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  الصفحة العــــــــــــــــنوان

 ك -أ ك–مقدمة عامة  أ 
 01 مدخل مفاهيمي للسياسة املالية الفصل األول

املبحث األول 
النقدي 

الدويل يف ظل 
قاعدة 
 الذهب

 03 السياسة املاليةتطور مفهوم 
 مفهوم السياسة املالية املطلب األول

 
03 

 تعريف السياسة املالية الفرع األول
 

03 
 04 تعريف السياسة املالية اصطالحا الفرع الثاين

 05 تطور السياسة املالية يف العصر القدمي املطلب الثاين
املطلب الثالث 

 نظالذهب
 07 السياسة املالية يف العصر احلديث

 07 السياسة املالية للتجاريني والطبيعيني الفرع األول
 08 )السياسة املالية يف الفكر الكالسيكي )التقليدي الفرع الثاين

 10 )السياسة املالية يف الفكر الكنزي )الفكر احلديث الفرع الثالث
 15 أدوات السياسة املالية املبحث الثاين
 املطلب االول

 املطلب
 

 16 العامةاإليرادات 
 16 اإليرادات االقتصادية الفرع األول
 18 اإليرادات السيادية الفرع الثاين

 27 االئتمانية اإليرادات الثالثالفرع 
 29 النفقات العامة املطلب الثاين
 29 تعريف النفقات العامة الفرع االول
 30 النفقات العامة أنوع الفرع الثاين

 35 العام اإلنفاقضوابط وقواعد  الفرع الثالث
 36 العام اإلنفاقظاهرة تزايد  الفرع الرابع

 40 املوازنة العامة للدولة املطلب الثالث
 41 تعريف املوازنة العامة ومبادئها الفرع األول
 45 إجراءات حتضري وإعداد املوازنة الفرع الثاين

 48 تنفيذ امليزانية والرقابة عليها الفرع الثالث
 52 االاثر االقتصادية ألدوات السياسة املالية الثالثاملبحث 

 52 االاثر االقتصادية لإليرادات العامة املطلب األول
 52 اآلاثر االقتصادية للضرائب الفرع االول
 55 اآلاثر االقتصادية للقروض العامة الفرع الثاين

 57 االاثر االقتصادية للنفقات العامة املطلب الثاين
 57 اآلاثر االقتصادية املباشرة للنفقات العامة األولالفرع 
 59 اآلاثر االقتصادية غري مباشرة للنفقات العامة الثاينالفرع 
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 59 املوازنة العامة واالقتصاد الوطين املطلب الثالث
 60 أثر املوازنة على الدخل الفرع األول
 60 أثر عجز املوازنة العامة على الدخل الفرع الثاين

 61 أثر فائض املوازنة على الدخل الفرع الثالث
 63 االقتصادية الكلية للسياسة املالية والتوازن االقتصادي األاثر الفصل الثاين

 65 لالقتصاد الكلي األساسيةاملتغريات  املبحث األول
 65 االستقرار االقتصادي والنمو املطلب األول

 65 مفهوم االستقرار االقتصادي الفرع األول
 66 قياس النمو الثاينالفرع 

 75 مكوانت الناتج احمللي اإلمجايل الثايناملطلب 
 75 االستهالك الفرع األول
 78 االدخار الفرع الثاين

 80 االستثمار الفرع الثالث
 82 الطلب والعرض الكليني. اإلمجايل:حمددات الناتج احمللي  املطلب الثالث

 82 الكلي مستوى الطلب ولالفرع األ
 84 مستوى العرض الكلي الثاينالفرع 

 86 التوازن الكلي يف النظام االقتصادي املبحث الثاين
 87 التوازن الكلي يف الفكر االقتصادي. املطلب األول

 87 النموذج االقتصادي الكلي الكالسيكي الفرع األول
 88 النظرية االقتصادية الكلية الكنزية الفرع الثاين

 IS-LM 92منوذج اإلنتاجي والنقديالتوازن يف السوق  الثايناملطلب 
 IS : 92 منحىن الفرع األول
 LM: 94 منحىن الفرع الثاين

 LM  - IS 96 فعالية السياسة االقتصادية يف منوذج الفرع الثالث
 AS-AD الطلب الكلي -منوذج العرض الكلي املطلب الثالث

 
98 

 98 الطلب الكلي الفرع األول
 100 العرض الكلي الفرع الثاين

 103 الكليني العرض والطلبفعالية السياسة االقتصادية يف ظل منوذج  الفرع الثالث
 105 دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي والنمو. املبحث الثالث
 106 فاعلية السياسة املالية واالستخدام الكامل للموارد. املطلب األول

 106 األدوات التلقائية واألدوات املقصودة. األولالفرع 
 107 حتليل الفجوة االنكماشية الفرع الثاين

 108 الفجوة التضخمية الفرع الثالث
 109 التمويل ابلعجز والتوازن املايل املطلب الثاين
 109 عجز املوازنة العامة يف الفكر االقتصادي الفرع األول
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 الفرع الثاين
 
 

 111 العجز املايل طبيعة
 112 نظرية التمويل ابلعجز الفرع الثالث

 114 أثر التوازن املايل للموازنة العامة للدولة يف حتقيق التوازن االقتصادي املطلب الثالث
 116 للدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتنمية املستدامة واستدامة املالية العامة  الفصل الثالث
 118 مدخل نظري للتنمية املستدامة املبحث األول

 118 التطورات التارخيية للتنمية املستدامة األولاملطلب 
 118 التنمية من النمو إىل االستدامة الفرع األول
 120 تطور مفهوم التنمية املستدامة الفرع الثاين

 127 تعريف التنمية املستدامة وأهم األطراف الفاعلة فيها الفرع الثالث
 131 مبادئ التنمية املستدامة املطلب الثاين

 132 خصائص التنمية املستدامة وأهدافها املطلب الثالث
 132 خصائص التنمية املستدامة الفرع االول

 133 الثاين :أهداف التنمية املستدامة الثاينالفرع 
 134 أبعاد التنمية املستدامة ومؤشرات قياسها املبحث الثاين
 134 أبعاد التنمية املستدامة املطلب األول

 135 البعد االقتصادي للتنمية املستدامة الفرع األول
 136 البعد االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة الفرع الثاين

 138 البعد البيئي للتنمية املستدامة الفرع الثالث
 140 البعد السياسي للتنمية املستدامة الفرع الرابع

 140 مؤشرات قياس التنمية املستدامة املطلب الثاين
 142 إشكاالت التنمية املستدامة )املعوقات والتحدايت( املطلب الثالث

 142 معوقات التنمية املستدامة األولالفرع 
 143 حتدايت التنمية املستدامة الثاينالفرع 

 144 استدامة املالية العامة للدولة املبحث الثالث
 145 املالية العامةالسياسة استدامة  ماهية ولاملطلب األ

 148 مؤشرات استدامة املالية العامة املطلب الثاين
 149 مؤشرات قابلية التأثر الفرع األول
 151 مؤشرات الدعم املستدمي الفرع الثاين

 155 ائريف اجلز االقتصادية الكلية للسياسة املالية  آلاثرل دراســـــة قياسية الفصل الرابع
 2017-2000الفرتة  خالل اجلزائر يف املالية السياسة اجتاهات  املبحث األول
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 2014-2001نظرة عامة عن الربامج التنموية خالل الفرتة  املطلب األول
 

157 
 :2004-2001برانمج االنعاش االقتصادي  الفرع األول
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 2009- 2005الربانمج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي  الفرع الثاين
 

160 
 2014-2010برانمج التنمية اخلماسي  الفرع الثالث
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 املايل التحفيز برامج ظل يف التوسعية املالية السياسة املطلب الثاين
 

163 
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 163 2014-2000العمومية   النفقات مسار على املايل التحفيز سياسات أثر الفرع األول
 166 :2014-2000العمومية   اإليرادات مسار على املايل التحفيز سياسات أثر الفرع الثاين

 2017-2015النفطية الثانية  األزمةيف ظل تدابري السياسة املالية  املطلب الثالث
 

168 
 173 املستخدم.اإلطار النظري للمنهج  املبحث الثاين

 173 مدخل مفاهيمي لالقتصاد القياسي األولاملطلب 
 173 تعريف االقتصاد القياسي األولالفرع 
 175 مكوانت النموذج القياسي الثاينالفرع 

 177 منهجية االقتصاد القياسي الفرع الثالث
 178 حتليل السالسل الزمنية الثاين املطلب

 178 الزمنية ومكوانهتاتعريف السالسل  الفرع األول
 180 منوذج متجه االحندار الذايت ثاينالفرع ال

 الفرع الثالث
 الفرع

 

 185 خطوات منوذج متجه الحندار الذايت
 إىل منوذج االحندار الذايت اهليكلي var االنتقال من منوذج االحندار الذايت املطلب الثالث

svar 
191 

 194 وبناء النماذجالتعريف ابملعطيات  املبحث الثالث
 194 التعريف ابملتغريات املطلب األول

 194 التعريف مبتغريات الدراسة الفرع األول
 195 وصف متغريات الدراسة الفرع الثاين

 195 مناذج الدراسة الفرع الثالث
 196 حتليل البياانت وتقدير النماذج املطلب الثاين
 196 االستقرارية للسالسل الزمنيةعرض الشكل البياين ودراسة  الفرع األول
 198 تقدير النماذج الفرع الثاين

 205 االنتقال إىل نظام النموذج اهليكلي وحتليل الصدمات الثالث الفرع
 207 وحتليل التباين دوال االستجابة الدفعيةحتليل  املطلب الثالث

 207 حتليل دوال االستجابة الدفعية الفرع األول
 211 حتليل التباين الثاين الفرع

يف  مــــــةالتنميـــــــة املستدا أبعادحتليل العالقة الكمية للسياسة املالية على  الفصل اخلامس
 اجلزائر

215 

 217 مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي املبحث األّول
 217 مفهوم التحليل العاملي املطلب األول

 217 تعريف التحليل العاملي الفرع األول
 218 أنواع التحليل العملي الثاينالفرع 

 218 مراحل إجراء التحليل العاملي املطلب الثاين
 219 تكوين مصفوفة االرتباط جلميع املتغريات اليت ستدخل يف التحليل الفرع األول
 219 استخراج العوامل الفرع الثاين

 Rotation   221ل عملية تدوير العوام الفرع الثالث
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 222 تفسري العوامل الفرع الرابع
 223 نتائج التحليلي العامل: عوامل ابعاد التنمية املستدامة والسياسة املالية املبحث الثاين

 223 املؤشرات املتبعة لقياس التنمية املستدامة األول املطلب
 223 مؤشرات اجلانب االقتصادي الفرع األول 
 223 مؤشرات اجلانب االجتماعي الفرع الثاين

 224 مؤشرات اجلانب البيئي الثالث الفرع
 224 نتائج التحليل العاملي الثاين املطلب

 224 عامل البعد االقتصادي الفرع األول 
 227 عامل البعد االجتماعي الفرع الثاين

 229 عامل البعد البيئي الفرع الثالث
 232 عامل التنمية املستدامة الفرع الرابع

 235 عالقات االرتباط بني عوامل أبعاد التنمية املستدامةاختبار  املبحث الثالث
 235 اختبار الصدق الداخلي األولاملطلب 

 237 اختبار فرضية الدراسة املطلب الثاين
 241 خامتة عامة 
 248 قائمة املراجع 
 262 املالحق 
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 :دمةـــــــــــــــمق

 وخاصة يف الدول النامية ،ملحمل اهتمام لدى الكثري من دول العا هدفا اسرتاتيجيا االقتصادية التنمية متثل       
ابلنظر إىل هذه األمهية املتعاظمة كان لزاما و التخلف والتبعية. واألصلح للخروج من  األمثلاليت ترى فيها اخليار 

 ويف هذا .اهلدفهذا  بلوغلبشرية  أوكانت مادية  املتاحة على الدول النامية جتنيد وتعبئة مواردها االقتصادية 
 والنماذج التنموية االسرتاتيجياتاخلصوص البد التأكيد واإلشارة إىل االختالف والتباين بني الدول فيما خيص 

 .االقتصادية واالجتماعية املتبناة، وهذا يعزى إىل خصوصية كل دولة وكذا طموحاهتا

، كاااان لزاماااا علاااى الااادول النامياااة ككااان معا هتاااا يف الكثاااري مااان وشااااملة واعياااة عملياااة التنمياااة عملياااة كانااات  ملاااا     
، تتمثال يف توظياف أدوات وضع سياسات اقتصادية كلية إطارالنقائص رفع التحدي بتبين منهجية علمية تندرج يف 

تال مكاناة املالياة الايت حعلاى السياساة النقدية والتجارياة. ماع تركياز خااص وهي السياسة املالية و  السياسة االقتصادية
وذلك بفضل تعدد أدواهتا اليت تعد من أهن األدوات االقتصادية املساتعملة يف حقيا  . هامة بني السياسات األخرى

 .االستقرار االقتصاديوالقضاء على املشاكل اليت تعي   ،التنمية االقتصادية

 والاايت كااان ، 1929 ساانةل العااامليالكساااد  األزمااة بعااد خاصااة وبصاافة السياسااة هااذهلقااد تعاااظن دور و أمهيااة      
 لعمالــةل العامــة النظريــة" ؤلفاا م  تطويرهااا و ترقيتهااا، وذلااك ماان خااالل   يفكباارية   إسااهامات  "كينــ " لالقتصااادي
ـــد  ااا الاااذيو  ،1936الصاااادر سااانة  "والنقـــ   والفائ الااادورة  مشااااكل عاااالج يف الساااو  آلياااات فشااال علاااى دأك 
 بتادخل اخلاصاة "كينـ " أراءتباين  ضارورة إىل مما دفع الدول يف تلك الفرتة  ،الكساد مشكلة صوصاوخ ،االقتصادية

 الياةامل اتسياساال انتهااج طريا  عان املتدخلاة الدولاة إىل احلارساة الدولاة مان واالنتقاال االقتصاادي النشاا  يف الدولة
 .ناسبةامل نشطةال

 السياسة أدوات من رئيسية أداة وأصبحت ،بل حموراي أمهية أكثر دورا املالية السياسة اكتسبت ذلك ومنذ     
 من هلا عما فضال وأزمات، اختالالت من ل  يتعرض ما ومعاجلة االقتصادي، الكيان مسار توجي  يف االقتصادية

ويتالءم  يتف  مبا الدولة مالية يف توازن ثاحدوأدواهتا إ املالية السياسة على أصبح لذا. االقتصادية التنمية يف ثرأ
 هوو  ،للبالد واالجتماعي االقتصادي اإلطار ضمن العامة املوازنة اندجمت كلمايزداد  و  ،ياالقتصاد توازنال مع

 ،االجتماعيةو  االقتصادية الدولة خطة تنفيذ على يعمل ماليا بر جما ابعتبارها ،العامة املوازنة لتوازن الصحيح الوج 
  .الوطين االقتصاد ومصاحل العامة السياسة خلدمة
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، والايت متثال ورقاة راكاة وعامال مهان إذا الطبيعياة املاوارد مان ضاخمة إمكانياات هلاا فانن اجلزائر، عن وابحلديث       
القفاازة النوعيااة املر.وبااة. لكاان مااا لااوح   إحااداثمااا أحساان توظيفهااا، قااد تساااهن يف تنميااة ولاااء الثااروة الوطنيااة، و 

 احلاوافز لانقص نظارا وهاذا ،هلذه املوارد خارج قطاع احملروقات يدجمخالل املسار التنموي للجزائر هو التوظيف .ري 
 وخاصااة ابجلزائاار املاليااة السياسااة علااى واضااح أثاار لاا  كااان. األماار الااذي  القطاااع هااذا خااارج نتاااجاإل لتنميااة التشااجيعية

  .بديلةالذي بقي عاجز عن تعبئة موارد دخل  الضرييب اهليكل

 املساتوى علاى آاثر عنا  ترتا  الصاعبة للعملاة رئيساي كمصادر  البرتولياة املاوارد علاى اجلزائاري االقتصاد فاعتماد      
 اخلارجياة، ابلعوامال مرهاو  احلقيقاي احمللاي الناات  إمجااي لاوأن االقتصااد اقتصاادا هشااي حياث  مان جعلات ،الكلاي
 تكاان مل 1986 ساانةالصاادمة الاايت حاادثت  نحيااث أ .مااوارد امليزانيااة إدارة علااى مباشاار أتثااري لاا كااان   الااذي الشاايء
  .املالية اإلصالحات من جمموعةاجملال حنو ميالد  فتحتمؤقتة، صدمة  سوى

 لاا  تغيااري أجاال ماان االقتصااادية اإلصااالحات ماان جمموعااة تطبياا  يف اجلزائاار شاارعت التسااعينات، بدايااة منااذف      
 اإلصاااال  قاااانون تباااين مت كياااث يالنفطياااة لإليااارادات املالياااة السياساااة تبعياااة مااان والتخفياااف الاااوطين االقتصااااد تسااايري
 املرحلاة هاذه مياز ماا أهانو  ص،اخلاا للقطااع اجملاال وفساح االقتصااد يف الدولاة تدخل تقليل مع 1992 سنة الضرييب

 املاااي التطهااري لسياسااة الدولااة وتبااين اخلارجيااة املديونيااة حجاان ارتفاااع نتيجااة للدولااة العمااومي الاادين حجاان ارتفاااع هااو
 مان ابتاداء احملروقات أسعار ارتفاع عودة نأ .ري. للدولة العامة املالية يف اختالل عن  أسفر مما العاجزة، للمؤسسات

 املالياااةي للسياساااة جدياادا دفعاااا أعطاااى الااذي الشااايء املالياااة، الراحااة مااان نوعاااا أضاافى 1999سااانة ل األخاااري الثالثااي
  ماان االقتصااادي النمااو نساا  وارتفاااع الكليااة، االقتصااادية املؤشااراتمعظاان  حسااني يف كبااري  بشااكل سااامهت حيااث
 مالياة سياساة خاالل مان االقتصاادي النشاا  بعاث علاى تقاوم والايت االقتصاادي، النماو دعان بارام  انتهاجهاا خالل

 عتمااااداتفاال .االقتصاااادي اإلنعاااا  دعااان مبخطااا  مساااي ماااا ضااامن العاااام اإلنفاااا  حجااان ارتفااااع عنهاااا عااا    تنموياااة،
 انتهااج يف الدولاة ر.باة عان بوضاو  وتعا  الدولاة، ميزانياة خاارج عتماداتا هي التنموية م اال   ههذ لتمويل املوجهة
 االساتثمارية املشااريع حفياز خاالل مان الكلاي الطلا  تنشاي  إىل هتادف ،كناازيال طاابعال ذات تنموياة مالياة سياسة

  .الك ى العمومية
 أمههااا ماان لعاال ظاااهراي، الكليااة االقتصااادية املؤشاارات بعاا  حسااني يف ملحااو  بشااكل املاليااة السياسااة سااامهت وقااد

 عرفتااا  الشااايءونفااا   مقبولاااة، مساااتوايت إىل االقتصاااادي النماااو نسااا  وارتفااااع اخلارجياااة املديونياااة حجااان اخنفااااض
 .إىل النصف البطالة نسبة اخنفضت حيث التشغيل مستوايت
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 الناات  لاو علاى أتثريهاا ومادى املالياة السياساةخمتلاف جوانا   دراساةهاو  هناا اهلدف فنن ،بناء على ما سب        
 معرفاة أتثاري إىل ابإلضاافة اخلااص، االساتثمار حجان ،العاائلي ساتهالكذلك على اال انعكاس وكيفية اإلمجاي، احمللي

 يف ودوره املالياااة السياساااة رسااان أن خاصاااة .لألساااعار العاااام املساااتوى الفائااادة، معااادل مااان كااال  علاااى املالياااة املتغاااريات
 نضاااو  توقعاااات االعتباااار يف أخاااذ  وإذا النفطياااة، العوائاااد علاااى يتوقاااف الشااااملة االقتصاااادية التنمياااة عجلاااة حرياااك
 هااذه اسااتغالل كيفيااة  يف املعااامل واضااحة ماليااة سياسااة علااى االعتماااد جياا  فنناا  ،القرياا  املسااتقبل يف النفطيااة الثااروة
 .ومستدامة شاملة تنمية خلل  املناسبة االسرتاتيجية البدائل إطار يف العوائد

 :البحث اليةــــــــــــــــــــإشك .1

 تقاوم إذ الاوطين، االقتصااد إلدارة الدولاة متلكهاا اليتالسياسة االقتصادية  أدوات أهن من املالية السياسة أن مبا      
 .واالجتماعية االقتصادية األهداف حقي  إىل أخرى سياسات إىل ابإلضافة السياسة هذه خالل من الدولة
 لااايتاو  السياساااة املالياااة واملتمثلاااة يف السياساااة االنفاقياااة، األدوات لدراساااةا حمااال الفااارتة خاااالل اجلزائااار اساااتخدمت وقاااد

 زايدة ماان يتطلباا  ومااا الكلااي العارض لاازايدة رئيسااي كماادخل  الااوطين الناات  لااو معاادالت زايدة جمملهااا يف اساتهدفت
 االقتصاادي واالساتقرار التاوازن وابلتاي حقي  التضخمية، الضغو  من احلد وابلتاي والتوظيف االستثمار مستوايت

 .العام
علااى اسااتدامة ة املاليااة، وأثرهااا لسياساالاالقتصااادية الكليااة  اآلاثرقياااس  إمكانيااةتكماان يف ماادى  كثنااا إشااكالية إن

 .يف اجلزائر التنمية
 :التالية الرئيسية اإلشكالية نطر انطالقا مما سب  

 اجل ائر يف التنمية استدامة حتقيق على وأثرها املالية للسياسة الكلية االقتصا ية اآلاثر هي ما
 ؟2017-2000خالل الفرت  

 :التالية الفرعية التساؤالت اإلشكالية هذه عن وتنبث 

 الكلية؟ االقتصادية املتغريات على املالية السياسة آاثر هي ما 

 اجلزائر؟ يف املالية السياسة توج   اليت احملددات هي ما 

  ؟ما مدى استدامة السياسة املالية يف اجلزائر 

 ؟هل توجد عالقة ذات داللة معنوية بني السياسة املالية وأبعاد التنمية املستدامة 
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 :البحث فرضيات .2

 :التالية الفرضيات نقرت  السابقة األسئلة على لإلجابة

 فهي ذات توج  كنزي، داء االقتصادي،تقوم بدفع األالسياسة املالية  

 يواالقتصادي املاي احملدد هو اجلزائر يف املالية للسياسة الرئيسي احملدد 

 السياسة املالية يف اجلزائر .ري مستدامةي 

  املالية وأبعاد التنمية املستدامة.توجد عالقة ذات داللة معنوية بني السياسة  
 
 :الدراسة وأهداف أمهية .3

 يف يبحااث الااذي العلاان إىل عامااة نفقااات لتغطيااة عامااة إياارادات أتمااني إىل يهاادف علاان ماان املاليااة علاان تطااور إن    
 العامااة فالنفقااات االجتماعيااة، والسياسااة االقتصااادية أهاادافها لتحقياا  الدولااة تسااتخدمها الاايت املاليااة الوسااائل مجلااة
 التااوازن يف تااؤثر وابلتاااي االسااتثمار وعلااى االدخااار علااى االسااتهالك، علااى الااوطين، االقتصااادي النشااا  علااى تااؤثر

 االقتصاادية احلالاة ماع تفاعلهاا يفارتض وسايلة هي بل ذاهتا، كد .اية ليست الدولة موازنة تصبح وهلذا االقتصادي،
 .الوطين االقتصاد توازن مع ويتالءم يتف  مبا الدولة موازنة توازن أن املالية السياسة على يصبح مث ومن للبالد،

 التوظيااف، مسااتوى يف تااؤثر فهااي االقتصااادي، التااوازن حقياا  يف كباارية  أمهيااة املاليااة للسياسااة فاانن املنطلاا ، هااذا وماان
 اإلنفاااا  يف املالياااة للسياساااة ويكاااون .األساااعار مساااتوى واالساااتهالك ويف اإلنتااااج يف والتصااادير، االساااترياد االدخاااار،
 الدولااة عماال أمهيااة يف واملتمثلااة البحااث أمهيااة تتضااح وأخااريا .املوازنااة ماان الغاارض حقياا  يف الكبااري األثاار واالقتطاااع
 .استدامت  وتضمن الوطين االقتصاد توازن حقي  مع يتالءم ومبا للبالد ،االقتصادية احلياة يف للتأثري وإنفاقا اقتطاعا

 :التالية األهداف إىل الوصول الدراسة حاول علي ،و 

 النظريةي الناحية من االقتصادية وآاثرها املالية السياسةمفهوم  تطور دراسة 

 دراسة اآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية والتوازن االقتصاديي 

 دراسة مفهوم التنمية املستدامة وعالقت  ابستدامة السياسة املاليةي 

 ياملالية على بع  املتغريات االقتصادية الكليةلسياسة اآاثر  قياس 
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 االقتصااااادية األهااااداف حقياااا  وماااادى املسااااتدامة التنميااااةأبعاااااد و  املاليااااة السياسااااةمكااااو ت  بااااني العالقااااة إبااااراز 
 .للمجتمع البيئية وحىت واالجتماعية

 
 :امل ض ع اختيار أسباب .4
 :يلي ما إىل املوضوع اختيار سب  يعود

 ،فالصار  ياحتيااط وارتفااع البرتولية اإليرادات وفرة مدى على تعتمد يف توجهها اجلزائر يف املالية السياسة كون 
 باااادائلال عااان البحااااث علاااى تقااااوم املساااتدامة التنميااااة أن ومباااا .العااااام إلنفاااا ل اتوجيهاااا ياااتن األساااااس هاااذا وعلاااى

 تضااامن بطريقااة وتطويرهااا ،املتاحااة االقتصااادية اإلمكانيااات بكااال األخااذ خالهلااا ماان يتحقاا  الاايت ساارتاتيجيةاال
 ماااع املساااتقبلية، لألجياااال احلالياااة املعيشاااة وظاااروف الفااارص نفااا  األقااال علاااى وتاااوفر مساااتمرة، مساااتقبلية عوائاااد
  .واالقتصادية االجتماعية احلضارية، واجملتمع الدولة مكتسبات على احملافظة
علاى املتغاريات االقتصااادية حليال الصادمات السياساة املالياة  هاو الدراسااة هاذه مان املاراد فانن املنطلا ، هاذا ومان

تها، ابإلضااافة إىل قياااس العالقااة الكميااة بااني مكااو ت السياسااة املاليااة املتمثلااة يف اسااتدام ماادى تقيااينو الكليااة 
 والنفقات وأبعاد التنمية املستدامة. اإليرادات

 وخاصاة مساتدامة، وتنمياة دوي اقتصااد وهاو التخصص مليدان املوضوع مالئمة إىل فينصرف الثاين السب  أما 
 املساتدامة التنمياة حقيا  علاى وانعكاسااهتا الادوي النقاد صاندو  إصاالحات "حاول كاان  املاجساتري موضاوع أن
 دراساة طريا  عان اجلزائار يف للتنمياة احلالياة االسرتاتيجية بتقيين قمنا فقد "اجلزائر حالة دراسة– النامية الدول يف

 النشاااا  لااادعن التكميلاااي والااا  م  ،2004/2001 االقتصاااادياإلنعاااا   بااار م  يف واملتمثلاااة التنمياااة بااارام 
 التموياااال، جاناااا  ماااان ،2014/2010ي اخلماساااا التنميااااة لاااا  م  إشااااارة مااااع ،2005/2005ياالقتصاااااد
 .املستدامة التنمية حنو اجلزائري االقتصاد لتأهيل بديلة اسرتاتيجية اقرتا  مت كما   .احملققة والنتائ  التقديرات

 
  :حدو  الدراسة .5

 يتن الرتكيز يف هذه الدراسة على اجلزائري  :احلدو  املكانية
ازدهااار سااو  احملروقااات وارتفاااع احتياااطي  بعااد 2000 ساانةيااتن تقيااين السياسااة املاليااة ابتااداء ماان  :ةيــاحلــدو  ال من

البياااا ت حاااىت سااانة  إضاااافةمت . و 2014سااانة حاااىت ة الصااارف األجنااايبي حياااث انتهجااات اجلزائااار ثالثاااة بااارام  تنمويااا
 والنفقات. اإليراداتالعاملية وأثر ذلك على  األسوا بعد اخنفاض أسعار البرتول يف  2017
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 :املستخدمة يف الدراسة هجانامل .6

 أسائلة عان اإلجاباة نساتطيع وحاىت وحادوده، وفروضا  ومفاهيما  وأمهيت  طبيعت  ضوء ويف البحث هلدف حقيقا      
 فانن ومنا  بياا ت، مان لناا يتاوفر ماا ضاوء يف ساابقا املاذكورة الفرضايات صاحة واختباار جوانب ، بكل واإلملام البحث
 :كالتاي  تكون الدراسة يف استخدامها سيتن اليت املناه 

 السياسااة جمااال يف متاات الاايت والاادورايت والكتاا  واألكاااث الدراسااات اسااتقراء طرياا  عاان :االســتقرائي املــن ج 
 يةاالقتصادي األهداف حقي  يف ودورها وخصائصها وأهدافها مفهومها توضيح بغية التوازن، وحقي  املالية

 واحملاددات العوامال وخمتلاف اجلزائار يف املالياة السياسة أدوات خمتلف استعراض عند :التحليلي ال صفي املن ج 
  .فيها تتحكن اليت

ـــ   التنمياااةللسياساااة املالياااة، وعالقاااة هاااذه األخااارية  بعااااد دراساااة اآلاثر االقتصاااادية مااان خاااالل  :الكمـــي ن جامل
 السياساة هاذه تفعيل وإمكانيات اجلزائري، االقتصاد مستوى على املالية السياسة تطبي  آليات وكذا .املستدامة

بشااكل  التنميااة اسااتدامة لباااتمتطن احلساابا يف أيخااذ شااكل يف النفقااات وتوجياا  اإلياارادات اسااتغالل حيااث ماان
 .عام

أن جتياا   أتوقااعالكميااة، والاايت  األدواتولتساالي  الضااوء علااى هااذه التوجهااات البحثيااة مت اسااتخدام جمموعااة ماان 
 .اإلشكاليةعلى التساؤالت الواردة يف 

 
 :املعل مات مجع ومصا ر أ وات .7

 :وهي البيا ت مجع يف الثانوية املصادر على نعتمد فقد الكلي، االقتصاد مستوى على أي كلية،  الدراسةن أا مب

 واملاؤمترات امللتقياات اجلامعياة، البحاوث، االقتصاادية العلمية اجملالت، والعربية منها األجنبيتني ابللغتني الكت  
  .الرمسية األنرتنيت ومواقع

تن االعتماد على البيا ت واإلحصائيات املنشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء أما يف اجلان  التطبيقي ف
((ONS املنظمات االقتصادية الدولية كصندو  النقد الدوي  ووزارة املالية، ابإلضافة إىل إحصاءات(FMI) 

   (BM)  .والبنك العاملي
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 استخداممت و (، 2017/ (2000 اجلان  على سلسلة البيا ت لالقتصاد اجلزائري هذا يف التحليل يستند
 :ما يليوهي كالقياسية، و  الكمية  األسالي 

،  Regression Models) (Auto Structural Vector اهليكلية الذايت االحندار ذات املتجهات لاذج 

 Variance التبااااااين حليااااال، Impulse response functions الدفعياااااة االساااااتجابة دوال

decompositionاإلحصائيعلى ال  م   ابالعتماد ي Eviews 0.9  الكلياة  االقتصاادية اآلاثر الختبار 
  .األسعار مستوى و الفائدةل معد اخلاص، االستثمار ،اخلاص االستهالك االقتصادي، النمو :املالية لسياسةل

 مانالتحليل العاملي االستكشايف لدراساة معنوياة العالقاة باني مكاو ت السياساة املالياة وأبعااد التنمياة املساتدامة  
 SPSS. 22اإلحصائي ال  م  تطبي  خالل

 

 :السابقة الدراسات .8

 السياســة لصــدمات الكليــة االقتصــا ية اآلاثر (، حاات عنااوان2010)وآخاارون حممــد بــ ن   بــ  الدراسااة :أوال
 الورقاة هاذه تساعى حياثمبنتادى األكااث االقتصاادية، مصاري  ورقة كثياة منشاورة ،تطبيقية  راسة :ابجل ائر املالية

 ظاااال يف اجلزائااااري ابالقتصاااااد املاليااااة للسياسااااة الكلااااي االقتصااااادي األداء تطااااور علااااى الضااااوء تساااالي  إىل البحثيااااة
 آاثر هااي مااا :التاااي السااؤال عاان اإلجابااة حماولااة خااالل ماان البلااد يشااهدها الاايت واالقتصااادية السياسااية التحااوالت
 اجلزائري؟ ابالقتصاد الكلية االقتصادية املتغريات على املالية السياسة أدوات( صدمات) تقلبات

 :التاي النحو على أتيت إليها املتوصل النتائ  أهن ومن

 سايكون (جزائاري بادينار أو) % 1 باا مقدرة احلكومي اإلنفا  يف واحدة إجيابية هيكلية صدمة حدوث 
 جادا، صاغري ومبضااعف فقا  القصاري املادى يف احلقيقاي اإلمجااي احمللي النات  على إجيايب معنوي أثر هلا
 التضااخن معاادالت علااى الصاادمة هااذه أتثااري أمااا .سااليب أتثااري فساايتولد والطوياال املتوساا  املاادى يف أمااا

 .إجيابية جاءت فقد والفائدة

 سااليب وأتثااري االسااتهالك، علااى إجيااايب أتثااري فهناااك احلقيقااي، احمللااي النااات  مكااو ت السااتجابة ساابةابلن   
 متاارس ابجلزائار املنتهجة التوسعية نفاقيةاال السياسات  ن يعين مما .اخلاص االستثمار على الصدمة هلذه
 . مزامحة آاثر ظهور خالل من الالكينازية اآلاثر من نوعا
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  حجاان علاى إجيااايب معناوي أثار هلااا سايكون العمومياة اإلياارادات يف واحادة إجيابياة هيكليااة صادمة حادوث 
 لكااان احلقيقاااي اإلمجااااي  احمللاااي الناااات  علاااى الصااادمة هاااذه متارسااا  األثااار هاااذا نفااا  احلكاااومي، اإلنفاااا 
 القصاري املادى يف التضاخن معادالت يف االخنفااض مان نوعا الصدمة هذه وستولد جدا، صغري مبضاعف
 بينماا، فقا  القصاري املادى يف إجيابياة جااءت فقاد الفائادة معادالت علاى الصدمة هذه أتثري أما .والبعيد

 مكاااو ت الساااتجابة ابلنسااابة .والطويااال املتوسااا  املااادى يف ساااالبة مساااتوايت إىل التاااأثري هاااذا ساااينخف 
  .اخلاص واالستثمار االستهالك من كل  على إجيايب أتثري فهناك احلقيقي، احمللي النات 

 

االقتصــا ية الكليــة للسياســة املاليــة والقــدر  علــى اســتدامة  اآلاثر(، 2013)الــرحي شــيع عبــد دراسااة :  اثنيــا
 تلمسان. -رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد ،حالة اجل ائر -حتمل امل انين والدي  العام

 بواسااطة الالخطيااة النمذجااةلقياااس آاثر السياسااة املاليااة، واسااتخدام  SVARابسااتعمال لااوذج دراسااة قياسااية  
)سالوك  عتباة أثار وجود على النتائ  أسفرت قد و. انسيايب انتقال مع العتبة ذات الذايت االحندار لاذج استخدام

 لعجااز القارار لصااناع نشا  تسايري وجااود علاى ياادل مماا الساريع، التعااديل عملياة يف متاثاال ال هنااك أن إذال خطاي( 
 يفااو  عناادما فقاا  العجااز ماان للحااد احلكومااات تتاادخل حيااث التوازنيااة، قيماا  عاان األخااري هااذا ابتعااد مااىت املوازنااة
. متماثلاة .اري احلكوماة ميزانية رصيد يف السلبية و اإلجيابية الصدمات أن على دليل وهذا. معينة عتبة األخري هذا
 لااو مبعاادالت ياازداد احلكااومي اإلنفااا  وأن مسااتقرة، .ااري املوازنااة لعجااز الكليااة السااريورة  ن لنااا اتضااح وقاادا هااذا
 .الطويل املدى على مداخيلها يفو  إنفا  إىل متيل احلكومات أن أي اإليرادات، لو معدالت تفو 

 

قيـــااث  اثر تقلبـــات أ وات السياســـة املاليـــة علـــى ( حااات عناااوان 2013) عبـــد و قـــ ر   ـــىدراساااة : اثلثـــا
 les .، مقال منشور مبجلة  2012 – 1970االقتصا ية الكلية يف اجل ائر  راسة قياسية للفرت   املتغريات

cahiers du cread  . لااوذج  الباحااث اسااتعمالوSVAR  وعلااى اخلصااوص:  التكراريااةوفقااا للمقاربااة
الناااات  احلقيقاااي ومركباتااا  مثااال الناااات  احلقيقاااي خاااارج احملروقاااات، االساااتهالك، االساااتثمار، والاااواردات ماااع حدياااد 

 وقياس هذه اآلاثر بداللة نفقات التجهيز، نفقات التسيري، اجلباية البرتولية واجلباية العادية.

 خااالل ماان الالكينااازية اآلاثر ماان نوعااا متااارس ابجلزائاار املنتهجااة التوسااعية املاليااة السياسااات  ن تبااني النتااائ  هااذه
 املتغاااريات يف التاااأثري علاااى ابجلزائااار املالياااة للسياساااة النسااابية القااادرة خاصاااية يضااافي ماااا وهاااذا مزامحاااة، آاثر ظهاااور

 األهاااداف حقيااا  يف السياساااات هاااذه ملثااال نسااابية فعالياااة هنااااك وابلتااااي التبااااين، حليااال أوضاااح  كماااا  االقتصاااادية
 .املرجوة االقتصادية
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أثــر السياســة املاليــة علــى النمــ  االقتصــا   املســتد  يف واملعنونااة باااا "  (2015) أمحــد الفــي دراسااة : رابعــا
 اإلشااكاليةعلااى  اإلجابااةحاااول الباحااث  .3 رسااالة لنياال شااهادة دكتااوراه، جامعااة("، 2012-1989اجل ائــر 
 ماان السياسااة هااذه تفعياال ميكاان وكيااف اجلزائاار؟ يف االقتصااادي النمااو علااى املاليااة السياسااة أتثااري ماادى ماااالتاليااة: 

 .مستدمي اقتصادي لو حقي  أجل
، وكيفيااة  اإلحصااائيةابلطاار   علااى النمااو االقتصااادي يف اجلزائاارالساسااة املاليااة  ماادى أتثااري حيااث درس الباحااث 

لوجاااود عالقاااة طردياااة باااني نفقاااات التجهياااز والناااات  السياساااة لتحقيااا  النماااو املساااتدمي. ومت التوصااال  ذهتفعيااال هااا
الدراسااة   أثبتاات. كمااا اإلحصااائيةالااداخلي اخلااام، أمااا فيمااا خيااص النفقااات التساايري فلاان تكاان مقبولااة ماان الناحيااة 

    وجود عالقة طردية بني نفقات كل من البنية التحتية، التعلين، الصحة والنات  الداخلي اخلام. 

 اجل ائـر يف االقتصـا   النشـا  علـى وأثرهـا املاليـة السياسـة فعاليـة(، 2016)إ ريـ عبـد   دراساة: اخامس
. املديااة -حيااي فااارس رسااالة لنياال شااهادة دكتااوراه، جامعااة .2014-1964  للفــرت  قياســية اقتصــا ية  راســة
 االقتصاادي النشاا  علاى التاأثري يف املالياة السياسة فعالية مدى ماالتالية:  اإلشكاليةعلى  اإلجابةالباحث  حاول

وتوصال إىل أن مضااعف السياساة  SVARلوذج  ابستخدام؟ وذلك 2014-1964 الفرتة خالل اجلزائر يف
يولااد أثاار سااليب  اإلنفااا ، حيااث أن التوسااع يف العلميااة للنظريااة االقتصااادية الكليااة األساا املاليااة ال يتجااان  مااع 

خاااالل فااارتة  0.42تاااؤدي إىل ارتفااااع الناااات  باااا  اإليااارادات، يف حاااني صااادمة يف 0.26-علاااى الناااات  باااا  تراكماااي
  .االستجابة

 حت عنوان: ،BLANCHARD(2002) و  PEROTTI :  راسة:ساسا 

    An Empirical Characterization of Dynamic Effects of Changes in    

Government Spending and Taxes on Output 

وقاد  قشات هاذه الدراساة اآلاثر النامجاة عان .  Quarterly Journal of Economicsالصاادر يف جملاة 
، وخل ااص الباحثااان أن صاادمة يف دار الااذايتحناااال أشااعةصاادمات يف النفقااات العموميااة ابسااتخدام لاااذج  إحااداث

، وحادوث صادمة موجباة يف الضارائ  ينشاأ عنا  أثار اإلمجاايالنفقات العمومية تو لد أثرا موجبا على النات  احمللي 
 اإلنفاااا ينااات  عنااا  أثااار ساااليب شاااديد يف اإلنفاااا  والضااارائ  معاااا ساااليب علاااى الناااات . كماااا أن الااازايدة يف كااال مااان 

 االستثماري.
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 (، حت عنوان: 2007) Musa FOUDEH: دراسة اسابع
 Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et Performance 

Macroéconomique Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban, 

Thèse Doctorat, Université de LIMOGES. 

 السو ؟ اقتصاد اتبعت الدول يف كفاءةاألكثر   املاي النظام هو ما :الدراسة إشكالية كانت  حيث

 يف للتنمية االقتصاديةاألهداف  متويل جمال يف فاعليةاألكثر  املاي النظامإظهار  هو املوضوع من هنا واهلدف
 املتغريات أثر بدراسةالباحث  قام حيث  .األخرية هذه على املالية اللي الية اآلاثر هي وما الدراسة، حمل الدول

 احمللي النات  نسبة التمدرس، معدل وهي التابعة املتغريات على املالية السياسة أدوات يف تتمثل واليت املستقلة
 معدل احمللي، للنات  ابلنسبة العمومياإلنفا   معدل التضخن، اخلارج،ى عل االنفتا  معدل للفرد، ابلنسبة
 .البطالة ونسبة احمللي، للنات  ابلنسبة االدخار

 لالقتصادي متثيلها حيث من داللة أقل املاي النظام عليها يقوم اليت املالية العوامل أن إليها املتوصل النتائ  واهن
 فنن مقومات وعلي  قليلة، االقتصادي النمو حيدد والذياإلنتاجي  الستثمارل املوج  املوارد حصة أن حيث
 .االقتصادية الكفاءة على تؤثر السو  اقتصاد

 :حت عنوان Béji Samouel (2009),:  راسةاثمنا

Le Développement Financier Pour les pays du Sud de la Méditerranée 

(PSM)  a l’épreuve de la Mondialisation Financière, Thèse Doctorat,  

Université PARIS XIII-NORD.    

 النمااو خلدمااة املاااي نظامهااا تطااوير كيفيااة  أو التطااور، إىل PSM وصااول كيفيااة  توضاايح الدراسااة هااذه ماان اهلاادف
 االقتصااد مساتوى علاى التاوازن وعادم االساتقرار بعادم تتمياز والايت املالياة، العوملاة حمي  ظل يف االقتصادية والتنمية

 واحاارتام الفساااد املالياة، القااوانني تقيااين  حياة ماان الدراساة لل حمااالاادو  يف املالياة التنميااة وضاعية حلياال ومت .الكلاي

 القاانوين احملاي   حياة مان عجاز تعااين الدراساة حمال الادول إن إىل الدراساة وتوصلت .اخل..... الدميقراطية مبادئ
  .املاي النظام تطور يعرقل الذي الشيء وهو
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 ( حت عنوان:2015) البنك الدو دراسة : ااتسع
Having Space and using it: Fiscal policy Challenges in developing 

Economies  
 االحندار الذايت التفاعلي أشعة -البانيل حيث قام فري  البحث املكون من جمموعة من اخل اء بتطبي  لوذج

(Interacted Panel VAR-IPVAR) ، ي حيث توصل إىل أن فاعلية يف حسا  مضاعف السياسة املالية
اي امليز احلوالذي يقصد ب  توفر  Availabilityالسياسة املالية تتوقف على شرطني أساسيني مها: التوافر 

أي فاعلية السياسة املالية وقدرهتا على  Effectivenessملواجهة التقلبات الدورية. والشر  الثاين هو الفاعلية 
 الرفع من مستوى النشا  االقتصادي.

 
 :السابقة ساتاالدر  م  االستفا   بيا  .9
اثرها الكلية ابعتبارها السياسة املالية و آ يف واملتمثلني األمهية .اية يف موضوعني ملناقشةراسة الد هذه جاءت    

املستدامة اليت تعت  من املواضيع احلديثة نسبياي حيث سامهت  االقتصادية والتنميةمتغري أساسي يف احلياة 
  رسن خلفية نظرية وكمية خاصة فيما خي  أتثري السياسة املالية على املتغريات االقتصادية الكلية.  يف الدراسات

والنفقات  اإليراداتخدام الطر  الكمية لقياس العالقة بني مكو ت السياسة املالية واملتمثلة يف كما مت است
التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية والبيئية من جهة أخرى، وهي النقطة الفارقة  العمومية من جهة وأبعاد

 بني هذه الدراسة والدراسات السابقة. 
 املالية السياسةمكو ت  ومها رئيسيني متغريين بني ترب  اليت ساتراالد أوائل بني من سةاالدر  هذه تعدوعلي ، 

ابستخدام األدوات الكمية املتمثلة يف التحليل العاملي للسالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات أبعاد التنمية املستدامة. و 
 الدراسة. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ل األولـــصالف
 مفـاهيــــــــمي  مدخــــــــــــــــل

 ةــــــــــــــــــــللسيــــــــــــاسة الماليــ
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 متهيـــــــد:
، وتزامن معه تطور مفهوم السياسة 1929تطورات كبرية خاصة بعد األزمة العاملية لسنة عاملي لشهد االقتصاد ا      

ا ب ثيي  " يف هذا اجملينزكاإلسهام الكبري لــ "املالية ابعتبارها مصدر لتعبئة موارد هذا االقتصاد، خاصة بعد 
 إطاراالستقرار يف  لتحقيق أصبحت تلعب دورا جوهراي من خال  تدخل الدولة يف توجيه االقتصاد يف كافة نواحيه،

 .املتواصل االقتصادي والنمو الوطين لالقتصاد اإلنتاجية قدرةلل الكامل التشغيل
هو هر هذا الفكر و ، وجوظائفها وتدخلها يف احلياة االقتصاديةمع تطور دور الدولة للدولة تطور الفكر املايل و       

 ،يإشباع لألفراد وضمان النمو والتقدم االقتصادي واالجتماع أكربلتحقيق  احلصو  على املوارد النقدية وإنفاقها
 .االقتصادية وهو اهلدف املثايل ألي دولة يف انتهاجها للعديد من السياسات

 كبري  دورب تقومو حتليل النشاط املايل للقطاع العام،  تستطيع ألهنا األخرى السياسات بني هامة مكانة املالية ةلسياسل
سياسة املتمثلة يف ال أدواهتا بفضل وذلك الوطين. االقتصاد ينشدها اليت املتعددة األهداف حتقيق يف

ا ليت حتدث آاثر اوالسياسة الضريبية)اإليرادات(، ابالضافة إىل السياسة االئتمانية)القروض(  االنفاقية)النفقات(
 االقتصادية التنمية قيقحت وبتايل .الكلية االقتصادية املتغريات علىو  الكلي الطلب على التأثري ، ومن مثستقراريةا

 االقتصادي. االستقرار تعوق اليت املشاكل على والقضاء
مفهوم التنمية من النمو إىل التنمية املستدامة، هذه األخرية اليت ظهرت يف السبعينات من القرن وتطور كذلك 

" واليت توصلت إىل أنه مع استمرار الوضع التنموى بنفس النمط السائد، حدود النمواملاضي، خاصة يف دراسة "
 فإن ذلك سيؤدي استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية.

 
 :لفصل ملا يليوسنتناو  يف هذا ا

 ؛مفهوم السياسة املاليةتطور املبحث األول:  
 ؛ادوات السياسة املاليةاملبحث الثاين:  
 .اآلاثر االقتصادية ألدوات السياسة املاليةاملبحث الثالث:  
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 مفهوم السياسة املالية:تطور املبحث األول: 
مل يستخدم هذا املصطلح هبذا التعريف قبل أزمة  حي  السياسة املالية هي مصطلح علمي حدي  نسبياب إن      

ف تعر ، ومع ذلك فقد كانت هناك جمموعة متكاملة من أسس السياسة املالية وإن مل 1929الكساد العاملي لسنة 
ي أوازنة العامة، لى مبدأ توازن املوهذا يعين ان السياسة املالية التقليدية كان هدفها يقتصر احملافظة عهبذا االسم. 

ى اعطاء مما انعكس عل وي االيرادات العامة مع النفقات العامة دون التأثري يف حتقيق االهداف العامة، وهذاتسا
يف متويل  ا  منه، عدا دورهت قر ان التوسع يف االنفاق يعد خطرا ال جيوز االنفاق العام على اعتبادور ضيق لإل

 . منتةةالوظائف العامة التقليدية على اعتبار ان تلك الوظائف غري
 

 مفهوم السياسة املالية: األول: املطلب
 مباشرة أكادمييا أوسع نطاق ىلإ ليتحو  ،ية العامة أو ميزانية الدولةللمال دفاكمر ية  البدا ية يفاملال السياسة كانت      
 السياسة هوممف بذلك عاكسا Hansen Alain  للربوفيسوركتا  "السياسة املالية ودورات االعما "  بنشر عدب

املالية لتطلعات وأهداف اجملتمع، فقد حتو  املفهوم من اشباع احلاجات العامة من موارد املوازنة إىل االهتمام مببادئ 
احلاجات العامة املطلو  إشباعها يتطلب من املسؤولني اختاذ  ارولكن ابعتبار أن اختياملوازنة وضمان توازهنا. 

وحتقيق فعاليتها  مشكلة كيفية التوفيق بني هذه األهداف املتعارضة ثريفت انة أحيامتعارضآاثرا د حتدث رات، واليت قار ق
 1.حنو مرغو ، ويف ضوء تلك التوفيقات والتوازانت يتكون أساس ومفهوم السياسة املالية ىعل

 :لغة واصطالحاسنتطرق لتعريف السياسة املالية 
 الفرع األول: تعريف السياسة املالية لغة:    
أي ساس األمر وقام به، وسّوسه القوم أي جعلوه يسوسهم، أو سّوس فالن  "ساسكلمة السياسة من "  أصل    

 2أمر بين فالن أي كّلف بسياستهم.
 
 
 
 

                                       
 .47، ص2005جامعة اجلزائر،  أطروحة دكتوراه غري منشورة، ، 2004-1990املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر   السياسةدرواسي مسعود،  1 
 .139، ص 2006، مركز اإلسكندرية للكتا ، اإلسكندرية، -دراسة حتليلية مقارنة-االقتصاد اإلسالمي السياسة املالية والنقدية يف ظل عوف حممد الكفراوي،  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :اصطالحا تعريف السياسة املاليةالفرع الثاين:     
فراد وأخالقهم تقدات األفتتناو  إدارة شؤون الدولة وتنظيم حكوماهتا مبقتضى مع اصطالحاأما السياسة املالية     
ا، كما السياسات ابختالف البالد وموقعها واحتياجاهتا ومصادر ثروهتا وقوهت رجة رقيهم يف سلم احلضارة، وختتلفود

 1أهنا ختتلف يف الدولة الواحدة ابختالف األزمنة واألنظمة وأصحا  القرار.
ل احلاجيات الية العامة وميزانية الدولة، وكيفية متوي، فإن السياسة املالية يقصد هبا املابلرجوع إىل الفكر الكنزيو 

 العامة للمةتمع من مداخيل املوازنة العامة والعمل على ضمان توازن هذه األخرية. 
 وقد جاءت العديد من التعاريف للسياسة نذكر أمهها: 

 ايراداهتاة فيه ختططه وتنفذه مستخدمالسياسة املالية هي برانمج ال يتةزأ عن السياسة االقتصادية للدولة،  .1
قا ألهداف على كافة متغريات النشاط االقتصادي حتقي موجبة وجتنب اآلاثر السلبيةإلحداث آاثر  ،ونفقاهتا
 2اجملتمع.

 أهداف حتقيق قصدب العامة النفقات و العامة ابإليرادات بتسيري املتعلقة األدوات جمموعة هي املالية السياسة .2
 3.حمددةاقتصادية 

إن السياسة املالية جزء من السياسة االقتصادية وتتمثل هذه األخرية يف قيام الدولة خبطوات وإجراءات  .3
ترمي إىل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية حمددة، وهلذا جيب على السياسة االقتصادية اليت تنتهةها 

ل استخدام أق أي ملوارد املتاحة ،الدولة أن تكون قادرة على الوصو  إىل أقصى كفاءة عند استخدام ا
 4قيمة من املنافع.حةما من املوارد لتحقيق أكرب 

هي دراسة حتليلية لألدوات والوسائل املالية للتأثري على مالية الدولة، وهي تتضمن فيما  السياسة املالية .4
ا اإلنفاق ومصادر ه هذتتضمنه تكييفا كميا حلةم اإلنفاق العام واإليرادات العامة، وكذا تكييفا نوعيا ألوج

فنعين ابلسياسة املالية استخدام الدولة إلراداهتا ونفقاهتا مبا حيقق  5هذه اإليرادات بغية حتقيق أهداف معينة.
أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ويف حدود إمكانياهتا املتاحة مع األخذ يف االعتبار درجة 

 تقدمها ومنوها االقتصادي.

                                       
 .141-140، ص  مرجع سابق، عوف حممد الكفراوي 1 

2 James C . Van Horne , politique financier « la gestion à long terme », Dunod, Paris, 2001, p. 13 
3 Idem. 
4 Jean-Claude Coille , La politique Financière, édition maxima, paris, 2011, p. 24 

 .144ص   ،نفس املرجع عوف حممد الكفراوي،5
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق و اإليرادات العامة لتحريك الية هي الساسة امل .5
ق اآلاثر من أجل حتقي متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، االدخار، االستثمار، و ذلك

تغريات العمالة و غريها من املالناتج و مستوى و  على كل من الدخلجتنب اآلاثر غري املرغوبة املرغوبة و 
 1.االقتصادية

 حتقق اليت تدابريوال واألساليب القواعد جمموعة: هي OECDتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  .6
 2التنمية املستدامة. حتقيقيف  املسامهة قصدة املالي السياسة يف االنضباط

أبهنا تلك االجراءات اليت من شأهنا التناز  عن جزء من  WTO بينما تعرفها منظمة التةارة العاملية .7
 3االيرادات السيادية وتوجيهها للنفاق العام توجيها دقيقا قصد حترير التةارة اخلارجية. 

 التحكم دعائم إرساء تلك االجراءات اليت من شأهناة املالي السياسة" AMF تعريف صندوق النقد العريب  .8
 احملافظةو  الكلي االنضباط أجل من الشفافية، وتعزيز داتاير واإل النفقات ةإدار  حتسني خال  من ،املايل
  4".التشغيلية فاءةالك وحتسنب احلكوميةزانيات للميام الع الوضع يف واالعتدا  راستقر اال على

نستطيع القو  أن السياسة نفس املضمون،  يف تصب اليتقا من املفاهيم نطالإ وومن خال  التعريفات السابقة، 
التأثري على  هبدف ،للتأثري يف املتغريات االقتصادية الكليةتتبعها الدولة اليت  أدوات املالية العامةهي جمموعة املالية 
  .االستقرار االقتصادي ، اإلنتاج، التوظيف وحتقيقالدخل

 
 تطور السياسة املالية يف العصر القدمي: الثاين: املطلب
إن السياسة املالية هي املرآة العاكسة لدور الدولة املايل و مدى تدخلها يف احلياة االقتصادية خال  فتة معينةب      
بدور مايل خيتلف حسب الظروف وينعكس هذا الدور على السياسة املالية، فعندما يربز تدخل تقوم الدولة حي  

اهرا وواضحا على كافة عناصر ماليتها وكأثر مباشر على تطور الدولة ويكون فعاال، يبدو دور السياسة املالية ظ
 وظائفها حتقيقا ملا تصبو إليه من أهداف، وعندما يغيب دور الدولة كسلطة منظمة يغيب معها دور السياسة املالية.

بح دور صوإن كان هذا احلا  يف املاضي، إال أنه يف ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية احلالية أ 
الدولة ضرورة ال ميكن الغىن عنها، الشيء الذي أدى إىل تطور السياسة املالية  والنشاط املايل للدولة وهو احلصو  

                                       
  .182، ص2000، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالمحممود حسني الوادي، زكرايء أمحد عزام،  1

2 OCDE, Rapport Annuel, 2011, p.132  
3 WTO, Annual Report, 2016, p. 87 

 .11، ص 2011، ، صندوق النقد العريب، أبو ظيبمفاهيم تقليدية ومعاصرة يف ادارة املالية العامة أمحد أبوبكر علي بدوي، 4 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

لى وجود يف اجملتمعات القدمية ال توجد دالالت واضحة عمل يكن  على املوارد النقدية وإنفاقها لتحقيق اإلشباع العام
مرتبطة مبالية احلاكم، وله فيها حق التصرف املطلق ومن مث ال يوجد عليه أي  سياسة مالية قائمة ومنظمة بل كانت

رقابة. و يرجع سبب أتخر تطور األفكار املالية وعدم وجود سياسة مالية واضحة إىل أسبا  سيكولوجية وأخرى 
سيطرة الدولة ة و موضوعية. أما األسبا  السيكولوجية فهي ترجع إىل عدم اهتمام املفكرين القدماء ملادايت احليا
 املطلقة وبساطة احلياة االقتصادية، أما األسبا  املوضوعية فهي تنحصر يف قلة الظواهر االقتصادية.

ففي العصر الفرعوين عرف نظام الضرائب املباشرة و غري مباشرة والرسوم اجلمركية كأدوات للسياسة املالية يف     
 جانب اإليرادات، وتوجيه هذه اإليرادات إىل متويل مرافق الدفاع واألمن والعدالة وغريها من أوجه تدخل الدولة.

ة من ا  السياسة املالية والتخطيط االقتصادي يف اآلايت التاليو يف ابعد من ذلك، يف واقعة هامة ذات داللة يف جم
 سورة يوسف عليه السالم:

ا تَأ ُُۡكُوَن ﴿ ما َّلا قَِليٗلا م ِ
ِ
ۦٓ إ ۡ فََذُروُه ِِف ُسنُۢبِِلِ ننَِي َدَأٗبا فََما َحَصدُّتم ۡبَع س ِ ِِلَ  47قَاَل تَۡزَرُعوَن س َ ُُثا يَأ ِِۡت ِمۢن بَۡعِد َذَٰ

ِصُنون ا ُُتۡ ما َّلا قَِليٗلا م ِ
ِ
ۡمُُتۡ لَهُنا إ ۡبٞع ِشَدإٞد يَأ ُُۡكَۡن َما قَدا ّن ِ  ﴿واآلية   ﴾48 س َ

ِ
ۡۡلَۡرِضِۖ إ

 
ۡجَعلِِۡن عَََلٰ َخَزإٓئِِن أ

 
قَاَل أ

 1  ﴾55َحِفيظٌ عَِلمي
 املالية واالقتصادية اليت تصلح لكل زمان ومكان وهي:من اآلايت السابقة نستنتج جمموعة هامة من املبادئ 

التزام الدولة ابلتدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية بربانمج مايل واقتصادي لتحقيق آاثر مرغوبة  -
)االدخار سبع سنني و تنظيم االستهالك لسبع سنني( وجتنب اآلاثر غري مرغوبة ملختلف املخاطر اليت قد 

 ريف السياسة املاليةبحتدث وهو جوهر تع
 السابقة. ﴾ 55اآلية  ﴿من شروط تويل الوظائف املالية يف الدولة هو العلم واألمانة حسب  -

وهكذا فقد طبقت يف العصر الفرعوين أو  سياسة مالية واقتصادية موجهة يف التاريخ اإلنساين على أساس الدراسات 
تحقيق االساسية للفرد وتطبيق مبدأ ضبط االستهالك بقدر احلاجة لاإلحصائية وامليدانية، كما مت أتمني االحتياجات 

   2االستقرار االقتصادي.

                                       
 .  55، 47،48، اآلايت سورة يوسف 1
 .43، ص 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، االجتماعية التنمية حتقيق يف املالية السياسة دورهشام مصطفي اجلمل،  2
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 يف" فالطونأأما احلضارة اإلغريقية فتكت أثرا كبريا يف الفكر املايل، وهو ما أشار إليه الفيلسوف اليوانين "       
من الدو   سيم العمل وحتديد دور ومسؤولية كل، واليت تقوم على تق"الفاضلة" أو "املثالية املدينة" عن كتاابته

 1واألفراد، وهو أمر ضروري للتنظيم االجتماعي داخل املدينة الفاضلة.
اخلاصة ألهنا الضمان الوحيد لتحقيق العدالة االجتماعية وتوزيع  اند ابمللكية و" معارضا أرسطومث جاء تلميذه "     

ن العصر اليوانين بسياسة االحتكار واحتفاظها لنفسها إبنتاج العديد مالدخل بني املواطنني. كما قامت الدولة يف 
 السلع وابلتايل التحكم يف سعرها،  و فرض ضرائب مرتفعة على السلع اليت ال حتتكرها.

أما العصر الروماين فإن الفكر االقتصادي واملايل يف ذلك الوقت كان حمدودا وقد أتثر ابلفكر اإلغريقي، لكنه      
حلياة االقتصادية " الذي نظم االطبيعي القانونراءه ترااث قانونيا، و أهم ما خلف الفكر الروماين هو نشوء فكرة "ترك و 

    2ومبدأي امللكية اخلاصة وحرية التعاقد، وهي األسس اليت قام عليها النظام الرأمسايل فيما بعد.
وابحلدي  عن العصور الوسطي فقد شهدت هذه املرحلة ركود فكري واقتصادي، وكان سائدا فيه سيطرة       

النظام اإلقطاعي، ولذلك مل يكن هناك انفصا  بني مالية الدولة ومالية احلاكم، واإليرادات اليت تعتمد عليها الدولة 
ت ما ابلنسبة للضرائب فكان اللةوء إليها إال يف حاالتتمثل أساسا يف الريع من األراضي الزراعية و الكنيسة، أ

 3.استثنائية. وهنا مت التفرقة بني املالية العادية واليت تتمثل يف دخل الدومني، واملالية غري عادية تتمثل يف  الضرائب

  السياسة املالية يف العصر احلديث:املطلب الثالث: 
منذ القرن اخلامس عشر تطورت السياسة املالية وبداية ظهور الدولة املتدخلة، وازدايد دورها يف احلياة االقتصاديةب 
حي  سادت آراء املدارس االقتصادية بداية من مدرسة التةاريني مث مدرسة الطبيعيني حىت املدرسة الكالسيكية 

 يلي: فيماحاملة أفكار اقتصادية ومالية جديدة، نتناوهلا 

 :والطبيعيني للتجاريني املالية السياسةالفرع األول: 
ظهر هذا املذهب التةاري وسادت أفكاره االقتصادية منذ منتصف القرن اخلامس عشر وحىت النصف الثاين      

 ممن القرن الثامن عشر، ومتيز ابزدهار التةارة اخلارجية واستعادت الدولة لسلطتها املتدخلة من خال  فرض الرسو 

                                       
1Bent Hansen,  The Economic Theory of Fiscal Policy, Routledge library editions-Economics, Volume 3,     

London, 2003, p.30 

 .21 ، ص2018، مصر، 1محيثرا للنشر، الطبعة ، دار أساسيات املالية العامةدردوري حلسن، لقليطي خلضر،  2 
 نفس املرجع. 3 
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اجلمركية الكبرية على الواردات هبدف محاية املنتج احمللي، وختفيض الرسوم على املواد األولية، وإعانة الصادرات، 
  1كما تدخلت الدولة يف حتديد األجور واألسعار.  ومنح االمتيازات إلنتاج أو تصدير سلع معينة،

ساوئ عديدة  ائض يف امليزان التةاري، أدى إىل ملكن مبالغة التةاريني يف تعظيم دور التةارة اخلارجية وحتقيق ف
كظهور االستعمار أبشكاله املختلفة والنزاعات بني الدو  بقصد فتح أسواق جديدة لتصريف منتةاهتا، وابلتايل 
أمهلت الزراعة. كل ذلك أدى إىل معارضة مبدأ تدخل الدولة يف تسيري الشؤون االقتصادية، وظهور مذهب اقتصادي 

 لى مبدأ احلرية الفردية وهو املذهب احلر أو املذهب الطبيعي.  جديد يقوم ع

 (،  PHISIOCRATES) الفيزوقراطالسياسة املالية للطبيعيني فيطلق على هذا املذهب كذلك مذهب  أما        
 دخلها يفوجو  ختلي الدولة عن ت، واليت كان جوهر فلسفتها قائما على النظام الطبيعي الذي حتكمه القوانني

ة النشاط االقتصادي ئب يف حركراما يتم مجعه من ضخ ضو  على الريع احلياة االقتصادية، ابإلضافة إىل قصر الضريبة
 2.سليب على االقتصاد حىت ال يكون له أتثري

 Quesnay)  كيناي فرانسواوما جيدر االشارة اليه، أن االفكار السابقة تبلورت على يد الطبيب الفرنسي 

François ، )مع. االقتصادي"  وهو منوذج أويل لدوران الثورة يف اجملت اجلدو ""القانون الطبيعي" و مؤلفاته أهم ومن 
وعلى عكس املذهب التةاري الذي اخضع احلياة االقتصادية للتةارة وأمهل أنشطة أخرى كالصناعة والزراعة،  جاء 

ياة االقتصادية تقوم أساس عدم تدخل الدولة يف احل الطبيعيون وأقاموا مذهبهم على أساس فكرة القانون الطبيعي، واليت
واحتام امللكية جبميع صورها، واحتام احلرية االقتصادية وحرية التةارة اخلارجية والداخلية واقتصر دور الدولة على 

 إرساء األمن وضمان حقوق األفراد وحرايهتم. 
 

 السياسة املالية يف الفكر الكالسيكي )التقليدي(: الفرع الثاين: 
وذلك يف كتابه  "أدم مسيثيقصد ابملدرسة الكالسيكية جمموعة األفكار االقتصادية اليت وضع أصوهلا املفكر "      

 ستيوارت جون، ريكاردو ديفيد، ساي ابتسبت جان، مالتس" واسهم يف تطويرها كل من األمم ةثرو الشهري "
وكانوا يؤمنون مبيل االدخار واالستثمار إىل التعاد  عن طريق تغريات سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل ، ميل

( يعد من دعائم هذا الفكر، وينبين على أن العرض الكلي قانون املنافذالكامل. كما أن قانون ساي لألسواق )

                                       
 .51، ص مرجع سابق، هشام مصطفي اجلمل 1 

2 Bent Hansen, Op.cit, p.35 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

ة بني اإلنتاج ، وتوجد عالقة سببية مباشر يوجد أو ختلق الطلب الكلي عليه عند أي مستوى من مستوايت التوظيف
واإلنفاق وان كل زايدة يف اإلنفاق تؤدي إىل زايدة مساوية هلا يف الدخل النقديب حي  أن النقود وسيلة للتباد  

 1فحسب. وأن أي زايدة يف اإلنتاج ختلق تلقائيا زايدة معادلة هلا يف اإلنفاق.
عن  دأ احلرية االقتصادية يعملون على إشباع احتياجاهتم وال يتوقفونفاألفراد يف ظل هذا الفكر الذي يسوده مب  

زايدة اإلنتاج إال عند مستوى العمالة الكاملة وهو ما يضمن االستقرار االقتصادي للدولةب وعليه فإن األسس اليت 
 2تقوم عليها السياسة املالية يف هذا الفكر هي:

من و حتقيق الصاحل العامب ويقتصر دور الدولة على حتقيق األإن الدافع الفردي هو أساس السياسة املالية ه 
 وإرساء النظامب

حياد الدولة وعدم تدخلها يف النشاط االقتصادي، فتحصيل الدولة لإليرادات العامة مهما كان نوعها يعترب  
أن أحسن نفقة هي  "سايسياسة مالية خاطئة حسب وجهة نظر الفكر الكالسيكي، ومن وجهة نظر "

 حةماب   األقل

 مبدأ توازن املوازنة العامة حي  يتساوى النفقات مع اإليرادات.  
إن مبدأ احلياد واحلرية االقتصادية الذي ينادي به هذا الفكر إمياان ابن النشاط اخلاص أكثر كفاءة وإنتاجية من 

إلنفاق العام  فروضة لتمويل االنشاط العام، وضرورة احتفاظ الدولة ابمليزانية املتوازنة سنواي، كما أن الضرائب امل
ضعيفة وال تؤثر يف متغريات االقتصاد. ولقد تبني يف ما بعد أن هذه السياسة املالية ال حتقق األهداف االقتصادية 
املرغو  فيها وقد حتقق الضرر يف بعض األحيان، فعلى سبيل املثا  ووفقا للسياسة املالية يف الفكر الكالسيكي يف 

خم تزداد الدخو  النقدية فتتفع إيرادات الدولة بسبب حصيلة الضرائب، مما يدفع الدولة لزايدة حالة الرواج والتض
 3اإلنفاق حتقيقا ملبدأ توازن املوازنة مما يؤدي إىل ازدايد حدة التضخم وتتفاقم األزمات االقتصادية.

 
 
 
 

                                       
1 Bent Hansen, Op.cit, p.38 .  
2 Thierry  Bechu, économie et politique financier, édition do Eyrolles,  2011, paris, p. 19 

 .154 ص  ،مرجع سابق الكفراوي، عوف حممد 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 السياسة املالية يف الفكر الكنزي )الفكر احلديث(: :الفرع الثالث
 يدم حتييد دور الدولة بشكل مستمر، اذ ان تعاقب االزمات يف النظام الرامسايل دفعت ابلعديد من االقتصاديني مل     

ابلدعوة اىل تدخل الدولة، ومنذ الكساد الكبري يف ثالثينات القرن املاضي، اجتهت انظار االقتصاديني اىل البح  
أوائل االقتصاديني الذين اندوا بضرورة تدخل الدولة يف النشاط  من "كينز"و لقد كان  ساد،عن تفسري لظاهرة الك

هبدف الوصو  إىل  1936" الصادر سنة النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقودوذلك يف كتابه " االقتصادي
 .على نوع من االستقرار االقتصاديحالة التشغيل الكامل و احملافظة 

عل ذلك ان تف مشاكلها قصرية االجل بدل االنتظار لقوى السوقن حتل أن على احلكومات إ" كينزوحسب  
ن مستوى صاد عفقد وجد يف مسالة التوازن يف االقت "موتى مجيعا خالل هذا املدى ألنناخالل االمد الطويل، 
والعمالة أقل من مستوى التشغيل الكامل مكان حتقيق ذلك التوازن أب، وابإلمر غري الضروريالتشغيل الكامل ابأل

ساي( مل ا ان قانون )مي حىت مع وجود البطالة، وقد اطلق على هذه احلالة بـ )توازن العمالة الناقصة(، كأالكاملة، 
مكان وجود العةز او القصور يف الطلب وابلتايل ينبغي على احلكومة ان تتخذ خطوات من نه ابإل، أليعد مقبوالا 

جل يرادات ألعن طريق االنفاق غري املغطى ابإل واعد املالية السليمةشأهنا التغلب على هذا الوضع ابستخدام الق
دعم الطلب، اذ يكون العةز يف جانب الطلب الكلي مسبباا للبطالة )الطاقة االنتاجية الفائضة( وان الفائض منه 

 من كربأ( وذلك عندما يكون الطلب الكلي رلألسعايسبب التضخم اي ما يسمى بـ)ارتفاع يف املستوى العام 
 1الدخل الكلي.

 مهية السياسة املالية والتدخل املباشر للحكومة يف النشاط االقتصادى من خال  ادواهتا يفأومن هنا فقد برزت 
نفاق احلكومي، ففي حالة الركود ميكن عن طريق السياسة املالية زايدة مستوى التغيري يف معدالت الضرائب واإل

ت التصرف وابلتايل يزيد الدخل حت ،ت الضرائب على االفراد والشركاتالنشاط االقتصادي وذلك بتخفيض معدال
ة مفيزداد الطلب الكلي مما حي  املنتةني عل زايدة انتاجهم وزايدة مستوى التشغيل، ومن انحية اخرى قد تزيد احلكو 

الثانية وعند  ةيؤدي اىل زايدة حةم الطلب الفعا ، ويف احلال عن طريق التمويل ابلعةز مما من انفاقها وخصوصا
التضخم ميكن زايدة معدالت الضرائب وخفض االنفاق احلكومي مع تكوين فائض يف امليزانية العامة المتصاص 

 2 جانب من القوة الشرائية وحةزه عن التداو  لفرض التقليل من حدة الضغوط التضخمية وارتفاع االسعار.

                                       
 .29، ص 2016، دار الوارث، الطبعة األوىل، العراق، الفكر احلديث يف السياسات االقتصادية، حيدر يونس كاظم 1 
 . 87، ص 2008دار املسرية، األردن، االقتصاد الكلي، وليد امحد الصايف وآخرون،  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

لتةاهله دور الطلب يف حتديد حةم اإلنتاج والدخل ومستوى التوظيف،  لألسواقساي" قانون " "كينز"كما عارض 
هو الطلب الكلي الفعا ، ومربرا ذلك ابلكساد العظيم الذي ساد   يف النشاط االقتصادي األساسبينما أكد أن 

يس دائما ل يف سنوات الثالثينات من القرن املاضي، كما بني التناقض بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، وان الفرد
 1ذو سلوك اقتصادي رشيد كما افتضت النظرية الكالسيكية وأن الدولة ليست أقل إنتاجية من القطاع اخلاص. 

ر فكرا اقتصاداي جديدا انبثق عنه أسس جديدة للسياسة املالية. وقد شارك يف تطويكينز" لذا كانت النظرية العامة لـ"
" كسيه"و (Alvin Hansen) "هانسن"مثل  هذا الفكر العديد من العلماء االقتصاديني

(Hicks) و( "ساميلسون"Samuelson)  وغريهم من الكنزيني. 
 يلي: ، سنوضح منحىن الطلب والعرض الكليني فيماالكنزيللمفهوم  وفقا

 ( منحىن الطلب والعرض الكليني.1-1الشكل )                           
 
 
 
 

 

 
 

 

Source : Thierry  Bechu, économie et politique financier, édition do Eyrolles,  2011, paris, 

p. 22                     

 
، مستوى الدخل احلقيقي، و العكس صحيح سعار افخفض، أنه كلما ارتفعت األيتضح من الشكل السابق      

أن  كما  ،، ممّا يؤدي بدوره إىل افخفاض الدخل احلقيقيعار سيخفض من مكوانت الطلب الكليألن ارتفاع األس
 تكون مصحوبة ابرتفاع يف األسعار و العكس صحيح حىت نصل إىل مستوى التوظيف الكامل.هذا األخري زايدة 
دخل الوطين التوازين يتحقق عند تقاطع كل من منحىن الطلب الكلي و العرض دائما أن ال "كينز"و حسب     

الة النظام هي ح و عند مستوى يقل عن مستوى التوظيف الكامل التام حي  الكلي، و أن هذا املستوى التوازين

                                       
1 Thierry  Bechu, Op.cit, p. 23 

 الدخل
التوازين   

 p األسعار
 
 
 

 y الدخل 

 العرض الكلي
AS 
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AD 

 لكاملا التوظيف
FE 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

ائب.  السياسة املالية اإلنفاق احلكومي والضر أدوات وابلتايل يرى أمهية وضرورة تدخل الدولة ابستخدام  1الرأمسايل،
ورة ال مفر منها ضر  الدولة، و من مثَّ فالتدخل ابلطبيعة أساسا غري مستقر الوطينأن االقتصاد  "كينز"أوضح كما 

 .للتأثري على املستوى العام للنشاط االقتصادي و تصحيح اخللل يف آليات السوق
ن أدى إىل توسع نشاط الدولة الذي أصبح لزاما عليها ورفض فكرة التواز وكنتيةة للتطور الذي حدث يف هذا الفكر 

 احلسايب للميزانية، فقد ظهرت سياسات أخرى هي:
السياسة املالية احملضرة والسياسة املالية التعويضية)الوظيفية( وطبقتا يف الوالايت املتحدةب حي  مت االعتماد على  

. ابإلضافة اىل السياسة املالية النشطة والسياسة 1937نية ابتداء من ، وعلى الثا1937-1933األوىل يف الفتة 
 يف ما يلي:  اسنتناوهل املالية  يف إطار التوقعات الرشيدة، و

 
 : السياسة املالية احملضرة .1
لى نطاق يف النفقات العامة ع الدولة تتوسع أن و مقتضاها" سقي املضخةعليها البعض سياسة " أطلقوقد 

 2.الذاتية ردهموالالقتصاد الوطين اعتماداا على  موارد معطلة متلكها، الشيء الذي يعطي دفع واسع عن طريق
ه وسنبني أهم مالمح هذويالحظ أن هذه السياسة إمنا هي عالج مؤقت وتشكل سياسة دورية طويلة األجل، 

 3ما يلي:السياسة في

عن الوطين صاد يبعد االقتاالقتصادي ويدفع عةلة التنمية، كما إلنفاق العام يشةع االنتعاش التوسع يف ا 
 بمركز الكساد

مد من مصادر تستو  تكون من املوارد الذاتية يف أن األموا  املستخدمةيتمثل  الشرط األساسي هلذه السياسة 
 ب غري نشيطة

نفقات ال أسرع من و  وسعابدرجة أكرب و أكثر ت حتقق االزدهار ابملصادر غري مستخدمةإن النفقات اليت متو    
 باليت متو  أبية وسيلة أخرى

                                       
1 Jean -Claude Coille , Op.cit, p. 25 

 .61، ص مرجع سابقدرواسي مسعود،  2 
3 Jean -Claude Coille , Op.cit, p. 27 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

و  قط،ف لالقتصاد يف حالة االنكماش أو الدافع األويل على إعطاء اجلرعة األوىل دورهاقتصر يسياسة هذه ال 
فتة زمنية وليس ل يف مرحلة االنكماش فقطمؤقت ، أي أهنا تكون بغرض عالج من مث إبمكانه السري ذاتيا

 .طويلة
قد نشأت السياسة املالية التعويضية بسبب عدم فاعلية  و املالية التعويضية )الوظيفية(: السياسة .2

السياسة السابقة وعدم كفايتها لتكون مالئمة ملختلف التغيريات اليت تطرأ على االقتصاد الوطين، ويقصد 
انت تضخمية سواء كابلسياسة املالية التعويضية تلك السياسة اليت تعمل على مواجهة التغريات الدورية 

أوانكماشية.  ففي حالة ظهور بوادر التضخم على الدولة أن تسارع ابستخدام أدوات السياسة املالية لتؤثر 
على مكوانت الطلب الفّعا  لتؤثر على منحىن الطلب الكلي إىل األسفل ليصل إىل نقطة التوازن الفعلي، أما 

فّعا  دم أدوات السياسة املالية اليت تؤثر يف مكوانت الطلب اليف حالة الركود أو الكساد فعلى الدولة أن تستخ
 1إىل األعلى أي يزداد الطلب الفعا .

ويالحظ أن السياسة املالية التعويضية هي امتداد للتحليل الكنزي والذي يستلزم التوسع يف النفقات العامة، 
ل، ومن انحية ي إىل مستوى التشغيل الكامواالجتاه إىل عةز امليزانية يف حالة البطالة بفرض رفع الطلب الكل

أخرى ضغط النفقات العامة وتكوين فائض يف امليزانية يف حالة التضخم بغرض خفض الطلب الفعلي إىل 
   2مستوى التشغيل الكامل.
يف شكل  الوظيفية املالية أسس )A.P.Lerner (لرينرو  (Musgrave)  مسجريفكما حدد كل من 

 3قواعد وقوانني كما يلي: 

من اجل معاجلة كل من التضخم والكساد أن جتعل احلكومة معد  اإلنفاق الكلي يتساوى مع ملعد  الذي   
مبوجبه ميكن شراء كل السلع املنتةة، أي ختفيض إمجايل اإلنفاق عن طريق ختفيض النفقات العامة، أو زايدة 

الهلا أو ابلوسيلتني السابقتني معا. ونفس الطريقة تستطيع من خالضرائب ثيي  ينخفض معد  اإلنفاق، 
 الدولة زايدة مستوى اإلنفاق الكلي فتعمل على زايدة النفقات العامة أو خفض الضرائب أو معاب

                                       
 .156 ص  ،مرجع سابق عوف حممد الكفراوي، 1 
 .58، ص مرجع سابقهشام مصطفي اجلمل،  2 
 .158 -157 ص، نفس املرجععوف حممد الكفراوي،  3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

إن السياسة املالية الوظيفية تُبقي اإلنفاق الكلي عند مستوى عا  متنع خطر الكساد ويف نفس الوقت     
بدرجة متنع التضخم، وان إحداث عةز أو فائض يف املوازنة العامة للدولة هو البديل  عند مستوى منخفض

 ملبدأ التوازن احلسايب للموازنة يف الفكر الكالسيكيب

التوسع يف أدوات السياسة املالية منها الضرائب والقروض واليت مل تعد وسيلة للحصو  على اإليرادات بل  
، كما اختذت املوازنة العامة طابعا وظيفيا هبدف حتقيق التوازن لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية

 االقتصاديب

التأثري على درجة السيولة النقدية خبفض كمية النقود بواسطة االقتاض من اجلمهور وإصدار السندات  
 احلكومية، والعكس لزايدة كمية النقود تقوم الدولة ابإلصدار النقدي.  

أدت إىل عالج أزمة الكساد الكبري والتضخم وأحدثت نتائج إجيابية يف الدو  املتقدمة،  إن السياسة املالية السابقة
لكن عند تطبيقها يف االقتصادايت املتخلفة والنامية مل حتقق أهداف التنمية املرجوة، فقد اهتمت السياسة ابلعمل 

التغريات  مييالن إ  التعاد  عن طريقعلى زايدة حةم الطلب الفعا  ودفع عةلة التنمية، وابن االدخار واالستثمار 
بل عند أي مستوى من مستوايت العمالة  يف الدخل الوطين ولكن ليس ابلضرورة عند مستوى التشغيل الكامل

والدخل، مما أدى إىل انتشار موجات من التضخم وارتفاع يف األسعار ومل تتحقق التنمية االقتصادية املرجوة وذلك 
 ي يف هذه الدو .لتةاهل منحىن العرض الكل

وعلى هذا، فيةب االستمرار ابلتمسك بقواعد املالية الوظيفية كأساس ال يتغري يف رسم السياسة املالية لكل من 
الدو  املتقدمة والنامية وتطويرها لتتالءم والنظم االقتصادية، وأتخذ يف احلسبان كل من العرض والطلب الكليني 

  حُتدث اآلاثر االجيابية املرغوبة.واختيار أدوات السياسة املالية  اليت

  السياسة املالية النشطة: .3
لى مستوى الطلب وهتدف إىل احملافظة ع ،إن السياسة املالية النشطة تتمثل يف تغيري اإلنفاق العام أو معد  الضريبة

 ،الذي يؤدي إىل ختفيض حدة ذبذابت الناتج احمللي اإلمجايل حو  مـستوى النـاتج الذي حيقق التشغيل الكامل
والذي يسمى ابإلنتاج املمكن وخاصة عند افخفاض املكوانت األخرى للطلب بصفة غري عادية. أما عند ارتفاع 

 1 .ة فإن احلكومة تلةأ إىل الساسة املاليـة االنكماشيةهذه املكوانت بصورة مفاجئ
 

                                       
1 Bent Hansen, Op.cit, p.47   
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 : عات الرشيدةالسياسة املالية يف إطار التوق   .4

القتصادي، قد تكون غري فّعالة يف حتقيق االستقرار ا م انكماشيةأكانت توسعية   سواء إن اتباع سياسة مالية مرنة     
توقّعات اليت تقوم على ال ألن انتهاج مثل هذه السياسات غري معلنة قد يتعارض وسلوك الوحدات االقتصادية

العقالنية والرشيدةب إذ أهنم يستةيبون تبعا للمعلومات املتوفرة لديهم ويعملون وفقها. وإذا طبقت سياسات جديدة 
   1الوحدات االقتصادية تتصرف بطرق خمتلفة، وبّتايل تكون اآلاثر الفعلية هلذه السياسات خمتلفة متاما.فإن 

  (، وابلتايل حىت لوStickyهنا قد تكون جامدة )إجور، فسعار واألتاض النظرية ملرونة األعن ان مسالة اف فضال
غيل، وعلى هذا يف الناتج والتشىل تغريات إسعار قد تتغري ببطء لتؤدي واألكانت التوقعات رشيدة فان االجور 

و  ان هذه جل القصري، وعليه ميكن الققل يف األنها تغيري الناتج والعمالة عل األساس فان السياسة املرنة ميكاأل
 2النظرية تعد حمل خالف بني االقتصاديني.

 
 ملالية:ا: أدوات السياسة املبحث الثاين     
ططه وتنفذه ختكما مت تعريف السياسة املالية سابقا على أهنا برانمج ال يتةزأ عن السياسة االقتصادية للدولة،   

 ،شاط االقتصاديعلى كافة متغريات الن موجبة وجتنب اآلاثر السلبيةونفقاهتا إلحداث آاثر  إيراداهتامستخدمة فيه 
تعين استخدام  ن السياسة املاليةفإوعليه،  .قا ألهداف اجملتمعحتقيوميتد هذا التأثري إىل حمددات التوازن الكلي 

 تماعية.جاحلكومة للضرائب واإلنفاق العام واملوازنة العامة من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي وحتقيق العدالة اال
على معد  أ ضمان املوارد وختصيصها على قطاعات االقتصاد الوطين لضمانفعالية السياسة املالية يتمثل يف إن 

ويعىن هذا اهلدف ابختصار حتقيق العمالة الكاملة دون تضخم، أي ،  االستقرار االقتصادي هدف للنمو وحتقيق
للموارد  احلقيقي، و أعلى مستوايت الستغال  الوطينالتوصل إىل إنتاج أكرب قدر ممكن من الناتج املادي أو الدخل 

الوقت احملافظة فس  نويف .رجات التشغيل للقوة العاملة يف اجملتمع(االقتصادية املتاحة لالقتصاد القومي )أقصى د
على قيمة النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي يف األسعار نتيةة لطلب فةائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهة 

 الكساد أو الركود نتيةة افخفاض حةم الطلب الكلى.
 لنفقات العامة واملوازنة العامة.وأدوات السياسة املالية هي: اإليرادات العامة، ا

 

                                       
ليازوري، االردن، ا ، الطبعة الثانية، دارالكلي ، اإلطار العام وأثره على السوق املايل ومتغريات االقتصادالسياسات االقتصاديةنزار كاظم اخليكاين، حيدر يونس املوسوي،  1 

 .57، ص2015
 .31، ص مرجع سابق، حيدر يونس كاظم 2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :العامة اإليرادات: ولاملطلب األ
ال تؤثر على و  متويل النفقات العامة فقط تستخدم يف على أهنا  العامة ينظر إىل اإليراداتالتقليدين الفكر كان      

ب حي  واالجتماعي االقتصاديالدولة للتوجيه  أدواتأصبحت أداة رئيسية من  النشاط االقتصادي، وبعد ذلك
تستقطع الدولة جزء من املوارد املوجودة حتي تصرف االفراد جربا او طواعية، وهذا ما يسمى بتحصيل االيرادات، 
أي إحداث أتثري سليب  يف القدرة الشرائية املوجودة لدى االفراد، وإعادة دفع احلصيلة يف القطاعات املراد احداث 

 فيها أتثري اجيايب. 
 مع.داخل اجملت نقل القوة الشرائية وخلقها ةمن خال  عملي ةالعام اتدولة حتصل على اإليراديتضح أن الو 

 1ويكمن أن منيز بني ثالثة أنواع لإليرادات العامة:

 واليت تتحصل عليها الدولة إثر مزاولتها نشاط اقتصاديباإليرادات االقتصادية  

 ذو سيادةب قانوين شخص ابعتبارهاة واليت تتحصل عليها الدولة اإليرادات السيادي 

 واليت تتحصل عليها الدولة إثر حصوهلا على االئتمان.  اإليرادات االئتمانية 
 

 اإليرادات االقتصادية:: الفرع األول
اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوين ميلك ثروة ويقدم خدمات عامة، ومن هذه وهي 

عوائد ن عمزاولتها نشاط اقتصادي يكون اهلدف منه هو حتقيق ربح. ومثا  ذلك اإليرادات، اإليرادات النامجة 
 الثمن العام.أمالك الدولة و دات إيرا وغريها......، وهذه اإليرادات هي فوائد القرضاالستثمارات و 

 إيرادات أمالك الدولة: أوال: 
 حي  باخلاصإىل قسمني الدومني العام و الدومني هذا األخري نقسم يو ، الدومني  و يطلق عليها كذلك  أمالك

ثل الطرق ميتكون الدومني العام من كل ما متتلكه الدولة وخيضع للقانون العام، وخيتص أيضا بتلبية احلاجات العامة 
 2: واملطارات واملوانئ واحلدائق العامة ... اخل. كما يتميز بـ

 خمصص للمنفعة العامة وجمانية االنتفاعب 

 بالعام ملكية الدولة له هي ملكية عامة ختضع ألحكام القانون اإلداري 

                                       
 .28ص ، 2010طبعة اثنية،  دار ميسرة، عمان،مبادئ املالية العامة، حممود حسني الوادي،  1 

2 Jean -Claude Coille ,  Op.cit, p.56  
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 كه ابلتقادمبال ميكن بيعه وال متلّ  
شأن لك يف ذ أنهضع ألحكام القانون اخلاص، شوهو خيصة متلكه الدولة ملكية خافهو كل ما أما الدومني اخلاص 

 ويدر الدومني اخلاص إيرادات وهلذا يعترب مصدر مايل .ال خيصص للمنفعة العامة كمااألفراد واملشروعات اخلاصة،  
 1ويقسم الدومني اخلاص إىل ثالثة أقسام وهي:  ،مهم للدولة

: ويشمل ممتلكات الدولة من األراضي الزراعية واملناجم والغاابت وأييت إيراد هذا النوع الدومني الزراعي .1
 بمثن بيع املنتةات أو مثن اإلجيارمن 

لدولة مثلها ا: ويتمثل يف خمتلف املشروعات الصناعية والتةارية اليت تقوم هبا الدومني الصناعي والتجاري .2
الهلا تقوم الدولة ابستغال  هذه املشاريع وخاصة الصناعية، إما أما الطرق اليت من خ .يف ذلك مثل األفراد

 بأو التأميم سواء كان كلي أو جزئياالستثمار املباشر أو الشراكة 
خلزينة أذوانت ا : هي تلك اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة من السندات احلكومية والدومني املايل .3

حها ضافة إىل الفوائد اليت حتصل عليها من خال  القروض اليت متنواألسهم )حمفظة األوراق املالية(، هذا ابإل
 لألفراد أو املؤسسات أو توظيف أمواهلا يف البنوك.

 :الثمن العاماثنيا: 
يعترب الثمن العام مصدر من مصادر إيرادات الدولة وميكن تعريفه أبنه مبلغ يدفعه بعض األفراد مقابل   

  تقدمها احلكومة، مبعىن آخر هو تلك املبالغ اليت حتصل عليها الدولة بعدانتفاعهم ببعض اخلدمات العامة اليت
لكهرابء، حي  ميكن حتديد املنتفع هبا مثل خدمات الربيد، ا بمة تعود على األفراد مبنفعة خاصةتقدميها خلدمات عا

 املياه ...اخل.
يرادات إال من ينتفع ابخلدمة العامة عكس إن الثمن العام يدفع اختياراي حي  ال يدفعه إوما جتدر اإلشارة إليه، 

هناك تشابه بني اخلدمات اليت تقدمها الدولة مقابل مثن عام وبني اخلدمات املماثلة اليت يؤديها القطاع أخرى، و 
ويف احلالتني ال تقدم اخلدمة جلميع األفراد تقتصر على من يرغب فيها، أما االختالف األساسي ينحصر  اخلاص،

 عادة ال هتدف إىل الربح بل املنفعة العامة بعكس القطاع اخلاص. يف أن احلكومة

 
 

                                       
 .30، ص مرجع سابقحممود حسني الوادي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :اإليرادات السيادية: الفرع الثاين
وتتمثل يف الضرائب  1،تتمثل يف اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة جربا من األفراد ملاهلا من حق السيادة       

والرسوم والغرامات املالية اليت تفرضها احملاكم وتذهب إىل خزينة الدولة، ويف التعويضات املدفوعة للدولة تعويضا عن 
أضرار حلقت هبا سواء من الداخل أو من دولة أخرى، ويف القرض اإلجباري الذي يلتزم الدولة بسداده يف املستقبل 

 2لضرائب.و  الرسومومن أهم هذه اإليرادات  تدفع، كما تتمثل يف إواوة التحسني، سواء دفعت عنه فائدة أم مل
 الرسوم:أوال: 

ىل إ يىل الدولة مقابل ما تقدمه هلم من نفع خاص يؤدإ مبلغ من النقود يدفعه الفرد جربايعرف الرسم على انه 
 3.حتقيق نفع عام

  هي: و ، ن مسات الرسم ثالثةأمن التعريف السابق جند 
يق ورسوم اخلدمة اختيارية كرسوم التوث وقد تكونعند احلصو  على اخلدمة،  يالزامإصورة نقدية و  يدفع يف -

الفرد  حوا  يدفعكل األ  إال انه يف ،كرسوم النظافة مثال  إجباريةتكون اخلدمة قد  ، كماالرخص وغريها
 يبجبار إالرسوم 

 باملباشر على دافع الرسميدفع الرسم مقابل احلصو  على خدمة خاصة تعود ابلنفع  -
ق نفع خاص هلم تدفعها املتقاضون حتق يتحقق من الرسم نفع عام جبانب النفع اخلاص فرسوم القضاء اليت  -

 اجملتمع ككل. شاعة العدالة يفإوحتقق نفع عام للمةتمع وهو 
رسوم جزء من صلة للدارية احملحي  تغطى اجلهات اإل بقل من تكلفة اخلدمةأ ن تكون قيمتهاأالرسوم  األصل يفو 

وأحياان . ألن النفع املتولد من الرسم نفع عام جبانب النفع اخلاص ،من الضرائب ينفقاهتا ابلرسوم وتغطى الباق
ه ضريبة ن الرسم حيمل داخلأن تتةاوزها ألن معىن ذلك أتتساوى قيمة الرسم مع قيمة اخلدمة املقدمة لكن ال ميكن 

 يبة على تداو  الثروة.رسوم التوثيق ضر  حي  تعترب الزايدة يف يبلتوثيق العقار رسوم ا مستتة حيدث ذلك حاليا يف
 
 
 
 

                                       
1 Franc louis, the  public Financial, 1er édition, beack, Bruxelles, 2009, p.27 

 .18، ص2015، االردن، 07للطباعة والنشر، الطبعة ، دار ميسرة  أصول املوازنة العامة، حممد شاكر عصفور 2 
3 Franc louis, Op.cit, p.28 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

  الضرائب: اثنيا:
حتقيقا ملصاحل  امةتغطية النفقات العلفريضة مالية جربية يلزم املمو  بدفعها دون مقابل خاص وهتدف  يالضريبة ه
آخر  أي بغرض الوفاء مبقتضيات السياسة العامة للدولة، ومبعىن ،متويل ما تقوم به الدولة من إنفاق عامو اجملتمع 

 1.سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةتفرضها لتحقيق أغراض مالية أو 

 2من التعريف السابق حندد اركان الضرائب كما يلي:  : اركان الضريبة .1
دفعها  يفهم خيار ن اخلاضعني هلا ليس لديأمبعىن : فريضة جربية تصدر عن السلطة التقديرية للدولةالضريبة   .أ

قوم بتحديد وعاء ت  كما  فرض وحتصيل الضريبة، الدولة سلطتها يفهنا دائها. ومتارس من عدمه بل ملزمني أب
 بحتصيلها وأسلو  اوسعره ةالضريب

خاص يعود  تطلب وجود نفعيال األفراد ن فرض الضريبة على أفنةد : لضريبة فريضة بال مقابل خاصا .ب
وليس معىن  .يعود عليه يعليهم، فتفرض الضريبة بناء على املقدرة التمويلية للفرد وليس بناء على النفع الذ
اجملتمع وليس  فرادأمن  فرداذلك انه ال حيصل على منفعة من الضريبة بل انه حيصل على منفعة لكن بصفته 

 ببصفته دافع للضريبة
العتقاد ا ىل حتقيق نفع عام ، وكان قدمياإن الضريبة هتدف أجند : هداف عامةأالغرض من الضريبة حتقيق  .ج

وتطور املالية  الكنزيبعد ظهور الفكر  أمافقط وهو تغطية النفقات العامة،  ن الضرائب هلا غرض مايلأالسائد 
 بهداف عامة متعددة اجتماعية وسياسية واقتصاديةأصبح للضرائب أالعامة 

قدية صورة ن ن حتصل الضريبة يفأالعصر احلدي  هو  اه السائد يفاالجت :حصيلة الضريبة مبلغ من النقود .د
ان تكون صورة نقدية مما جيعل الضريبة البد و  وليست صورة عينية كما كان سائد قدميا، فالنفقات العامة يف

 .لسهولة حتصيلها وافخفاض تكلفة حتصيلها انظر  ايضأصورة نقدية  يف
 
 
 

 

                                       
 .33، ص مرجع سابقحممود حسني الوادي،  1 

2  Franc louis, op.cit, p. 30 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 لتقسيمايعترب هذا من حي  مصدرها إ  ضرائب مباشرة وغري مباشرة، و  تنقسم الضرائب: أنواع الضرائب .2
املباشرة  رائبالضحي  جند أن  ؤلفات املالية العامة واالقتصاد،وأشهرها انتشارا يف م التقسيمات من أقدم 
 نفاقاإل على بالضرائ فتتمثل يف مباشرة الغري الضرائب، أما الضرائب على الدخل والثروة تتمثل يف

 .تداو وال

 الضرائب املباشرة:النوع األول: 
ي إىل كل وسنتطرق يف ما يل سابقا أن الضرائب املباشرة تشمل كل من الضرائب على الثروة و الدخل، أشرانلقد 
 :منهما
 الضرائب على الثروة: .أ

وشهرة احملالت،  االختاعل براءات مث يةو معنو أ يةماد ترات ومنقوالحلظة معينة من عقا ثروة الفرد هو ما ميتلكه يف
وهناك  1.صو  اململوكة له منقوص منها اخلصوماأل مجايلإ أيللممو  هو الثروة الصافية  وبذلك يكون املركز املايل

 2ي:وة وهنواع للضرائب على الثر أ

  :الضريبة التقليدية على الثروة 
ملعلومات عن اهلدف منها هو معرفة اون يكثيي   بسعارها منخفضةأتكون الثروة وعائها وتكون  وهى الضريبة اليت

 .عيةالزرا يراضمثل الضريبة على العقارات واأل ي،الثروات والدخو  املتولدة منها لذلك يكون سعرها رمز 

  :الثروة الضريبة على الزايدة الطارئة يف 
قيق تلك حت صحاهبا يفأالثروة دون بذ  جهد من  زايدة طارئة يفوهي الضريبة اليت تقتطع نتيةة حدوث 

 لزايدة يففأن الدولة تفرض ضريبة على ا ،مثال والعقارات نتيةة االمتداد العمراين يراضسعار األأ ،كارتفاعالزايدة
 . العقار قيمة الثروة وتفرض الضريبة عند تصرف املالك يف
 قيمة الثروة اليت دة يفايحاالت احلرو  على الز  تفرضها الدولة يف وختتلف هذه الضريبة عن الضريبة االستثنائية اليت

 . وقات احلرو ا حيدث يف يتنتج نتيةة التضخم الذ
 
 

                                       
 .47، ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، مبادئ املالية العامةحامد عبد اجمليد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان 1 
 .106-104ص  مصر، ،2012، مكتبة الوفاء، طبعة األو ، فاهيم التحليل االقتصادي والتطبيقم، املالية العامةامحد عبد السميع عالم،  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :الضريبة على التصرف ىف الثروة 
 ياءحضريبة على انتقا  الثروة بني األ : نوعان يشخص آخر وه إىلوهى ضريبة تفرض عند انتقا  الثروة من مالكها 

نتقا  الثروة ا دعن تقتطع واليت التكاتالضريبة على . التعاقد وعلى قيمة الثروة املنقولة تفرض على احد طريف واليت
ة التفاوت حدّ  وذلك هبدف تقليل يالورثة ويكون سعرها مرتفع وتصاعدالورثة وتفرض على  إىلبعد وفاة مالكها 

توزيعها على  والتزامات وقبل ما عليها من ديون مبني الطبقات وأتخذ شكلني ضريبة على جمموع التكة بعد خص
 ته.الف درجة قرابختضريبة على نصيب كل وارث وخيتلف ابحيدد سعر ال أيضريبة على نصيب الوارث و  ،الورثة

  :الضرائب على الدخل .ب
لبداية ا احلاضر هي من أهم أنواع الضرائب، وقبل شرح هذه الضرائب علينا يف الضرائب على الدخل يف الوقت

  1:ل وهناك نظرتني أساسيتني ىف تعريف الدخل ومهاالتعرف على الدخ

صدر قابل صافية تتولد من منه كل قوة شرائية خل أبيعرف الد(: نظرية املنبع) نظرية مصدر الدخل 
 تصرف املمو  بصفة دورية متةددة. ، تصبح حتتللبقاء

 2 خل جيب أن يتوافر فيه شروط وهي:ن الدوفقا للتعريف السابق، جند أ
 صل عليه من املعامالت املادية يف األسواقحي أي عبارة عن مبلغ نقديقوة شرائية  ذو ن يكونأ، 

 بوليس جمرد احتما  أي انه حتقق فعالن يكون الدخل حتت تصرف املمو  وأ
 بزارعحمصو  امل أون تكون القوة الشرائية متةددة وتتكرر بصفة دورية مثل مرتب املوظف أ 
 فقت نتولدة جيب خصم مجيع النفقات اليت أيرادات املحسا  اإلن تكون صافية مبعىن أنه بعد أ

 ه النفقات حيددها القانون الضرييب.للحصو  على هذا الدخل وهذ
  .تة زمنية معينةخال  ف ةثروة املمول على ان زايدة صافية تتحقق يف مع الدخل لتتعام وهينظرية اإلثراء:  
و  قد تكون صد يتحقق ولو ملرة واحدة فقط، ومن أيرالى كل إهلذا التعريف يتسع مفهوم الدخل ليشمل ع ووفقا

 .حصو  الفرد على مرياث خال  العامغري قابلة للبقاء ويشمل بذلك 
 

نقولة العقارية وامل ثرواتال تخدام هذا املعيار لقياس الدخل، ألنه يتطلب متابعة دقيقة النتقا اس وهناك صعوبة يف
 3.للغاية مما يسهل التهر  الضرييب مر صعبيف قيمة هذه الثروات وهذا أحصر ومعرفة الزايدة بني األفراد، 

                                       
 .62، ص، مرجع سابقحامد عبد اجمليد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان1 
 .111، ص سابق مرجعامحد عبد السميع عالم،  2 
 .نفس املرجع 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 غري مباشرة: الضرائبالنوع الثاين: 
هلا نتطرق والتداو  بصورة عامة، وس تشتمل الضرائب غري املباشر على الضرائب الواردة على اإلنفاق واالستهالك

  ي:  ما يلابلتفصيل في
 : الضرائب على اإلنفاق واالستهالك وعلى اإلنتاج .أ

حداث إيف ية كبرية مه، وهذه الضريبة هلا أسواقتداوهلا يف األو عند شرائها أو تفرض على إنتاج السلع االستهالكية أ
لسلع اعلى حةم املعامالت يف سلعة واحدة أوجمموعة من  ألهنا تفرض  عما ثري. وتسمى ابلضريبة على رقم األالتأ

 1:شكا وأتخذ ثالث أ

حىت تصل  ض على كل مراحل اإلنتاج السلعةضريبة تفر  وهيالضريبة العامة املتتابعة على رقم األعمال:  
مث إىل التةزئة  رواج اىلمث ىل واجر اجلملة ض عند بيع السلعة من املنتج إفتفر  اىل املستهلك النهائي

  املستهلك الذي يتحمل عبئها ابلكاملب
 2بجنتا فرض على كل مراحل اإلت وحيدة ضريبة وهيالعامة الواحدة على رقم األعمال:  الضريبة 

ة الضريبة على رقم األعما  لكن أبسلو  فرض ضرائب متعددمبعىن فرض  الضريبة النوعية املتعددة: 
 3 .ختالف نوع السلعة وليست ضريبة عامة على كل السلعختتلف اب

 الضرائب اجلمركية: .ب
حتصلها الدولة و الصادرات و ب غري مباشرة تفرض على الواردات أضرائ اجلمركية أو التعريفة اجلمركية هيالضرائب 
رض على الصادرات اردات وقلما تفعلى معظم الو  ، وتفرض الضرائب غالباحلدود الوطنيةحركة السلع عرب ا نتيةةعلى 
 .ثل املواد التموينيةما البالد م خروجها ب الدولة يفية، مثل السلع الضرورية اليت ال ترغبعض احلاالت االستثنائ يف

  4وتتخذ التعريفة اجلمركية عدة أشكا :

كان   ض على السلع أياحدة تفر التعريفة البسيطة وهى تعريفة و : تعريفة بسيطة وتعريفة متعددة للسعر  
تفاقيات الثنائية لى االما التعريفة املتعددة فيختلف سعرها ابختالف دولة املصدر وتتحدد بناء عأ ،مصدرها
 .بني الدو 

                                       
 .55، ص ، مرجع سابقاجمليد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان حامد عبد 1 
 .100، ص 2007، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، املالية العامة والتشريع املايل الضرييب عاد  فليح علي، 2 
 نفس املرجع.  3 

4 O. Blanchard et D. Cohn, Commerce International, édition Pearson, 3 éme édition, 2007, p. 49 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 ، أماسلطتها التشريعية اء علىبنرادة الدولة منفردة التعريفة الفرضية تتحدد إب :تعريفة فرضية وتعريفة اتفاقية 
 فة االتفاقية تفرض مبوجب االتفاقات الدولية.التعري

ة مئوية يها سعر الضريبة كنسبيتحدد فهي اليت التعريفة القيمية : تعريفة قيمية وتعريفة نوعية وتعريفة مركبة  
اس الوحدة من السلعة سحدد سعر الضريبة مببلغ معني على أتتمن سعر السلعة املستوردة. والتعريفة النوعية 

يمية لتعويض الفارق يف ها تعريفة قليالتعريفة املركبة هي عبارة عن تعريفة نوعية يضاف إ . أماو ابلوزنأ ابلعدد
 . عدد الوحدات من السلعة و احلةم بنياجلودة أ

، يراداتدولة من اإلض منها زايدة حصيلة اليكون الغر  التعريفة املالية هي اليت:تعريفة مالية وتعريفة محائية  
 نبية جاملنتةات احمللية من املنافسة األيكون الغرض منها محاية  حلمائية هي اليتالتعريفة اأما 

 1ما يلي:جلمركية نوردها فيابلضرائب ا وهناك بعض األنظمة امللحقة

 إىلض املرور منها الدولة بغر  إىلتدخل  ن السلع اليتإوطبقا هلذا النظام ف(: نظام التجارة العابرة )الرتانزيت 
  .خرىالدو  األ

 تخدمة يفاملس منها وليةاأل خاصة تعفى طبقا هلذا النظام ولفتة مؤقتة بعض املواد :عفاء املؤقتاإلنظام  
عادة تصدير إذا انتهت الفتة الزمنية احملددة دون إيعاد تصديرها اىل اخلارج بعد تصنيعها ، فنتاج سلع إ

 .فان املواد االولية ختضع للضريبة اجلمركية ،السلعة
، مث يستحق والأولية الضريبة اجلمركية يدفع مستورد املواد األ (:رد الضريبة اجلمركية ) الدروابكنظام  

 .رىخأولية للخارج مرة حتتوى على هذه املواد األ ا قام بتصدير السلع اليتذإخرى أاستدادها مرة 
قامة إوذلك تشةيعا للتةارة و  ،نشاء مناطق ال ختضع للضرائب اجلمركية املتداولةإوهو  :نظام املناطق احلرة 

جنبية على تلك املناطق الغري خاضعة للضريبة، لكن مرور السلع من تلك املنطقة املشروعات الصناعية األ
 حناء البالد يتطلب فرض ضريبة مجركية على السلعة.ي أىل ابقإ

 
 
 

 

                                       
1 O. Blanchard et D. Cohn, Op.cit, p. 49 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 معايري التفرقة بني الضرائب املباشرة وغري مباشرة: .3
 يلي:ما مهها فيأنوجز  عدة معايري للتفرقة بني الضرائب املباشرة وغري مباشرة هناك

عبئها  ، أي أنفسهالضريبة ن عيتحمل عبئها داف املباشرة هي اليت الضرائبمعيار من يتحمل عبء الضريبة:  
، شخاصن األم ىل غريهينتقل عبئها من دافعها إ لشخص آخر، أما الضرائب غري مباشرة هي اليتال ينقل 

املباشرة والغري  غري دقيق للتفرقة بني الضرائبن هذا املعيار إال أ ويتحملها يف غالب األحيان املستهلك النهائي.
، لسياسيةا مباشرة الن نقل عبء الضريبة يتوقف على جمموعة متغرية من العوامل االقتصادية واالجتماعية و

 بمما جيعله معيار غري دقيق

صل جبداو  حت ها بناء على أوراق أو قيود، أيليحتص الضرائب املباشرة هي اليت ميكن: معيار طريقة اجلباية  
ه يستند إىل األسلو  نالغري مباشرة ال يرتبط حتصيلها أبي بياانت، إال أن هذا املعيار يعيبه أالضرائب  ،امسية

 وع الضرائببيف التمييز بني ن وهو ما ال ميكن االستناد عليه كأسلو  علمي ،تحصيلال اإلداري املتبع يف

اخلاضعة للضريبة  يكون املادة : الضرائب املباشرة هي اليتيبةو عرضية املادة اخلاضعة للضر معيار استمرارية أ  
اضعة للضريبة ن املادة اخلتكو  ، أما الضرائب غري مباشرة وهي اليتاثبتة وتتصف ابلدوام مثل الدخل والثروة

باشرة ألهنا على التكات ضرائب غري م الضرائب عتبارهال  هذا املعيار ويعا  .و عارضة مثل االستهالكطارئة أ
 . احلقيقة ضرائب مباشرة ن الضرائب على التكات تعترب يفنتيةة حدث طارئ أو عارض إال أ

 ،يهتفرض على الدخل عند احلصو  عل الضرائب املباشرة هي اليت :نفاقهعلى الدخل وإمعيار احلصول  
وا  حيصل عليها مويعا  هذا املعيار انه هناك أ ،فاقهنوالضرائب غري مباشرة هي اليت تفرض على الدخل عند إ

 تصنف وفق هذا ال لذلك فهي موا  الثروة والتكاتا يقوم به مثل أنفاقد ال تعترب دخال حيصل عليه وال إالفر 
  .املعيار

من حي   ائبر  اتفق علماء املالية العامة على تقسيم الضريياىل كل معف املعايري واالنتقادات املوجه إومع اختال
 .انب آخرج وضرائب على اإلنفاق والتداو  يف  ،املادة اخلاضعة هلا إىل ضرائب على الدخل والثروة يف جانب
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 نظرايت نقل العبء الضرييب:  .4
نقل ما دفعه كله  ىل إمكانيةإ نقل العبء الضرييب هو عملية يتوصل هبا دافع الضريبة أو املكلف القانوين هبا    
ويتطلب االمر هنا التعرف على مصطلحني الشخص الذي يقع عليه العبء القانوين للضريبة  1.لغريا هبعضه ليحملأو 

 واملمو  الفعلي للضريبة.
واملقصود ابلشخص الذي يقع عليه العبء القانوين الضريبة هو الشخص الذي حدده القانون بتوريد مبلغ الضريبة 

يبة نقل عبئها إىل شخص آخر او ممو  آخر يسمى املمو  الفعلي للضر إىل اخلزينة العامة، ويف حالة قيام هذا االخري ب
ومثا  ذلك الضرائب املفروضة على ارابح الشركات فهي املمو  القانوين للضريبة،  2او حامل العبء الفعلي للضريبة.

املستهلك،  اوتستطيع حتميل مبلغ الضريبة إىل اشخاص آخرين مبعين إضافتها يف اسعار املنتةات املنتةة ويتحمله
 ويسمى املمو  الفعلي للضريبة.

 نتشار والنظرية احلديثة:، نظرية االالطبيعيةما خيص نظرايت نقل العبء الضرييب منيز بني ثالثة نظرايت نظرية أما في
لرئيسي للثروة. ضريبة على االراضي الزراعية ابعتبارها املصدر االيت تقتضى امهية فرض ال الطبيعيةفحسب النظرية  

وأن اي ضريبة تفرض على غري املزارعني او على الطبقات االخرى ينتقل عبئها يف النهاية على الناتج الصايف لألرض. 
غري ان هذه النظرية مل تعد صاحلة يف الوقت احلايل بسبب تعدد عناصر االنتاج ومصادر الثروات، وحىت اصبحت 

 اعي.املنتةات الزراعية معفية من الضرائب لدفع القطاع الزر 
اما نظرية االنتشار تقتضى انتشار العبء الضرييب إىل مجيع افراد اجملتمع، وان طبقة االغنياء ال يتحملون من االعباء 

  3الضريبية اكثر مما يتحمله الطبقات االخرى، وابلتايل فإن العبء الضريبة يستقر على املمو  القانوين.
والطلب، ومن  القيمة يف حتديد االمثان نتيةة التفاعل عوامل العرضويف ما خيص النظرية احلديثة فتعتمد على نظرية 

 هذه العوامل مرونة العرض، مرونة الطلب، طبيعة االنتاج ودرجة املنافسة السائدة يف السوق:

 على لمستهلكلنقل العبء الضريىب اسهل كان كلما كانت مرونة العرض كبرية كلما  : مرونة العرض .أ
 4:النحو التايل

  برن ينقل املنتج اجلزء االكرب على املستهلك ويتحمل املنتج اجلزء االقلالعرض امل 

                                       
 .89، ص 2013الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ابلتعاون مع جامعة القدس املفتوحة، القاهرة،  املالية العامة،حسين خربوش، حسن اليحىي،  1 
 .90ص ، نفس املرجع  2 
 .93ص ، نفس املرجع  3 
 .94نفس املرجع، ص  4 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 بكلما كان العرض غري مرن كلما حتمل املنتج اجلزء االكرب ومل يستطع إال نقل القليل اىل املستهلك  

  بالعرض الالهنائى املرونة ينقل املنتج عبء الضريبة ابلكامل اىل املستهلك 

 .املنتج ينقل اى عبء اىل املستهلك ويتحمل العبءالعرض عدمي املرونة ال  
على ك لمستهليىب اسهل لكلما كانت مرونة الطلب قليلة كلما نقل العبء الضر : درجة مرونة الطلب .ب

 1النحو التايل:
 الطلب ال هنائي املرونة فإن املنتج حيصل على الضريبة ابلكاملب 

 الضريبة ابلكاملبالطلب عدمي املرونة املستهلك هو الذي حيصل على  

 بهلكيستطع نقل إال القليل اىل املست الالطلب املرن يتحمل املنتج اجلزء االكرب  

 ريبة.من الضالطلب الغري مرن  ينقل املنتج اجلزء االكرب على املستهلك ويتحمل اجلزء االقل  
ت اليت تنتج بنفقات االبا ما يتتب على تكاليف االنتاج أاثر على اسعار املنتةغ: طبيعة تكاليف اإلنتاج .ج

متزايدة، مما يتتب زايدة يف التكلفة، كما ان انتاج بعض السلع واخلدمات قد تتم بنفقات انتاج اثبتة، وعليه 
يتأثر سعر السلع سواء كانت منتةة يف ظل قانون تزايد او ثبات النفقات بنقل العبء الضرييب تبعا ملرونة 

 الطلب على هذه السلع.
 :شكل السوق ) درجة املنافسة (   .د

يف اسعار انتاج السلعب حي  كلما زادت درجة املنافسة كلما افخفضت األسعار، وكلما زادت تؤثر درجة املنافسة 
درجة االحتكار كلما ارتفعت االسعار. وتعتمد عملية نقل العبء الضرييب يف ظل درجة املنافسة على كل من مرونة 

ك تبعا التطرق إليها وعلى طبيعة تكاليف االنتاج. حي  يتوزع العبء بني املنتج واملستهلالعرض والطلب اليت سبق 
  2لنوع ودرجة املرونة لكل من العرض والطلب، وتبعا لطبيعة تكاليف االنتاج.

جند ان السعر يتحدد دون تدخل من املنتج لذلك جند ان املنتج ال يستطيع نقل  سوق املنافسة الكاملة يف     
ليل السابق ىف لكن التح لسعر مما يؤدى اىل افخفاض إنتاجه،هنا تؤدى اىل رفع ا، ألالضريبة اىل املستهلك عبء

  .االجل القصري فقط اما ىف االجل الطويل فيستطيع املنتج ان ينقل العبء الضريىب

                                       
 .96-95، ص مرجع سابقحسين خربوش، حسن اليحىي،   1 
 .97، ص  نفس املرجع  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

ن املمكن نقل ال انه مإ ،نقل عبء الضريبة ىف االجل القصري يصعب ايضا سوق املنافسة االحتكارية ما يفأ       
بعض عبء الضريبة اىل املستهلك ىف حاالت معينة وتتوقف على مرونة العرض والطلب ، لكنه ابلطبع يستطيع 

  .نقل العبء ىف االجل الطويل
 

 االيرادات االئتمانية : الفرع الثالث : 
 حالة هذا النوع من االيرادات يفوتعترب مورد مايل غري عادي حي  تلةا الدولة إىل  ونقصد هنا القروض العامة، 

 عدم كفاية االيرادات الدورية املنتظمة يف االنفاق العام.
 أوال: تعريف القرض العام وأنواعه:

 إال انه يوجد ما يعا  عليها من انحية خطورهتا على االقتصاد القروض العامة أحد مصادر اإليرادات العامة رغم
ليت تعاين ا وأكثر الدو  اعتمادا على هذا املصدر هي الدو  النامية ،نتيةة األعباء املتاكمة على القرض وخدمته

 نقص يف موارد التمويل الذايت.
ن األفراد م السوق الوطنية منالقروض العامة هي مبالغ نقدية تقتضها الدولة  تعريف القروض العامة : .1

أو من السوق األجنبية مثل املؤسسات الدولية مع االلتزام برد املبالغ  اخلاصة  وأالعامة الوطنية أو اهليئات 
 1املقتضة وفوائدها طبقا لشروط عقد القرض.

يكي( موقف التقليدين )الكالسحي  كان ب اخلاص ابلقروض العامة وابإلشارة اىل التحليل الفكري االقتصادي
أن يقتصر على األمن والعدالة والدفاع وعدم دور الدولة البد  هنم يؤمنون أبنأل ،معارض لفكرة القروض العامة

التدخل ىف النشاط االقتصادي وتركه للقطاع اخلاص ، توفري اإلمكانيات الالزمة للقطاع اخلاص إلدارة لنشاط 
   ة.الدولة لقروض عام ذخومن مث ال يوجد حاجة أل  بالقتصاديا

توى عند مس يابلتوازن التلقائ معارضا للفكر السابق، ويؤمن كينزكان  املعاصر والفكر املايل "كينز"موقف أما 
مستوى يتطلب تدخل الدولة من خال  سياستها املالية والنقدية  يان التوازن عند ا امل للموارد، وأكدكالتشغيل ال

متويل النفقات  ضرورة استخدام القروض العامة يف مما يعىن .للتأثري على الطلب الفعا  من خال  االنفاق احلكومى
 2العامة لتنفيذ السياسات املالية .

 

                                       
 . 55، ص مرجع سابق ،حسين خربوش، حسن اليحىي  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 أنواع القروض العامة: .2
 ملدة:اتنقسم القروض إىل ثالث أنواع رئيسية هي: القروض من حي  حرية واملصدر املكتتب والقروض من حي  

الجبارية، االقروض القروض االختيارية و احلرية إىل وفق مبدأ : تنقسم القروض العامة من حيث احلرية .أ
إال انه  خلاصةبواهليئات العامة وا االفراد وطواعية القروض اهنا اختيارية تتم بناء على رغبة واألصل يف هذه

وخاصة امة أإلزام اهليئات الوطنية عىف بعض احلاالت االستثنائية مثل ظروف احلرو  قد تلةأ الدولة اىل 
مية ومن مث شراء السندات احلكو سبيل املثا  إلزامهم بعلى منحها قروض إجبارية، على االفراد  مبا يف ذلك
 الدولة.اقراض 

الزام من الدولة، لى ع بناء اهليئات او االفراد ويتشابه القرض االجبارى مع الضريبة ىف ان كل منهما الزامى يدفعه 
 لدين.مة ا دافعه مبا يف ذلك الفوائد خدوخيتلفان ىف ان الضريبة ال ترد مرة اخرى ام القرض فريد اىل

ي ه ، فالقروض الداخليةإىل قروض داخلية وخارجيةوفق هذا مبدأ  تنقسم القروض :من حيث املصدر .ب
 مبعىن آخر هي القروض اليت حتصل عليها الدولة من ،داخل حدودها اإلقليميةالدولة ا حتصل عليه اليت

طرف األشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيمني داخل إقليم الدولة هذا النوع من القروض ال يزيد وال ينقص 
 1 وتنقسم إىل : يف الثروة الوطنية.

اثر ولد آقروض حقيقية أتخذ من مدخرات االفراد واملؤسسات اخلاصة او العامة وهذه القروض ال ت 
لقومى هنا تعترب اقتطاع من الدخل األ ،ال يؤثر على سعر الصرف وال على ميزان املدفوعاتتضخمية 
 بفقط إىل إعادة توزيع الدخل وأتثر االمجاىل

ن مذا االخري هيوفرها اليت و  ،تقتضها الدولة من البنك املركزى قروض  تضخمية وهي القروض اليت 
  .اىل حدوث تضخم ؤديخال  االصدار النقدى والذي ي

و من أحدودها اإلقليمية و اعتباريني خارج أ حتصل عليه الدولة من اشخاص طبيعيني وض اخلارجية القر أما 
 .الدويلاملؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل أو البنك 

                                       
 .175، ص مرجع سابقهشام مصطفى اجلمل،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

عا  عليها هو ي وطنية أو عةز يف ميزان املدفوعات، ويوجد ماوتلةأ الدولة هلذه القروض بسبب نقص املدخرات ال
راجمها الداخلية، وخاصة املؤسسات الدولية اليت تفرض بشؤون اليف انه ميكن ان تؤدي إىل تدخل اجلهات اخلارجية 

 1االصالحية والتقشفية.
وفق هذا املبدأ إىل قروض قصرية  ومتوسطة وطويلة االجل حسب الغرض  تنقسم القروضمن حيث املدة:  .ج

منها، فإذا كان املراد منها هو معاجلة العةز املايل او النقدي فتلةأ اىل القروض قصرية االجل. اما إذا كان 
 الغرض منها هو إحداث التصحيحات اهليكلية ودفع التنمية فتلةأ إىل القروض متوسطة وطويلة االجل.

 ملطلب الثاين: النفقات العامة: ا
مع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة بفعل أتثري االزمات االقتصادية وانتشار البطالة، فلم يعد 

ثري قومي والتأفية زايدة حةم الدخل الالغرض االساسي للنفقات هو الوظائف التقليدية للدولة، بل اصبح يشمل كي
 توزيعه بني طبقات اجملتمع ودعم االنتاج القومي لتحقيق التنمية االجتماعية. فيه، وكيفية

  
 تعريف النفقات العامة:الفرع االول: 
 2أيمر إبنفاقه شخص من اشخاص القانون العام اشباعا للحاجة العامة. هي كم قابل للتقومي النفقة العامة 

 3للدولة او احد تنظيماهتا بقصد حتقيق حاجة عامة. هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية  العامة النفقة
 من التعريف السابق يتبني ان للنفقة العامة ثالثة عناصر:

ملمارسة  للحصو  على السلع واخلدمات الالزمة غ نقديلبملالدولة : استعما  الصفة النقدية للنفقة العامة 
ق الالزمة لتسيري املراف ع واخلدماتنشاطها، أي كل ما تنفقه الدولة سواء من أجل احلصو  على السل

. واستنادا إىل ذلك ال تعترب الوسائل غري نقدية اليت تقوم الدولة بدفعها من منتةات او منح العامة
املساعدات من اب  النفقات العامة، كما ال تعترب نفقات عامة املزااي العينية من سكن جماين او االعفاء 

 4الضرييب.

ة ميكننا ان نعترب املبالغ النقدية اليت تنفق ألداء خدمة معينة من اب  النفقات العام ال :مصدر النفقة العامة 
إال اذا صدرت من شخص عام. ويقصد ابألشخاص العامة الدولة و أقسامها السياسية ومجاعاهتا احمللية 

                                       
 .نفس املرجعهنشام مصطفى اجلمل،  1 
 .275ص، ، مرجع سابقحامد عبد اجمليد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان 2 
 .183، ص نفس املرجعهشام مصطفى اجلمل،  3 
 .66، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، اقتصادايت املالية العامةحممد عباس حمرزي،  4 



 

30 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

ت اليت ينفقها امبا يف ذلك اهليئات واملؤسسات العامة ذات الشخصية املعنوية. وعلى هذا االساس فإن النفق
 اشخاص خاصة طبيعية أو معنوية ال تعترب نفقة عامة حىت ولو كانت تستهدف حتقيق منفعة عامة.

أما النفقات اليت تنفقها الدولة اثناء قيامها بنشاط اقتصادي مماثل لنشاط الذي يُباشره االفراد، مثل املشاريع 
 إىل معيارين أحدمها قانوين واآلخر وظيفي: االنتاجية، فقد اثري خالف نظري حو  طبيعة هذا االنفاق

  :)من اشخاص  أي اذا كان االنفاق ويركز على الطبيعة القانونية للشخص املنفقاملعيار القانوين)املعنوي
القانون العام فإن النفقة تعد عامة مهما كان الغرض منها. أما إذا كان االنفاق من اشخاص القانون اخلاص 

 لنظر عما هتدف اليه من اغراض.فإن النفقة خاصة بغض ا
و عليه فان هذا املعيار يتوافق مع فكرة اعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط، وهو الذي مل يعد يتالءم مع 

 1تطور دور الدولة ، مما ادى اىل ظهور املعيار الوظيفي.
   :ليس على الشكل املنفق، و واالقتصادي للشخص هذا املعيار على الطابع الوظيفي  يركزاملعيار الوظيفي

القانوىن ملصدر النفقة. ومنه ال ميكن اعتبار مجيع النفقات الصادرة عن االشخاص العامة نفقات عامة. اما 
النفقات اليت تقوم هبا الدولة او اهليئات العامة التابعة هلا ومتاثل النفقات اليت يقوم هبا االشخاص اخلاصة 

ن طرف كس تعترب النفقات اليت يقوم هبا االشخاص اخلاصة املفوضني مفإهنا تعترب نفقات خاصة. وعلى الع
 الدولة يف استخدام سلطتها نفقات عامة، بشرط ان تكون هذه النفقات نتيةة الستخدام هذه السلطة.
من خال  ما سبق، فإنه ميكن تعريف النفقات العامة على أهنا تشمل كل النفقات اليت تقوم هبا الدولة، أومؤسساهتا 
الوطنية العامة واحمللية، بغض النظر عن الصفة السيادية او طبيعة الوظيفة اليت يصدر عنها اإلنفاق، ملا يف ذلك من 

  2مواكبة لتطور وتوسع دور الدولة.
 

 :انوع النفقات العامةالفرع الثاين: 
قوم هبا خدمات معينة ت ظل الدولة احلارسة كانت انواع النفقات حمّددة يف طبيعة واحدة وموجه لتقدمييف      

الدولةب إال انه مع تطور دور الدولة وحتوهلا اىل دولة متدخلة، ازدادت امهية تقسيم النفقات العامة بسبب تزايدها 
 وتنوعها  واختالف ااثرها.

                                       
 .71، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

وترجع امهية حتديد هذه التقسيمات خلدمة اغراض متعددة مثل تسهيل صياغة وإعداد الربامج من حي        
كل   ت املرتبطة هبا، حتقيق الكفاءة والفعالية يف تنفيذ امليزانية وتسهيل دراسة االاثر املختلفة للنفقات حسباحلسااب

 نشاط.   
 

 التقسيمات االقتصادية أو العلمية للنفقات العامةأوال: 
وذلك هبدف  قتصاديهايقصد ابلتقسيمات االقتصادية للنفقات العامة تلك التقسيمات اليت تقوم على معايري     

 وتنقسم بدورها إىل:معرفة آاثر النفقات العامة على احلياة االقتصادية، 

 النفقات حسب الوظائف االساسية للدولةب 

 النفقات احلقيقية والنفقات التحويلية، 

 النفقات العادية والنفقات الغري عاديةب 

 النفقات الوطنية والنفقات احمللية. 
 :لدولةل األساسية تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف .1

وفقا هلذا التقسيم ميكن التمييز بني ثالثة أنواع خمتلفة للنفقات العامة تبعا للوظائف األساسية للدولة وهي: 
 ية:الوظيفة اإلدارية، الوظيفة االجتماعية والوظيفة االقتصاد

وهي تشمل على  ،لوظائفها ولةالد ألداء: وهي النفقات املتعلقة بسري املرافق العامة والالزمة النفقات اإلدارية .أ
 .نفقات اإلدارة العامة والدفاع واألمن والعدالة والتمثيل السياسي

قيق حت: وهي اليت تـنصرف إىل حتقيق آاثر اجتماعية معينة بني األفراد وذلك عن طريق النفقات االجتماعية .ب
ساعدة ابإلضافة إىل حتقيق قدر من التضامن االجتماعي عن طريق م .من الثقافة والتعليم والرعاية الصحية قدر

بعض الفئات اليت توجد يف ظروف اجتماعية تستدعي املساندة )تقدمي املساعدات واإلعاانت لذوي الدخل 
  .اخل(…احملدود، والعاطلني عن العمل 

  اقتصادية حتقيقا ألهداف: وهي النفقات اليت تتعلق بقيام الدولة خبدمات عامة االقتصادية النفقات .ج
املنتةةب حي  تعمل الدولة من خالهلا على زايدة االنتاج الوطين وتراكم رؤوس االموا ، كاالستثمارات 

 .ة واخلاصةماتقدمي اإلعاانت االقتصادية للمشروعات العإضافة إىل مرافق البنية التحتية االساسية و 
انشاء  ، ذلك ان الدولة تقوم بنفسها بعمليات الدو  الناميةويشكل هذا النوع من النفقات امهية كبرية خاصة يف

 رؤوس األموا  ، كما أن القطاع اخلاص ال يقوى على هذا النوع من االستثمارات.
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

قدرة الشرائية لالعامة طبقا ملعيار استعما   ا هنا النفقات تقسم: النفقات احلقيقية والنفقات التحويلية .2
 خل الوطين إىل نفقات حقيقية ونفقات حتويلية.نقلها وحةم أتثريها على الداو 

سلع ال : ويقصد هبا تلك النفقات اليت تصرفها الدولة يف مقابل احلصو  على (الفعلية) النفقات احلقيقية .أ
ستثمارية والنفقات اال ،التوريدات الالزمة لسري املرافق العامةو  كاألجورنتاجية  اإلدمات أو رؤوس أموا  اخلو 

 .تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية تقتضيأو الرأمسالية  اليت 

وطين ، وخلق زايدة مباشرة يف امجايل الناتج الفالنفقات العامة هنا تؤدي إىل حصو  الدولة على مقابل لإلنفاق
  1بتكوين حةم انتاجي جديد.

 
مات اليت ال يتتب عليها حصو  الدولة على سلع وخدهي النفقات  ذهيقصد هب :النفقات التحويلية .ب

ورؤوس أموا ، إمنا متثل حتويل جلزء من الدخل القومي عن طريق الدولة من بعض الفئات االجتماعية كبرية 
واملثا  على ذلك اإلعاانت واملساعدات االجتماعية  .الدخل إىل بعض الفئات األخرى حمدودة الدخل

إضافة ، رائيةالش افخفاض القدرةضمان االجتماعي واإلعاانت ضد البطالة والشيخوخة وإعاانت املختلفة كال
اإلعاانت االقتصادية اليت متنحها الدولة لبعض املشروعات اخلاصة بقصد محلها على ختفيض أسعار إىل 

، معينةلطبقة ا وتستهدف الدولة من هذه النفقات إعادة توزيع الدخل ولو بصورة جزئية ملصلحة .منتةاهتا
ومن الواضح أن النفقات التحويلية ال تؤدي إىل زايدة الدخل القومي بشكل مباشر، فهي مبثابة إجراءات 

 .لتحويل الدخو  من فئات اجتماعية معينة إىل فئات أخرى
 

إىل ها الدوري ر ب هذا املعيار تقسم النفقات من حي  تكراحس: النفقات العادية والنفقات غري العادية .3
يف  لنفقات العادية تلك النفقات اليت تتكرر كل سنة بصفة منتظمةحي  يقصد اب نفقات عادية وغري عاديةب

املوظفني، تكاليف صيانة املباين واألجهزة العامة ونفقات التعليم والصحة العامة وغريها من  أجورميزانية الدولة ك
ن تكرار نوعها يف  قصود ابلدورية ليس تكرار قيمتها ولك. و املالنفقات اليت تظهر بصفة دورية منتظمة يف امليزانية

 كل ميزانية حىت ولو اختلف مقدارها من ميزانية ألخرى.

                                       
 .84، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

أما النفقات غري العادية فهي تلك النفقات اليت ال تتكرر كل سنة بصفة منتظمة يف امليزانية، بل تدعو احلاجة 
جتماعية أوسياسية ا استثنائية ملواجهة ظروف اقتصادية أوأي أتيت بصفة  ،إليها يف فتات متباعدة تزيد عن السنة

 .معينة وكمثا  على ذلك النفقات احلربية، ونفقات إصالح الكوارث الطبيعية وغريها

على  يعتمد ات حمليةونفق وطنيةإن تقسيم النفقات العامة إىل نفقات :  والنفقات احمللية الوطنيةالنفقات  .4
وتكون   ،إقليم معني داخل الدولة افرادأو  هامة ومدى استفادة أفراد اجملتمع منالعا اتمعيار نطاق سراين النفق

 أو مركزية إذا وردت يف ميزانية الدولة وتتوىل احلكومة املركزية القيام هبا مثل نفقة الدفاع والعدالة واألمن وطنيةالنفقة 
  .فهي نفقات ذات طابع وطين

 ا،يت ترد يف ميزانياهتوال اهليئات واجلماعات احمللية نفقات اليت تقوم هباأما النفقات احمللية أو اإلقليمية هي ال
 .وختدم ابألساس احتياجات هيئة حملية معينة مثل االنفاق على توصيل مياه الشر  والكهرابء لإلقليم

جتاهات يف لف هذه االاهليئات احمللية كما ختتبني وختتلف اجتاهات الدو  فيما يتعلق بتوزيع املرافق املختلفة 
إىل آخر، ويرجع هذا االختالف إىل الظروف التارخيية والسياسية واالقتصادية  وقتالدولة نفسها من 

 .ةمعين خال  فتة زمنيةواالجتماعية اخلاصة بكل دولة 

 تقسيمات املشرع اجلزائري للنفقات العامة اثنيا: 
 ونفقات االستثمار:املشرع اجلزائري النفقات العامة إىل نفقات التسيري يقسم 

الضرورية لسري أجهزة الدولة اإلدارية، واملتكونة أساسا من اجور وهي تلك النفقات  نفقات التسيري: .1
املوظفني ومصاريف صيانة البياانت احلكومية وكل املصاريف الالزمة لسري اهلياكل االدارية للدولة.......، 

أي  وهذه النفقات ال حتقق, ن الناحية اإلداريةصاحل الدولة مأي أن مهمتها تتضمن استمرارية سري م
قيمة مضافة منتةة لالقتصاد الوطين، وال هتدف للتأثري يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وكل ما حتدثه 

 آاثر فهي غري مباشرة. 
واملتعلق بقوانني املالية فإن نفقات  1984جويلية  07املؤرخ يف  17-84من القانون  24حسب املادة و 

 1: التسيري تنقسم إىل أربعة أبوا  وهي
 اعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من االيراداتب -

                                       
 .33، ص2011، الطبعة الرابعة،  ةديوان املطبوعات اجلامعي املالية العامة،علي زغدود،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 ختصيصات السلطات العموميةب -
 النفقات اخلاصة بوسائل املصاحلب -
 مية. و التدخالت العم -

 عإذا كانت نفقات التسيري توزع حسب الوزارات فإن نفقات االستثمار توز نفقات االستثمار)التجهيز(:  .2
نوع يتسم هذا الحسب القطاعات وفروع النشاط االقتصادي، مثل الزراعة والصناعة والسياحة......، و 

وابلتايل ازدايد ثروة  الذي يتولد عنه ازدايد الناتج الوطين اإلمجايلو  ي،ستثمار طابع اأبهنا ذات من النفقات 
رب مباشرة ، واليت تعتاهليكلية االقتصادية االجتماعية تكون هذه النفقات من االستثماراتتو  الدولة.

وبصفة  .ةاملقدمة لبعض املؤسسات العموميابستثمارات منتةة ويضيف هلذه االستثمارات إعاانت التةهيز 
عامة ختصص ميزانية التةهيز للقطاعات االقتصادية من أجل جتهيزها بوسائل للوصو  إىل حتقيق تنمية 

زانية الربامج ذية مليطط الوطين السنوي الذي يتم إعداده يف قانون كوسيلة تنفيوهي متثل املخ بشاملة
حي  أّن هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية على كافة القطاعات. ومتويلها يتم  باالقتصادية

تسبيقات  ومن قبل اخلزينة العمومية للدولة بنفقات هنائية كما قد يتم متويلها بنفقات مؤقتة يف شكل قروض 
 1.اخلزينة أو من البنك أي خال  رخص التمويل

واملتعلق بقوانني املالية توزع ميزانية التةهيز على ثالث أبوا   السابق 17-84من قانون  35حسب املادة و 
 2:وهي

ستثمارات املنفذة من طرف الدولة وتتمثل يف النفقات اليت تستند إما إىل أمالك الدولة أو إىل اال 
 بالعمومية املؤسسات

 بإعاانت االستثمار املمنوحة من قبل الدولة 

 .النفقات األخرى برأمسا  
 
 
 
 

                                       
 .35-34ص، مرجع سابق، علي زغدود 1 
 نفس املرجع. 2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 ضوابط وقواعد االنفاق العام:الفرع الثالث : 

حتام ن سالمة مالية الدولة تقتضي التزام خمتلف الوحدات املكونة لالقتصاد العام عند قيامها ابإلنفاق العام ابإ     
ن تستهدف جيب أو حىت حيقق هذا اإلنفاق آاثره املنشودة من إشباع احلاجات العامة،  بعض املبادئ أو الضوابط

النفقات العامة حتقيق أكرب قدر من املنفعة القصوى للمةتمع من انحية، وأن يتم هذا عن طريق االقتصاد يف 
 .قابة املختلفةب الر النفقات العامة من انحية أخرى، ويتم التحقق من توافر الضابطني السابقني بواسطة أسالي

 : ضابط املنفعةأوال:      
 الذاتية توجه النفقة العامة لتحقيق املصـــــــــــــــاحل ، و الابلدرجة األوىل أي حتقيق أكرب قدر من املنفعة للمةتمع      

. كما ماعيون به من نفوذ ســــــياســــــي أو اجتلبعض األفراد أو لبعض فئات اجملتمع دون البعض اآلخر نظرا ملا يتمتع
ل مرفق وكل وجه حتياجات كلتقدير ايقصد ايضا ان يتم اإلملام ابالحتياجات االمجالية احلقيقية للمصاحل العمومية 

 .اإلنــــــفـــــــاق يف ضــــــــــــــــــــوء احــــــتــــــيـــــــاجـــــــات املــــــرافــــــق واملشــــــــــــــــــــروعـــــــات وأوجـــــــه اإلنــــــفـــــــاق األخــــــرى أوجـــــــه مــــــن
تتبة على النفقة ثيي  تكون املنفعة امل بويســـــــــتوجب حتقيق أكرب قدر من املنفعة أن توزع مبالغ النفقات العامة     

احلدية يف كل وجه من وجوه اإلنفاق مســــــــــــاوية للمنفعة املتتبة على النفقة احلدية يف كل الوجوه األخرى من جهة، 
ية وأن تكون املنفعة املتتبة على النفقة احلدية يف كافة وجوه اإلنفاق جمتمعة مســاوية للمنفعة املتتبة على النفقة احلد

للدخل املتبقي يف يد األفراد بعد دفع التكاليف العامة كالضــــــــــــــرائب من جهة أخرى، وهذا تطبيق لقاعدة توازن 
 1.املستهلك
منضبط، و قياس واضح مبد على اجملتمع من اإلنفاق العام املنفعة اليت تعو  حتديد الصعبأنه من  ،ويف حقيقة األمر    

رة تعددة للنفقات العامة: ظاهرة وغري ظاهرة، اقتصادية وغري اقتصادية، مباشاملاثر وخاصة اذا اخذان بعني االعتبار اآل
فالنفقات احلربية   2.وغري مباشرة، حاضرة ومستقبلية، مما يتعذر معه قياس هذه املنفعة أو تقديرها على وجه الدقة

ليها ابلتدقيق كما هو  تتتب عونفقات التعليم واجلزء األكرب من النفقات التحويلية، إذا ال ميكن قياس املنفعة اليت
 3، وان كان من املمكن االرتكاز على عاملني اساسيني:ظاهر
 

                                       
 .96-95ص  ،مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 
 .96، ص 2016، دار اليازوري العلمية للنشر، االردن، التوسع املايل واجتاهات السياسة املالية دراسة حتليلية، حممد غايل راهي احلسيين  2 
 نفس املرجع. 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 : حةم الدخل النسيب، أي نصيب كل فرد من الدخل الوطينبالعامل األول -
 : طريقة توزيع الدخل الوطين على االفراد. العامل الثاين -

الفرادب بني دخو  االفراد ،كلما أدى ذلك إىل حتقيق رفاهية اوعليه، فإنه كلما زاد مقدار الدخل النسيب وقل التباين 
ثيي  تتةه سياسة الدولة إىل زايدة الدخل الوطين بتحسني القوى االنتاجية وتقليل الفوارق بني دخو  االفراد عن 

تلك املنفعة  مطريق نقل القدرة الشرائية من االفراد الذين تقل عندهم منفعتها احلدية إىل األفراد الذين تزداد لديه
 )أي من اصحا  الدخو  املرتفعة إىل اصحا  الدخو  احملدودة(.

 
  : النفقةضابط االقتصاد يف اثنيا:      
إال  تحققتفمن البديهي أن املنفعة اجلماعية القصوى النامجة على النفقة ال  يرتبط هذا الضابط مبوضوع املنفعة،     

واالقتصاد  .االدولة مراعاة االقتصاد يف إنفاقهعلى إذا كان حتققها انجتا من استخدام أقل نفقة ممكنة، وعليه يتعني 
ه استخدام بيف اإلنفاق ال يقصد به احلد من اإلنفاق والتقليل منه إذا كانت هناك أسبا  ضرورية تربره، ولكن يقصد 

حسن التدبري وحماربة التسيب املايل والتبذير والعمل على اخلدمات، و اقل حةم من النفقات العامة ألداء نفس 
اق ومظاهر التبذير احلكومي متعددة وميكن أن حتدث يف شىت جماالت اإلنف  .قيق أكرب عائد أبقل تكلفة ممكنةحت

زارات واملصاحل الو العما  يف استخدام عدد كبري من املوظفني أو العام، وعلى األخص يف الدو  النامية ومن أمثلتها 
امة للدولة وهلذا فإن احلاجة تدعو إىل ضبط النفقات العق، لالزم متاما حلسن سري تلك املرافاحلكومية يزيد عن احلد ا

الدولة نفقات  الفعلية، ثيي  ال تتحملو على أساس مراعاة احلاجات احلقيقية  الوطينيف خمتلف قطاعات االقتصاد 
 .رورية متاما، ابلقدر الالزم فقط لتحقيق املنافع اجلماعية العامةعامة إال إذا كانت أساسية وض

 ظاهرة تزايد االنفاق العام:الفرع الرابع: 
مع زايدة حةم الدخل الوطين، أي ان العالقة بينهما عالقة  إن ظاهرة اجتاه النفقات العامة إىل الزايدة والتنوع    

لنسبة أصبحت من الظواهر املعروفة اب طردية ثيتة، دون االخذ بعني االعتبار درجة منو االقتصادي للدولةب حي 
 .جتماعيةادية واالياة االقتصوذلك نتيةة تطور دور الدولة وازدايد درجة تدخلها يف احل ،ملالية الدولة ومبختلف الدو 

لص االقتصاديون يف خمتلف الدو  إىل أن جعلوا هذه الظاهرة قانوان عاما من قوانني التطور االقتصادي خ وقد
 .واالجتماعي

أو  من لفت األنظار إىل قانون زايدة النفقات العامة، بعد أن درس حةم  "agnerW " اجنرفويعترب العامل األملاين 
ني ازدايد توصل إىل وجود عالقة طردية ب حي ب األوروبية يف القرن التاسع عشر  النفقات العامة للعديد من الدو 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

تضمن " اجنرقانون فالدور املايل للدولة مع التطور االقتصادي للنمو. ومت صياغة ذلك يف قانون اقتصادي مسي "
ملايل، وبتايل ا ن ذلك يتبعه اتساع نشاط الدولةعني معدال من النمو االقتصادي، فإأنه كلما حقق جمتمع م"

 1".زايدة االنفاق العام مبعدل اكرب من الزايدة احلاصلة يف نصيب الفرد من الناتج الوطين
وما جيب االشارة إليه، هو ان الزايدة يف النفقات العامة ال يعين زايدة املنفعة العامة املتتبة عليها بشكل آيل،  كما 

الزايدة  مة كالضرائب، فقد ترجع هذه الزايدة إىل اسبا  ظاهرية مبعيناهنا ال تودي إىل الرفع يف عبء التكاليف العا
 يف النفقات العامة دون الزايدة يف املنفعة احلقيقية للخدمات العامة أو الزايدة عبء التكاليف العامة.  

زايدة عبء التكاليف و  أما الزايدة احلقيقية للنفقات العامة، فمعناها زايدة املنفعة احلقيقية املتتبة على هذه النفقات
 يلي أسبا  تزايد النفقات العامة واملتمثلة يف: ونتناو  فيماالعامة بنسبة معينة. 

 االسباب احلقيقية لزايدة النفقات العامة:أوال: 
 يقصد ابلزايدة احلقيقية للنفقات العامة زايدة املنفعة احلقيقية املتتبة على هذه النفقات وزايدة عبء التكاليف العامة

إن الزايدة  .عيةتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماوترتبط الزايدة يف عبء التكاليف غالبا بزايدة بنسبة ما، 
ختتلف ابختالف  واليت ترجع إىل أسبا  متعددة ،الزايدة املطردة يف حةم النفقات احلقيقية للنفقات العامة يشري إىل
 .إدارية ومالية ،سياسية ،اجتماعية ،أسبا  اقتصادية :وهيمستوى التطور يف كل دولة 

 
 :واملالية األسباب االقتصادية .1
توسع العامة زايدة الدخل القومي والإن من أهم األسبا  االقتصادية املفسرة لظاهرة التزايد يف النفقات      

فزايدة  .االقتصادي )خاصة يف حالة الكساد(وعالج التقلبات اليت تطرأ على النشاط  ،يف املشروعات العامة
زايدة مقدار ما تقتطعه منه يف صورة تكاليف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم بسمح للدولة يالدخل القومي 

ى لدولة علوعادة ما حتفز هذه املوارد املتاحة ا .الضرائب املقررة أو يرتفع سعرها وغريها، حىت ولو مل تزاد أنواع
 .االتزايدة إنفاقها على خمتلف اجمل

كما يؤدي التوسع يف إقامة املشروعات العامة االقتصادية إىل زايدة النفقات العامة، وتسعى الدولة من قيامها 
وبصفة عامة توجيه النشاط  .ابلتنمية االقتصادية العمومية والدفعنة يلحصو  على موارد خلز ل هبذه املشروعات

 .االقتصادي وجهة معينة ثيسب األيديولوجية السائدة يف الدولة

                                       
1 Thierry  Bechu, Op.cit, p .87 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

توى لقيام ابملزيد من اإلنفاق هبدف زايدة مسلالدولة  يدفعفإن حماربة الكساد وأاثره الضارة  ،ومن جهة أخرى
اإلنتاجية  وذلك يف حدود الطاقة ،يسمح بتحقيق التشغيل الكاملالطلب الكلي الفعلي إىل املستوى الذي 

 الوطين.لالقتصاد 
وأخريا فالتنافس االقتصادي الدويل مهما كانت أسبابه فهو يؤدي إىل زايدة النفقات العامة، سواء يف صورة 

األسواق  إعاانت اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشةيعها على التصدير ومنافسة املشروعات األجنبية يف
األسواق  املنافسة األجنبية يف مواجهة الدولية، أو يف صورة إعاانت لإلنتاج لتمكني املشروعات الوطنية من 

 .الوطنية
 
 :األسباب االجتماعية .2
االجتماعية مات خلدلتغطية الطلب احلاصل على ا إىل زايدة النفقات العامةمع تزايد النمو الدميوغرايف أدى    

رة الوعي كما أدى انتشار التعليم إىل تعزيز فك  .قافية واخلاصة ابلنقل واملواصالتوالصحية والثالتعليمية 
االجتماعي فأصبح األفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف مل تعرفها يف العصور السابقة، كتأمني األفراد ضد 

ن منح وقد نتج ع. ة على الكسبدر أسبا  عدم الق البطالة والفقر واملرض والعةز والشيخوخة وغريها من
الدولة هلذه اإلعاانت وتقدمي للعديد من اخلدمات االجتماعية إىل زايدة النفقات العامة وبصفة خاصة النفقات 

 .التحويلية
 
 :األسباب السياسية .3
لكثري من ابإن انتشار املبادئ الدميقراطية ترتب عنها اهتمام الدولة ثيالة الطبقات حمدودة الدخل، والقيام     

اخلدمات الضـــــرورية هلا، وكثريا ما يدفع النظام إىل اإلكثار من املشـــــروعات االجتماعية قصـــــد إرضـــــاء الناخبني 
 .بـــطـــبـــيـــعـــــــة احلـــــــا  تـــزايـــــــد يف الـــنـــفـــقـــــــات الـــعـــــــامـــــــة، ويـــنـــةـــم عـــنـــــــه وإىل اإلفـــراط يف تـــعـــيـــني املـــوظـــفـــني

ى حلكومي ملواجهة ما قد حيكم به علكما يؤدي تقرير مبدأ مســــــؤولية الدولة أمام القضــــــاء إىل زايدة اإلنفاق ا
دة   وزايومن جهة أخرى إن اتســاع نطاق التمثيل الدبلوماســي لكثرة عدد الدو  .الدولة من تعويضــات وغريها
إىل جانب ظهور منظمات دولية متخصــــصــــة وغري متخصــــصــــة ومنظمات إقليمية  .أمهيته يف العصــــر احلدي 

 .متعددة قد أدى إىل زايدة اإلنفاق العام
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 1ضمن االسبا  السياسية اتساع نطاق احلرو  وما يتتب عليه من نفقات تتعلق ابألمن والدفاع املدين. ومن
 
لقد افرزت العوملة وضعا جديدا يف العالقات ظهور جماالت جديدة لتدخل الدولة يف ظل العوملة:  .4

الدولية بشكل تراجعت فيه السيادة القومية للدو ، وظهور منظمات دولية تقوم مبحاربة الفقر  ةاالقتصادي
والتخفيف من حّدته عن طريق العمل على زايدة معدالت النمو االقتصادي وحتفيز االستثمارات ورفع معدالت 

ومتغري اساسي  عقالين للموارد،االنتاجية. ابإلضافة إىل اعتبار البيئة اليوم عنصر هام من عناصر االستغال  ال
      2من متغريات التنمية املستدامة. مما يستوجب زايدة اإلنفاق ي جما  البح  العلمي والتكويين.

 االسباب الظاهرية لزايدة النفقات العامة:اثنيا: 
 إىل ثالثة عوامل رئيسية هي:  ترجع األسبا  املؤدية إىل زايدة النفقات العامة

إن تدهور قيمة النقود أي افخفاض قدرهتا الشرائية يؤدي إىل نقص كمية السلع : العملةتدهور قيمة  .1
صو  كان ميكن احل  الذي ابملقدارمقارنة  ،من الوحدات النقديةبنفس احلةم  واخلدمات اليت ميكن احلصو 

ان قيمة النقود لواقع ا ويتجم تدهور قيمة النقود يف ارتفاع املستوى العام لألسعار، ويف .عليه قبل هذا التدهور
هور قيمة النقود ويعين تدأتخذ يف االفخفاض بشكل مستمر، وان كانت نسبة التدهور ختتلف من دولة ألخرى. 

أن الزايدة يف النفقات العامة تكون ظاهرية يف جزء منها، أي ال ينتج عنها زايدة يف القيمة احلقيقية للنفع 
ايدة إن الزايدة يف النفقات العامة قد تعود إىل ارتفاع األسعار ال إىل الز  أو مبعىن آخر ،املتحقق من هذه النفقات

ويعد تدهور قيمة النقود هو السبب الرئيسي يف الزايدة  3.النفقات العامةحققتها يف كمية السلع واخلدمات اليت 
 .الظاهرية يف النفقات العامة يف العصر احلدي 

يد احلساابت يقتترجع الزايدة يف النفقات العامة إىل اختالف طرق   اختالف الطرق احملاسبية املالية: .2
املالية، فمن املبادئ الفنية املعروفة يف إعداد امليزانية العامة للدولة األخذ بفكرة امليزانية الصافية أو اإلمجالية، 

هليئات اذلك أن يسمح لبعض و وتقوم فكرة امليزانية الصافية على ظاهرة ختصيص اإليرادات العامة، 
ن اإليرادات تكون هلا سلطة طرح نفقاهتا م واملؤسسات العامة أن جتري مقاصة بني إيراداهتا ونفقاهتاب ثيي 

وفكرة  ،اليت تقوم بتحصيلها، وابلتايل فإنه ال يظهر يف امليزانية العامة للدولة إال فائض اإليرادات على النفقات

                                       
 .188، ص مرجع سابقهشام مصطفى اجلمل،  1 
 .24-21، ص 2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  حتليلية تقييمية"املدخل اىل السياسات االقتصادية الكلية "دراسة عبد اجمليد قدي،  2 
 نفس املرجع.  3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 -مليزانية العامةمبدأ وحدة او عمومية ا - فكرة امليزانية اإلمجالية امليزانية الصافية كانت تتبع يف املاضي، أما
فهي تقوم على أن كل النفقات العامة اليت تنفقها املرافق واهليئات العامة تظهر يف ميزانية الدولة اليت تضم  

در ق حي  تظهر كافة النفقات العامة للدولة إىل وجود  -دون ختصيص- كافة النفقات واإليرادات العامة
ية وتعترب هذه الزايدة ابلطبع زايدة ظاهرية بسبب تغيري القواعد احملاسب ،من الزايدة يف حةم اإلنفاق العام

 .للميزانية ال زايدة حقيقية يف النفقات العامةواملالية 
إذا كان اإلنفاق العام يتزايد جملرد مواجهة التوسع يف مساحة  :اقليم الدولة وعدد سكاهنازايدة مساحة  .3

فاق فإن الزايدة يف اإلن ،الدولة أو بزايدة عدد سكاهنا دون أن ميس اإلقليم األصلي أو السكان األصليني
لتوسع يف يكون راجعا إىل اال واجتاه النفقات العامة إىل التزايد يف هذه احلاالت  .تكون جمرد زايدة ظاهرية

دمات اتساع نطاق احلاجة إىل نفس أنواع اخلاخلدمات العامة اليت كانت حتققها الدولة من قبل، وإمنا بسبب 
ملواجهة حاجات السكان املتزايدون من تلك اخلدمات واملنافع  قليم الدولة، أوإ منيف املساحات اجلديدة 

 .العامة، مما يؤدي إىل زايدة اإلنفاق العام

 
 :العامة للدولة املوازنة: املطلب الثالث

أنه  ننتقل إىل دراسة املوازنة العامة للدولة ابعتبار تطرقنا إىل كل من اإلرادات العامة والنفقات العامة بعد أن      
اهداف احلكومة  تكشف عن اليت يفاملوازنة العامة هااليرادات احملصلة مع النفقات املصرفة. يتم من خالهلا مقابلة 

نةد ان املوازنة تستوعب ف ،هدافاأل هذه عب دور كبري ىف حتقيق، وتلالقتصادية واالجتماعية والسياسيةىف اجملاالت ا
من خال   االقتصاد مرة اخرى ىلإمة ويتم الدفع هبذه اإليرادات من خال  اإليرادات العا الوطينجزء كبري من الدخل 

مار واالستهالك على االستث على املغريات االقتصادية الكلية، أي ، لذلك ان الدولة تستطيع التأثريالعام االنفاق
 .نتاج وعلى اعادة توزيع الدخلواإل
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 ول: تعريف املوازنة العامة ومبادئها:الفرع األ

 تعريف املوازنة:أوال: 
وري "وثيقة مصادق عليها من طرف الربملان هتدف إىل تقدير الضر  تعرف امليزانية العامة للدولة على أهنا 

من النفقات إلشباع احلاجات العامة، واإليرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات خالل فرتة زمنية 
  1معينة."

املتعلق ابحملاسبة  1990أوت  15املؤرخ يف  90/21من القانون  03تعريف املشرع اجلزائري : يف املادة  
تسيري وترخص للسنة املالية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة ابل الوثيقة اليت تقدرعلى اهنا "العمومية 

 . "واالستثمار
واملوزعة  للدولة احملددة سنواي مبوجب قانون املالية،تتشكل من االيرادات والنفقات النهائية يزانية  "امل 

 2." وفق االحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا
ريعية. لنفقات وإيرادات الدولة ختضع إلقرار او ترخيص من السلطة التششكل مشروع توقعية يف وعليه، هي الوثيقة 

 3 : االو  التوقع والثاين االقرار كما يلي:ومن هذا التعريف يتعني ان امليزانية تتضمن عنصرين أساسني
ومعناه أن اإليرادات اليت أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات حمددة  :عنصر التوقع املستقبلي .1

. وختتلف اإلضافية ه ميكن أن تلةأ السلطة إىل امليزانيةومن ، للفتة املقبلة قد ال تتحقق سس تقديريةمبنية على أ
اخلتامي للميزانية الذي هو عبارة عن بيان فعلي للنفقات اليت انفقت ولإلرادات ايل حصلت عن  عن احلسا 

الفتة السابقة. وعليه إذا كانت امليزانية نظرة توقعية للفتة القادمة، فإن احلسا  اخلتامي للميزانية هو نظرة 
 تسةيلية فعلية عن الفتة السابقة.

ا لتوقعات إبقرار واعتماد امليزانية وفق التشريعية هي اليت ختتص لطةالساإلقرار من السلطة املختصة:  .2
احلكومة للنفقات واإليرادات، فال تستطيع احلكومة ان تقوم بتنفيذ امليزانية إال اذا مت ترخيصها من قبل السلطة 

 التشريعية. 
كومة التوقعية التقين هو نظرة احلواجلدير ابلذكر، ان الذي خيضع إلقرار او ترخيص السلطة التشريعية ابملعىن 

ملستقبلية. ا للنفقات العامة وحدها، ألنه يعطي للحكومة اخليار يف التنفيذ على النفقات العامة، طبعا وفقا للظروف

                                       
1 BARRER Alin, Finances publiques et politique budgétaire, Dalloz, 9 éme édition, France, 2011, p. 146 

 .383، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  2 
3 BARRER Alin, op.cit, p. 152 
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أما االقرار او التخيص االيرادات العامة فال يتضمن اخليار يف حتصيلها من عدمهب حي  اهنا واجبة التحصيل طبقا 
 1ونية اليت تقررها.للنصوص القان

تاج إىل ترخيص حت مةاحلكو  فإن ،االعتمادات املخصصةيف تصرف يتم المل السنة املالية و  ويف بعض احلاالت تنقضي
ا نفقات االستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإهن غري ان . ص النفقاتهذا مبا خي ،الستعما  الرصيد الباقي

 2.ابلتايل حىت يتم إلغائها املدة وتبقى سارية املفعو  دون حتديد 

 نة:اثنيا: مبادئ اعداد املواز 
ية، على السلطة التنفيذية بقصد اعداد امليزانية االخذ يف االعتبار العديد من املبادئ العامة اليت حتكم امليزانيتعني   

 وهي مبدأ السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ العمومية وتوازن امليزانية.
 :  العامةبدأ سنوية املوازنة م .1

بصفة دورية منتظمة كل سنة، وما جيب ان نوضحه ان يعين هذا املبدأ ان يتم اقرار االيرادات والنفقات 
ت يف روج عن مبدأ السنوية للميزانية يف بعض احلاالتطور الدولة وقيامها أبنشطة اقتصادية نتج عنه اخل

ويلة التنمية والتعمري تنفيذا خلطط تنموية طشكل اعتمادات تتعدى السنة الواحدة، ومثا  ذلك مشاريع 
 3االجل.

 : مبدأ وحدة املوازنة العامة .2
لتشريعية مرة وتعرض على السلطة اتدرج مجيع نفقات الدولة وإيراداهتا يف وثيقة واحدة،  املقصود هبذا املبدأ ان
. مة بدقةاعملوازنة الالتشريعية مراقبة اطة ح للسليكما انه يت،  ان نقف على املركز املاىل للدولةواحدة ، وهنا نستطيع 

4 
وعليه، يستند هذا املبدأ إىل اعتبارين اساسيني اعتبار مايل واعتبار سياسي، يتمثل االعتبار املايل يف ان وحدة 
 امليزانية من شأنه حتقيق الوضوح والنظام يف عرض ميزانية الدولة وسهولة معرفة ما إذا كانت امليزانية متوازنة وتقدير
حقيقة املركز املايل للدولة. اما االعتبار السياسي فيتةسد يف ان وحدة امليزانية تساعد السلطة التشريعية يف مباشرة 

 رقابتها على النفقات و اإليرادات، وهذا ما ال يتيحه عرض امليزانية يف شكل حساابت متعددة.

                                       
 .385، صمرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 
 . 167، ص 2014دار ميسرة، مصر،  السياسة العامة ، منظور كلي يف البنية والتحليل، فهمي خليفة الظهراوي، 2 
 .394، ص نفس املرجعحممد عباس حمرزي،  3 
 .43، ص  2016والتوزيع، االردن،  دار األايم للنشر ،دارة املؤسسات املالية واملصرفيةإ، خالد امحد املشهداين، رائد عبد اخلالق العبيدي4 



 

43 
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ولة، ميكن دة املوازنة تربرها الوظيفة احلديثة للدوما جتدر االشارة إليه، انه توجد بعض االستثناءات على مبدأ وح
 حصرها يف النقاط التالية:

   :املوازنة الغري عادية .أ
احلرو  ة كاضطرار الدولة اىل انفاق مبالغ كبرية ألغراض وقتياستثنائية مثل  ترد هذه املوازنة يف حاالت او ظروف     

يتم  ماكاملوازنة الغري عادية بطريقة مستقلة عن املوازنة العامة ،او عمل مشروع استثماري طويل االجل ، ويتم عرض 
حىت تستطيع احلكومة اظهار امليزانية يف صورة  صدار النقدى اجلديدمن ايرادات غري عادية مثل القروض واإل هامتويل

 متوازنة، مع اهنا يف احلقيقة تتضمن عةز مبقدار هذه النفقات. 

  :املوازنة امللحقة  .ب
املتعلق بقوانني املالية أن يكون موضوع امليزانيات امللحقة، العمليات  17-84من القانون  44جتيز املادة       

تعرض على السلطة  يلتتمتع ابستقال  ماو  1تبارية،عاملالية ملصاحل الدولة اليت مل يضف عليها القانون الشخصية اال
ىل إيرحل و  امة ايراداهتا او نفقاهتا لكن يسةل العةز او الفائضاملوازنة الع وال يسةل يف ،عليها ةالتشريعية للموافق
مبعىن ان امليزانيات امللحقة وان كانت ال حتقق االعتبار املايل السابق الذي يستند إلية مبدأ وحدة  .املوازنة العامة

ة التشريعية عليها اىل حد السلط، فهي حتقق االعتبار السياسي الذي يقوم عليه هذا املبدأ، واملتمثل يف رقابة ةامليزاني
 2معني.

 احلساابت اخلاصة للخزينة:  .ج
ملتعاقدون مع مينات اليت يلتزم بدفعها املقاولون ا تقوم هبا الدولة، مثا  ذلك التأاخلاص ببعض العمليات اليت      

م برده بعد انتهاء ى ان تقو احلكومة ضماان لتنفيذ مشروع معني ال يعترب ايرادا عاما رغم انه يدخل للخزينة العامة، عل
كز وهذه احلساابت هلا امهية حي  اهنا تظهر املر  املشروع حسب شروط العقد، وال يعد من قبيل النفقات العامة.
 املايل احلقيقي للدولة دون اضافة االيرادات والنفقات غري حقيقية.

 
 
 

                                       
 .401، ص مرجع سابق، حممد عباس حمرزي 1 
 .170ص مرجع سابق،  فهمي خليفة الظهراوي،  2 
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 :  املوازنة العامة عموميةمبدأ  .3
يع تسةيل مج يأنة العامة دون اجراء مقاصة بينها، يرادات ىف املواز النفقات واإلاملبدأ ان تظهر كافة يقصد هبذا 

 على حدى. كل نشاط  اد على حتديد العةز او الفائض يفيرادات وعدم االعتمالتفاصيل اخلاصة ابلنفقات واإل
  :اساسيني ىف اعداد املوازنة العامة ومها بعنصرينلتزام وهنا جند انه جيب اال

ن انه ال يكماملتعلق بقوانني املالية " 17-84من القانون رقم  08حسب املادة : يراداتاإلعدم ختصيص  .أ
ختصيص اي االيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة للدولة 

   1".بال متييز
ق منه على وجه نفامن االيرادات العامة لإلد معني ال خيصص إيرا وعليه، أن كل االيرادات تصب يف اخلزينة العامة و

 وجه االنفاق.معني من أ
وهنا  ،ان السلطة التشريعية حتدد مبلغ معني لكل بند من بنود املوازنة العامة أي :ختصيص االعتمادات .ب

  .دون الرجوع اىل السلطة التشريعية ال ميكن ان يتم االنفاق على احد البنود من بند آخر
 
 :املوازنة العامةمبدأ توازن  .4
، ل عليها الدولةحتص العادية اليت النفقات العامة مع االيرادات العامة يتساو  يقصد بتوازن املوازنة العامة هي      

 .ىكان يعتمد على عدم تدخل الدولة ىف النشاط االقتصاد  يالذ يدالفكر التقلي وكان هذا املبدأ واضح يف
االقتصادية واحلاجة اىل تدخل الدولة لعالج تلك االزمات ظهر الفكر احلدي  ليؤكد إال انه مع تزايد االزمات 

لعامة املوازنة ا يفله اىل احداث عةز خمطط او السعي احلاجة بل  ،على امهية عدم االلتزام مببدأ توازن املوازنة العامة
 . دى اجلديدصدار النقالدولة العةز من خال  القروض واإل يملواجهة حاالت الكساد وتغط

وهذا ال يعين استبعاد مبدأ التوازن ولكن اهلدف حتقيق التوازن االقتصادي بدال من التوازن املايل، وهذا ما يطلق 
حلقيقة مفادها انه يف فتات الركود الكساد تنتشر البطالة  وهذه البطالة يف ا "العجز املؤقت واملنظمعلية بنظرية "

عةز حقيقي، وملعاجلة هذا العةز يستلزم زايدة االستثمارات لتنشيط الوضعية االقتصادية ودفع الطلب الكلي هي 
تزيد  من جهة أخرى حىت -الضرائب–)السياسة املالية التوسعية(، هذا من جهة وختفيض االقتطاعات العامة 

                                       
 .413، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

لبطالة  القتصادي عن طريق ختفيض مستوايت ايؤدي بعد فتة اىل عودة التوازن ا القدرة املالية لألفراد. وهو ما
 1وتنشيط احلياة االقتصادية وتزداد حصيلة الضرائب. 

وما جتدر االشارة إليه، ان التوسع يف االنفاق العام جيب ان ال يتعدى حةم البطالة املوجودة، كما انه جيب ان 
حد هذه الشروط سيؤدي العةز تكون فرص العمل منتةة، أي وجود رؤوس اموا  غري مستخدمة، فإن اختل أ

  2املنظم اىل التضخم، ويتحو  العةز املؤقت إىل عةز دائم.
من ضعف  تعاين تخلفة واليتالدو  امل ما يفأ ،الدو  املتقدمة سلو  قد يعا ج الكساد يفهذا اال ستخداماو 

 . تضخمسعار وحدوث رتفاع األااىل  ي كذلكن عةز املوازنة العامة يؤدإف ياجلهاز االنتاج
 

 :الفرع الثاين: إجراءات حتضري وإعداد املوازنة   
إن التطرق إلجراءات حتضري وإعداد امليزانية يقتضي تناو  طبيعة السلطة املخولة  واإلجراءات الفنية إلعداد       

 امليزانية، ابإلضافة إىل تقنيات تقدير كل من االيرادات والنفقات. 

 : املوازنة العامةالسلطة املختصة إبعداد أوال: 
 3 يف هذه املرحلة لالعتبارات التالية: تلعب السلطة التنفيذية الدور االساسي

 امليزانية عبارة عن برامج وخطط احلكومة ملختلف القطاعاتب 

 القطاع العامبتسيري السلطة التنفيذية هي اليت تتوىل ادارة و  

ياانت والتقديرات واليت توفر البالسلطة التنفيذية االكثر دراية ابملقدرة املالية للدولة واحتياجات كل قطاع  
 ب الضرورية

السلطة التنفيذية تعترب يف وضع افضل من السلطة التشريعية يف ما يتعلق بتحديد االحتياجات العامة  
 لشعب.ية اليت تؤثر على اعضاء اجملالس للممثلة لواألولوايت االجتماعية لعدم خضوعها لالعتبارات احملل

ومما سبق، يتضح أنه من املنطقي أن يعهد إىل السلطة التنفيذية إعداد وحتضري امليزانية على حنو مالئم للظروف 
  .القتصادية اليت متر هبا كل دولةا

                                       
1 BARRER Alin , op.cit, p. 165 
2 Anthony J. Makin, The Limits of Fiscal Policy, Palgrave copyright, Australia, 2018, p.32 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 اإلجراءات الفنية إلعداد املوازنة العامةاثنيا:   
صة  وزير املالية ابعتباره ممثال هلا مبطالبة كافة الوزارات واملصاحل إبرسا  تقديراهتم اخلاتقوم السلطة ممثلة يف     

ومتطلبات اسة املالية، ات السيابإليرادات والنفقات عن السنة املالية املقبلة، يف اطار إمكانيات اخلزينة العمومية واجتاه
 االستاتيةية العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 
 :إصدار منشور املوازنة العامة .1

اخلطوط  الذي يتضمنو تتوىل وزارة املالية إصدار هذا املنشور وإرساله إىل مجيع الوزارات واهليئات العامة،       
هات إبرسا  مطالبة هذه اجلو  ،العريضة إلعداد مشروع املوازنة مع بياانت عن عناصر السياسة املالية للسنة املقبلة

ىن له الوقت الالزم إلعداد لكي يتس ،ونفقاهتا عن السنة املالية املقبلة يف موعد حيدده وزير املالية اداهتاإلير تقديراهتا 
 مشروع ميزانية الدولة يف الوقت احملدد.

 :إعداد مشروعات موازانت الوزارات واهليئات .2
ة عن ابقي لقهلذا العمل تكون مستدائرة خمتصة تقع هذه املسؤولية على األجهزة اإلدارية وغالبا ما يكون       

الدوائر األخرى يف مسؤوليتها مثل دائرة امليزانية، اليت تتوىل إعداد مشروع املوازنة اخلاصة ابلوزارة أو اهليئة املعنية ضمن 
 إرشادات عامة ويف نطاق السياسة االقتصادية اليت تستهدفها احلكومة.

 :ئات العامةحبث ومناقشة مشروعات موازانت الوزارات واهلي .3
بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات املختلفة واهليئات التابعة للدولة، فتتم مراجعتها من الناحية الفنية        

 واحملاسبية، مث تقوم وزارة املالية إبضافة تقديرات نفقاهتا، ابإلضافة إىل تقديرات إيرادات الدولة اليت حتصلها املصاحل
 التابعة هلا.
 :ر النهائي للموازنة العامةإعداد اإلطا .4

فة تتوىل إدارة امليزانية بوزارة املالية مجع كافة التقديرات املشار إليها سابقا وتنسيقها بعد أن تتصل ابلوزارات املختل     
إن دعت احلاجة لذلك وطلب ما حيتاجون إليه من بياانت ومستندات، ويكون مشروع امليزانية الذي يرسل إىل 

املوعد احملدد  ويتم عرضه بعد ذلك على السلطة التشريعية يف وتعد هذه اللةنة مشروع امليزانية ،الوزاريةة اللةنة املالي
 قانوان.
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 تقنيات تقدير النفقات واإليرادات:اثلثا:     
ختتلف الطرق واألساليب املتخذة لتقدير كل من االيرادات والنفقات العامة الواردة يف امليزانية. وان اهلدف الذي   

تسعى إليه السلطة التنفيذية املختصة إبعداد وحتضري امليزانية هي ان تكون تقديراهتا مطابقة للواقع بقدر اإلمكان، 
يرادات عما يف زايدة النفقات او نقص اإل رة دون حدوث أي اضطراابتمن تنفيذ السياسة املالية املقر  حىت تتمكن
  يف امليزانية بعدة طرق: واإليراداتوميكن تقدير النفقات  هو متوقع.

 تقدير النفقات: .1
ساس حةم نفقاته أكل مرفق نفقاته املستقبلية على   حي  حيدد بالنفقات دون صعوابت تقنية كثرية يتم تقدير    

 مضافا إليها النفقات االستثمارية اجلديدة خال  السنة املالية املقبلة.السابقة، 
 1عتمادات ابستخدام عدة طرق:تم تقدير النفقات او ما يعرف ابإلوي

 ت التقديرية:  اعتماداال االعتمادات احملددة و .أ
مادات التقديرية االعت ابإلعتمادات احملددة تلك االعتمادات املخصصة لتغطية النفقات يف حدها األقصى، أمانعين 

فيقصد هبا النفقات اليت يتم حتديدها على وجه التقريب، وهي تطبق عادة على املرافق اجلديدة، وجيوز للحكومة ان 
تتةاوز مبلغ االعتماد التقديري دون الرجوع إىل السلطة التشريعية، على ان يتم عرض االمر عليها فيما بعد للحصو  

 قة السلطة التشريعية تعد موافقة شكلية.على موافقتها، اي ان مواف

  اعتمادات الربامج: .ب
نفيذ يتم اعتماد هذه الطريقة لتقدير النفقات اخلاصة ابملشاريع االستاتيةية واليت يتطلب تنفيذها فتة طويلة، ويتم ت

ية كل سنة من نهذه الربامج بطريقتني: أما عن طريق حتديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية، ويتم ادراجها يف ميزا
 ."اعتمادات الربطالسنوات الالحقةب حي  تسمى هذه الطريقة بطريقة "

توافق عليه  "ربامجبقانون الاما الطريقة الثانية فتتلخص يف أن يتم اعداد قانون خاص مستقل عن امليزانية يسمى " 
السلطة التشريعية، ومبوجب هذا القانون يتم برانمج مايل على ان يتم تنفيذه على عدة سنوات، وتسمى هذه الطريقة 

   بطريقة اعتمادات الربامج. 
 

                                       
 .79صمرجع سابق، علي زغدود،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :تقدير االيرادات .2
القتصادية ا، اذ ترتبط أساسا ابلتوقعات اخلاصة ابلظروف واملتغريات يثري تقدير االيرادات العامة صعوابت تقنية

 اليت قد تطرأ على االقتصاد الوطين من اجل حتديد مصادر االيرادات املختلفة.
 ويتم تقدير االيرادات ابستخدام عدة طرق:

ات  على رية، إذ يتم تقدير االيرادإىل قاعدة السنة قبل األخ تستند هذه الطريقة أساسا التقدير اآليل: .أ
 أضيفت قاعدة اخرى هي قاعدة الزايدات اليت مبوجبها يتم اضافة اساس االستشاد بنتائج آخر ميزانية، وقد

 نسبة مؤوية على اساس متوسط الزايدات اليت حدثت يف اإليرادات العامة خال  مخس سنوات سابقة. 
إال انه يعا  على هذه الطريقة ان احلياة االقتصادية ال تسري يف اجتاه اثبت، ومتر بفتات كساد وانكماش. 

ىل حاالت التضخم املصاحبة ابرتفاع يف االسعار وافخفاض يف القدرة الشرائية جيعل من الصعب ابإلضافة إ
 1استخدام هذه الطريقة يف حتديد حةم اإليرادات.

  التقدير املباشر:  .ب
 ىدن مصادر اإليرادات العامة على حهذه الطريقة بصفة أساسية إىل التنبؤ ابجتاهات كل مصدر م تستند    

ب حي  تطلب السلطة املختصة من مؤسسات القطاع العام  بتوقع حةم االيرادات العامة للسنة وتقدير حصيلته
 املالية املقبلة.

ويف حقيقة األمر، إن هذا التوقع يرتبط بصور وثيقة مبستوى وحةم النشاط االقتصادي يف الدولة، ففي فتات الرخاء 
روات، املبيعات، األرابح، االستهالك والواردات والصادرات......، وهو ما واالنتعاش االقتصادي تزداد الدخو ، الث

 ، وعكس ذلك يف فتات الكساد. احلا  زايدة يف حصيلة اإليرادات يتتب عليه بطبيعة

 الفرع الثالث: تنفيذ امليزانية والرقابة عليها:  
ذا كانت إاملختصة طبقا للنظام االساسي لكل دولة، و يتم تنفيذ امليزانية إال بعد اعتمادها من طرف السلطة ال       

 هاريعية ابعتبار مرحلة االعتماد فتنفرد به السلطة التش فإن، تنفيذيةمرحلة اإلعداد والتحضري قد أسندت إىل السلطة ال
 .ةسلطكل ال  مصدرو جهة االختصاص اليت تتوىل مراجعة احلكومة يف مجيع أعماهلا، ابإلضافة إىل كوهنا ممثلة الشعب 

 
 

                                       
1 BARRER Alin , op.cit, p.188    
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 اعتماد امليزانية:أوال: 
يعترب حق السلطة التشريعية يف اعتماد املوازنة من احلقوق الرئيسية اليت اكتسبتها السلطة التشريعية عرب التطور 
ع التارخيي، وعليه فإن اعتماد السلطة التشريعية للموازنة البد أن يسبق التنفيذ، مبعىن أن السلطة التنفيذية ال تستطي

 .يف تنفيذ املوازنة إال بعد اعتمادها من طرف السلطة التشريعيةالبدء 
 ومير اعتماد امليزانية بثالثة مراحل:

مشروع امليزانية للمناقشة العامة يف الربملان، وهذه املناقشة تنصب  حي  يعرض مرحلة املناقشة العامة: .1
 على اسس امليزانية العامة وارتباطها ابألهداف الكليةب

عة عن تقوم هبا جلنة الشؤون االقتصادية واملالية وهي جلنة متفر شة التفصيلية املتخصصة: مرحلة املناق .2
رج اجمللس النيايب مبناقشة مشروع امليزانية يف جوانبه التفصيلية، وهلا ابن تستعني خبرباء واستشاريني من خا

 الربملان، مت ترفع تقريرها إىل اجمللس.
ة العامة ش اجمللس جمتمعا تقرير اللةنة، مت يصدر التصويت على امليزانيناقي حي مرحلة املناقشة النهائية:  .3

 أببواهبا وفروعها وفقا للدستور والقوانني املعمو  هبا.
وإذا وافق الربملان على مشروع امليزانية العامة، فإنه يقوم مبقتضى ذلك إبصدار قانون املالية وهو قانون حيدد الرقم 

إليرادات العامة ويرفق به جدوالن يتضمن األو  بيان تفصيلي للنفقات، والثاين بيان االمجايل لكل من النفقات وا
   1تفصيلي لإليرادات.

واجلدير ابلذكر، ان اعتماد الربملان لإليرادات خيتلف يف طبيعته عن اعتماده للنفقات، فاعتماده لإليرادات  يعد مبثابة 
ما خبصوص يل الوارد يف قانون امليزانية دون الرجوع يف ذلك للربملان. أاجازة بتحصيلها وحيق هلا أن تتعدى الرقم االمجا

   2النفقات العامة فهي اجازة لتخصيص معني، وال جيوز للحكومة تتةاوز االعتماد احملدد إال مبوافقة الربملان.

 تنفيذ امليزانية:اثنيا: 
تنفيذ امليزانية العامة للدولة من أهم املراحل، ويقصد هبا وضع بنودها املختلفة موضع التنفيذ،  مرحلة تعترب     

وختتص هبا السلطة التنفيذيةب حي  تتوىل احلكومة ممثلة يف وزارة املالية حتصيل االيرادات املقدرة، كما تتوىل اوجه 
 االنفاق املدرجة يف امليزانية. 

                                       
 .442، صمرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 

2 BARRER Alin , op.cit, p.191  
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

تنفيذ امليزانية تتمثل يف عمليات حتصيل االيرادات وعمليات النفقات، وعند حتصيل االيرادات  وعليه، فإن عملية
جيب ان تتم فور نشوئها لدى الغري وفقا للنصوص القانونية وحق امتياز الدولة على اموا  املدين، وحق إجراء 

 احلةز االداري للتحصيل ديوهنا. 
  السلطة التشريعية اإلعتمادات االنفاق ال يعين التزام الدولة إبنفاقاما ابلنسبة لعمليات اإلنفاق، فإن إجازة 

كافة مبالغ االعتماد ودون ان تتعداها أبي حا  من األحوا ، إال بعد احلصو  على املوافقة الصرحية من السلطة 
 املختصة.
االرقام التقديرية  مطابقة بني وما جتدر االشارة إليه، انه يف بعض احلاالت عدم مطابقة امليزانية للواقع اي عدم    

عىن ان االعتماد املخصص ب "قاعدة ختصيص النفقاتواألرقام الفعلية، ابلنسبة للنفقات فإن القاعدة املتبعة هي "
لنفقة معينة ال جيوز استخدامه يف نفقة اخرى إال بعد اجازة السلطة التشريعية لذلك. ومن مث فإن يف حالة 

ان إال واقع، فال ميكن التعديل يف التوزيع املعتمد للنفقات سواء ابلزايدة او ابلنقصخمالفة تقديرات النفقات لل
 مبوافقة السلطة التشريعية. 

لزايدة فإنه فإذا تعلق االمر اب "ختصيص اإليرادات قاعدة عدمأما ابلنسبة لإليرادات فإن القاعدة املتبعة هي "
 عمو  هبا يف كل دولة على حدى، اما يف حالة ما إذا كانـــتيتم التصرف يف الزايدة وفقا للنظم والقوانني امل

 التقــــديرات االيرادية ابلنقصان فتضطر الـــــــدولة للةوء ملصادر غري عـــــادية لسد العــــةز مثل االقتـــراض
 1أو االصدار النقدي. 
   

 :الرقابة على تنفيذ امليزانيةاثلثا: 
داف اقتصادية، ههتدف إىل حتقيق أب حي  الة ملراقبة األموا  العامةالفعّ  الوسيلة هيمراقبة تنفيذ املوازنة إن         

 ضمان االستغال  ومن مث السابقة، حتقيق األهدافلذلك ميكن القو  أن مراقبة تنفيذ املوازنة هي . اجتماعية وسياسية
سياسة ضمان حتقيق اقصى قدر من املنافع للمةتمع يف حدود الاألمثل للموارد االقتصادية املتاحة ويف نفس الوقت 

 العامة للدولة.
 وأتخذ الرقابة على املوازنة العامة للدولة عدة صور خمتلفة، وهي رقابة ادارية، رقابة تشريعية و رقابة مستقلة:
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 الرقابة االدارية:  .1
لوزارة مبراجعة التقارير ، حي  يقوم املراقبني املاليني التابعني لاملالية الرقابة االدارية على تنفيذ امليزانيةتتوىل وزارة      

والواثئق. وأتخذ الرقابة االدارية شكلني: رقابة مسبقة قبل تنفيذ الصرف ورقابة الحقة بعد تنفيذ امليزانيةب حي  أن 
متثل اجلزء األكرب من ، و وتعاجله قبل حدوثه ة وقائية متنع وقوع اخلطأ املايلوهي رقاب على الصرف املسبقةالرقابة 

الرقابة اإلدارية، وتكمن مهمتها يف عدم صرف أي مبلغ إال إذا كان مطابقا لقواعد املالية املعمو  هبا سواء كانت 
 قواعد امليزانية أو القواعد املقررة يف اللوائح اإلدارية املختلفة.

ويالحظ  ،ولةالسنة املالية وإعداد احلساابت اخلتامية للدتبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء  على الصرف ملراقبة الالحقةاأما   
هي ترتكز على ف أن هذه الرقابة ال تقتصر على النفقات العامة فقط ولكنها متتد لتشمل اإليرادات العامة كذلك.

تقبال وعدم نب حصوهلا مساكتشاف االحنرافات واألخطاء واملشكالت واختاذ اإلجراءات التصحيحية ملواجهتها وجت
 1لرقابة العالجية.كذلك ابوهلذا تعرف   ، فهي إذن وسيلة للمحاسبة والوقاية، تفاقمها

ية أن تكون رقابة من اإلدارة على نفسها، أي أهنا رقابة ذات ىاإلدارية أاي كان نوعها ال تعد واجلدير ابلذكر أن الرقابة
صرف يف األموا  ال تعد كافية للتأكد من حسن التولذا فإهنا  أو داخلية، طبقا للقواعد اليت تضعها السلطة التنفيذية،

 2العامة.
 الرقابة التشريعية: .2

لق عليها كذلك الرقابة يطكما   ،ذيةيف مراقبة أعما  السلطة التنفيالسلطة التشريعية تتمثل هذه الرقابة يف حق     
ساهم يف التأكد من سري مات اليت تيف مطالبة اجملالس النيابية للحكومة بتقدمي اإليضاحات واملعلو  ، وتتمثلالسياسية

 العمليات اخلاصة ابلنفقات واإليرادات العامة، سواء مت ذلك يف صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حىت ابالستةوا .
 الرقابة املستقلة: .3

السلطة و  وتتوىل هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من اإلدارة ،تعترب هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية    
 قد متت على النحو قات واإليراداتالتشريعية، وتنحصر مهمتها يف رقابة تنفيذ امليزانية والتأكد من أن عمليات النف

ومة وطبقا للقواعد املالية املقررة يف الدولة وذلك عن طريق مراجعة حساابت احلك .الصادرة به إجازة السلطة التشريعية
 كشف ما تتضمنه من خمالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك.ومستندات التحصيل والصرف وحماولة  
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

تقلة واهليئة اليت تقوم ابلرقابة املستقلة ختتلف من دولة إىل أخرى، ففي فرنسا مثال تتوىل هذه الرقابة هيئة قضائية مس
على    . وتتوىل مهمة احلكم" la cour des comptes"  هي حمكمة احلساابت ويف اجلزائر اجمللس األعلى للمحاسبة

 كافة احلساابت العامة ماعدا احلساابت اليت يعطي املشرع اختصاص النظر فيها إىل جهات اخرى.
 

 :اثر االقتصادية ألدوات السياسة املاليةاآلاملبحث الثالث: 
أدوات السياسة املالية للتأثري يف النشاط االقتصادي للدولة حسب احلالة االقتصادية السائدة، تستعمل      
خدام االيرادات والنفقات واملوازنة العامة من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي، و انتاج أي است

 أكرب قدر من الناتج احلقيقي وأعلى استغال  للموارد املتاحة. 

 لإليرادات العامة: اثر االقتصاديةول : اآلاملطلب اال
ل على حةم االنتاج من خال  أتثريها على ك تؤثرب حي  فضل مصدر لإليرادات العامةأالضرائب مبا ان  
ستخدمها واليت ت إخل. االستهالك، االدخار، االستثمار، االسعار، نفقه االنتاج وحةم املشروعات ..... من العمل،
 .يف النشاط االقتصاديالدولة للتأثري 

 وسنتناو  اآلاثر االقتصادية لكل من الضرائب والقروض العامة:

 الفرع األول: اآلاثر االقتصادية للضرائب:    
 على االستهالك واإلنتاج:الضرائب أثر  أوال:
إن فرض الضريبة يؤثر بصورة مباشرة على الدخل وخاصة على أصحا  املداخيل احملدودة واملتوسطة ينةم      

ةة أتثري الضرائب ثر االنتاج نتيوهذا بدوره يؤثر على االنتاج ابالفخفاض. كذلك يتأ ،االستهالكعنها افخفاض يف 
يف عرض وطلب رؤوس االموا  االنتاجية. فعرض هذه االخرية يتوقف على االدخار واالستثمار فنقص االدخار 
يتأثر مبقدار الربح احملقق. فإن كان فرض الضريبة يؤدي إىل تقليل الربح، فبطبيعة احلا  يقل الطلب على رؤوس 

 1االموا  االنتاجية.
ثري الضرائب حسب درجة مرونة الطلب على السلع، فالسلع ذات الطلب املرن خيتلف أت االشارة إليه، وما جتدر

السلع هو الذي  ذهمثل السلع الكمالية يتأثر استهالكها ابلضريبة بصورة مطلقة، اذ ان درجة مرونة الطلب على ه
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

ات الطلب غري ثر استهالكها ابلضريبة اكرب من السلع ذأريبة، فالسلع ذات الطلب املرن يتثرها ابلضحيدد امكانية أت
 املرن كالسلع الضرورية. 

ذا قامت إيف استخدام احلصيلة الضريبية، ف ومن جهة اخرى، يتوقف اثر الضريبة يف االستهالك على خطة الدولة
ن جانب االفراد ك مص االستهالقفإن ن تهافخفاض. اما إذا انفقبتةميد هذه االخرية فإن االستهالك يتةه حنو اال

  1نتيةة فرض الضريبة سيعوضه زايدة االستهالك الذي حيدثه انفاق الدولة.

 :على االدخار واالستثمارالضرائب أثر اثنيا : 
الضريبة  تأثريفاالدخار اخلاص الذي يقوم به االفراد واالدخار العام الذي تقوم به الدولة، يتكون االدخار الوطين من 

أن االدخار اخلاص لألفراد سوف ينخفض نتيةة  يأ ،االدخار ؤثر على كل من االستهالك وعلى الدخل مما ي
 .ضعف مرونة االستهالك

وعليه، فإن الضريبة تؤدي اىل إعادة توزيع دخو  االفراد بني االستهالك واالدخار وفقا ملرونة كل منهما، وكذلك 
 رورية وعلى حسا  النفقات غري ضرورية.إعادة توزيع االنفاق على االستهالك ملصلحة النفقات الض
 2وخيتلف اثر الضريبة على االدخار ابختالف انواع الضرائب :

الضرائب املباشرة تؤثر على االدخار اكثر من الضرائب غري مباشرة، خاصة اذا تعلق االمر ابلفئات ذات  
 الدخو  املرتفعة واليت ختصص جزء كبري من دخلها لالدخارب  

 مباشرة على ريعلى اإلنفاق االستهالكي والضرائب اجلمركية تعمل بصورة غتوثر الضرائب الغري مباشرة  
 بزايدة حةم االدخار

تؤثر الضريبة على االستثمار من خال  امليل لالستثمار حي  تؤدى فرض الضريبة إىل خفض الكفاية  
 رباحلدية لرأس املا  ومن مث خفض حةم االستثما

 . الدخل تؤدى إىل خفض االستثمار بصفة عامةالضرائب على  
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 وإعادة توزيع الدخل: ثر الضريبة على االسعاراثلثا : أ
يتتب على فرض الضرائب على دخو  االفراد ان يقل الطلب على السلع واخلدمات، وابلتايل افخفاض اسعارها    

فاض شأن ذلك زايدة الطلب وابلتايل عدم افخ بشرط ان ال تدخل الدولة حصيلة الضرائب يف جما  التداو ، ألنه من
 االسعار.
وما جتدر االشارة إليه، ان اثر الضرائب املباشرة خيتلف عن أثر الضرائب غري مباشرة، وبني أتثري الضرائب على     

ىل إاملستوى العام لألسعار أو على سعر سلعة معينة، ففي احلالة االوىل الضرائب املفروضة على بصفة عامة تؤدي 
افخفاض القدرة الشرائية املخصصة لإلنفاق على االستهالك، والضرائب غري مباشرة املفروضة على سلع وخدمات  
حمددة تنقص هي االخرى من حةم االنفاق إن كان االنفاق احلكومي مل يتغري. أما يف احلالة الثانية فيما يتعلق بتأثري 

إىل ارتفاع  اشر اليت تفرض على السلع االستهالكية فإهنا تؤديضريبة معينة خاصة بسلعة معينة كالضرائب غري مب
  1سعرها.
املختلفة لدخل ئات افإعادة التوزيع  تتدخل الدولة يف ب حي أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخلأما يف ما خيص     

 ىعل أثرها البالغو وهذا يتوقف على كيفية إنفاق حصيلة الضريبة  الضرائب وخاصة الضرائب التصاعدية، عن طريق
ر أكرب بقد املنخفضةثيي  يستفيد منه ذوي الدخو   بإنفاقها العام إذا ما وجهت احلكومة حتقيق التوزيع األمثل

ابلتايل تقل  زايدة الدخو  احلقيقية ألفراد الطبقات الدنيا و ىلإسوف يؤدي  ذلكو ، املرتفعةالدخو   من ذوي
التأثري علي  اىل الدخل يف حد ذاته سوف تؤدي بدورها إعادة توزيع وال خيفي أن عملية  .الفوارق بني دخو 
 الكلي.متغريات االقتصاد 

 :النشاط االقتصادي أثر الضريبة على مستوى التشغيل يفرابعا : 
ت الرأمسالية متر قتصاداياال ي، خاصة وان جند ان للضريبة دور كبري ىف التأثري على مستوى النشاط االقتصاد     
ن خماطر كل منها  م يتقلب فيها االقتصاد بني حالة كساد وحالة تضخم وتستخدم السياسة الضريبة ىف احلدّ  بدورات
 2:كما يلى
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :ىف حالة الكسادوال: أ
 بيوجه إىل االستهالكو يتم ختفيض العبء الضرييب على الدخل حىت يتحرر جزء من الدخل  
 اب  موزعة حىت يقوم املستثمر ابستثمارهيتم زايدة األعباء الضريبية على األرابح غري  
 .يتم ختفيض الضرائب على األرابح لتشةيع اإلنتاج 

 :ىف حالة التضخم : اثنيا    
اجملتمع للحد  ىل زايدة العبء الضريىب حىت يتم امتصاص جزء من القوة الشرائية يفإتباع سياسات هتدف إيتم     

إىل  يتؤد الضرائب املباشرة نأإال أنه جيب اختيار النوع املناسب من الضرائب املستخدمة فنةد  بمن التضخم
إىل ضغط االستهالك  يتؤد  الضرائب غري مباشرة. أما ستثمارخفض الدخو  واالستهالك وإضعاف حوافز اال

إىل  ييؤدالذي وهو األمر  نتيةة رفع األسعار ومن مث خفض اإلنتاج عكسين هناك أثر أإال  .واحلد من التضخم
كما ال هُنمل انعكاسات ذلك على ظهور التهر  الضرييب نتيةة للضغط   .مزيد من التضخم وخفض القوة الشرائية

 احلمائي للضرائب.
 

 :اآلاثر االقتصادية للقروض العامةالفرع الثاين:  
حلاالت. ا اضيق كان اللةوء إليها يفالعامة آاثر واسعة ومتباينة على النشاط االقتصادي، وان   للقروض       

االقتاض من اخلارج  إىل زايدة حةم املوارد  يؤدي وخيتلف احلا  حسب مصدر القروض داخلية او خارجيةب حي 
عة لالقتصاد . وتتوقف فاعلية القروض األجنبية من حي  أاثرها النافد املقتض خاصة من النقد األجنيباحلقيقية للبل
 على اجتاهات استخدام األموا  املقتضة. الوطين

ات املعيشة متويل استرياد السلع االستهالكية لتوفري ضرور  يستخدم القرض اخلارجي يف إذا كانت ألغراض استهالكية
اما إذا   .ة إىل الطاقة اإلنتاجية لالقتصادهذه احلالة ال يعكس القرض اجلديد إضاف ، يفأو ملقاومة ارتفاع األسعار

غراض استثمارية فإن توجيه األموا  املقتضة السترياد مستلزمات اإلنتاج من السلع االستثمارية واملوارد كانت أل
خل القدرة االنتاجية للمةتمع وزايدة فرص العمالة والنهوض ابلد ساعد على التكوين الرأمسايل ويُنميالوسيطة في
 . الوطين
 ،يةفتوقف على احلالة العامة للنشاط االقتصادي ومرحلة الدورة االقتصادأما يف ما القروض الداخلية ففعاليتها       

العام نتيةة  ن للقرضمع وفرة رؤوس األموا  العاطلة فإ فإذا كانت هناك حالة كساد يسودها افخفاض الطلب الفعلي
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

كسيب العأثره أما إذا كان السائد هو حالة رخاء وتوسع يكون للقرض العام  زايدة الطلب الفعا . ملموسة وهي
يتتب عليه مزيد من الطلب الفعلي وحدوث تضخم خاصة عندما يكون استخدام املوارد املتاحة قد وصل  حي 

 1إىل مرحلة التشغيل الشامل.

 ثر القروض على االستهالك واالدخار:أأوال: 
هذا  خل، وعادة ما يتمتؤثر القروض العامة على االستهالك واالدخار من خال  ما تؤدي اليه من اعادة توزيع الد

التوزيع لصاحل االدخار على حسا  االستهالك، فالقروض متنح العديد من الضماانت والتسهيالت لصغار املدخرين 
من اجل تشةيعهم على االدخار واالكتتا  يف سندات القروض العامة، مع علمهم ان التوظيف يف السندات 

 2رفع امليل لالدخار وافخفاض امليل لالستهالك . احلكومية اكثر سهولة واقل خطرا. مما يؤدي إىل

 ثر القروض على االستثمار وزايدة الكتلة النقدية:اثنيا: أ
 جيعل الدولة ترفع من سعر الفائدة كوسيلة جلذ  االفراد لالكتتا  يف القروض ن توسع الدولة يف القروض العامةإ

 العامة. وارتفاع سعر الفائدة يؤثر ابلسلب يف امليل لالستثمار اخلاص.
اصة زايدة كمية النقود املتداولة، ويتتب على ذلك آاثر تضخمية ختقتن القروض اليت تقدمها البنوك للدولة كما 

 غيل الكامل.عند مرحلة التش

 أثر القروض يف توزيع العبء املايل العام:اثلثا: 
القرض العبء املايل بني املقرضني واملكلفني ابلضرائبب حي  يتتب نوعني من األعباء، عبء على اخلزينة يوزع 

 لعبء املايلاالعمومية للدولة، أي االلتزامات اليت تقدمها الدولة للمكتتبني يف القرض العام، ومسى هذا العبء بــ "
". اما العبء الثاين فهو عبء على االقتصاد الوطين أي مدى أتثري القروض العامة على احلياة االقتصادية للقرض
 3".العبء االقتصادي للقرضويسمى "

 
 
 

                                       
1 Anthony J. Makin, Op.cit, p.84 

 .371، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  2 
 .87، ص 2014دار امليسرة، مصر، مبادئ االقتصاد الكلي، حسام علي،  3 



 

57 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 اآلاثر االقتصادية للنفقات العامة: املطلب الثاين: 
ن طريق عهنا تؤثر يف جمموع النشاط االقتصادي أجات العامة، كما اهم اثر للنفقات العامة إشباعها للحأإن      

أتثريها على االنتاج واالستهالك الوطين وإعادة توزيع الدخل، وهذه تعرف ابآلاثر املباشرة للدخل. هناك آاثر غري 
ثر املعّةل ألمباشرة تنتج من خال  دورة الدخل، والذي يعرف من الناحية االقتصادية أبثر املضاعف لالستهالك وا

 لالستثمار.
 

 :باشرة للنفقات العامةاملاآلاثر االقتصادية الفرع األول: 

 :العام على الناتج الوطين لإلنفاق املباشر األثرأوال: 
إن درجة أتثري اإلنفاق العام يتوقف على مدى كفاءة استخدامه أي  إنتاجية اإلنفاق العام، ويؤثر اإلنفاق العام    

الوطين من خال : زايدة القدرة اإلنتاجية أو الطاقات اإلنتاجية يف شكل إنفاق استثماري وابلتايل على الناتج 
 ينعكس ابإلجيا  على اإلنتاج الوطين.

 1وعليه، فان النفقات العامة تولد أتثريها على الناتج القومى من جهتني:

جل األ يف: ويؤثر االنفاق العام على املوارد االقتصادية والقوى العاملة ورأس املا  الكلي جانب العرض 
على  نفاقاإلفع من كفاءة القوى العاملة ، و نفاق على التعليم والصحة ير الطويل فريفع من انتاجيتها، فاإل

 بىل زايدة كفاءة رأس املا إية االساسية يؤدى البن

ن كانت إر على حةم الطلب الكلى للمةتمع و لنفقات العامة تؤثن ا: إالالطلب الكلى الفع  جانب  
نفاق العام نتيةة الىل زايدة اإ يالنفقات العامة احلقيقية تؤدن أفنةد  ،ختتلف النفقة العامة ابختالف نوعها

دين ف استخدام املستفيابختالالنفقات العامة التحويلية خيتلف أتثريها يف حني  ،باشرةاملفراد زايدة دخو  األ
  من االقتصاد ر ، وقد تتسوطينىل زايدة الناتج الإا يؤدى ، فنةد اهنا قد توجه اىل االنفاق الداخلى مممنها

  .صورة اكتناز مما جيعلها ال تؤثر على الناتج و يفأسواء للخارج 

 
 

                                       
 .101 ، صسابقمرجع ، حسام علي 1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 األثر املباشر لإلنفاق العام على االستهالك :اثنيا: 
 على ن هذا التأثريمث زايدة حةم االستهالك، إال أ ومن زايدة الطلب الكليتؤدى زايدة النفقات العامة إىل     

يم والصحة دمات استهالكية مثل التعلفقيام الدولة خب لنفقات والغرض منها.االستهالك خيتلف ابختالف نوع ا
ف اشكاهلا من ختل. كما ان النفقات العامة املتعلقة ابلدخو  مباالمن يؤدى مباشرة اىل زايدة االستهالك والدفاع و

تعد من قبيل النفقات املنتةة ألهنا تعترب مقبل ملا يؤديه األفراد من أعما  وخدمات  مرتبات وأجور أو معاشات
 فتؤدي إىل زايدة االستهالك. 

 :األثر املباشر اإلنفاق العام على توزيع الدخلاثلثا: 
دفعها تعمل لدى الدولة مثل االجور واملرتبات الىت تي دولة على اساس عوامل االنتاج الىت تتوزع الدخو  يف أ     
، فتعمل لتوزيعا واجتماعية واقتصادية حيدث خلل يف ونتيةة عوامل سياسية لة للعاملني هبا وابلقطاع العام،الدو 

 قة: خيتلف أتثريها ابختالف نوع النف خل ابستخدام النفقات العامة واليتعادة توزيع الدالدولة هنا على إ

تالف نوعها، ن كانت ختتلف ابخبصفة عامة تؤدي إىل اعادة توزيع الدخل القومى وإ ت التحويلية:النفقا 
ات ىل اعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية، النفقؤدي إفنةد النفقات التحويلية االجتماعية ت

تتم اعادة توزيع و صورة سلع وخدمات  على اعادة توزيع الدخل بشكل عيين يف التحويلية االقتصادية تعمل
خل لصاحل الطبقات الد الدخل افقيا، اما النفقات التحويلية املالية مثل فوائد الديون تعمل على اعادة توزيع

 قراء.صال من الضرائب الىت يدفعها الفاملقتطعة أ، و صل على الفوائدتقرض الدولة وحت الغنية اليت

جور ال إذا كانت أإ، وال تعمل على اعادة توزيع الدخل للدخل ويلتؤثر على توزيع األ النفقات احلقيقية: 
قة حتويلية لذلك جر عبارة عن نفة جملهودهم وهنا تكون الزايدة يف األكرب من القيمة احلقيقيأ املوظفني مثال

 . وزيع الدخل القومىجند اهنا تؤثر على اعادة ت
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 عامة:اآلاثر االقتصادية غري مباشرة للنفقات الالفرع الثاين: 
صادية ، وهي ما تعرف من الناحية االقتللنفقات العامة آاثر اقتصادية غري مباشرة تنتج من خال  دورة الدخل     

  1أبثر املضاعف لالستهالك واألثر املعةل لالستثمار.
رتبات، مولتوضيح فكرة مضاعف االستهالك، فإنه عندما تزيد النفقات العامة جزء منها يوزع لألفراد يف شكل اجور و 

ويهم خيصصون جزء من هذه الدخو  لالستهالك والباقي لالدخار وفقا للميل احلدي لالستهالك واالدخار. وهنا 
جند ان هذه الدخو  اليت تنفق تؤدي إىل انشاء دخو  جديدة لفئات أخرى وتقسم بدورها ما بني االستهالك 

نتاج لدخل ، استهالك، انتاج. غري أن الزايدة يف االواالدخار، وبذلك تستمر دورة توزيع الدخل واليت تتمثل يف ا
 .ابملضاعفوالدخل ال تتم بنفس مقدار الزايدة يف االنفاق ولكن بنسبة مضاعفة، لذلك يسمى 

وما جيب االشارة إليه، هو درجة مرونة وتوسع اجلهاز اإلنتاجي، فالدو  املتقدمة واليت تتمتع ابملرونة والقدرة على    
التةاو  مع الزايدات يف االستهالك، فاملضاعف ينتج اثره بشكل ملموس، اما الدو  النامية وابلرغم من ارتفاع 

 2، نظرا لعدم مرونة اجلهاز االنتاجي.امليل احلدي لالستهالك يكون اثر املضاعف ضعيفا
فيقصد به أثر الزايدة أو النقص يف االنفاق على حةم االستثمارب حي  أن الزايدة  "املعجل لالستثمار"اما االثر 

 3املتتالية على االستهالك يتبعها زايدة يف االستثمار.
 

 املطلب الثالث: املوازنة العامة واالقتصاد الوطين:
رئيســـية ىف حتقيق التفاعل بني االقتصـــاد القومى واالقتصـــاد اخلاص ووســـيلة حيوية  اصـــبحت املوازنة العامة أداة     
منهاج ، و ةللدول، وحتقق املوازنة العامة ذلك من خال  الســـــياســـــة املالية نمو االقتصـــــادى واالجتماعى واملايللدعم ال

 ،عــامــةيرادات اللكلى من خال  النفقــات العــامــة واإلالعرض ا والتــأثري على حمــددات يدارة الطلــب الكلمتكــامــل إل
 ي.اطار من االستقرار االقتصاد يفالعدالة االجتماعية ودعم النمو لتحقيق 

 

 

                                       
 .129، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  1 

2 Anthony J. Makin, Op.cit, p.96 
 .130، ص مرجع سابقحممد عباس حمرزي،  3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 ثر املوازنة على الدخل: الفرع األول: أ
صفر،  اويالعام يسي تتساوى االيرادات العامة مع النفقات العامة يكون الدين أيف حالة توازن املوازنة العامة      

ا ال تؤثر على هنــفكر التقليــدى نظريتــه والىت تقو  أن املوازنــة العــامــة حيــاديــة، أي أعليــه ال وهــذا املبــدأ هو مــا بىن
، أثر اجيـايب على الـدخـل القومىملوازنـة توازن ان يكون ل" اكـد على أنـه من املمكن أكينز"ن إال أ . الوطينالـدخـل 

  1 :ملتوازنة ومهان هناك احتمالني للموازنة اوأ

  الوطين:موازنة متوازنة ال تؤثر على الدخل أوال:      
القتطاع الضريىب ا تساوى التغري يف النفقات التحويلية مع التغري يفحلالة كما يؤكد التقليدين حينما يتظهر هذه ا    

ر النهائي على الدخل ثللضرائب مما جيعل األ ثر السليبمع األ للنفقات التحويلية متساوي الجيايبثر اوهنا يكون األ
  .صفر يساوي

 الوطين:موازنة متوازنة تؤثر على الدخل اثنيا:     
 فقــات احلقيقيــة يف النن التغرّي فهنــا جنــد أ ،حينمــا تكون النفقــات حقيقيــة "كينز"تظهر هــذه احلــالــة كمــا يؤكــد      
على الدخل  امة اجيايبللموازنة الع ر النهائيث، مما جيعل األلالقتطاع الضــــــرييب ثر الســــــليبأكرب من األ أثر إجيايب ديولّ 

 .القومى
ذهب اليها ة اليت يطتع منها الضرائب والفئتقتُ ويتوقف هنا األثر النهائي يف زايدة الدخل الوطين على الفئة اليت 

الستهالك ل يعليا ذات امليل احلدا  الدخو  الع من اصحطتقكلما كانت الضرائب تُ  فنةد انه .االنفاق العام
لزايدة الدخل  يبثر االجيان األإف ،املرتفع للدخل يصحا  الدخو  املنخفضة ذات امليل احلدأاملنخفض وتذهب اىل 

ن أة لذلك جيب على الدول .وافخفاض مضاعف الضرائب ييةة ارتفاع مضاعف االنفاق احلكومسوف يزداد نت
  .الضريبة بصورة تصاعدية تعمل على اعادة توزيع الدخل وفرض

 :عجز املوازنة العامة على الدخل ثرالفرع الثاين: أ      
 اثر اجيايب ســـــــوف يكون لهن عةز املوازنة إعلى الدخل ف يبثر اجياأ ذ كانت املوازنة املتوازنة كما شـــــــرحنا تؤثرإ     

 .اليرادات العامةاكرب على الدخل من خال  زايدة النفقات العامة عن ا
 

                                       
1 BARRER Alin , op.cit, p .121 



 

61 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 :ثر فائض املوازنة على الدخلالفرع الثالث: أ   
يرادات زيد االن تأود بفائض املوازنة هو فاملقصــــــــ ي،اثر انكماشــــــــية على الدخل القومآيولد فائض املوازنة العامة    

رائب عن لضـــــن زايدة اف تكون ســـــلبية على الدخل القومى ألن النتيةة ســـــو أوهنا جند  .ات العامةقالعامة عن النف
  .لدخل ومن مث افخفاض الطلب الكلىىل افخفاض اإ ياالنفاق العام سوف تؤد

 ي.العرض الكل يفو  يلكالطلب ال تتحكم يف يفه ،املوازنة العامة تعترب اداة رئيســـية تؤثر على االقتصـــادفإن  وعليه،
 .ومعد  النمو  وعلى مدى االستقرار يتؤثر على مستوى النشاط االقتصاد يومن مث فه
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 اليةـــــــــــــــــاسة املــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل األول:      

 الفصل:   خالصة
 

دراسة مفهوم السياسة املالية وتطورها من الناحية النظريةب حي  تعدد املراحل اليت مّر هبا  تضمن هذا الفصل      
تبىن مبدأ  بداية من الفكر الكالسيكي الذي هذا املفهوم، طبقا لتطور دور الدولة وأتثريها يف احلياه االقتصادية.

فصل الدولة عن احلياة االقتصادية، إىل الفكر الكنزي القائم على ضرورة تدخل الدولة لدفع الطلب الكلي، وصوال 
 إىل إىل الفكر املعاصر الذي استخدم أدوات السياسة املالية للتأثري على ابقي املتغريات االقتصادية الكلية.

إلضافة إىل املوازنة اب العامة يرادات والنفقاتاإلاملتمثلة يف و  ملفهوم السياسة املالية وأدواهتا د استعراضنابعو       
ضال عن قدرهتا ف دولة،للواالجتماعي كل االقتصادي املالية ميكنها تعديل كل من اهليالسياسة األدوات ، فإن العامة

  أتثريها على من خال تهااليكذلك فعّ   .إنتاجية من هذه األموا  قيق أقصىعلى ترشيد استخدام األموا  العامة، وحت
 .مستوايت االستثمارو  األسعار، الوطينالدخل  ،العمالةحةم 

 ريذلك من خال  أدواهتا و ما هلا من أتثو  ،سياسة املالية ذات أمهية ابلغةاتضح لنا أن المن خال  ما سبق         
 االجتماعية.ية و ة ملعاجلة املشكالت االقتصادا متثل األداة اليت تستخدمها احلكومكم.  على مجيع التغريات االقتصادية

 لتحقيق التوازن املايل و من  مث التوازن االقتصادي العام.

  

 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيل  ـــالفص
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 :دـــــــــــمتهي

التوازن الكلي لالقتصاد  ،االقتصادية الكليةهتتم النظرية االقتصادية الكلية بدراسة العالقات بني املتغريات       
تفاعل قوى العرض والطلب تصادية الكلية هبدف حتديد عوامل والنمو االقتصادي. أي التعرض للمتغريات االق

اضافة ملستوى العام لألسعار الشيء الذي يتحدد عليه حجم العمالة الالزمة إلنتاج ذلك القدر من  ،الكليني
 السلع واخلدمات الذي يستوعبه اجملتمع.   

من خالل أدواهتا املتمثلة يف  الكلية للدولةاالقتصادية السياسة دراسة ويشمل التحليل االقتصادي الكلي     
منا يدرس املكوانت امعينة، و ق من خالل مؤسسة وال ينظر إىل السو  ؛ حبيثةالسياسة املالية والسياسة النقدي

يل لتوازن الكلي والوصول حلالة التشغوكيفية حتقيق ا ،االساسية الكلية للعرض والطلب واالستثمار واالدخار الكلي
 الكامل. 

شرط التوازن ابلنسبة لالقتصاد الوطين يتمثل يف حتقيق تعادل بني الطلب الكلي والعرض الكلي يف ضوء  نإ   
تتفاعل فيما بينها واملتمثلة  اثنويةكما أن التوازن الكلي هذا يعترب حمصلة لتوازانت   ،الضغوطات االقتصادية املتاحة
  .ة إطار السياسة االقتصادية الكلييتم الربط والتنسيق بينهما يف، واليت العمالةسوق و يف األسواق السلعية والنقدية 

ابإلضافة  ،الة يف تصميم النماذج وحتليل الظواهر االقتصادية من جهةنظرية التوازن االقتصادي وسيلة فع   وعليه،
السياسة لذا أصبح على  من جهة أخرى. االستقرار إحداثلدفع النمو و  إىل قدرهتا على حتديد اجملال املناسب
 يتالءم مع توازن االقتصاد الوطين توازان  نوعيا اكثر منه كميا.املالية أن توازن مالية الدولة مبا يتفق و 

  :وعليه سنتناول يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية

  ؛القتصاد الكلياالساسية لتيارا  امل:  املبحث األول 
  االقتصادي؛الكلي يف النظام  التوازن :الثاين املبحث  
  .حتقيق االستقرار االقتصادي والنموالسياسة املالية يف الثالث: دور املبحث  
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 .الكلي قتصادلال االساسية املتيارا  :ث األول حاملب
النمو هذا النشاط  ومعدل ،بدراسة حمددات النشاط االقتصادي الكلي لدولة مايهتم االقتصاد الكلي       

استهالك ينة وخمتلفة ويتمخ ض عنه انتاج و وملا كان النشاط االقتصادي الكلي يتم يف قطاعات متبا سقراره،إومدى 
، وخدمةألسلعة أو طلبا ما عرضا إن يكون ألنشاط االقتصادي ال يعدو من السلع واخلدمات. وعليه، فإن االعديد 

وانفاق هذا الدخل هو  ،ولد الدخلنتاج هو الذي يأن يدعمه دخل، واإلو تاج وطلب والعرض البد أن يسبقه إن
: االنتاج ينتظم يف منظومة ثالثية االبعاد ن النشاط االقتصادي الكليإ. وعليه فالذي يضمن استمرار تدفق االنتاج

   والدخل واالنفاق.
للدولة، ويف ثري يف احلياة االقتصادية نات املتداخلة اليت من شناها التيتكون االقتصاد من جمموعة من املتغري      

، وتعرب عن مدى جودة وسالمة السياسات االقتصادية داء االقتصاديرات حتدد مستوى األنفس الوقت هي مؤش
 التوظيف، املستوى العام لالسعار والناتج الكلي.الكلية املنتهجة. وهذه املتغريات هي: 

 
 ول : االستقرار االقتصادي والنمو.املطلب األ

ا بينهم على نوع االستقرار االقتصادي، فمنهم ما يعرفه أبنه احلالة اليت يتحقق عندها خيتلف االقتصاديون فيم   
مستوى التوظيف الكامل لعناصر االنتاج، وعند البعض أبنه احلالة اليت تتصف استقرار األسعار، كما أن استقرار 

 .يمستوايت االسعار وحتقيق التوظيف الكامل يعدان هدفني أساسيني ألي نظام اقتصاد
 :االستقرار االقتصاديتعريف  ول: ألا الفرع

فإن املفهوم العام لالستقرار االقتصادي هو منو االقتصاد الوطين مبعدالت مقبولة يف ظل استقرار االسعار 
 1ومبهىن آخر هو ختفيض الذبذابت يف الدورات االقتصادية. والتوظيف الكامل.

 ومنه، فالشروط االساسية لالستقرار االقتصادي هي: 

ألسعار السائد للسلع : يشري املستوى العام لألسعار يف اقتصاد ما إىل املتوسط العام لاستقرار األسعار 
لعناصر االنتاج. والتغري  يف مستوى األسعار حيدث تغري يف مستوى الرفاهية، ففي حالة النهائية أو 

ترتتب نتائج غري مرغوبة نتيجة ختفيض القدرة الشرائية للنقود، كما أن االخنفاض  (inflation)التضخم 

                                       
 .21، ص2017، مصر، 1،  دار محيثرا للنشر، الطبعة االقتصاد الكليحممود حامد حممود،  1 
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له آاثر سلبية على النشاط االنتاجي  (Deflationوانكماشها ) املستمر يف مستوى األسعار
   1والتوظيف؛

يف  ن وجود بطالة يف اقتصاد ما يعين وجود نوع من الضياع أو الفاقد االقتصادي: إالتوظيف الكامل  
  2؛موارد اجملتمع، أي ضياع الناتج احملتمل لعدد من العمال الذين يف حالة بطالة

: هو حتقيق معدالت مقبولة من الدخل احلقيقي وحتس ن مستوى الرفاهية عن طريق  النمو االقتصادي 
 رفع من دخول االفراد يف ظل استقرار املستوى العام لألسعار. 

، يف حني يعترب كل من التضخم والبطالة تعرب عن حالة  عن االستقراروعليه، إن املؤشرات السابقة تعرب
 االضطراب.

 قياس النمو. : الفرع الثاين
 كما يلي:   يتم قياس النمو عن طريق حساابت الدخل الوطين

 الناتج احمللي االمجايل والدخل الوطين: أوال: 

، حيث يتها بعد احلرب العاملية الثانيةمهمتسارع أللي والدخل الوطين بشكل لقد تطورت حساابت الناتج احمل     
مرت تقديرات احلساابت الوطنية وطرق احتساب الناتج والدخل الوطين خبمس مراحل نظرا لتطور االهتمام 

 3ابلتنمية والنمو االقتصادي ورفاهية الفرد واجملتمع وتشغيل اليد العاملة. وهذه املراحل هي:

املرحلة على توضيح فكرة الدخل وأمهيته من الناحية االقتصادية واالحصائية، : ركزت هذه املرحلة االوىل 
" هيكسو" keynes" كينزو " Stamp " ستامب"و Bawley" ابوىلوائل "وكان من روادها األ

Hicks. 

. 1934يد ساميون كوزنيتس من أجل تقرير يقدم إىل الكونغرس األمريكي يف عام وظهر كمؤشر على 
ر، حذر كوزنيتس من استخدامه كمقياس للرفاهية. وبعد مؤمتر بريتون وودز يف عام ويف هذا التقري

 4.األداة الرئيسية لقياس اقتصاد الدول الوطين، أصبح إمجايل الناتج 1944

                                       
 .15، ص 2001الدار اجلامعية، مصر،  ،مبادئ االقتصاد الكليحممود يونس وآخرون،  1 
 .16نفس املرجع ، ص  2 
 .223، ص 2011، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، االردن، مدخل لعلم االقتصاد "التحليل اجلزئي والكلي"  طاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري، 3 

4 Toshihiro Ihori, Keigo Kameda, Procyclical Fiscal Policy, Springer nature, Singapore, 2018, p.16 
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 1957 وحبلول سنة وفيها انتشرت التقديرات السنوية للدخل والناتج يف دول العامل، املرحلة الثانية:  
العامل تقوم إبحصاءات الدخل الوطين، واعترب جزء ال يتجزأ من عمل الدولة غلب دول أصبح أحىت 

 السنوي.

القياس والتقدير يف هذه املرحلة هو العمل األساسي، وإمنا الدالالت و املؤشرات  مل يعد املرحلة الثالثة: 
 .االنفاقساب طريقة االنتاج، طريقة الدخل و طريقة ج لبناء السياسات، وتطوير طرق احلوالنتائ

تركز على مؤشرات الدخل اصبحت التحليالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية  املرحلة الرابعة: 
 "املنتج-املستخدم"استخدام جداول  أتجزأ من سياسة العامة للدولة وبدصبحت جزء ال يأالوطين، و 

(Input-output)  املطور من قبل االقتصادي" Leontief "حيث اصبحت من املؤشرات اهلامة  ؛
 يف التحليل االقتصادي الدويل ويف رسم السياسات املالية والنقدية يف املديني القصري والطويل.املستخدمة 

 "Stageflaion"يف هذه املرحلة مت ادخال املقارنة ومتت دراسة التضخم والركوداملرحلة اخلامسة:  
سعار الثابتة واملقارانت السنوية والدولية، احتساب معدالت الركودي، والقياس االقتصادي ابأل والتضخم

النمو االقتصادي ومعدالت ومنو القطاعات االنتاجية ووضع اخلطط االقتصادية املستقبلية واملوازانت 
العامة. كما مت استحداث املنظمات الدولية "الدائرة االحصائية يف االمم املتحدة" ومنظمة التعاون 

 . االقتصادي الدويل

 
 ( Gross Domestic Product) الناتج احمللي االمجايل  .1

  :تعريف الناتج احمللي االمجايل .أ
أهم مقياس شائع لإلنتاج الكلي لالقتصاد، ويعرف على انه جمموع القيمة النقدية الناتج احمللي االمجايل هو 

 1.عادة ما تكون سنة فرتة معينة)السوقية( الكلية للسلع واخلدمات النهائية املنتجة داخل االقتصاد خالل 
وحتسب القيمة السوقية الكلية بضرب كمية السلع يف أسعارها النهائية خالل فرتة زمنية معينة ، وابلتايل فإن الناتج 

 احمللي حيسب كما يلي:
DGP=(P1 .Q1)+(P2.Q2)+(P3.Q3)+…….+(Pn.Qn)…… (01)  

                                       
 .43، ص 2002ردن، ، دار وائل للنشر، األمبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيقخالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي، 1 
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 :الكمية   Q:السعر،  Pحيث:
حسب التعريف السابق، يركز على السعر النهائي الذي يدفعه املستهلك النهائي أي ال يتم حساب قيمة السلع 

خالل مراحل االنتاج  Valeur ajoutée الوسيطة يف عملية االنتاج، وعليه يتم حساب فقط قيمة القيم املضافة 
 1كما يلي:

GDP=Σ VA ( زمنية معينةجملموع السلع واخلدمات املنتجة خالل فرتة  ) 
 

 : (Gross national product) مجايلالناتج الوطين اإل .ب
ميثل  ج احمللي اإلمجايلالنات نأ، حيث GNPوالناتج الوطين اخلام  GDPهناك فرق بني الناتج احمللي اإلمجايل   

القيمة النقدية إلمجايل ما أنتج يف االقتصاد وضمن حدود البلد املعىن من سلع وخدمات سواء من قبل املواطنني أم 
غريهم خالل فرته زمنية معينة. هذا التعريف يستبعد ما يعود على املواطنني من عوائد مالية وحتويالت نقدية من 

)الدخل خلارج، وكذلك دخل املواطنون الذين يقيمون يف اخلارجاخلارج نظريي مساعدات أو استثمارات هلم يف ا
 .من وإىل اخلارج(

(: فإنه ميثل القيمة النقدية إلمجايل ما أنتجه Gross national product) GNPاما الناتج الوطين اخلام 
الية والتحويالت املواطنون فقط سواء كان اإلنتاج ضمن حدود البلد املعين أو يف اخلارج، إضافة إىل العوائد امل

النقدية من اخلارج نظري مساعدات أو استثمارات هلم يف اخلارج. وهو بذلك يستبعد قيمة إنتاج غري املواطنني حىت 
 لو كانوا ضمن حدود البلد املعين .

ء أنتجت بعناصر إنتاجية وطنية احمللي االمجايل هو قيمة مجيع السلع واخلدمات املنتجة داخل الوطن سوا ناتجال
يف اخلارج وأتت العوائد أرابح ال  تأموال استثمر ت نغري ذلك، وما حيصل عليه املواطنني من اخلارج سواء كاأو 

مساعدات ومعونة من اخلارج أيضا عندما حيصل على  ،حتسب ضمن الناتج احمللي اإلمجايل ألاها خارج الوطن
 ال تدخل يف الناتج احمللي اإلمجايل. ههذ

إنتاجية عناصر اإلنتاج الوطنية سواء أنتجوا داخل الدولة أو خارجها، واإلنتاج احمللي  الناتج اخلام يركز على
نتاج إلاإلمجايل يهتم مبا أنتج داخل الوطن بغض النظر عمن أنتجه سواء شارك فيه مواطنون أو أجانب ويتعلق اب

 حمليه. سواء كان املشاركني يف اإلنتاج عناصر إنتاج حمليه أم غري داخل الُقطر الوطين

                                       
 . 36، ص 2004، دار اسامه للنشر والتوزيع، اجلزائر، مبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل ،  1 
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بعوائد عوامل االنتاج من و إىل اخلارج وهي صايف حركة رؤوس يتعلق  GNPو  GDPوعليه، فإن الفرق بني 
 1. وعليه:  االموال من اخلارج

GNP= GDP+ )E-X( ……(02) 

  .: تعرب عن صايف التعامل اخلارجي (E-X) ،صايف الواردات X:، صايف الصادرات  E:حيث: 
 

 الناتج الداخلي اخلام االمسي واحلقيقي:  .ج

مسي، وهو عبارة عن ابلناتج احمللي اإل (01) يطلق على الناتج احمللي االمجايل الذي احتسب يف املعادلة رقم   
اسعارها االمسية )السوقية( خالل فرتة زمنية معينة.  املنتجة من السلع واخلدمات يف جمموع حاصل ضرب الكميات

بناءا على ما سبق يتضح ان التحسن يف مستوى الناتج قد يكون نتيجة زايدة الكميات املنتجة او بسبب ارتفاع 
 االسعار. وارتفاع هذه االخرية ال يعكس االداء االقتصادي  وال ميكن قياسه بطريقة صحيحة، وبتايل تدقيق انتاج

احلقيقي املتكون من قيمة  GDPثر التغري يف األسعار، وذلك ابستعمال مفهوم أع واخلدمات املنتجة بتحديد السل
ن أنتاج يف الفرتة اجلارية ابفرتاض السلع واخلدمات املنتجة على أساس االسعار الثابتة، والذي يعكس حجم اال

 االسعار مل تتغري.
ايل احلقيقي صحصل على ما يسمى مثبط اسعار مجعلى الناتج احمللي االايل االمسي وعند قسمة الناتج احمللي االمج

أثر التغري يف االسعار على و الرقم القياسي الضمين الستبعاد أ،  eflatorThe implicit d "2الناتج احمللي  "
 تاتج االمجايل.ال

 وميكن توضيحه ابلعالقة التالية: 
 100)النتاج احمللي االمسي/الناتج احمللي احلقيقي( .   =مثبط اسعار الناتج احللي
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 الناتج احمللي االمجايل بسعر السوق وسعر كلفة االنتاج: .د
الناتج احمللي االمجايل بسعر السوق يشمل الضرائب غري مباشرة والذي يعكس كلفتها على املستهلك، اما الناتج 

ولكنه يشمل  (Indirect Taxes) احمللي اجلمايل بسعر كلفة عناصر االنتاج فإنه يستبعد الضرائب غري مباشرة 
 سعار السلع.أومة لألفراد او املنتجني لتخفيض املقدمة من طرف احلك (Subsidies) االعاانت
 1ن الناتج احمللي االمجايل بسعر كلفة عناصر االنتاج نوضحه يف املعادلة التالية:إوعليه، ف

GNP(P .C)   =  GNP(M.P)   - IndTaxes +  Su.......(04) 

 الضرائب غار مباشرة+ االعاان . -الناتج احمللي بسعر السوق  =الناتج احمللي بتكلفة عناصر االنتاج
 .M.P :Market pricesو  P .C :Cost pricesحيث: 

 مكوان  الناتج الداخلي اخلام: .ه
 يشمل الناتج الداخلي اخلام اربعة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي:

 ؛ personal consumption (cقطاع االنفاق االستهالكي الشخصي) 

 ؛ Investment sector (I) -االنتاجيالقطاع –قطاع االنفاق االستثماري  

 ؛ Government expenditure(Gقطاع االنفاق احلكومي ) 

 . Net exports (NX) (صايف الصادرات)القطاع اخلارجي  

 

ويشمل مجيع النفقات اخلاصة من قبل االفراد والعائالت :  (cقطاع االنفاق االستهالكي الشخصي) 
 على االستهالك واخلدمات.

يشمل النفقات على السع الرأمسالية االنتاجية، وكل االستثمارات اليت  (:Iاالنفاق االستثماري)قطاع  
كل املؤسسات قيمة  تقوم هبا املؤسسات اخلاصة سواء كانت صناعية او جتارية. كما يعرب االستثمار عن 

املخزون يدخل ضمن ن التغري يف أذ إ أي ،اجلديدة ووسائل االنتاج املعتمدة وقيمة التغري يف املخزون
   2الناتج الداخلي اخلام ابعتباره مقاسا لإلنتاج  وليس للمبيعات. 
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هتالك اليت تعرب عن معدل التدهور يف وميكن احلصول على صايف االستثمار من خالل طرح خمصصات اال
  1حيث يعرب صايف االستثمار عن الزايدة الفعلية والصافية يف تغريات رامسال. ؛اهلياكل االنتاجية و املعدات

هذا اجلزء ما تقوم به الدولة من نفقات لتقدمي خدمات للمجتمع  ميثل(: Gقطاع االنفاق احلكومي ) 
من سلع وخدمات، وقيامها بوظائفها لتحقيق اهدافها االجتماعية؛ حيث ميكن تقسيم االنفاق احلكومي 

جور والرواتب واإلنفاق احلكومي على االصول االستثمارية مثل األ)نفقات تسيري(  انفاق جارياىل 
. فإذا كان االنفاق على السلع واخلدمات ألغراض االستهالك فيسمى )نفقات جتهيز(والرأمسالية

 2"استهالكا حكوميا"، اما اذا كان ألغراض االستثمار فيسمى "استثمارا حكوميا". حيث أن : 

 (Gc(  + االستهالك احلكومي)Csاالنفاق جاري)  = (Gنفاق احلكومي)اال

 (05.....)  (Gi+ االستثمار احلكومي)                                      
  حيث:

 Cs: Current spending،Gc  : Government consumption  ،Gi: Government 

investment. 
الناتج الوطين الذي ال يتم استعماله داخل البلد وامنا يصدر الصادرات هي جزء من صايف الصادرا :  

للخارج، فهو ميثل تدفق السلع واخلدمات خارج حدود الدولة وتصب قيمتها يف خزينة الدولة. اما 
الواردات فهي ذلك اجلزء من الناتج الوطين للدولة والذي يتم استعماله داخل حدودها عن طريق تدفق 

من اخلارج وتصب قيمتها يف خزينة الدولة املنتجة. وعليه فإن صايف  اسرتاد السلع واخلدمات
ميثل املبلغ الذي يستفيد منه الناتج احمللي جراء خصم قيمة الواردات  NX (Net exports)الصادرات

 من الصادرات.
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 : Nationl Income (NIالدخل الوطين ) .2
قطاعات االقتصاد للدولة خالل فرتة زمنية عادة ما الدخل الوطين هو صايف السلع واخلدمات املنتجة من قبل 

 1تكون سنة.
ن الدخل الوطين هو جمموع الدخول املدفوعة ملختلف عناصر االنتاج املستخدمة يف كافة االنشطة أكما و 

  2االقتصادية على شكل أجور و رواتب، ريع، وارابح خالل السنة.كما يلي:
NI=   W(wages)       + R(Rent) +      i (Interests)   +  p(profits) 

 األرابح +الفوائد  +الريع    + الدخل  الوطين = األجور

)انفاق حكومي وانفاق  جمموع املبالغ املنفقة من كافة االفراد واجلماعات ابعتبارهميكن النظر للدخل الوطين و 
ليس مغلقا ويتعامل مع العامل ن البلد أعتبار إواخلدمات وعلى االستثمار. وعلى  شخصي( على استهالك السلع

 3كما يلي: ىل اخلارج من سلع وخدمات وحتوالت العاملني.إبد من اضافة صايف العمليات من و  فال ،اخلارجي
االنفاق االستهالكي اخلاص+ االنفاق االستثماري اخلاص +االنفاق احلكومي+ صايف      =الدخل الوطين

 القطاع اخلارجي
NI =  C+  I +  G+  (E-X) ……(06) 

 4 وعليه:
      (Indirect Taxesالضرائب غار املباشرة ) -  (NNPالناتج احمللي)  صايف = (NIالدخل الوطين)

هو مقياس عوائد عناصر االنتاج، فإنه من الواضح ان هذا العائد ال ميكن اعتباره  NIوإذا كان الدخل الوطين 
اقتطاع  اقساط الضمان االجتماعي، اقتطاع ضرائب املقياس احلقيقي ملا تتسلمه عناصر االنتاج؛ حيث يتم 

م املقدم يف بعض املنتجات االرابح من الشركات واالرابح احملتجزة، كما حيب احتساب االعاانت النقدية والدع
 Personal (PI، وهو ما يسمى ابلدخل الشخصي )التنميةات الضمان االجتماعي وصناديق ىل مدفوعإاضافة 

Income. 
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 1وعليه:
  رابح الشركا أضرائب على  - القانونية املقتطعةقسا  اال –الدخل الوطين  = (PI)خل الشخصيالد

 + مدفوعا  االعاان  الشخصية وغارها. ارابح حمتجزة -
 

 طرق قياس الدخل الوطين: .3
 مية على حد سواء هتتم بتقديرات الدخل الوطين ملا له من مدلوالتلقد اصبحت الدول املتقدمة والنا       

اقتصادية يف جمالت الرفاهية االقتصادية، ومعرفة العوامل املؤثرة فيه عند وضع السياسات االقتصادية، ونظرا ألمهية 
تقديرات الدخل فإنه يتم اعتماد اكثر من طريقة ملقارنة النتائج، والذي يرجح طريقة على اخرى هو مدى توفر 

الوطين هي : طريقة الدخول، طريقة االنفاق، طريقة االنتاج ودقة البياانت. واهم الطرق املعروفة لتقدير الدخل 
 .)القيمة املضافة( الوطين

حسب هذه الطريقة جيب مجع كل الدخول الناجتة عن عملية : Incomes method طريقة الدخول 
ي جمموع العوائد املدفوعة على عناصر االنتاج وهي: االجور، الريع، الفوائد واالرابح  أاالنتاج الكلي، 

 كما هو مبني يف املعادلة السابقة.

 +  االرابح األجور+  الريع+ الفوائد =الدخل الوطين)بطريقة الدخول( 
 

تتم هذه الطريقة جبمع املبالغ املنفقة على السلع واخلدمات من : Spending method االنفاق طريقة 
املوجودات الثابتة واملخزون من قبل القطاع العام واخلاص، ابإلضافة اىل ما ينفق على السلع االنتاجية و 

ولية، مث اضافة الفائض )او طرح العجز(  يف امليزان التجاري ع اجلاهزة ونصف مصنعة واملواد األالسل
 وطرح عوائد عوامل االنتاج من اخلارج. 

  كما يلي :( Gross Domistic expenditure)فإن حساب الدخل الوطين بطريقة االنفاق الداخلي ، وعليه

GDE=GDP=  C+I+G+(X-M) 
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 جور مطروح منه االنفاق، وصايفن الرصيد الرتاكمي لألأالجتماعي و ن اشرتاكات التامني اأواذا افرتضنا 
ذا وزعت ارابح الشركات مجيعها ابعتبارها دخول إاالجانب تساوي صفر، و  ىلأاملدفوعات التحويلية الشخصية 

(  مطروح Tx( زائد الضرائب الشخصية )S( زائد االدخار)Cموزعة، فإن الدخل الوطين يساوي االستهالك )
 1( كما يلي:Trمنه التحويالت احلكومية )

GDP= C + S + Tx – Tr……(07)  

 

 : method Value added طريقة القيمة املضافة 
الوسيطة جمموع صايف قيمة االنتاج بعد استبعاد كلفة السلع واخلدمات  أي أن الدخل يساويوهي طريقة االنتاج، 
  و اهتالكات رأمسال.

القيمة املضافة تساوي القيمة النهائية للسلعة منقوص منها قيمة السلع الوسيطة واملوارد اخلام وعناصر  وعليه،
وتستخدم القيمة املضافة لتجنب  2ومت شراؤها من مؤسسات أخرى. املستخدمة يف العملية االنتاجية االنتاج

 التكرار احلسايب.

 ظرية والعملية اليت تواجه حسااب  الناتج والدخل الوطين:املشكال  الن .4
شكاالت تطرح يف احتساب الناتج والدخل الوطين على الرغم من ان قياس الناتج الداخلي واضح من إهناك عدة 

حيث العناصر املكونة له، إال ان هناك مشاكل على مستوى حتديد بياانت دقيقة لتلك العناصر، وسوف نذكر 
  3أهم الصعوابت يف ما يلي: 

نشطة املنزلية، وكذا م خارج السوق مثل األنشطة اليت تتخذ يف احلسبان حساابت الدخل األال أت 
 االقتصاد اخلفي من عمالة مهاجرة غري مسجلة والنشاطات احملظورة؛

 ال تستطيع حساابت الدخل قياس اآلاثر غري مرغوبة للنشاط االقتصادي على البيئة؛ 

التغري  يف ضرائب  من الصعوابت اليت تواجه حساابت الدخل الوطين والناتج هو التغري  يف نوعية االنتاج و 
املبيعات على السلع واخلدمات، واليت سوف تزيد من قيمة الدخل الوطين النقدي دون ان تكون هناك 

 ارتفاع حقيقي يف كمية السلع واخلدمات املنتجة؛
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ي أمشكلة حساب املدفوعات التحويلية ويقصد هبا تلك املبالغ اليت حيصل عليها االفراد دون مقابل  
 دون انتاج.

 : مكوان  الناتج احمللي اإلمجايل : االستهالك االدخار واالستثمار. الثاين املطلب
مي، ومع اضافة القطاع اخلارجي ، االستثمار واإلنفاق احلكو من االستهالك اتج احمللي االمجايليتكون الن   
النفقات من أتثريها على قتصاد صحصل على ما يسمى مبنحىن الدخل او الطلب الكلي؛ حيث تنبع امهية هذه لال

، الصادرات او اخنفاض القصري، وأي زايدة يف االستهالك، االستثمار، االنفاق الناتج احمللي والعمالة يف املدى
 الواردات سيزيد الناتج احمللي االمجايل.

  : Consommation: االستهالك  الفرع األول

ساسا أ يعتمد االستهالكن أ كينز"الك، حيث افرتض "إن دالة االستهالك تعرب عن العالقة بني الدخل واالسته
الدخل، ولكن مبقدار اقل   ارتفع ن االستهالك يرتفع كلماأ "كينز، ويف نطاق هذه العالقة بني "املتاح على الدخل

والشكل املوايل يبني دالة االستهالك ومستوى الدخل عند العمالة  1.)عالقة غري تناسبية(من الزايدة يف الدخل
 الكاملة:

 (: دالة االستهالك ومستوى الدخل عند العمالة الكاملة.1-2) الشكل   

 
 

  
 ل

    
     

 ترمجة وتعريب حممد ابراهيم منصور، االقتصاد الكلي "النظرية والسياسة"،مايكل ابدمجان، : املصدر

 .138، ص 2006دار املريخ للنشر، الرايض،           
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كرب أ MPC  (mrginal propensity to consume)ان امليل احلدي للستهالك  كينز"حيث افرتض "    
 APC (Avrage propensty to، أما امليل املتوسط للستهالك الصحيح من الصفر واقل من الواحد

consumeكينز"، وهو قانون تناقص عندما يزيد الدخل( هو ذلك اجلزء من املستهلك من الدخل ي 
 1"السيكولوجي
صل جملموعة الدخل ل زاوية اخلط املرسوم من نقطة األويساوي ايضا ظ   C /Yيساوي  APCن أورايضيا جند 
ما اذا زاد أ.  B1و ظل الزاوية أ  C1/Y1يساوي  APCفإن   Y1حيث اذا كان مستوى الدخل  ؛واالستهالك 
اقل من ظل  B2، ومبا أن ظل الزاوية B2ي ظل الزاوية أ  C2 /Y2يساوي  APCفإن   Y2الدخل اىل 

 .Y1 يكون اقل منه عند مستوى الدخل   Y2فإن امليل املتوسط لالستهالك ملستوى الدخل    B1الزاوية
او ميل دالة االستهالك يساوي التغري يف االستهالك على التغري يف الدخل، وحسب  اما امليل احلدي لالستهالك

امليل احلدي لالستهالك اثبت او اقل من امليل املتوسط لالستهالك، وكلما زاد الدخل  (1-2)السابقالشكل 
احلدي لالستهالك ال امليل ن أل عام ميكن القول . وبشك)القانون السكولوجي( تناقص امليل املتوسط لالستهالك
 . ومنه العالقة غري تناسبية  يف املدى القصري يساوي امليل املتوسط لالستهالك

ولكن اذا افرتضنا  ان دالة االستهالك خطية، فإن امليل احلدي لالستهالك يعادل امليل املتوسط لالستهالك على 
   2(.صفربنقطة االصل )شرط ان تكون دالة االستهالك مارة 

 دالة االستهالك:أوال: 
امل مستقل ومبعدل معني، مما يعين رايضيا ان الدخل ع هالك يعتمد على الدخل يتغري لتغري كما اشران أن االسته

خر من ما اجلزء األأ(، M PC) ثر احلدي بينهما هو امليل احلدي لالستهالكن األأواالستهالك اتبع له، و 
من وجود و عندما يكون الدخل مساواي للصفر، فالبد أثر ابلدخل ن( ال يتأوالتلقائي ذايت)مستقلاالستهالك فهو 

 3 مساواي للصفر سواء على مستوى الفرد أو الدولة.  استهالك حىت لو كان الدخل
 وعليه، ميكن االشارة إىل دالة االستهالك بعالقة خطية بسيطة على النحو التايل:

(08)…………..dC= a+by 
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  ي االستهالك الذايت، أمستوى االستهالك عند الدخل صفر  ( متثلa) ( الدخل،yاالستهالك، )  (C)حيث: 
(bه )امليل احلدي لالستهالك و.  

 ويكمن توضيح دالة االستهالك السابقة يف ما يلي:
 .ستهالك(: دالة االستهالك وامليل احلدي لال2-2الشكل )                           

 
 
 
 
 

 

 .166، ص مرجع سابق: مايكل ابدمجان، املصدر     

امليل احلدي يكون اثبت والقاعدة  صفر.  يساوي Yعند الدخل عبارة عن االستهالك املستقل aC  النقطة
     aCبني النقطة األصل و نقطة تقابل دالة االستهالك واحملور الرأسي  اهلندسية تؤكد ذلك؛ حيث املسافة الرأسية

 1تساوي االستهالك املستقل.

 املؤثرة يف دالة االستهالك: العواملاثنيا: 
ىل انتقال دالة االستهالك إوابلتايل تؤدي  إضافة للدخل هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على دالة االستهالك 
ن و انتقال دالة االستهالك اىل اليمني فينخفض االستهالك. ونذكر مأار فتتحقق الزايدة يف االستهالك ىل اليسإ

 ....اخل.االدخارسعار، هذه العوامل الثروة ، مستوى األ
 

: تعرف الثروة على ااها مجيع ممتلكات االفراد من اصول مالية وعقارية. ومن املهم التمييز بني الثروة -
  £3000، وانفق منه ما مقداره £5000امشل من الدخل. فلو افرتضنا ان فردا دخله الدخل فالثروة 

سهم يف السوق املايل، فعند ارتفاع اسعار االسهم يشعر الفرد ان أوادخر الباقي. وان نفس الفرد ميتلك 
دخله ثروته قد زادت لو ابع تلك االسهم ، وهذا يؤدي اىل زايدة معدالت استهالكه حىت ولو مل يتغري 
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ي انتقال منحىن االستهالك اىل االعلى واليسار، والعكس أكثر من السابق أالشهري. مبعىن الفرد سينفق 
 صحيح.

تتنثر معدالت االستهالك مبستوى االسعار السائدة، فعند ارتفاع االسعار تقل القوة  مستوى األسعار: -
 الشرائية للثروة، وابلتايل تقل القوة الشرائية للثروة وابلتايل تقل معدالت االستهالك والعكس صحيح.

ئدة تزداد الفرصة ، فعند زايدة االسعار الفاالفائدة عوائد وحوافز لالستثمار : تعترب اسعارمعدال  الفائدة -
دخار، ابلتايل فإن زايدة أسعار وهذا يؤدي اىل زايدة مستوى اال )إخنفاض االستهالك(الضائعة لالستهالك

 سفل.الفائدة ستؤدى انتقال منحىن االستهالك اىل اليمني واأل
والوظيفة ثر االستهالك بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وتشمل العمر والتعليم ن: يتالعوامل االجتماعية -

خذان يف النمو منذ الشباب، سري، فالنسبة للعمر فإن الدخل الفردي ودخل االسرة أيوالرتكيب األ
خذ نسبة اقص يف سن الشيخوخة أتتنخذ الدخل يف الللقمة يف منتصف العمر، وبعدها أي ويصالن

الشباب كرب من الدخل يستهلك يف سن املدخرة نفس النمط. وهذا يعين أن اجلزء األ لالدخ
 والشيخوخة، واجلزء االقل يف منتصف العمر.

سن الشيخوخة، فعلى سبيل  ن منط االستهالك يف سن الشباب خيتلف عن منط االستهالك يفأوكذلك نالحظ    
  1امليثال فإن االفراد يف سن الشباب ينقون على السلع االستهالكية املعمرة  اكثر.

 : االدخار: الثاين الفرع
 2منقوص منه االستهالك. الدخل املتاح )الذي ال يوجد فيه تدخل حكومي وال فيه صايف صادرات(هو االدخار 

 =dy + aS- S وميكن كتابة دالة االدخار كما يلي: 

 S  االدخار؛ : 

 aS-  : االدخار الثابت وهو سالب؛ 

 d هو امليل احلدي لالدخار :. (Marginal Propensity to Save)  
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الزايدة يف االدخار  لالدخار هو مقدار التغري يف االدخار نتيجة لتغري الدخل أو بعبارة أخرى مقدارامليل احلدي 
 1 ولدينا جمموع امليل احلدي لالدخار وامليل احلدي لالستهالك يساوي واحد صحيح. .نتيجة لزايدة الدخل

 أو:     MPS =1-MPC إذن: 
s

y
+

𝑐

𝑦
= 1 

 
بني االستهالك واالدخار: والشكل  املوايل يبني العالقة  

.يف األجل القصار   (: العالقة بني االستهالك واالدخار3-2الشكل)  

 
 
  
 
 
 
 

 
 ,171، ص مرجع سابق: مايكل ابدمجان، املصدر

 
 املستقلالذي هو االستهالك   aC اليت هي نقطة األصل سنجد أن Y=0من الشكل السابق، عند       

(0a C). االدخار ويف املقابل يف القسم السفلي جند aS- S=   واملسافة(0C ) هي نفس املسافة(aS- 0 )
 ألن قيمة االستهالك الثابت ابملوجب هو نفس قيمة االدخار ابلسالب.

 تعين أن 45ْالدخل يعين نقطة تقاطع دالة االستهالك مع خط  يساوىنقطة عندما يكون االستهالك لدينا مث 
يف  نالحظلذلك  .صفريساوي  االدخار ذلك أننا استهلكنا مجيع الدخل أي أن معىن ،االستهالك = الدخل

ويف  .*Yالدخل عند  يساويكان االستهالك   45ْالعلوي عند نقطة تقاطع دالة االستهالك مع خط  الشكل
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صفر وهلذا دالة االدخار تقاطعه مع احملور األفقي أي أن قيمة  يساوىاملقابل يف الرسم السفلي يكون االدخار 
  .صفر تساوياالدخار 
ألن الدخل سيكون أعلى من االستهالك وهلذا نرى أن  ،يكون االدخار موجبس *Yلو زاد الدخل عن وعليه، 

 . *Yاالدخار سيكون موجب عند مستوايت دخل أعلى من 
 

 : ستثماراال: الفرع الثالث
، وميثل العنصر احليوي والفع ال يف حتقيق ن مكوانت الناتج احمللي االمجايلأن االستثمار محتدثنا يف ما سبق     

التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذا أخدان بعني االعتبار أن أي زايدة أولية يف االستثمار ستؤدي إىل زايدة يف 
لدخل جيب ان يدهب جزء منها لألستثمار من خالل الدخل من خالل مضاعف االستثمار. كما أن زايدة يف ا

دولية ن أهم عامل وراء التقلبات االقتصادية الألك ان العديد من الدراسات اثبتت ذما يسمى مبعجل االستثمار. 
 .يعود إىل تغري االستثمارات

 : االستثمار مفهومأوال: 
معينة من أجل احلصول على التدفقات النقدية يف  االستثمار هو التخلي عن استخدام األموال احلالية ولفرتة زمنية

 1املستقبل، تكون مبثابة تعويض عن الفرصة لضائعة لألموال املستثمرة.
ي االصول الرأمسالية واإلنشاءات وكذلك التغري يف أاصول انتاجية جديدة يف اجملتمع  يتمثل االستثمار يف اضافة 

ويعرف هذا النوع 2منتجات وسيطة او سلع اهائية خالل فرتة زمنية معينة.املخزون سوء كان يف صورة مواد اولية او 
نتاج، وهو خيتلف عن االستثمار املايل والذي شننه زايدة قدرة اجملتمع على اال ابالستثمار احلقيقي والذي من

تمع، وال يرتتب عن كثر من جمرد نقل امللكية  او التزامات داخل اجملأاالصول املالية، ألاها ال متثل  يتمثل يف شراء
 3هذا النوع أي اضافة يف رصيد رأمسال اجملتمع وبتايل ال يؤثر يف قدرته االنتاجية.
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  ع خمتلفة، ولعل أهم هذه املعايرينوا أار  وفقا لعديد من املعايري إىل ستثميصنف االواع االستثمار: اثنيا: أن
 ي:مايل         

 صول احلقيقة األاالستثمار احلقيقي هو االستثمار يف :حقيقيغار االستثمار احلقيقي واالستثمار  
األوراق  ستثمار يفالهو االستثمار املايل املتعلق اب أما االستثمار غري حقيقي)االستثمار االقتصادي(، 

  1.وغريهااملالية كاألسهم، السندات وشهادات اإليداع 

ينقسم االستثمار إىل استثمارات اثبتة واستثمارات وفقا هلذا املعيار جل االستثمار: أو أوفقا ملعيار مدة  
متداولة، ابلنسبة لالستثمارات الثابتة تتمثل يف االستثمارات طويلة االجل وخطوط االنتاج واهلياكل 

أما االستثمارات املتداولة فتتمثل يف  االساسية يف عمليات االنتاج اليت تستخدم لفرتات زمنية طويلة.
 2جل مثل التغري يف املخزون، وهذا النوع ضروري الستمرار العملية االنتاجية.االستثمارات قصرية اال

 إحاليلينقسم االستثمار الكلي يف اجملتمع اىل نوعني : استثمار ملعيار اليرض من االستثمار:  وفقا 
، فاالستثمار اإلحاليل يتمثل يف ذلك االستثمار الذي يكون مقابل املعدات واآلالت اليت صايفواستثمار 

إىل احلفاظ على الطاقة االنتاجية يهدف تستهلك يف العملية االنتاجية خالل فرتة التقدير، وابلتايل فإنه 
، ومن مث يهدف للحفاظ يف اهاية الفرتة. وعليه، فإن االستثمار اإلحاليل يعادل قيمة االهتالك الرأمسايل

 على رصيد رأمسال للمجتمع.

أما االستثمار الصايف فهو يتمثل يف الفرق بني االستثمار الكلي واالستثمار اإلحاليل، أي االضافة الصافية إىل  
رصيد رامسال، ومن مث يزيد من قدرة اجملتمع االنتاجية. ويكون االستثمار الصايف موجب عندما يفوق االستثمار 

ج يف الفرتات ي االستثمار االحاليل، ويكون هناك اضافة صافية إىل رصيد راس املال وتزداد مقدرته على اإلنتا الكل
حاليل، قل من االستثمار اإلأالب عندما يكون االستثمار الكلي ن يكون االستثمار الصايف سأاملقبلة. كما ميكن 

على االنتاج، ويتحقق ذلك يف حاالت الكساد مسال ابجملتمع وتنخفض مقدرته أويكون هناك نقص يف رصيد ر 
  3الذي يستمر لفرتات زمنية طويلة.
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 تلقائي استثمارىل إسب هذا املعيار ينقسم االستثمار حوفقا ملعيار عالقة االستثمار ابلدخل:  
 .حمفز استثمارو

نه يتنثر كول هو ذلك االستثمار الذي يكون مستقل عن الدخل وال يتنثر ابلتغريات فيه، "االستثمار التلقائي" 
ى مثل سعر الفائدة والسياسة العامة للدولة. ويظهر االستثمار التلقائي واملستقل عن الدخل يف ر خأمل ابعو 

مركزاي؛ حيث يتحدد االقتصادايت ذات التعبئة القومية خالل فرتات احلروب وكذا يف االقتصادايت املخططة 
 .وطنيةاالستثمار بناًء على أهداف 

فيه ، ويكون دالة التغريات اليت حتدث و هو ذلك النوع من االستثمار الذي يتنثر ابلدخل احملفز"  االستثمارأما "
حيث أن زايدة الدخل اجلاري ابجملتمع تؤدي إىل زايدة الطلب الكلي على كافة السلع  ؛طردية يف الدخل

   1واخلدمات سواء استهالكية أو استثمارية، ومن مث يزداد االستثمار مع زايدة الدخل والعكس صحيح.
 

 حمددا  الناتج احمللي اإلمجايل : الطلب والعرض الكليني.الفرع الثالث : 
 احمللي االمجايل مبستوى الطلب والعرض الكليني كما يلي:يتحدد الناتج 

 :Aggregate Demand: مستوى الطلب الكلي الفرع االول 
و املرغوب لكل قطاعات اجملتمع على السلع واخلدمات النهائية أنه االنفاق املخطط يعرف الطلب الكلي أب    

فإن الطلب الكلي يتكون من االنفاق املخطط للقطاعات  ،وابلتايل 2املنتجة يف اقتصاد ما خالل فرتة زمنية معينة.
االربعة االساسية املكونة لإلقتصاد الوطين، أي طلب القطاع العائلي على السلع واخلدمات االستهالكية، طلب 

 لقطاع العامل اخلارجي. احلكومي، والطلب اخلارجي الصايف الطلبل وهو االنفاق االستماري اخلاص، قطاع االعما
ه، فإن الطلب الكلي هو نفسه االنفاق الكلي على السلع واخلدمات املنتجة يف اقتصاد ما خالل فرتة زمنية وعلي 

معينة، غري انه يوجد هناك اختالف فيما بينهما ، حيث ان الطلب الكلي هو انفاق خمطط او مرغوب ينظر اليه 
ط له، بينما االنفاق الكلي فهو انفاق فعلي ينظر خمطهو و ال حيدث كما أرتة الزمنية، وابلتايل  قد حيدث بداية الف

 3إليه يف اهاية الفرتة الزمنية أي انه حدث ابلفعل.

                                       
 .134، ص ، مرجع سابقخلفان محد عيسى 1 

 .122، ص سابق جعمر  ،رمضان حممد مقلد، على عبد الوهاب جنا 2 
3  Bernard Guillochon , Economie international et macroéconomie, 5eedition, dunod, Paris, 2011, p.161 
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ي االنفاق املخطط واالنفاق الكلي الفعلي ينعكس اثره يف التغريات يف املخزون أبني الطلب الكلي  واالختالف
يكون هناك نقص يف  -الطلب الكلي-املخطط فعلي عن االنفاق الاهاية الفرتة، فعندما يزداد االنفاق الكلي 

 1املخزون  والعكس صحيح.
 :(AD)ميثل الشكل التايل منحىن الطلي الكلي  منحىن الطلب الكلي:  

 .(: منحىن الطلب الكلي4-2الشكل)                                 
 

  
 
 
 
 
 

احلديث عن الطلب الكلي فنحن  عندف ،مييل إىل االسفل )اليمني(أنه صائص منحىن الطلب الكلي خ وتكمن 
سعار املتاحة، األ اليت تسعى مجيع الوحدات االقتصادية للحصول عليها آخذة يف االعتبار الكمية احلقيقيةنتناول 

حملدد الرئيسي و ما يسمى ابلعرض النقدي ، وهو اأو قدرة الشراء، أمام وحدة اقتصادية أمبعىن كمية النقود املتاحة 
ىل اخنفاض القدرة إثبات العوامل االخرى يؤدي ن ارتفاع اسعار السلع واخلدمات مع أللطلب الكلي، ذلك 

 .الشرائية للوحدات االقتصادية على الطلب السلع واخلدمات
 2الطلب الكلي: وما جيدر االشارة إليه، أن هناك صدمتان تؤثران يف

لك املتغريات اليت ينفذها تبة ملتغريات السياسة النقدية هي املالية، ابلنسو  السياسة النقديةالصدمات  -
دوات السياسة النقدية أالنقود املعروضة وذلك ابستخدام البنك املركزي من خالل التنثري على حجم 

اما ابلنسبة ملتغريات السياسة  (.االئئتمانيةاسعار الفائدة، احتياطات الصرف، سعر اخلصم والسياسات )

                                       
 .77، ص مرجع سابق ،  رمضان حممد مقلد، على عبد الوهاب جنا 1 
 .111-110، ص 2017، دار غيداء للنشر، االردن، العقالنية : املدخل احلديث لنظرية االقتصاد الكليالتوقعا  مهدي نبيل اجلنايب،  2 

AD  = C + I + G + Xn 

P 

P1 

Q 
Q1 Q2 

P2 AD 
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يرادات املالية واليت تنفذها احلكومة من خالل وزارة املالية، وهي حمصلة للسياسات اخلاصة ابلنفقات واإل
 .العامة

أييت يف سياق متغريات خترج عن اطار سيطرة السياسة الكلية  الصدماتمن النوع  صدمات خارجية: هذا -
ؤثر على تعب فيها االقتصاد أي دور ملموس، يف جمموع الصدمات اخلارجية وال يل للدولة، وهي تتمثل

عن السيطرة عليه. وميثال ذلك تغريات اسعار السلع  الكلي وتعجز السياسة االقتصاديةالطلب 
 واخلدمات يف عمليات التجارة الدولية، والصدمات البرتولية ......اخل.

إىل اليمني  (ADاخلدمات يف اجملتمع انتقل منحىن )و ت اآلاثر لصاحل الطلب على السلع وعليه، إذا كان
( ينتقل إىل اليسار AD)االعلى(، يف حني إذا جاء األثر سليب على مستوى الطلب الكلي فإن منحىن )

 )االسفل(.
 

 : Aggregate Supply: مستوى العرض الكلي  ثاينالفرع ال
نه إمجايل الناتج احمللي الذي يرغب قطاع االعمال انتاجه وبيعه خالل فرتة زمينة معينة، أيعر ف العرض الكلي على 

سعر معطى كمية االنتاج أي أن منحىن العرض الكلي يبني عند كل مستوى  1عند املستوايت املختلفة لألسعار.
يدفعواها وعوامل االنتاج اليت املؤسسات مستعدة لعرضها، وهذا يتوقف على مستوى االسعار واألجور  اليت تكون

 2خرى.األ
وميكن التفرقة بني نوعني من العرض: منحىن العرض اخلاص ابملدى القصري ومنحىن العرض اخلاص ابملدى  

الطويل. فمنحىن العرض اخلاص ابملدى القصري له ميل موجب، حيث يعكس العالقة الطردية بني املستوى العام 
حيث  ؛دى الطويل فهو عبارة عن خط عموديىن العرض الكلي اخلاص ابمللألسعار والكمية املعروضة. أما منح

ثبات كمية الناتج اإلمجايل على الرغم  االنتاجية القصوى مما يعين أيضا يصل االقتصاد يف املدى الطويل إىل طاقته
 لكاملالتوظف االدخل عند ويسمى هذا الوضع مبستوى  من التغريات احملتملة يف املستوى العام لألسعار.

FEEmployment Y Full 3و الناتج احمللي الطبيعي.أ  
 ني:التالي نييوضح الشكلهو ما و 

                                       
  1  خالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي، مرجع سابق، ص 102.

 .381ص ، مرجع سابق،  مبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل،  2 
 .109، ص مرجع سابقخالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي ،  3 
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 (: منحىن العرض الكلي يف املدى القصار.6-2الشكل )    ( منحىن العرض الكلي يف املدى الطويل.  5-2الشكل )

 
 

 
  

 
  

 
Source : Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 187 

الكلي تكون يف املدى القصري بسبب العالقة الطردية  ن الوضع الطبيعي لدراسة منحىن العرضأوجيب االشارة، 
بني االسعار والكميات املنتجة مع ثبات العوامل االخرى، فإن زايدة االسعار يعين زايدة االرابح للمنتجني مما 

ة حيفزهم على زايدة الكميات املنتجة. ففي املدى القصري يفرتض ثبات التكاليف وابلتايل فزايدة االسعار متثل زايد
 يف هامش الربح .

 

 حمددا  العرض الكلي:

ما الناتج احملتمل فيعرب عن أحملتمل )الكامن( ومستوى األجور، حيدد مستوى العرض الكلي بعاملني : الناتج ا
د موار -مثل للموارد املتاحةل األالطاقات الكامنة يف االقتصاد إلنتاج جمموعة من السلع واخلدمات وفقا لالستغال

وعليه فإن تقلبات   -جوراأل- أما العامل الثاين فهو تكاليف عناصر االنتاج -وبشرية والتكنولوجية عية وماليةطبي
و تغري اسعار العملة يلعبان دور حموراي يف تكاليف املواد اهائية الصنع مما يعين ضرورة انعكاس ذلك أاسعار املواد 

 على منحىن العرض الكلي. 
 "keynesians" ، فحسب الكنزينياملدارس االقتصادية الكلي خالفا بنيض وقد ااثر وضع أو شكل منحىن العر 

السابق مشريين إىل ان تغريات فلطح امل (6-2ل )ي ينحدر من أعلى إىل االسفل بشكأن منحىن العرض الذ
" فقد اختذوا classicalsما التقليديني "أعلى مستوايت العرض الكلية ايضا. الطلب الكلي ستظهر بوضوح 

ويعين ذلك ان التغريات يف  ،السابق (5-2)الشكل  خمالفا بتبنيهم فكرة منحىن العرض الكلي العموديموقفا 

AS 

Q 

P 
P 

Q 
Y FE 

http://investmentandfinance.org/newreply.php?s=7c630fc84ac7c46db694c62d37763517&do=newreply&p=7
http://investmentandfinance.org/newreply.php?s=7c630fc84ac7c46db694c62d37763517&do=newreply&p=7
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ثرها مقتصرا على مستوايت االسعار أحبيث يبقى  ؛ى مستوايت العرضثرها علأالكلي لن ترتك منحىن الطلب 
 1فقط)أثر تضخمي فقط(.

وعليه فإن الوضع الكنزي هو الوضع املناسب للمدى القصري ، ومع مرور الزمن تستغل كافة العناصر الكامنة يف 
، مما يعين عدم الكالسيكاالقتصاد ويتحول منحىن العرض يف النهاية إىل خط عمودي على النحو الذي اندى به 

 نهائية لتقلبات االسعار. ال تهجابتاس
ة، كثر فاعليأ تصبح مصداقية ما اندى به كينز مد على الزمن، ففي املدى القصريذن مصداقية ما سبق تعتإ

 كثر مصداقية يف املدى الطويل. أوالعكس صحيح فالتقليديون 
  

 .االقتصادي النظاميف  يالكل: التوازن  املبحث الثاين
وخالل مراحل التطو ر هذه   ،لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بني الفكر التقليدي والفكر احلديث     

وقبل استعراض آراء  .يالتوازن الكم   ال منئا فشيئا ليحل التوازن النوعي بدكان يغري  التوازن من طبيعته شي
 قدميه وحديثه يف موضوع التوازن. جيدر بنا أن نتطرق إىل مفهوم التوازن.  بني االقتصادي

كالمها، إذا ما توفرت شروط   تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أو التوازن هو احلالة االقتصادية واملالية اليت     
إىل حالة  حبيث أن  عدم استمرار إحدامها أو نقصه أو زايدته مع ثبات غريه ممكن أن يؤدي ؛وظروف حمد دة

  2اختالل.
ركز على يهذا التعريف  يف ظل مؤثرات تؤدي إىل ذلك. وضع ثبات نسيب كذلك هناك من يعرف التوازن أبن ه      

ق من شرط توازن ليدي الذي ينطلات معتمدا يف ذلك على الفكر التقأي صفة الثب ،حالة التشغيل الكامل
هذا ابإلضافة إىل بعض الدراسات اليت تناولت حتليل مفهوم التوازن االقتصادي العام مبفهوم  .االستخدام الكامل

 حجم املوارد املتاحة ذاتيا وبني حجم االحتياجات الفعلية االختالل واليت عرفت اختالل التوازن أبن ه االختالل بني
موارد أكثر مما ميلك  أي أن  االقتصاد هنا يكون يف حالة اختالل توازين إذا ماكان يستخدم ،اليت حيتاجها اجملتمع

 3.يف الواقع

                                       
 .102ص  ،سابق مرجع، خالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي 1 
 . 33، مصر، ص  2016، دار حروف منثورة،دور الدولة يف حتقيق التوازن االقتصادي ويف ظل االقتصاد احلرعادل عامر،  2 

3  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 192 
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 .االقتصادي الفكريف الكلي : التوازن ملطلب األول ا
والسلع على املستوى الوطين اثبتة، أي انعدام صايف التدفقات  ن فيها تكو اليتالتوازن الكلي هو تلك احلالة      

التدفقات وبتايل ضرورة تساوي االدخار واالستثمار. والتوازن الكلي قد يتحقق على الرغم من وجود اختالالت يف 
من االنتاج، التوظيف  التوازانت اجلزئية، شريطة أن تتعادل الفوائض املنبثقة عن تلك االختالالت؛ حيث يتجه كل

لعكس، تتجه إىل االرتفاع يف  ن حيدثأ واالسعار إىل االخنفاض يف األسواق اليت تعاين فائض يف العرض، وميكن
  1االسواق اليت تعاين من التضخم.

 النموذج االقتصادي الكلي الكالسيكي:الفرع األول : 
" يف الثالثينيات من كينزالكالسيكي لالقتصادي "ستعمال النموذج االقتصادي الكلي إيعود الفضل إىل     

كافة   كيحيث مج ع يف النموذج الكالسي ؛"القرن املاضي يف كتابه الشهري "النظرية العامة للتشغيل، الفائدة والنقود
االعمال االقتصادية املسقطة على االقتصاد الكلي بداية من القرن الثامن عشر. فنعترب كينز أن النموذج هو نتاج 

ار الكالسيكي، ومن ابرزهم آدم مسيث، جون ابتيست أفكار ومسامهات عظماء االقتصاديني املنتسبني إىل التي  
 ساي، دافيد ريكارديو، جون ستيوارت ميل، ليون والراس و آلفريد مارشال.

القتصاد النموذج الكالسيكي مبين على ثالثة أسس: مبدأ عام ومسلمتني.  فاملبدأ العام يفرتض متاشي او      
 2كما يلي:  الوطين وفق اقتصاد السوق،  أما املسلمتني قانون املنافذ وحيادية النقود.

يف ما خيص ان االقتصاد الوطين يتماشى وفق قواعد السوق فتعود هذه الفكرة آلدم مسيث عن طريق  -
آلية عرب ضبط نفسها بنفسها، أي بطريقة تميكانيكية اليد اخلفية، واليت تسمح ملختلف االسواق أن 

 التحكم ابألسعار.
 ،"جون ابتيست ساي" اعتبارا للعامل الفرنسي "  سايأما قانون املنافذ الذي يسمى كذلك بقانون " -

 االنتاج فهو ادخار سيوجه لسوق حسب هذا القانون فإن العرض خيلق دوما طلبه، ويف حالة فائض يف
، وابلتايل يتحقق إىل استثمار للشركاتمبعىن ادخار العائالت حيول  ،خرى وهي سوق رؤوس االموالأ

 ؛ى شكل استثمارن االدخار ميثل العرض وهو خيلق الطلب علقانون املافذ أل

                                       
 37-36 ، صمرجع سابقعادل عامر،  1 
 .39-38ص  2014، دار هومة ، اجلزائر، االقتصاد الكلي املعمقحممد بوخاري ،   2 
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اها ال تؤثر يف كمية االنتاج بل متس فقط املستوى أي أحيادية النقود: يعترب الكالسيك ان النقود حيادية  -
 جل املبادالت.أالعام لألسعار، وينحصر استعماهلا من 

 : النظرية االقتصادية الكلية الكنزيةالفرع الثاين : 

عليه و من داخله،  نموذج الكالسيكي والبحث عن العيب اتبعها كينز متثلت يف بقاء يف اطار اليتاملنهجية ال
 النظرية العامة لكينز تتمثل يف ثالثة خطوات أساسية:

البطالة غري اإلرادية حالة توازنية دائمة وليست رادية، مبعىن ان إسيس مفهوم التوازن يف حالة البطالة غري أت -
 الكالسيك؛ همؤقتة كما يفرتض

إثبات وجود عيب يف اقتصاد السوق كنظام، ويقتضي االمر اثبات أن البطالة غري االيرادية انجتة عن  -
 عيب يف النظام االقتصادي وليست اختالل توازين مؤقت يف سوق العمل كما يفرتض الكالسيك؛

ات اإلنعاش احلكومية يف دعم الطلب الكلي بعد عدم قدرة اقتصاد السوق على تسري نفسه تربير سياس -
 بنفسه.

 كحالة توازنية:   (غار اراديةإجبارية )البطالة أوال : 

حسب الكالسيك التشغيل الكامل هو املآل، وهذا يعين ان البطالة غري اإلرادية هي اختالل مؤقت سرعان ما    
حاالت بطالة غري إرادية ال ميكن للنموذج الكالسيكي إجياد حلول هلا. كما رفض كينز  يزول. وابلتايل وجود

على إعتبار معطيات جوهرية  لتحديد التشغيل واليت تكمن يف الطلب الكلي، وميكن تبيني  للمنافذ" سايقانون "
 العالقة بني سوق العمل والسوق السلعي عند كينز يف الشكل التايل:
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 .لعالقة بني سوق العمل والسوق السلعي عن كينز (ا7-2الشكل)

 
 .71، ص مرجع سابق: حممد بوخاري، املصدر

مت نستخلص التشغيل ، DQمن خالل الشكل السابق، الشركات تتوقع الطلب الكلي يف السوق السلعي      
ال  Aمالحظة النقطة(، كما ميكن /P W)0املوافق بواسطة دالة االنتاج للحصول على مسوى االجور احلقيقي 

 توافق نقطة تقاطع منحنيات الطلب والعرض على العمل .
إىل أن هذه البطالة غري مؤقتة ال  كينزوهذا يعين ال توازن يف سوق العمل ووجود بطالة غري إرادية، فتوصل  

واستنتج عدم وجود سوق للعمل ألن االجر احلقيقي والتشغيل حيددان ابالعتماد على  ،يتحقق فيها قانون "ساي"
وابلتايل فالتشغيل الكامل يتحول إىل حالة خاصة يصادف قيها تقاطع  .دالة الطلب وحدها دون دالة العرض

نقطة التشغيل احلاصل يف داليت العرض والطلب على العمل ومنه، فاحلالة الكالسيكية حسب كينز هي االسثناء 
  1ما احلالة العامة فهي كنزية حمضة.أالكامل، 

 مبدأ الطلب الفعلي:اثنيا: 
يتضح مما سبق أن حجم الطلب الكلي هو احملدد الرئيسي للتشغيل يف االقتصاد، يف حني الطلب الفعلي     

 يتشكل عند نقطة تقاطع داليت سعر العرض الكلي وسعر الطلب الكلي. 
سعر العرض والطلب الكليني، فسعر العرض الكلي هو ذلك العائد الذي أيمل املقاولون وعليه جيب تعريف 

كلي هو جمموع االيرادات ما سعر الطلب الأى االقل بتغطية تكاليف االنتاج. احلصول عليه والذي يسمح عل

                                       
 .72، ص مرجع سابقحممد بوخاري، 1 
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تهالك ففي اقتصاد مغلق دون قطاع حكومي تشمل اإليرادات كل نفقات االس من طرف املقاول. ةاحملتمل
 1واالستثمار، فنفقات االستثمار هي نفقات املقاول نفسه على العملية االنتاجية.

ابلرجوع للطلب الفعلي، إذن هو توازن يتحدد مبوجبه مقدار العمالة الواجب على املقاول استخدامها لتلبية حجم 
 لتكاليفه مع حتقيق هامش ربح عادي. الطلب املتوقع من طرف العائالت واملستثمرين، شريطة تغطية املقاول

 وميكن توضيح مبدأ الطلب الفعلي ابلشكل التايل:
 . (: مبدأ الطلب الفعلي8-2الشكل)

 
 .78، ص مرجع سابق: حممد بوخاري، املصدر

من خالل ما سبق نستخلص عالقة سببية مهمة وهي أنه كلما كان الطلب الفعلي مرتفعا كلما كان       
هو القضاء على البطالة غري إرادية فذلك عن طريق زايدة التشغيل  كينزالتشغيل كذلك مرتفعا.  ومبا أن هدف 

 :ابلر فع من قيمة الطلب الفعلي، من خالل

، بيانيا هذا يعين انتقال منحىن سعر العرض الكلي صحو اليمني  (a)ختفيض املقاولني هلامش الربح العادي  -
 ؛DEوابلتايل فالتقاطع مع منحىن سعر الطلب الكلي حيدث يف نقطة أبعد 

( سيؤدي هذا إنتقال منحىن االستهالك وابلتايل منحىن سعر الطلب 1c)  زايدة امليل احلدي لإلستهالك -
 الكلي صحو اليسار معا، يرتتب عنه زايدة الطلب الفعلى؛

وابلتايل زايدة  ،زايدة االستثمار اخلاص فيتنثر منحىن سعر الطلب الكلي الذي سينسحب صحو اليسار -
 الطلب الفعلي.

                                       
1  Bernard Guillochon , Op.cit, p. 201 
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ة سة حكوميول والثاين صعب املنال فاحلل األول يفرتض إجياد سيااحلل األ أن كينزمن بني احللول السابقة، يرى 
يض هامش الربح الذي هو أصال عادي. فهذا غري معقول يف اقتصاد السوق. احلل الثاين جترب املقاولني على ختف

إن  داخيلهم، وابلتايل مستوى إدخارهمبفرتض سياسة حكومية تدفع ابلعائالت إىل استهالك نسبة أعلى من م
 1كانت عليه.  إىل ما ئج ظرفية حىت تعود نسبة االستهالكفهي نتا ،امكن فعل ذلك

تشجع ارتفاع االستثمار اخلاص. هذا االخري حسب  ند كينز هو تطبيق سياسة حكوميةوعليه، فاحلل الراجح ع
مستقل عن قيمة الطلب الفعلي حيث ميكن اعتباره عامل خارجي. فكلما كان االستثمار  (2-8)الشكل السابق 

حيث  وابلتايل فنمر خمتلف ما تقدم به الكالسيك؛ 2عاليا كلما كان الطلب الفعلي أعلى لكن ليس العكس.
، وكون االدخار انتج عن الدخل فاالستثمار كذلك نتيجة للدخل. م االستثمار مرهون بقيمة االدخاريعتربون حج

الفكرة معربا أن االستثمار هو من حيدد االدخار عن طريق الطلب الفعلي، اذن فكل زايدة يف كينز فيعارض  
الزايدة يف الطلب الفعلي، أما زايدة هذا األخري فيؤدي إىل ارتفاع االدخار الكلي والذي يتوزع بني  ااالستثمار مآهل

  3أرابح الشركات واالدخار العائلي.
الذي يكون مبقارنة الكفاية احلدية لالستثمار  الدافع على فقد ركزكينز" أما ابلنسبة حملددات االستثمار عند "

درج مفهوم الكفاية احلدية لرأمسال على أاها املردودية احملتملة لالستثمار ومقارنته بسعر لرأمسال مبعدل الفائدة، وأ
، ويستمر االمسى كلما زادت فرص االستثمار الفائدة، فكلما كانت الكفاية احلدية لرأمسال أكرب من معدل الفائدة

ال إىل مستوى الفائدة االمسي. وابلتايل حجم االستثمار يف الزايدة إىل احلد الذي تنخفض فيه الكفاية احلدية لرأمس
فاالستثمار قيمة منتهية وحمدودة، او بعبارة اخرى يتحدد حجم االستثمار)ليس االستثمار حبد ذاته( مبعدل 

على معدل الفائدة لدفع  الـتنثريهادفة لتقليص البطالة غري إرادية عليها  الفائدة. ومن مث كل سياسة حكومية
    4مار.ثاالست

 
 
 

                                       
 .42 ، صمرجع سابقعادل عامر،  1 

 .80ص  ، مرجع سابقحممد بوخاري،  2 

3  Christian Boissieu, Efficience Financière et macroéconomie, Dunod, paris,2007,  p. 59  
4  Idem.  
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 (  IS-LM)  منوذج –التوازن يف السوق االنتاجي والنقدي املطلب الثاين :
لدراسة التوازن يف السوقني جيب الربط بني األجزاء احلقيقية لالقتصاد والذي ينطوي على األنشطة       

. ISوالعمليات احلقيقية مثل الدخل، االستثمار، االدخار، سعر الفائدة أي السوق احلقيقية واملمثل مبنحىن 
 .  LMالفائدة واملمثل مبنحىن  والقطاع النقدي الذي ينطوي هو اآلخر على عرض النقود والطلب عليها وسعر

مهية التدخل ة يف ميدان االقتصاد الكلي وبني أثور  1936سنة  كينزحيث أحدثت االفكار اليت جاء هبا 
احلكومي المتصاص البطالة غري اإلرادية، واخلروج عن بعض املبادئ والقوانني الكالسيكية كقانون "ساي". فجاء 

حتت عنون "السيد كينز  1937" يف سنه جون هيكسشره "رد الكالسيك بنموذج جديد يف مقال ن
 .LM  -ISحيتوى على جمموعة من االفكار الكنزية  يف منوذج كالسيكي جديد يعرف بنموذج  1والكالسيك"

 :ISالفرع األول:  منحىن 
 2" يوضح النموذج الكالسيكي على شكل املعادالت التالية:هيكس"حبسب 

- Q= Q(N , K)  :  ؛تعرب عن الشكل العادي لدالة االنتاج يف املدى القصري األوىلاملعادلة 

- S= (i, Q)   : ؛املعادلة الثانية هي معادلة االدخار أين املتغريين املفسرين مها معدل الفائدة والناتج 

- I=I(i) :  ؛املعادلة الثالثة تبني العالقة بني االستثمار ومعدل الفائدة االمسي 

- I=S  :  ليون والراساملعادلة الرابعة تعرب عن التوازن العام حسب قانون "Léon Walras"؛ 

- M=ky=kpQ   : ؛اخلامسة حيث حيتفظ األفراد جبزء من الناتج على شكل نقود املعادلة الكمية 

- w=w  :يف املعادلة االخرية  اخلاصة ابألجر االمسي. 

بعد  1957يدرج إال يف سنه ومل ، IS-LMن سوق العمل منفصل عن منوذج " يفرتض أهيكسحيث كان "
  3االخذ مبفهوم املدى البعيد.

" النموذج الكنزي معتربا ان االبداع الكنزي الوحيد يتمثل يف ادراج مفهوم هيكسعلى نفس النحو كتب " 
 4تفضيل السيولة على الشكل التايل:

                                       
1 Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 202 
2 Ibid,  p. 204 

 .99، ص مرجع سابقحممد بوخاري،  3 
4  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 205 
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- Q = Q(N , K’)  و w = w  : ؛املعادلة األوىل والثانية عن دالة اإلنتاج وثبات االجور االمسيةتعرب 

- I = I(i) ;  I’< 0 المسي عن ما املعادلة الثالثة فتبني العالقة العكسية بني االستثمار ومعدل الفائدة ا: أ               
 ؛مسال املتناقصةطريق الكفاءة احلدية لرأ

- S = S(Q) ; S>0  :إىل تبعية االدخار للناتج ومن مث فما هو إال ما تبقى من  املعادلة الرابعة تشري    
 ؛الدخل غري املستهلك

- I        S  : ؛يلالتوازن الك عن املعرب تكافؤ االدخار واالستثمار تشري إىلاملعادلة اخلامسة 

-  M= L(i): .1اما الدالة األخرية فهي دالة الطلب على النقود الكنزية  

ختالف يكمن يف شكل دالة واال سيكي يظهر التشابه بني النموذجنيالكنزي والكالمقارنة النموذج عند 
، الدخار الكنزي مرتبط ابلناتج فقط، واليت هي أوسع يف النموذج الكالسيكي منه يف النموذج الكنزي. فااالدخار

دالة الطلب على أما عند الكالسيك فاالدخار مقرتن ابلناتج ومعدل الفائدة. أما االختالف الثاين يف شكل 
 ن الكنزيني ال يعتد ون هبا نظرا لظاهرة مصيدة السيولة )تصبح السياسة النقدية غري جمدية يف دفعالنقود مع العلم أ

خنفاض قيمة معدل الفائدة، لذلك وجب اللجوء إىل زايدة عرض النقود ابءت ابلفشل ال ياالستثمار اخلاص أ
 السياسة املالية برفع االنفاق الكلي( .

الذي يعرب عن التوازن الكلي   IS" منحىن هيكسوحىت يدمج النموذج الكنزي يف النموذج الكالسيكي، وضع "
 يف السوق السلعي وسوق رؤوس االموال كما هو موضح يف الشكل التايل:واآلين 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
1  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 205.  
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 . IS(: بناء منحىن 9-2الشكل )

 
 .102، ص مرجع سابق: حممد بوخاري، املصدر

يسمح   S=Iي ل، أما شرط التوازن الك0I يقابله 0iمن الشكل السابق، عند مستوى أصلي ملعدل الفائدة      
دالة االدخار سيحدد قيمة الناتج التوازين الالزم خللق   على ، ومن مث اسقاط قيمة االدخار 0Sإبستنتاج قيمة 

. فإذا اخنفض معدل IS من منحىن  (i 0Q ,0ادخار مماثل. وعليه، فنحصل على النقطة ذات االحداثيات )
 .ISالفائدة تكررت احللقة السابقة وصحصل على نقطة توازنية جديدة على منحىن 

من التحليل السابق يظهر أن اخنفاض معدل الفائدة االمسي دافع لالستثمار ومن مث رافع لقيمة الناتج واالدخار 
 طبقا للكنزيني.

 

 : LMالفرع الثاين :منحىن   
نسبة للطلب يف السوق النقدي وابلتايل التوازن بني الطلب والعرض على النقود. ابل التوازن عن LM منحىنيعرب 

ن الطلب الكنزي على النقود مكون من طلب اتبع ملعدل الفائدة االمسي وطلب من على النقود يرى "هيكس" أ
بع للناتج كما هو مبني يف اجل املعامالت، وعلى هذا االساس خيلص "هيكس" أن الطلب على النقود ات

 1املعادالت التالية:
            MD    = L1(Q)+L2(i) 

                                                        MD    = L(Q, i) 

                                       
1  Christian Boissieu, Op.cit,  p.67 
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اضافة إىل الطلب   1Lيساوي الطلب على النقود بدافع املعامالت واالحتياط  DM حيث: الطلب الكلي للنقود
 . 2L بدافع املضاربة

 كما يلي:  MD مع الطلب النقدي  MS يكون بتساوي العرض النقدي  ومنه، فالتوازن يف سوق النقود
MS = MD 

     MS = L(Q, i) 

LM > 0 ;            i =  LM (Q)   

 

 : LM والشكل املوايل يبني  كيفية استنتاج منحىن

 .LM (: بناء منحىن 10-2الشكل رقم )

 
 .105، ص مرجع سابقحممد بوخاري،  :املصدر

L1    ، يف هذه احلالة الطلب علي النقود التابع للناتج 0Qن الناتج معطى عند القيمة لنفرض أ
. ويتم التوازن يف  0

سوق النقد عند تساوي كل من العرض والطلب، وهذا يعين وجوب مساواة الطلب على النقود التابع ملعدل 
L1الفائدة إىل الفرق ما بني عرض النقد والطلب على النقد التابع للدخل، أي القيمة 

0 - SM  وعليه حتصلنا .
فسريتفع  1Q بنفس الطريقة إذا ارتفع الناتج إىل. LM من منحىن  (i 0Q ,0على النقطة ذات االحداثيات )

L1الطلب على النقود التابع للدخل إىل 
 التابع ملعدل الفائدة إىل القيم ومن مث يتقلص الطلب على النقود 1

 L1
1- SM .1  وهذا يعين استخالص نقطة توازنية اثنية من منحىن LM  ذات االحداثيات(1, i 1Q). 

                                       
 .106-105ص ، مرجع سابقحممد بوخاري،  1 
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 الشكل التايل:كما هو موضح يف 
 . LM  - IS( التوازن يف منوذج 11-2الشكل رقم )

 
 Christian Boissieu, Op.cit, p.71:Source 

وليفات املمكنة من الناتج ومعدل الفائدة االمسي واليت يتحقق مبوجبها التوازن يف هو جمموعة الت  LM إذن منحىن 
 .ISو   LMالسوق النقدي. والتوليفة التوازنية هي اليت حتقق تقاطع منحيي 

 
  LM  - ISقتصادية يف منوذج فعالية السياسة االالفرع الثالث :   

جيب تقييم فاعلية السياسة االقتصادية أي السياسة املالية ال أنه ن النتائج املتحصل عليها سابقا، إابلرغم م
الذي حيدد   LMوالنقدية، الشيء الذي يتوقف على وجود مصيدة السيولة يف النموذج. فالعودة إىل شكل منحىن

هو موضح يف  يسية كمائمقاطع ر  إىل ثالثة  LMوجود مصيدة السيولة من عدمها؛ حيث ميكن جتزئة منحىن 
 : الشكل التايل
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 على فاعلية السياسة االقتصادية.  LM(: أثر ميل منحىن 12-2الشكل رقم )

 
: 

Source : Christian Boissieu, Op.cit, p.82 

   1من خالل الشكل ميكن مالحظة ثالثة وضعيات خمتلفة:

فعالية  ، يكون فيه النموذج الكنزي وحده صحيحا أي ابألفقية  LMيف الوضعية األوىل ميتاز منحىن  -
حيث ال يتسىن للبنك املركزي  ة غري فع الة نظرا ملصيدة السيولة؛السياسة املالية فقط. فالسياسة النقدي
 ؛ E Q'إىل EQ يرفع من قيمة الناتج التوازين من  IS'1إىل  IS 1ختفيض معدل الفائدة. فانتقال منحىن 

السياستني فعالتني؛ حيث ميكن للبنك  موجب امليل، فتكون كلتا   LMيف الوضعية الثانية يكون منحىن  -
املركزي ختفيض معدل الفائدة لتجنب مصيدة السيولة، أما السياسة املالية لن تكون بتلك الفاعلية يف 

 الوضعية السابقة؛

وال جدوى فيه للسياسة املالية، فمن خالل الشكل  عمودي   LMالوضعية الثالثة أين يكون منحىن  -
فالسياسة النقدية وحدها  ال يتغري مستوى الناتج ، وعليه  IS 3إىل وضعية  3SIالسابق أن انتقال منحىن 

 فع الة يف هذه احلالة.

 

 
 

 

 

                                       
1  Christian Boissieu, Op.cit, p.83 
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 .  AS-AD الكلي الطلب -منوذج العرض الكلياملطلب الثالث :
على مستوى التحليل االقتصادي الكلي، إال انه يعاب على  على الرغم من ما حققه النموذج السابق     

. فنثبت الواقع االقتصادي أن االسعار ليست اثبتة وتتغري حبسب لألسعار النموذج افرتاضه ثبوت املستوى العام
 بطريقة يسمح فيها بتفسري تقلبات  LM   ISمستوى النشاط االقتصادي. لذلك متت إعادة صياغة  منوذج 

 .AS-ADالطلب الكلي  –، ويعرف هذا النموذج بنموذج العرض الكلي سعاراأل

 الفرع االول : الطلب الكلي:
تتغري وضعية املنحىن  معينة روفلظ  اثبتة، ويف حالة تغري االسعار مستوى العام لألسعار  LM   IS يف منوذج

 لالقتصاديني الشهريين." نسبة كينز" وظاهرة "بيجوالسابق. وهنا ميكن دراسة ظاهرتني : ظاهرة "

 :وال: ظاهرة بيجوأ
" عن أتثر السلوك االستهالكي ابلتقلبات يف مستوى األسعار، والسلوك االستهالكي بدوره بيجوتعرب ظاهرة "

ي وجود ار يزيد االستهالك والعكس صحيح، أمرتبط ابلدخل والثروة. ففي حالة اخنفاض املستوى العام لألسع
وهو ما يبينه الشكل  IS،1 ؤثر على منحىن االستهالك واملستوى العام لألسعار وهو ما يُ عالقة عكسية بني 

 التايل:
 (: ظاهرة بيجو. 13-2الشكل رقم )

 
Source: William Edwin, OP.cit, p.54 

                                       
1  William Edwin, Principles of  Macroeconomics, 3th Ed, Hill book company, 2001, p. 55 
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وكان مبوجب ذلك ،  (i 0Q,0ذات اإلحداثيات ) E سابق، التوازن االصلي عند النقطةمن الشكل ال     
  . A على منحىن السوق السلعي جند النقطة  Eوابسقاط نقطة التوازن  . 0P ار العام لألسع املستوى

وهو االمر الذي أدى مبنحىن   غري  من السلوك االستهالكي  1Pإال أن ارتفاع مستوى العام لألسعار إىل املستوى 
IS  1إىل االنتقال لوضع جديد وتراجع الناتج إىلQ  إبسقاط هذه القيمة على سوق السلعي صحصل على .

   1.  وعليه، فإن منحىن الطلب الكلي عبارة عن دالة عكسية ومستوايت االسعار.Bالنقطة التوازنية 

  ظاهرة كينز: اثنيا:
السلوكي للمتعاملني االقتصاديني يف سوق النقد؛ حيث أن ارتفاع املستوى العام  تعرب ظاهرة كينز عن التغري  

جل املعامالت واالحتياط ويقلص املضاربة، وابلتايل ارتفاع إىل زايدة الطلب على النقود من أ لألسعار يؤدي
إىل اليسار مع ثبات  LMاملستوى العام لالسعار يقلص من مستوى االرصدة احلقيقية  ومنه يتغري وضعية منحىن 

، ومن مث تراجع قيمة الناتج ، أي توجد عالقة ، الشيء الذي يؤدي إىل ارتفاع معدل الفائدة التوازين ISمنحىن 
 وهو ما يوضحه الشكل التايل: 2عكسية بني ارتفاع املستوى العام لألسعار والناتج.

 (: ظاهرة كينز. 14-2الشكل رقم )

 
Source : William Edwin, OP.cit, p.59  

                                       
1 William Edwin,Op.cit, p.58  
2  Ibid, p.59 
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، وابملقابل جند النقطة  0Pعند املستوى العام لألسعار   Eمن الشكل السابق، التوازن األصلي النقطة      
قلص حجم االرصدة احلقيقية ومنه انتقل   1Pيف سوق السلع. فارتفاع املستوى العام االسعار إىل   Aالتوازنية
 كما يلي:  ADإىل اليسار ، ومنه تراجع قيمة الناتج. وعليه ميكن بناء منحىن الطلب   LMمنحىن

    . AD(: بناء منحىن 15-2الشكل رقم )

 
 .125، ص مرجع سابق: حممد بوخاري، املصدر

من خالل الشكل السابق، يتبني االثر املزدوج لتغري  املستوى العام لألسعار على منحىن الطلب الكلي، فارتفاع 
. فالتوازن اجلديد يوافق صحو اليسار LMو   ISأدى إىل انتقال منحنيا 1Pإىل  0P املستوى العام لألسعار من 

 .E 'النقطة 

 العرص الكلي :الفرع الثاين: 
إبدراج املستوى العام لألسعار إبقصاء معدل  LMو   ISما هو إال اعادة صياغة منحنيا  التحليل السابق

فيقتضي أما منحىن العرض الكلي  الفائدة، للتوصل إىل العالقة اليت تربط بني الناتج و املستوى العام لألسعار.
 ادراج افكار جديدة.

ي أاها ال تتنثر بتفاعالت ى العام لألسعار كعوامل خارجية، أمما سبق، كان االفرتاض حول االجور ومستو 
 1الداخلية للنموذج )سوق العمل خارج التحليل( . لتبني مدى صحة ذلك جيب دراسة املقاربتني التاليتني:

                                       
 .127ص،  مرجع سابقحممد بوخاري،  1 
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خارجية، فاألسعار تتحدد من طرف و اقتصادية وامل اجتماعية، : تتنثر األجور بعاملقاربة األوىل )كنزية( -
الشركات بناء على تكلفة االنتاج، أما االجور كمحدد رئيسي للتكلفة فيتم تعينها خارج النموذج بسبب 
وجود النقاابت العمالية، صدور التشريعات اخلاصة ابألجور واهتمام العمال بتغري اجلور االمسية اكثر منه 

 جور احلقيقة.لتغري  األ

 مها متغريان داخليان. املقاربة الثانية)كالسيكية(: تعترب كلتا املتغريين أي األجور واألسعار -

 (: بناء منحىن العرض الكلي. 16-2الشكل رقم)

 

 .129، ص مرجع سابق: حممد بوخاري، املصدر

 
، ابسقاط هذه النقطة على منحىن دالة االنتاج  صحصل على قيمة نقطة التشغيل الكامل Eلنفرض أن النقطة 

من منحىن العرض الكلي  Aيكمننا استنتاج النقطة  0P االنتاج التوازين. ومعرفتنا ملستوى العام لألسعار األصلي 
 1منيز احلاالت التالية: 1P. ابفرتاض أن املستوى العام لألسعار اخنفض إىل  (0P ; 0Q ذات االحداثيات )

: العائالت تتقبل االجور االمسية أقل ألن العربة ابألجور احلقيقية ، يرتتب على ذلك احلالة الكالسيكية -
ال يتغري مستوى االنتاج، فيكون منحىن العرض الكلي على شكل و    P 0W/  0بقاء هذه االخرية اثبتة

 ر؛عمودي لثبوت الناتج وتغري املستوى العام لالسعا

                                       
 .130 -129، صمرجع سابقحممد بوخاري،   1 
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: بقاء االجور االمسية اثبتة بينما يتغري املستوى العام للألسعار، فينتج عنه ارتفاع اجلور احلالة التوافقية -
. فنتحصل على  Q 1ما قدره لتنتج 1N، فتقلص الشركات التوظيف إىل    P 0W/  1احلقيقية إىل

يكون مائال وليس عموداي، مبعىن التغيري  AB( . إذن املقطع P1Q;1ذات االحداثيات ) Bالنقطة 
 ميس الناتج واملستوى العام لألسعار؛

املقطع األخري يرتجم احلالة الكنزية اليت يكون فيها منحىن العرض الكلي أفقيا ، أي كلما  احلالة الكنزية: -
ابتعدان عن التشغيل الكامل ظهرت البطالة غري اإلرادية، مبعىن تغري النتاتج  وثبات املستوى العام 

 لألسعار.
 لي للنموذج كما يلي: من منحيي العرض والطلب الكليني ميكن استخالص التوازن الك نطالقاا ،وعليه

  .AS-AD (: التوازن الكلي يف منوذج 17-2الشكل رقم )

 
pris,2008, p.132 ,Bruxelles, De Boeck ,Micro et Macroéconomie: Angel Asensio,  Source 

 

وليس   eQ ولدينا الناتج التوازين (، e;P eQ ذات االحداثيات ) Eمن الشكل السابق، لدينا النقطة التوازنية   
 1انتج التشغيل الكامل. وعليه توجد طريقتني لزايدة الناتج  وتقريبه من مستوى التشغيل الكامل:

يعين  Aينتج النقطة التوازنية  ADإىل اليمني عند الوضع اجلديد ' ADسحب منحىن الطلب الكلي -
يعين  .  aPإىل  eP، وهو ما يصاحبه ارتفاع املستوى العام لألسعار من  eQارتفاع الناتج التوازين '

 توظيف سياسات مالية ونقدية توسعية؛

                                       
1 Angel Asensio, Op.cit, p.133-134 
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إىل  E، فينتقل وضع التوازن من النقطة ASإىل الوضع اجلديد ' AS سحب منحىن العرض الكلي -
. لكن هنا ينخفض املستوى العام لألسعار  eQإىل ' eQوهذا يعين ارتفاع الناتج التوازين من  Bالنقطة 

ألوىل. وهو ما يتطلب القيام بسياسات هيكلية عن طريق استهداف عكس الطريقة ا  b Pإىل  ePمن 
 حتسني املنافسة وتكاليف االنتاج.

اليت هتدف لتغري هيكلة االقتصاد وتقتضي فرتة  وما جيدر االشارة إليه ، السياسة اهليكلية هي سياسة األمد البعيد
التغريات الظرفية يف املدى القصري. هلذا السبب لبلوغ األهداف املسطرة، وهو الشيء الذي ال يسمح مبواجهة 

 تلجن احلكومات لتفعيل سياسة الطلب الكلي يف املدى القصري والسياسة اهليكلية يف املدى الطويل.
 

 .AS-AD الفرع الثالث :فعالية السياسة االقتصادية يف ظل منوذج العرض والطلب الكليني
 النموذج ميكن تبيينها وفقا للشكل التايل:ابلنسبة لفاعلية السياسة املالية يف ظل 

 . AS-AD(: فاعلية السياسة املالية يف ظل منوذج 18-2الشكل رقم )

 
Source : Angel Asensio, Op.cit, p.140 

(، وعلى اعتبار أن e; Q ePحداثيات )اإل ذات AD-ASيف منوذج  Eمن الشكل السابق، لدينا النقطة التوازنية 
صحو اليمني حىت يوافق مستوى  ISينسحب منحىن  Gالسياسة املالية التوسعية تقوم على زايدة االنفاق العام 

. وبطبيعة احلال سيؤدي ذلك لزايدة الناتج إىل  ePومستوى االسعار التوازين االصلي  1Gالنفقات احلكومية 
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ملوازاة مع ذلك ينسحب منحىن الطلب الكلي إىل وضعية . واب 1i إىل الفائدة معدل وارتفاع 1Qمستوى 
)e;P 1AD(G. 

. فتوازن منوذج  1Qإال أن املالحظ أن تقاطع تقاطع منحىن العرض والطلب الكليني ال يوافق مستوى الناتج 
AS-AD من  يقتضى ارتفاع االسعارPe  إىل ' Pe  وهذا ما يؤثر على وضعية كال من منحنياIS  وLM .

. IS(G1 ; (’Peإىل وضعية  G)e;P 1IS(صحو اليسار من وضعية  ISانتقال منحىن  تعمل على" بيجوفظاهرة "
وضعية  إىل eP ; LM(Ms(االنسحاب يسارا من وضعية إىل  LM نحىنمب فتدفع" كينزأما ظاهرة "

)'Pe ; LM(Ms وابلتايل فيتحول التوازن النهائي إىل النقطة .  '( ذات االحداثياتe; Q'ei .)1 

حالة ما إذا  يف ن الزايدة يف الناتج أقل من تلك الزايدة ص فاعلية السياسة املالية؛ حبيث أمما سبق، نستنتج تقل
في ظل نفس فابلنسبة لفاعلية السياسة النقدية ونفس الشيء  .1Q أقل من    eQ' كانت االسعار اثبتة، اي أن

لن يؤثر على العرض الكلي، ابملقابل سيدفع الطلب الكلي  النموذج فإنه يف احلالة العامة كل زايدة يف عرض النقود
 كما هو مبني يف الشكل التايل:.  صحو الزايدة ابنتقاله صحو اليمني

 .  AS-AD(: فعالية السياسة النقدية يف منوذج 19-2الشكل رقم )

 
Source : Angel Asensio, Op.cit, p.144 

  

                                       
1 Angel Asensio, Op.cit, p.142- 143 
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صحو اليمني حىت  LMانسحاب منحىن  1Msإىل  0Msمن الشكل، يرتتب على زايدة الكتلة النقدية من       
.  1i واخنفاض معدل الفائدة إىل   1Q، فيرتتب عليه زايدة الناتج إىل املستوى  LM( e;P1Ms) يبلغ الوضعية

لكن تقاطع اجلديد  .e;P 1AD(Ms(يف نفس الوقت منحىن الطلب الكلي سينتقل إىل وضعية جديدة وهي 
 .1Qملنحنيا العرض والطلب الكليني ال يوافق مستوى الناتج 

خرى ، وابلتايل فهناك تغيريات أ Pe إىل '  Peيقتضي ارتفاع املستوى العام لألسعار من  AS-ADفتوازن منوذج 
  .LMو ISتطرأ على مستوى منحنيا 

  Peإىل وضعية )' e;P LM(Ms1(صحو اليسار من وضعية  LM" تعمل على سحب منحىن كينزفظاهرة "
;1LM(Ms. " فتدفع مبنحىن  "بيجوأما ظاهرةIS  إىل اليسار من وضعية;Pe) 0IS(G  إىل وضعية  

;Pe’) 0IS(G( لذلك فالتوازن النهائي حيدث يف النقطة ذات االحداثيات . 'e; Q'ei .)  
يف حالة ن الزايدة يف الناتج أقل من تلك الزايدة أص فاعلية السياسة النقدية التوسعية؛ حبيث مما سبق، نستنتج تقل  
 .1Q أقل من    eQ' االسعار اثبتة، أي أن

عند مقارنة فاعلية السياستني، يتضح ان االختالف يكمن يف أثر كل من السياسة املالية والسياسة النقدية يف   
الرتكيبة النهائية لالنتاج، إذ يؤدي اخنفاض سعر الفائدة يف ظل السياسة النقدية التوسعية إىل زايدة مستوى 

الناتج النهائىي مما هو عليه يف حالة استخدام السياسة  االستثمار، وابلتايل تصبح حصة االستثمار أكرب يف تركيبة
  1املالية.

 
 .املبحث الثالث: دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي والنمو

االستقرار االقتصادي من أهم الوظائف االقتصادية للحد من التقلبات غري مرغوبة من  يعترب هدف حتقيق      
لسياسة املالية. ويتضمن االستقرار االقتصادي حتقيق استقرار االسعار، الن األسعار هي خالل استخدام ادوات ا

املقياس الذي يتم على اساسه حتديد القيم االقتصادية.  ومن املالحظ أن عالج الفجوات التضخمية مل حيظ 
االهتمام حول  ابالهتمام يف النموذج الكنزي، ألن املشاكل االقتصادية كانت تتمحور حول الكساد جعلت

الفجوات االنكماشية. ولكن بظهور متغريات اقتصادية جديدة وأصبحت مشاكل ارتفاع االسعار والضغوط 
 التضخمية أكثر حد ة الشيء الذي أدى لدراسة الفجوات التضخمية. 

                                       
 . 380، ص 2009ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، اجلزائر ، النظرية االقتصادية"التحليل االقتصادي الكلي"، ضياء جميد املوسوي،  1 



 

 
106 

 

 للسيـــــاسة املـــالية والتوازن االقتصادياآلاثر االقتصادية الكلية         : الثاينالفصل 

 املطلب األول : فاعلية السياسة املالية واالستخدام الكامل للموارد.
املالية يف حتقيق االستخدام الكامل للمورد ابستخدام أدواهتا األساسية واملتمثلة يف ميكن توضيح دور السياسة     

ن التوازن ميكن أن يتحقق عند مستوى أقل من مستوى " أكينز"حلكومي والضرائب؛ حيث أوضح االنفاق ا
ذا كان لعكس إظهر فجوة انكماشية، وحيصل االوطين الصايف الذي حيقق التوظيف الكامل للموارد وهنا ت الناتج

مستوى توازن الناتج الوطين الصايف أكرب من ذلك املستوى الذي حيقق التوظيف الكامل للموارد وهنا تظهر فجوة 
 تضخمية.

وما جتدر االشارة إىل أدوات السياسة املالية يف معاجلة الفجوات التضخمية واالنكماشية ، حبيث ميكن      
 املالية: األدوات التلقائية واألدوات املقصودة. التمييز بني نوعني من ادوات السياسة 

 األدوا  التلقائية واألدوا  املقصودة.الفرع االول: 
ابلنسبة لألدوات التلقائية يقصد هبا أن النظام االقتصادي حيتوى على عوامل حتقق االستقرار بطريقة تلقائية أوذاتية 

 ية للسياسة مايلي:وتشمل  األدوات التلقائ 1بدون تدخل السلطات املعنية.

، تتزايد يف حالة الرواج وتنخفض مع زايدة الدخل وتنخفض ابخنفاضه نظام الضرائب التصاعدية اليت تزيد -
 يف حالة الركود؛

 املدفوعات التحويلية من احلكومة إىل القطاع العائلي يف شكل إعاانت ومساعدات؛ -

 معينة.سياسات الدعم اخلاصة بتشجيع بعض القطاعات يف جماالت  -

، شاط االقتصادي يف جماالت االسعارللتنثري يف الن أما أدوات السياسة املالية املقصودة فتتطلب تدخل احلكومة
 من خالل: 2التوظيف، النمو وغريها.

 برامج االنعاش االقتصادي لدفع مستوى الطلب الكلي يف االقتصاد؛ -

 الدخول؛تغيري معدالت الضرائب سيسمح إبنعاش االقتصاد بسبب زايدة  -

 عمل.مشاريع التوظيف العامة خللق فرص ال -

 

                                       
 .244، ص مرجع سابقخالد واصف الوزين، أمحد حسني الرفاعي،  1 
 .245ص نفس املرجع،  2 
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  Deflationary Gap : حتليل الفجوة االنكماشيةالفرع الثاين: 
التوازن يف االقتصاد الوطين )الطلب الكلي يساوى الدخل الكلي( عند املستوى التوازين للدخل  يتحقق ماعند     

يقل عن مستوى دخل العمالة الكاملة يعىن وجود فجوة انكماشية، أي املستوى التوازين للناتج ال يؤدي إىل 
االنفاق طلب الكلي من خالل زايدة وهنا يظهر الدور الفعال للسياسة املالية يف  دفع ال 1استخدام كامل املوارد.

 و اجلمع بينهما. احلكومي، ختفيض الضرائب أ
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي حجم الزايدة يف الطلب الكلي لتحقيق التوظيف الكامل؟ وميكن توضيح 

ما يسمى حجم الزايدة الواجبة يف االنفاق احلكومي ومقدار التخفيض يف الضرائب أو االثنني معا من خالل 
اليت تقتضي زايدة اضافية يف االنفاق احلكومي بوحدة نقدية واحدة تؤدي إىل زايدة يف الدخل  "بنظرية املضاعف"

بعدة وحدات، على اعتبار أن االنفاق بواسطة شخص يعترب دخل لشخص آخر وهو وما يعرب عن امليل احلدي 
(، وإذا علمنا أن املضاعف هو عبارة عن C/Y لالستهالك )التغري يف االستهالك على التغري يف الدخل

( فإن ذلك يعين أن الزايدة يف االنفاق mpc-1/ 1مقلوب الفرق بني الواحد الصحيح وامليل احلدي لالستهالك )
وحدات نقدية،  (04) أربع وحدة نقدية واحدة سيؤدي إىل زايدة االنفاق يف االقتصاد مبقدارمبقدار   احلكومي

 :حيث

 2.املضاعف x الدخل= التيار يف االنفاق احلكومي يف التيار
Y= G . (1 /1-mpc) 

وعليه، فإن أي زايدة يف االنفاق احلكومي ينعكس على مستوى الناتج والدخل التوازين بزايدهتما مبقدار الزايدة يف 
 الناتج مضروبة يف مضاعف االنفاق.

 : إذن
 يف الناتج القومي / مضاعف االنفاق احلكومي. مقدار التيار يف االنفاق احلكومي = مقدار الزايدة

 

 

                                       
1  Claire Pignol, La Théorie de l'équilibre général, Septention, France, 2017, p.77 

 .385ص  ،مرجع سابقطاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري،  2 
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 (: الفجوة االنكماشية.20-2الشكل رقم )                     
 

   
 
 
 
 
 

 .171، مرجع سابق حممود يونس وآخرون،  املصدر:                              

( °45الشكل السابق، يتحقق التوازن الفعلي عند تقاطع منحىن الطلب الكلي مع اخلط االسرتشادي )خط من 
الطلب الكلي عند مستوى العمالة الة الكاملة والذي يتحدد بتقاطع ، ويقل عن مستوى دخل العم aعند النقطة 

ال بني الطلب الكلي الفع   (bc. وتقاس الفجوة االنكماشية ابملسافة )bالكاملة مع خط الدخل عند النقطة 
واخلط االسرتشادى عند مستوى دخل العمالة الكاملة. وتبني الفجوة االنكماشية القدر الذي جيب أن يزيد به 

   1ل يناظر العمالة الكاملة.الطلب الكلي لضمان حتقيق مستوى دخ

 inflationary gap الفجوة التضخمية:الفرع الثالث: 
تتحقق الفجوة التضخمية عندما يكون مستوى التوازن يف االقتصاد عند مستوى توازن الدخل يزيد عن مستوى  

الكلي عن طريق ويظهر هدف السياسة املالية املضادة للتضخم هو التنثري يف الطلب  2دخل العمالة الكاملة.
 ختفيض االنفاق احلكومي أو الزايدة يف الضرائب. والشكل املوايل يبني الفجوة التضخمية:

 
 
 

                                       
 .172، ص مرجع سابقحممود يونس وآخرون،  1 

2  Roger A. Arnold, Macroeconomics, South Western, USA,  2008, p. 322 
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 .(: الفجوة التضخمية21-2الشكل رقم )                        
 

   
 
 
 
 
 

 .نفس املرجعحممود يونس وآخرون،  املصدر:                                  

عند تقاطع الطلب الكلي الفعلي مع خط الدخل  bيتحقق التوازن الفعلي عند النقطة  من الشكل السابق،
فيتحدد بتقاطع الطلب الكلي عند مستوى العمالة الكاملة مع خط شادي، أما دخل العمالة الكاملة االسرت 
 abومن الواضح أن الدخل التوازين اكرب من دخل العمالة الكاملة، وتقاس الفجوة التضخمية ابملسافة  .الدخل

 1الة الكاملة.بني الطلب الكلي الفعلي وخط الدخل االسرتشادي عند مستوى دخل يناظر العم

 :املطلب الثاين: التمويل ابلعجز والتوازن املايل
املوازنة عادة ثالثة حاالت وجود فائض مايل، عجز مايل وأخريا توازن املوازنة. وتظهر حالة العجز   تواجه      

الدين )كتمثيل واقعي للعديد من االقتصادايت، ويف مثل هذه احلالة يتم متويل العجز عن طريق االقرتاض الداخلي 
  (.الدين العام)و االقرتاض اخلارجي( أاحلكومي

 
 املوازنة العامة  يف الفكر االقتصادي الفرع األول: عجز

يعد  عجز املوازنة العامة أحد القضااي اليت القت اهتمام املدارس االقتصادية بداية من الكالسيك وصوال       
 متخذي القراراتااي اليت تشغل االقتصاديني و وال تزال قضية عجز املوازنة أحد القض ،لالقتصاديني الكنزيني

 السياسة، وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات االقتصادية من قبل الدول واملؤسسات االقتصادية الدولية. 

                                       
 .172ص .مرجع سابقحممود يونس وآخرون،  1 
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، مبعىن عدم أتثري الدولة، وعدم تدخلها يف النشاط االقتصادي ةتبىن مبدأ حياد فقد ابلنسبة للفكر الكالسيكي
دأ توازن املوازنة العامة مبطريق حتقيق  يضمن الكالسيك ذلك عن على النشاط ووفرات القطاع اخلاص. ولكن

وما يؤخذ على مبدأ توازن امليزانية و حيادة السياسة املالية املتبعة عدم قدرة الدولة على التنثري يف النشاط  .للدولة
ففي فرتات الكساد ينخفض االنفاق احلكومي تلقائيا نتيجة اخنفاض الضرائب والعكس يف فرتات  ،االقتصادي

 1 الرواج.
 لألسباب التالية: اللجوء إىل عجز املوازنة العامة عدم ابلنسبة للكالسيك

ؤدي إىل اختاذ إجراءات من شناها الضغط على يعدم توازن امليزانية يساهم يف منو اإلنفاق احلكومي، و  
 الضرائب لزايدة حصيلة الضرائب؛  عيداف

إن  وجود العجز املايل يؤدي إىل تدهور قيمة النقود وزايدة مستوايت األسعار، وابلتايل يؤدي إىل استمرار  
 ؛العجز 

االستثمار ) إن  اقرتاض احلكومة ال يضيف طاقة إنتاجية، وما هو إال  سحب من موارد القطاع اخلاص 
 ة يؤدي إىل عدم القدرة على متويلن  اقرتاض احلكوم، كما الإلنفاق على االستهالك احلكومي (اخلاص

لسنوات لحيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للموازنة العامة  ،املوازنة العامة مستقبال
 املقبلة؛ 

وأن  األسعار واألجور ال سواق، يف تسيري االاليد اخلفية وآلية   سايقانون  "كينز"رفض  ابلنسبة للفكر الكنزي،
وهلذا اقرتح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإجياد التوازن  .ابملرونة اليت افرتضها الكالسيك تتسم

بتدخل الدولة إلعادة التوازن  كينزللدخل الوطين من خالل السياسات املالية والسياسات النقدية. فقد اندى 
ن  عجز أي أة وذلك من أجل استعادة هذا التوازن، قتصادي وتفعيل السياسة املالية وعدم توازن املوازنة العاماال

عند حدوث خلل يف التوازن بني الطلب ف .يؤدي إىل مستوى التشغيل والناتج املوازنة يكون مرغواب فيه طاملا
قتصادي العام ى هذه البطالة وإحالل التوازن االوالعرض، يتعرض االقتصاد حلدوث البطالة، فإن ه ميكن القضاء عل

 ،زايدة اإلنفاق العام ابملقدار الذي يتطلبه حتقيق االستقرارعن طريق لتمويل ابلعجز)عجز املوازنة(، من خالل ا

                                       
 .137، ص 2008 ،، دار اثراء للنشر والتوزيع، االردنساسيا  علم االقتصاد اجلزئي والكليأحممد طاقة،  1 
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وأيضا عندما يتعرض االقتصاد للتضخم فإن ه ابإلمكان القضاء عليه من خالل حتقيق فائض ابإليرادات العامة من 
 1حتقيق االستقرار.  خالل زايدة الضرائب وختفيض اإلنفاق العام ابملقدار الذي يتطلبه

خنلص إىل أن  الفكر الكنزي يؤمن بفاعلية املوازنة العامة وعدم حياد السياسة املالية، وإبمكانية إحداث  ،مما سبق
 عجز املوازنة العامة أي عدم توازن املوازنة العامة يف سبيل حتقيق التوازن العام لالقتصاد الوطين.

  

  :الفرع الثاين : طبيعة العجز املايل
ات االقتصادية األخرى،        يستخدم عجز املوازنة يف التحليل املايل لقياس أثر املوازنة العامة للدولة يف املتغري 

حلديث للمالية العامة بني أنواع الفكر اي ز ميو  ،وحشد املوارد يف الدول الناميةوكذلك دورها يف عملية التنمية 
 2ساسية للعجز و هي:أ

املقاس عن طريق الفرق بني االيرادات والنفقات العامة، وهنا العجز يعكس الفجوة  التقليدي: هوعجز ال 
 اليت جيب تغطيتها ابإلقرتاض احلكومي.

العجز احملدد هبذا املفهموم غري حمدد بدقة، قد يكون يف مؤسسات القطاع العمومي و اهليئات العمومية 
 مة لعالج العجز قد ال حتقق أهدافها؛أو يف مؤسسات الضمان االجتماعي، وعليه الربامج املصم

 ، ويتمثل يف متطلبات االقرتاضالعجز التشغيلي: يعين هبذا املفهوم قياس العجز يف ظروف التضخم 
 احلكومي والقطاع العام مطروح منه الفوائد املدفوعة لتصحيح وضع التضخم؛

النفقات بصفة مستمرة ويصبح  تغطية اإليرادات العامةعدم قدرة نتيجة يظهر  :(بنيوييكلي )اهلعجز ال 
ال يعكس هذا العجز عدم توافق االيرادات والنفقات فقط بل يعكس عدم توازن اجلهاز  العجز دائما،

املايل كله. والسبب هو زايدة االنفاق مبعدل يزيد عن مقدرة املالية لالقتصاد، أي عدم مقدرة الدخل على 
 ؛ حتمل األعباء العامة

هوم للعجز يستبعد مدفوعات الدين من النفقات العمومية، نظرا ألن الفوائد العجز األساسي: هذا مف 
  لتصرفات جارية؛اليت تسدد عن الدين ما هي إال نتيجة لعجز سابق وليس نتيجة 

                                       
 .139مرجع سابق، ص حممد طاقة ، 1 
 .65 -62، ص 2016، دار الفكر والقانون، مصر، أذون وسندا  اخلزينة العامة دراسة حتليليةعالء إبراهيم عبد املعطي،  2 
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هذا النوع و ين أثناء تنفيذ املوازنة، انتج عن الوضعية االقتصادية اليت مير هبا اقتصاد البلد املعالعجز الدوري  
، ويف أغلب األحيان يعود سبب هذا العجز إىل االخنفاض املفاجئ يف اهاية السنة املالية ظهر كذلكي

 لإليرادات الناتج هو اآلخر عن تغيري األوضاع االقتصادية خالل فرتة تنفيذ املوازنة. 
   

 .نظرية التمويل ابلعجز الفرع الثالث:
 1:اجتاهات اختلف االقتصاديون حول نظرية التمويل ابلعجز وظهرت ثالثة

 ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن  هذا التمويل حيقق ما يلي:  :املؤيّد لنظرية التمويل ابلعجز االجتاهأوال: 
 تشجيع االستثمار ويسرع معدالت النمو اإلقتصادي؛  -
 خيلق كتلة سلعية يف املستقبل تكفي إلعادة امتصاص الكتلة النقدية مصدر هذا التمويل؛  -
 التمويل ابلعجز يساعد على توزيع أعباء التنمية بني أجيال احلاضر واملستقبل.  -
 تلجن ان  هذا التمويل يؤدي إىل تضخم نقدي حاد نظرا ألن  البلدان اليت املعارض للتمويل ابلعجز االجتاه اثنيا:

 ، وما يرتتب عن هذا التضخممرتفعاهبا  ضعيفا، وامليل احلدي لالستهالك هبا اإلنتاجي هازاجلإليه غالبا ما يكون 
اندى أصحاب هذا االجتاه بضغط النفقات  كما.  ظهور السوق السوداء من تشجيع املضاربة، ضعف االدخار

  .الدعم السلعي التخلي عن سياسةو العامة 
ضمن  أن  التمويل ابلعجز جيب أن يكونحسب هذا االجتاه  :سياسة التمويل ابلعجزيف االجتاه املعتدل  اثلثا:

حدود معينة، وان  يوجه صحو املشاريع اإلنتاجية ذات مردود سريع تستطيع من خالل الطلب على إنتاجها 
ن نسبة التمويل ابلعجز ال تتعدى معدل زايدة الناتج. كما ميكان تكون جيب  و ،امتصاص الكتلة النقدية الزائدة 
 العامة أو عن طريق االصدار النقدي. لعجز املوازنة أن ميول ابلقروض

يف حدود الغطاء املوجود يف اجملتمع من سلع جيب أن يكون اإلصدار النقدي  أن وما جتدر االشارة إليه،     
وخدمات، فإذا مت  إصدار أوراق مالية دون أن يقابلها غطاء من السلع واخلدمات، فمعىن ذلك أن  كمية أكرب من 

وكذلك حيدث تضخم عندما  ،ر من السلع واخلدمات ويسمى هذا األمر ابلتضخم النقديالنقود تطارد كمية أصغ
يتم خلق االئتمان بزايدة النقود املصرفية مبعدل يفوق معدل منو الناتج الوطين ويسمى هذا التضخم ابلتضخم 

                                       
 .149، ص نفس املرجعة، قحممد طا 1
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وإيرادات غري مملوكة هلا،  املايل. وبذلك ميكن للدولة عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد متويل النفقات العامة مبوارد
أو غري حقيقية ويعد  اإلصدار النقدي اجلديد من أسهل الوسائل اليت تلجن إليها الدولة يف تغطية النفقات العامة 

االقرتاض أو زايدة يف حالة عدم كفاية اإليرادات العامة، وتلجن إليها الدول النامية بصفة خاصة، عند عجزها عن 
 .حصيلة الضرائب

توجيه يتم و  مي ز اجلهاز اإلنتاج ابملرونةيتجيب أن  ناجتة عن اإلصدار النقدي اجلديدي اآلاثر السلبية الولتفاد
السياسات االقتصادية  ، ابإلضافة توجيهعلى فرتات متباعدةو   استثمارات حيوية وسريعة العائداإلصدار اجلديد إىل

طرة على اآلاثر التضخمية الذي يسببها اإلصدار لضمان السي الستثمار وسعر الفائدة والضرائبمثل سياسات ا
  1النقدي.

مما سبق يتضح أن  املفهوم الكالسيكي لتوازن املوازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة آنذاك، وال يتناسب       
الوطين مع وظائفها احلديثة) املنتجة( وما تسعى إليه من حتقيق عمالة كاملة، رفع مستوى اإلنتاج وزايدة الدخل 

) السياسة املالية( تستخدمها  فاملوازنة أداة من أدوات السياسة االقتصادية .ا حتقيق التوازن االقتصادي العاموأخري 
رضية كما قد الدولة إلحداث أمور مرغوبة وتتجنب أمور غري مرغوبة، ومنه فإن  توازن امليزانية قد يعطي نتائج مُ 

اع االقتصادية السائدة. هلذا ال ميكن املناداة بتوازن املوازنة يف مجيع رضية وهذا حسب األوضيعطي نتائج غري مُ 
دية يؤدي حسن استخدامها نقالسيولة الففي حالة االزدهار االقتصادي يتوفر فائض يف املوازنة ميتص  ،احلاالت

اصة عبئ التضخم، ميكن للدولة يف حاالت الركود االقتصادي أن ترفع من حجم اإلعتمادات وخ خفيفإىل 
كما أن  تطبيق نظرية توازن املوازنة قد يساهم يف زايدة   .تاج وابلتايل حتريك عجلة التنميةاالستثمارية فتزيد من اإلن

األزمة االقتصادية، ففي حالة الركود االقتصادي تنخفض الدخول واإليرادات الضريبة هذا من جهة ومن جهة 
ية النفقات اهلامة، فعندئذ تكون قد اقتطعت أموال يكون أخرى تضطر الدولة إىل زايدة احلجم الضرييب لتغط

 االقتصاد حباجة ماسة هلا. 
ات االقتصادية حمتملة التغري  يف أية حلظة  ،ابإلضافة إىل ما سبق إن  توازن املوازنة ال أيخذ بعني االعتبار املتغري 

املوازنة وسيلة لتحقيق التوازن اقتصادي  توازن املوازنة قد يؤدي إىل نتائج عكس ما يهدف إليه وهلذا يصبح توازنف
 العام وليس غاية يف حد  ذاته. 

                                       
 .187، ص مرجع سابقحممود يونس وآخرون،  1 
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 .قتصاديعامة للدولة يف حتقيق التوازن االأثر التوازن املايل للموازنة ال املطلب الثالث :

مايل  لقد تطور مفهوم توازن املوازنة العامة من توازن كمي بني اإليرادات العامة والنفقات العامة إىل توازن     
واقتصادي واجتماعي للموازنة العامة كما يتضمن التوازن الكمي والنوعي أيضا، ويفرتض يف هذا التوازن أال  يكون 

 بل جيب أن يكون فاعال ومؤثرا بشكل إجيايب.  ،حياداي يف احلياة االقتصادية للبالد

قدي يف استثمارات ذات طابع إنتاجي فالتوازن املايل للتمويل ابلعجز يفرتض استخدام القروض واإلصدار الن    
تستطيع عوائدها وفاء هذا الدين وخدمته، أما التوازن االقتصادي للموازنة العامة يفرتض أن تكون منفعة إنفاق 

قتصادي للمالية العامة يتحقق القطاع اخلاص، وهكذا فالتوازن االاإليرادات العامة ال تقل عن منفعة بقائها لدى 
الدخل الوطين أو زايدة املنفعة االقتصادية العامة يف االقتصاد الوطين معادلة على األقل للمنفعة عندما تكون زايدة 

 .موالالدخل الوطين نتيجة اقتطاع هذه األ من اقتطعتاليت 

أما التوازن االجتماعي للموازنة العامة فيقوم على أساس زايدة القوة الشرائية لدى الطبقات ذات الدخل      
حدة  ل خيفض منمستواها املعيشي، فالدولة تقتطع أمواال وتعيد توزيعها فيما بعد بشك حتسنيوكذا احملدود، 

وعلى هذا األساس فقد أصبح ينظر إىل توازن املوازنة ليس على  1.التفاو ت الطبقي بني فئات اجملتمع املختلفة
السليب من الذمة املالية للدولة جيب أن يتمخض  بوازن املايل، فني زايدة يف اجلاناالستقالل ولكن من خالل الت

 عنه زايدة يف اجلانب اإلجيايب تكون مساوية هلا على األقل. 

يتحقق التوازن االقتصادي للسياسة املالية عندما تكون املنفعة اليت يتم تقدميها إىل االقتصاد الوطين ، وعليه    
ة اقتطاع األموال، فإذا اخنفض الدخل الوطين نتيجة زايدة مساوية على األقل اليت حجبت عن الدخل الوطين نتيج

االقتطاعات العامة فهذا يعين أن النفقات العامة قد جتاوزت حد ها األعلى، أما إذا ازداد الدخل الوطين فهذا يعين 
ن االقتصادي ل على أن  التواز القتطاعات العامة، األمر الذي يدأننا منيل إىل احلد  األدىن حلجم اإلنفاق العام وا

 الذي حتققه السياسة املالية العامة يعظم مردود النظام االقتصادي ويساهم يف حتقيق التوازانت االقتصادية. 
 
 

                                       
 . 198، ص مرجع سابقحممد طاقة،   1
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 :لصفلاة ــــخالص

املفهوم الكالسيكي لتوازن املوازنة العامة فإن  تطور دور الدولة وتعدد وظائفها انعكس على توازن املوازنة،        
فاملوازنة أداة من أدوات السياسة . سب مع وظائفها احلديثة) املنتجة(الدولة آنذاك، وال يتنايتماشى مع وظيفة 

 منها.  مرغوبة وتتجنب غري مرغوبةأتثريات )السياسة املالية( تستخدمها الدولة إلحداث  االقتصادية
اإليرادات من جهة أخرى. وإمنا النفقات الالزمة لتسيري مصاحل الدولة من جهة، وبني توازن بني اليقتصر إقامة وال 

، نوعيالتوازن الرقمي للموازنة بل تعداه إىل توازن  إىلالنظر  يعدأصبح له عالقة ابجلانب االقتصادي، ومن مث مل 
إن  توازن املوازنة ال أيخذ بعني االعتبار وخاصة . طبيعة مفهوم التوازن من توازن كمي إىل توازن نوعي ي تغريأ

ات  توازن املوازنة قد يؤدي إىل نتائج عكس ما يهدف إليه وهلذا ف ،االقتصادية حمتملة التغري  يف أية حلظةاملتغري 
 يصبح توازن املوازنة وسيلة لتحقيق التوازن اقتصادي العام وليس غاية يف حد  ذاته. 

على توازن أمشل، وهو التوازن  إن  درجة االهتمام ابلتوازن احلسايب للموازنة العامة قد تراجعت ألن ه مت الرتكيز    
االقتصادي العام، والذي وجد أنه يتحقق على حساب العجز يف املوازنة، الشيء الذي أدى إىل ظهور نظرية 

وأيضا عندما يتعرض  االقتصادي، زايدة اإلنفاق العام ابملقدار الذي يتطلبه حتقيق االستقرارعن طريق العجز. 
من خالل زايدة الضرائب وختفيض اإلنفاق العام ابملقدار الذي  معاجلة ذلكاالقتصاد للتضخم فإن ه ابإلمكان 

  يسمح إىل حالة االستقرار.

إن  التوازن االقتصادي العام يتحقق عندما تكون املنفعة اليت يتم تقدميها لالقتصاد الوطين معادلة على وعليه، ف
االقتصادي العام غرضه أن تصل مردودية النظام  ، فالتوازناليت يتم اقتطاعها من القطاع اخلاصاألقل للمنفعة 

االقتصادي إىل أعلى حد  هلا، ويسهم ذلك يف حتقيق التوازن االقتصادي العام املتمثل بتوازن العرض والطلب، 
 .االستثمار و هالك، توازن االدخارتوازن اإلنتاج واالست
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 :ـدــــــــــــــــمتهيـــــــ

لقد أدى إدخال البعد البيئي يف اجملال االقتصادي إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصادية، من جمرد استغالل      
املوارد االقتصادية إلشباع احلاجيات اإلنسانية املتعددة واملتجددة إىل مفهوم التنمية املستدامة، واليت هتتم ابلعالقة 

سان وحميطه الطبيعي الذي يعيش فيه، مع اعتبار أن إشباع حاجيات احلاضر واالرتقاء ابلرفاهية بني اإلن
 االجتماعية، ال ميكن أن يكون على حساب قدرة األجيال املستقبلية على الوفاء ابلتزاماهتا.

ة منها، السيما يف ظل وتُعد التنمية املستدامة من أهم التحدايت اليت تواجه اجملتمعات احلاضرة خاصة النامي    
 اليتاملتبعة تنامي واتساع الفجوة بني هذه االقتصادايت واالقتصادايت املتقدمة، بسبب السياسات االقتصادية 

كمصدر اساسي وحيوي يف ايرادات الدولة، هبدف دفع هتدف إىل استغالل املوارد الطبيعية أقصى استغالل،  
 االجتماعية يف نفقات ال ختلق ايرادات مستقبلية مستمرة ومستدامة.عجلة التنمية وحتسني االوضاع االقتصادية و 

 ويف هذا الفصل سيتم التطرق إىل:

 ؛مفاهيمي للتنمية املستدامةمدخل  :املبحث األول 

 ؛بعاد التنمية املستدامة ومؤشرات قياسهاأ الثاين:املبحث  

 .املالية العامة للدولةالسياسة استدامة  الثاين:املبحث  
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 :املبحث األول: مدخل نظري للتنمية املستدامة

كان مفهوم التنمية مرتبط أساسا ابلنمو االقتصادي ومبدى فاعلية الربامج واخلطط التنموية، لكن بعد األخذ        
مبفهوم التنمية الشاملة املستدامة أصبح األمر يتعدى ذلك، على اعتبار أن هذه األخرية تقوم على حتوالت أساسية 

اجملاالت االقتصادية، االجتماعية، البيئية وحىت السياسية، من خالل احملافظة على املوارد الطبيعية لتلبية يف 
 احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية على أساس العدل واملساواة.  

لتنموي لربوز هذا ويتناول هذا املبحث اإلطار النظري ملفهوم التنمية املستدامة، من خالل التطرق إىل تطور الفكر ا
 املفهوم، وخمتلف أبعاده ومبادئه ومؤشرات قياسه.

 املطلب األول: التطور التارخيي للتنمية املستدامة:
 سيتم التطرق يف هذا املطلب للتطور التارخيي للتنمية املستدامة، بداية من النمو إىل التنمية مث إىل التنمية املستدامة. 

 إىل االستدامة: الفرع األول: التنمية من النمو
 لقد مّر النموذج التنموي أبربعة مراحل أساسية وهي:

امتدت من هناية احلرب العاملية الثانية إىل منتصف ) التنمية كمرادف للنمو االقتصادياملرحلة األوىل:    
يلة لزايدة الستينات(، وأهم ما مييز التوجه التنموي يف هذه املرحلة هو االعتماد على إسرتاتيجية التصنيع كوس

 مستوايت الدخل الوطين وحتقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي.
وعليه، فإن النمو االقتصادي يشري إىل أن الزايدة يف إمجايل الناتج احمللي مبا يكفل حتقيق زايدة يف متوسط نصيب 

 2ابإلضافة أنه جيب أن تتوفر بعض الشروط وهي:  1الفرد من الدخل احلقيقي،
  اليت تتحقق يف دخل الفرد جيب أن تكون زايدة حقيقية وليست نقدية، أي الزايدة يف النمو إن الزايدة

 أكرب من الزايدة يف عدد السكان؛ 

  .إن الزايدة اليت تتحقق يف دخل الفرد جيب أن تكون على املدى الطويل وليست زايدة عرضية 

يها الفرد من السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها إضافة إىل ذلك، إن النمو يتمثل يف زايدة الكمية اليت حيصل عل
 وليس بنوعيتها، كما أنه ال يهتم بتوزيع الدخل بني فئات اجملتمع.

 

                                       
 .18 ، ص2000الطبعة األوىل، ،  القاهرة، دار الشروقالتنمية يف عامل متغري، إبراهيم العيسوي،   1
 .54 ص ، 2000قتصاد، اإلسكندرية، ، قسم االنظرية وتطبيقية" قتصادية "دراساتالتنمية االحممد عبد العزيز عجيمة وآخرون،   2
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 1" وهي:والت روستوإن النمو يف أي جمتمع مير خبمسة مراحل حمددة ومتتابعة حّددها "
اة االقتصادية، سيادة : والذي يغلب فيه الطابع الزراعي البدائي على احليمرحلة اجملتمع التقليدي .1

 األعراف التقاليد االجتماعية وسيطرة الطبقة اإلقطاعية، كما أن تطور هذا اجملتمع يكون ببطء شديد.

: تعترب مرحلة انتقالية يستعد فيها اجملتمع للتخلص من مرحلته التقليدية مع توفر مرحلة التهيؤ لالنطالق .2
ل اجملتمع من نظام اقتصادي زراعي متخّلف إىل شروط اقتصادية، اجتماعية وسياسية معينة، فيتحو 

ضرورة اخنفاض معدل املواليد وظهور طبقة واعية تعمل  روستو"معامالت اقتصاد السوق. كما يشرتط "
 على ضرورة التغّيري، وبناء جمتمع حديث مستعد ملواجهة التطورات الكبرية.

 تعرتض عملية النمو وتعبئة طاقات اجملتمع : يتم يف هذه املرحلة القضاء على القوى اليتمرحلة االنطالق .3
من صايف  %15-%10أن يكون من  روستو"وزايدة االدخار واالستثمار عند األفراد؛ حيت يشرتط"

الدخل القومي، حىت يتم تنمية بعض القطاعات الصناعية وابلتايل زايدة النمو االقتصادي، وتستمر هذه 
 سنة. 30إىل  20املرحلة من 

من الدخل القومي؛ حبيث  %20-%10تتميز هذه املرحلة بزايدة معدل االستثمار من : مرحلة النضج .4
تصبح الزايدة يف معدل اإلنتاج تفوق نسبة الزايدة يف السكان، كما يبدأ االقتصاد ابالزدهار يف جمال 

 سنة تقريبا. 40التجارة اخلارجية، وتستمر هذه املرحلة 

ل النشاط االقتصادي إىل قطاع اخلدمات وإنتاج السلع املعمرة  : هنا يتم انتقامرحلة االستهالك الوفري .5
كاألجهزة الكهرابئية وصناعة التكنولوجيا املتقدمة، وتقل نسبة اليد العاملة يف القطاعني الزراعي 
والصناعي التقليدي، كما يكون هناك ارتفاع كبري يف متوسط دخل الفرد وتوفري اخلدمات االجتماعية 

 والرتفيه.   

التنمية وفكرة التوزيع )من هناية الستينات إىل بداية السبعينات( تغرّي مفهوم التنمية من تركيزه على حلة الثانية: املر 
الاّلمساواة  اجلانب االقتصادي فقط إىل اهتمامه ابجلانب االجتماعي من خالل مكافحة مشاكل الفقر، البطالة و

أهنا : جمموعة اإلجراءات والتدابري االقتصادية واالجتماعية يف التوزيع، وتُعرف التنمية يف هذه املرحلة على 
والثقافية، هتدف إىل حتقيق تغيري هيكلي يف الكيـان االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن حتقيق زايدة 

                                       
 .36-32، ص 2001، الطبعة األوىل، األردن، دار املناهج للنشر، التنمية إدارةحلمي شحادة حممد يوسف،   1
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الناتج بني حقيقية يف الناتج اإلمجايل، ترافقها زايدة مستمر لدخل الفرد احلقيقي، كمـا هتدف إىل توزيع عادل هلذا 
 الطبقات املختلفة اليت تساهم يف حتقيقه.

: التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة )من منتصف السبعينات إىل منتصف الثمانينات(، يف املرحلة الثالثة
ايف هذه املرحلة تطور مفهوم التنمية لريتبط ابلعديد من اجملاالت االجتماعية والثقافية اليت تسعى لرفع مستوى الثق

يف اجملتمع وترقية اإلنسان، ابإلضافة إىل استحداث مفهوم التنمية البشرية الذي هتتم بدعم قدرات الفرد وحتسني 
 مستوى معيشته. وتعرف التنمية يف هذه املرحلة على أهنا:

اجية ذاتية، عملية جمتمعية واعية وموجهة إلجياد التحوالت اهليكلية اليت تؤدي إىل تكوين قاعدة وإطالق طاقة إنت  
يتحقق مبوجبها تزايد منتظم يف متوسط إنتاجية الفرد وقدرات اجملتمع ضمن إطار من العالقات االجتماعية، ويؤّكد 
االرتباط بني املكافأة واجلهد، كما يعمق متطلبات املشاركة مستهدفا توفري االحتياجات األساسية، لضمان األمن 

 .الفردي واالجتماعي
لتنمية املستدامة )من هناية الثمانينات إىل يومنا هذا( إضافة إىل اجلوانب السابقة يتم إضافة ااملرحلة الرابعة: 

 اجلانب البيئي بسبب مشاكل تغري املناخ  واملخاطر البيئية اليت هتدد أشكال احلياة على سطح الكرة األرضية.
 

 الفرع الثاين: تطور مفهوم التنمية املستدامة :
نمية املستدامة وليد ساعته كنموذج تنموي جديد، بل كان نتاج جدال طويل بداية من جمرد مل يكن مفهوم الت    

أفكار ومفاهيم إىل أهداف ومبادئ واجبة التطبيق، فمنذ السبعينات من القرن املاضي كانت هناك مؤشرات تدل 
عاته، وكذلك حميط البيئة على أنه جيب التغّيري يف منهج التنمية ابلشكل الذي يتماشى مع حاجات اإلنسان وتطل

   1الذي حوله.
والتنمية املستدامة تطورت اترخييا نتيجة للقصور يف مفاهيم التنمية السابقة، ونتيجة للتدهور البيئي الذي عرفته     

الكرة األرضية بسبب النشاطات اإلنسانية غري املسؤولة واالستعمال املفرط للموارد الطبيعية، وابلتايل عقدت 
من املؤمترات والندوات اليت ُعنيت ابلبيئة وبكيفية حتسني النشاطات االقتصادية بشكل يتماشى مع الكثري 

 متطلبات االستدامة.
 وفيما يلي يتم عرض أهم احملطات التارخيية للتنمية املستدامة: 

                                       
قتصادي للتنمية املستدامة "التجارة لإلدارة البيئية، املنظور اال ، مداخلة ضمن مؤمتر العريب اخلامسكيز خاص على اإلدارة البيئيةتر التنمية املستدامة مع سحر قدور الرفاعي،  1

 . 22 ، ص2007 الدولية وأثرها على التنمية املستدامة" ، جامعة الدول العربية، سبتمرب
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 (: التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة حسب أهم التواريخ املفتاحية.1-3الشكل رقم ) 

 
 المنتدى العربي للبيئة والتنمية: 2016                                                                                                            

                                                                                                                                                                          المستدامة: مؤتمر االمم المتحدة للتنمية 2015                                                                                                        

 (20)ريو +                                                                                                                 ا

 قمة كوبن هاغن حول المناخ :2010                                                                                                      

 : مؤتمر بالي2007                                                             

   KYOTO  2كول وتو: بر2005                                                                                            

 تحدة حول التنمية المستدامةممؤتمر األمم ال 2002                                                                                        

 KYOTO: بروتوكول 1997                                             

 : قمة األرض حول البيئة والتنمية1992                                             

 (CMED) : تقرير مستقبلنا المشترك من طرف1987                                                          

 : تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة حول حالة البيئة العالمية1982                                                              

 ة: قمة األمم المتحدة حول البيئة والتنمي1972                          

 : تقرير نادي روما حول حدود النمو1972               

 : إنشاء نادي روما1968                                                          

 ( أول تقرير حول حالة البيئةUICN)نشر  :1950

 
 ابالعتماد على: الطالبة من إعداد: املصدر

1) Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Le Développement Durable Enjeux Politiques     

Économiques et Sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45 

2) Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, 

France, 2004, p. 13 

3) WWW.UN.ORG 

 

 : 1987-1950الفرتة من  .1

 يف هذه الفرتة مت االهتمام ابملسائل البيئية  وبداية تبلور الفكر أملفاهيمي للتنمية املستدامة كما يلي: 

 UICN" International Union for : نشر اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 1950 

conservation of natural"  أول تقرير حول    ومقرها بسويسرا 1948منظمة عاملية أُنشئت سنة  وهي

 نقطة تحول

بداية تطور المفاهيم البيئية 
 والتنمية المستدامة

 التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها والقوانينتطور فكر 
 الملزمة بتطبيقها
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حالة البيئة العاملية، وهدف هذا التقرير إىل دراسة وضعية البيئة يف العامل، وقد أُعترب هذا التقرير الرائد خالل 
 1ابملصاحلة بني االقتصاد والبيئة يف ذلك الوقت.تلك الفرتة، يف جمال املقارابت املتعلقة 

: مت إنشاء اندي روما واندى هذا األخري إىل ضرورة إجراء أحباث ختّص جماالت التطور العلمي 1968 
 2لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة.

حول تطور  "The First Global Revolution: اندي روما ينشر تقريرا مفصال بعنوان "1972 
 .2100تمع اإلنساو  وعالقة ذلك ابستغالل املوارد الطبيعية، وتوقعات ذلك حىت سنة اجمل

بسبب  21ومن أهم النتائج اليت خرج هبا هذا التقرير من هو: أنه سوف حيدث خلل كبري خالل القرن  
كما مت نشر   3ة،التلوث البيئي، واستنزاف املوارد الطبيعية بشكل غري عقالو  ال خيدم مصاحل األجيال املستقبلي

( متغريات أساسية ابرزة وهي: 05"، واليت تضمنت منوذجا رايضيا لدراسة مخسة )حدود النمودراسة بعنوان "
استنزاف املوارد الطبيعية، النمو السكاو ، التصنيع، سوء التغذية وتدهور البيئة؛ حيث أبرزت هذه الدراسة 

رض وذلك ملدة ثالثني سنة القادمة، وتوصلت إىل أنه اجتاهات هذه املتغريات اخلمس وأثرها على كوكب األ
مع استمرار الوضع التنموي يف العامل بنفس األمناط السائدة، فإن ذلك سيؤدي خالل قرن من الزمن إىل 

 استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية.

 فيها عرض مت انعقاد قمة األمم املتحدة حول البيئة يف ستوكهومل، مت نفس السنة من 1972جويلية   
جمموعة من القرارات اخلاصة ابلتنمية االقتصادية، وضرورة الرتابط بني البيئة والتنمية االقتصادية، وقد مت خالهلا 

( املكمل لربانمج األمم املتحدة للتنمية  PNUEاالنتهاء من إنشاء برانمج األمم  املتحدة للبيئة  )
(PNUD وحضر هذا املؤمتر ،)ون األرض والتنبيه لألخطار اليت هتدد البيئة وضرورة دولة، وتناول شؤ  115

 االهتمام هبا.

: أُستعمل ألول مرة مصطلح التنمية املستدامة من طرف اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 1980  
(UICN) ، 4حول اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة. وهذا من خالل تقريره 

                                       
1  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p. 45 

 .294، ص 2000 للنشر والتوزيع، مصر، ، دار األمنيقتصاد محاية البيئةاحممد عبد البديع،  2
3 J. Ernult et A. Ashta, Développement Durable, Responsabilité Sociétale de L'Entreprise, Théorie  Des  

Parties Prenantes : Évolution et Perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 

2007, p. 6 
4 Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p .45 
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ملتحدة للبيئة تقريرا حول حالة البيئة العاملية مبين على واثئق علمية برانمج األمم ايضع :  1982  
ألف من األنواع النباتية  25وبياانت إحصائية أّكدت اخلطر احمليط ابلعامل، وأشار هذا التقرير إىل أن أكثر من 

للتدهور البيئي واحليوانية يف طريقها إىل االنقراض، وأن هناك الكثري من الكائنات قد اختفت هنائيا نتيجة 
والتلوث العاملي الذي صاحب الثورة الصناعية، كما أشار التقرير إىل أن األنشطة البشرية قد أطلقت خالل 

مليون طن من أكسيد  68مليون طن من أكسيد الكربيت، و  990يف اهلواء ما يقارب  1981سنة 
 .مليون طن من أكسيد الكربون من عدة مصادر صناعية  177النرتوجني، و

تتكون ، (CMED): أقّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إنشاء اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 1983 
هذه اللجنة من جمموعة من الشخصيات السياسية ملختلف الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وُعينت رئيسة 

 1رئيسة هلذه اللجنة. "Harlem Brundtlandوزراء النرويج "

التابعة لألمم املتحدة تقريرا  (CMED)اللجنة العاملية للبيئة والتنمية   قدمت : 1987أفريل  27 
حيث تطرق إىل التنمية املستدامة بشكل مفصل، ومت خالله بلورة أول تعريف "مستقبلنا املشرتك"؛ بعنوان 

التنمية قابلة لالستمرار  دقيق هلا، وأّكد التقرير أنه ال ميكن االستمرار يف التنمية ابلشكل احلايل ما مل تكن هذه
من دون ضرر بيئي، وأدركت هذه اللجنة أن هناك حاجة ماسة لتغيري مفهوم التنمية، لذلك أشارت رئيسة 

" ابعتبارها رئيسة للجنة العاملية للبيئة والتنمية، إىل خماطر مشاكل البيئة العاملية  Brundtlandوزراء النرويج "
شاطات البشرية غري املسؤولة، وكذلك نبهت إىل ضرورة حماربة كافة أشكال املتفاقمة من عام آلخر نتيجة للن

لعامل واملشاكل األخرى املتعلقة بشىت جماالت التنمية من اإلنتاج واالستهالك، وهلذا يعد تقرير ا يف الفقر
"Brundtland .2" نقطة التحول األساسية لبلورة املفهوم احملدد والدقيق للتنمية املستدامة 

 
 : 1987رتة ما بعد الف .2

تُوجت حمصلة العمل الدويل خالل السبعينات والثمانينات بشأن العالقة املتبادلة بني البيئة والتنمية وبروز 
ُعقد العديد من املؤمترات والندوات احمللية  التنمية املستدامة كمفهوم ومنوذج مؤسس وصريح، بعد ذلك

تصادية تدعوا إىل ضرورة إعادة النظر يف اجتاهات التنمية والدولية وبدأت خمتلف األطراف السياسية واالق
 احلالية.

                                       
1  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p . 30 
2  Farid Badache, le Développement Durable Tout Simplement, Edition Eyrolles, Paris, 2008, p. 09 
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انعقاد قمة األرض األوىل برعاية األمم املتحدة حول البيئة :  1992جوان   13-14 
رئيس دولة،  108شخص، و 4000وحضرها أكثر من  1بريودجيانريو ابلربازيل، (CNUED)والتنمية

ومت فيه صياغة إسرتاتيجيات وتدابري للحد من أاثر التدهور  .عاملدولة من معظم أحناء ال 172وشاركت فيه 
 2البيئي يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا.

وقد خرج هذا املؤمتر مبجموعة نتائج مهمة؛ حيث مت وضع معاهدات للحد من التغري املناخي واحلفاظ  
" الذي حيدد املبادئ اليت جيب مبيثاق األرضي"على التنوع البيولوجي، وكذلك مت اإلعالن عن ميالد ما مس

على شعوب العامل االلتزام هبا يف العالقات فيما بينها من جهة، ومع البيئة العاملية من جهة أخرى، كما مت 
" وهي وثيقة تتكون من أربعني فصال وحتتوي على أكثر 21األجندة صياغة ما يعرف جبدول أعمال القرن "

، وهدفها إرشاد احلكومات والدول إىل حماربة كافة 21برانجما للعمل البيئي يف القرن توصية، ترسم  2500من 
أشكال الفقر، واحلّد من االستغالل الالعقالو  للموارد الطبيعية، ووضع سياسات بيئية تفي مبتطلبات 

 االستدامة من خمتلف جوانبها، والوثيقة تغطي مسائل التلوث وسياسة الطاقة والتنمية.

"، وتدعو هذه املعاهدة الدول املوقعة عليها إىل مبعاهدة املناخمت إعداد ميثاق حول التغري املناخي ومسي" كما   
ضرورة وضع سياسات هتدف إىل تثبيت غازات االحتباس احلراري، خاصة اثو  أكسيد الكربون على معدل 

املبادرة، وأن تقدم للدول  ، ودعت الدول الصناعية املتقدمة أن أتخذ بزمام2000حبلول سنة  1990سنة 
النامية تعويضات مالية عن التكلفة اإلضافية اليت ميكن أن تتحملها من جرّاء تطبيق هذه املعاهدة، وقد وقعت 

 دولة على هذه املعاهدة. 152

انعقاد أول دورة ملؤمتر األطراف املوقعة على معاهدة املناخ يف برلني؛ حيث توصل هذا املؤمتر : 1995 
كيد على أن كل الدالئل تشري إىل أن لإلنسان أتثريا واضحا على تغري مناخ الكرة األرضية، وأنه يف إىل التأ

غياب سياسات حمددة ملعاجلة ظاهرة التغري املناخي، فإن معدل درجة حرارة األرض سوف ترتفع حبوايل 
 .2100وذلك حبلول سنة  1990درجتني مئويتني مقارنة بعام 

" ابلياابن، والذي هدف إىل احلّد من انبعاث الغازات امللوثة بروتوكول كيوتو"إقرار :  1997ديسمرب  
للبيئة واملسببة لالحتباس احلراري، ويعترب عقد هذه الندوة منعطفا هاما فيما خيص احلماية الدولية للبيئة بصفة 

                                       
1  Octave Gélinier et d’autres, Développement Durable Pour une entreprise compétitive et   responsable, 

    3ème édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, P.31 
2  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, P.31 
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الصني والوالايت دولة عليه، ماعدا  60خاصة وااللتزام مببادئ االستدامة بصفة عامة، وصادقت أكثر من 
املتحدة األمريكية اليت تعترب من أكرب ملوثي العامل بدعوى أن قبوهلما سيؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي 
وتقليص أرابح الشركات، وابلتايل زايدة البطالة واملشاكل االقتصادية األخرى، ورفضت التوقيع كذلك كل من 

رة يف اتريخ املؤمترات أهدافا كمية صارمة للحّد من نشر الغازات أسرتاليا وإيران وتضمنت هذه االتفاقية ألول م
جزء من املليون أو أقل،  550الدفيئة؛ حيث دعى إىل تثبيت تركيز غاز اثو  أكسيد الكربون كحد أعلى بـ 

وأن تتكفل الدول الصناعية منفردة أو جمتمعة بتخفيض جمموع انبعااثت الغازات الدفيئة خالل الفرتة 
، وأّكد الربوتوكول كذلك على ضرورة محاية 1990عن مستوايت سنة  %5.2بنسبة  2008-2012

 1.تفاقيةالدول النامية اليت تتعرض اقتصادايهتا لآلاثر الضارة من جرّاء تطبيق هذه اال

دولة وغابت عنه الو.م.أ؛  167انعقاد مؤمتر مراكش ابململكة املغربية، حضرته : 2001نوفمرب  10 
"، وابلتايل مت إنقاذه من اإللغاء بسبب بروتوكول كيوتوة الدول ابملصادقة على " حيث وعدت أغلبي

من جمموع   1/4مل بنسبة تصل إىل االنسحاب األمريكي، خاصة أن هذه األخرية تعترب أكرب ملوث يف العا
 نبعااثت أكسيد الكربون يف العامل.ا

تكلفة تطبيق التزامات كيوتو ستكون عالية جدا وحسب دراسات أجرهتا الوكالة الدولية للطاقة، مفادها أن 
على الدول الصناعية إذا قامت كل دولة منها بتنفيذ التزاماهتا مبفردها، لكن هذه التكلفة ستنخفض كثريا إذا مت 

 2التنفيذ عن طريق إسرتاتيجية عمل مشرتك.

 ول التنمية املستدامةانعقاد قمة األرض الثانية حتت عنوان مؤمتر األمم املتحدة ح : 2002سبتمرب  

"Sommet Mondial du Développement Durable " جبوهانزبورغ، ومتت فيها مراجعة حصيلة
استجابة العامل لفكرة التنمية املستدامة منذ إطالقها بشكل رمسي ومؤسس، من خالل تقرير مصريان املشرتك 

 3 أمهها:السابق الذكر.كما خرجت هذه القمة ابلعديد من النتائج  1987سنة 
  كما مت التأكيد على ضرورة توفري 1992" سنة "ريواإلقرار بضعف التقدم احملرز منذ مؤمتر ،

 الشروط األساسية للحياة لشعوب الدول الفقرية؛

                                       
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية 2007إىل مؤمتر ابيل  1992انيريو التنمية املستدامة املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريودجيخبابة عبد هللا،  1

، 2008ورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األ للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات
 .75ص 

2. Le Protocole De Kyoto, sur : www.tf1.fr/news/sciences/0.840263.00htm,45k, 08/08/2016. 
 .79، ص نفس املرجعخبابة عبد هللا،  3
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  حماربة الفقر وحتسني مستوايت الرعاية الصحية؛ 

  محاية التنوع البيئي من التدهور؛ 

  قات النظيفة واملتجددة.زايدة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطا 

انعقاد املؤمتر الدويل ملواجهة التغريات املناخية مبدينة ابيل ابندونيسيا : 2007ديسمرب  14 - 03 
ومتحورت نقاشات هذا املؤمتر حول العديد من املشاكل البيئية اخلطرية، أمهها ارتفاع درجة حرارة األرض بشكل  

 كبري بسبب االحتباس احلراري.

انقشت قمة  "كوبن هاغن"انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن تغري املناخ : 2010 ديسمرب 17- 8 
املناخ التغريات املناخية األخرية، وكيفية مواجهة ظاهرة االحتباس احلراري، وكذلك سبل حتقيق تنمية عاملية 

القمة مل خترج ابتفاقيات ُملزمة  مستدامة تراعي اجلوانب البيئية يف خمتلف اسرتاتيجياهتا الكلية واجلزئية، لكن هذه 
كاليت خرج هبا بروتوكول كيوتو، واكتفى األعضاء املشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل حماربة التغري 

 املناخي ومكافحة االحتباس احلراري.

ري املنعقد يف نيويورك، ويعترب فرصة غ مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة:  2015سبتمرب  25-27 
 البيئة.مسبوقة جلميع الدول من أجل اختاذ القرار بشأن الطرق اجلديدة لتحسني حياة الناس ومحاية 

، والذي رّكز على ضرورة يئة والتنمية يف مناخ عريب متغرياملنتدى العريب للب: 2016نوفمرب  10-11 
 يف اخلطط التنموية العربية. الغذاء، وأخذ العالقة التالزمية بني بني املياه والطاقة و خضرالتحول لالقتصاد األ

 

، إال أنه إىل غاية يومنا هذا يسوده الكثري من الغموض، وميكن 1987رغم أن هذا املصطلح ظهر فعليا منذ 
وما يعاب على التنمية املستدامة أبهنا غري قادرة على إحضار أو توفري ورقة عمل  اعتباره أبنه مبدأ معياري حبت،

يرجع ابألساس إىل خصوصيتها، ويقتضي األمر إن أردان حصرها وفهمها جيدا وضعها  مفتاحية وواضحة، وهذا
يف إطارها اإليديولوجي واالقتصادي الذي ترتكز عليه، وال يكمن أن تكون مبعزل اإلطار الليربايل واملسيطر يف 

 قيقها.  وقتنا احلايل، ابعتباره حُمدد هلا يف جمال معني ومانع لبعض البدائل اليت تسهم يف حت
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 الفرع الثالث: تعريف التنمية املستدامة وأهم األطراف الفاعلة فيها:
بعد التطرق إىل تطور مفهوم التنمية انطالقا من النمو االقتصادي ووصوال إىل التنمية املستدامة، ستكون هناك 

 طراف الفاعلة فيها.حماولة يف هذا الفرع إلعطاء أهم التعريفات اليت وردت يف هذا املضمون، وأهم األ
 
 أوال: تعريف التنمية املستدامة:   

"، أول تعريف صريح ومؤسس للتنمية املستدامة؛ مصريان املشرتكيعترب التعريف الذي ورد يف تقرير برندتالند "
حيث عرفها هذا األخري على أهنا: "التنمية اليت تفي ابحتياجات احلاضر دون اجملازفة واملساس بقدرة األجيال 

 1املستقبلية على تلبية احتياجاهتا".
 2من خالل هذا التعريف نالحظ أنه يتضمن مبدأين أساسني مها: 

احلاجات األساسية اليت جيب تلبيتها جلميع أطراف اجملتمع ابلشكل الذي يضمن حتقيق عدالة  
 اجتماعية متواصلة عرب الزمن؛

 لألجيال الالحقة للوفاء ابحتياجاهتا. حتديد االستغالل العقالو  للموارد املتاحة، وترك اجملال 

تعريف البنك الدويل: "التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات اجملتمعات يف الوقت احلايل دون  -
املساس بقدرة األجيال املستقبلية على حتقيق أهدافها، مبا يسمح بتوفري فرص أفضل لألجيال احلالية إلحراز 

وبشري، والتنمية املستدامة تعترب حلقة الوصل اليت ال غىن عنها بني األهداف قصرية  تقدم اقتصادي، اجتماعي
 األجل واألهداف طويلة األجل"؛

 التنمية املستدامة هي "التنمية احلقيقة اليت هلا القدرة على االستقرار واالستمرار والتواصل من منظور استخدامها  -

 3خالل إسرتاتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي هلا".للموارد الطبيعية، واليت ميكن أن حتدث من 
أبهنا "ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء ابلرفاهية االجتماعية إىل أكرب  "Edoird Barbieكما يعرّفها "  -

 4 قدر ممكن، مع احلرص واحلفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وأبقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة للبيئة"؛

                                       
  .69ص  9891، ترمجة حممد كامل عارف، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مستقبلنا املشرتكاللجنة العاملية للتنمية والبيئة،  1

2 Afnor, Guide Pratique Du Développement Durable Un Savoir-faire à l’Usage De Tous, Afnor, France, 

2005, p.09 
مية املستدامة "التجارة الدولية وأثرها قتصادي للتنمداخلة ضمن مؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية، املنظور اال، أتثري التجارة الدولية على التنمية املستدامةسالمة سامل سلمان،  3

 .53ص ، 2007 جامعة الدول العربية، سبتمرب، على التنمية املستدامة"
4 Gabriel Wakeran, Le Développement Durable, édition ellipses, France, 2008, p. 31. 
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كذلك عرفت التنمية املستدامة على أهنا "عملية تغيري شاملة يف إطار منوذج تنموي حيقق االستدامة   -
االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، السياسية والبيئية، اليت تضمن ترقية الكفاءة االستخدامية للموارد وتزيد املقدرة 

 1"؛االجنازية يف تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية

 2تعرف التنمية املستدامة على أهنا التنمية اليت تقوم على املسؤولية واالندماج واالستمرارية ؛ -

، املختص بدراسة موضوع التنمية 1992وقد تضّمن التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية الذي نشر سنة 
تعريفات إىل أربع جمموعات رئيسية، اقتصادية، املستدامة، عشرين تعريفا للتنمية املستدامة، وقد قسم التقرير هذه ال

 3بيئية، اجتماعية وتكنولوجية:
"تعين التنمية املستدامة ابلنسبة للدول املتقدمة، إجراء خفض يف مستوايت استهالك  التعريف االقتصادي: -

ملتخلفة فهي تعين الطاقة واملوارد وترشيدها ابلشكل الذي خيدم االقتصاد والبيئة واجملتمع، أما ابلنسبة للدول ا
توظيف الطاقة واملوارد بشكل فّعال من أجل حتسني االقتصاد ورفع مستوايت املعيشة واحلد من الفقر وحتسني 

 البيئة".
"تعين التنمية املستدامة الّسعي من أجل استقرار النمو السكاو  ورفع مستوى  التعريف االجتماعي واإلنساين: -

  املناطق النائية".اخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف
"تعين التنمية املستدامة من هذا املنظور، محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا خاصة  التعريف البيئي: -

األرض واملاء، لزايدة اإلنتاج العاملي من الغذاء، وكذلك محاية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات 
 االقتصادية املختلفة".

غري املضرة ابلبيئة واحمليط يف "التنمية املستدامة هي اليت تعتمد على التقنيات النظيفة و  لتكنولوجي:التعريف ا   
نبعاث غازي ملوث وضار بطبقة اة واملوارد الطبيعية، وتنتج أقل صناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقلا

 األوزون".

 

                                       
العلمي الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد  لتقىمداخلة ضمن امل، برتولية يف اجلزائرالتنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة الصاحل صاحلي،  1

ص ، 2008طباعة والنشر، سطيف، املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى لل
870. 

2 Louis Guay et d’autres, les enjeux et les défit du développement durable "connaitre, décider, agir", les 

presses de l’université LAVAL, Canada, 2004, p.06  

 .113 ، ص2002 ،اإلسكندرية اإلشعاع، مطبعة الطبعة األوىل، ،منها احلماية ووسائل البيئة لتلوث واملالية االقتصادية اآلاثر الشيخ، صاحل حممد 3  
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 ": Développement durable comme projet humain"لتنمية املستدامة كمشروع إنساينا -
هي مشروع إنساو  يقوم على نظام القيم من دميقراطية، إضافة إىل احلرية والقانون على املستوى  املستدامةالتنمية  

يتجاوب مع البيئة ، وكمشروع سياسي عام، امتداد حلقوق اإلنسان. لكن ال يوجد منوذج إلدارة  الدويل بشكل
 1 تطبيق مبادئ اقتصاد السوق.االقتصاد، خاصة يف ظل تطور 

 2وهذا يقتضي تغيري تسيري السوق والسياسات العامة عن طريق:   

تركيز اختاذ القرارات على مستوى واسع من الشركاء، مع إدماج مبدأ احلذر من أجل حتقيق أقصى  
 منفعة اجتماعية؛

 تصادي يف األسعار؛إعادة تنظيم امليكانيزمات واآلليات إلدماج اآلاثر السلبية للنشاط االق 

 احلفاظ على املوارد غري املتجددة وإعادة تسعريها.   

وكخالصة للتعاريف السابقة، ميكن القول أن "التنمية املستدامة هي عملية مستمرة عرب الزمن، تتم من خالل 
 الشعوب، مع مراعاة حُتسني استغالل املوارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية بني

متطلبات اجلوانب البيئية، وما يرتتب عن ذلك من تغيريات جوهرية يف األساليب االستهالكية واألمناط اإلنتاجية، 
ظم توزيع الثروة؛ كل ذلك لن يتحقق إال عن طريق إصالح احلوكمة احلالية على الصعيدين احمللي والدويل، ونُ 

 اية مواردها، واحرتام حقوق اإلنسان". إبشراك الشعوب يف تقرير مصريها ومح

التعابري املختلفة؛ إال أنه هناك إمجاع على أن مفهوم التنمية  وابلرغم من تعّدد التعريفات وتباينها يف التفاصيل و
 املستدامة يتضمن العناصر األساسية التالية:

 فاء ابحتياجاهتا؛الوفاء ابحتياجات احلاضر دون احلّد من قدرة األجيال املستقبلية على الو  

 حتقيق تنمية اقتصادية متوازنة، والعمل على التوزيع العادل للموارد والثروة؛ 

وسوء  أتهيل البيئة اليت تعرضت للتدهوراإلدارة الواعية للموارد املتاحة، والقدرات البيئية، وإعادة  
 االستخدام؛

                                       
1 Patrick D’humières, le Développement Durable va-t-il tuer le Capitalisme ? Édition Maxima,   paris, 2010,       

p .63-64 
2 Idem. 
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وقعات للتعامل مع القضااي البيئية الراهنة العمل من أجل احملافظة على البيئة ومحايتها، ابألخذ بسياسة الت 
 وحمتملة الظهور، وهذا لفعالية ذلك من انحية التكلفة والكفاءة؛

 حتقيق تنمية اجتماعية من خالل العدالة االجتماعية ملختلف فئات اجملتمع؛ 

 احرتام اخلصوصيات والتنوع الثقايف يف اجملتمع. 

 مية املستدامة:تطور األطراف الفاعلة يف حتقيق التن :اثنيا
إن التطور التارخيي للتنمية املستدامة ومفاهيمها،مل يكن ليتم لوال وجود جهات فاعلة سامهت يف بلورة هذه      

املفاهيم وصياغة أبعادها وحتقيق العديد من األهداف املتعلقة هبا، وميكن حصر هذه األطراف الفاعلة يف أربع 
 جمموعات رئيسية هي: 

 ن واملنظمات غري احلكومية؛ العلماء واملفكرو  -

 الدول واحلكومات؛  -

 املؤسسات؛ -

 املستهلكني. -

 والشكل املوايل يبني تطور دور اجلهات الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1980 1990 2000 

1972 
 حول البيئة ةقمة األمم المتحد

 في ستوكهولم

1987 
 لجنة برنتدالند

 )تقرير مستقبلنا المشترك(

1992 
مة األرض بريو دي ق

 جانييرو

2002 
قمة التنمية المستدامة 

 جوهانزبورغ

1970 

1997 
 بروتوكول كيوتو

 مرحلة التركيز على النمو االقتصادي وبداية االهتمام بحماية البيئة
مرحلة ظهور مفهوم التنمية المستدامة واالهتمام به بشكل صريح 

 رسمي ومؤسس

 ية للمؤسسةالتركيز على المسؤولية المجتمع

RSE  التركيز على األداء االقتصادي

 واالجتماعي والبيئي

تطور 

المبادئ 

 والمفاهيم

دور تطور 

 الجهات

 الفاعلة

 

 العلماء والمفكرين والمنظمات غير الحكومية

 الدول والحكومات

 المؤسسات

 المستهلكين
 )األفراد(

Source : Alain Jounot, Op.cit, p.16 

 

 

 (: تطور دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة 2-3شكل رقم )
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يتبني أنه يف بداية األمر ويف الوقت الذي كانت معظم الدول تسعى إىل حتقيق  (،2-3) الشكلمن خالل    
در من النمو االقتصادي، ظهر بعض املفكرين وعلماء البيئة وبعض املنظمات غري احلكومية تدعو بضرورة أكرب ق

؛ حيث 1987االهتمام ابآلاثر االقتصادية على اجلانب البيئي، وعقدت العديد من الندوات واملؤمترات حىت سنة 
والذي "مستقبلنا املشرتك"، حدة تقريرا بعنوان التابعة لألمم املت (CMED)أصدرت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 

االهتمام ابلقضااي البيئية واالجتماعية من املفكرين واملنظمات غري احلكومية إىل  بشكل كبري يف انتقال ساهم
الدول واحلكومات بشكل صريح؛ حيث حّذر هذا التقرير كافة الدول واألطراف الفاعلة فيها أبن مسرية التنمية 

ُمهدد للبيئة وُمستنزف للثروات. وابلتايل أصبحت معظم الدول واحلكومات تفرض تشريعات وقوانني هبذا الشكل 
ُملزمة للمؤسسات بشأن اآلاثر السلبية لنشاطها اإلنتاجي والصناعي على البيئة، فأصبحت املؤسسات كذلك 

ية وتوعية املستهلكني من خالل طرفا فاعال يف حتقيق التنمية املستدامة عن طريق االلتزام ابملسؤولية اجملتمع
 العمليات التسويقية واملنتجات اخلضراء.

وكخالصة، ميكن القول رغم توسع دائرة األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة فهل حقا هي أطراف        
"، كيوتوكول "فاعلة؟ فعندما رفضت كل من الوالايت املتحدة والصني أكرب دولتني ملوثتني املصادقة على بروتو 

وتزال الشركات املتعددة اجلنسية تنقل نشاطاهتا امللوثة إىل الدول املتخلفة واليت تعاو  من ثغرات تشريعية يف جمال 
 محاية البيئة. وعليه فهي أطراف مشاركة )سلبيا أو إجيابيا( وليست أطراف فاعلة بصفة مطلقة.

 
 :املطلب الثاين: مبادئ التنمية املستدامة 

 ، 1992"، املنبثقة عن قمة األرض بريو دجيانريو سنة 21 ابألجندةد جدول أعمال القرن  أو ما يعرف "حدّ     
هذه املبادئ املنبثقة عن  عتربتاُ لتوجيه خمتلف اجلهات الفاعلة حنو حتقيق التنمية املستدامة، وابلتايل مبدأ  27

مع مرور الوقت وتطور الفكر التنموي، طرأت تغريات هذا املؤمتر هي املبادئ األساسية للتنمية املستدامة. ولكن 
نوعية على بعض املبادئ، وطُورت مبادئ أخرى جديدة من طرف بعض اخلرباء واملتخصصني، لتتكيف مع 

 1الظروف الراهنة ومت حصرها يف ما يلي:

                                       
1  Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28   
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ق رسم ": يعين محاية البيئة العاملية من التلوث والتدهور عن طريcautionéPr"مبدأ احليطة واحلذر -
سياسات اختاذ اإلجراءات االحرتازية، وتطبيقها بشكل واسع من طرف خمتلف الدول واحلكومات 

 واملؤسسات؛
": وذلك إبدماج البيئة من البداية كعنصر إسرتاتيجي يف خمتلف النشاطات Prévention" مبدأ الوقاية -

اثت املواد الضارة للبيئة، أو إلغائها االقتصادية والبشرية، يهدف أساسا هذا املبدأ إىل حماولة تقليص انبعا
قبل صدورها إن كان ذلك ممكنا، وكذلك تطوير املنتجات بشكل مالئم بيئيا، وترقية النشاطات 

 االقتصادية املختلفة بشكل ال يلوث البيئة من البداية؛
هذا املبدأ يفرض على السلطات احلكومية ملختلف  ":Pollueur/Payeurمبدأ امللوث الدافع " -

لدول، وعلى املؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءات وتدابري من أجل إلزام املتسببني يف التلوث البيئي ا
 1بتحمل مسؤولياهتم اجتاه ذلك سواء كانوا مؤسسات أو دول؛

ويكون بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة، حمليا ": Solidarité" مبدأ التضامن -
 ساتيا، وبني األجيال احلالية واملستقبلية؛ووطنيا، دوليا ومؤس

: الشراكة بني خمتلف األطراف ذات املصلحة )الشعوب، املؤسسات "Participation" مبدأ املشاركة -
واحلكومات ....(، وضمان إشراكهم يف صياغة خمتلف السياسات التنموية وعدم تغييب هذه األطراف 

 ها عرب الزمن؛لسبب أو آلخر لضمان استدامة التنمية وتواصل

أي أن يتحمل صانعوا القرار املسؤولية الكاملة عن خمتلف  " :Responsabilitéمبدأ املسؤولية " -
القرارات اإلسرتاتيجية املصريية اليت يقومون بصياغتها، وأن يضمنوا لألطراف ذات املصلحة حق 

 2اجتماعية أو بيئية؛ ُمساءلتهم عن مجيع األخطاء اليت يرتكبوهنا سواء كانت سياسية، اقتصادية،

أي االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وعدم تبذيرها  ":Gestion économeالتسيري العقالين" -
 3واالستفادة منها قدر اإلمكان ذلك ألن املوارد الطبيعية حمدودة؛

من أجل خلق ": l’amélioration continue et l’innovationاالبتكار والتطوير املستمر" -
 ية متول النشاطات املستدامة.قيمة إضاف

                                       
1  Alain Jounot, op.cit, p. 04 
2 Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le Développement, sur :  

   http:// www.un.org French/event/rio92/acof15126.htm.   
3 Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28 

http://www.un.org/
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 :أهدافهاو  املستدامة التنمية : خصائصملطلب الثالثا

 الفرع االول: خصائص التنمية املستدامة :
 يف املستدامة خصائص التنمية نستنتج أن ميكن اخلاصة ابلتنمية املستدامة، السابقة التعاريف مجلة خالل من   

 1التالية:  النقاط
 على تنصب فهي تنمية هلا، أساسا الزمين البعد من تتخذ إذ مميزاهتا، أهم من وهذا دىامل طويلة تنمية هي -

 القادمة؛ األجيال ومستقبل مصري

 من احلاضرة والالحقة األجيال حق وتُوفر تراعي تنمية فهي الالحقة، األجيال وحقوق املساواة مراعاة -

 اجليل بني والثاو  احلايل، بني أفراد اجليل يكون ألولا نوعان، السياق هذا يف اإلنصاف وإنّ  الطبيعية، املوارد

 والالحق؛ احلايل

 التنمية االقتصادية خطط بني والتنسيق التخطيط أساس على تقوم األبعاد، ومرتابطة متعددة عملية هي -

 أخرى؛ جهة من البيئية والتنمية جهة، من واالجتماعية
  2مبا هو طبيعي واجتماعي يف التنمية؛ أهنا تتميز ابلتداخل والتعقيد، خاصة فيما يتعلق  -

أن عناصر التنمية املستدامة ال ميكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل األبعاد  -
 والعناصر الكمية والنوعية هلذه التنمية؛ 

 هحاجاته ومتطلبات تلبية األول املقام يف وتضع وتنميته، البشري للجانب كبريا اعتبارا تُويل تنمية هي -

 أهدافها؛ أوىل وتعتربه األساسية

 حتاول تنمية وتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية لكل جمتمع؛ -

 تسعى إىل حتقيق متطلبات أكثر شرائح اجملتمع فقرا والتقليل من معدالت الفقر على املستوى العاملي.   -

 املستدامة: التنمية : أهدافالثاين الفرع 
 3 تسعى التنمية من خالل آلياهتا إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها:

اجتماعيا، وبيئيا من خالل عمليات التخطيط  اقتصاداي، للسكان أفضل حياة نوعية حتقيقهتدف إىل  -
 وتنفيذ اإلسرتاتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازان وعدالة؛

                                       
  .151 -150،  ص 2003 احلديث، اإلسكندرية، اجلامعي املكتب ،والطبيعية البشرية رداملوا وتنمية إدارة طاحون، أبو علي عديل  1 
 . 130، ص2007، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلزائر، تقييميةإشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة زرنوخ ايمسينة،  2
 .  22، ص 2007، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ليب ختطيطها وأدوات قياسهاالتنمية املستدمية وأساعثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط،  3
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لسلوكي واملؤّسسي الذي يتطلب وضع السياسات والربامج هتدف إىل إحداث التغيري الفكري وا -
 التنموية، وتنفيذها بكفاءة وفعالية؛

هتدف إىل توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهداف والربامج اليت تساهم يف تلبية  -
 حاجات األجيال احلالية واملستقبلية؛

دية، االجتماعية، السياسية، والبيئية برؤية مشولية وتكاملية، إهنا تنطلق من أمهية حتليل األوضاع االقتصا -
 وجتنب األاننية يف التعامل مع املوارد والطاقات املتاحة؛       

 يف املشاركة وحّثهم على إزاءها ابملسؤولية إحساسهم وتنمية القائمة، البيئية ابملشكالت األفراد وعي تعزيز -
 هلا؛ املناسبة احللول إجياد

 وتدمريها؛ استنزافها ومنع للموارد العقالو  واالستخدام االستغالل ضمانحتقيق و  -

 وكيفية اجملال التنموي، يف التقنيات األفراد أبمهية بتوعية اجملتمع، أبهداف احلديثة التكنولوجيا ربط -

 البيئة؛ حساب على يكون ذلك أن دون أهدافهم وحتقيق البشر حياة نوعية حتسني يف استخدامها
 بتحقيق تتالءم وإمكاانته وتسمح بطريقة اجملتمع وأولوايت حاجات يف ومناسبة مستمرة غرياتت إحداث -

 التوازن؛

احرتام البيئة الطبيعية، من خالل الرتكيز على العالقة بني النشاطات االقتصادية والبيئية وترقيتها لتصبح  -
 عالقة تكامل وانسجام ابلشكل الذي ال يهدد حياة اإلنسان. 

 
 : أبعاد التنمية املستدامة ومؤشرات قياسها:الثاين املبحث

بعد التطرق للتطور التارخيي للتنمية املستدامة، أهم مبادئها وخصائصها، وكذلك أهم األطراف الفاعلة فيها،      
سنحاول يف هذا املطلب تناول أهم األبعاد املكونة للتنمية املستدامة وعالقتها مع بعضها البعض، إضافة ألهم 

 ؤشرات املستعملة يف قياسها.امل

 األول: أبعاد التنمية املستدامة: املطلب 
 مرتابطة، متداخلة أبعاد بثالثة تنمية هي املستدامة إن معظم الدراسات واألحباث والتقارير تؤكد على أن التنمية    

 البعد البعد االقتصادي، يف عادومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم ابلّضبط والتنظيم والرتشيد للموارد، وتتمثل هذه األب

واألمهية، لكن معظم الدراسات أمهلت  املستوى بنفس مجيعها عليها الرتكيز جيب واليت البيئي، والبعد االجتماعي
 البعد السياسي واملؤسسايت الذي يعترب هو اإلطار العام لتنمية خمتلف األبعاد األخرى.
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 :توضيح ذلك من خالل الشكل التايل وميكننا

 (: أبعاد التنمية املستدامة.3-3الشكل )
     
 
 
 

  
 : ابالعتماد على:املصدر

 .872، مرجع سابق، ص التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتوليةصاحل صاحلي،  (1

2) Louis Guay et d’autres, Op.cit, p.16 
 ستدامة:امل للتنمية الثالثة األبعاد عرض يلي وفيما

 االقتصادي للتنمية املستدامة : : البعدولاألالفرع 
 إذ البيئة، على لالقتصاد واملستقبلية الراهنة االنعكاسات حول املستدامة، للتنمية االقتصادي البعد يتمحور    

ستدام اقتصاداي الطبيعية، فالنظام امل املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل اختيار مسألة يطرح
هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر وأن حيافظ على مستوى معني من التوازن 

 1االقتصادي مابني الّناتج العام والّدين، وأن مينع حدوث إختالالت اجتماعية انجتة عن السياسات االقتصادية.
 البيئية التوازانت ابحلسبان األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير لىع املستدامة التنمية االقتصادي، تعمل للبعد ووفقا

 االقتصادي: البعد حمور اآلتية العناصر البشرية، ومتثل للحياة والقاعدة األساس هي البيئة البعيد، ابعتبار املدى على

املتقدمة : من خالل هذا اجلانب يالحظ أن سكان الدول حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية -
يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان 
النامية، فعلى سبيل املثال استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز يف الو.م.أ  أعلى منه يف اهلند 

 مرة.33بـــــ
دامة ابلنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات املست فالتنميةإيقاف تبديد املوارد الطبيعية:  -

االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية، فما ُيستهلك يوميا من املوارد الطبيعية  متواصلة من مستوايت

                                       
   .189، ص2003"، دار األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، العامل ليس للبيع "خماطر العوملة على التنمية املستدامةابرتر حممد علي وردم،  1

 السياسي البعد

البعد   قتصادياال
البعد 

 جتماعياال

 املستدامة التنمية

 عادل

 ستمرارلال قابل للعيش قابل
 البعد
 البيئي
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تغيري  لذلك جيب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث 1سنة إلعادة تكوينه، 200حتتاج األرض تقريبا 
 البيئية إىل البلدان النامية. ل هذه املوارد، والتأّكد من عدم تصدير الضغوطجذري يف أمناط استغال

وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة ومعاجلته:  مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث -
لتايل إسهامها يف املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات )واب التنمية

هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد  مشكالت التلوث العاملي(، كان كبريا بدرجة غري متناسبة. إضافة إىل
الصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة  املالية والتقنية والبشرية الكفيلة أبن حتتل

إىل  اية النظم الطبيعية والعمل هبا، ويف هتيئة األسباب اليت ترميبتحويل اقتصادايهتا حنو مح أقل، والقيام
االجتماعية داخل جمتمعاهتا،  حتقيق نوع من املساواة واملشاركة للوصول إىل الفرص االقتصادية واخلدمات

 .لتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان األخرى والصدارة تعين أيضا توفري املوارد التقنية واملالية

من األغنياء   %20فليس من املعقول أن يستحوذ  ساواة يف توزيع املوارد واملداخيل بني الشعوب:امل -
 من االستثمارات األجنبية، %68من أسواق التصدير و  %82من اإلنتاج العاملي، و %86على 

قد ارتفعت وعليه، فإن إسرتاجتيات منوذج االقتصاد احلايل يعمل على أن يزيد الغين غنا والفقري فقرا . ف -
  2؛1998- 1994مليار دوالر من  1042إىل  440شخص األغىن يف العامل من  200ثروة 

 املوارد الطبيعية استهالك من املتقدمة الدول تقليل إن الصناعية: للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص -

 يقوم تنمواي منطا تتبىن ة أناألخري  هذه على تنبغي وهكذا إيراداهتا. مصادر أهم من النامية الدول حيرم سوف

 التعاون يف ابلتوسع يسمح مما االكتفاء الذايت، وأتمني احمللية القدرات لتنمية الذات على االعتماد على

  النامية. للبلدان البينية وتشجيع التجارة اإلقليمي
األموال من  لكما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتوياإلنفاق العسكري:  تقليص -

شأنه  األمر الذي منالتنمية،  اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات
   إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد املخصصة لألغراض العسكرية لإلسراع ابلتنمية بشكل ملحوظ.

 : االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة : البعدالفرع اثين 
يركز البعد االجتماعي بشكل مباشر على اإلنسان فهو جوهر التنمية وهدفها النهائي، ويهتم ابلعدالة     

االجتماعية  ومكافحة الفقر وتوزيع املوارد على قدر من املساواة يف الكم والنوع، كما يُّعد االهتمام ابجلوانب 
                                       

1 Paul Houée, Repères pour un développement humain et solidaire, les éditions de l’Atelier, France, 2009, 

p .35 
2  Paul Houée, Op.cit,  p. 29-30 
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

ألخرية تتطلب عملية تغيري جوهرية يف احلياة الثقافية تؤدي الثقافية أساسا ال ميكن إمهاله يف عملية التنمية، فهذه ا
إىل حتديث أتصيلي لثقافة األمة، بشكل يضمن تواصل مكوانهتا واستيعاهبا للمستجدات اجلديدة والتفاعل معها 

 البعد االجتماعي والثقايف: عناصر أهم يلي وفيما دون أن تفقد خصوصيتها احلضارية. 

مليار نسمة،  06حوايل  2000: وصل تعداد سكان العامل سنة اينضبط النمو والتوزيع السك -
 1من هذه الزايدة يف دول العامل الثالث، %85مليار نسمة، و 9.2إىل  2050ويتوقع أن يصل حبلول 

وهذا ما يسبب ضغوط حادة على املوارد الطبيعية احملدودة وعلى إمكانيات الدول وقدرهتا على الوفاء 
 ان.ابلتزامات مجيع السك

كما يلعب توزيع السكان دورا مهما يف التنمية املستدامة، فاالجتاهات احلالية حنو توزيع املناطق  -
انتقال  2025احلضرية، والسيما اكتظاظ املدن الكربى وما له من آاثر بيئية خطرية، فمن املتوقع حبلول 

داد السكان يزداد عدد الفقراء من تعداد السكان يف الدول النامية للعيش يف املدن، ومع ازدايد تع 84%
 2فيها.

بعض األهداف اخلاصة ابلصحة والتعليم، وأمهها  "21األجندة لقد وضعت "الصحة والتعليم والفقر:  -
 حتقيق االحتياجات الصحية وإعادة توجيه التعليم حنو التنمية املستدامة؛ حيث:

   3حريره يف اليوم(؛ 0240سوء التغذية )أقل من  مليون نسمة يعانون من 930يوجد حويل  

   سنة من احلروب العاملية بسبب 11خالل كل سنتني ميوت من سكان األرض ما يعادل ماُ قُتل خالل 

 4الفقر ونقص الرعاية الصحية.

وأهم السياسات اليت جيب إتباعها لتقليص الفقر يف الدول النامية، فتح األسواق أمام منتجات وصادرات      
الذي تطالب الدول الفقرية مبزيد من املعونة وبفتح األسواق أمام منتجاهتا، تتحسب  هذه الدول، ففي الوقت

الدول الغنية آلاثر ذلك على اقتصادايهتا وتقدم محاية كاملة ملنتجاهتا ومؤسساهتا، وتطالب ابإلصالحات يف الدول 
 النامية قبل تقدمي املساعدات.

 

                                       
1 OCDE, Développement Durable "Les grandes questions", 2001, p.22 

 . 13، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، ل التطورات الدولية املعاصرةيف ظ اإلفريقيةاملتحدة يف تنمية الشعوب  األممدور إبراهيم أمحد خليفة،  2
3 Paul Houée, Op.cit, p.22  

 .137، ص مرجع سابق، أسعد ملي 4
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 املستدامة:البيئي للتنمية  البعد ثالث:الالفرع 
النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على قاعدة اثبتة من املوارد الطبيعية، ومحاية التنوع احليوي من خالل 

 فيما يلي: تتمثل العناصر من جمموعة حول البيئي البعد االستخدام األمثل هلا. ويتمحور

من القضااي التنموية الرئيسية املرتبطة  محاية التنوع احليوي واالستخدام األمثل للموارد البيولوجية: 
ابلتنوع  احليوي مسألة العدالة يف التوزيع، وذلك أن املوارد البيولوجية املستخدمة ألغراض تنموية 
واقتصادية جيب أن توزع ابلتساوي وبعدالة على اجلهات اليت قامت بتطويرها؛ إال أن للتنوع احليوي أمهية 

ة، فهي األمهية العلمية والتارخيية فكل هذه الكائنات هي نتيجة سلسلة أخرى تفوق األمهية االقتصادي
طويلة من التطورات العضوية مّرت عرب ماليني السنني، ويقوم اإلنسان اآلن ابلقضاء على التنوع الطبيعي 

  1والتوازن البيئي بسبب سياساته التنموية اخلاطئة.

ظاهرة التصحر هتدد مساحات شاسعة يف العامل : أصبحت محاية الرتبة واألراضي ومكافحة التصحر  
وخاصة يف الدول النامية، وهي تعين ضعف وتدهور إنتاجية األراضي وحتوهلا إىل صحاري بسبب 
السياسات املتبعة والتغري املناخي، هذا ما يتسبب يف تدمري القاعدة اإلنتاجية للمجتمعات الريفية يف معظم 

من املساحات اخلضراء خاصة الغاابت االستوائية، مبتوسط   %30يوم الدول النامية، فقد مت نزع حىت ال
يف  %12يف أمريكا الالتينية و% 9يف إفريقيا، %8مليون هكتار يف كل سنة يف دول اجلنوب،    13

  2آسيا.

من مساحة الكرة األرضية، وهذا ما  %70تشغل البحار واحمليطات ما نسبته البحار واحمليطات واملياه:   
دارة هذه املناطق من املهام الصعبة، وذلك راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات، كما أن النظام جيعل إ

البيئي البحري يعاو  العديد من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع اإلنتاجية 
 استخدامها؛ حيث منذ كما جيب صيانة املياه وحتسنيالبحرية ملصائد األمساك بسبب االستغالل املفرط،  

مرات، كما أن  6مرات يف حني استهالك املاء تضاعف بـــ  3تضاعف عدد السكان بــ  1900سنة 
إىل  1970سنواي  سنة   3م 12900نصيب األفراد من املياه املتاحة هو يف اخنفاض، بعد أن كان 

  3. 2025سنة   3م 5100، ويتوقع أن يصل إىل  2000سنة  3م 7000

                                       
 .230، ص مرجع سابقابرتر حممد علي وردم،  1

2 Paul Houée, Op.cit, p. 37 
3
 Ibid. p. 36 
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نبعااثت الكربون ا م املكّثف للفحم احلجري والنفط واالستخدا إن املناخ من االحتباس احلراري: محاية  
 1 الناتج عن النشاط اإلنساو  تسبب يف:

  ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية؛ 

  زايدة مستوى سطح البحر؛ 

  تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت؛ 

  زايدة األشعة فوق البنفسجية. 

نبعاث استخدام الطاقة وخاصة التقليل من الشيء الذي يتطلب تغيري هيكلي وجذري يف سياسات وتقنيات ا 
برتول،  %35من الطاقة املستهلكة هي غري املتجددة ) %80الكربون وتطوير الطاقات املتجددة؛ حيث 

 مسار تتزايد فيه ا أن نظام الطاقة العاملي يفكم   2الباقية فقط متجددة. %20( وغاز %25كربون و40%
عدم القابلية لالستدامة، وفقا ملا أوردته وكالة الطاقة الدولية عن أفاق الطاقة العاملية والسياسات اليت تدفع إىل 

مل تقم احلكومات ابلعمل على تغيري أمناط االستهالك، فإن الطلب العاملي  عدم كفاءة استخدام الطاقة، ما
، مع حدوث أكرب زايدة يف استخدام 2030-2005الفرتة خالل  %65على الطاقة يُنتظر أن ينمو بــــ 

 وهو ما يوضحه الشكل التايل:  -الفحم  والنفط والغاز الطبيعي-أنواع الوقود االحفوري 

 

 
 .18، ص 2008، جملة التمويل والتنمية، مارس إدارة تغري املناخ: صندوق النقد الدويل، املصدر

                                       
    Édition, de Boeck Université,  er, 1éveloppement durablepolitiques économiques du dBeat Burgenmeier,  1

Paris, 2008, p. 180      
2 Paul Houée, Op.cit, p. 35 
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 اسي للتنمية املستدامة :البعد السي :لفرع رابع ا
البعد احملوري الذي مل يُتناول ابألمهية يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة، والذي يتجسد يف احلكم  وهو    

الراشد وإدارة احلياة السياسية سواء على الصعيد الوطين أو الدويل، هذه اإلدارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ 
الثقة واملصداقية، وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع أبجياله املتالحقة، فهذا البعد يساهم القرارات وتنامي 

 1بفعالية يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي، الثقايف والبيئي.
 

 الثاين: مؤشرات قياس التنمية املستدامة: املطلب
ة املستدامة، يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جمال حتقيق التنمية تساهم مؤشرات قياس التنمي     

املستدامة بشكل فعلي، وهذا ما يرتتب عنه اختاذ العديد من القرارات الوطنية، القطرية والدولية، حول السياسات 
 .االقتصادية، االجتماعية، البيئية والسياسية

 ون مرتبطة بتقييم ومراقبة فعالية السياسات العامة وحتقيق أهدافهاإن مؤشرات التنمية املستدامة ال جيب أن تك

فقط، لكن جيب أن توضع على أساس اجملتمع وأتخذ بعني االعتبار األدوات واملعلومات القاعدية اليت تغذي 
 2وضع تلك السياسات وتطورها بصفة غري مباشرة .

؛ حيث أصدر مؤشرات التنمية املستدامةبتطوير  (,UNECE, Eurostat OCDEفقام فريق عمل مكون من )
 3تقريره الذي تناول هذه املؤشرات يف القضااي التالية: 2008يف 

 : التنمية االقتصادية واالجتماعية .1

التنمية االقتصادية: واليت تقاس من خالل معدل الدخل الوطين للفرد، ونسبة االستثمار يف الدخل  
 الوطين، االدخار اخلام لألفراد؛

ر، املنافسة وفعالية النظم البيئية: من خالل املؤشرات التاليةـ: إنتاجية اليد العاملة، نفقات االستثما 
 البحث والتطوير، أثر التطوير على فعالية املوارد والطاقة؛

                                       
 .872، ص  التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائر، مرجع سابقصاحلي صاحل،  1

2 Bernard Perret, Développement Durable une perspective pour XXIe 
siècle, presse universitaire de rennes, 

Leroy, 2005, p. 341  
3 Joseph Stieglitz et d’autres, Performances économiques et progrès sociale "Verse nouveaux systèmes de 

mesure", édition Odile Jacob, paris, 2009, p. 383-391 
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التشغيل: من خالل معدل التوظيف اإلمجايل، معدل التوظيف حسب اجلنس ومستوى التعليم  
 والتكوين.

 :ستداماالستهالك واإلنتاج امل .2

استعمال املوارد والبقااي: وتقاس عن طريق إنتاجية املوارد الطبيعية، إنتاج البقااي واملخلفات، اآلاثر  
 البيئية الناجتة عن استهالك املوارد، نسبة إنتاج املخلفات الضارة ومعاجلة املخلفات؛  

 ، معدل املكننة؛منط االستهالك: ويقاس من خالل استهالك الطاقة لكل من األفراد والقطاعات 

 منط اإلنتاج: من خالل إنتاجية املوارد، عدد املؤسسات اليت تعمل ابإلدارة البيئية. 

 احملتوى االجتماعي: .3

 الفقر وشروط احلياة: من خالل معدل الفقر، املساواة يف توزيع الدخل؛ 

 التعليم : من خالل معدل التسرب املدرسي ونوعية التعليم. 

 الل معدل منو السكان، وتوزيع السكان حسب املناطق.: من خالنمو الدميوغرايف .4

: من خالل الصحة واملساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية، معدل الوفيات، الصحة العامة .5
 ومتوسط العمر املتوقع.
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حرارة  التغري املناخي: من خالل مؤشرات انبعاث الغازات الدفيئة، استهالك املوارد املتجددة ودرجة 
 األرض؛

 الطاقة: من خالل استهالك الطاقة والبقااي الطاقوية. 

 : من خالل املؤشرات التالية: النقل املستدام .7
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 : إشكاالت التنمية املستدامة )املعوقات والتحدايت(:الثالثاملطلب 

قليمية واحمللية، واملنظمات الدولية رغم اجلهود املبذولة من قبل دول العامل املتقدمة والنامية واهليآت الدولية، اإل    
أن هناك بعض العراقيل والتحدايت اليت  إالّ  ؛احلكومية وغري احلكومية الرامية إىل حتقيق ودعم التنمية املستدامة

 تعرتض سبيل هذه اجلهود. 

أعقبت  الرغم من التقدم الكبري الذي حصل خالل الفرتة اليت املستدامة: علىالفرع األول: معوقات التنمية 
يف جمال العمل البيئي ومسرية التنمية املستدامة، إال أن هناك بعض املعوقات اليت  1992إعالن ريودجيانريو عام 

 1وبرامج التنمية املستدامة، كان من أمهها ما يلي: واجهت العديد من الدول يف تبيّن خطط
اجملتمعات الوطنية والدولية أن  املعضالت الّصحية واالجتماعية، وعلى الفقر الذي هو أساس لكثري من 

على هذه املشاكل، إبجياد فرص  تضع من السياسات التنموية وخطط اإلصالح االقتصادي ما يقضي
والتعليمية للمناطق األكثر فقراً، واألشّد ختلفاً، والعمل على  العمل، والتنمية الطبيعية والبشرية واالقتصادية

 مكافحة األمية؛  

 واالحتالل األجنيب اليت تؤثر أيضا على البيئة وسالمتها، وضرورة تنفيذ القرارات املسلحةاحلروب واملنازعات  

وجتّرم تلويث البيئة، ومراعاة  الدولية الداعية إىل إهناء االحتالل األجنيب ووضع تشريعات والتزامات حتّرم
 الكرامة اإلنسانية طبقاً للقوانني الدولية؛

النامية وتدهور األحوال املعيشية يف املناطق العشوائية  اصة يف الدولالتضخم السكاو  غري الرشيد، وخ 
 واخلدمات الصحية واالجتماعية؛ وتزايد الطلب على املوارد

استنزافها لدعم أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية، مما يزيد يف نضوب  تدهور قاعدة املوارد الطبيعية واستمرار 
 قيق التنمية املستدامة يف الدول النامية؛الطبيعية وإعاقة حت قاعدة املوارد

 .وخططها؛ التقنيات احلديثة واخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية املستدامة عدم توفر 

ابلتزاماهتا حيال قضااي البيئة العاملية، ومشاركة  نقص اخلربات الالزمة لدى الدول النامية لتتمكن من اإليفاء 
 لوضع احللول هلذه القضااي؛ ود الراميةاجملتمع الدويل يف اجله

                                       
 . 226-219، ص 2006، ترمجة حممود حسم حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، التنمية االقتصاديةشيل تودارو، مي 1 
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الفساد االقتصادي، االجتماعي واإلداري واملتمثل أساسا يف هدر املدخرات، وضعف االستثمار الداخلي  
وارتفاع أعباء الديون اخلارجية والفجوة الكبرية بني الدول املتقدمة والنامية، يف ظل عوملة التجارة والتمويل 

 1دهور مستوايت املعيشة ؛وتدفق املعلومات، كذلك ت

 أمام عائق ذلك حيث يشكل النامية؛ الدول معظم يف موجود هو كما السياسي، االستقرار توافر عدم 

 هلذه الدول، الفقر، البطالة، ارتفاع والطبيعية البيئية الثروات استنزاف املديونية، وكذا إىل إضافة التنمية عملية

 للتوتر السياسي. رضةع جيعله مما النامية، الدول سكان عدد

 الفرع الثاين: حتدايت التنمية املستدامة: 

اليت تواجه معظم دول العامل  21لقد أصبحت محاية البيئة والقضاء على الفقر، من أكرب حتدايت القرن        
مسرية  على اختالف درجة تطورها حنو حتقيق التنمية املستدامة املنشودة، ابإلضافة إىل وجود عدة حتدايت تُعيق

 التنمية املستدامة يف هذه الدول، ونذكر منها ما يلي: 

لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية، والتزام الدول الصناعية بزايدة  إجياد مصادر التمويل الالزمة 
هذه  اهليآت الدولية بتمويل التنمية يف املقدم منها للدول النامية، ابإلضافة إىل التزام املنظمات و الدعم

  2األخرية؛

واإلقليمية  التنموية والصحية والتعليمية للشعوب األقل منواً، فالدول واجملتمعات احمللية إعداد الربامج 
والوطنية واملنظمات ذات االختصاص تشرتك يف املسؤولية، وهي مطالبة ابملسامهة يف وضع اخلطط 

 ة؛والسياسات الفاعلة يف هذا اجملال لتحقيق التنمية املستدام

حتقيق التكامل وتشجيع االستثمار الداخلي واألجنيب، من خالل إجياد شراكة حقيقية بني الدول  
ملنتجاهتا، للمنافسة يف األسواق احمللية والعاملية بواسطة  الصناعية والدول النامية وحتقيق فرص أفضل

 العاملية؛ منظمة التجارة

دول النامية، مثل تشجيع االستثمارات األجنبية إجياد وسائل متويل جديدة لدعم جهود التنمية يف ال 
 3املباشرة؛

                                       
 ،ة املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحةمداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل التنمي، البعد البيئي إلسرتاتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة، بوزاين الرمحاو  هاجر،  1 

 .127، ص 2008سطيف،  ، دار اهلدى للطباعة والنشر،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب جامعة فرحات عباس،
 .198-195، ص 2005، دار املعرفة اجلامعية، دية دراسات نظرية وتطبيقيةالتنمية االقتصاحممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف، 2 
 .688، ص مرجع سابق. ميشيل تودارو، 3 
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العمل العلمي ابعتباره من أسباب التطوير  نقل وتطوير التقنيات احلديثة املالئمة للبيئة، وتوفري إمكانيات 
بنشر الوعي أبمهية البحث العلمي يف جماالت التنمية املستدامة،  التنموي واستمراره، ويرتبط ذلك

العمل يف هذا اجملال، وبذلك نقل اجملتمع إىل مراحل متقدمة من الرقي والتنمية يف أسرع  لوتطوير وسائ
 وبتكلفة أقل؛ وقت ممكن

محاية الرتاث احلضاري الذي له دور أساسي يف عملية التنمية املستدامة، لكونه يسهم يف أتكيد الّذاتية  
ومينح العمل  ة املستقلة للمجتمع،ويساعد على بناء الشخصي الثقافية، وحيافظ على خصوصياهتا،

 التنموي دفعة ذاتية أقوى يف الدفاع عن الشخصية الوطنية؛ 

واملؤسسات االقتصادية الدولية،  أتمني مشاركة كاملة وفّعالة للدول النامية داخل مراكز اختاذ القرار 
امًا للقوانني املعمول هبا العاملي أكثر شفافية وإنصافًا واحرت  وتعزيز اجلهود اليت هتدف إىل جعل االقتصاد

 النامية من رفع التحدايت اليت تواجهها بسبب العوملة. على حنو ميّكن الدول
 

 للدولة: سياسة املاليةاستدامة ال: لثاملبحث الثا   
اكتسبت السياسة املالية ودورها يف استقرار االقتصاد الكلي والنمو االقتصادي أمهية كبرية يف حقبة ما بعد       
لدى الكثري من دول العامل  م استدامة السياسة املالية نسبياألزمة املالية العاملية. فقد أدت األزمة السابقة إىل عدا

  نتيجة لزايدة االنفاق احلكومي على االيرادات العامة.

ية اليت ميكن أن املالية أو استدامة الدين العام للدولة يكمن يف التحدايت املستقبلالسياسة إن قضية استدامة       
تواجهها املالية العامة للدول املدينة نتيجة تصاعد مستوايت الدين القائم عليها. ذلك أن إفراط احلـــــــــــــكومات يف 
اإلنفاق العام الذي يسبب النمو يف الدين العام سيصيح عبئا على املالية العامة للدولة يف املستقبل، ومــــــــن مث 

ال القادمة اجلانب األكرب من أعبائه، ما يؤثر سلبا يف مستوايت رفاهيتهم نتيجة حتمل أعباء مل ستتحمل األجي
يشاركوا يف اختاذ القرارات اخلاصة هبا، بل رمبا مل يستفيدوا منها أساسا، وذلك حينما تذهب منفعة هذا االنفاق 

 . ابلكامل إىل اجليل احلايل

العجز املايل ليس ضارا دائما، بل إنه يف كثري من األحيان يصبح ضرورة مثل وما جتدر االشارة إليه، أن      
الذي حتققه الدولة كي ترفع به معدالت التوظيف وتقاوم ارتفاع معدالت البطالة؛ حيث يصبح العجز، العجز 

أخرى إذا كان الدين العام للدولة من أدوات صناعة الرفاهية يف اجملتمع وحتسني مستوايهتا. من انحية ومن مث 
للحكومة يف جانب كبري منه ميثل إنفاقا استثماراي إلنشاء مشاريع تنموية تسهم يف رفع معدل النمو اإلنفاق العام 
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لالقتصاد، أو أن احلكومة تقوم ابإلنفاق على اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد كي ترفع من مستوايت املستقبلي 
ايل سيكون له قيمة مستقبلية لألجيال القادمة، ومن مث فإن التكلفة اليت يتمتع هبا، فإن الدين احلالكفاءة اليت 

القادمة ستقابلها أيضا منفعة تعود عليها من هذا اإلنفاق، ومن مث فإن األثر الصايف للدين ستتحملها األجيال 
 . الذي مت استخدامه فيهيعتمد إذن على السبيل 

ن يستويف االقتصاد بعض املعايري القائمة على حساب جمموعة من املؤشرات واالستدامة املالية للدولة جيب أ      
اليت رمبا ختتلف من دولة إىل أخرى، حسب قوة اهليكل املايل للدولة وديناميكية إيراداهتا العامة، وهيكل الدين 

ري مستدام على من حيث كونه مرتكزا يف الديون قصرية أو متوسطة أو طويلة األجل. فالدين قد يكون غالعام 
القصري إذا كانت نسبة الديون قصرية األجل إىل إمجايل الدين القائم على االقتصادايت الكبرية؛ حيث قد املدى 
الدولة إىل االقرتاض من أجل خدمة الدين، لكنه يف الوقت نفسه قد يكون مستداما على املدى الطويل، تضطر 

هذا املدى الزمين بني القصري والطويل. كذلك تعتمد االستدامة  وهناك بشكل عام خالف حول تعيني  والعكس.
على هيكل ملكية الدين من حيث كونه دين حملي أو دين خارجي؛ حيث غالبا ما تكون خدمة النوع األول من 

  الدين أسهل بشكل كبري من خدمة النوع الثاو .
       

 عامة:املالية الالسياسة استدامة  ماهيةاملطلب االول: 
" J.M.Keynes"وىل لتحليل استدامة السياسة املالية من الناحية النظرية إىل االقتصادي ألاحملاوالت اترجع     
سنة  "E.Domer"ضافة اىل دراسة الذي اهتم أبزمة الدين العمومي اليت عرفتها فرنسا آنذاك. ابإل 1923 سنة

ة معدل الفائدة على الدين العمومي ومعدل منو االنتاج الذي قام بدراسة منو الدين العام من خالل مقارن 1944
 1الكلي.

كل من ة  امهمبسالكمية كانت  األدواتالدراسات احلديثة اخلاصة ابالستدامة املالية ابستخدام من أما 
Hamilton   وFlavin  والناتج يف و.م.أ امالسالسل الزمنية للدين الع؛ حيث تناولت  1986سنة ،

. ومت التوصل أن الشرط األساسي للقدرة على استدامة السياسة  1989سنة  Wilcoxة إىل دراس ابإلضافة

                                       
1  George Kopits, Restoring Public Debt Sustainability, Oxford university press, UK, 2013, p.34 
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هي متعادلة مع جمموع الفوائض احلالية واملستقبلية  PIBاملالية هو أن تكون نسبة الدين اجلاري على الناتج 
 1.املتوقعة

 تعريف استدامة السياسة املالية:
املستخدمة يف السياسات املالية،  احلديثة هو أحد املصطلحاتالعامة  املاليةالسياسة طلح االستدامة أن مص     

 " االقتدار املايل"، "استدامة الدين العام"، "استدامة املالية العامةوله العديد من املرادفات منها "
ون فيها الدولة وأنه ال يوجد اتفاق على تعريف حمدد هلذا املصطلح، ولكن ميكن تعريفها أبهنا احلالة املالية اليت تك 

قادرة على االستمرار يف سياسات اإلنفاق واإليراد احلالية على املدى الطويل دون خفض مالءهتا املالية أو التعرض 
 2ملخاطر إلفالس أو عدم الوفاء ابلتزاماهتا املالية املستقبلية.

ام أن سياسات اإلنفاق واالستدانة املالية أو ابستدامة الدين العالسياسة من الناحية النظرية يقصد استدامة      
اليت تطبقها الدولة ال بد أن تصاغ على النحو الذي يضمن عدم اضطرار الدولة إىل التوقف عن خدمة دينها 

ويعين ذلك أن الدين العام املستدام هو الدين الذي تتمكن الدولة من خدمته على حنو يسري  .إعالن إفالسهاأو 
  3لة يف مشكلة التعثر يف خدمة الديون.نسبيا وال يؤدي إىل وقوع الدو 

البعض اآلخر يعرف استدامة الدين أبنه قدرة الدولة على الوفاء ابلتزامات خدمة الدين احلالية واملستقبلية     
بصورة كاملة وبدون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديوهنا أو شطب جانب منها، أو دون أن تلجأ إىل التوقف عن 

تراكم املتأخرات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط أال يرتتب على ذلك تقييد النمو  خدمة دينها، ومن مث
 4فيها.

، فقط مأن املوارد املتاحة حاليا للدولة تكفي ليس فقط لسداد احتياجات خدمة دينها العا االستدامة املالية تعين 
نمو، وإال قد تضطر احلكومة إىل رفع معدالت إمنا أيضا لتدبري التمويل الالزم للوفاء مبتطلبات االستثمار والو 

 5 الضرائب فيها على النحو الذي يؤثر سلبا يف قرارات االستثمار لقطاع األعمال اخلاص ومن مث النمو.

                                       
1 Alfred Greiner, Bettina Fincke, Public Debt, Sustainability and Economic Growth, Theory and Empirics, 

Springer,  London, 2015, p. 05 
2 Alfred Greiner, Bettina Fincke, Public Debt, Sustainability and Economic Growth, Theory and Empirics, 

Springer,    London, 2015, p. 
 .179، ص 2017 را للنشر، مصر،دار محيث ،قضااي اقتصادية معاصرة، حممود حامد 3
، قطر، 1، املركز العريب لألحباث والدراسات السياسية، الطبعة التمويل ومعضلة البنية التحتية واالستثمارات العامة يف العامل العريب بني ضرورة التطوير، كمال أمني الوّصال  4
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وتعتمد االستدامة املالية على الوضع القائم وتوقعات اإلنفاق واإليراد املستقبلية طويلة األجل. ويتم مبوجب هذه  
 السياسات احلالية سواء بزايدة أو خفض النفقات أو اإليرادات. التوقعات تعديل

ويرتبط مصطلح االستدامة املالية مبصطلح آخر يسمى الفجوة املالية، واليت تعرف أبهنا الفرق بني القيمة احلالية  
 1جلميع التزامات الدولة وإيراداهتا املستقبلية.

االجلني املتوسط والطويل دون حدوث ضغوط على املالية  االستدامة املالية هي القدرة على خدمة الدين يف
 3:وللحفاظ على االستدامة املالية جيب توفر شرطني اساسني 2العامة، واالضطرار إىل ختفيض االنفاق العام.

أن يكون معدل منو الدين العام احمللي أقل أو يساوي أسعار الفائدة السائدة، الشيء الذي يؤدي إىل منو  .1
 Fiscalمبعدالت تفوق متوسط األسعار، وهو ما يدل على السياسة املالية غري مستدامة"  الدين العام

Unsustainability  ". 

أن يكون هناك تناسق بني كل من معدالت اإليرادات والنفقات، الن منو النفقات مبعدالت أكرب من  .2
جوة بني النفقات واإليرادات. معدالت منو االيرادات لفرتة زمنية نسبيا، يعين تزايد العجز واتساع الف

 : هذا الشرط وهناك العديد من املؤشرات اليت تقيس

مؤشر الفجوة الضريبية: والذي يعرب عن نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي االمجايل الالزمة لتثبيت  -
 الدين العام، أي حتديد النسبة اليت تزيد هبا الضرائب لتثبيت الدين العام يف ظل مستوايت انفاق

 معينة؛

يشمل مجيع االيرادات ال يقتصر على االيرادات الضريبية مؤشر فجوة االيرادات العامة: هذا املؤشر  -
. ويعكس فقط، والذي يعرب عن نسبة االيرادات إىل الناتج احمللي االمجايل الالزمة لتثبيت الدين العام

 لى استدامة السياسة املالية.للمحافظة عهذا املؤشر طبيعة االصالحات الالزمة يف نظام االيرادات 
يف نفس املضمون، نستطيع القول أن  تصب نطالقا من املفاهيم اليتاخالل التعريفات السابقة، و  ومن     

دون  ايف خدمة ديوهن االستمرار الدولةستطيع تتتحقق عندما  أو استدامة الدين العام استدامة السياسة املالية
قدرة السلطات املالية على توفري املال  أو .املستقبل القة بني اإلنفاق و اإليرادات يفاحلاجة إىل إعادة تغيري الع

 من خالله احلكومة املضي يف االنفاق على اخلدمات العامة.العام بصورة دائمة ومستمرة وعلى حنو واف تستطيع 

                                       
 .08، ص مرجع سابق ،البنية التحتية واالستثمارات العامة يف العامل العريب بني ضرورة التطويرالوّصال ،  كمال أمني  1
 .83 ، ص2016 دار ابن رشد للنشر والتوزيع، مصر، ،العامةاملوازنة  دان: أزمتا الدين العام والعجز يفاملصري بني املطرقة والسنالقتصاد اكمال أمني الوّصال،   2
 .84-83رجع، ص نفس امل 3
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وزاهتا املالية وبشروط جُ تغطية عُ وتسعى الدول لتحقيق وضعية االستدامة املالية لكي تتمكن من االستدانة ل     
ىل توقف ميسرة. ويؤدي فقدان الدول لالستدامة املالية أو تراجع ثقة األسواق بقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا إ

رفع معدالت الفائدة على قروضها إىل مستوايت عالية، ووضع ضوابط وشروط  الدائنني عن إقراضها، أو
الرعاية  خدماتومستوايت توفري التمويل الالزم ألنشطتها إىل تراجع القرتاضها. ويقود عجز الدول عن 

 .ةواضطراابت سياسية واجتماعية هتدد استقرار الدولوالتقليص من سياسة الدعم، الشيء الذي خيلق االجتماعية، 

يف استمرار متتع  احمللي أكثر العوامل املؤثرة سلبوتعترب معدالت الزايدة السريعة يف نسبة الدين العام إىل الناتج ا
الدول ابالستدامة املالية. وهناك العديد من العوامل األخرى اليت تؤثر يف االستدامة املالية للدول ولعل أمهها 
معدالت الفائدة احلقيقية، ومعدالت منو الناتج احمللي احلقيقية، ومعدالت منو النفقات واإليرادات. وتقود 

لى من منو االيرادات، وتراجع النمو االقتصادي، وارتفاع الفائدة احلقيقية معدالت منو اإلنفاق احلكومي بنسب أع
 ؛ حيثيف املستقبل إىل توقع ارتفاع نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي وارتفاع إمكانية فقداهنا ملالءهتا املالية

 وتعكس .يف متويل ديوهناإىل استمرار استدامتها املالية وذلك ملا حتققه من خفض يف تكالاالقتصادايت وتسعى 
االستدامة املالية مستوى جناح سياسات املالية العامة وتعطي ثقة للقطاع اخلاص لالستثمار يف البلدان اليت تتمتع 

 .هبا
 

 :العامة ستدامة املاليةمؤشرات ا: املطلب الثاين

اري من ايراداهتا الذاتية، وكذلك تقاس قدرة االستدامة املالية للدولة من خالل قدرهتا على متويل انفاقها اجل     
قدرة احلكومة على ضبط انفاقها اجلاري دون ان يؤدي ذلك إىل املساس بقدرهتا على اإليفاء مبتطلبات 

 .واحتياجات اجملتمع 
احلكومة ممولة عن طريق املوارد الذاتية مبا ينسجم  ن تكون التزاماتأجيب  القدرة على التمويل الذايتوعليه، فإن 

 موية، من خالل تعبئة االيرادات احمللية ورفع مستوى التحصيل الضرييب.نطط التمع اخل
فاعلية والكفاءة االقتصادية للمشاريع اليت تفرض عليها الضرائب، واستمرار هو  أن ما يضمن استدامة االيرادات

طؤ منو التجارة اخلارجية ، فتباهذه املشاريع يف خلق االيرادات. وهو ما يرتبط بشكل وثيق بدورة االقتصاد الكلي
 يعترب من املخاطر اليت حتيط ابلعائدات خاصة بسبب املشاكل اليت يعاو  منها االقتصاد.

ن ختلق ايرادات حملية يف أجه ملواضع ميكن هو االنفاق الذي يو واستدامته فأما القدرة على ضبط االنفاق 
ه غري جمدي، مثل تبين سياسة التوظيف يف القطاع نفاق فياملستقبل، فتبين الدولة لسياسات معينة قد جتعل اإل
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التسيري مرتفعة، وهو ما يستنزف الوفرات اليت حتققها احلكومة يف جانب االيرادات. لذلك العام سيجعل نفقات 
ىل القطاع اخلاص وجعله املشّغل الرئيسي للعمالة يف االقتصاد، أي االنفاق على إاالنفاق  على الدولة توجيه

   اهليكلي يف االقتصاد. اصالح اخللل
تسارعة ال يتالءم مع منو املوارد املتاحة يزيد من فرص تراكم مستحقات، وهذا ما بوترية مُ  اإلنفاقن منو أكما 

على حتمل الدين العام، فما ُيستحق على احلكومة من نفقات  يشكل بدوره اخلطر احلقيقي على استمرارية القدرة
. وابلتايل انتقال األثر السليب االعتمادات املدرجة يف املوازنةمستمر املخصصات و  تشغيلية وحتويلية يتجاوز وبشكل

 خرى. ىل مجيع القطاعات االقتصادية األإ

القيمة احلالية له( إىل الناتج وإىل  هي نسبة الدين )أومن أكثر املؤشرات استخداما لقياس استدامة الدين  
يتم قياس هذه املؤشرات من خالل قياس نسبة مدفوعات خدمة الدين الصادرات وإىل اإليرادات العامة، كما قد 

إىل الناتج والصادرات واإليرادات العامة، ويفرتض من الناحية النظرية أن تؤدي مثل هذه املؤشرات إىل الربط بني 
تشري إىل مدى على سبيل املثال فإن نسبة الدين إىل الصادرات ف .على سداد االلتزامات النامجة عنهالدين والقدرة 

وفرة إيرادات النقد األجنيب لالقتصاد، وهو مقياس رمبا يكون مهما عندما يتعلق األمر ابستدامة الدين اخلارجي 
للدولة املقوم ابلعمالت األجنبية، كما قد يستخدم مؤشر نسبة الدين إىل اإليرادات العامة، الذي يربط عبء 

دمة دينها العام، وهو أكثر مناسبة حلالة الدين احمللي، أما نسبة الدين إىل الدين مبدى وفرة املوارد احمللية للدولة خل
الناتج فهو مقياس يربط عبء الدين مبقياس أوسع لقدرة االقتصاد على توليد الدخل الالزمة خلدمة الدين بشكل 

 .عام

 وسنتناول مؤشرات قياس استدامة املالية العامة للدولة فيما يلي:
 

 1ات قابلية التأثر:مؤشر الفرع األول: 
 قد اليت املتغريات مراقبةالنقدية، ويتعلق االمر بتحليل  نتيجة لألزماتقابلية أتثر القطاع املايل  املؤشرات تقيس هذه

 ه املؤشرات هي:، وهذلخطرل الدين استدامة تعّرض

                                       
1   Sustainability Indicators, at:  

  http://www.development-finance.org/fr/a-propos-de-dfi.html,  03/03/2016  



 

150 
 

 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 جتاه احلساسية الزمنية للسداد، اجلداول الديون، استحقاق مواعد مجلتها ومن الدين: مؤشرات -

 اخلارجي الدين بني املتواجدة ن العالقاتأ ؛ حيثاألجنبية ابلعملة الدين وتكوين الفائدة أسعار

  .السداد على والقدرة الدين تطور لتقييم مفيدة مؤشرات احمللي اإلمجايل والناتج والتصدير

 إىل لنسبةاب الدين مستوى املؤشر هذا ويقيس: مؤشر الدين ابلنسبة اىل الناتج احمللي االمجايل -

 النشاط

 عبء لتمويل اإلمجايل متوفرة احمللي الناتج وسائل افةك تكون أن احملتمل من، و للدولة االقتصادي -

 قدرة يُظهر فهو املديونية، درجة املؤشرات لقياس أهم يُعترب املؤشر هذا أن الداخلي. حيث الدين

 .دادالسّ  على احلكومة

 املتواجدة العالقة أن حيث ؛السيولة أزمات دولة تفاديال قدرة يقيس :االحتياطاتمؤشرات كفاءة  -

اليت تنشط يف  الدول أتثر قابلية لتقييم أساسي عنصر األجل والديون القصرية االحتياطيات بني
 لية.املااالسواق 

 قدرة إىل ابلنسبة املديونية مستوى املؤشر هذا يقيس: احمللية امليزانية إيرادات إىل الدين رصيد -

  .السداد ىعل احلكومة

 الدين خدمة تسديد على احلكومة قدرة املؤشر هذا يقيس: احمللية امليزانية إيرادات إىل الدين خدمة -

 .احمللية املصادر بواسطة

 الدين خلدمة احلالية التكلفة املؤشر هذا يقيس :احمللية امليزانية يراداتعلى إل للدين احلالية القيمة -

 .دادالس على احلكومة قدرة إىل ابلنسبة

 ومنللدولة،  الفوائد عبء ثقل درجة على املؤشر هذا يدل: اإلمجايل احمللي الناتج على الفوائد -

 .املنتجة غري النفقات لتسديد متوفرة مكانياتابإل أيضا تفسريه املمكن

 .دولة يف الدخل حتصيل إطار يف الفوائد تكلفة املؤشر هذا يقيس: احمللية املوازنة دخل على الفوائد -

كنسبة مؤوية من  اخلارجي الدين مستوى املؤشر هذا يقيس: الصادرات على اخلارجي نالدي -
 .العمالت توفري على القدرة وُتظهر الصادرات

 مرفقة  من فرتة ألخرى تطورها مالحظة املهم من ولذلك اثبتة ليست املؤشرات هذه أن وما جتدر االشارة اليه، 
 .الكلي االقتصاد تغرياتمب

 



 

151 
 

 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 1: مؤشرات الدعم املستدمي: الفرع الثاين
 واالحتياطيات التدفقات بني املتواجدة العالقة هذه تعترب اليت النماذج على املالية االستدامة مؤشرات مت تطوير    

 الفوائد دفع وبني أخرى جهة من العام الدين وبني جهة من املالية املوازانت بني املتواجد التناسبحيث أن   ؛املالية

  ة يف املؤشر التايل :اثلث جهة من
𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡 (1 + 𝑟𝑡) +  𝐵𝑃𝑡 

 : حيث
- t  D :الدين العام يف الفرتة t؛ 

- t r   :سعر الفائدة على الدين؛ 

- t BP :.املوازنة املالية االولية 

 أي ،االقتصاد متغريات بني مالئمة عالقة حيدد وهو لالستدامة الرئيسي الشرط ينشأ النسبة هذه خالل من

 .عنّي م فائدة سعرل وفقا األويل والعجز اإلمجايل احمللي الناتج ومنو العام  الدين منو بني
 وهناك مؤشرات اخرى نوردها يف ما يلي: 

 2:تانة الضريبيةمؤشر املأوال: 
 التايل: يقيس هذا مؤشر الفجوة الضريبية بني العبء الضرييب القائم والعبء الضرييب "املستدام" ابلشكل

 

𝑡𝑛
 −  𝑡 =  

∑ 𝑔𝑛

𝑛
+ (𝑟 − 𝑞)𝑑 − 𝑛 

  حيث:
- *nt:  هو العبء الضرييب الذي يؤدي فرتةn  سنوات إىل استقرار نسبة الدين d*  إىل الناتج احمللي

 ؛اإلمجايل 

- r: هو سعر الفائدة؛ 

- q :معدل منو الناتج احمللي االمجايل؛ 

- g: نفقاتهو ال. 

                                       
1  Sustainability Indicators, at: , op.cit. 
2 Idem. 
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 ؛اإلمجايل احمللي الناتج إىل الدين نسبة لتثبيت املطلوب الضرييب العبء مستوى على يدل املؤشر هذا وعليه، فإن   
 تثبيت يستطيع وال للغاية منخفض االقتصاد على الضرييب العبء أن على املؤشر يدل سلبية النسبةحيث إذا كانت 

 .PIBاحمللي اإلمجايل الناتج إىل الدين نسبة
 

 Buiter " : 1" بويرت مؤشراثنيا: 

 شرط حتديد مت حيث الفعلي؛ األويل والرصيد املستدامة األولية املوازنة بني الفجوة قياس إىل ؤشر هذا امل يسعى

 الناتج إىل الدين نسبة يف املفهوم نفس من أوسع وهو للملكية الصافية القيمة مفهوم على بناء االستدامة

 2هذه الفجوة كما يلي: بويرت"" مؤشر ويعّرف اإلمجايل. احمللي
𝑏 − bt = (𝑟 − 𝑞)𝑤𝑡 − 𝑏t 

 
 حيث أن: 
- b* :؛ اإلمجايل املستدام احمللي الناتج إىل الدين نسبة هو 

- tb  :اإلمجايل؛ احمللي الناتج إىل الدين نسبة هو 

- rسعر الفائدة؛ : 

- q :؛الناتج االمجايل منو معدل هو 

- tW :احمللي االمجايل. الناتج كنسبة للحكومة الصافية امللكية قيمة هو 

 

للغاية وال تستطيع تثبيت القيمة الصافية الية منخفضة وازنة األولية احلتدل القيمة املوجبة للمؤشر على أن امل
مستدامة إذا أّدْت هذا املؤشر تعترب السياسة الضريبية (. فحسب PIBحمللي اإلمجايل ) للملكية ابلنسبة إىل الناتج

 .إىل احلفاظ على ثبات امللكية الصافية للحكومة 
 ذلكك تتضمن جيب بل ،فقط احلقيقي املال رأسال تضم  املالية األصولفإن  امللكية الصافية للحكومة فيما خيص

 للضمان املخصصة األقساط فيها مبا) املستقبلية) للضرائب احلالية والقيمة واملعادن األراضي أصول
 تضمن على تقتصر أال عليها فيجب اخلصوم أما (.إحصاؤها يصعب اليت العناصر االخرى إىل إضافة(االجتماعي

                                       
1 Sustainability Indicators, Op.cit. 
2 Buiter, Willem H, "A Guide to Public Sector Debt and Deficits", Economic Policy, at sit :

www.fmi.org/publications , 04/04/2016. 
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 من وغريها االجتماعي للضمان ةاملستقبلي للمخصصات احلالية القيمة ذلكك  تضم بلفقط،  املباشر العام الدين

 .إحصاؤها يصعب اليت الطارئة اخلصوم
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 التنـــــمية املستـــدامة واستــــدامة املـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 خالصة الفصل:

تبني ابلتفصيل؛ حيث التارخيي نمية املستدامة وتطورها فهوم التلدراسة م إن خالصة ما ميكن قوله بعد تعرضنا     
املفهوم من النمو إىل النمو والتوزيع العادل إىل االهتمام جبميع اجلوانب االقتصادية، تعدد املراحل اليت مر هبا هذا 

ادي، يقوم فالتنمية املستدامة هي مشروع انساو  قبل أن يكون مشروع اقتص االجتماعية، البيئية وحىت املؤسساتية.
يرسخ حقوق االنسان للعيش يف نظام بيئي سليم، يف ظل نظام سياسي تسوده خالق، األ على مبادئ القيم و
  الدميوقراطية واحلرية.

أن ما سبق يتعارض مع النظام االقتصادي السائد، وهو اقتصاد السوق الذي يقوم على تعظيم الربح واستنزاف 
  ي إعادة النظر يف ميكانيزمات هذا النظام. املوارد الطبيعية. األمر الذي يقتض

لسياسة املالية وهي حاولنا ربطها ابو  كما مت عرض أبعاد التنمية املستدامة واملؤشرات اليت تقيس مدي حتققها.      
، توصلنا إىل أن هذه االخرية مل تعد هتدف لتحقيق التوازن املايل واالقتصادي للدولة فحسب، بل حمور دراستنا

 من خالل استدامة االيرادات و النفقات. اصبحت هتدف إىل استدامة املالية العامة لالقتصادن، أبعد م

فاستدامة االيرادات هو قدرة االقتصاد على ضمان ايرادات مستمرة وذاتية، أما استدامة النفقات فهو االنفاق      
وعليه، كل إنفاق جمدي  ات مستمرة .اجملدي اقتصاداي والذي يوجه ملواضع ميكن ان ختلق يف املستقبل ايراد
 ومستدام خيلق ايرادات مستقبلية مستدامة يف ظل املوارد املتاحة للمجتمع.
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  دراسة قياسية لآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية يف اجلزائر :رابعالفصل ال    

 متهيـــــد: 
 صانعي من االهتمام من جبانب حتظى جعلها مما إصالحات عدة اجلزائر يف املالية السياسة شهدت لقد       
 إشراف حتت كانت واليت ،1989 سنة منذ فيها الشروع مت اليت االقتصادية اإلصالحات يف وتتمثل القرار،

 مبدأ على تقوم السابقة اإلصالحات إن .الكلية االقتصادية التوازانت إعادة هبدف الدولية، املالية املؤسسات
 تقليص الدعم، رفع األجور، جتميد التوظيف، تقليص طريق عن امليزانية يف املسجل والعجز النفقات ختفيض

 املعيشي توىاملس على وخيمة أتثريات له كان الذي الشيء ائب،الضر  حصيلة يف والرفع احلكومية التحويالت
 .املستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية مع يتعارض ما وهو للمجتمع،

 النمو حتفز ، ودورها يفاملالية السياسة مدى فاعلية حول والقياسية النظريةالطروحات  يفطاملا دار النقاش      

يف السنوات األخرية مّكن للسياسة املالية أمهية ضمن التوجهات  االقتصادية غري أن التحوالت .االقتصادي
 القناة ة املاليةالسياسمواردها؛ حيث تعد تعبئة النفطية يف  املصادراملعتمدة على االقتصادية للدول، خاصة 

األمر الذي يؤثر  اإيراداهت تذبذب السعري للنفط يف االقتصاد الكلي، من خالل التذبذبالناقلة ألثر  الرئيسية
 صادية الكليةقتوغريها من املتغريات اال اإلمجايلمن الناتج احمللي على اإلنفاق العام. ليمتد هذا األثر إىل 

 .األساسية
يز للتحفالربامج التنموية خالل  اجلزائر يف التوسعية املالية السياسة اجتاهات دراسة إىل الفصل هذا يهدفومنه،    

 اجلزائر االقتصادية يف تغرياتامل على بعض صدمات السياسة املالية وكذا من الناحية القياسية سيتم تناول. املايل
 ؛ حيث سيتم التحليلمنوذج االحندار الذايت اهليكلي استخدام خالل من وذلك ، 2000-2017الفرتة خالل

التكامل  اختبار االستقرارية، لقياسجذور الوحدة  اتاختبار  مثل القياسي االقتصاداختبارات  ابستعمال بعض
 وحتليل التباين.  الدفعية إىل جانب استخدام كل من دوال االستجابة،  Johansenاملتزامن لـــ

 وعليه، سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل:   
 ؛2017-2000الفرتة  خالل اجلزائر يف املالية السياسة اجتاهات :األول املبحث -
 ؛النظري للمنهج املستخدماملبحث األول: اإلطار  -
 .املبحث الثاين: التعريف ابملعطيات وبناء النماذج الدراسة -
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 .2017-2000فرتة لا خالل اجلزائر يف املالية السياسة اجتاهات :األول املبحث

لقد مّت طرح يف السنوات األخرية قضية اإلصالح ودفع وترية التنمية يف اجلزائر، وهذا من خالل العديد من        
الربامج يف اجملاالت االقتصادية، االجتماعية والسياسية، وخاصة ما ارتبط مبسألة التنمية الشاملة واملستدامة، من 

ول، ادي، وما ساعد على ذلك ارتفاع عائدات البرت خالل ختصيص مبالغ معتربة لتمويلها قصد اإلنعاش االقتص
هبدف حتقيق معدالت منو مقبولة وامتصاص التكاليف االجتماعية اليت خّلفتها برامج اإلصالح االقتصادي يف 

 التسعينات عن طريق تعزيز الطلب الكلي واستثمار األموال العامة يف البنية التحتية. 

اتريخ  مدار اليت سجلت أعلى مستوايهتا على البرتولأسعار  حتسنين، ويف ظل والعشر  الواحدالقرن بداية مع       
، مت انتهاج سياسات مالية 2008مريكي يف شهر جويلية من سنة دوالر أ 147حيث بلغت  البرتول؛أسعار 
مليار 7الذي خصص له ما قدره  2004-2001للفرتة  اإلنعاش االقتصادي جبرانم قمن خالل إطال توسعية
 خالل أمريكي دوالر مليار 150 قيفو  بلغمب االقتصادي، النمو لدعم التكميلي اينثال جالربانم بعث مت كما.دوالر
الل االستق منذ تنموي برانمج أكرب يعد   الذي 2010 2014 . ليليه الربانمج اخلماسي2009-2005 ةالفرت 

  .أمريكي دوالر مليار 286 ب قدر مايل بغالف

 من ينطلق االقتصادي النشاطحتفيز  أن ترى اليت الكنزية، النظرية على مرتكزة السابقة جالربام فلسفة إن       
، الشيء الذي القتصادل ضخ النفقات طريق عن الحل بطبيعة ذلك ويكون ال،الفعّ  الكلي الطلب دفع خالل

 االقتصادي، النمو معدالت من الرفع جم التشغيل،ح يف زايدة الكلي، العرض مستوايت يف زايدة عنه سيتولد
  األداء االقتصادي الكلي. حتسني عامة وبصفة

 :2014-2001 نظرة عامة عن الربامج التنموية خالل الفرتةاألول:  املطلب

 :2004-2001 : برانمج اإلنعاش االقتصاديالفرع األول

األنشطة املوجهة لدعم حول  يتمحور 2004إىل غاية  2001إن برانمج اإلنعاش االقتصادي الذي ميتد من      
وذلك من اجل حتقيق  حتسني املستوى املعيشي وتنمية املوارد البشرية الفالحية،و ات واألنشطة اإلنتاجية املؤسس
إنشاء حميط  قصدجلزائر اعترب هذا الربانمج كأداة مرافقة لإلصالحات اهليكلية اليت التزمت هبا ي   ا. كماحملليةالتنمية 
 .يف االقتصاد العاملي الندماجهمالئم 
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 1وقد متحورت أهم أهداف الربانمج فيما يلي:
 حتفيز األنشطة االقتصادية يف مجيع أحناء البالد وخاصة يف املناطق النائية؛ -
 إنشاء فرص عمل جديدة على املستوى النحلي؛ -
 تنشيط املناطق الريفية واحلد من الفجوة احلاصلة بينها وبني املناطق احلضرية؛ -
 الفقر. احلد من -

 إن توزيع املبالغ املرصودة لكل برانمج حسب القطاعات االقتصادية موضحة يف اجلدول التايل:

 .2004-2001 االقتصادي اإلنعاش دعم لربانمج القطاعي (: التوزيع1-4رقم ) جدول
 د.ج( مليار )الوحدة                                                                                                           

 النسبة المجموع 2004 2003 2002 2001 السنوات 
أشغال كبرى وهياكل  %

 قاعدية
100.7 70.2 37.6 2.0 210.5 40.1 

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية وبشرية
دعم قطاع الفالحة 

 والصيد البحري 
10.3 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 

 30.0 االصالحاتدعم 
 
 
 

15.0 - - 45.0 8.6 
 100 0. 525 - 113.9 185.9 205.4 المجموع

 ، اجمللة األكادميية للدراسات االجتماعية 2010-2000عاش االقتصادي يف اجلزائر يف الفرتة نتقييمية لسياسة اإل دراسةوفليح، : نبيل باملصدر
 .46، الشلف، ص09اإلنسانية، العدد  و

مليار دينار،  210.5جاء قطاع األشغال الكربى واهلياكل القاعدية يف صدارة ترتيب القطاعات االقتصادية مببلغ  
 عناصر من عالية افةثك إىلحيتاج  أن هذا القطاع إىل ذلك يف السبب ويعود .من امجايل املبلغ  %40.1بنسبة 
 واملشجعة لالستثمار احمللي واألجنيب. االقتصاد لعجلة الرئيسي احملرك اهليكلية والقاعدية، فهو اإلنتاج

فة واحلصول أبقل تكلإجنازه  جلأومن إن تطبيق برانمج اإلنعاش االقتصادي قد يتطلب جتنيد موارد هامة،        
ط يسهل املؤسسية واهليكلية اليت سوف تسمح إبنشاء حمي على نتائج مرضية، وجب تطبيق جمموعة من التعديالت

 كنويف هذا اإلطار مت اختاذ جمموعة من التدابري اجلبائية واألحكام املالية واليت مي الة.السوق بصفة فعّ تطبيق قوى 
 تلخيصها يف اجلدول التايل:

 
 

 

                                           
1 Hamid A.TEMMAR, L’économie de l’Algérie, les stratégies de développement, office des publications 

universitaires, Tome 1, 2015, Alger, P  209-221.  
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 2004-2001(: السياسات املصاحبة لربانمج اإلنعاش االقتصادي 2-4اجلدول )
 )ج.الوحدة: مليار د                                                                                           (

 المجموع 2004 2003 2002 2001 السنوات 
 20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب

 22.5 5 5 7 5.5 صندوق المساهمة والشراكة
 02 0.4 0.5 0.8 0.3 تهيئة المناطق الصناعية

صندوق ترقية المنافسة 
 الصناعية

0.3 
 
 
 

01 0.7 . 02 
 46.50 15.2 13.7 11.30 6.30 المجموع

 ،07، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برانمج اإلنعاش االقتصاديزرمان،  كرمي:  املصدر
 .204، ص2010جوان 

ات وجب مثة عدة تغري  جل الوصول إىل األهداف املسطرة يف الربانمج،أ يتبني أنه منمن اجلدول أعاله،            
عة من السياسات قامت احلكومة بتبين جممو  حيث ليها جلعل احمليط االقتصادي يتالءم مع االقتصاد العاملي،إطرق الت

 سني عملية اليت ترمي إىل تشجيع االستثمار وحتأي ختصيص موارد مال ،االقتصادي املصاحبة لربانمج دعم اإلنعاش
عاملية للتجارة للمنظمة ال نضماملالس املال، ابإلضافة إىل التحضري املؤسسة واإلسراع يف إجراءات الشراكة وفتح رأ

 .والشراكة مع االحتاد األورويب

 :2004-2001 نتائج برانمج اإلنعاش االقتصادي
كافة   األمن عرب ستعادةذاك ارافق كما   ،مكثف للتنمية االقتصادية إبنعاش2001-2004 السنواتمتيزت لقد     

 بعض املؤشرات االقتصادية الكلية حسب ما يوضحه اجلدول املوايل: . وجتسد هذا اإلنعاش من خاللبالدال مناطق

 .2004-2000قتصادية خالل الفرتة: : تطور بعض املؤشرات اال(3-4اجلدول )
 

المؤشرا
 ت

 

 
 التشغيل

 
البطال

 ة
 

 
 الفقر

 

 
 التضخم

 

الرقم 
القياسي 
 لألسعار

ميزان 
المدفوعا

 ت

الديون 
 الخارجية

 الناتج
 الداخلي
 الخام

نصيب الفرد 
 الناتج من

 الخام داخلي

 2000 % % % ألف نسمة الوحدة

=100 

 مليار
 دوالر

مليار 
 دوالر

 مليار
 دوالر

 دوالر

2000 22.215 28.8 12.1 0.34 0.3 7.9 25.1 54.7 1801 

2004 717.000 17.7 6.8 3.6 3.6 9.6 21.4 84.6 2620 

  :ابالعتماد على الباحثةعداد من إ املصدر:
IMF staff country report, statistical appendix 2012, sur: www.imf.org . 

 

من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن املؤشرات السابقة شهدت حتسنا ملحوظا ومّت اسرتجاع التوازانت         
ألف منصب شغل، وتقليص نسبة  717معدالت النمو االقتصادي ابستحداث اقتصادية الكلية؛ حيث مسحت 
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املديونية حوايل  اخنفضت. كما  %6.8الفقر، حيث أصبح عدد السكان الذين يعيشون بدوالر واحد يف اليوم 
. ومؤشر التضخم  %45ونصيب الفرد منه فازداد بنسبة   %55. أما الناتج الداخلي اخلام فازداد بنسبة 15%
 ، وهذا راجع للضخ اهلائل للنفقات العمومية من أجل التنمية والزايدات يف األجور.%3.6ارتفع إىل  فقد

 .2004-2000(: تطور معدل النمو الوطين للفرتة 4-4) اجلدول                          
                         

  السنوات
 المؤشرات

2000 2001 2002 2003 2004 

 2.2 ) )% النمو الوطنيمعدل 
 

2.1 4.7 6.8 5.2 
إيرادات المحروقات )مليار 

 دوالر(
 ال  
 
 

11.9 17.96 23.11 32.92 43.11 
  :ابالعتماد على الباحثةعداد من إ املصدر:

IMF staff country report, statistical appendix 2012, sur: www.imf.org . 

 %4.2من خالل اجلدول، نالحظ أن معدل النمو االقتصادي شهد حتسنا ملحوظا واملقدر ابملتوسط        
 . كما شهدت إيرادات احملروقات ارتفاعا بسبب ارتفاع األسعار.%6.8بــ  2003سنواي، وكان أعلى معدل سنة 

 :2009- 2005: الربانمج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي الفرع الثاين  

ومرافقة أداة  ،اطقطاعات النش جهود إنعاش النمو وتكثيفه يف مجيععلى مواصلة يف هذه الفرتة  زت احلكومةركّ      
حيث قّدرت تكلفة  ؛لالنفتاح على االقتصاد العاملي اإلنتاج الوطنية املوجودة يف حتوهلا احلتمي لتكون مستعدة

 1ي:ويكمن عرضه كما يل .مليار دينار جزائري 4200

 .2009-2005 االقتصادي اإلنعاش دعمل التكميلي لربانمجل القطاعي (: التوزيع5-4رقم ) جدول
 النسبة القيمة )مليار د.ج( البرامج

 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان
 

1908.5 45 
 40.5 1703.1 برنامج تظؤير المنشآت األساسية

40. 
 

 08  337,2 برنامج دعم التنمية االقتصادية
 4.8 203.9 برنامج تطوير الخدمة العمومية 

 1.7 50 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة
           Source: Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009,  

                       Avril 2005, P. 21-25 

                                           
1  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, P. 18 -19 
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 :2009-2005 عاش االقتصاديلإلن التكميلي نتائج برانمج

 .2009-2005(: بعض املؤشرات االقتصادية الكلية للفرتة 6-4) اجلدول
                

  السنوات
 المؤشرات

-2001 الوحدة
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

 5.1 4.2 ))%  معدل النمو الوطني 
 

2.0 3.0 2.4 2.5 
 الناتج الداخلي الخام

 
مليار 
 دوالر

70.1 103.1 
 

117,29 
 

134.16 170.27 139.52 

 نصيب الفرد من
 الناتج 

 المحلي االجمالي
 
 
 

 3959 4915 3940 3503 3133 2090 دوالر

  :ابالعتماد على ةعداد الطالبمن إ املصدر:
IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org . 

 مقارنة % 03حويل  2009-2005قدر ابملتوسط من معدل النمو من خالل اجلدول، نالحظ أن       
مليار دوالر خالل  128ــ يف املتوسط بـ ، وقدرفقد سجل حتسنا أما الناتج الداخلي اخلام، للفرتة السابقة %4.2بـــ

-2005مليار دوالر للفرتة السابقة، يف حني أن نصيب الفرد من الناتج شهد كذلك حتسنا من  70 بـــ مقارنةالفرتة 
 للفرتة السابقة. 2009مقارنة بـــــ دوالر خالل الفرتة  3890ملتوسط ر ابدويق 2009لينخفض سنة  2008

رغم اجلهود الكبرية ف ،% 3.6من جمموع السكان بزايدة سنوية  % 40كما أن، القوة العاملة يف اجلزائر متثل     
إال أن مشكل ، 2009-2004خالل اخلماسي مليون منصب عمل  02 ثابستحدااليت بذلت أو امللتزم هبا 

بلغ معدل  حيث ؛البطالة مازال يشكل أهم مؤشرات الفقر وهذا ابلنظر إىل اخلصائص اليت متيز البطالة يف اجلزائر
 1.%10.5فقد قّدر بـ  2009، أما يف 2005يف   %15.2و %17.7بــــ 2004 سنة البطالة يف

 

 :2014-2010 : برانمج التنمية اخلماسيالفرع الثالث

نمو ال غالفا ماليا مل يسبق لبلد سائر يف طريق 2010/2014اجلزائر خالل السنوات اخلمس  تخصصلقد       
والذي يساوي حوايل نصف  2 ،مليار دج( 21.214) مليار دوالر 286املقدر حبوايل و  اآلن،ن خصصه حىت أ

صصت مثل هذا خ أنن اجلزائر مل يسبق هلا إ ،واقعاليف ما خصصته دول االحتاد األورويب إلنقاذ اليوانن من أزمتها. 
 ازجنإسريع جل تأا االلتزام للسلطات العمومية من الظروف مالئمة هلذكانت   حيث ؛تنموي الغالف املايل لربانمج

                                           
ات ، مذكرة ماجستري غرب منشورة، جامعة فرحعلى حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية دراسة حالة اجلزائر وانعكاساهتا الدويلإصالحات صندوق النقد عساس إميان،  1

 .163 ص، 2012-2011، 1عباس، سطيف 
2  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, p. 26 
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 ،مليار دوالر سنواي 55حدود  داخيل احملروقات اليت ترتاوح يفمتسيري ب، وذلك هيكلةاقتصادية م  مشاريع اجتماعية و 
 سنواي. %5-4 نمو بنيالنسبة  سنواي، أما % 4-3 تحكم يف التضخم بنيالو 

 1شقني اثنني مها: الربانمج ويشمل 

 املياه مببلغو  ازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرقإجنستكمال املشاريع الكربى اجلاري ا -
 ؛مليار دج 9.700ل ما يعاد أي مليار دوالر 130

 .مليار دج 11.534أي ما يعادل حوايل  ،مليار دوالر 156 جديدة مببلغوإطالق مشاريع  -
لتنمية و ومبا أن التنمية البشرية عملية تتصل ابستثمار املوارد واملدخالت واألنشطة اإلنتاجية اليت تولد الثروة واإلنتاج، 

نتفاع مبختلف قدرات ملشاركة واالالقدرات البشرية عن طريق االهتمام بتطوير اهلياكل والبىن املؤسسية، اليت تتيح ا
هبدف  االجتماعية حنو حتسني الظروفمليار دج  10000أكثر من  2014-2010خيصص برانمج األفراد. 

 2 .من قيمة الربانمج %40أي أكثر من ، التنمية البشرية تعزيز

، وال ت ويل االقتصاديةمن خالل ما سبق، نالحظ أن الربامج السابقة اهتمت بدعم البىن التحتية للقطاعات      
اهتمام حقيقي لكل من قطاع الفالحة، الصناعة والصيد البحري، الشيء الذي ميكننا من اخلروج من التبعية للقطاع 

و النفطي. فاإلمكانيات الطبيعية اليت تتمتع هبا اجلزائر كفيلة أبن توجه االقتصاد إىل حتقيق األمن الغذائي والتوجه حن
  األسواق العاملية.التصدير واملنافسة يف

نفس الشيء ابلنسبة للقطاع الصناعي الذي يعاين من مشاكل سوء التسيري وافتقاره لتكنولوجيات احلديثة.      
خذ على حممل من اجلّد، وخاصة بعد أن ضيعت اجلزائر فرصة  ابلنسبة للتوجه حنو الطاقات املتجددة ضعيف ومل ُي 

. جنبية )الطرف األملاين(، واليت فازت هبا املغربإنشاء أكرب حمطة للطاقة الشمسية ابلرغم من كل املساعي األ
ات توجه الدول الصناعية إىل الطاقات املتجددة وسعيها للتخلي عن الطاقاليت تؤكد  احلديثةالدراسات  كلخص  ألواب

 التقليدية.
 

 

                                           
1  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, p. 27-31 

   ، 2011، جوان جتماعية واإلنسانيةجملة األكادميية للدراسات اال، 2014-2010التنمية البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظل برانمج التنمية نصرية قوريش،  2
 .39ص 
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 :املايل التحفيز برامج ظل يف التوسعية املالية السياسةالثاين:  املطلب

 العمومية.يرادات اإلو وسع املايل خالل الربامج السابقة على مسار كل من النفقات سنتناول فيما يلي أثر الت
 :2014-2000العمومية  النفقات مسار على املايل التحفيز سياسات : أثرالفرع األول

 1999مقارنة بسنة  .جدر املي 1178 بـ ةمقدر  2000بداية من سنة  شهدت السياسة االنفاقية توسعا      
مليار  12.3من . يف نفس الفرتة حتسنت الصادرات اإلمجالية %22أي بزايدة  ،.جد مليار 961.7حوايل 
، %73.17ـ رت بسنوي قد منو، أي بنسبة 2000مليار دوالر أمريكي سنة  21.3 إىل 1999سنة دوالر 

، د.ج مليار 1213.2 إىل .جمليار د 588.3من اإليرادات النفطية بدورها  حتسنت الوضعية هذهيف ظل 
لضخ االقتصاد بكميات كبرية  الشيء الذي دفع هو؛ و % 106.22 ـسنوي قدر بمبعدل منو أي تضاعفت 
 1من النفقات.

 النفقات خالل فرتة الدراسة:   مسار تطور بنييوالشكل التايل 

 .2014-2000(: مسار تطور نفقات التسيري والتجهيز خالل الفرتة 1-4الشكل رقم)

 
  :ابالعتماد على الباحثةعداد من إ املصدر: 

IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org . 

 

 

                                           
 .171، ص مرجع سابقعساس إميان،  1



 

164 
 

  دراسة قياسية لآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية يف اجلزائر :رابعالفصل ال    

فقات يف مستوايت نفقات التسيري، ونفس األمر ابلنسبة لنفقات رأمسال )نارتفاع من خالل الشكل السابق، يتضح 
اكي نفس االجتاه حىت ولو كانت أقل شدة. وهذا بسبب اإلنفاق العمومي عرب برامج التحفيز  التجهيز( اليت حت 

 االقتصادي اليت تعرضنا هلا سابقا. 

مليار د.ج مبعدل سنوي سليب  6024 مليار د.ج إىل7058.1تقلصت النفقات من  2013وابلنظر إىل سنة 
، ويرجع ذلك إىل الصدمة اخلارجية يف أسواق النفط. وهو ما يعكس هشاشة قطاع املالية %14.65-يقدر بـ

 العامة وعدم قدرته على جتنب هذا النوع من الصدمات.

حتفيز النمو.  أجل مواصلةكان اهلداف من الربامج السابقة هو احملافظة على مستوايت النفقات االستثمارية من       
وملعرفة ما إذا متكنت نفقات التجهيز من دفع النمو خارج قطاع احملروقات ميكن ذلك توضيح ذلك مصفوفة االرتباط 

 لنفقات التجهيز.

 .2014-2000(: مصفوفة االرتباط لنفقات التجهيز 7-4اجلدول رقم )

 المتغيرات 
نفقات تجهيز 

قطاع الصناعة 
 خارج المحروقات

قات تجهيز قطاع نف
 الفالحة

نفقات تجهيز قطاع 
 المنشآت القاعدية

نفقات تجهيز 
قطاع التربية 

ناتج الداخلي الخام لقطاع  والتكوين
 0.640 0.784 0.494 0.052 الفالحة

ناتج الداخلي الخام لقطاع البناء 
 0.718 0.822 0.645 -0.018 واألشغال العمومية

ناتج الداخلي الخام لقطاع 
 الخدمات خارج االدارة العمومية

 
0.024- 0.568 0.818 0.682 

ناتج الداخلي الخام لقطاع 
 0.707 0.825 0.628 -0.012 الصناعة خارج المحروقات

الناتج الداخلي الخام خارج 
 0.697 0.825 0.580 0.039 المحروقات

أطروحة دكتوراه غري  ،2014-1964 دراسة اقتصادية قياسية للفرتة االقتصادي يف اجلزائرفعالية السياسة املالية وأثرها على النشاط : عبديل إدريس، املصدر
 .222، ص 2016-2015 املدية،-جامعة حيي فارس منشورة، 

 من خالل اجلدول السابق يتبني:
 ؛ %49.4قطاع الفالحة يرتبط يف عالقة طردية مع الناتج الداخلي اخلام له بنسبة ارتباط   -
يرتبط يف عالقة عكسية مع الناتج الداخلي اخلام  لقطاع الصناعة خارج احملروقاتنفقات التجهيز  -

 مل تدفع وترية هذا القطاع إىل األمام؛ يف هذا القطاع ، مما يدل أن النفقات%1.2-املخصصة له بنسبة 
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، فهو اعديةلقاملنشآت انفقات جتهيز قطاع يرتبط بواألشغال العمومية انتج الداخلي اخلام لقطاع البناء  -
، وعليه فإن نفقات التجهيز املخصصة هلذا القطاع هلا أمهية كبرية يف %82.2ارتباط طردي وقوي بنسبة 

 منو نشاطه، 
 التحتية لقطاع البنية التجهيزفإن نفقات  ،احملروقاتخارج ميع القطاعات جل اخلامالداخلي  جفيما يتعلق ابلنات -

لقطاع املخصصة نفقات التجهيز لأن معامل االرتباط  كما،  %-82.5منو مبعامل ارتباط  كبري يفله أثر  
قطاع الفالحة ارتباط أما  .م مدخالت اإلنتاجهأحد أ فهو ميثل، % 69.7قدر بنسبة الرتبية والتكوين 

 جناتيف عالقة ضعيفة مع الفهي  للقطاع الصناعيالنفقات املخصصة يف حني أن ، % 58بنسبة فكان 
  .% 3.9 بـخارج احملروقات بنسبة تقدر  اخلامالداخلي 

رغم عالقة االرتباط القوية السابقة بني قطاع املنشآت القاعدية والناتج الداخلي له، فهو ال يعكس جودة البنية 
 التحتية املنجزة، واملؤشر التايل يبني ذلك: 

 (: مؤشر كفاءة البنية التحتية.2-4الشكل رقم)

 
Source: IMF Country Report, Algeria Selected Issues N° 18/169, June2018, p.08 

ر تظهر ضعف مؤشر البنية التحتية، من خالل املؤشرات الفرعية املكونة له واملتمثلة يف توف من خالل الشكل السابق
( Overallالطرق واملنافذ، السكك احلديدية، النقل اجلوي واإلمداد ابلكهرابء؛ حيث قدرت قيمة املؤشر ككل )

، دول الشرق  GCC. كما يظهر الشكل ضعف البنية التحتية مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي07من  3.3
 .Oil Exportersوالدول املصدر للنفط  MENAاألوسط ومشال إفريقيا 
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 :2014-2000العمومية  اإليرادات مسار على املايل التحفيز سياسات : أثرالفرع الثاين

 مليار 5190.5   بلغت حيث ،2008-2000العمومية ارتفاعا م تسارعا خالل الفرتة عرفت اإليرادات        
اخنفاض يف حصيلة  أول تسجيل ليتم مليار د.ج جباية برتولية. 4088.6 منها ما قيمته 2008 سنة خالل د.ج

برتولية. مليار د.ج جباية  2412.7منها ما قيمته  مليار د.ج3676حيث بلغت  ؛2009اإليرادات خالل سنة 
 .%40إىل اخنفاض اجلباية البرتولية حبوايل ذا االخنفاض يف اإليرادات العمومية ويرجه ه

 اإليرادات العمومية خالل فرتة الدراسة:   مسار تطور بنييوالشكل التايل 

 .2014-2000(: مسار تطور نفقات التسيري والتجهيز خالل الفرتة 3-4الشكل رقم)

 
 ابالعتماد على: الباحثة: من إعداد املصدر

IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org. 

، أما اجلباية العادية سرعة تطورها 2008سنة  من جمموع اإليرادات %78لقد وصلت اجلباية البرتولية مستوى      
املالية، وهذا يرجع إىل عدم كفاءة اإلدارة الضريبية وارتفاع امليل حنو ضعيفة، األمر الذي يدل على ضعف قطاع 

التهرب الضرييب، ومن مث ضعف التحصيل الضرييب. ابإلضافة ضعف أداء املؤسسات االقتصادية، مما جيعل مسامهتها 
 يف اإليرادات الضريبية ضعيفة.

وهي السنة اليت سجلت فيها املوازنة  2000ة سنوما جيدر اإلشارة إليه، أنه مت استحداث صندوق ضبط املوارد 
ا الصندوق مبوجب قانون املالية التكميلي الذي ذمليار دج، وقد مت أتسيس ه 400العامة للدولة فائض قدر بـ 
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الذي يعمل على  ا القانون نوع وأهداف وجمال عمل الصندوق.ذ؛ حيث حدد ه2000جوان  27صدر يف 
 1ل عجز املوازنة العامة.استغالل الفوائض النفطية يف متوي

نقطة حمورية يف االقتصاد الوطين واملالية العامة بشكل خاص، حيث عاد رصيد امليزانية العامة  2009ومتثل سنة 
ورصيد اخلزينة العمومية إىل حالة العجز، بسبب الصدمة اخلارجة الناجتة عن اخنفاض أسعار البرتول يف األسواق 

مليار د.ج بني  400.7إىل  2288.2اخنفاض حصيلة صندوق ضبط املوارد من الدولية. األمر الذي أدى إىل 
 . واجلدول املوايل يبني تطور رصيد امليزانية وحصيلة صندوق ضبط املوارد كما يلي:2009و 2008

 .2014-2000 تطور رصيد امليزانية وحصيلة صندوق ضبط املوارد (:4-4رقم) الشكل

 
 .228، ص مرجع سابق: عبديل إدريس، املصدر

، أما ابقي الفرتة كان 2008-2000للفرتة  رصيد امليزانية ه هناك فائض يفمن خالل الشكل السابق، يتبني أن    
وهو   2من إمجايل الداخلي اخلام. %7.33وهو ما يعادل  2014سنة  1261.2هناك عجز متواصل بلغ أقصاه 

ما طرح يف نفس الوقت مسألة التمويل حسب ثالثة مصادر، أوال عن طريق التمويل البنكي من خالل اإلصدار 
النقدي، اثنيا متويل خارج البنوك من خالل إصدار سندات اخلزينة أو استعمال صندوق ضبط املوارد، اثلثا عن 

 طريق التمويل اخلارجي )قروض خارجية(. 
 
 
 

                                           
التنمية ني الطاقة و دلية ب: العالقة اجلحول ملتقى وطيناجلزائر بني أزمة اخنفاض أسعار البرتول احلالية وزايدة توجه العامل حنو الطاقة املتجددة، عساس إميان، بوسامل أبوبكر،  1

 .354ص  ،  2015فيفري  25 -24 ، جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة، املستدامة
 نفس املرجع. 2
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 :2016-2015يف ظل األزمة النفطية الثانية تدابري السياسة املالية الثالث:  املطلب

دوالر إىل بداية 44دوالر، لينخفض  52ب  2014عرفت أسعار البرتول تراجعات حادة، فقد بلغت سنة        
. أين عرفت مؤشرات السياسات املالية تراجعات 2016دوالر مع بداية  30، لتتهاوى األسعار إىل 2015سنة 
 دة.شدي
، أين عرف االقتصاد العاملي أسوء مؤشرات الركود مند 2008إن الوضع املشار إليه سابقا كان نتيجة الزمة      
، 2009سنة  %2.4-إىل 2008سنة  %0.5؛ حيث اخنفض معدل الّنمو يف الدول املتقدمة من 1929أزمة 

، وارتفاع معدالت البطالة. %2.4إىل  %6.1ونفس األمر يف اقتصادايت الدول الناشئة اخنفض معدل النمو من 
 %1.6-و %0.3-إىل  2007سنة  %1.2الشيء الذي أدى إىل تراجع معدالت منو الطلب على البرتول من 

وعلى الرغم من تعايف االقتصاد العاملي إال أنه شهد تراجعات انكماشية سنة  1على التوايل. 2009و 2008سنة 
، وخاصة مع متسك منظمة أوبك حلصتها يف السوق على حساب اخنفاض األسعار، وحدوث فائض يف 2013
 اإلحصائيات تشري إىل أن هناك أكثرو مليون برميل نفط يوميا،  30زمة بسقف اإلنتاج وهو ملفدول أوبك العرض. 

استغناء الوالايت املتحدة  نتيجة فائض العرض تطورن كما أ  2.برميل نفط فائض يف سوق النفطمليون  02من 
أصبحت نيجرياي و  واآلن ،ألف برميل نفط يوميا 400أكثر من تستورد بعد أن كانت  من نيجرياي عن استرياد النفط

 زايدة .سواق بعضها البعض على نفس األلتتنافس بني آلسيويةاإىل األسواق  األوبكتتوجه كغريها من دول منظمة 
يف اصة خحيث ارتفعت معدالت إنتاجه بقوة يف السنوات األخرية  ؛املستخرج من النفط الصخري على ذلك

ابإلضافة  .الذي أصبح منافسا للنفط التقليديو  مليون برميل يوميا 03الوالايت املتحدة وكندا والذي يقدر حجمه 
 كلها أسباب جعلت األسعار يف مستوايت متدنية.   3 .اللييب واإليراين إىل األسواق العاملية إىل عودة النفط

 :كما يلي  األسعار واملعروض من النفطوتطاير يبني تطور  نيالتالي نيوالشكل

 

 

 

                                           
 .355، ص مرجع سابق،  عساس إميان، بوسامل أبوبكر 1

2  Opec, The 16th   conferance in venne, nov/dec 2014, at: www.opec.org, 22/01/2015. 
 .  355، ص نفس املرجع، عساس إميان، بوسامل أبو بكر 3
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 .( تطاير أسعار النفط اخلام 6-4الشكل رقم) النفط تطور األسعار واملعروض من (:5-4الشكل رقم)
   .2016-2000النفط 

 
Source: IMF, Regional Economic Outlook              Source: OPEC, World Oil Outlook,  

                                 April 2019, p.07                                        2016, p.97  

 

 

العالقة العكسية بني املعروض من النفط واألسعار، وعليه فإن أسباب تراجع تظهر من خالل الشكل السابق       
 .مليار دوالر 30  وصل إىل حدود 2016و 2015األسعار زايدة املعروض، وهو ما يظهر جليا خالل 

 عدب ظل املؤشرات السابقة شهدت املتغريات االقتصادية الكلية حالة اهنيار، واخنفاض يف صندوق ضبط املوارديف 
، أي اخنفاض 2015ان و جيف  3441.4اخنفض إىل  2014مليار دينار يف جوان 5563.5ن كانت قيمته أ
 ،املدفوعات ميزان سلبا على أثرتن الرتاجعات يف مستوايت النفط أ ابإلضافة إىل شهر. 12يف ظرف   %33بـ

مليار دوالر نفس  1.32-بعد أن كانت  ،2015دوالر خالل السداسي األول من مليار 14.39 - ـب قدر والذي
رية حيث اخنفضت هذه األخ كما أن العجز يف ميزان املدفوعات أثر سلبا احتياطات الصرف،  .2014الفرتة من 

مليار دوالر شهر ديسمرب من نفس السنة، إىل  178.9إىل  2014مليار دوالر شهر جوان  193.269من 
 5.2011 جوان شهر هناية دوالر مليار 159.027

الية املعدد السنوات اليت تنضب فيها االحتياطات فإن  2015لسنة  صندوق النقد الدويل دراسةوحسب  
  2دوالر. 65( سنوات، أي كان السعر املتوقع خلام الربنت 06للدولة هي ستة )

                                           
 :على الموقع، 2015 الوسطى وآسيا األوسط الشرق منطقة اإلقليمي، االقتصاد آفاق 1

, 22/03/2019 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515pa.pdf  
 نفس املرجع. 2

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515pa.pdf
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يف ظرف استثنائي، تطلب إعداده أخذ بعني االعتبار  2016يف ظل األوضاع السابقة جاء قانون املالية لسنة 
، 2019-2015عمومي األوضاع املالية االستعجالية بفعل ترجع أسعار البرتول، من خالل برانمج االستثمار ال

 1وقد جاء هذا القانون من اجل تعميق االستغالل األمثل للموارد وترشيد األنفاق. عن طريق ما يلي:

 التوجه اهلادف حنو االستغالل األمثل للموارد؛ -
 تسريع ديناميكية النشاط االقتصادي؛ -
 ترشيد نفقات التسيري والرفع من جناعة االقتصاد العمومي؛ -
 املالية للدولة مع جتنب زايدة العبء الضرييب؛تعزيز املوارد  -
 االستغالل األمثل للتنوع الكبري يف املوارد املادية والبشرية؛ -
 تعزيز تنويع النسيج اإلنتاجي للسلع واخلدمات. -

وما جيدر اإلشارة إليه، أن ما سبق ذكره عبارة عن مقرتحات نظرية ال ميكن حتقيقها يف ظل األوضاع االقتصادية 
 ية السائدة.واملال

 2نذكرها فيما يلي: 2016بقصد الرفع يف اجلباية العادية قامت احلكومة حبزمة من اإلجراءات خالل قانون املالية 

 الرّفع من الدعم عن املوارد الطاقوية )البنزين املمتاز والعادي واخلايل من الرصاص(؛ -
 ملازوت واستهالك الغاز الطبيعي؛على بيع ا %17إىل  %07الرّفع من الرسم على القيمة املضافة من  -
 حسب نوع السيارة وعمرها؛ %16و %14زايدة يف قسيمة السيارات بني  -
 د.ج؛ 12000-6000 إخضاع جواز السفر لرسم قدره ما بني -
وإاتوات بنسب د.ج الستغالل املرجان، 100000فيما خيص أمالك الدولة مت إقرار إاتوة سنوية قدرها  -

 غابية؛ خمتلفة على املنتوجات ال
 الرفع من احلقوق اجلمركية لبعض املنتوجات؛ -
" املقيمة نيةالوط ةاملسامهلك اخلاصة بفتح الرأمسال االجتماعي لفائدة "رات اليت أاثرت جدال تومن القرا -

،كما أن شراء األسهم املتبقية (62من جمموع األسهم أو احلصص االجتماعية )املادة  %34واالحتفاظ بـ 
 لوزير املالية 67مسامهات الدولة للدراسة ويكون ذلك بعد مخس سنوات. كما ختول املادة يرفع أمام جملس 

                                           
 .09، ص 2015، دورة خريف 2016التقرير التمهيدي عن مشروع املالية  ،اجمللس الشعيب الوطين 1
 .23-03، ص 2016قانون املالية   2
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أن جيمد أو يلغي االعتمادات املوجهة لتغطية النفقات العمومية من أجل التسوية الضرورية يف حالة خلل التوازانت 
د.ج بعد أن كانت مليار 3176.9 حيث قدرت بـ 2016كما مت تقليص نفقات التجهيز يف سنة العامة.

والشكل التايل يبني التغري يف نفقات التجهيز   .16%، أي انكمشت حبوايل2015مليار د.ج سنة  3781.5
 :2017-2015بني 

 .2017-2015(: نسب التغري يف نفقات التجهيز بني 7_4الشكل )    
 
 
 
 

 
 

 .243، ص مرجع سابقعبديل إدريس، املصدر: 

أن ميزانية التجهيز لكل القطاعات اخنفضت، ماعدا قطاع السكن والصناعة وقطاع من خالل الشكل أعاله، يتبني 
على التوايل. أما ابقي القطاعات شهدت   %44و  %77الصناعة؛ حيث قدرت نسبة الزايدة يف القطاعني بـ 

يلي .كما أن التخلي عن الربانمج التكم %42انكماش يف النفقات، خاصة قطاع املنشآت القاعدية اخنفض بـ 
 .%40كمش نفقات خمططات البلدية بنسبة   2016لفائدة الوالايت يف قانون املالية 
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 طار النظري للمنهج املستخدم:اإل: الثايناملبحث 
حتليال   يةعىن بتحليل الظواهر االقتصادية الواقعفرع من فروع علم االقتصاد والذي ي  هو االقتصاد القياسي  إن     
 الرايضية ألساليبامع االقتصادية  دمج النظرية يفقياس العالقات االقتصادية وحتليلها  علىيعتمد  ؛ حيثاكميّ 

ة، هذه النماذج بتقييم فاعلية السياسات االقتصادية املنتهجتطور حيث مسحت  حصائية يف منوذج متكامل.اإلو 
 .والتنبؤتها من أجل التحليل ومعاجلة اختالالهتا عن طريق عملية احملاكاة، ودراسة ديناميكي

 
 مدخل مفاهيمي لالقتصاد القياسي:املطلب األول: 

 صطلحذا املهعلم االقتصاد القياسي علما حديثا نسبيا إذا ما قورن ابلعلوم االقتصادية األخرى، واستخدم  يعد    
 "R.Frisch"فريشي جياالقتصادي النرو و  1910" سنة Pawel Ciompa" كيومبا ابول من قبل ألول مرة

 Internationalأتسيس اجلمعية الدولية لالقتصاد القياسي" يف الذي ساهم بدوره. و 1929سنة

Econometrics Association"  شولتزمثل هم املنظرين يف علم االقتصاد مع أ 1930سنة "H.Schultz "
لينال بعد ذلك أول جائزة نوبل يف االقتصاد رفقة االقتصادي اهلولندي  ."H.Moreو مور"   "R.Stone" وستون 

ألحباثهما املتعلقة بعلم االقتصاد القياسي؛ حيث مت حتليل النشاط  1969" سنة J.Tinbergen" جان متربقن
 االقتصادي بتطبيق أسلوب النماذج الديناميكية. 

 تتوسع طة هذا العلم، وأخذت أنشانتشارا كبريا تطبيق مبادئ االقتصاد القياسي بعد احلرب العاملية الثانية وشهد    
مناذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادالت. ومنذ ذلك التاريخ واالقتصاد القياسي يستخدم   معلمات تشمل تقديرل

طبيق مبادئ هذا تغري أن االقتصادي.  والتنبؤ الة يف حل املشكالت االقتصادية ويف عمليات التخطيطفعّ  أداةك
  .عرف أتخرا حىت أواخر القرن املاضي ناميةبلدان الاليف العلم 

 
 القياسي:تعريف االقتصاد الفرع األول: 

ت االستعانة أوال ابلنظرية االقتصادية لتحديد املشكلة املراد دراستها وأهم املتغرياعلى االقتصاد القياسي  يقوم     
 االقتصادية واالجتماعية اليت تؤثر فيها، ومن مث يستعني ابالقتصاد الرايضي لتوصيف العالقات القائمة بني املتغريات

يف شكل رموز ومعادالت، وأخريا يستعني بعلم اإلحصاء فيستفيد منه يف تطوير واستنباط طرق القياس لتقدير معامل 
ها يف التنبؤ ابملشكلة ليإىل النتائج الدقيقة اليت ميكن االعتماد عالصيغ املقرتحة واختبار الفروض ومن مث الوصول 

 .روسةاملد
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 ما يلي:لعديد من التعاريف نورد بعضها فيوعليه، هناك ا
نظرية االقتصاد القياسي اليت ترتكز على استخدام األساليب الرايضية بغية التقدير أو التنبؤ بسلوك ن إ -

 1.بناء قرار قائم على أسس علميةإىل  الوصولهر االقتصادية من أجل الظوا

 اختبار هبدف اإلحصائية واألساليب الرايضيات مع االقتصادية للنظرية تكامل هو القياسي االقتصاد -

 2 .االقتصادية للظواهر املستقبلية ابلقيم والتنبؤ االقتصادية، العالقات معامالت وتقدير ، فروضال

ل عالقات والعوامل اليت تتحكم فيها يف شك ظاهرة اقتصادية ماي عن االقتصاد القياسي هو التعبري الكمّ  -
  3، تكون متغرياهتا عبارة عن مقادير اقتصادية.)معادالت و دوال....( رايضية

 اليت واإلحصاء والرايضيات االقتصادية النظرية أدوات فيه تستخدم اجتماعي علماالقتصاد القياسي هو  -

 4.االقتصادية الظواهر تحليلب تعين

ما بني النظرية االقتصادية، الرايضيات االقتصادية واإلحصاء، لكنه  االقتصاد القياسي هو أداة توفيقية -
خيتلف متاما عن هذه الفروع، فهو خيتلف عن الرايضيات اليت تعىن بتطبيق الرايضيات على العالقات 

فيمدان ابألدوات املستخدمة حصاء الرايضي أما اإل 5االقتصادية دون التأكد من تلك العالقات ميدانيا.
 يف االقتصاد القياسي.

القياسي هو حتليل الكمي للظواهر االقتصادية الفعلية، هذا التحليل مبين على النمو املتزامن  االقتصاد -
development Concurent 6.هدة املرتبطة ابلطرق املالئمة لالستداللللنظرية و املشا  

ستخدام أساليب االستدالل اإلحصائي للربط بني النظرية االقتصاد القياسي هو الذي يبحث يف ا -
 7االقتصادية والقياسات الفعلية.

                                           
 . 4ص ،  2005مصر، اجلامعية، الدار ،القياسي االقتصاد يف احلديث عطية، القادر عبد حممد القادر عبد 1
  18ص ،  2007األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،القياسي االقتصاد هللا، فتح سحر خبت، علي حسني  2
 .09، ص2011ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر،  االقتصاد القياسي "دروس ومسائل حملولة"،مكيد علي،  3
شر والتوزيع، عمان، ، دار األهلية للنارات القياسية من الدرجة األوىلنظرية االقتصاد القياسي واالختب، مشاكل االقتصاد القياسي التحليليالسيفو وليد إمساعيل وآخرون،  4

 .23 ص ،2006األردن، 
 .01، ص  2011ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول، الطبعة الثانية، اجلزائر،  ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي  تومي صاحل،  5
 .29، ص 2015عبد الغفار عودة و عفاف علي حسن الدش، دار املريخ، اجلزء األول، الرايض،  ، ترمجة هنداالقتصاد القياسيجيوجارات دامودار،   6
 .30نفس املرجع، ص  7
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االقتصاد  يف نفس املضمون، نستطيع القول أن تصب من املفاهيم اليت وانطالقامن خالل التعريفات السابقة، 
لذي يعرب عن النظرية االقتصاد الرايضي اية اليت تقوم على فرضيات وصفية، و دقتصاسي نقطة التقاء النظرية االالقيا

 ، واإلحصاء الرايضي الذي يوفر األدوات املستخدمة يف االقتصاد القياسي. االقتصادية يف صياغة رايضية
االقتصاد و  االقتصاد القياسي يتكون من فرعني أساسني مها االقتصاد القياسي النظري إليه، أن اإلشارةما جيدر و 

واألساليب   classicals techniquesل فرع يكمن تقسيمه وفقا لألساليب التقليدية كالقياسي التطبيقي، و 
  Bayesian techniques  .1احلديثة املتمثلة يف األساليب البيزية

 
 :مكوانت النموذج القياسيالفرع الثاين: 

 .لواقعياللوضع  ملخصعن جمموعة العالقات اليت ختص االقتصاد أو أحد مكوانته، فهو  النموذج هو عبارة    
  2تغريات يف شكل معادالت رايضية.مب يتم التعبري عنهلدراسة وحتليل خواص النموذج و 
 3: إىل نوعنيالنماذج  وتنقسم 

 واضح؛ اليت ال حتتوي فيه املتغريات على عنصر الزمن بشكل :النماذج الساكنة -

 النموذج. يف توصيف النماذج احلركية: وهي النماذج اليت يعترب فيها الزمن عنصرا ضروراي وحيواي  -

ج ن نفرق بني هذا األخري والنموذج االقتصادي، فعند بناء النموذ عن مكوانت النموذج القياسي جيب أ قبل احلديث
ات اليت ال نعرفها لظاهرة املدروسة، أما بقية املتغري يتم إدخال كل املتغريات االقتصادية اليت هلا عالقة سببية قوية مع ا

 اخلطأ(. العشوائي)عنصر احلد)أو ال تتوفر لدينا بياانت عنها( فنضعها يف متغري واحد ونسميه مبتغري 
الذي خيضع لقوانني  احلد العشوائي ن أهم ميزة يف منوذج القياس االقتصادي للعالقات االقتصادية أنه حيتويفإوعليه، 

  4حتمال. والذي يكون مهمال يف النظرية االقتصادية.اال

 

                                           
 هو فرع من االقتصاد القياسي الذي يطبق مبادئ ابيز  :االقتصاد القياسي البيزيBayes   أن  ىتنص عل نظرية "ابيز" اليتعلى  "ابيزاالقتصادية؛ حيث يعتمد مبدأ "يف النمذجة

املعامالت يف النموذج هلا توزيعات يف االقتصاد البيزي أن .  فالفرض األساسي Bحتمالية إمقسوما على  Bو  Aاالحتمال املشرتك لـ هي نسبة  Aالشرطية على  Bاحتمالية 
 BF ((Factor Bayes معامل ابيزسابقة، وهو ما يسمى 

1 Zellner, A. An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics . Reprint of ed. 1996, p.13 
 .08، مصر، ص 2006دار العلم للنشر والتوزيع، مبادئ االقتصاد القياسي والرايضي، عزت قناوي، فارس عياد شاكر،  2
 .09نفس املرجع، ص  3
 .02، ص سابقمدخل لنظرية القياس االقتصادي، مرجع تومي صاحل،  4
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ستها عند توصيف النموذج يتم حتديد الظاهرة املراد دراف ،عادالتوعليه يتكون النموذج القياسي من جمموعة من امل
 املتغريات سلوك هذه الظاهرة، ويتم التعبري عن هذه العوامل اليت تساعد على تفسري ومن مث حتديد املتغريات أو

عادالت اهليكلية مليتكون النموذج االقتصادي من جمموعة من املعادالت تسمى اب؛ حيث عالقات يف صورة رايضيةوال
هيكل األساس للنموذج املراد بناؤه، وخيتلف عدد املعادالت من منوذج ألخر تبعا لنوع النموذج واهلدف ألهنا توضح 

 من بنائه، وتنقسم املعادالت اهليكلية إىل:
 : هي املعادالت اليت تعرب عن العالقات الدالية بني املتغريات االقتصادية وميكن التعبرياملعادالت السلوكيةأوال: 

آلخر ، كما حتتوي على املتغريات املشاهدة والبعض استقل واحد أو عدة متغريات مستقلةعنها بدالة ذات متغري م
 رج هذه املعادالت ضمن النماذج احلركية السابقة.ندو ت 1و عنصر اخلطأ.مشاهدة يف شكل متغري عشوائي وه غري

 2:ىل عدة أنواع وهي موضحة فيما يليتتكون معادالت النموذج من عدد من املتغريات ميكن تصنيفها إو 
ن وهي املتغريات اليت تؤثر يف النموذج وتتأثر به، وتتحدد قيمتها من داخل النموذج ع :املتغريات الداخلية -

 املتغريات اخلارجية وتسمى هذه املتغريات أيضا ابملتغريات التابعة.وقيم  طريق املعامالت
متها بعوامل خارجية عن قي:هي املتغريات اليت تؤثر يف النموذج وال تتأثر به، وتتحدد املتغريات اخلارجية -

األحيان تتحدد قيمتها عن طريق منوذج آخر خمتلف عن النموذج األصلي وتسمى هذه  ويف بعض، النموذج
 ابملتغريات املستقلة. غريات أيضااملت

قيمتها من  وهي املتغريات اليت تنتمي إىل فرتة زمنية سابقة أو اليت تؤخذ :املتغريات املرتدة زمنيا )املبطأة( -
 الفرتة السابقة.

أن كما   والتابعة، ستقلاملهي املعادالت اليت تعرب عن العالقات بني املتغريات : السلوكية غري املعادالتاثنيا: 
املعادالت ذه درج هوتن)كل املتغريات مشاهدة(.  العشوائيةحتتوي على املتغريات هذا النوع من املعادالت ال 

 ضمن النماذج الساكنة السابقة. 
 
 
 

 

                                           
 .03، ص مدخل لنظرية القياس االقتصادي، مرجع سابقتومي صاحل،  1

2 Bruce E. Hansen, ECONOMETRICS, University of Wisconsin,USA, 2018, p.12 
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 :منهجية االقتصاد القياسياملطلب الثاين: 
؛ ة أوالكالسيكيةاملنهجية التقليديابلرغم من وجود مدارس متعددة يف وضع منهجية االقتصاد القياسي، إال أنه سنقدم 

 :التاليةاخلطوات تتمثل يف و   حيث تعترب هذه املنهجية هي السائدة.

 النموذج: صياغةمرحلة التوصيف أو  .1
ا النموذج أو اليت أن يشمل عليه حتديد املتغريات اليت جيب يتم يف هذه املرحلة حتديد الظاهرة املراد دراستها،    

االقتصادية  الرايضي لتحويل العالقات د بشكل أساسي على االقتصادتمويف هذه املرحلة يع ،جيب استبعادها منه
 .إىل معادالت رايضية

  معلمات النموذج: تقدير مرحلة .2
لعالقة اليت مت ا تتضمن هذه املرحلة مجع البياانت املتعلقة ابلظاهرة االقتصادية حمل الدراسة، ومن مث تقدير معامل     

لنواحي االقتصادية ا كما يتم أيضا تقييم املعامل املقدرة من خمتلف  .اغتها رايضيا يف املرحلة السابقةوصفها وصي
 فمن الناحية االقتصادية جتري عملية مقارنة بني قيم وإشارات معامل النموذج اليت مت تقديرها مع القيم ،يةوالقياس

 ادية.واإلشارات املتوقعة هلذه املعامل يف ضوء النظرية االقتص
لقياسي ا أما من الناحية القياسية فيتم اختبار مدى انسجام وحتقق الفروض اخلاصة ابملتغري العشوائي على النموذج

عدم ثبات و  حيث أن وجود االختالف يعين وجود مشاكل منها مشكلة االرتباط الذايت، التعدد اخلطي، ؛املقرتح
 جتانس التباين.

 :املعلمات وتقييم مرحلة االختبار .3

وة ومعنوية ختبار قإ يتم تقييم ما إذا كانت التقديرات ذات مدلول من الناحية االقتصادية، و يف هذه املرحلة      
 1.وقدرته على التنبؤته النموذج املقدر ابعتماد طرق إحصائية معينة للتأكد من صالحي

  :التنبؤاختبار القدرة التنبؤية للنموذج  مرحلة .4
تبارات درات اخرار املقعن طريق التأكد من استقوهي املرحلة املستهدفة من مجيع العمليات واملراحل السابقة،      

القتصادية من خالل توفري القيم العددية املرتبطة ابملتغريات االقتصادية والتنبؤ مبا ستكون عليه الظاهرة ا التنبؤ واحملاكاة.
كن واضعي السياسة ومتخذي القرار لتنظيم احلياة االقتصادية واختاذ للمعلمات مستقبال. إن هذه التنبؤات مت

 .وإصالح االختاللاإلجراءات الالزمة للتأثري يف متغريات اقتصادية 

                                           
 .25، عمان، ص 2013وىل، ، دار ميسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األاالقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيقخالد حسام السواعي، حسام علي داوود،  1
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 :حتليل السالسل الزمنيةالثاين:  املطلب
البياانت املقطعية،  ة،سل الزمنييتم حتليلها إحصائيا إىل ثالثة أنواع: السال عادة ما يتم تصنيف البياانت اليت       

والبياانت الطولية. فالسلسلة الزمنية هي جمموعة من املشاهدات ملتغري معني مأخوذة يف فرتات زمنية متتالية. أما 
ت الطولية هي عبارة عن مزج يف حني البياان 1أكثر لنفس الفرتة الزمنية. البياانت املقطعية هي بياانت ملتغري أو

  وسنتناول السالسل الزمنية فقط ألهنا املعنية ابلدراسة.ت املقطعية.  سل الزمنية مع البياانللسال
   

 :ومكوانهتا السل الزمنيةتعريف الس: األولالفرع 
أو مبعىن  ،متساويةو حمددة فرتات على عة من املشاهدات على ظاهرة ما جممو : تعرف السلسلة الزمنية أبهنا      

، ويف العادة تكون نةسأو  هر، فصل يوم، شيف سلسلة تواريخ متتابعة مثل ذه الظاهرة هلآخر عبارة عن قيم أو مقادير 
 2 .بني التواريخ املتتالية متساوية الفرتات

 3حصائي عرب جماالت زمنية متساوية.إمتتالية لقيم متغري هنا تعرف كذلك: أبو 
 4فرتات زمنية متساوية.هي قيم حمققة جملموعة من املتغريات العشوائية حتت ظروف معينة يف  أو

السلسلة الزمنية هي جمموعة من املشاهدات أو القياسات اليت أتخذ على إحدى الظواهر )االقتصادية، االجتماعية، 
 5الطبية و الطبيعية......( على فرتات زمنية متباعدة و متساوية الطول.

ات زمنية قيم متغري ما على عدة فرت لداد متعلى أهنا امن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف السالسل الزمنية 
 متتالية ومتساوية.

نتيجة دة عوامل تكون خاضعة لعمن فرتة ألخرى  لظواهر االقتصاديةل إن التغري يف قيم متغريات السلسلة الزمنية
 ملركبات هي:. وهذه اسلوكها وهي تفيد يف حتديد وجود العديد من املركبات، اليت يكمن أن تؤثر يف قيمتها

 
 
 

                                           
 .62-59، ص االقتصاد القياسي، اجلزء األول، مرجع سابقجيوجارات دامودار،  1
 .36، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع اجلزائر ، حصاء التطبيقياإلنصبب رجم،  2

3 Terence C. Mills, Applied Time Series Analysis, A practical guide to Modeling and Forcasting, Elsevier,   

UK, 2019, p.13 
4 Idem. 

 .05، ص 2005، مركز النشر العلمي، السعودية، الطبعة األوىل، مقدمة يف حتليل احلديث للسالسل الزمنيةشعراوي مصطفى مسري،  5
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  omponentTrend C:1 مركبة االجتاه العام -
 أو سالب، ويكون تغريها إما ذو منط سواء كان هذا التطور ذو ميل موجب تعرب عن تطور متغري ما عرب الزمنو 

ما يظهر . كشوائي )يف شكل خط متموج ومتذبذب(حتديدي )يف شكل خط مييل إىل االستقامة( أو ذو منط ع
 .T ، ويرمز هلا ابحلرفول نسبيا ابلنسبة لبقية املركباتفرتة زمنية أط أتثري هذه املركبة بعد مرور

 Seasonal component  :2 املركبة الفصلية -
هي تتكرر على جمال و  قد تكون ربع سنوية، شهرية، أو أسبوعية،واليت هي التغريات املنتظمة اليت تظهر يف الفصول، 

 .Sف ويرمز هلا ابحلر  .عن أتثري عوامل خارجية منتظمةزمين متساوي وعلى شكل اثبت نوعا ما، وهي انجتة 

 omponentCyclical C :3 املركبة الدورية -
اليت تربز أثر االنتقال و  ،التمام وجيب اجليب دوال شكل يف املدىتنعكس هذه الظاهرة يف السالسل الزمنية طويلة 

عموما متثل و  .نتعاش أو الرواج مث الركود وهكذاحالة اال من حالة الكساد إىلمثل االنتقال  ،االقتصادية احلالةيف 
على السلسلة الزمنية بشكل منتظم نوعا ما، وهذه الظاهرة ختتلف عن الفصلية يف أهنا حتدث  أتثري عوامل خارجية

 .C ، ويرمز هلا ابحلرفمن سنة يف جمال أكثر

 Component  Randomness:4 املركبة العشوائية -
ن تغريات ع مل يؤخذ بعني االعتبار يف مركبة االجتاه العام واملركبتني الفصلية والدورية، فهي انجتةوهي جتمع كل ما  

ا. ويرمز هلا ال يوجد قانون يفسرهو يتعلق األمر بظواهر عشوائية و غري منتظمة وغري متوقعة يف املدى القصري، 
 .Rابحلرف

 والشكل املوايل يبني أنواع املركبات:
 
 
 
 

                                           
 . 127ص ،  2000اجلامعية املطبوعات ديوان اجلزائر، ،االقتصادي للتوقع إحصائية طرق العزيز، عبد شرايب 1
 نفس املرجع. 2

3Terence C. Mills, Op.cit, p.23  
 .55، صمرجع سابقشعراوي مصطفى مسري،  4
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 (: أنوع مركبات السالسل الزمنية.8-4الشكل رقم )

 
  Terence C. Mills, Op.cit, p.21-23ابالعتماد على:  ة: من إعداد الباحثاملصدر

 
 1االقتصادي املعتمد على بياانت السالسل الزمنية وهي:بصفة عامة ، توجد مخس طرق للتنبؤ 

 طرق التمهيد األسي؛  -

 مناذج االحندار املعدلة املنفردة؛  -

 حندار املعادالت اآلنية؛مناذج ا -

 حندار الذايت و املتوسطات املتحركة التكاملية؛مناذج ا   -

 .ابلدراسة عىنم  ــــوسنتناول هذا األخري ألنه المتجه االحندار الذايت، و    -

 

 Autoregressive vector االحندار الذايت: متجهج منوذ الفرع الثاين: 
يف منوذجه معاملة  حيث اقرتح ؛1980سنة  Simsمن طرف  VAR منوذج متجه االحندار الذايتستحدث ا        

 شروط مسبقة وإدخاهلا مجيعًا يف املعادالت بعدد مدد اإلبطاء الزميناملتغريات مجيعها ابلطريقة نفسها دون أية 
عن دالة  كل متغرية داخلية هي عبارة نه ذلك النظام للمعادالت، حبيثأب االحندار الذايت متجهويعترب  2 نفسها.

   3 .ظامملاضية ملتغريات داخلية أخرى من نفس النخطية لقيمها املاضية والقيم ا
هي مناذج ديناميكية احتمالية جملموعة من املتغريات أتخذ بعني االعتبار الصدمات العشوائية احلالية واملاضية، أو 

 4فهي أداة جتريبية مناسبة لفهم أتثري صدمات االقتصاد الكلي.
 

                                           
 .1076ص، 2015، ترمجة هند عبد الغفار عودة و عفاف علي حسن الدش، دار املريخ، اجلزء الثاين، الرايض، االقتصاد القياسيجيوجارات دامودار،  1

2 SIMS C. A ,( 1981) , Macroeconomics and Reality, Econometrica, n48, p.34 
3 Gilbert COLLETAZ, Les Processus VAR,  notes du cours de séries temporelles multivariées, ESA, 

mars2018, p.10 
 ري منشورة،، أطروحة دكتوراه غاآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية والقدرة على استدامة حتمل العجز املوازين والدين العام، حالة اجلزائرشييب عبد الرحيم،  4
 .185ص جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، ، 2012-2013 
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 t   +t(B) Y  =tY     1ويكمن كتابة النموذج يف شكله العام كما يلي:

 حيث: 
- tyو الرتبة : سياق عشوائي ذn؛ 
- (B)  كثري حدود مصفويف من الدرجة :p  مبعامل إبطاءB :يكتب كما يلي 

 

- t  سياق الضجة البيضاء ذو البعد :n. 

 2كما يلي:  VARكما ميكن كتابة منوذج 

 

من الشعاع على ماضيه وماضي  tYيظهر لنا جليًا يف معادلة السابقة، على أهنا عبارة عن معادلة احندار لعنصر 
لى  إن تقدير النموذج السابق يتم ابستخدام طريقة املربعات الصغرى املطبقة عفالعناصر األخرى من الشعاع، وعليه 

كل معادلة ذات اخلصائص التقاربية للمقدرات اليت ميكن أن  حنصل عليها من اخلصائص املعتادة، إذا كان السياق 
 مستقرا. tYالعشوائي  

  var(2عند فرتة إبطاء الثانية ) لذايتاالحندار ا فيمكن كتابة صيغة منوذج 2yو  1yليكن لدينا املتغريين 
 3كما يلي:

 

للمغريات املدروسة  ( جملموعة من العالقات الديناميكيةvecteurيقوم منوذج االحندار الذايت بنمذجة شعاع )حيث 
الة خطية دهي عبارة عن و  ،يف هذا النظام داخليةات كمتغري غرياتكل مت  يكون حبيث يف شكل نظام )منوذج(؛

                                           
1 Stephen Senn and Others, Time Series Data Analysis Using Eviews , Willey copyright,UK, 2009, p. 575 
2 SHUMWAY R.H and STOFFER D.S,  "Time Series Analysis and Its Applications". SPRINGER, New York.    

2006 p. 303-304 
3 Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 321 
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 1.تغريات، عند نفس فرتات االبطاء لكل املاملاضية ملتغريات داخلية أخرى من نفس النظام املاضية والقيملقيمها 
 وهو ما يوضحه الشكل التايل:

 .2عند فرتة ابطاء   var(: خمطط مسار 9-4الشكل)

 
Source: Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 322 

  2:يلي ما يتطلب VARالنموذج  بناء إن
 الوحدة؛ جذر حتوي ال أي مستقرة، املستخدمة الزمنية السالسل تكون أن -
 النموذج؛ يف ستـ َعتمد اليت الزمين اإلبطاء مدد عدد حتديد -
 املتغريات؛ بني السببية عالقة دراسة  -

 املعنوية؛ ملعرفة نظام إىل النموذج حتويل -
 النموذج؛ صالحية من للتأكد التشخيصية اختبارات -

 التنبؤ. خلطأ التباين وتفكيك االستجابة دوال -

اف املقصود الوصول إليها من الدراسة، تقدير ن إتباع اخلطوات السابقة مرهون ابألهدوما جيدر االشارة اليه، إ
  3.ؤة قصرية أو طويلة  االجل أو التنبالعالق

 ستقرارية:اختبارات االأوال: 
 4إذا كان:مستقرة نقول عن سلسلة زمنية ذات سريورة عشوائية أبهنا 

   :مما يدل على استقرار السلوك عرب الزمنسط احلسايب اثبت، تو حول املالتذبذب  -

E(Xn)  = E(Xn+r) =  μ 

 

σ2 :         ثبات التباين حول الزمن -  = E(Xn − E(Xn)
2

 

                                           
1 Source: Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 322 
2 Jeffrey M Wooldridge,  Introduction À L'économétrie, édition de boeck,  2015, P.108 
3 Bruce E. Hansen, Op.cit, p. 544 

 .166، ص مرجع سابق ،شييب عبد الرحيم 4
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 :نإذا كان التباين املشرتك )التغاير( اثبت حول الزم -

𝑐𝑜𝑣( 𝑋𝑛, 𝑋𝑛+𝑘) = (𝑋𝑛 − 𝜇)(𝑋𝑛+𝑘 − 𝜇) 
 

 ستقرة: املأنواع السريورات غري 
، إما بتغري الوسط احلسايب أحد الشروط السابقة اختلإذا  (Non-Stationary) تعترب السلسلة الزمنية غري مستقرة

(، أوبتغري التباين عرب Trend statsionry)TS عرب الزمن، وها نكون بصدد احلديث عن سالسل زمنية من نوع 
  .DS (Difference statsionry)  سل الزمنية من نوعابلسالالزمن وهذا ما يطلق عليه 

 :Trend statsionry السريورة غري مستقرة من نوع -أ
سم بعدم االستقرار هلا اجتاه عام حمدد فضال عن تت هي عبارة عن سالسل زمنية TSالسالسل الزمين من نوع  

وابلتايل مصدر عدم االستقرارية هو تغري توقع  1ه الرايضي مساوي للصفر وتباينه اثبت. توقع مستقر سياق عشوائي
ون له كات على هذا النوع من السالسل لن يعرب الزمن مع بقاء تباينها اثبتا، وعليه فإن الصدم tE(X(السريورة 

  2، سرعان ما يزول عرب الزمن ابعتبار أن املتغري سيعود إىل الديناميكية يف املدى الطويل.أثر مستمر على السريورة

 : Difference statsionryسريورة غري مستقرة من نوع ال -ب
كتب وت .قلهي سالسل زمنية غري مستقرة ذات اجتاه عام عشوائي، و تتميز بوجود جذر الوحدة مرة واحدة على األ

 ايتميز هذا النوع من السالسل، أبن أي صدمة يف حلظة معينة هل .t+ + 1-t=XtXرايضيا على الشكل:   
  3مما يبعدها عن قيمتها األصلية. انعكاس مستمر ودائم على السلسلة الزمنية

 Strongىل قسمني: السالسل الزمنية ذات االستقرارية القوية إ تنقسم ةواجلدير ابلذكر، أن السالسل الزمنية املستقر 

Stationarity  تتغري بتغري  ال منتهيةاليت هلا أبعاد هي السالسل ذات احلدود )النهاايت( أو االستقرارية التامة، و
 :وهلا نفس التوزيع االحتمايل الزمن

  1-t+k ….Z ,……t+1 , Z1Z  =Zt   و  𝑙𝑖𝑚 𝑍𝑡  =   −∞
=   +∞   .4 

                                           
 . 167، ص2013جامعة جيالين اليابس ، سيدي بلعباس، ، القياسي مطبوعة يف االقتصادادريوش دمحاين حممد ،  1
 .167-166، ص مرجع سابقشييب عبد الرحيم،  2
 نفس املرجع. 3

4 William H. Greene, Econometric Analysis, Pearson,  New York, 2013, p.992 
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عندما تكون السريورة  Stationarity Weakأما النوع الثاين فهو السالسل الزمنية ذات االستقرارية الضعيفة      
tZ  من الرتبةk  1.مستقلة عن الزمنو، مع ثبات كل من الوسط احلسايب، التباين  والتغاير اخلاص هبا 

 هذهتعمل تس حيث؛ اختبارات جذر الوحدةيكون ابستخدام  غري مستقلة السابقة للمفاضلة بني السريورات
، ذلك أن لهاتكامو تها ملعرفة مدى استقراري ،الزمنية للمتغريات املدروسة ختبارات لفحص درجة تكامل السالسلاال

 Spurions)الشيء الذي يؤدي إىل وجود ظاهرة االحندار الزائف ساكنة، السالسل قد ال تكون  هذهطبيعة 

regression ) 2تدرس استقرارية السالسل الزمنية أمهها :  االختبارات اليتهناك العديد من و 

  ؛  Dickey and Fuller املبسط اختبار ديكي فولر  -

 ؛ Dickey and Fuller  Augmented ر اختبار ديكي فولر املطو  -

 ؛ (Phillips & Perron)اختبار فيليب بريون  -

 ؛  KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test) اختبار -

 ؛  Point-Optimal Elliott-Rothenberg-Stock  نربغروت إليوت اختبار -

 . - N g-perron   آن جي بريون اختبار -

  :األكثر استعماال املستخدمة يف الدراسة واالختبارات  تناولس ويف ما يلي

 :Dickey and Fuller املوسع فولر و اختبار ديكي  .1

 ،(DF)فولر املبسطومسي اختبار ديكي و  أول االختبارات جلذر الوحدة 1979سنة  كل من ديكي وفولر  قدم
يسمح حيث  ؛تشخيص معيارية يف تطبيقات حتليل السالسل الزمنية اختبارات جدر الوحدة تعّد اآلن وسيلةو 

 .عدمها من الزمنية السلسلة استقرار بتوضيح االختبارهذا 
دخاله  إو   التابع وىل للمتغريإجراء االحندار الذايت لكل سلسلة مع الفروق األ وفولر املبسط ويستلزم اختبار ديكي

  3مستقل بتباطؤ زمين واحد.كمتغري 

                                           
1  William H. Greene, Op.cit, p.922 
2  Heino Bohn Nielsen, Non-Stationary Time Series and Unit Root Tests,2nd edition, United States, 2005 

p.123 
 .119، ص، مرجع سابقادريوش دمحاين حممد 3
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الذايت  طبسبب أنه يعاب عليه عدم األخذ بعني االعتبار إمكانية االرتبا ر املبسطولف و مت تطوير اختبار ديكيقد و 
 املربعات ريقةط فإذا كان احلّد العشوائي يعاين من االرتباط الذايت، فذلك يعين أن تقديراتيف احلّد العشوائي، 

ُيخذ بعني االعتبار املتغريات املتباطئة إلزالة  DFAوعليه فإن اختبار ديكي و فولر املوسع  .غري فّعالة ىالصغر 
 و ميكن متثيله كما يلي: .االرتباط الذايت يف احلد العشوائي

      ∆t+  1-i-tY i  +1-tY=    tY           :األوىل الدرجة من ذايت احندار منوذج  :النموذج األول -

  ∆t+  1-i-tY i  +1-tY+  0=ptY       :الذايت مع احلد الثابت احندار منوذج الثاين:النموذج  -

 ∆  t+ 1-i-i Yt+1-Yt t +1 p+  0p =Yt    اجتاه عام:   الذايت مع احندار منوذجالنموذج الثالث:  -

 
 :Phillips & Perron  1988 اختبار فيليب وبريون  .2

ختبار مستقلة وموزعة بشكل متماثل، يف حني جاء االعشوائية يفرتض منوذج ديكي وفولر املبسط أن األخطاء      
ديكي وفولر املطور لتعديل االختبار السابق حىت يتمكن من التعامل مع حالة االرتباط املتسلسل يف مقدار اخلطأ، 

 . واحدوإدخاله كمتغري مستقل بتباطؤ زمينبع عن  طرق إضافة فروق الفرتات الزمنية املتأخرة للمتغري التا
-Nonمعادلة جذر الوحدة ابستخدام الطرق الالمعلمية على تصحيح االرتباط الذايت يف بواقي يقوم  PPاختبار أما 

Adjustment) Parametric .ت اوعدم ثب ُيخذ يف االعتبار وجود االرتباط الذايت حيث 1( للتباين النموذج
  .السلسلة يف الدينامكية الطبيعة يعكسكما   .ات السابقةختبار االعاين منها تالتباين للخطأ العشوائي اليت 

 2ربعة مراحل كما يلي:رب أيتم عو   
حساب و التقدير بواسطة طريقة املربعات الصغرى للنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي وفولر  -

 حصائيات املرافقة هلا؛اإل

𝜎2      جل للبواقي : التباين قصري األتقدير  - =
1

𝑛
 ∑   𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1 

𝐭جل تقدير التباين طويل األ -
𝟐 :   

𝑺𝒕
𝟐 =

𝟏

𝒏
 ∑  𝒆𝒕

𝟐

𝒏

𝒕=𝟏

+ 2 ∑ ( 𝟏 −
𝒊

𝑳 + 𝟏
)

𝟏

𝒏
∑ 𝒆𝒕  

𝒏

𝒕=𝒊+𝟏

𝒆𝒕−𝒊  

𝒏

𝒕=𝟏

 

 

 .nاملقدرة بداللة عدد املشاهدات الكلية  Lجيب تعريف عدد التأخريات  جلمن أجل تقدير التباين طويل األ
                                           

 .1052، ص   مرجع سابق ،االقتصاد القياسي، اجلزء الثاينجيوجارات دامودار،  1
2 Heino Bohn Nielsen, Op.cit,  p.127 
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 كما يلي:  PPخريا حساب احصائية فيليب بريون أ -
yt =  c +  δt +  a Yt−1 +  e(t) 

σ2التباين طويل األجل السابقني كما يلي: على التباين قصري األجل للبواقي ساوي   ت  𝐚 :حيث

𝐒𝐭
𝟐⁄  . 

 :Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin اختبار .3

 االختبار هذا يتمّيز الزمنية، السالسل استقرارية عن للكشف السابقة االختبارات عكس على KPSSيعترب اختبار 

، حيث إذا كان هذا األخري أكرب LM (Lagrange Multiplier )أبنه يعتمد على مضاعف الغرونج  عن غريه
 1من القيم احلرجة ترفض الفرضية العدمية اليت تقتضي االستقرار.

 2حتسب كما يلي:  LMو احصائية 

𝐿𝑀 =  
1

𝑆 2
𝑡

∑ (𝑆 2
𝑡
)

𝑛

𝑇=1

𝑛2
 

 . t+…+e2e+1e=tS     للبواقي: هي اجملاميع اجلزئية    tS حيث

 
 :املتزامن التكاملاثنيا: 

 وعادة ما تستقر رة،أهنا غري مستق لبية املغريات االقتصادية الكليةإن املشكلة اليت تعاين منها السالسل الزمنية ألغ
ا اهنا ختفي إحدى عيوهب قات جلعل السالسل الزمنية مستقرةفإدخال الفرو  .يف الفرق األول أو الثاين خريةاألهذه 

لسالسل التكامل املتزامن لدراسة العالقة يف املدى الطويل بني اوهنا تظهر أمهية   حقيقية النموذج يف املدى الطويل.
 .لتجاوز هذه العيوب أو املتكاملة من نفس الدرجةالزمنية غري مستقرة، 

غاء التقلبات يف ث تؤدي التقلبات يف إحداها إلليحب ر؛كثأو أ سلسلتني زمنيتني بنيفإن التكامل املتزامن  ،عليهو 
 3األخرى بطريقة جتعل النسبة بينهما اثبتة عرب الزمن.

 4 اذا كانت: I(d) X  ونرمز ابلرمز    d 1حبيث  dمتكاملة من الرتبة  tX تكون السلسلة 

                                           
1Aleksander Welfe,  The ADF–KPSS test of the joint confirmation hypothesis of unit autoregressive root, 

Economics Letters 85 (2004) , p.259 
 .120، ص مرجع سابق، ادريوش دمحاين حممد 2
 .183ص مرجع سابق،  شييب عبد الرحيم، 3

4 Isbelle Cadoret et Autres,   Économétrie appliquée,Edition De Boeck, bruxelles, Belgique,2004,p.233 
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- tX1-d غري مستقرة؛ 
- Xtd حيث   .مستقرة .هو عامل التأخري  

 . )0Iفهي متكامل من الدرجة صفر، ويرمز هلا ) ،أما إذا كانت السلسة األصلية مستقرة
 إذا حتقق:Yt و Xt بني السلسلتني  متزامنوميكن القول كذلك، أنه يوجد تكامل 

 ؛dالسلسلتني متكاملتني من نفس الرتبة   -
؛ حيث ميكن كتابة شعاع التكامل  bيرمز له بــ dتنسيق خطي للسلسلتني و يكون متكامل برتبة أقل من  -

 I(d, b) yx+α.1املتزامن كما يلي:  
 

 : Engle end Granger  1987التكامل املتزامن ذو متغريين لـــــ  .1
 بني متغريين على مرحلتني:اقرتح كل من اجنل و غراجنر طريقة الختبار عالقة التكامل املتزامن 

 ؛t+  ty= α+tX الرحلة األوىل: تقدير عالقة االحندار بطريقة املربعات الصغرى :  -
ملعادلة االحندار السابقة، فإذا كانت هذه األخرية  t  املرحة الثانية: اختبار مدى استقرار حد اخلظأ العشوائي -

 x.2و   y، فإن ذلك يعين وجود تكامل متزامن بني سالسل املتغريات I(0)مستقرة يف املستوى 
 
 :and Juselius Johansen 1988 وجوسليوسجلوهانسن متعدد املتغريات التكامل املتزامن  .2

. نعلى اختبار اجنل وغراجنر لتناسبه مع العينات الصغرية، وكذلك يف حالة وجود أكثر من متغريي االختباريتفوق هذا 
إىل أن هذا االختبار يكشف عما إذا كان هناك تكامال مشرتكا فريدا فقط. وهذا له أمهية يف نظرية التكامل ابإلضافة 

  3املشرتك؛ حيث تشري يف حالة وجود تكامل مشرتك فريد، فإن العالقة التوازنية بني املتغريات تظل مثارة للشك.
 الدرجة نفس من متكاملة متغريات جمموعة بني الطويل املدى يف العالقة لدراسة معمق ابختبار جوها نسنقام 

 ويقوم ،)  فةو ملصف، املعرب عنها مبصفوفة التكامل املتزامن )امتجهات التكامل املتزامن أو األشعة عدد على معتمدا
 االختبار على تقدير النموذج التايل:  هذا

       Yt = A0 + A1 Yt-1 + A2 Yt-3+……APYt-p+1 + Yt-1+  

 

                                           
1 Maramol.F,Velasco.C, Consistent testing cointegration relationship , Econometrica,Vo.72, N:06, 2004, p109. 
2 IBID, p. 111 
3 IBID, p. 112 
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 تكتب على الشكل التايل:  ن املصفوفة حيث أ

 =  ∑ 𝐴𝑖−1 

𝑝

𝑖=1

 

P النموذج يف التأخرات عدد: ميثل.  
 مبنيني على دالة اإلمكان األعظم  على اختبارين  Johansenـ لملعرفة عدد متجهات يقوم التكامل املتزامن 

LR (Linkelihood Ratio test)،  1مها:و 
 : يلي حيسب كماو   maxيرمز له بـــــ و  Maximum Eigen values test العظمىاختبار القيم املميزة  -

𝑚𝑎𝑥 =  −𝑛  𝐿𝑜𝑔(1 − 𝑖) 
 

 ، و حيسب كما يلي:  trace   ويرمز له  (Trace Testاختبار األثر ) -

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑛 ∑ 𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝑖)

𝑘

𝑖=𝑟+1

 

اليت مت تقديرها  القيم اخلاصة ابملصفوفة  i املتغريات،عدد : kرتبة املصفوفة،    rعدد املشاهدات، n  حيث:
 .عظمبطريقة اإلمكان األ

 :Determining the Lag Order  الزمين اإلبطاء مدد عدد حتديداثلثا: 
على متغريات بيقها تط ميكن اليت الزمين التباطؤ مدة بطول يتعلق فيما حتديد أي يعط   مل منوذجه  Simsقدم عندما
 :هبا االستعانة ميكن كمية  معايري وقد ا قرتحت عدة 2.النظام

 FPE   )Final Predictor Error Criterion):3معيار خطأ التنبؤ النهائي  -

𝐹𝑃𝐸        :التالية ويعطى ابلعالقة = (
𝑁+𝑃−𝑛

𝑛−𝑝.𝑛
)

𝑛
  . 𝑑𝑒𝑡𝑝 

  :حيث
- : ؛مصفوفة التباينات و التغايرات املقدرة للبواقي 

                                           
1 Maramol.F, Velasco.C, Op.cit, p. 115 

شق للعلوم لة جامعة دمجم، يف سورية التنبؤ ودراسة العالقة السببية بني إمجايل الناتج احمللي وإمجايل التكوين الرأمسايل يف VAR استخدام مناذجمنذر العواد، عثمان نقار،  2
 .342، ص 2012 ، سورية،العدد الثاين ، 28اجمللد  ،االقتصادية والقانونية

3 Terence C. Mills, Op.cit, p.214 
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- det(p) :حمدد املصفوفة السابقة؛ 
- N:؛عدد املتغريات الداخلية 
- n:؛عدد املشاهدات الكلية 
- Pعدد التأخريات :. 

األصغر،  FPE، و من مث حتدد قيمة كثرعلى األ   K=N/10حىت  Pاملتتالية لـ  ابلقيم املتعلقة FPEنقوم حبساب 
 وأخذ مدد التباطؤ الزمين منها. أي: 

𝐹𝑃𝐸(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  
𝑘 𝐹𝑃𝐸(𝑃) 

 
و حيسب ابلعالقة  AKAIKE (AKAIKE informations critrion :)1معيار املعلومات لـ  -

 التالية )الرموز هلا نفس املعىن املشار له سابقا(:

𝐴𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔  (𝑑𝑒𝑡𝑝) + 2(
𝑛2

𝑁
. 𝑝) 

 اليت حتقق العالقة التالية:  oP خنتارو 
𝐴𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  

𝑘 𝐴𝐼𝐶(𝑃) 
  

 2:وحيسب ابلعالقة التالية:  informations critrionBayesian املعلومات البيزية معيار -

𝐵𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑑𝑒𝑡𝑝) + (
𝑛2.  𝑃.  𝐿𝑜𝑔 𝑁

𝑁
) 

 مث أنخذ مدد التباطؤ الزمين اليت حتقق العالقة:
𝐵𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  

𝑘 𝐵𝐼𝐶(𝑃) 
 HQIC (CriterionHannan & Quinn Information :)3 معيار املعلومات -

 حيسب ابلعالقة  التالية:

𝐻𝑄𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑑𝑒𝑡𝑝) + (2𝑛2 . 𝑝𝑐.
𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑜𝑔 𝑁)

𝑁
) 

 :مدد التباطؤ الزمين اليت حتقق العالقةيف التطبيق العملي، مث أنخذ  2 شر لقوة املعيار و نعتربه مساوايمؤ  Cمتثل
                                           

1 LARDIC S. et MIGNON V , Econométrie des séries temporelles macroéconomiques  et financiers,  Ed.    

Economica-Paris, 2002  p. 97 
2 Idem. 
3 Stock James , Waston Mark, Introduction to Econometrices, Addison Wesley, 4th edition, 2011, p.54 
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𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  
𝑘 𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑃) 

 
طؤ أن حنصل يف التطبيق العملي على نتائج خمتلفة من هذه املعايري، يف هذه احلالة نقوم ابختيار التبا : ميكنمالحظة

 2.احتمالية )ابلقيمة مطلقة( قيمة أو اختيار أقل 1األكرب من املعايري. الزمين الذي حصلنا عليه يف العدد
 

 FunctionsImpulse Response : دوال االستجابة الدفعية  حتليلرابعا: 
ابة دوال االستجعن طريق بع التأثري أنه ميكن تت، VARمتجه االحندار الذايت  من بني مزااي النمذجة بواسطة     

الدفعية لصدمة مبقدار وحدة واحدة يف أحد املتغريات على القيم املستقبلية للمتغريات الداخلية األخرى يف نظام. 
 3.ةبة الدفعية بواسطة أشكال بيانيالعوامل، و عادة يتم متثيل دوال االستجامع األخذ بعني االعتبار مجيع 

ية املستقبل( متغري ما على القيمة احلالية و  يف أحد بواقي )حد اخلطأ فدوال االستجابة توضح أتثري الصدمة وعليه،
 على واحدة وحدة مبقدار صدمة تطبيقف ،للمتغريات التابعة خالل الفرتات اليت تلي الصدمة )فرتات االستجابة(

دالة  2𝑘ميكن احلصول على  فإنه متغري، 𝑘منوذج يظم  يف معادلة كل نم متغري لكل ابلنسبة العشوائي اخلطأ حد
 4استجابة.

ر صدمة يف من أجل حماكاة أث ،البعض ببعضهامن فروض دوال االستجابة أن تكون بواقي املتغريات غري مرتبطة 
 5البواقي االخرى. ىلإ ال ينتقل أحد البواقي

 :Variance Decompositionالتباين  مكوانت تفكيكخامسا: 
 يف التحركات نسبة تبني فهيج، ذ النمو  نظام ديناميكيات لدراسة قليال خمتلفة طريقة التباين جتزئة تقدم      

 يف صدمة حدوث أن حيث ى؛األخر  املتغريات يف الصدمات مقابل صدماهتا عن تنتج ليتاو ، التابعة املتغريات
 املتغريات كافة إىل كذلك نقله سيتم األثر هذا لكن و ابلطبع، املتغري هذا على مباشر أثر هلا سيكون 𝑖رقم  املتغري

                                           
1 Stock James , Waston Mark, Op.cit, P. 56 

 .1096ص ، مرجع سابق،  اجلزء الثاين ،االقتصاد القياسيدامودار جيوجارات،  2
  .املصطلح له ترمجات عديدة: دوال االستجابة النبضية، دوال االستجابة للمحفزات، دوال االستجابة لرد الفعل 

3 Peter Kennedy , A Guide to Econometrics , 5th ed,  The MIT Press, Cambridge, Massachusetts ,  2003 , p.347 

 ، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر،2012-1970قياسية آاثر السياسة املالية على النمو االقتصادي دراسة معط هللا آمال،  4
 .354ص، 2014-2015   

5 Sam Ouliaris and Others, Quantitative Macroeconomic Modeling with Structural Vector Autoregressions -  

An Eviews Implementation, HAL Id, 2018, p. 55 
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يوضح التباين دور كل صدمة يف تفسري وعليه، var.1 لنموذج الديناميكي اهليكل خالل من النظام يف األخرى
 2.توقع اخلطأ لكل متغريالتقلبات الظرفية للمتغريات أي تفسري 

 تقنية بواسطةأ اخلط تباين يف صدمة كل مسامهة حساب إىل تباينال عملية تفكيك هتدف عامة، وبصفة     
 يتم ذلك بعد مث متغري، بكل اخلاص اخلطأ تباين بداللة ℎ لألفق التنبؤ خطأ تباين كتابة ميكنحيث  .رايضية
  3.املئوية ابلنسبة النسيب وزنه على للحصول ،الكلي التباين إىل تباين كل إرجاع

 4كما يلي:ℎ+𝑡1𝑦  لـــ التنبؤ خطأ تباين ةكتاب ميكن،  𝑡2𝑦و  𝑡1𝑦للمتغريين  VAR(1)ليكن النموذج 

 
 h 𝑌1))  حيث:

 .M: متثل حدود املصفوفة h،   iimعند االفق  y:تباين اخلطأ للمتغري  2
  

 املطلب الثالث: 
 : Structural var إىل منوذج االحندار الذايت اهليكلي varاالحندار الذايت منوذجاالنتقال من 

تقنية الكون هذا األخري   SVARاالحندار الذايت اهليكلي إن االنتقال من منوذج االحندار الذايت إىل منوذج      
 مقارنة مع النماذج ةمبرونة عاليات االقتصادية الكلية لنا مبحاكاة املتغري ح تسم ثحبي ؛االنسب لبلوغ هدف الدراسة 

 ،1980سنة  Simsل مرة االقتصادي أو واليت طورها   VARشعة االحندار الذايت ألنماذج  ميكن النظر  5.األخرى
سر كل متغرية من تف يثات االقتصادية بشكل متناظر ، حبخالله معاجلة املتغري  على اهنا نظام معاداليت يتم من

االقتصادية   يةىل أسس النظر إن افتقادها أ، غري ىخر م السابقة للمتغريات األوالقي طريق قيمها السابقة النظام عن
 6 .هم عيوب هذه النماذجأحد أكان 

                                           
 .355، ص مرجع سابقمعط هللا آمال،  1 

2 Régis Bourbonnais, Économétrie, Économétrie : Manuel et exercices corrigés , 8ème éd, Dunod, Paris, 2011, 

p.285 
3 Ibid, p.286   

 .356، صنفس املرجعمعط هللا آمال،  4
5 Jonas Kibala Kuma, Le Modèle VAR Structurel : Eléments de théorie et pratiques sur logiciels, HAL Id: 

cel-01771221, janvier  2018,  p.11,  sur:  https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01771221. 
االحندار  أشعةابستخدام مقاربة  2015-2001للفرتة  النفط يف االقتصاد اجلزائري أسعارالسياسة النقدية يف ضل تقلبات  أداءتقييم ، مصطفى بوشامة، حسن تشوكتش كبري 6

 .70ص ،2016 ،08، العدد07جملة إبداع، اجمللد ،اهليكلية الذايت
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الخطاء غري ن تكون حدود اأ سبق، فإن دوال االستجابة يف منوذج االحندار الذايت القانوين)املعياري( تفرتض كما
لواقع العملي غالبا خرى عند احملاكاة. يف اأمرتبطة ببعضها البعض، لتفادي أتثري هذه األخرية على بواقي متغريات 

ول على قيود دوال صعليه فاستقاللية البواقي القانونية يسمح لنا ابحلو جند بواقي خالية من ارتباط االخطاء،  ما
 رت مناذج االحندار اهليكليةظه همنو مرتبط ابملتغري آخر يف النموذج،   ملراد قياسه فعال غريملتغرياستجابة تعرب عن ا

svar  عمال أخاصة يف  1.كحل للنقائص السابقةBlanchard  وPerotti (2002)،2  إذ تعتمد هذه األخرية
يف حتديد صدمات السياسة املالية على استغالل املعلومات اخلاصة مبرونة املتغريات املالية نسبة لبقية املتغريات 

. (2005)االقتصادية الكلية األخرى. وقد مت توسيع هذه النماذج يف العديد من األعمال احلديثة وأشهرها أعمال 

Perotti3 
 منوذج االحندار الذايت القانوين إىل منوذج االحندار الذايت اهليكلي كما يلي:ويتم االنتقال من 

  4( على النحو التايل:reduced formخمتزل ) ةشكلتقدير منوذج االحندار القانوين، ويكتب يف  -

t

m

i

itit UXAX 




1 
 :حيث أن
- 𝑋𝑡   = (𝑋𝑡1 , 𝑋𝑡2 … … . . 𝑋𝑡…)  :   هو متجه املتغريات الداخلية ) جيب أن تكون املتغريات

 ؛مستقلة(
- 𝑈𝑡 = (𝑈𝑡1, 𝑈𝑡2 … … . … 𝑈𝑡….) :؛متجه البواقي القانونية غري املرتبطة ذاتيا هو 
- m  ؛يف النموذجالزمين : عدد فرتات اإلبطاء         
- t :؛الفرتة الزمنية اجلارية 
- A ( مصفوفة :n×n ) حيث ،لنموذجلحتتوي على معامالت االحندار ملعادلة الشكل املختزلn   عدد

 املتغريات؛

 

                                           
  .11، مصر، ص  625 ة، ورقة عمل رقماالقتصادي البحوث ىدمنت ،ةيتطبيق دراسة- ابجلزائر لصدمات السياسة املالية الكلية  االقتصادية اآلاثربوزاين وآخرون،  حممد بن 1 

2 Blanchard. O;  Perotti. R,  An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government 

spending and taxes on output, Quarterly Journal of Economics, 117(4), 2002,  p. 1329-1368. 
3 Perotti. R,  Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, CEPR Discussion Paper 168. Center 

for Economic Policy Research,  London 2005. 
4 Faruk Balli and Others, Bi-Demographic Changes and Current Account using SVAR Modeling: Evidence 

from Saudi Economy, HAL Id: hal-01742574, Mar 2019, p.09, sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01742574v1 
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 1ىل النموذج اهليكلي عرب اخلطوات التالية:إو يتم التحول 
ttلالنتقال من البواقي القانونية إىل البواقي اهليكلية  pتشكيل مصفوفة االنتقال : أوال ePu .  ابالعتماد على

املساواة  على النحو التايل
tt eBuA ..  :حيث أنBAP .1 2عتمد على ثالثة أنواع من القيود:ي. والذي 

.)1(/2القيود االقتصادية اليت تقيس السلوكات االقتصادية ملتغريات الدراسة، وعددها  - nn؛ 
 ؛n، وعددها التباين املشرتكقيود التوحيد واليت تتعلق بقطر مصفوفة  -
  القيود االحصائية واليت ترتجم ارتباط الصدمات اهليكلية. -
ابالعتماد على بعض الدالالت االقتصادية، كأن  Bو  Aتثبيت بعض العناصر غري القطرية للمصفوفتني : اثنيا

(، أوالعكس 0نفرتض أبن أحد البواقي ال يؤثر يف اآلخر يف خضم نفس السنة )أي أن هذا العنصر سيأخذ قيمة 
 .وهو ما يسمى ابلقيود اقتصاديةابفرتاض وجود أتثري و هنا جيب قياس هذا التأثري 

 )قيود التوحيد(. 1يمة تثبيت العناصر القطرية إبعطائها ق: اثلثا

BAPعالقة  على الرتكيز جيب svarيف منوذج  .1   ابلشكل اهليكلي املختزل الشكل تربط واليت . 
، املصفوفة قيم ابقي يف "0 " و القطر يف "1 " من تتكون A واملتناظرة املربعة املصفوفة أن ونتذكر نعود سوفو 

 .قانوينلا VAR منوذج يف املتغرّيات بني هيكلية أو متزامنة آاثر وجود عدم عن للتعبري وذلك
 structural) اهليكلي والرتكيب ابلتحليل نبدأSVAR  ياهليكل الذايت االحندار منوذج ويف فإنه ملقابل،اب

Factorisation)  املصفوفة  يف Aاملتغريات اهليكلية. آاثر االعتبار بعني خذأن  معرّفة تصبح حىت 
 3.االقتصادية النظرية ماستخدا يتطلب بل عشوائي، بشكل يكون أن جيب ال A املصفوفة عناصر تعديلن أ كما 

 SVAR :4و  VAR  ويف ما يلي نبني الفرق بني منوذج 
تأثري املعادالت هبدف لتفسري الديناميكي يتمثل يف جمموعة من نظام عبارة عن  varمتجه االحندار الذايت  -

 منوذج هيكلي؛ svarاملتبادل بني املتغريات، يف حني 

                                           
1Saen Becketti, Introduction to Time Series Using Stata, Stata Press Publication, USA, 2013, p.359-360 

منوذج االحندار الذايت  2014-1992الكفاءة النسبية للسياستني املالية والنقدية على ميزان املدفوعات اجلزائري للفرتة  ابالضافة اىل دراسة: صديق بغداد ومغالوي آمينة، 
 .14-13 ، صمرجع سابقبوزاين وآخرون،  حممد بنودراسة:  .107-106، ص 2018، 14العدد  –ائرية جملة أداء املؤسسات اجلز ، SVAR  اهليكلي

2 Sam Ouliaris and Others, Op.cit, p.151 
 رؤى جملة، svarابستخدام  أدلة جتريبية من اجلزائر أثر صدمات أسعار النفط على ديناميكية النشاط االقتصادي ومعدالت البطالةادريوش دمحاين حممد، منال عطوشي،  3

 .55 ص ،2018اجلزائر، (،01)8الوادي  اقتصادية جامعة
4 Lutz Kilian, Helmut Lütkepohl, Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press, 

UK, 2017, P. 109-110 
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 كل املتغريات ربمتجه االحندار الذايت منوذج رايضي حمض ال يعتمد على منطق النظرية االقتصادية ويعت -
ريات الداخلية تغيعتمد على النظرية االقتصادية يف التقدير ومييز بني امل svarداخلية يف النظام، يف حني 

 الشكل اهليكلي؛ قيود على املعلمات يف واخلارجية عند وضع
 مبعاجل مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء عن طريق فرض القيود على البواقي. svarيسمح  -

 
 :الدراسة ذجاالتعريف ابملعطيات وبناء النم: الثالثاملبحث 

ألدوات اإلحصائية قط ابف املالية على النشاط االقتصادي، ال ترتبطسة اآلاثر االقتصادية الكمية للسياسة ار إن د     
 :راسة كما يليتكون منهجية الدوعليه االقتصادية، املتغريات ، بل أيضا بنوع املستعملة

 :اتتعريف ابملتغري ال املطلب األول:
 كما يلي: (264، ص 01امللحق رقم)نرمز ملتغريات الدراسة  تغريات الدراسة:: التعريف مبالفرع األول

 ؛ LGDPلوغريتم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  -
 ؛LEXPN لوغريتم اإلنفاق العمومي احلقيقي:  -
 ؛ LRVN لوغريتم ا إليرادات العمومية احلقيقية: -
 ؛ LCN لوغريتم االستهالك اخلاص احلقيقي:  -
 ؛ LINV :االستثمار اخلاص احلقيقي لوغريتم   -
والذي يسمح لنا مبراقبة مستوى  ،GDP Deflatorالناتج احمللي اإلمجايل  مبكمشمعدل التضخم مقاسا  -

 األسعار؛
 والذي يسمح لنا بعزل آاثر السياسة النقدية.  iاالمسي  معدل الفائدة -
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 وصف متغريات الدراسة:: الفرع الثاين
لزمنية من مشكلة ا كل املتغريات املستعملة، ستأخذ ابللوغاريتم النيبريي وذلك هبدف ختليص السالسل -

ى أهنا مروانت ت علعدم ثبات التباين، و حماولة احلصول على عالقات خطية اثبتة، تعرف فيها املقدرا
 ؛اقتصادية

من استعمال املتغريات بقيمها احلقيقية بدال من قيمها االمسية هو احلفاظ على نوع العالقة  الغرض -
 ؛االقتصادية املوجودة بني املتغريات

املشاهبة اليت مت القيام هبا يف دول أخرى استعملت معطيات فصلية، وعلى غرار االجنبية سات أغلب الدرا -
 ؛ات فصلية لزايدة عدد املشاهداتسة معطيار داليف  ذلك ستستعمل هذه 

 صندوق النقد الدويل. ليةاملصدر األساسي ملعطيات هذه الدراسة هو وزارة املا -
 

 :الدراسةاذج منالفرع الثالث: 

 النماذج املقرتحة هي:إن  

 مخس متغريات أساسية هي:  اإلنفاقمنوذج قاعدي مكون من هنا مت الرتكيز على : النموذج األول -
احلكومي احلقيقي، اإليرادات احلكومية احلقيقية الناتج احمللي اإلمجايل ابلقيم احلقيقية، معدل الفائدة االمسي ومعدل 

  .(GDP Deflatorالناتج احمللي اإلمجايل ) مبكمشالتضخم مقاس 
    تعترب هذه املتغريات اخلمسة أقل ما ميكن من املتغريات االقتصادية الكلية الضرورية Mihov و Fatasوحسب 

 1السياسة املالية. ت الديناميكية لتقلبا أثرياتاليت متكننا من فهم الت
 

حيث نستبدل الناتج الداخلي احلقيقي يف النموذج : وهو منوذج االستهالك اخلاص؛ النموذج الثاين  -
القاعدي أبحد مركباته وهو االستهالك اخلاص، و اهلدف من ذلك هو قياس استجابة االستهالك اخلاص لتقلبات 

 .السياسة املالية

                                           
1 Fatás, A., and I. Mihov,  The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and 

Evidence, CEPR Discussion paper 2760, London, 2001, p.26 
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: منوذج االستثمار اخلاص؛ حيث نستبدل الناتج الداخلي احلقيقي يف النموذج القاعدي النموذج الثالث -
 االستثمار اخلاص، و ذلك لغرض دراسة آاثر تقلبات أدوات السياسة املالية على االستثمار اخلاص. مبتغري

، همكوانتو  على الناتج الداخلي اخلام العموميةواإليرادات  النفقاتوعليه، سنركز يف النماذج السابقة على دراسة آاثر 
 . ومعدالت الفائدة االسعارمستوى  ، ابإلضافة إىلستهالك اخلاص واالستثمار اخلاصممثلة يف اال

 :وتقدير النماذج : حتليل البياانتاملطلب الثاين
إلضافة ودراسة االستقرارية ملتغريات الدراسة، اب سيتم من خالل هذا املطلب عرض الشكل البياين للسالسل الزمنية

 إىل تقدير النماذج السابقة.

 ودراسة االستقرارية: ول: عرض الشكل البياين للسالسل الزمنيةالفرع األ
 لسالسل الزمنية:ل عرض الشكل البياينأوال: 

 و هذا ما يوضحه الشكل البياين التايل: 
 (: الشكل البياين للسالسل للزمنية.10-4الشكل رقم )
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ها ال تبنّي هل ، ولكنسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسةاستقرار السالصورة واضحة عدم بالسابق ي ظهر الشكل 
تبار ، واملتمثلة يف اخالبد لنا من اختبارات جذر الوحدةيعود عدم االستقرار لوجود جذر الوحدة أم ال، ومن مث 

 .PPواختبار فليب بريون  املوسع ديكي وفولر
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 : اختبارات استقرارية املتغرياتاثنيا: 
 ،املوسع Dickey-Fuller اختبار استخدام يتم تكاملها درجة وحتديد السالسل هذه استقرارية لدراسة
  كما سبق االشارة إليه.   Philips-perrontإختبار

 (: دراسة استقرارية املتغريات.8-4)اجلدول رقم 

 

 المتغيرات

 في المستوى

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept Trend and 

Intercept 

None Intercept Trend and 

Intercept 

None 

LGDP 0.4116 0.7726 0.9941 0.7094 0.9150 1.0000 

LRVN 0.3576 0.3135 0.9627 0.7533 0.6520 0.9745 

LEXPN 0.8068 0.5903 0.9897 0.8242 0.7261 0.9997 

LCN 0.9998 0.9940 0.9755 1.0000 0.9965 1.0000 

LINV 0.1204 0.9997 0.7845 0.0299 0.9993 1.0000 

GDPDEF 0.1698 0.1017 0.1990 0.0637 0.0683  80. 080 

I 0.3393 0.6943 0.7932 0.1284 0.7555 0.9057 

 

 المتغيرات

 في الفرق األول

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept Trend and 

Intercept 

None Intercept Trend and 

Intercept 

None 

DLGDP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DLRVN 0.0379 0.0082 0.0213 0.0002 0.0012 0.0000 

DLEXPN 0.0125 0.0412 0.0135 0.0002 0.0016 0.0000 

DLCN 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DLINV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DGDPDEF 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DI 0.0002 0.0012 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

 ( .266ص ،02لحق رقم امل) version Eviews 0.9خمرجات عداد الباحثة ابالعتماد على: من ا  : املصدر

 
طبقا  %05أن السالسل األصلية غري مستقرة بداللة القيمة االحتمالية أكرب من  يتضحمن اجلدول السابق، 

أن أي (، و استقرت بعد أخد الفرق األول. PP")بريون فيليبو " (ADF) "ديكي فولر املطورالختباري "
 درجة االوىل.و املتغريات متكاملة من ال الفروق األوىل لكل متغري من املتغريات هي عبارة عن سالسل زمنية مستقرة

 درجة تكامل البواقي ويتضح ذلك من خالل اجلدول التايل:و ميكن اثبات ذلك عن طرق 
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 .نتائج اختبار سكون البواقي (9-4اجلدول رقم )

 
 

 

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

 جراءإ  عند ابلسكون تتسم البواقي أن واملوضحة يف اجلدول السابق تبني عليها املتحصل النتائج خالل من      
 لكل احلرجة تلك تفوق املقدرة لإلحصائية املطلقة القيم كانت فقد املستوى، عند PP و   ADF  اختبار

 فإن وعليه الوحدة، جذور وجود على والدالة الصفرية الفرضية رفض يستوجب مما اإلحصائية املعنوية مستوايت
 1%.معنوية مستوى عند I (0)الصفرية الدرجة من متكاملة البواقي

 الصفرية الفرضية رفض ميكن الالصفرية  الدرجة عند ابلسكون تتسم البواقي أن وابعتبار عليها املتحصل للنتائج نظرا
 VAR.1 الذايت االحندار متجه استخدام اختبار سيتم وعليه متكاملة ليست املتغريات أن القائلة

 
 تقدير النماذجالفرع الثاين: 

  Zt (dlgdp, dlrvn, dlexpn, dgdpdef, di(  ل:و األ تقدير النموذجأوال: 
لوغاريتم  ،ة احلقيقيةاحلكومي اداتر اإليلوغاريتم  احلقيقي، نفاق احلكومياإلويتكون من املتغريات التالية: لوغاريتم 

اإلمجايل  احملليج النات مبكمش معدل التضخم مقاسو االمسي ابلقيم احلقيقية، معدل الفائدة  االمجايل احملليالناتج 
(GDP Deflator. ) 

 
  يف النموذج األول:Johansen and Jusellius (1995) اختبار التكامل املتزامن لـ .1

 حتققه ستظل عدم حالة ويف ال، أم فريدا مشرتكا تكامال هناك كان إذا ما اكتشافه يف االختبار هذا أمهية متكن
 يعتمد، و املدروسة بني املتغريات املشرتك التكامل عالقات عدد ولتحديد للشك، مثرية املتغريات بني التوازنية العالقة

Johansen and Jusellius   األثر  اختبار :مها اختبارينعلىStatistic Trace  الكامنة القيمة واختبار 
 .Max Eigenvalue العظمى

 

                                           
  199ص ،  2011األردن، إربد، الثقايف، الكتاب دار ، EVIEWSم ابستخدا االقتصادي القياس أساسيات ، السواعي حممد خالد 1

Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 30.4052 0.0067 

PP - Fisher Chi-square 54.4703 0.0000 



 

199 
 

  اجلزائريف آلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املاليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 اخلاص ابلنموذج األول.   Johansen( : اختبار التكامل املتزامن لـ 10-4اجلدول رقم )
Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4       

Included observations: 65 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: LEXPN LGDP I LREVN GDPDEF     

Lags interval (in first differences): 1 to6     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.620941  140.1005  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.428178  77.04636  47.85613  0.0000 

At most 2 *  0.316329  40.71604  29.79707  0.0019 

At most 3 *  0.140537  15.99793  15.49471  0.0420 

At most 4 *  0.090331  6.153845  3.841466  0.0131 

 Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

أي  العدميةوابلتايل نقبل الفرضية اكرب من القيم احلرجة ،   Statistic Trace، يتضح أن قمن اجلدول الساب
مما يدل على وجود  ،%5عند مستوى  r=5 عدد متجهات التكامل املتزامن هو وجود عالقة تكامل، حيث

 عالقات توازنية طويلة األجل بني بعض املتغريات وتظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.
 

 :األوليف النموذج  حتديد عدد فرتات االبطاء .2
 ،  LR للمؤشرات قيمة أقل تعطي واليت جنموذ ال يف املناسبة اإلبطاء فرتات حتديد مت االختبار هذا خالل من     

 FPE ،AIC  ، SC وHQ كما يلي:  نتائج كانت وقد 
    .وليف النموذج األ (: حتديد عدد فرتات االبطاء11-4اجلدول رقم )

VAR Lag Order Selection Criteria       

Endogenous variables: DLREVN  DLGDP  DLEXPN DI  DDEF   
Exogenous variables: C      
Included observations: 65     

 Lag  LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  -1935.353 NA   5.84e+19  59.70318  59.87044  59.76918 

1  -1608.340  593.6545  5.39e+15  50.41047   51.41404*  50.80644 

2  -1578.463  49.64203  4.71e+15  50.26041  52.10027  50.98635 

3  -1572.963  8.292191  8.88e+15  50.86041  53.53658  51.91633 

4  -1492.115  109.4564  1.71e+15  49.14200  52.65447  50.52789 

5  -1435.986   67.35484*   7.35e+14*  48.18418  52.53295 49.90005* 

6  -1410.144  27.03423  8.61e+14   48.15829*  53.34336  50.20413 

 * 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       

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر
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 ( فرتات زمنية حسب املعيار06يف هذا النموذج بـ ستة) بطاء)التأخريات(تقدر عدد فرتات اإل من الشكل السابق، 
AIC رتات دبيات التطبيقية اليت ترتاوح فيها فرتات اإلبطاء بني أربع و مخس فعظم األ)اقل قيمة(، و هذا طبقا مل

 1نتيجة الستخدام البياانت الفصلية.

 : االول لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 :L' inverse des racines associésاختبار اجلذور املتعددة 

اختبار اجلذور املتعددة، للتأكد من مدى استقرارية بواقي النموذج؛ حيث تعترب  طريق عن النموذج استقرارية ابختبار نقوم
الشكل . و داخل دائرة الوحدة كل اجلذور  أقل من الواحد مجيع املعامالت إذا كانت ،نتائج شعاع االحندار الذايت مستقرة

 أدانه يبني نتائج هذا االختبار:

 املتعددة للنموذج االول (:اختبار اجلذور11-4الشكل رقم )

  
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

كل النقاط داخل حدود الدائرة، وهذا ما و  الواحد من اقل املعامالت أن جمموع (11-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
ج التباين. إذن ميكننا االستنتاج أبن النموذ يدل على أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط اخلطي أو عدم جتانس 

 القياسي املستخدم لدراسة مستقر متاما.

                                           
1 Abdulkader Aljandali ,  Motasam Tatahi, Economic and Financial Modelling with Eviews, A Guide for 

Students and Professionals, Springer, 2018, P.296 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables:  

DLREVN DLGDP DLEXPN DI DDEF

Exogenous variables: C 

     Root Modulus

 0.995570  0.995570

-0.677154 + 0.668488i  0.951532

-0.677154 - 0.668488i  0.951532

-0.525430 + 0.785137i  0.944731

-0.525430 - 0.785137i  0.944731

 0.809447 - 0.486348i  0.944319

 0.809447 + 0.486348i  0.944319

-0.779546 + 0.514869i  0.934228

-0.779546 - 0.514869i  0.934228

 0.666252 - 0.654014i  0.933610

 0.666252 + 0.654014i  0.933610

 0.543038 + 0.758096i  0.932523

 0.543038 - 0.758096i  0.932523

 0.869753 - 0.269045i  0.910416

 0.869753 + 0.269045i  0.910416

 0.899551 + 0.098844i  0.904965

 0.899551 - 0.098844i  0.904965

 0.765158 + 0.377430i  0.853183

 0.765158 - 0.377430i  0.853183

 0.024835 - 0.695116i  0.695560

 0.024835 + 0.695116i  0.695560

-0.566178 + 0.388082i  0.686415

-0.566178 - 0.388082i  0.686415

-0.466166 + 0.474145i  0.664924

-0.466166 - 0.474145i  0.664924

 0.224497 - 0.521565i  0.567828

 0.224497 + 0.521565i  0.567828

-0.398824  0.398824

 0.240704  0.240704

-0.015723  0.015723

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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  ,di Zt (dlcn, dlrvn, dlexpn, dgdpdef)  :النموذج الثاينتقدير اثنيا: 

هو باته و أبحد مرك يف النموذج القاعدي احمللي االمجايلحيث نستبدل الناتج ، منوذج االستهالك اخلاصوهو  
 ملتغريات السياسة املالية. اخلاصقياس استجابة االستهالك  و اهلدف من ذلك هو، االستهالك اخلاص

 : يف النموذج الثاين Johansen and Juselliusاختبار التكامل املتزامن لـ  .1
 التايل:و هو ما يظهره اجلدول 

 اخلاص ابلنموذج الثاين.   Johansen( : اختبار التكامل املتزامن لـ 12-4اجلدول رقم )
Date: 01/23/19   Time: 14:56     

Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4    

Included observations: 65 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LEXPN LCN LREVN I GDPDEF     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
Hypothesized Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.503906 131.0237 69.81889 0.0000 

At most 1 * 0.413198 85.45943 47.85613 0.0000 

At most 2 * 0.334464 50.81006 29.79707 0.0001 

At most 3 * 0.274994 24.34451 15.49471 0.0018 

At most 4 0.051578 3.442133 3.841466 0.0635 

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

وابلتايل نقبل الفرضية العدمية أي وجود ، اكرب من القيم احلرجة Statistic Trace، يتضح أن قمن اجلدول الساب
مما يدل على وجود عالقات  ،%5عند مستوى  r4=عالقة تكامل، حيث عدد متجهات التكامل املتزامن هو 

 توازنية طويلة األجل بني بعض املتغريات وتظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.

 :الثاين نموذج اليف  حتديد عدد فرتات االبطاء .2
 و هو ما يظهره اجلدول التايل:    
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 .يف النموذج الثاين (: حتديد عدد فرتات االبطاء13-4اجلدول رقم )
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN   

Exogenous variables: C      

Date: 01/23/19   Time: 14:42     

Sample: 2000Q1 2017Q4     
Included observations: 65     
lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 

      

-1925.027 NA 4.25e+19 59.38544 59.55270 59.45143 

1 -1601.710 586.9450 4.40e+15 50.20645 51.21001* 50.60242 

2 -1579.370 37.11804 4.84e+15 50.28831 52.12817 51.01425 

3 -1575.093 6.448236 9.48e+15 50.92594 53.60211 51.98186 

4 -1536.119 52.76522 6.60e+15 50.49596 54.00843 51.88186 

5 -1463.075 87.65224 1.69e+15 49.01770 53.36647 50.73357 

6 -1394.991 71.22684* 5.40e+14* 47.69202* 52.87710 49.73787* 

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

كل   ( فرتات زمنية حسب06يف هذا النموذج بـ ستة) بطاء)التأخريات(تقدر عدد فرتات اإلالسابق،   اجلدولمن 
 املعايري.

  و هو ما يوضحه الشكل التايل: :الثاين لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 املتعددة للنموذج الثاين . (:اختبار اجلذور12-4الشكل رقم )

   
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: 

DLEXPN DLREVN DLCN  DDEF DI   

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 6

     Root Modulus

 0.981658 - 0.170621i  0.996375

 0.981658 + 0.170621i  0.996375

 0.969017 - 0.044142i  0.970022

 0.969017 + 0.044142i  0.970022

-0.518124 + 0.790405i  0.945089

-0.518124 - 0.790405i  0.945089

 0.811988 - 0.483316i  0.944944

 0.811988 + 0.483316i  0.944944

-0.672527 - 0.659437i  0.941886

-0.672527 + 0.659437i  0.941886

-0.785220 + 0.507534i  0.934966

-0.785220 - 0.507534i  0.934966

 0.527191 - 0.739100i  0.907854

 0.527191 + 0.739100i  0.907854

 0.655086 - 0.610081i  0.895174

 0.655086 + 0.610081i  0.895174

 0.837265 + 0.304046i  0.890762

 0.837265 - 0.304046i  0.890762

 0.525178 - 0.575219i  0.778902

 0.525178 + 0.575219i  0.778902

-0.660740 - 0.384802i  0.764624

-0.660740 + 0.384802i  0.764624

-0.363973 + 0.538804i  0.650220

-0.363973 - 0.538804i  0.650220

 0.632633  0.632633

 0.065057 - 0.619354i  0.622762

 0.065057 + 0.619354i  0.622762

-0.024312 + 0.306236i  0.307200

-0.024312 - 0.306236i  0.307200

-0.269537  0.269537

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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حدود الدائرة، وهذا ما كل النقاط داخل و  الواحد من اقل املعامالت أن جمموع (12-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
 جالتباين. إذن ميكننا االستنتاج أبن النموذ يدل على أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط اخلطي أو عدم جتانس 

 مستقر متاما. القياسي املستخدم للدراسة

           ,di Zt (dlinv, dlrvn, dlexpn, dgdpdef)النمودج الثالت :  تقديراثلثا: 
الستثمار اخلاص، و ا يف النموذج القاعدي مبتغري اإلمجايلنستبدل الناتج  ؛ حيثمنوذج االستثمار اخلاص وهو     

 .سة آاثر تقلبات أدوات السياسة املالية على االستثمار اخلاصراذلك لغرض د
 : يف النموذج الثالث Johansen and Juselliusاختبار التكامل املتزامن لـ  .1

 اجلدول التايل:وهو ما يظهره 
 اخلاص ابلنموذج الثالث.   Johansen( : اختبار التكامل املتزامن لـ 14-4اجلدول رقم )

Date: 01/24/19   Time: 02:46       

Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4    

Included observations: 65 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LEXPN LREVN LINV I GDPDEF    

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.604866  135.9563  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.438671  75.60192  47.85613  0.0000 

At most 2 *  0.310696  38.06778  29.79707  0.0045 

At most 3  0.139074  13.88304  15.49471  0.0862 

At most 4 *  0.061843  4.149467  3.841466 0.0416 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

وابلتايل نقبل الفرضية العدمية أي ، اكرب من القيم احلرجة Statistic Trace، يتضح أن قمن اجلدول الساب
مما يدل على وجود  ،%5عند مستوى  r3= وث عدد متجهات التكامل املتزامن هتكامل، حيوجود عالقة 

 عالقات توازنية طويلة األجل بني بعض املتغريات وتظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.

 :الثاين نموذج اليف  حتديد عدد فرتات االبطاء .2
 وهو ما يظهره اجلدول التايل:
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 .يف النموذج الثالث (: حتديد عدد فرتات االبطاء15-4اجلدول رقم )
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

( فرتات زمنية حسب 06بـ ستة) الثالث تقدر يف النموذجد فرتات اإلبطاء)التأخريات( من الشكل السابق،  تقدر عد
 (.)اقل قيمة AICاملعيار 

  و هو ما يوضحه الشكل التايل: :الثاين لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 املتعددة للنموذج الثالث. (:اختبار اجلذور13-4الشكل رقم ) 

 
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables:  

DLINV DLEXPN  DLREVN DDEF DI  

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 6

Date: 01/24/19   Time: 02:25

     Root Modulus

 0.996612  0.996612

-0.673060 + 0.672951i  0.951773

-0.673060 - 0.672951i  0.951773

-0.515682 + 0.787684i  0.941474

-0.515682 - 0.787684i  0.941474

 0.787432 - 0.510171i  0.938255

 0.787432 + 0.510171i  0.938255

 0.896960 - 0.265344i  0.935385

 0.896960 + 0.265344i  0.935385

-0.772400 + 0.526286i  0.934654

-0.772400 - 0.526286i  0.934654

 0.539026 - 0.754800i  0.927509

 0.539026 + 0.754800i  0.927509

 0.646165 - 0.661892i  0.925003

 0.646165 + 0.661892i  0.925003

 0.889267 - 0.093294i  0.894147

 0.889267 + 0.093294i  0.894147

 0.811219 + 0.371008i  0.892034

 0.811219 - 0.371008i  0.892034

-0.002930 - 0.792592i  0.792597

-0.002930 + 0.792592i  0.792597

-0.689011 - 0.279284i  0.743462

-0.689011 + 0.279284i  0.743462

-0.548713 - 0.460546i  0.716372

-0.548713 + 0.460546i  0.716372

 0.394351 - 0.324076i  0.510429

 0.394351 + 0.324076i  0.510429

 0.008640 - 0.412877i  0.412968

 0.008640 + 0.412877i  0.412968

-0.018116  0.018116

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.

VAR Lag Order Selection Criteria         

Endogenous variables: DLINV DLREVN DLEXPN DDEF DI       

Exogenous variables: C        

Date: 01/24/19   Time: 02:31      

Sample: 2000Q1 2017Q4       

Included observations: 65           

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1945.951 NA   8.09e+19  60.02927  60.19653  60.09527 

1 -1625.409  581.9071  9.12e+15  50.93567   51.93923*  51.33164 

2 -1605.156  33.65198  1.07e+16  51.08172  52.92158  51.80766 

3 -1599.658  8.289078  2.02e+16  51.68178  54.35795  52.73770 

4 -1552.497  63.84832  1.09e+16  50.99992  54.51239  52.38581 

5 -1461.744   108.9045*  1.62e+15  48.97672  53.32550   50.69259* 

6 -1427.647  35.67060   1.48e+15*   48.69682*  53.88190  50.74266 

 * indicates lag order selected by the criterion     

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)    
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كل النقاط داخل حدود الدائرة، وهذا ما و  الواحد من اقل املعامالت أن جمموع (13-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
ج مستقر التباين. إذن ميكننا االستنتاج أبن النموذ يدل على أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط اخلطي أو عدم جتانس 

 متاما.
 الفرع الثالث: االنتقال إىل النموذج اهليكلي وحتليل الصدمات:

تقال نتنتاج النظام الذي سيسمح لنا ابالالقانونية السابقة، جيب العمل على اس VARوبعد تقديران لنماذج      
اليت حتقق لنا املعادلة التالية:  Pمن البواقي القانونية إىل البواقي اهليكلية من خالل حتديد عناصر مصفوفة االنتقال 

tt ePu .  حساب املصفوفتني أوA  وB :اللتان حتققان لنا املعادلة التالية tt eBuA ..   مع العلم ،

BAP أبن: .1 . 
 1يتم وفق ثالثة مقارابت كما يلي: SVAR، أن تقييد منوذج وما جتدر االشارة إليه

 نظاما تكراراي؛ SVARجعل نظام   -
 ؛Aعلمية على املصفوفة مفرض قيود  -
 t.االستجابة الدفعية   علىعلمية مفرض قيود  -

 
 للتعريف ابلنموذج اهليكلي وفقا للمقاربة التكرايرية، هو افرتاض أن اجتاه التأثري يف املتغريات يكون على الشكل:

𝑅𝐸𝑉𝑁 → 𝐸𝑋𝑃𝑁 → 𝐺𝐷𝑃 → 𝐺𝐷𝑃𝑑𝑒𝑓 → 𝑖    وهو ما يعين أن شعاع متغريات النموذج القاعدي
 هو: 

Zt = (𝑅𝐸𝑉𝑁, EXPN, GDP, GDPdef , i) 
هيكلية يف  صدمةلال يتأثر بصدمات املتغريات األخري، إال  االيرادات العمومية يتمثل يفاالوىل  املتغري -

RENVحد اخلطأ اجلديد )االيرادات العمومية 

te)؛ 
صدمة  العمومية يتأثر بصدمات هيكلية يف االيرادات العمومية، إىل جانب النفقات يتمثل يف الثاين املتغري -

EXPNحد اخلطأ اجلديد )هيكلية يف املتغري نفسه 

te)؛ 
إىل  مية،يتأثر بصدمات هيكلية يف االيرادات والنفقات العمو الذي  الناتج حملي االمجايلهو  الثالثاملتغري   -

GDPاخلطأ اجلديد حد جانب استجاية ذاتية  )

te )؛ 

                                           
 .72، ص، مرجع سابقكبري، مصطفى بوشامة تشوكتش حسن 1
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إىل جانب استجاية  ، ،يتأثر بصدمات هيكلية يف املتغريات السابقةهو املستوى العام لألسعار  الرابعاملتغري   -
GDPحد اخلطأ اجلديد ذاتية  )

te )؛ 
إىل جانب الصدمة  املتغريات السابقةاملتغري االخري هو معدل الفائدة واليت يفرت اهنا تستجيب لصدمات كل  -

i الذاتية

te . 

i

t
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ttوفق للقانون   فويفصت اهليكلية و القانونية بشكل مميكن كتابة العالقات بني التجديداو  eBuA ..  

 1يلي: كما
 
 

tt eBuA ..                                                                                        

 

           

 

 

                                           
  مع تغيري     حيث التالية :  وفقا للصيغة  Eviwesيتم حساب هذه الصيفة بواسطة   1

t   بـt . 
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و اإليرادات العمومية  EXPNمن وجهة نظر اقتصادية، حنن نبحث عن تقدير أثر صدمة هيكلية يف النفقات  
REVN  على كل من: الناتجGDP  ، االسعارGDPdef  ومعدل الفائدة  i   ولن يتسىن لنا ذلك إحصائيا إال

EXPN(. مثال: سنحاكي صدمة يف Impulse response functionsبتقييم دوال االستجابة الدفعية )

te  اليت
بعد ذلك ستسمح لنا  .(272ص، 03)امللحق رقم  Pبواسطة مصفوفة اإلنتقال  tuستنتقل إىل متجه البواقي القانونية 

هيكلية  جلميع املتغريات نتيجة صدمة ةالقانوين ابحلصول مجيع االستجاابت الديناميكي VARديناميكية النموذج 
( بتوضيح Variance decompositionمقدرة بوحدة نقدية واحدة. كما سيسمح لنا حتليل تباين األخطاء )

 تقلبات الظرفية للمتغريات املشمولة ابلدراسة.دور كل صدمة يف تفسري ال
 

  وحتليل التباين: دوال االستجابة الدفعيةحتليل املطلب الثالث: 
 :   Impluse Respnse Functionsدوال االستجابة الدفعيةحتليل الفرع األول: 

ملكوانت السياسة املالية اإليرادات والنفقات ( فرتات زمنية 10سنتطرق لدوال االستجابة الدفعية املمتدة على عشرة )
 على ابقي متغريات الدراسة كما يلي: 

 (: استجابة املتغريات لصدمة يف اإلنفاق العمومي )النموذج القاعدي(14-4الشكل رقم )
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Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

 Period DLREVN DLGDP DDEF DI

1 -0.011518  0.000000  0.000000  0.000000

2 -0.020729 -0.001324 -0.103072  0.003377

3 -0.025367 -0.001447 -0.117035  0.002516

4 -0.027664  0.003948  0.505467  0.016566

5 -0.028925  0.001599  0.185104  0.008106

6 -0.029068  0.002221  0.309811  0.004348

7 -0.032051  0.002610  0.393334  0.001437

8 -0.036532 -0.002864 -0.678449 -0.008917

9 -0.038109 -0.001133 -0.286738 -0.011547

10 -0.037397 -0.001468 -0.384733 -0.016927

 Cholesky Ordering: DDEF DI DLGDP DLEXPN DLREVN
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من  %1العمومية مقدرة بـ  النفقاتيف اجيابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  من خالل الشكل السابق يتضح أن
 :شأنه
ى رابعة لكنه يبقاملدى القصري، ليبدأ ابالخنفاض بداية من الفرتة الفسه يف نإحداث أثر اجيايب ومعنوي يف املتغري  -

 موجب خالل ابقي فرتة االستجابة؛
ال حيدث أي أثر  ،لصدمة يف االنفاق العمومي واملعرب عنه مبضاعف االنفاق العمومي لناتجالستجابة اابلنسبة  -

لثالثة، هذا يف املدى اليحقق أثر سليب يف الفرتة الثانية و يف الفرتة األويل اليت تلي الصدمة)يساوي الصفر(، 
كأقصى  %0.003ـ يب مقدر بالقصري.أما يف املدى املتوسط فيبدأ ابلتحسن بداية من الفرتة الرابعة أبثر اجيا

 ة؛ليصيح سليب خالل ابقي فرتة االستجابلكن غري معنوي ، ويبقى موجب حىت الفرتة الثامنة قيمة
ابلنسبة لألسعار ستولد صدمة يف اإلنفاق العمومي ضغوط تضخمية يف املدى املتوسط خاصة يف الفرتة الرابعة  -

 ابلرتاجع خالل ابقي الفرتة) أثر سليب(؛حىت الفرتة السابعة، ليبدأ  %0.505مقدرة بـ  
 ، %0.016ابلنسبة لسعر الفائدة فكانت اجيابية يف املدى القصري و املتوسط كأقصى قيمة عند الفرتة الرابعة  -

 ويبقى موجب حىت الفرتة السابعة ليصيح سليب خالل ابقي فرتة االستجابة؛
 

 اإليرادات العمومية )النموذج القاعدي((: استجابة املتغريات لصدمة يف 15-4الشكل رقم )
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 Period DLEXPN DLGDP DLREVN DDEF DI

1  0.000000  0.000000  0.024671  0.000000  0.000000

2 -3.01E+09  0.002334  0.041491  0.107538  0.001513

3 -1.19E+10  0.002940  0.052261  0.181428  0.001241

4 -1.86E+10  0.007522  0.059690  0.844835  0.017636

5  1.59E+10  0.006181  0.038285  0.661487  0.014758

6  3.16E+10  0.002942  0.021722  0.109757  0.019050

7  3.89E+10  0.001682  0.012069 -0.045142  0.020240

8  4.09E+10 -0.003368  0.003917 -1.084244  0.011356

9 -1.40E+10 -0.003916  0.016824 -1.003795  0.010598

10 -4.40E+10 -0.002821  0.027848 -0.592713  0.006653

 Cholesky Ordering: DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN
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من  %1العمومية مقدرة بـ  االيراداتيف اجيابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  من خالل الشكل السابق يتضح أن
 :شأنه

عة مقدرة بـ أقصى يف الفرتة الرابكحد ،  االستجابةإحداث أثر اجيايب يف املتغري نفسه على طول فرتة  -
 ؛  0.059%

ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل ال حيدث أي أثر يف الفرتة األوىل اليت تلي الصدمة)تساوى الصفر( ويتحسن  -
، حىت الفرتة الثامنة  %0.0075يف املدى القصري و املتوسط أبثر موجد كأقصى حد يف الفرتة الرابعة بـ 

 ر سليب حىت هناية فرتة االستجابة؛يكون أبثأين 
 جاءت سالبة على طول فرتة االستجابة.رادات استجابة اإلنفاق احلكومي لصدمة اإلي -
ل ضغوط تضخمية يف املدى القصري و املتوسط يصمن جهة أخرى، ستولد صدمة يف اإليرادات العمومية    -

 ة السابعة؛بداية من الفرت  الطويل )أثر سليب(ترتاجع يف املدى يف الفرتة الرابعة، و  %0.8448حىت 
جابة،  لكن ضعيفة على طول فرتة االست أما أتثري هذه الصدمة على معدالت الفائدة فقد جاءت إجيابية -

 . %0.020بـ الفرتة السابعة اليت تلي الصدمة كأقصى حد يف 
 

 والنفقات العمومية )النموذج الثاين((: استجابة االستهالك اخلاص لصدمة يف اإليرادات 16-4الشكل رقم )

-.010

-.005

.000

.005

.010

.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DLCN to DLEXPN

-.010

-.005

.000

.005

.010

.015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DLCN to DLREVN

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

  
 version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

 :يتضح أن ،من خالل الشكل السابق

 Period DLEXPN DLREVN

1  0.000747  0.000354

2  0.001977 -2.77E-05

3  0.002531 -0.000335

4  0.002776 -0.000706

5  0.003145 -0.000923

6  0.003270 -0.001296

7  0.003233 -0.001573

8  0.003236 -0.001664

9  0.002853 -0.001786

10  0.002373 -0.001627

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLCN
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من شأنه إحداث أثر اجيايب على  %1النفقات العمومية مقدرة بـ يف اجيابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  -
 ؛ %0.0032االستجابة كحد أقصى ىف املدى املتوسط بـ االستهالك اخلاص على طول فرتة 

 %1ـااليرادات العمومية مقدرة بيف اجيابية واحدة حداث صدمة هيكلية فإن إ ابلنسبة لصدمة اإليرادات  -
،  %0.0003من شأنه إحداث اثر ضعيف على االستهالك اخلاص يف فرتة االستجابة األوىل مقدرة بـ

 فرتة االستجابة.ليصبح أثر سليب حىت هناية 
 

 العمومية )النموذج الثالث( نفقاتال و مار اخلاص لصدمة يف اإليرادات(: استجابة االستث17-4الشكل رقم )
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 :يتضح أن ،من خالل الشكل السابق
أثر موجب  إحداثمن شأنه  %1العمومية مقدرة بـ النفقات يف اجيابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  -

ضعيف على االستثمار اخلاص يف املدى القصري وسليب يف املدى املتوسط، ليتحسن يف املدى البعيد  و 
 ؛ %0.00238بـ الفرتة األخرية  كحد أقصى ىف 

 %1رة بـالعمومية مقدااليرادات يف اجيابية واحدة حداث صدمة هيكلية فإن إ ابلنسبة لصدمة اإليرادات  -
 ليتحسن ،من شأنه إحداث اثر سليب على االستثمار اخلاص يف املدى القصري حىت فرتة االستجابة اخلامسة

، ليصبح أثر يف الفرتة السابعة  %0.0003كأقصى حد  مقدرة بـ  يف املدى املتوسط لكن أبثر ضعيف
 سليب حىت هناية فرتة االستجابة.

 
 

 Period DLEXPN DLREVN

1 0.00129 -0.000770

2 0.00248 -0.001212

3  0.000140 -0.000947

4 -0.000902 -0.000126

5 -0.000282 0.000111

6 -0.000262  0.000105

7  0.000260  0.000301

8  0.001420 -0.000283

9  0.001693 -0.000289

10  0.002381 -0.000285

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLINV
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 من خالل ما سبق:
ابيا يف حتفيز را اجي، تلعب دو عية منها عن طريق الرفع من نفقاتالسياسة املالية يف اجلزائر السيما التوسأن  -

 خلاصافرتة االستجابة ابلنسبة االستهالك اخلاص،  أما ابلنسبة لالستثمار  النشاط االقتصادي على طول
فكان األثر سليب يف املدى املتوسط، و موجب يف املدى القصري و الطويل لكنه ضعيف  كحد أقصى ىف 

 ؛%0.00238الفرتة األخرية  بـ 

 ، من الفرتة الرابعة %0.003مقدرة بـ كأقصى قيمة  كان األثر اجيايب يف املدى املتوسط    ابلنسبة للناتج -
فرتة عمومي ضغوط تضخمية يف املدى املتوسط، خاصة يف الابلنسبة لألسعار ستولد صدمة يف اإلنفاق ال -

 ؛ %0.505الرابعة مقدرة بـ  
تجابة هي استجابة أكثر ثباات ابملقارنة مع اس العموميةاإليرادات يف لصدمة  العموميةاستجابة اإليرادات  -

ما يعرب عن تبعية اإلنفاق احلكومي لإليرادات من جهة،  ، وهو العموميلصدمة اإلنفاق  العمومياإلنفاق 
ري مباشر أتثعن مسايرة اإليرادات، وهو ما يكون له  العموميةكما يعرب من جهة أخرى عن عجز النفقات 

 .ضبط املوارد إىل احتياطيات صندوق، واليت يتم تغطيتها ابللجوء جز املوازنة واملديونية العموميةعلى ع
أن االنفاق  ، هذا يعينرادات جاءت سالبة على طول فرتة االستجابةلصدمة اإلي العمومياإلنفاق  استجابة -

 يزداد مبعدالت تفوق منو االيرادات، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة املالية 
دم مرونة بسبب ع ة )اإليرادات والنفقات العمومية(ضعف مرونة الناتج احمللي لصدمات السياسة املالي -

اقية التوسعية السياسات االنف القطاعات غري منتجة. وعليه فإنإلنفاق يشمل جهاز اإلنتاج و التوسع يف ا
 املنتهجة  ال حتقق األثر الكنزي  الذي يدفع عجلة النمو االقتصادي ابجلزائر.

على الناتج  كينـزية، إذ أن األثر  الضعيفنفاقية التوسعية املنتهجة متارس نوعا من اآلاثر الال السياسات اال وعليه، 
دى سيؤدي إىل ارتفاع طفيف يف حجم الطلب الكلي )ارتفاع االستهالك( يف امل املتوسطاحمللي اإلمجايل يف املدى 

 املتوسط و البعيد، مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية املصاحبة ابرتفاع عام يف األسعار. 

 : Variance Decompositionحتليل التباين 

يوضح التباين دور كل صدمة يف تفسري التقلبات الظرفية للمتغريات أي تفسري توقع اخلطأ لكل متغري،  وهو ما يوضحه 
 اجلدول التايل:
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  اجلزائريف آلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املاليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 (: حتليل التباين.16-4اجلدول رقم )

 
 .(275 ، ص04)امللحق رقم   version Eviews 0.9: خمرجات املصدر

 تظهر معظم التقلبات الظرفية للمتغريات )توقع اخلطأ لكل متغري( كما يلي:حسب اجلدول السابق 
 %19.39بنسبة و  ، يف املتغري نفسهانجتة عن صدمات  %42.29بنسبة اإليرادات العمومية تقلبات  -

  اإلمجايل؛ احمللي انجتة عن صدمات الناتج

 %29.68بنسبة و  ،يف املتغري نفسهصدمات انجتة عن  %48.82بنسبة  النفقات العمومية تقلبات  -
 اإليرادات،  عن صدمات %1.45و    %6.81 و %13.21و  .اإلمجايل احمللي انجتة عن صدمات الناتج

  الفائدة و األسعار على التوايل؛ سعر

، %10.5بنسبة ، و يف املتغري نفسهانجتة عن صدمات  %73.92الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة   تقلبات -
 انجتة عن صدمات يف النفقات ، اإليرادات و األسعار على التوايل؛  0.52%، 8.45%

 Variance Decomposition of DLREVN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  2.086879  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  100.0000

3  2.477390  3.340875  0.007498  0.026639  24.76685  71.85814

5  4.037971  4.091591  0.087433  0.489712  34.57453  60.75674

6  4.293510  5.421812  2.518924  1.762490  32.97475  57.32202

10  5.283419  6.712144  23.37960  8.223383  19.39241  42.29246

 Variance Decomposition of DLEXPN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.135890  0.000000  0.000000  81.59530  0.000000  18.40470

3  0.165772  0.948641  1.542955  64.01465  15.18579  18.30797

5  0.179631  1.444945  3.081848  58.98724  19.67864  16.80732

6  0.181814  1.716448  3.983396  56.71673  22.45008  15.13334

10  0.190481  1.457441  6.819533  48.82406  29.68724  13.21173

 Variance Decomposition of DLGDP:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  1.77E+11  0.000000  0.000000  0.011404  99.76316  0.225435

3  5.39E+11  0.034535  0.079943  0.027595  95.60833  4.249593

5  8.49E+11  0.059424  3.162176  7.293140  81.19472  8.290538

6  9.48E+11  0.078126  4.239075  8.170295  79.45168  8.060827

10  1.20E+12  0.527399  6.587356  10.50410  73.92460  8.456553

 Variance Decomposition of DDEF:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.019593  21.53483  0.000000  0.002575  78.44832  0.014282

3  0.023793  15.83233  0.292352  0.065635  82.31774  1.491935

5  0.029543  5.978382  1.159899  5.508750  83.79740  3.555574

6  0.030346  5.291855  1.676832  5.540788  84.28067  3.209856

10  0.033060  3.773945  4.805084  11.26736  73.23763  6.915978

 Variance Decomposition of DI:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.027448  3.432147  95.94868  0.026328  0.591859  0.000989

3  0.093877  2.352299  96.79027  0.181210  0.666295  0.009926

5  0.145673  2.441505  92.83075  2.452605  1.633964  0.641174

6  0.156581  2.383941  91.37707  2.849271  2.023580  1.366138

10  0.209980  2.350715  88.10193  3.481275  2.224412  3.841665

Variance Decomposition of DLCN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN

1  2.442741  8.667187  5.863986  0.512566  0.170145  84.78612

3  2.971519  6.043869  4.423775  8.567569  0.198898  80.76589

5  4.209390  8.199619  7.859710  16.42208  0.927370  66.59122

6  4.376502  9.540880  8.031751  19.93986  1.659342  60.82817

10  5.218342  13.00558  7.678013  27.61527  5.207827  46.49331

 Variance Decomposition of DLINV:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLINV

1  2.322079  0.048133  0.047612  0.965724  60.99424  37.94429

3  2.787233  0.533830  0.066645  1.931077  59.80745  37.66100

5  4.136862  1.196417  0.279000  1.596643  64.01465  32.91329

6  4.324572  1.197408  0.304747  1.583363  64.59781  32.31667

10  5.132717  1.343082  2.566550  1.507409  65.06482  29.51814

 Variance Decomposition of DLIMP:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLIMP

1  2.032223  20.04006  0.116647  0.012530  22.62715  57.20361

3  2.348830  17.67044  0.084215  0.084595  22.30718  59.85357

5  4.006393  14.69670  4.443423  2.104610  27.99740  50.75787

6  4.289678  14.40330  4.894619  2.099483  28.90798  49.69462

10  5.200191  13.95541  5.199777  2.848666  31.12766  46.86848

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLGDP DDEF DI DLCN DLINV DLIMP 
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،  %27.61، و بنسبة يف املتغري نفسهانجتة عن صدمات  %46.5االستهالك اخلاص بنسبة   تقلبات -
 األسعار على التوايل؛نفقات العمومية و انجتة عن صدمات ال 13%

،   %29.51بنسبة الفائدة، و  سعريف انجتة عن صدمات  %65.06نسبة  االستثمار اخلاص ب تقلبات -
 ؛ انجتة عن صدمات يف املتغري نفسه

  ؛يف املتغري نفسهانجتة عن صدمات  %46.86بنسبة الواردات  تقلبات  -

 %11.26لناتج احمللي اإلمجايل، وبنسبة يف اانجتة عن صدمات  %73.23بنسبة األسعار  تقلبات  -
  انجتة عن صدمات يف النفقات العمومية؛

 .يف املتغري نفسهانجتة عن صدمات  %88.10بنسبة سعر الفائدة  تقلبات  -

 

لقصري، املتوسط على مستوى فرتة االستجابة )املدى ايتضح أبن معظم التقلبات الظرفية جلميع املتغريات مما سبق، 
معدالت ) األسعار رفية يفالظبنسبة كبرية جدا ابستثناء التقلبات تتعلق بصدمات يف املتغريات نفسها والطويل( 

، واالستثمار اخلاص  %73بنسبة تفوق  )الناتج احمللي االمجايل( صدمات الطلبببدرجة كبرية  ترتبطاليت  (التضخم
 .%65الذي يرتبط بصدمات يف سعر الفائدة بنسبة 

على التوايل من تقلبات  %8.45و  %10.5يف تفسري حوايل  العمومية اإليراداتو  النفقاتتساهم صدمات كما 
 .صغر مضاعفات السياسة املاليةالشيء الذي يبني الناتج اإلمجايل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

214 
 

  اجلزائريف آلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املاليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 :خالصة الفصل

مت تناول اجتاهات السياسة املالية يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، ابلتطرق إىل الربامج  من خالل ما سبق،       
، واليت كانت مرتكزة على فلسفة حتفيز النشاط االقتصادي عن 2014إىل  2000التنموية اليت تبنتها الدولة من 

يم ومن مث خلق الطلب الكلي الفّعال الذي حيقق التنمية االقتصادية. كما مت تقي ات إىل االقتصاد،طريق ضخ النفق
عن  كنت هذه األخرية من دفع النمو خارج قطاع احملروقاتواملقصود هنا نفقات التجهيز ملعرفة إذا ما مت ،النفقات

 ةلنفقات التجهيز؛ حيث كانت أعلى نسبة ارتباط خاصة بنفقات البنية التحتية بنسب طريق مصفوفة االرتباط
  نية التحتيةمؤشر كفاءة البيف الواقع هذه النسبة ال تعكس جودة هياكل البنية التحتية حسب  إال أنه ،82.5%

 النقد الدويل.لصندوق 

ي للنموذج املستخدم وهو منوذج االحندار الذايت اهليكلفيما خيص اجلانب القياسي، مت عرض االطار النظري       
svarستخدام على مكوانت الناتج الداخلي اخلام، ومت االسياسة املالية أبثر الثة مناذج متعلقة ث ؛ حيث مت تقدير

ات العمومية، الناتج الداخلي اخلام، االستهالك واالستثمار اخلاصني، م كّمش املتغريات التالية: االيرادات والنفق
 الناتج ملعرفة مستوى االسعار ومعدل الفائدة االمسي لعزل أثر السياسة النقدية.

اتج احمللي االمجايل استجابة الن، إذ أن ومت التوصل أن سياسات التحفيز املايل مل حتقق اآلاثر الكنزية املرتقبة      
رتفاع عام يف الضغوط التضخمية املصاحبة ابابإلضافة إىل ظهور ومكوانته كانت ضعيفة وغري معنوية يف الغالب، 

 الغالب. يف القطاعات غري منتجةيشمل إذ  ،إلنفاقاعدم جدوى بسبب عدم مرونة جهاز اإلنتاج و  وهذا األسعار.

ذا يعين أن ، هرادات جاءت سالبة على طول فرتة االستجابةاإلييف لصدمة  العموميفاق استجابة اإلنكما أن       
 يف اجلزائر.االنفاق يزداد مبعدالت تفوق منو االيرادات، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة املالية 

ة؛ ضاعفات السياسة املاليم اخنفاض املدروسة التقلبات الظرفية للمتغرياتاليت تقيس  حتليل التباين أما نتائج     
، وهو ما يؤكد عدم قدرة على التوايلااليرادات  لكل من النفقات و %8.45و  %10.5حوايل حيث قدرت بـ 

 السياسة املالية على دفع النشاط االقتصادي.
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 متهيــــــد:

تطرقنا فيما سبق ألمهية السياسة املالية اليت أصبحت تلعب دورا جوهراي من خالل قدرة الدولة على التدخل       
 النمولضمان  الوطنية املتاحة اإلنتاجية تاقدر لل الكامل التشغيل إطارلتحقيق االستقرار يف  يف االقتصاد وتوجيه،

 .املتواصل االقتصادي

عادة توجيه كان لزاما على الدول ا  .ملفهوم التنمية، لكن أببعاد جديدة اوبظهور مفهوم التنمية املستدامة امتداد     
الستقرار اواملتمثلة أساسا يف  ،هاهدافأتحقيق ل ا من السياسات االقتصادية األخرىكغريهسياسياهتا املالية  

دالة سني استغالل املوارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الفعالية االقتصادية والعحت، ة توزيع الدخلإعاد، االقتصادي
االجتماعية بني الشعوب، مع مراعاة متطلبات اجلوانب البيئية، وما يرتتب عن ذلك من تغيريات جوهرية يف األساليب 

إبشراك  ،يتحقق إال عن طريق إصالح احلوكمةظم توزيع الثروة؛ كل ذلك لن امنا  اإلنتاجية، ون  االستهالكية واأل
 يف تقرير مصريها ومحاية مواردها، واحرتام حقوق اإلنسان".  األفراد

ة، اعيقوم على حتوالت أساسية يف اجملاالت االقتصادية، االجتمي دامةلشاملة املستفهوم التنمية اوعليه، فإن م      
البيئية وحىت السياسية، من خالل احملافظة على املوارد الطبيعية لتلبية احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية على 

 أساس العدل واملساواة.  

الفصل إىل قياس العالقة الكمية بني مكوانت السياسة املالية واألبعاد االقتصادية، االجتماعية سنتطرق يف هذا 
 املستدامة ابستخدام أسلوب التحليلي العاملي. كما يلي:والبيئية للتنمية 

 ؛املبحث األول: مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي -

 ؛يةوالسياسة املالنمية املستدامة التابعاد عوامل  :نتائج التحليل العاملياملبحث الثاين:  -

 .املستدامة نميةرببا  ب ن العوامل املكونة للتالث:اختبار عالقات االاملبحث الث -
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي:  :األّول املبحث
حليل  هبذا أنواعه، واملراحل املتبعة للت فهوم التحليل العاملي،مب املبحث االطار النظري اخلاصسنتناول يف هذا 

 كما يلي:   األسلوب

 ه:وأنواع العامليمفهوم التحليل : األول املطلب

    التحليل العاملي:الفرع األول: بعريف 

 يلي: انورد أمهها فيم ،خاصة ابلتحليلي العامليعدة تعاريف  لقد وردت
إىل العوامل تحليل وصوال ال غريات الداخلة يفهو عملية رايضية تستهدف تبسيط االرتباطات بني خمتلف املت .1

 1.املشرتكة الىت تصف العالقة بني هذه املتغريات وتفسريها

، حيث تكون هذه االخرية غري أقل عدد إىل املتغرياتعدد كبري من  لزااختإىل  العاملييسعى التحليل  .2
حيث أن كل  البينية بني املتغريات املشاهدة؛ ، واليت متثل متثيال كافيا العالقاتكامنة(متغريات  مشاهدة)

  2املقاسة.بني عدد من املتغريات  متغري كامن ميثل مقدار من املعلومات)التباين املشرتك(

لعالقات بني توضيح او مصفوفات االرتبا  هبدف صائية تستخدم يف حتليل البياانت أطريقة اح هو .3
 3املتغريات، حيث ينتج عدد من املتغريات اجلديدة تسمى العوامل.

 مصتتفوفة أو االرتبا  مصتتفوفة حتليل يف تستتتخدم يتوالاملتغريات،  ةمتعّدد الطرق أحد هو العاملي حليلالت .4

 والكامنة اجتةالن تااملتغري  بني قاتالعال خالل من ،دقيق تفستتتتري على لو للحصتتتت املشتتتترتك والّتباين الّتباين

    4 . شرتكةم عواملعبارة عن  هي يتوال ،قاتالعال هذه راءو 

منية تعرب عن قدر  وهي متغريات ضتتت .ةاألستتتاستتتي العوامل من قليل عدد بداللة رايضتتتي امنوذج عن عبارةهو  .5
 5(Latents Factorsمعلومات الدراسة، وتسمى ابلعوامل الكامنة )كبري من 

                                           
، 04، العدد 16، جملة القادسية للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد دور التحليل العاملي يف حتديد أهم العوامل املؤثرة يف جودة اخلدمات الصحيةعبد العباس حسن كاظم،   1

 .243، ص 2014العراق، 
 ,17، ص 2012دار ميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ، 1، الطبعة التوكيدي التحليلي العاملي  االستكشايف وأحممد بوزاين تيغزة،   2
 .05، ص  2000 مصر، ، األجنلو مكتبة ،واالجتماعية والرتبوية النفسية العلوم يف اإلحصائية األساليب ، مراد أمحد صالح 3
 .103، ص 2015، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، سورايدور االستثمارات يف حتقييق التنمية املستدامةمعتصم حممد امساعيل،  4

5 Timothy A. Brown, Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition (Methodology in 

the Social Sciences), second edition, copyright material, USA, 2015, p.16 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

هو عبارة عن جمموعة من االستتتتتتتتتتتتاليب االحصتتتتتتتتتتتتائية من خالل التعاريف الستتتتتتتتتتتتابقة، ميكن تعريف التحليل العاملي 
 املشرتكة. املشاهدة( إىل املتغريات الكامنة أو العواملوالرايضية اليت تسمح ابالنتقال من متغريات الظاهرة املدروسة )

ه االخرية اس هذالولية للدراستتتة، حيث ميكن قيوعليه، فاملتغريات الكامنة )العوامل املشتتترتكة( فتلف عن املتغريات ا
  1.ألوليةا مباشرة. يف حني املتغريات الكامنة هي متغريا افرتاضية مشتقة من حتليل جمموعة من البياانت

 :أنواع التحليل العاملي رع الثاين:الف

 2:يليالتمييز بني نوعني من التحليل العاملي ومها كما  وميكن

 : Exploratory Factor Analysis ستكشايفالتحليل العاملي االأوال: 

ات يستخدم يف احلاالت اليت تكون فيها العالقات بني املتغري حيث  هو التحليل العاملي من الدرجة األوىل؛و      
 وامل اليت تصفالع اكتشاف هدف إىلمن هذا النوع ي وابلتايل فإن التحليل العاملي ،عروفةموالعوامل الكامنة غري 

 . املتغريات

 : Confirmatory Factor Analysis التحليل العاملي التوكيدي:اثنيا
وجود  ختبار الفرضتتيات املتعلقة بوجود أو عدمايستتتخدم أجل حيث  تحليل العاملي من الدرجة الثانية؛وهو ال     

كما   .جة األوىل()من الدر  املتحصتتتل عليها من التحليل العاملي االستتتتكشتتتايف عالقة بني املتغريات والعوامل الكامنة
 ،اانت الفعليةوذج العوامل على التعبري عن جمموعة البييستتتتتتتتتخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك يف تقييم قدرة امن

  .جملالوكذلك يف املقارنة بني عدة امناذج للعوامل هبذا ا

 
  :ء التحليل العاملياحل إجر امر : املطلب الثاين

 إن اجراء التحليل العاملي مير بعدة مراحل نذكرها فيما يلي:
 
 

 
 

                                           
 .18، ص مرجع سابق، أحممد بوزاين تيغزة 1
 .15، ص 2013،  دار عامل الكتاب مصر، 1، الطبعة الرتبوبية التحليل العاملي نظراي وعمليا يف العلوم االنسانية وحجاج غامن،  2
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 :حليلت اليت ستدخل يف التاين مصفوفة االرببا  جلميع املتغي بكو  ول:األالفرع 
د من كفاية حجم ككافة املتغريات وتكوين مصفوفة االرتبا  للمتغريات؛ حيث جيب التأ  يتم يف هذه املرحلة ادخال 

 :املؤشرات التالية للتحليل عن طريقونوع  البياانت 

: والذي يعرب عن كفاية حجم Indice de Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) أوكل ن-مؤشر كايزر -
 1؛(%50) 0.5أكرب من  KMOت قيمة ، وتعترب العينة مناسبة حجما أذا كانالعينة للتحليل

تعرب عن كفاية نوع البياانت للتحليل،  والذي :Test de sphéricité de Bartlett ابربال  اختبار -
جم العينة يسمح ابلتحليل يعين ان ح %05أقل من  deux  -Khiالقيمة االحتمالية لت حيث إذا كانت 

 2العاملي؛

، وإال دل على وجود  0.00001ن يكون أكرب من جيب أ: Déterminant a حمدد مصفوفة االرببا  -
 3؛اذة، يعين أن املصفوفة ليست شخيتلف عن الصفرارتباطات مرتفعة غري حقيقية. كما جيب أن 

 
 : استخراج العوامل:الفرع الثاين

استخراج رحلة أتيت م، عن طريق املؤشرات السابقة بعد التأكد من صالحية مصفوفة االرتبا  للتحليل العاملي
  التحليل. العوامل اليت تدخل يف حيث تتم يف هذه املرحلة  استخراج العوامل  ابإلضافة اىل حتديد عدد  العوامل؛

 طرق استخراج العوامل:أوال: 
 أبحد الطرق التالية: يتم استخراج العوامل

 :  Principal componants األساسية طريقة املكوانت .1

طريقة املكوانت األساسية واليت هي من أكثر طرق  1933 سنة  ".HottellingH" هوبلنج ارولدهوضع   
ها أهنا لدقة نتائجها ابملقارنة ببقية الطرق. وهلذه الطريقة مزااي عدة من نظرا ،التحليل العاملي دقة وشيوعا واستخداما

كما أن   .من البواقيأقل قدر ممكن و  تؤدي إىل تشبعات دقيقة ، وكل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين 
 4.تزل إىل أقل عدد من العواملرتبا  ف  مصفوفة اال

                                           
 .25، ص مرجع سابق، أحممد بوزاين تيغزة 1

2 Timothy A. Brown, Op.cit , p.43 
3 Idem. 
4 David J. Bartholomew, Martin Knott, Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach, 

3rd Edition, willy, 2011, p.65 
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 :Diagonal method  الطريقة القطرية .2

وهي من الطرق املباشرة والسهلة ىف التحليل العاملي وتستخدم عندما يكون لدينا عدد قليل من املتغريات وتؤدى 
أي إنه بدون  ،تتطلب معرفة مسبقة بقيم شيوع املتغريات، وهذه الطريقة ستخالص أكرب عدد ممكن من العواملإىل ا

 م القطرية يفعلى استخدام القي لكوهنا تقوم مسيت هذه الطريقة ابلقطرية نظرا، و ميكن استخدامها هذه املعرفة ال
 وبذلك يكون ،مصفوفة االرتبا  مباشرة، وتبدأ الطريقة القطرية ابستخالص هذه القيمة بكاملها ىف العامل األول

 .يطلق عليه التشبع القطري ما ، وهوجذر هذه القيمة هو تشبع املتغري األول على العامل األول

 :Central method  الطريقة املركزية .3

وتتحدد قيم  ،ال تستخلص إال قدرا  حمدودا  من التباين االرتباطيكما أهنا   ،سهولة حساهبابهذه الطريقة  تتميز
 املصفوفة رتبا  وفق تقديرات غري دقيقة حيث تستخدم أقصى ارتبا  بني املتغري وأى متغري ىفالشيوع ىف املصفوفة اال

 . ةوهو إجراء يؤدى إىل خفض رتبة املصفوف

 : Averoid method الطريقة املركزية ابستخدام متوسط االربباطات .4

بارة عن متوسط تقدير الشيوع الذي هو عكوهنا تستخدم   املشار إليها أعالهفتلف هذه الطريقة عن الطريقة املركزية 
طات كل متغري ىف مث حساب العوامل بعد وضع املتوسط اخلاص ابرتبا ،املصفوفة باطات املتغري ببقية املتغريات يفارت

  .ستخدام املتوسطاتالطريقة املركزية اب سماذا السبب يطلق على هذا االسلوب وهل ،خليته القطرية

  :( اتح كّ املم ) املستخرجة العواملمعايي حتديد عدد اثنيا: 

، نورد أمهها فيما دة معايريأو ع اتعدة حمكّ  استعماليتم  التحليلعليها يف  عتماداالتحديد عدد العوامل الىت يتم ل
  يلي:
 : Criterion Percent of Variance Extracted  نسبة التباين املفسر ـحكمم أو معيار  .1

واليت تستوعب  من طرف العوامل اليت مت استخراجها ابلتتابع، التباين الرتاكمي املفسروتقوم هذه الطريقة على نسبة 
دّ  فضل طريقة الستخراج ، وأ%70د عدد العوامل اليت تفسر نسبة تباين تصل إىل أكرب قدر من املعلومات. وحت 

 1كرب قدر من التباين أبقل قدر من املتغريات.العوامل، هي العوامل اليت تفسر أ تلك
220 

                                           
  وهو ترمجة للمصطلح اتح كّ مصطلح املم :Criterion  ،و أسخدم يف العديد من املراجع هبذه الرتمجة. يقصد به املعايري ، 
 .58، ص مرجع سابق، أحممد بوزاين تيغزة 1
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 :  Criterion Kaiser كايزرـحك  مم  .2

" سنه Guttman" أ قرتح هذا املعيار من طرف جومتان  1قاعدة اجلذر الكامن أكرب من الواحد، والذي يقوم على
صنيفية ومن أجل أن يكون العامل مبثابة فئة ت ،عتمد على حجم التباين الذى يعرب عنه العاملتوفكرته  ،1954

ومبا أننا نظراي ال  .قل حلجم التباين األصلى للمتغريعلى األ جذره الكامن أكرب أو مساو  فالبد أن يكون تباينه أو 
 يقل فإن حصولنا على عامل جذره الكامن ال ،عامل واحد يف من املتغريات تغريملنستطيع استخالص كل تباين 

ربا امال  معابلتايل يكون عو  ،)جمموعة من املتغريات(عن واحد صحيح البد أن يكون مصدر تباينه أكثر من متغري
 .شرتك بني متغريات متعددةاملتباين العن 

وعلى أن تقبل العوامل  ،للعوامل الناجتة "ignvalueE" ن هذا املعيار يتطلب مراجعة اجلذر الكامنإوعلى ذلك ف
                                                         . الىت يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة

    2.وبلنجه  إن أستخدم الباحث طريقة املكوانت األساسية يف جماالت عدة وخصوصاا مالئم جد يعترب هذا احملكو 
 3داما، وهي:استخكثر األ ات السابقةكّ احملبقى ت ات، لكنخرى من احملكّ در االشارة اليه أنه توجد انواع أوما جت

 ؛  Katell's Criterionاالختبار املنحدر لكاتيل  حمك -

 ؛: Huamphrey Criterion  مهفري حمك -

 .: Coomb Criterien  كومب  حمك -

 

 :Rotation  : عملية بدوير العواملالفرع اثلث
شيء توزيع التباين املفسر على العوامل مع بقاء قيمة التباين الكلي اثبتا، ال عادةهتدف عملية تدوير العوامل إىل إ

 4للعوامل املستخرجة. الذي ينتج عنه تغري يف قيمة التشبعات
 :مها و ،للزاوية الىت تفصل بني احملاور املرجعية وهنا نوعان من التدوير تبعا وعليه، 

  .  Oblique Rotationالتدوير املائل و   Rotation  lOrthogonaالتدوير املتعامد 

اور دون . أمتتا التتتدوير املتتائتتل ففيتته تتتدار احملتتمع االحتفتتااب ابلتعتتامتتد بينهتتا دوير املتعتتامتتد تتتدار العوامتتل معتتا ففى التتت
                                              .رتك لتتختتتتذ امليتتتتل املالئم هلتتتتاوت   ،ابلتعتتتتامتتتتد حتفتتتتااباال

                                           
 .46ص  ، مرجع سابق، أحممد بوزاين تيغزة 1

2 David J. Bartholomew, Martin Knott, Op.cit, p.76 
3 David Garson , Factor Analysis (Statistical Associates) , Kindle Edition, USA, 2013, p.79 
4  Ibid, p.87 
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لة فهي عوامل ، أما العوامل املائقيمها تستتتتاوى صتتتتفراهي معامالت االرتبا  اليت املتعامدة غري املرتبطة معا  املوالعو 
   ، لذا فإن اهلدف الرئيستتتتتتتتتتتتتي من تدوير احملاور هو لتحقيق البناء البستتتتتتتتتتتتتيطأي أهنا عوامل متداخلة ،رتبا اها بين

 )estructur(Simple .وتسهيل عملية التحليل 
وتتعدد الطرق العملية للتدوير يف حماولة لتقدمي حل رايضتتتتتي للبناء البستتتتتيط مث تناولت بعد ذلك عدة طرق رايضتتتتتية 

لتعامد حتفااب ابتتقبل فكرة البناء البسيط مع اال واليت  Kaiserلكايزر  Varimaxلعل أشهرها طريقة الفارمياكس
خصتتائص  ويفتؤدى إىل أفضتتل احللول الىت تستتتوالىت  ،طريقةهذه ستتتخدام ان إىل ، ومييل أغلب الباحثو بني العوامل
 2وهذه اخلصائص هي: 1،البناء البسيط

 : أن يتشبع كل متغري تشيعا مرتفعا على عامل واحد فقط دون العوامل االخرى املستخرجة؛أوال
 : أن حيتوى كل عامل مستخرج على تشبعني مرتفعني على األقل؛اثنيا
التشتتتتتتتبعات إما مرتفعة أو منخفضتتتتتتتة )قريبة من الصتتتتتتتفر( أما التشتتتتتتتبعات اليت تتوستتتتتتتط : جيب أن تكون أغلب اثلثا

 التشبعات املرتفعة واملنخفضة جيب أن تكون اندرة أو قليلة.

 

  : بفسي العوامل :رابعالفرع ال
  . الصفريةو عملية تفسري العوامل الناجتة عن التحليل العاملي بتحديد التشبعات الكربى واملتوسطة  تقوم      

أن التشبع الدال هو    Overall  -Klettوهنالك طرق عدة لتحديد قيمة هذه التشبعات فريى أوفرول وكليت
، (0.30لشائعة ىف معظم البحوث هي )فريى أن القيمة ا   Gorsuch( ، أما  جتورستش0.35ما يزيد على )

اري له والذي يتأثر  أ املعيشبع مبقارنته ابخلطىف حني يستخدم آخرون اإلختبارات اإلحصائية لتحديد داللة كل ت
 3 .حبجم العينة كثريا
 
 
 

                                           
 .21، ص مرجع سابقحجاج غامن،  1
 .66، ص  مرجع سابق، أحممد بوزاين تيغزة  2

3  Timothy A. Brown, Op.cit , p.51 
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 .والسياسة املاليةالتنمية املستدامة ابعاد عوامل نتائج التحليل العاملي:   :الثاين املبحث
ماعي والبيئي. لكل من البعد االقتصادي واالجت يف هذا املبحث العينة العشوائية ملؤشرات التنمية املستدامةل سنتناو 

 وتقدير العوامل اجلديدة لكل بعد من االبعاد السابقة عن التحليل العاملي.

 :املستدامة الّتنمية لقياس بعةاملت راتملؤشول :ااملطلب األ
متوفر البياانت،  بعضها غرينمية املستدامة ت التامؤشر  ة، ألنسة عن طريق العينة العشوائيرامّت اختيار عّينة الد   

ر هلا بياانت، ت اليت تتوفااملؤشر  مؤّشر حسب تقارير األمم املّتحدة، فقد متّ اختيار 129يصل إىل ا وعددها كبري جد
 ،يةوالبيئ االجتماعية، ةمية االقتصادينمؤّشر لكل من الت 29يف الّتحليل  املختارة البدايةت ار وقد بلغت عدد املؤش

 مؤشر 24 وعلية فأن املؤشرات املستخدمة يف التحليل ،ض املؤشرات للحصول على جودة القياسومت استبعاد بع
 يلي: كما (276ص، 05ق رقم )امللح

 :وهي اجلانب االقتصادي:مؤشرات : الفرع األول
 ؛معدل النمو -
 ؛إمجايل الناتج احمللي إىل نسبةارية رصيد احلساابت اجل -
 ؛إمجايل الناتج احمللي إىليف نصيب الفرد احلاصل النمو  -
 ي؛إمجايل الناتج احملل إىل نسبةدمات امليزان اخلارجي على السلع واخل -
 الوطين؛إمجايل الدخل  إىل نسبة ارجيأرصدة الدين اخل -
 ؛إمجايل الناتج احمللي إىل نسبةملال إمجايل تكوين رأس ا -
 ؛إمجايل الدين اخلارجي إىل نسبة االجنبية طياتإمجايل االحتيا -
 ؛ليإمجايل الناتج احمل إىل نسبةدات املوارد النفطية إيرا -
 ؛إمجايل الناتج احمللي إىل نسبة باشراالستثمار األجنيب امل -
 .التضخممعدل   -

 :وهي ؤشرات اجلانب االجتماعي:م :الفرع الثاين

 ؛ابلسنوات العمر املتوقع عند امليالدإمجايل  -
 (؛نسمةمليون ) تعداد السكان -
 ؛(امللتحقني من اإلمجايلنسبة لتعليم العايل )معدل االلتحاق اب -
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 ؛من تعداد السكان( )نسبةمعدل انتشار سوء التغذية  -
 ؛)لكل األطوار( عدد السنوات املتوقعة للدراسة -

 .معدل البطالة -
 :وهي :البيئيمؤشرات اجلانب : الثالث الفرع

 ؛استهالك السماد )كيلوغرام لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة( -
 ؛(الكلية من مساحة األراضي نسبة األراضي الزراعية ) -
 ؛األراضي القابلة للزراعة )ألف هكتار( -
 ؛من إمجايل حرق الوقود( )كنسبةانبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون الناجتة عن وسائل النقل  -
 ؛كثافة السكان )عدد األشخاص يف املرت املربع من مساحة األراضي( -
 ؛مساحة األراضي(من  )نسبةمساحة الغاابت  -
 ؛من امجايل الطاقة( )نسبةاستهالك الطاقة املتجددة  -
 ؛من إمجايل الدخل القومي( )نسبةنضوب مصادر الطاقة  -

 
 الثاين: نتائج التحليل العاملي: املطلب
 Principalطريق املركبات الرئيسية املعتمدة هي  حساب العوامل من مصفوفة االرتبا ما جيدر االشارة اليه، أن     

Componentsسلوبأب عموداي مت تدويرهاالعوامل اليت مت احلصول عليها . و Varimax عل العالقات هبدف ج
 االستقالل باين وبعض هذه العوامل أقوى ما ميكن عن طريق خاصيةالتعلى تعظيم اف  حيبني املتغريات بشكل 

  .العوامل بني
 

  :االقتصاديالبعد : عامل الفرع األول
ة ليتّم معياري ة، بعد جعل البياانت األساسيمن خالل استخدام التحليل العاملي االقتصادي البعددمج بياانت  مت   

انت الّتنمية كأحد مكو   االقتصادي البعدعلى  السياسة املاليةاستخدمها يف بناء امنوذج يساعد يف تفسري أثر 
 املعرب عن البعد االقتصادي. ، Fac-1بت  ويتّم تسمية العامل اجلديد. املستدامة

 ، لتحليلقتصادي و التأكد من جودة ارتباطات ملتغريات البعد االول خطوة للتحليل يتم تكوين مصفوفة االكأ
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 مالئمة كل من البياانت وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه اجلدول التايل:أي 

 .ملصفوفة البعد االقتصادي وابربال  اوكل ن-(: مؤشر كايزر1-5اجلدول رقم )
 

 

 

 
 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 
أكرب  0.573( ملدى كفاية املعاينة بقيمة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOالسابق يظهر مؤشر  نتائجمن 
 %05أقل من   Khi- deuxيعين أن البياانت مالئمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة االحتمالية لت  0.5من 

 يعين ان حجم العينة يسمح ابلتحليل العاملي.
أكرب من   Déterminant a = 1,125  ملتغريات البعد االقتصادي يساوي ابإلضافة إىل حمدد مصفوفة االرتبا 

 .(280ص، 06 )امللحق رقم عين أن املصفوفة ليست شاذةالصفر ي

بني املتغرّي والعوامل، أي أنه يعرّب عن نسبة التباين يف "Extraction " م معامالت الشيوعقي املوايلويبني اجلدول 
ملسامهة يف العامل ا أّما اجلزء األخر من اجلدول .املشرتكة املشتقة من التحليل العاملييت تشرحها العوامل املتغري ال

 .استخالصه عن طريق الّتباين األكرب اجلديد الذي مت

البعد االقتصادي. تملتغياوقيم املسامهة  (: معامالت الشيوع2-5اجلدول رقم )   
Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 
 974, 988, 1,000  النمو معدل

 037, 978, 1,000 احمللي الناتج إمجايل مننسبة  اجلارية احلساابت رصيد

 940, 995, 1,000 احمللي الناتج إمجايل من الفرد نصيب يف النمو معدل

 067, 968, 1,000 احمللي الناتج إمجايل من اخلارجي امليزان

 267, 948, 1,000 وطينال الدخل إمجايل من نسبة اخلارجي الدين أرصدة

 144,- 839, 1,000 احمللي الناتج إمجايل من نسبة املال رأس تكوين إمجايل

 274,- 886, 1,000 اخلارجي الدين إمجايل من نسبة االحتياطيات إمجايل

 155,- 947, 1,000 احمللي الناتج إمجايل من نسبة النفطية املوارد إيرادات

 099, 210, 1,000 احمللي الناتج إمجايل من نسبة املباشر األجنيب االستثمار

 210,- 482, 1,000  التضخم معدل

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 22version  SPSS : خمرجات املصدر

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,573 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi- deux approx. 264,442 

ddl 45 

Signification ,000 
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 عامل يف أكرب مسامهة امهل تكانالفرد من معدل النمو   معدل النمو و نصيب من كلّ  أنّ  نالح  حيث
 نميةللت اجلديد العامل تكوين يف معاكس اجّتاه أخذت القّيم بعض نّ أ و ،)العامل اجلديد( االقتصادية نميةالت

 إمجايل إىل نسبةاالحتياطيات  احمللي، إمجايل الناتج إمجايل نسبة إىلاملال  رأس تكوين إمجايل مثل ،االقتصادية
 االجّتاه هذا يف ببوالس .التضخم احمللي ومعدل الناتج إمجايل من نسبة النفطية املوارد اخلارجي، إيرادات الدين

 .ضعف هذه املتغريات يف السياسة االقتصادية الكلية يعود اجلديد العامل على للّتأثري املعاكس

 .للبعد االقتصادي (: حتليل التباين الكلي املفسر3-5اجلدول رقم )

  
 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 

 من أقل جذورها تقابل يتال املتغريات فكل حليل،الت يف سيدخل العوامل من أيّ  حّددتي أعالهمن اجلدول        
حيث  ،قيم للجذور الكامنة املبدئيةيعرب عن  ول من اجلدولاجلزء األ املالح  من .هااستبعاد يتم سوف الواحد
 % 2.299،  873 .4%الصحيح ) الواحد من أكرب ليفي جذر على حصلتمتغريات  ثالث هناك
 نصيب يف معدل النمو و احمللي الناتج إمجايل نسبة من اجلارية احلساابت رصيدوهي معدل النمو ، (، 1.070%و

 باينالت من على التوايل % 10,701و  22,989%،   48.726 %واليت تفسر احمللي الناتج إمجايل من الفرد
 .للبعد االقتصادي

Variance totale expliquée 

 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Sommes de rotation 

du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 4,873 48,726 48,726 4,873 48,726 48,726 3,567 35,665 35,665 

2 2,299 22,989 71,715 2,299 22,989 71,715 2,593 25,926 61,592 

3 1,070 10,701 82,415 1,070 10,701 82,415 2,082 20,824 82,415 

4 ,941 9,409 91,824       

5 ,576 5,764 97,588       

6 ,177 1,772 99,361       

7 ,044 ,438 99,798       

8 ,017 ,169 99,967       

9 ,003 ,028 99,995       

10 ,000 ,005 100,000       

Méthode  d'extraction : Analyse en  composantes  principales. 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 بعد الث السابقة يتبني أن املتغريات الث "جمموعة مربعات التحميالت املستخلصة قبل التدويريف اجلزء الثاين "
 .%82بتباين كلي يساوي   استبعاد ابقي العوامل األخرى

وجودة يف اجلزء الثاين ملنفس البياانت ا يتضمن  جمموع مربعات التحميالت بعد التدويراجلزء الثالث املتضمن "أما 
 .Varimax سلوبأب  Rotationمت استخالصها. و لكن هذه املرة بعد التدوير وامل اليت للع

 .البعد االقتصادي لعواملالتحويل مصفوفة (:  4-5اجلدول رقم)
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 3 

1 ,806 ,441 ,395 

2 -,151 ,798 -,583 

3 -,573 ,410 ,710 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

، حليلعد التو بات متغري  10انطلقت من  األولية فاملعلومة النتائج،تبسيط  من التحليل السابقاهلدف األساسي  نإ
أبن العامل بعد اجراء التدوير ملصفوفة العوامل، نالح  فقط. يف األخري و  اتمتغري  (03)الثة ث ثحدو أصبحت يف 

، جلانب االقتصاديايبقى األمثل يف تفسري وتقدمي قراءة فعالة للبياانت املستخدمة يف املتمثل يف معدل النمو ( 1)
 0.798مقارنة ابلعامل الثاين والثالث بقيمة ارتبا   0.806من خالل قيمة االرتبا  للعامل اجلديد واملقدر 

 على التوايل. 0.710و

  :البعد االجتماعيعامل : الفرع الثاين
ة ليتّم معياري ةبعد جعل البياانت األساسيو من خالل استخدام التحليل العاملي ،  االجتماعي البعددمج بياانت  مت

ت الّتنمية كأحد مكوان  االجتماعي البعدعلى  السياسة املاليةاستخدمها يف بناء امنوذج يساعد يف تفسري أثر 
 .االجتماعياملعرب عن البعد  ،  -Fac 2بت ويتّم تسمية العامل اجلديد. املستدامة

من مالئمة كل  ، أيالتحليلالتأكد من جودة بعد تكوين مصفوفة االرتباطات ملتغريات البعد االجتماعي جيب 
  البياانت وحجم العينة للتحليل.
 وهو ما يبينه اجلدول التايل:
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 .االجتماعيوابربال  ملصفوفة البعد  اوكل ن-(: مؤشر كايزر5-5اجلدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,719 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 274,368 

ddl 15 

Signification ,000 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 

أكرب  0.719بقيمة( ملدى كفاية املعاينة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن اجلدول السابق يظهر مؤشر 
 %05أقل من   Khi- deuxيعين أن البياانت مالئمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة االحتمالية لت  0.5من 
 ن حجم العينة يسمح ابلتحليل العاملي.يعين أ

أكرب من  Déterminant a = 3.88ابإلضافة إىل حمدد مصفوفة االرتبا  ملتغريات البعد االجتماعي يساوي  
 .(281ص، 06امللحق رقم)لصفر بعين أن املصفوفة ليست شاذة ا

بني املتغرّي والعوامل، أي أنه يعرّب عن نسبة التباين يف "Extraction " م معامالت الشيوعويبني اجلدول التايل قي
 عامل اجلديد الذي متيف ال املتغريات سامهةوم .املشرتكة املشتقة من التحليل العاملييت تشرحها العوامل املتغري ال

 .استخالصه عن طريق الّتباين األكرب
 .االجتماعيالبعد  تملتغياوقيم املسامهة  (: معامالت الشيوع6-5اجلدول رقم ) 

 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 
 997, 993, 1,000 ابلسنوات إمجايل العمر املتوقع عند امليالد

 971, 943, 1,000 (نسمة)مليون  تعداد السكان

 969, 938, 1,000 لتعليم العايل )  من اإلمجايل(معدل االلتحاق اب

 989,- 979, 1,000 (معدل انتشار سوء التغذية )  من تعداد السكان

 991, 983, 1,000 عدد السنوات املتوقعة للدراسة

 886,- 785, 1,000 معدل البطالة

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 22version  SPSS : خمرجات املصدر

وقع عند مجايل العمر املتأعلى قيمة كانت إلكانت   ات اجابية ومرتفعة، حيثاملسامه أغلبمن اجلدول أعاله، جند 
وء معدل انتشار س املسامهة السلبية يف عامل التنمية االجتماعية كانت لكل أّما ، 0. 997حيث بلغت امليالد 

 التغذية ومعدل البطالة.
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 .للبعد االجتماعي (: حتليل التباين الكلي املفسر7-5رقم )اجلدول 
Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 5,620 93,673 93,673 5,620 93,673 93,673 

2 ,316 5,269 98,942    

3 ,044 ,733 99,675    

4 ,016 ,265 99,940    

5 ,002 ,036 99,976    

6 ,001 ,024 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 
 جذورها تقابل يتال املتغريات فكل حليل،الت يف سيدخل العوامل من أي دحدتي ،اجلدول السابقخالل من      
 ،قيم للجذور الكامنة املبدئيةيعرب عن  اجلزء االول من اجلدول املالح  من ها.استبعاد يتم سوف الواحد من أقل

العمر املتوقع عند وهو  (5.620الصحيح ) الواحد من أكرب ليفي جذر على حصلمتغري واحد  هناكحيث 
 للبعد االجتماعي. باينالتمن ،   93.673 %والذي تفسر، امليالد

ملتوقع عند العمر اواملتمثل يف  فقط واحد ، متغريحليلعد التبو ات متغري  06من  نطالقا من املعلومات األوليةا    
 .اعياالجتماجلانب الة للبياانت املستخدمة يف يبقى األمثل يف تفسري وتقدمي قراءة فعّ . امليالد

  :البعد البيئي: عامل الفرع الثالث
ة ليتّم معياري ةبعد جعل البياانت األساسيو من خالل استخدام التحليل العاملي،  البيئي البعددمج بياانت  مت

. ت الّتنمية املستدامةكأحد مكوان  ،البيئي البعدعلى  السياسة املاليةاستخدمها يف بناء امنوذج يساعد يف تفسري أثر 
 املعرب عن البعد البيئي. ،  -Fac 3بت ديدويتّم تسمية العامل اجل

ن البياانت جيب التأكد من جودة التحليل، أي مالئمة كل م البيئيبعد تكوين مصفوفة االرتباطات ملتغريات البعد 
 وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه اجلدول التايل:
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 .البيئيوابربال  ملصفوفة البعد  اوكل ن -(: مؤشر كايزر8-5اجلدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,718 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 137,937 

Ddl 28 

Signification ,000 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 

     0.718 ة( ملدى كفاية املعاينة بقيم Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن اجلدول السابق يظهر مؤشر 
أقل من   Khi- deuxيعين أن البياانت مالئمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة االحتمالية لت  0.5أكرب من   

 ن حجم العينة يسمح ابلتحليل العاملي.يعين أ 05%
 لصفرأكرب من ا .Déterminant a=  3.65يساوي البيئيابإلضافة إىل حمدد مصفوفة االرتبا  ملتغريات البعد 

 .(281، 06)امللحق رقم يعين أن املصفوفة ليست شاذة
بني املتغرّي والعوامل، أي أنه يعرّب عن نسبة التباين يف "Extraction " م معامالت الشيوعويبني اجلدول التايل قي

 عامل اجلديد الذي متيف ال املتغريات سامهةوم .املشرتكة املشتقة من التحليل العاملييت تشرحها العوامل املتغري ال
  .استخالصه عن طريق الّتباين األكرب

.البيئيالبعد  تملتغياوقيم املسامهة  (: معامالت الشيوع9-5اجلدول رقم )  
 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 

 الصاحلة للزراعة(استهالك السماد )كيلوغرام لكل هكتار من األراضي 
1,000 ,747 ,833 

 األراضي الزراعية )  من مساحة األراضي(
1,000 ,903 ,871 

 األراضي القابلة للزراعة )ألف هكتار(
1,000 ,778 -,771 

انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون الناجتة عن وسائل النقل )  من إمجايل 
 740, 919, 1,000 حرق الوقود(

 )عدد األشخاص يف املرت املربع من مساحة األراضي(كثافة السكان 
1,000 ,942 ,960 

 مساحة الغاابت )  من مساحة األراضي(
1,000 ,849 ,903 

 استهالك الطاقة املتجددة )  من امجايل الطاقة(
1,000 ,741 -,443 

 (الوطيننضوب مصادر الطاقة )  من إمجايل الدخل 
1,000 ,803 -,021 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

دد األشخاص كثافة السكان )عملتغريي  أعلى قيمة كانت   حيث ات اجابية ومرتفعة؛املسامه أغلبمن اجلدول أعاله، 
 و  0. 960حيث بلغت  ،مساحة األراضي( إىلنسبة ومساحة الغاابت ) من مساحة األراضي(يف املرت املربع 

، ابإلضافة إىل االراضي الزراعية نسبة من امجايل االراضي واستهالك السماد كانت كذلك على التوايل  903.0
 مسامهتها مرتفعة.

 من نسبة)املتجددةة استهالك الطاق ،األراضي القابلة للزراعة كانت لكل  البيئيةاملسامهة السلبية يف عامل التنمية  اأم 
ية . وهو ما يدل على وجود أراضي زراع (الوطينمن إمجايل الدخل  نسبة إىلنضوب مصادر الطاقة )و  امجايل الطاقة(

 غري مستغلة، وأغلب الطاقات املستغلة من الطاقات الناضبة، وهو ما ينعكس سلبا على التنمية البيئية املستدامة.

 التباين الكلي املفسر للبعد البيئي.(: حتليل 10-5اجلدول رقم )

Variance totale expliquée 

 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré 

des chargements 

Sommes de rotation du 

carré des chargements 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 4,864 60,801 60,801 4,864 60,801 60,801 4,711 58,886 58,886 

2 1,817 22,715 83,515 1,817 22,715 83,515 1,970 24,629 83,515 

3 ,513 6,415 89,930       

4 ,350 4,374 94,304       

5 ,314 3,919 98,224       

6 ,073 ,908 99,132       

7 ,049 ,609 99,741       

8 ,021 ,259 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 الواحد من أقل جذورها تقابل اليت املتغريات فكل التحليل، يف سيدخل العوامل من أيّ  حّددتيمن اجلدول السابق 
 من أكرب ليفي جذر على حصال متغريين هناكأن  ول من اجلدولاجلزء األ املالح  من ها.استبعاد يتم سوف
من  نسبة األراضي الزراعية استهالك السماد يف االراضي الزراعية و(، وهي 1.810و، 4.864الصحيح ) الواحد

باين  توعليه،  فال .البيئيللبعد  باينالتعلى التوايل من  22,715% و  60.801% واليت تفسر، مساحة األراضي
 .%82 للعاملني يساوي حوايلكلي 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 .البيئي(: مصفوفة التحويل لعوامل البعد  11-5اجلدول رقم)
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 

1 ,975 -,224 

2 ,224 ,975 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 األخري فقط. يف متغريينث حدو ، أصبحت يف لحليعد التبو ات متغري  08من املتكونة  األولية البياانتمن  اانطلق 
ستهالك السماد )كيلوغرام لكل هكتار ااملتمثل يف ( 1أبن العامل )جراء التدوير ملصفوفة العوامل، نالح  إو بعد 

ابرتبا   البيئياجلانب  الة للبياانت املستخدمة يفيبقى األمثل يف تفسري وتقدمي قراءة فعّ ( من األراضي الصاحلة للزراعة
0.975. 

 :عامل الّتنمية املستدامة: الفرع الرابع

جعل البياانت  عدب من خالل استخدام التحليل العاملي راسةاليت مت مجعها يف الدات ة املتغري مت دمج بياانت كاف
ميكن االعتماد  يمق ومعرفة أي نمية املستدامة واالستدالل عليهليتم استخدمها يف معرفة عامل الت ةاألساسية معياري
 .سبة األكرب من العامل اجلديدلنتفسر ا اتعليها كمتغري 

الضعيف، لتبقى  ات االرتبا ت ذاستبعاد املتغريا حيث مت  جتريبية على مصفوفة االرتبا ؛وبعد عدة حماوالت  
 املعرب عن التنمية املستدامة. ،  -Fac 4بتويتّم تسمية  العامل اجلديداملتغريات اليت تؤثر فعال يف 

ملتغريات البعد االجتماعي جيب التأكد من جودة التحليل، أي مالئمة كل من بعد تكوين مصفوفة االرتباطات 
 البياانت وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه اجلدول التايل:

 .التنمية املستدامةوابربال  ملصفوفة  اوكل ن -(: مؤشر كايزر12-5اجلدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,593 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 133,090 

Ddl 15 

Signification ,000 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 

 5930.( ملدى كفاية املعاينة بقيمة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن اجلدول السابق يظهر مؤشر 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

أقل من   Khi- deuxيعين أن البياانت مالئمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة االحتمالية لت  0.5أكرب من   
 يعين ان حجم العينة يسمح ابلتحليل العاملي. 05%

أكرب من   .Déterminant a=  8.32ابإلضافة إىل حمدد مصفوفة االرتبا  ملتغريات البعد االجتماعي يساوي
 .(282ص، 06)امللحق رقم لصفر يعين أن املصفوفة ليست شاذةا

بني املتغرّي والعوامل، أي أنه يعرّب عن نسبة التباين يف "Extraction " م معامالت الشيوعويبني اجلدول التايل قي
 عامل اجلديد الذي متيف ال املتغريات سامهةوم .املشرتكة املشتقة من التحليل العاملييت تشرحها العوامل املتغري ال

  .استخالصه عن طريق الّتباين األكرب

.التنمية املستدامة تملتغياوقيم املسامهة  (: معامالت الشيوع13-5اجلدول رقم )  
 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 

 األراضي من هكتار لكل كيلوغرام)  السماد استهالك

 (للزراعة الصالحة
1,000 ,810 ,810 

 880, 774, 1,000 األراضي مساحة من نسبة    الزراع األراضي

 905, 880, 1,000 الميالد، عند المتوقع العمر

 739,- 955, 1,000    النمو معدل

 642,- 773, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من نسبة  الجارية الحسابات رصيد

 818,- 969, 1,000  المحلي الناتج إجمالي من نسبة  الفرد نصيب في النمو

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

  األراضي مساحة من نسبة الزراعية األراضي و امليالد عند املتوقع العمركانت ملتغريي واملرتفعة   اإلجيابيةات املسامه
املسامهة السلبية يف عامل التنمية  اأم على التواىل.  0.81و   0.880،    0.905بقيمة واستهالك السماد 

 النموو  احمللي الناتج إمجايل من نسبة اجلارية احلساابت رصيد، النمو معدللكل من لباقي العوامل، كانت املستدامة  

 . احمللي الناتج إمجايل من نسبة  الفرد نصيب يف
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 .(: حتليل التباين الكلي املفسر للتنمية املستدامة14-5اجلدول رقم )

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 الواحد من أقل جذورها تقابل اليت املتغريات فكل التحليل، يف سيدخل العوامل من أيّ  دحدتيمن اجلدول السابق 
 من أكرب ليفي جذر على حصالمتغريين  هناكأن  اجلزء االول من اجلدول املالح  من ها.استبعاد يتم سوف
احة من مسنسبة  األراضي الزراعية( استهالك السماد يف االراضي الزراعية و 1 .286و 3.875) الصحيح الواحد
وعليه،  فالتباين   للتنمية املستدامة. باينالتعلى التوايل من   21.441% و  64.587% واليت تفسر، األراضي

 .%82كلي للعاملني يساوي حوايل 
 

 .للتنمية املستدامة(: مصفوفة التحويل لعوامل 15-5اجلدول رقم) 
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 

1 ,895 -,237 

2 ,237 , 895 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 األخري فقط. يفث متغريين حدو ، أصبحت يف حليلعد التبو ات متغري  06من  املتكونة األولية البياانتمن  اانطلق
ستهالك السماد )كيلوغرام لكل هكتار ااملتمثل يف ( 1أبن العامل )و بعد اجراء التدوير ملصفوفة العوامل، نالح  

 التنمية املستدامة الة للبياانت املستخدمة يفيبقى األمثل يف تفسري وتقدمي قراءة فعّ ( من األراضي الصاحلة للزراعة
 .89.5 % بقيمة ارتبا 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 
Sommes extraites du carré des 

chargements 

Sommes de rotation du carré des 

chargements 

Total 
% de la 

variance 

% 

cumulé 
Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 
Total 

% de la 

variance 
% cumulé 

1 3,875 64,587 64,587 3,875 64,587 64,587 2,707 45,121 45,121 

2 1,286 21,441 86,028 1,286 21,441 86,028 2,454 40,907 86,028 

3 ,516 8,607 94,635       

4 ,278 4,637 99,272       

5 ,041 ,681 99,953       

6 ,003 ,047 100,000       

Méthode d'extraction  : Analyse en composantes principales. 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

معرفة معنوية العالقة بني  م يفواجلدول املوايل يبني قيمة العوامل اجلديدة بعد القيام ابلتحليل العاملي واليت ستستخد
 عاد التنمية املستدامة ومكوانت السياسة املالية.اأ

 (: قيم العوامل اجلديدة اخلاصة ابلتنمية املستدامة وأبعادها.16-5اجلدول رقم )

  
االقتصاديالبعد   

Fac-1 
 البعد االجتماعي 

Fac-2 
البعد البيئي   

Fac-3 
التنمية املستدامة  

Fac-4 
1 2,16457 -1,71134 -2,04673 -1,4475 
2 1,80637 -1,52531 -1,71985 -1,38029 
3 1,16482 -1,29322 -1,51813 -0,64765 
4 0,33273 -1,09641 -1,18984 -0,60196 
5 0,48317 -0,81125 -0,21875 0,26301 
6 0,28565 -0,59572 -0,41809 -0,54431 
7 0,97647 -0,4149 0,05907 -1,1882 
8 0,11312 -0,26809 0,23767 -0,59266 
9 -0,32932 0,00059 0,21148 -1,00157 

10 -0,39109 0,27958 0,19072 -0,11923 
11 -0,78999 0,45705 0,47608 0,39977 
12 -0,77927 0,65379 0,45361 0,09353 
13 -1,09086 0,76162 0,5429 0,4683 
14 -0,48595 0,90969 0,63945 0,59037 
15 -0,9423 0,98189 1,08289 1,27903 
16 -1,07591 1,07759 0,99372 1,66096 
17 -1,10739 1,28679 1,10567 1,6174 
18 -0,33483 1,30765 1,11811 1,15099 

 22version  SPSS خمرجات : املصدر

 

 :املستدامة نميةللت أبعادعوامل ب ن رببا  الث:اختبار عالقات االاملبحث الث

 :اخلياختبار الصدق الداملطلب االول: 
تعرب عنه أي  تدامة، املتمثل يف التنمية املس ترتبط ابملتغري الكليا هنأو  للعوامل اجلديدة، دق الداخليد من الصأكللت
وهو  " Pearson" معامل االرتبا  بريسونابستخدام  يتم اجياد معامالت االرتبا  بني العوامل اجلديدة ،جيد ريتعب

  ما يظهر يف اجلدول التايل:
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 وأبعادها.عوامل الّتنمية املستدامة معامالت االرببا  ب ن  (:17-5اجلدول رقم )

 .16اعتمادا على بياانت اجلدول رقم   22version  SPSS : خمرجات املصدر

 البيئيعن البعد االقتصادي، االجتماعي و ة املعربّ  املتغرياتمعامالت ارتبا  أن نالح  من خالل اجلدول السابق،  
ة املستدامة ارتبا  البعد االقتصادي ابلتنمي حيث كان ؛معنوي ذو داللة عالية الّتنمية املستدامة كان ارتبا  بعامل

 (. % 01)  0.01 عند مستوى الداللة -0.813بتتت  قدر  أي بعكس االجّتاه ارتبا  قوي سالب
الف ما توّصلت سة، وهذه خياعلى أرقام الّدر ا اعتماد االقتصاديةدت الّتنمية از املستدامة تتناقص كّلما  نميةأّي أّن الت

 .ية املستدامةمنا ابلنسبة للتجيد ذلككان   اكّلما حتسن مستواه  االقتصاديةأبن التنمية  النظرية األسس إليه
 نمية االقتصاديةالت واالستغالل املكثف هلا و انعكاس ذلك علىارد الطاقوية على املو زايدة الّضغط لبب يعود السو 

 مية املستدامة ابلّشكل سليب. نللت قيم املصفوفة الشيء الذي يؤثر .بشكل مباشر
على   80.8و    85.8  ة بلغتبعالقة ارتبا  قوي األساسي ابملتغري افقد ارتبطالبعد االجتماعي والبيئي  ا مأ

  سس النظرية. مع األطابق تلّتنمية املستدامة وهذا يوهو يعرّب بشكل جيد عن االتوايل. 
 
 
 

Corrélations 

 

لبعد االقتصاديا   
  Fac-1  

البعد 

 االجتماعي   
Fac-2 

البعد 

 البيئي     
Fac-3 

التنمية 

   المستدامة
Fac-4 

 Fac-1  بعد االقتصادي ال   Corrélation de Pearson 1 -,913** -,900** -,813** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 

 **Fac-2 Corrélation de Pearson -,913** 1 ,960** ,858    البعد االجتماعي

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 18 18 18 18 

 **Fac-3   Corrélation de Pearson -,900** ,960** 1 ,808      البعد البيئي

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 18 18 18 18 

 Fac-4 Corrélation de Pearson -,813** ,858** ,808** 1   التنمية المستدامة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 18 18 18 18 

**. La corrélation  est significative  au niveau  0.01 (bilatéral). 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 : سةار الدة اختبار فرضياملطلب الثاين: 
ة وأبعاد التنمية السياسة املاليمكوانت هل بوجد عالقة ب ن املتعلقة ابلسؤال الفرعي " ية الدراسة الختبار فرض 

 )أبعاد التنمية املستدامة(البحث املستقلةمتغريات من  بني كل Pearsonمعامل االرتبا  يتم دراسة  ؟املستدامة
 .)االيرادات والنفقات( نمية املستدامةالتومكوانت 

 ة.التنمية املستدامأبعاد و  مكوانت السياسة املالية معامالت االرببا  ب ن  (:18-5اجلدول رقم )
Corrélations 

 النفقات االيرادات 
البعد 

 االقتصادي
Fac-1 

البعد 
 االجتماعي   
Fac-2 

البعد 
 البيئي     
Fac-3 

 التنمية املستدامة 
Fac-3 

 االيرادات
Corrélation de Pearson 1 ,839** -,719** ,895** ,892** ,700** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 

 النفقات
Corrélation de Pearson ,839** 1 -,857** ,959** ,876** ,861** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 
 البعد االقتصادي

Fac-1 

Corrélation de Pearson -,719** -,857** 1 -,913** -,900** -,813** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 البعد االجتماعي
Fac-2 

 

Corrélation de Pearson ,895** ,959** -,913** 1 ,960** ,858** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 البعد البيئي
Fac-3 

Corrélation de Pearson ,892** ,876** -,900** ,960** 1 ,808** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 التنمية املستدامة
Fac-4 

Corrélation de Pearson ,700** ,861** -,813** ,858** ,808** 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 18 18 18 18 18 18 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

 
املستدامة  ةوبني الّتنميااليرادات والنفقات نالح  أن قيمة عالقة االرتبا  بني كل من  ،من اجلدول السابق       

على التوايل، مما يدل على  %86.1و  %70تقدر بت   %01وهي عالقة ذات داللة معنويّة جيدة عند مستوى 
لسياسة املالية يف ا ةييؤكد على أمهوجود عالقة طردية بني متغري السياسة املالية والتنمية املستدامة. الشيء الذي 

 .خلق التنمية املستدامة ابإلمجال
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

  بعد االقتصادي(ل)ا من أجل خلق التنمية االقتصادية )ايرادات والنفقات( مكوانت السياسة املالية مسامهة خيص فيما
حيث أن معدل النمو الذي ميثل البعد االقتصادي  على التوايل؛ %85.7-و %  71.9- ارتباطا عكسياكان 

دفع عجلة التنمية تحتفز النشا  االقتصادي ومل املستدامة. وأن السياسة املالية التوسعية مل يتعارض مع التنمية 
    .الفصل السابق(االقتصادية، وهو ما مت الوصول إليه سابقا)

 % 95.5و  %89.5كان االرتبا  اجبايب ومعنوي قدر بتت )البعد االجتماعي(أما فيما خيص التنمية االجتماعية 
و  89.2%نوي قدر بتن االرتبا  اجبايب ومعكا،  يرادات والنفقات على التوايل. ونفس الشيء للبعد البيئيابلنسبة لإل

 على التوايل.  %87.6
مل اجلديد ااخلاص ابلع ري التابعاملتغ على اسة املاليةيواملتمثل يف الس املستقل ريملعادلة االحندار لتأثري املتغأما ابلنسبة 

 STEP BY عن طريق ابختبار االحندار يف اجلدول الّتايل ةالباحث تفقد قام ،Fac-4 اجلزائريف  للتنمية املستدامة

STEP :كما يلي . 

 املستدامة. التنمية يف الساسة املالية  دور دراسة ل القياسي النموذج:( 19-5اجلدول رقم )
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,862a ,742 ,708 ,54025506 

a. Prédicteurs : (Constante) راداتاالي النفقات ،  

b. Variable dépendante  fac-4 

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

ميكن استخراج ،   86بته مبا نسالسياسة املالية يف  تغريللتستجيب  املستدامةأن الّتنمية  يتبني ،من اجلدول السابق
 معادلة االحندار كما يلي: 

 
 
 

 
 
 
 
 

0.862 =  (Fac-4 )التنمية املستدامة   املالية  السياسة
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 . ANOVAa املستدامةيف التنمية  السياسة املاليةاختبار انوفا لنموذج دور (:20-5اجلدول رقم )
 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression 12,622 2 6,311 21,622 ,000b 

Résidus 4,378 15 ,292   

Total 17,000 17    

a. Variable dépendante : REGR factor score   1 for analysis 4 

b. Prédicteurs : (Constante), االيرادات , النفقات  

 22version  SPSS : خمرجات املصدر
 

تنمية املستدامة ملكوانت السياسة املالية ابلة ابرتبا  جممل يتنب أّن عالقة االرتبا  كانت معنوي ومن اجلدول السابقة
 .  %01الّداللة عند مستوى 

مت عليه و أما اجلدول املويل يتم تفصيل العالقة أكثر لكل من االيرادات والنفقات يف عالقتهما مع التنمية املستدامة، 
 ابلرغم من عالقة االرتبا  املثبتة سابقا.من  %05أكرب  (  Sig =0.768) تهيمعنو متغري اإليرادات لعدم استبعاد 

 القياسي لدور االيرادات والنفقات يف التنمية املستدامة.منوذج  (:21-5اجلدول رقم)
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardizes 

Coefficients 

standardisés 
t Sig. 

Corrélations 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

Corrélation 

simple 
Partielle Partielle 

1 

(Constante) -1,383 ,387  -3,571 ,003    

 5,716E-5 ,000 -,072 -,301 ,768 ,700 -,077 -,039- االيرادات

 502, 703, 861, 002, 3,830 821, 000, 000, النفقات

a. Variable dépendante  

 22version  SPSS : خمرجات املصدر

عاد االيرادات بعد استب املالية من اجلدول السابق ميكن كتابة معادلة التنمية املستدامة بداللة مكوانت السياسة 
 كما يلي:العمومية لعدم معنويتها  

 
 
 

 النفقات -1.383 +0.821 (Fac-4 ) التنمية املستدامة 
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

العام تزيد  االنفاقايدة يف ز  تبني أن كل بعالقة ابإلنفاق العامترتبط  التنمية املستدامة تبني أبن ،ابقةومن املعادلة الس
 .    82ا نسبته مبابإلمجال نمية املستدامة الت

 ةنه توجد عالقة ذات داللة معنوية بني أبعاد التنمية املستدامة ومكوانت السياسة املاليأ وعليه يتم اثبات الفرضية
 . )االنفاق فقط(
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   يف اجلزائر املستدامة الّتنمية أبعاد على للسياسة املالية ةالكمي العالقة حتليل فصل اخلامس:ال

 :خالصة الفصل

من خالل ما سبق مت التطرق إىل قياس العالقة الكمية بني مكوانت السياسة املالية واألبعاد االقتصادية،        
 24االجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة ابستخدام أسلوب التحليلي العاملي، ابختيار عينة عشوائية مكونة من 

 ؤشرات للحصول على جودة التحليل.مؤشر متثل التنمية املستدامة امجاال، بعد استبعاد بعض امل

فيما خيص البعد االقتصادي مت اختزال املتغريات إىل عامل وحيد وهو معدل النمو، وهو العامل املعتمد يف حتليل 
إىل عامل وحيد وهو العمر املتوقع عند امليالد. أما هذا اجلانب. كما مت كذلك اختزال مؤشرات البعد االجتماعي 

هو املعتمد يف حتليل البعد البيئي، ويف حقيقة االمر أن هذا العامل املمثل للبعد البيئي قد  عامل استهالك السماد
   تعارض والصحة اجملتمعية. 

 ت:مت التوصل ل من الناحية الكمية والقياسية
 وأبعادها، أي وجود اتساق داخلي بني العوامل اجلديدة.  عالقة ارتبا  بني التنمية املستدامةوجود  -
مكوانت السياسة املالية )ايرادات والنفقات( من أجل خلق التنمية االقتصادية )البعد االقتصادي(   مسامهة -

؛ حيث أن معدل النمو الذي ميثل البعد االقتصادي يتعارض مع التنمية املستدامة. ارتباطا عكسيا كان 
 ي فّندادية، وهو ما مية االقتصوأن السياسة املالية التوسعية مل حتفز النشا  االقتصادي ومل تدفع عجلة التن

 ؛الوصول إليه سابقاما مت 
(كان االرتبا  ئيوالبي )البعد االجتماعيوالبيئية التنمية االجتماعية يف مسامهة مكوانت السياسة املالية   -

  ؛اجبايب ومعنوي
 .  %01 عند مستوى الّداللةالتنمية املستدامة و السياسة املالية بني عالقة االرتبا  معنوية  وجود -
ابلرغم من عنوته، ماستبعاد متغري اإليرادات لعدم مت بني السياسة املالية والتنمية املستدامة  يف امنوذج االحندار -

 بني نفس املتغريين. عالقة االرتبا  املثبتة
ة الفرضية أنه توجد عالقة ذات داللة معنوية بني أبعاد التنمية املستدامة ومكوانت السياسة املالي وعليه يتم اثبات
 )االنفاق فقط(.



 
 
 

 

 امةــع  اتمةــــخ
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 خـــــامتة العـــــــامة

 امة:ـــــامتة عخــــــــ

ت فيما خيص مدى فاعلية السياسة املالية يف حالة االختالال زال قائماال يبني املفكرين  السجال والنقاش إن        
احلقائق التجريبية   وإثبات. وهذا ما يدفع إىل دراسة االقتصادية األوضاعاهليكلية، وقدرهتا على معاجلتها، وتصحيح 

دوات الكمية والقياسية. وهذا ما حاولنا تقدميه يف هذه الدراسة من خالل قياس اآلاثر االقتصادية عن طريق األ
      .2017-2000الكلية للسياسة املالية واستدامة التنمية يف اجلزائر للفرتة 

 ة:أوال: نتائج الدراس
سة الدولة سيالاألسس النظرية  تندرج دراستنا ضمن االقتصاد الكلي، إذ مسح لنا البحث إبعطاء نظرة حول    

 املالية، وذلك بدراسة أاثرها االقتصادية الكلية، وحتليل عالقتها مع أبعاد التنمية املستدامة. 
 النتائج التالية:  إىلومت التوصل 

 على املستوى النظري: .1
 ربعألتطور دور الدولة وأتثريها يف احلياة االقتصادية؛ حيث منيز مرت السياسة املالية بعدة مراحل نتيجة  

 مقارابت:

  ؛السياسة املالية الكالسيكية حليادةاملقاربة 
  رة تدخل الدولة لدفع الطلب الكلي؛املقاربة الكنزية القائمة على ضرو  
 صادية الكليةالسياسة املالية للتأثري يف ابقي املتغريات االقت املقاربة احلديثة اخلاصة ابستخدام أدوات، 

  .عن طريق السياسة املالية النشطة
  إدراكى مدى اليت تقوم عل ،التوقعات الرشيدةاملقاربة املعاصرة اخلاصة ابلسياسة املالية يف ظل 

اثر املقصودة هلا اآلوتوقعاهتم للسياسات االقتصادية، وبتايل تكون للمعلومة  ةالوحدات االقتصادي
 ؛خمتلفة عن الفعلية

قدرة ال األخرية هذهمتثل حيث  واستدامة املالية العامة للدولة؛ يوجد اختالف يف مفهوم التنمية املستدامة 
يؤدي  أندون  اجلاري إنفاقهاقدرة احلكومة على ضبط  الذاتية، وكذا إيراداهتااجلاري من  إنفاقهاعلى متويل 

التمويل الذايت ى وعليه، فإن القدرة عل اجملتمع. رهتا على اإليفاء مبتطلبات واحتياجاتذلك إىل املساس بقد
تكون التزامات احلكومة ممولة عن طريق املوارد الذاتية مبا ينسجم مع اخلطط التنموية، من خالل  أنجيب 
 ؛احمللية ورفع مستوى التحصيل الضرييب اإليراداتتعبئة 
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 استدامة املالية العامة للدولة هي جزء من البعد االقتصادي للتنمية املستدامة؛  
 متكاملة من نفس الدرجة؛السالسل الزمنية السالسل الزمنية املستقرة يف نفس املستوى هي  

 ( متغري ما على القيمة احلالية واملستقبلية دوال االستجابة توضح أتثري الصدمة يف أحد بواقي )حد اخلطأ 
 ؛للمتغريات التابعة خالل الفرتات اليت تلي الصدمة )فرتات االستجابة(

، varنموذج ب البواقي اخلاصةملعاجلة املشاكل املوجودة يف   svarظهرت مناذج االحندار الذايت اهليكلية 
 ؛ىل البواقي اهليكلية )بواقي مستقلة(ابالنتقال من البواقي القانونية إ

عدد أقل من  ىلإاليت تسمح ابختزال جمموعة من املؤشرات  اإلحصائية األدوات يعترب التحليل العاملي أحد 
 .العوامل )عوامل ضمنية(

 
 على املستوى التطبيقي: .2
يف الناتج  ال حيدث أي أثر   %1النفقات العمومية مقدرة بـ يف واحدة  إجيابيةإحداث صدمة هيكلية  نإ  

ثالثة، هذا يف املدى ليحقق أثر سليب يف الفرتة الثانية و الالصفر(، )يساوي  يف الفرتة األويل اليت تلي الصدمة
   %0.003قدر بـ م إجيايبيف املدى املتوسط فيبدأ ابلتحسن بداية من الفرتة الرابعة أبثر  االقصري. أم

لشيء الذي ا كأقصى قيمة، ويبقى موجب حىت الفرتة الثامنة ليصيح سليب خالل ابقي فرتة االستجابة.
 %0.505د ضغوط تضخمية يف املدى املتوسط خاصة يف الفرتة الرابعة مقدرة بـ  تول  ألسعار و ايف يؤثر 

ستهالك؛ حيث  وهو ما يؤثر على اال) أثر سليب(.  حىت الفرتة السابعة، ليبدأ ابلرتاجع خالل ابقي الفرتة
الفرتة  يف %0.0032كحد أقصى مقدرة بـ  االستهالك كانت ضعيفةهذا األخري استجابة كانت 

 السادسة؛

يف الفرتة كأقصى حد   % 0.0024ونفس الشيء ابلنسبة لالستثمار اخلاص استجابة ضعيفة مقدرة بـــ  
 لسعر الفائدة ؛ ابيةإجاالستجابة الثانية اليت تلي الصدمة، وهذا بسبب 

ع استجابة م هي استجابة أكثر ثباات ابملقارنة العموميةلصدمة اإليرادات  العموميةاستجابة اإليرادات  
، وهو ما يعرب عن تبعية اإلنفاق احلكومي لإليرادات من جهة،  العموميلصدمة اإلنفاق  العمومياإلنفاق 

كما يعرب من جهة أخرى عن عجز النفقات احلكومية عن مسايرة اإليرادات، وهو ما يكون له أتثري مباشر 
 ؛بط املواردللجوء إىل احتياطيات صندوق ضواليت يتم تغطيتها اب العمومية،على عجز املوازنة واملديونية 
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كما أن استجابة اإلنفاق العمومي لصدمة يف اإليرادات جاءت سالبة على طول فرتة االستجابة، هذا يعين  
 ؛، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة املالية يف اجلزائراإليراداتيزداد مبعدالت تفوق منو  اإلنفاق أن

مضاعفات السياسة  خنفاضاتبني املدروسة  التقلبات الظرفية للمتغرياتيت تقيس أما نتائج حتليل التباين ال 
، وهو ما على التوايل اإليراداتلكل من النفقات و  %8.45و  %10.5حوايل ة؛ حيث قدرت بـ املالي

 يؤكد عدم قدرة السياسة املالية على دفع النشاط االقتصادي؛

املستدامة  بني الت نميةو  والنفقات اإليراداتعالقة االرتباط بني كل من  هناك ابلنسبة لنتائج لتحليل العاملي 
على التوايل، مما  %86.1و  %70تقدر بـ   %01وهي عالقة ذات داللة معنوي ة جيدة عند مستوى 

 ةيؤكد على أمهييدل على وجود عالقة طردية بني متغري السياسة املالية والتنمية املستدامة. الشيء الذي 
 السياسة املالية يف خلق التنمية املستدامة ابإلمجال؛

عد والنفقات( من أجل خلق التنمية االقتصادية )الب إيراداتفيما خيص استخدام مكوانت السياسة املالية ) 
على التوايل ، حيث أن معدل النمو الذي   -%85.7و  % -  71.9ارتباطا عكسياكان االقتصادي(  

املوارد الطاقوية   املمارس علىلض غط ل يعودالسبب و عارض مع التنمية املستدامة، ادي يتميثل البعد االقتص
 املستدامة بشكل مباشر؛ البعد االقتصادي للتنمية واالستغالل املكثف هلا وانعكاس ذلك على

 %89.5ايب ومعنوي قدر بــ )البعد االجتماعي(كان االرتباط إجي أما فيما خيص التنمية االجتماعية 
ايب اط إجيء للبعد البيئي، كان االرتبابلنسبة لإليرادات والنفقات على التوايل. ونفس الشي % 95.5و

 ؛على التوايل 87.6%و 89.2%ومعنوي قدر بـ

ففي  فقط(. اإلنفاقوجود عالقة ذات داللة معنوية بني أبعاد التنمية املستدامة ومكوانت السياسة املالية ) 
ابلرغم من ، هعنويتممت استبعاد متغري اإليرادات لعدم بني السياسة املالية والتنمية املستدامة  منوذج االحندار

 .عالقة االرتباط املثبتة
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 اختبار الفرضيات: اثنيا:
 كما يلي:يف هذه الدراسة ميكن اختبار فرضيات الدراسة   إليهابناء على النتائج املتوصل 

 فهي ذات توجه كنزي. تقوم بدفع األداء االقتصادي،: السياسة املالية الفرضية األول .1
عف مرونة الناتج احمللي ضأثبتت نتائج الدراسة القياسية  غري صحيحة )قبول الفرضية البديلة(، فقد األويلالفرضية 

دفع عجلة النمو ي الكنزي الذيال حتقق األثر  سات االنفاقية التوسعية املنتهجةالسيا، و لصدمات السياسة املالية
 ي.هاز اإلنتاجاجلبسبب عدم مرونة  وهذا ،االقتصادي

 .اديواالقتص احملدد الرئيسي للسياسة املالية يف اجلزائر هو احملدد املايل: الثانية لفرضيةا .2
كان   اإلنفاقوسع املايل يف ان التالدراسة القياسية  تتاثب، فقد )قبول الفرضية البديلة( صحيحةغري الفرضية الثانية 

 يس ما تقتضيه التنمية االقتصادية.ول اإلراديةنتيجة لتوفر املوارد 

 املالية يف اجلزائر غري مستدامة. : السياسةالفرضية الثالثة .3
رادات اســــــتجابة اإلنفاق العمومي لصــــــدمة يف اإليحيث توصــــــلت النتائج الســــــابقة إىل  ؛الفرضــــــية الثالثة صــــــحيحة

وهو ما يثبت  ،اإليراداتيزداد مبعدالت تفوق منو  اإلنفاق االســــــتجابة، هذا يعين أنجاءت ســــــالبة على طول فرتة 
 .عدم استدامة السياسة املالية يف اجلزائر

 عالقة ذات داللة معنوية بني السياسة املالية وأبعاد التنمية املستدامة.  : توجدالرابعةالفرضية  .4

ني السياسة املالية بعالقة االرتباط معنوية  وجودالعاملي الفرضية الرابعة صحيحة؛ حيث توصلت نتائج التحليل 
 .  %01عند مستوى الد اللة ( إمجاالو أبعاد التنمية املستدامة )

لرغم اب، هعنويتممت استبعاد متغري اإليرادات لعدم بني السياسة املالية والتنمية املستدامة  يف منوذج االحندارلكن 
كانت عالقة االرتباط بني السياسة املالية والبعد االقتصادي لوحده عالقة ، كما  من عالقة االرتباط املثبتة

 عكسية.
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 اثلثا: التوصيات:

يدة املدى، واالبتعاد بع ةاسرتاتيجي أهدافتوجه برامج السياسة املالية للقطاعات املنتجة، لتحقيق  أنالبد  
 الظرفية؛ عن السياسات

 ساهمبتطبيق سياسة مالية فعالة تزيد من األنشطة اإلنتاجية، وت ضرورة االستغالل األمثل للموارد النفطية، 
نذ م ةيف دعم وتشجيع القطاع اخلاص، وذلك من خالل مرافقة كل املشاريع املدعمة من طرف الدول

 ؛أن تصبح قادرة على متويل نفسها إطالقها إىل

زال الضرائب غري حيث ال ت وقات؛حتسني اجلباية العادية خارج قطاع احملر من ضالنظام الضرييب مبا ي إصالح 
 ؛احملروقات طاعقالنسبة األكرب من اإليرادات الضريبية، وبذلك ميكن تنويع اإليرادات خارج  املباشرة متثل

احلرص و العام وتوجيهه للقطاعات املنتجة عن طريق االستثمار يف القطاعات البديلة  اإلنفاقترشيد وعقلنة  
 ؛قطاع احملروقات  مة خارجعلى حتقيق استدامة املالية العا

نتهجة جيب م املسياسات الدع، فوكل النفقات غري مربرة واإلعفاءات الضريبيةعم إعادة النظر يف سياسة الد   
 ؛النفقات العمومية ريمن الرشادة يف تسي مزيدا يضفين غريها مما الطبقة احملتاجة دو أن متس 

 مراعاة اجلوانب االجتماعية والبيئية؛ رسم منوذج تنموي جديد حيقق التنمية االقتصادية مع 

 وفقا للمواصفات القياسية الدولية وتكريس مفهوم املدن الذكية؛   حتسني نوعية وجودة البىن التحتية 

 العمومية القضاء على البريوقراطية، وخاصة فيما تعلق إبجراءات االستثمار؛ اإلدارة إصالح 

 ؛العامة نفيذ املوازنةتو  إعداد ة والشفافية يفلواملساءتطبيق مبادئ احلوكمة  

ي  خاصة املؤشرات الكلية تكون حمدثة  إحصائيةوضع قاعدة    ألوضاعا، يتم على أساسها تقدير نةوحمح
 االختالالت املرتقبة. إصالحاالقتصادية و 
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 :ةالدراسرابعا: آفــــــــاق 

 هذه الدراسة تفتح آفاقا لدراسات مستقبلية تتمثل فيما يلي:

 السياسة املالية دراسة قياسية؛ استدامة 

 قياسية؛اخليارات االنفاقية دراسة بني  واملفاضلة ترشيد 

 ؛BVARحتليل صدمات السياسة املالية ابستخدام منوذج االحندار البيزي  

 ؛ BVAR  حتليل استجابة الناتج ملكوانت السياسة املالية ابستخدام منوذج االحندار البيزي 

 .XVARة للسياسة املالية ابستخدام متجه االحندار الذايت اخلارجي اآلاثر االقتصادية الكلي 

 



 
 
 

 

 ائمةـــــــق
 راجعـــــــــالم
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 :قائمة املراجع
 :أوال: املراجع ابلغة العربية

 الكتب -أ
  دور األمـ  املتدـ يف ت ميميـة البـعإلف اقير يفيـة ت تـو التاـإلراي ال وليـة املعا ـريفإبراهيم أمحد  لييةد    .1

 . 2007دار اجلامع  اجل ي ة  مصر  
 .2000الطبع  األوىل  ،  القاهرة، دار الشروقالتيمية ت عامل متغري، إبراهيم العيسوي   .2
ظيب    صددو وق الوقدد  العددر   أبددو مفــامي  ميفدي  ــة ومعا ـريف ت اداريف املاليــة العامــة أمحد  أبددوبعر  يددي بدد وي  .3

2011. 
 .2015  االردن  07الطبع    دار ميسرة  ليطبا   والوشر  أ إلل املإلازنة العامةأمح  شاكر  صةور   .4
  معتبد  الوادا   عبعد  األو   مفـامي  التدديـو االقتدـادا والتا يـ   املالية العامـةامح   ب  السميع  دم،   .5

2012. 
  دار ميسددرة ليوشددر والتوتيددع  1  الطبعدد  التإلكيــ ا التدديدــا العــامدا  االاتكبــات وأحممدد  بددوتين ةي دد ة   .6

 .2012 مان  
"  دار األهيي  ليوشدر والتوتيدع  العامل ليس لد يع "خماطر العإلملة عدى التيمية املست امةحمم   يي ورد،   ابرةر .7

 .  2003الطبع  األوىل   مان  
 .2004  دار اسامه ليوشر والتوتيع  اجل ائر  م ادئ التدديو االقتدادا الكداةومي صاحل    .8
ديدوان اططبو داا اجلامعيدد   اجلد   األو   الطبعد  ال ا يدد     مــ  و ليير ـة اليفيـاق االقتدــادا  ةدومي صداحل   .9

 .2011اجل ائر  
  ةرمجددد  هوددد   بددد  ال ةدددار  دددودة و  ةدددار  يدددي  سددد  الددد    دار االقتدـــاد اليفيااـــاجيوجددداراا دامدددودار   .10

 .2015اطريخ  اجل   األو   الريض  
 ةدددار  يدددي  سددد  الددد    دار   ةرمجددد  هوددد   بددد  ال ةدددار  دددودة و االقتدـــاد اليفيااـــاجيوجددداراا دامدددودار   .11

 .2015اطريخ  اجل   ال اين  الريض  
  الددد ار اجلامعيددد   ايسدددعو ري   م ـــادئ املاليـــة العامـــة امددد   بددد  اايددد  درات  السدددعي   بددد  الع يددد    مدددان   .12

2002. 
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  دار العددال ليعتددا   1  الطبعدد التدديــو العــامدا نيــري وعمديــا ت العدــإل  اقنســانية وال بإل ــة جدداغ منددا    .13
 .   2013مصر    

  الشرك  العربي  اطتح ة ليتسويق والتوريد اا ابلتعداون مدع جامعد  ، املالية العامة سين لربو    س  اليحىي .14
 .2013الق س اطةتو    القاهرة  

 األردن   مدان  والتوتيدع  ليوشدر العيمي  الياتوري دار  اليفيااا االقتداد هللا  اتح سحر خبت   يي  سني .15
2007 . 

 .2001  دار اطواهج ليوشر  األردن  الطبع  األوىل  التيمية إداريف يمي شحادة حمم  يوسف   .16
  دار الددددوارل  الطبعدددد  األوىل  العدددددراق  الفكــــر ا ــــ  ا ت السيااــــاي االقتدــــاد ة يدددد ر يددددو   كدددداظم   .17

2016. 
  دار ميسدددرة ليوشدددر اليفيااـــا بـــر اليير ـــة والتا يـــ االقتدـــاد لالددد   سدددا، السدددوا ي   سدددا،  يدددي داوود   .18

 .2013والتوتيع  الطبع  األوىل  مان  
  دار وائد  ليوشدر  م ادئ االقتداد الكدا بر اليير ـة والتا يـ  لال  واصف الوتين  امح   سني الراا ي  .19

 .2002ردن  األ
 .2016  االردن  1ي   الطبع   دار ياا العيمإداريف االاتثمار واحملايظ املاليةليةان مح   يسى   .20
  .2018  مصر  1  دار محي را ليوشر  الطبع  أاااياي املالية العامةدردوري حلس   لقييطي خلضر   .21
ـــة واملدـــرييةرائددد   بددد  اخلدددالق العبيددد ي  لالددد  امحددد  اطشددد  اين   .22    دار األي، ليوشدددرإداريف املؤاســـاي املالي

 .2014  دار اطيسرة  مصر  االقتداد الكدام ادئ  سا،  يي  .2016والتوتيع  االردن  
 .2007ال ار اجلامعي   االسعو ري    م ادئ االقتداد الكدا،رمضان حمم  مقي    يى  ب  الوها  جنا   .23
  ةرمجدددد  امحدددد   سددددار   ددددم  الدددد ي  صددددادق  دار الةعددددر  األردن  الطبعدددد  االقتدــــاد الكدــــا روابرا ابرو   .24

 . 2013األوىل  
ـــــاوليددددد  إ ا يددددد  و لدددددرون   السددددديةو .25 ـــــة االقتدـــــاد اليفيااـــــا   مبـــــاكو االقتدـــــاد اليفيااـــــا التدديد نير 

 .2006  دار األهيي  ليوشر والتوتيع   مان  األردن  واال ت اراي اليفيااية من ال رجة األوىل
 .2000 اجلامعي   اططبو اا ديوان اجل ائر   االقتدادا لدتإلقع إحدائية طرق الع ي    ب  شرا  .26
  مركد  الوشدر العيمدي  السدعودي   الطبعد  ميف مة ت حتديو ا   ا لدسالاـو الممييـةشعراوي مصطةى  ري   .27

 . 2005األوىل  
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 مصر   األجنيو  معتب   واالجتماعية وال بإل ة اليفسية العدإل  ت اقحدائية األااليب مراد   أمح  صمح .28
2000 . 

ديدوان اططبو داا اجلامعيد   الطبعد  اليير ـة االقتدـاد ة"التدديو االقتدـادا الكدـا"، ضيا  جمي  اطوسدوي   .29
 .2009الرابع   اجل ائر   

  دار وائدد  مــ  و لعدــ  االقتدــاد "التدديــو اكمئــا والكدــا"  عدداهر ااضدد  البيدداد  لالدد  ةوايددق الشددمري  .30
 .2011ليوشر  الطبع  ال ا ي   االردن  

  دار  درور مو ورة مصددر  حتيفيـ  التـإلازا االقتدـادا وت تـو االقتدـاد ا ـر دور ال ولـة ت داد   دامر   .31
2016. 

 .2007  دار  ام  ليوشر والتوتيع  الطبع  األوىل  املالية العامة والتبر ع املايل الضر يب اد  اييح  يي   .32
 .2009ال ار اجلامعي   مصر  اليير ة االقتداد ة الكدية ا   ثة،  ب  الرمح  يسري   .33
 . 2005 مصر  اجلامعي   ال ار  اليفيااا االقتداد ت ا   ا  طي   القادر  ب  حمم  القادر ب   .34
"دراسددد  لييييددد  ةقييميددد " ديدددوان اططبو ددداا  املـــ  و اىل السيااـــاي االقتدـــاد ة الكديـــة بددد  اايددد   ددد ي   .35

 .2003اجلامعي   اجل ائر  
  الطبعدد  املســت  ة وأاــاليب هاياأــا وأدواي قيااــأاالتيميــة   مددان حممدد  منودديم وماجدد ة أمحدد  أبددو ت دد    .36

 .  2007األوىل  دار الصةا  ليوشر والتوتيع   مان  
 احلد ي،  ايسدعو ري   اجلدامعي اطعتد   والا يعيـة ال بـر ة املـإلارد وميميـة إداريف عدا ون  أبدو  يدي  د ي .37

2003. 
  مصددر ر العيددم ليوشددر والتوتيددع ادم ــادئ االقتدــاد اليفيااــا والري ــا،  دد ا  ودداوي  اددارس  يدداد شدداكر   .38

2006. 
  دار الةعددددر والقددددا ون  مصددددر  أذوا واــــي اي اةم يــــة العامــــة درااــــة حتديديــــة ددددم  إبددددراهيم  بدددد  اطعطددددي   .39

2016. 
 .2011 يي تمن ود  اطالي  العام   ديوان اططبو اا اجلامعي    الطبع  الرابع    .40
  -درااــة حتديديــة ميفارنــة-السيااــة املاليــة والييف  ــة ت تــو االقتدــاد اقاــالما  ددور حممدد  العةددراوي   .41

 .2006مرك  ايسعو ري  ليعتا   ايسعو ري   
 .2014   دار ميسرة  مصر  ، السيااة العامة ، مييإلر كدا ت ال يية والتدديوا مي ليية  الظ راوي .42
 .55  48 47اآليا   سورة يوسف  ن العرمي القر  .43
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القتدـــاد املدـــرا بـــر املارقـــة والســـي اا: أزمتـــا الـــ  ن العـــا  والع ـــم   املإلازنـــة اكمدددا  أمدددني الوص دددا    .44
 .2016رش  ليوشر والتوتيع  مصر    دار اب العامة

 ومعضــدة ال ييــة التدتيــة واالاــتثماراي العامــة ت العــامل العــرل بــر  ــروريف التاــإل ر  كمددا  أمددني الوص ددا  .45
 .2018   طر  1  اطرك  العر  لألحبال وال راساا السياسي   الطبع  التمإل و

ةرمجددد  وةعريددد  حممددد  ابدددراهيم موصدددور  دار اطدددريخ  االقتدـــاد الكدـــا "اليير ـــة والسيااـــة"،بددد مجان  امايعددد   .46
 .2006ليوشر  الريض  

 .2014  دار هوم    اجل ائر  االقتداد الكدا املعم حمم  بولاري    .47
 مطبع    الطبع  األوىل ميأا ا ما ة وواائو ال يئة لتدإلث واملالية االقتداد ة اآلاثر الشيخ  صاحل حمم  .48

 .2002ايسعو ري    ايشعاع 
 .2008  دار اثرا  ليوشر والتوتيع  االردن  أاااياي عد  االقتداد اكمئا والكداحمم  عا     .49
 .2005  ديوان اططبو اا اجلامعي   اجل ائر  الطبع  ال ا ي   اقتداديي املالية العامةحمم   باس حمرتي   .50
 .2000  دار األمني ليوشر والتوتيع  مصر  اقتداد محا ة ال يئةحمم   ب  الب يع   .51
  دار اطعرادد  التيميــة االقتدــاد ة درااــاي نير ــة وما ييفيــةحممدد   بدد  الع يدد   جميدد   إ ددان  طيدد   صددف   .52

 .2005اجلامعي   
ــــة وما ييفيــــة"لع يدددد   جيمدددد  و لددددرون  حممدددد   بدددد  ا .53    سددددم اال تصدددداد  التيميــــة االقتدــــاد ة "درااــــاي نير 

 .2000ايسعو ري   
  دار اليدداتوري العيميدد  التإلاــع املــايل واتامــاي السيااــة املاليــة درااــة حتديديــة حممدد  مندداي راهددي احلسدديين  .54

 .2016ليوشر  االردن  
 .2017  مصر  1محي را ليوشر  الطبع     دار االقتداد الكداحممود  ام  حممود   .55
 .2017  دار محي را ليوشر  مصر  قضاي اقتداد ة معا ريف  حممود  ام  .56
  دار اطيسرة ليوشر والتوتيع  املالية العامة والييا  املايل ت اقاال حممود  سني الوادي  تكري  أمح    ا،   .57

 .2000 مان  
 .2010  رة   مان  عبع  اث ي دار ميسم ادئ املالية العامة، حممود  سني الوادي   .58
 .2001ال ار اجلامعي   مصر    م ادئ االقتداد الكداحممود يو   و لرون   .59
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ديوان اططبو اا اجلامعي   الطبع  ال ا يد   اجل ائدر   االقتداد اليفيااا "دروق ومسائو حمدإللة"،معي   يي   .60
2011. 

  دار منيدد ا  ليوشددر  التإلقعــاي العيفالنيــة : املــ  و ا ــ  ا ليير ــة االقتدــاد الكدــام دد ي  بيدد  اجلوددا    .61
 .2017االردن  

  ةرمجددد  حممدددود  سدددم  سدددين  حممدددود  امددد  حممدددود  دار اطدددريخ ليوشدددر  التيميـــة االقتدـــاد ةميشدددي  ةدددودارو   .62
 . 2006اطميع  العربي  السعودي   

السياااي االقتداد ة، اقطـار العـا  وأهـرل عدـى السـإلق املـايل  ار كاظم اخليعاين   ي ر يو   اطوسوي    .63
 .2015الياتوري  االردن     الطبع  ال ا ي   دارالكدا ومتغرياي االقتداد

 .2004اجل ائر      دار العيو، ليوشر والتوتيعاقحداء التا ييفا صب  رجم   .64
ــــــة  السيااــــــة دورهشددددددا، مصددددددطةي اجلمدددددد    .65 ــــــ  التيمي ــــــة ت حتيفي   دار الةعددددددر اجلددددددامعي  االجتماعيــــــةاملالي

 .2007ايسعو ري   
 .2008دار اطسرية  األردن  االقتداد الكدا، ولي  امح  الصايف و لرون   .66
 

 اجملالي وال وريي: -ف

ــة اليبــا  االقتدــادا ادريددو  دمحدداين حممدد   موددا   طوشددي   .67 ــيفن عدــى د ياميكي أهــر  ــ ماي أاــعار ال
(  01)8رؤى ا تصدادي   جامعد  الدوادي  جميد   svarومع الي ال االة أدلة تر  ية من اكمائر اباتخ ا  

 .2018  اجل ائر
ميفيـــي  اداء السيااـــة الييف  ـــة ت  ـــو ميفد ـــاي ااـــعار الـــيفن ت  سددد  ةشدددوكت  كبدددري  مصدددطةى بوشدددام    .68

يد  إبدد اع  جماباـتخ ا  ميفاربـة اةـعة االرـ ار الـهلاك اةيكديـة، 2015-2001اكمائـرا لدفـ يف  االقتدـاد
 .2016  08  الع د07ااي 

الكفاءيف اليس ية لدسيااتر املالية والييف  ة عدـى ميـماا املـ يإلعاي اكمائـرا م موي  ميو     ص يق ب  اد .69
العد د  –جمي  أدا  اطؤسساا اجل ائري  ، SVAR منإلذج االر ار الهلاك اةيكدا2014-1992لدف يف  

14  2018. 
دور التدديــــو العــــامدا ت حت  ــــ  أمــــ  العإلامــــو املــــؤهريف ت جــــإلديف اةــــ ماي  بددد  العبدددداس  سدددد  كدددداظم    .70

 .2014  العراق  04  الع د 16  ااي  وايداري   جمي  القادسي  ليعيو، اال تصادي  الددية
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  جميدد  أحبددال ا تصددادي  ت اكمائــر مــن  ــالل بــرام  اقنعــا  االقتدــاداالتيميــة املســت امة كددرمي ترمددان   .71
 .2010جوان   07وإداري   الع د 

  ةيــدرااــة ما ييف -اآلاثر االقتدــاد ة الكديــة لدــ ماي السيااــة املاليــة ابكمائــرحممدد  بدد  بددوتين و لددرون   .72
 .2011  625البحول اال تصادي   ور    م  ر مى موت 

ت التي ــؤ ودرااــة العالقــة الســ  ية بــر إ ــايل اليــام   VARااــتخ ا  منــاذجمودد ر العددواد    مددان  قددار   .73
  28ال تصددادي  والقا و يدد   اايدد    جميدد  جامعدد  دمشددق ليعيددو، ات اــإلر ة احملدــا وإ ــايل التكــإل ن الرأ ــايل

 .2012,الع د ال اين  سوري   
  اايدد  2010-2000اقنعــا  االقتدــادا ت اكمائــر ت الفــ يف ميفييميــة لسيااــة  بيدد  بددواييح  دراسدد   .74

 .2013   الشيف09 ي  لي راساا االجتما ي  و اال سا ي   الع د األكاد
ــــرام  التيميــــة  صددددرية  ددددوري    .75 ــــر وبياقأــــا ت تــــو ب ــــة ال بــــر ة ت اكمائ   جميدددد  2014 -2010التيمي

 .2011جوان األكاد ي  لي راساا االجتما ي  واي سا ي   
 

 املدتيفيــــــاي -ج

  2007إىل مؤمتر ابيل  1992التيمية املست امة امل ادئ والتيفيهل من مؤمتر ر إلدجيانيريو لباب   ب  هللا   .76
م الي  ضم  اطيتقى ال وي التومي  اطست ام  والعةا ة االستخ امي  ليموارد اطتا    جامع  ار اا  باس  

واالست مار يف اطؤسساا الص رية واطتوسط  يف الةضا  األوروم ار   دار اهل ى موشوراا خمرب الشراك  
 .2008ليطبا   والوشر  سطيف  

  م اليدد  ضددم  مددؤرر العددر  التيميــة املســت امة مــع مركيــم  ــار عدــى اقداريف ال يئيــةسددحر  دد ور الراددا ي   .77
"التجدارة ال وليد  وأثرهدا  يدى التوميد  اطسدت ام "    اخلام  لإلدارة البيئي   اطوظور اال تصادي ليتومي  اطسدت ام 

 . 2007جامع  ال و  العربي   سبتمرب 

ــة املســت امةسددمم  سددال سدديمان   .78   م اليدد  ضددم  مددؤرر العددر  اخلددام  أتهــري الت ــاريف ال وليــة عدــى التيمي
 يددى التوميدد  اطسددت ام "  جامعدد  لددإلدارة البيئيدد   اطوظددور اال تصددادي ليتوميدد  اطسددت ام  "التجددارة ال وليدد  وأثرهددا 

 .2007ال و  العربي   سبتمرب 
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  م اليد  ضدم  اطدؤرر التيميـة املسـت امة الاـ امي يةال عـ  ال يئـا سووسدي توليخد   بدوتين الرمحداين هداجر   .79
 العيمي ال وي التومي  اطست ام  والعةا ة االستخ امي  ليموارد اطتا    جامعد  ار داا  بداس  موشدوراا خمدرب
الشددراك  واالسددت مار يف اطؤسسدداا الصدد رية واطتوسددط  يف الةضددا  األوروم ددار   دار اهلدد ى ليطبا دد  والوشددر  

 .2008سطيف  
  م الي  التيمية البامدة املست امة والكفاءيف االاتخ امية لدثرويف ال  ولية ت اكمائرصاحل صاحلي   .80

ةا ة االستخ امي  ليموارد اطتا    جامع  ار اا  باس  ضم  اطيتقى العيمي ال وي التومي  اطست ام  والع
موشوراا خمرب الشراك  واالست مار يف اطؤسساا الص رية واطتوسط  يف الةضا  األوروم ار   دار اهل ى 

 .2008ليطبا   والوشر  سطيف  
مإلجـ  العـامل رـإل الااقـة اكمائر بر أزمة اخنفاض أاعار ال  ول ا الية وزيديف  ساس إ ان  بوسال أبوبعر   .81

ميتقى وعين  و : العم   اجل لي  بدني الطا د  والتوميد  اطسدت ام    جامعد  اجلديمي بو عامد   دي  املت  ديف، 
 .2015ايةري  25 -24مييا       

ن   ةرمجدد  حممدد  كامدد   ددارر  اايدد  الددوعين لي قاادد  والةوددو مســتيف ديا املبــ  اليجودد  العاطيدد  ليتوميدد  والبيئدد    .82
 . 1989واآلدا   العويت  

 
 األطروحاي واملهلكراي: -د

  أعرو دد  2004-1990اطاليدد  ودورهددا يف لقيددق التددواتن اال تصددادي يف اجل ائددر  درواسددي مسددعود  السياسدد  .83
 .2005دكتوراه منري موشورة  جامع  اجل ائر  

اجل ائدر    ماجسدتري مندري موشدورة  رسدال  ميفييميـ إةـكالية التيميـة املسـت امة ت اكمائـر درااـة تر وخ ي يود    .84
2007. 

اآلاثر االقتدــاد ة الكديــة لدسيااــة املاليــة واليفــ ريف عدــى ااــت امة حتمــو الع ــم املــإلاز  شددييب  بدد  الددر يم   .85
-2012  ةيمسدددانجامعددد  أ  بعدددر بيقايددد       أعرو ددد  دكتدددوراه مندددري موشدددورةوالـــ  ن العـــا ، حالـــة اكمائـــر

2013. 
املالية وأهرما عدى اليبـا  االقتدـادا ت اكمائـر درااـة اقتدـاد ة قيااـية  يعالية السيااة ب ي إدريد    .86

 .2016-2015 ابط ي   -أعرو   دكتوراه منري موشورة  جامع  حيي اارس   2014-1964لدف يف 
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ــة املســت امة ت الــ ول إ ــالحاي  ــي وق الييفــ  الــ ويل وانعكااــاقا عدــى حتيفيــ   سدداس إ ددان    .87 التيمي
-2011  1ا  بددداس سدددطيفمددد كرة ماجسدددتري مندددري موشدددورة  جامعددد  ار دددا  حالـــة اكمائـــر درااـــةالياميـــة 
2012. 

  أعرو د  دكتدوراه مندري موشدورة  سدوري  التيمية املسـت امة حتيفي دور االاتثماراي ت معتصم حمم  ا ا ي    .88
2015. 

  مددد كرة 2012-1970باثر السيااـــة املاليـــة عدـــى اليمـــإل االقتدـــادا درااـــة قيااـــية معددد  هللا  مدددا    .89
 .2015-2014ماجستري منري موشورة  جامع  أ  بعر بيقاي   ةيمسان  اجل ائر   

 
  احملا راي: -ه
 . 2013جامع  جيمين الياب    سي ي بيعباس    ما إلعة ت االقتداد اليفياااادريو  دمحاين حمم     .90
 

 التيفار ر واليفإلانر: -و

 : يى اطو ع، 2015الإلااى  وبايا األوان البرق ميايفة ،اي ييمي اال تصاد  ااق .91
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515pa.pdf , 22/03/2019 

 .2016 ا ون اطالي   .92
 2017 ا ون اطالي   .93
 .2015  دورة لريف 2016التيفر ر التمأي ا عن مبروع املالية ااي  الشعيب الوعين   .94
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 .تغريات الدراسةمل (: السحالسل الزمنية ملتغريات الدراسة01املحالـ  رقم )
    i    GDPDEF LCN LINV LREVN LEXPN LGDP  year 

2.0547 36.78415 28.14137 27.55844 28.12735 27.43471 29.04849 2000Q1 

2.3828 26.32584 28.16032 27.58400 28.09637 27.46095 29.04604 2000Q2 

2.6641 17.42561 28.17922 27.61459 28.07128 27.48844 29.04650 2000Q3 

2.8984 10.08347 28.19804 27.64973 28.05255 27.51707 29.04987 2000Q4 

3.0859 4.299397 28.21680 27.68893 28.04056 27.54672 29.05612 2001Q1 

3.2266 0.073407 28.23549 27.73169 28.03556 27.57727 29.06519 2001Q2 

3.3203 -2.594503 28.25411 27.77750 28.03765 27.60863 29.07701 2001Q3 

3.3672 -3.704333 28.27265 27.82588 28.04678 27.64069 29.09149 2001Q4 

3.3086 -0.177190 28.29213 27.89256 28.04955 27.69035 29.09984 2002Q1 

3.2852 0.597581 28.31010 27.93784 28.07755 27.71643 29.12283 2002Q2 

3.2383 1.698874 28.32760 27.97918 28.11639 27.73693 29.15125 2002Q3 

3.1680 3.126689 28.34466 28.01700 28.16483 27.75217 29.18464 2002Q4 

2.7266 6.181753 28.35280 28.02148 28.25932 27.73705 29.23094 2003Q1 

2.7484 7.742321 28.37252 28.06589 28.30635 27.75268 29.26913 2003Q2 

2.8859 9.109120 28.39499 28.11784 28.34683 27.77324 29.30788 2003Q3 

3.1391 10.28215 28.42004 28.17613 28.38145 27.79841 29.34707 2003Q4 

3.7598 10.78419 28.45916 28.26873 28.35519 27.85675 29.37712 2004Q1 

4.1434 11.76057 28.48387 28.32348 28.40298 27.87803 29.42088 2004Q2 

4.5418 12.73407 28.50635 28.37232 28.46523 27.89246 29.46797 2004Q3 

4.9551 13.70468 28.52673 28.41594 28.53929 27.90032 29.51783 2004Q4 

5.6586 16.13775 28.54368 28.45996 28.67497 27.84479 29.59197 2005Q1 

5.9914 16.51647 28.56081 28.49261 28.74135 27.86287 29.63651 2005Q2 

6.2289 16.30618 28.57670 28.51968 28.79735 27.89661 29.67533 2005Q3 

6.3711 15.50688 28.59139 28.54159 28.84443 27.94448 29.70900 2005Q4 

6.2074 12.42526 28.59514 28.51669 28.89045 28.03998 29.73064 2006Q1 

6.2432 11.12525 28.61159 28.54646 28.91981 28.09450 29.75836 2006Q2 

6.2679 9.913558 28.63067 28.58715 28.94037 28.14602 29.78468 2006Q3 

6.2815 8.790173 28.65222 28.63747 28.95264 28.19486 29.80970 2006Q4 

6.2563 5.933293 28.67743 28.70909 28.87454 28.21790 29.81735 2007Q1 

6.2588 5.715251 28.70288 28.76849 28.90453 28.27210 29.84672 2007Q2 

6.2613 6.314241 28.72980 28.82912 28.95767 28.33185 29.88079 2007Q3 

6.2638 7.730263 28.75808 28.89059 29.03045 28.39603 29.91908 2007Q4 

6.2663 17.54926 28.79051 28.97701 29.26302 28.52159 30.01444 2008Q1 

6.2688 17.56497 28.81985 29.02853 29.29923 28.56658 30.03722 2008Q2 

6.2712 15.36334 28.84912 29.07233 29.29981 28.59518 30.04413 2008Q3 

6.2738 10.94436 28.87829 29.10927 29.26485 28.60873 30.03549 2008Q4 

6.2763 -9.644188 28.91085 29.13657 29.00536 28.54732 29.92226 2009Q1 

6.2788 -12.91696 28.93834 29.16311 28.94490 28.55599 29.91462 2009Q2 

6.2813 -12.82618 28.96445 29.18564 28.91876 28.57406 29.92662 2009Q3 

6.2838 -9.371850 28.98927 29.20440 28.92969 28.60103 29.95758 2009Q4 

6.2863 9.778700 29.00895 29.20220 29.03279 28.60073 30.04184 2010Q1 

6.2888 15.02706 29.03304 29.22111 29.08615 28.65843 30.08931 2010Q2 

6.2913 18.70590 29.05748 29.24327 29.14717 28.73386 30.13756 2010Q3 
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6.2938 20.81521 29.08223 29.26846 29.21437 28.82309 30.18638 2010Q4 

6.2963 19.44977 29.10120 29.29870 29.40707 28.90581 30.25334 2011Q1 

6.2988 19.18214 29.12899 29.32829 29.43080 29.01916 30.29518 2011Q2 

6.3013 18.10710 29.15914 29.35938 29.41750 29.14017 30.33125 2011Q3 

6.3038 16.22463 29.19144 29.39182 29.36564 29.26503 30.36209 2011Q4 

6.3063 11.01362 29.23619 29.42884 29.07739 29.52085 30.39018 2012Q1 

6.3088 8.524748 29.26766 29.46206 28.98191 29.58677 30.41095 2012Q2 

6.3113 6.236903 29.29695 29.49500 28.91489 29.61666 30.42679 2012Q3 

6.3138 4.150083 29.32421 29.52765 28.88289 29.61364 30.43793 2012Q4 

6.3163 1.623897 29.34845 29.56751 28.98435 29.43907 30.43203 2013Q1 

6.3188 0.195282 29.37253 29.59641 28.98928 29.41699 30.43921 2013Q2 

6.3213 -0.776151 29.39535 29.62236 28.99325 29.41568 30.44686 2013Q3 

6.3238 -1.290404 29.41699 29.64555 28.99626 29.43522 30.45498 2013Q4 

6.3263 0.741345 29.43345 29.66117 28.97206 29.53014 30.47499 2014Q1 

6.3288 0.305926 29.45461 29.68141 28.98380 29.56305 30.47940 2014Q2 

6.3313 -0.507841 29.47625 29.70120 29.00482 29.59217 30.47979 2014Q3 

6.3338 -1.699955 29.49834 29.72055 29.03454 29.61781 30.47617 2014Q4 

6.3363 -6.363743 29.52301 29.74422 29.09985 29.65494 30.44686 2015Q1 

6.3388 -7.075221 29.54500 29.76080 29.13287 29.66825 30.44358 2015Q2 

6.3413 -6.927717 29.56655 29.77523 29.16260 29.67316 30.44492 2015Q3 

6.3438 -5.921229 29.58766 29.78760 29.18929 29.66978 30.45085 2015Q4 

6.3463 -1.665863 29.57761 29.79613 29.18455 29.62730 30.46531 2016Q1 

6.3488 0.102632 29.61071 29.80533 29.21768 29.61891 30.47850 2016Q2 

6.3513 1.774151 29.65440 29.81337 29.25854 29.61433 30.49435 2016Q3 

6.3538 3.348695 29.70732 29.82028 29.30616 29.61361 30.51274 2016Q4 

6.3563 4.826263 29.76798 29.82607 29.35956 29.61678 30.53354 2017Q1 

6.3588 6.206856 29.83490 29.83076 29.41773 29.62378 30.55658 2017Q2 

6.3613 7.490473 29.90667 29.83438 29.47974 29.63454 30.58170 2017Q3 

6.3638 8.677115 29.98202 29.83693 29.54472 29.64893 30.60874 2017Q4 

Source: 
- www.fmi.org  

- http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective  
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 Variance Decomposition of DLREVN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  2.086879  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  100.0000

2  2.332318  2.553809  0.015759  0.041248  18.68705  78.70214

3  2.477390  3.340875  0.007498  0.026639  24.76685  71.85814

4  2.749573  3.614705  0.025243  0.015075  28.16050  68.18447

5  4.037971  4.091591  0.087433  0.489712  34.57453  60.75674

6  4.293510  5.421812  2.518924  1.762490  32.97475  57.32202

7  4.541045  6.263338  7.205587  3.837315  29.74810  52.94566

8  4.893328  6.777039  13.78335  6.703700  25.61247  47.12344

9  5.210404  6.897741  21.10264  7.846340  21.50601  42.64727

10  5.283419  6.712144  23.37960  8.223383  19.39241  42.29246

 Variance Decomposition of DLEXPN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.135890  0.000000  0.000000  81.59530  0.000000  18.40470

2  0.153186  0.468622  0.760496  69.01784  11.95701  17.79604

3  0.165772  0.948641  1.542955  64.01465  15.18579  18.30797

4  0.176495  1.165437  2.149524  61.39115  16.62040  18.67350

5  0.179631  1.444945  3.081848  58.98724  19.67864  16.80732

6  0.181814  1.716448  3.983396  56.71673  22.45008  15.13334

7  0.183638  1.756767  5.053757  54.43782  25.00325  13.74841

8  0.185435  1.689871  6.062552  52.36123  27.20534  12.68101

9  0.187619  1.580888  6.802932  50.35283  28.61847  12.64488

10  0.190481  1.457441  6.819533  48.82406  29.68724  13.21173

 Variance Decomposition of DLGDP:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  1.77E+11  0.000000  0.000000  0.011404  99.76316  0.225435

2  3.54E+11  0.037144  4.53E-06  0.027867  97.78186  2.153127

3  5.39E+11  0.034535  0.079943  0.027595  95.60833  4.249593

4  7.23E+11  0.068314  0.121727  6.630848  85.19213  7.986976

5  8.49E+11  0.059424  3.162176  7.293140  81.19472  8.290538

6  9.48E+11  0.078126  4.239075  8.170295  79.45168  8.060827

7  1.03E+12  0.355486  4.978743  8.784992  78.28790  7.592879

8  1.09E+12  0.539328  5.599550  9.633105  76.59023  7.637784

9  1.15E+12  0.523610  6.496759  10.06615  74.71587  8.197613

10  1.20E+12  0.527399  6.587356  10.50410  73.92460  8.456553

 Variance Decomposition of DDEF:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.019593  21.53483  0.000000  0.002575  78.44832  0.014282

2  0.022186  17.86312  0.030581  0.051800  81.52402  0.530478

3  0.023793  15.83233  0.292352  0.065635  82.31774  1.491935

4  0.026055  12.87428  0.433547  8.749420  72.21075  5.732005

5  0.029543  5.978382  1.159899  5.508750  83.79740  3.555574

6  0.030346  5.291855  1.676832  5.540788  84.28067  3.209856

7  0.031271  4.928572  1.941040  5.600741  84.20857  3.321075

8  0.032325  4.398732  2.009696  9.415163  78.75604  5.420365

9  0.032818  3.880099  4.149400  10.19954  75.11676  6.654204

10  0.033060  3.773945  4.805084  11.26736  73.23763  6.915978

 Variance Decomposition of DI:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.027448  3.432147  95.94868  0.026328  0.591859  0.000989

2  0.060975  2.746740  96.57861  0.135881  0.532917  0.005850

3  0.093877  2.352299  96.79027  0.181210  0.666295  0.009926

4  0.125235  2.078676  94.98927  1.956319  0.752731  0.223005

5  0.145673  2.441505  92.83075  2.452605  1.633964  0.641174

6  0.156581  2.383941  91.37707  2.849271  2.023580  1.366138

7  0.167193  2.453501  90.08725  3.071341  2.117981  2.269930

8  0.180294  2.428198  89.51983  3.052254  2.156104  2.843615

9  0.197392  2.418701  88.77008  3.099699  2.291836  3.419685

10  0.209980  2.350715  88.10193  3.481275  2.224412  3.841665

Variance Decomposition of DLCN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN

1  2.442741  8.667187  5.863986  0.512566  0.170145  84.78612

2  2.792781  7.152080  5.088690  4.057787  0.134513  83.56693

3  2.971519  6.043869  4.423775  8.567569  0.198898  80.76589

4  3.461652  5.847778  3.874673  12.88013  0.511178  76.88624

5  4.209390  8.199619  7.859710  16.42208  0.927370  66.59122

6  4.376502  9.540880  8.031751  19.93986  1.659342  60.82817

7  4.518027  10.47072  8.366800  22.64827  2.593611  55.92060

8  4.783300  11.40608  8.455278  24.96531  3.478169  51.69516

9  5.091213  12.14777  8.010519  26.68690  4.466718  48.68809

10  5.218342  13.00558  7.678013  27.61527  5.207827  46.49331

 Variance Decomposition of DLINV:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLINV

1  2.322079  0.048133  0.047612  0.965724  60.99424  37.94429

2  2.609242  0.546463  0.043366  1.618619  59.18814  38.60341

3  2.787233  0.533830  0.066645  1.931077  59.80745  37.66100

4  3.308566  0.609197  0.247651  1.849398  60.20521  37.08855

5  4.136862  1.196417  0.279000  1.596643  64.01465  32.91329

6  4.324572  1.197408  0.304747  1.583363  64.59781  32.31667

7  4.518794  1.195836  0.300731  1.597959  65.54744  31.35804

8  4.788231  1.177916  0.705364  1.555225  66.07900  30.48250

9  5.060379  1.209537  1.318674  1.533220  65.91619  30.02238

10  5.132717  1.343082  2.566550  1.507409  65.06482  29.51814

 Variance Decomposition of DLIMP:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLIMP

1  2.032223  20.04006  0.116647  0.012530  22.62715  57.20361

2  2.237094  18.20019  0.092236  0.025209  21.90170  59.78067

3  2.348830  17.67044  0.084215  0.084595  22.30718  59.85357

4  2.804521  15.88408  3.820851  2.060091  21.17448  57.06049

5  4.006393  14.69670  4.443423  2.104610  27.99740  50.75787

6  4.289678  14.40330  4.894619  2.099483  28.90798  49.69462

7  4.532607  13.98432  5.340652  2.027952  30.39826  48.24881

8  4.835216  13.53106  5.226219  2.510143  31.58832  47.14426

9  5.112079  13.67783  5.164222  2.741688  31.37031  47.04595

10  5.200191  13.95541  5.199777  2.848666  31.12766  46.86848

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLGDP DDEF DI DLCN DLINV DLIMP 

 .Variance Decomposition(: حتليل التباين 04) امللح  رقم
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 (:مؤشرات التنمية املستدامة05 امللح  رقم)
 مؤشرات البعد االقتصادي. .1

 السنة
معدل 

النمو )% 
 سنوايً(

رصيد 
احلساابت 
اجلارية )% 
من إمجايل 
الناتج 
 احمللي(

النمو يف 
نصيب 
الفرد من 
إمجايل 
احمللي الناتج 

 )% سنوايً(

امليزان 
اخلارجي على 
السلع 

واخلدمات 
)% من 

إمجايل الناتج 
 احمللي(

أرصدة الدين 
اخلارجي )% 
من إمجايل 
الدخل 
 القومي(

إمجايل 
تكوين رأس 
املال )% 
من إمجايل 
الناتج 
 احمللي(

إمجايل 
االـتياطيات 
)% من 

إمجايل الدين 
 اخلارجي(

إيرادات 
املوارد 
النفطية 
)% من 
إمجايل 
الناتج 
 احمللي(

االستثمار 
األجنيب 

املباشر)% 
من إمجايل 
الناتج 
 احمللي(

 التضخم
 %(
 سنواي(

2000 3,82 16,7 2,428 21,281 62,8 26,248 21,79 12,902 0,025 0,34 
2001 3,01 12,9 1,676 14,672 54,3 23,564 53,21 11,207 0,017 4,23 
2002 5,61 7,7 4,279 9,875 51,3 26,841 86,21 11,790 0,174 1,42 
2003 7,20 13 5,851 14,373 42,1 30,653 109,14 14,203 0,041 4,27 
2004 4,30 13 2,943 14,405 35,2 30,341 149,13 16,250 0,297 3,96 
2005 5,91 20,5 4,453 23,132 26,3 33,264 203,74 21,359 0,053 1,38 
2006 1,68 24,7 0,211 26,891 23,6 31,656 346,16 22,977 0,068 2,31 
2007 3,37 22,7 1,799 22,198 13,5 30,170 1378,20 21,613 0,109 3,67 
2008 2,36 20,1 0,714 19,262 8,1 34,469 1874,19 23,138 0,186 4,86 
2009 1,63 0,3 -0,102 -0,581 9,8 37,348 2370,95 15,129 0,156 5,73 
2010 3,63 7,5 1,764 7,022 10,5 46,876 2090,20 17,613 0,136 3,91 
2011 2,89 9,9 0,930 10,102 9,3 41,430 2347,85 20,334 0,267 4,52 
2012 3,37 5,9 1,321 8,376 9,3 38,055 3155,48 18,778 -0,020 8,89 
2013 2,77 0,4 0,696 2,809 7,6 39,158 3636,70 17,364 -0,130 3,25 
2014 3,79 -4,4 1,733 -1,708 7,7 43,391 3840,12 15,715 -0,009 2,92 
2015 3,76 -16,5 1,790 -13,360 8,8 45,554 3375,12 9,070 0,058 4,78 
2016 3,3 -16,6 1,431 -14,269 20,6 50,689 3223,79 10,924 0,029 6,40 
2017 1,7 -12,3 -0,053 -12,305 25,8 50,709 2209,67 10,224 0,024 5,60 

https://data.worldbank.org/  :Source 
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 ي.مؤشرات البعد االجتماع .2

 السنة

العمر املتوقع 
عند امليحالد، 
إمجايل 

 )ابلسنوات(

اإلنفاق 
على التعليم 
)% من 
إمجايل 
الدخل 
  القومي(

تعداد 
السكان 
)مليون 
 نسمة(

االلتحاق 
ابملدارس، 
التعليم 
العايل 
)% من 
 اإلمجايل(

معدل انتشار 
سوء التغذية 
)% من 
تعداد 
 السكان(

عدد 
السنوات 
املتوقعة 
 للدراسة

 معدل البطالة

معدل انتشار 
سوء التغذية 
)% من 
تعداد 
  السكان(

براءات 
 االخرتاع،

2000 70,29 4,467 31,2 15,56 10,7 10.9 29,50 10,7 32 
2001 70,78 4,467 31,6 15,56 10,2 11.1 27,30 10,2 51 
2002 71,28 4,467 32,0 17,27 9,7 11.5 25,70 9,7 43 
2003 71,78 4,467 32,4 18,47 9,3 11.7 23,70 9,3 30 
2004 72,28 4,467 32,8 19,03 9 12.0 17,70 9 58 
2005 72,77 4,467 33,3 20,75 8,8 12.3 15,30 8,8 59 
2006 73,23 4,467 33,8 21,21 8,4 12.3 12,30 8,4 58 
2007 73,65 4,467 34,3 23,46 8 12.6 13,80 8 84 
2008 74,03 4,467 34,9 25,46 7,5 13.1 11,30 7,5 95 
2009 74,37 4,467 35,5 29,76 7 13.6 10,20 7 90 
2010 74,68 4,467 36,1 29,77 6,3 14.0 10,00 6,3 76 
2011 74,94 4,467 36,8 31,13 5,6 14.4 10,00 5,6 94 
2012 75,19 4,467 37,6 32,15 5 14.4 11,00 5 119 
2013 75,42 4,467 38,3 33,87 4,7 14.4 9,80 4,7 118 
2014 75,64 4,467 39,1 34,50 4,6 14.4 10,21 4,6 94 
2015 75,86 4,467 39,9 36,82 4,6 14.5 11,20 4,6 89 
2016 76,08 4,467 40,6 42,66 4,6 14.6 10,20 4,6 106 
2017 76,08 4,467 41,3 43,66 4,6 14.7 12,30 4,6 121 

https://data.worldbank.org/  :Source 
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 مؤشرات البعد البيئي. .3

 ةالسن

استهحالك 
السماد 

)كيلوغرام 
لكل هكتار 
من األراضي 

الصاحلة 
 للزراعة( 

األراضي 
الزراعية 
)% من 
مساـة 

 األراضي( 

األراضي 
القابلة 
للزراعة 
)ألف 

 هكتار( 

انبعااثت غاز 
اثين أكسيد 

الكربون الناجتة 
عن وسائل 

النقل )% من 
إمجايل ـرق 

 الوقود(

كثافة 
السكان 
)عدد 

األشخاص 
يف املرت 

املربع من 
مساـة 

 األراضي( 

مساـة 
الغاابت 
)% من 
مساـة 

 األراضي( 

استهحالك 
الطاقة 
املتجددة 
)% من 
امجايل 
 الطاقة(

 نضوب 
املوارد 
ةاملعدني  

من %) 
إمجايل 
الدخل 
(القومي  
  

نضوب  
مصادر 
الطاقة 

)% من 
إمجايل 
الدخل 
 القومي( 

2000 9,64 16,80 7662 27,39 13,09 0,66 0,4 0,006 8,30 
2001 9,64 16,84 7583 27,05 13,26 0,66 0,0 0,004 7,61 
2002 9,64 16,73 7547 28,40 13,43 0,66 0,4 0,004 7,98 
2003 6,00 16,75 7504 30,23 13,60 0,65 0,4 0,004 9,96 
2004 25,10 17,28 7493 30,02 13,78 0,65 0,4 0,005 11,57 
2005 7,43 17,30 7511 31,18 13,98 0,64 0,6 0,008 15,76 
2006 13,26 17,29 7470 31,74 14,18 0,68 0,4 0,018 17,00 
2007 14,96 17,32 7469 32,52 14,40 0,71 0,4 0,017 15,64 
2008 8,58 17,34 7489 33,13 14,64 0,74 0,4 0,027 16,61 
2009 13,99 17,37 7493 32,32 14,89 0,77 0,4 0,017 11,05 
2010 19,48 17,37 7502 33,10 15,16 0,81 0,3 0,022 11,81 
2011 17,49 17,38 7502 31,97 15,46 0,81 0,2 0,020 13,88 
2012 19,40 17,38 7507 32,56 15,77 0,81 0,2 0,021 13,31 
2013 19,66 17,40 7496 32,83 16,10 0,81 0,2 0,013 12,18 
2014 24,64 17,40 7469 35,28 16,42 0,82 0,2 0,008 11,10 
2015 23,37 17,41 7462 35,29 16,74 0,82 0,2 0,006 6,64 
2016 23,37 17,42 7460 35,48 17,05 0,82 0,2 0,005 7,90 
2017 23,37 17,43 7460 35,58 17,35 0,80 0,2 0,005 7,90 

https://data.worldbank.org/  :Source 

 

-  املؤشرات املستبعدة. 
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 .السياسة املالية )االيرادات والنفقات( مؤشرات .4

 السنة ( مليار دج)  النفقات (مليار دجااليرادات )
1578,1 1178,1 2000 

1 505,50 1 321,00 2001 
1 603,20 1 550,60 2002 
1 809,90 1 639,30 2003 
2 066,10 1 888,90 2004 
3112,7 1292,9 2005 

3 639,90 2 453,00 2006 
3 688,91 3 108,71 2007 
3 819,20 4 176,10 2008 
3 275,40 4 246,30 2009 
3 074,60 4 466,90 2010 
3 489,80 5 853,60 2011 
3 804,00 7 058,20 2012 
3 895,30 6 024,10 2013 
3 927,80 6 995,80 2014 
4 552,50 7 656,30 2015 
5 011,60 7 297,50 2016 
6 183,00 7 389,00 2017 

Source:    
- www.fmi.org  

- http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective  

 

 قياس اآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية يف شكلها السنوي.يف سابقا املعطيات املستخدمة  سنف 
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نتائج التحليل العاملي مصفوفة االرتباط : 06امللح  رقم   
 االقتصادي مصفوفة االرتباط اخلاصة ابلبعد .1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معدل النمو )% 

سنوياً(

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي(

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً(

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي(

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي(

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من 

إجمالي الناتج 

المحلي(

إجمالي االحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي(

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي(

االستثمار األجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( التضخم)% سنويا(

معدل النمو )% 

سنوياً( 1,000 ,178 ,987 ,222 ,424 -,329 -,418 -,134 ,025 -,338

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,178 1,000 ,269 ,993 ,292 -,772 -,706 ,713 ,297 -,450

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً( ,987 ,269 1,000 ,311 ,530 -,438 -,551 -,128 ,078 -,398

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي( ,222 ,993 ,311 1,000 ,346 -,801 -,721 ,678 ,238 -,497

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي( ,424 ,292 ,530 ,346 1,000 -,658 -,801 -,422 ,012 -,495

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من إجمالي 

الناتج المحلي( -,329 -,772 -,438 -,801 -,658 1,000 ,794 -,204 -,158 ,491

إجمالي االحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي( -,418 -,706 -,551 -,721 -,801 ,794 1,000 -,082 -,337 ,550

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( -,134 ,713 -,128 ,678 -,422 -,204 -,082 1,000 ,235 -,092

االستثمار األجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,025 ,297 ,078 ,238 ,012 -,158 -,337 ,235 1,000 -,040

التضخم)% سنويا( -,338 -,450 -,398 -,497 -,495 ,491 ,550 -,092 -,040 1,000

معدل النمو )% 

سنوياً( ,240 ,000 ,188 ,040 ,091 ,042 ,297 ,460 ,085

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,240 ,140 ,000 ,120 ,000 ,001 ,000 ,116 ,031

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً( ,000 ,140 ,104 ,012 ,035 ,009 ,307 ,380 ,051

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي( ,188 ,000 ,104 ,080 ,000 ,000 ,001 ,171 ,018

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي( ,040 ,120 ,012 ,080 ,001 ,000 ,041 ,481 ,018

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من إجمالي 

الناتج المحلي( ,091 ,000 ,035 ,000 ,001 ,000 ,209 ,265 ,019

إجمالي االحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي( ,042 ,001 ,009 ,000 ,000 ,000 ,373 ,086 ,009

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,297 ,000 ,307 ,001 ,041 ,209 ,373 ,174 ,358

االستثمار األجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,460 ,116 ,380 ,171 ,481 ,265 ,086 ,174 ,437

التضخم)% سنويا( ,085 ,031 ,051 ,018 ,018 ,019 ,009 ,358 ,437

a. Déterminant = 1,12E-009

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)
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 مصفوفة االرتباط اخلاصة ابلبعد البيئي. .3
 

 

العمر المتوقع عند 

الميالد، إجمالي 

)بالسنوات(

تعداد السكان )مليون 

نسمة(

االلتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

اإلجمالي(

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة معدل البطالة

العمر المتوقع عند 

الميالد، إجمالي 

)بالسنوات(
1,000 ,955 ,951 -,980 ,985 -,913

تعداد السكان )مليون 

نسمة(
,955 1,000 ,990 -,970 ,949 -,761

االلتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

اإلجمالي(

,951 ,990 1,000 -,956 ,950 -,765

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

-,980 -,970 -,956 1,000 -,989 ,841

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة
,985 ,949 ,950 -,989 1,000 -,880

معدل البطالة -,913 -,761 -,765 ,841 -,880 1,000

العمر المتوقع عند 

الميالد، إجمالي 

)بالسنوات(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

تعداد السكان )مليون 

نسمة(
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

االلتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

اإلجمالي(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

معدل البطالة ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)

a. Déterminant = 3,88E-009

استهالك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من األراضي 

الصالحة للزراعة(

األراضي الزراعية 

)% من مساحة 

األراضي(

األراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

كثافة السكان )عدد 

األشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

األراضي(

مساحة الغابات )% 

من مساحة 

األراضي(

استهالك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(

استهالك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من األراضي 

الصالحة للزراعة(

1,000 ,682 -,533 ,671 ,768 ,701 -,472 -,238

األراضي الزراعية 

)% من مساحة 

األراضي(

,682 1,000 -,741 ,839 ,760 ,728 -,132 ,368

األراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(
-,533 -,741 1,000 -,830 -,661 -,511 ,043 -,283

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

,671 ,839 -,830 1,000 ,917 ,810 -,207 ,075

كثافة السكان )عدد 

األشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

األراضي(

,768 ,760 -,661 ,917 1,000 ,904 -,486 -,184

مساحة الغابات )% 

من مساحة األراضي(
,701 ,728 -,511 ,810 ,904 1,000 -,554 -,112

استهالك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

-,472 -,132 ,043 -,207 -,486 -,554 1,000 ,481

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(

-,238 ,368 -,283 ,075 -,184 -,112 ,481 1,000

استهالك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من األراضي 

الصالحة للزراعة(

,001 ,011 ,001 ,000 ,001 ,024 ,171

األراضي الزراعية 

)% من مساحة 

األراضي(

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,301 ,066

األراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(
,011 ,000 ,000 ,001 ,015 ,433 ,128

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,205 ,383

كثافة السكان )عدد 

األشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

األراضي(

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,020 ,233

مساحة الغابات )% 

من مساحة األراضي(
,001 ,000 ,015 ,000 ,000 ,009 ,328

استهالك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

,024 ,301 ,433 ,205 ,020 ,009 ,022

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(
,171 ,066 ,128 ,383 ,233 ,328 ,022

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)

a. Déterminant = 3,65E-005
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Matrice de corrélationa 

 

 السماد استهالك

 من هكتار لكل كيلوغرام)

 الصالحة األراضي

 (للزراعة

 %) الزراعية األراضي

 (األراضي مساحة من

 عند المتوقع العمر

 إجمالي الميالد،

 (سنويا ً %) النمو معدل (بالسنوات)

 الجارية الحسابات رصيد

 الناتج إجمالي من %)

 (المحلي

 من الفرد نصيب في النمو

لناتجا إجمالي  المحلي 

 (سنويا ً %)

Corrélation من هكتار لكل كيلوغرام) السماد استهالك 

 (للزراعة الصالحة األراضي
1,000 ,682 ,725 -,361 -,688 -,446 

 645,- 373,- 562,- 879, 1,000 682, (األراضي مساحة من %) الزراعية األراضي

 576,- 671,- 459,- 1,000 879, 725, (بالسنوات) إجمالي الميالد، عند المتوقع العمر

 987, 178, 1,000 459,- 562,- 361,- (سنويا ً %) النمو معدل

 الناتج إجمالي من %) الجارية الحسابات رصيد

 (المحلي
-,688 -,373 -,671 ,178 1,000 ,269 

 المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في النمو

 (سنويا ً %)
-,446 -,645 -,576 ,987 ,269 1,000 

Signification (unilatéral) من هكتار لكل كيلوغرام) السماد استهالك 

 (للزراعة الصالحة األراضي
 ,001 ,000 ,070 ,001 ,032 

 002, 064, 008, 000,  001, (األراضي مساحة من %) الزراعية األراضي

 006, 001, 028,  000, 000, (بالسنوات) إجمالي الميالد، عند المتوقع العمر

 000, 240,  028, 008, 070, (سنويا ً %) النمو معدل

 الناتج إجمالي من %) الجارية الحسابات رصيد

 (المحلي
,001 ,064 ,001 ,240  ,140 

 المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في النمو

 (سنويا ً %)
,032 ,002 ,006 ,000 ,140  

a. Déterminant = 8,32E-005 

 

 22version  SPSS : خمرجات صدرامل

 



 .2017-2000ة للفت  آلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية على حتقيق استدامة التنمية يف اجلزائرا
 

 :امللخص
ئر، من خالل اواستدامة التنمية يف اجلز  هدفت الدراسة إىل قياس اآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية    

الكلية )الناتج  بعض املتغريات ياس آاثر اإليرادات والنفقات علىاستخدام منوذج متجه االحندار الذايت اهليكلي لق
كوتات حتليل العالقة الكمية مل(. كما مت .... اخل، االسعار الستهالك اخلاص، االستثمار اخلاصاحمللي اإلمجايل، ا

 السياسة املالية على أبعاد التنمية املستدامة ابستخدام التحليل العاملي.
حيث كانت استجابة  ؛املتغريات الكلية يف املالية على التأثريوقد توصلت نتائج الدراسة إىل حمدودية السياسة      

لسياسة املالية اآلاثر التوسعية لمقارنة ابالستثمارات املخصصة خالل فرتة الدراسة، وعليه فإن النمو ضعيفة جدا 
 متارس نوعا من  اآلاثر الالكنزية.املنتهجة 

، حيث أن معدل اارتباطا معنواي عكسيكان ص عالقة السياسة املالية مع البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  فيما خي
 النمو الذي ميثل البعد االقتصادي يتعارض مع التنمية املستدامة، وهو ما يفند النتائج السابقة.

 ع مكوتات السياسة املالية.مأما فيما خيص البعد االجتماعي والبيئي كان االرتباط إجيابيا ومعنواي 
 .، اجلزائرالكلمات املفتاحية: اآلاثر االقتصادية الكلية، السياسة املالية، التنمية املستدامة

Abstract 

    The aim of this study is to measure the economic impact of fiscal policy and 

sustainable development in Algeria, by using the structural auto-regression. The 

use of these models allow an effective measurements of the direct effects of 

revenues and expenditures on principal macro variable, such as GDP, private 

consumption, private investment, prices,… etc.  The relation between the 

components of fiscal policy and the dimension of the sustainable development 

has also treated by using factor analysis. 

    The study came to the result that the limited fiscal policy has an impact on the 

macro economic variables. Therefore, I came to the idea that the expansionary 

effects are totally inverse to what Keynesians declared.   

     Concerning the relation between the fiscal policy and the economic dimension 

of sustainable development, I also came to the point that there is a negative 

relation. 

     Concerning the correlation between the social and environmental dimensions 

and components of fiscal policy the study confirm that the correlation  was 

positive and very significant. 

Keywords: Macroeconomic Effect, Fiscal policy, Sustainable Development,    

Algeria. 

     




