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 وتقدير شكر
 

 

احلمد هلل رب العاملني محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، والشكر على توفيقه 
وامتنانه، شكرا يكافئ املزيد من إحسانه، والصالة والسالم على رسول اهلدى حممد بن عبد 

 اهلل خري خلقه وصفوة رسله ومن وااله واتبع هداه إىل يوم الدين وبعد.
 ".من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل عليه وسلم: " قال رسول اهلل صلى اهلل

جزيل شكري وخالص تقديري وفائق احرتامي إىل   أقدمأن يف املقال األول يسعدين 
 يناألستاذ خص بالذكر:أجناز هذا العمل املتواضع، و إيد املساعدة يف يل كل من قدم 

ا البحث، ومل على هذ باإلشراف تفضال نذيلال محلي كمالو بركان يوسفني املشرف
 ه من توجيهات ونصائح مثينة زادت من قيمة الدراسة.اجهدا يف مساعديت مبا قدم ايدخر 

كما أتقدم بأمسى معاين الشكر والعرفان إىل كل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة على 
 جوانبه. إثراءوحضورها للمشاركة يف  االطروحةقبوهلا مناقشة موضوع 
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 داءــاإله
 
 

 إىل أعز ما منلك يف الوجود،

 ،إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهلل لنا وأطال يف عمرمها

 إخويت وأخوايت،إىل 

 إىل زوجي وأوالدي،

 كل من مجعتين هبم األقدار خالل املراحل الدراسية،إىل  

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضع هذا.
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 ملخص:

الصدمات احلاصلة يف متغريات السياسة املالية على متغريات مربع كالدور  أثرهدفت هذه الدراسة اىل قياس 

منوذج مقاربة قياسية تتمثل يف ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام  .)1990-2018لالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة (

  .SVARمتجه االحندار الذايت اهليكلي 

هيكلية واحدة يف النفقات العامة سيكون هلا أثر سليب ضعيف نسبيا على الناتج احمللي إن حدوث صدمة 

اإلمجايل احلقيقي يف االجل الطويل، اما تأثري هذه الصدمة على معدالت التضخم فقد جاءت موجبة. بالنسبة 

ة على املدى املتوسط الستجابة معدل البطالة وميزان املدفوعات فقد كانت سالبة يف املدى القصري لتصبح موجب

  والطويل.

إن حدوث صدمة هيكلية واحدة يف اإليرادات العامة سيكون هلا أثر موجب ومعنوي على الناتج احمللي 

اإلمجايل احلقيقي على املدى الطويل لكن مبضاعف صغري جدا، يف حني ستولد هذه الصدمة نوعا من االخنفاض 

ى معدل البطالة وميزان املدفوعات سيكون موجب على املدى يف معدالت التضخم. أما تأثري هذه الصدمة عل

  القصري وسالب على املدى املتوسط. 

 .SVAR، منوذج Kaldor النفقات العامة، اإليرادات العامة، متغريات مربع كالدور: لمفتاحيةالكلمات ا

  

Abstract: 

This study aimed to measure the impact of shocks in fiscal policy variables on kaldor 

square variables of the Algerian economy during the period (1990-2018). To achieve this goal, 

an econometric approach is sed, represented in the structural vector autoregressive SVAR 

model. 

The occurrence of a single structural shock in public expenditures will have relatively a 

weak negative impact on real GDP in the long term, whereas the impact of this shock on 

inflation rates was positive. As for the response to the unemployment rate and balance of 

payments was negative in the short term to become positive in the medium and long term. 

The occurrence of a single structural shock in public revenues will have a positive and 

significant impact on real GDP in the long term, but with a very small multiplier effect, while 

this shock will generate a kind of decline in inflation rates. As for the impact of this shock on 

the unemployment rate and the balance of payments, it will be positive in the short term and 

negative in the medium term. 

Key words: Public expenditure, Public revenue, Kaldor square variables, SVAR model 
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  مقدمة عامة

 أ

 

    :تمهيد

شهد العامل عدة صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكالت جديدة متتالية مل يعرفها من قبل تتمثل يف  
مما أدى إىل بروز عدة أفكار اقتصادية متباينة  ،الكساد التضخمي وغريها ،التضخم ،البطالة ،كل من الكساد

على تشخيص هذه األزمات وطرق جسدا عدة مدارس خمتلفة ظهرت خالل حقبات زمنية متعاقبة عملت 
  عالجها.

شكلت السياسة النقدية حموراً  هاماً  يف تلك األفكار فمرت بعدة مراحل من حيث درجة تأثريها على 
وبالتايل اختلف موقعها من حيث األمهية يف هيكل السياسة االقتصادية  ،النشاط االقتصادي وفعالية هذا التأثري

سع عشر مكان الصدارة، فكانت األداة الوحيدة املعرتف ا كمحدد للسياسة الكلية، فاحتلت يف القرن التا
مث جاء" كينز" يف القرن العشرين ليؤكد أن السياسة املالية لفعالة لتحقيق اإلنعاش االقتصادي، االقتصادية والوسيلة ا

عينات اليت عرفتها الدول املتقدمة إال أن أزمة السب، على املتغريات االقتصادية الكلية التأثرييف   هي األكثر فعالية
 فريدمان األمريكياالقتصادي  بزعامة النقديةسامهت يف بروز املدرسة وعجز املدرسة الكينزية يف إجياد احللول، 

قدرة السياسة النقدية يف عالج السياسة املالية يف حتقيق التوازن االقتصادي و  عدم مقدرةاألخرية  هذه حيث ترى
، ولقد تبنت املؤسسات املالية والنقدية الدولية وعلى وجه اخلصوص صندوق النقد د القومياختالالت االقتصا

  .املقدمة للدول اإلصالحيةا املدخل النقدي يف عالج االختالالت املالية، وأساسا يف معظم براجمها ذالدويل ه
السياسة النقدية يف النشاط  لى طبيعة تأثري صدماتعمقارنة باالهتمام البالغ لألدبيات التطبيقية وإمجاعها 

، وقد أدت االقتصادي االستقراردورها يف  ، حظيت السياسة املالية باهتمام قليل وأمهل إىل حد بعيداالقتصادي
األزمة املالية األخرية وتداعياا باألكادميني، البنوك املركزية واحلكومات إىل إعادة النظر يف دور السياسة املالية 

ولة إجياد حقائق جتريبية أو تطبيقية تفضي إىل إمجاع حول طبيعة تأثريات الصدمات النوعية أو االستقراري، وحما
  .الكلية االقتصاديةاهليكلية للسياسة املالية على املتغريات 

عتماد على دوات السياسة املالية وذلك باإلأاجلزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع يف استخدام 
آثار على االقتصاد الكلي جعلت من منو إمجايل  ،  ترتب عن ذلكية كمصدر رئيسي للعملة الصعبةاملوارد البرتول

الناتج احمللي احلقيقي مرهونا بتقلبات أسعار النفط الدولية، اليت كان هلا فروقات مقابلة لقيمة الصادرات 
باشر على إدارة اإلنفاق العام الذي انتقل كما كان هلا أيضا تأثري م،  مدى توفر النقد األجنيبواإليرادات العمومية و 

منذ بداية ، لكن 1993من هذا الناتج سنة  %40إىل حوايل  1963من الناتج اإلمجايل اخلام سنة  %22,33من 
شرعت اجلزائر يف تطبيق جمموعة من اإلصالحات االقتصادية من أجل تغيري منط تسيري االقتصاد  التسعينات

مع تقليل  1992حبيث مت تبّين قانون اإلصالح الضرييب سنة  ،ة املالية لإليرادات النفطيةوالتخفيف من تبعية السياس
تدخل الدولة يف االقتصاد وفسح اال للمبادرة اخلاصة. غري أن أهم ما ميز هذه املرحلة هو ارتفاع حجم الدين 
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التطهري املايل للمؤسسات العاجزة، مما  العمومي للدولة نتيجة ارتفاع حجم املديونية اخلارجية وتبين الدولة لسياسة
  أسفر عن اختالل يف املالية العامة للدولة أضفى ميزة عدم القدرة على التحمل املوازين. 

عودة ارتفاع أسعار احملروقات يف السنوات األخرية أعطى دفعا جديدا للسياسة املالية، حيث سامهت 
كلية، لعل من أمهها اخنفاض حجم املديونية اخلارجية ونسبة بشكل كبري يف حتسني بعض املؤشرات االقتصادية ال

 البطالة وارتفاع نسب النمو االقتصادي.
بسبب استفادا من  2008من أن اجلزائر من بني الدول اليت متكنت من ختطي األزمة املالية لسنة بالرغم 

مل يكن  2014عر الربميل من النفط سنة ارتفاع سعر البرتول يف السنوات السابقة لألزمة، لكن االخنفاض اهلائل لس

يف صاحل أغلب الدول اليت تعتمد يف صادراا على النفط، حيث متثل اجلباية البرتولية النسبة األكرب من إيرادات 

الدولة اجلزائرية اليت متول ا معظم نفقاا املسطرة، إن هذه األزمة أكدت ضرورة تنويع االقتصاد وإحالل اجلباية 

  ة حمل اجلباية البرتولية للرفع من معدالت النمو االقتصادي واستدامته. العادي

 اجلزائري السياسة املالية كان هلا تأثري كبري يف متغريات االقتصاد الكليعلى ما سبق ميكن القول بان  بناءا 
بالطرق واألدوات األساليب الكمية يف التحليل االقتصادي، حيث تزودنا  تماد علىا األثر ميكن االعذولقياس ه

 مناذجسواء على شكل  اإلحصائية والرياضية اليت تساعدنا على النمذجة القياسية ملختلف الظواهر االقتصادية
   .أو مناذج أخرى احندار

  إشكالية البحث:

 ال التايل:ميكننا طرح اإلشك ربع كالدورملى متغريات عالسياسة املالية  أثرلقياس وفقا ملا سبق وحماولة منا 

ما مدى تأثر المؤشرات االقتصادية الممثلة لمربع كالدور السحري بأدوات السياسة المالية في الجزائر 

  ؟)1990-2018(خالل الفترة 

  هذا التساؤل يقودنا إىل طرح عدة أسئلة فرعية:
ة ملتغريات مربع  كيف اثرت اإلصالحات االقتصادية اليت مست السياسة املالية يف حتقيق املعدالت املرغوب  -

   كالدور السحري يف اجلزائر؟
  ؟SVAR هل ميكن منذجة عالقة متغريات السياسة املالية مبتغريات كالدور وفق منوذج االحندار الذايت اهليكلي -
ما هو أثر الصدمات املمكنة يف السياسة املالية بأداا االنفاقية على متغريات مربع كالدور يف املدى القصري  -

  د؟والبعي
  ما هو أثر الصدمات احلاصلة يف اإليرادات العامة على متغريات مربع كالدور يف املدى القصري والبعيد؟ -  
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   :فرضيات البحث

  انطالقا من التساؤالت املطروحة مت تبين الفرضيات التالية:

  ؛السياسة املالية بشكل كبري يف حتسن مستوى متغريات مربع كالدورإصالحات سامهت  -
يف منذجة عالقة متغريات السياسة املالية مبتغريات   SVAR االعتماد على منوذج االحندار الذايت اهليكليميكن  -

   كالدور وأيضا لقياس صدمات السياسة املالية على متغريات كالدور؛
إن الصدمات احلاصلة واحملتملة يف النفقات العامة ستولد اثار موجبة على الناتج احمللي، معدالت التضخم  -

  ؛والبعيدمعدالت البطالة على املدى القصري املدفوعات، يف حني ستولد اثار سالبة على  ورصيد ميزان
الناتج احمللي، رصيد ميزان إن الصدمات احلاصلة واحملتملة يف اإليرادات العامة سينتج عنها اثار موجبة على  -

  .والبعيداملدى القصري  على معدالت التضخم ومعدالت البطالةسالبة على املدفوعات، يف حني ستولد اثار 

  مبررات اختيار الموضوع: 

  سباب أمهها:لقد مت اختيار هذا املوضوع بناءا على عدة أ

 الشخصي بالبحث يف جماالت االقتصاد الكلي؛ االهتمام -

لسياسة املالية على الصدمات اهليكلية لتوظيف أساليب القياس االقتصادي كمحاولة لقياس أثر  -
 متغريات االقتصاد الكلي.

  :دافهاالدراسة وأه هميةأ

التحليل االقتصادي الكلي وما تشهده يستمد هذا املوضوع أمهيته من أمهية استخدام التقنيات الكمية يف 
  من تطور ملحوظ، إىل جانب األثر الكبري الذي متارسه السياسة املالية على متغريات االقتصاد الكلي.

 وعلى هذا األساس تتجلى أهداف الدراسة فيما يلي:
 عرض اجلوانب النظرية للسياسة املالية وإسقاط ذلك على واقع اجلزائر؛ -
 .القياسية النماذجباستخدام  مربع كالدور لالقتصاد اجلزائريلسياسة املالية على متغريات حماولة قياس أثر ا -

  حدود الدراسة:

  ؛ياجلزائر مت إجراء هذه الدراسة على مستوى االقتصاد الحدود المكانية: 

جديد بداية عهد  1990. تعترب سنة 2018اىل  1990تغطي هذه الدراسة الفرتة املمتدة من الحدود الزمنية: 
  طبقت اجلزائر جمموعة من اإلصالحات االقتصادية من أجل تغيري منط تسيري االقتصادلالقتصاد اجلزائري حيث 

  عمومية.  الستثمارية الربامج اال العديد منهذه الفرتة تطبيق  كما شهدت
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  لبحث واألدوات المستخدمة:امنهج 

يتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على إشكالية البحث املدروسة واختبار الفرضيات س
(املفهوم، األدوات، مراحل تطورها، أهدافها وعالقتها  وذلك لعرض اجلوانب النظرية املتعلقة بالسياسة املالية

د اجلزائري، كما ا، باإلضافة اىل حتليل واقع السياسة املالية ومتغريات مربع كالدور لالقتصة النقدية....)بالسياس
  الكمية إلجراء الدراسة القياسية. باألساليبستعانة سيتم اال

اإلحصاءات املنشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء التطبيقي فسنعتمد أساسا على  شقالأما يف   
)ONS لس االقتصادي وباإلضافة إىل إحصاءات املنظمات االقتصادية وزارة املاليةو  والبيئي االجتماعي)، ا ،

، اليت حتلل أوضاع االقتصاد اجلزائري انطالقا من مؤشراته االقتصادية البنك العامليو النقد الدويل  الدولية كصندوق
   .وذلك الستخراج النتائج MS-Exelو  Eviews 10الكلية، كما نستعني ببعض الربامج اإلحصائية 

 مرجعية الدراسة: 

  عض الدراسات السابقة من بينها:مبا أن الدراسة ذات منظور اقتصادي وقياسي، فقد اعتمدنا على ب

 الدراسات باللغة العربية:

ترشيد سياسة االنفاق العام باتباع منهج االنضباط )، بعنوان: "2014-2015، (بن عزة محمددراسة 

  ".باألهداف دراسة تحليلية قياسية لدور االنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية في الجزائر
هدفت االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  لية العلومكأطروحة دكتوراه،  

 ألثرهذه الدراسة اىل توضيح جانب مهم يتعلق برتشيد النفقات العامة، باإلضافة اىل إجراء دراسة قياسية 
لباحث منوذج االحندار ). استخدم ا1970-2013قات العامة على متغريات مربع كالدور وذلك خالل الفرتة (النف

  الستخراج النتائج. VARالذايت 
 أثرخالل السنة األوىل سيكون هلا  %1توصلت الدراسة اىل أن حدوث صدمة يف االنفاق العام تقدر ب 

بينما  ،إجيايب جد ضعيف على الناتج احمللي على املدى القصري، لكن هذا األثر سيصبح سلبيا على املدى الطويل
كان   طويللكانت سلبية يف السنة األوىل والثانية، لكن على املدى ا  ر أثر النفقات العامة على البطالةنتيجة تقدي

هناك تأثري إجيايب وذلك بتسجيل اخنفاض يف معدالت البطالة. أثرت الصدمة بشكل إجيايب على معدل التضخم 
طويل كانت سلبية، فيما خيص رصيد امليزان يف السنة األوىل، لكن االثار اليت مت تسجيلها على املدى املتوسط وال

    التجاري فقد تأثر بشكل سليب على طول فرتة االستجابة.

اثار صدمات السياسة المالية على النشاط االقتصادي ، بعنوان: "2015، قوري يحيى عبد اهللادراسة 

  ".SVAR، باستعمال نماذج 2012-1970في الجزائر دراسة قياسية للفترة 
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بحث يف االقتصاد التطبيقي مركز ال، 113، العدد 31، الد Les cahiers du creadمقال منشور يف جملة 
هدفت هذه الورقة البحثية اىل دراسة أثر تغريات النفقات وااليرادات العمومية على الناتج احلقيقي للتنمية، اجلزائر، 

باستعمال منهجية االحندار الذايت املتعدد اهليكلية حسب املقاربة التكرارية، أثبتت الدراسة أن أثر السياسة املالية 
، غري أن فعالية السياسة 0.1ى النشاط االقتصادي هو أثر معنوي موجب يف االجل املتوسط حوايل التوسعية عل

  العمومي.  لق مبراقبة االستثماراملالية تتطلب بذل املزيد من اجلهد وعلى اخلصوص فيما يتع

تحليل إدارة السياسة الميزانية في مرحلة اإلصالحات: دراسة ، بعنوان: "2014، خالد منهدراسة  

  ".1990حالة الجزائر منذ سنة 
مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي ، 109، العدد 30 ، الدLes cahiers du creadقال منشور يف جملة م

هدفت هذه الورقة البحثية اىل دراسة وحتليل إدارة السياسة امليزانية يف مرحلة االنتقال حنو اقتصاد للتنمية، اجلزائر، 
   .SVARالسوق، وذلك باستخدام مناذج املتجهات ذات االحندار الذايت اهليكلية 

متارس نوعا  2000ج الدراسة اىل أن سياسة امليزانية التوسعية املنتهجة باجلزائر خاصة منذ سنة توصلت نتائ
من االثار الالكينزية من خالل ظهور اثار املزامحة، وهذا ما يؤكد خاصية القدرة النسية للسياسة امليزانية باجلزائر يف 

   التأثري على املتغريات االقتصادية الكلية.

فعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة "، بعنوان: 2010 ،د الرحيم وسمير بطاهرشيبي عبدراسة 

  ."تحليلية وقياسية
 ،املعهد العريب للتخطيط ،1، العدد 12التنمية والسياسات االقتصادية، الد مقال منشور يف جملة 

النمو االقتصادي والتشغيل وذلك  فعالية السياسة املالية يف الوصول إىل أهدافتناولت هذه الدراسة  الكويت،
راجنر لكشف العالقة بني االنفاق العام كنسبة من الناتج احمللي ونسبة التوظيف ونسبة منو غباستخدام اختبار 

إىل أن اإلنفاق العام ال يقود إىل النمو االقتصادي أو البطالة، بينما  الباحثان وقد توصل اإلمجايل،الناتج احمللي 
  القتصادي يقود إىل االنفاق العام.وجدا أن النمو ا

اآلثار "، بعنوان: 2010 ،بن بوزيان محمد، شيبي عبد الرحيم وشكوري سيدي محمددراسة 

  ."المالية بالجزائر: دراسة تطبيقية قتصادية الكلية لصدمات السياسةاال
حبثت هذه الدراسة يف  مصر، ،536، سلسلة أوراق حبثية رقم منتدى البحوث االقتصادية مقال منشور يف

املالية باستخدام مقاربة مناذج املتجهات ذات االحندار الذايت اهليكلية  االثار االقتصادية لصدمات السياسة
SVAR) 2007-1965، وباستعمال بيانات سنوية ممتدة على طول الفرتة(.  

متارس نوعا من اآلثار الالكينزية من خالل  السياسة املالية التوسعية املنتهجة باجلزائرتوصلت الدراسة اىل أن 
املتغريات  لىع التأثري يفظهور آثار مزامحة، وهذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة املالية باجلزائر 

  ، وبالتايل هناك فعالية نسبية ملثل هذه السياسات يف حتقيق االهداف االقتصادية املرجوة.االقتصادية
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  المقاالت باللغة األجنبية:

 على النموأثر استثمار إيرادات الجباية البترولية وان: "بعن ،Momammed Benyoub، 2018دراسة 

  ".)2000-2015التضخم والبطالة: حالة الجزائر (
L’impact de l’investissement des revenus pétrolière sur la croissance, l’inflation et le 

chomage : Cas D’Algérie (2000-2015) 
ا، تناولت ، أملاني90489، رقم MPRA paper ( Munich Personal RePEC Archive)مقال منشور يف

 الدراسة العالقات القصرية والطويلة االجل ما بني أربع متغريات واملتمثلة يف إيرادات البرتولية، النمو االقتصادي
  .VARمعدل البطالة ومعدل التضخم، وللحصول على النتائج مت االعتماد على منوذج 

ألربعة، كما أن الصدمة احلاصلة يف توصلت الدراسة اىل انعدام العالقة طويلة االجل ما بني املتغريات ا
  .%11، يف حني تؤثر على معدل البطالة سلبا بنسبة %13اإليرادات البرتولية تؤثر إجيابا على الناتج احمللي بنسبة 

  ".SVARاثار صدمات السياسة المالية في رومانيا: منهج ، بعنوان: "Ioana Boiciuc  ،2015 دراسة
The effects of fiscal policy shocks in romania : A SVAR approach 

تناولت الدراسة قياس اثار  ،Elsevier، 32، العدد Procedia يف جملة االقتصاد واملالية مقال منشور
على أهم متغريات االقتصاد الكلي واملتمثلة يف: الناتج احمللي صدمات النفقات العامة وااليرادات الضريبية 

  .Blanchard-Perottiاملقاربة التكرارية ومقاربة  عدل البطالة باستخداماإلمجايل، التضخم، معدل الفائدة، م

 صغري جدا.موجب و أن مضاعف االنفاق احلكومي ومضاعف الضرائب توصلت الدراسة اىل 

اثار السياسة المالية على ، بعنوان: "Alejandro Ricci-Risquete ،Julian Ramajo ،2015دراسة 

  ".كينزي أو غير كينزي؟  هاهل سلوك :االقتصاد االسباني
The effects of fiscal policy on the Spanish economy: Keynesian or non-Keynesian 

behavior? 

صدمات االنفاق تناولت الدراسة قياس اثار ، Elsevier، 37، العدد منذجة السياسةمقال منشور يف جملة 
، لقد مت استعمال بيانات فصلية خالل VECMاخلطأ  احلكومي على االقتصاد االسباين باستخدام منوذج تصحيح

  ).1978-2009الفرتة (
بشكل موجب على الناتج احمللي اإلمجايل  تؤثران صدمة موجبة يف االنفاق احلكومي توصلت الدراسة اىل 

ار . كما سجلت الدراسة وجود االثالطويل كان سليباملتوسط و احلقيقي يف االجل القصري، لكن األثر على املدى 
   الكينزية على املدى القصري وغياا على املدى الطويل.

تحليل ، عنوان: "Oseni Isiaq Olasunkanmi ،Onakoya adegbemi babatunde، 2013دراسة 

  ".تجريبي لصدمات السياسة المالية وديناميكية الحساب الجاري في نيجيريا
Empirical analysis of fiscal shocks and current account dynamics in Nigeria 



  مقدمة عامة

 ز

 

، إثيوبيا، تناولت الدراسة قياس اثار السياسة 1، العدد 7الد البحوث االفريقية،  مقال منشور يف جملة
املالية على احلساب اجلاري ومتغريات أخرى تتمثل يف الناتج احمللي احلقيقي، معدل الفائدة احلقيقي وسعر الصرف 

 SVARالعتماد على منوذج )، كما مت ا1980-2010لنيجرييا، استعمل الباحثان بيانات فصلية تغطي الفرتة (
  الستخراج النتائج. 

توصلت الدراسة اىل ان السياسة املالية التوسعية تؤثر إجيابا على الناتج احمللي، سعر الصرف وتؤثر سلبا 
  على ميزان احلساب اجلاري ومعدل الفائدة.

أثر السياسة ، بعنوان: "Budi Trusnanto ،2012و Ndari Surjaningsih ،G. A. Diah Utariدراسة 

  ".المالية على الناتج والتضخم
The impact of fiscal policy on the output and inflation 

، تناولت الدراسة ، بنك اندونيسيا4، العدد 14ات النقدية والبنكية، الد االقتصادي نشرةمقال منشور يف 
، مت االعتماد على VECM املتعددالسياسة املالية على الناتج والتضخم باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ  أثرقياس 

والضرائب على  ). توصلت الدراسة اىل وجود أثر موجب للنفقات العامة1990-2009بيانات فصلية تغطي الفرتة (
النمو االقتصادي يف االجل الطويل، لكن على املدى القصري تؤثر الزيادة يف النفقات العامة بشكل موجب وكبري 

  على النمو، يف حني الضرائب تؤثر بشكل سليب.
تؤدي الزيادة يف النفقات العامة اىل اخنفاض معدل التضخم، لكن الزيادة يف معدالت الضرائب تؤدي اىل 

 ع معدل التضخم.ارتفا 

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

بع كالدور يف مر  تأيت هذه الدراسة ملعرفة اثار الصدمات احلاصلة يف متغريات السياسة املالية على متغريات
  .SVAR)، وذلك باالعتماد على منوذج االحندار الذايت اهليكلي 1990-2018االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة (

قة هو اجلمع بني متغريات مربع كالدور يف منوذج واحد، اىل بهذه الدراسة عن الدراسات السا إن ما مييز
 جانب حداثة فرتة الدراسة.

  :ةيلي أهم الصعوبات اليت واجهت الباحثنعرض فيماصعوبات البحث: 

تضارب البيانات اإلحصائية الواردة يف املصادر الرمسية خالل فرتة الدراسة (تقارير بنك اجلزائر، وزارة  -
املالية، الديوان الوطين لإلحصائيات وكذلك االحصائيات العاملية الصادرة من البنك الدويل وصندوق 

 النقد الدويل؛

 .SVARج صعوبة تطبيق منوذ  -

  

  



  مقدمة عامة

 ح

 

  البحث: هيكل
يتم التطرق  :فصول أربعإىل  ا البحثذلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واختبار الفرضيات سيتم تقسيم ه

االثار االقتصادية ألدوات الثاين فيخصص لدراسة  لفصلأما ا املاليةلسياسة اإلطار النظري ل إىل األول الفصل يف
ور سياسة املالية ومتغريات مربع كالددراسة حتليلية لتطور متغريات ال الثثال الفصلنتناول يف  ،السياسة املالية

منوذج االحندار الذايت لك باستخدام ذحناول إعطاء بعد كمي للدراسة و  األخري الفصليف و  لالقتصاد اجلزائري،
ور لالقتصاد مربع كالدتغريات ماملالية على السياسة متارسه  الذي األثرمن اجل قياس وحتليل  SVARاهليكلي 
  ).1990-2018خالل الفرتة ( اجلزائري
  خبامتة عامة تضم جمموعة من النتائج والتوصيات وآفاق البحث. ه األطروحةهذ تنتهيل
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  تمهيد:

 تعترب السياسة املالية من السياسات االقتصادية العامة اليت تؤثر بشكل فعال على خمتلف املتغريات االقتصادية

ولكن ال تستطيع السياسة املالية أن حتقق وذلك باالعتماد على أدواا املتمثلة يف اإليرادات العامة والنفقات العامة، 

بل ينبغي التنسيق بينها وبني السياسات األخرى وباخلصوص السياسة  ،كافة األهداف اليت ينشدها االقتصاد

النقدية، وهذا راجع إىل التأثريات املشرتكة للسياستني على النشاط االقتصادي، كما أن تكامل كل من أهدافهما 

  حتقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة للدولة. من شانه أن يؤدي إىل

  :وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

  ؛، أهدافها والية عملهاالسياسة املالية تعريف: المبحث األول

  : تطور السياسة املالية؛المبحث الثاني

 العالقة ما بني السياستني املالية والنقدية.: المبحث الثالث
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 ، أهدافها والية عملهاالسياسة المالية تعريفالمبحث األول: 

حتتل السياسة املالية مكانة هامة بني السياسات االقتصادية، وذلك بفضل أدواا املتعددة اليت تعد من أهم 

                  والقضاء على املشاكل اليت تعوق االستقرار االقتصادي. ،أدوات اإلدارة االقتصادية يف حتقيق التنمية االقتصادية

  .والية عملها أهدافها ،اسة املاليةينتناول فمايلي تعريف الس

   : تعريف السياسة الماليةالمطلب األول

قصد يوتعين حافظة النقود أو اخلزانة، و  Fiscاشتق مصطلح السياسة املالية أساسا من الكلمة الفرنسية 

بالسياسة املالية يف معناها األصلي كال من املالية العامة وميزانية الدولة، وتعزز استخدام هذا املصطلح األكادميي 

  .Alain.H.Hanseyعلى نطاق واسع بنشر كتاب " السياسة املالية ودورات األعمال" للربوفيسور 

املالية مع تطور دور الدولة يف احلياة االقتصادية، حيث أخذ هذا املفهوم يتطور  لقد تعددت مفاهيم السياسة

ويتوسع مع انتقال دور الدولة من احلياد إىل التدخل مث إىل كوا منتجة ومسامهة يف النشاط االقتصادي. وطبقا 

على أا مبثابة السياسة  )A.Smithies )1949لذلك فقد تعددت تعاريف السياسة املالية، حيث عرفها االقتصادي 

اليت تسعى إىل حتقيق تطور وحتسن يف الدخل القومي، اإلنتاج والعمالة وهذا عن طريق االستعانة بإيرادات هذه 

  السياسة.

، بينما يعرفها البعض 1تتمثل السياسة املالية يف استعمال النفقات العامة والضرائب لتحقيق أهداف احلكومة

حتليلية للنشاط املايل للقطاع، وما ينتج عن هذا النشاط من نتائج بالنسبة ملختلف قطاعات على أا " دراسة 

االقتصاد الوطين، وهي تتضمن تكييفا كميا حلجم اإلنفاق العام واإليرادات العامة، وكذلك تكييفا نوعيا ألوجه هذا 

حتقيق االستقرار االقتصادي والعدالة  اإلنفاق ومصادر هذه اإليرادات بغية حتقيق مجلة من األهداف يف مقدمتها

  .2االجتماعية"

                                                           
1 R. G .Lipsey and others, Macroeconomics, Harper Collins publishers, 9thed, 1990, USA, P 225. 

  .179ص ، 2001، الطبعة األوىل، بدون دار نشر، علم االقتصاد العامفؤاد حيدر،   2
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كما تعرف أيضا بأا: " سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق واإليرادات العامة لتحريك 

متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج الوطين، التشغيل، االدخار واالستثمار، وذلك من أجل حتقيق اآلثار املرغوبة 

  .1جتنب اآلثار غري املرغوبة على خمتلف املتغريات االقتصادية"و 

واألمهية النسبية لكل  ،تعين السياسة املالية كذلك دور الدولة يف حتديد املصادر املختلفة لإليرادات العامة

  .2جتماعية "منها، وكيفية استخدام هذه اإليرادات يف ااالت اليت من شأا حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واال

يوضح أن السياسة املالية هي جمموعة اإلجراءات  ،هناك تعريف آخر ال خيرج عن مضمون التعاريف السابقة

والتدابري املالية اليت تتخذها الدولة انطالقا من مبادئ املذهب االقتصادي املتبع ويف إطار النظام االقتصادي املطبق 

وحسن ختصيصها يف جماالت اإلنفاق املتعددة لتحقيق أهداف  ،ية بكفاءةمن أجل ضبط وحتصيل وتنمية مواردها املال

  .3اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية "

وفقا ملا سبق فان جممل التعاريف تتفق أن السياسة املالية هي أداة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بغية 

السياسة اليت مبوجبها تستعمل الدولة األدوات املالية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهي 

ملواجهة وعالج املشاكل االقتصادية املختلفة وحتقيق أهداف السياسة االقتصادية للدولة يف ظل ما تتبناه من مبادئ 

  ويف إطار النظام االقتصادي املطبق.

  أهداف السياسة المالية المطلب الثاني:

تسعى الدولة من خالل السياسة املالية إىل حتقيق مجلة من األهداف، واليت حددها االقتصادي األمريكي 

 Robert Musgrave )1959( حتقيق الكفاءة يف ختصيص املوارد، حتقيق االستقرار االقتصادي :4يف ثالث وظائف 

  .إعادة توزيع املداخيلو 

 

                                                           
  .230، ص 2011، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ االقتصاد الكليحممد أمحد السرييت وحممد عزت حممد غزالن،   1

  .190ص ، 2010دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، ، مبادئ المالية العامةحممود حسني الوادي،   2

  .90 ، ص2001دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،   3

4 Heertj.A et autres, Principes d’économie politique, 4me édition, éditions de Boeck, Bruxelles, 2003, P 279.  
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 الفرع األول: تحقيق االستقرار االقتصادي

يقصد به حتقيق التوظيف الكامل للموارد االقتصادية املتاحة، والسيطرة على مشكلة التضخم مع احملافظة 

، والتشغيل الكامل ال يعين الوصول مبعدل البطالة إىل الصفر وإمنا 1يف الناتج الوطين مناسبعلى معدل منو حقيقي 

من خالل التوجه حنو زيادة اإلنفاق احلكومي أو التخفيض من الضرائب أو كالمها معا لغرض  ،التقليل النسيب هلا

رفع مستوى الطلب الكلي الفعال، والذي بدوره يؤدي إىل زيادة الطلب على العمالة ويرتفع مستوى الدخل الوطين 

  .2احلقيقي

مة بان هلا بعدين: قصري االجل وطويل تتصف السياسة املالية اليت ختدم النمو التشغيلي والتنمية املستدا

االجل، يهدف البعد األول اىل احملافظة على مستوى الناتج قريبا من الناتج الكامن أو احملتمل، أما البعد الثاين 

فيهدف اىل تعزيز الناتج الكامن وغري املستغل، يعتمد البعد األول على أدوات املوازنة املالية اجلارية والضرائب 

، يف حني يعتمد البعد الثاين على تكامل االستثمار العام Counter-cyclicalسياسة املالية غري الدورية كأدوات لل

  .3دف تعظيم اإلنتاجواالستثمار اخلاص 

(التوسع املايل يف فرتات الرواج، والعكس  Pro-cyclicalتعتمد أغلب الدول العربية السياسة املالية الدورية 

  لكساد).ايف فرتات 

  

  

  

  

                                                           
  .154-153، ص ص 2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، أساسيات االقتصاد الكليإياد عبد الفتاح النسور،   1

  .47، ص مرجع سبق ذكرهنزار كاظم اخليكاين وحيدر يونس املوسوي،   2

  . 13 ص، 2015)، اإلصدار الثاين، الكويت، املعهد العريب للتخطيط، تقرير التنمية العربية (اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي 3
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: تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية خالل الفترة )1.1(الشكل رقم 

)2000-2018(  

  

 ).1المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الملحق رقم (

)، حيث تراجع 2000-2018خالل الفرتة ( %4بلغ متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة 

حمققا بذلك % 9,1اىل  2003، مث ارتفع ليصل سنة 2002سنة  %1,5اىل حوايل  2000سنة % 5,7معدل النمو من 

بدأت معدالت النمو يف االخنفاض حىت وصلت اىل أدىن  2004أكرب معدل منو خالل الفرتة املدروسة، وبعد سنة 

وهذا راجع أساسا اىل االثار السلبية لالزمة املالية اليت  ،%0,5، حيث بلغ معدل النمو 2009مستوى هلا سنة 

  لتنتقل االثار اىل باقي دول العامل. 2008شهدا الدول املتقدمة سنة 

تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، وتفسري  )2010-2018(عرفت معدالت النمو خالل الفرتة 

ذلك هو أن اقتصاديات الدول العربية أصبحت أكثر تأثرا بالصدمات اخلارجية املتمثلة أساسا يف تقلبات أسعار 

  النفط، وكذلك الظروف الداخلية الصعبة اليت تعيشها بعض الدول العربية خاصة سوريا، ليبيا واليمن.

 تحقيق الكفاءة االقتصادية في تخصيص الموارد الفرع الثاني:

يقصد بتخصيص املوارد االقتصادية عملية توزيع املوارد املتاحة (مادية أو بشرية) على احلاجات املختلفة 

  بغرض حتقيق أعلى مستوى رفاهية ألفراد اتمع.
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  :1يشمل التخصيص العديد من التقسيمات

 والقطاع اخلاص؛ختصيص املوارد بني القطاع العام  -

 ختصيص املوارد بني سلع اإلنتاج وسلع االستهالك؛ -

 ختصيص املوارد بني اخلدمات العامة واخلدمات اخلاصة. -

للوصول اىل حجم  ،يتم من خالل ختصيص املوارد االقتصادية استغالل إمكانات اتمع على أحسن وجه

اإلنتاج األمثل ويتم بذلك حتقيق التوازن االقتصادي، وميكن القول ان املوارد االقتصادية تمع ما تبلغ درجة 

  االستغالل األمثل عندما تكون مجيع هذه املوارد تدر من استخداماا أكرب نفع اجتماعي ممكن.

يد من أوجه التفضيل، مثل التفضيل بني حاجة مشكلة ختصيص املوارد تتلخص يف االختيار بني العدإن 

تلجأ الدولة إىل عملية ختصيص املوارد بفرض الضرائب أو القيام بالنفقات  ، وبالتايلوأخرى، أو قطاع اقتصادي وآخر

عندما يعجز جهاز السوق عن حتقيق الكفاءة االقتصادية  ،العامة وصياغة السياسة املالية يف إطار املوازنة العامة

  لى يف حتقيق املوارد.املث

  الفرع الثالث: إعادة توزيع الدخل

يف مقدمة كتاب "مبادئ االقتصاد السياسي  David Ricardoلقد أكد االقتصادي اإلجنليزي املشهور 

والضريبة" أن حتديد القوانني اليت تنظم توزيع الدخل هي املشكلة الرئيسية يف علم االقتصاد السياسي، كما يصف 

احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد مسألة التوزيع باا العمود الفقري  Jan Tinbergenاالقتصادي السويدي 

  ادية. للسياسة االقتص

  

                                                           
  .34ص ، 2016، العدد الرابع، والدراساتمجلة ميالف للبحوث ، )دراسة حالة اجلزائر(كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارد حراق مصباح،    1
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يتحدد توزيع الدخل يف كل جمتمع بالشكل السائد مللكية وسائل اإلنتاج، ويتحقق بالدرجة األوىل لصاحل 

  :1وذا قد ال يكون التوزيع عادال ونستطيع التمييز بني نوعني من توزيع الدخل ،أولئك الذين ميلكون وسائل اإلنتاج

الوظيفي ذلك الدخل الذي جتنيه عناصر اإلنتاج املختلفة، أي : يقصد بالدخل (األولي) أوال: التوزيع الوظيفي

عوائد عناصر اإلنتاج (األجور، األرباح، الفوائد والريع)، ويقاس التفاوت يف توزيع الدخل الوظيفي من خالل املقارنة 

ئد حقوق امللكية بني النسبة املئوية لنصيب إمجايل األجور من الدخل الوطين وبني النسبة املئوية لنصيب إمجايل عوا

 األخرى من الدخل الوطين (األرباح، الفوائد والريع) ويشري التقارب بينهما إىل اخنفاض التفاوت يف توزيع الدخل.

وهو يتمثل يف توزيع الدخل بني أفراد اتمع أو األسر يف كل فئة من فئات الدخل ولقياس : ثانيا: التوزيع الشخصي

النسبية لكل جمموعة من األفراد أو األسر عند خمتلف فئات الدخل من الدخل التفاوت هنا يتم مقارنة احلصة 

 اإلمجايل.

لتحقيق هذا اهلدف يف الواقع العملي جيب على الدولة أن تتدخل باستخدام أدوات السياسة املالية املتمثلة 

تقوم بفرض ضرائب ، حيث 2يف الضرائب واملدفوعات التحويلية (االقتطاعات واشرتاكات الضمان االجتماعي)

  تصاعدية على أصحاب الدخول املرتفعة وتقدمي خدمات جمانية أو شبه جمانية ألصحاب املداخيل املتدنية.

كما قد تلجأ الدولة أحيانا إىل وضع حد أدىن لألجور، أو التسعري اجلربي أو زيادة أسعار السلع الكمالية 

ة أو تقدمي الدعم لألنشطة اإلنتاجية املخصصة إلنتاج السلع وغري الضرورية، كما تقوم بدعم أسعار السلع الضروري

   األساسية.

األهداف املرجوة من السياسة املالية يف  Nicholas Kaldorاىل جانب هذه األهداف خلص االقتصادي 

  مربع أطلق عليه " املربع السحري" املوضح يف الشكل املوايل:   

  

  

                                                           
  .101-100، ص ص 2010اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، مدخل إلى التحليل االقتصادي الكلي شعيب بونوة وزهرة بن خيلف،   1

2 Heertje.A et autres , Op.Cit, P 280. 



مفاهيم عامة حول السياسة المالية                                                            الفصل األول                                        

8 

 

 Nicholas Kaldor): المربع السحري ل 1-2الشكل رقم (

 

Source : Marie Delaplace, Monnaie et finanement de l’économie, Dunod, France, P 118.  

أربع تتمثل يف حتقيق  Kaldorيتضح من خالل الشكل أن اهداف السياسة املالية حسب رؤية االقتصادي 

أهداف أساسية هي: اهلدف األول هو هدف النمو ويقاس مبعدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل، اهلدف الثاين هو 

هدف التوظيف ويقاس باستعمال النسبة املئوية للبطالة، اهلدف الثالث هو هدف استقرار األسعار ويقاس بالنسبة 

ع فهو هدف استقرار احلسابات اخلارجية ويقاس بالنسبة املئوية لرصيد ميزان املئوية للتضخم، أما اهلدف الراب

  ).(GDPاملدفوعات اىل الناتج احمللي اإلمجايل 

نظرا لصعوبة الوصول اىل نتائج جيدة موع هذه األهداف نتيجة للتعارض املوجود بينها، قام كالدور سنة 

ن"، الذي حاول من خالله متثيل العالقة بيانيا بني معدل النمو فريدور -باقرتاح قانون يعرف بقانون "كالدور 1966

  :1يف االقتصاد واملعدالت الثالثة األخرى، وذلك عن طريق إعطاء قيم كمية لتلك املعدالت على النحو التايل

 سنويا؛ 5%: (GDP)معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  -

 سنويا؛ %0معدل التضخم:  -

 سنويا؛ %0معدل البطالة:  -

 نسبة رصيد ميزان املدفوعات اىل الناتج احمللي اإلمجايل: معدوما أو موجبا. -

                                                           
، 66دد ع، البحوث اقتصادية عربية)، 2010-2000حممد راتول وصالح الدين كروش، تقييم فعالية السياسة النقدية يف حتقيق املربع السحري لكالدور يف اجلزائر خالل الفرتة ( 1

  .93-92، ص ص 2014

 معدل منو الناتج احمللي

 التضخممعدل 

 البطالةمعدل 

 ميزان املدفوعات
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  المطلب الثالث: آلية عمل السياسة المالية

تعترب السياسة املالية بأدواا املختلفة وسيلة من الوسائل اهلامة لتحقيق االستقرار االقتصادي، وذلك مبعاجلة 

  االقتصاد. وهنا ميكن توضيح آلية عمل السياسة املالية:كل فجوة ركودية أو تضخمية يف 

  الفرع األول: حالة الكساد

يظهر الكساد يف االقتصاد عندما يعاين من اخنفاض مستوى الطلب الكلي نتيجة العجز يف تصريف املنتجات، 

مما يعين أيضا عدم وجود فرص عمل كافية وبالتايل ارتفاع معدالت البطالة بأنواعها، أي أن االقتصاد مير حبالة 

املالية التوسعية و تتمثل إجراءاا يف الرفع من حجم  تسمى السياسة املالية املطبقة يف هذه احلالة بالسياسةتباطؤ، 

اإلنفاق العام أو ختفيض الضرائب أو كالمها معا لتحفيز الطلب الكلي، و بالتايل فهي تزيد من حجم تدخل الدولة 

  .1يف االقتصاد

  ميكن شرح آلية عمل السياسة املالية التوسعية كمايلي:

ومن مث ارتفاع مستوى الطلب  إىل زيادة دخول األفرادهذه الزيادة ؤدي ت :زيادة مستوى اإلنفاق الحكوميأوال: 

الكلي أو الطلب الكلي الفعال، عندها تقوم املؤسسات بزيادة إنتاجها وملواكبة هذه الزيادة توظف عمال جدد كما 

واخنفاض دخول األفراد من جهة  يفاألمر الذي يؤدي إىل إحداث زيادة جديدة  ،تقدم حوافز لزيادة إنتاجهم

 فع بعجلة النشاط االقتصادي.الدمعدالت البطالة من جهة أخرى و 

رؤية جون مينارد كينز لدعم االقتصاد الذي يعمل يف مستوى اقل من مستوى التشغيل  هذا األسلوب يوافق

   :الشكل املوايل يوضح ذلك .الكامل

  

  

  

                                                           
1 SEXTON.C et VOVAN.D, Introduction à l’économie, presse de l’université du Quebec, Canada, 1987, P 

256. 
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    الطلب الفعال عند كينز ):1-3الشكل رقم (

  

Source : MULLER.J et autre, DPECF2 :Manuel & Applications, Dunod, France, 2004, P 210.  

حالة الكساد يعد خفض الضرائب أسلوب من أساليب حتفيز الطلب الكلي للتغلب على  :الضرائبثانيا: خفض 

إن تطبيق الدولة هلذا اإلجراء يؤدي إىل زيادة الدخل املمكن التصرف فيه ومن مث زيادة اإلنفاق االستهالكي، مما 

 مما يعين دوران عجلة االقتصاد وحل مشكلة البطالة والتخلص من الكساد. ،يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي

وب خفض الضرائب أو التوسع يف اإلعفاءات الضريبية إىل جانب استخدام أسلإن : ثالثا: استخداما االسلوبين معا

زيادة الدخل وخلق فرص لالستثمار للحد من البطالة واخلروج من أزمة  يؤدي اىلأسلوب زيادة اإلنفاق احلكومي 

 .1الكساد

  الشكل املوايل يوضح آثار إتباع سياسة مالية توسعية.

  

  

  

  

                                                           
  يف حالة ختفيض الضرائب. تبني الدراسات أن زيادة حجم اإلنفاق أكثر فعالية من ختفيض الضرائب وذلك الن مضاعف االستثمار يف احلالة األوىل يزيد عن حجم املضاعف  1

 الطلب

 الفعليالطلب 

 اإلنتاج

 التوظيف

 االستهالك

 املداخيل

 االستثمار

 توقع الطلب احلقيقي
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  توسعية ): آثار إتباع سياسة مالية4.1شكل رقم (

  

Source : BEFFY.P, Initiation a l’économie, éditions de Boeck université, Bruxelles, 1e 

édition, 2008, P 125. 

إن إتباع سياسة مالية توسعية وذلك بتفعيل السياسة الضريبية وزيادة حجم اإلنفاق العام يؤدي إىل زيادة 

باجتاه اليمني مما يؤدي إىل ارتفاع  1ADإىل املستوى  ADالطلب الكلي، ويرتجم ذلك بانتقال منحىن الطلب الكلي 

  مستوى األسعار ومن مث زيادة مستوى الناتج احمللي اإلمجايل.

إن تطبيق الدولة لسياسة مالية توسعية يدفعها إىل إحداث عجز يف امليزانية، ميول هذا األخري عن طريق 

االقرتاض من األفراد أو اجلهاز املصريف أو البنك املركزي من خالل التوسع يف اإلصدار النقدي، هذا األخري يرتتب 

  التضخم. عليه زيادة يف عرض النقود ومن مث قد يؤدي إىل زيادة معدل

  :1تكون السياسة املالية التوسعية فعالة أكثر يف احلاالت التالية

 حينما حيقق االقتصاد فائض يف السنة اليت تسبق الكساد؛ -

حينما يكون االقتصاد مفتوحا وسعر الصرف ثابتا، غري أن هذه السياسة تكون فعالة أكثر يف حالة  -

 سعر صرف مرن؛االقتصاديات املغلقة عنها يف املفتوحة مع وجود 

                                                           
1 HEMMING.R et autre, fiscal policy and economic activity during recessions in advanced economies, 

problems économiques, N° 2793, Janvier 2003, P 35. 

ألسعارا  

 الناتج احمللي اإلمجايل

AD 

AD1 

AS 

P 

P’ 

E 

E’ 
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حينما يكون وزن الدولة يف االقتصاد أكرب، رمبا يكون ذلك ناجتا عن إمكانية أدوات االستقرار اهلامة  -

 وقدرا يف التأثري وبسرعة وفعالية يف حاالت الكساد؛

  التزامن مع سياسة نقدية توسعية. -

  الفرع الثاني: حالة التضخم

الطلب تتجه األسعار إىل االرتفاع، لذا جيب على الدولة  يف حالة التضخم وخاصة التضخم الناتج عن جذب

تتمثل إجراءات هذه السياسة يف ختفيض الطلب اإلمجايل عن طريق أن تتدخل بإتباع سياسة مالية انكماشية، 

 .1خفض اإلنفاق احلكومي و رفع معدالت الضريبة

  ميكن شرح آلية عمل السياسة املالية االنكماشية كمايلي:

اإلنفاق احلكومي الذي يؤدي بفعل آلية املضاعف إىل ختفيض االستهالك والطلب اإلمجايل ويكبح ختفيض  -

 مستوى الزيادة يف األسعار؛

رفع معدالت الضرائب يؤدي إىل اخنفاض حجم اإلنفاق االستهالكي لألفراد، وبالتايل خفض الطلب  -

 الكلي يف االقتصاد الذي يؤدي إىل خفض املستوى العام لألسعار؛

استخدام أسلوب خفض اإلنفاق العام وزيادة الضرائب معا للقضاء على الفجوة التضخمية، هذا اإلجراء  -

 خيلق فائض يف ميزانية الدولة اليت ميكن أن تستخدمه يف تغطية عجز السنوات السابقة.

  الشكل املوايل يوضح آثار السياسة املالية االنكماشية.

  

  

  

                                                           
1 RUFFIN.R and GREGORY.P, Principles of Economics, 5th edition, Harper Collins College publishers, USA, 

1993, P 217. 
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  اثار السياسة االنكماشية ):5.1شكل رقم (

  

، الطبعة العاشرة، دار وائل مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق: خالد واصف الوزين وأمحد حسني الرفاعي، المصدر

  .65 ص، 2009للنشر والتوزيع، األردن، 

الشكل أن إتباع سياسة مالية انكماشية يؤدي إىل اخنفاض مستوى الطلب اإلمجايل، والذي يتضح من خالل 

  يؤدي بدوره إىل اخنفاض مستوى األسعار ومن مث تدين مستوى الناتج احمللي اإلمجايل.

إن خطورة االنكماش هو انه يؤدي اىل اجتاه حلزوين مغذى ذاتيا حنو اخنفاض األسعار، األرباح والدخول 

املشكل، مع العلم ان استخدام السياسة النقدية  اتايل يصعب على متخذي القرارات االقتصادية اخلروج من هذوبال

، وينصح يف هذه احلالة باللجوء Liquidy trapيف هذه احلالة ال جتدي نفعا، بسبب غرق االقتصاد يف فخ السيولة 

  .1باعتبارها ذات نتائج أكثر موثوقية ومصداقيةاىل السياسة املالية كأداة رئيسية لإلدارة االقتصادية، 

  :2متيل احلكومات إىل إتباع السياسة املالية التوسعية أكثر من االنكماشية وهذا راجع لألسباب التالية

 االهتمام بأهداف التنمية؛ -

 الرغبة يف التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج؛ -

                                                           
  .245-244، ص ص 2015، اإلصدار الثاين، الكويت، واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي)تقرير التنمية العربية (اإلدارة االقتصادية املعهد العريب للتخطيط،   1

  .169، ص 2017، الطبعة األوىل، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، سياسات تحقيق التوازن االقتصاديحسام عبد العال،   2

AS 

AD1 

AD0 

P0 

P1 

Y1 Y0 

 األسعار

 الناتج احمللي
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 االرتفاع املتزايد للنفقات العامة؛ -

 دوافع سياسية. -
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  المبحث الثاني: تطور السياسة المالية

  مرت السياسة املالية بعد مراحل نذكرها فيمايلي:

  وعند الكالسيك السياسة المالية في المجتمعات القديمة المطلب األول:

  نعرض فيمايلي أهم اخلصائص اليت متيزت ا السياسة املالية يف اتمعات القدمية وعند الكالسيك.

  الفرع األول: السياسة المالية في المجتمعات القديمة

 ،تتميز هذه املرحلة من مراحل الفكر االقتصادي عند التجاريني والطبيعيني بغياب السلطات املنظمة للمجتمع

  وانعكس ذلك يف غياب أي تأثري للسياسة املالية.

فائض يف امليزان التجاري وتقديس املعدن فنجد أن التجاريني بالغو يف تعظيم دور التجارة اخلارجية وحتقيق 

النفيس، وكان من مظاهر تدخل الدولة فرض الرسوم اجلمركية الكبرية على الواردات بغرض محاية املنتوج احمللي 

ختفيض الرسوم على املواد األولية وإعانة الصادرات، كما تدخلت الدولة يف حتديد األجور واألسعار وإنشاء 

ومن مث تزيد صادراا وحتقق فائض  ،افة الوسائل اليت من شأا أن تزيد من جودة منتجااواهتمت بك ،الصناعات

  يف امليزان التجاري.

وقيام احلروب سواء  ،إن السعي احلثيث للدول لتصريف منتجاا أدى إىل ظهور االستعمار بأشكاله املختلفة

، كل ذلك أدى إىل مهامجة مبدأ تدخل الدولة يف احلياة بني الدول القوية والضعيفة أو بني الدول القوية ومثيالا

  .1االقتصادية وظهور مذهب اقتصادي جديد يدعى املذهب احلر أو املذهب الطبيعي

حىت ميكن للقوانني الطبيعية أن حتركه حركة منتظمة  ،نادى الفيزيوقراط بضرورة ترك النظام االقتصادي حرا

انسوا كيناي على ضرورة عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إال يف حدود وتوجهه حنو التوازن الطبيعي، وأكد فر 

تقدمي اخلدمات الرئيسية (الدفاع، األمن، العدالة، املرافق العامة)، كما أكد على ضرورة قصر الضرائب على الريع 

                                                           
  .51، ص 2007، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، مصر، االجتماعيةدور السياسة المالية في تحقيق التنمية هشام مصطفى اجلمل،  1
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 ال يتأثر هذا األخري  إعادة ضخ ما يتم مجعه من هذه الضرائب يف حركة النشاط االقتصادي مرة أخرى حىتمثفقط، 

  باالقتطاع سلبا.

مل يضف الطبيعيون أي إسهامات أخرى يف جمال السياسة املالية، وبالتايل اقتصر دور الدولة يف جماالت 

  .1اإلنفاق العام، وهذا ما أفقد السياسة املالية كل أثر فعال على النشاط االقتصادي

  الثاني: السياسة المالية عند الكالسيك فرعال

القتصادي اليت حتد من الدور ا ،بفلسفة احلرية االقتصادية القد كان اهتمام الكالسيك بالسياسة املالية متأثر 

  متارسه الدولة يف حياة اتمع. ذيواالجتماعي ال

  تقوم املدرسة الكالسيكية على عدة افرتاضات منها:

خيضع الفرد عند قيامه ذا النشاط إىل مصلحته  :الفرد هو الوحدة الرئيسية للنشاط االقتصادي -

الشخصية، وملا كانت مصلحة اتمع وفقا هلذا الفكر هي جمموع مصاحل األفراد، فإن كل فرد يف سعيه 

وهذا طبقا ملا جاء يف  ،لتحقيق مصلحته الشخصية إمنا يسعى يف نفس الوقت لتحقيق مصلحة اتمع

وجه املصاحل اخلاصة يف تضارا وتفاعلها وتوجهها الوجهة اليت حتقق عبارم الشهرية "هناك يد خفية ت

 ؛2املصلحة العامة "

: يقصد ا عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، ألن أي تدخل سيحد من حرية الحرية االقتصادية -

الدولة يعترب القطاع اخلاص وحيرمه من رؤوس األموال الالزمة لزيادة اإلنتاج الوطين، وكل تدخل من قبل 

 .3إخالل بالتوازن التلقائي لقوى السوق واستخدام غري كفء ملوارد اتمع

على القيام ذه الوظائف إما لضخامة  الكالسيكي على حتقيق الوظائف األفراداقتصر دور الدولة يف الفكر 

  ؛ليفها أو لضآلة ما تدره من أرباحتكا

                                                           
  .233، ص 2007، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ االقتصاد الكليحممد أمحد السرييت وحممد عزت حممد غزالن،   1

  .54-53هشام مصطفى اجلمل، مرجع سق ذكره، ص ص   2

  .23-22، ص ص 2000اإلسكندرية للكتاب، مصر، ، مركز السياسات الماليةحامد عبد ايد دراز،   3
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نادى الكالسيك بضرورة احملافظة على توازن امليزانية العامة : التوازن المحاسبي للموازن العامة للدولة -

 سنويا العتقادهم بأن هذا التوازن يضمن حتقيق احلياد املايل للدولة.

إن تربير الكالسيك لوجوب توازن امليزانية العامة يتجلى من خالل رفضهم ملسألة وجود العجز يف امليزانية 

أن وجود العجز يعين اللجوء إىل االقرتاض من الوحدات االقتصادية  ذلك ،العامة وبشكل أشد من الفائض فيها

وهذا ما يؤثر سلبا على استخدام املوارد اخلاصة يف النشاطات االقتصادية، كما يتم تسديد أعباء القروض (أقساط 

ستثمار وفوائد) عن طريق الضرائب واليت تؤثر هي األخرى سلبا على استخدام مدخرات األفراد، ومن مث على اال

اخلاص الذي يعد املمول الرئيسي لألنشطة االقتصادية. إن متويل العجز يف امليزانية عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد 

  .1يقود إىل التضخم، هذا األخري ينجم عنه آثار وخيمة على االقتصاد

أي أن الدولة قد متادت يف  إن وجود الفائض يف امليزانية العامة يعين زيادة العبء املايل على أفراد اتمع،

  ؛2فرض الضرائب ويؤدي هذا إىل اإلسراف يف اإلنفاق

ذلك أن االدخار يعد مصدر لتكوين  :تفضيل الضرائب على االستهالك على الضرائب على االدخار -

، كما يؤكد االقتصاديون الكالسيك على ضرورة التعادل بني االدخار واالستثمار عن طريق 3رؤوس األموال

 .4تغريات سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل الكامل

بناءا على ما تقدم ميكن القول أن املفكرين الكالسيك يرون أن السياسة املالية ينبغي أن تؤدي دورا حياديا 

  وبالتايل ال يكون هلا أي دور يف التأثري على املتغريات االقتصادية الكلية.

  

  

                                                           
  .337، ص 2008، ألردنا، جدارا للكتاب العاملي، عامل الكتب احلديث، المالية العامةفليح حسن خلف،   1

  .53-52، ص ص 2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، السياسات االقتصاديةنزار كاظم اخليكاين وحيدر يونس املوسوي،   2

  .52، ص 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق الماليةعباس كاظم الدعمي،   3

  .253حممد أمحد السرييت وحممد عزت حممد غزالن، مرجع سبق ذكره، ص   4
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  والنقودي التحليل الكينزي: السياسة المالية في نيالمطلب الثا

يف حتليلهم للسياسة  نتناول فيمايلي أهم األفكار اليت ركز عليها مفكرو التحليل الكينزي والتحليل النقدي

  .املالية

  الفرع األول: السياسة المالية في التحليل الكينزي

إن التطورات االقتصادية واالجتماعية يف كافة الدول وبالذات يف الدول الرأمسالية املتقدمة، وبشكل خاص 

ىل ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إأدت  1929منها ما ارتبط بأزمة الكساد العظيم الذي حصل عام 

 Johnساد، أبرزهم جون ماينرد كينز كما دفعت بالعديد من االقتصاديني إىل البحث عن تفسري لظاهرة الك

Maynard Keynes  الذي قال يف هذا الصدد: " إن على احلكومات أن حتل مشاكلها قصرية األجل بدل االنتظار

  .1لقوى السوق أن تفعل ذلك خالل األمد الطويل، ألننا موتى مجيعا خالل هذا املدى"

والفائدة والنقود" املبادئ اليت قام عليها التحليل الكالسيكي انتقد كينز يف كتابه " النظرية العامة للتوظيف 

خاصة االفرتاض القائل أن العرض خيلق الطلب عند أي مستوى من مستويات التوظيف، وأثبت إمكانية حدوث 

التوازن االقتصادي عند أي مستوى من مستويات التوظيف، وأكد عجز السياسات املالية والنقدية الكالسيكية عن 

ق التوازن االقتصادي، ومن مث فإن التوازن ال ميكن أن حيدث تلقائيا كما اعتقد الكالسيك وانه البد من ضرورة حتقي

  تدخل الدولة باستخدام السياسات املالئمة للوصول إىل الوضع التوازين املرغوب.

فرد ومصلحة وأكد وجود تعارض بني مصلحة ال ،أوضح كينز خرافة اليد اخلفية اليت نادى ا الكالسيك

عكس الدولة اليت تكون يف بعض  ،اتمع، وأن الفرد يف سعيه لتحقيق مصلحته اخلاصة ليس دائما ذو سلوك رشيد

  .2ألن الدولة حبكم تكوينها تسعى  لتحقيق مصلحة اتمع ،نشاطاا أكثر رشدا من األفراد

الطلب كان املسؤول بدرجة كبرية عن  ركز كينز على مفهوم الطلب الكلي ومكوناته العتقاده بأن العجز يف

وجود حالة الكساد، ولعالج هذه األزمة اقرتح كينز إتباع سياسة مالية توسعية تتضمن التوسع يف اإلنفاق العام 

شغال العامة، وبالتايل تعويض النقص يف الطلب الكلي حىت لو وخفض الضرائب خصوصا يف جمال اخلدمات واأل

                                                           
  .54يونس املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص  يدرنزار كاظم اخليكاين و   1

  .30-29حامد عبد ايد دراز، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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العامة، ويف حالة التضخم ميكن إتباع سياسة مالية انكماشية تتمثل يف زيادة معدالت أدى ذلك إىل عجز املوازنة 

  الضرائب وخفض اإلنفاق احلكومي مع تكوين فائض يف امليزانية المتصاص القوة الشرائية.

حملايدة وبذلك ميكن القول أن السياسة املالية اختذت مفهوما جديدا يتمثل يف املالية الوظيفية بدال من املالية ا

  .1وأصبحت متثل أداة اقتصادية هامة للتأثري يف املتغريات االقتصادية

يف شكل قواعد  A  P Lernerسس املالية الوظيفية كما أوضحها لرينر أ Musgraveلقد حدد مسجريف 

  على النحو التايل:

: ملعاجلة كل من التضخم والكساد جيب على احلكومة أن تساوي بني معدل اإلنفاق الكلي واملعدل القاعدة األولى

  ؛شراء كل السلع اليت ميكن إنتاجهاالذي ميكن مبوجبه 

: ميكن للحكومة أن تقوم بتمويل نفقاا عن طريق إصدار سندات حكومية للتداول أو عن طريق القاعدة الثانية

  .2داإلصدار النقدي اجلدي

  السياسة المالية في التحليل النقودي :فرع الثانيال

جعلت أصحاب الفكر النقودي  ،يف السبعينات من القرن املاضي Stagflationإن أزمة الركود التضخمي 

Monetarists وأن السياسة املالية ليس هلا أي اثر فعال  ،يرون بان السياسة النقدية هي األمل الوحيد لعالج األزمة

  يف النشاط االقتصادي على األقل يف األجل القصري.

اليت  Invisible hand يعتقد أنصار املدرسة النقدية أمثال ملنت فريدمان وكارل برونر وملتزر بان اليد اخلفية 

حتدث عنها آدم مسيث ميكن أن تعود للعمل من جديد يف ظل سياسة احلرية االقتصادية التامة، كما تبنوا من جديد 

الن ذلك من  ،أفكار املدرسة الكالسيكية و املتمثلة خصوصا يف ضرورة عدم تدخل الدولة الواسع يف االقتصاد

ل عن طريق تطبيق سياسة مالية توسعية، مما يؤثر سلبا على شانه أن يؤدي إىل مزامحة القطاع اخلاص يف أسواق املا

                                                           
  .54-53عباس كاظم الدعمي، مرجع سبق ذكره، ص ص   1

، ص 1997، الطبعة األوىل، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالمي (دراسة تحليلية مقارنة)عوف حممد الكفراوي،   2

  .158-157ص 
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1اإلنفاق االستثماري اخلاص، وهذا ما يطلق عليه النقديون بأثر املزامحة 
Crowding out وبذلك يقلل هذا األثر ،

ة إىل أن ، باإلضاف2من فاعلية السياسة املالية التوسعية ألا ال تؤدي سوى آثار توزيعية بني القطاع العام واخلاص

ص استؤدي إىل رفع أسعار الفائدة وتقييد اإلنفاق اخل ،إجراءات السياسة املالية إن مل تكن مصحوبة بتغريات نقدية

  وهذا ما توصل إليه النقديون من خالل دراسام التطبيقية.

  : السياسة المالية في إطار التوقعات الرشيدة واقتصاديات جانب العرضثالثالمطلب ال

فيمايلي اىل أهم األفكار األساسية املتعلقة بالسياسة املالية، اليت تبناها جمموعة من االقتصاديني يف نتطرق 

  إطار التوقعات الرشيدة واقتصاديات جانب العرض.

  الفرع األول: السياسة المالية في إطار التوقعات الرشيدة

تبىن جمموعة من االقتصاديني املنتمني إىل تيار النيوكالسيك خالل السبعينات من القرن املاضي نظرية جديدة 

تسمى ب " نظرية التوقعات العقالنية". تقوم هذه النظرية على مجلة من الفروض من بينها إمكانية بناء توقعات 

، إىل وتستخدمها بكفاءة عاليةينا من املعلومات حول قرارات مستقبلية من قبل كل وحدة اقتصادية متلك كما مع

  جانب التأكيد على مرونة كل من األجور واألسعار الذي يؤدي بدوره إىل احلفاظ على التوازن الدائم لألسواق.

بناءا على هذه الفروض يرى أنصار هذه النظرية أن الوحدات االقتصادية قادرة على بناء توقعات صحيحة 

وهذا اعتمادا على املعلومات امعة واخلربة املكتسبة عن سري املتغريات ،للسلوك املستقبلي  للمتغريات االقتصادية 

  .3ثري سليب كبري على النشاط االقتصادياالقتصادية عرب الزمن، وبالتايل لن يكون هلذه األخرية تأ

  الفرع الثاني: السياسة المالية في إطار اقتصاديات جانب العرض

إن أزمة الركود التضخمي يف السبعينات من القرن املاضي دفعت االقتصاديني إلعادة النظر حول األفكار 

ذلك على جانب العرض لتحسني األداء الكينزية القائمة على االهتمام جبانب الطلب الكلي، والرتكيز بدال من 

                                                           
بينها مع القطاع اخلاص مما يؤدي إىل حيصل هذا األثر عند جلوء احلكومة بتمويل عجز املوازنة من خالل االقرتاض بإصدار سندات حكومية أو اذونات اخلزينة واليت تتنافس فيما   1

  ارتفاع أسعار الفائدة ومن مث اخنفاض اإلنفاق االستثماري اخلاص.

  .56-55جع سق ذكره، ص ص عباس كاظم الدعمي، مر   2

  .58-57، ص ص نفس املرجع  3
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االقتصادي، وبذلك يركز اقتصاديو العرض على دور السياسة املالية يف إنعاش العرض اإلمجايل بدال من الطلب 

  الكلي الفعال.

يرتكز حتليل اقتصاديو العرض على ختفيض معدالت الضريبة واحلد من التدخل احلكومي يف حتديد األسعار 

زيادة العمالة واإلنتاج  ل، فتخفيض معدالت الضريبة حيفز القطاع اخلاص من خال1ية السوق احلرةواألجور لتفعيل آل

واإلنتاجية، كما أن ختفيض معدالت الضريبة على الدخل حيفز األفراد على العمل واإلبداع وهذا ما يؤثر إجيابا على 

العرض الكلي، إىل جانب ذلك فان ختفيض الضرائب على االستهالك يسهم بدوره بشكل فعال يف زيادة االدخار 

  .2واالستثمار

انتقادات من قبل االقتصاديني النقديني حول مسالة التخفيضات الضريبية املبالغ فيها  واجهت هذه املدرسة

واليت تؤثر حسب رأيهم سلبا على إيرادات الدولة ومن مث زيادة عجز املوازنة، رد اقتصاديو العرض ومن بينهم آرثر 

، والذي أكد فيه أن Laffer curveعلى هذه االدعاءات من خالل منحىن الفر الشهري  Arther Lafferالفر 

معدالت الضريبة املنخفضة ستؤدي إىل زيادة إيرادات الدولة وحتقيق توازن املوازنة العامة، ويكمن السبب يف أن 

ختفيض معدالت الضريبة يقلل من ظاهرة التهرب الضرييب، وهذا بدوره يؤدي إىل اتساع القاعدة الضريبية ومن مث 

  زيادة حصيلة الضرائب.

وباخلصوص السياسة الضريبية  ،سبق أن اقتصاديو العرض ركزوا اهتمامهم على السياسة املالية يتضح مما

ويف هذا الصدد اقرتحوا تعديالت جذرية مست هيكل النظام الضرييب  ،عليها لعالج أزمة الركود التضخميواعتمدوا 

، تصميم النظام الضرييب بأقل تشتمل على ختفيض كبري يف الضرائب املباشرة مصحوب بتخفيض اإلنفاق احلكومي

  .3تصاعدية حبيث يعمل ذلك على تشجيع اإلنتاجية والعرض بدال من التالعب بالطلب اإلمجايل

  

  

                                                           
  .59، ص عباس كاظم الدعمي، مرجع سبق ذكره  1

  .59 نزار كاظم اخليكاين وحيدر يونس املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص  2

  .61-60عباس كاظم الدعمي، مرجع سبق ذكره، ص ص   3
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  المبحث الثالث: العالقة بين السياستين المالية والنقدية

اليت يتم التخطيط هلا يف  ،ن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يتم كذلك من خالل السياسة النقديةإ

البنك املركزي دف إدارة النقود واالئتمان وتنظيم السيولة، فالبنك املركزي ينبغي ان يقوم بدور أكثر فعالية للتحكم 

يف الرصيد النقدي والرقابة على التمويل، وبالتايل الرقابة على البنوك، لذلك يستعمل جمموعة من األدوات لتحقيق 

  القتصادية.أهداف السياسة ا

ينبثق أساس العالقة بني السياستني املالية والنقدية من التأثري املشرتك يف الطلب الكلي، حيث ميكن استخدام 

السياستني املالية والنقدية للتأثري والتحكم يف مستوى النشاط االقتصادي، وذلك دف حتقيق األهداف الكلية 

  لالقتصاد. 

  وأدواتها أهدافها ،النقديةالمطلب األول: تعريف السياسة 

  .نتناول فيمايلي تعريف السياسة النقدية،أهدافها وأدواا

  الفرع األول: تعريف السياسة النقدية

وتتمثل أساسا يف التحكم يف املعروض النقدي السياسة النقدية هي إحدى مكونات السياسة االقتصادية، 

كما يقصد ا أيضا تعديل كمية النقود املتداولة وفقا   .1ومعدالت الفائدة دف حتقيق االستقرار االقتصادي

  .2الحتياجات النشاط االقتصادي

السياسة النقدية بأا " جمموعة من الوسائل اليت تتبعها اإلدارة النقدية ملراقبة  Kentعرف االقتصادي 

 G.LBachوعرفها االقتصادي  ،3دف بلوغ أهداف اقتصادية حمددة لتحقيق االستخدام الكامل" ،عرض النقد

                                                           
1 SEXTON.C et VOVAN.D, Op.Cit, P 258. 

2 J.MULLER et autres , Op.Cit, P 206. 

  .374، ص 2009، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، مدخل إلى علم االقتصادخالد توفيق الشمري وطاهر فاضل البيايت،   3
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اليت حيتفظ ا  ،باا: "كل ما تقوم به احلكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة يف حجم وتركيب املوجودات السائلة

  .1القطاع غري املصريف سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية"

ري املتخذة من قبل السلطات أن السياسة النقدية هي "جمموعة التداب George Parienteيرى االقتصادي 

  .2النقدية قصد إحداث أثر على االقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف"

السياسة النقدية على أا: "جمموعة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها السلطة  Marc Montousséعرف 

  .3واحلفاظ على استقرار األسعار عن طريق تنظيم كمية النقود" ،النقدية واحلكومة للتأثري يف النشاط االقتصادي

أما السياسة النقدية مبعناها الواسع ميكن تعريفها على أا مجيع اإلجراءات اليت تتخذ من قبل احلكومة 

ي، ال بقصد التأثري على مقدار توفري واستعمال النقود واالئتمان وكذلك االقرتاض احلكوم ،والبنك املركزي واخلزينة

دف هذه اإلجراءات للتأثري على عرض النقد فقط بل تشمل السياسة االقرتاضية للقطاع احلكومي وما ختلفه من 

  .4انعكاسات واضحة على عرض النقد

ن تعريف السياسة النقدية بأا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات العامة إلدارة كسبق مي بناءا على ما

  والتأثري يف شروط االئتمان لتحقيق أهداف اقتصادية معينة. ،الفائدة وسعر الصرفعرض النقود وسعر 

  لسياسة النقديةالنهائية لهداف األالفرع الثاني: 

ختتلف أهداف السياسة النقدية بني الدول املتقدمة والنامية، ففي الدول املتقدمة هناك اجتاه متزايد حنو عدم 

 )%2(معدل تضخم يف حدود 5هدف ائي واحد يتمثل يف استقرار األسعارالتوسع يف األهداف واالقتصار على 

الذي يقتصر هدفه على حتقيق استقرار األسعار، كما أن السلطة النقدية نذكر على سبيل املثال البنك املركزي األملاين 

                                                           
  .134، ص 2013األردن، ، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ، أساسيات االقتصاد الكليإياد عبد الفتاح النسور  1

  .63عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص   2

3 M. Montoussé, Economie monétaire et financière, édition Bréal, France, P 217. 

  .375-374خالد توفيق الشمري وطاهر فاضل البيايت، مرجع سبق ذكره، ص ص  4

5 J-D Lecaillon et autres , Economie contemporaine ( Analyse et diagnostics), 2me édition,  éditions de Boeck 

université, Bruxelles, , 2004, P 271. 
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أما يف الدول النامية فهي  يف الواليات املتحدة االمريكية تنحصر أهدافها يف حتقيق استقرار األسعار وتعظيم العمالة.

تعتمد على السياسة النقدية لتحقيق مجلة من األهداف، واليت تعرف باألهداف النهائية املتمثلة يف االستقرار النقدي، 

التوظيف الكامل، رفع معدالت النمو االقتصادي، معاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات وحتقيق االستقرار يف 

  األسواق املالية.

  االستقرار النقدي أوال:

إن هدف االستقرار النقدي نابع من هدف استقرار األسعار، حيث من الضروري أن تسعى السياسة النقدية 

وجتنب حدوث األزمات االقتصادية ومن مث  ،إىل التحكم يف كمية النقود مبا يتالءم مع مستوى النشاط االقتصادي

  حتقيق االستقرار االقتصادي.

يف قاعدته الشهرية اليت عرفت باسم قاعدة على هدف االستقرار النقدي أكد االقتصادي ميلتون فريدمان 

K  املئوية لفريدمانFriedman’s K-percent rule واليت تنص على أنه جيب على البنك املركزي احلفاظ على ،

يتناسب مع معدل النمو يف الناتج احمللي يساعد يف توجيه ااميع النقدية مبا  ،معدل منو ثابت للمعروض النقدي

  . 1اإلمجايل، وحيقق معدالت التضخم املستهدفة

من هنا ميكن القول أن مهمة السياسة النقدية هي احتواء حتركات مستوى األسعار إىل أقل مستوى هلا 

  وعالج حاالت الركود والكساد إن وجدت. 2لتجنب ظاهرة التضخم

  

  

  

  

                                                           
، 2014ارف، مصر، ، الطبعة األوىل، املكتب العريب للمعالعالقة التبادلية بين معدالت الدولرة وفاعلية السياسة النقدية (تحليل رياضي وقياسي)أمحد رمزي حممد عبد العال،  1

  .82ص 

  هو أحد أهداف اإلدارة االقتصادية بالبلدان النامية، الرتباطه دف حتقيق االستقرار االقتصادي. %) 5-3يعد هدف ضغط التضخم ما بني ( 2
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  التضخم في بعض الدول العربية): نسبة 1.1الجدول رقم (

  %الوحدة:                                                                                        

  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2013  

  3.3  8.9  3.9  4.9  2.3  4.0  1.4  0.3  الجزائر

  6.9  8.7  11.7  11.7  4.2  8.1  3.2  2.8  مصر

  3.1  1.9  2.4-  15.2  11.8  6.8  0.1  1.7  قطر

  1.1  0.7  0.9  12.3  9.3  5.0  2.9  1.3  اإلمارات

  4.1  4.9  6.3  7.5  6.2  10.4  3.9  3.3  موريتانيا

  11.0  9.9  11.2  19.0  10.8  12.5  12.2  11.0  اليمن

 الشامل التشغيلي)تقرير التنمية العربية (اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو : املعهد العريب للتخطيط، المصدر

  .154، ص 2015اإلصدار الثاين، الكويت، 

يتضح من اجلدول أن معدالت التضخم كانت منخفضة يف معظم الدول العربية (ما عدا مصر، قطر 

  ).2010واليمن)، بل ان تغريها شهد معدالت سلبية (قطر سنة 

 معدل منو مستدام، إال إن احملافظة على معدل تضخم منخفض هو هدف مقبول، ولكن بعد الوصول اىل

  التوسع والنمو االقتصادي. تقليصأن ضغط معدل التضخم قبل الوصول اىل هذا املعدل قد يؤدي اىل 

  التوظيف الكامل ثانيا:

تشرتك السياسة النقدية مع السياسة املالية لتحقيق هذا اهلدف، حيث تعمل على زيادة عرض النقود يف حالة 

إىل ارتفاع األسعار، فيتسبب ذلك يف اخنفاض األجر احلقيقي للعامل، مما يدفع أصحاب البطالة والكساد مبا يؤدي 

العمل إىل تشغيل املزيد من اليد العاملة لزيادة حجم مشروعام، كما أن ختفيض معدالت الفائدة يشجع املستثمرين 

  على القيام باملزيد من املشاريع مما يؤدي إىل زيادة الطلب على اليد العاملة.
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إن رفع معدالت التوظيف يعين ختفيض معدل البطالة، هذا األخري ال ميكن ختفيضه إىل الصفر لكن هناك 

اتفاق بني االقتصاديني على أن حتقيق التوظف الكامل للموارد االقتصادية املتاحة حيدث عندما ال يتعدى معدل 

  .1سنويا وهو ما يسمى باملعدل الطبيعي للبطالة )%5-%3(البطالة 

 لثا: النمو االقتصاديثا

يعترب حتقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي من األهداف طويلة األجل يف حني يعترب االستقرار النقدي من 

  األهداف قصرية األجل.

حتقق السياسة النقدية هذا اهلدف من خالل تعبئة املدخرات و استغالهلا استغالال أمثال، من خالل زيادة 

إمجايل الناتج الوطين، مما يؤدي إىل زيادة الدخل الوطين وتوجيه االستثمار حنو القطاعات نسبة االستثمارات إىل 

  .2اليت ختدم النظام االقتصادي بزيادة معدالت منوها

  رابعا: توازن ميزان المدفوعات

ائض دف السياسة النقدية إىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ومعاجلة اخللل الذي قد يطرأ عليه من ف

أو عجز. ففي حالة العجز تلجأ الدولة إىل إتباع سياسة نقدية انكماشية وذلك برفع سعر إعادة اخلصم (أو زيادة 

نسبة االحتياطي القانوين) الذي يدفع البنوك إىل رفع أسعار الفائدة على القروض، فيؤدي ذلك إىل اخنفاض حجم 

دي إىل اخنفاض املستوى العام لألسعار، فتصبح الصادرات االئتمان والطلب احمللي على السلع واخلدمات، مما يؤ 

الوطنية أرخص نسبيا من وجهة نظر املستهلك األجنيب، ومن مث يزيد الطلب عليها ويف املقابل تصبح أسعار الواردات 

  مرتفعة نسبيا مقارنة مع السلع احمللية فيقل الطلب عليها.

ذب لألموال األجنبية للداخل، حيث يقبل املستثمرون األجانب إن ارتفاع أسعار الفائدة احمللية يعترب عامل ج

ومن مث تقليل العجز  ،على إيداع أمواهلم بالبنوك الوطنية، مما يؤدي إىل زيادة تدفقات رؤوس األموال إىل داخل الدولة

 يف ميزان املدفوعات.

                                                           
  .83-82ص ص ، مرجع سبق ذكره، أمحد رمزي حممد عبد العال   1

  .92-91، ص ص 2007، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، اإلسالمي والوضعي (دراسة مقارنة)السياسة النقدية في النظامين مجال بن دعاس،   2
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  خامسا: استقرار األسواق المالية

عالقة عكسية بني التغريات يف أسعار الفائدة والتغريات يف  أكدت العديد من الدراسات االقتصادية وجود

أسعار األسهم، حيث متيل أسعار األسهم إىل التحرك يف اجتاه معاكس لتحركات أسعار الفائدة، ومن ذلك ميكن 

 القول بان البنك املركزي ميكنه التأثري بصفة غري مباشرة على أسعار األوراق املالية من خالل حتكمه يف أسعار

وافظ السندات، ألا حتقق من الفائدة، فعند رفع معدالت الفائدة تتحول املدخرات من حوافظ األسهم إىل ح

  1نظر املستثمر عائدا ثابتا ومرتفعا باملقارنة مع االستثمار يف حوافظ األسهم. ةوجه

األهداف الرئيسية إذن ميكن القول أن وجود نظام مايل مستقر وقادر على جتنب األزمات املالية يعد من 

  .للسلطات النقدية

، لذا 2هذه األهداف وإن كانت متداخلة بطبيعتها إال أا تثري أيضا مشكلة التعارض الذي قد ينشأ بينها

البد من التأكيد على أمهية التنسيق بني السياسات االقتصادية املختلفة من جهة، وكذا أمهية تشخيص املشكلة 

  ل البدء يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها.االقتصادية تشخيصا سليما قب

  ): العالقة بين أدوات السياسة النقدية وأهدافها6.1الشكل رقم (

   
، ص Kie ،2018، اإلصدار األول، مطبوعات الوجيز في االقتصاد النقدي والمصرفيعبد احلليم عمار غريب، : المصدر

83.  

                                                           

ق ذ�ره، ص ص   1� �  .89-88أ��د ر�زي ���د �
د ا���ل، �ر

ة العمالة، حتقيق هدف استقرار األسعار يتعارض حتقيق هدف استقرار األسعار يتعارض مع هدف زيادة العمالة، حتقيق هدف التوازن يف ميزان املدفوعات يتعارض مع هدف زياد 2

  مع حتقيق معدل عال للنمو االقتصادي.

األدوات الكمية 

 والنوعية

األغراض التشغيلية 

 االولية أو األهداف

األهداف 

 الوسيطة

األهداف النهائية 

 للسياسة النقدية

 سعر اخلصم؛

 االلزامي؛االحتياطي 

 السوق املفتوحة.

 القاعدة النقدية؛

 .االحتياطات املصرفية

 سعر الفائدة؛

 العرض النقدي.

 حماربة التضخم، عمالة مرتفعة،

 منو اقتصادي، توان ميزان املدفوعات.
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تعترب األهداف النهائية للسياسة النقدية بعيدة املدى، وهذا يعين ان تأثري أدوات السياسة النقدية يف هذه 

األهداف ال يظهر بصورة مباشرة، ولذلك تسعى السلطة النقدية للتأثري يف أهداف وسيطة (سعر الفائدة واملعروض 

  ألدوات السياسة النقدية.النقدي) تتميز باستجابتها السريعة 

متثل األهداف األولية حلقة بداية يف اسرتاتيجية السياسة النقدية، وتتمثل يف القاعدة النقدية واالحتياطات 

املصرفية، حياول البنك املركزي أن يتحكم فيها للتأثري يف األهداف الوسيطة، وبالتايل فان األهداف األولية ماهي اال 

  سياسة النقدية واالهداف الوسيطة.صلة تربط بني أدوات ال

  أدوات السياسة النقديةالفرع الثالث: 

للتحكم يف املعروض النقدي (الودائع واالئتمان) لدى اجلهاز  1يعتمد البنك املركزي على مجلة من األدوات

 الرقابة الكيفيةأدوات ، أدوات الرقابة الكمية املصريف وكذلك يف اتمع، تنقسم هذه األدوات إىل ثالثة أقسام:

 أدوات الرقابة املباشرة.و 

  أدوات الرقابة الكميةأوال: 

يف مجيع كمية النقود املتداولة وحجم االئتمان املصريف   التأثري يفهي جمموعة من األدوات اليت دف اىل 

  من ثالثة أدوات: تتألف. القطاعات االقتصادية

 : سعر إعادة الخصم  -أ

األوىل للسياسة النقدية اليت استخدمت من قبل البنوك املركزية للتأثري على حجم يعترب سعر إعادة اخلصم األداة 

سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل تقدمي القروض و خصم األوراق " االئتمان، ويقصد به

  .2"التجارية يف املدة القصرية من البنوك التجارية

                                                           
لعوامل األخرى، وخاصة يف الدول النامية جيدر اإلشارة هنا اىل أن اثار هذه اإلجراءات ال تتم بالدرجة نفسها يف كل حالة تطبق فيها، وإمنا يعتمد األمر على كثري من الظروف وا  1

  منها، واليت يتميز اقتصادها بعدم مرونة املتغريات االقتصادية وختلف البيئة االقتصادية عامة.واجلزائر 

2 W. J. Baumol et autres, Macro-Economie : Principes et politiques, éditions Etudes Vivantes, Montréal, 1990, P 

314. 
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حجم املعروض من االئتمان بتغيري سعر إعادة اخلصم، فعندما يرغب البنك يقوم البنك املركزي بالتأثري على 

املركزي يف توسيع حجم االئتمان (سياسة نقدية توسعية) يقوم بتخفيض سعر إعادة اخلصم، مما يرتتب عليه قيام 

التوسع  مما يشجع رجال األعمال على ،البنوك التجارية بدورها بتخفيض سعر اخلصم الذي تتقاضاه من عمالئها

يف تقدمي األوراق التجارية، والعكس عندما يرغب البنك يف ختفيض حجم االئتمان (سياسة نقدية انكماشية) يقوم 

برفع سعر إعادة اخلصم، وبالتايل تزيد تكلفة خصم األوراق التجارية، وبذلك حيجم رجال األعمال عن خصم تلك 

  .1األوراق

اخلصم وسعر الفائدة خصوصا يف الدول ذات أسواق مالية وأنظمة إذن هناك عالقة وثيقة بني سعر إعادة 

مصرفية متطورة، وهذه العالقة هي عالقة تناسبية، فزيادة سعر إعادة اخلصم تؤدي بالضرورة إىل زيادة معدل الفائدة 

  .2والعكس صحيح

أهداف السياسة يشكك الكثري من االقتصاديون يف مدى جناعة وفعالية سياسة سعر إعادة اخلصم يف حتقيق 

النقدية، وخاصة يف ظل تنوع مصادر التمويل والتخلي عن نظام قاعدة الذهب وحرية تدفق رؤوس األموال، لكن 

تقوم بدور مكمل لألدوات األخرى  ، حيثرغم ذلك مازالت هذه السياسة أداة مفيدة من أدوات السياسة النقدية

  وخاصة بالنسبة لسياسة السوق املفتوحة.

  وق المفتوحةعمليات الس  -ب

تتمثل عمليات السوق املفتوحة يف قيام البنك املركزي بشراء أو بيع األوراق املالية يف األسواق املالية بغرض 

وقد ميتد نشاط البنك املركزي إىل التعامل يف كافة أنواع األوراق املالية والتجارية  ،3التأثري يف حجم املعروض النقدي

  .4والذهب والعمالت األجنبية، مستندا يف ذلك إىل ما حيتفظ به من أسهم وسندات يف حمفظته املالية

                                                           
  .352، ص 2010وىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ، الطبعة األمبادئ االقتصاد الكليحسام علي داود،   1

  .124، ص 2006، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي،   2

3 R G.LIPSEY and others, Op.Cit, P 299. 

  .71مرجع سبق ذكره، ص أمحد رمزي حممد عبد العال،   4
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األوراق عندما يرغب البنك يف إتباع سياسة نقدية توسعية يقوم بشراء األسهم و السندات واألذونات و 

مما يؤدي إىل زيادة األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية  ،التجارية وأحيانا الذهب والفضة والعمالت األجنبية

وبالتايل ميكن هلا التوسع يف عرض النقود، والعكس إذا كان البنك املركزي يرغب يف إتباع سياسة نقدية انكماشية 

وراق التجارية وأحيانا الذهب والعمالت األجنبية مما يؤدي إىل اخنفاض يقوم ببيع األسهم والسندات واألذونات واأل

  األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية فتنخفض مقدرا على اإلقراض وهذا سيؤدي إىل اخنفاض عرض النقود. 

 تتوقف فعالية هذه السياسة على مدى تطور سوق السندات احلكومية وأذونات اخلزانة وحجم التعامالت يف

  .1السوق املالية، ومدى تنظيم وتطور اجلهاز املصريف، هذه العوامل تكاد تكون حمدودة يف الدول النامية

  (االحتياطي االجباري) معدل االحتياطي النقدي القانوني -ج

االحتياطي القانوين للبنوك التجارية هو عبارة عن نسبة من الودائع امدة لدى البنك املركزي، هذا األخري 

 .2احلق يف تغيري هذه النسبة مبا يتناسب مع األوضاع االقتصادية السائدةله 

إذا أراد البنك إتباع سياسة نقدية توسعية إلنعاش االقتصاد يقوم بتخفيض نسبة االحتياطي القانونية مما مينح 

على منح القروض مما يؤدي اىل زيادة الطلب الكلي على النقود، األمر الذي يؤدي إىل تدوير  أكربالبنوك قدرة 

عجلة االقتصاد. والعكس إذا أراد البنك إتباع سياسة نقدية انكماشية ملواجهة التضخم يقوم برفع نسبة االحتياطي 

  اض الطلب الكلي على النقود.القانوين مما حيد من قدرة البنوك على اإلقراض، وبالتايل يؤدي إىل اخنف

  

  

  

  

                                                           
1   ،����زوز 
ن �

ق ذ�ره� �  .126، ص �ر

2 A.HEERTGE et autres, Op.Cit, P 296. 
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  : االحتياطي االجباري لبعض البنوك المركزية في العالم)2.1الجدول رقم (

  %الوحدة:                                                                                   

  االحتياطي االجباري  الدولة  االحتياطي االجباري  الدولة

  18.5  الصني  1.00  منطقة االورو

  30.00  لبنان  2.5  سويسرا

  20  الربازيل  8.5  تركيا

  8.00  األردن  4.00  روسيا

، ص ص 2017، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، االقتصاد النقدي: سي حممد كمال، المصدر

105-106.  

، ويف املقابل أدىن %20بلبنان تليها الربازيل بنسبة  %30يتضح من خالل اجلدول أن أكرب نسبة احتياطي إجباري هي 

  مبنطقة اليورو. %1نسبة احتياطي إجباري هي 

تكون سياسة االحتياطي القانوين فعالة إذا كان وعاء االحتياطات اإلجبارية شامال جلميع أنواع الودائع، وكذا 

البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية افرتاض عدم وجود تسرب نقدي (اكتناز) وعدم وجود طرق أخرى أمام 

  خارج البنك املركزي، ومدى استجابة ومرونة القطاعات اإلنتاجية لتلك التغريات املطبقة من قبل السلطات النقدية.

  أدوات الرقابة الكيفيةثانيا: 

للتأثري يف يستخدم البنك املركزي إىل جانب األدوات الكمية اليت تؤثر يف حجم االئتمان أدوات كيفية 

  كيفية االئتمان واجتاهاته وليس على حجم االئتمان الكلي، هذه األدوات كثرية نذكر منها:
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 تنظيم القروض االستهالكية  -أ

تعترب هذه الوسيلة من أهم األدوات الكيفية لسياسة الرقابة على القروض االستهالكية، يتم تنظيم االئتمان 

 :1بالتقسيط للسلع االستهالكية املعمرة وأبرز هذه القواعدعن طريق قواعد معينة لتنظيم البيع 

قيام البنك املركزي بتحديد املبلغ الواجب دفعه مقدما كجزء من قيمة السلعة املشرتاة، ففي حالة رفع البنك   -

 يقل اإلقبال عليها وبالتايل ينخفض حجم االئتمان ،املركزي الدفعة النقدية األوىل الالزمة لشراء هذه السلع

 هلذا الغرض؛

حتديد مدة سداد االئتمان االستهالكي، فإذا قام البنك املركزي بتقصري مدة السداد فإن ذلك يؤدي إىل   -

 زيادة قيمة القسط الشهري الواجب دفعه، وهذا من شأنه أن حيد من طلب االئتمان من قبل املستهلكني. 

بنسبة معينة من موجودات البنوك التجارية، كما ميكن أن يشرتط البنك املركزي عدم جتاوز هذه القروض 

    .2فيقوم خبفض ورفع هذه النسبة تبعا حلالة النشاط االقتصادي يف كل قطاع

  هامش الضمان المطلوب  -ب

يقوم  ،3وهو املبلغ الذي جيب أن يدفعه املشرتي من موارده الذاتية للحصول على األوراق املالية املراد شراؤها

البنك املركزي بتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق باألوراق املالية للقطاعات املرغوبة، مما يدفع املضاربني لإلقبال على 

شراء هذه األصول، ورفع هذه النسبة فيما يتعلق باألوراق املالية غري املرغوبة أو اليت تعرف تضخما فيقل اإلقبال 

  على شراؤها.

  االئتمان العقاري -ج

املقرضة،  كن للبنك املركزي تثبيت حد أعلى ملبلغ القرض املخصص لبناء املساكن وحتديد فرتة اسرتداد املبالغمي

طبق هذا النوع من الرقابة يف الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية واحلرب الكورية يف حماولة لكبح املوجات 

                                                           
  .217، ص 2013، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، البنوك المركزية والسياسات النقديةزكريا الدوري ويسرا السامرائي،   1

  .184مجال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .76أمحد رمزي حممد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص   3
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كما ميكن أن يستخدم كوسيلة للتخفيف من مشكلة اإلسكان عن طريق ختفيض سعر الفائدة وفرتة   ،1التضخمية

  تسديد القرض وغريها.

  النسبة الدنيا للسيولة -د

يقوم البنك املركزي بإجبار البنوك التجارية على أن حتتفظ بنسبة سيولة تتحدد وفق أصول البنك التجاري، 

قراض، ومتكن هذه الطريقة من حتديد حجم اإلقراض املوجه للنشاط االقتصادي وهذا جتنبا خلطر اإلفراط يف اإل

  .2حسب ما هو مرغوب ضمن اإلسرتاتيجية الكلية للبلد

تتوقف فاعلية هذه األدوات على مدى قدرة البنك املركزي على متابعة ومراقبة استخدام االئتمان يف األغراض 

  تالئم االقتصاديات النامية اليت تتسم بضعف اجلهاز املصريف واملايل.املمنوحة من أجلها، كما أن هذه األدوات 

  أدوات الرقابة المباشرةثالثا: 

هي عبارة عن جمموعة من األدوات اليت يلجأ إليها البنك املركزي دف دعم وتقوية دور أدوات الرقابة الكمية 

بة الكمية والكيفية غري املباشرة ولكنها تستخدم يف والكيفية، لكن الرقابة املباشرة هي ليست رقابة دائمة مثل الرقا

  ظروف مؤقتة.

  تأخذ أدوات الرقابة املباشرة أشكاال عديدة نذكر منها:

  اإلقناع األدبي  -أ

هو أداة حياول من خالهلا البنك املركزي إقناع البنوك التجارية بإتباع سياسة معينة دون احلاجة إىل إصدار 

  .3أدوات الرقابة القانونيةتعليمات رمسية أو استخدام 

                                                           
  .215زكريا الدوري ويسرا السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص   1

  .95شعيب بونوة وزهرة بن خيلف، مرجع سبق ذكره، ص  2

  .130بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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تتوقف فعالية هذه الطريقة على مدى ما يتمتع يه البنك املركزي من هيبة ومركز ـأديب لدى البنوك التجارية 

جاهدا إىل إقناع البنوك التجارية بالظروف االقتصادية السائدة وتقدمي النصائح  احيث يسعى البنك املركزي من خالهل

  أجل حتقيق االستقرار االقتصادي يف اتمع.واإلرشادات هلا، وذلك من 

إن أسلوب اإلقناع األديب ال ميكنه حتقيق أهداف السياسة النقدية لوحده إال إذا اقرتنت ببعض األدوات غري 

  املباشرة.

 التعليمات واألوامر المباشرة  -ب

على انفراد أو للبنوك يعطي القانون البنك املركزي احلق يف إصدار تعليمات وأوامر مباشرة ألحد البنوك 

  .1التجارية عموما، خبصوص ما ينبغي عليها ممارسته من نشاط يف جمال اإلقراض واالستثمار

تتخذ هذه األداة صورا متنوعة كتحديد معدل زيادة االئتمان خالل فرتة زمنية معينة أو وضع سقوف ائتمانية 

  تمويلها.باملصرفية ال جيب جتاوزها، وكذلك حتديد األنشطة اليت يسمح للمؤسسات 

على البنوك  2تعتمد هذه األداة على قدرة البنك املركزي على فرض العديد من العقوبات واجلزاءات الرادعة

  .3التجارية املخالفة ملثل هذه األوامر والتعليمات

  اإلعالم -ج

يلجأ البنك املركزي إىل استخدام وسائل اإلعالم املختلفة لنشر البيانات واملعلومات يف حالة االقتصاد الوطين 

وما يناسبه من سياسة معينة لالئتمان املصريف، وذلك دف كسب ثقة الرأي العام والبنوك التجارية من أجل 

  املركزي. إقناعهم مبساندة ودعم السياسة النقدية اليت يرمسها البنك 

  

                                                           
  .354، ص 2010، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، االقتصاد الكليمبادئ حسام علي داود،   1

قت أو بصورة دائمة حسب طبيعة املخالفة مثل احلرمان من االئتمان املمنوح من البنك املركزي وأنواع اخلصم املرتبطة به، وقد يصل األمر إىل إيقاف نشاط البنك وجتميده بشكل مؤ  2

  رتكبة من قبله.امل

  .79أمحد رمزي حممد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص   3



مفاهيم عامة حول السياسة المالية                                                            الفصل األول                                        

35 

 

 وفعالية السياسة المالية والنقدية LM-ISالمطلب الثاني: نموذج 

يتمثل جوهر النقاش املستمر والتقليدي بني الكينزيني والنقديني يف مدى فعالية كل من السياستني املالية 

وتعد سياسة معدل الفائدة لب هذا النقاش، فكال الفريقني  ،لتقلبات االقتصادية وحتقيق النمووالنقدية يف مواجهة ا

يوليها أمهية نسبية خمتلفة عن اآلخر فيما يتعلق بالعالقة بني تغريات مستوى معدل الفائدة وتغريات مستوى الدخل 

  الوطين.

  توى الدخلاملقصود بالفعالية هو حجم التأثري الذي ترتكه السياسة االقتصادية نقدية كانت أو مالية على مس

تقاس فعالية السياسة املالية والنقدية باملضاعف املايل والنقدي على التوايل، فاألول يساوي نسبة التغري يف الدخل 

على التغري يف اإلنفاق (التغري يف مستوى الضرائب)، والثاين يساوي نسبة التغري يف الدخل على التغري يف الكتلة 

 أثريا على الدخل والتوظيف؟ هل هي السياسة املالية آو النقدية؟ النقدية. فما هي السياسة األكثر ت

  IS-LMالفرع األول: نموذج 

عرض هذا النموذج ألول مرة سنة  )، H/H(يسمى أحيانا منوذج  IS-LMيتجسد التوازن الداخلي يف منوذج 

  .1972الذي حاز على جائزة نوبل لالقتصاد سنة  Hicks Hansenمن طرف االقتصادي الكينزي  1937

تعبري بياين ورياضي عن األفكار اليت طرحها ضمنيا كينز يف كتابه النظرية العامة، ويربز  1LM-ISميثل منوذج 

(سوق  ISاالسهام األساسي للنموذج يف التحديد االين للدخل الوطين ومعدل الفائدة انطالقا من التقاطع بني منحىن

 (سوق النقود) يف اقتصاد مغلق.  LMالسلع واخلدمات) ومنحىن 

 ISأوال: توازن سوق السلع والخدمات 

يسمى قطاع السلع واخلدمات بالقطاع احلقيقي، وهو عبارة عن جمموعة أسواق السلع واخلدمات املنتجة يف 

) والدخل iلتوليفات املمكنة من سعر الفائدة (، املعرب عن اISالبلد، ويتم التعبري عن التوازن يف هذا السوق مبنحىن 

y)الطلب الكلي مع العرض الكلي).(ط) اليت عندها يتساوى االستثمار املخطط مع االدخار املخط  

                                                           
  ثبات األسعار واألجور فهو منوذج للمدى القصري. LM-ISيفرتض منوذج  1
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  يتم التعبري الرياضي عن توازن سوق السلع واخلدمات وفق املعادلة التالية:

� = � + � + � + � −	 

  كل متغرية بقيمتها جند:  بتعويض

� = 
 + �� + �� − �. � + �� + �� −	� −�. � 

 :1بقيمتها وإجراء عملية النشر حنصل على مايلي �بتعويض 

� = 11 − � + �� + � . �
 − ��� + ��� + �� + �� + �� −	� − �. ��… .1 

�ə :يتضح من خالل املعادلة أن
ə� < وهذا مايؤكد العالقة العكسية بني الدخل وسعر الفائدة يف سوق   0

  .السلع واخلدمات

  :2ميكن كتابة معادلة التوازن يف سوق السلع واخلدمات على الشكل التايل

� = � �! − ��� 
  حيث ميثل:

Keمضاعف التوازن يف سوق السلع واخلدمات؛ :  

Aجمموع االنفاق املستقل؛ :  

i: معدل الفائدة؛  

µ.معلمة االستثمار :  

  

  

                                                           
  .85 ، ص2008حممد اخلطيب منر ومسعود صديقي، التحليل االقتصادي الكلي بني النظرية والتطبيق، مطبوعة بيداغوجية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  1

  .390-389، ص ص 2020، مطبعة الوادي، اجلزائر، تطبيقات التحليل االقتصادي الكيعقبة عبد الالوي بن أمحد،  2
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 LMثانيا: توازن سوق النقود 

يتمثل القطاع النقدي يف سوق النقد، ويتحقق التوازن فيه من خالل تساوي عرض النقود مع الطلب عليها، 

  .LMومتثل حالة التوازن باملنحىن 

  :1يتم التوازن يف السوق النقدي كمايلي

	 = " 

	� = "� + "# + "$ 	⟹ 	� = "� + '� − (. �						 

)*
+
*,� = 	� − "� + (. �' …… . . . .2

⋀
� = "� −	� + '. �( …… . . .3

 

�əذات امليل املوجب، أي:  LM) معادلة 3) و(2متثل كال من (
ə� > �əو 0

ə� > ، وهذا ما يؤكد العالقة 0

  الطردية بني الدخل ومعدل الفائدة يف سوق النقود.

أن التوازن يف سوق النقود يتحدد بناء على توليفات خمتلفة من معدالت الفائدة  )2رقم (تبني املعادلة 

  الدخل.مستويات و 

  )IS-LMثالثا: التوازن الداخلي (نموذج 

 ISيتم التوازن الداخلي من خالل توازن سوقي اإلنتاج والنقود يف نفس الوقت، أي اجلمع بني املنحىن 

  يف رسم بياين واحد. LMواملنحىن 

  :2يف املعادلة األوىل فنجد 3يف املعادلة  iنعوض قيمة معدل الفائدة 

Y = a − bT� + bR� + I� + G� + X� −M� + μg <M� − L�>
1 − b + bt + m+ αg μ  

                                                           
  .244، ص 2012، العدد احلادي عشر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، أبحاث اقتصادية وإدارية، F-Mدور السياسات املالية والنقدية ضمن منوذج طويل اء الدين،  1

 .245، ص نفس املرجع  2
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  :1كمايلي  LM-ISميكن كتابة معادلة 

Y = θA + σM�EEEE 
  املضاعف املايل: θحيث ميثل 

θ = �F
G1 + �F �'( H 

  املضاعف النقدي: σيف حني ميثل 

σ = �F
G1 + IF �'( H

�( = J �( 

  IS-LMالسياسة المالية والسياسة النقدية في إطار نموذج  الفرع الثاني:

لتبيان اثار ها على ، IS-LMنتناول فيمايلي حتليل فعالية كال من السياسة املالية والنقدية يف إطار منوذج 

  مستويات الدخل والفائدة.

  IS-LM أوال: السياسة المالية في إطار نموذج

وبالتايل تؤثر ، ISمتغريات السياسة املالية هي عبارة عن جمموعة من العوامل اليت تؤدي إىل انتقال منحىن 

  على مستوى توازن الدخل وعلى سعر فائدة التوازن.

، وبيان تأثريها على مستويات IS-LMسوف نشرح اآلن كيفية استخدام أدوات السياسة املالية يف إطار منوذج 

 الدخل والفائدة.

فإذا افرتضنا أن االقتصاد يعاين من مشكلة البطالة، ميكن يف هذه احلالة إتباع سياسة مالية توسعية لزيادة 

و مزيج من االثنني أفرص التشغيل، وذلك إما عن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي أو ختفيض معدالت الضرائب، 

  ).2Gإىل  1G(أي من  ∆Gمبقدار  معا. سنكتفي فقط بأسلوب زيادة اإلنفاق احلكومي

                                                           
 .404عقبة عبد الالوي بن أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  ): أثر السياسة المالية التوسعية على مستوى الدخل وسعر الفائدة7.1شكل رقم (ال

  

 Source: M. Bialès et autres, L’Essentiel sur l’Economie, 4ème édition, BERTI éditions, Alger, 

2007, P 366. 

، ومن مث انتقال 1ISإىل أعلى اجتاه اليمني إىل منحىن  0ISانتقال منحىن  ى السياسة املالية التوسعيةيرتتب عل

 1i(أي عند مستوى أعلى لسعر الفائدة  2Eوضع توازين جديد عند النقطة اىل  1Eمن الوضع التوازين االقتصاد 

  ).1yومستوى أكرب للدخل 

إىل  1Eإىل اليمني هو االنتقال من النقطة  ISن األثر األويل واملباشر لزيادة اإلنفاق احلكومي وانتقال منحىن إ

إن مسافة االنتقال األفقية  .0iعند سعر الفائدة األصلي  y′0 إىل   0y، وبالتايل زيادة الدخل احلقيقي من Aالنقطة 

وذلك يف  ،هي عبارة عن مقدار الزيادة يف اإلنفاق احلكومي مضروبة يف مضاعف اإلنفاق احلكومي IS الدالة يف

  حالة التوازن البسيط أي يف حالة بقاء سوق النقود على وضعه دون تغيري واملعروف بنموذج كينز.

سوق النقود، فزيادة ن هذا األخري يأخذ بعني االعتبار أهو  IS-LMإن الفرق بني منوذج كينز املبسط ومنوذج 

الدخل سوف تؤدي إىل زيادة الطلب على النقود، ومع ثبات عرض النقود البد من حدوث ارتفاع يف سعر الفائدة، 

وسوف يؤدي ارتفاع سعر الفائدة بدوره إىل اخنفاض  ،2Eإىل النقطة   A  وهو ما يرتجم بيانيا بالتحرك من النقطة

 ومن مث نقص الدخل من يف مقدار اإلنفاق االستثماري اخلاص، 
′

0y   1إىلy وبالتايل فان الزيادة يف الدخل تكون ،

  اليت حتدث يف منوذج كينز املبسط. اقل من تلك الزيادة

LM 

IS1 

IS0 

Y0 Y1 Y0
′ 

i1 

i0 

E1 

E2 

i 

Y 

A 
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  :1يقدر التغري يف الدخل ومعدل الفائدة كمايلي

∆� = �F
G1 + �F . �. '(H

∆�� = J∆��,								∆� = J '( ∆�� 

، غري ان تأثري االستثمار يف مستوى الدخل أكرب بكثري ISإن دالة االدخار تؤثر بالطبع على مرونة منحىن 

يتمثل يف استجابة  ISاالستثمار و من تأثري االدخار يف الدخل الوطين، لذا فان احملدد الرئيسي ملرونة منحىن االدخار 

  .2االستثمار ملعدل الفائدة

  :3توسعية كانت أو انكماشية أكثر فعالية يف حالتنيتكون السياسة املالية 

 قليل االحندار نسبيا (مرونة الطلب على النقود مرتفعة بالنسبة للتغريات يف معدل الفائدة)؛ LMمنحىن   - 1

 شديد االحندار نسبيا (مرونة االستثمار منخفضة بالنسبة للتغريات يف معدل الفائدة). ISمنحىن   - 2

أفقيا، وبالتايل تنعدم  LMعموديا ومنحىن  ISتصل فعالية السياسة املالية إىل أقصاها عندما يكون منحىن 

  قدرة السياسة النقدية يف التأثري على مستوى الدخل وتبقى السياسة املالية وحدها املؤثرة.

الذي يرتتب عليه رفع سعر  إن السياسة املالية التوسعية زامحت القطاع اخلاص على املدخرات املالية، األمر

الفائدة واخنفاض اإلنفاق االستثماري اخلاص، وهذا يتطلب سياسة نقدية توسعية ملواجهة الزيادة يف سعر الفائدة 

والميكن افرتاض السياسة النقدية الثابتة، مبعىن أن السياسة املالية إىل جانب السياسة النقدية تعمل بكفاءة ودقة 

وميكن أن نتصور العكس يف حالة إتباع سياسة مالية انكماشية واليت تؤدي  ،التوازن العاملية يف إحداث حالة عا

  إىل اليسار نتيجة خفض اإلنفاق احلكومي وزيادة معدل الضرائب. ISبطبيعة احلال إىل انتقال منحىن 

  

  

                                                           
  .407عقبة عبد الالوي بن أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .260، ص 2005، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،التحليل االقتصادي الكليعمر صخري،  2

  .514، ص 1994 بدون دار النشر، مصر، ،نظرية االقتصاد الكليسامي خليل،  3
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  IS-LMثانيا: السياسة النقدية في إطار نموذج 

البنك املركزي بإحداث تغيريات يف مستوى عرض النقود، إما لتنفيذ تعمل السياسة النقدية من خالل قيام 

  وذلك دف حتقيق االستقرار النسيب يف املستوى العام لألسعار. ،سياسة نقدية توسعية أو سياسة نقدية انكماشية

نقدية إتباع سياسة ب يف هذه احلالة يقوم البنك املركزيإذا افرتضنا أن االقتصاد يعاين من مشكلة بطالة، 

توسعية، تزيد من عرض النقود يف االقتصاد وختفض من سعر الفائدة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار ورفع 

  مستويات اإلنتاج والدخل.

  ): أثر السياسة النقدية التوسعية على مستوى الدخل وسعر الفائدة8.1شكل رقم (ال

  

  .367، ص مرجع سبق ذكره، سمهوريحممد سعيد الالمصدر: 

، وتبعا لذلك فان سعر الفائدة سينخفض 2LMإىل اليمني  1LMإىل انتقال منحىن  التوسع النقدي ؤديي

  .2yإىل  1yويزداد مستوى الدخل من  2iإىل 

إن األثر األويل واملباشر لزيادة عرض النقود هو حدوث خلل يف سوق النقود (اختالل التوازن يف سوق 

النقود)، وهو ما يتطلب حدوث اخنفاض يف مستوى سعر الفائدة إلحداث زيادة يف الطلب على النقود تكفي 

عند مستوى  2LMعلى املنحىن  A النقطة إىل 1Eالستعادة حالة التوازن. يرتجم هذا األثر األويل باالنتقال من النقطة 

  .1yومستوى الدخل   1i′سعر الفائدة 

LM1 

IS1 

Y1 Y2 Y’1 

i1 

i2 

E1 
i 

Y 

A 

LM2 E2 

B 

i′1 
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، هذا يعين وجود فائض يف الطلب يف سوق السلع، هذا األخري ISتقع على يسار املنحىن  Aمبا أن النقطة 

يدفع املنتجني إىل زيادة مستوى اإلنتاج، وبالتايل يعود التوازن مرة أخرى إىل سوق السلع. هذا األثر الثاين للسياسة 

لوصول إىل مستوى وبالتايل ا 1ISعلى املنحىن  Bإىل النقطة  Aالنقدية التوسعية يرتجم بيانيا باالنتقال من النقطة 

  .1y′أكرب للدخل 

إن الزيادة اليت حدثت يف مستوى الدخل ستؤدي يدورها إىل حدوث زيادة يف الطلب على النقود، ومن مث 

حدوث خلل يف سوق النقود، هذا األخري يتطلب رفعا جزئيا لسعر الفائدة ليعود التوازن يف سوق النقود، يرتجم 

، حيث يبدأ سعر الفائدة يف االرتفاع 1ISعلى نفس املنحىن  2Eإىل النقطة  Bطة هذا األثر بيانيا بالتحرك من النق

. وبالتايل يكون كال من سوق السلع وسوق النقود 2yوينخفض الدخل إىل املستوى  2iإىل أن يصل إىل املستوى 

 .1يف حالة توازن

  :2يقدر التغري يف الدخل ومعدل الفائدة كمايلي

∆� = �F
G1 + �F . �. '(H

�( ∆	� = M∆	�,								∆� = −	J 1�F(∆	� 

  ): تأثير التغير في أدوات السياسة المالية والنقدية على مستويات الدخل وأسعار الفائدة3.1جدول رقم (ال

  السياسة المالية  السياسة النقدية  

 التغير في عرض النقود 

∆M 

التغير في اإلنفاق 

  ∆Gالحكومي 

التغير في معدل 

  T∆ الضريبة 

  -  +  +   y∆ التغير في الدخل

  -  +  - Δiالتغير في الفائدة 

  .373، ص مرجع سبق ذكره: حممد سعيد السمهوري، المصدر

                                                           
  .368-367حممد سعيد السمهوري، مرجع سبق ذكره، ص ص   1

  .409عقبة عبد الالوي بن أمحد، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  حيث: 

  ؛+: تشري إىل العالقة الطردية

  : تشري إىل العالقة العكسية.-

بالنسبة ملعدل الفائدة خيتلف باختالف مدى أو جمال املنحىن، فعندما يكون منحىن   LMإن مرونة منحىن

LM  خطا أفقيا يكتسب املنحىن مرونة تامة، وعندما يكون اخلط عموديا يصبح املنحىن غري مرن بشكل تام، وماعدا

  االت السابقة كمايلي:ذلك فان املنحىن يظهر استجابة للتغري يف معدل الفائدة. لقد جرت العادة على تسمية ا

 أفقيا)؛ LMاال الكينزي (منحىن  -

 خطا عموديا)؛ LMاال الكالسيكي (منحىن  -

  اال األوسط (وهو ما تبقى من املنحىن). -

 LMمرونة منحنى ): 9.1الشكل رقم (

  

  . 263 ص، 2005، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، االقتصادي الكلي التحليل: عمر صخري، المصدر

  

Y 

i 

 اال الكينزي

 اال األوسط

 اال الكالسيكي
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  :1تكون السياسة النقدية توسعية كانت او انكماشية أكثر فعالية يف حالتني

لنسبة للتغريات يف معدل الفائدة) شديد االحندار نسبيا (مرونة الطلب على النقود منخفضة با LMمنحىن  - 1

االقتصادي لذلك أنه كلما كانت استجابة الطلب على النقود لتغري معدل الفائدة أقل كلما والتفسري 

كان االخنفاض املطلوب يف معدل الفائدة لكي يستعيد سوق النقود توازنه بعد ارتفاع عرض النقود 

عل السياسة أكرب، والذي يزيد بالتايل من التأثري اإلجيايب لزيادة عرض النقود على االستثمار والدخل وجي

 النقدية أكثر فعالية؛

لنسبة للتغريات يف معدل الفائدة)، والتفسري قليل االحندار نسبيا (مرونة االستثمار عالية با ISمنحىن  - 2

االقتصادي لذلك أنه عندما يكون االنفاق االستثماري شديد احلساسية لتغريات معدل الفائدة فانه 

يف معدل الفائدة نتيجة اتباع سياسة نقدية توسعية، سيستجيب بصورة أكرب لالخنفاض الذي حيدث 

 وبالتايل يكون التأثري اإلجيايب للسياسة النقدية التوسعية على الدخل التوازين أكرب.

أفقيا، يف هذه احلالة  ISعموديا ويكون منحىن  LMتبلغ فعالية السياسة النقدية أقصاها عندما يكون منحىن 

  تنعدم متاما قدرة السياسة املالية يف التأثري على مستوى الدخل وتكون السياسة النقدية وحدها القادرة على التأثري.

  وفعالية السياسات المالية والنقدية LMو IS): ميل منحنى 4.1الجدول رقم (

  فعالية السياسات االقتصادية  حدة ميل المنحنى

IS LM  
  النقدية  المالية

  فعالة نسبيا  فعالة نسبيا  شديد  شديد

  حمدودة  عالية  قليل  شديد

  عالية  حمدودة  شديد  قليل

  فعالة نسبيا  فعالة نسيا  قليل  قليل

لك فهد الوطنية، السعودية، ، الطبعة األوىل، مكتبة املالنظرية االقتصادية الكليةعبد الرمحان حممد السلطان، : المصدر

  .147، ص 2018

                                                           
  .511سامي خليل، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ومنحىن  شديد امليل ISيتضح من خالل اجلدول ان السياسة املالية تكون عالية الفعالية عندما يكون منحىن 

Lm  حمدود امليل، وتكون حمدودة الفعالية عندما حيدث العكس، أما بالنسبة للسياسة النقدية فتكون عالية الفعالية

  وتكون حمدودة الفعالية عندما حيدث العكس. شديد امليل، LMقليل امليل ومنحىن  ISعندما يكون منحىن 

    Mundell- Fleming (M-F) المالية والنقدية في ظل االقتصاد المفتوح السياسةالمطلب الثالث: 

االقتصاد املفتوح هو ذلك االقتصاد الذي تشكل فيه التجارة اخلارجية نسبة مرتفعة من الناتج الوطين اإلمجايل 

الواردات من السلع واخلدمات، وتتمتع فيه حركة رؤوس األموال واالستثمارات املالية وتقل فيه القيود على 

  واالستثمارات املباشرة حبرية كبرية يف التنقل اىل االقتصاد وخارجه.

ترتبط فعالية السياستني املالية والنقدية يف ظل االقتصاد املفتوح مبتغريين أساسيني مها: طبيعة نظام الصرف 

  ضافة اىل درجة حرية انتقال رؤوس األموال. املتبع، باإل

ونظام سعر  1نتناول فيمايلي دراسة فعالية كل من السياسة املالية والنقدية يف ظل نظام سعر الصرف الثابت

  الصرف املعوم.

  الفرع األول: فعالية السياسة المالية والنقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابت

  نتناول فيمايلي دراسة فعالية كل من السياسة املالية والنقدية يف ظل نظام سعر الصرف الثابت. 

  أوال: فعالية السياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت

جيب التمييز بني بيئتني اقتصاديتني يعمل فيهما نظام الصرف الثابت، تتمثل البيئة األوىل يف احلركة العالية 

  املال، اما البيئة الثانية فتتمثل يف احلركة الضعيفة لراس املال.لرأس 

  

  

                                                           
العمالت األخرى، مما يتطلب من البنك املركزي ان حيافظ على احتياطات الصرف سعر الصرف الثابت هو تعهد من قبل بلد يشرتي ويبيع عملته بأسعار ثابتة ال تتغري مقابل   1

  األجنيب.
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 القدرة التامة لرأس المال على التنقلعدم   -أ

إن قدرة راس املال على التنقل تلعب دورا كبريا يف التأثري على الدخل احلقيقي، وذلك من خالل أدوات 

  السياسة املالية.

نظام سعر الصرف الثابت وعدم القدرة التامة لراس السياسة المالية في ظل  ):10.1الشكل رقم (

  المال على التنقل

  

Source: Robert M.Dunn and John H.Mutti, International Eonomics, 5th edition, Routledge, 

USA, 2005, P 466.  

اىل نقطة توازنية ناحية اليمني، مما يرتتب عليه الوصول  ISتنتهج الدولة سياسة مالية توسعية، فينتقل منحىن 

  .1Yاىل  0Yالدخل من  ومستوى ، مع ارتفاع معدل الفائدة1Eجديدة 

حمدودة لرؤوس األموال اليت تساهم يف خلف فائض يف  اتن االرتفاع يف معدل الفائدة يؤدي اىل تدفقإ

لتمويل العجز يف احلساب اجلاري الناتج عن زيادة مستوى  لكن هذا الفائض يعترب غري كاف ،حساب راس املال

  مما يؤدي اىل ظهور عجز يف ميزان املدفوعات.، الدخل احلقيقي

اذا كان البنك املركزي مستعد لتمويل العجز يف 1Yيف هذه احلالة ميكن احملافظة على الدخل عند مستوى 

أما يف االجل الطويل ويف ظل غياب التعقيم تنخفض ، 1املدفوعات وتعقيم أثره على عرض النقود احملليميزان 

                                                           
  .225تومي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   1
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اىل   LMاحتياطات البنك املركزي من العملة األجنبية وبالتايل ينخفض عرض النقود مما يؤدي اىل انتقال منحىن 

LM′.  

االرتفاع يف سعر الفائدة التوازين الناجم عن زيادة  فإنيف ظل االرتفاع النسيب يف قدرة راس املال على التنقل، 

االنفاق احلكومي، سوف يؤدي اىل تدفق كبري يف املوارد املالية األجنبية اىل الدولة، هذا األخري يؤدي اىل فائض كري 

   املال (فائض يف ميزان املدفوعات).يف حساب راس 

 القدرة التامة لرأس المال على التنقل  -ب

السياسة املالية على الدخل احلقيقي يف ظل سعر الصرف الثابت إذا كان راس املال قادر على تزداد اثار 

  التنقل بشكل كامل. الشكل املوايل يوضح ذلك.

س تنقل رؤو التامة ل حركةالسياسة المالية في ظل نظام سعر الصرف الثابت وال ):11.1الشكل رقم (

  األموال

  

Source: Robert M.Dunn and John H.Mutti, International Eonomics, 5th edition, Routledge, 

USA, 2005, P 465.  

ناحية اليمني مما يؤدي  ISانتقال منحىن  التوسع املايل، ينجم عن األموال لتنقل رؤوسالتامة  كةيف ظل احلر 

اىل ارتفاع كل من معدل الفائدة ومستوى الدخل. ارتفاع معدل الفائدة يشجع على تدفق رؤوس األموال من اخلارج 

حتقيق فائض يف ميزان املدفوعات، هذا الفائض يؤدي اىل زيادة يف حجم االحتياطات من النقد مما يؤدي اىل 

دي اىل ؤ املعروض النقدي، هذه الزيادة (على افرتاض ثبات مستوى األسعار) تاألجنيب، ومن مث اىل زيادة يف حجم 
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هذه النقطة  على منحىن ميزان املدفوعات. ′Eعند النقطة  LM ′مع ′ISاىل اليمني ليتقاطع  Lmانتقال منحىن 

والتوازن اخلارجي وبالتايل يتحقق عندها شرط التوازن الكلي العام (التوازن الداخلي ، Bpاجلديدة تقع على منحىن 

  معا).

بناءا على ذلك، ميكن القول ان السياسة املالية تصبح أكثر فعالية مع ارتفاع مرونة حركة رؤوس األموال 

  ألسعار الفائدة والعكس صحيح.

  ثانيا: فعالية السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابت

 التامة لرأس المال على التنقلالسياسة النقدية وميزان المدفوعات في ظل عدم القدرة   -أ

نعرض فيمايلي االثار اليت حتدثها السياسة النقدية التوسعية يف ظل عدم القدرة التامة لراس املال على 

 التنقل. 

  السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابتاثار ): 12.1الشكل رقم (

  

، دار املريخ للنشر اقتصاديات النقود والتمويل الدوليجوزيف دانيالز وديفيد فاوز تعريب حممود حسن حسين، : المصدر

  .472، ص 2010السعودية، 

اىل  Aوبالتايل ننتقل من نقطة التوازن اىل اليمني،  LMانتقال منحىن ينجم عن السياسة النقدية التوسعية 

  .2iوهبوط سعر الفائدة اىل 2Yمستوى الدخل اىل ، فيتحقق بذلك ارتفاع يف Bنقطة التوازن 
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امليزان التجاري ومن مث عجزا يف ميزان إن ارتفاع مستوى الدخل يؤدي اىل زيادة الواردات، مما يولد عجزا يف 

 انتقال مقدار ، كما ان اخنفاض سعر الفائدة سيؤدي بدوره اىل)على ميني ميزان املدفوعات Bالنقطة ( املدفوعات

  حمدد نسبيا من راس املال اىل خارج الدولة املعنية.

 2iاىل  1iتكون قدرة راس املال على التنقل مرتفعة نسبيا، فان اخنفاض سعر الفائدة التوازين من  عندما

يؤدي اىل ج الدولة، وهذا ر ) يؤدي اىل خروج مقدار كبري من راس املال خاBاىل النقطة  A  (االنتقال من النقطة

  عجز يف حساب راس املال، ومن مث عجز يف ميزان املدفوعات.

 االحتياطات الرمسية، وسيرتتب عن هذا النقص اخنفاض مقابل يف يفيتم متويل العجز عن طريق التخفيض 

نحىن العملة الوطنية وعرض النقود، لكن محاية الستقرار الصرف ينتهج البنك املركزي سياسة نقدية انكماشية تعود مب

LM  اىل وضعه األصلي، وبالتايل يتحقق التوازن العام مرة اخرة عند النقطةA. 

 السياسة النقدية وميزان المدفوعات في ظل القدرة التامة لرأس المال على التنقل  -ب

  نعرض فيمايلي اثار التوسع النقدي يف ظل احلركية التامة لراس املال ونظام سعر الصرف الثابت

السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابت والقدرة التامة لراس المال  ):13.1الشكل رقم (

  على التنقل

  

Source: Robert J. Gordon, Macroeconomics, 6th edition, Harper Collins College Publishers, USA, 

1993, P 131. 

اىل اليمني، وبالتايل االنتقال من نقطة التوازن العام  LMاىل انتقال منحىن  تؤدي السياسة النقدية التوسعية

0E  1اىل نقطة جديدةE  2تقع أسفل منحىن ميزان املدفوعات، وينخفض بذلك سعر الفائدة احمللي اىلi اقل  وهو

Y  

BP 

LM1 LM
2
 E0 

E1 

i1=i* 

i
2
 

Y1 Y2 

i   

IS 



مفاهيم عامة حول السياسة المالية                                                            الفصل األول                                        

50 

 

ينتج عنه حدوث تدفقات كبرية لراس املال اىل خارج الدولة، مما  وهذا ما يؤدي اىل ،i*من سعر الفائدة األجنيب 

  عجز يف ميزان املدفوعات، ويزداد هذا العجز كلما كانت تدفقات راس املال أكثر حساسية الخنفاض أسعار الفائدة.

، لتجنب االخنفاض يف قيمة العملة الوطنية يقوم البنك املركزي بيع جزء من احتياطاته من الصرف األجنيب

عمليات التدخل يف سوق الصرف األجنيب عندئذ يستطيع احلفاظ على الوضع  1فاذا قام البنك املركزي بتعقيم

، الذي يستمر لبعض الوقت على األقل، واذا مل يقم البنك املركزي بتعقيم عمليات التدخل 1Eالتوازين عند النقطة 

  وبالتايل يرتاجع الرصيد النقدي ويعود اىل مستواه األصلي.تكون النتيجة هي اخنفاض احتياطات النقد األجنيب، 

بناءا على ما سبق ميكن القول ان السياسة النقدي ليس هلا تأثري على أسعار الفائدة والناتج احمللي يف ظل 

 سعر الصرف الثابت، ومهما كانت درجة حرية راس املال يف التنقل من بلد آلخر، وبالتايل تعترب السياسة املالية

  أفضل نسبيا من السياسة النقدية.

  الفرع الثاني: فعالية السياسة المالية والنقدية في ظل نظام أسعار الصرف الحرة (المعومة)

نناقش فيمايلي مدى فعالية كل من السياسة املالية والنقدية يف حتقيق التوازن الكلي يف ظل نظام أسعار 

  الصرف احلرة.

  في ظل نظام أسعار الصرف الحرةأوال: فعالية السياسة المالية 

 انخفاض قدرة رأس المال على التنقل (ضعف حركية رؤوس األموال)  -أ

  نعرض فيمايلي اثار زيادة االنفاق احلكومي يف حالة اخنفاض قدرة راس املال على التنقل.

 

 

 

                                                           
  ركزية.على النقود امليقصد بعملية التعقيم تدخل البنك املركزي يف السوق النقدية مستخدما الية السوق املفتوحة، وذلك بغرض حتييد اثار تدخله يف سوق الصرف  1
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وانخفاض قدرة  ): اثار زيادة االنفاق الحكومي في ظل نظام أسعار الصرف الحرة14.1الشكل رقم (

  رأس المال على التنقل

  

  . 321، ص 2004دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، تومي صاحل المصدر:

عجز خارجي، اليمني مشكلة نقطة توازن جديدة وهي توافق اىل  ISإن السياسة املالية التوسعية تدفع منحىن 

يؤدي اىل انتقال  وهذا ماوكنتيجة لذلك تقل قيمة العملة الوطنية املشجعة على زيادة الصادرات وخفض الواردات، 

يتحقق التوازن  ، هذه احلركة املضاعفة تستمر حىت′′ISاىل األسفل باإلضافة اىل انتقال ثاين ملنحىن اىل  Bpمنحىن 

. وعليه فان السياسة املالية ذات 2Yومستوى الدخل اىل  2i، اليت يرتفع عندها معدل الفائدة اىل 2Eعند النقطة 

  . 0Yفعالية كبرية لتحقيقها أكرب عائد من 

عندما تكون قدرة راس املال على التنقل كبرية تكون االثار النهائية للزيادة يف االنفاق احلكومي خمتلفة عن 

  م القدرة التامة لتنقل راس املال، حيث حيدث اخنفاض يف الزيادة اليت حيققها الدخل.حالة عد

 القدرة التامة لراس المال على التنقل  -ب

االنفاق احلكومي يف ظل القدرة التامة لراس املال على التنقل وسعر صرف نعرض فيمايلي اثار الزيادة يف 

  معوم. الشكل املوايل يوضح ذلك.
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والقدرة التامة  ): اثار الزيادة في االنفاق الحكومي في ظل أسعار الصرف الحرة15.1الشكل رقم (

  س المال على التنقللرأ

  

  .321ص ، 2004اجلزائر،  ،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، تومي صاحلالمصدر: 

اىل اليمني عند سعر الصرف املبدئي وعند النقطة  ISيتمثل األثر املباشر هلذه السياسة يف انتقال منحىن 

  .1Eالتوازنية اجلديدة 

الفائدة يشجع على تدفق مقدار كبري من األموال اىل داخل الدولة، وهو ما يؤدي اىل ان ارتفاع معدل 

 حدوث فائض يف ميزان املدفوعات.

يؤدي الفائض يف ميزان املدفوعات اىل ارتفاع قيمة عملة الدولة، مما يؤدي اىل زيادة الواردات واخنفاض 

اىل اليسار وعند  ISج احمللي، وبذلك ينتقل منحىن الصادرات، وينتج عن ذلك اخنفاض االنفاق الكلي على النات

  .Eنقطة التوازن املبدئية 

اذن يف االقتصاد املفتوح الذي ينتهج نظام سعر الصرف احلر، تصبح فيه السياسة املالية أكثر فعالية عندما 

  تكون مرونة حركة راس املال ضعيفة اىل سعر الفائدة والعكس صحيح.
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  النقدية في ظل نظام أسعار الصرف الحرة ثانيا: فعالية السياسة

  منيز بني حالتني:

 عدم القدرة التامة لراس المال على التنقل  -أ

  نعرض فيمايلي اثار السياسة النقدية التوسعية يف اقتصاد مفتوح

وعدم القدرة التامة ألس المال  ): اثار التوسع النقدي في ظل أسعار الصرف الحرة16.1الشكل رقم (

  على التنقل

  

، دار املريخ للنشر، اقتصاديات النقود والتمويل الدوليجوزيف دانيالز وديفيد فاوز تعريب حممود حسن حسين، المصدر: 

 .504، ص 2010السعودية، 

اىل اليمني ليحدث انتقاال من  LMيتضح من الشكل ان السياسة النقدية التوسعية تؤدي اىل انتقال منحىن 

تعرف  B، لكن النقطة 2Y، حيث نالحظ ارتفاع يف مستوى الدخل اىل Bاىل النقطة  Aالتوازن العام عند النقطة 

توازن داخلي وعجز يف ميزان املدفوعات، ما يسبب اخنفاض يف قيمة العملة الوطنية، هذه الوضعية تسرع انتقال 

، وعندها نالحظ C، فيتحقق التوازن العام عند النقطة 2IS(S(اىل  S)1IS(ومنحىن  S)2Bp(اىل  S)1Bp(منحىن 

  .3Yارتفاع يف مستوى الدخل اىل 

لتوسعية نفس االثار يف حالة ارتفاع قدرة راس املال على التنقل، حيث حيدث ارتفاع ختلف السياسة النقدية ا

 يف مستوى الدخل التوازين وذلك بافرتاض ثبات العوامل األخرى.
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 القدرة التامة لراس المال على التنقل  -ب

  املال على التنقل.نعرض فيمايلي اثار التوسع النقدي يف ظل أسعار الصرف احلرة ويف ظل القدرة التامة لراس 

والقدرة التامة لرأس المال  ): اثار التوسع النقدي في ظل أسعار الصرف الحرة17.1الشكل رقم (

  على التنقل

  

Source:  Robert J. Gordon, Macroeconomics, 6th edition, Harper Collins College Publishers, USA, 

1993, P 133. 

 0Eاىل جهة اليمني ليحدث انتقال من التوازن العام  LMينتج عن السياسة النقدية التوسعية انتقال منحىن 

 دي اىل تدفق مواردؤ ، حيث نالحظ ارتفاع يف مستوى الدخل واخنفاض يف معدل الفائدة التوازين الذي ي1Eاىل 

  مالية كبرية للخارج خملفة بذلك عجز يف ميزان املدفوعات.

، 2Sاىل  1Sان عجز ميزان املدفوعات يسبب اخنفاض قيمة العملة الوطنية، لريتفع بذلك سعر الصرف من 

، وعندها نالحظ ارتفاع 2Eناحية اليمني، فيتحقق التوازن العام عند النقطة  ISهذه الوضعية تؤدي اىل انتقال منحىن 

  .3Yمستوى الدخل اىل 

خنلص اىل ان السياسة النقدية هلا أكرب فعالية يف االقتصاد املفتوح املنتهج لنظام سعر الصرف احلر، مهما 

  كانت مرونة حركة رؤوس األموال اىل سعر الفائدة.
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ختتلف فعالية السياسات املالية والنقدية تبعا لنظام الصرف املتبع من جهة، وأيضا لشدة حركة رؤوس األموال 

الفائدة من جهة أخرى، لذلك جيب على الدولة استغالل هذه السياسات لتحقيق افضل معدالت  ألسعاربالنسبة 

  سياسة. أليفادي حاالت عدم الفعالية منو اقتصادي، بشرط حتقيق اعلى مستوى تنسيق بني هذه السياسات لت

  M-F ): مدى فعالية السياسات المالية والنقدية في نظام5.1جدول رقم (

  نظام الصرف  حركية رؤوس االموال  السياسة المالية  السياسة النقدية

  أسعار الصرف الثابتة  ضعيفة  غري فعالة  غري فعالة

  قوية  فعالة  غري فعالة

  الصرف احلرة أسعار  ضعيفة  فعالة  فعالة

  قوية  غري فعالة  فعالة

Source : Christian Biales, Modélisation shématiques de l’équilibre macroéconomique, disponible 

ou lien suivant : 

  https://docplayer.fr/2299172-Modelisations-schematiques-de-l-equilibre-macroeconomique.html 

  فعالية السياستين المالية والنقدية معاالفرع الثالث: 

بانه يف حالة التضخم سيكون الدور الفعال للسياسة النقدية يف حماربته، ويف  (H-H)كس وهانسن يقر هي

حالة الركود االقتصادي تعود الفعالية للسياسة املالية قصد إنعاش االقتصاد، ويف األحوال العادية لالقتصاد (ال 

قصد ختطي كل من التضخم  تضخم وال ركود)، االمر جيعل من الواجب على السياستني النقدية واملالية التنسيق معا

  أو الركود اللذان يؤثران سلبيا على االقتصاد.

األحوال االقتصادية العادية نعرض فيمايلي أثر السياستني املالية والنقدية على الدخل ومعدل الفائدة يف 

  التضخم والركود. وحالة
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  ): فعالية السياستين المالية والنقدية معا18.1الشكل رقم (

  

 ،املطبوعات اجلامعية ديوان، الطبعة الثانية، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية: بلعزوز بن علي، المصدر

  .105، ص 2006اجلزائر، ، 

يكون تام املرونة عند أدىن  LMمنخفض املرونة نسيا يف حني منحىن  ISيتضح من الشكل ان املنحىن 

لذلك فان اتباع البنك املركزي لسياسة  يف فرتات الركود االقتصادي. 1Yودخل منخفض  1iمستوى سعر الفائدة 

مستوى له، لذلك تفشل  أديناىل اليمني الن معدل الفائدة يف  LMنقدية توسعية لن يؤثر على انتقال منحىن 

السياسة النقدية يف التأثري على الدخل، الن زيادة كمية النقود تؤدي فقط اىل مزيد من االحتفاظ بالنقود يف صورة 

اه كينز بفخ أو مصيدة السيولة، وبالتايل يف هذه احلالة تكون السياسة املالية هي األكثر فعالية سائلة، وهذا ما مس

  من السياسة النقدية يف التأثري على مستوى الدخل.

يكون عدمي املرونة عند ارتفاع سعر الفائدة اىل أعلى  LMجند ان منحىن  (املدى التقليدي) Cيف املنطقة  

الذي يكاد يكون منحناه افقيا، لذلك يكون التحكم يف  ISمستوياته، ويف املقابل حيدث ارتفاع مرونة منحىن 

أن السياسة النقدية تكون فعالة وذات جناعة يف حالة يؤدي اىل تغري مستوى الدخل، أي  املعروض النقدي هو الذي
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السياسة املالية   املقابل تواضع أو انعدام فعاليةعلى كل من معدل الفائدة ومستوى الدخل ويف التأثريالتضخم يف 

  على معدل الفائدة دون الدخل. تأثريهالنفس فرتة التضخم، حيث ينصب 

لفائدة إذن يف حالة تعرض االقتصاد اىل أزمة التضخم ينصح االخذ بالسياسة النقدية للتأثري على معدل ا

والدخل معا، وهو ما ذهبت اليه النظرية الكمية التقليدية واملعاصرة من خالل تدخل السلطات النقدية يف تغيري 

  حجم الكتلة النقدية املتداولة يف اتمع مبا يسمح بإعادة التوازن العام. 

وكذلك  4ISاىل  3ISمن  ISحىن فان انتقال منواليت متثل حالة املدى املتوسط (احلالة العادية)،  Bأما املنطقة 

الفائدة مبقدار أقل منه يف حالة الكالسيكيني، وكذلك  معدلسوف يرفع من  2LMاىل  1LMمن  LMمنحىن انتقال 

 يف هذه املرحلة تتسم السياستني املالية والنقدية ة يف حالة الكينزيني، وبالتايلقدار أقل منه يف حالمبيزيد الدخل 

ينصح باستخدام كال السياستني يف ان واحد، وهو ما يقرره الكالسيكيون اجلدد والكينزيون بفعالية نسبية، لذلك 

  . 1اجلدد

  المطلب الرابع: التنسيق بين السياستين المالية والنقدية

يعد التنسيق املايل والنقدي من املصطلحات االقتصادية احلديثة اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية على 

هذا املصطلح  ما ااركنه سرعان للسياسة االقتصادية الكينزية يف أوروبا والواليات املتحدة االمريكية، تنفيذ ا إثر

، االمر الذي أدى 1971حتت وطأة الضغط النقدي على الواليات املتحدة وقيامها بفصل الدوالر عن الذهب سنة 

، وظهرت أزمة االثنني 1982اىل ظهور فوضى نقدية ومالية أدت اىل ظهور األزمات، فظهرت أزمة املديونية سنة 

  .2008، واخرها أزمة الرهن العقاري سنة 1997سنة  اآلسيويةواالزمة  1987األسود سنة 

ديد بالعودة اىل التنسيق بني السياستني سلسلة هذه االزمات املتتالية دفعت االقتصاديني للمطالبة من ج إن

تلف األزمات االقتصادية سواء على املدى خم حللكثر فعالية األسلوب على اعتبار أن التنسيق هو األاملالية والنقدية، 

  يساهم يف خلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على حتقيق النمو االقتصادي. كماالقصري أو الطويل،  

                                                           
  . 276، ص 2010سعيد سامي احلالق وحممد حممود العجالين، النقود والبنوك واملصارف املركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  1
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يف  Mountford-Uhlig (2009)دراسة  سات اليت تناولت قضية التنسيق نذكر منهاتوجد العديد من الدرا

 Ankargren-Shahnazarianودراسة  يف أسرتاليا Dungey-Fry (2010)الواليات املتحدة االمريكية، دراسة 

  يف السويد.   (2019)

  بين السياستين المالية والنقدية تعريف التنسيقالفرع األول: 

تعريف مبسط للتنسيق بني السياستني املالية والنقدية ينصرف معناه اىل التدابري  )IAIN Begg )2002قدم 

اليت تضمن ان القرارات اليت يتم اختاذها من قبل صانعي القرار بإحدى السياستني ال يرتتب عليها اثار غري مباشرة 

 الق هي تلك اليت تنطوي على اشرتاكاالطوغري مرجوة يف السياسة األخرى، ويؤكد ان أفضل صور للتنسيق على 

صانعي القرار بكل من السياستني يف حتديد أهدافهم، االمر الذي يؤدي اىل تعظيم النتائج احملققة من السياستني 

 معا.

التنسيق بني السياستني على انه االلية اليت يتم من خالهلا التفاوض بني سلطتني تتمتع  Marszalekعرف 

هلا عن األخرى (البنك املركزي واحلكومة)، وذلك بغرض حتقيق أفضل النتائج املرجوة من كليهما، كل منهما باستقال

  .1وخلق االطار املالئم لتفعيل أداء كلتا السياستني

قدم خرباء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تعريفا بسيطا ينصرف مضمونه اىل أن التنسيق هو ذلك 

 القائمني على إدارة الدين العام ومستشاري سياسة املالية العامة ومسؤويل البنوك التفاهم الذي البد أن يكون بني

املركزية من أجل حتقيق األهداف االقتصادية، وهذا نظرا لالعتماد املتبادل بني ما يستخدمونه من أدوات خمتلفة 

ة العامة بوجهة نظرهم بشأن للسياسة، وينبغي للقائمني على إدارة الدين إبالغ السلطات املختصة بشؤون املالي

التكاليف واملخاطر  املصاحبني الحتياجات احلكومة التمويلية ومستويات دينها، وجيب ان تتبادل سلطات إدارة 

الدين العام وسلطات املالية العامة والسلطات النقدية املعلومات املتعلقة باحتياجات احلكومة احلالية واملستقبلية من 

  .2السيولة النقدية

                                                           
1 KAMEL Mona, The theoretical framework for the coordination of fiscal and monetary policies, Munich 

Personal RePEc Archive, 2010, P 12, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/ 

، 37، العدد مجلة العلوم اإلنسانية)، 2011-2001بني السياستني املالية والنقدية يف ظل تزايد عجز امليزانية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة ( حممد بلعيدي، واقع التنسيق 2

  .266، ص 2012قسنطينة، جوان 
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  الفرع الثاني: المبررات االقتصادية للتنسيق

نعرض فيمايلي أهم املربرات االقتصادية اليت جتعل من قضية التنسيق بني السياستني املالية والنقدية أمرا 

 ضروريا:

: إن العمليات املالية واسعة النطاق من حيث حجمها ومداها، يف حني االختالف في طبيعة عمل كال السياستين

مليات النقدية يف القطاع املصريف، تتصف التدابري املالية بالبطء ألسباب قانونية، يف حني ان اإلجراءات تنحصر الع

النقدية سريعة ومرنة نسيا، حيث ميكن تغيريها يف وقت قصري جدا (تغيري أسعر الفائدة)، اىل جانب ذلك اإلجراءات 

  .1لنقدية فعالة يف احلد من الضغوط التضخميةاملالية فعالة أكثر يف حل مشكلة الركود، لكن اإلجراءات ا

اليت تظهر أحدمها متغريا تابعا أحيانا، ومستقال أحيانا أخرى العالقة السببية بين المتغيرات المالية والنقدية: 

  وتابعا ومستقال يف ان واحد.

االزمات االقتصادية باستخدام إن عالج اثار  تحقيق األهداف المتزامنة أو األهداف غير المتوافقة زمن االزمات:

التوازن يف سوق السلع) يكون له أثر عكسي على املتغريات وما يرتتب عليه من اثار على أدوات السياسة املالية (

مما ينعكس سلبا على التوان  النقدية (التوازن يف سوق النقد) وكذلك السوق املايل (توازن ميزان املدفوعات)،

، ولتجنب هذا االختالل البد من التنسيق بني السياسات االقتصادية وباخلصوص IS-LM-BP)(االقتصادي العام 

  السياستني املالية والنقدية.

تفقد السياستني املالية والنقدية فعاليتها يف التأثري على املتغريات االقتصادية  :حالة االزمات المالية او االقتصادية

الة الكينزية (مصيدة السيولة) بالنسبة للسياسة النقدية واال الكالسيكي عند وقوعها يف ااالت املتطرفة، احل

هذا االمر يستدعي تطبيق سياسة داعمة خاصة أن كال من السياستني املالية والنقدية تكون بالنسبة للسياسة املالية، 

  تامة املرونة يف حالة انعدام مرونة االخرى.

                                                           
  .97عباس كاظم الدعمي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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يزاحم التوسع  ISيف اال األوسط ضمن منحىن التوازن يف سوق السلع واخلدمات  حاالت المزاحمة غير الكاملة:

يف االنفاق احلكومي االستثمار، وهو األمر الذي يقلل من فعالية السياسة املالية حبيث جيعل مستوى الدخل التوازين 

  .1داعمةأقل من مستوى الدخل املخطط، وهذا ما يدعو اىل ضرورة انتهاج سياسة نقدية توسعية 

تتوقف كفاءة السياستني املالية والنقدية على سياسة سعر الصرف، فاذا كان سعر الصرف ثابت انفتاح االقتصاد: 

على الطل اإلمجايل مقارنة بالسياسة النقدية، أما اذا كان سعر الصرف مرن فان  تأثريافان السياسة املالية هي األكثر 

  .هي األكثر تأثريا السياسة النقدية

عند اختاذ الدولة إلجراءات االستقرار االقتصادي تفرتض سلوكات معينة لألعوان : توقعات االعوان االقتصاديين

  السلوكات املتوقعة أحيانا ال تكون مطابقة للسلوكات الفعلية.هذه االقتصاديني، غري أن 

 والنقدية يتطلب فرتة زمنية أحيانا: إن تطبيق السياستني املالية مشاكل متعلقة باإلطار الزمني لتطبيق السياسات

  منيز بني ثالث فرتات زمنية:  .تكون طويلة ومن الصعب التوقع ا

 الفرتة الزمنية الالزمة للحصول على البيانات اإلحصائية املالئمة حول الوضع االقتصادي؛ -

 ستخدمة)؛فرتة تصميم السياسات املالئمة واختاذ القرار (اختيار السياسة املالئمة واألدوات امل -

  .2الفرتة الزمنية الالزمة لتتبع االثار النامجة عن السياسة املطبقة -

  متطلبات التنسيق بين السياستين المالية والنقديةالفرع الثالث: 

  :3هناك ترتيبات مؤسسية البد من توفرها لتحقيق التنسيق بني السياستني املالية والنقدية تتمثل فيمايلي

  :المركزياستقاللية البنك أوال: 

تقاس استقاللية البنك املركزي من الناحية االقتصادية من خالل قدرته على اختيار أدوات السياسة النقدية، 

وكذلك حدود التمويل املباشر، حيث أن التوجه حنو استقاللية البنك املركزي يصاحبه عدم التمويل النقدي، أي ان 

                                                           
-172، ص ص 2016، ديسمرب 5، العدد المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةدية زمن االزمات املالية واالقتصادية، عقبة عبد الالوي واخرون، تنسيق السياسات املالية والنق 1

173.  

2 Carole SEXTON et Dat VOVAN, Op.Cit, P P 263-265. 

  .273-272، مرجع سبق ذكره، ص ص حممد بلعيدي  3
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قروضا جديدة للحكومة، ويف بعض احلاالت يسمح بإقراض حمدود البنوك املركزية ال تقرض أو على االقل ال تقدم 

وقصري األجل، وحىت تكون االستقاللية كاملة يف اختيار االدوات جيب ان ال تكون السياسة النقدية مرتبطة بقيود 

  مالية مفروضة من طرف احلكومة.

ستقاللية ينعكس أثره اإلجيايب يف دراسته أن متتع البنك املركزي بدرجة أكرب من اال )Borrero )2001أوضح 

على االنضباط املايل، ويؤدي اىل اخنفاض معدالت التضخم ومعدالت النمو يف االجل القصري، ولكن بالنسبة 

لألجل الطويل فسيظل أثر استقاللية البنك املركزي على كل من االنضباط املايل ومعدالت التضخم إجيابيا، باإلضافة 

  .1دالت النمواىل أثر إجيايب اخر على مع

  وضع ضوابط على إقراض البنك المركزي للحكومة بغرض تمويل العجز في الميزانيةثانيا: 

إن أهم وظيفة يقوم ا البنك املركزي وأخطرها يف نفس الوقت هي تقدمي القروض املباشرة للحكومة ملواجهة 

 اجلديد.العجز، ويف هذه احلالة يتم إقراض احلكومة عن طريق اإلصدار النقدي 

يرتبط هذا الرتتيب املؤسسي مبدى عمق وتطور األسواق املالية احمللية، ففي حالة عدم وجود سوق متطور 

لتداول السندات احلكومية يصبح االقرتاض احلكومي املباشر من البنك املركزي املصدر الرئيسي لتمويل العجز املايل 

، االمر عامة يف شكل أرصدة نقدية أو احتياطات لدى البنوك املركزيةوبالتايل تزيد القاعدة النقدية احملتفظ ا لدى ال

  الذي ينشأ عنه ضغوط تضخمية.

  الحد من التعارض بين السياستين المالية والنقديةثالثا: 

على  التأثريإن التعارض بني أهداف السياستني املالية والنقدية يؤدي اىل فقدان فعالية السياستني معا يف 

مما يستوجب ضرورة إجياد النمو االقتصادي والتضخم، مما ينجر عنه دخول االقتصاد يف حالة الركود التضخمي، 

  حل هلذه املشكلة.

                                                           
1 Alberto Borrero, On the long and short of central bank independence, policy coordination and economic 

performance, International Monetary fund, Working paper N0 19, February 2001, p  
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، حيث أصبح وضع هدف واضح لنسبة 1جلأت العديد من الدول اىل اعتماد استهداف معدل التضخم

استهداف التضخم قادرة على تقوية العالقة بني التضخم مرغوبا بشكل كبري، وهذا على اعتبار ان إجراءات 

 السياستني املالية والنقدية.

  تدابير من شأنها تحقيق التوازن المالي أو خفض العجز في الميزانيةالرابعا: 

 جيب على احلكومة اتباع قواعد مالية حتد من ارتفاع الدين العام وتزايد العجز املايل، تتمثل هذه القواعد يف

 اىل مستوى معني مث حتويله اىل فائض لعجز املايل بامليزانيةا ختفيضاهلادفة اىل  Deficit rulesعجز املوازنة قواعد 

 Debtاىل االختيار األمثل لطرق التمويل العام، وأخريا قواعد الدين  دف Borrowing rulesقوعد االقرتاض 

rules .دف اىل استدانة احلكومة عند مستويات امنة اليت  

للدولة يف  Fiscal sustainabilityيتمثل اهلدف األساسي للقواعد املالية يف ضمان حتقيق االستدامة املالية 

  االجل الطويل، مبعىن ضمان قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماا املالية.

  :2نعرضها فيمايلي تعرتض عملية التنسيق بني السياستني املالية والنقدية مجلة من التحديات

 عدم كفاية قنوات االتصال الفعالة بني السلطة النقدية والسلطة املالية؛ -

 عدم االلتزام بإجراءات التنسيق؛ -

 الصراع القائم بني أهداف السياستني املالية النقدية؛ -

 عدم وجود أسواق مالية متطورة؛ -

 اهليمنة املالية احلكومية (هيمنة السلطة املالية على السلطة النقدية)؛ -

 لتضخمي لعجز امليزانية العامة؛التمويل ا -

 لزمنية املتغرية لتأثري السياسات؛الفجوات ا -

 التوقعات اخلاطئة حول سلوك االعوان االقتصاديني عند اختاذ اإلجراءات املتعلقة االستقرار االقتصادي -

                                                           
، حيث يكون حتقيق االستقرار التضخم ملعدالتيف الواقع العملي ال يوجد بنك مركزي يستهدف معدالت التضخم استهدافا تاما، فتتجه معظم البنوك املركزية اىل االستهداف املرن  1

  يف األسعار هو اهلدف الرئيسي طويل االجل للسياسة النقدية، وحماول حتقيق االستقرار يف بعض املتغريات االقتصادية األخرى.

ء اإلصالحات، ملتقى دويل: االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية وحتديات عبد اجلليل شليق واخرون، استيفاء الرتتيبات املؤسسية بني السياستني املالية والنقدية يف اجلزائر يف ضو  2

  .540، ص 2019ديسمرب  3-2التنمية املستدامة حنو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية، 
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ترمجة ، يف كيفية Alan Greenspanتتمثل التحديات احلالية للسياسة النقدية كما حيددها أالن غرينسبان 

شرات توقعية لقوى التضخم املستقبلية، وبالتايل احلد منها واألسواق املالية احلالية اىل مؤ  املعطيات اخلاصة باالقتصاد

فريى أن التحدي الكبري الذي تواجهه السياسة  Christian Noyerعن طريق إجراءات مسبقة، أما كريستيان نوير 

املباشرة واثار االرجاع للمعطيات النقدية، دف استخالص اجتاهاا، اليت النقدية يتمثل يف قدرا على فرز االثار 

  تعترب هامة لقرارات السياسة النقدية.
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  خالصة:

السياسة املالية هي أداة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

مبوجبها تستعمل الدولة األدوات املالية ملواجهة وعالج املشاكل االقتصادية املختلفة والسياسية، وهي السياسة اليت 

  وحتقيق أهداف السياسة االقتصادية للدولة يف ظل ما تتبناه من مبادئ ويف إطار النظام االقتصادي املطبق.

وختمنا هذا الفصل بتبيان تناولنا يف هذا الفصل التعريف بالسياسة املالية، أهدافها، الية عملها، تطورها، 

  العالقة بني السياستني املالية والنقدية.

أساسا من فعالية التنسيق بني السياستني املالية والنقدية وحسن  تأيتإن املسامهة الفعلية يف النشاط االقتصادي 

ل الوصول االنسجام يف وضع األهداف لكل سياسة منها، وضمان حتقيق هذه األهداف بأقل تعارض بينهما من أج

السلطات النقدية واملالية يف الوقت احلايل يف كثري من دول العامل اىل اعتماد النسيق  تلجأ. لذا اىل النتائج املتوقعة

يف املتغريات االقتصادية الكلية يف ظل وجود متطلبات البد من توفرها لضمان  للتأثريبني السياستني املالية والنقدية 

   .ق وفعاليتهيجناح التنس

إليرادات العامة تناول يف الفصل الثاين عرضا مفصال ألدوات السياسة املالية املتمثلة يف النفقات العامة، ان

 والعجز املوازين، مع الرتكيز على االثار االقتصادية هلذه األدوات.



  

      

  :ثانيالفصل ال

  آلثار االقتصاديةا       

  ألدوات السياسة المالية
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  :تمهيد

تشتمل السياسة املالية على نوعني من األدوات مها النفقات العامة واإليرادات العامة، تلعب النفقات العامة 

دورا مهما يف النشاط االقتصادي، حيث أن أي توسع أو تقليص يف اإلنفاق تنعكس آثاره على باقي املتغريات 

النسبة لإليرادات العامة فهي بدورها تساهم االقتصادية فقد يولد آثار غري مرغوب فيها والعكس صحيح، أما ب

  بشكل كبري يف التأثري على كافة فروع االقتصاد. 

 ،العامة النفقاتب تعريفالنتناول يف املبحث األول  ،قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحثوعليه 

وخنتم بعرض االثار االقتصادية للنفقات، أما  التصنيف االقتصادي للنفقات، ظاهرة تزايد النفقات العامة واسباا

املختلفة واملتمثلة يف إيرادات أمالك الدولة، الضرائب والقروض  تعريف اإليرادات العامةاملبحث الثاين نتطرق فيه إىل 

لدراسة امليزانية العامة، من حيث تعربفها، مبادئ املبحث األخري  خنصصو مع ذكر االثار االقتصادية لكل منها، 

 ومراحل إعدادها، وخنتم بالعجز املوازين.
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  Public expenditures المبحث األول: النفقات العامة

لقد أدى تطور دور الدولة االقتصادي إىل تطور مفهوم النفقة العامة، فقد كانت النفقة العامة يف الفكر املايل 

نتيجة لوحدة أهدافها اليت تنحصر يف حتقيق الوظائف التقليدية للدولة املتمثلة يف  ،التقليدي ذات طبيعة واحدة

األمن والدفاع واألشغال العامة، تلك النفقات ال تؤثر يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وبالتايل تؤدي إىل حرمان 

ت الدولة تتدخل يف النشاط الدولة من التدخل يف النشاط االقتصادي، ولكن بعد أزمة الكساد الكبري أصبح

االقتصادي وخاصة يف مواجهة األزمات االقتصادية، ومع تطور دور الدولة من الدولة احملايدة إىل املتدخلة مث املنتجة 

تطورت النفقات العامة تطورا هاما، حيث مل تعد تقتصر وظيفتها على متويل الوظائف التقليدية للدولة بل أصبحت 

  اسة االقتصادية واالجتماعية. متثل إحدى أدوات السي

نتناول فيمايلي تعريف النفقات العامة، أنواعها، ظاهرة تزايد اإلنفاق العام وأسباا وخنتم بعرض اآلثار 

  .االقتصادية للنفقات العامة

 تعريف النفقة العامةالمطلب األول: 

اليت تناوهلا يف إطار  امليزانية العامة مل يرد يف التشريع اجلزائري تعريف للنفقات العامة عدا تلك اإلشارات 

اليت تنص: " تتشكل  84/217من قانون  06هذا ما ورد على وجه اخلصوص يف املادة ،للدولة أو ما تعلق باعتمادها

 امليزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق األحكام

  .1التشريعية  والتنظيمية املعمول ا"

أما عن الفقه فقد جرى كتاب املالية العامة على تعريف النفقة العامة بأا مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية 

  .2للدولة بقصد إشباع حاجة عامة

                                                           
  .53-52، ص ص 2010، دار الكتاب احلديث، مصر، الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم،   1
  .19، ص 2010، الطبعة األوىل، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، األردن، اإلنفاق العام في االقتصاد اإلسالميشادي خليفة حممد اجلوارنة،   2
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هناك من الباحثني من يفرق يف التعريف بني النفقات املقدرة والنفقات الفعلية، فعرف األوىل بأا جمموعة 

اإلعتمادات املدرجة يف امليزانية، باإلضافة إىل االعتمادات التكميلية االستثنائية اليت تلحق ا، وعرف الثانية بأا 

  .1كم يظهر يف احلساب اخلتامي للدولةتتمثل يف اجلزء املستخدم فعال من هذه النفقات  

  من خالل هذا التعريف يتبني أن للنفقة العامة أركان ثالثة:

 :النفقة العامة مبلغ نقدي - 1

النفقات العامة عادة طابعا نقديا يتمثل فيما تدفعه الدولة من أموال بغرض احلصول على سلع أو تتخذ  

 يل استثمارات عامة وغريها.خدمات، فقد تنفق ملنح مساعدات أو إعانات أو لتمو 

استنادا إىل ذلك ال تعترب نفقات عامة كال من املزايا غري النقدية مثل اإلعفاءات الضريبية أو التسهيالت 

  اجلمركيةّ أو املزايا الشرفية كمنح األلقاب واألومسة. 

وإعطائه فعالية  ،ساهم بشكل كبري يف تسهيل النظام املايل للدولة اإلنفاقإن استعمال الدولة للنقود يف عملية 

ضمانا حلسن استخدامها وفقا لألحكام  ،أكثر وذلك برتسيخ مبدأ الرقابة بصورها املتعددة على النفقات العامة

  .2والقواعد اليت حتقق حاجات األفراد العامة

 : صدور النفقة من الدولة  - 2

العام هي الدولة من خالل أجهزا املختلفة، ومن هنا فإن اإلنفاق  اإلنفاقعملية  إن اجلهة الوحيدة اليت تتوىل

حىت وإن كان يستهدف تلبية أو إشباع حاجة  ،الذي يقوم به األفراد أو اهليئات اخلاصة ال ميكن اعتباره نفقة عامة

إلنفاق عاما ألنه مل خيرج من خزينة عامة كأن يتربع أحد األفراد مببلغ مايل لبناء مدرسة أو مستشفى، فال يعد هذا ا

 .3الدولة

 

                                                           
، 2010، 51، العدد بحوث اقتصادية عربيةحممود حممد داغر وعلي حممد علي، اإلنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره يف النمو االقتصادي يف ليبيا (منهج السببية)،   1

  .113ص 
  .59-58بن داود إبراهيم، مرجع سق ذكره، ص ص   2
  .34، ص 2005، دار املناهج، األردن، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةنجد عبد اللطيف اخلشايل، نوزاد عبد الرمحان اهلييت وم  3
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 هدف النفقة العامة هو إشباع حاجة عامة: -3

وبالتايل لو اقتصر نفعها  ،يعترب الفكر املايل احلديث النفقة نفقة عامة إذا انتفع بسبب انفاقها كل أفراد اتمع

احلاجات اجلماعية اليت ال تعين فردا ك عرفوا احلاجات العامة بأا: " للذ .ى شخص معني ال تعد نفقة عامةعل

واليت ينتج عن إشباعها بواسطة الدولة منفعة عامة تقدرها السلطات احلاكمة حلساب  ،بذاته بل تعين اجلماعة بأسرها

  .1اموع "

 لتصنيف االقتصادي للنفقات العامةاالمطلب الثاني: 

يف السابق ويف ظل الدولة احلارسة مل يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثري شغف االقتصاديني، حيث 

 كانت النفقات العامة حمدودة وموجهة لتقدمي خدمات معينة تقوم ا الدولة، فكانت النفقات من طبيعة واحدة

الدولة املتدخلة تنوعت تقسيمات النفقات  ولكن مع تطور دور الدولة وحتوهلا من خانة الدولة احلارسة إىل خانة

العامة، فباإلضافة إىل التقسيمات اإلدارية التقليدية، فان دور الدولة التدخلي أدى إىل تقسيم النفقات العامة وفق 

  أسس اقتصادية متكن من تتبع اآلثار املباشرة لكل منها.

معيار  حسب معايري اقتصادية وهي: حسب طبيعة املوضوع فإننا سنهتم بدراسة تصنيف النفقات العامة

 معيار الغرض من النفقة.و  معيار دورية النفقة، طبيعة النفقة

  معيار طبيعة النفقةالفرع األول: 

، هذا 2حلقيقيةبناءا على هذا املعيار ميكن التمييز بني نوعني من النفقات: النفقات التحويلية والنفقات ا

  ثالثة معايري للتفرقة بني هذين النوعني من اإلنفاق: إىلالتقسيم يأيت من ناحية التأثري على الدخل الوطين، ويستند 

والنفقات  ،تتم النفقات احلقيقية مقابل تقدمي خدمة مثل اخلدمات التعليمية والصحيةمعيار المقابل المباشر: أوال: 

كما قد توجه لدعم املنتجات احمللية من املنافسة األجنبية وتشجيع   ،التحويلية ال يوجد هلا مقابل كدعم األسعار

 .3املنتجات الوطنية

                                                           
  .25شادي خليفة حممد اجلوارنة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  على هذه النفقات اسم "النفقات املنشأة للخدمات" ليؤكد أن الدولة تنتظر من وراء إنفاقها احلصول على خدمات ومنافع مباشرة. Laufenburgerأطلق بعض الكتاب مثل  2

  .45-44، ص ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حممود القيسي،   3
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النفقات احلقيقية هي تلك النفقات اليت ختصصها الدولة مباشرة إلنتاج معيار الزيادة في المنتوج الوطني: ثانيا: 

اليت تؤدي إىل زيادة حقيقية يف اإلنتاج والدخل الوطين مثل النفقات املخصصة للدفاع والتعليم  أي ،السلع واخلدمات

 والقضاء واملواصالت.

النفقات التحويلية هي تلك النفقات اليت ختصص للمدفوعات اليت تتم بدون مقابل مثل إعانات املرضى 

  .1والبطالة واملعاشات وفوائد الدين العام

تعترب النفقة حقيقية إذا كانت الدولة  يقوم باالستهالك المباشر للموارد االقتصادية للمجتمع:معيار من  ثالثا:

هي اليت تقوم باالستهالك املباشر للموارد االقتصادية للمجتمع، وتكون النفقة حتويلية إذا كان األفراد هم الذين 

 .2يقومون باالستهالك املباشر هلذه املوارد

  ورية النفقةمعيار دالفرع الثاني: 

  .بناءا على هذا املعيار يتم تقسيم النفقات العامة إىل قسمني: النفقات اجلارية والنفقات الرأمسالية

تسمى أيضا نفقات التسيري وهي تلك النفقات الالزمة لتسيري املرافق العامة، وتشتمل على النفقات الجارية: أوال: 

سداد فوائد الديون العامة، وتدخل يف هذا اإلطار  إىلنفقات السلع و اخلدمات ومرتبات املوظفني باإلضافة 

 .3دة الفقراءاإلعانات واملدفوعات التحويلية سواء كانت نقدية أو عينية كإعانات البطالة ومساع

فكافة  أطلق الكالسيك على هذه النفقات اسم النفقات العادية وهي ال تسهم يف أي قيمة مضافة منتجة،

يعين هذا التكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارها ن هذه النفقات تتسم بالدورية والتكرار من سنة ألخرى، دون أ

ار نوع النفقات يف كل ميزانية حىت لو اختلف مقدارها من ، بل املقصود بالدورية والتكرار هو تكر 4باحلجم ذاته

  .وقت آلخر

يعترب الكالسيك هذه النفقات غري عادية ترتبط بفرتة زمنية حمددة وهي فرتة تشييد املرافق : ثانيا: النفقات الرأسمالية

النوع من ذا واللجوء إىل هاإلصدار النقدي، العامّة، ومن مث ميكن متويلها عن طريق إيرادات غري عادية كالقروض و 

                                                           
  .126، ص 2006، دار املسرية للنشر والتوزيع، امةمبادئ المالية العحممود حسني الوادي،   1
  .58، ص 2003، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي (تحليل كلي)عبد املطلب عبد احلديد،   2
، الطبعة األوىل، مكتبة حسني العصرية للطباعة اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية االقتصاديةوليد عبد احلميد عايب،   3

  .107، ص 2010والنشر والتوزيع، لبنان، 
  .474سعيد عبد العزيز عتمان، مرجع سبق ذكره، ص   4
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التمويل ميكن أن يكون يف حاالت استثنائية كالكوارث الطبيعية، لكن مع تطور مفهوم دور الدولة يف النشاط 

حيث أصبحت أحد األدوات اهلامة املسامهة يف حتقيق أهداف السياسة  ،االقتصادي تطور دور النفقات العامة

 .1االقتصادية

وهي تلك النفقات املخصصة لتكوين رأس  ،نفقات أيضا بالنفقات االستثماريةيطلق على هذا النوع من ال

  املال، واليت دف إىل تنمية الثروة الوطنية ومن أمثلتها نفقات البناء واألشغال العمومية للطرق والسكك احلديدية.

جتد جذورها يف حتاليل تتسم النفقات االستثمارية بإنتاجية كبرية، وهذه الشهرة اليت حتظى ا هذه النفقات 

الذي برهن أن يف فرتة الركود االقتصادي تقوم نفقات االستثمار بإعادة  ،االقتصادي الربيطاين "جون مينارد كينز"

التوازن االقتصادي العام من خالل الدور الذي يقوم به "مضاعف االستثمار" ، لكن قوة أثر املضاعف تابع ل"امليل 

من املداخيل املنشأة، فإذا قام هؤالء باالدخار عوض االستهالك فإم بذلك يقدمون حنو االستهالك" للمستفيدين 

يعطلون لفرتة غري حمددة مدة الدفع االقتصادي الناجم عن نفقة االستثمار، مما أدى إىل ظهور و  ،مداخيل منقوصة

حتفظات اجتاه نفقة االستثمار، لذا وجب القيام خبيارات فيما خيص املشاريع االستثمارية املمولة من طرف الدولة 

كل هذا ففي فرتة التضخم ميكن أن متثل حىت يتم اإلبقاء فقط على املشاريع اليت هلا منفعة قصوى، إىل جانب  

  .2نفقات االستثمار خطرا على اجلانب النقدي، لذا وجب تقييدها ومراقبتها بشكل مباشر من طرف الدولة

  ): نسبة النفقات العامة في الدول العربية1.2الجدول رقم (

  2000  2001  2003  2004  2006  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 النفقات

النفقات /ةاجلاري

  % ةالعام

80  79.2  79.5  78.7  75.4  71.2  74.8  71.9  75.8  77.7  77  

 النفقات

لنفقات ا/ةالرأمسالي

  % ةالعام

19.1  19.8  20  21.3  23.6  28.5  24.7  27.8  24  22.3  22.8  

صايف اإلقراض 

  النفقات /احلكومي

  % ةالعام

1  1  0.5  0  1  0.3  0.5  0.4  0.1  0  0.2  

 2015 الكويت، ، اإلصدار الثاين،تقرير التنمية العربية (اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي): املعهد العريب للتخطيط، لمصدرا

  .153ص 

                                                           
  .269، ص 2003، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ المالية العامةبد ايد دراز وآخرون، حامد ع  1
  .69-68حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص   2



اآلثار االقتصادية ألدوات السياسة المالية                                                                  الفصل الثاني                               

 

71 

 

حيث بلغ متوسط  ،متثل النصيب األكرب من النفقات العامةنفقات اجلارية يتضح من خالل اجلدول أن ال

، يف حني تساهم النفقات الرأمسالية بنسبة ضئيلة (بلغت أعلى %76.2ب  )2013-2000(مسامهتها خالل الفرتة 

  ).%28.5قدرت ب  2008نسبة هلا سنة 

  معيار الغرض من النفقة الفرع الثالث:

  النفقات العامة يف ثالث جمموعات:استنادا إىل هذا املعيار ميكن تصنيف 

الدولة لوظائفها دور : ويقصد ا النفقات املرتبطة بتسيري املرافق العامة والضرورية ألداء النفقات اإلداريةأوال: 

 ونفقات الدفاع واألمن والعدالة والتمثيل السياسي. ،وتضم األجور ونفقات رئيس الدولة والسلطة التشريعية

: هي النفقات اليت دف إىل زيادة مستوى الرفاهية ألفراد اتمع بصفة عامة والفقراء االجتماعيةالنفقات ثانيا: 

 .  1بصفة خاصة، وتشمل نفقات التعليم والصحة والتأمينات االجتماعية

سمى وي ،: وهي تتضمن النفقات اليت تقوم الدولة بإنفاقها حتقيقا لألهداف االقتصاديةالنفقات االقتصاديةثالثا: 

هذا النوع من النفقات بالنفقات االستثمارية اليت تطرقنا إليها سابقا، حيث تسعى الدولة من خالل هذه النفقات 

 إىل زيادة اإلنتاج الوطين. ومن أمثلة هذه النفقات األموال اليت ختصص للري، الصرف، النقل، املواصالت، املياه

وال  رافق البنية التحتية األساسية اليت تتطلب مبالغ ضخمة من جهةالكهرباء والطرق وغريها، فهي متثل يف جمملها م

 حتقق عائد مباشر من جهة أخرى، ومن مث فإن الدولة وحدها قادرة على التكفل ذه املشاريع العامة.

تشري املؤشرات املالية اىل تراجع النفقات العامة على البنية التحتية يف الدول العربية خالل عشر السنوات 

وتداعياا على األوضاع  2014) بسبب اخنفاض أسعار النفط سنة 2015-2019ألخرية، خصوصا خالل الفرتة (ا

  . 2االقتصادية واملالية يف أغلب الدول

  

 

                                                           
  .59-58عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص ص   1

 ، صندوق النقد العريب، االمارات العربية املتحدة86، العدد دراسات اقتصاديةاخليارات، الوليد طلحة وطارق إمساعيل، متويل البنية التحتية يف الدول العربية: التحديات و   2

  .9، ص 2021
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  ة تزايد اإلنفاق العام وأسبابهاظاهر المطلب الثالث: 

العامة وتنوعها، حبيث  لقد أدى تطور دور الدولة يف النشاط االقتصادي إىل ازدياد كبري يف حجم النفقات

وانتشرت يف مجيع الدول على اختالف أنظمتها االقتصادية ودرجة  ،أصبحت الزيادة مبثابة ظاهرة عامة طويلة األجل

  تقدمها.

، حيث wagner. A إن أول من قام بدراسة وحتليل وتفسري هذه الظاهرة هو االقتصادي األملاين آرثر فاجنر

 إىلقات العامة وتزايدها يف بعض الدول الصناعية خالل القرن التاسع عشر، وانتهى تطرق يف دراسة له تتعلق بالنف

وجود عالقة طردية بني ازدياد النشاط املايل للدولة مع التطور االقتصادي للنمو، وقد صاغ هذا االستنتاج يف قانون 

والذي يشري إىل أنه: " كلما حقق جمتمع معني معدال من النمو االقتصادي  ،1اقتصادي يعرف باسم " قانون فاجنر"

فإن ذلك يتبعه اتساع نشاط الدولة، ومن مث زيادة اإلنفاق العام بنسبة اكرب من نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد 

  يصاغ قانون فاجنر وفق املعادلة التالية:من الناتج الوطين". 

��� = ����� 

 EXP فهي معامل املرونة واليت تعكس مدى استجابة النفقات العامة 
 إىل أي ثابت أما α شريحيث ت

  .GDP للتغريات يف

)1971-2000): نتائج اختبار صحة قانون فاجنر على دول مختارة للفترة (2.2الجدول رقم (

    

، 2015، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، دراسات في النشاط المالي للدولة: جميد الكرخي، المصدر


)ويصح قانون فاجنر عندما  βاالعداد يف اجلدول هي قيم  .45ص  > 1). 

                                                           
  مسى فاجنر هذه العالقة " قانون التوسع املستمر للنشاط احلكومي.  1
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يتضح من اجلدول أن الدراسة مشلت جمموعة من الدول بعضها من الدول الصناعية  واالخرى من الدول 

  للحكم على مدى صحة قانون فاجنر.  
قيم  دوال ومن مث احلصول على 6 النامية، حيث مت تقدير

���هي الصيغة املذكورة سابقا  3إن الدالة رقم  = متشاة متساوية و ظهرت هذه الدالة نتائج . أ�����

  .1%67عند توزيعها على الدول وبلغت نسبة صحة القانون فيها 

ووايزمان يف كتاما " النمو يف اإلنفاق العام يف اململكة املتحدة" تفسريا آخر لظاهرة  قدم االقتصاديان بيكوك

 أثرحيث أرجعوا هذه الظاهرة إىل أثرين ومها أثر االستبدال وأثر الرتكز. يقصد بأثر االستبدال  ،منو اإلنفاق العام

الظروف غري العادية كالكوارث الطبيعية واحلروب على اإلنفاق العام، فالكوارث واحلروب تؤدي إىل زيادة اإلنفاق 

العام املمول من خالل زيادة نسبة الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة، هاته األخرية تبقى مستمرة حىت بعد 

لتعويضات املختلفة وإعادة اإلعمار. أما أثر الرتكز فيقصد نظرا الضطرار الدولة لدفع ا ،انتهاء األوضاع غري العادية

به أثر التطور االقتصادي واالجتماعي على اإلنفاق العام، فالتطور االقتصادي واالجتماعي يؤدي إىل زياد اإلنفاق 

  .2العام الناجم عن زيادة الطلب على اخلدمات العامة

لعامة ال تؤدي بالضرورة إىل زيادة التكاليف العامة جيب أن نشري إىل عنصر مهم وهو أن زيادة النفقات ا

على األفراد بنفس املقدار، وال يعرب ازدياد حجم النفقات العامة عن الزيادة املطلقة يف النفقات بل يعرب عن الزيادة 

الناتج احمللي . اجلدول التايل يوضح تطور نسبة النفقات العامة إىل 3يف نسبة النفقات العامة إىل الناتج احمللي اخلام

  اخلام يف بعض الدول.

  

  

  

  

                                                           
ص ، ص 2015، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، دراسات في النشاط المالي للدولةجميد الكرخي، : للتعرف على صيغ الدوال اخلمسة األخرى ارجع اىل 1

45-46.  

   .106-105، ص ص 2002، الطبعة األوىل، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، مبادئ المالية العامةحسني العمر،   2

  .186، ص 2006الديوان الوطين املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   الطبعة الثالثة،، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية (دراسة تحليلية تقييمية)عبد ايد قدي،   3
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  ): تطور نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الخام2.2جدول رقم (ال

 %الوحدة:              

  اليابان  فرنسا  الواليات المتحدة األمريكية  ألمانيا  السنة

1913  17 ,7 8  8,9  14,2  

1938  42,4  19,8  23,2  30,3  

1950  30,4  21,4  27,6  19,8  

1987  47,3  37  53,6  33,9  

1995  49,5  32 ,9  54,3  35 ,6  

1999  46,7  31 ,6  53,4  35,5  

*2000  45,7 34,0 52,5 38,2 

2004*  47,8 35 ,6 54,5 36,7 

Source : Darreau .P, Croissance et politique économique, éditions de Boeck universités, 

Bruxelles, 1re édition, 2003, P 82.  

*Bernier .B et Yvies .S, Initiation à la macroéconomie, Dunod, Paris, 9e édition, 2007, P 

148. 

يتضح من خالل اجلدول أنه على العموم تتجه نسبة النفقات العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل حنو االرتفاع 

  .1خالل فرتة الدراسة

 

 

 

 

 

                                                           
، مث أخذ هذا املعدل يتجه حنو 1987سنة  %52 العريب سجلت هذه النسبة ارتفاعا حمسوسا يف الربع األخري من القرن العشرين، حيث بلغت يف املتوسط ملفيما يتعلق بالعا  1

  التناقص كاجتاه عام.
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  منيز بني نوعني من أسباب تزايد النفقات العامة: 

  األسباب الظاهريةالفرع األول: 

  ترجع الزيادة الظاهرية يف النفقات العامة إىل عدة أسباب:

 مة العملةتدهور قيأوال: 

 يعد اخنفاض قيمة العملة من بني أهم األسباب املؤدية إىل تزايد النفقات العامة ظاهريا يف العصر احلديث

ويقصد ا تدين القدرة الشرائية للعملة احمللية نتيجة االرتفاع املستمر لألسعار، مما يؤدي بالدولة إىل دفع وحدات 

. 1نقدية تتجاوز بكثري ما كانت تدفعه من قبل للحصول على نفس املقدار من السلع واخلدمات يف فرتة ماضية

ة، إذ ال يرتتب عليها أي زيادة يف املنفعة احلقيقية أو زيادة يف تظهر الزيادة هنا يف حجم النفقات العامة زيادة ظاهري

 أعباء التكاليف العامة على األفراد.

ملقارنة النفقات العامة يف فرتات خمتلفة جيب أن نأخذ بعني االعتبار مقدار اخنفاض النقد، وذلك بتعديل 

  كما هو موضحة يف املعادلة التالية:هذه األرقام من خالل استخدام األرقام القياسية ملستوى األسعار  

   100×المستوى العام لألسعار)÷ الزيادة الحقيقية في النفقات العامة= (النفقات العامة باألسعار الجارية 

 تغير أساليب إعداد الموازنة (اختالف طرق المحاسبة المالية)ثانيا: 

إىل زيادة ظاهرية يف النفقات العامة للدولة، فلقد يؤدي تغري القواعد الفنية يف إعداد احلسابات العامة أحيانا 

مبعىن أن ختصم تكاليف اجلباية من حصيلة  ،كانت املوازنات تعد يف السابق على أساس مبدأ اإليرادات الصافية

ثة فتعد إيرادات الضرائب، وبالتايل ال يظهر يف امليزانية العامة للدولة إال اإليراد الصايف. أما يف قوانني املالية احلدي

. وبالتايل تظهر 2امليزانية على أساس مبدأ الشمول، حيث يتم قيد كافة نفقات وإيرادات الدولة يف امليزانية العامة

نفقات عامة كانت تنفق فيما قبل ومل تكن تظهر يف ميزانية الدولة، ومن مث فان الزيادة يف النفقات العامة يف هذه 

 ري طرق احملاسبة املالية.احلالة تعد زيادة ظاهرية ناجتة عن تغ

  

                                                           
  .42، ص 2011، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، المالية العامةزغدود، علي   1
  .187-186عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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 مساحة إقليم الدولة وعدد سكانهازيادة ثالثا: 

قد ترجع الزيادة الظاهرية يف النفقات العامة إىل اتساع إقليم الدولة نتيجة احتالل دولة أخرى أو اسرتجاع 

بق، وهذا يؤدي إىل جزء من إقليمها، وبطبيعة احلال فان نفقات اإلقليم اجلديد تضاف إىل نفقات إقليم الدولة السا

الزيادة يف حجم النفقات العامة، إال أا زيادة ظاهرية نظرا لعدم حدوث زيادة يف النفع العام أو زيادة أعباء التكاليف 

النامجة عن زيادة عدد السكان تعترب زيادة  ةالزيادة يف النفقات العام أنكما .  1دون مقابل فعليالعامة على األفراد 

  ظاهرية عندما ال يزيد النصيب املخصص للفرد الواحد.

  األسباب الحقيقيةالفرع الثاني: 

هي تلك األسباب اليت تؤدي إىل زيادة فعلية يف القيمة احلقيقية للنفقات العامة، يرتتب عنها زيادة يف املنفعة 

  ل الدولة يف احلياة االقتصادية.احلقيقية وهذا يدل على زيادة تدخ

 نعرض فيمايلي أهم األسباب احلقيقية لتزايد اإلنفاق العام:

  األسباب االجتماعيةأوال: 

لقد أدت رغبة السكان يف العصر احلديث إىل التمركز يف املدن واملراكز الصناعية إىل زيادة النفقات العامة 

وكذا املتعلقة بالنقل واملواصالت واملياه والغاز.....اخل، حيث أن  املخصصة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية

 حاجات سكان املدن اكرب وأعقد من حاجات سكان الريف.

إىل جانب ذلك فان منو الوعي االجتماعي نتيجة للتعلم زاد من مطالبة األفراد حبقوقهم يف شىت ااالت، 

ر، املرض، العجز والشيخوخة وغريها، كل هذا أدى إىل زيادة اإلنفاق كمطالبة الدولة بتامني األفراد ضد البطالة، الفق

  .2العام

                                                           
  .93-92حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .101، ص 2006، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، أساسيات المالية العامةعادل امحد حشيش،   2
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يعترب التعليم والصحة من السلع العمومية اجلماعية، ويف هذا الصدد قامت األمم املتحدة من خالل "برنامج 

مت من خالله " السلع العمومية على الصعيد العاملي"، و  1999سنة  بنشر تقرير" PNUDاألمم املتحدة للتنمية 

  .1حتديد أربع سلع عمومية تتمثل فيمايلي: البيئة، التعليم، الثقافة واالعالم

على أن القدرة  تتفق أغلب الدراسات التطبيقية اليت تناولت أثر االنفاق على التعليم على النمو االقتصادي

على حتقيق املكاسب املرتبطة باإلنفاق على التعليم تتوقف بدرجة كبرية على قدرة النظام التعليمي على انتاج راس 

جودة  ىبالنوعية اليت تتسق مع منط الطلب على العمل ومع هيكل اإلنتاج السائد يف االقتصاد، وعل ،املال البشري

  .2ج التعليمية ومقاومة الفساداملؤسسات القائمة على إدراج الربام

 ثانيا: األسباب االقتصادية

إن من أهم األسباب االقتصادية لزيادة اإلنفاق العام هي زيادة الدخل الوطين، والذي ينتج عنه زيادة يف 

  الطلب على السلع واخلدمات وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة النفقات العامة ملواكبة الزيادة يف الطلب. 

واملتمثل يف التوسع يف إقامة املشاريع  ،الدور االقتصادي للدولة السبب الثاين لزيادة اإلنفاق العاميعد تطور 

  .3االقتصادية العامة وزيادة تدخلها ملعاجلة التقلبات االقتصادية خاصة يف فرتات الكساد

إما يف صورة إعانات  إن املنافسة االقتصادية للدولة مهما كانت أسباا تؤدي إىل زيادة النفقات العامة،

اقتصادية للمشاريع الوطنية لتشجيعها على التصدير ومنافسة املشاريع األجنبية يف األسواق العاملية، وإما يف صورة 

  .4إعانات لإلنتاج لتمكني املشاريع الوطنية من املواجهة والصمود يف وجه املنافسة األجنبية داخل األسواق الوطنية

 ةثالثا: األسباب اإلداري

وكذلك اإلسراف يف عدد املوظفني  ،إن سوء التنظيم اإلداري وعدم مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي

ويف حجم املستلزمات السلعية واخلدمية اليت حيتاجها اجلهاز اإلداري يؤدي إىل زيادة اإلنفاق احلكومي، وهذه الزيادة 

                                                           
1
دراسةتحليلية قياسية لدور االنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية في  –ترشيد سياسة االنفاق العام باتباع منهج اإلنضباط باألهداف بن عزة حممد،  

  .95، ص )2015-2014مسان، (بكر بلقايد، تل، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبو -الجزائر

2
   .25، ص 2017، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، العالقة بين مكونات السياسة المالية والنمو االقتصاديإسراء عادل احلسيين،  

  .108حسني العمر، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .101عادل امحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص   4
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ألنه ال يرتتب عليها زيادة يف القيمة احلقيقية للمنفعة  ،مباشرايف النفقات العامة حقيقية إال أا غري منتجة إنتاجا 

  .1العامة، فهي يف حقيقتها اقرب ما تكون إىل النفقات التحويلية منها إىل النفقات احلقيقية

 رابعا: األسباب المالية

 االقرتاض لتغطية إن تعدد مصادر التمويل املايل الدولية واإلقليمية وحىت الداخلية سهل على الدولة اللجوء إىل

  مما يؤدي إىل زيادة حجم النفقات العامة الن خدمة الدين تستلزم دفع األقساط والفوائد. ،أي عجز يف إيراداا

كذلك مما يساعد على زيادة اإلنفاق العام وجود فائض يف اإليرادات العامة، مما يشجع احلكومة على إنفاقه 

ية، وتتجلى خطورة هذه السياسة يف الفرتات اليت حتتم على الدولة ختفيض سواء يف أوجه إنفاق ضرورية أو غري ضرور 

  .2حجم نفقاا، ألنه من الصعب على الدولة ختفيض الكثري  من بنود النفقات العامة

  خامسا: األسباب السياسية

حمدودة الدخل لقد ترتب عن انتشار مبادئ الدميقراطية والعدالة االجتماعية زيادة اهتمام الدولة بالطبقات 

أن النظام احلزيب يدفع احلزب احلاكم إىل التوسع يف املشاريع االجتماعية  با، إىل جانواحملرومة والتكفل حباجا

  إلرضاء الناخبني من جهة، ومكافأة أنصاره من جهة أخرى مما يرتتب على ذلك زيادة يف النفقات العامة.

كم وموظفي الدولة كالرشوة واالختالس والتزوير.....اخل إن انتشار بعض اآلفات األخالقية بني رجال احل

زيادة عالقات الدولة اخلارجية أدى إىل زيادة درجة التمثيل أن أسهم بشكل كبري يف زيادة حجم اإلنفاق العام، كما 

التحرير مساعدة الدول األجنبية الصديقة وحركات  ،االشرتاك يف املؤمترات واهليئات الدولية ،الدبلوماسي والتجاري

  كل هذا يساهم بدوره يف زيادة النفقات العامة.

  سادسا: األسباب العسكرية

إن التوترات احلدودية والصراعات بني الدول تزيد من النفقات العامة، وبالتايل فان اإلنفاق العام ال يقتصر 

  .3على اجليش فقط بل يشمل العمل االستخبارايت بني الدول خاصة اليت تعيش يف حالة عداء

                                                           
  .59، ص 2012، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، المالية العامةعالم،  أمحد عبد السميع  1
  .60-59نفس املرجع، ص ص   2

  .135-134طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص ص   3
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  ): تطور االنفاق العسكري في الواليات المتحدة االمريكية1.2الشكل رقم (

 

  ).2( من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقمالمصدر: 

 306.2حيث بلغ ، كيةييف الواليات املتحدة االمر  أن االنفاق العسكري متزايديتضح من خالل الشكل 

نتيجة للحرب  مث يعاود االرتفاع مرة اخرى 1995األوىل، لينخفض سنة نتيجة حرب اخلليج  1990مليار دوالر سنة 

نتيجة حلزمة اإلصالحات  2015 لينخفض سنة 2010على العراق وأفغانستان. بلغ االنفاق العسكري ذروته سنة 

  املالية اليت أقرها الرئيس أوباما، واليت دف اىل ختفيض العجز يف املوازنة.

  االقتصادية للنفقات العامةآلثار االمطلب الرابع: 

تتجلى أمهية دراسة آثار النفقات العامة من الناحية االقتصادية يف كوا تسمح لنا بالتعرف على 

االستخدامات املختلفة اليت ميكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة، إذ مىت عرف األثر اليت حتققه 

وسيلة لتحقيق األثر، إذا ما اعترب هذا األخري هدفا من أهداف السياسة نفقة معينة أمكن اختاذ هذا اإلنفاق 

  االقتصادية.

مهما اختلفت النفقات العامة من حيث نوعها وطبيعة مصدرها وطريقة توزيعها فإا ترتك آثار مباشرة وأخرى 

  غري مباشرة سنعرضها فيمايلي:

  العامةقتصادية المباشرة للنفقات اآلثار اال الفرع األول:

يأيت بتحليل اآلثار االقتصادية املباشرة  هي تلك اآلثار اليت حتدثها النفقات العامة بصورة فورية، سنقوم فيما

  على كل من اإلنتاج الوطين، االستهالك ومنط توزيع الدخل الوطين.
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  أثار النفقات العامة على اإلنتاج الوطنيأوال: 

ودرجة تأثريها تتوقف بالتايل على مدى كفاءة  ،لعامة"وهو ما يطلق عليها ب" إنتاجية النفقات ا

.تساهم النفقات العامة يف زيادة الطاقة اإلنتاجية تبعا الختالف طبيعة وأوجه النفقات العامة،  فالنفقات 1استخدامها

 تكوين رأمسال عيين من خالل إنشاء مشاريع إنتاجية يف ميادين خمتلفة (الزراعة إىلالرأمسالية (االستثمارية) تؤدي 

  .2الصناعة، اخلدمات) أو دعم مشاريع قائمة، وينتج عن ذلك زيادة يف اإلنتاج الوطين بعد مرور فرتة زمنية معينة

نح بعض املشاريع العامة تتوىل الدولة مسؤولية اإلنفاق االستثماري بصفة مباشرة من خالل اإلنتاج، كما قد مت

أو اخلاصة إعانات اقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية مثل إعانات التصدير أو اإلعانات اليت تقدمها الدولة لبعض 

املؤسسات العمومية لتغطية العجز الذي حيدث يف ميزانيتها، واإلعانات اليت تقدمها احلكومة لبعض الصناعات 

  .3للتوسع يف االستثمار

 قات التحويلية االقتصادية فتعمل على توجيه عناصر اإلنتاج من قطاع اقتصادي معني إىل قطاع آخرأما النف

أو من فرع صناعي إىل آخر دف تطويره وتنميته، كما ميكن هلذه النفقات حتويل عناصر اإلنتاج من منطقة ألخرى 

  دف إحداث التنمية املتوازنة بني مناطق البلد الواحد.

تساهم النفقات التحويلية االجتماعية كاملعاشات والتأمينات يف زيادة اطمئنان األفراد على  من جهة أخرى

. إىل جانب ذلك تساهم نفقات التعليم والصحة يف 4مستقبلهم مما يؤدي إىل إقباهلم على العمل و زيادة إنتاجيتهم

  ا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج.رفع املستوى االجتماعي لألفراد ومتكنهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكرب مم

تؤثر النفقات احلربية أو العسكرية إجيابا وسلبا على االقتصاد الوطين، فاآلثار السلبية تتأتى من خالل توجيه 

. 5جزء من املوارد البشرية واملادية إىل إنتاج املعدات احلربية، ومن هنا فانه يرتتب على ذلك اخنفاض يف اإلنتاج الوطين

فان اإلنفاق العسكري يؤدي إىل ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج الخنفاض عرضها بعد استيعابه جلزء عالوة على ذلك 

  منها. 

                                                           
  .60عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .63سبق ذكره، ص نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع   2
  .101حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  3

  .80، ص 1999، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بين النظرية والتطبيقحممد عبد املنعم عفر وأمحد فريد مصطفى،  4

  .60علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص   5
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بالرغم من ذلك يرتتب على النفقات العسكرية أثر توسعي يف حجم اإلنتاج الوطين، وذلك بتخصيص جزء 

كاملطارات واملوانئ والطرق أو منشآت حيوية   ،من هذه النفقات يف إنشاء صناعات معينة ( احلديد و الصلب)

  .1خص يف الدول املتقدمةوالسدود، كما خيصص جزء من هذه النفقات  إلجراء البحوث العلمية وباأل

تتأثر النفقات العسكرية باألوضاع االقتصادية السائدة يف الدولة، فإذا بلغت الدولة مرحلة التشغيل الكامل 

خمية حيث يقل اإلنتاج املدين و تزداد أسعار منتجاته، أما يف فان النفقات احلربية تؤدي إىل حدوث موجات تض

حالة نقص التشغيل فان النفقات احلربية تؤدي إىل زيادة اإلنتاج الوطين نتيجة التوسع يف الصناعات احلربية والفروع 

  . 2اإلنتاجية األخرى، مما يؤدي إىل تشغيل اليد العاملة والتخفيف من حدة البطالة

 النفقات العامة على االستهالك:آثار ثانيا: 

تؤثر النفقات العامة على االستهالك بصفة مباشرة سواء عن طريق نفقات االستهالك احلكومي أو نفقات 

  االستهالك اخلاصة بدخول األفراد.

 نفقات االستهالك الحكومي  -أ

مالبس ومواد غذائية ختصص الدولة جانب من النفقات العامة لشراء سلع استهالكية مثل لوازم اجليش من 

  وسيارات وغريها من األدوات الالزمة لإلدارات واملصاحل احلكومية.

يرى بعض االقتصاديني أن هذه النفقات متثل نوعا من حتويل االستهالك من األفراد إىل الدولة، فبدال من 

تقوم بتقدميها إليهم، وبذلك قيام الدولة بإعطاء األفراد دخوال مرتفعة متكنهم من استهالك السلع واخلدمات فإا 

  . 3فان هذه النفقات ال تؤثر على حجم االستهالك الكلي

  

  

  

                                                           
  .115ص  عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، 1
  .111، ص 2003، الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، المالية العامة والتشريع الماليحممد مجال ذنيبات،   2
  .116عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 االستهالك الخاصة بدخول األفراد نفقات  -ب

تقوم الدولة بتوزيع الدخول على موظفيها األفراد يف شكل مرتبات وأجور ومكافآت مقابل ما يقدمونه من 

وبطبيعة احلال فان اجلزء األكرب من هذه الدخول ينفق إلشباع خدمات، أو يف شكل منح ومعاشات لفئات معينة، 

  .1احلاجات من السلع واخلدمات، وهذا بالطبع يؤدي إىل الرفع من مستوى االستهالك

  عامة على نمط توزيع الدخل الوطنيآثار النفقات الثالثا: 

جتماعية، ويتحدد بذلك نصيب يقصد بنمط توزيع الدخل الوطين الطريقة اليت يوزع ا الدخل بني الفئات اال

  .2كل فئة ويتحدد منط توزيع الدخل بطبيعة طريقة اإلنتاج

للتعرف على أثر اإلنفاق العام على منط توزيع الدخل الوطين البد من معرفة كيفية متويل اإلنفاق العام، إذ 

ته الشرائية (منح إعانات) قد أن األثر الذي حيدثه إنفاق عام بالنسبة لفرد أو جمموعة معينة عن طريق زيادة قدر 

يضيع مفعوله باتباع سياسة إيرادات كفرض ضرائب مثال على هذه الشرائح، لذا البد من التنسيق بني سياسة 

  اإلنفاق واإليرادات.

  مباشر وغري مباشر على منط توزيع الدخل: أثرميارس اإلنفاق العام 

اإلنفاق العام على منط توزيع الدخل مباشرا عن طريق زيادة القدرة الشرائية لدى بعض األفراد  أثريكون  - 

 ؛انات املباشرةعن طريق منح اإلعانات النقدية، أو لدى بعض الوحدات اإلنتاجية عن طريق اإلع

ماعية ببعض منط توزيع الدخل الوطين غري مباشر عن طريق تزويد فئات اجت ىيكون أثر اإلنفاق العام عل - 

السلع واخلدمات بسعر اقل من سعر تكلفته، وذلك بدفع إعانات استغالل للمشاريع اليت تنتج هذه السلع 

و خدمة تؤديها اهليئات العامة بال مقابل (التعليم أواخلدمات، كذلك عندما حيصل بعض األفراد على سلعة 

 .3والصحة باان) أو مبقابل يقل عن سعر التكلفة

ميكن أن تؤثر النفقات العامة سلبا وبصورة غري مباشرة على إعادة توزيع الدخل الوطين بني الفئات 

االجتماعية، ويتحقق ذلك عند ارتفاع املستوى العام لألسعار نتيجة التوسع يف اإلنفاق، حيث تتضرر الفئات 

                                                           
  .64نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .109، ص 1996، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دراسات في االقتصاد الماليحممد دويدار،   2
  .111-110، ص ص نفس املرجع  3
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كبرية، وبذلك   إيراداتوهلا على منخفضة الدخل باخنفاض دخلها احلقيقي، وتستفيد الفئات مرتفعة الدخل حبص

  تزداد الفجوة بني الفقراء واألغنياء.

  لنفقات العامةاآلثار غير المباشرة لالفرع الثاني: 

حتدث النفقات العامة آثار غري مباشرة على االستهالك واإلنتاج الوطين من خالل األثر اخلاص بعاملي 

املعجل " االستثمار  أثرستهالك املولد" كما يطلق على املضاعف " اال أثر"املضاعف" و" املعجل"، ويطلق على 

  املولد".

  أثر المضاعفأوال: 

املضاعف هو املعامل العددي الذي يشري إىل مقدار الزيادة يف الدخل الوطين الناجتة عن الزيادة يف اإلنفاق 

  .1الوطين

زيادة يف التوظيف جيب أن يعترب كاهن أول من ادخل صيغة املضاعف، وقد ارتكزت فكرته على أن كل 

  تؤدي إىل مستويات أعلى من التوظيف األول.

فقد ركزت على بيان اثر االستثمار املستقل يف الدخل الوطين من خالل ما يولده هذا  أما نظرية كينز

االستثمار من زيادة يف االستهالك، الذي يؤدي بدوره إىل زيادة يف الدخل الوطين وهو ما يطلق عليه ب " مضاعف 

  .2االستثمار"

و أجور أو فوائد أو أسعار للمواد تساهم النفقات العامة يف توزيع دخول على األفراد يف صورة مرتبات أ

األولية، خيصص هؤالء األفراد جزءا من هذه الدخول لالستهالك ويدخرون الباقي طبقا للميل احلدي لالستهالك 

 أو لالدخار، تؤدي األموال املخصصة لالستهالك إىل توزيع دخول جديدة توجه بدورها إىل االستهالك واالدخار

 –االستهالك  –الدخل  -دخول من خالل ما يعرف بدورة الدخل املتمثلة يف اإلنتاجوبذلك تستمر دورة توزيع ال

اإلنتاج، وهكذا فان مصطلح املضاعف راجع إىل أن الزيادة يف اإلنتاج والدخل ال تتم بنفس مقدار الزيادة يف 

  اإلنفاق ولكن بنسب مضاعفة.

                                                           
  .67، ص 2007، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر ولتوزيع، األردن، المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح علي،   1
  .154اجلوارنة، مرجع سبق ذكره، صشادي خليفة حممد   2
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  الدولعض ب): مضاعف االنفاق الحكومي والضرائب في 2.2الجدول رقم (

  

Source : G.Abraham-frois, Introduction à la macro-économie contemporaine, Economica, 

Paris, 2005, P 173. 

احملصل عليها من  TAوقيمة مضاعف اإليرادات العامة  Gيعرض اجلدول قيم مضاعف االنفاق احلكومي 

عدا قيم مضاعف اإليرادات العامة سالبة كلها ماجمموعة من الباحثني وعلى مستوى بعض الدول. نالحظ أن قبل 

فقد بلغت أدىن  أما فيما يتعلق بقيم مضاعف االنفاق احلكومي، 0اليت قدرت ب  قيمة املضاعف اخلاصة بإيطاليا

أما أقصى )، Marcellino 2002, Favero 2002وإسبانيا ( (Perotti 2002)قيمة هلا يف كل من اململكة املتحدة 

إىل يف كل من املانيا وأسرتاليا،  2002سنة  Perotti يف الدراسة اليت قام ا 0.8ضاعف قدرت ب قمية بلغها امل

 .فرنساAB  2002 سنة  Marcellinoجانب الدراسة اليت قام ا 

  :1لضمان جناح آلية املضاعف جيب توفر الشروط التالية

 وإن كان على حساب عجز امليزانية؛التوسع يف اإلنفاق العام حىت  - 

 تفع قادر على حتفيز الطلب احمللي؛وجود ميل حدي لالستهالك مر  - 

 وجود جهاز إنتاجي مرن قادر على االستجابة والتوسع ملواجهة الطلب احملفز. - 

                                                           
  .67نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   1
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ة ألا تتمتع جبهاز إنتاجي مبناء على ما سبق ميكن القول أن املضاعف يكون له اثر ملموس يف الدول املتقد

دات يف االستهالك، أما يف الدول النامية فاثر املضاعف ضعيف ألنه بالرغم من ارتفاع مرن قادر على االستجابة للزيا

ايل فان النموذج امليل احلدي لالستهالك فان اجلهاز اإلنتاجي غري مرن وغري قادر على االستجابة والتوسع، وبالت

  متاما لظروف البلدان النامية. الئمالكينزي غري م

 أثر المعجلثانيا: 

فكرة املعجل باالستثمار املشتق (التابع) وهو االستثمار الذي يكون استجابة لزيادة الطلب على السلع ترتبط 

  .1االستهالكية

أي أن الزيادة يف اإلنفاق العام على السلع وزيادة حجم الدخل الوطين والتشغيل خالل عمليات االستهالك 

عف) تدفع املنتجني إىل زيادة إنفاقهم االستثماري من خالل املتتالية الناشئة عن زيادة اإلنفاق األويل (أثر املضا

شراء اآلالت واملعدات الالزمة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية ملواكبة الطلب الزائد على السلع، ويرتتب على ذلك زيادة 

ط به من يف حجم االستثمار الذي يؤدي إىل زيادة يف الدخل الوطين، وبذلك يلتقي اثر املضاعف بأثر املعجل ويرتب

 حيث زيادة حجم اإلنتاج نتيجة لإلنفاق على السلع االستهالكية بنسبة اكرب من اإلنفاق األويل (أثر املضاعف)

  مما يؤدي إىل زيادة االستثمار (أثر املعجل).

  لضمان جناح آلية املعجل جيب توفر الشروط التالية:

، حيث أن وجودها يسمح بتغذية الزيادة يف وجود املخزون من السلع االستهالكية أو طاقة إنتاجية معطلة - 

 ؛2الطلب على السلع االستهالكية

كمية رأس املال الثابت وخاصة اآلالت الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من الناتج، أي نسبة وحدات رأس  - 

املال الالزم إلنتاج وحدة واحدة من إنتاج معني وهذا ما يطلق عليه ب "معامل رأس املال"، خيتلف هذا 

 ؛3املعامل من قطاع إىل آخر وبالتايل يصبح لكل قطاع املعجل اخلاص به

                                                           
  .157شادي خليفة حممد اجلوارنة، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .138حممد دويدار، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .119عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص   3
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تقدير منتجي السلع االستهالكية الجتاهات الزيادة يف الطلب على هذه السلع، فإذا كانت هذه الزيادة  - 

 .1عارضة فإم لن يقدموا على االستثمار والعكس

االستثمار الذي حيدث نتيجة التغري يف الطلب على وفقا هلذه العوامل يتحدد مدى التغري يف الطلب على 

  السلع االستهالكية.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                           
  .138سبق ذكره، ص  حممد دويدار، مرجع  1
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  المبحث الثاني: اإليرادات العامة

يقصد باإليرادات العامة مجيع املبالغ النقدية اليت حتصل عليها الدولة بواسطة هيئاا العامة سواء كانت يف 

  .1شكل إيرادات اقتصادية أو سيادية، اليت ترد إىل اخلزينة العامة بصورة ائية دف متويل النشاط االنفاقي العام

ة واتساع جماهلا، مما أدى إىل زيادة اإليرادات العامة وتعدد لقد أدى تطور دور الدولة إىل تنوع النفقات العام

أنواعها، فازدادت أمهية أنواع من اإليرادات واخنفضت أمهية أنواع أخرى من اإليرادات. لذلك تطورت اإليرادات 

ام، بل أصبحت العامة، ومل تعد تقتصر وظيفتها على تزويد اخلزانة العامة باألموال الالزمة من اجل تغطية اإلنفاق الع

  كذلك أداة بيد الدولة للتأثري على النشاط االقتصادي واالجتماعي.

تتعدد مصادر اإليرادات العامة للدولة كما تتعدد تقسيماا كذلك، فمنهم من قسمها تبعا لدوريتها وتكرارها 

إلصدار اجلديد)، ومنهم من يف موازنة الدولة إىل إيرادات عادية (الضرائب) وإيرادات غري عادية (القروض العامة وا

 قسمها وفقا حلرية األفراد يف دفعها إىل إيرادات إجبارية (الضرائب) وإيرادات اختيارية (أمثان سلع القطاع العام)

ومنهم من قسمها إىل إيرادات اقتصادية وإيرادات سيادية، يعترب هذا التقسيم األكثر شيوعا والذي امجع عليه معظم 

  مة.مفكري املالية العا

اإليرادات االقتصادية (غري السيادية) هي اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة من أمالكها مثل: اإليرادات 

الناجتة عن تأجري العقارات اليت متتلكها الدولة، أما اإليرادات السيادية هي اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة باإللزام 

  .2مثل الضرائب والرسوم

سبق، يتضح أن علما الفكر املايل مل يتفقوا على تقسيم حمدد لإليرادات العامة، لذا سنركز استنادا إىل ما 

 .القروضو  الضرائب، اإليرادات من أمالك الدولة على األنواع التالية من اإليرادات:

  المطلب األول: اإليرادات من أمالك الدولة

وهو عبارة عن األموال العقارية واملنقولة اليت  Domaineيطلق على هذا النوع من اإليرادات العامة بالدومني 

  ملكية عامة أو خاصة، ينقسم دومني الدولة إىل قسمني مها الدومني العام والدومني اخلاص. ءمتتلكها الدولة سوا

                                                           
  .82نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   1

  .38طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  الدومين العامالفرع األول: 

للنفع العام، ومن أمثلة هو عبارة عن األموال اليت متلكها الدولة واليت ختضع ألحكام القانون العام وختصص 

ذلك األار والشوارع واملوانئ واجلسور، وقد تفرض الدولة أحيانا رسوما على االنتفاع ا مثل الرسوم على زيارة 

احلدائق العامة واملتاحف، ومع ذلك تظل القاعدة العامة وهي جمانية استخدام هذه املمتلكات العامة، وبالتايل فهي 

  .1ال تعترب مصدرا لإليرادات العامةال تدر دخال للدولة، و 

   الدومين الخاصالفرع الثاني: 

يقصد به األموال اليت متلكها الدولة ملكية خاصة واليت ختضع ألحكام القانون اخلاص، وهي معدة لالستغالل 

علماء االقتصادي وبالتايل يدر الدومني اخلاص على عكس الدومني العام إيرادا، ومن مث فهو وحده الذي يعنيه 

  . 2املالية العامة عند الكالم على دخل الدولة من أمالكها باعتبارها مصدرا مهما من مصادر اإليرادات

: الدومني العقاري، الدومني الصناعي والتجاري، الدومني ميكن تقسيم الدومني اخلاص إىل ثالثة أنواع هي

  املايل.

  الدومين العقاريأوال: 

يتضمن هذا الدومني إيرادات الدولة الناجتة عن ملكيتها لألراضي الزراعية والغابات (الدومني الزراعي)، أراضي 

بناء و عقارات مبنية، مناجم وحماجر (الدومني االستخراجي)، وتكون هذه اإليرادات إما يف صورة إجيار أو نتيجة 

  .3لعملية االستغالل أو البيع

ي حيتل أمهية تارخيية يف العصور الوسطى، مث بدا يفقد أمهيته ابتداء من القرن الثاين لقد كان الدومني الزراع

عشر ميالدي، حيث ظهر تيار فكري ينادي بضرورة االستغالل اخلاص (الفردي) لألراضي الزراعية بدل االستغالل 

ا من طرف الدولة، باعتبارها أكثر العام (احلكومي)، أما بالنسبة للغابات فقد اجته الفكر املايل إىل ضرورة استغالهل

قدرة من األفراد الن استغالل الغابات يتطلب أموال كبرية من جهة، ومن جهة أخرى ال يعطي إيرادات إال بعد فرتة 

  طويلة.

                                                           
  .283، ص 2009، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ التحليل االقتصاديحممد مروان السمان وآخرون،   1

  .79ليح العلى، مرجع سبق ذكره، ص عادل ف  2
  .115، ص 2008، الدار اجلامعية، مصر، المالية العامةسعيد عبد العزيز عتمان،   3
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أما الدومني اإلستخراجي فيتعلق بالثروات الطبيعية اليت ميكن استخراجها من املناجم واحملاجر، فريى علماء 

أن ملكيتها جيب أن تكون بيد الدولة، أما فيما خيص االستغالل فتختلف الدول فيما بينها باختالف  الفكر املايل

املذاهب السائدة فيها، فالبعض يرى أن تقوم الدولة باستغالهلا مباشرة ملا ميثله الدومني من دور فعال يف خمتلف 

اد مع اإلشراف على هذا االستغالل دف محاية أوجه النشاط االقتصادي، والبعض اآلخر يرتك أمر استغالهلا لألفر 

الثروة الوطنية، نظرا لعدم توفر اخلربة والدراية الفنية لبعض الدول، على أن حتصل الدولة من الشركات أو األفراد نسبة 

األفراد معينة األرباح أو مبلغ حيدد سنويا يتم االتفاق عليه، ويأخذ هذا اإلشراف يف الغالب صورة اشرتاك الدولة مع 

  .1يف استغالل املناجم واحملاجر

  الدومين الصناعي والتجاريثانيا: 

يتكون هذا الدومني من خمتلف املشروعات الصناعية والتجارية اليت تقوم ا الدولة يف جماالت النشاط 

الربح أو االقتصادي، حيث متارس هذه األخرية نشاطا شبيها بنشاط األفراد واملشروعات اخلاصة، دف حتقيق 

  تقدمي خدمة لألفراد مقابل مبالغ غري احتكارية.

 كان نطاق هذا الدومني ضيقا حيث اقتصر على املرافق األساسية كمشروعات النفط والغاز والكهرباء واملاء

ع وهي مشروعات ال دف الدولة من خالهلا إىل حتقيق الربح وإمنا حتقيق النفع العام، ومع بداية القرن العشرين اتس

هذا الدومني يف ظل انتشار مبادئ تدخل الدولة واألفكار االشرتاكية، حيث ازدادت أمهيته يف الدول الرأمسالية 

خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، كما اتسعت حركة التأميم وسيطرت املشروعات العامة على خمتلف قطاعات 

  االقتصاد الوطين.

لصناعي والتجاري من أسعار بيع السلع و اخلدمات اليت تنتجها حتصل الدولة على إيراداا من الدومني ا

وتقدمها املشروعات العامة ذات الطابع االقتصادي، وهو ما يطلق عليه باألسعار العامة أو الثمن العام، أو من 

تكار خالل االحتكار املايل الذي متارسه بالنسبة ألنواع حمددة من السلع، يكون الطلب عليها غري مرن مثل االح

  .2املايل للدخان والكحول والكربيت..اخل

                                                           
  .79 ، ص2000، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، المالية العامة والنظام المالي في اإلسالمحممود حسني الوادي وزكريا امحد عزام،   1

  .285-284حممد مروان السمان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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إن احتكار الدولة إلنتاج أو بيع أو توزيع سلع أو خدمات معينة دف استغالل هذه البضائع إما بتخفيض 

أو زيادة أسعارها، كما أن تدخل الدولة يف هذا اال يهدف إىل محاية املستهلك من الضرر الذي قد يلحقه إذا ما 

  رف فرد أو شركة خاصة.مت البيع من ط

  الدومين الماليثالثا: 

يقصد بالدومني املايل حمفظة الدولة من األوراق املالية كاألسهم والسندات اليت حتصل من خالهلا على أرباح 

  تدخل ضمن إيرادات الدولة.

شار ما أنواع الدومني اخلاص، وقد ازدادت أمهيته يف الوقت احلاضر نتيجة انت أحدثيعد هذا الدومني من 

  يعرف بشركات االقتصاد املختلط أي تلك الشركات اليت جتمع بني امللكية اخلاصة وامللكية العامة.

إن توجه الدولة للمشروعات ذات االقتصاد املختلط راجع إىل رغبتها يف اإلشراف على القطاع اخلاص، إىل 

  .1لتحقيق املصلحة العامة للمجتمعجانب السيطرة على بعض املشروعات ذات النفع العام حىت تضمن توجيهها 

وجهت هلذا النوع من الدومني انتقادات نظرا للخطورة اليت ميكن أن تتعرض هلا االستثمارات يف األوراق 

  املالية، مما جيعل إيراد الدولة غري ثابت أو غري مضمون.

  المطلب الثاني: الضرائب

للدولة وذلك ملا متتاز به من وفرة احلصيلة خاصة يف تعترب الضرائب أهم مصدر من مصادر اإليرادات العامة 

الدول املتقدمة، حيث تعتمد الدولة عليها يف تغطية معظم نفقاا العامة. إن استخدام الضريبة يف العصر احلديث 

 ا إيرادا ماليا للدولة فقط، بل أصبحت متثل أداة فعالة يف التأثري على النشاط االقتصاديدف ال يقتصر على كو

  حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وذا اخذ مفهوم الضريبة مكانة هامة يف علم املالية العامة.

 سنتناولإىل بعض النقاط الرئيسية اخلاصة مبوضوع الضريبة، وعلى هذا األساس  فيايلي التطرقسنحاول 

ظمها، تصنيفاا وخنتم بالتفصيل يف تعريف الضريبة وخصائصها، لنأيت فيما بعد إىل تقدمي القواعد العامة اليت تن

  اآلثار االقتصادية للضرائب.

                                                           
  .135عادل امحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  تعريف الضريبة الفرع األول:

الضريبة هي عبارة عن اقتطاع نقدي جربي تفرضه الدولة على األفراد واملؤسسات، بطريقة ائية وبال مقابل 

. يقرتب هذا التعريف من أكثر التعريفات شهرة، وهو التعريف الذي قدمه األستاذ 1وذلك لتغطية النفقات العامة

، حيث يرى أن " الضريبة هي أداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة ائية Gaston Gèzeجاستون جيز 

  ة فيمايلي:وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة". انطالقا من هذا التعريف ميكن حتديد خصائص الضريب

 أوال: الضريبة مبلغ من المال

وهذا يعين أن الضريبة تشكل اقتطاعا ماليا من ثروة املكلف خالفا ملا كان سائدا يف السابق، حيث كانت 

 الضريبة التزاما عينيا كتقدمي جمموعة من السلع أو بعض اخلدمات لفرتة مؤقتة.

  فريضة إجباريةالضريبة ثانيا: 

وجبايتها  عمال من أعمال السلطات العامة، مبعىن أن فرض الضريبة أو جبايتها يستند يعد فرض الضريبة 

إىل اجلرب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عنصر اإلجبار يف الضريبة يعين انه حيق للدولة اللجوء إىل وسائل 

ب عنصر اإلجبار مشروعيته القانونية التنفيذ اجلربي يف حتصيل الضريبة يف حالة امتناع األفراد عن دفعها، وحىت يكتس

تنص الدساتري يف كافة الدول على أن فرض الضريبة وتعديلها وإلغائها ال يتم إال بقانون، وبذلك يكون القانون قد 

  .2حقق التوازن بني كل من حقوق الدولة والتزاماا وبني حقوق املكلف والتزاماته

 ريضة نهائيةالضريبة فثالثا: 

، ولكن يف بعض األحيان 3املكلف ال يستطيع اسرتجاع مبلغ الضريبة املدفوع مهما كانت الظروفمبعىن أن 

يستطيع املكلف الطعن فيما خيص قيمة الضريبة، ولكن عليه أن يلتزم بالدفع أوال مث حيق له الطعن ومن مث املطالبة 

  .4باسرتجاع جزء من قيمة الضريبة املدفوعة

 

                                                           
1 Damarey .S, L’essentiel des finances publiques 2013, Gualino éditeur, 2013, P 20.   

  .92، ص مرجع سبق ذكرهعادل فليح العلي،   2
  .47طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .93نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   4
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 مقابل ضريبة فريضة بدونالرابعا: 

من خصائص الضريبة أا تدفع بدون مقابل فال يتوقع املكلف أن يتحصل على منفعة خاصة مباشرة، ولكن 

املنفعة تعود عليه بشكل غري مباشر بصفته عضو يف اتمع، كان يستفيد من اخلدمات اليت تقدمها املرافق العامة 

 للدولة.

 أن حيدد على أساس ما يعود على الفرد من منفعة خاصةاستنادا إىل ما سبق فان مقدار الضريبة ال ميكن 

وإمنا حيدد على أساس املقدرة التكليفية وحدها، والدولة هي اليت حتدد املقدرة التكليفية اليت تفرض على أساسها 

 .1الضريبة

 خامسا: الضريبة فريضة ذات أهداف

  .وبيئية اجتماعية ،اقتصاديةأصبحت الضريبة يف اآلونة األخرية تستخدم لتحقيق أغراض مالية، 

دف الضرائب إىل حتقيق هدف مايل وهو تغطية النفقات العامة اليت حتتاج إليها الدولة أهداف مالية:   -أ

 يف تسيري مرافقها العامة، ويعد اهلدف املايل للضريبة من املبادئ اليت ارتكز عليها الكالسيك يف حتليالم

مالية حمايدة ليس هلا أي تأثري يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي، لكن حيت كانوا يرون أن الضريبة أداة 

 .2االقتصاديني املعاصرين استبعدوا فكرة  "الضريبة احملايدة" وأكدوا على وجود أهداف أخرى للضريبة

 تستخدم الدولة الضريبة لتوجيه عناصر اإلنتاج باجتاه الفروع اإلنتاجية اليت أهداف اقتصادية واجتماعية:   -ب

تسعى الدولة إىل تنميتها، وذلك بإعفائها من الضرائب بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض معدالت ضريبية 

 اقل نسبيا من املعدالت اليت تفرض على باقي الفروع.

كما تستخدم الضريبة حلماية الصناعة الوطنية الناشئة ومعاجلة العجز يف ميزان املدفوعات، وذلك بفرض 

مرتفعة على السلع املستوردة من اخلارج، إىل جانب إعفاء الصادرات من بعض الضرائب  ضرائب مجركية مبعدالت

 أو ختفيض معدالا.

                                                           
  .94عادل فليح العلي، مرجع سبق ذكره، ص   1

  .57، ص 2003، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، المالية العامةفوزي عطوي،   2
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تستخدم الضريبة كأداة لتحقيق التوازن االقتصادي، ففي حالة التضخم يتم رفع نسب الضرائب بغية امتصاص 

الكتلة النقدية، ويف حالة االنكماش يتم ختفيض معدالا مع زيادة التحفيزات واالعفاءات اجلبائية لتنشيط 

  .1االستثمار

ية مثل تقليل حدة التفاوت يف الدخول بني ميكن أن تستخدم الضريبة لتحقيق بعض األهداف االجتماع

فئات اتمع (الضرائب التصاعدية)، تقليل استهالك بعض السلع اليت ينتج عنها أضرار كاملشروبات الكحولية 

  والسجائر، وذلك بإخضاعها ملعدالت مرتفعة من الضرائب.

   أهداف بيئية:  -ج

مشكلة التلوث البيئي، إذ أصبحت من أهم  للمحافظة على البيئة ومواجهة أبعادكذلك تستعمل الضرائب  

)، الضرائب 2CO، نذكر منها ضرائب االنبعاثات (خاصة غاز املقاربات الدولية املستخدمة يف رسم السياسات البيئية

 .2، ضرائب النفاياتاإلنتاجغري املباشرة على مدخالت 

 1920سنة  ARTUR PIGOUألرثر بيجو إىل نظرية اآلثار اخلارجية  3يعود ظهور أول معامل اجلباية البيئية

الذي دعى إىل فرض ضرائب ورسوم على الوحدات االقتصادية (يف شكل تعويضات) مقابل اثار االنبعاثات اليت 

، وقد )polluter pays ويستند أساس فرض اجلباية البيئية إىل املبدأ العاملي (امللوث يدفع ترتكها هذه الوحدات،

متهيدا إلرساء معامل  OCDEمن طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  1972ظهر هذا املبدأ ألول مرة سنة 

  االقتصاد العاملي األخضر.

 153دولة اتضح أنه من بني  14قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بإجراء مسح على  1987يف عام 

حالة منها اعتمدت على ضرائب التلوث، وقد  81ة التلوث البيئي وجدت حالة تطبيقية ألدوات السوق يف معاجل

كانت تلك الضرائب حافزا حقيقيا على حتسني جودة البيئة، إال ان بعضها قد حقق موردا مت استخدامه يف متويل 

  النفقات العامة.

                                                           
1 Christian Schoenauer, Les fondamentaux de la fiscalité –techniques et applications, 6me édition , édition 

ESKA, , France, 2006, P 30. 
  .40، ص 2016، العدد الرابع، مجلة ميالف للبحوث والدراساتحراق مصباح، كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارد (دراسة حالة اجلزائر)،   2

   يف البيئة هو احلق جلميع األفراد.اجلباية البيئية هي تلك الضرائب والرسوم املفروضة من طرف الدول بغرض التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه التلوث، على اعتبار أن احلق  3
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دول االتحاد  نسبة مساهمة الجباية البيئية في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض: )3.2الجدول رقم (

  األوروبي

  %: الوحدة                                                                                                           

  2005  2004  2002  2000  الدولة

  2.36  2.4  2.3  2.3  بلجيكا

  2.46  2.5  2.5  2.4  ألمانيا

  2.36  2.1  2.5  2.6  فرنسا

  2.81  2.8  2.9  3.2  إيطاليا

  2.9  2.9  2.9  2.8  السويد

  2.48  2.6  2.7  3.1  بريطانيا

Source : Eurostat, IPSOS public affaire. 

 2ة اجلباية البيئية يف الناتج احمللي اإلمجايل هلذه الدول يرتاوح بني من خالل اجلدول أن نسبة مساهيتضح 

  يف معظم سنوات الدراسة. %3و

  األساسية للضريبةالفرع الثاني: القواعد 

هناك جمموعة من القواعد اليت جيب على املشرع أن يأخذها بعني االعتبار عند فرض الضريبة، حىت يتمكن 

من التوفيق بني مصلحة املمول ومصلحة اخلزينة، تسمى هذه القواعد بقانون الضريبة. يعد ادم مسيث أول من حدد 

ا تناوهلا ريتشارد موسجريف يف كتابه املالية العامة بني النظرية هذه القواعد يف مؤلفه الشهري "ثروة األمم"، كم

  والتطبيق. نتناول فيما يلي أهم هذه القواعد.

   Equality قاعدة العدالة (المساواة)أوال: 

اختلف االقتصاديون حول كيفية حتقيق العدالة ومعايري ذلك، فمنهم من كان يرى أن العدالة تتحقق عندما 

يدفع املكلف ضريبة تعادل املنافع اليت حيصل عليها من اخلدمات العامة وأطلق على هذا "مبدأ املنفعة"، وهناك من 

رائب، وهذا يعين أن يشارك أفراد اتمع يف حتمل يرى أن العدالة تتحقق عندما  تتساوى التضحية عند دافعي الض

األعباء العامة على أساس مقدرة كل مكلف على الدفع "مبدأ املقدرة على الدفع"، ويف هذا اإلطار هناك مبدأين 

 للعدالة مها "مبدأ العدالة األفقية" و"مبدأ العدالة الراسية"، فاألول يعين أن املكلفني الذين لديهم دخول متساوية
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تفرض عليهم نفس الضريبة، أما الثاين فريى وجوب التفريق بني أصحاب الدخول املتساوية يف فرض الضريبة، وذلك 

. مل يكن ادم مسيث يعين ذه القاعدة أن يدفع اجلميع الضريبة بل 1بناءا على التزامام املالية وظروفهم االجتماعية

خفضة، كما كان يرى أن الضريبة النسبية هي اليت حتقق العدالة كان يدعو إىل إعفاء املعدمني وذوي الدخول املن

الضريبية، لكن الفكر املايل احلديث وحبكم اعتماده على نظرية التضامن االجتماعي يرى أن الضريبة التصاعدية هي 

رتفاع دخل الفرد اليت حتقق العدالة أي املساواة يف التضحية، حبيث يتم الربط بني اخنفاض املنفعة احلدية للنقود مع ا

  وهو ما يعين اختالف التضحية احلدية اليت ميثلها العبء الضرييب احلدي مع اختالف دخل الفرد وثروته.

إن فكرة العدالة يف املالية احلديثة ال تقتصر على األخذ بالضريبة التصاعدية و إمنا يقتضي األمر أن تكون 

االستثناءات اليت تقرر العتبارات شخصية وعائلية أو تلك اليت الضريبة عامة تفرض على مجيع األشخاص مع بعض 

تقرر تبعا لنوع الدخل اخلاضع للضريبة، وهو ما يعين أن مفهوم العدالة الضريبية قد اتسع بشكل يتجاوز املفهوم 

  .2التقليدي الذي يرتكز على الضريبة النسبية

  Certainlyقاعدة اليقين (التأكد) ثانيا: 

دة وضوح الضريبة بالنسبة للمكلف بدفعها من حيث مبلغها وموعد دفعها وطريقة جبايتها تعين هذه القاع

  واهلدف من ذلك هو محاية املكلف من التعسف املمكن حدوثه من موظفي اإلدارة الضريبية.

  Convenienceقاعدة المالءمة ثالثا: 

وطريقة حتصيلها، فيما خيص موعد تقضي هذه القاعدة أن تكون الضريبة مالئمة للمكلفني من حيث موعد 

  التحصيل أثبتت التجربة أن اية السنة املالية هي أفضل فرتة الن املصاحل الضريبية حتقق حصيلة ضريبية مرتفعة.

 رابعا: قاعدة االقتصاد

تعين هذه القاعدة عند أدم مسيث االقتصاد يف كلفة جباية الضريبة، مبعىن تنظيم الضريبة وجبايتها بطريقة 

كمة وبأقل تكلفة ممكنة لكي ال تضطر الدولة إىل التوسع يف فرض الضرائب على املمولني حبجة تغطية نفقات حم

  .3حتصيل الضريبة

                                                           
  .38حسني العمر، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .179فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .97مرجع سبق ذكره، ص عادل فليح العلي،   3
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هذه هي القواعد األربعة األساسية للضريبة اليت صاغها ادم مسيث، إال أن بعض الكتاب أضافوا قاعدتني 

 تكميليتني مها قاعدة املرونة وقاعدة الكفاءة.

   Flexibilityقاعدة المرونة ا: خامس

تعين هذه القاعدة استجابة الضرائب املفروضة للتغريات يف النشاط االقتصادي وهي حتمل مفهومني، املفهوم 

األول هو أن يكون هناك استجابة تلقائية للضرائب املفروضة (بالزيادة أو النقصان) مع التغريات يف مستوى النشاط 

الدولة إىل تغيري هيكل النظام الضرييب، أما املفهوم الثاين هو أن يكون لدى الدولة االقتصادي دون أن تضطر 

اإلمكانيات الكافية والسرعة الالزمة ملراجعة هيكل الضرائب وتعديله، ويستحسن أن ال تكون درجة مرونة النظام 

ونة العالية حلصيلة الضرائب الضرييب كبرية إىل حد قد يؤدي إىل حدوث كساد اقتصادي، وهذا ينتج غالبا من املر 

  .1مع زيادة الدخل وهو ما يسمى ب "االنزالق أو االجنراف املايل"

  Efficiencyقاعدة الكفاءة سادسا: 

  ميكن النظر إىل الكفاءة من زاويتني:

يلة : تتعلق بكفاءة حتصيل الضريبة والكفاءة االقتصادية للضريبة، وتعين أن حتقق الضريبة أعلى حصالزاوية األولى

  ممكنة للخزينة العامة مع االقتصاد يف نفقات اجلباية.

: تتعلق بكفاءة الضريبة ومدى ارتباطها بكفاءة النشاط االقتصادي، وجيب أن ال يعرقل حتصيل الضريبة الزاوية الثانية

  .2االستخدام األمثل للموارد االقتصادية يف ااالت اليت حتقق أعلى عائد أو أفضل إنتاجية

  لثالث: تصنيف الضرائبالفرع ا

تتضمن النظم الضريبية مزجيا من أنواع خمتلفة من الضرائب تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف اتمع 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويتطلب جناح الدولة يف اختار املزيج املالئم من الضرائب على مدى فهمها 

  لكافة أنواع الضرائب املزمع استخدامها يف هيكلها الضرييب.ودراستها لآلثار االقتصادية احملتملة 

                                                           
  .53-52حممود حسني الوادي وزكريا امحد عزام، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .53حممود حسني الوادي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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يضم التصنيف االقتصادي ثالث أنواع من الضرائب: الضرائب على الدخل، الضرائب على رأس املال 

   .والضرائب على اإلنفاق

  أوال: الضرائب على الدخل

دورية أو قابلة للدورية من مصدر يعرف الدخل بأنه إيراد نقدي أو قابل للتقدير بالنقود حيصل عليه بصفة 

  .1مستمر أو قابل لالستمرار

هناك أسلوبان يف فرض الضرائب على الدخل، األسلوب األول هو أن تكتفي الدولة بفرض ضريبة واحدة 

عامة على الدخل اإلمجايل، أما األسلوب الثاين هو أن تقوم الدولة بفرض ضرائب متعددة على فئات الدخل، وعلى 

س تقسم الضرائب على الدخل إىل قسمني: الضرائب النوعية على فئات الدخل والضريبة على الدخل هذا األسا

  اإلمجايل.

  الضرائب النوعية على فئات الدخل  -أ

 تفرض الضرائب النوعية على الفئات املختلفة للدخل فالشخص الواحد من املمكن أن يقوم بعدة أنشطة

املال  رأسسب مصدر كل دخل، فتفرض ضريبة على الدخل الناتج من وبالتايل تتعد الضرائب املفروضة عليه حب

العقار (ملكية العقارات) أو الدخل الناتج من رأس املال املنقول (األوراق املالية) أو الدخل الناتج عن العمل (األجور 

  .2ية)واملرتبات واملهن احلرة) أو الدخل الناتج عن العمل ورأس املال (األرباح التجارية والصناع

 ،رغم أن الضريبة النوعية ميكن أن تقلل من التهرب الضرييب وتسمح بتحصيل الضريبة حسب نوع الدخل

كما يتم من خالهلا التمييز يف املعاملة الضريبية تبعا ملصدر واكتساب والدخل واحلصول عليه، إال أا ال تسمح 

  مقدرته التكليفية. بتطبيق فكرة شخصية الضريبة ومراعاة ظروف املمول الشخصية أو

  

  

  

                                                           
  .200علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .206حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  الضريبة على الدخل اإلجمالي  -ب

يقصد ا الضريبة اليت تفرض على جمموع الدخل الذي حيققه املكلف، ويعرفها املشرع اجلزائري: " يتم 

تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل األشخاص الطبيعيني تدعى ضريبة الدخل اإلمجايل، تطبق هذه الضريبة على 

 .1بالضريبة اليت حيققها أو اليت حيصل عليها كل سنة' دخول وأرباح املكلف

  :2حتقق الضريبة على الدخل اإلمجايل املزايا التالية

 ؛يفية (تطبيق مبدأ شخصية الضريبة)معرفة الدخل اإلمجايل للمكلف تسمح مبعرفة مقدرته التكل - 

 ؛سهولة تطبيق الضرائب التصاعدية - 

 تقليل تكاليف اجلباية. - 

 واإلداريةبالرغم من املزايا العديدة هلذا النوع من الضريبة إال انه يتطلب جهاز إداري كفء من الناحية التقنية 

  واحملاسبية، كما يتطلب انتشار الوعي الضرييب لدى املكلفني مما يسهل تعاوم مع الدوائر الضريبية.

  ثانيا: الضرائب على رأس المال

وعاءا هلا، ويقصد برأس املال أو الثروة صايف ما ميتلكه الشخص يف فرتة زمنية تتخذ هذه الضرائب رأس املال 

، ويعترب هذا النوع من الضرائب أقل أمهية من الضرائب على الدخل، ألا عادة ما تفرض بسعر أقل حىت ال 3معينة

  رة االقتصادية للبلد.توليد الدخل وهذا ما يضر بالدو  تؤدي إىل تقليل رأس املال، وبذلك تقلل من مسامهته يف

  تتخذ الضرائب على رأس املال أشكاال عديدة نذكر منها:

تفرض هذه الضريبة على قيمة ثروة املكلف ا كلها أو على بعض الضريبة العادية على رأس المال:   -أ

  .عناصرها، وعادة تكون أسعارها منخفضة

أقل من سابقتها يف ظروف استثنائية تفرض هذه الضريبة بسعر الضريبة االستثنائية على رأس المال:    -ب

  مثل احلروب أو احلاجة املاسة للدولة لتسديد الديون أو اجناز بعض األعمال اهلامة.

                                                           
  اثلة.من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املم 1املادة   1
  .60طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .53 أمحد عبد السميع عالم، مرجع سبق ذكره، ص  3
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وتفرض على جمموع الرتكة قبل ، الضريبة من أهم الضرائب وأقدمها تعد هذهالضريبة على التركات:   -ت

ب كل وارث وذلك بعد حسم الديون يصالتوزيع أو على نصيب كل وارث أو على جمموع الرتكة أوال مث ن

  .1وتكاليف الوصية

تعد ضريبة الرتكات من الضرائب الفاعلة يف تقليل التفاوت يف الدخل، وهي ضريبة عادلة تفرض على أموال 

مل يبذل يف سبيل احلصول عليها مباشرة أي عناء، كما تراعي هذه الضريبة األوضاع الشخصية للمكلف وتتصاعد 

  .2ابة بني الوارث واملوروثحبسب درجة القر 

  ثالثا: الضرائب على اإلنفاق

هي تلك الضرائب اليت تفرض يف حالة استعمال الدخل وإنفاقه يف ااالت املختلفة، ومبا أن اجلزء األكرب 

من الدخول ينفق على شراء السلع االستهالكية فان ضرائب االستهالك تشكل احليز األكرب منها، لذلك يطلق 

  .3بضريبة االستهالكعليها 

تعد الضرائب على اإلنفاق من الضرائب غري املباشرة ومتتاز بوفرة حصيلتها وسهولة حتصيلها إال أا غري 

  عادلة ألا متس األغنياء والفقراء على حد سواء.

  تتعدد الصور اليت تتخذها الضرائب على اإلنفاق إال أن أشهرها هي:

الضريبة اليت تفرض على مجيع السلع واخلدمات، وهي تأخذ األشكال  : وهيالضريبة العامة على اإلنفاق  -أ

 التالية:

: وهي تفرض على السلعة يف مرحلة إنتاجها، حيث تدمج هذه الضريبة يف سعرها الضريبة الوحيدة على اإلنتاج -

  .4ويتحملها املستهلك النهائي

ام عند دخوهلا املصنع مث تفرض عندما تصبح : تفرض الضريبة على املادة اخلالضريبة التراكمية أو المتدرجة -

تاجر اجلملة، كما تفرض عند انتقاهلا  إىلمادة نصف مصنعة،  مث عندما تصبح تامة الصنع، مث تفرض عند انتقاهلا 

                                                           
  .104، ص مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل،   1
  .203-202علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
  .72، ص 2013العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ، الشركة المالية العامةحسين خربوش وحسني اليحي،   3

  .76، ص املرجعفس ن  4
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إىل تاجر التجزئة وأخريا عند بيعها للمستهلك، وتعترب الضريبة على رقم األعمال أفضل مثال هلذا النوع من الضرائب 

  .1كميةالرتا 

: تشبه إىل حد كبري الضريبة الرتاكمية، إال أن الفرق بينهما يكمن يف أن الضريبة الضريبة على القيمة المضافة -

الرتاكمية تفرض على كل مرحلة متر ا السلعة، إال أن الضريبة على القيمة املضافة تفرض على القيمة اليت أضيفت 

  .إىل السلعة يف كل مرحلة من مراحل إنتاجها

 : الضرائب النوعية على االستهالك  -ب

تفرض الضرائب على أنواع معينة من السلع، هاته األخرية تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي السلع الضرورية 

  والسلع الكمالية وسلع االستهالك اجلاري.

لفقراء : وهي السلع اليت ال ميكن االستغناء عنها و يتم تداوهلا على نطاق واسع من قبل االسلع الضرورية -1

 اخنفاض مثنها على الكمية املطلوبة أوواألغنياء، تتميز هذه السلع بطلب عدمي املرونة أي ال يؤثر ارتفاع 

وبالتايل فهي تؤمن إيرادات كبرية خلزينة الدولة، إال انه ما يعاب عليها أا غري عادلة حيث يتحمل الفقراء 

جتهت التشريعات املعاصرة لتقدمي الدعم للسلع النصيب األكرب من عبئها، وللتخفيض من هذا العبء ا

 .2الضرورية حىت ميكن بيعها بسعر أقل، إىل جانب تقدمي إعانات لألسر كثرية العدد والعاطلني عن العمل

 : هي السلع اليت ميكن االستغناء عنها وهي متثل نسبة ضئيلة من اإلنفاق االستهالكيالسلع الكمالية  -2

االستهالكية غري حمدد وغري واضح ويكمن السبب يف ثالثة أمور، األول هو اختالف إن مفهوم السلع 

الزمان فبعض السلع كانت قبل ثالثني عاما تعد من الكماليات مثل التلفاز أما يف الوقت احلايل فأصبح 

يعد من الضروريات، السبب هو اختالف املكان فنجد أن سلعة تكون ضرورية يف مكان ما ويف نفس 

قت تكون كمالية يف مكان آخر مثل جهاز التكييف، أما السبب الثالث واألخري هو اختالف نظرة الو 

 .3الشخص للسلعة فهناك من يعترب جهاز الكمبيوتر مثال ضروري وهناك من يعتربه كمايل

                                                           
  .73-72فوزي عطوي، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .67طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .68، ص املرجعفس ن  3
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احلصيلة الن الطلب على مثل هذه السلع ذو مرونة كبرية، إال أا تعترب عادلة  ةتعترب هذه الضريبة حمدود

  ألا تصيب األغنياء دون سواهم، باعتبارهم األكثر إقباال على شراء هذا النوع من السلع.

ة والسلع الكمالية، ويتم استهالكها ي: هي تلك السلع اليت تتوسط السلع الضرور سلع االستهالك الجاري -3

والشاي......اخل، ومتتاز هذه الضرائب بوفرة  1طاق واسع قابل لالزدياد مع الزمن مثل الدخانعلى ن

 احلصيلة وحتقيق العدالة.

إن التمادي يف فرض هذا النوع من الضرائب على الفئات الفقرية، سوف يساهم يف خفض الدخل القابل 

 . دوره معدل النمولإلنفاق، وبالتايل ينخفض الطلب الفعال يف االقتصاد وينخفض ب

مصر  ةخاصة يف حالجدا  ، حيث تصل اىل مستويات مرتفعةرتفاعالالعربية با تتسم الضرائب غري املباشرة

 االجتماعية املضرة. لآلثاروتونس واجلزائر، والبد من التعامل حبذر مع هذا النوع من الضرائب نظرا 

 الضرائب الجمركية:   -ت

  :2وهي تفرض عند ممارسة التجارة الدولية لتحقيق أهداف متنوعةتعد من أقدم الضرائب على اإلطالق 

  تتمثل يف محاية الصناعات الوطنية من املنافسة األجنبية.أهداف اقتصادية: 

: تقوم بعض الدول بفرض ضرائب مجركية على السلع اليت تضر صحة املواطن مثل اخلمور أو أهداف اجتماعية

  السائدة. ختالف العادات والتقاليد االجتماعية

تتمثل يف حتقيق إيرادات كبرية للدولة من جراء فرض هذه الضرائب، حيث ترتفع حصيلتها يف الدول أهداف مالية: 

  النامية بسبب كثرة السلع املستوردة.

  

  

                                                           
مليار دوالر يف الدول متوسطة الدخل، كما ان الزيادة  5) يف الضرائب على التبغ قد تساهم بعوائد تقدر مببلغ 10-5%ة بني (قدرت منظمة الصحة العاملية أن الزيادة املقدر  1

   ).2009% قد تغطي حوايل نصف االنفاق على الصحة يف عدد من الدول النامية (تقرير  50بنسبة 

  .15حسين خربوش وحسني اليحىي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  :1تنقسم الضرائب اجلمركية سواء كانت على الصادرات أو الواردات إىل قسمني

 لسلعة وتتميز مبايلي:تفرض بنسبة مئوية على قمة اضرائب القيمة: 

 ؛السهولة والوضوح -

 ؛املرونة أي أا تستجيب تلقائيا للتغريات يف األسعار -

 .العدالة لكوا أكثر وقعا على السلع الرتفيهية اليت يقتنيها بكثرة أصحاب الدخول املرتفعة -

  تتصف ضرائب القيمة جبوانب سلبية نذكر منها:

 مة احلقيقية للسلعة؛يواملكلف خبصوص حتديد القختلق نزاع ما بني اإلدارة الضريبية  -

 إمكانية التهرب منها عن طريق تقدمي تصرحيات خاطئة حول قيمة السلعة؛ -

 جتعل املستوردين يركزون على السلع األقل جودة ذات األسعار املنخفضة لتجنب دفع ضريبة مرتفعة؛ -

 اسة اإلغراق.يتطبيق سال توفر احلماية املطلوبة للصناعة الوطنية خاصة يف حالة  -

  تفرض مببلغ معني على كل وحدة منتجة وتتميز مبايلي:الضرائب النوعية: 

 ؛سهولة حساا الن التحقق من الوزن والعدد أسهل من القيمة -

 حتول دون الغش والتالعب؛ -

  تساهم يف تركيز املستوردين على األصناف اجليدة. -

  كر منها:تتصف الضرائب النوعية بدورها جبوانب سلبية نذ 

ال تستجيب تلقائيا للتغريات يف األسعار وحتتاج إىل تعديالت كثرية حىت تتناسب ومستوى األسعار  -

 ؛السائد واألسعار يف اخلارج

صعوبة تطبيقها إذ أا تتطلب إجراء تقسيمات فرعية يف جدول األسعار بالنسبة للسلعة الواحدة إذا  -

 متعذر عمليا.ما أريد حتقيق العدالة يف فرضها وهو أمر 

                                                           
  .140-138عادل فليح العلي، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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 إذا كان الدافع األساسي لفرض هذه الضرائب هو هدف مايل أي حصول الدولة على موارد ضريبية هامة

يف هذه احلالة تسمى " ضرائب إيراديه"، وإذا فرضت بدافع منع دخول بعض السلع إىل البالد فتسمى " ضرائب 

  .1نتاج األجنيب فتسمى " ضرائب حامية"مانعة"، أما إذا فرضت حلماية اإلنتاج الوطين من  منافسة اإل

، وينبع غري املباشرة خلفض مسامهة عوائد التعريفة اجلمركية يف إمجايل العوائد الضريبية 2هناك اجتاه دويل وعريب 

ذلك أساسا من التطورات االقتصادية الدولية، سواء على شكل التزامات ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، 

  الشراكة األوروبية. أو اتفاقيات

  ): اإليرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول المتقدمة4.2الجدول رقم (

  %: الوحدة                                                                                                         

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  31.3  32.3  33.0  33.3  33.4  33.6  كندا

  24.0  26.1  27.9  27.9  27.1  25.7  األمريكيةالواليات المتحدة 

  31.0  33.7  35.1  36.1  36.7  34.8  زلندا الجديدة

  37.0  37  36.0  35.4  34.8  34.8  ألمانيا

  43.5  43.3  43.4  42.3  40.8  41.0  إيطاليا

  41.9  43.2  43.5  44.0  43.9  43.5  فرنسا

  34.3  35.7  36.2  36.5  35.7  34.8  بريطانيا

Source : OCDE, Tableaux comparatifs, statistiques fiscales, 2010. 

 40%ان نسبة اإليرادات الضريبية من الناتج احمللي يف كل من إيطاليا وفرنسا تفوق  يتضح من خالل اجلدول

خالل الفرتة % 26.5كية حيث بلغ متوسط هذه النسبة ييف حني تبلغ أدىن املستويات يف الواليات املتحدة االمر 
)2004-2009.(  

  اآلثار االقتصادية للضرائب :الرابع الفرع

للضرائب آثار بعيدة املدى على كافة نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية، وهي آثار تزداد أمهيتها باستمرار 

اآلثار تطورا كبريا مع التطور الذي حل مبفهوم مالية الدولة مع اتساع دور الدولة التدخلي، ولقد تطور معىن هذه 

                                                           
  . 74-73فوزي عطوي، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .2009% سنة 14.1اىل  1993% سنة 21.4يف حالة اجلزائر اخنفض متوسط التعريفة املطبقة على السلع من   2
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والسياسة املالية. ولقد انعكس هذا التطور بدوره على دور الضريبة حيث نقلها من احلياد إىل التدخل، بقصد 

 إحداث تغيريات عميقة يف النظام الضرييب تضمن فاعليته يف حتقيق سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية بأقل

  عبء ضرييب ممكن.

  تنقسم اآلثار االقتصادية للضريبة إىل قسمني: آثار غري مباشرة وآثار مباشرة.

 أوال: اآلثار االقتصادية غير المباشرة

يقصد باآلثار االقتصادية غري املباشرة املشاكل املتعلقة باستقرار الضريبة وانتشارها والتهرب الضرييب. سنعرض 

  هذه املسائل فيمايلي:

 رار الضريبة (نقل عبء الضريبة)استق  -أ

يعين من تستقر عليه الضريبة يف النهاية، فإذا حتمل املكلف القانوين ائيا قيمة الضريبة فان هذه الظاهرة 

تسمى باالستقرار املباشر للضريبة، أما إذا متكن املكلف القانوين  من نقل عبء الضريبة إىل شخص آخر فان هذه 

 . 1غري املباشر للضريبة وهي تثري العديد من الصعوبات الظاهرة تسمى باالستقرار

إن نقل عبء الضريبة واستقرارها يرتبط بأنواع معينة من الضرائب، حيث أن الضريبة على دخل العمل ال 

تتيح لدافعها نقل عبئها إىل اآلخرين، يف حني أن الضريبة على دخل من يقوم بإنتاج سلعة معينة أو تقدمي خدمة 

تتيح لدافعها إمكانية نقل عبئها إىل اآلخرين عن طريق إضافتها إىل سعر السلعة أو اخلدمة، وبذلك يتحمل معينة 

  .2عبئها مشرتي السلعة أو املستفيد من اخلدمة

  انتشار الضريبة  -ب

حيث تنتقل االضطرابات الناشئة عن فرض الضريبة إىل أفراد  ،ينتج عن عملية نقل عبء الضريبة انتشارها

 يت يتأثر دخل املكلف بالضريبة النهائي بالنقصان وذلك يؤثر بصورة مباشرة يف إنفاقه على االستهالكآخرين، ح

                                                           
  .151، ص مرجع سبق ذكرهحممد مجال ذنيبات،   1
  .241ص  ،مرجع سبق ذكره فليح حسن خلف،  2
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وبالتايل تتناقص إيرادات املنتجني ويقل إنفاقهم على االستهالك، وهو ما ميثل بدوره نقص يف دخول من يزودوم 

 .1دائري على حلقات النشاط االقتصادي الكلي واجلزئيبالسلع االستهالكية، وبالتايل يعين انتشار الضريبة التأثري ال

 التهرب الضريبي  -ت

هو التخلص من االلتزام بدفع الضريبة وينقسم اىل قسمني: التهرب الضرييب غري املشروع (الغش الضرييب) 

  والتهرب الضرييب املشروع (التجنب الضرييب).

الفة قانونية يقوم ا املكلف دف التهرب : هو تصرف غري مشروع ميكن تعريفه بـأنه: " خمالغش الضريبي - 1

، ينجم عن هذه الظاهرة آثار سلبية على احلصيلة 2من الضريبة املستحقة عليه إما بصورة كلية أو جزئية"

 الضريبية كما يتعرض كل مكلف يقوم ا إىل املساءلة القانونية.

باستغالل الثغرات املوجودة يف : يقصد به التخلص املشروع من دفع الضريبة وذلك التجنب الضريبي - 2

التشريع الضرييب، كان ميتنع الشخص عن القيام بأي تصرف الذي تفرض على أساسه الضريبة مثل جتنب 

والتوجه حنو األنشطة املعفاة من الضريبة أو  ،استرياد السلع األجنبية اليت تفرض عليها الضرائب اجلمركية

  .3املفروضة عليها ضرائب أقل

إن الدافع إىل التهرب الضرييب هو الشعور بالالمساواة والالعدل، مع أن الضريبة تقوم يف األساس على مبدأ 

العدالة يف توزيع األعباء بني املواطنني تتناسب مع القدرة املالية لكل واحد منهم، يضاف اىل ذلك دافع آخر وهو 

  الدولة، فيصبح وقتها يبحث عن وسائل للتهرب. شعور املكلف بالضريبة بسوء استخدام املال العام من قبل

  ثانيا: اآلثار االقتصادية المباشرة

تنشأ اآلثار االقتصادية املباشرة للضرائب بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معني، وهي حتدد بأمرين 

اول فيمايلي تأثري الضرائب مها: مقدار مبلغ الضريبة املستحقة واألوجه اليت تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب. نتن

  على االستهالك واالدخار، اإلنتاج والتوزيع وأخريا املستوى العام لألسعار. 

                                                           
  .200-199عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص ص   1

2 B .Michel et autres, Finances publiques, librairie générale de droit et de jurisprudences, 5e édition , France, 
2000, P608.   

  .175، ص مرجع سبق ذكرهأمحد عالم،   3
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 الضرائب على االستهالك واالدخار أثر  -أ

يتوقف استهالك وادخار الفرد على عاملني مها حجم الدخل وامليل احلدي لالستهالك، وبالتايل فان الضرائب 

ورة مباشرة على االستهالك واالدخار، وخيتلف مدى التأثري باختالف الفئة اليت يقع الدخل تؤثر بص على املفروضة

  عليها عبء الضريبة ونوع الضريبة ومرونة عرض السلعة.

إذا كان عبء الضريبة يقع على الطبقة الغنية فان الضريبة ستؤدي إىل خفض ادخار تلك الطبقة مقارنة مع 

لصاحل االستهالك، أما إذا كان عبء الضريبة يقع على الطبقة الفقرية فان استهالكها، أي أا ستضحي باالدخار 

الضريبة ستؤدي إىل ختفيض االستهالك، يف حني أن تأثر االدخار يكون قليل جدا الن ادخار هذه الطبقة منخفض 

  جدا.

 الطلب عليهاإن الطلب على السلع ال يتأثر بنسبة واحدة بل يتفاوت من سلعة إىل أخرى وفقا لدرجة مرونة 

فالسلع ذات الطلب املرن (السلع الكمالية والرتفيهية) يتأثر استهالكها نتيجة الضرائب أكثر من السلع ذات الطلب 

  غري املرن (السلع الضرورية) الذي ال يستطيع املستهلكون االستغناء عنها إال يف أضيق احلدود.

خيتلف تأثري الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا لنوع الضريبة،  فالضرائب املباشرة اليت تتخذ من الدخل 

وعاءا هلا يكون أثرها على االدخار أكثر من االستهالك الن االدخار أكثر مرونة من االستهالك بالنسبة للتغريات 

ي إىل ارتفاع أسعار السلع واخلدمات وبالتايل خفض احلاصلة يف الدخل، أما الضرائب غري املباشرة فإا تؤد

 . 1االستهالك بنسبة أكرب من خفض االدخار

من جهة أخرى، يتوقف اثر الضريبة على االستهالك على خطة الدولة يف استخدام احلصيلة الضريبية، فإذا 

خدمت الدولة حصيلة الضريبة قامت الدولة بتجميد حصيلة الضريبة فان االستهالك يتجه حنو النقصان، أما إذا است

يف طلب بعض السلع واخلدمات فان نقص استهالك األفراد نتيجة فرض الضريبة قد يعوضه زيادة االستهالك الذي 

  .2حيدثه إنفاق الدولة

  

                                                           
  .145-144 ، ص صمرجع سبق ذكرهعادل فليح علي،   1
  .203-202عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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  أثر الضرائب على اإلنتاج  -ب

لى االدخار ويف ويف احلافز ع ،تؤثر الضريبة على اإلنتاج من خالل تأثريها يف املقدرة على العمل والرغبة فيه

  انتقال عوامل اإلنتاج بني فروع اإلنتاج.

تؤدي الضريبة املباشرة اليت تقتطع جزءا من دخول األفراد و الضرائب غري املباشرة اليت تقلل من استهالكهم 

هم إىل حرمام من ضروريات احلياة، مما يقلل من رغبتهم يف العمل و كفاءم وقدرم على العمل وبالتايل مسامهت

  .1يف اإلنتاج

كما تؤثر الضريبة يف اإلنتاج من خالل تأثريها يف حجم االستثمار، إذ يعتمد هذا األخري على حجم 

  املدخرات، فإذا أدت الضريبة إىل نقص الدخول أدى ذلك إىل نقص املدخرات.  

حياولون نقل عبء إن فرض الضريبة يؤدي بدوره إىل رفع نفقات اإلنتاج مما حيد من أرباح املنتجني الذين 

الضريبة إىل املستهلك بزيادة أسعار السلع املنتجة، هذا األمر يتوقف على مدى مرونة الطلب، وقد يتجه املنتجون 

  إىل ختفيض حجم اإلنتاج الذي يؤدي بدوره إىل تقليص استغالل املوارد املتاحة وزيادة البطالة. 

اج بني فروع اإلنتاج، فان املنتجني يتجهون غالبا حنو أما بالنسبة ألثر الضرائب على انتقال عوامل اإلنت

االستثمارات ذات الربح الكبري، فإذا فرضت ضريبة على نشاط معني فانه سرعان ما تأخذ عوامل اإلنتاج يف االنتقال 

ال إىل نشاط آخر تقل فيه الضريبة أو تنعدم (اإلعفاء) على فرض سهولة االنتقال من فرع آلخر، الن عملية االنتق

  .2تتطلب اخلربة لدى املنتجني

إىل جانب هذه اآلثار السلبية للضرائب هناك آثار اجيابية توسعية يف اإلنتاج من خالل ما يعرف بالضريبة 

احملفزة، حيث يبذل العمال جمهودات إضافية لزيادة دخوهلم لتغطية أعباء الضرائب اجلديدة واحملافظة على مستواهم 

منتج فانه يزيد من إنتاجه كي حيافظ على مستوى الربح الذي اعتاد عليه أو يزيد منه لتغطية املعيشي، أما بالنسبة لل

  .3أعباء الضرائب اجلديدة

  

                                                           

  .105، ص 2005، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، المدخل إلى المالية العامة اإلسالميةوليد خالد الشاجيي،  1
  .149أمحد عبد السميع عالم، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .98طارق احلاج، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 ضرائب على توزيع الدخل والثروةآثار ال  -ت

تلجا بعض الدول إىل إتباع سياسات ضريبية من شاا أن تعيد توزيع الدخل والثروة بشكل عادل، وذلك 

بفرض أنواع خمتلفة من الضرائب، فعندما تفرض الدولة ضريبة مباشرة تصاعدية ذات سعر مرتفع فإا تقتطع جزءا 

على السلع واخلدمات اليت يستفيد منها الفقراء كبريا من دخول األغنياء، فإذا مت استخدام هذه األموال يف اإلنفاق 

مع إعفائهم من الضرائب أو جزء منها سيؤدي هذا اإلجراء إىل تقليل التفاوت بني الفقراء واألغنياء، وكذلك عندما 

تفرض الدولة ضريبة غري مباشرة على السلع الكمالية والرتفيهية واستخدام حصيلتها يف توفري املزيد من اخلدمات 

  راء.للفق

إن زيادة الضرائب غري املباشرة يؤدي إىل زيادة حدة التفاوت بني فئات اتمع خاصة إذا تعلق األمر بالسلع 

الن عبئها األكرب يقع على عاتق الفقراء خاصة إذا مل تستخدم الدولة حصيلة الضرائب لتحسني أوضاع  ،الضرورية

    .1الفقراء

   آثار الضرائب على األسعار  -ث

جديدة يؤدي يف املدى القصري إىل اخنفاض األسعار بشرط أن حتتفظ الدولة حبصيلة  إن فرض ضرائب

الضرائب كاحتياط مايل أو تستخدمه يف تسديد قروض خارجية، وهذا ال يدوم طويال الن اخنفاض الدخل يؤدي 

السلع واخلدمات مما يعين اخنفاض يف عرض  ،إىل اخنفاض حجم املدخرات وبالتايل ينخفض حجم االستثمار واإلنتاج

  مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار من جديد.

تقوم الدولة برفع معدالت الضرائب يف فرتات التضخم، أما يف فرتات االنكماش تقوم الدولة خبفض الضرائب 

  .2لتشجيع اإلنفاق لدى األفراد، مما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي وبالتايل ارتفاع األسعار

  

  

  

                                                           
  .107-106لد الشاجيي، مرجع سق ذكره، ص ص وليد خا  1
  .271حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  العامة القروضالمطلب الثالث: 

 ثار بشأن القروض وخطورة االعتماد عليها كمصدر من مصادر اإليرادات العامةبالرغم من اخلالفات اليت ت

ما تزال متثل مصدر هام لتغطية النفقات غري العادية، بل على العكس فقد تزايدت أمهيتها وتزايد حجمها بالنسبة 

  نمو، واليت تفتقر إىل موارد لتمويل مشاريعها التنموية.ملعظم دول العامل، والسيما الدول السائرة يف طريق ال

  تعريف القروض العامةالفرع األول: 

عقد القرض بأنه " عقد ينشأ بني الدولة واألفراد واهليئات واملنشات، يلتزم  Jezeعرف الفقيه الفرنسي جيز 

على أن تقوم الدولة بسدادها مع دفع فائدة يف فرتات متقاربة وفقا  ،مبوجبه الطرف الثاين بتقدمي بعض األموال

  .1للشروط الواردة يف عقد القرض"

من املمكن التفريق بني القرض العام والضريبة، حيث أن الضريبة ال ترد قيمتها وال يدفع عنها فوائد بعكس 

م على حرية التعاقد من جانب الدائن القرض، كما أن الضريبة هي اقتطاع إجباري بعكس القرض العام، فهو يقو 

اليت يتالشى فيها عنصر االختيار)، كذلك ال ختصص حصيلة الضريبة إلنفاق حمدد، يف (ما عدا القروض اإلجبارية 

  .حني أن القرض ختصص حصيلته لغرض معني حيدده القانون

  :2االقرتاض ميكن أن تقوم على أحد األسباب التالية إىلإن سياسة اللجوء 

 االقرتاض لتغطية أعباء االستثمار نظرا ملردوديته وإنتاجيته؛ -

االقرتاض من أجل احملافظة على توازن امليزانية العامة للدولة، يسمى القرض يف هذه احلالة القرض  -

 املايل؛

 االقرتاض من أجل توزيع األموال كاستعمال االموال املدخرة؛ -

مى القرض النقدي وهو االقرتاض بغرض سد النقص االقرتاض من اجل حتسني سري وتوزيع النقود، يس -

 يف السيولة النقدية أو العكس.

  

                                                           
  . 163حممد مجال ذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص   1
   .93، ص 2015، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، المالية العامة في التشريع الجزائريبرمحاين حمفوظ،   2
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  أنواع القروض العامةالفرع الثاني: 

تنقسم القروض العامة إىل أقسام متعددة ختتلف باختالف املعيار الذي تستند إليه، فمن ناحية حرية االكتتاب 

من و يف القرض ميكن تقسيمها إىل قروض اختيارية وإجبارية، ومن حيث مصدرها إىل قروض داخلية وخارجية، 

صكوك قابلة  إىلها للتسويق تنقسم قسم إىل قروض مؤبدة وقروض مؤقتة، أما من حيث قابليتحيث آجاهلا فت

  للتسويق وصكوك غري قابلة للتسويق.

  أوال: من ناحية حرية االكتتاب

  تقسم القروض وفقا هلذا املعيار إىل قروض اختيارية وقروض إجبارية.

مراعني  : وهي القروض اليت خيتار املقرتضون االكتتاب فيها دون إجبار من طرف الدولةالقروض االختيارية  -أ

 ذلك ظروفهم املالية واالقتصادية، وباملقارنة مع فرص االستثمار األخرى املتاحة هلم. يف

فيها للمكتتبني احلرية يف االكتتاب، أي أن الدولة :  وهي القروض اليت ال يرتك القروض اإلجبارية  -ب

 1متارس سلطتها السيادية يف عقد القرض

اد، لكن الدولة قد تلجأ إىل إجبار األفراد على إقراضها األصل أن يكون القرض العام اختياريا بالنسبة لألفر 

  :2يف احلاالت التالية

، حبيث لو ترك االكتتاب يف القروض اختياريا فان األفراد ال يف حالة ضعف ثقة األفراد يف الدولة -

ة الدولة على الوفاء يقدمون عليه يف فرتات عدم االستقرار االقتصادي، حيث يعتقد األفراد بعدم قدر 

 ؛بالتزاماا

فرض القروض اإلجبارية المتصاص جزء من كمية النقود  إىليف حالة التضخم، حيث تلجأ الدولة  -

 التضخم السائد. آثاراملتداولة للحد من 

                                                           
1 F.Chouvel , Finance publique, Gualino éditeur, Paris, 2001, P 131. 

  .227، ص مرجع سبق ذكرهعادل أمحد حشيش،   2
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 إال إليهاعدم االلتجاء  إىلأصبحت الدولة متيل  اإلجباريةنظرا لالنتقادات الشديدة اليت واجهتها القروض 

احلاالت اللجوء إىل اإلصدار النقدي اجلديد بدال من عقد يف الضرورة القصوى، وقد تفضل الدولة يف الكثري من 

  .قروض إجبارية

  ثانيا: من ناحية المصدر المكاني للقرض

  قروض داخلية وقروض خارجية. إىلتنقسم القروض العامة للقرض تبعا هلذا املعيار 

 (القروض الوطنية) القروض الداخلية  -أ

وهي القروض اليت حتصل عليها الدولة من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني يف إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم 

  . 1مواطنني أو أجانب كانواسواء  

تلجأ الدولة إىل هذا النوع من القروض إذا كانت متر بضائقة مالية، أو عندما يوجد فائض يف املدخرات 

حروبا أو اليت يشهد فيها االقتصاد  تاحلاال إىلباإلضافة من الواجب توجيهه حنو االستثمار، الوطنية وترى أنه 

  .موجات التضخمية

يضر مبستوى الرفاه االقتصادي  ألنهاجتاه يعارض التوسع يف عملية االقرتاض الداخلي  األخرية اآلونةبرز يف 

واالجتماعي للفرد، وبرزت عدة نظريات تفسر عالقة القرض الداخلي مبستوى الرفاه، وقد مت طرح بديل يواجه 

بدال عن الدين العام، حيث يعرب عن  Public Quiradسياسة القروض الداخلية أطلق عليه مصطلح القراض العام 

 األسلوباملراحبة يف املشاريع العامة دون استخدام معدل الفائدة، وقد القى هذا أسلوب املشاركة أو بالقراض العام 

القروض  آليةعلى أساس أنه يبتعد عن األسلوب الربوي املستخدم يف  اإلسالميةاجلديد ترحيبا كبريا يف الدول 

  .2الداخلية

  

  

  

                                                           
  .202حممد مجال ذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص   1

  .128منجد عبد اللطيف احلشايل، مرجع سبق ذكره، ص نوزاد عبد الرمحان اهلييت و   2
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 : (األجنبية) القروض الخارجية  -ب

الدولة من اخلارج سواء كانت دولة أخرى أو هيئة دولية أو مؤسسة هي عبارة عن املبالغ اليت حتصل عليها 

  .1مصرفية، وهنا تلتزم الدولة بسداد قيمة القرض والفوائد املستحقة يف أجل حمدد

يعترب البنك الدويل لإلعمار والبناء من أهم مؤسسات التمويل الدولية، اليت تعىن بتمويل مشاريع اإلعمار 

النامية، أما أهم مؤسسات التمويل العربية الوطنية واإلقليمية اليت سامهت يف متويل الكثري من واإلمناء يف الدول 

املشاريع اإلمنائية يف الدول النامية، فهي: البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق األوبك للتنمية الدولية، الصندوق الكوييت 

صندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، املصرف للتنمية االقتصادية العربية، الصندوق السعودي للتنمية، ال

  العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا.

أو  ،االقرتاض من اخلارج لسببني: إما عدم كفاية املدخرات الوطنية لتمويل النفقات العامة إىلتلجأ الدولة 

  العمالت األجنبية لتغطية العجز يف ميزان املدفوعات. إىلاحلاجة 

قرض داخلي أو العكس، ومن أمثلة ذلك أن تعمد الدولة عند حتسن  إىليتحول القرض اخلارجي  ميكن أن

قرض عام داخلي قبل حلول أجله، وذلك بقيام الدولة  إىلحتويل القرض العام اخلارجي  إىلظروفها االقتصادية 

  . 2ومواطنيها بشراء سندات القرض من الدائنني املقيمني يف اخلارج

روض اخلارجية عبءا حقيقيا يتمثل يف دفع فوائد الدين وسداد أصله، زيادة عن ذلك اخلطر يرتتب عن الق

  الذي يهدد االستقالل السياسي واالقتصادي للبلد املقرتض.

  

  

  

  

                                                           
  .272-271، ص ص 1999، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، الوضعي واالسالمي بين النظرية والتطبيقاالقتصاد المالي حممد عبد املنعم عفر وأمحد فريد مصطفى،   1

  .206حممد مجال ذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  روضمن ناحية توقيت القثالثا: 

  هذا املعيار اىل قروض مؤبدة وقروض مؤقتة.بناءا على العامة تنقسم القروض 

  (الدائمة أو الثابتة):القروض المؤبدة   -أ

 إعطاءهي القروض اليت تعقدها الدولة دون أن حتدد تارخيا لسداد قيمتها. إذن ما مييز هذه القروض هو 

عجزت  إذااحلرية للدولة يف اختيار الوقت املالئم للسداد، أما ما يعاب على هذا النوع من القروض هو يف حالة ما 

  .1زعزعة الثقة بالدولة إىلالدولة على الوفاء بالتزاماا قد يرتتب عليها تراكم مثل هذه القروض، وغالبا ما يؤدي ذلك 

  القروض المؤقتة (القروض القابلة لالستهالك):  -ب

تنقسم هي تلك القروض اليت حتدد الدولة موعدا معينا للوفاء ا وتلتزم به أمام املكتتبني يف القرض، وهي 

اىل قروض قصرية األجل (القروض العائمة أو الطافية)، قروض متوسطة األجل وقروض طويلة األجل (القروض 

  املثبتة).

  القروض قصيرة األجل:  -1

الدولة لسد العجز النقدي  إليهاهي تلك القروض اليت تدفع يف اية فرتة قصرية ال تزيد عن السنة، وتلجأ 

بسبب عدم توافق تاريخ حتصيل اإليرادات مع الشروع يف النفقات، فتضطر الدولة حيث ينتج هذا العجز  املؤقت،

إىل إصدار قروض قصرية األجل تسمى أذونات اخلزانة العامة تقدمها للبنك املركزي أو البنوك التجارية مقابل احلصول 

رغب يف حتميل اخلزانة العامة على قيمتها، وعادة تكون الفائدة على مثل هذه القروض قليلة نسبيا ألن الدولة ال ت

  .2أعباء كبرية وهي بصدد معاجلة عجز طارئ

  القروض متوسطة وطويلة األجل: -2

 5 إىلال يوجد فاصل دقيق للتفرقة بينهما، وان كان ميكن القول أن القروض املتوسطة ترتاوح مدا من سنة 

  سنوات، أما القروض الطويلة فتسدد يف اية فرتة زمنية طويلة نسبيا (من مخس سنوات فأكثر).

                                                           
  .114حسين خربوش وحسني اليحىي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .123نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   2
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تلجأ الدولة ملثل هذا النوع من القروض لتغطية عجز دائم أو لتمويل برامج التنمية، وذلك بطرح سندات 

يولته لفرتة طويلة مع توفري حكومية لالكتتاب، وهنا تضع معدل فائدة مرتفع قادر على إغراء الفرد للتخلي عن س

  من خماطر تآكل قيمة سنداته بفعل التضخم. محاية له

  رابعا: من حيث قابلية التسويق

  :1تنقسم القروض العامة بناءا على هذا املعيار إىل قسمني

: وهي الصكوك اليت تصدر حلاملها، وبالتايل ميكن بيعها أو شراؤها أو إبداهلا الصكوك القابلة للتسويق  -أ

  املستثمرين مباشرة. بني

: وهي الصكوك االمسية، واليت تتضمن اسم املقرض، وتدون يف سجالت الصكوك غير قابلة للتسويق   -ب

  خاصة، وغالبا ما ينص على عدم إمكانية حتويلها للغري إال بإتباع إجراءات معقدة.  

  آلثار االقتصادية للقروض العامةاالفرع الثالث: 

  امة على املتغريات الرئيسية لالقتصاد الوطين كمايلي:ميكن تلخيص آثار القروض الع

  أوال: أثر القروض على االستثمار

ميكن أن تساهم القروض العامة يف زيادة االستثمار، إذا مت استخدام حصيلة القروض لزيادة القدرة اإلنتاجية 

  لالقتصاد، خاصة إذا كان االقتصاد دون مستوى االستخدام الكامل.

يرتتب على عقد القروض وما يتبعه من دفع فوائد منتظمة وأصل الدين اخنفاض يف األرباح  من جهة أخرى قد

  .2احملتملة، ومن مث اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال، وبالتايل اخنفاض امليل لالستثمار

ؤدي إىل يؤدي القرض العام الداخلي إىل حتويل جزء من االستثمارات اخلاصة إىل االستثمارات العامة، مما ي

  .رفع سعر الفائدة جلذب األفراد لالكتتاب يف سندات القروض العامة

  

                                                           
  .229، ص 2015، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،السياسة المالية وأدواتها في االقتصاد اإلسالميجنم الدين حسني صويف عبد القادر،   1
  .303حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  االستهالكأثر القروض العامة على االدخار و ثانيا: 

 يؤدي القرض العام إىل حتويل جزء من مدخرات األفراد، اليت كان من املمكن توجيهها لالستثمارات اخلاصة

معىن ذلك أنه ترتب عن هذا االقرتاض آثار انكماشية نامجة عن اخنفاض اإلنفاق الفردي على االستثمار 

  واالستهالك. 

رتضة هي مدخرات معدة للتوظيف يف النشاط حيدث األثر السابق للقروض العامة إذا كانت األموال املق

االقتصادي اخلاص، أما إذا كانت هذه األموال هي عبارة عن مدخرات مكتنزة فان أثر القروض العامة ال يكون 

  انكماشيا بل على العكس قد يكون توسعيا، خاصة إذا وجهت الدولة حصيلة القروض حنو استثمارات منتجة.

امة على االستهالك فان أثره قليل ألنه من النادر أن يقوم الفرد بشراء سندات القروض الع ألثرأما بالنسبة 

إال يف بعض احلاالت اليت تلجأ فيها الدولة إىل القرض اإلجباري أو يف بعض الظروف الطارئة  القرض العام،

ؤسسات، لكن هذا األثر كاحلروب، أو يف احلاالت اليت تضع فيها الدولة مزايا كبرية على قروضها إلغراء األفراد وامل

  .1يعترب غري مالئم يف حالة الكساد إال إذا أحسن استخدام القرض العام

مييل أصحاب السندات إىل زيادة حجم استهالكهم نتيجة شعورهم بإمكانية إنفاق نسبة أكرب من دخوهلم 

  وذلك لسهولة حتويل سندام إىل نقود سائلة.

  النقديةالقروض على زيادة الكتلة أثر ثالثا: 

إذا قامت الدولة باالقرتاض من البنك املركزي أو البنوك التجارية، فان النظام املصريف يقوم خبلق قوة شرائية 

جديدة مل تكن موجودة من قبل، وحتويلها للدولة دون أن يرتتب عليها أي اقتطاع من دخول وثروات األفراد، ومن 

  :2يتم ذلك على النحو التايلالطبيعي أن يرتتب على ذلك زيادة كمية النقود. 

 نقود جديدة؛ إصداريقوم البنك التجاري باالكتتاب يف القروض العامة عن طريق  -

 زيادة الكتلة النقدية؛ إىلإن إعادة خصم سندات احلكومة لدى البنك املركزي يؤدي  -

                                                           
  .132وليد خالد الشاجيي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .311-310ره، ص ص حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذك  2
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بل ما يدخل تقوم البنوك التجارية اليت تكتتب يف السندات احلكومية خبلق ودائع ائتمانية جديدة مقا -

حمفظتها املالية من هذه السندات، معىن ذلك أن السندات احلكومية تدخل يف حسابات نسبة السيولة 

 إىل زيادة الودائع االئتمانية؛املصرفية اليت حتدد حجم الودائع، وتؤدي بالتايل 

املبالغ اليت اقرتضتها من البنوك التجارية لدى هذه البنوك يف شكل وديعة، على أن  إذا تركت الدولة -

تقوم باستخدامها يف الوفاء بالتزاماا، ويف هذه احلالة يكون النظام املصريف ككل قد اكتتب يف القروض 

 العامة بنقود كتابية إضافية.

  أثر القروض في توزيع العبء المالي العامرابعا: 

قرض العبء املايل له بني املقرضني واملكلفني بالضرائب، كما يرتتب عليه نوعني من األعباء: النوع يوزع ال

األول يسمى العبء املايل للقرض وهو عبء على اخلزينة العمومية للدولة، أما النوع الثاين يسمى العبء االقتصادي 

ياة االقتصادية بكل جوانبها منذ حلظة للقرض، وهو عبء على االقتصاد الوطين، أي مدى ثقل القرض على احل

  .1اإلصدار حىت السداد

نقل هذا العبء  إمكانيةاشتد اخلالف بني علماء املالية حول مدلول العبء احلقيقي للقروض العامة، و 

عن طريق حتويل جزء من قوته الشرائية  ، ففريق يعتقد أن عبء القرض العام يتحمله اجليل احلايلالقادمة لألجيال

، بينما يؤمن فريق آخر بان عبء القرض العام تتحمله األجيال القادمة يف شكل ضرائب إضافية تستخدم إىل الدولة

عدم وجوب املقارنة بني حصيلتها لتسديد أصل القرض وفوائده، يف حني يعتقد فريق ثالث من العلماء املعاصرين ب

يل القادم خبصوص أعباء الدين العام، بل جيب النظر إىل حصيلة اآلثار االقتصادية من عقد اجليل املعاصر واجل

القرض، فإذا زادت منافع املشروع عن التكاليف قلنا أن هناك آثار اجيابية، وبالعكس تكون هناك أعباء على اتمع 

  .2إذا ازدادت التكاليف عن املنافع

  

  

                                                           
  .311حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص   1
فرتض بارو لذلك عدة أن الدين العمومي حمايد، فهو ليس ثروة صافية وال يؤدي اىل إحداث اثار توزيعية بني األزمنة، فليس هناك إذن أثر اإلزاحة املالية، وي Barroيرى االقتصادي  2

  .2006قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية (دراسة حتليلية تقييمية)، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد ايد فرضيات. انظر اىل: 
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  الوطنيخل دخامسا: أثر القروض في توزيع ال

  :1للقروض العامة دور هام يف توزيع الدخل الوطين، و هذا يتوقف على األمور التايل

: عندما متول فوائد القروض من الضرائب التصاعدية، هذا يعين أن الفئات الغنية هي مصدر تمويل فوائد القروض

يف إعادة توزيع الدخل الوطين لصاحل اليت تتحمل هذا العبء، أي أن القروض العامة تلعب يف هذه احلالة دورا كبريا 

الفئات الفقرية وتقليل حدة التفاوت بني فئات اتمع. أما إذا كانت فوائد القروض متول من الضرائب النسبية أو 

 ضرائب االستهالك، فهذا يعين أن الفئات الفقرية هي اليت تتحمل العبء.

امة بقيمة عالية، فان غالبية املكتتبني سوف يكونون : إذا أصدرت سندات القروض العالجهة التي تملك السندات

من الفئات الغنية، وبالتايل هم املستفيدون من فوائدها، أما إذا أصدرت القروض العامة بقيمة منخفضة، فان ذلك 

  يعين أن الفئات الفقرية تستطيع امتالك هذه السندات، وبالتايل سيتم توزيع الدخل الوطين بني فئات اتمع.

  )%( ): هيكل اإليرادات العامة في الدول العربية5.2الجدول رقم (

، اإلصدار تقرير التنمية العربية (اإلدارة االقتصادية واالجتماعية للنمو الشامل التشغيلي): املعهد العريب للتخطيط، المصدر

  .150، ص 2015الثاين، الكويت، 

                                                           
علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و محاضرات في المالية العامة (مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ل م د)عبد الكرمي بوغزالة أحممد،   1

  .60-59)، ص ص 2017-2016ورقلة، اجلزائر، (

  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2013  

  71.5  74.8  68.3  75.2  73.4  65.5  56.7  61.1  اإليرادات النفطية

  17.1  15.6  18.9  15.9  17.9  23.9  29.8  25.9  اإليرادات الضريبية

  5.9  5.9  6.3  5.5  5.5  6.5  8.4  7.4  على الدخل واالرباح

  6.0  5.1  6.6  4.6  4.9  6.7  7.9  6.8  على السلع والخدمات

  2.6  2.3  3.0  1.6  2.2  3.7  4.9  4.7  الرسوم الجمركية

  2.6  2.3  2.9            ضرائب أخرى

  5.6  4.8  6.4  5.2  5.7  6.8  10.6  10.7  اإليرادات غير الضريبية

  5.6  4.1  5.1  3.8  3.0  3.7  2.9  2.3  إيرادات أخرى

  0.3  0.6  1.3            المنح

  100  100  100  100  100  100  100  100  إجمالي االيرادات
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 االيرادات النفطية على إمجايل اإليرادات، حيث بلغت نسبة مسامهتهايتضح من خالل اجلدول هيمنة 

 2008 لتعاود االرتفاع من جديد حمققة أعلى نسبة سنة 2002 اخنفضت هذه النسبة سنة، 2000 سنة 61.1%

ويفسر ، 2002سنة  %29.8 أما اإليرادات الضريبية فسامهت بنسب قليلة قدرت أقصاها، %75.2 قدرت ب

  النظام الضرييب للدول العربية.بضعف فعالية 
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 لموازنة العامةاالمبحث الثالث: 

تعد املوازنة العامة للدولة اخلطة املالية األساسية للدولة، حتدد أهداف احلكومة وسياستها وبراجمها يف كيفية 

  .االستغالل األمثل للموارد وعملية توزيعها تبعا لألولويات

  الموازنة العامةالمطلب األول: تعريف 

تكثر التعريفات اخلاصة باملوازنة العامة للدولة، حيث ختتلف من حيث الوظيفة اليت متارسها، أو اآلثار اليت 

  حتدثها، واإلطار القانوين الذي يغلفها. نذكر فيمايلي بعض التعريفات:

  .1قادمة غالبا ما تكون السنة"تعرف املوازنة بأا: " خطة تتضمن تقدير نفقات الدولة وإيراداا خالل فرتة 

تضم املوازنة العامة برامج عمل احلكومة للفرتة املقبلة، حيث تقوم السلطة التنفيذية بإعداد املوازنة يف مراحل 

منتظمة وترفعها إىل الربملان إلقرارها مرة يف السنة، ودف املوازنة إىل إرساء االستقرار االقتصادي الكلي وإعادة 

  .2ات وحتقيق املوارد املالية لعدد من الوظائف العامةتوزيع اإليراد

يف املادة الثالثة من التشريع اجلزائري امليزانية العامة على أا: "الوثيقة اليت تقدر  213-90 عرف القانون رقم

والنفقات اخلاصة باالستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأمسال  اإليراداتللسنة املدنية جمموع 

  وترخص ا".

بناءا على ما سبق، ميكن القول أن املوازنة العامة هي التقدير املعتمد من طرف السلطة التشريعية لإليرادات 

  قيقا لألهداف اليت يسعى إليها اتمع. العامة والنفقات العامة خالل فرتة قادمة، غالبا ما تكون سنة كاملة، حت

تشرتك يف اخلصائص الرئيسية اليت متيز املوازنة العامة بالرغم من اختالف هذه التعاريف يف التفاصيل، إال أا 

  وهي:

 املوازنة هي عمل تشريعي؛ -

 املوازنة العامة تقديرية؛ -

                                                           
  .266، ص مرجع سبق ذكرهحممد مجال ذنيبات،   1

، ص 2017 ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر،)MENAأثر السياسة المالية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر (دراسة حالة بعض دول لطيفة كالخي،   2

75 .  
    .1990لسنة  35املتعلق باحملاسبة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90القانون رقم   3
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 املوازنة العامة دورية كل سنة؛ -

 داف الدولة.املوازنة العامة هلا عالقة بأه -

  ة للدولةالقواعد األساسية إلعداد الموازنة العامالمطلب الثاني: 

  استقر الفكر املايل على أربع قواعد أو مبادئ أساسية إلعداد املوازنة العامة وهي:

  قاعدة السنوية الفرع األول: 

  .1تنفذ خالل سنة واحدةتعين هذه القاعدة أن يتم التصويت على املوازنة العامة لسنة واحدة، كما جيب أن 

يتم إعداد املوازنة لسنة واحدة، وحيدث هذا بصفة دورية، مع عرض مشروع املوازنة تستلزم هذه القاعدة أن 

فان هذا التاريخ خيتلف من دولة  2 ، أما فيما خيص تاريخ بداية السنة املاليةعلى الربملان ملناقشته وإقراره يف كل مرة

  حسب الظروف االقتصادية والسياسية مثل: املواسم واحملاصيل الزراعية أو املوارد الطبيعية. إىل أخرى

لقد مت اعتماد املدة سنة واحدة إلعداد املوازنة العتبارات سياسية، مالية واعتبارات متعلقة بتحصيل 

أمهها مشكلة البعد  لكن مع تطور وظائف احلكومة واتساع نطاقها ظهرت مشاكل تطبيق مبدأ السنوية .3اإليرادات

  الزمين ألكثر من سنة للمشاريع العامة. 

 إن ملبدأ سنوية املوازنة العديد من االستثناءات، ومثال ذلك املوازنات االستثنائية ألمر طارئ (طوفان، حرب

  .4الصافية واالعتماداتعشرية  االثيناالستثناءات شيوعا: نظام املوازنة موازنات إمنائية)، ومن أكثر 

  قاعدة الوحدة الفرع الثاني: 

بشكل يسمح للمجالس النيابية بأخذ ، عامة)موازنة وثيقة واحدة (تعين أن ترد نفقات الدولة وإيراداا يف 

من هذه القاعدة وجود موازنات عامة أخرى كموازنة البلديات  وال يعد استثناءا، 5نظرة شاملة عن املوازنة العامة

                                                           
1 F.Mordacq, Les Finances Publiques, 4me édition, presses universitaires de France, France, 2016, P 50.   

، يف الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا والسويد تبدأ 01/04، أما يف اليابان واهلند وكندا وإجنلرتا تبدأ يف 01/01يف اجلزائر وفرنسا وبلجيكا ولبنان وسويسرا تبدأ السنة املالية يف   2

  .01/06يف 
  .120-118ص ص ، 2015املالية العامة يف التشريع اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،  ملزيد من التفصيل ارجع إىل: برمحاين حمفوظ، 3

، ص 2012، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، مصر، االتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة (تجارب عربية مقارنة)حممد خالد املهايين،   4

31.  

5 F.Mordacq, Op.Cit, P P 51-52. 
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والواليات، حيث تعترب كل والية أو بلدية شخصية معنوية عامة ومستقلة عن الدولة، وبالتايل هلا ميزانية عامة منفصلة 

  عن املوازنة العامة للدولة.

نح هذه القاعدة القدرة على معرفة املركز توفر هذه القاعدة عدة فوائد مالية وسياسية، فمن الناحية املالية مت

املايل ومستوى العجز والفائض يف هذه املوازنة، أما من الناحية السياسية فتوفر هذه القاعدة السهولة يف مراقبة املوازنة 

  .1العامة من قبل االس النيابية

يف بعض األحيان، فإذا تأملنا  يبني الواقع العملي أن العديد من الدول ال تطبق هذه القاعدة بل خترج عنها

قانون املالية اجلزائري لوجدنا أنه توجد ثالث أنواع من امليزانية وهي امليزانية العامة للدولة، امليزانية امللحقة، ميزانية 

  اموعات واملؤسسات العامة.

  الفرع الثالث: قاعدة الشمول (العمومية)

 مات العامة والنفقات العامة مهما قل شأا، وهذا يعين عديقصد ذه القاعدة تدوين كل تقديرات اإليراد

  .2األخذ بأسلوب املوازنة الصافية، وهي خصم مجيع نفقاا من إيراداا، أي األخذ بفكرة املوازنة اإلمجالية

لتغطية  إيراداايساعد هذا املبدأ السلطة التشريعية على أعمال الرقابة، حبيث ال يصح ألي إدارة استعمال 

بدأ هذا امليتم مبوجب ، بدأ مبدأ معاكس وهو مبدأ الصوايفويقابل هذا امل نفقاا بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية.

  التقاص بني نفقات كل إدارة وإيراداا، حبيث ال يظهر يف املوازنة العامة إال فائض اإليرادات عن النفقات أو العكس.

  :3يتني مهاقاعدتني جزئ تتضمن هذه القاعدة

إيراد معني إلنفاق معني، بل ينبغي أن يدرج  : تعين أن ال خيصصقاعدة عدم التخصيص (شيوع الموازنة)أوال: 

 االثنان معا طبقا لقاعدة عمومية املوازنة مثل ختصيص حصيلة رسوم السيارات إلنشاء الطرق وصيانتها.

                                                           
  .148نوزاد عبد الرمحان اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .300حممد مروان السمان واخرون، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .279حممد مجال ذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص   3
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لكل قناة من قنوات اإلنفاق، مما يسمح للمجالس : تعين أن خيصص مبلغ معني قاعدة تخصيص اإلعتماداتثانيا: 

النيابية ممارسة دورها يف الرقابة على اإلنفاق بكل تفاصيله، ويقيد السلطة التنفيذية يف اإلنفاق يف حدود املبالغ اليت 

 صادقت عليها االس السابقة.

اخلروج عن هذه القاعدة يف  إىل أدىنتيجة للتوسع الكبري للدولة يف ااالت االقتصادية واالجتماعية، مما 

  مثل فرض بعض الضرائب والرسوم ألغراض خدمات مقابلة للجمهور. عدة جماالت

  اعدة توازن الموازنةقالفرع الرابع: 

قيمة النفقات  اإليراداتجتاوزت قيمة  فإذاالعامة مع النفقات العامة،  اإليراداتتعين هذه القاعدة أن تتساوى 

  كان العكس حيدث عجز يف املوازنة.  إذاحيدث فائض يف امليزانية، و 

كان الفكر املايل التقليدي متمسكا ذه القاعدة، وعارض حدوث أي عجز أو فائض يف املوازنة، حيث 

  يرى رواد هذا الفكر أن التوازن االقتصادي يتحقق دائما وتلقائيا عند مستوى التشغيل الكامل.

الفكر املايل احلديث ليعطي مفهوما جديدا لفكرة توازن املوازنة، حبيث أصبح جيوز إحداث عجز منتظم جاء 

وصوال إىل حتقيق التوازن االقتصادي، وبالتايل أصبحت املوازنة أداة لتحقيق األهداف (نظرية العجز املنظم) 

  االقتصادية واالجتماعية.

النشر والعالنية، يقصد املرونة وقاعدة د أخرى وهي قاعدة توجد قواع، األساسيةجانب هذه القواعد  إىل

 بالقاعدة األوىل السهولة يف تنفيذ املوازنة ومراعاة االحتماالت خالل السنة املالية وإمكانية مواجهة هذه االحتماالت

املوازنة العامة ، أما قاعدة النشر والعالنية فيقصد ا نشر حىت ال تكون عائقا حيول دون انطالق تنفيذ املوازنة

يأيت مصطلح شفافية الصدد هذا ويف  ،1وإيصاهلا إىل األطراف ذات العالقة وهم الس الشعيب، املواطنون، الوزارات

  املوازنة العامة ليؤكد على أمهية هذه القاعدة.

عرفت شفافية  George Kopits and Craigمن قبل  1998عام صندوق النقد الدويل يف دراسة قدمت ل

وظائف القطاع احلكومي، ونوايا سياسات املالية على اجلمهور فيما يتعلق يكل  االنفتاح: " ابأوازنة العامة امل

                                                           
  .455، ص 2016، 49، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعيةحممد إبراهيم وآخرون، املوازنة العامة املرنة للدولة يف ظل تقلبات أسعار النفط،   1
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العامة، وحسابات القطاع العام الذي من شأنه تعزيز املساءلة و تثبيت املصداقية، وحشد تأييد أقوى للسياسات 

  . 1"األموراالقتصادية السليمة من قبل مجهور على علم مبجريات 

يعد صندوق النقد الدويل املؤسسة املالية واالقتصادية األوىل اليت اهتمت مبوضوع شفافية املوازنة العامة، وذلك 

 1998عن طريق إصدار ميثاق املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة، والذي متت املوافقة عليه يف أفريل 

  فافية املالية العامة.بعنوان دليل ش 2007والذي عدل عام 

، 2001ما أصدرت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية أفضل املمارسات املعنية بشفافية املوازنة العامة عام ك

بغرض استخدامها كأداة مرجعية، وهي تؤيد اإلفصاح الكامل عن مجيع املعلومات املتعلقة باملالية العامة يف الوقت 

   .2املناسب وبطريقة منتظمة

  الدول العربيةبعض ): شفافية السياسات الحكومية في 6.2الجدول رقم (

  2017  2016  2015  2014  الدولة

الترتيب   قيمة المؤشر  الترتيب الدولي  قيمة المؤشر

  الدولي

الترتيب   قيمة المؤشر

  الدولي

الترتيب   قيمة المؤشر

  الدولي

  10  5.7  14  5.6  16  5.4  10  5.4  اإلمارات

  15  5.5  15  5.5  8  5.7  5  5.7  قطر

  121  3.2  127  3.2  122  3.4  107  3.6  اجلزائر

  129  3.0  97  3.7  99  3.7  72  3.9  مصر

  136  2.5  134  2.8  139  2.7  142  2.6  موريتانيا

  135  2.5  131  3.0      96  3.7  اليمن

الصغيرة والمتوسطة في تقرير التنمية العربية (المشروعات املعهد العريب للتخطيط ومعهد التخطيط القومي، : المصدر

، ص 2019، اإلصدار الرابع، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت، االقتصاديات العربية: دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة)

78.  

يتضح من خالل اجلدول أن أكرب قيمة ملؤشر الشفافية هي من نصيب كل من قطر واالمارات، وبالتايل فهي 

فيما يتعلق باجلزائر فإن قيمة هذا املؤشر اخنفضت خالل هذه  املستوى الدويل، تصنف ضمن املراتب األوىل على

                                                           
1 G . Kopits and J.Craig, Transparency in government operations, Occasional paper N° 158, IMF, 
Washington, USA, 1998, P 1. 

  .12، ص 2007 ،دليل شفافية المالية العامةصندوق النقد الدويل،   2
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ضعف األداء السياسي وانتشار ويف املقابل فهي حتتل مراتب متأخرة ويفسر ذلك ب، 3.2الفرتة لتستقر عند القيمة 

  الفساد.

  المطلب الثالث: مراحل إعداد الموازنة العامة

  املوازنة، وتنقسم من حيث اإلجراءات إىل أربعة مراحل هي:يطلق على هذه املراحل دورة 

  اإلعدادمرحلة التحضير و الفرع األول: 

تعترب مرحلة التحضري واإلعداد املرحلة األوىل يف دورة املوازنة العامة، حيث تتحمل السلطة التنفيذية أي 

وفرنسا واجلزائر يتوىل وزير املالية بصفة أساسية  احلكومة مسؤولية حتضري املوازنة، ويف الكثري من بلدان العامل كإجنلرتا

  حتضري املوازنة.

يبدأ حتضري املوازنة بتوجيه وزير املالية تعليمة لزمالئه الوزراء، يطلب منهم تقدمي مقرتحام عن النفقات العامة 

رتحة من كل وزير، يراجع الوزير الالزمة لوزرارام، وبعد جتميع األرقام اخلاصة باإليرادات العامة والنفقات العامة املق

املسؤول املقرتحات املقدمة عن النفقات العامة يف ضوء اعتبارات خمتلفة أمهها السياسة املرسومة لنفقات الدولة، مث 

  .1تتم مراجعة اإليرادات العامة وفقا للتقديرات املعدة

  :2هناك عدة أساليب تتبع يف تقدير اإليرادات العامة

سنة مالية، مع عدم  آلخرالفعلية  اإليراداتعلى أساس  اإليرادات: يتم فيها تقدير السنة األخيرةقة حسابات طري

  إدخال أي تعديل إال بسبب خاص يتوقع حدوثه كضرائب جديدة أو زيادة الضرائب احلالية.

إىل ذلك زيادة : يتم التقدير على أساس متوسط اإليرادات يف السنوات السابقة، يضاف طريقة الزيادات السنوية

  مئوية متثل الزيادة املضطردة يف الدخل القومي.

: تقوم على أساس ترك احلرية للقائمني بالتقدير عن طريق مقارنة اإليرادات السابقة، وكذلك طريقة التقدير المباشر

تحليل املتمثلة يف ة، وذلك باالستعانة بأدوات الخالل السنة املقبل ادراسة الظروف االقتصادية واالجتماعية وتوقعا

  تساهم بشكل كبري يف احلصول على تقديرات أقرب إىل الواقع.  ةاإلحصاء والرياضيات، هاته األخري 

                                                           
  .102-101علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .38-37، ص ص 2011، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، هيكل الموازنة العامة للدولة في االقتصاد اإلسالميخليفي عيسى،   2
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  .االعتماداتميكن تقدير النفقات وفق طريقة التقدير املباشر، ويطلق على املبالغ املقرتحة للنفقات اسم 

  الفرع الثاني: مرحلة اعتماد الموازنة العامة

مشروع املوازنة العامة موازنة تلتزم ا احلكومة إال بعد اعتماده من طرف السلطة التشريعية، مير اعتماد ال يعترب 

  املوازنة داخل الربملان بإجراءات معينة ختتلف من دولة إىل أخرى، عموما ميكن التمييز بني ثالث خطوات: 

متخصصة، تناقش املوازنة يف جوانبها التفصيلية، مث تقدم : تقوم ا جلنة فنية المناقشة التفصيلية المختصةأوال: 

  بذلك تقرير إىل الس التشريعي.

حسب النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين اجلزائري ختتص جلنة املالية وامليزانية باملسائل املتعلقة بامليزانية 

مشروع قانون املالية  نات، تقوم هذه اللجنة بدراسةالعامة والنظامني اجلبائي واجلمركي والعملة والقرض والبنوك والتأمي

دراسة معمقة وتقوم بتحرير تقرير أويل تبدي فيه مالحظاا على املشروع، يرفع هذا التقرير إىل مكتب رئيس الس 

  .1الشعيب الوطين ليوزع على النواب

الربملان. إذا متت املناقشة العامة ملشروع  : يعرض مشروع املوازنة العامة للمناقشة العامة يفالمناقشة العامةثانيا: 

قانون املالية أمام أعضاء الس الشعيب الوطين اجلزائري، ومل يتم التصويت عليه كامال، يلجأ الس إىل مناقشته 

  والتصويت عليه مادة مبادة يف مناقشة دقيقة للنفقات واإليرادات.

من مناقشته مشروع املوازنة العامة، يتم التصويت مادة مبادة  : بعد أن ينتهي السالتصويت والمصادقةثالثا: 

على تعديالت احلكومة واللجنة املتخصصة وكذا تعديالت النواب، وبذلك يعتمد الس النيايب املوازنة العامة ويصدر 

  القانون اخلاص بذلك.

  مرحلة تنفيذ الموازنة العامةالفرع الثالث: 

واعتمادها، تأيت مرحلة التنفيذ ونعين ا إنفاق املبالغ وحتصيل اإليرادات اليت أدرجت  بعد إعداد املوازنة العامة

يف املوازنة، ختتص وزارة املالية باإلشراف على التنفيذ، فتتوىل مصاحلها املتخصصة حتصيل الضرائب، كما تشرف 

  ات.على عمليات الصرف بواسطة املوظفني التابعني هلا والعاملني يف خمتلف الوزار 

                                                           
  .135برمحاين حمفوظ، مرجع سبق ذكره، ص   1



اآلثار االقتصادية ألدوات السياسة المالية                                                                  الفصل الثاني                               

 

126 

 

  يستلزم تنفيذ املوازنة القيام مبايلي:

مرحلة ، مرحلة عقد النفقة: 1: تتبع معظم البلدان أربع مراحل لتنفيذ النفقة العامة وهيتنفيذ النفقات العامةأوال: 

 مرحلة أداء النفقة.و  مرحلة األمر بصرفها، تصفية النفقة

  املرحلة الرابعة فهي من اختصاص حماسب اإلدارة. أمامن اختصاص املوظف اإلداري،  إن املراحل األوىل

  :2:  يتطلب حتصيل اإليرادات تنفيذ عمليتنيتنفيذ اإليرادات العامةثانيا: 

 الدولة ومعرفة مقداره؛ ةيتوىل اجلانب اإلداري واملتمثل يف التحقق من قيام احلق ملصلح - 1

 جباية وحتصيل املبلغ املتحقق منه. - 2

  :3من مراعاة االعتبارات التاليةعند تنفيذ املوازنة البد 

خفض نفقات تنفيذ املوازنة، ويتطلب ذلك استخدام املوظفني القائمني على حتصيل الضرائب بكفاءة  -

 عالية، وهذا ما يعرف بالكفاءة اإلدارية للموازنة؛

 وىلاملوضوعية، ويتطلب ذلك توفري أجهزة تت لألهدافحتقيق السياسة الضريبية وسياسة النفقات العامة  -

  متابعة اإلدارة املسؤولة عن اإلنفاق وحتصيل الضرائب.

  لعامةالرقابة على تنفيذ الموازنة ارحلة مالفرع الرابع: 

إن السلطة التنفيذية عند تنفيذها للموازنة العامة قد خترج عن احلدود اليت رمستها السلطة التشريعية عند 

الرقابة على تنفيذ املوازنة حىت يتم التنفيذ ضمن التعليمات الصادرة  املصادقة على املوازنة العامة، ومن هنا تأيت أمهية

  عن السلطة التشريعية.

  

  

                                                           
-82، ص ص 2013، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، توازن الموازنة العامة (دراسة مقارنة بين االقتصاد اإلسالمي والوضعي)محدي بن حممد صاحل،   1

83.  
  .41خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .84-83، مرجع سبق ذكره، ص ص لطيفة كالخي  3
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  تنقسم الرقابة املالية من حيث اجلهة اليت تقوم ا إىل قسمني:

 : وهي الرقابة اليت تتم داخل السلطة التنفيذية، يقوم ا بعض املوظفنيالرقابة الداخلية ( الرقابة اإلدارية)أوال: 

الرقابة السابقة على الصرف وهي ختص جانب النفقات فقط، أما الرقابة الالحقة التابعني لوزارة املالية، وهي نوعان: 

  .1على الصرف فهي ختص جانب النفقات واإليرادات معا

  :2: وهي تلك الرقابة اليت يعهد ا إىل هيئة مستقلة وتشملالرقابة الخارجيةثانيا: 

، كما قد يعهد إىل هذه اجلهة تتوىل هيئة قضائية فحص احلسابات واكتشاف املخالفات: الرقابة القضائية  -أ

 سلطة حماكمة املسؤولني عن األخطاء وإصدار العقوبات بشأا.

تقوم ا السلطة التشريعية وهي أكثر عمومية من الرقابة الداخلية  :الرقابة التشريعية (الرقابة السياسية)  -ب

ربملان بسلطة مطلقة يف الرقابة املالية، وتكون هذه الرقابة أثناء السنة املالية أو والقضائية نظرا لتمتع ال

   يف ايتها عن طريق االستجواب.

   العجز الموازنيالمطلب الرابع: 

تعد مشكلة عجز املوازنة العامة للدولة إحدى أهم اإلشكاليات االقتصادية اليت كثر حوهلا اجلدال، وتفاوتت 

اء املتقدمة منها أو النامية، وال تتوقف خطورة عجز املوازنة و وأصبحت صفة شبه الزمة جلميع الدول سبشأا اآلراء 

 على االقتصاد على طرق متويل هذا العجز فحسب، بل على أوجه إنفاقه وطبيعة اهليكل االقتصادي للدولة

   متر ا.والسياسات املالية املتبعة من احلكومة والظروف االقتصادية والسياسية اليت

  الفرع األول: تعريف العجز الموازني

يقصد بعجز املوازنة عند علماء الفكر املايل قصور اإليرادات العامة املقدرة للدولة عن سداد النفقات العامة 

  نتيجة سعي الدولة إىل زيادة النفقات العامة و/أو ختفيض اإليرادات العامة. 3املقدرة، وقد يكون هذا العجز مقصودا

                                                           
  .304حممد مروان السمان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .42خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  2
ينها أن اليتجاوز العجز ) وافق أعضاء االحتاد األورويب على اختاذ اليورو كعملة موحدة للدول األعضاء اليت حققت معايري التوافق االقتصادي من ب1992وفقا ملعاهدة ماسرتخيت (  3

ار النقدي واملايل للسوق من الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا يعين أن املستشارين واالقتصاديني الذين صاغوا تلك الشروط، مل يروا يف هذه النسبة ما يهدد االستقر  %3احلكومي نسبة 

  األوروبية.
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إن العجز املقصود (التمويل عن طريق العجز) يعرب عن السياسة اليت دف إىل إحداث عجز يف املوازنة 

العامة، وذلك بربط هذه األخرية بالدورة االقتصادية، وذلك عن طريق التوسع يف اإلنفاق لتنشيط االقتصاد على أن 

ا: العجز اجلاري والعجز املرتاكم والعجز يؤدي هذا العجز إىل فائض فيما بعد، وهو يأخذ أشكاال عديدة منه

  .1اهليكلي، هذا األخري يسمح بقياس الرصيد احلقيقي للموازنة العامة

  :2يقاس عجز املوازنة العامة باالستناد إىل مفاهيم عدة كمايلي

املعىن يعادل الفرق عجز املوازنة هو الفرق بني اإليرادات اإلمجالية والنفقات اإلمجالية، وهو ذا العجز التقليدي: 

  بني مدخرات احلكومة واستثماراا أي فجوة املوارد.

  كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل وهو مقياس ألداء احلكومة املايل.العجز المالي: 

 ويتمثل يف الفرق بني اإليرادات اجلارية والنفقات اجلارية، وذا املفهوم يستخدم هذا املقياسالعجز المالي الجاري: 

  أحيانا حلساب االدخار احلكومي.

ويستبعد هذا املقياس الفوائد املدفوعة من العجز التقليدي، حيث يؤشر هذا املقياس اآلثار عجز الرصيد األساسي: 

  اليت ترتكها السياسة املالية احلكومية على صايف الدين احلكومي ويكتب كمايلي:

  الفوائد المدفوعة -يعجز الرصيد المالي األساسي= العجز المالي التقليد

وهو نفس املقياس السابق، إال أنه بدال من احتساب الفوائد بقيمتها اجلارية عجز الموازنة بدون الفوائد الحقيقية: 

  حيتسبها بقيمتها احلقيقية أي استبعاد عامل التضخم.

وهذا يعكس قدرة  أي أن يقتصر متويل النفقات على التمويل احمللي،عجز الموازنة بدون القروض الخارجية: 

  الدولة على تغطية نفقاا من إيراداا.

  

                                                           
1 Frank Mordacq, Op.Cit, P 9. 

 

  .115-114، ص ص 2015دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، ، النشاط المالي للدولةدراسات في جميد الكرخي،   2
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  أسباب العجز الموازني الثاني: الفرع

إذا كان هدف الدولة الوصول إىل توازن حقيقي يؤدي إىل االستقرار والنمو، فعليها أن تكون على دراية تامة 

 زيادة النفقات العامة لتفادي الوقوع فيه. ميكن حصر أسباب العجز يف عاملني رئيسيني مها: بأسباب العجز وخماطره

  أو اخنفاض اإليرادات العامة.

مل تواكب اإليرادات العامة النمو احلاصل يف النفقات العامة، بل اجتهت يف بعض البلدان النامية حنو 

 :1االخنفاض، وميكن إرجاع ذلك لألسباب التالية

ف الشديد الذي تتصف به الطاقة الضريبية أو ما يسمى بالعبء الضرييب (نسبة اإليرادات العامة إىل الضع -

 الناتج احمللي اإلمجايل)؛

 مجود النظام الضرييب وعدم تطويره وتطويعه خلدمة أهداف التنمية؛ -

 ظاهرة تأخر املستحقات املالية للدولة؛ -

   تصدرها الدول النامية بشكل خطري.تدهور األسعار العاملية للموارد األولية اليت -

  الفرع الثالث: آثار سياسة العجز الموازني

  ميكن لسياسة العجز املوازين إحداث جمموعة من اآلثار االجيابية والسلبية:

 اآلثار االيجابية:أوال: 

وبالتايل : يعترب طلب العائالت عنصرا هاما يف النمو االقتصادي، األثر على تدعيم استهالك العائالت  -أ

فان سياسة التحويالت االجتماعية اليت تفرتض ارتفاعا يف النفقات العامة تساهم بشكل كبري يف زيادة 

  الطلب، ومن مث زيادة معدالت النمو االقتصادي.

: يشري ساملسون باعتماده على التحليل الكينزي للدورة األثر على إنعاش استثمارات المؤسسات  -ب

نية ميكنها أن تلعب دورا توسعيا، حيث تسمح املديونية بإنعاش الطلب وتؤدي االقتصادية، إىل أن املديو 

                                                           
، ص ص 2013، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، توازن الموازنة العامة دراسة مقارنة بين االقتصاد اإلسالمي والوضعيمحدي بن حممد بن صاحل،   1

155-156.  
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بفعل املعجل إىل ارتفاع أكثر من نسيب لالستثمار. وهذه هي نتيجة أثر الطلب املتوقع، يؤدي هذا االرتفاع 

  .1يف الطلب بفعل املضاعف إىل ارتفاع أكثر أمهية يف اإلنتاج

 الموازنيثانيا: اآلثار السلبية للعجز 

  ختتلف اآلثار باختالف أسلوب العالج أو مصدر متويل العجز. منيز بني ثالث حاالت:

 تمويل العجز بالتوسع النقدي  -أ

يقصد بالتوسع النقدي خلق نقود جديدة لتمويل اإلنفاق الزائد من خالل شراء البنك املركزي ألدوات الدين 

لنقود، ويرتتب عليه زيادة يف رصيد النقود اإلمجايل، هذه اليت تصدرها احلكومة، يطلق على هذا األسلوب طبع ا

 الزيادة تؤدي إىل حدوث التضخم مع افرتاض أن الزيادة يف كمية النقود تتجاوز النمو يف عرض السلع واخلدمات

  لذا يعرف هذا األسلوب لتمويل عجز املوازنة بالتمويل التضخمي.

  لتمويل التضخمي:نعرض فيمايلي أهم اآلثار النامجة عن أسلوب ا

 إعادة توزيع الدخل القومي لصاحل الطبقة الغنية؛ -

 تدهور سعر صرف العملة الوطنية؛ -

 عجز ميزان املدفوعات؛ -

 ؛2تفاقم عجز املوازنة ودخول االقتصاد يف حلقة مفرغة -

التضخم يشوه القرارات االقتصادية للمستهلكني واملؤسسات، نتيجة االرتفاع املستمر ألسعار عوامل  -

 اإلنتاج؛

التضخم قد يتبعه ارتفاع يف معدالت الفائدة إما نتيجة لوجود حالة عدم التأكد فيما يتعلق بعوائد  -

 .3االستثمارات، أو لتدخل السلطة النقدية بإتباع سياسة نقدية مقيدة دف احتواء التضخم

                                                           
  .212-211عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  .158-157 محدي بن حممد بن صاحل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
  .96ص ، 2017، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، العالقة بين مكونات السياسة المالية والنمو االقتصاديإسراء عادل احلسيين،   3



اآلثار االقتصادية ألدوات السياسة المالية                                                                  الفصل الثاني                               

 

131 

 

ن طاقتها اإلنتاجية، وبالتايل جيدر اإلشارة اىل ان أغلب الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية تعمل أقل م

 فان زيادة املعروض النقدي لن يرتتب عليها خلق تضخم مرتفع، بل معتدل ومؤقت.

 تمويل العجز باالقتراض  -ب

يتمثل البديل الثاين لتمويل العجز يف االقرتاض، سواء كان االقرتاض حمليا (االقرتاض من البنك املركزي، االقرتاض 

  االقرتاض من القطاع التمويلي احمللي غري املصريف) أو خارجيا.من البنوك احمللية، 

  :1إن اللجوء إىل االقرتاض الداخلي له عواقب وخيمة تتمثل فيمايلي

ارتفاع عبء الدين العام الداخلي املتضمن األقساط والفوائد، هذا بدوره يؤدي إىل زيادة الضرائب غري  -

 فرة؛املباشرة بصفة خاصة لسهولتها وحصيلتها الوا

 اخنفاض حجم االستثمار اخلاص (مزامحة القطاع اخلاص)؛ -

 زيادة يف أسعار الفائدة احلقيقية. -

  من ناحية أخرى يقود االعتماد املفرط على االقرتاض اخلارجي إىل مجلة من املخاطر:

 ارتفاع مستوى املديونية اخلارجية وفرض ضرائب جديدة وهذا ما يؤثر سلبا على االستثمار؛ -

 ؛2ارتفاع سعر الصرف احلقيقي وزيادة العجز يف احلساب اجلاري مليزان املفوعات -

 .3ميكن أن ينتقل عبء الدين اخلارجي إىل األجيال القادمة اليت مل تستفد أصال من تلك الديون -

ة يبقى اللجوء إىل سوق رؤوس األموال األجنبية من اجل االقرتاض لتمويل العجز املوازين يدل على عدم كفاء

األدوات املالية للدولة ويف مقدمتها اإلدارة الضريبية، ويف هذا الصدد فقد اضطرت الكثري من الدول النامية الغارقة 

يف ديوا إىل االستدانة من املنظمات الدولية، فما كان عليها إال أن تنصاع لشروطها القاسية، ففرضت عليها سياسة 

  اعية.انكماشية أدت إىل اضطرابات سياسية واجتم

                                                           
1 Jacques Muller, Pascal Vanhove et Jean Longatte, Economie Manuel et Application, Dunod, France, 4me 
édition,2004, P 201. 

  ميكن أن يتزامن العجز املوازىن مع العجز يف احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات، ويسمى هذا العجز ب " العجز التوأم".  2

3 Gregory N.Mankiww, Macroéconomie, édition de boeck , France, 3me édition, 2003, P P 499-500. 
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: تلجأ الدولة إىل الضرائب لتمويل عجز املوازنة العامة، ويكون ذلك إما بزيادة تمويل العجز بالضرائب -ج

معدالت الضرائب احلالية أو بفرض ضريبة جديدة ملدة معينة تلغى بعدها، وعادة ما يفضل اللجوء إىل االستعانة 

 .باألسلوب األول لتمويل عجز املوازنة

  وازنةطرق عالج عجز المالفرع الرابع: 

إن عالج العجز املوازين اليعين إاء العجز، بل يشري ببساطة إىل املستوى الذي يصبح عنده االقتصاد قادرا 

توجد رؤيتان متعاكستان ميكن للدولة أن تتبعهما ملواجهة العجز حسب احلالة . على النمو دون مشاكل تضخمية

  اشي واملنهج التوسعي.االقتصادية للبالد ومها املنهج االنكم

  أوال: المنهج االنكماشي

يقوم هذا املنهج على رؤية صندوق النقد الدويل اليت استمدها من األفكار النيوكالسيكية، اليت ترى أن 

تتمثل إجراءاا يف ختفيض الطلب اإلمجايل عن تطبيق سياسة مالية انكماشية،  استعادة التوازن االقتصادي  يتطلب

 .1اإلنفاق احلكومي و رفع معدالت الضريبةطريق خفض 

  ثانيا: المنهج التوسعي

هذا االجتاه أن حتقيق التنمية الوطنية  مؤيدوهذا املنهج على رؤية منظور التنمية املستقلة، حيث يرى  يقوم

يتطلب تدخل الدولة لتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية، دون استبعاد القطاع اخلاص، وهو قائم على أربع 

 :2مرتكزات

 تنمية املوارد العامة؛ -

 إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق؛ -

 اإلنفاق العام؛ ترشيد -

 التحكم يف الدين العام. -

                                                           
1 RUFFIN.R and GREGORY.P, Principles of Economics, Harper Collins College publishers, USA, 5th 

edition, 1993, P 217. 
  .296-295محدي بن حممد بن صاحل، مرجع سق ذكره، ص ص   2
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  كنسبة من الناتج لبعض الدول العربية  : رصيد الميزانية العامة)7.2الجدول رقم (

  %الوحدة:                                                                                                                     

  2016  2015  2014  2013  متوسط  الدولة

2000-2012  

  3.5-  4.4-  4.9-  5.2-  4.0-  المغرب

  3.9-  2.1-  5.0  10.4  11.1  اإلمارات

  4.5-  5.1-  3.9-  7.4-  2.7-  تونس

  7.6-  5.4  15.0  22.2  9.3  قطر

  13.3-  16.8-  8.0-  0.9-  3.9  الجزائر

  56.6-  52.5-  40.3-  4.0-  12.7  لييا

متوسط الدول 

  العربية

2.9  -0.7  -4.6  -10.7  -10.2  

، العدد الفصلي )2018-2000االقتصاد العربي (مؤشرات األداء املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، : المصدر

  .13ص ، 2016الرابع، الكويت، 

يتضح من خالل اجلدول استدامة العجز خالل هذه الفرتة يف كل من املغرب وتونس، واستدامة الفائض يف 

  .أحيانا اخرى الفائضوب حياناتسم رصيد املوازنة بالعجز أا)، أما يف باقي الدول 2016قطر (ماعدا سنة 

إن مجود التغريات اهليكلية يف املوازنات العربية، خاصة تلك املرتبطة بالدول املنتجة للنفط، قد عرضت هذه 

الذي قد يهدد بعدم مكانية الدول ملخاطر عدم إمكانية تعادل طريف املوازنة، يف ظل أسعار النفط املتدنية، االمر 

  استمرار منط االنفاق احلايل.
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 :خالصة

تناولنا يف هذا الفصل عرضا مفصال ألدوات السياسة املالية، حيث تطرقنا يف املبحث األول اىل تعريف 

وأسباا، وختمنا بعرض االثار االقتصادية  هاالنفقات العامة، التصنيف االقتصادي للنفقات العامة، ظاهرة تزايد

للنفقات. خصصنا املبحث الثاين لدراسة اإليرادات العامة، حيت تناولنا تعريف خمتلف اإليرادات بداية بإيرادات 

ممتلكات الدولة، الضرائب والقروض، مع ذكر االثار االقتصادية لكل منها. أما املبحث الثالث واألخري فقد تطرقنا 

امليزانية العامة، من حيث تعريفها، القواعد األساسية ومراحل إعدادها، ختمنا هذا املبحث بالتطرق اىل  فيه اىل

  العجز املوازين، من حيث تعريفه، أسبابه واثاره.

نتناول يف الفصل املوايل دراسة حتليلية ملتغريات السياسة املالية ومتغريات مربع كالدور لالقتصاد اجلزائري خالل 

 ).1990-2018( الفرتة

  



  

   

  :ثالثالفصل ال

متغيرات السياسة تطور دراسة تحليلية ل

المالية ومتغيرات مربع كالدور لالقتصاد 

  )1990-2018الجزائري خالل الفترة (

  



)2018-1990تطور متغيرات السياسة المالية ومتغيرات مربع كالدور لالقتصاد الجزائري خالل الفترة (ل يةتحليلدراسة الفصل الثالث:   
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  :تمهيد

  

يف إطار سياسة  اقتصادهاتبنت اجلزائر خالل فرتة التسعينات من القرن املاضي عدة إصالحات إلعادة هيكلة 

مل تكن يف املستوى املطلوب، حيث ساعدت على حتسني  اإلصالحاتمالية انكماشية، وال ميكن القول أن تلك 

حقق  اجلوانب االقتصادية، ومع مطلع األلفية الثالثة اليت رافقها حتسن يف السوق النفطية وارتفاع أسعار البرتولبعض 

 برامج االقتصاد اجلزائري وفرة مالية سامهت يف إنعاش اخلزينة العمومية، حيث أطلقت برامج تنموية طموحة متثلت يف

اإلنعاش االقتصادي، اليت من شاا حتقيق األهداف املنشودة كرفع مستوى النمو االقتصادي وامتصاص البطالة مع 

وخالل هذه الفرتة انتهجت اجلزائر  قيق التوازن يف ميزان املدفوعات،حماولة احلد من ظاهرة التضخم، إضافة إىل حت

، سعيا إلصالح اقتصادها واالندماج مع املطبقة خالل فرتة التسعينات سياسة مالية توسعية مغايرة للسياسة املالية

   التطورات العاملية.

إىل حتليل تطور متغريات السياسة املالية يف اجلزائر خالل الفرتة التطرق الفصل سنحاول من خالل هذا 

وذلك  يلالقتصاد اجلزائر  )، كما سنتناول بالتحليل تطور متغريات مربع كالدور2018-2000) والفرتة (1990-1999(

  ).    1990-2018خالل الفرتة (
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  )1999-1990(في الجزائر خالل الفترة  متغيرات السياسة الماليةتحليل تطور  المبحث األول:

 1986كانت السياسة املالية املعتمدة يف اجلزائر قبل التسعينات سياسة توسعية، وحبلول األزمة البرتولية لسنة 

القيام بإصالحات اقتصادية مست جوانب على الدولة موارد ميزانية الدولة، كان لزاما يف وما نتج عنها من نقص 

 إىلتطبيق سياسة مالية انكماشية وصارمة دف  إىلأي جنوح احلكومة  تقييدها إىلأدت السياسة املالية، حيث 

  .تفادي تفاقم عجز امليزانية

 لتطور كل من النفقات العامة، اإليرادات العامة ورصيد املوازنة خالل الفرتة نتناول يف هذا املبحث حتليال

   تبنها اجلزائر إلنعاش االقتصاد الوطين.، وخنتم بعرض اإلصالحات اليت)1990-1999(

  في الجزائر  المطلب األول: تحليل تطور النفقات العامة

الناحية االقتصادية، اىل جانب ذلك نقدم حتليال نعرض فيمايلي أصناف النفقات العامة يف اجلزائر من 

   ). 1990-1999مفصال للتطورات املختلفة اليت شهدا هذه النفقات خالل الفرتة (

  في الجزائر تصنيف النفقات العامة الفرع األول:

امليزانية العامة مل يرد يف التشريع اجلزائري تعريف للنفقات العامة عدا تلك اإلشارات اليت تناوهلا يف إطار  

اليت تنص: " تتشكل  84/217من قانون  06للدولة أو ما تعلق باعتمادها ة هذا ما ورد على وجه اخلصوص يف املادة

امليزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق األحكام 

  .1ة املعمول ا"التشريعية  والتنظيمي

تعترب النفقات العامة إحدى األدوات الرئيسية اليت تنفذ ا الدولة سياستها املالية، يتم تقسيم النفقات العامة 

يف اجلزائر إىل قسمني: نفقات التسيري ونفقات التجهيز، وهذا ما نصت من الناحية االقتصادية (تبويب اقتصادي) 

  .2)90/21( اسبة العموميةعليه املادة الثالثة من قانون احمل

تلك النفقات اليت ختصص للسري العادي ملرافق  يقصد بنفقات التسيري: (النفقات الجارية) نفقات التسييرأوال: 

ومنه ال ميكن مالحظة أي قيمة مضافة الدولة، مهمتها ضمان استمرارية سري مصاحل الدولة من الناحية اإلدارية، 

                                                           
  .53-52، ص ص 2010، دار الكتاب احلديث، مصر، المالية على النفقات العامةالرقابة بن داود إبراهيم،   1
  .35، اجلريدة الرمسية رقم 15/08/1990) املتعلق باحملاسبة العمومية، املؤرخ يف 90/21القانون (  2
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نفقات التسيري إىل أربعة  1)84/17(من القانون  24قسمت املادة  لالقتصاد الوطين.منتجة حتملها هذه النفقات 

  :2أبواب

  الباب األول: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من االيرادات

رية للتكفل بأعباء الدين العمومي واملعاشات وكذلك خمتلف األعباء احملسومة من وهي االعتمادات الضرو 

  .اإليرادات

  العمومية ب الثاني: تخصيصات السلطاتالبا

واملعدات  األجهزةالضرورية لتسيري مصاحل الوزارات من ناحية املستخدمني و  االعتماداتعبارة عن وهي 

  والعتاد.

  الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح

املتعلقة باملوظفني واألدوات (أشغال وهي عبارة عن جمموع االعتمادات اليت توفر جلميع املصاحل وسائل التسيري 

  الصيانة، إعانات التسيري..اخل).

  الباب الرابع: التدخالت العمومية

الدولية، مسامهة الدولة يف  وهي متعلقة بنفقات التحويل (إعانات اجلماعات احمللية، املسامهات يف اهليئات

 وغريها من أموال الدعم). صناديق املعاشات وصناديق الصحة

هي تلك النفقات اليت هلا طابع االستثمار، يتولد عنها زيادة الناتج الوطين : )االستثمار( نفقات التجهيزثانيا: 

اإلمجايل، وبصفة عامة ختصص نفقات التجهيز للقطاعات االقتصادية للدولة من أجل جتهيزها بالوسائل وهذا قصد 

  :3ثالثة أبواب إىلوصنفتها  )84/17(من القانون  35 حتقيق تنمية مستدامة، نصت عليها املادة إىلالوصول 

 

                                                           
  .28، اجلريدة الرمسية رقم 07/07/1984) املتعلق بقوانني املالية، املؤرخ يف 84/17القانون (  1
  .33-32لي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص ص ع  2
  .58ص  ،2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرمجال لعمارة،   3
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  الباب األول: االستثمارات المنفذة من قبل الدولة

االقتصادية  املنشآتوهي موزعة على القطاعات التالية: الصناعة، الفالحة والري، دعم اخلدمات املنتجة، 

  القاعدية، دعم احلصول على السكن، خمططات البلدية للتنمية، مواضيع خمتلفة. املنشآتواإلدارية، الرتبية والتكوين، 

  الباب الثاني: إعانات االستثمار الممنوحة من قبل الدولة

  وخفض نسب الفوائد.التخصيص اخلاص وهي النفقات املوجهة لدعم النشاط االقتصادي مثل حسابات 

  النفقات األخرى بالرأسمالالباب الثالث: 

  خاصة بالربنامج التكميلي للواليات وكذلك احتياطي النفقات غري املتوقعة.وهي 

يالحظ أن تقسيم ميزانية النفقات خيضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة ختصيص االعتمادات، ومعناها أن 

  العام.اعتماد الربملان للنفقات ال جيوز أن يكون إمجاليا بل جيب أن خيصص مبلغ معني لكل وجه من أوجه اإلنفاق 

  الفرع الثاني: تطور النفقات العامة

  .اجلدول املوايل يبني تطور النفقات العامة يف اجلزائر ومكوناا

  )1999-1990( تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة): 1.3جدول رقم (ال

  : مليار دجالوحدة                                                                                                

النفقات   السنة

  الكلية

معدل الزيادة 

 %يف النفقات

النسبة من إمجايل   نفقات التسيري

  % النفقات

النسبة من إمجايل   نفقات التجهيز

  %النفقات 

1990  134.4  8  88.8  66.1  45.6  33.9  
1991  195.8  45.7  153.8  78.6  42  21.4  
1992  320.2  63.5  247.6  77.3  72.6  22.7  
1993  425.3  32.8  323.7  76.1  101.6  23.9  
1994  461.8  8.6  344.6  74.6  117.2  25.4  
1995  589.3  27.6  429.5  72.9  159.8  27.1  
1996  724.6  23  525.6  72.5  199.1  27.5  
1997  845.2  16.6  609.5  72.1  235.7  27.9  
1998  876.2  3.7  640  73  236.2  27  
1999  961.7  9.8  755.6  78.6  206.1  21.4  

ص ص ، 2011-1962حوصلة إحصائية من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات، : المصدر    

211- 213.  



)2018-1990تطور متغيرات السياسة المالية ومتغيرات مربع كالدور لالقتصاد الجزائري خالل الفترة (ل يةتحليلدراسة الفصل الثالث:   

 

139 

 

يالحظ من اجلدول أن النفقات الكلية متيزت باالرتفاع رغم اهودات املبذولة من طرف الدولة قصد ختفيضها 

مليار  134.4ب  1990قدرت النفقات العامة لسنة من اجل ختفيض عجز املوازنة العامة،  استقرارها األقلعلى  أو

معدل منو  بأعظممليار دج، فيما ارتفعت  195.8ورصيد بلغ  %45.7 إىلدج لرتتفع بسنة واحدة مبعدل وصل 

قرار احلكومة  إىلويرجع هذا االرتفاع مليار دج،  320.2ورصيد قدر ب  %63.5ب قدر  1992سنوي ممكن سنة 

فئة الشبكة  إىلاملساعدات املالية املمنوحة  إىل، وكذلك 1991اجلزائرية برفع أجور ورواتب العمال يف سبتمرب 

 1991مليار دج سنة  71، وبالتايل انتقلت الكتلة النقدية اخلاصة باألجور من 1992من فيفري  ابتداءاالجتماعية 

وكذلك ، 1بالقيمة احلقيقية %50ارتفاع النفقات التحويلية بنسبة  إىل باإلضافة، 1992مليار دج سنة  110.3 إىل

ذلك ارتفاع نفقات التطهري املايل  إىل، ضف ارتفاع حجم النفقات العسكرية بسبب الظروف األمنية الصعبة

 1992مقارنة مع سنة  منو منخفضة يف النفقات العامة لكن مبعدالتليتواصل هذا االرتفاع للمؤسسات العمومية، 

(توقيع اتفاقية ستاند باي وتطبيق  )1999-1995(فرتة الوهذا نتيجة للسياسة التقشفية اليت انتهجتها اجلزائر خالل 

  .لتحكم يف معدالت التضخم املرتفعة، دف التخفيض من عجز املوازنة واخمطط التعديل اهليكلي باجلزائر)

    )1990-1999( نفقات التجهيز خالل الفترةو  نفقات التسيير): تطور 1.3شكل رقم (

  

  .)1.3(دول رقم باالعتماد على بيانات اجل : من إعداد الباحثةالمصدر

)، وكان هلا الدور الرئيسي يف 1990-1999نفقات التسيري كانت يف ارتفاع مستمر خالل الفرتة (نالحظ أن 

كحد أقصى  %78.6و 1990كحد أدىن سنة  %66.1زيادة النفقات العامة إذ استحوذت على نسبة ترتاوح ما بني 

، ويرجع هذا االرتفاع إىل اعتبارات سياسية واجتماعية باإلضافة إىل اعتبارات 1999من إمجايل النفقات وهذا سنة 

  من املداخيل اخلارجية. %67ديد املديونية اليت تستحوذ على حوايل اقتصادية، وباألخص من جراء تس

                                                           
  .136ص ، 2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)مدين بن شهرة،  1
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) تزايد مستمرا نتيجة تنشيط النمو االقتصادي وتشجيع 1990-1998عرفت نفقات التجهيز خالل الفرتة (

االستثمار الذي يتطلب توفري جتهيزات البنية التحتية مع إعطاء األولوية إىل إمتام الربامج املخطط هلا يف هذه الفرتة 

ضت ، حيث اخنفليت اختذت خلفض اإلنفاق وترشيدهنتيجة التدابري السياسية ا 1999نفقات التجهيز سنة  اخنفضت

  .1999سنة  %21,4اىل  1997سنة  %27,9 نسبة نفقات التجهيز من جمموع النفقات العامة من

  )1999-1993( ): هيكل نفقات التسيير في الجزائر خالل الفترة2.3شكل رقم (

 

  )3من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات امللحق رقم (المصدر: 

الرواتب واألجور  متثل ،أن نفقات التسيري تنقسم إىل ست أبواب رئيسية )2.3رقم ( يتضح من خالل الشكل

تليها التحويالت خالل هذه الفرتة، % 39,89بلغت نسبتها يف املتوسط حيث ، النسبة األكرب من نفقات التسيري

 %12,4بنسبة  اخلدمات العامة، %14,88بنسبة  فوائد الدين العام تأتى بعد ذلك، %21,78بنسبة االجتماعية 

وبالتايل تتضح األمهية  ،على التوايل %4,48و %6,57بنسبة  ومعاشات ااهديناملواد والتجهيزات وأخريا نفقات 

النسبية لكل من الرواتب واألجور والتحويالت اجلارية يف نفقات التسيري، حيث تساهم يف زيادة الطلب الكلي ومن 

   .مث زيادة الناتج احمللي

  

  

  

  

    

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

40,70 42,95 41,14 39,41 39,27 39,51 36,27

3,54 3,79 3,58 3,49 3,34 5,80 7,81
5,92 5,38 6,74 6,41 7,27 7,27 6,99

26,14 23,22 21,59 21,32 19,47 18,96 21,76

9,56 12,16 14,26 16,44 18,28 16,95 16,49
14,13 12,51 12,70 12,92 12,37 11,51 10,68

أ�ور ��� ا���	ھد�ن �واد و �وازم ��و��ت �	ر�� �وا�د ا�د�ن ا���و��  د�	ت ��و���
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  )1993-1999( في الجزائر خالل الفترة جهيز): هيكل نفقات الت3.3شكل رقم (

  

  .)4من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات امللحق رقم (المصدر: 

 البنية التحتية كانت من نصيبيف السنوات األوىل  ة لنفقات التجهيز بيتضح من خالل الشكل ان أكرب نس

للبلد يف  نتيجة تدهور الوضع االقتصادي بعدها هذه النسبة، لتنخفض 1995سنة  %35,13حيث بلغت نسبتها 

عدها نفقات الزراعة والصيد البحري واملوارد املائية، لتأيت بعد بوالتهيئة العمرانية و  ءمث تليها نفقات البناهذه الفرتة، 

سنة  %19,06 ذلك نفقات الرتبية والتعليم، واليت نالحظ اخنفاض نسبتها من سنة اىل أخرى، حيث مثلت نسبة

أما بقية القطاعات كالصناعة والطاقة والسياحة فقد كانت  .1999سنة  %14,61كأعلى نسبة هلا لتصل اىل  1995

حصتها ضعيفة خالل هذه الفرتة مقارنة مع القطاعات األخرى، ولقد جاء هذا التوزيع متاشيا مع طبيعة السياسة 

تياجات اجلزائر من مشاريع اإلسكان والبنية التحتية، حتديث املرافق االقتصادية املطبقة خالل هذه الفرتة، وتلبية الح

  العامة لتحقيق تنمية شاملة جلميع القطاعات االقتصادية.

  إليرادات العامةالمطلب الثاني: تحليل تطور ا

اخلزينة العامة تعترب اإليرادات العامة الوسيلة املالية للدولة لتغطية نفقاا، وقد تطور مفهومها من أداة لتزويد 

نعرض فيمايلي أصناف  باألموال الالزمة هلا إىل أداة للتأثري يف احلياة العامة وحتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

اإليرادات العامة يف اجلزائر، كما نقدم حتليال مفصال للتطورات املختلفة اليت شهدا هذه اإليرادات خالل الفرتة 

)1999-1990.(  
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1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

17,1 16,85 19,06 18,27 19,68 15,27 14,61

27,06 27,46 23,59 22,12 21,27 33,42 34,78

31,84 32,56 35,13 32,83 33,96 25,38 25,81

1,16 0,87 0,2 6,05 0,14 5,01 5,46,36 5,53 6,15 4,35 4,74 3,93 3,55
16,49 16,74 15,87 16,38 20,21 16,99 15,85

ا��ر"�� وا���!�م ا�"�	ء وا����� ا���را��� ا�"��� ا������ ا���	�� ا�&�	�� وا�ط	$� ���ا�زرا�� وا�&�د ا��ري وا��وارد ا��	
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  تصنيف اإليرادات العامة في الجزائر الفرع األول:

  :1قسمني إىل 84/17تصنف اإليرادات العامة للدولة وفقا للقانون 

 أوال: اإليرادات اإلجبارية

هذه  تتضمن .اإليرادات اجلبائية وبدون مقابل، واملتمثلة يف تتكون من جمموع االقتطاعات املنفذة بالقوة

  خمتلف الضرائب والرسوم املدرجة كالتايل: االيرادات

، االرباح التجاريةو  : وهي ضرائب تفرض على خمتلف أنواع الدخول كاألرباح الصناعيةالضرائب المباشرة  -أ

 فوائد السلف والضمانات.و األجور و التجارية، املرتبات  غري

تفرض على جممل املواد : وتسمى أيضا الرسم على رقم األعمال، الضرائب المختلفة على األعمال   -ب

 الستهالكية، فهي إذن ضرائب غري مباشرة على االستهالك.

: حقوق التسجيل هي ضرائب تفرض أساسا على التداول القانوين باألموال حقوق التسجيل والطابع  -ت

كنقل حقوق امللكية وحق االنتفاع واملبادالت، كما تفرض على تصرفات قانونية أخرى مثل تسجيل 

أو الطالق، أما حقوق الطابع فهي ضرائب تفرض على األوراق الرمسية املدنية أو القضائية عقود الزواج 

 مثل جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة،....اخل.

: وهي متس املواد غري اخلاضعة للرسم على رقم األعمال (الذهب، البالتني لضرائب غير المباشرةا   -ث

 الكحول، اخلمور).

 احلدود الوطنية مبناسبة استريادها أو تصديرها. اجتيازها: ختضع هلا جمموع السلع عند الجمركية الحقوق   -ج

تتكون من اقتطاعني مها: ضريبة على إنتاج البرتول السائل والغازي وضريبة مباشرة على  لجباية البترولية:ا   -ح

 النقل عرب القنوات.األرباح الناجتة عن النشاطات البرتولية املتعلقة بالبحث واالستغالل و 

ضد أشخاص خمالفني للنصوص سارية  وإداريةوهي عقوبات مالية حكمت ا هيئات قضائية الغرامات:    -خ

 املفعول.
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  اإليرادات االختياريةثانيا: 

تشمل املوارد على املشاركات واملسامهات املدفوعة من طرف األشخاص مقابل سلع أو خدمات توكلهم عليها 

  فيمايلي:الدولة، وتتمثل 

ثرواا أو : وهي املوارد اليت حتصل عليها الدولة من خالل تصفيتها لمداخيل األمالك التابعة للدولة  -أ

 ة أو رخصة أو خدمة.استغالهلا يف شكل إجار 

هي كل املكافات املقبوضة من طرف الدولة : التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة واألتاوى  -ب

  وتتمثل فيمايلي:مقابل استعمال خدماا، 

 ؛املكافآت احملصلة من النشاطات الصناعية والتجارية للدولة مقابل ما تؤديه من خدمات -

 يامها بنشاطات مصرفية أو تأمينية؛املكافآت احملصلة من النشاطات املالية للدولة عند ق -

 املكافآت احملصلة من النشاطات اإلدارية اليت تسريها الدولة مقابل رسوم. -

 : وما مييز هذه األموال أا تقدم للدولة بدون مقابلالمخصصة للمساهمات والهدايا والهباتاألموال   -ت

  باملسامهة املالية غري اإلجبارية لألشخاص يف متويل نفقة عمومية. األمرويتعلق 
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  الفرع الثاني: تطور اإليرادات العامة

  .العامة يف اجلزائر اإليراداتاجلدول التايل يبني تطور 

  )1999-1990( في الجزائر خالل الفترة ةالعام اإليرادات): تطور 2.3جدول رقم (

  الوحدة: مليار دج                 

  االيردات  السنة

  الكلية

اجلباية 

  البرتولية

  اجلباية

  العادية

  إيرادات

  اخرى

 اإليرادات

 GDPالكلية/

اجلباية 

 اإليراداتالبرتولية/

  الكلية

اجلباية 

اإليراداالعادية/

  الكلية ت

اجلباية 

 GDPالبرتولية/

اجلباية 

 GDPالعادية/

1990  152.5 76.2 71.1 5.2 27,51 49,97 46,62 13,74 12,82 
1991  248.9 161.5 82.7 4.7 28,87 64,89 33,23 18,73 9,59 
1992  311.9 193.8 108.9 9.2 29,02 62,14 34,92 18,03 10,13 
1993  314 179.2 121.5 13.3 26,39 57,07 38,69 15,06 10,21 
1994  477.2 222.2 176.2 78.8 32,08 46,56 36,92 14,94 11,85 
1995  611.7 336.2 242 33.6 30,51 54,96 39,56 16,77 12,07 
1996  825.2 496 290.6 38.6 32,11 60,11 35,22 19,30 11,31 
1997  926.7 564.8 314 47.9 33,33 60,95 33,88 20,32 11,29 
1998  774.5 378.6 329.8 66.1 27,36 48,88 42,58 13,38 11,65 
1999  950.5 560.1 314.8 75.6 29,35 58,93 33,12 17,30 9,72 

 -211ص ص ، 2011-1962حوصلة إحصائية ، انات الديوان الوطين لإلحصائيات: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيالمصدر

213.  

اليت أدخلتها  لإلصالحاتنظرا  )1990-1999(عرفت اإليرادات العامة يف اجلزائر تزايدا مستمرا خالل الفرتة 

قودنا إىل حتديد هيكل اجلباية بشكل عام، إذ إن احلديث عن السياسة الضريبية ي .اجلزائر على نظامها الضرييب

واجلباية العادية اليت تبقى نسبتها متواضعة رغم  %50تتكون احلصيلة اجلبائية من اجلباية البرتولية اليت متثل أكثر من 

ت هدف اإلصالح الضرييب إحالل اجلباية النفطية باجلباية العادية وتقليص عجز املوازنة من خالل تقليص النفقا أن

  .وزيادة اإليرادات

مث ارتفعت سنة  1990مليار دج سنة  76.2يتضح من خالل اجلدول أن اإليرادات اجلبائية البرتولية بلغت 

مليار دج ويرجع ذلك إىل الطلب الكبري على املوارد البرتولية بسبب حرب اخلليج وقد استمرت  161.5إىل  1991

بسبب اخنفاض سعر الربميل، وعليه نالحظ أنه رغم أمهية اجلباية  1998، مث تراجعت سنة 1997الزيادة لغاية سنة 

سعر الصرف، سعر تقر الرتباطه بعدة عوامل خارجية مثل البرتولية يف متويل خزينة الدولة فإا تبقى موردا غري مس

  الربميل من النفط، الطلب العاملي على احملروقات والظروف السياسية واألمنية.
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 1995مليار دج سنة  242 إىل 1990مليار دج سنة  71,1جلباية العادية انتقلت من ا إليراداتبالنسبة 

نظرا  %42.58 اإلمجالية اإليرادات، حيث بلغت مسامهتها يف 1998مليار دج سنة  329.83 إىلواستمرت لتصل 

على الواردات  TVAاجليد حلصيلة الضرائب اخلاصة بالتجارة، كما ارتفعت حصيلة الرسوم اجلمركية وضريبة  لألداء

ج التصحيح اهليكلي الذي جاء نتيجة حترير التجارة اخلارجية، كما اجتهت الضرائب حنو االرتفاع وذلك نتيجة برنام

 إىل باإلضافةللرسم على القيمة املضافة  اإلعفاءاتوالتقليل من  IRG اإلمجايلمعدل الضريبة على الدخل  فعدفيه 

  زيادة على انتعاش الضرائب غري املباشرة. %33 إىل %5املعاد استثمارها من  األرباحرفع معدل الضريبة على 

  )1990-1999( ): تطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة خالل الفترة4.3شكل رقم (

  

  ).5باالعتماد على بيانات امللحق رقم ( باحثة: من إعداد الالمصدر

إذا تفحصنا هيكل اجلباية العادية فإننا سنجد أن الضرائب غري املباشرة قد أخذت حصة األسد، إذ 

 )1999-1994(وذلك على طول الفرتة  %63و %59احنصرت نسبة مسامهتها يف جمموع إيرادات اجلباية العادية من 

وهذا عكس ما كان يهدف إليه اإلصالح الضرييب، وعليه فان فعالية اإلصالح الضرييب كانت جد متواضعة يف الرفع 

من مكانة الضرائب املباشرة، وهذا يعود لكون النظام الضرييب اجلزائري يعتمد يف األساس على الضرائب غري املباشرة، 

   التحصيل.  نظرا ملا مييز هذا النوع من الضرائب من سهولة يف

  المطلب الثالث: تحليل تطور رصيد الموازنة

القانون اسد لقانون امليزانية يف اجلزائر، حيث عرفها يف املادة السادسة على أا  84/17 يعترب القانون

التشريعية  األحكاموالنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق  اإليراداتتتشكل من 

  املعمول ا.
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بأا الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيري  90/211 كما عرفها القانون

  واالستثمار ومنها نفقات التجهيز الداخلة والنفقات برأس املال وترخص ا.

وارد والنفقات النهائية للدولة وترخص ا دف إذن املوازنة العامة للدولة هي وثيقة تشريعية سنوية تقرر امل

  تسيري وجتهيز املرافق العمومية.

حتكم املوازنة العامة يف اجلزائر عدة مبادئ وهي املبادئ املتعارف عليها املتمثلة يف (مبدأ السنوية، مبدأ 

الوحدة، مبدأ الشمولية، مبدأ عدم التخصيص، مبدأ توازن امليزانية). غري أن ما يهمنا هنا هو طبيعة هيكل املوازنة 

  .آلخرمن بلد  العامة يف التشريع اجلزائري، ألن هذا اهليكل خيتلف

  )1990-1999(تطور رصيد الموازنة في الجزائر خالل الفترة : )5.3رقم: ( شكل

  

  ).6: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات امللحق رقم (لمصدرا

شهدت يتضح من خالل الشكل أن املوازنة العامة كانت تعاين عجزا دائما خالل عقد التسعينات، حيث  

نتيجة الرتفاع النفقات العمومية مقارنة باإليرادات احملصلة، لتحقق  )1992-1995(عجزا متواصال خالل الفرتة 

، والسبب 1998 سنة، لكن هذا الفائض مل يستمر حيث حققت املوازنة العامة عجزا 1997و 1996فائضا سنيت 

دوالر للربميل، ما أثر على  12.28سنة، حيث وصل سعر البرتول إىل يف هذه اليف ذلك هو ايار أسعار البرتول 

، وباخنفاض 1998مليار دج سنة  378.6إىل  1997مليار دج سنة  564.8عوائد اجلباية البرتولية واليت اخنفضت من 

 926.7إيرادات اجلباية البرتولية اليت متثل حصة األسد من إمجايل اإليرادات العامة اخنفضت اإليرادات العامة من 

  ، وهذا ما أوقع امليزانية العامة يف عجز كبري.1998مليار دج سنة  774.5إىل  1997مليار دج سنة 

                                                           
  املتعلق باحملاسبة العمومية. 15/08/1990املؤرخ يف  90/21القانون   1

-200

-100

0

100

200

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999



)2018-1990تطور متغيرات السياسة المالية ومتغيرات مربع كالدور لالقتصاد الجزائري خالل الفترة (ل يةتحليلدراسة الفصل الثالث:   

 

147 

 

خالل الفرتة ت يف تفاقم عجز املوازنة يف اجلزائر إىل جانب اخنفاض أسعار البرتول هناك عوامل أخرى سامه

  :1نعرضها فيمايلي )1999-1990(

  صعوبة التحكم يف حجم النفقات العامة اليت تزداد تضخما سنة بعد أخرى؛ -

ضعف حصيلة اجلباية العادية نتيجة ضعف كفاءة النظام الضرييب وعدم قدرة الدولة على القضاء على  -

 موارد موازنتها؛التهرب الضرييب الذي خنر 

 ثقل عبء الديون العمومية على املوازنة العامة. -

لكن يبقى العامل األهم واملؤثر يف العجز هو الظرف االقتصادي للبلد، فحالة الركود تعمق من هذا العجز 

يف وحالة االنتعاش ختفف من حدته، دون أن ننسى العامل السياسي واألمين اخلطري الذي كانت تعاين منه اجلزائر 

، حيث ساهم بشكل كبري يف تعطيل األنشطة االقتصادية وعلى رأسها اإلنتاج النفطي، مما اثر سلبا العشرية السوداء

على حصيلة اإليرادات املالية، كما أن عملية تعزيز مقومات األمن تضمن نفقات كبرية، األمر الذي ألقى بضغوطات 

  إضافية على املوازنة العامة.

  )1998-1989السياسة المالية في ظل اإلصالحات االقتصادية (المطلب الرابع: 

، حيث أظهرت ضعف النظام االقتصادي خاصة 1986ظهرت بوادر االيار لالقتصاد اجلزائري بعد أزمة 

فيما يتعلق باحلصول على املوارد املالية املوجهة لتمويل االقتصاد، لتشرع اجلزائر منذ بداية التسعينات يف تطبيق 

ة السياسة املالية ألسعار االقتصادية، من أجل تغيري منط تسيري االقتصاد والتخفيف من تبعي اإلصالحاتجمموعة من 

وقد اعتمدت اجلزائر يف البداية سياس·ة تصحيحية ذاتية، مث جلأت إىل املؤسسات املالية الدولية من أجل  ،النفط

  دفع عجلة التنمية االقتصادية.

اليت قامت ا احلكومة لزيادة اإليرادات العامة للدولة، ومن مث ختفيض  اإلصالحات أهمنعرض فيمايلي 

  العجز أو حتقيق الفائض. 
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 )1989-1993(خالل مرحلة ما قبل التعديل الهيكلي  اإلصالحسياسات ل: الفرع األو 

سياسة ميزانية متشددة مستمدة فلسفتها من أدبيات صندوق  1991و 1989طبقت اجلزائر بني سنيت 

، فيما خيص ضرورة )1991جوان  3والثانية يف  1989األوىل يف ماي  Stand-buy(عقد اتفاقييت  النقد الدويل

عدم رفع أجور املوظفني، كما عملت مع  اإليراداتزيادة عجز امليزانية وختفيض النفقات و التخلص من 

اقتصاد السوق وسعيها لالندماج يف االقتصاد  إىلدراج تدابري جديدة تتماشى مع انتقال اجلزائر إاحلكومة على 

  العاملي، نذكر منها مايلي:

  أوال: إصالح نظام األسعار

من  السلطات اجلزائرية عن نظام جديد يرتكز على التحرير شبه الكامل لألسعار،، أعلنت 1989يف جويلية 

 :مها األسعاروالذي مييز بني نوعني من  باألسعاراملتعلق  12-89خالل قانون 

  األسعار المقننة  -أ

 هي اليت ختضع إلدارة الدولة سواء عن طريق حتديد األسعار القصوى أو اهلوامش القصوى.

 األسعار الحرة  -ب

كل السلع واخلدمات اليت ال ختضع أسعارها للنظام السابق، ويشرتط على املعنيني ذا النظام التصريح   ختص

  بسعر البيع عند اإلنتاج لدى السلطات العمومية املختصة.

يهدف هذا النظام إىل متكني ميكانيزمات السوق من تنظيم أسعار السلع واخلدمات اليت من أجلها يقدم 

ب نتائج إجيابية لصاحل االستثمار واإلنتاج والطلب، إضافة إىل قياس كثافة املنافسة اليت متثل مؤشر نظام العرض والطل

  ممتاز للوضعية احلقيقية للسوق.

الذي مبقتضاه حتدد بصفة حرة  1995جانفي  25املؤرخ يف  06-95 األمراقتصاد السوق صدر  إطارويف 

 إذا لألسعارالدولة تتدخل لتقيد من مبدأ احلرية العامة  أنأسعار السلع واخلدمات، اعتمادا على قواعد املنافسة إال 

بالنسبة لقطاع نشاط معني أو يف منطقة  توفرت بعض الشروط مثل حدوث كارثة طبيعية أو صعوبات يف التموين

  .1جغرافية معينة
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  اإلصالح الضريبيثانيا: 

اجلباية  إىلتنظر  وأصبحتاالقتصادية عموما واجلبائية خصوصا،  اإلصالحاتباشرت اجلزائر جمموعة من 

االقتصاد  إنعاشعنصر فعال حلل مشكل اختالل التوازنات اليت دد نظامها االقتصادي واملايل بغرض  أاعلى 

  اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية.  إحالل إطارالوطين، وهذا يف 

جمموعة من اإلصالحات الضريبية، وذلك ملواكبة اإلصالحات االقتصادية  1992باشرت اجلزائر سنة 

، يرتكز هذا اإلصالح على تأسيس ثالث ضرائب جديدة هي: الضريبة والتحوالت اليت يشهدها االقتصاد الدويل

  أرباح الشركات والضريبة على القيمة املضافة.على الدخل اإلمجايل، الضريبة على 

  :1نعرض فيمايلي أهم اإلصالحات اليت مست النظام الضرييب

 ؛%33إىل  %5زيادة معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من  -

واليت لعبت دورا  %4و %0إدخال الضريبة على القيمة املضافة بأربعة معدالت ترتاوح بني  1994مت سنة  -

 كبريا يف توسيع القاعدة الضريبية؛

، دف التخفيف من العبء 1994إعادة هيكلة معدالت ضريبة الدخل على األفراد والشركات سنة  -

كما خفضت املعدل احلدي للضريبة  ،%38إىل  %42الضرييب، حيث مت خفض معدل ضريبة الشركات من 

 ؛%50إىل  %70على دخول األفراد من 

 اإلعفاءات على ضريبة القيمة املضافة وزيادة معدالا؛خفض  -

كأقصى حد، كما أصبحت   %21إلغاء النسبة القدمية لضريبة القيمة املضافة وحتديدها ب  1995مت سنة  -

 متس كل من قطاع البنوك والتامني واألنشطة املهنية واملنتجات البرتولية؛

 5حيث خفضت عدد املعدالت فوصل إىل  1997و 1996إعادة هيكلة تعريفة االسترياد خالل عامي  -

   .%40و %0معدالت ترتاوح بني 

 

                                                           
 ،1720، 7، العدد المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، 2014-1990أثر السياستان النقدية واملالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر للفرتة وليد بشيشي وسليم جملخ،   1

  .74-73ص ص 
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   إصالح القطاع العام:ثالثا: 

  مشل هذا اإلصالح النقاط التالية:

، حيث أصبحت اهليئات املسؤولة عن )1-88(مت ذلك من خالل القانون استقاللية المؤسسات العمومية: 

املؤسسات هلا احلرية التامة يف اختاذ القرارات واختيار االستثمارات والتقييم دون العودة للجهة املركزية. دف هذه 

واملسامهني، وامللكية  اإلدارةمتثل  إداريةالتفريق بني تسيري املؤسسات االقتصادية بواسطة جلان  إىل اإلصالحات

  .1اليت تبقى يف يد الدولة عن طريق صناديق املسامهة اإلدارية

تتمثل عملية التطهري املايل يف حمو ديون املؤسسات العمومية جتاه البنوك  :التطهير المالي للمؤسسات العمومية

  :2وسعت الدولة من خالهلا اىل حتقيق األهداف التالية 1991واخلزينة العمومية، دخلت حيز التنفيذ بداية نوفمرب 

 استعادة التوازنات املالية للمؤسسات العمومية لتمكينها من حتقيق أرباح فيمابعد؛ -

 توفري الشروط املثلى إلنعاش املؤسسات العمومية لإلنتاج؛ -

 منح املؤسسات العمومية فرصة للتخلص من الديون؛  -

  السماح بإقامة عالقات جتارية بني املؤسسة والبنوك. -

إنشاء ما يسمى ب وطء اإلصالحات على الفئات اهلشة واحملرومة قامت احلكومةن مللتقليل الشبكة االجتماعية: 

، وقد كان ذلك من خالل صندوق تعويض األسعار 1992من سنة  ابتداءبصندوق دعم الفئات االجتماعية احملرومة 

حدد املرسوم  دج أو املنعدمة الدخل، وقد 7000حيث تستفيد منه الفئات االجتماعية اليت هلا دخل يقل أو يساوي 

شروط تطبيق الدعم املباشر ملداخيل الفئات االجتماعية احملرومة  1992-2-11املؤرخ يف  )46-92(التنفيذي رقم 

  .3وكيفياته

                                                           
  .4ص ، 2005ة، اجلزائر، العدد الثامن، ، جامعة حممد خيضر، بسكر اإلنسانيةمجلة العلوم ، نظرة عامة حول التحوالت االقتصادية يف اجلزائركربايل، ".داد   1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية 1990دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية منذ سنة خالد منة،  2

  .190)، ص 2014-2015، (-3-ائر والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلز 
ص ، 2009جلزائر، العدد السابع عشر، ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، امجلة العلوم اإلنسانية، مكانة السياسة املالية ضمن برامج التصحيح اهليكلي يف اجلزائر، ةبن مسينعزيزة   3

  .107-106ص 
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 31-1994أفريل  1( إجراءات تصحيح السياسة المالية في ظل برنامج االستقرار االقتصاديالفرع الثاني: 

 )1995 مارس

برنامج االستقرار االقتصادي املدعم من طرف املؤسسات املالية الدولية ملدة سنة شرعت اجلزائر يف تطبيق 

  :1وقد اختذت احلكومة عدة إجراءات لتصحيح االختالالت يف السياسة املالية تتمثل أساسا فيمايلي

املستورد حترير األسعار واالكتفاء بدعم أسعار مخس مواد أساسية واملتمثلة يف: احلبوب، السميد، الدقيق  -

 احلليب ودقيق األطفال؛

 ؛%50ختفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة  -

 تثبيت كتلة أجور الوظيف العمومي وضبط اإلنفاق العام؛ -

 ؛1993-10-5املؤرخ يف  12-93وضع ألول مرة يف اجلزائر قانون االستثمار رقم  -

 استقاللية املؤسساتوميكانيزمات لالنتقال إىل اقتصاد السوق (إعادة اهليكلة،  آليات إجياد -

 اخلوصصة...).و 

نسبيا وبشكل مؤقت يف حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي من بينها: اخنفاض يف عجز  اإلجراءاتجنحت هذه 

، هذا يف الوقت الذي كانت اخلزينة 1994سنة  %4.4إىل  1993سنة من الناتج احمللي اإلمجايل  %8.7املوازنة من 

  املؤسسات العمومية وتقليص استدانتها جتاه النظام املصريف.العمومية تتابع عملية تطهري 

مارس  -1995إجراءات تصحيح السياسة المالية في ظل برنامج التعديل الهيكلي (أفريل الفرع الثالث: 

1998( 

ضمن برنامج التعديل اهليكلي املربم مع املؤسسات املالية  االقتصاد الوطينواصلت اجلزائر جمهوداا إلصالح 

مواصلة  إىل باإلضافةيل دائم، غاالقتصاد واستقراره، مع احملافظة على مستوى تش إنعاشحيث ركزت على ، الدولية

اهليكلية للمؤسسات الصناعية، والبدء خبوصصة جزء من املؤسسات العمومية ومواصلة التحرير  اإلصالحاتتعميق 

االقتصادي، ويف نفس الوقت العمل على حتسني شبكة احلماية االجتماعية وتعزيزها بتدابري لضمان احلماية الالزمة 

  للفئات املتضررة من هذه اإلصالحات.

                                                           
  .9، ص مرجع سبق ذكره، كربايلبغداد   1
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، مث حتقيق فائض 1996فيما يتعلق بامليزانية، حرصت الدولة على ختفيض العجز وإزالته ائيا ابتداء من سنة 

  :1لتحقيق ذلك اختذت الدولة اإلجراءات التالية .ستثماربعد ذلك لتدعيم اال

 : وذلك عن طريق:زيادة االيرادات  -أ

 توسيع الضريبة على القيمة املضافة؛ -

 .زيادة املردود الضرييب، وذلك عن طريق مكافحة الغش والتهرب من الضريبة -

 : وذلك عن طريق:تقليص النفقات  -ب

 ختفيض النفقات اإلدارية؛ -

 أجور الوظيف العمومي؛التحكم يف كتلة  -

 إزالة دعم أسعار املواد املدعمة وتقليص نفقات صندوق التطهري املايل للمؤسسات العمومية؛ -

 عقلنة نفقات التجهيز. -

حقق هذا الربنامج نتائج مرضية فيما يتعلق باملالية العامة، حيث اخنفضت نسبة عجز امليزانية اية سنة 

، توحي هذه النتيجة باألداء اجليد لسياسة 1994سنة  %4.4مجايل مقابل من الناتج احمللي اإل %1.4إىل  1995

  امليزانية يف املدى املتوسط. 

رغم اإلصالحات املنتهجة واليت اهتمت بإعادة اهليكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية مصحوبة بتطهري مايل 

هلذه األخرية، غري أا مل متس جمال التشغيل، وعليه تقهقرت احلالة العامة للنمو االقتصادي والتشغيل، نتيجة غياب 

ومية واخلاصة، نفس الشيء ميكن قوله عن معدالت االستثمارات اجلديدة من قبل املؤسسات االقتصادية العم

، مما يدل على ضعف ، وكذلك ارتفاع حجم املديونية اخلارجية1992التضخم اليت وصلت إىل أعلى مستوياا سنة 

عن اختالل يف املالية العامة للدولة أضفى ميزة عدم القدرة على  أسفر، وهذا ما آنذاكمتويل الدولة الذايت لالقتصاد 

   تمرار يف حتمل العجز املوازين.االس

  

  

                                                           
  .365ص ، 2001، ، لبناناإلصالحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربيةاملركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط،   1
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-2000خالل الفترة ( في الجزائرتحليل تطور متغيرات السياسة المالية  المبحث الثاني:

8201(  

اجلزائر  شرعت، وبعد التحسن الكبري الذي شهدته أسعار البرتول يف األسواق العاملية 2000ابتداء من سنة 

يعين السري وفق املنهج الكينزي، خصوصا  هذاالتوسع يف النفقات العامة، و جديدة قائمة على اسة مالية يف تبين سي

وأن الفرتة السابقة شهدت ترديا كبريا يف الوضع االقتصادي على غرار الوضع االجتماعي، وانعكس ذلك يف تطبيق 

صادي ، وتشمل كل من برنامج دعم اإلنعاش االقت2014إىل غاية  2001برامج اإلنعاش االقتصادي من سنة 

  .)2010-2014(وبرنامج التنمية اخلماسي  )2005-2009(، الربنامج التكميلي لدعم النمو )2001-2004(

سنحاول من خالل هذا املبحث حتليل تطور النفقات العامة، اإليرادات العامة ورصيد املوازنة وذلك خالل 

 إلنعاشنتها اجلزائر خالل هذه الفرتة وخنتم بعرض برامج االستثمارات العمومية اليت تب، )2000-2018(الفرتة 

  االقتصاد الوطين.

  العامة المطلب األول: تحليل تطور النفقات

الفرتة تزايدا مستمرا سواء يف نفقات التسيري أو نفقات هذه عرف اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل 

  التجهيز.

  التايل:ميكن حتليل تطور النفقات العامة يف اجلزائر من خالل اجلدول 
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  )2000-2018): تطور النفقات العامة خالل الفترة (3.3جدول رقم (

  مليار دج الوحدة:                                                                                                   

  النفقات  السنة

  الكلية

معدل الزيادة 

في النفقات 

% 

النفقات العامة كنسبة 

من الناتج المحلي 

  االجمالي

  نفقات

  التسيير

النسبة من 

  إجمالي النفقات

  نفقات

  التجهيز

النسبة من إجمالي 

  النفقات

2000  1178.1  22.5 28,57 856.2  72.7  321.9  27.3  
2001  1321  12.13  31,25 963.6  72.9  357.4  27.1  
2002  1550.7  17.39  34,28 1097.7  70.8  452.9  29.2  
2003  1690.2  8.99  32,18 1122.8  66.4  567.4  33.6  
2004  1891.8  11.93  30,77 1251.1  66.1  640.7  33.9  
2005  2052  8.47  27,14 1245.1  60.7  806.9  39.3  
2006  2453  19.54  28,85 1437.9  58.6  1015.1  41.4  
2007  3108.6  26.73  33,24 1673.9  53.8  1434.6  46.2  
2008  4191  34.82  37,95 2217.8  52.9  1973.3  47.1  
2009  4246.3  1.32  42,60 2300  54.2  1946.3  45.8  
2010  4466.9  5.2  37,25 2659.1  59.5  1807.9  40.5  
2011  5853.6  31.04  40,12 3879.2  66.3  1974.4  33.7  
2012  7058.2  20.58  43,54 4782.6  67.8  2275.5  32.2  
2013  6024.1  -  14.65  36,19 4131.5  68.6  1892.6  31.4  
2014  6995.8  16.13  40,61 4494.3  64.2  2501.4  35.8  
2015  7656.3  9.44  45,84 4617  60.3  3039.3  39.7  
2016  7297.5 - 4.69  41,92 4585.6  62.8  2711.9  37.2  
2017  7282.6  - 0.2  39,17 4677.2  64.2  2605.4  35.8  
2018* 7899.1  8.47  38,9  4670.3  59.1  3228.8  40.9  

  : من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة املالية، المصدر

- ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Principaux 

indicateurs de l’économie Algérienne 2000-2018, http://www.dgpp-
mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, consulté le 17-2-2019. 

- * https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/solde-global-du-tresor. 

، حيث بلغ )2000-2012(نالحظ  من خالل اجلدول ارتفاع مستمر يف حجم النفقات العامة خالل الفرتة 

 %12.61حوايل  )2001-2004(متوسط معدل الزيادة خالل الفرتة اليت شهدت برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

وهي فرتة الربنامج التكميلي لدعم النمو فقد بلغ متوسط معدل الزيادة فيها حوايل  )2005-2009(أما الفرتة 

، وهذا دليل على استمرار الدولة يف سياستها التوسعية يف اإلنفاق، حيث تدعمت هذه الفرتة بربامج 18.18%

خاصة رصدت لصاحل واليات اهلضاب العليا وواليات اجلنوب، استمرت النفقات العامة يف التزايد خالل الفرتة 

، حيث مت دوالرمليار  286صد له الذي ر  )2010-2014(وهذا راجع إىل برنامج التنمية اخلماسي ) 2012-2010(

استكمال املشاريع اجلاري اجنازها خصوصا يف قطاعات السكك احلديدية والطرقات واملياه، وإطالق مشاريع جديدة 
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خصوصا يف قطاع حتسني التنمية البشرية وتطوير اقتصاد املعرفة لدعم البحث العلمي، إضافة إىل تعميم التعليم 

  آليل داخل املنظومة الوطنية للتعليم ويف املرافق العمومية.واستعمال وسيلة اإلعالم ا

من الناتج احمللي اإلمجايل  %36.19مليار دج أي ما يعادل  6024.1إىل  2013اخنفضت النفقات العامة سنة 

  .%2014سنة  16.13مليار دج بنسبة  6995.8مث ارتفعت من جديد إىل 

) بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته، جنم 2000-2014الفرتة (متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل 

: ارتفاع أسعار البرتول، املشاريع املربجمة سنويا يف املخططات االنفاقية 1 هذا االرتفاع عن جمموعة من العوامل أمهها

اخلاص يف اجلزائر، وبالتايل التنموية، املناصب املالية املفتوحة سنويا، ارتفاع قيمة الواردات السلعية، ضعف القطاع 

انتقال كل األعباء على عاتق القطاع العام، ضعف األسواق واملؤسسات املالية يف االقتصاد اجلزائري جيعل اجلزائر 

  تعتمد على اإلنفاق العام لبلوغ أهدافها االقتصادية واملالية واالجتماعية.

وهذا رغم بوادر أزمة يف أسعار البرتول بدءا من السداسي  2015استمر املنحى التصاعدي لإلنفاق خالل سنة 

فقد عرفت تراجعا نتيجة اإلجراءات التقشفية املتضمنة  2017و 2016، أما فيما خيص نفقات سنة 2014الثاين لسنة 

  يف قانون املالية. 

س املال راوهذا راجع اىل االرتفاع احملسوس الذي شهدته نفقات  2018ارتفعت النفقات العامة سنة 

(اعتمادات يف حسابات التخصيص اخلاص، دعم أسعار الفائدة، تسديد مستحقات الدولة ومسامهة ميزانية الدولة 

. يف املقابل 2مليار دج 180لصاحل صندوق الضمان االجتماعي) ينما اخنفضت نفقات االستثمار الفعلية حبوايل 

 يف السنوات ،%38.9، %39.17رار حيث بلغت نسبة شهدت نسبة النفقات العامة اىل الناتج احمللي شبه استق

2017، 2018.  

فيما خيص نفقات التسيري، يتضح من اجلدول حجم املبالغ الكبرية اليت خصصتها الدولة ملثل هذه النفقات 

-2000(النسبة األكرب من النفقات العامة خالل فرتة الدراسة، قدر متوسط هذه النسبة خالل الفرتة  مثلتحيث 

                                                           
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة ، أحباث املؤمتر الدويل حول: لتوظيف وتوزيع الدخل ومستوى األسعار في الجزائراأثر اإلنفاق العام على الدخل و ، بن عيسى كمال الدين  1

 12-11، (1، اجلزء الثاين، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 2014-2001وانعكاساا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 

  .28ص  ،)2013مارس 
  .13ص  ،2018، ديسمرب 2018وتوجهات سنة  2017المالية لسنة حوصلة حول التطورات النقدية و بنك اجلزائر،   2
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أمهها ارتفاع أعباء األجور والتحويالت االجتماعية  ، ويعود هذا االرتفاع إىل جمموعة من العوامل%63.3ب  )2018

  باإلضافة إىل عمليات سداد الدين العمومي.

، وهي من إمجايل النفقات العامة خالل فرتة الدراسة %36.5يف املقابل سجلت نفقات التجهيز ما نسبته 

سنة  %41.4إىل  2000سنة  %27.3األخرى عرفت منوا مستمرا، إذ ارتفعت نسبتها من إمجايل النفقات العامة من 

، يرجع هذا االرتفاع املستمر إىل تنفيذ احلكومة لربامج االستثمارات العمومية 2008سنة  %47.1لتصل إىل  2006

اق احلكومي االستثماري من أجل رفع معدل النمو ، حيث ركزت على التوسع يف اإلنف2001انطالقا من سنة 

  االقتصادي.

مليار دج  2275.5اىل  2012، لرتتفع سنة )2008-2011(عرفت نفقات التجهيز استقرار نسبيا خالل الفرتة 

، ويرجع هذا االخنفاض يف نفقات التجهيز بصفة شبه كلية اىل 2013مليار دج سنة  1892.6لتنخفض بعدها إىل 

  .2013مليار دج سنة  243.6إىل  2012مليار دج سنة  614.1نفقات قطاع السكن اليت انتقلت من 

لتشهد بعدها ، )%3.9-( 2017وبشكل معتدل سنة  )%10.7-( 2016اخنفضت نفقات التجهيز بقوة سنة 

هذا االرتفاع ناتج عن الزيادة يف العمليات املتعلقة برأس املال (خمصصات  ،%23.9بنسبة  2018ارتفاعا سنة 

  .1احلسابات اخلاصة، دعم أسعار الفائدة، دفع املتأخرات، املسامهة يف ميزانية صندوق الضمان االجتماعي)

  )2000-2018( ): هيكل نفقات التسيير خالل الفترة6.3شكل رقم (

  

  ).6( باالعتماد على بيانات امللحق رقم باحثةمن إعداد الالمصدر: 

                                                           
  .66ص ، 2019، ديسمرب التطور االقتصادي والنقدي للجزائر 2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،   1
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إىل  2000سنة  %35.8عرفت التحويالت اجلارية زيادات هامة حيث ارتفعت نسبتها من إمجايل اإلنفاق من 

، ويرجع ذلك إىل تكفل احلكومة بتعويض املتضررين من الكوارث 2010سنة  %52.83لتصل إىل  2005سنة  48%

خالل هذه الفرتة، باإلضافة إىل اإلعانات املوجهة للمواطنني لتوفري السكن الالئق هلم الطبيعية اليت شهدا اجلزائر 

والقضاء على السكن اهلش، وحتسني الرعاية الصحية وكذا املنح املوجهة للفئات املعوزة، حيث ارتفع عدد املستفيدين 

عامة. إىل جانب ذلك سامهت األجور من املنحة اجلزافية للتضامن وكذا من التعويض على األنشطة ذات املنفعة ال

بنسبة كبرية يف رفع نفقات التسيري، وهذا راجع إىل مناصب الشغل املستحدثة يف القطاع احلكومي يف إطار الصيغ 

  اجلديدة للتشغيل كعقود ما قبل التشغيل وعقود اإلدماج.

يف رفع نفقات التسيري بسيطة ألا  بالنسبة ملنح ااهدين والنفقات على املواد واللوازم كانت نسبة مسامهتها

، حيث اخنفضت نسبتها من جمموع لعمومي فقد شهدت اخنفاضا حمسوسامل تعرف زيادات كبرية، أما فوائد الدين ا

   ، وهذا راجع اىل التسديد املسبق للدين اخلارجي.2014سنة % 1,01اىل  2000سنة % 19.28نفقات التسيري من 

، عرفت كل من نفقات املستخدمني ومنح ااهدين، وكذا الدعم املوجه للمستشفيات 2018يف سنة 

واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والفوائد على الدين العام اخنفاضا طفيفا، بينما ارتفعت التحويالت اجلارية 

   .1مليار دج 1144,4لتبلغ  %13.8بنسة 

  ) 2014-2018خالل الفترة (): هيكل نفقات التجهيز 7.3شكل رقم (

  

  )7: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات امللحق رقم (المصدر

                                                           
  .65ص ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر 2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1
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يتضح من خالل الشكل أن نفقات البىن التحتية االقتصادية واإلدارية هي اليت متثل النصيب األكرب من 

لتايت بعد ذلك  تليها النفقات األخرى مث نفقات الفالحة واملوارد املائية، ،نفقات التجهيز خالل السنوات االخرية

لتبلغ  2014سنة  %7,7نفقات الرتبية والتكوين واليت نالحظ اخنفاض نسبتها من سنة اىل أخرى، حيث كانت متثل 

نفقات املناجم والطاقة املرتبة األخرية يف هيكل نفقات التجهيز، حيث بلغت نسبتها  احتلت ،2018سنة % 4,4

 النفقات األخرىماعدا  2018اخنفضت كل نفقات التجهيز سنة  . 2018 سنة %1.11من إمجايل نفقات التجهيز 

    .1)%181.8(مليار دج  894.3ارتفعت بقوة لتبلغ  اليت

  ت العامةاإليراداالمطلب الثاني: تحليل تطور 

إن اخلاصية األساسية للميزانية يف اجلزائر هو ارتباطها الشديد بتقلبات أسعار البرتول يف األسواق العاملية الن 

اجلباية البرتولية اليت متثل املورد الرئيسي مليزانية احلكومة ترتبط ارتباطا قويا بسعر النفط، فأي ارتفاع يف سعر برميل 

  يف اإليرادات والعكس صحيح.   البرتول يؤدي أوتوماتيكيا إىل ارتفاع

يف  50%لقد اعتمدت اإليرادات العامة للدولة خالل هذه الفرتة على اجلباية البرتولية واليت جتاوزت نسبتها 

  معظم سنوات الدراسة، وقصد تبيان مسار هذه اإليرادات نعرض اجلدول التايل.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .67ص ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر 2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،   1
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  )2000-2018(): تطور اإليرادات العامة في الجزائر خالل الفترة 4.3جدول رقم (

         Source : Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie , rapport des années 
2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018, http: // www.bank-of-algeria.dz. 

مليار دج سنة  1578.1نالحظ من خالل اجلدول اخنفاض حصيلة اإليرادات العامة، حيث انتقلت من 

من  %35.3أي ما يعادل  2001مليار دج سنة  1505.5من الناتج احمللي اإلمجايل إىل  %38.3أي ما يعادل  2000

 2002الناتج احمللي اإلمجايل، ويرجع السبب إىل اخنفاض أسعار البرتول يف األسواق العاملية، لكن ابتداء من سنة 

 5190.5لتصل إىل  2000مليار دج سنة  1578.1، حيث ارتفعت من شهدت اإليرادات العامة ارتفاعا ملحوظا

إىل  2000دوالر للربميل سنة  28.6، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البرتول حيث انتقلت من 2008مليار دج سنة 

دوالر للربميل وتنخفض  61.6حيت قدر ب  2009، لينخفض سعر البرتول سنة 2008دوالر للربميل سنة  99.1

امة فأحيانا ترتفع السنة، كما عرفت السنوات األخرية تذبذب يف حصيلة اإليرادات العمعه اإليرادات العامة يف نفس 

  . وأحيانا تنخفض

  

إمجايل  إيرادات غري جبائية إيرادات جبائية إيرادات خارج احملروقات  إيرادات احملروقات  السنة

  اإليرادات

القيمة    

  دج 109

النسبة من 

اإليرادات 

  % العامة

القيمة    

  دج 109

النسبة من 

اإليرادات 

  % العامة

القيمة    

  دج 109

النسبة من 

اإليرادات 

  % العامة

القيمة    

  دج 109

النسبة من 

اإليرادات 

  % العامة

القيمة    

  دج 109

2000 1213.2 76.9 364.9 23.1 349.5 22.2 15.4 0.98 1578.1 
2001 1001.4 66.5 488.5 32.5 398.2 26,5 90.3 6 1505.5 
2002 1007.9 62.9 595.1 37.1 482.9 30.1 112.2 7 1603.2 
2003 1350 68.4 624.3 31.6 524.9 26.6 99.4 5 1974.4 
2004 1570.7 70.4 652.5 29.3 580.4 26 72.1 3.2 2229.7 
2005 2352.7 76.3 724.2 23.5 640.4 20.8 83.8 2.7 3082.6 
2006 2799 76.9 840.5 23.1 720.8 19.8 119.7 3.3 3639.8 
2007 2796.8 75.8 883.1 24 766.7 20.8 116.4 3.2 3687.8 
2008 4088,6 78.8 1101.6 21.2 965.2 18.6 136.4 2.6 5190.5 
2009 2412.7 65.6 1262.4 34.3 1146.6 31.2 115.8 3.2 3676 
2010 2905 66.3 1470.2 33.6 1287.4 29.4 182.8 4.2 4379.6 
2011 3979.7 68.7 1810.4 31.3 1527.1 26.4 283.3 4.9 5790.1 
2012 4184.3 66 2155 34 1908.6 30.1 246.4 3.9 6339.3 
2013 3678.1 61.7 2279.4 38.3 2031 34.1 248.4 4.2 5957.5 
2014 3388.4 59.1 2349.9 41 2091.4 36.5 258.5 4.5 5738.4 
2015 2373.5 46.5 2729.6 53.5 2354.7 46.1 374.9 7.4 5103.1 
2016 1781.1 34.9 3329 65.2 2482.2 48.6 846.8 16.6 5110.1 
2017 2177 38.4 3870.9 61.6 2630 43.1 1240.9 18.6 6047.9 
2018 2887.1  42.8  3864.3  57.2  2648.5  39.2  1215.8  18  6751.4  
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  )2000-2018(): تطور أسعار البترول خالل الفترة 8.3شكل رقم (

  

  ).8باالعتماد على بيانات امللحق رقم ( حثةلبا: من إعداد االمصدر

أي بزيادة  2017مليار دج سنة  6047.9مقابل  2018مليار دج سنة  6751.4لغ إمجايل اإليرادات العامة ب

اإليرادات العامة ، جنم هذا االرتفاع أساسا عن ارتفاع أسعار البرتول، وبالتايل ميكن القول أن حجم % 11.6قدرها 

  . 1أسعار البرتول يف األسواق العامليةيف اجلزائر يرتبط أساسا ب

  المحروقات وإيرادات خارج المحروقات): تطور إيرادات 9.3شكل رقم (

  

  ).4.3باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ( باحثة: من إعداد الالمصدر

تشكل إيرادات احملروقات املورد األساسي للميزانية العامة للدولة، وتتوقف وضعيتها على مستوى أسعار النفط 

نتيجة ارتفاع  )2001-2008(حوظا خالل الفرتة وسعر الدوالر األمريكي، وقد عرفت هذه اإليرادات ارتفاعا مل

مليار دج، وهذا راجع إىل األزمة املالية اليت وقعت  2412.7حيث بغت قيمتها  2009أسعار النفط، لتنخفض سنة 

  .)2010-2013(، لتعاود االرتفاع خالل الفرتة 2008سنة 

                                                           
  .59ص  ،: التطور االقتصادي والنقدي للجزائر8201التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1
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واخنفضت معه إيرادات احملروقات، حيث بلغت دوالر  99.1حيث بلغ  2014اخنفض سعر برميل النفط سنة 

، استمر هذا االخنفاض إىل غاية سنة 2008سنة  % 78.8بعد أن كانت متثل  %59.1مسامهتها يف اإليرادات العامة 

قدرت و  دوالر 53.9نتيجة ارتفاع سعر النفط، حيث بلغ سعر الربميل  2017. ارتفعت إيرادات احملروقات سنة 2016

   .مليار دج 2372.5لية ب اجلباية البرتو 

) ماعدا 2000-2018على العموم ارتفاعا متواصال خالل الفرتة (إيرادات امليزانية خارج احملروقات شهدت 

سنة  %61.6من  هذه النسبةاخنفضت ، %36.1، بلغ متوسط مسامهتها يف االيرادات العامة 2018و 2014سنة 

، لكن يف املقابل سجلت إيرادات احملروقات ارتفاع معترب نتيجة الستمرار ارتفاع 2018سنة  %57.2اىل  2017

  .20181دوالر سنة  71.3اىل  2016دوالر للربميل سنة  44.8متوسط سعر البرتول من 

مليار دج أي بنسبة  482.9حيث بلغت  2002شهدت اإليرادات  اجلبائية تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 

مليار دج  965,3إىل  2008من اإليرادات العامة، وقد استمرت يف التحسن من سنة ألخرى لتصل سنة  % 30,1

إىل عدة عوامل نذكر منها تطبيق  سن يف اإليرادات اجلبائية، ويرجع هذا التحمن اإليرادات اإلمجالية % 33,3ميثل ما 

تقنية االقتطاع من املصدر فيما خيص الضريبة على الدخل اإلمجايل، واإلجراءات املتخذة من طرف الدولة يف حماربة 

الغش الضرييب والتهرب الضرييب، باإلضافة إىل حتسن الوضعية املالية للمؤسسات التابعة للقطاع اخلاص مما أدى إىل 

 لضريبة على أرباح الشركات.ارتفاع حصيلة ا

مليار  1287.4حيث بلغت ) 2010-2014(استمرت حصيلة اإليرادات اجلبائية يف االرتفاع خالل الفرتة   

مليار دج، ترجع هذه الزيادة  2091.4إىل  2014من اإليرادات العامة لتصل سنة  %29.4أي بنسبة  2010دج سنة 

  إىل ارتفاع الضرائب على السلع واخلدمات والرسوم اجلمركية.

، أي ارتفاع 2015مليار دج سنة  2354,7مقابل  2016مليار دج سنة  2482.2بلغت اإليرادات اجلبائية   

اجلبائية عن االرتفاع الضعيف ، نتج هذا التباطؤ النسيب يف اإليرادات 2015سنة  %12,6فقط مقابل  %5.4بنسبة 

مليار دج) واالخنفاض  32,9مليار دج) والضرائب على السلع واخلدمات ( 69,3يف الضرائب على املداخيل واألرباح (

  .2يف اإليرادات اجلمركية
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، حيث انتقلت من 2016مقارنة بسنة  2017سنة  %7.3سجلت حصيلة اإليرادات اجلبائية ارتفاعا بنسبة 

مليار دج، وهذا راجع إىل الضغط الضرييب املتزايد الذي ميس شرائح معينة، خاصة  2663.1مليار دج إىل  2482.2

  املستخدمني الذين ميثلون نصيبا معتربا من التحصيل اجلبائي عرب الضريبة على الدخل اإلمجايل.

خنفاض احملسوس يف احلقوق ، جنم هذا االستقرار عن اال2018سنة  BCDEر دج 2648.5بلغت اإليرادات اجلبائية 

يف الضريبة على املداخيل واالرباح، يف حني عرفت الضريبة ) %1.87-واالخنفاض الطفيف () %14.1-اجلمركية (

   .%7.11على السلع واخلدمات ارتفاعا قدره 

  )2000-2018( خالل الفترةالعادية ): هيكل اإليرادات الجبائية 10.3شكل رقم (

  

  .)9باالعتماد على بيانات امللحق رقم ( باحثة: من إعداد الالمصدر

شهدت إيرادات اجلباية العادية تطورا ملحوظا خالل فرتة اإلنعاش االقتصادي حيث بلغت مسامهتها يف 

وهذا راجع إىل عدة عوامل نذكر منها تطبيق تقنية االقتطاع من املصدر  %30.1ب  2002اإليرادات اإلمجالية سنة 

اإلمجايل، واإلجراءات املتخذة من طرف الدولة يف حماربة الغش و التهرب الضرييب، باإلضافة  فيما خيص ضريبة الدخل

إىل األداء اجليد حلصيلة الضرائب اخلاصة بالتجارة، كما عرفت بنود اإليرادات اجلبائية املتمثلة يف الضريبة على 

وق اجلمركية والتسجيالت والطوابع ارتفاعا املداخيل واألرباح والضرائب على السلع واخلدمات، باإلضافة إىل احلق

اليت على املداخيل واالرباح ، ويعود السبب الرئيسي يف االرتفاع إىل الضرائب )2000-2018خالل الفرتة ( ملحوظا

كما ارتفعت نسبة الضريبة على ، 2018 سنة %17.6 اىل 2000 سنة %5.2 منارتفعت نسبتها من إمجايل اإليرادات 
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عرفت احلقوق اجلمركية . 2018سنة  %15.7 اىل 2000 سنة %10.5من  من امجايل اإليرادات السلع واخلدمات 

، حيث شهدت اخنفاضا خالل السنوات األخرية ويفسر تذبذبا خالل هذه الفرتة، فرتتفع أحيانا وتنخفض أحيانا

  ذلك باإلعفاءات من احلقوق اجلمركية على بعض الواردات.

، ويرجع هذا 2018و 2015فيما خيص اإليرادات غري اجلبائية، تضاعفت مبا يفوق ثالث اضعاف بني سنيت 

مليار دج   610.5االرتفاع املعترب اىل االرتفاع االستثنائي لألرباح املدفوعة من طرف بنك اجلزائر، حيث قدرت ب 

  .20181 مليار دج سنة 1000لتصل اىل  2017مليار دج سنة  919.8و 2016سنة 

  يزانيةالمرصيد تطور المطلب الثالث: تحليل 

لتأثري على رصيد املوازنة إن زيادة أو اخنفاض كل من اإليرادات والنفقات العامة يؤدي يف النهاية إىل ا

  التايل يوضح ذلك. شكلوال

    )2000-2018(خالل الفترة  يزانية): تطور رصيد الم11.3شكل رقم (

  

  .)10باالعتماد على بيانات امللحق رقم ( باحثةمن إعداد الالمصدر: 

ماعدا سنة  )2000-2018(يتضح  من خالل اجلدول أن عجز املوازنة أصبح ظاهرة مستمرة خالل الفرتة 

قدر  2000، وهذا بسبب عدم االستقرار الذي تعرفه السوق النفطية، حقق رصيد امليزانية عجزا سنة 2002و 2001

، يف حني أنه 2002و 2001من الناتج احمللي اإلمجايل، ليحقق فائضا سنة  %1.3 مليار دج أي بنسبة  53.2 ب

، ارتفعت % 3.1 حقق رصيد املوازنة عجزا متواصال بسيطا بلغت نسبته إىل الناتج احمللي ب2003ابتداء من سنة 

اليت  السبب إىل األزمة املالية العاملية، ويرجع % 11,6 حيث بلغت 2010هذه النسبة مبعدالت بسيطة إىل غاية سنة 

، حيث شهد العامل ركودا اقتصاديا مس معظم دول العامل، واخنفض الطلب العاملي على النفط 2008وقعت سنة 
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 3074.6إىل  2010مما أدى إىل اخنفاض أسعاره، واليت أثرت على إيرادات اجلباية البرتولية، حيث اخنفضت سنة 

  .2009مليار دج سنة  3275.4مليار دج بعد أن كانت 

انتعاشا كان له األثر الكبري على االقتصاد اجلزائري، حيث وصل املتوسط  2011عرفت السوق النفطية سنة 

دوالر للربميل، وهو ما أدى إىل زيادة اإليرادات العامة للدولة ومن مث تنشيط  112.9السنوي ألسعار البرتول إىل 

مليار  7058.2إىل حوايل  2012العامة، حيث ارتفعت بشكل كبري ووصلت سنة  وإنعاش اقتصادها بزيادة النفقات

مليار دج، بالرغم من االرتفاع املسجل يف اإليرادات العامة  3254.2 ب دج، مما إىل تسجيل عجز موازين كبري قدر 

على السلع واخلدمات  إىل ارتفاع الضرائبمليار دينار وهذا راجع   1909خاصة اجلباية العادية، حيث بلغت قيمتها 

ضخ املخلفات املالية اليت والرسوم اجلمركية، باإلضافة إىل االقتطاعات اخلاصة بالزيادات يف الوظيف العمومي (

  تضمنها القانون الرجعي لألجور).

دون اللجوء اىل االقتطاعات الفعلية من صندوق  )2009-2012(مت متويل عجز املوازنة املسجل خالل الفرتة 

  .1مليار دج من هذا الصندوق 70.2مت متويله عن طريق اقتطاع  2013يرادات، لكن العجز املسجل سنة ضبط اإل

دوالر للربميل سنة  99.1(بلغ متوسط سعر البرتول  2014مع االخنفاض الكبري ألسعار البرتول منتصف سنة 

 ) تعقدت الوضعية االقتصادية للجزائر جراء شح املوارد املالية2013دوالر للربميل سنة  109.1بعد أن كان  2014

، يف حني استمرت سياسة اإلنفاق بوترية عالية %50حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من 

األمر الذي انعكس على رصيد املوازنة حيث ارتفعت نسبته إىل الناتج )، 2019-2015(اعتماد برنامج دعم النمو 

من  العجز باللجوء اىل صندوق ضبط  %89.1وهو رقم قياسي، مت متويل ما نسبته  2015سنة  %18.6لي إىل احمل

  .20152اية مليار دج  2071اىل  2014مليار دج اية  4408.5حصيلته من  ت، الذي تراجعاإليرادات

دوالر للربميل) إال ان رصيد امليزانية  71.3(بلغ متوسط سعر البرتول  2018بالرغم من ارتفاع أسعار البرتول سنة 

  مليار دج. 7732.1مليار دج، ويفسر ذلك بارتفاع النفقات اليت بلغت  1342.6حقق عجزا قدر ب 

كان عجزا حقيقيا،   2000جيدر اإلشارة إىل أن العجز الذي عانت منه امليزانية العامة يف اجلزائر قبل سنة 

اض من البنوك التجارية، االقرتاض من البنك املركزي) أو غري بنكي (االقرتاض وكان يتم متويله بتمويل بنكي (االقرت 
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هو عجز حسايب  2000من اجلمهور واملؤسسات غري املصرفية) أو من اخلارج، لكن العجز الذي ظهر بعد سنة 

ط املوارد، هذا فقط، مل يتم متويله مبصادر التمويل املذكورة سابقا، بل اعتمدت اجلزائر يف كل مرة على صندوق ضب

  .1األخري أصبح يعرف تآكال مستمرا مما جيعل إشكالية متويل العجز تطرح من جديد

لتجنب تفاقم العجز املوازين املسجل يف السنوات األخرية عمدت احلكومة إىل إتباع سياسة التقشف بإلغاء 

ت على زيادة اإليرادات العامة بعض املشاريع الكربى، باإلضافة إىل ترشيد نفقات التسيري، ومن جهة أخرى عمل

من قانون النقد والقرض من  45خارج اجلباية البرتولية (رفع معدالت الضرائب)، كما قامت احلكومة بتعديل املادة 

اجل متويل احتياجات اخلزينة العمومية من قبل البنك املركزي، األمر الذي خلق جدال كبريا حول هذه اآللية وآثارها 

  تعرف بالتمويل التقليدي.املختلفة واليت 

، وهذا نتيجة التأثري املباشر لتقلبات أسعار )1990-2018(متيز رصيد املوازنة بعدم االستقرار خالل الفرتة 

البرتول على اإليرادات العامة، حيث أن االرتباط الكبري بني عائدات البرتول وإيرادات املوازنة العامة أدى إىل عدم 

لعام يف اجلزائر وبالتايل إىل دوريتها، وأصبحت بذلك السياسة املالية يف اجلزائر أهم قناة استقرار سياسة اإلنفاق ا

يف اجلزائر تأثريا  2تنتقل ا تقلبات أسعار البرتول إىل باقي املتغريات االقتصادية، وقد كان لدورية السياسة املالية

طويلة، كما أا تساعد على تنوع االقتصاد  سلبيا على النمو االقتصادي عندما تنخفض أسعار البرتول لفرتات

اجلزائري. ويبقى التحدي القائم أمام احلكومة اجلزائرية حسب صندوق النقد الدويل هو ضرورة إحالل اجلباية العادية 

حمل اجلباية البرتولية، وضغط النفقات اجلارية إىل أدىن حد ممكن وإتباع سياسات ترشيدها (صنفت اجلزائر ضمن 

 3ألكثر إسرافا وهدرا لإلنفاق احلكومي وفقا ملؤشر اإلسراف يف اإلنفاق الذي يتضمنه تقرير التنافسية العاملية)الدول ا

  وتعميق إصالحات اجليل الثاين والبحث عن مصادر متويلية بديلة للمشاريع التنموية.

  

  

  

                                                           
النفط حتت املستوى احملدد يف قانون املالية، أصبح مبوجب  نشري هنا انه مت إجراء تعديالت على أهداف الصندوق، بعدما كان ميول فقط عجز املوازنة الناتج عن اخنفاض أسعار  1

  مليار دج. 740ميول أي عجز يف اخلزينة دون حتديد أي سبب للعجز بشرط أن ال يقل عن  2006قانون املالية التكميلي لسنة 
اجليدة وإىل اخنفاضة يف الفرتات السيئة، أي تكون السياسة املالية توسعية يف فرتات السياسة املالية الدورية هي تلك السياسة اليت تؤدي إىل ارتفاع اإلنفاق احلكومي يف األوقات   2

  االنتعاش وانكماشية يف فرتات الركود، وتسمى بالدورية ألا تؤدي إىل تقلبات مستمرة يف الدورة االقتصادية.
3 The global competitiveness report for the years 2008-2017. 
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  )2018-2001برامج االستثمارات العمومية (السياسة المالية في ظل المطلب الرابع: 

إن إسرتاتيجية النمو االقتصادي يف اجلزائر حاليا تندرج على املستوى الداخلي يف الدعم الذي توليه الدولة 

هلذه العملية من خالل الربامج الطموحة املتمثلة يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، الربنامج التكميلي لدعم النمو 

  إىل إنعاش االقتصاد الوطين من خالل دعم النمو خارج امليزانية.ي برامج تسعى هوبرنامج توطيد النمو االقتصادي، و 

إن برامج االستثمارات العامة هي برامج لإلنعاش االقتصادي، ميكن تعريفها بأا عبارة عن دعم يقدم إىل 

االقتصاد دف تدعيم النمو االقتصادي، وبالتايل هي عبارة عن مشروع حكومي ذو طبيعة اقتصادية يعمل على 

 م النشاطات املنتجة للثروة والقيمة املضافة واملوفرة ملناصب الشغل، وتدعيم اخلدمات العمومية يف جمال الريدع

النقل املنشآت األساسية وحتقيق التنمية احمللية، ومن مث فإن اهلدف هو إعادة تنشيط الطلب الكلي الذي تراجع 

  .1االجتماعيةبفعل عدة سنوات متتالية من تردي األوضاع االقتصادية و 

   .مضمواو  من خالل التطرق إىل أهدافها ربعسنعرض فيمايلي الربامج األ

 )2001-2004برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (الفرع األول: 

أسهم بشكل كبري يف إنعاش االقتصاد  1999إن عودة ارتفاع أسعار احملروقات ابتدءا من الثالثي األخري لسنة 

، عرب عنها ارتفاع حجم اإلنفاق العام ضمن ما يسمى مبخطط دعم اإلنعاش وسعيةمالية تلوطين من خالل سياسة ا

سنة  %34.28إىل حوايل  2000سنة  % 28.57 العام من الناتج احمللي من اإلنفاقتصادي، حبيث ارتفعت نسبة االق

مليار دج الذي مت اعتماده خارج ميزانية الدولة لتمويل هذا الربنامج يعرب بوضوح عن رغبة الدولة  525، فمبلغ 2002

  يف بعث النشاط االقتصادي من خالل حتفيز املشاريع االستثمارية الكربى. 

  :2لقد سعت اجلزائر من خالل هذا الربنامج إىل حتقيق عدة أهداف تتمثل فيمايلي

  ؛حتفيز الطلب الكلي -

عم األنشطة املنتجة للقيمة املضافة، واليت تساهم يف خلق فرص عمل وذلك من خالل ترقية وتشجيع املؤسسات د -

  ؛اإلنتاجية احمللية الصغرية واملتوسطة

  ؛تطوير البىن التحتية اليت تساهم يف دعم النشاط االقتصادي -

  ؛احلد من الفقر وحتسني مستوى املعيشة -

                                                           
  .15، العدد السابع، ص مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، تونس –املغرب  -اإلصالحات والنمو االقتصادي يف مشال إفريقيا دراسة مقارنة بني اجلزائر، حاكمي بوحفص  1

2 Programme de soutien à la relance économique à court et moyen terme 2001-2004. 
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  ة تنشيط الفضاءات الريفية.دعم التوازن اجلهوي وإعاد -

ترتكز املخصصات املالية ملخطط دعم اإلنعاش االقتصادي باألساس على مخس قطاعات ممثلة يف اجلدول 

              املوايل:

 )2001-2004(برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ): مضمون 5.3جدول رقم (

  النسبة  المبلغ (مليار دج)  القطاع

  8.6  45.0  دعم اإلصالحات

  12.4  65.3  دعم اإلنتاج

  21.7  114  التنمية احمللية

  40.1  210.5  تدعيم اخلدمات العامة و حتسني مستوى املعيشة

  17.2  90.2  تطوير املوارد البشرية

 %100  525  اموع

Source : programme de soutien à la relance économique à court et moyen terme 2001-2004. 

املبلغ املخصص هلذا  إمجايلنسبة من  حاز على أكرباخلدمات العامة يتضح من خالل اجلدول أن قطاع 

هذا ، و اإلمجايلمن املبلغ  %40.1مليار دج أي ما يعادل نسبة  210.5الربنامج، حيث خصص له غالف مايل قدره 

يف البىن التحتية، إضافة راجع للظروف الصعبة اليت كان يعاين منها االقتصاد اجلزائري يف فرتة التسعينات من تدهور 

مما يساهم يف  اإلنتاجيةالعامة واخلاصة، من خالل زيادة طاقتها  اإلنتاجيةاملؤسسات الوطنية  إنعاشهدف إىل 

كما اهتمت   توفري اجلو املالئم لالستثمار، إىل باإلضافة ،حتسني النشاط االقتصادي وفتح مناصب شغل جديدة

  مهيته الكبرية يف حتسني الظروف االجتماعية وتدعيم سبل التنمية االقتصادية.ألالدولة مبجال التنمية احمللية نظرا 

 )2005-2009(البرنامج التكميلي لدعم النمو الفرع الثاني: 

النمو يف مجيع القطاعات خصوصا مع استمرار حتسن الوضعية املالية ركزت الدولة على مواصلة جمهود إنعاش 

  الناجتة عن تراكم احتياطي الصرف الذي سببته أسعار النفط املرتفعة منذ بداية األلفية الثالثة.

اعترب هذا الربنامج خطوة غري مسبوقة يف تاريخ االقتصادي اجلزائري، وذلك من حيث قيمته املرتفعة واليت 

  :1مليار دوالر، وقد كان يهدف باخلصوص إىل 55 مليار دج أي ما يعادل 4203يقارب بلغت ما 

 ؛حتسني املستوى املعيشي لألفراد -

 ؛حتديث وتوسيع اخلدمات العامة نظرا ألمهيتها يف تطوير كال من اجلانب االقتصادي واالجتماعي -

                                                           
  .)2009-2005(الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة   1
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 ؛االقتصادي تطوير املوارد البشرية والبىن التحتية باعتبارمها أهم عوامل النمو -

 رفع معدالت النمو االقتصادي الذي يعترب اهلدف الرئيسي للربنامج. -

  نعرضها يف اجلدول املوايل.لقد مت تقسيم املخصصات املالية هلذا الربنامج يف مخس حماور رئيسية 

  )2005-2009( ): مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو5.3جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  .)2005-2009( للفرتة: الربنامج التكميلي لدعم النمو المصدر

لقد مت الرتكيز يف هذا الربنامج على حمورين رئيسيني، يتمثل احملور األول يف حتسني ظروف املعيشة وذلك من 

رافق الصحية، الرياضية خالل توفري السكن، تدعيم قطاع الرتبية الوطنية، التعليم العايل والتكوين املهين، تأهيل امل

أما احملور الثاين فيتعلق بتطوير املنشآت األساسية املتمثلة يف قطاع النقل، األشغال العمومية ويئة اإلقليم  والثقافية.

  وذلك ألا متثل دعما وحافزا قويا لالستثمار والتنمية االقتصادية.

  مت يف إطار نفس الربنامج إدراج برنامج تكميلي متثل يف:

 377مليار دج مث أعيد تقييمه ليصل إىل  250ذي قدر غالفه املايل األويل ال 2006برنامج تنمية اجلنوب سنة  -

  مليار دج؛

  مليار دج. 693مس العديد من الواليات الداخلية وقدر غالفه املايل بقيمة  2006برنامج اهلضاب العليا سنة  -

  )2010-2014(برنامج توطيد النمو االقتصادي الفرع الثالث: 

النمو االقتصادي يف إطار مواصلة املشاريع اليت سبق إقرارها وتنفيذها يف الربناجمني جاء برنامج توطيد 

السابقني، حيث خصصت اجلزائر هلذا الربنامج غالفا ماليا مل يسبق لبلد سائر يف طريق النمو أن خصصه حىت اآلن 

  النسبة  المبلغ (مليار دج)  القطاعات

  45.4  1908.5  حتسني ظروف املعيشة

  40.5  1703.1  تطوير املنشآت األساسية

  8  337.2  دعم التنمية االقتصادية

  4.9  203.9  تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها

  1.2  50  تطوير التكنولوجيات اجلديدة لإلتصال

 %100  4202.7  المجموع
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نذ عشر سنوات لدعم التنمية والذي من شأنه تعزيز اجلهود اليت شرع فيها م ،مليار دوالر 286 واملقدر حبوايل

  االقتصادية واالجتماعية.

  :1لقد استهدفت اجلزائر من خالل هذا الربنامج حتقيق مايلي

 9700استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية والطرق واملياه مببلغ  -

 ؛مليار دوالر 130مليار دج أي ما يعادل 

 مليار دوالر. 156مليار دج أي ما يعادل  11534إطالق مشاريع جديدة مببلغ  -

لقد مت تقسيم املخصصات املالية هلذا الربنامج وفق مخس جماالت كمايلي:                                                           

  )2010-2014): برنامج توطيد النمو االقتصادي (6.3جدول رقم (

  المبلغ (مليار دج)  القطاع

  9386.6  التنمية البشرية

  379  اخلدمة العمومية

  6447  املنشآت القاعدية

  895أGE HIJ   اجلماعات احمللية و األمن الوطين و احلماية املدنية

  250  اجلديدة لإلعالم و االتصالالبحث العلمي و التكنولوجيا 

       Source: Programme de developpement quinquennal 2010-2014. 

من موارده لتحسني التنمية البشرية وذلك على اخلصوص من خالل  % 40خصص هذا الربنامج أكثر من 

حتسني التعليم يف خمتلف أطواره، التكفل الطيب النوعي وحتسني ظروف السكن والتزويد باملياه واملوارد الطاقوية، كما 

  ين وااهدين.مت االهتمام أيضا بقطاعات الشبيبة والرياضة، الثقافة واالتصال، الشؤون الدينية، التضامن الوط

من موارده ملواصلة تطوير املنشآت القاعدية  % 40خصص برنامج توطيد النمو االقتصادي ما يقارب 

األساسية وحتسني اخلدمة العمومية، كما ركز على ضرورة دعم التنمية الفالحية والريفية، ترقية املؤسسات الصغرية 

، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية فقد خصصت الدولة مليار دج 1500واملتوسطة من خالل ختصيص ما يزيد عن 

مليار دج من القروض البنكية امليسرة من إجناز حمطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة  2000أكثر من 

  ديث املؤسسات العمومية.حتالبرتوكيمياوية و 

اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعات مليار دج من الربنامج اخلماسي ملراجعة  350يف جمال الشغل خصصت اجلزائر 

  وين املهين ودعم إنشاء املؤسسات الصغرية ومتويل آليات إنشاء مناصب شغل جديدة.كومراكز الت

                                                           
1 Programme de developpement quinquennal 2010-2014. 
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مليار دج لتطوير اقتصاد املعرفة من خالل دعم البحث العلمي  250خصص الربنامج مبلغ على صعيد آخر 

  املنظومة الوطنية للتعليم كلها ويف املرافق العمومية. وتعميم التعليم واستعمال وسيلة اإلعالم اآليل داخل

  )2015-2019المخطط الخماسي للتنمية (الفرع الرابع: 

اخنفاضا كبريا أـثر بشكل مباشر على املناخ االقتصادي العاملي، إذ  2014شهدت أسعار النفط منذ سنة 

عرفت الكثري من الدول العربية ومنها اجلزائر أزمة مالية حادة، استمرت إىل السنوات املوالية، كما اتسعت آثارها إىل 

سواء على املستوى  خمتلف القطاعات، وعلى اثر ذلك سجلت خمتلف املؤشرات االقتصادية يف اجلزائر تدهورا واضحا

الداخلي أو اخلارجي، ويف ظل تلك الظروف اختذت اجلزائر إجراءات اقتصادية خمتلفة يف إطار منوذج اقتصادي 

مرورا مبرحلة االنتقال ) 2016-2019(بدءا مبرحلة اإلقالع  2030جديد للنمو، دف تنويع االقتصاد اجلزائري آفاق 

  .)2026-2030(ار وصوال إىل مرحلة االستقر  )2025-2020(

، ومت فتح 2015تنفيذه بداية من  مج مكمل للربامج السابقة، وقد بدأبرنااملخطط اخلماسي للتنمية يعترب 

صندوق تسيري عمليات االستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو واملعنون ب 302-143حساب رقم 

  :1التالية األهدافحتقيق  إىل. يهدف هذا الربنامج 2015-2019

 ؛%7العمل على إحداث منو قوي للناتج احمللي اخلام مبستوى منو سنوي قدره  -

 تنويع االقتصاد ومنو الصادرات خارج احملروقات؛ -

 استحداث مناصب شغل؛ -

 مواصلة السياسة االجتماعية للحكومة عرب ترشيد التحويالت االجتماعية ودعم الطبقات احملرومة؛ -

 املنتج احملدث للثروة؛تشجيع االستثمار  -

 ترقية ودعم األنشطة االقتصادية القائمة على املعرفة والتكنولوجيا القوية ودعم املؤسسات املصغرة؛ -

عصرنة اإلدارة االقتصادية ومكافحة البريوقراطية وإظفاء الطابع الالمركزي على القرار من اجل ضمان خدمة  -

 عمومية جيدة؛ 

  لقطاع اخلاص والعام.العمل على ترقية الشراكة بني ا -

                                                           
  .174ص  ،2017، 2، الد 7، العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والتنمية، 2019-1962تقومي تطور السياسة املالية للجزائر من أمحد ضيف ونسيمة بن حيىي،   1
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استمر اخنفاض سعر البرتول، وألجل تدارك الوضع االقتصادي بادرت السلطات  2015لكن مع حلول سنة 

يف اجلزائر إىل تبين عدة إجراءات اهلدف منها ترشيد النفقات العامة، ومنه فقد مت قفل حساب هذا الربنامج مع 

مليار دج وقد  300وفتح حساب باسم برنامج االستثمارات العمومية واملتضمن مبلغ قدره  2016ديسمرب  31تاريخ 

مت جتميد كل العمليات اليت مل تنطلق، كما صاحب ذلك العديد من العمليات اليت تدخل ضمن سياسة ترشيد 

  النفقات العامة.
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-1990(الجزائري خالل الفترة : تحليل تطور متغيرات مربع كالدور لالقتصاد ثالثالمبحث ال

2018(  

تغري مسار االقتصاد اجلزائري، حبيث اخنفض النمو  أدت إىللقد شهد االقتصاد اجلزائري تغريات هيكلية 

، وقد )1990-1998(ارتفعت معدالت البطالة والتضخم وتفاقم عجز امليزانية، وكان هذا خالل الفرتة  االقتصادي،

تطلب ذلك إجراء إصالحات شاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية، واليت عرفت سياسة تقشفية يف جمال اإلنفاق 

نتيجة االرتفاع الكبري ألسعار النفط، حيث انتهجت اجلزائر سياسة مالية  2000ليعود االنتعاش مع مطلع سنة 

  توسعية وذلك بالزيادة يف حجم اإلنفاق العام.

ستقرار االقتصادي الكلي يتم من خالل املؤشرات األساسية هلذا إن تقييم أثر السياسة املالية على اال

االستقرار، وذلك بدراسة وضعية كل من معدل النمو االقتصادي خالل هذه الفرتة وكذا معدل التضخم ومعدل 

  ربع كالدور.البطالة وأخريا وضعية ميزان املدفوعات وهي العناصر املشكلة ملا يسمى م

  لالقتصاد اجلزائري.نتطرق يف هذا املبحث إىل حتليل تطور متغريات مربع كالدور  

   دي المطلب األول: تحليل تطور معدالت النمو االقتصا

  )1990-1999نعرض فيمايلي تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة (

  )1990-1999(): تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة 7.3جدول رقم (

  %الوحدة:                                                                                                    

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

معدل 

  النمو

1.1  -1.2  1.8  -2.1  -0.9  3.8  3.3  1.1  4.6  3.2  

  .41ص  ،1999، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، تسعينيات االقتصاد الجزائري: عبد ايد بوزيدي، المصدر

 أن النمو االقتصادي يف اجلزائر عرف معدالت ضعيفة جدا مع بداية التسعينات دوليتضح من خالل اجل

ونتيجة للمرحلة  1986، وذلك تأثرا باخنفاض أسعار البرتول سنة %  1.8مبعدل منو 1992لتعرف أقصاها سنة 
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لينخفض بعدها  %3,8سجل معدل النمو االقتصادي  1995االنتقالية للجزائر حنو اقتصاد السوق، ومع بداية سنة 

  .ليعاود االخنفاض جمددا بعدها 1998سنة  %4.6ليشهد قفزة مبعدل ، 1997سنة  %1,1إىل 

احملروقات وكذا ارتفاع معدل منو القطاع الفالحي بسبب  أسعارارتفاع  إىل األوىلهذا التحسن بالدرجة  جنم

، واليت فضلت فيها احلكومة الوفاء 1997االهتمام الذي حظي به يف برامج احلكومة خالل هذه الفرتة باستثناء سنة 

سد هذا النمو أيضا خارج قطاع احملروقات باستثناء ، وقد جتداخليةية على حساب االستثمارات البااللتزامات اخلارج

أما بالنسبة للقاعات  .1998سنة  %5.1إىل  1994سنة  %0.4-انتقل املعدل من  إذلنفس السبب،  1997سنة 

، إذ يأيت قطاع الزراعة يف املركز 1998االقتصادية األخرى فقد سجلت بدون استثناء معدالت اجيابية خالل سنة 

 %2.4اع البناء واألشغال العمومية ب طوأخريا ق ،%3.5فاحملروقات ب  %4.6مث الصناعة ب %11.47األول مبعدل 

1.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائرديو  ،وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لالقتصاد من خالل حالة الجزائر البطالة وعبد الرمحان العايب، ناصر دادي عدون  1

  .202-201ص ص  ،2010
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  )2000-2019(): تطور معدالت نمو القطاعات االقتصادية للفترة 8.3جدول رقم (

  %الوحدة:                                                                                                          

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

معدل النمو 

خارج قطاع 

  المحروقات

3.8  6.2  6.5  6.6  5  6  5.4  7  6.7  9.6  

معدل النمو 

في قطاع 

  المحروقات

4.0  -1.9  3.9  8.5  3.0  5.7  -3.0  -0.9  -3.2  -8.0  

معدل نمو 

المحلي الناتج 

  الحقيقي

3.8  3.0  5.6  7.2  4.3  5.9  1.7  3.4  2.4  1.6  

    2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  ا����

معدل النمو 

خارج قطاع 

  المحروقات

6.3  6.1  7.2  7.3  5.6  5  2.2  2.1  3.3    

معدل النمو 

في قطاع 

  المحروقات

-2.2  -3.3  -3.4  -6.0  -0,6  0,2  7.7  -2.4  -6.4  

نمو معدل 

لناتج المحلي 

  الحقيقي

3.6  2.9  3.4  2.8  3.8  3.7  3.2  1.3  1.4  

 باالعتماد على بيانات وزارة املالية. باحثة: من إعداد اللمصدرا

ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Principaux indicateurs de 
l’économie Algérienne 2000-2019, http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, 
consulté le 17-8-2020. 

يعترب استهداف الرفع من معدالت النمو االقتصادي من بني أهداف خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي للفرتة 

)، حيث نالحظ أن معدالت النمو االقتصادي شهدت حتسنا ملحوظا خالل هذه الفرتة، إذ وصلت 2001-2004(

، حيث بلغ هذا ، وهذا راجع إىل التحسن يف معدالت النمو يف قطاع احملروقات2003سنة  % 7,2إىل مستوى 

ذي سجل هو اآلخر أعلى نسبة إضافة إىل قطاع الفالحة ال، %8.5املعدل أعلى نسبة له يف هذه السنة قدرت ب 

 .2004سنة  % 4,3إىل مستوى  تراجع معدل النمو االقتصادي لكن، %19.5منو له خالل نفس الفرتة قدرت ب 

ملواصلة وترية االزدهار يف النشاط االقتصادي اليت  2009-2005جاء الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة 

من  ليحملنتجت عن خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي، لكن بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق العمومي إىل الناتج ا
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 % 5، إال أن معدالت النمو االقتصادي ظلت متواضعة حيث مل تتعدى 2009سنة  % 42إىل  2000سنة  % 28

بسبب تراجع متوسط السعر  2009سنة  % 1,6 ، يف حني تراجعت إىل)% 5,9( 2005إال نادرا كما هو احلال سنة 

، ويرجع اخنفاض األسعار إىل 2008دوالر سنة  100دوالر بعد أن كان يف حدود  62السنوي لربميل النفط إىل 

من جهة، ومن جهة أخرى  2007أواخر سنة  اخنفاض الطلب على النفط والغاز مع بداية األزمة املالية العامية

  اخنفاض حصة اجلزائر من اإلنتاج ألسباب تتعلق مبنظمة األوبك.

إىل معدل منو  2009سنة  % 1,63حيث أنه انتقل من  2010بداية  اشهد معدل النمو االقتصادي حتسن

، حيث يبقى تأثري منو قطاع احملروقات واضحا جدا على 2014، ليبقى على هذه الوترية إىل غاية سنة % 3,63

 . % 3,79مبعدل منو  2014معدل النمو العام الذي عرف اخنفاضا بفعل تراجع أسعار النفط ليعرف حتسن سنة 

 2015الرغم من الرتاجع احلاد يف أسعار النفط، متكنت اجلزائر من االحتفاظ مبعدل منو اقتصادي جيد سنة ب

 2016(حتسن نشاط قطاع احملروقات سنة  %3,3ليبلغ  2016بشكل طفيف سنة ، إال أنه تراجع %3,76قدر ب 

  .1)2015سنة  %0,2مقابل  %7,7حيث بلغ معدل منو 

شهد النشاط االقتصادي تباطؤا واضحا، بسبب الرتاجع القوي يف نشاط قطاع احملروقات  2017 خالل سنة

يف املقابل بقي النمو خارج احملروقات مستقر نسبيا، حيث بلغ ، % 1,4حيث بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل 

2.22 %.     

) %6.4-قطاع احملروقات (يفسر هذا الضعف برتاجع ، 2018سنة  %1.4بلغ معدل النمو االقتصادي 

. بلغ معدل النمو  3)%7.7( 2016، باستثناء التحسن املسجل يف سنة 2006الذي شهد فرتة ركود طويلة منذ سنة 

حبالة االغالق ، يفسر هذا االخنفاض يف معدالت النمو االقتصادي 4 2020 سنة  %4.9 -، 2019سنة  0.8%

لألنشطة االقتصادية النامجة عن جائحة كورونا، كما شهد االقتصاد اجلزائري اخنفاضا يف مستويات الناتج يف القطاع 

النفطي يف ظل تراجع مستويات الطلب على النفط والتزام اجلزائر باتفاق أوبك خلفض كميات اإلنتاج، وهو ما أدى 

                                                           
  .21ص ، 2017 ديسمرب، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2016التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1
  .4ص  ،8201 ديسمرب، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر: 7201التقرير السنوي بنك اجلزائر،  2
  .14ص  ،2019 ديسمرب، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر8201التقرير السنوي بنك اجلزائر،  3

4 https://www.theglobaleconomy.com/Algeria/gdp_growth_outlook_imf/, 18-12-2021. 
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. كل هذه العوامل أدت اىل انكماش الناتج 2020سنة  %12اخلام بنسبة  اىل تراجع مستويات اإلنتاج من النفط

  .%4.61احمللي اإلمجايل بنسبة 

أن معدل النمو خارج احملروقات حتسن بشكل ملحوظ مقارنة مبعدل ) 8.3( يتضح من خالل اجلدول رقم

(أدىن  2015و 2004 سنة %5 إذ تراوح معدله بني، )2001-2015( النمو اإلمجايل احلقيقي وذلك خالل الفرتة

خالل نفس الفرتة، وميكن تفسري ذلك بالدور الكبري  %6.4 أعلى نسبة) ومبتوسط( 2009سنة  %9.6) ونسبة

الذي لعبته برامج االستثمارات العمومية يف حتقيق هذه النتائج، إذ أصبحت مبثابة املنشط األول للقطاعات خارج 

ويرجع ذلك إىل سياسة  ،%2.2 إىل مستوى 2017و 2016 روقات سنةاحملروقات. تراجع معدل النمو خارج احمل

  .2014 التقشف اليت انتهجتها اجلزائر جراء اخنفاض أسعار النفط ابتداء من النصف الثاين لسنة

لقد أدى األداء اجليد لقطاع الفالحة ومنو قطاع البناء واالشغال العمومية واخلدمات املسوقة وغري املسوقة اىل 

، رغم تراجع قطاع 2018نة س %3.3اىل  2017سنة  %2.1 و امجايل الناتج احمللي خارج احملروقات منزيادة من

   .الصناعة

بناءا على ما سبق ميكن القول أن معدالت النمو احملققة تعترب متواضعة مقارنة مع قيمة االستثمارات اليت مت 

ال خيتلف كثريا  % 5رصدها خالل هذه السنوات، فاجلزائر أنفقت مبالغ ضخمة لتجين بعدها منوا سنويا أقل من 

  املتوقع. %7أو  %6 عن ذلك احملقق يف فرتة التسعينات، وبعيدا عن

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2ص ، 2021اإلصدار الثالث عشر، أفريل ، تقرير افاق االقتصاد العربي تقارير افاق قطرية: الجزائرصندوق النقد العريب،  1
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  )2000-2018(): معدالت النمو القطاعية ونسب المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي 9.3جدول رقم (

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  احملروقات

 نسبة املسامهة

4.0  
 

-1.9  
34.2 

3.9  
32.7 

8.5  
35.6 

3.0  
37.7 

5.7  
44.3 

-3.0  
45.7 

-0,9  
43.7 

-3.2  
45.3 

-8.0  
31.2 

  الفالحة

 نسبة املسامهة

-4.6  
 

12.8  
9.7 

-1.2  
9,2 

19.5  
9.8 

5.4  
9,4 

2.3  
7.7 

8.1  
7.5 

2.5  
7.6 

-3.8  
6.6 

21.1  
9.3 

  الصناعة

 نسبة املسامهة

1.9 5.1  
7.5 

4.7  
7.5 

2.4  
6.8 

2.8  
6.3 

3.4  
5.5 

3.5  
5.3 

3.0  
5.1 

6.2  
4.7 

8.5  
5.7 

البناء واألشغال 

  العامة

 املسامهةنسبة 

6.4 5.2  
  

8.5 

10.3  
  

9.1 

5.6  
  

8.5 

9.4  
  

8.3 

9.8  
  

7.5 

13.0  
  

7.9 

8.9  
  

8.8 

8.7  
  

8.7 

8.5  
  

11.0 

خارج اخلدمات 

  االدارة

 نسبة املسامهة

7.6 4.8  
21.8 

6.7  
22.2 

5.2  
21.2 

6.4  
21.2 

9.7  
20.1 

6.4  
19.8 

10.1  
20.5 

8.6  
19.1 

7.7  
23.6 

 يفاخلدمات 

  االدارة

 نسبة املسامهة

2.1 1.9  
11.2 

3.9  
11.0 

2.9  
10.5 

2.3  
9.8 

1.6  
8.4 

3.2  
8.0 

3.6  
8.5 

6.4  
9.7 

7.4  
12.0 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

  احملروقات

 نسبة املسامهة

-2.2  
34.9  

 

-3.3  
36.1 

-3.4  
34.4 

-6  
30.0 

-0.6  
27.0 

0.2  
18.8 

7.7  
17.3 

-2.4  
19.9 

-6.4 
22.4 

  الفالحة

 املسامهةنسبة 

4.9  
8.5 

11.6  
8.1 

7.2  
8.8 

8.2  
9.8 

2.5  
10.6 

6  
11.6 

1.8  
12.2 

1  
11.9 

5.0 
12.0 

  الصناعة

 نسبة املسامهة

3.4  
5.1 

4.2  
4.6 

5.1  
4.5 

4  
4.6 

4  
5.0 

5  
5.5 

3.7  
5.6 

4.7  
5.5 

4.1 
5.6 

البناء واألشغال 

  العامة

 نسبة املسامهة

8.9  
  

10.5 

5.2  
  

9.2 

8.2  
  

9.3 

6.8  
  

9.8 

6.8  
  

10.8 

4.7  
  

11.5 

5  
  

11.8  
 

4.6  
  

11.7 

5.2 
 

11.6 

 خارجاخلدمات 

  االدارة 

 نسبة املسامهة

7.3  
  

21.6 

7.3  
  

19.7 

6.4  
  

19.9 

8.5  
  

23.1 

8.1  
  

25.1 

5.4  
  

27.2 

2.8  
  

27.6 

3.7  
  

27.4 

3.7  
 

26.2 

 يفاخلدمات 

  االدارة

 نسبة املسامهة

5.7  
13.2 

5.5  
16.4 

4.1  
16.5 

3.9  
15.2 

4.4  
16.4 

3.6  
17.4 

1.8  
17.5 

0.5  
16.3 

2.7 
14.8 

  وبنك اجلزائر عتماد على بيانات وزارة املاليةباال باحثة: من إعداد الالمصدر

  .214ص  ،2014 ديسمرب، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2013التقرير السنوي بنك اجلزائر، 

 .150ص  ،2019 ديسمرب، للجزائرالتطور االقتصادي والنقدي : 2018 التقرير السنويبنك اجلزائر، 
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ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Principaux indicateurs de 
l’économie Algérienne 2000-2019, http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, 
consulté le 17-2-2021. 

يعترب قطاع احملروقات القطاع األساسي لتمويل االقتصاد الوطين واحملدد الرئيسي ملعدل النمو : قطاع المحروقات

 )2001-2012(فرتة الخالل  %38يف املتوسط ب  اإلمجايلقدرت مسامهته يف الناتج احمللي  االقتصادي، حيث

 ،تسجيل تباطؤ يف معدالت النمو االقتصادي إىلاجلدول أن اخنفاض معدل منو القطاع أدى معطيات ضح و تو 

نتيجة األزمة املالية العامية واختالل الطلب والعرض  ويفسر هذا االخنفاض برتاجع أسعار النفط على املستوى الدويل

 2016أدىن قيمة له سنة مسامهته يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل الذي وصل إىل  ، األمر الذي اثر علىعلى البرتول

  .2017سنة  % 19.7، لرتتفع بعدها إىل % 17.3قدرت ب 

، ويف املقابل ارتفعت نسبة مسامهته %6.4-انكماشا حيث بلغ معدل النمو  2018شهد قطاع احملروقات سنة 

  بفضل انتعاش األسعار العاملية للمحروقات. 2018سنة  %22.4اىل  2017سنة  %19.9يف الناتج احمللي من 

القطاع الفالحي يف معدل النمو االقتصادي يبقى ضعيفا إذا ما قورن بقطاع احملروقات  تأثريإن : قطاع الفالحة

  .)2001-2017يف املتوسط خالل الفرتة ( % 9.3 واخلدمات، إذ مل تتعدى نسبة مسامهته يف الناتج احمللي

عرف القطاع الفالحي معدالت منو متذبذبة بني اإلجياب والسلب، وهذا نظرا الرتباطه الوطيد بالظروف 

مرت خالهلا البالد  2008و 2002، 2000املناخية اليت متر ا البالد، حيث حقق معدالت منو سالبة يف السنوات 

) 21.1+( 2009) وسنة %19.5+( 2003معدالت النمو االجيابية وخاصة احملققة يف سنة  أمابنوع من اجلفاف، 

وأيضا إىل بداية حصد مثار املخطط الوطين للتنمية الفالحية  (موسم األمطار) فرتجع أساسا إىل حتسن األحوال اجلوية

)PNDA) واملخطط الوطين للتنمية الريفية والفالحية (PNDRA .(    

 2017) و%1.8( 2016، خاصة سنة األخريةحقق القطاع الفالحي معدالت منو موجبة ضعيفة يف السنوات 

  ، ويفسر ذلك بسياسة التقشف اليت انتهجتها اجلزائر نتيجة الخنفاض أسعار البرتول يف السوق العامية.)1%(

، ويفسر ذلك %5اىل رفع معدل منو قطاع الفالحة اىل  2018لقد أدت الظروف الزراعية املالئمة سنة 

بالتحسن امللحوظ يف انتاج احلبوب وأيضا الزيادة يف أغلبية احملاصيل الزراعية، رغم اخنفاض انتاج بعض الفروع 

   .1األخرى

                                                           
  .15ص ، زائر: التطور االقتصادي والنقدي للج2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1
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ية )، حيث سجل نسب منو متدن2000-2017الصناعي بنوع من الركود خالل الفرتة (القطاع  متيز: قطاع الصناعة

القطاع الصناعي الوحيد الذي سجل معدالت منو بذلك يعترب كمتوسط خالل هذه الفرتة، و   %4.2قدرت ب 

ويفسر ذلك بعدم اهتمام الدولة من خالل الربامج )، 2010-2013متدنية خارج قطاع احملروقات خالل الفرتة (

وتراكم الديون  اإلفالساالستثمارية بقطاع الصناعة العمومية، وباخلصوص دعم املؤسسات اليت تعاين من حاالت 

  واقتصار دعمها على يئة املناطق الصناعية وترقية املنافسة الصناعية.

، كما اتسمت مسامهته يف الناتج احمللي 2018سنة  %4.1نمو اخلاص بقطاع الصناعة اىل التراجع معدل 

، ويفسر ذلك بالرتاجع املعترب يف توسع نشاط فرع "املاء والطاقة"، وبدرجة اقل يف فرع  %5.6االستقرار يف حدود ب

   .1الصناعات املعملية خصوصا فرع الصناعات الغذائية وفرع مواد البناء

الصناعات املصنعة  إسرتاتيجيةعدة عوامل أمهها فشل  إىلالقطاع الصناعي يف اجلزائر يرجع  أداءإن ضعف 

 أساسامن القرن املاضي، واملرتكزة  اية السبعينات إىلاليت مت تطبيقها أثناء الفرتة املمتدة من منتصف الستينات 

، وكذلك ميش القطاع األخرىعلى الصناعات الثقيلة على حساب الصناعات اخلفيفة وقطاعات النشاطات 

-االقتصادية والسياسية–املالية  باألزمةانتهاء نتجة الذي ميز فرتة الثمانينات، و اخلاص، مث الرتاجع عن االستثمارات امل

 اإلصالحاتامللحوظ يف تطبيق  التأخراليت عاشتها البالد حىت اية التسعينات من نفس القرن، وكذلك  األمنية

الصناعية اجلديدة الرامية للنهوض  اإلسرتاتيجيةبصفة عامة، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتنفيذ  ادلالقتصاهليكلية 

  .2ذا القطاع

يعد هذا القطاع من أهم القطاعات اليت استفادت من خمصصات كبرية ضمن : قطاع البناء واألشغال العمومية

للنهوض ذا القطاع يف حتقيق متوسط مسامهة يف الناتج سامهت املشاريع املدرجة برامج االستثمارات العامة، حيث 

نتيجة لتزايد حجم ، )2001-2014خالل الفرتة ( %8.2، ومعدل منو متوسط قدر ب %9.6احمللي قدرت ب 

ليرتاجع ، بناء السكناتاإلنفاق املوجه هلذا القطاع سواء يف كل برامج اهلياكل القاعدية واملنشات األساسية أو برامج 

   ، وهذا راجع إىل اخنفاض أسعار البرتول.2017سنة  % 4.6 بلغمعدل منو هذا القطاع حيث 

. 2018يف الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %11.6، كما ساهم بنسبة %5.2حقق هذا القطاع نسبة منو قدرها 

للمرة الرابعة  %9.6وحدة سكنية، أي اخنفاض قدره  271950فيما يتعلق بالسكن بلغ العرض اإلمجايل للسكنات 

                                                           
   .22ص  الSTBU،لOPHQ ا 1
  .154ص  :2012، 10ورقلة، اجلزائر، العدد  ،مجلة الباحث، سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثره على النموحممد مسعي،   2



)2018-1990تطور متغيرات السياسة المالية ومتغيرات مربع كالدور لالقتصاد الجزائري خالل الفترة (ل يةتحليلدراسة الفصل الثالث:   

 

180 

 

على التوايل، خص هذا االخنفاض السكن املدعم وخاصة السكن الريفي، ويف املقابل ارتفعت تسليمات السكنات 

  .1االجتماعية خاصة السكن االجتماعي لديوان الرتقية والتسيري العقاري

خارج  أوالعامة  اإلداراتسواء يف حتقيق النمو االقتصادي،  بشكل كبري يفهذا القطاع  يساهم: قطاع الخدمات

 %11.2من  اإلمجايليف الناتج احمللي  اإلدارات العامةحيث انتقلت نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف العامة،  اإلدارات

أي أنه عرف تطورا سريعا مقارنة بباقي القطاعات ، 2017سنة  %16.5و 2016سنة  %17.5إىل  2001سنة 

 لقطاع اخلدمات خاصة قطاع النقل واملواصالت.ما جاءت به برامج االستثمارات العامة من تشجيع  إىلويرجع ذلك 

، كما شهدت نسبة مسامهتهما 2018اخنفضت معدالت منو قطاع اخلدمات سواء يف اإلدارة أو خارج اإلدارة سنة 

 اط التجارة.، ويفسر ذلك برتاجع التوسع يف نشيف الناتج احمللي استقرارا خالل هذه السنة

يرى حممد مسعي أن النمو االقتصادي يف اجلزائر يبقى ذو طابع توسعي، أي أنه يعتمد على الزيادة يف 

عوامل اإلنتاج املتمثلة خاصة يف النفقات برأس املال للدولة ( أي االستثمارات العمومية املوجهة خاصة لتطوير البىن 

عاملة املكثفة واملشغلة يف القطاعات املعروفة باستيعاا التحتية املادية أو ذات الطابع االجتماعي)، وكذلك اليد ال

ألعداد كبرية من العمال، ال سيما األشغال العمومية والبناء، إىل جانب الفالحة واخلدمات، مبعىن آخر فان النمو 

إنتاجية العمل ، أي ال يرتكز على االستعمال الفعال لقوى اإلنتاج، والزيادة يف Intensiveيف اجلزائر ليس منوا مكثفا 

  .2اليت يبقى احملفز األول هلا اإلبداع واالبتكار

  لة المطلب الثاني: تحليل تطور معدالت البطا

 حوايل 1966، حيث بلغ معدل البطالة سنة 1962عانت اجلزائر من مشكلة البطالة منذ استقالهلا عام 

، باإلضافة إىل التوسع يف االقرتاض األجنيب 1973، ومع تزايد اإليرادات الناجتة عن ارتفاع احملروقات بعد سنة 32.9%

تراجع البطالة، لكن  إىلمتكنت اجلزائر من متويل استثمارات ضخمة يف شىت ااالت، خاصة الصناعة مما أدى 

الصناعية اجلديدة اليت تعتمد على كثافة رأس املال، مما بصورة أقل مما كان ميكن حتقيقه بسبب طبيعة االستثمارات 

  جعل دورها حمدودا يف استيعاب العمالة.

                                                           
  .18-17ص ص ، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1
  .154، ص ذكرهمرجع سبق حممد مسعي،   2
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عرف التشغيل تباطؤا كبريا ابتداء من النصف الثاين من الثمانينات نتيجة اخنفاض أسعار البرتول، حيث ارتفع 

  . 1988سنة  %22إىل  1984سنة  %15معدل البطالة من 

االقتصادية املتعددة يف اية الثمانينات إال أن اخنفاض أسعار البرتول، شح مصادر التمويل رغم اإلصالحات 

وتضخم الديون وارتفاع خدمة الديون، جعلت اجلزائر غري قادرة على متويل استثمارات جديدة، مما أدى  اخلارجي

  إىل تراجع يف معدالت النمو وتسجيل معدالت بطالة عالية.

  )1990-2018تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة (): 10.3جدول رقم (

  %الوحدة:   

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

معدل 

  البطالة

19.7  21.2  23.8  23.15  24.36  28.1  27.99  26.41  28.02  29.29  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

معدل 

  البطالة

29.5  28.4  25.9  23.7  17.7  15.3  12.3  13.8  11.3  10.2  

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

معدل 

  البطالة

10  10  11  9.8  10.6  11.2  10.5 11.7  11.7  11.4  

Source: ONS, Rétrospective statistique 1970-2002. 1977-2002, p 58. www.ons.dz 

ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Principaux indicateurs 

de l’économie Algérienne 2000-2019, http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, 
consulté le 30-07-2020. 

  )1990-2018): تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة (12.3شكل رقم (
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  .)10.3باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ( باحثة: من إعداد الالمصدر

حيث ارتفع عدد البطالني من )، 1990-2000خالل الفرتة (خاصة عرفت معدالت البطالة منحى تصاعدي 

يفسر هذا التصاعد باخنفاض النشاط التنموي و ، 19951مليون شخص سنة  2.1 إىل 1992مليون شخص سنة  1.5

 البرتول أسعاربسبب اخنفاض  اليت مر ا االقتصاد اجلزائرينتيجة الضائقة املالية  )واألجنبية(االستثمارات احمللية 

 20دوالر للربميل الواحد يف اية الثمانينات، مث اخنفض إىل  21.07حيث كان سعر الربميل من النفط اجلزائري 

(قدر عدد  1994دوالر سنة  14.19، ليصل إىل 1993دوالر يف سنة  17.65دوالر يف بداية التسعينات، مث إىل 

 واألمنيةالظروف السياسية ذلك  إىلضف  ،2 )1994منصب عمل فقط اية  50000مناصب الشغل اجلديدة ب 

غلق العديد من املؤسسات  إىلاليت مرت ا البالد، كما أن تنفيذ برنامج التصحيح اهليكلي والتحرير االقتصادي أدى 

  عامل. ألف 400العمومية وتسريح أكثر من 

منصب عمل، بينما عرف عدد العمال يف  26000كان قطاع الصناعة القطاع األكثر تضررا بفقدانه حلوايل 

من البطالني  %58قطاع البناء واخلدمات بعض االرتفاع، وجتدر اإلشارة إىل أن أغلبية البطالني هم من الشباب، و

  .3سنة 25و 20ترتاوح أعمارهم بني  %41سنة، كما أن  20تقل أعمارهم عن 

إىل  2000سنة  %29.5حيث انتقلت من ، 2011و 2000البطالة بشكل مستمر ما بني اخنفضت معدالت 

 ،ويفسر هذا الرتاجع بتحسن الوضعية االقتصادية للدولة يف ظل ارتفاع مداخيلها من النفط ،2011سنة  10%

برامج االستثمارات العمومية اليت سطرت أهداف معينة لبلوغها إضافة إىل السياسة اليت انتهجتها الدولة ضمن 

غري عدالت البطالة عن طريق زيادة الطلب الكلي ومن مث خلق فرص عمل جديدة، ومن بينها ختفيض م، وحتقيقها

أن ما مييز مناصب الشغل املستحدثة أن أغلبها مت يف قطاع الوظيفة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى هناك عدد 

  كبري منها ذو طابع مؤقت.

املرحلة بتطبيق جمموعة من اإلجراءات  إضافة إىل هذه الربامج واملخططات اخلماسية قامت الدولة خالل هذه

والتدابري ضمن أطر مؤسساتية ختضع ألحكام تشريعية بإنشاء جمموعة من األجهزة اخلاصة بعملية التشغيل سواء 

                                                           
  .102، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد ايد بوزيدي  1
  .358ص  مرجع سبق ذكره، التخطيط،املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة ب 2
  .94، ص نفس املرجع  3
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كانت مسرية من قبل الوزارة املكلفة بالعمل، أو املسرية من قبل وكالة التنمية االجتماعية أو الصندوق الوطين للتامني 

  عم الشباب.أو أجهزة د

إىل  2013لتنخفض سنة  %11حيث وصلت إىل  2012من سنة  عرفت معدالت البطالة ارتفاعا ابتداء

 2014وذلك بسبب التزايد احملسوس للعمالة غري األجرية أي املستخدمني وأصحاب املهن احلرة، ويف سنة  9.8%

واجلامعات، باإلضافة إىل اخنفاض أسعار فاع عدد خرجيي املعاهد ارتفعت النسبة من جديد ويرجع السبب إىل ارت

  احملروقات.

إن اعتماد اجلزائر على سياسة اإلنفاق التوسعي لتنشيط سوق العمل حقق جناحا نسبيا وذلك من خالل 

تراجع معدالت البطالة، لكن اإلشكال املطروح هو مدى استمرارية املوارد املالية املستخدمة يف متويل التنمية املعتمدة 

راري لإلنفاق وملعظم املشاريع طلى العائدات البرتولية، فنضوب هذه الثروة أو تراجعها سيؤدي إىل توقف إضأساسا ع

، حيث تبنت سياسة 2014وعودة ارتفاع معدالت البطالة، وهذا ما عرفته اجلزائر ابتداء من النصف الثاين من سنة 

  .تقشفية مست سياسة التوظيف املتبعة

وهذا يؤكد عدم وجود اسرتاتيجية وطنية قصد تلبية طلب  2018و 2017ارتفعت معدالت البطالة سنيت 

  العمل املتزايد سنويا.

  ميكن توضيح تطور مستويات التشغيل حسب القطاعات االقتصادية من خالل اجلدول التايل.
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  )2001-2018(التشغيل حسب القطاعات نسب ): تطور 11.3جدول رقم (

  %الوحدة:   

Source : ONS, Rétrospetive statistique 1962-2011 : chapitre Emploi   

               ONS, Activité, Emploi et Chomage en septembre 2018 , www .ons.dz   

من  أكثردة يف التوظيف، إذ يستحوذ على حيتل الريامن خالل اجلدول أن قطاع التجارة واخلدمات تضح ي

املشاريع االستثمارية، حيث اجتهوا إىل  إقامةتشجيع احلكومة الشباب على  إىلوهذا راجع  نصف الطبقة املشغلة،

السياحة  وجيدر اإلشارة إىل أن خدمات، اآليل اإلعالماملشاريع اخلدماتية بصورة ملفتة كالنقل، املطاعم وخدمات 

من  ابتداء)، لكن 2006-2001يأيت يف املرتبة الثانية قطاع الفالحة وذلك خالل الفرتة ( ال تزال تعاين من التدهور.

 الورشة الكبرية اليت فتحتها اجلزائر يف إطار إىلوهذا راجع  ليحتل املرتبة الثانية واألشغالقطاع البناء  جاء 2007سنة 

برامج االستثمارات العمومية، وباملقابل شهد كال من قطاع الفالحة والصناعة تراجعا مستمرا خالل السنوات 

النظر يف إعادة األخرية، وهذا يدل على ضعف اجلاذبية يف هذين القطاعني وتناقص منومها، وبالتايل البد من 

  االسرتاتيجيات التنموية اخلاصة ما. 

اخنفضت البطالة يف اجلزائر بشكل كبري، ومع ذلك يبقى معدهلا مرتفع إذا ما قورن باملتوسط العاملي البالغ 

االخنفاض الكبري  أدىيف سوق العمل، حيث  أفضل بأداءيفسر دوما  أناخنفاض معدل البطالة ال ميكن  إن. 5.9%

القيمة  وأنشطةتباطؤ منو السكان ممن هم يف سن العمل، كما ال تزال العمالة غري الرمسية  إىليف معدالت اخلصوبة 

املضافة املنخفضة تشكل نسبة كبرية من فرص العمل يف اجلزائر، يف حني وفر القطاع الصناعي عددا اقل من 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 13.11 13.69 13.62 18.15 17.16 20.74 21.13 26.33 21.06 فالحة

 12.61 12.48 11.96 14.25 13.16 13.60 12.03 9.22 13.82 صناعة

 18.14 17.22 17.73 14.18 15.07 12.41 11.97 15.74 10.44 البناء واألشغال 

 56.14 56.61 56.69 53.42 54.61 53.25 54.87 48.70 54.68 تجارة وخدمات

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 9.7 10.1 7.98 8.7 8.8 10.58 8.97 10.77 11.67 فالحة

 13.1 13.8 13.51 13.0 12.6 13.04 13.12 14.24 13.73 صناعة

 16.1 17 17.5 16.8 17.8 16.6 16.35 16.92 19.37 البناء واألشغال 

 61.1 59.1 61.04 61.6 60.8 59.8 61.55 58.37 55.23 تجارة وخدمات
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طالة يف صفوف الشباب واملتعلمني ال تزال الب ، وبالرغم من االخنفاض يف املعدل اإلمجايل للبطالة،الوظائف اجلديدة

 مرتفعة.

  المطلب الثالث: تحليل تطور معدالت التضخم 

هناك عالقة ارتباط كبرية بني تغريات معدل التضخم واستقرار البيئة االقتصادية، وقد شهدت الدول اليت 

اسا عن حترير األسعار انتقلت حنو اقتصاد السوق ومن بينها اجلزائر تقلبات شديدة يف معدالت التضخم، ناجتة أس

اليت كانت تدار إداريا، وجلوء احلكومة إىل إجراءات ختفيض سعر صرف العملة احمللية، األمر الذي أدى اىل تدهور 

القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة يف البنوك، لتكون احملصلة النهائية تراجع حركة االستثمار وخلق مشاكل هيكلية 

  ائرة الفقر. مثل البطالة واتساع د

  )1990-2018): تطور معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة (12.3جدول رقم (

  %: الوحدة  

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

معدل 

  التضخم

17.9  25.9  31.7  20.5  29  29.8  18.7  5.7  5  2.6  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

معدل 

  التضخم

0.3  4.2  1.4  4.3  4  1,4  2.3  3.7 4.9  5.7  

    2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

معدل 

  التضخم

3.9  4.5  8.9  3.3  2.9  4.8  6.4  5.6  4.3  

 
Source: CNES, Regards sur la politique monétaire en Algérie, Rapport 26ème session plénière, 
Mai, Algérie, N0 502, 2005, P 132. 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique 

Ministère des Finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Evolution moyenne 

de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la ville d’alger 2000-2018, 2019.  
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  ما يلي:فيأن معدل التضخم عرف عدة مراحل ميكن ذكرها  اجلدولن خالل يتضح م

معدل  1992: خالل هذه الفرتة، عرف معدل التضخم ارتفاعا متواصال، حيث بلغ سنة )1990-1992الفترة (

 ويرجع ذلك إىل عدة عوامل نذكر منها: % 31,67

 22,4لينخفض من جديد إىل  % 18,47، حيث وصل معدل اخنفاضه إىل 1991ختفيض قيمة الدينار يف جوان  -

 ؛1991يف سبتمرب  %

الدعم العام على السلع، األمر الذي أدى إىل وصول معدالت التضخم إىل مستوياا حركة حترير األسعار و إلغاء  -

 ؛1احلقيقية

تطبيق سياسة نقدية توسعية، حيث خصص اجلزء األساسي من الكتلة النقدية لتمويل النشاط االقتصادي  -

 وعجوزات امليزانية الضخمة؛

 .19912سنة  % 29مقابل  1992سنة  % 35ارتفاع كتلة إمجايل األجور بنسبة  -

إىل  املشجعةنقطة، وترجع هذه النتائج  11أي ب % 20,5، اخنفض فيها التضخم إىل معدل 1993أما سنة   

 % 21,62إىل  % 24اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات النقدية، حيث اخنفضت وترية التوسع النقدي من 

  باإلضافة إىل استقرار مستويات الطلب الكلي.

ويرجع ذلك  1995سنة  % 29,8: ظهر االرتفاع يف معدالت التضخم من جديد، حيث بلغ )1994-1995الفترة (

 على اخلصوص إىل:

 ؛% 40,71ختفيض قيمة الدينار بنسبة  -

 ضغوط خدمة املديونية؛ -

 ، هذا األمر أدى إىل زيادة اإلصدار النقدي؛1994ارتفاع أسعار البرتول بشكل كبري سنة  -

 زيادة التكاليف وتدهور اإلنتاج الداخلي اخلام باألسعار احلقيقية.  -

: شهدت معدالت التضخم خالل هذه الفرتة اخنفاضا متواصال حيث بلغ أدىن قيمة له سنة )2000-1996(الفترة 

 ، وتعود هذه النتائج احلسنة إىل تظافر عدة جهود، نذكر منها:% 0,34مبعدل  2000

حيث قدر ب  الكلي بسبب انتشار البطالة، اليت عرفت خالل هذه الفرتة أكرب معدل هلاتراجع مستوى الطلب  -

 .2000سنة  % 29.5

                                                           
، جامعة اجلزائر ،تسيريكلية العلوم االقتصادية وعلوم ال  دكتوراه دولة غري منشورة، ، رسالة2000-1988النمذجة القياسية للتضخم في الجزائر خالل الفترة تومي،  صاحل 1

 .16ص ، 2002
 .13ص  ،1993 يجانف، اجلزائر، : وثيقة تلخيصية1993المخطط الوطني لسنة الس الوطين للتخطيط،  2
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 فقط من املواد املكونة ملؤشر أسعار االستهالك خاضعة لنظام التوجيه % 15حترير األسعار، حيث بقي أقل من  -

 ؛1 1996مع بداية 

 دج.6000حبوايل  1996التحكم يف كتلة األجور من خالل حتديد حد أدىن لألجور سنة  -

ن اخنفاض معدالت التضخم يف اية التسعينات كان نتيجة لإلصالحات االقتصادية وخاصة النقدية حيث إ

تضخم معدالت ال عاودت 2001مت اتباع سياسة مالية انكماشية وسياسة نقدية صارمة، لكن ابتداء من سنة 

 االرتفاع من جديد ويرجع السبب يف ذلك إىل:

 ارتفاع األجور وكذا ضخ كتلة نقدية من طرف اخلزينة للبنوك لتطهري حمافظها وإعادة رمسلتها؛ -

، حيث خصص له 2001االنطالق يف تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أقره رئيس اجلمهورية يف أفريل  -

 .2004إىل أفريل  2001دة متوسطة متتد على ثالث سنوات ابتداءا من أفريل مليار دج مل 520مبلغ يقدر ب 

 % 4,2أين بلغ  2001مقارنة بسنة  % 1,4حيث بلغ  2002ما يالحظ أن معدل التضخم اخنفض سنة 

بالغ ويرجع السبب يف ذلك إىل تطبيق تقنية جديدة من قبل بنك اجلزائر وهي تقنية اسرتجاع السيولة، واليت كان هلا 

  األثر يف خفض معدل التضخم.

وميكن تفسري  %4، % 2,6) حيث بلغ على التوايل 2003-2004عودة ارتفاع معدل التضخم خالل الفرتة (

ذلك بفائض السيولة املتوفرة لدى اخلزينة العمومية، إىل جانب االرتفاع غري املسبوق يف النفقات العامة حيث جتاوزت 

، ويرجع ذلك حملاولة الدولة خالل هاتني السنتني إعادة إعمار مدينة 2004من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  % 39

  بومرداس وضواحيها بسبب األضرار النامجة عن الزلزال الذي أصاا.

على التوايل ويرجع  2006، 2005سنة  % 1,8، % 1,9اخنفضت معدالت التضخم بعد ذلك إذ بلغت 

  رامة يف تطبيق السياسة النقدية.ذلك إىل الص

بالرغم من السياسة النقدية الصارمة  % 3,8، فقد شهدت ارتفاع يف معدل التضخم حيث بلغ 2007أما سنة 

  :3، ويرجع تفسري ذلك إىل العوامل التالية2املطبقة

                                                           
 .17ص  مرجع سبق ذكره، ،حل توميصا 1
  .2006سنة  % 1,7بعد أن كان  2007سنة  % 2، كما مت رفع معدل الفائدة إىل 2006سنة  % 18,6مقارنة ب  % 17,9قدر منو الكتلة النقدية  2

3  BAFD/OCDE, Perspectives économiques en Afrique, Algérie, 2008, P 135. 
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والسكر، باإلضافة إىل أسعار االرتفاع الكبري يف أسعار املنتجات الغذائية وخاصة الزراعية منها مثل: احلبوب  -

املدخالت الصناعية املستوردة اليت شهدت بدورها ارتفاع كبري يف األسواق العاملية أثر بشكل مباشر على أسعار 

  ؛1االستهالك احمللية

 التوسع يف اإلنفاق العام لتمويل برامج االستثمارات العمومية؛ -

  رتفاع احتياطي الدولة من الصرف األجنيب؛ا -

 ).% 3,7ارتفاع معدالت األجور (زيادة احلد األدىن لألجور بنسبة  -

نتيجة تزايد النفقات العمومية بشكل كبري، الزيادة  2009سنة  %5.7استمر ارتفاع معدل التضخم ليصل إىل 

يف السوق  القوية يف أسعار املنتجات الغذائية السيما أسعار املنتجات الفالحية الطازجة، الناجتة عن ارتفاع األسعار

، ما صعب 2008مليار دج سنة  2615.5الدولية، إضافة إىل الزيادة املستمرة يف قروض االقتصاد اليت وصلت إىل 

  على البنك املركزي مهمة التحكم يف الرصيد النقدي ومنع من توفر جو يسمح بتطور القطاع املصريف.

نتيجة التباطؤ امللحوظ يف وترية ارتفاع األسعار املسجلة  2010سنة  %3.9عرف معدل التضخم اخنفاضا إىل 

 2012ليصل إىل أعلى معدل سنة   20112سنة  %4.5السيما بالنسبة للمنتجات الفالحية، لكنه عاود االرتفاع اىل 

أجور  ، وهذا نتيجة التوسع يف اإلصدار النقدي لتغذية امليزانية العامة نتيجة االرتفاعات املستمرة يف%8.9قدر ب 

     عمال الوظيف العمومي.   

بتسجيله ملعدل  2014ليواصل تباطؤه سنة  %3.3حيث سجل  2013عرف معدل التضخم تباطؤا سنة 

 %4.8إىل  2015، لكن على الرغم من تشديد السياسة النقدية، ارتفع معدل التضخم يف اجلزائر سنة 2.9%

كمحصلة للضغوط على سعر صرف الدينار اجلزائري، مع تراجع املتحصالت من النقد األجنيب، نتيجة اخنفاض 

 .20143أسعار النفط يف األسواق العاملية منذ سنة 

 2013عودة تسارع معدل التضخم بعد سنتني متتاليتني من الرتاجع املعترب ( 2016و 2015عرفت السنتني 

غذية، املالبس واالحذية ن بني الثمانية واملتمثلة يف: األأسعار اربع جمموعات م )، ويفسر ذلك بتضخم2014و

  .4يف التضخم %84.3النقل ومواد متنوعة، حيث سامهت ب 

                                                           
أدى إىل ارتفاع نسبة التضخم إىل أعلى نسبة مسجلة منذ  2007سنة  % 2,7ئية بنسبة ذاأكد حمافظ بنك اجلزائر حممد لكصاصي أن ارتفاع أسعار املواد الغ 1

  ، مشددا على أن سبب ارتفاع األسعار هو قلة العرض وكذا املضاربة اليت متيز السوق اجلزائرية غري املنظمة وغري املقننة.2004االرتفاع الذي حدث سنة 
  .%4.5إىل  %3.9أدى إىل ارتفاع معدل التضخم من  1120و 2010بني سنيت  %9.1إىل  %7.4إن منو كتلة األجور من   2
  .12: ص 2017صندوق النقد العريب، تنافسية االقتصاديات العربية، العدد الثاين،   3
  .42، ص 2017 والنقدي للجزائر، نوفمربالتطور االقتصادي  :2016بنك اجلزائر، التقرير السنوي   4
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، خص هذا االخنفاض 2018سنة  %4.3واستمر يف االخنفاض ليصل اىل  2017اخنفض معدل التضخم سنة 

  جمموعات الرتبية والثقافة والرتفيه، أثاث ولوازم التأثيث والنقل واملواصالت.مجيع جمموعات املنتجات الثمانية باستثناء 

، جاء ذلك 1)%1,95( 2019مقارنة باملستوى املسجل سنة  2020سنة % 2,42ارتفع معدل التضخم حبوايل 

النقل كمحصلة الرتفاع أسعار كل من املواد الغذائية واملشروبات، املالبس واالحذية، األثاث واملفروشات، 

  .2واالتصاالت، التعليم والثقافة والرتفيه، الصحة والسكن

  رصيد ميزان المدفوعات المطلب الرابع: تحليل تطور 

يف كونه وسيلة مهمة للتحليل االقتصادي، حيث يوضح املركز الذي حتتله الدولة  ميزان املدفوعات أمهية تتمثل

يف االقتصاد العاملي، كما انه مقياس هام لعرض العملة الوطنية والطلب عليها جتاه العمالت األجنبية، مبا يساهم يف 

ليه كمؤشر لكيفية استخدام سعر حتديد القيمة الفعلية لعملة الدولة يف سوق الصرف األجنيب، وبالتايل االعتماد ع

الصرف يف تعديل املعامالت االقتصادية الدولية دف امتصاص الفائض أو إزالة العجز، كأدوات ملنع أو ختفيف 

  .التضخم أو الركود الناتح عن اختالل ميزان املدفوعات

  من خالل اجلدول املوايل. )1990-2018(ميكن تتبع رصيد ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  inflation-d-https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/taux، 2021-12-12 ،معدل التضخموزارة املالية،  1
  .2ص ، 2021اإلصدار الثالث عشر، أفريل ، تقرير افاق االقتصاد العربيصندوق املقد العري،  2
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  )1990-2018(تطور رصيد ميزان المدفوعات خالل الفترة  ):13.3جدول رقم (

  : مليار دوالرالوحدة                                                                                                          

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

رصيد ميزان 

  المدفوعات

-0.2  0.5  0.2  0.0  -4.3  -6.2  -2.1  1.16  -1.7  -2.4  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

رصيد ميزان 

  المدفوعات

7.6  6.2  3.7  7.5  9.3  16.9  17.7  29.6  36.99  3.9  

   2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

رصيد ميزان 

  المدفوعات

15.3  20.1  12.1  0.13  -5.9  -27.5  -26  -21.8  -15.8    

دار اخللدونية للنشر  ،-مقاربة وصفية–إشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري : األخضر أبو عالء عزي، المصدر 

  .64ص : 2013والتوزيع، اجلزائر، 

  .15ص ، 2020، ديسمرب 52بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية رقم   *
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie , rapport des années 2004, 2008, 
2012, 2014, 2017, 2018,  http://www.bank-of-algeria.dz. 

، كما أن اهليكل غري املالئم للديون 1986اختالال منذ صدمة النفط سنة عرف رصيد ميزان املدفوعات 

(شهدت خدمة الدين ارتفاعا كبريا  التسديد آجاليف تفاقم العجز به، نتيجة ملخاطر  اآلخراخلارجية قد ساهم هو 

 األجنبيةواخنفاض قيمة العمالت ) 1993سنة  %82الصادرات مث  إمجايلمن  %76.8 إىل 1988وصلت سنة  إذ

، ضف إىل ذلك منو الطلب الكلي الداخلي نتيجة الذي ميثل تقريبا نصف الديون اخلارجية األمريكيخاصة الدوالر 

  .1زيادة حجم االستهالك لدى األعوان االقتصاديني

نتائج إجيابية نظرا للفوائض سجل  (2000-2008)اجلدول أن ميزان املدفوعات خالل الفرتة  خالل مننالحظ 

وهو أهم فائض سجل منذ  ،2008مليار دوالر سنة  36.9 إىل، حيث وصل الفائض احملققة من سنة ألخرى

                                                           
  .198ص مرجع سبق ذكره، ناصر دادي عدون وعبد الرمحان العايب،   1
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ارتفاع أسعار البرتول واليت أثرت بشكل إجيايب على تراكم احتياطات الصرف الناجتة عن وهذا راجع إىل االستقالل، 

   .1البرتولأسعار أن رصيد ميزان املدفوعات تتحكم فيه تقلبات حصيلة الصادرات، أي 

مليار دوالر نتيجة االخنفاض احملسوس ألسعار البرتول  3.85إىل  2009اخنفض رصيد ميزان املدفوعات سنة 

لكن ما يالحظ أن هذا الرصيد أصبح سالبا ، 2009مليار دوالر للربميل سنة  62.2دوالر للربميل إىل  99.9من 

دوالر  25ض الفرتات إىل وهذا بفعل الرتاجع الرهيب يف أسعار البرتول، حيث وصل يف بع 2014ابتداء من سنة 

  .للربميل، باإلضافة إىل االرتفاع املستمر يف فاتورة االسترياد

العجز اىل غاية سنة  هذامليار دوالر، واستمر  27قدر ب  2015سجل ميزان املدفوعات عجزا قياسيا سنة 

، ويفسر ذلك باملستوى املتدين نسبيا ألسعار النفط، واىل قلة الصادرات خارج احملروقات، وكذلك املستوى 2018

(باستثناء  صرفالسحب من االحتياطات الرمسية للمت متويل هذه العجوزات عن طريق  .املرتفع جدا للواردات

مليار دوالر يف اية ديسمرب  79.88اىل  2014يف اية ديسمرب  مليار دوالر 178.94قلت من الذهب) اليت انت

20182.   

باملوازاة مع أمهية ميزان املدفوعات يف التحليل االقتصادي سوف حناول حتليل أحد مكوناته واملتمثل يف 

  احلساب اجلاري وحتديدا امليزان التجاري.

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .248وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .49ص ، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2018التقرير السنوي بنك اجلزائر،  2
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  )1990-2018(): تطور رصيد الميزان التجاري خالل الفترة 14.3جدول رقم (

  : مليار دوالرالوحدة                                                                                                     

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

رصيد امليزان 

  التجاري

1.9  3.3  2.0  1.4  -1.5  -1.3  2.7  3.8  0.0  1.5  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

رصيد امليزان 

  التجاري

12.86  9.19  6.82  11.08  13.78  25.64  33.16  32.53  39.82  5.9  

   2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

رصيد امليزان 

  التجاري

16.58  26.24  21.49  9.95  4.31  -17.03  -17.06  -10.87  -5.03   

، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر -مقاربة وصفية–إشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري ، األخضر عزيالمصدر: 

  . 97ص ، 2013

ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Balance des paiements 

2000-2018, http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective , consulté le 2-5-2020. 

*Conseil national économique, Social et environnemental, Rétrospective 2020, mars 2021.p  32. 

، وابتداء من 1995و 1994حقق امليزان التجاري رصيدا موجبا ضعيفا خالل فرتة التسعينات باستثناء سنيت 

مليار دوالر.  3.8قدرت ب  1997حيث بلغ أقصى قيمة له سنة ، اموجب اقق رصيدهذا امليزان حي بدأ 1996سنة 

  .تنوعها إىلليس احملروقات و  أسعارهذا التحسن كان نتيجة الرتفاع  أن إىل اإلشارةمع 

 2008، إال أن هذا الفائض شهد ارتفاعا قياسيا سنة )2000-2014(خالل الفرتة  اامليزان التجاري فائضحقق 

ولكن مليار دوالر،  79.3ويفسر ذلك باالرتفاع الكبري حلجم الصادرات حيث بلغت  ،مليار دوالر 39.82مبقدار 

 مليار دوالر. 45.2بسب اخنفاض حجم الصادرات اىل  2009راجع بصورة كبرية سنة سرعان ما تهذا الفائض 

امليزان شهد رصيد  2015، لكن ابتداءا من سنة 2014واصل امليزان التجاري يف حتقيق فوائض اىل غاية سنة 

  .2014، ويفسر ذلك برتاجع أسعار البرتول سنة التجاري رصيدا سالبا
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لقد أدى االخنفاض الكبري للواردات وارتفاع الصادرات اىل اخنفاض واضح يف عجز امليزان التجاري، حيث 

  .20171مليار دوالر سنة  10.87-مقابل  2018مليار دوالر سنة  5.03-بلغ 

  )1990-2018( ): تطور المديونية الخارجية للجزائر خالل الفترة15.3جدول رقم (

  : مليار دوالر أمريكيالوحدة                                                                                    

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة

  25.3  28.3  30.5  31.2  33.7  31.9  29.5  25.7  26.7  27.9  28.3  المديونية

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  4.4  5.7  5.7  5.6  5.6  5.6  17.2  21.8  23.4  22.6  22.5  المديونية

    2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنة

  4.0  3.9  3.8  3.0  3.7  3.4  3.7  المديونية

، منشورات املنظمة االستثمارية العمومية: دراسة حالةالنمذجة القياسية لمصادر تمويل المشروعات ، : هارون العشيالمصدر

 .149ص ، 2017العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 

Ministère de finance, Direction générale de la prévision et des politiques, Dette extérieure par type 

de crédit  2000- 9201   , http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective , consulté le 2-5-2020. 

يتضح من خالل اجلدول أن إمجايل الديون كان يف اخنفاض طفيف يف بداية التسعينات، ولكن ابتداء من 

مث  1997سنة  مليار دوالر 31.2 إىلمليار دوالر  29.5(عند إعادة جدولة الديون)، بدأ يف االرتفاع من  1994سنة 

هذا ما و  ، أين مت تسديد القسط األكرب منها،2006سنة مليار دوالر  5.6 بدأ يف االخنفاض تدرجييا إىل أن بلغ 

ختفيف عبء ثقيل على ميزان املدفوعات (تسديد األقساط والفوائد)، وبالتايل توجيه املبالغ النقدية لتنفيذ أدى إىل 

رات واحتياطات نقدية.........اخل، ويرجع دخاللتنمية االقتصادية، وتكوين إدمة مشروعات استثمارية ضخمة خ

النفط ملستويات غري  أسعار، حيث ارتفعت الطفرة النفطية اليت محلتها بداية األلفية الثالثةإىل الفضل يف ذلك 

 لشيء الذي ضاعف عائدات احملروقات.منتظرة، ا

مليار دوالر على التوايل، ليبلغ  3.4مليار دوالر و 3.7ما يقارب  2013و 2012بلغ حجم املديونية سنيت 

يف صورة مدفوعات هلذه  ، وهذا يعكس قلة حتويل موارد االقتصاد إىل اخلارج2014مليار دوالر سنة  3.7قيمة 

، وميكن تفسري ذلك بايار أسعار النفط الذي أدى اىل نضوب موارد صندوق ضبط اإليرادات، وجلوء املديونية

                                                           
  .10، ص 2018، ديسمرب 2018وتوجهات سنة  2017حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة بنك اجلزائر،  1
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، فارتفعت بذلك نسبة Quantitative easingالدولة اىل التمويل النقدي املباشر أو ما يعرف بالتسهيالت الكمية 

  . 12018سنة  %38.3اىل  2015سنة  %8.8املديونية من الناتج احمللي من 

تكاد تنضب إال اليت تصنف اجلزائر ضمن الدول اليت لديها بعض احليز املايل، فبالرغم من املدخرات املالية 

  ان اجلزائر ذات مديونية منخفضة، ويكاد ينعدم فيها الدين اخلارجي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .158-157، ص ص 2021، اإلصدار اخلامس، والمخاطر وسبل المواجهة تقرير التنمية العربية مديونية الدول العربية: الواقعاملعهد العريب للتخطيط،   1
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  خاتمة:

إن تطبيق السياسة املالية يف اجلزائر يعاين من معوقات حتول دون االرتقاء اىل املستوى املطلوب، هذا بالرغم 

شهد االقتصاد اجلزائري يف فرتة التسعينات من القرن املاضي حتوالت عميقة لعل من اإلصالحات اليت تبنتها، حيث 

اف اليت تضمنها هذا الربنامج هو تقليص عجز امليزانية من هدال، ان من اهم ابرنامج التعديل اهليكلي تنفيذأمهها 

الرفع من اإليرادات من جهة، والتقليص من النفقات من  خالل الضغط على جمموعة من املتغريات، اليت من شاا

  جهة ثانية. 

اخنفض النمو االقتصادي، ارتفعت معدالت البطالة والتضخم وتفاقم عجز امليزانية، وكان هذا خالل الفرتة 

، وقد تطلب ذلك إجراء إصالحات شاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية، واليت عرفت سياسة )1990-1998(

اع الكبري ألسعار النفط، حيث انتهجت نتيجة االرتف 2000تقشفية يف جمال اإلنفاق، ليعود االنتعاش مع مطلع سنة 

 اجلزائر سياسة مالية توسعية وذلك بالزيادة يف حجم اإلنفاق العام.

ويرجع  بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته، )2000-2014(متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة 

 برامج االستثمارات العموميةشاريع املربجمة سنويا يف ارتفاع أسعار البرتول، املذلك اىل العديد من العوامل أمهها: 

ضعف األسواق واملؤسسات املالية يف االقتصاد  ،املناصب املالية املفتوحة سنويا، ارتفاع قيمة الواردات السلعية

  اجلزائري جيعل اجلزائر تعتمد على اإلنفاق العام لبلوغ أهدافها االقتصادية واملالية واالجتماعية.

تعقدت الوضعية االقتصادية للجزائر جراء شح املوارد  2014مع االخنفاض الكبري ألسعار البرتول منتصف سنة 

، يف حني استمرت سياسة اإلنفاق نتيجة العتماد برنامج دعم املالية، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة

  .2019-2015النمو 

قارنة مع قيمة االستثمارات اليت مت رصدها خالل هذه السنوات إن معدالت النمو احملققة تعترب متواضعة م

ة التسعينات ال خيتلف كثريا عن ذلك احملقق يف فرت  % 5فاجلزائر أنفقت مبالغ ضخمة لتجين بعدها منوا سنويا أقل من 

  .)2013و 2003(باستثناء سنيت 

إن اعتماد اجلزائر على سياسة اإلنفاق التوسعي لتنشيط سوق العمل حقق جناحا نسبيا وذلك من خالل 

ارتفعت معدالت البطالة من جديد وهذا يؤكد عدم وجود  2014تراجع معدالت البطالة، لكن ابتداءا من سنة 

 اسرتاتيجية وطنية قصد تلبية طلب العمل املتزايد سنويا.
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التسعينات، إال اا عاودت  التضخم بشكل كبري مقارنة مع فرتة لثالثة اخنفضت معدالتمع بداية االلفية ا

وهذا نتيجة التوسع يف اإلصدار النقدي  ،%8.9قدر ب  2012لتصل إىل أعلى معدل سنة االرتفاع من جديد 

   لتغذية امليزانية العامة نتيجة االرتفاعات املستمرة يف أجور عمال الوظيف العمومي.   

 ألخرى وهذانتائج إجيابية نظرا للفوائض احملققة من سنة  )2000-2013(ميزان املدفوعات خالل الفرتة  سجل

راجع إىل تراكم احتياطات الصرف الناجتة عن ارتفاع أسعار البرتول واليت أثرت بشكل إجيايب على حصيلة الصادرات 

باملستوى املتدين نسبيا ألسعار النفط، واىل قلة  أصبح هذا الرصيد سالبا، ويفسر ذلك 2014لكن ابتداء من سنة 

    الصادرات خارج احملروقات، وكذلك املستوى املرتفع جدا للواردات.

وعليه فان السياسة املالية اليت انتهجتها اجلزائر عن طريق زيادة اإلنفاق العام دف زيادة عرض اإلنتاج 

جلهاز اإلنتاجي ور، ويرجع ذلك بكل بساطة إىل ضعف اخيدم هذا املنظ أثرالوطين والتوظيف مل يكن هلا أي 

  .وحمدودية قدراته

  

  



  

  الفصل الرابع:

تطبيق نموذج متجه االنحدار الذاتي 

لقياس أثر الصدمات في  SVARالهيكلي 

 السياسة المالية على متغيرات مربع

  قتصاد الجزائري للفترة اللكالدور 

)1990-2018 (  
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  :تمهيد

، دف 1990اخنرطت اجلزائر على غرار الكثري من الدول النامية يف مسار اإلصالحات االقتصادية منذ سنة 

استعادة التوازنات املالية، وتوفري الظروف املالئمة لنمو اقتصادي مستدام، وإتاحة املزيد من الفرص أمام القطاع 

برامج اإلصالح اهليكلي املدعوم من قبل صندوق النقد الدويل، حيث اخلاص، وكثريا ما مت جتاهل السياسة املالية يف 

عجز امليزانية واملديونية، يف حني مت الرتكيز على السياسة  ولة على ختفيض النفقات للتخلص مناقتصر اهتمام الد

عرفت أسعار  1999انطالقا من سنة لكن  النقدية ملكافحة التضخم اجلامح واستعادة التوازن يف ميزان املدفوعات.

البرتول ارتفاعا ملحوظا وهو ما مسح باعتماد سياسة مالية توسعية جتسدت من خالل تطبيق برامج االستثمارات 

بشكل كبري يف حتسني بعض املؤشرات االقتصادية الكلية، لعل السياسة املالية سامهت ، )2001-2014العمومية (

، من هنا تظهر أمهية حتليل الة وارتفاع نسب النمو االقتصاديلبطمن أمهها اخنفاض حجم املديونية اخلارجية ونسبة ا

 اثار الصدمات اهليكلية للسياسة املالية على النشاط االقتصادي يف اجلزائر.

جد مالئمة لدراسة التفاعالت احلركية بني املتغريات  SVARتعد منهجية متجه االحندار الذايت اهليكلي 

االقتصادية، إذ تستعمل ضمن هذه النماذج القليل من القيود وفقا ملا متليه النظريات االقتصادية، باإلضافة اىل ذلك 

  ية.الصدمات الناجتة عن املتغريات االقتصاد أثرتسمح لنا هذه املقاربة مبحاكاة الصدمات اهليكلية، أي تبيان 

السياسة املالية على بعض متغريات االقتصاد صدمات سنحاول من خالل هذا الفصل قياس وحتليل آثار 

، وهذا باستعراض منهجية الدراسة والنتائج التطبيقية، لنناقش SVARالكلي باستعمال منوذج االحندار الذايت اهليكلي 

  يف األخري هذه النتائج على ضوء واقع االقتصاد اجلزائري.
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 Multivariate Autoregressive models   المبحث األول: نماذج االنحدار الذاتي المتعدد

) نقدا لنهج املعادالت 1980زاد االهتمام بنماذج االحندار الذايت بشكل متزايد خاصة بعدما قدم سيمز (

املتزامنة، ومع ذلك فان منوذج االحندار الذايت هو منوذج صغري وخمفض، والتفسري االقتصادي للنتاج غالبا ما يكون 

مستحيال اال إذا كان الشكل املخفض لنموذج االحندار الذايت مرتبطا بنموذج اقتصادي، وإذا مت استخدام النظرية 

بني أخطاء التنبؤ والصدمات األساسية، فإننا نسمي النموذج الناتج منوذجا هيكليا  االقتصادية لتأسيس العالقة

SVAR.  

، من خالل عرض منهجية بناء هذه النماذج  VARسنتطرق يف هذا املبحث إىل مناذج االحندار الذايت

تشخيصها من خالل جمموعة من االختبارات، مث نستعرض بالتفصيل التحليل اهليكلي او ديناميكية هذه النماذج 

وخنتم بعرض اهم االنتقادات املوجهة هلذا النوع من النماذج. يف اجلزء الثاين من هذا املبحث ستكون الدراسة منصبة 

 .SVARحندار الذايت اهليكلية حول مناذج اال

  VAR Vectorial Auto Regressiveالمطلب األول: نماذج االنحدار الذاتي 

دف حتليل أثر 19802سنة  VARأول من اقرتح مناذج االحندار الذايت  1Christopher Simsيعترب 

التعديالت املؤقتة للسياسة االقتصاد على النشاط االقتصادي، حيث اقرتح استعمال منوذج احصائي ديناميكي غري 

– IS-LM (Gosséمقيد كبديل للنماذج القياسية االكثر استعماال يف دراسات االقتصاد الكلي، خاصة منوذج 

Guillaumin 2013) ل على افضل التنبؤات.، باإلضافة اىل استعماله للحصو 

أن الطريقة التقليدية يف بناء النماذج القياسية االنية تعتمد وجهة النظر التفسريية، اذ تتضمن  Simsكان يرى 

كثريا من الفرضيات غري املختربة مثل استبعاد بعض املتغريات من املعادالت من اجل الوصول اىل تشخيص مقبول 

  باختيار املتغريات اخلارجية، وشكل توزيع فرتات اإلبطاء الزمين.للنموذج، وكذلك االمر فيما يتعلق 

عرفت انتقادات كثرية خاصة إن مناذج االحندار الذايت تشبه اىل حد ما مناذج املعادالت االنية، هاته األخرية 

تأخذ بعني ، كما اا تقسم املتغريات اىل صنفني متغريات خارجية وأخرى داخلية، ال ضعف التنبؤات الناجتة عنها

                                                           
  .2011حتصل على جائزة نوبل لالقتصاد سنة  1

2 C. A .Sims, Macroeconomics and Reality, Econometrica, Volume 48, Number 1, 1980, P P 1-49. 
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االعتبار ديناميكية (حركية) نظام املعادالت القياسية. اال ان منوذج االحندار الذايت يعطي للمتغريات نفس األمهية 

  .1ويعتربها كلها داخلية مع إدخال عامل التباطؤ لكل املتغريات يف كل املعادالت ليعطي للنظام الطبيعة احلركية

  VARالفرع األول: بناء نموذج 

  يتم وفق جمموعة من اخلطوات نعرضها فيمايلي: VARان بناء منوذج 

  VARأوال: الشكل الرياضي لنماذج 

إن شعاع االحندار الذايت هو ذلك النظام الذي تكون فيه كل املتغريات عبارة عن دالة خطية لقيمها املاضية 

  .2 إضافة اىل األخطاء العشوائيةوالقيم املاضية لباقي املتغريات األخرى املكونة لشعاع االحندار الذايت

    :3متغرية كمايلي Nوالذي حيتوي على pيكتب الشكل العام لنموذج شعاع االحندار الذايت من الدرجة 

�� = Ф� +Ф����� +Ф	���	 +⋯+Ф����� + �� 
�� :حبيث = ����	�⋮���

�  Ф� = ���
�����	�⋮��� ��

�� , Ф� = ���
������ ���	 … �����	��⋮ �	�	 …⋮ ⋮ �	��⋮���� ���	 … ���� ���

�� ,  ,  �� = �����	�⋮���
�  

�   :كمايلي ميكن أن نكتب النموذج بداللة معامل التأخري� − Ф�� − Ф	�	 −⋯−Ф��� �� = Ф� + �� 
��"�!Ф                                 : أو = Ф� + ��  

  حيث متثل:
Iمصفوفة الوحدة؛ : 

Lمشغل االزاحة للخلف؛ : 

Ф!�" = � −#Ф$�$�
$%�  

                                                           
1 B. H.Baltagi, Econometrics, Springer, Berlin, 4th edition, 2008, P 360. 
2 E. Dor, Econométrie, Pearson education, France, 2004, P 208.   
3 J-B Gossé et C. Guillaumin, L’apport de la représentation VAR de Christopher A .Sims a la science 
économique, revue d’analyse économique, volume 89, N0 4, 2013, P 308.  
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,���إن املتغريات  �	�, … فيمثل األخطاء العشوائية ذو وسط  �� هي سالسل زمنية مستقرة، أما الشعاع ���
، تسمى هذه املصفوفة مصفوفة التباين املشرتك وتعطى بالعالقة التالية: 'Ʃحسايب معدوم ومصفوفة قطرية  (!��, ��)" = Ʃ'.  

ديناميكي الن كل متغري يتأثر بقيمه املاضية باإلضافة اىل القيم املاضية للمتغريات األخرى، وهو هذا النموذج 
منوذج غري مقيد حبيث ال يتضمن أي قيد سواء على املتغريات او على املعادالت، باستثناء قيدين فقط أحدمها 

  ).P(يتعلق باملتغريات حمل الدراسة، اما االخر فيتعلق بعدد فرتات االبطاء 
  :1مستقرا إذا وفقط إذا حتققت الفرضيات الكالسيكية الثالثة VARيكون النموذج 

- (!��" = +, ∀- 
- .�/!��" < ∞  
-  23.!��, ��4�" = (5!�� − +"!��4� − +"6 = Г!8", ∀-  

�تكون مستقرة إذا كان كثري احلدود املعرف انطالقا من حمدد املصفوفة  VARالسريورة نشري اىل أن � − Ф�� − Ф	�	 −⋯−Ф��� =   له جذور تقع خارج دائرة الوحدة. 0
ما يواجه الباحث يف هذا النوع من النماذج هو استقرارها، فعدم حتقق هذا الشرط يعين ان الصدمات احلاصلة 

الشك يف املتغريات املكونة هلذا النوع من النموذج ستتولد عنها موجات من الصدمات ال تتوقف عرب املسار الزمين، و 
  ان هذا لن حيقق األهداف اليت يسعى اليها االكادمييون او صانعوا القرارات االقتصادية على حد سواء.

  VARثانيا: استقرارية متغيرات نموذج 

انطالقا من سالسل زمنية غري مستقرة، إذن جيب دراسة خصائصها  VARال ميكن تقدير معامالت منوذج 
يف  dفيمكن ان تكون السالسل الزمنية مستقرة حبساب الفروقات من الدرجة أوال قبل البدء يف عملية التقدير، 

يف حالة اجتاه عام ثابت،  أيضا  VAR حالة اجتاه عام عشوائي أو إضافة مركبة االجتاه العام إىل صيغة النموذج
  .2ميكن إضافة متغريات صورية لتصحيح التغريات املومسية

لكشف استقرارية السالسل الزمنية (اختبارات اجليل األول والثاين)  هناك العديد من االختبارات املستخدمة
-Phillips)اختبار فيليبس وبريون ، ADF (Augmented Dickey-Fuller) مثل: اختبار ديكي فوالر املطور

Perron) PP اختبار ، Kwiatkowski واخرون KPSS .:نعرضها فيمايلي 
 
 
  

                                                           
1 R. Bourbonnais, Econométrie: Cours et exercices corrigés, 9me éditions, Dunod, paris, 2015, P 277. 

  .272ص ، 2011، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقاتحممد شيخي،  2
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  :ADF)(Augmanted Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر المطور   -أ

، والذي يأخذ الصيغة التالية:  AR(1)لعرض هذا االختبار نبدأ بنموذج االحندار الذايت من الدرجة األوىل 
)1...(..........1 ttt YY µ+= −  

) يساوي واحد، وإذا كان هذا هو األمر يف الواقع فإن هذا يؤدي 1نالحظ أن معامل االحندار للصيغة رقم (

مشكلة جذر الوحدة، الذي يعين عدم استقرار بيانات السلسلة، حيث يوجد اجتاه عام يف البيانات، ولذا إىل وجود 

 إذا قمنا بتقدير الصيغة التالية:

)2...(..........11 ttt uYY +⋅= −φ  

)حيث:  )2,0 ut Nu σ→. 

11اتضح أن  =φ  فإن املتغريtY .يكون له جذر الوحدة ويعاين من مشكلة عدم االستقرار  

  ) نتحصل على الصيغة التالية:2من طريف املعادلة ( tY−1بطرح 

( )
ttt

ttt

uYY

uYY

+⋅=∆

+⋅−=∆

−

−

1

11 )3(..........1

λ

φ 

)حيث:  )11 −= φλ ،1−−=∆ ttt YYY.  

0:0اآلن أصبح فرض العدم =λH  0:1مقابل الفرض البديل ≠λH و نالحظ أنه إذا ثبت يف الواقع ،

ttفإن  λ=0أن:  uy ، و عندئذ يقال أن سلسلة الفروق من سلسلة السري العشوائي ساكنة   أو مستقرة، ∆=

) eIntegrated of order onولذا فإن السلسلة األصلية تكون متكاملة من الرتبة األوىل  )1I.   

  الختبار مدى استقرارية السلسلة نتبع اخلطوات التالية:

)نقوم حبساب ما يسمى ب - )τtau ) حيث أن 2بعد تقدير الصيغة ،(τ  1تساويφ̂  مقسومة على اخلطأ املعياري

)هلا أي:  )1

1

ˆ

ˆ

φ

φ
τ

SE
=.  
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اجلدولية حىت يف العينات الكبرية ألا ال تتبع هذا التوزيع، و إمنا نبحث  tاحملسوبة بقيم  τال نستطيع مقارنة  -

)عن  )τtau  اجلدولية يف جداول معدة خصيصا بواسطةDicky&Fuller   ولذا يعرف هذا االختبار باختبار

Dicky-Fuller(DF-test).  

11، فإننا نرفض فرض العدم 1اجلدولية tabτاحملسوبة أكرب (بالقيمة املطلقة) من  calτإذا كانت  =φ  و نقبل

11الفرض البديل  ≠φ و بالتايل تكون السلسة الزمنية مستقرة، أما إذا كان ،calτ>tabτ  فإننا نقبل فرض العدم

11 =φ.و تكون السلسلة الزمنية غري مستقرة ،  

  صيغ االحندار تتمثل يفام عدد من لقد جرت العادة على إجراء هذا االختبار باستخد









+⋅+⋅+=∆

+⋅+=∆

+⋅=∆

−

−

−

)6.........(

)5(....................

)4......(....................

1

1

1

ttt

ttt

ttt

uYTbcY

uYcY

uYY

λ

λ

λ

  

يف  T) وإدخال حد االجتاه العام يتمثل يف الزمن5يف الصيغة ( cمع مراعاة أنه مت إدخال احلد الثابت 

، ويف حالة λ≠0مقابل الفرض البديل  λ=0)، ويف كل صيغة من هاته الصيغ، يكون فرض العدم هو6الصيغة (

 Fuller-Dickyفإن الصيغة املالئمة لالستخدام إلجراء اختبار  tuوجود مشكلة االرتباط الذايت باحلد العشوائي 

  تصبح كمايلي:

)7..(..........
1

1 t

K

m

mtmtt uuYTbcY +∆+⋅+⋅+=∆ ∑
=

−− φλ  

mtY) األخرية الفروق ذات الفجوة الزمنية 7نستخدم يف الصيغة (     حيث أن: ∆−

322211 , −−−−−− −=∆−=∆ tttttt YYYYYY  

) حىت ختتفي مشكلة االرتباط الذايت بني البواقي، 7يتم إدراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية بالصيغة (

) 7، و يف حالة تطبيق االختبار على الصيغة رقم (λ≠0مقابل الفرض البديل  λ=0حيث أن فرض العدم هو 

وهو حيمل نفس  Augmented Dicky-Fuller (ADF-test)فإن االختبار يسمى " اختبار ديكي فوالر املطور 

 .DF خصائص

                                                           

caltabعبارة أخرى: إذا كان: ب  1 ττ  ، مبعىن أن السلسلة الزمنية مستقرة  ملزيد من التفصيل ارجع إىل: 1H و نقبل الفرض البديل 0Hنرفض فرض العدم  ≤
 p 234   BOURBONNAIS. Régis, (2004),  
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  :(Phillips et Perron (1988))اختبار فيليبس وبيرون -ب

يعترب هذا االختبار غري املعلمي فعاال، حيث يأخذ بعني االعتبار التباين الشرطي لألخطاء، فهو يسمح 

 Philips and Perron (1988)بإلغاء التحيزات الناجتة عن املميزات اخلاصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد 

  :1ى أربع خطواتينطوي هذا االختبار عل .ADFو DFنفس التوزيعات احملدودة الختباري 

اإلحصاءات املرتبطة ا، والبواقي املقدرة  وحساب تقدير النماذج األساسية الثالثة الختبار ديكي فولر - 

 باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية؛

;σتقدير التباين الفعلي على املدى القصري -  = �<∑ e?	<?%؛� 

من بنية تغاير البواقي للنماذج املقدرة  أنشئت(يسمى التباين طويل األجل)اليت  	?@تقدير معامل التصحيح - 

 سابقا، مثل هذا التحويل ارى يؤدي إىل توزيع مطابق ملعيار ديكي فولر:

∑∑ ∑
+=

−
= =









+

−+=
n

it

tt

n

t

I

i

t ee
nI

i
e

n 1
1

1 1

22
t

1

1
12

1
S 

  ؛nلتقدير التباين على املدى الطويل، ال بد من حتديد عدد التأخريات استنادا إىل عدد املشاهدات 

∗;pp :-Aحساب احصائية  -  = √k × !A;��"F;G; + <!H��"F;G;√H 

Iمع العلم أن:  = J;KLMK إذا كانت  1(تساويe?	  تشكل تشويش أبيض، يتم مقارنة القيمة احملسوبة مع القيمة

  ).MacKinonجدول (اجلدولية املستخرجة من 

  :)KPSS )1992 اختبار -ج

اســتخدام اختبار مضــاعف الغرانج، الختبار  Kwiatkowski.; Phillips.; Schmidt; Shin (1992)اقرتح 

  :2وفق املراحل التالية  KPSSفرضية العدم اليت تقرر االستقرارية للسلسلة. يتم اختبار 

∑)، حنسب اموع اجلزئي للبواقي : 3) أو (2فبعد تقدير النماذج ( .1
=

=
t

i

itS
1

ε̂. 

2نقدر التباين الطويل األجل  .2
1s .بنفس طريقة اختبار فليبس وبريون 

من العالقة :  KPSSحنسب إحصائية اختبار  .3
2

1

2

2
1

1

T

S

s
LM

T

t

t∑
== 

                                                           
1R. Bourbonnais, OP.CIT, P 250. 

  .56حممد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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أكرب من القيمة احلرجة  LMنرفض فرضية العدم (فرضية االستقرار): إذا كانت اإلحصائية احملسوبة  -

  .Kwiatkowski, Phillips, Schmidt.and Shin (1992.)املستخرجة من اجلدول املعد من طرف 

  أصغر من القيمة احلرجة.  LMنقبل بفرضية االستقرار : إذا كانت اإلحصائية  -             

  VAR Specification ثالثا: تحديد وتقدير نموذج

قبل تقدير منوذج االحندار الذايت جيب حتديد أوال عدد درجات التأخري وذلك االستعانة مبعايري املعلومات. 

  :نعرضها يف اجلدول املوايليوجد العديد من هذه املعايري 

 ): معايير المعلومات1.4الجدول رقم (

  العالقة  المعيار

AIC O�P!Q" = �R S#!T"' S + 2R	 ⨯ QW  

BIC  X�P!Q" = �R S#!T"	' S + R	 ⨯ Q�R!W"W  

HQ  YZ = ln S#!T"' S + ]2R	Q ^R^RWW _ 

Source : R. Kozhan, Financial Econometrics with eviews, Ventus publishing Aps, 2010, P 97,  
WWW.BOOKBOON.COM. 

nعدد متغريات النموذج؛ : Tعدد املشاهدات؛ : Pدرجة التأخري؛ : ∑ !T"' التباينات والتباينات : مصفوفة

  املشرتكة للبواقي.

نقوم باختيار درجة التأخري اليت توافق أدىن قيمة للمعايري املذكورة سابقا، لكن اذا حتصلنا يف التطبيق العملي 

  على نتاج خمتلفة، يف هذه احلالة نقوم باختيار فرتة التباطؤ اليت حصلنا عليها يف العدد األكرب من املعايري.

على شكل نظام من املعادالت عددها مساو لعدد املتغريات، يتم تقدير معادالا  VARيكتب منوذج 

الثابتة  VARفرتاضات القياسية املتعلقة بسلوك مناذج ، وفقا لال(Hamilton)باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

 .1واملتحركة، فان تقدير املعامالت تكون غري متجانسة وموزعة شكل طبيعي

                                                           
1 R. Kozhan, Op.Cit, P 97. 
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، لذلك يفضل استخدام 1إن طريقة املربعات الصغرى تصبح غري صاحلة يف حالة وجود قيود على املعلمات

  :2الذايت التايلطريقة املعقولية العظمى. ليكن منوذج االحندار 

�� = 2 + Ф����� +Ф	���	 +⋯+Ф����� + �� 
"�,ya!�4Hbحيث:  =  1y?��⋮y?�b
� ،d!e,�4e�" = f2, Ф�, Ф	, … ,Ф�g  

Kعدد املعادالت اخلطية؛ :  

Pk+1.عدد املتغريات املفسرة :  

  إذن ميكن كتابة معادلة االحندار السابقة كمايلي:

�� = d�a + +� 
  املعقولية العظمى كمايلي:يكتب لوغاريتم دالة 

^!d, Ʃ'" = −Wh2 log!2k" + W2 log!|Ʃ'��|" − 12#��mƩ'����m
�%�  

,�Ф,2إن تعظيم لوغاريتم دالة املعقولية العظمى سيسمح لنا باحلصول على املقدرات:  Ф	, … , Ф�  ومصفوفة

  .'Ʃالتباين والتباين املشرتك 

  VAR Forecastingرابعا: التنبؤ بواسطة نموذج 

 :3بعد عملية تقدير النموذج نستخدمه يف التنبؤ للفرتات القادمة كمايلي

"�no!1الفرتة األوىل:   = Op� + Op��o    

                                                           
سوف يؤدي اىل االخالل بعض إن تقدير النماذج الديناميكية هلا خصوصياا، حبث ال ميكن تقدير معامالا باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية، وذلك الن هذا  1

   االفرتاضات اليت بنيت عليها هذه الطريقة، لذلك فان تقدير هذه النماذج يستلزم اللجوء اىل طرق احصائية أخرى. 
2 G. COLLETAZ, Les processus VAR notes du cours de séries temporelles multivariées, Master ESA, 2018, 
P P 10-12. 
3 R. Bourbonnais, Op.Cit, p 280.  
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"�no!2الفرتة الثانية: = Op� + Op��o!1" = Op� + Op�Op� + Op�	�o  

"�no!3   الفرتة الثالثة: = Op� + Op��o!2" = �� + Op� + Op�	 Op� + Op�r�o  

O�stإىل ما ال اية، فالتنبؤ يؤول إىل حالة مستقرة ألن  hعندما يؤول  ⟶ vإذا كان  0 ⟶ وتوقع مصفوفة  ∞
#   :خطأ التنبؤ يكون معدوم وتباينه معطى بالعالقة التالية ℎ' = x� # x�) +x� # x�) +⋯+xy�� # xy��)'''  

  

  :  حمسوبة بصيغة الرتاجع $x حيث

x$ = # Oz{x$�|				v = 1,2, … �-				x� = �}~<	!�,$"
|%�  

 وبالتايل يكون لدينا:

x� = O�t;		x	 = O�tx� + O	tx� = O�	t + O	t;			 xr = O�tx	 + O	tx� + Ortx� = O�rt +O�tO	t + O	tO�t + Ort  

متغري يقرا على قطر  Kميثل عدد املشاهدات) لكل التوقعات اخلاصة ب  t!ℎ"" )n	�o!تباين خطأ التنبؤ

∑  املصفوفة ℎ'  1!  عند درجة معنوية − "�no!ℎ، وحدود التنبؤ معطاة وفق القانون التايل: "	� 	± -� 	⁄ ⨯
�no!ℎ"حيث ، -�  هي القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي. ⁄	

  VAR Model Checkingالفرع الثاني: تشخيص نموذج 

املشاكل القياسية  بعد القيام بتقدير منوذج االحندار الذايت البد من اختبار صالحيته من خالل الكشف عن

 املتمثلة فيمايلي:

  Stationarity of residualsأوال: استقرارية بواقي النموذج 

للتأكد من مدى استقرارية بواقي النموذج نستخدم اختبارات اجلذور املتعددة، حيث تعترب نتائج شعاع 
تكون مستقرة إذا كان كثري احلدود  VARلسريورة ، مبعىن ان ا1االحندار الذايت مستقرة إذا كانت كل اجلذور أقل من 

�املعرف انطالقا من حمدد املصفوفة � − Ф�� − Ф	�	 −⋯−Ф��� =  له جذور تقع خارج دائرة الوحدة 0
   .)من هذا الفصل 200 (انظر ص
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  Autocorrelation of residual  ثانيا: االرتباط الذاتي لبواقي النموذج

، من VARتوجد العديد من االختبارات للكشف عن وجود االرتباط الذايت بني بواقي كل معادالت منوذج 

على كل معادلة من معادالت منوذج  Portmanteau. يف البداية يتم استخدام اختبار Portmanteauبينها اختبار 

VAR  الختبار عدم وجود ارتباط ذايت للبواقي، مث يتم اجراء اختبارPortmanteau Vectoriel  للكشف عن عدم

  . نعرض فيمايلي هذين النوعني من االختبارات:VARوجود ارتباط ذايت لبواقي كل معادالت منوذج 

  Portmanteau (Doornik –Hendry(DOO 1997))اختبار  -

، لكن مت ادخال عليه بعض التعديالت املتعلقة بدرجات Box-Pierce (1970)هو اختبار مشابه الختبار 

  :1احلرية، حيث يتم حساب معامالت االرتباط الذايت للبواقي بطريقة خمتلفة. يتم حساا انطالقا من الصيغة التالية

�X!�" = 8!8 + 2"# /|	8 − �L
|%�  

  تأخذ معامالت االرتباط الذايت لبواقي املعادلة الصيغة التالية:

/| = ∑ !�� − �̅�"����| − �̅| ��%|4��∑ !�� − �̅�"∑ ����| − �̅| ��%|4���%|4�
 

��a            حبيث: = ∑ �������������             			�̅� = ∑ 'M�M������| 

انطالقا من هذه اإلحصائية ميكن رفض . LMهو اختبار مشابه الختبار مضاعف الغرانج  LBان اختبار 

 LBاو قبول فرضية العدم القائلة بان بواقي االحندار غري مرتبطة ذاتيا، فنرفض فرضية العدم اذا كانت قيمة إحصائية 

) والعكس %5ومستوى داللة معني (على العموم  S-pبدرجةحرية  	�اكرب من القيمة اجلدولية لتوزيع كاي تربيع 

  صحيح.

  

  

                                                           
1 E. DOR, Op.Cit, P 211. 
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  :Portmanteau Vectorielاختبار  -

. هذا االختبار Lutkepohl(LUT 1991)و Hosking(HOS 1980)لقد مت اقرتاح هذا االختبار من طرف 

  .ويستعمل التصحيح يف حالة العينات الصغرية VARصاحل فقط لنموذج 

 : �4L�مع  �� هي مصفوفة التباين والتباين املشرتك ل Ʃ�',Lلدينا 

Ʃ�',L = 1W# �̂��̂�4Lmm�L
m%�  

  مصفوفة االرتباطات املقدرة:  �n',L متثل

�n',L = �v��!�'�, … , �'e"Ʃ�',L�v��!�'�, … , �'e" 
,�'�!���vحبيث ميثل  … , �'e"  مصفوفة ذات البعد!I × I"  قطرها مشكل من االحنرافات املعيارية لعدد

k .من الصدمات  

  االختبار فيمايلي:تتمثل إحصائية هذا 

ZL = W	 #!W − �"��-/�2�f�n',L�n',����n',Lm �n',���g�
L%�  

انطالقا من هذه اإلحصائية ميكن رفض او قبول فرضية العدم القائلة بعدم وجود ارتباط ذايت لبواقي كل 

�',L	VAR !Y�: معادالت منوذج = 0, � = 1,2, اكرب  sQفنرفض فرضية العدم اذا كانت قيمة إحصائية ، "@…

�!	Iبدرجة حرية  	�من القيمة اجلدولية لتوزيع كاي تربيع  − T"   5ومستوى داللة معني (على العموم% (

   .LMاىل جانب هذا االختبار يوجد اختبار اخر لالرتباط الذايت للبواقي يسمى اختبار . 1والعكس صحيح

  

  

 

                                                           
1 G. COLLETAZ, Op.Cit, P 36. 
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  Normality test for Residualثالثا: اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي 

) معدوما ومعامل التفرطح Skewnessنقول ان السلسلة الزمنية تتبع التوزيع الطبيعي اذا كان معامل االلتواء (

(Kurtosis)  يعترب اختبار 3مساويا اىل .Jarque وBera (1987)  من بني االختبارات الشائعة االستعمال الختبار

 تبعية البواقي للتوزيع الطبيعي، وهو يعتمد يف حسابه على معاملي االلتواء والتفرطح. 

  :1فيمايلي JBتتمثل احصائية 

�X = R �@	6 + !h − 3"	24 ¡ 

h = (!¢ − +"£5(!¢ − +"	6	 	,									@ = 5(!¢ − +"r6	5(!¢ − +"	6r 
  حبيث متثل:

n :عدد املشاهدات؛ 

S :معامل االلتواء؛ 

K :.معامل التفرطح  

انطالقا من هذه اإلحصائية ميكن رفض او قبول فرضية العدم القائلة بان بواقي االحندار تتوزع توزيعا طبيعيا 

بدرجيت حرية  	�اكرب من القيمة اجلدولية لتوزيع كاي تربيع  JBفنرفض فرضية العدم اذا كانت قيمة إحصائية 

  مثال) والعكس صحيح.  5%ومستوى داللة معني (

  VARالفرع الثالث: ديناميكية نموذج 

 2بتحليل اثار السياسات االقتصادية، وذلك من خالل حماكاة الصدمات العشوائية VARتسمح مناذج 

 Impulse)وحتليل (تفكيك) تباينها. يتم حتليل الصدمات باالعتماد على دوال تسمى بدوال االستجابة الدفعية 

response fuction) :إذن نتناول فيمايلي بالتحليل كال من دوال االستجابة الدفعية وحتليل التباين .  

                                                           
1 B. H.BALTAGI, Op.Cit, P 97. 

  .Innovation اإلبتكاركثريا ما يستخدم مصطلح  2
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  IRF  (Impulse Response Function)أوال: دوال اإلستجاة الدفعية البسيطة 

ويقصد ا  تعترب دوال االستجابة أداة تساعد على التعرف على السلوك احلركي للمتغريات املفسرة للظاهرة،

، مع افرتاض ثبات املتغريات األخرى Tيف فرتة زمنية   �,|¤نتيجة صدمة يف متغري اخر  �,$¤ور احلاصل يف متغري التط

-!يف الفرتة  ≤ W"1.  

نتيجة للصدمات احلاصلة يف األخطاء العشوائية   yيتم حتديد االستجابة احلاضرة واملستقبلية لنظام املعادالت 

u  انطالقا من صيغة املتوسطات املتحركة¦xO!∞" )Vector Moving Average( 2التالية:  

�� = + + §� + �̈§��� +¨	§��	 +⋯ 

  ، ترتجم كمايلي:��على  ��L§تعين اثر الصدمة احلاصلة يف  L̈ان عناصر املصفوفة 

∂Y~,?4«∂u,? = ∂Y~,?∂u,?�« = ψ~« ,									i, j = 1,… . . , T. 
"�!|$³ان جمموعة العناصر  = ´µ�¶   .(تسمى أيضا املضاعفات الديناميكية) تسمى دالة االستجابة الدفعية  

    Variance decompositionثانيا: تفكيك (تجزئة) التباين

ان اهلدف من حتليل تباين خطا التنبؤ هو حساب مدى مسامهته يف تباين اخلطأ لكل صدمة، ميكننا كتابة 

بداللة تباين اخلطأ اخلاص بكل متغري، وبقسمة هذا األخري على تباين خطا التنبؤ  hالتنبؤ يف األفق  تباين خطا

الكلي نتحصل على وزنه او نسبة مشاركته، أي حتديد نسبة مسامهة الصدمات العشوائية للمتغريات األخرى يف 

  احداث تغيريات مستقبلية ملتغري معني وذلك كال على حدى خالل فرتة زمنية معينة.

  :3التايل VAR(p)ذج ليكن منو 
Φ!�"¢� = ¢� − Φ�¢��� − Φ	¢��	 −⋯Φ�¢��� = 2 + ·� 

,vv¹8!0~�·بافرتاض ان الصدمات العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي  وان النموذج مستقر، ميكن كتابة  "�
  كمايلي:  "∞!xO¦املتوسطات املتحركة  النموذج السابق بصيغة

¢� = #³$·��$ = ¨!�"·�º
$%�  

                                                           
1 C. HURLIN, Econométrie appliquée séries temporelle , cours de tronc commun, p 17. 
https://www.coursehero.com/file/43614108/CoursSeriesTemp-Chap4pdf/ 
2 R. Kozhan, Op.Cit, P 99. 
3 C. HURLIN, Op.Cit, P P 23-24. 
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$³بوضع:  = �o  فان خطأ التنبؤ يف األفقh :يكتب كمايلي  

¢�4y − ¢�m4y = #³$·m4y�$
y��
$%�  

  ، ومصفوفة التباين واتباين املشرتك تكتب كمايلي:0إن التوقع الرياضي خلطا التنبؤ يساوي 

(f!¢�4y − ¢�m4y"�¢�4y − ¢�m4y ′g = Ʃ + #³$Ʃ!³$"′y��
$%�  

، وللحصول على حتليل �·للبواقي  Ʃإذن خطا التنبؤ هو دالة يف مصفوفة التباين والتباين املشرتك غري القطرية 
�¢تباين الشعاع  = �¤�,�, … ¤o,� ′   يكفي إعادة كتابة مصفوفة التباين والتباين املشرتك على شكل توليفة خطية

  .�§لتباينات الصدمات 
�§لدينا:  = O��·� ⟺ ·� = O§�   وƩ = O�O′ 

·� = ½·�,�·	,�…·o,�¾ = !��		�			⋯�o"½§�,�§	,�⋯§o,�
¾ 

  وبالتايل حنصل على مايلي:  Aللمصفوفة  'v$èÀالعمود  $�أين متثل 

Ʃ = (!·�·�)" = ����).�/�§�,� + �	�	) .�/�§	,� + ⋯+ �o�o) .�/!§o,�" 

  نتحصل على مايلي: hيف تباين التنبؤ لألفق  Ʃبتعويض 

(f!¢�4y − ¢�m4y"�¢�4y − ¢�m4y ′g = #Á.�/!§|,�"#³$f�|�|)g!³$
y��
$%� "′Âo

|%�  

  : hيف التباين الكلي للتنبؤ يف األفق  �,|§انطالقا من هذه الصيغة ميكن حساب مسامهة الصدمة 

.�/!§|,�"f�|�|) + ³�f�|�|)g!³�") +⋯+ ³y��f�|�|)g!³y��"′g 
 Causality testsثالثا: اختبارات السببية 

للتمييز بني الظاهرة التابعة من  قتصادية وفهمهاإىل البحث عن أسباب الظواهر اال مشكل السببية يهدف
َفِسرة هلا. منيز بني نوعني من االختبارات:

ُ
  الظواهر املستقلة امل
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 The Granger causality test) 1969( اختبار سببية غرانجر  -أ

أو عالقة تبادلية بني  ( Feedbak)يستخدم هذا االختبار للتأكد من مدى وجود عالقة تغذية متبادلة 
يتضمن يف اخلطوة   ��و �¤املتغريات االقتصادية املراد دراستها. ان اختبار سببية غراجنر يف حالة متغريين مستقرين 

  :1التايل VARاألوىل تقدير منوذج االحندار الذايت 

�� = �� +#d$¤��$ +#Ã$���| + ��� 		⋯ 1À
|%�

o
$%�  

¤� = �	 +#Ä$¤��$ +#�$���| + �	�À
|%� 		⋯ 2o

$%�  

  النموذج أربع حاالت:غري مرتبطان وميثالن ضجيجا ابيض. منيز يف هذ  �	�و ��� حيث يفرتض ان كال من

�¤! ��يسبب  �¤ - 1 →  ؛"��
��! �¤يسبب  �� - 2 →  ؛"�¤
�¤! �¤يسبب  ��و ��يسبب   �¤العالقة متبادلة مبعىن ان  - 3 ↔  ؛ "��
  .�¤ال يسبب  ��و ��ال يسبب   �¤مستقالن) مبعىن أن   ��و  �¤انعدام السببية (  - 4

وفق اخلطوات التالية (نكرر نفس اخلطوات على املعادلة  1إلجراء اختبار غراجنر نقوم باختبار املعادلة رقم 
  ):2رقم 

 باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية:  (Restricted)تقدير املعادلة التالية املقيدة  - 1

�� = �� +#Ã|���|
À
|%� + ��� 

 Ç@@È. نرمز له بالرمز: RSSيتم حساب جمموع مربعات البواقي 

 باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية: (Unrestricted)تقدير املعادلة التالية غري املقيدة  - 2

�� = �� +#d$
o

$%� ¤��$ +#Ã|���| + ���À
|%�  

 Ç@@É. نرمز له بالرمز: RSSيتم حساب جمموع مربعات البواقي 

                                                           
1 D. asteriou and S. G.Hall, Applied econometrics A modern approach, Pal Grave mac Millan, New York, 
2007, P P 281- 
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�Y اختبار الفرضية التالية: - 3 :	∑ d$ = 0o$%� )¤�  ال يسبب��(  Y� :	∑ d$ ≠ 0o$%� )¤�  يسبب�� (  
 كمايلي:  Waldالختبار  Fحساب إحصائية  - 4

Ë = !Ç@@È − Ç@@É" Ì⁄Ç@@É !R − I"⁄  

  حيث متثل:

mعدد الفجوات الزمنية يف حالة املتغري التفسريي؛ :  

nعدد املشاهدات (حجم العينة)؛ :  

k عدد املعلمات املقدرة يف الصيغة غري املقيدة :!I = Ì + R +   ؛"1

n-k .درجات احلرية للصيغة غري املقيدة : 

  ��يسبب  �¤احملسوبة أكرب من اجلدولية نرفض الفرضية الصفرية، وبالتايل نستنتج ان  Fاذا كانت قيمة 
  والعكس صحيح.

  The Sims causality test) 1980(اختبار سببية سيمس   -ب

اختبارا اخر للسببية يأخذ بعني االعتبار انه يف أي فكرة عامة عن السببية ال ميكن  Sims (1980)اقرتح 
  :1التايل VARاقرتح سيمز منوذج   �¤يسبب   ��للمستقبل أن يتسبب يف احلاضر. إذن ملعرفة اذا كان املتغري 

��� = ��� +#��$� ����$ +#��$	 �	��$ +#Í$	�	�4$ + ·���
$%�

�
$%�

�
$%�  

�	� = �	� +#�	$� ����$ +#�	$	 �	��$ +#Í$����4$ + ·	��
$%�

�
$%�

�
$%�  

:�Yإذا كانت الفرضية  �	�ال يسبب ��� - Í�	 = Í		 = ⋯ = Í�	 =  مقبولة 0

:�Yإذا كانت الفرضية  ���ال يسبب �	� - Í�� = Í	� = ⋯ = Í�� =  مقبولة 0
  الفرضيتني باستخدام اختبار فيشر الكالسيكي (اختبار انعدام املعامالت).يتم اختبار 

  

                                                           
1 R. Bourbonnais, Op.Cit, P 293. 
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   VARالفرع الرابع: االنتقادات الموجهة لنموذج 

مبيزات عديدة أمهها: سهولة التطبيق مقارنة باملعادالت االنية، عدم التمييز بني املتغريات  VARيتميز منوذج 

الداخلية واخلارجية، عملية التقدير سهلة حيث يتم تقدير كل معادلة مدرجة يف النموذج باستخدام طريقة املربعات 

من التنبؤ باستعمال املعادالت  أفضلج الصغرى، باإلضافة اىل أن عملية التنبؤ باستخدام هذا النوع من النماذ 

  االنية.

  :1النتقادات عديدة أمهها VARتعرض منوذج 

هذا النموذج غري مبين على النظرية االقتصادية فليس هناك تقييد على أي من معادالت النموذج فكل  -
 متغري يسبب االخر؛ 

متغريات  3اذا كان لدينا مثال هو اختيار درجة التباطؤ املثلى، ف VARإن أكرب مشكل يف تطبيق مناذج  -
متغري مبطأ باإلضافة اىل الثابت يف كل معادلة أي  24كدرجة تباطؤ، وبالتايل يصبح لدينا  8وقررنا اختيار 

 معلمة يراد تقديرها. ان تقدير هذا العدد الكبري من املعلمات يؤدي اىل فقد درجات احلرية؛ 25

 يركز على التنبؤ وبالتايل فهو غري مناسب للتحليل االقتصادي؛ VARمنوذج  -

استقرارية السالسل الزمنية (إما تكون مستقرة يف املستوى أو مستقرة يف الفرق األول).  VARيشرتط منوذج  -
فان النتائج احملصل عليها انطالقا من السالسل احملولة تكون غري مرضية، فهو  Andrew Harveyحسب 

األفضل استعمال السالسل املستقرة يف املستوى، الن احتواء السالسل على جذر الوحدة يؤثر  يرى انه من
 ؛The distribution of estimatorsعلى توزيع املقدرات 

باحلصول على املعامالت من الصعب ترمجة النتائج وذلك لنقص اخللفية النظرية، ولذلك يلجأ االحصائيون  -
 .IRFىل تقدير دالة تسمى بدالة االستجابة الدفعية املطبقون ملثل هذه النماذج ا

 SVAR Structural Vector Auto Regressionالمطلب الثاني: نماذج اشعة االنحدار الذاتي الهيكلية 

Models  

منهج يعرف باسم أشعة  )1986( Simsو )1986( Bernankeو )Watson )1984و Balnchardطور العامل 

االحندار الذايت اهليكلية. يعد هذا املنهج من النماذج اليت عرفت تطورا خالل العقود املاضية لتفسري تقلبات الدورات 

                                                           
1 D .N Guijarati, Basic econometric, the McGraw-Hill companies, New York, 4th edition, 2004, P 853. 
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االقتصادية لعدد صغري من متغريات االقتصاد الكلي املهمة إضافة اىل حماولة حتليل اثار صدمات السياسة النقدية 

(Christiano and al 1999) تاثريات الصدمات التكنولوجية ،(Gali 1999)  وتأثري صدمات السياسة املالية

(Rotemberg and Woodford) ميثل النموذج امتدادا للنموذج النظري التقليدي .(VAR) حيث جيمع بني ،

تصادية الناجتة عن االزمات النظرية االقتصادية وحتليل السالسل الزمنية لتحديد االستجابة الديناميكية للمتغريات االق

  اهليكلية.

اىل أسس النظرية االقتصادية كأحد اهم عيوب هذا النموذج واستجابة لذلك طور  VARنظرا الفتقاد منوذج 

، أين اصبح باإلمكان دمج اهليكل االقتصادي يف تقدير وتفسري منوذج SVARمنهج شعاع االحندار الذايت اهليكلي 

VAR من خالل ادراج جمموعة من القيود وفقا ملا تقتضيه النظرية االقتصادية، وبذلك يسمح منوذج ،SVAR 

  اىل صدمات هيكلية ميكن تفسريها اقتصاديا. VARلالنتقال من بواقي قانونية لنموذج 

  SVAR specificationالفرع األول: تحديد نموذج 

  :1على النحو التايل SVARتكتب الصيغة العامة لنموذج 

O�� = O����� +⋯+ O����� + X§� = P!�"�� + X§� 
 حبيث متثل:

tY 1(: شعاع املتغريات االقتصادية حمل الدراسة ذو البعد*n(؛  

Pعدد اإلبطاءات يف النموذج؛ :  

	O�, … , O�  ،املعامل اهليكلية للنموذج :P!.   : مصفوفة معلمات النموذج؛"

A هي مصفوفة ذات البعد :!R ⨯ R"  تعكس عناصرها العالقات املتزامنة ما بني املتغريات 1وعناصر قطرها تساوي ،

البالغة يف عملية التعريف أو ما يعرف بتقييد  ألمهيتهاالداخلية يف النموذج لذلك وجب دراستها بعناية، وذلك 

  النموذج؛

                                                           
1 M. Diop et A. Diaw, Politique budgétaire et stabilité macroéconomique en union économique et monétaire : le 
cas de L’UEMOA, revue de L’OFCE, N0 137, 2015, P 191. 
http://www.cairn.info/revue-de-I-ofce-2015-1-page-181.htm 
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غري املرتبطة ذاتيا ذو البعد   Structurel innovation)مات اهليكلية: شعاع الصدمات العشوائية اهليكلية (الصد �§

(n*1) وهو حيقق فرضية التوزيع الطبيعي ،§� → vv¹8!0, Ω" حيث متثل ،Ω  مصفوفة التباين والتباين املشرتك

,�§!)، مبعىن ان (n*n)وهي مصفوفة قطرية ذات البعد  §�)" = Ω.  

B وهي مصفوفة قطرية.: مصفوفة الصدمات العشوائية  

غالبا هي عدم إمكانية تقدير النظام املعرب عنه باملعادلة  SVARإن املشكلة األساسية اليت تواجه مناذج 

,Oالسابقة مباشرة واشتقاق القيم احلقيقية لعناصر املصفوفات  O�, … , O�،  حيث ان املعلومات املتضمنة يف البيانات

,Oغري كافية لذلك، وعليه وجب االستعانة بالقيود التعريفية. تأخذ عناصر املصفوفات  O�, … , O�  ائي عدد ال

من القيم مجيعها هلا نفس التوزيع االحتمايل للبينات املالحظة مما جيعل من املستحيل التعرف على القيم احلقيقية ل 

O, O�, … , O�  1فقط باالعتماد على البيانات، لذلك تسمى باملعامل جمهولة اهلوية)unidentified parameters(.  

اىل الشكل  SVARلنماذج  (structural-form)ملعاجلة هذا القصور البد من االنتقال من الشكل اهليكلي

نقوم بضرب طريف املعادلة يف  (invertible)انعكاسية  A، ومع افرتاض ان املصفوفة (reduced- form)املختزل 

  فنحصل على املعادلة التالية: Aمعكوس املصفوفة 

�� = O��O����� +⋯+ O��O����� + O��X§� = O��P!�"�� + O��X§� 
  لنحصل على الصيغة املختزلة:

�� = Ï����� +⋯+ Ï����� + �� 
��حبيث متثل:  = O�� ⨯ X§�  شعاع البواقي القانونية(Canonical residials) ومصفوفة التباين املشرتك ،

Ʃللبواقي القانونية هي:  = E!��, ��)". 

                                                           
باستخدام مقاربة أشعة  2015-2001حسن تشوكتش ومصطفى بوشامة، تقييم أداء السياسة النقدية يف ظل تقلبات أسعار النفط يف االقتصاد اجلزائري للفرتة  1

  .71، ص 2017، جامعة البليدة، اجلزائر، 8، الد السابع، العدد مجلة االبداع، SVARاالحندار الذايت اهليكلية 
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��Oبوضع:  ⨯ X = ��يصبح لدينا:   @ = @ ⨯ ميكننا  مصفوفة االنتقال. Sحيث تسمى املصفوفة  �§

استنتاج العالقة ما بني مصفوفة التباين املشرتك للبواقي القانونية ومصفوفة  التباين املشرتك للبواقي اهليكلية كااليت: 

Ʃ = O��Ω!O��")1 .  

من املعلمات اهولة، وبغية تسهيل حتديد هذه املعلمات سنفرتض ان:  	Rحتتوي مصفوفة االنتقال على  .�/!§�" = �  .2ان الصدمات اهليكلية يف نفس الفرتة الزمنية غري مرتبطة ذاتيا فيما بينها، مما يعين 
  :ميكن حتديد معامالت مصفوفة االنتقال عن طريق ثالث أنواع من القيود

اليت ترتجم عدم ارتباط الصدمات اهليكلية وعددها  (Orthogonalisation)قيود االستقاللية اإلحصائية  - 

R!R − 1"  عن عدد متغريات النموذج؛ n، حيث تعرب ⁄2

وهي تتعلق يف أغلب األحيان بقطر املصفوفة   nاليت عددها (Normalisation)قيود التسوية أو التوحيد  - 

Ʃ التالية: = O��Ω!O��")وهي متثل مصفوفة  التباين والتباين املشرتك للبواقي القانونية؛ ، 

R!Rالقيود االقتصادية اليت ترتجم السلوكات االقتصادية وعددها  -  − 1" 2⁄.  

  على الطريقة التالية: Perottiلتحديد معامالت مصفوفة االنتقال اعتمد 
��إعادة صياغة املساواة التالية:  -  = @ ⨯  لتصبح على النحو التايل: �§
 O ⨯ �� = X ⨯ @حيث أن:  �§ = O�� ⨯ X حبيث متثل املصفوفة ،B  مصفوفة الربط بني الصدمات اخلطية

  والصدمات اهليكلية.
وذلك باالعتماد على النظرية االقتصادية  Bو Aالعمل على تثبيت بعض العناصر القطرية للمصفوفتني  - 

البواقي ال يؤثر على االخر خالل نفس السنة  أحدحيث يأخذ العنصر القيمة صفر يف حالة افرتاض أن 
أي يوجد تأثري فان العنصر يأخذ قيمة معينة ويف هذه احلالة جيب حساب  اما يف حالة افرتاض العكس

 هذه القيمة.
  .3(قيود التوحيد) 1تثبيت العناصر القطرية أعطاها القيمة  - 

                                                           
1 A. G. BENAMEUR and others, The macroeconomic effects of oil prices fluctuations in Algeria: A SVAR 
approach, les cahiers du CRED, Vol 36, N0 3, 2020, P 68. 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية العام: حالة الجزائراالثار االقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين شييب عبد الرحيم،  2
  .192)، ص 2013-2012والتسيري والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر لقايد، تلمسان، (

3 A. Chibi and others, The macroeconomic effects of fiscal policy shocks in Algeria: An empirical study, 
Working paper 536, Economic research forum, Egypt, 2010, P 14. 
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��جيب الرتكيز على العالقة:  SVARيف منوذج  = @ ⨯ اليت تربط الشكل املختزل بالشكل اهليكلي وهي  �§

متثل أيضا العالقة الرياضية بني البواقي القانونية والبواقي اهليكلية، لذلك ال ميكن تشبيه البواقي القانونية املتحصل 

ة من احلقاق عليها بالصدمات اهليكلية، ألا متثل فقط اجلزء غري املتوقع الذي يأخذ بعني االعتبار املعلومات املتأتي

  املاضية ملتغريات النموذج الداخلية. 

يف باقي قيم املصفوفة، وذلك للتعبري عن عدم  0يف القطر و 1املربعة واملتناضرة تتكون من  A ان املصفوفة

نبدأ بالتحليل  SVAR، لكن يف املقابل فانه يف منوذج VARوجود اثار متزامنة أو هيكلية بني املتغريات يف منوذج 

. إن تعديل املصفوفة Aالذي يتوقف على تعديل عناصر املصفوفة  Factorisation structurelوالرتكيب اهليكلي 

  .1ال يكون بشكل عشوائي بل يتطلب منا االعتماد على النظرية االقتصادية

ا جيعل من الصعب ، ممSVARبشكل عشوائي يقودنا اىل التحديد غري اجليد لنموذج  Aان تعديل املصفوفة 

تقرتح نظرية االقتصاد الكلي  .SVARتقدير الشكل املختزل، وحلل هذا االشكال جيب فرض قيود على منوذج 

جمموعة من املعلومات اليت ميكن االعتماد عليها من اجل منذجة متجهات االحندار الذايت، ويف هذا االطار ميكن 

  :2ان جند نوعني من القيود

القصري: ترتبط بظواهر التعديل اهليكلي على مستوى بعض املتغريات، وتتعلق باآلثار الناجتة قيود يف االجل  -
 عن التغري احلاصل يف املتغريات نتيجة حلصول تغيري يف واحد منها؛

 قيود يف االجل الطويل: ترتبط بالنتائج األساسية للتوازن العام. -

  SVARالفرع الثاني: طرق تحديد نماذج 

ز بني العديد من املقاربات لتحديد الصدمات اليت تسمح حبساب املضاعف املوازين، نذكر نستطيع التميي

 منها مايلي:

  

                                                           
1 J. Kibala Kuma, Le modèle VAR structurel : Eléments de théorie et pratique sr l’ogiciels, HAL archives-
ouvertes .fr, Congo-Kinshasa, 2018, P 36. 

، العدد مجلة الباحث، SVAR  1970-2012عبد اهللا قوري حيىي، حمددات التضخم يف اجلزائر: دراسة قياسية باستعمال مناذج متجهات االحندار الذايت املتعدد اهليكلية  2
  . 87ص ، 2014، ورقلة، اجلزائر، 14
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  Identification by short run restrictionsأوال: التحديد بواسطة القيود قصيرة االجل 

فرض  على القيود قصرية االجل، وذلك من خالل SVARترتكز اقدم طريقة لتحديد الصدمات يف مناذج 

 .��1تعكس عناصرها العالقات املتزامنة ما بني املتغريات الداخلية  ، اليتAعلى املصفوفة  0قيود عددها 

مثال على هذا النوع  1980اليت اقرتحها سيمس سنة   The Recursive approachتعد املقاربة التكرارية 

للحصول  Choleskyمن التقييد، حيث يتم جتزئة مصفوفة التباين املشرتك للبواقي القانونية باالعتماد على معيار 

على مصفوفة مثلثية سفلى ومنقوهلا، متثل هذه املصفوفة العالقات بني البواقي القانونية والبواقي اهليكلية. يتم يف 

ملتغريات حيث يؤثر املتغري الداخلي املرتب أوال على املتغري الذي يليه وهكذا ولكن العكس اطار هذه املقاربة ترتيب ا

  .2غري صحيح

الذي طبقه سيمس على بيانات االقتصاد األمريكي أربع متغريات تتمثل يف: معدل  SVARتضمن منوذج 

. "�R3^!ولوغاريتم الناتج احمللي  "�RT^! ، لوغاريتم األسعار"�RÌ^!، لوغاريتم املعروض النقدي "�/!الفائدة 

  :3شكل مصفوفة مثلثية سفلى كمايلي Aاخذت املصفوفة املقيدة  

O = ���
� 1−Í	,� 01 0 						0	0 					0−Ír,� −Ír,	 1		 				0−Í£,� −Í£;	 −Í£,r 1���

�
 

  يفرض النموذج الرتتيب التايل:

/� → ^RÌ� → ^RT� → ^R3� 
  Identification by long run restrictionsثانيا: التحديد بواسطة القيود طويلة االجل 

ترتكز هذه الطريقة على فرض قيود على دوال االستجابة على املدى الطويل للحصول على قيم توافق النظرية 

مستقرة يف الفرق األول، إن ��االقتصادية. لفرض قيود طويلة االجل على دالة االستجابة جيب ان تكون املتغريات 

                                                           
1 V. Martin and others, Econometric modeling with time series, Cambridge university press, New York, 2013, 
P P 516-517. 
2 M. Franta, Macroeconomic effects of fiscal policy in the Czech Republic, working paper series 13, the Czech 
National Bank, 2012, P 8. 
3 V. Martin and others, Op.Cit, P 517. 
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�Ñ� !Ñاألثر طويل املدى لصدمة واحدة (احنراف معياري) يف  = Ω�� 	⁄ على مستوى املتغريات حيسب عن "�§

  :1مصفوفة االجل الطويل املمثلة كمايلي F. لتكن @̈$طريق دالة االستجابة 

F = S + �̈@ + ¨	@ + ¨r@ +⋯ = ¨!1"@ 

S   ,          حبيث: = A��Ω� 	⁄  Ψ!1" = �� + �̈ +¨	 +¨r +⋯ 

، وبالتايل تصبح املعادلة Fان فرض قيود على دالة االستجابة على املدى الطويل يعين فرض قيود على الدالة 

  السابقة كمايلي:

@ = ¨!1"��Ë = Ф!1"Ë 

  :VARمرجحة مبجموع معلمات منوذج   Sيتضح ان

Ф!1" = � − Ф� −Ф	 −⋯−Ф� 

هذه املقاربة لدراسة العالقة بني معدل منو الناتج احمللي ومعدل البطالة  Blanchar-Quah (1989)استعمل 

على املدى الطويل على الناتج احمللي  أثرحيث كانت الفرضية املعتمدة ان الصدمات يف الطلب الكلي ليس هلا 

  :Fيف عناصر مصفوفة االجل الطويل  0يتضح ذلك من خالل القيمة 

Ë = ÕÖ�,� 0Ö	,� Ö	,	× 
   Identification by sign restrictionsالتمييز بواسطة قيود اإلشارةثالثا: 

تعتمد هذه املقاربة يف حتديد الصدمات على افرتاض إشارات القيود يف دوال االستجابة الدفعية، نلمس 

، اىل جانب هذه Uhlig ،Caldara –Kamps (2008)و Mounford (2005)تطبيق هذه املقاربة خاصة يف اعمال 

-Canovaات هناك دراسات أخرى اعتمدت هذه املقاربة يف حتديد صدمات السياسة املالية مثل دراسة الدراس

Pappa (2007)  ودراسةPappa (2009).  

                                                           
        Martin and others, (2013),p p 519 .V-520: ملزيد من التفصيل ارجع اىل املرجع 1
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ترتكز هذه املقاربة على ان العالقة بني البواقي القانونية والبواقي اهليكلية متثل يف شكل مصفوفة متعامدة 

)Orthonormal( Q 1البواقي اهليكلية غري مرتبطة يف حني تبقى البواقي القانونية على حاهلا، حبيث تكون       : 	v, � ∈ Ù1, … . ,xÚ  
�� = O��X§� = O��XZZm§� = O��XZmÛ� 

جمموعة أخرى من الصدمات اهليكلية غري املرتبطة اليت تنتج نفس البواقي القانونية، بالرغم  �Ûميثل الشعاع 

  من ذلك فان دالة االستجابة الدفعية للصدمات اهليكلية اجلديدة ختتلف عن دالة الصدمات اهليكلية االصلية. 

  الشكل التايل: Q تأخذ املصفوفة

Z$|!Ä" = 1				0 0						cos!Ä" 		0			 									0−�v�!Ä" 00 sin	!Ä" cos	!Ä" 			00 0 				0 									1� 

Äحبيث:  ∈ 50, k6  تدل على السطر والعمود الذي تشغله عناصر   ، أمازاوية الدوران واملؤشراتوتدل على

v! من اجل  "|$Z$|!Äاملصفوفة.  يتم احلصول على القيم املمكنة ل  <   كمايلي:  "�

Z = Þ Z$|�Ä$| ,						Ä$| ∈ 50, k6ß
$,|%�$à|

 

  Narrative approachالمقاربة القصصية رابعا: 

 Shapiro-Rameyاملقدمة من طرف  (Event-study approach)تسمى أيضا مقاربة دراسة احلدث 

، وتعتمد هذه املقاربة يف حالة السياسة املالية على حتديد التغريات الطارئة يف النظام الضرييب واليت تظهر يف (1998)

غريات واملتمثلة يف: لتحتديد هذه ا (Romer and Romer 2010)قوانني املالية املتتالية. استطاع كل من رومر ورومر 

 ة السابق، اعتماد سياسة مالية غري مسايرة للدورة االقتصاديةمتويل برنامج جديد للنفقات، ختفيض عجز امليزاني

، استهدف رومر ورومر من خالل هذه الطريقة حساب أثر التغريات احلاصلة يف والرفع من نسبة النمو االقتصادي

  .GDPالسياسة الضريبية على الناتج احمللي اإلمجايل 

                                                           
1 M. Franta, Op.Cit, P 9. 
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 (Dummy variable)باستعمال املتغريات الومهية  تعتمد هذه املقاربة على حتديد صدمات السياسة املالية

املعربة عن حوادث معينة، مثل نفقات التصعيد األمين ملواجهة كوريا الشمالية وحرب الفيتنام، نلمس تطبيق هذه 

  .2005( Eichenbaum-Fisher 1(، others-Edelberg )1998(املقاربة خاصة يف اعمال: 

  Blanchard-Perotti: مقاربة خامسا

يف حتديد صدمات السياسة املالية على استغالل املعلومات اخلاصة مبرونة النفقات العامة  2تعتمد هذه املقاربة

وااليرادات العامة نسبة للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واالسعار، هذه املرونات هي عبارة عن معامالت يف العالقة 

  لية املمثلة يف املعادلة التالية:اخلطية ما بني البواقي القانونية والبواقي اهليك

O�� = X§� 
األثر اللحظي او االين ألثر متغري على متغري اخر (املرونة)، بينما متثل عناصر  Aترتجم عناصر املصفوفة 

  . 3األثر اللحظي لصدمة هيكلية على متغري ما Bاملصفوفة 

اول من استعمل هذه الطريقة التجريبية، حيث ترتكز على تقدير منوذج  Blanchar-Perotti (2002)يعترب 

SVAR  املقلص اىل ثالث متغريات: لوغاريتم النفقات العامة احلقيقية!Ñ	�" لوغاريتم اإليرادات الضريبية احلقيقية ،

!Ñ��" ولوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي!Ñr�" أخذ منوذج.SVAR 4يلاملقرتح الشكل التا:  

  Ñ�� = ��Ñr� + �	) ·	� + ^��� + ·�� Ñ	� = Í�Ñr� + Í	) ·�� + ^��� + ·	� Ñr� = ��Ñ�� + �	Ñ	� + ^��� + ·r� 
  :  Bو Aمت احلصول على عناصر املصفوفتني  Eviewsباالعتماد على برنامج 

O = á 1 0 −��0 1 −Í�−�� −�	 1 â		 X = á ∗ �	) 0Í	) ∗ 00 0 ∗â 

                                                           
 .318خالد منة، مرجع سق ذكره، ص  1


	�� أ���  2AB model.  
3 M. Franta, Op.Cit, P 8. 
4 S.Ouliaris and others, Quantitative macroeconomic modeling with structural vector autoregressions-An 

eviews implementation, 2018, P 120. 
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يستجيب بصفة تدرجيية وليس بصفة حلظية (انية) لصدمات  GDPيعتمد هذا النموذج نظريا على ان 

االويل، يتم تصحيح البواقي  SVARالسياسة املالية، ويتم حتديد هذه األخرية على اا البواقي اهليكلية لنموذج 

، واليت تدل على وجود GDPلسياسة املالية والقانونية هلذا النموذج االويل عن طريق املرونات االنية بني متغريات ا

املثبتات االلية ولكن على العالقات االنية بني النفقات العامة املوضوعة حتت القيد املوازين ما بني األجيال.                      

 تحليل دوال االستجابة الهيكلية الفرع الثالث:

يف شكل منوذج املتوسطات املتحركة  SVARالل كتابة منوذج ان حتليل الصدمات يكون أوال من خ

)Structural Moving average SMA( فاذا كان لدينا منوذج ،SVAR 1التايل:  

O�� = O����� + O	���	 +⋯+ O����� + §� 
  ان الشكل املختزل هلذا النموذج يتمثل فيمايلي:

�� = #O���
$%� O$���$ + O��§� = #Ф$���$ +�

$%� �� 
 لدينا:

�� −#Ф$���$ = ���
$%�  

�I − Ф�� − Ф	�	 −⋯−Ф��� �� = �� 
Ф!L"�� = �� 

  كمايلي: SMAميكن كتابة هذا النموذج يف شكل 

�� = Ф!�"���� = ¨!�"�� 
  حبيث:

Ψ!�" = ¨� + �̈� + 	̈�	 +⋯+ å̈�å +⋯,						¨� = �� 

                                                           
1 Vance Martin and others, Op.Cit, P 515. 



المالية على متغيرات مربع كالدور  ةلقياس أثر الصدمات في السياس (SVAR)تطبيق نموذج متجه االنحدار الذاتي الهيكلي الفصل الرابع: 

  2018-1990الل الفترة لالقتصاد الجزائري خ

224 

 

.إن اثر صدمة  ��املقابل لتغري يف  ��مصفوفة استجابة النبضة. أو املضاعف الديناميكي للمتغري  Ψ(L)متثل 

,��على السلوك املستقبلي للمتغريات  ��يف  ��4�, ��4	, ,�¨هو عبارة عن معلمات املصفوفات  … �̈, ¨	, … 

8! ذات البعد × 8".  
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لالقتصاد  نموذج قياسي لقياس صدمات السياسة المالية على متغيرات مربع كالدوربناء : الثاني المبحث

  )1990-2018الجزائري للفترة (

باالعتماد على  سنحاول من خالل هذا املبحث قياس صدمات السياسة املالية على متغريات مربع كالدور

متغريات: إثنان منها ميثل متغريات السياسة  6، سيتضمن منوذج الدراسة SVARمنوذج االحندار الذايت اهليكلي 

  املالية وهي النفقات العامة وااليرادات العامة، أما املتغريات األخرى فتمثل املتغريات األربعة املشكلة ملربع كالدور.

في نتناول فيمايلي التعريف مبتغريات الدراسة ومصادرها، املعاجلة األولية هلذه البيانات من خالل التحليل الوص

  للبيانات، كشف القيم الشاذة ومعاجلتها، مث اجراء اختبارات االستقرارية.

وتفسريها  SVARوخنتم يف األخري بتقدير نتائج النموذج اهليكلي  VARلتقدير منوذج  خنصص املطلب الثالث

  باالعتماد على دوال االستجابة وحتليل تباين األخطاء.

 تحديد متغيرات الدراسة ومصدرها المطلب األول:

نتناول فيمايلي التحديد الدقيق ملتغريات الدراسة مع ذكر املصادر املختلفة اليت مت االعتماد عليها يف احلصول 

  على البيانات.

  الفرع األول: تحديد متغيرات الدراسة

السابقة، فقد أثبت يف إطار دراسات مت اختيار متغريات الدراسة مبا يتوافق مع النظرية االقتصادية والدراسات 

عديدة دور املتغريات املكّونة للنموذج املختار يف تفسري العالقة املدروسة. تشتمل الدراسة على بيانات سنوية تغطي 

)، وقد مت اختيار هذه الفرتة بالنظر اىل املرحلة اجلديدة اليت انتقل اليها االقتصاد اجلزائري 2018-1990الفرتة (

  .)ل من النظام االشرتاكي اىل نظام اقتصاد السوق(االنتقا

 ميكن تعريف متغريات الدراسة على النحو التايل: 

- Ldepr بالقيم احلقيقية مقاسة باملليار دج؛ النفقات العامة: متثل لوغاريتم 

- Lrevrمتثل لوغاريتم االيرادات العامة بالقيم احلقيقية مقاسة باملليار دج؛ : 

- Lpibrالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مقاس باملليار دج كمتغري معرب عن النمو االقتصادي؛ : متثل لوغاريتم 
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- Bprميثل رصيد ميزان املدفوعات بالقيم احلقيقية مقاس باملليار دج؛ : 

- Ltchميثل لوغاريتم معدل البطالة؛ : 

- Ltinf.ميثل لوغاريتم معدل التضخم : 
احلقيقية بدال من قيمها االمسية هو احلفاظ على نوع العالقة إن الغرض من استعمال املتغريات بقيمها   

االقتصادية املوجودة بني املتغريات أما اهلدف من إدخال اللوغاريتم على البيانات هو ختليص السالسل الزمنية من 
  سالبة).مشكلة عدم ثبات التباين (مل يتم إدخال اللوغاريتم على متغري رصيد ميزان املدفوعات نظرا لوجود قيم 

  الفرع الثاني: مصادر بيانات متغيرات الدراسة 

  .نعرض يف اجلدول املوايل املصادر املختلفة اليت اعتمدنا عليها للحصول على بيانات متغريات الدراسة
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  ): مصادر بيانات متغيرات الدراسة2.4الجدول رقم (

  المصدر  المتغير  الرمز
Dep ص ، 2011-1962حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصائيات،   النفقات العامة

  .213 -211ص 
  

Rev  ص ، 2011-1962حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصائيات،   اإليرادات العامة
  .213 -211ص 

Pib  الناتج احمللي اإلمجايل  ministère de finance, Principaux indicateurs de 
l’économie Algérienne 2000-2019, http://www.dgpp-
mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, consulté le 
17-8-2020. 

 
Tinf  معدل التضخم  -CNES, Regards sur la politique monétaire en 

Algérie, Rapport 26ème session plénière, Mai, 
Algérie, N0 502, 2005, P 132. 

http://www.dgppmf.gov.dz/index.php/donnees-
statistique 

-Ministère des Finance, Evolution moyenne de 

l’indice des prix à la consommation (IPC) de la 

ville d’alger 2000-2018, 2019.  

 
Tch  معدل البطالة  - ONS, Rétrospective statistique 1970-2002. 1977-

2002, p 58. www.ons.dz 

- ministère de finance, Direction générale de la 
prévision et des politiques, Principaux indicateurs de 

l’économie Algérienne 2000- 9201 , consulté le 30-07-
2020, http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-
statistique 

Bp  إشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري األخضر أبو عالء عزي،   رصيد ميزان املدفوعات

ص  2013، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -مقاربة وصفية–
64.  

Banque d’Algérie, Evolution économique et 

monétaire en Algérie , rapport des années 2004, 2008, 
2012, 2014, 2017, 2018,  http://www.bank-of-
algeria.dz. 

  
  من إعداد الباحثة.المصدر: 
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  الفرع الثالث: المقاربة المستخدمة

صدمات متغريات السياسة املالية (النفقات العامة وااليرادات العامة) على متغريات مربع كالدور لقياس اثار 
جد مالئم لدراسة  ألنه، ويرجع سبب اختيارنا هلذا النموذج SVARسنقوم باستخدام منوذج االحندار الذايت اهليكلي 

تسمح لنا هذه املقاربة مبحاكاة الصدمات اهليكلية التفاعالت احلركية بني املتغريات االقتصادية، باإلضافة اىل ذلك 
  أي تبيان أثر الصدمات الناجتة عن املتغريات االقتصادية.

بإتباع طريقة  VARتقدير منوذج بسنعمل يف البداية على املعاجلة األولية للببانات واختبار استقراريتها، مث نقوم 
، مث نقوم بتقدير النموذج اختيار فرتة اإلبطاء املثلىVWX  هذه األخرية تقوم، Cholseky Decompositionجتزئة 

بتحليل دوال االستجابة الدفعية ويف األخري نقوم ، SVARتقدير نتائج النموذج اهليكلي واختبارات تشخيصه، 
  .ليل التباينحتو 

  .البحث يف هذه الدراسة لإلجابة على إشكاليةاملخطط التايل يوضح املراحل املستخدمة 
لدراسة القياسيةا في : المراحل المتبعة(1.4)الشكل رقم 

  

  ة.إعداد الباحث منالمصدر: 

  

  

 املعاجلة األولية للبيانات واختبار استقراريتها

 حتليل دوال االستجابة  حتليل التباين

  SVAR تقدير منوذج

 VAR تشخيص منوذج 

 VAR تقدير منوذج 

 حتديد متغريات الدراسة ومجع البيانات
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  المعالجة األولية لبيانات متغيرات الدراسة ودراسة استقراريتها  :الثانيالمطلب 

لدراسة تطور أي ظاهرة باستخدام النمذجة القياسية جيب احلصول على بيانات للمتغريات اليت متثل تطور 

جتنب النتائج املغلطة نتيجة األخطاء غري الظواهر االقتصادية، هذه البيانات حتتاج إىل استكشاف ومعاجلة من اجل 

اإلشكالية قيد  لنموذج القياسي األفضل لإلجابة علىاملقصودة فيها، وكذا إجراء بعض االختبارات الالزمة لتحديد ا

  الدراسة. 

 بيانات متغيرات الدراسة : التحليل الوصفي لاألول الفرع

  مت متثيل بيانات السالسل املدروسة كمايلي: Eviews 10باالستعانة بربنامج 
  )2018-1990( الفرتةتطور متغريات الدراسة خالل : )2.4رقم ( شكل
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  Eviews 10 : من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامجالمصدر     

ملســـــــــتويات النفقات العامة (وجود اجتاه عام متزايد) دينامكية متشـــــــــاة  وجوديتضـــــــــح من خالل الشـــــــــكل 
 اإليرادات العامة والناتج احمللي اإلمجايل، يف حني باقي املتغريات متيزت بسريورة خمتلفة خالل فرتة الدراسة.
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وضح اجلدول التايل جمموعة من املقاييس اإلحصائية اليت تستخدم يف وصف املتغريات اليت تستخدم يف ي
  القياسي واملتمثلة يف مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت.النموذج 

 التحليل الوصفي لبيانات الدراسة): 3.4جدول رقم (
 

 lpibr ltch  ltinf  ldepr  lrevr  bpr 
 Mean  8242.202  18.50414  9.089655  3089.114  2231.748  79.74410 
 Median  6149.100  17.70000  4.800000  1891.800  1606.400  10.32200 
 Maximum  20259.00  29.50000  31.70000  7732.100  6389.500  2390.200 
 Minimum  554.4000  9.800000  0.300000  134.4000  150.1000 -2847.000 
 Std. Dev.  6454.560  7.526606  9.529553  2728.932  1786.521  1255.797 
 Skewness  0.463380  0.170559  1.357181  0.584540  0.797485 -0.783361 
 Kurtosis  1.740024  1.344717  3.314586  1.749111  2.615551  3.642939 
 Jarque-Bera  2.956096  3.451390  9.022290  3.542196  3.252506  3.465483 
 Probability  0.228083  0.178049  0.010986  0.170146  0.196665  0.176799 
 Sum Sq. 
Dev. 

 1.17E+09  1586.194  2542.747  2.09E+08  89366433  44156700 

 .Eviews 10 لباحثة باالعتماد على خمرجات برنامجمن إعداد االمصدر: 
يبني االحنراف املعياري، القيمة العظمى والدنيا للمتغريات املدروسة وجود تشتت كبري للقيم عن متوسطها     

احلسايب، فقد عرفت جلها تقلبات كبرية يف قيمها خاصة يف فرتة التسعينات مع بداية التوجه حنو اقتصاد السوق 
املتغريات تتبع التوزيع الطبيعي باستثناء معدل أن كل  Jarque-beraوبرامج التصحيح اهليكلي، كما يبني اختبار 

  التضخم.
  الفرع الثاني: كشف القيم الشاذة أو المتطرفة ومعالجتها

من بني املشاكل املتضمنة يف البيانات وجود القيم املتطرفة، واليت البد من معاجلتها وذلك باالعتماد على     
-Boxالربامج اإلحصائية، ويتم الكشف عن القيم املتطرفة يف سلسلة البيانات من خالل متثيل الرسم الصندوقي 

plot.  
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  الدراسة): الرسم الصندوقي لمتغيرات 3.4شكل رقم (
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  .Eviews 10 برنامج خمرجات: المصدر

، حيث مت معاجلة هذه Ltinfيتضح من خالل الشكل انعدام القيم املتطرفة يف متغريات الدراسة ماعدا املتغري 

   .القيمة باستبداهلا باملئوي األقرب إليها

   االستقرارية اتاختبار : الفرع الثالث

اختبار و  (ADF)فولر -سنجري يف هذه املرحلة اختبار استقرارية السالسل الزمنية باستخدام اختبار ديكي

مع استخدام طريقة املربعات الصغرى لتقدير مناذج هذه السالسل، وباستخدام برنامج ، KPSSفليب بريون واختبار

Eviews 10 الدراسة يف احلالتني املستوى والفروق األوىل.. يبني اجلدول املوايل نتائج هذا االختبار ملتغريات  
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    االستقرارية لمتغيرات الدراسة عند المستوى ات): اختبار 5.4جدول رقم (

  

  

  

  .Eviews 10 الباحثة باالعتماد على برنامج: من إعداد المصدر

بعد القيام باالختبارات على الســــالســــل األصــــلية وجدنا أا غري مســــتقرة (وذلك عند مســــتوى معنوية يقدر 
   . اجلدول املوايل يوضح ذلك.). قمنا بتحويلها وحساب الفرق األول0.05ب 

  

  

  

  

  

 اختبارات االستقرار  

ADF PP KPSS 

 Constant Constant المتغيرات
& Trend 

Constant Constant Constant Constant 
& Trend & Trend 

 0.149   -2.749   -3.468   العامة النفقات

  0.063   0.226   0.146 

 اإليرادات العامة
  

2.611- 
 

2.236- 
 

0.091 
 

0.276 
 

0.452 
 

0.146 

 0.103 0.674 -2.575   2.569-    الناتج المحلي

  0.295   0.293 0.463 0.146 

رصيد ميزان 

 المدفوعات
1.386- 1.457- 1.394- 1.481- 0.159 0.152 

0.574 0.820 0.571 0.811 0.463 0.146 

 0.106 0.528 2.042- 0.756- 1.869- 0.411- معدل البطالة 

0.894 0.643 0.815 0.553 0.463 0.146 

 0.149 0.318 2.103- 1.962- 2.132- 2.066- معدل التضخم

0.2587 0.506 0.301 0.522 0.463 0.146 
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  الفرق األول): اختبار االستقرارية لمتغيرات الدراسة في 6.4رقم (

 اختبارات االستقرار  

ADF PP KPSS 

 Constant Constant المتغيرات
& Trend 

Constant Constant Constant Constant 
& Trend & Trend 

 0.463 0.500 -5.812 -6.198 -5.846 -5.996 النفقات العامة

0.000 0.0003 0.000 0.0003 0.463 0.146 

 0.091 0.667 -5.224 -5.228 -5.146 -5.166 اإليرادات العامة

0.0003 0.001 0.000 0.001 0.463 0.146 

 0.103 0.674 -3.391 -3.460 -3.450 -3.522 الناتج المحلي

0.015 0.065 0.017 0.07 0.463 0.146 

رصيد ميزان 

 المدفوعات

5.150- 5.163- 5.157- 5.271- 0.159 0.152 

0.000 0.001 0.000 0.001 0.463 0.146 

 0.106 0.528 -4.175 -4.245 -4.142 -4.223 معدل البطالة 

0.002 0.015 0.002 0.014 0.463 0.146 

 0.149 0.318 -7.224 -7.065 -6.932 -6.912 معدل التضخم

0.000 0.000 0.000 0.000 0.463 0.146 

  .Eviews 10 : من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامجالمصدر

  .مستقرةكلها ات الدراسة أصبح  ري لبيانات متغ اجلدول أن الفروق األوىلخالل يتضح من 

  Johansen): اختبار التكامل المتزامن ل 7.4جدول رقم (

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Trace 

Statistic 
0.05 

Critical Value 
Prob.** 

None *  0.831717  116.4054  95.75366  0.0009 
At most 1 *  0.633262  70.07056  69.81889  0.0477 
At most 2  0.586327  43.98978  47.85613  0.1102 
At most 3  0.414978  21.04010  29.79707  0.3551 
At most 4  0.164683  7.101363  15.49471  0.5659 
At most 5  0.088975  2.422806  3.841466  0.1196 

 Eviews 10خمرجات برنامج المصدر: 
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 يتضــــــــــــــح وجود عالقــــة للتكــــامــــل أعالهدول اجلــــ خالل نتــــائج مناختبــــار جوهــــانســــــــــــــون و  بــــاســــــــــــــتعمــــال
 مما يدل على وجود عالقات ،5%عند مســتوى معنوية r =2املتزامن، حيث أن عدد متجهات التكامل املتزامن هو 

توازنية طويلة االجل بني بعض املتغريات، أي أا ال تبتعد كثريا عن بعضــــــــــــها البعض يف املدى الطويل حبيث تظهر 
    سلوكا متشاا. 

  Cholseky Decompositionبإتباع طريقة تجزئة  VARتقدير نموذج : لثالمطلب الثا

  على النحو التايل: (reduced form)القانوين بشكل خمتزل  VARميكن كتابة منوذج 

¢� = #O$¢��$ + +�
�

$%�  

�¢حيث أن:  = 5ldepr, lrevr, lpibr, ltch, ltinf, bpr6 هو متجه املتغريات الداخلية؛  

   +� = 5+�îï'�ð , +�îð'ñð, +�î�$òð , +�î�óy, +�î�$oô , +�ò�ð6  هو متجه البواقي القانونية غري املرتبطة ذاتيا؛  

P يف النموذج. تالتأخريا: عدد فرتات االبطاء أو  

البد من اختيار فرتة اإلبطاء املثلى، وذلك باالعتماد على جمموعة من املعايري أمهها:  Varقبل تقدير منوذج 

  .Hannan and Quin (HQ)ومعيار  Schwarz (SC)، معيار Akaike (AIC)معيار 

  VARتحديد درجة تأخير المسار ): 8.4جدول رقم (

  

  املعيار اإلحصائي 1  2
57.31**  58.63  AIC(n) 
58.50**  59.31  HQ(n)  

61.34  60.93**  SC(n)  
1.51E25**  3.25E+25  FPE(n)  

   Eviews 10.  FPE: Final prediction error : من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجاتالمصدر

عدد التأخريات املثلى هلذا النموذج  باالعتماد على املعايري اإلحصائية األربعة املبينة يف اجلدول وجدنا أن
 ، وهي قيمة مقبولة اقتصادياً خاصة وان طبيعة البيانات هي سنوية. 2يقدر ب 
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  VAR(2)تقدير نموذج  الفرع األول:

  والنتائج مبينة يف اجلدول التايل: VAR(2)بعد هذه االختبارات اإلحصائية، قمنا بتقدير منوذج 

  VAR(2): نتائج تقدير نموذح )9.4جدول رقم (ال

       
        DDE DINF DPIB DREV DSBP DTCH 
       
       DDE(-1) -0.396071  0.002034 -0.366175  0.316012 -0.594643 -0.001677 
  (0.32616)  (0.00350)  (0.51032)  (0.11847)  (0.49974)  (0.00126) 
 [-1.21436] [ 0.58163] [-0.71754] [ 2.66751] [-1.18990] [-1.32788] 
       

DDE(-2) -0.388962  0.000987  0.149612  0.140665  0.353458 -0.001117 
  (0.32164)  (0.00345)  (0.50325)  (0.11683)  (0.49282)  (0.00125) 
 [-1.20932] [ 0.28622] [ 0.29729] [ 1.20406] [ 0.71722] [-0.89700] 
       

DINF(-1) -14.82560 -0.210044 -20.30187  10.07055 -11.45254 -0.033064 
  (26.5316)  (0.28451)  (41.5125)  (9.63687)  (40.6522)  (0.10274) 
 [-0.55879] [-0.73826] [-0.48905] [ 1.04500] [-0.28172] [-0.32183] 
       

DINF(-2)  9.864330 -0.169198  31.80213  0.368337  31.91204 -0.170596 
  (21.8676)  (0.23450)  (34.2150)  (7.94281)  (33.5060)  (0.08468) 
 [ 0.45109] [-0.72154] [ 0.92948] [ 0.04637] [ 0.95243] [-2.01465] 
       

DPIB(-1)  0.448432 -0.000432  0.613564 -0.409683 -0.138042  0.001803 
  (0.39188)  (0.00420)  (0.61315)  (0.14234)  (0.60045)  (0.00152) 
 [ 1.14431] [-0.10280] [ 1.00067] [-2.87820] [-0.22990] [ 1.18825] 
       

DPIB(-2)  0.013257 -0.000217 -0.361311  0.282525 -0.328658 -0.000217 
  (0.33863)  (0.00363)  (0.52984)  (0.12300)  (0.51886)  (0.00131) 
 [ 0.03915] [-0.05988] [-0.68192] [ 2.29697] [-0.63342] [-0.16561] 
       

DREV(-1) -0.187316  0.003392 -0.142793  0.557124  0.037487 -3.50E-05 
  (0.46995)  (0.00504)  (0.73531)  (0.17070)  (0.72007)  (0.00182) 
 [-0.39858] [ 0.67300] [-0.19419] [ 3.26379] [ 0.05206] [-0.01923] 
       

DREV(-2) -0.094417 -0.004817  0.674675 -0.701106  0.126015  0.000882 
  (0.70015)  (0.00751)  (1.09548)  (0.25431)  (1.07278)  (0.00271) 
 [-0.13485] [-0.64156] [ 0.61587] [-2.75690] [ 0.11747] [ 0.32548] 
       

DSBP(-1) -0.218433 -1.66E-06 -0.446849  0.445853  0.143198 -0.001913 
  (0.37604)  (0.00403)  (0.58836)  (0.13658)  (0.57617)  (0.00146) 
 [-0.58088] [-0.00041] [-0.75948] [ 3.26430] [ 0.24853] [-1.31382] 
       

DSBP(-2)  0.011884 -0.001821  0.158169 -0.616394  0.277613  0.000419 
  (0.35686)  (0.00383)  (0.55836)  (0.12962)  (0.54679)  (0.00138) 
 [ 0.03330] [-0.47576] [ 0.28327] [-4.75542] [ 0.50772] [ 0.30354] 
       

DTCH(-1)  32.02646 -0.589074  91.05215  5.024003  48.94030  0.265595 
  (65.8836)  (0.70650)  (103.084)  (23.9304)  (100.948)  (0.25512) 
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 [ 0.48611] [-0.83379] [ 0.88328] [ 0.20994] [ 0.48481] [ 1.04106] 
       

DTCH(-2) -78.30495 -0.700051 -233.2740 -24.74965 -143.7669  0.295886 
  (72.4521)  (0.77693)  (113.362)  (26.3162)  (111.012)  (0.28055) 
 [-1.08078] [-0.90104] [-2.05779] [-0.94047] [-1.29505] [ 1.05464] 
       

C  203.1335 -2.201093  444.3130  185.8280  286.1332 -0.976859 
  (210.948)  (2.26209)  (330.059)  (76.6212)  (323.219)  (0.81685) 
 [ 0.96295] [-0.97303] [ 1.34616] [ 2.42528] [ 0.88526] [-1.19588] 
       
        R-squared  0.421525  0.295979  0.437983  0.774589  0.410331  0.441221 

 Adj. R-squared -0.112452 -0.353886 -0.080803  0.566517 -0.133979 -0.074576 
 Sum sq. resids  3546946.  407.8706  8683314.  467950.3  8327149.  53.18498 
 S.E. equation  522.3428  5.601309  817.2804  189.7266  800.3436  2.022660 
 F-statistic  0.789407  0.455447  0.844246  3.722695  0.753855  0.855416 
 Log likelihood -190.5979 -72.67950 -202.2370 -164.2667 -201.6926 -46.19624 
 Akaike AIC  15.66138  6.590731  16.55669  13.63590  16.51481  4.553557 
 Schwarz SC  16.29043  7.219779  17.18574  14.26495  17.14386  5.182605 
 Mean dependent  285.0731 -1.053846  737.8577  233.7538 -71.02477 -0.465385 
 S.D. dependent  495.2391  4.813916  786.1363  288.1655  751.5778  1.951211 

       
        Determinant resid covariance (dof adj.)  4.59E+22     

 Determinant resid covariance  7.17E+20     
 Log likelihood -845.6384     
 Akaike information criterion  71.04910     
 Schwarz criterion  74.82339     

       
متثل قيم  [ ]القيم بني () متثل االحنراف املعياري للمعلمات املقدرة يف حني ان القيم بني . Eviews 10 خمرجات برنامجدر: صالم

  .1.64 اذا ملعنوية املعامل نقارن القيم املطلقة مع. Studentاختبار 
يتضــــــــــــــح من خالل نتــائج اجلــدول يف األعلى أن اغلــب املعلمــات غري معنويــة مــاعــدا تلــك املتعلقــة مبعــادلــة 

  اإليرادات العامة (وليس كلها).
بعد عملية التقدير قمنا حبســـــــــــــــاب مصــــــــــــــفوفة االرتباط اخلطي بني بواقي هذه املعادالت الســـــــــــــــت لنموذج 

VAR(2).األمهية العملية هلذه املصفوفة تكمن يف معرفة مقدار االرتباط (التأثري البيين) هلذه املتغريات ،  

 ): مصفوفة االرتباط بين بواقي معادالت النموذج10.4جدول رقم (
 

رصيد ميزان  الناتج المحلي التضخم النفقات اإليرادات

 المدفوعات

 معدل البطالة

 0.07 0.09 0.28 0.27 0.20 1.00 اإليرادات

 0.16 0.37 0.54 0.02 1.00 0.20 النفقات

 0.08 0.18- 0.32- 1.00 0.02 0.27 التضخم
 0.25 0.71 1.00 0.32- 0.54 0.28 الناتج المحلي

 0.00 1.00 0.71 0.18- 0.37 0.09 رصيد ميزان المدفوعات
 1.00 0.00 0.25 0.08 0.16 0.07 معدل البطالة

  .Eviews 10 باالعتماد على خمرجات : من اعداد الباحثةالمصدر
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ارتباط  أكربان هناك ارتباط من ضعيف اىل متوسط بني بواقي املعادالت،  هذه املصفوفةخالل من نالحظ 

موجب كان بني مستوى النفقات العمومية والدخل الوطين مما يؤكد اّن النفقات العمومية (االستثمار العمومي) هو 
  .احملرك األساسي للدخل (والنمو) يف االقتصاد اجلزائري

  اختبارات تشخيص النموذجالفرع الثاني: 

  حيته كمايلي:بعد القيام بعرض منوذج االحندار الذايت البد من اختبار صال

  دراسة استقرارية بواقي النموذجأوال: 

، حيث تعترب نتائج شعاع احلدود اجلذور املتعددة ية بواقي النموذج نستخدم اختبارللتأكد من مدى استقرار        

. الشكل أدناه يبني نتائج هذا االختبار:1االحندار الذايت مستقرة إذا كانت كل اجلذور أقل من   

 AR استقرارية النموذج راختبا): 4.4شكل رقم (

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 Eviews 10: خمرجات برنامج المصدر                                 

يتبني من خالل الشكل أن مقلوب اجلذور األحادية لكثري احلدود داخل الدائرة األحادية ومنه النموذج 

VAR(2) .مستقر 

  الذاتي لبواقي النموذجدراسة االرتباط ثانيا: 

، حيث تنص الفرضية Portmanteauللتأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج نستخدم اختبار 

  الصفرية على عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج. النتائج ملخصة يف اجلدول التايل:
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: اختبار االرتباط الذاتي للبواقي)11.4رقم ( جدول  

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1 16.28464 NA* 16.93603 NA* NA* 

2 32.86784 NA* 34.90116 NA* NA* 

3 69.22882 0.0007 76.00487 0.0001 36 

  Eviews 10: خمرجات برنامج المصدر                          

 للتأخريات فقط صـــــــــــاحل )VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations(هذا االختبار
. نتائج االختبار 2و 1، هلذا ال تظهر قيمة االختبار عند القيمة 2وهي VARتلك املســـــــــتعملة لنموذج   من األكرب

 ألخطاء عند درجة التأخري الثالثةتشــري بوضــوح اىل قبول الفرضــية الصــفرية اليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت ل
 .0.05) هي اقل متاما من Q-Statالحتمالية الختبار (حيث ان القيمة ا

  اختبار التوزيع الطبيعي للبواقيثالثا: 

  . اجلدول التايل يوضح ذلك:(Jarque-Berra)للكشف عن طبيعة توزيع بواقي النموذج نستخدم اختبار 

 : اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي)12.4رقم ( جدول

 .Skewness Chi-sq df Prob. Kurtosis Chi-sq df Prob. Jarque-Bera df Prob المعادلة

 0.445 2 1.621 0.219 1 1.514 1.818 0.745 1 0.106 0.156- اإليرادات

 0.064 2 6.768 0.105 1 2.632 4.559 0.042 1 4.136 0.977- النفقات

 0.999 2 0.003 0.983 1 0.000 3.020 0.964 1 0.002 0.022- التضخم

 0.491 2 1.421 0.906 1 0.014 3.113 0.236 1 1.407 0.570- الوطنيالدخل 

رصيد ميزان 

 المدفوعات

-0.072 0.022 1 0.882 3.831 0.747 1 0.387 0.770 2 0.681 

 0.071 2 5.286 0.121 1 2.406 4.490 0.090 1 2.880 0.815- معدل البطالة

 كل النموذج
 

8.553 6 0.200 
 

7.314 6 0.293 15.867 12 0.197 

  .Eviews 10خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر
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باالعتماد على نتائج اختبارات فرضية التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت النموذج املقدر، نالحظ ان فرضية 

اليت هي اكرب من   Jarque-Beraالتوزيع الطبيعي مقبولة لكل املعادالت وهذا انطالقا من قيمة احتمالية اختبار 

ذا االختبار هلحتمالية القيمة اكما ان هذه الفرضية مقبولة بالنسبة للنموذج ككل الن اليف كل املعادالت،   0.05

  .0.05وهي اكرب من  0.917هي 

  SVARالنموذج الهيكلي نتائج تقدير : رابعالمطلب ال

وللوصــــــــــــــول اىل مرحلة التحليل اهليكلي هلذا  VAR(2) ينمتجه االحندار الذايت بتأخري  بعد تقديرنا لنموذج

، حيث أن اهلدف هو االنتقال من البواقي القانونية هلذا النموذج إىل بواقي titPero)2005(1النموذج اتبعنا طريقة 

يف اجلرب  Choleskyوهذه الطريقة مت اســــــــــــــتخدامها أوال باالعتماد على جتزئة  ،هيكلية (او صـــــــــــــــدمات هيكلية)

االعتبار  نيلتأخذ بع Blanchard - iPerott )2002(2جاء حتســــــينها من طرف مث  وفات،ل املصــــــفوحســــــاب حلو 

التفســـــريات االقتصـــــادية وإمكانية فرض قيود معينة على بعض عناصـــــر املصـــــفوفات اخلاصـــــة ذه البواقي (اخلاصـــــة 

 �îð'ñð+مســتوى اإليراداتيف  ). يف ســياق هذه الدراســة اليت تم أســاســا بأثر الصــدمات اليت حتدثVARبنموذج 

على متغريات مربع كالدور، ميكننا صــــــــــــــياغة دوال البواقي القانونية كما يلي (مت التقيد  ð��îï'+والنفقات العمومية

  .فقط بدراسة هذه املتغريات فقط)
+�È'ñ = õ�	+�ö÷ø + õ			+�móy + õr		+�÷oô + õ£	+�øö + Ã��ù'� 	+ ��È'ñ 

+�ù'� = õ�	́ +�ö÷ø + õ			́ +�móy + õr		́ +�÷oô + õ£	́ +�øö + Ã́��È'ñ 	+ ��ù'�
 

   :حيث متثل

 õ$	 : االستجابة التلقائية لكل من النفقات العامة وااليرادات ملتغريات مربع كالدور.  

Ã́, Ã.األثر اجلاري للصدمة اهليكلية للمتغري :  

  

                                                           
1  Perotti, R, Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, CEPR Discussion Paper 168, London, 

2005, P 16.   
2  Blanchard O and R. Perotti. An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government 
spending and taxes on output, Quarterly Journal of Economics, Vol 117, N0 4, 2002, P P 1329-1368. 
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الوصول إىل تقدير معلمات هذه املعادالت اإلحصائية مير عرب عدة مراحل خمتلفة (نقصد هنا عملية التقييد 

)، بالنســـــبة للقيود االقتصـــــادية Perotti - Blanchard (2002)اخلاصـــــة مبصـــــفوفات النموذج اهليكلي كما وضـــــحه 

  .al, 2010 andChibi (1اتبعنا أساسا دراسة (

 )Aالمصفوفة (): 13.4جدول رقم (

 
رصيد ميزان  معدل التضخم معدل البطالة الناتج المحلي النفقات العامة اإليرادات العامة

 المدفوعات

 na na na na 0 1 اإليرادات العامة

 na na na na 1 0 النفقات العامة

 0 0 0 1 0 0 الناتج المحلي

 0 0 1 0 0 0 معدل البطالة

 0 1 0 0 0 0 معدل التضخم

ميزان رصيد 

 المدفوعات

0 0 0 0 0 1 

  من إعداد الباحثة.المصدر:    

، يبني أننا افرتضــنا أن الصــدمة Bواملصــفوفة  Aللمصــفوفة  (structural restrictions)هذا التحديد اهليكلي

، امةقات العالنفيف اإليرادات العامة تؤثر مباشــــــرة يف النســــــبة املئوية للتغري يف 2اهليكلية مقدرة بالنســــــبة املئوية للتغري 

، تؤثر أيضــا يف النســبة املئوية للتغري يف معدالت البطالة والتضــخم وكذا ناتج احمللية املئوية للتغري يف التؤثر يف النســب

تؤثر يف التغري يف رصــــيد ميزان املدفوعات. نفس التفســــري للصــــدمات احلادثة يف النفقات العامة، حيث افرتضــــنا اّن 

ري على باقي متغريات كل صدمة هيكلية يف هذا املتغري يؤثر مباشرة يف مستوى اإليرادات العامة ومن مث يكون التأث

هو دراسة تأثري الدراسة األخرى. مل نتطرق اىل دراسة باقي املتغريات وانتقال صدماا اىل النظام ككل الّن اهلدف 

  (مقاسة بالنفقات واإليرادات العامة) على متغريات مربع كالدور.  اليةالسياسة امل

  

  

                                                           
1  Chibi, A and others, The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy Shocks in Algeria: An Empirical 

Study, Economic Research Forum, Working Papers, No 536, 2010. 

  هنا نعمل على السالسل املستقرة واحملولة لوغارتيمياً  ألننا 2 
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  )B( المصفوفة): 14.4جدول رقم (

 
رصيد ميزان  معدل التضخم معدل البطالة الناتج المحلي النفقات العامة اإليرادات العامة

 المدفوعات

 na 0 0 0 0 1 اإليرادات العامة

 na 1 0 0 0 0 النفقات العامة

 0 0 0 1 0 0 الناتج المحلي

 0 0 1 0 0 0 معدل البطالة

 0 1 0 0 0 0 معدل التضخم

رصيد ميزان 

 المدفوعات

0 0 0 0 0 1 

ت العامة على بعضها. اما القيم دات والنفقااالصدمة املباشرة لإلير  أثر) هي معلمات na. الرموز (ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

  هي القيود اهليكلية. )1و 0األخرى (

 SVARنتائج نمذجة الفرع األول: 

 ياســـــــــــــــاتالســــــــــــــالتغريات اليت حتدث يف على  SVAR مناذجعلى  ةالقائم قاربةز املالصـــــــــــــــدد ترتك يف هذا

األهم مهمة بطبيعتها، ولكن  توقعة هلذه الســــياســــاتصــــدمات املالليس ألن  االقتصــــادية للدولة (املالية أو النقدية)

راقبة وقاعدة معلومات مهمة للحكومة مليوفر وســيلة هلذه الصــدمات االســتجابة الديناميكية لالقتصــاد  نتائج هو ان

   .SVARاليت يعمل عليها منوذج  ات التحديدآثار تغيريات السياسة يف ظل احلد األدىن من افرتاض

 two stage) باســـــــتخدام طريقة املربعات الصـــــــغرى ذات املرحلتني Bو Aإن تقدير عناصـــــــر املصـــــــفوفتني 

OLS) :أعطى النتائج التالية  

  Aالمصفوفة نتائج : )15.4جدول رقم (

+�È'ñ +�ù'�
 +�ö÷ø  +�móy +�÷oô +��øö 

1 0 -0.054129 -0.912849 4.37E-05 0.114922 

0 1 -0.021952 -0.715787 5.48E-06 -0.073963 

0 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

 Eviews 10 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات المصدر:            
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�'B  ��È'ñ ��ùالمصفوفة نتائج ): 16.4جدول رقم (
 ��ö÷ø ��móy ��÷oô ���øö 

1 0.005172 0 0 0 0 

0.002914 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

 Eviews 10 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:                       

هو حتليل دوال االستجابة اهليكلية ضمن قيود مسبقة  SVARكما هو معلوم أن اهلدف األساسي لنماذج   

النفقات واإليرادات  أثرعلى بعض العالقات البينية للمتغريات حمل الدارســة. وحيث ان اهلدف الرئيســي هو دراســة 

ريين، انطالقــاُ من نتــائج النمــذجــة لــدوال املتغ ا كــان حول هــذيننــكــالــدور، فــان اهتمــامالعــامــة على متغريات مربع  

 النفقات العامة مث اثر اإليرادات العامة.  أثراالستجابة اهليكلية املبينة يف األشكال واجلداول، نبدأ بتحليل 

  SVARلنموذج  هيكليةني: تحليل دوال االستجابة الالفرع الثا

عشوائي معني على باقي املتغريات املكونة لشعاع يسمح حتليل الصدمات بقياس األثر غري املفاجئ يف متغري 

االحندار الذايت اهليكلي. سنناقش فيمايلي اثار صدمة يف النفقات العامة واإليرادات العامة على متغريات مربع 

  كالدور.

  ع كالدوربي النفقات العامة على متغيرات مر أوال: اثار صدمة ف

فيمايلي نوضح  .سنوات 10ل االستجابة اهليكلية وذلك لفرتة بعد تقدير النموذج اهليكلي، قمنا بتقدير دوا

  اثار صدمة يف النفقات العمومية على باقي املتغريات االقتصادية.
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  دوال االستجابة الهيكلية لمتغيرات الدراسة للصدمات الحادثة في النفقات العمومية :)5.4( رقم شكل

  

  
 Eviews 10المصدر: مخرجات برنامج 

 يتضح مايلي: )11انطالقا من النتائج املوضحة يف الشكل أعاله واجلدول (انظر امللحق رقم 

  :على اإليرادات العموميةثار الصدمة ا -

حدوث صــــــدمة هيكلية يف مســــــتوى النفقات العمومية يؤثر بشــــــكل اجيايب (ومعنوي) على حجم اإليرادات 
يف أما العمومية وذلك خالل األربع سنوات اليت تلي الصدمة، ولكن هذا األثر ضعيف جداً (يكاد ينعدم أساسا) 

ية على اإليرادات العمومية. عددياً  سليب للصدمات احلادثة يف النفقات العموم أثرهناك نالحظ أن األجل الطويل 
يف حجم اإلنفاق العام  %1ذا حدثت صدمة اجيابية ب إ  %0.004نتوقع تغري اجيايب لإليرادات العمومية ب نسبة 
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رمبا هذا األثر الضــــعيف راجع هليكلة  ل الســــنة الثالثة اليت تلي الصــــدمة،خال %0.022يف الســــنة األوىل ليصــــل اىل 
  االقتصاد اجلزائري والذي اغلب إيرادات الدولة من اجلباية البرتولية. 

  :على معدل التضخم أثار الصدمة -

ث صدمة هيكلية يف اإلنفاق العام سيؤدي بشكل كبري اىل ارتفاع و من خالل نتائج التقدير هلذه الدالة، حد
حدثت  إذامعدالت التضـــــــــخم خالل الثالث الســـــــــنوات اليت تلي الصـــــــــدمة، طبعا مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، 

خالل السنة الثانية ولكن  %1.53ن مستوى التضخم سريتفع بنسبة إيف حجم النفقات العمومية ف 1%صدمة ب 
  ة التضخمية تنقص حدا يف األجل املتوسط والطويل.هذه املوج

   على الناتج المحلي: أثار الصدمة -

خالل  يف حجم الناتج احمللي %0.020ســـــــيؤدي إىل تغري ســـــــليب ب  ةالعام ان حدوث صـــــــدمة يف النفقات
، لكن يف األجل %0.02اجيايب هلا خالل الســــــنة الرابعة وذلك يف حدود  أثرالســــــنة الثانية للصــــــدمة لكن ســــــيكون 

ســليب  أثررتة الدراســة) نالحظ فالطويل (وحســب نتائج هذه الدوال وحتت شــروط النموذج وخاصــة باالعتماد على 
وهذا ما يؤكد لنا أن زيادة  يف األجل الطويل. على الناتج احمللي لنفقات العامةومعنوي (لكن ضـــــــــــــعيف نســـــــــــــبياً) ل

ي على املدى الطويل، حيث يالحظ أنه كلما زادت النفقات ينخفض النفقات العامة أثرها حمدود على الناتج احملل
، والذي انطلق من فكرة أن الزيادة يف االنفاق العام Barro (1981)باملقابل الناتج احمللي، وهذا ما خيالف توجه 

  جيب أن يكون هلا اثار منتجة من خالل زيادة الدخل.

  :على رصيد ميزان المدفوعاتأثار الصدمة  -

على رصــــــيد ميزان املدفوعات ســــــيكون ســــــليب (مع بقاء أن أثر الصــــــدمة احلادثة يف النفقات العامة نالحظ 
يف حجم النفقات العمومية ســـــــيؤدي اىل عجز يف ميزان املدفوعات  %1العوامل األخرى ثابتة)، حيث ان تغري ب 

مهمة هي اإلشـــــارة الســـــالبة  (و.ن) لكن هذا االثر يبدو كبري جدا وغري واقعي نســـــبياً، لكن نتيجة 3124يقدر ب 
  .هلذا االثر خاصة خالل السنة الثانية حلدوث الصدمة

   :على معدل البطالة أثار الصدمة -

على معدل البطالة خاصة  ة يف النفقات العامة(ومعنوي) حلدوث صدمة هيكلي سالب أثرنالحظ أن هناك 
يف حجم اإلنفاق العام ســـيؤدي (مع بقاء العوامل  %1يف الســـنة الثانية اليت تلي الصـــدمة، حيث ان صـــدمة بنســـبة 

هذه الصـــــــــــــدمة ســـــــــــــيكون مرتاوح بني اإلجياب  أثرلكن  %0.05األخرى ثابتة) إىل تغري يف معدل البطالة بنســـــــــــــبة 
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الصـــدمة يوحي اّن هناك متغريات أخرى (خفية) هي اليت  أثرســـنوات، هذا التغري يف اجتاه  10والســـلب خالل فرتة 
  .تؤثر بقوة يف معدالت البطالة

  آثار صدمات اإليرادات العامة على متغيرات مربع كالدورثانيا: 

بإتباع نفس منهجية التحليل واملناقشة لنتائج تقدير النموذج اهليكلي، مت تقدير ومتثيل بيانيا دوال االستجابة 

الصدمات احلادثة يف اإليرادات العامة على باقي املتغريات االقتصادية  بآثارسنوات املتعلقة  10لفرتة اهليكلية وذلك 

  من منوذج الدراسة.

  سنوات. 10املمتدة على  يكلية تقديرات دوال االستجابة اهلالشكل املوايل يبني

 لمتغيرات الدراسة للصدمات الحادثة في اإليرادات العامة هيكلية): دوال االستجابة ال6.4شكل رقم (

 
  .Eviews 10: خمرجات برنامج المصدر
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 يتضح مايلي: )12انطالقا من النتائج املوضحة يف الشكل أعاله واجلدول (انظر امللحق رقم 

  اثار الصدمة على النفقات العامة: -

يؤثر بشــكل  امةكلية يف مســتوى االيرادات العمن خالل نتائج دوال االســتجابة اهليكلية، حدوث صــدمة هي
الصــدمة خاصــة خالل الســنة  يليوذلك خالل األجل القصــري اليت  اجيايب (ومعنوي) على حجم النفقات العمومية

الثانية، هذا االثر يبقى موجب ومعنوي يف االجل الطويل لكنه يكاد ينعدم، ولكن أثر هذه الصـــــــــــدمة متناوب بني 
صــدمة حادثة يف مســتويات االيرادات العامة  أليظريف وســريع  أثرهناك  إذاالجل املتوســط. الســلب واالجياب يف ا

  على النفقات العامة يف اجلزائر.

  اثار الصدمة على معدل التضخم: -

من خالل نتائج التقدير هلذه الدالة املتعلقة مبعدل التضخم، حدوث صدمة هيكلية يف مستويات اإليرادات 
العامة سيؤدي بشكل كبري اىل اخنفاض معدالت التضخم خالل الثالث السنوات اليت تلي الصدمة، طبعا مع بقاء 

على مســــــتويات التضــــــخم  موجب أثرمة، هناك العوامل األخرى ثابتة. لكن بداية من الفرتة الرابعة اليت تلي الصــــــد
  معنوي للصدمات يف اإليرادات العامة على مستويات التضخم.  أثران يزول كل  لكن ما يلبث

  اثار الصدمة على الناتج المحلي -

ناتج احمللي جل القصـــــــــري على حجم الواضـــــــــح خاصـــــــــة يف األ أثران حدوث صـــــــــدمة يف اإليرادات ليس له 
رتة فوط النموذج وخاصـــــة باالعتماد على الطويل (وحســـــب نتائج هذه الدوال وحتت شـــــر لكن يف األجل  احلقيقي،

  الدراسة) نالحظ اثر موجب ومعنوي (لكن ضعيف نسبياً) ملستويات اإليرادات العامة على الدخل الوطين.

  اثار الصدمة على رصيد ميزان المدفوعات: -

الصـــــدمات احلادثة يف مســـــتويات االيرادات العامة على رصـــــيد ميزان املدفوعات كانت تكاد  أثرنالحظ أن 
هذه  أثرمع بقاء العوامل األخرى ثابتة. لكن  تنعدم يف االجل القصـــــــــري (الســـــــــنة والثانية اليت تلي الصـــــــــدمة)، طبعا

مة، بعد الفرتة الرابعة اليت تلي الصد الصدمة سيكون واضح نسبيا ابتداء من السنة الثالثة والرابعة اليت تلي الصدمة.
  هلا على مستويات رصيد ميزان املدفوعات. أثرزوال اي  الحظن

  اثار الصدمة على معدل البطالة: -

عدالت البطالة للصـــدمات احلاصـــلة يف اإليرادات العامة يف اجلزائر، نالحظ ملمن خالل نتائج دالة اســـتجابة 
موجب (وغري متوقع) يف الفرتات االوىل والثانية اليت تلي الصــــــــــــــدمة يف اإليرادات العمومية. لكن بدءا  أثرأن هناك 

ســــــــــــــليب على معـــدالت البطـــالـــة (مع بقـــاء العوامـــل االخرى ثـــابتـــة). مـــا ميكن  أثرمن الفرتة الثـــالثـــة والرابعـــة هنـــاك 
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لة ال ميكن ان يكون مباشـــــر بل غري مباشـــــر اإليرادات العامة على معدالت البطا أثراســـــتخالصـــــه ان اليات انتقال 
وكما اشــــــــرنا يف تفســــــــري اثر صــــــــدمات النفقات العامة، ان التغريات يف اجتاه اثر الصــــــــدمة يوحي اّن هناك متغريات 

  أخرى (خفية) هي اليت تؤثر بقوة يف معدالت البطالة.

 Forecast Error Variance Decomposition FEVDالفرع الثالث: تحليل تجزئة تباين الخطأ 

كل متثيل   ،للمتغريات االقتصادية حمل الدراسة FEVDالرسم البياين يف األسفل يوضح التمثيالت البيانية لــــــــ 

بياين له حمورين، احملور العمودي يشــمل جمال النســب املئوية ملســامهة كل متغري يف التغريات احلاصــلة يف املتغري األخر 

فرتات (اي  10، يف حني احملور األفقي ميثل فرتات التحليل املســـــتقبلية حيث مت العمل على عشـــــر ٪100إىل  0من 

سـنوات). كل لون يُظهر املسـامهات من كل صـدمة فردية كجزء من املسـاحة اإلمجالية (أو الشـريط) يف كل فرتة  10

  زمنية.
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 لمتغيرات الدراسة تباين الخطأ جزئةتحليل ت ):7.4شكل رقم (
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  .Eviews 10: خمرجات برنامج المصدر

  
  



المالية على متغيرات مربع كالدور  ةلقياس أثر الصدمات في السياس (SVAR)تطبيق نموذج متجه االنحدار الذاتي الهيكلي الفصل الرابع: 

  2018-1990الل الفترة لالقتصاد الجزائري خ

249 

 

  يتضح من خالل الشكل البياين مايلي:

  تحليل تباين خطأ التوقع لإليرادات العامة -

من التباين يف مســــــــــتوى  ٪80من خالل التمثيل البياين، يف الفرتة األولية (الســــــــــنة األوىل) كان ما يقرب من 
 اإليرادات العمومية ناًجتا عن الصـــدمات احلادثة يف اإليرادات العمومية نفســـها، ومعظم النســـبة املتبقية البالغة حوايل

. هناك مســـــامهة ضـــــعيفة لكل من النفقات العمومية، معدل التضـــــخم، معدل ناتج احملليناجتة عن مســـــتوى ال 15٪
الحظ أيضــــــــا ان يف التغري احلادث يف مســــــــتويات اإليرادات العمومية يف اجلزائر. نالبطالة وصــــــــيد ميزان املدفوعات 

اىل  5يف املدى املتوســـط والبعيد (من  أكربيف التغري يف مســـتويات اإليرادات العمومية تكون بشـــكل  ناتجمســـامهة ال
  .%35سنوات) وتستقر يف النهاية يف حدود  10

  تحليل تباين خطأ التوقع للنفقات العامة -

وميــة يف اجلزائر، نالحظ ان خلطــأ التوقع ملتغري النفقــات العماتبــاين  زئــةيــل جتمن خالل التمثيــل البيــاين لتحل
من التباين (كمتوســط للمســامهة خالل االربع ســنوات االوىل)  ٪96االربع ســنوات االوىل كان ما يقرب من خالل 

يف مســـــــتوى النفقات العمومية ناًجتا عن الصـــــــدمات احلادثة يف النفقات العمومية نفســـــــها، ومعظم النســـــــبة املتبقية 
امســـــة) ٪ (خالل نفس الفرتة اجلزئية) ناجتة عن باقي املتغريات. بعد الفرتة اخلامســـــة (اي الســـــنة اخل4البالغة حوايل 

للتغري احلادث يف مســتويات اإليرادات العمومية يف  ناتج احمللياإليرادات العمومية والهناك مســامهة مقبولة لكل من 
اجلزائر. بالتحديد، نالحظ ان مســــــــــــامهة االيرادات العمومية (كمحفز للنفقات العمومية) يف التغري يف مســــــــــــتويات 

ســنوات)، حيث ســجلت  10اىل  5ملدى املتوســط والبعيد (من ومعنوي يف ا أكربالنفقات العمومية تكون بشــكل 
  كنسبة مسامهة مستقرة يف االجل الطويل.  %10حوايل 

  ن خطأ التوقع للناتج المحلي يتحليل تبا -

للناتج على خالف التمثيالت الســـــــــــــابقة اخلاصـــــــــــــة بالنفقات واإليرادات العمومية، حتليل تباين خطأ التوقع 
يوضح هيكلة وتركيبة ملفتة تتميز مبسامهة معنوية وكبرية ملستويات اإليرادات العامة خالل كل الفرتات العشر  احمللي

الزمن، حيث كانت يف الثالث الســـنوات األوىل يف عرب (اي الســـنوات العشـــر) حيث نالحظ ان هذه النســـبة تزداد 
خرية. النفقات العمومية بدورها تســـــــاهم يف الفرتة األ %45، هذه النســـــــبة تطورت ووصـــــــلت ملســـــــتوى %37حدود 

، حيث ان الصــــــــدمات احلادثة يف النفقات ناتج احملليى التباين احلاصــــــــل يف البشــــــــكل معنوي وملحوظ يف مســــــــتو 
من هذا التباين خالل جل الســـنوات العشـــر. النســـبة األســـاســـية للتباين يف مســـتوى  %15العمومية ســـامهت حبوايل 

نفســـــه. مالحظة مهمة جدا، هي  الناتج احملليبســـــبب الصـــــدمات احلادثة يف مســـــتوى يف اجلزائر كان  الناتج احمللي
، هذه النتيجة كانت واضــــحة الناتج احملليمســــامهة الصــــدمات احلاصــــلة يف معدالت التضــــخم يف تباين مســــتويات 
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خنفضت إىل ، لكن يف املدى البعيد هذه النسبة ا%20خاصة يف املدى القصري (السنة األوىل والثانية) حيث بلغت 
  فقط.%5حدود 

 تحليل تباين خطأ التوقع لمعدل التضخم -

تغري حاصـــــــل يف تباين معدالت  أكربمن خالل متثيل تباين خطأ التوقع يف معدالت التضـــــــخم، نالحظ ان 
يف املدى  أكرب، هذه املســـامهة كانت بشـــكل الناتج احملليالتضـــخم كانت بســـبب الصـــدمات احلادثة يف مســـتويات 

يف املدى  %52، هذه النسبة استقرت يف حدود %60االوىل) بنسبة اىل التباين الكلي تقدر بـ  3القصري (السنوات 
 5املتوسط والطويل، يبقى ان الصدمات احلادثة يف مستويات النفقات واإليرادات العمومية كانت ضعيفة ويف جمال 

يف التغريات احلاصلة يف تباين معدالت التضخم، حيث نالحظ . باقي املتغريات سامهت بشكل ملحوظ % 10 اىل
 أكربلكل متغري، نســبة املســامهة كانت  % 10مســامهة معنوية لرصــيد ميزان املدفوعات ومعدالت البطالة يف حدود 

  .%20ملتغري رصيد ميزان املدفوعات يف األجل القصري (السنة األوىل والثانية) حيث بلغت حوايل 

  خطأ التوقع لرصيد ميزان المدفوعاتتحليل تباين  -

ــــــــــــــــ  يف املدى القصــري كان ما يقرب  هان علىواملتعلق برصــيد ميزان املدفوعات يشــري  FEVDالتمثيل البياين لـ
رصــــيد ميزان املدفوعات نفســــه يف من التباين يف رصــــيد ميزان املدفوعات كان ناًجتا عن الصــــدمات  ٪40اىل  30من

ناجتة باألســـــــــاس عن النفقات العمومية، اإليرادات العمومية ومعدالت البطالة.  ٪60ة ومعظم النســـــــــبة املتبقية البالغ
النتيجة املهمة هي ان مسامهة النفقات العمومية، اإليرادات العمومية يف التغري يف رصيد ميزان املدفوعات تستقر يف 

  من التباين الكلي. %50املدى املتوسط والطويل وتقرتب اىل حدود 

 خطأ التوقع لمعدل البطالة تحليل تباين -

طأ التوقع ملعدل خاملالحظ ان هناك اســـــــــــــتقرار نســـــــــــــيب خالل فرتات التحليل ملســـــــــــــامهة كل متغري يف تباين 
يف التغريات احلاصـــلة يف  %10، نالحظ اّا تســـاهم حبوايل امةات احلادثة يف االيرادات العبالنســـبة للصـــدمالبطالة، 

يف التغريات  %15تساهم حبوايل  امةاصلة يف مستويات النفقات العتباين معدالت التضخم. باملقابل الصدمات احل
تســـــــاهم حبوايل  ناتج احملليالصـــــــدمات يف مســـــــتويات ال احلادثة يف تباين معدل البطالة يف اجلزائر. كوضـــــــع منطقي،

مســـامهة رصـــيد ميزان املدفوعات يف التغريات يف معدل البطالة ، يف حني البطالة لتغري الكلي لتباين معدليف ا 20%
 .%17تستقر يف املدى املتوسط والطويل يف حدود 
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  : مناقشة النتائج التجريبيةفرع الرابعال

لقياس  SVAR االحندار الذايت اهليكلي ي مناقشـــة النتائج املتحصـــل عليها من تطبيق منوذجلســـنحاول فيماي

  :أثر الصدمات احلاصلة يف النفقات العامة وااليرادات العامة على متغريات مربع كالدور

حدوث صـــدمة هيكلية يف مســـتوى النفقات العمومية يؤثر بشـــكل اجيايب (ومعنوي) على حجم اإليرادات  - 

ويفســــر ذلك بالتأثري اإلجيايب للزيادة يف النفقات  العمومية وذلك خالل األربع ســــنوات اليت تلي الصــــدمة،

العامة على حجم االستهالك والنشاط االقتصادي يف املدى القصري، وهذا ما سينعكس إجيابا مرة أخرى 

على حجم االيرادات العامة من خالل ارتفاع اجلباية العادية خاصـــــــــــة ضـــــــــــرائب الدخل والضـــــــــــرائب على 

  االستهالك.

لظريف للصدمة احلاصلة يف النفقات العامة على الناتج احمللي يرتبط بسياسة التوسع يف التأثري املوجب واإن  - 

النفقات العامة، حيث يكون هذا التأثري اإلجيايب يف املدى القصري فقط، أما يف املدى الطويل فيالحظ أن 

لضعيف لإلنفاق العام استجابة الناتج احمللي الرتفاع النفقات العامة أصبحت سالبة وهذا ما يدعم التأثري ا

، ويفسر ضعف مضاعف االنفاق احلكومي بضعف اجلهاز لنمو االقتصادي على املدى الطويلعلى ا

اإلنتاجي وعدم مرونته، فبالرغم من ضخامة املوارد املالية املخصصة مل تستطع املؤسسات الرفع من إنتاجها 

التحتية، مما اجنر عنه من جهة مقابلة ارتفاع وهذا ما جعل احلكومة تقرر حتويل هذه املبالغ إلنشاء البىن 

 ؛واردات السلع

على معدل البطالة يف السنة الثانية، لكن أثر  سالبإن الصدمة احلاصلة يف النفقات العامة كان هلا أثر  - 

هذه الصدمة تراوح بني االجياب والسلب يف الفرتات املقبلة، وهذا ما يؤكد تأثري النفقات العامة على املدى 

ويل لكن بنسب متواضعة، حبيث أن الزيادة املفرطة يف النفقات العامة مل يكن هلا األثر املماثل الذي الط

 كان متوقع أن خيفض معدالت البطالة بنسب مماثلة.

، حيث عرفت معدالت 2001تفسر اثار هذه الصدمة مبرحلة اإلنعاش االقتصادي انطالقا من سنة 

% 29.8البطالة تدين ملحوظ باملقارنة مع ارتفاع حجم النفقات العامة، حيث اخنفضت نسبة البطالة من 

، وبالتايل ظاهريا هناك اثار إجيابية، لكن املتتبع لقطاع الشغل 2013سنة  %9.8اىل ما يقارب  2000سنة 

  اصب شغل مؤقتة؛ري من العاملني مبنيرى بان نسب البطالة حتتوي عدد كب
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إن السياسة املالية ذات الطابع الكينزي اليت انتهجتها الدولة عن طريق رفع النفقات العامة دف زيادة  - 

، ويرجع هذا اىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي وحمدودية اإلنتاج الوطين مل يكن هلا أي أثر خيدم هذا املنظور

 ؛قدراته

يف اإليرادات العمومية (ارتفاع أسعار النفط) متارس نوعا  يتضح من خالل النتائج بأن الصدمات اإلجيابية - 

من االثار الكينزية، إذ أن االرتباط الوثيق لإلنفاق احلكومي باإليرادات العامة (اجلباية البرتولية) جيعله 

يبقى موجب ومعنوي يف االجل الطويل الصدمة  أثر إن .ب بشكل مباشر لصدمات هذه األخريةيستجي

، ويفسر ذلك بوجود نوع من العقالنية يف تسيري الفوائض املالية الناجتة عن ارتفاع أسعار ينعدملكنه يكاد 

 البرتول؛

إن حدوث صدمة هيكلية يف اإليرادات العامة سيكون هلا أثر موجب ومعنوي على الناتج احمللي اإلمجايل  - 

عن طبيعة االقتصاد اجلزائري، احلقيقي على املدى الطويل لكن مبضاعف صغري جدا، وال شك أن هذا يعرب 

 الذي تعتمد ايراداته السنوية على اجلباية البرتولية واليت متثل حصة األسد يف مكونات الناتج احمللي؛

إن حدوث صدمة هيكلية يف اإليرادات العامة سيكون هلا أثر سالب على معدل البطالة على املدى الطويل،  - 

تغالهلا استغالال أمثال وتوجيهها حنو املشاريع االستثمارية املنتجة مبعىن أن اإليرادات العامة إذا ما مت اس

 ستخفض بشكل كبري من معدالت البطالة.

من االثار الالكينزية، إذ أن  ية املتبعة يف اجلزائر متارس نوعاان السياسة االنفاق اخنلص اىل نقطة هامة مفاده

األثر اإلجيايب الضعيف على الناتج احمللي يف املدى القصري سيؤدي اىل ارتفاع طفيف يف حجم الطلب الكي يف 

املدى املتوسط والطويل، مما ينتج عنه ارتفاع يف معدالت التضخم، ويف ظل تفاقم عجز امليزانية وضرورة التخفيض 

ت الفائدة، مما يؤدي اىل اخنفاض يف طلب القطاع اخلاص وبالتايل ظهور نوع من اثار من عرض النقود ترتفع معدال

  على االستثمار اخلاص، اليت ستمارس تأثريا سلبيا على منو الناتج احمللي احلقيقي خالل الفرتات القادمة. املزامحة
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  :خالصة

بدءا بعرض مراحل تطبيق ، SVARقمنا يف هذا الفصل بعرض اجلانب النظري للنموذج القياسي املطبق 
   .SVARالتفصيل يف منهجية واختبارت التشخيص، مت انتقلنا اىل  VARمنوذج 

بينت ان أفضل درجة تأخري للنموذج هي الدرجة الثانية، اي النموذج األمثل  SVARنتائج التقدير لنموذج 
هو حتليل دوال االســـتجابة اهليكلية ضـــمن قيود مســـبقة على  SVARاهلدف الرئيســـي لنماذج إن . SVAR(2)هو 

بعض العالقات البينية للمتغريات حمل الدارســـــــــــة. يف هذه الدراســـــــــــة أردنا حتليل ثر النفقات واإليرادات العامة على 
  ما يلي: متغريات مربع كالدور، انطالقا من نتائج النمذجة لدوال االستجابة اهليكلية املبينة سابقا ميكن ان نستنتج

الصـــــدمة اهليكلية احلادثة يف مســـــتويات النفقات العمومية يؤثر بشـــــكل اجيايب (ومعنوي) على حجم اإليرادات  - 
العمومية وذلك خالل األربع ســـنوات اليت تلي الصـــدمة، ولكن هذا األثر ضـــعيف جداً (يكاد ينعدم أســـاســـا) 

العمومية على اإليرادات يف النفقات ســــــــــــــليب للصـــــــــــــــدمات احلادثة  أثربل نالحظ ان يف األجل الطويل هناك 
 ؛العمومية

نتائج دالة االستجابة اهليكلية أشارت اىل ان حدوث صدمة هيكلية يف اإلنفاق العام سيؤدي بشكل كبري اىل  - 
 ؛الثالث السنوات اليت تلي الصدمة ارتفاع معدالت التضخم خالل

لى رصــــــــيد ميزان املدفوعات خالل الثالث ســــــــليب ع أثراثار الصــــــــدمات اهليكلية للنفقات العامة ســــــــيكون هلا  - 
 ؛عا مع بقاء العوامل األخرى ثابتةالسنوات اليت تلي الصدمة، طب

ســـليب (ومعنوي) للصـــدمات اهليكلية يف النفقات العمومية  أثرنتائج حتليل دوال االســـتجابة أشـــارت اىل وجود  - 
 ؛مل األخرى ثابتة)العوا على معدل البطالة خاصة يف السنة الثانية اليت تلي الصدمة (مع بقاء

من خالل نتائج دالة اسـتجابة معدالت البطالة للصـدمات احلاصـلة يف اإليرادات العامة يف اجلزائر، نالحظ أن  - 
موجب (وغري متوقع) يف الفرتات االوىل والثانية اليت تلي الصـــــــــدمة يف اإليرادات العمومية. لكن بدءا  أثرهناك 

 ؛(مع بقاء العوامل االخرى ثابتة) سليب على معدالت البطالة أثر من الفرتة الثالثة والرابعة هناك
من خالل نتائج التقدير هلذه الدالة املتعلقة مبعدل التضـــــخم، حدوث صـــــدمة هيكلية يف مســـــتويات اإليرادات  - 

العامة سيؤدي بشكل كبري اىل اخنفاض معدالت التضخم خالل الثالث السنوات اليت تلي الصدمة، طبعا مع 
 ؛ل األخرى ثابتةعوامبقاء ال

من خالل نتائج دوال االســتجابة اهليكلية، حدوث صــدمة هيكلية يف مســتوى االيرادات العمومية يؤثر بشــكل  - 
اجيايب (ومعنوي) على حجم النفقات العمومية وذلك خالل األجل القصـــــري اليت تلي الصـــــدمة خاصـــــة خالل 

  ؛ل لكنه يكاد ينعدمالطويالسنة الثانية، هذا األثر يبقى موجب ومعنوي يف األجل 



المالية على متغيرات مربع كالدور  ةلقياس أثر الصدمات في السياس (SVAR)تطبيق نموذج متجه االنحدار الذاتي الهيكلي الفصل الرابع: 
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إن سياسات التحفيز املايل مل حتقق االثار الكينزية املرتقبة، إذ ان استجابة الناتج احمللي كانت ضعيفة وغري 
معنوية يف الغالب، باإلضافة اىل ظهور الضغوط التضخمية املصاحبة بارتفاع عام يف األسعار، وهذا بسبب عدم 

 جدوى االنفاق، إذ يشمل القطاعات غري املنتجة.مرونة اجلهاز اإلنتاجي وعدم 



  

  

  

  ةـــــــعام ةــخاتم
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  :تمهيد

من أبرز القضايا اليت تثري االهتمام واجلدل بني االقتصاديني تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، تعترب 
السياسة املالية أحد احملاور األساسية لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، حيث تستخدم مكونات امليزانية العامة 

العامة للتأثري على مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي، غري ان للدولة املتمثلة يف اإليرادات العامة والنفقات 
را ضروريا، واجلزائر مثل بقية دول العامل قامت بالتوسع يف مالتنسيق والتكامل ين السياستني املالية والنقدية يعترب أ

أهداف  حتقيق استخدام أدوات السياسة املالية يف إطار ما تسمح به التشريعات املختلفة لوزارة املالية دف
  .السياسة االقتصادية للبلد

  نتائج البحث

  توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج ختص كال من اجلانب التحليلي واجلانب القياسي نعرضها فيمايلي.

 : تحليلينتائج الجانب ال - 1

  توصلنا اىل النتائج التالية:تحليلية من خالل الدراسة ال

جوهريا يف تفعيل االقتصاد الوطين والرفع من معدالت منوه وحتقيق استقراره من تؤدي السياسة املالية دورا  - 
خالل سياسات االنفاق العام، ويفسر ذلك أساسا ما حتدثه برامج االنفاق العام من تطوير للبىن التحتية 
رفع االستهالك الكلي، تشجيع االستثمار العام واخلاص، حتسني اخلدمات العامة من تعليم وصحة 

  من؛وأ
إن تطبيق السياسة املالية يف اجلزائر يعاين من معوقات حتول دون االرتقاء اىل املستوى املطلوب، هذا  - 

بالرغم من اإلصالحات اليت تبنتها، حيث شهد االقتصاد اجلزائري يف فرتة التسعينات من القرن املاضي 
االهداف اليت تضمنها هذا حتوالت عميقة، لعل أمهها تنفيد برنامج التعديل اهليكلي، ان من اهم 

الربنامج هو تقليص عجز امليزانية من خالل الضغط على جمموعة من املتغريات، اليت من شاا الرفع من 
 ؛لتقليص من النفقات من جهة ثانيةاإليرادات من جهة، وا

ل اخنفض النمو االقتصادي، ارتفعت معدالت البطالة والتضخم وتفاقم عجز امليزانية، وكان هذا خال - 
، وقد تطلب ذلك إجراء إصالحات شاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية، واليت )1998-1990(الفرتة 

نتيجة االرتفاع الكبري  2000عرفت سياسة تقشفية يف جمال اإلنفاق، ليعود االنتعاش مع مطلع سنة 
 ؛نفاق العامك بالزيادة يف حجم اإلألسعار النفط، حيث انتهجت اجلزائر سياسة مالية توسعية وذل

بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته،  )2000-2014(متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة  - 
ويرجع ذلك اىل العديد من العوامل أمهها: ارتفاع أسعار البرتول، املشاريع املربجمة سنويا يف برامج 
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رتفاع قيمة الواردات السلعية، ضعف األسواق االستثمارات العمومية، املناصب املالية املفتوحة سنويا، ا
  ؛واملؤسسات املالية يف االقتصاد اجلزائري

تعقدت الوضعية االقتصادية للجزائر جراء شح  2014مع االخنفاض الكبري ألسعار البرتول منتصف سنة  - 
نتيجة ، يف حني استمرت سياسة اإلنفاق املوارد املالية، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة

  ؛2019-2015العتماد برنامج دعم النمو 

إن معدالت النمو احملققة تعترب متواضعة مقارنة مع قيمة االستثمارات اليت مت رصدها خالل هذه  -
ال خيتلف كثريا عن ذلك  % 5السنوات فاجلزائر أنفقت مبالغ ضخمة لتجين بعدها منوا سنويا أقل من 

  ؛)2013و 2003نيت احملقق يف فرتة التسعينات (باستثناء س

إن اعتماد اجلزائر على سياسة اإلنفاق التوسعي لتنشيط سوق العمل حقق جناحا نسبيا وذلك من خالل  - 
ارتفعت معدالت البطالة من جديد وهذا يؤكد عدم  2014تراجع معدالت البطالة، لكن ابتداءا من سنة 

 ؛تلبية طلب العمل املتزايد سنويا وجود اسرتاتيجية وطنية قصد
ع بداية االلفية الثالثة اخنفضت معدالت التضخم بشكل كبري مقارنة مع فرتة التسعينات، إال اا م - 

وهذا نتيجة التوسع يف  ،%8.9قدر ب  2012لتصل إىل أعلى معدل سنة عاودت االرتفاع من جديد 
     ؛يف العموميرة يف أجور عمال الوظاإلصدار النقدي لتغذية امليزانية العامة نتيجة االرتفاعات املستم

نتائج إجيابية نظرا للفوائض احملققة من سنة ألخرى  )2000-2013(ميزان املدفوعات خالل الفرتة  سجل - 
وهذا راجع إىل تراكم احتياطات الصرف الناجتة عن ارتفاع أسعار البرتول واليت أثرت بشكل إجيايب على 

سالبا، ويفسر ذلك باملستوى املتدين أصبح هذا الرصيد  2014حصيلة الصادرات، لكن ابتداء من سنة 
   نسبيا ألسعار النفط، واىل قلة الصادرات خارج احملروقات، وكذلك املستوى املرتفع جدا للواردات.

 نتائج الجانب التطبيقي: -2

لسياسة املالية على متغريات مربع كالدور لالقتصاد اجلزائري صدمات ا أثرقياس يف هذه الدراسة بقمنا 
   .SVAR وذجمن، وذلك باالعتماد على )2018-1990الفرتة ( لخال

هو حتليل دوال االستجابة اهليكلية ضمن قيود مسبقة على بعض  SVARاهلدف الرئيسي لنماذج 
  ما يلي: تبنيالعالقات البينية للمتغريات حمل الدارسة. انطالقا من نتائج النمذجة لدوال االستجابة 

نفقات العمومية يؤثر بشكل اجيايب (ومعنوي) على حجم اإليرادات الصدمة اهليكلية احلادثة يف مستويات ال - 
العمومية وذلك خالل األربع سنوات اليت تلي الصدمة، ولكن هذا األثر ضعيف جدًا (يكاد ينعدم أساسا) 

العمومية على اإليرادات سليب للصدمات احلادثة يف النفقات  أثربل نالحظ ان يف األجل الطويل هناك 
 ؛العمومية
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ائج دالة االستجابة اهليكلية أشارت اىل ان حدوث صدمة هيكلية يف اإلنفاق العام سيؤدي بشكل كبري اىل نت - 
هذه املوجة التضخمية تنقص حدا يف ، الثالث السنوات اليت تلي الصدمة ارتفاع معدالت التضخم خالل

 ؛األجل املتوسط والطويل
 على الناتج احملليليب ومعنوي (لكن ضعيف نسبياً) أثر س سيؤدي إىل ةالعام ان حدوث صدمة يف النفقات - 

 ؛يف األجل الطويل

سليب على رصيد ميزان املدفوعات خالل الثالث السنوات  أثراهليكلية للنفقات العامة سيكون هلا  إن الصدمة - 
 ؛عا مع بقاء العوامل األخرى ثابتةاليت تلي الصدمة، طب

سليب (ومعنوي) للصدمات اهليكلية يف النفقات العمومية  أثرنتائج حتليل دوال االستجابة أشارت اىل وجود  - 
 ؛مل األخرى ثابتة)على معدل البطالة خاصة يف السنة الثانية اليت تلي الصدمة (مع بقاء العوا

من خالل نتائج دوال االستجابة اهليكلية، حدوث صدمة هيكلية يف مستوى االيرادات العمومية يؤثر بشكل  -
حجم النفقات العمومية وذلك خالل األجل القصري اليت تلي الصدمة خاصة خالل اجيايب (ومعنوي) على 

 ؛لطويل لكنه يكاد ينعدمالسنة الثانية، هذا األثر يبقى موجب ومعنوي يف األجل ا

من خالل نتائج التقدير هلذه الدالة املتعلقة مبعدل التضخم، حدوث صدمة هيكلية يف مستويات اإليرادات  - 
ل كبري اىل اخنفاض معدالت التضخم خالل الثالث السنوات اليت تلي الصدمة، طبعا مع العامة سيؤدي بشك

 ؛ل األخرى ثابتةبقاء العوام
ناتج احمللي على على الموجب ومعنوي (لكن ضعيف نسبياً)  أثرإن حدوث صدمة يف اإليرادات العامة هلا  - 

 املدى الطويل؛
دمات احلاصلة يف اإليرادات العامة يف اجلزائر، نالحظ أن من خالل نتائج دالة استجابة معدالت البطالة للص - 

موجب (وغري متوقع) يف الفرتات االوىل والثانية اليت تلي الصدمة يف اإليرادات العمومية. لكن بدءا  أثرهناك 
 ؛(مع بقاء العوامل االخرى ثابتة) سليب على معدالت البطالة أثرمن الفرتة الثالثة والرابعة هناك 

الصدمات احلادثة يف مستويات االيرادات العامة على رصيد ميزان املدفوعات كانت تكاد  أثر نالحظ أن - 
هذه الصدمة سيكون واضح نسبيا ابتداء من السنة الثالثة والرابعة اليت تلي  أثرلكن ، تنعدم يف االجل القصري

 أما على املدى الطويل فال يوجد أي أثر. الصدمة

  : اختبار الفرضيات

سيتم اإلجابة والتحقق من مدى صحة الفرضيات الفرعية للدراسة، واليت النتائج املذكورة سابقا على ضوء 
   تساعد على فهم ومعاجلة اإلشكالية املطروحة:
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جتاهات تغريات السياسة املالية أن ا، فقد تبني من خالل العرض التحليلي خاطئة: هي فرضية الفرضية األولى - 
تغريات أسعار النفط، وبالتايل فإن اإلصالحات االقتصادية اليت مست مرتبط بومتغريات مربع كالدور 

 ؛السياسة املالية مل يكن هلا الدور الكايف يف الّتأثري على أداء املتغريات االقتصادية

جد أن هذا النموذج  أثبتت SVAR: يتم قبول هذه الفرضية، ألن الدراسة النظرية لنموذج الفرضية الثانية - 
النماذج القليل  ا النوع منستعمل ضمن هذيتفاعالت احلركية بني املتغريات االقتصادية، إذ مالئم لدراسة ال

من القيود وفقا ملا متليه النظريات االقتصادية، باإلضافة اىل ذلك تسمح لنا هذه املقاربة مبحاكاة الصدمات 
  اهليكلية أي تبيان أثر الصدمات الناجتة عن املتغريات االقتصادية.

: قبول هذه الفرضية جزئيا، ألن حدوث صدمة هيكلية واحدة يف النفقات العامة سيكون هلا الثالثةالفرضية  - 
أثر سليب ضعيف نسبيا على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف االجل الطويل، اما تأثري هذه الصدمة على 

فوعات فقد كانت سالبة معدالت التضخم فقد جاءت موجبة. بالنسبة الستجابة معدل البطالة وميزان املد
 يف املدى القصري لتصبح موجبة على املدى املتوسط والطويل.

: قبول هذه الفرضية جزئيا، ألن حدوث صدمة هيكلية واحدة يف اإليرادات العامة سيكون الفرضية الرابعة - 
 جدا، يف هلا أثر موجب ومعنوي على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي على املدى الطويل لكن مبضاعف صغري

حني ستولد هذه الصدمة نوعا من االخنفاض يف معدالت التضخم. أما تأثري هذه الصدمة على معدل البطالة 
ملدى املتوسط، لينعدم متاما على املدى وميزان املدفوعات سيكون موجب على املدى القصري وسالب على ا

  الطويل.

  اقتراحات البحث:

  النشاط االقتصادي يف اجلزائر ميكن طرح االقرتاحات التالية: لتعزيز دور السياسة املالية يف حتفيز

 تفعيل أدوات الرقابة على النفقات العامة ومعايري تقييم أداء الربامج االنفاقية؛ -

اعتماد أدوات متويلية جديدة تكرس عدم االعتماد الكلي على اإليرادات البرتولية بنسبة كبرية يف متويل  -
  لبات احلاصلة يف أسعار البرتول؛النفقات العامة لتجنب التق

 ينبغي االعتماد أكثر على نفقات التجهيز كقاطرة لدفع معدالت النمو االقتصادي؛ -

ينبغي العمل على إصالح السياسة النقدية والتجارية (اجلمركية) بشكل جيعلها ال تتعارض مع أهداف  -
 شرفة على هذه السياسات؛السياسة املالية وذلك عن طريق التنسيق بني اهليئات احلكومية امل

ينبغي االعتماد على اجلباية العادية للتأثري على النشاط االقتصادي وذلك بإجراء إصالحات شاملة يف  -
 القطاع الضرييب؛
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ضرورة حتسني مردودية وكفاءة االستثمار العمومي من أجل املسامهة يف خلق قيمة مضافة تتناسب مع  -
 ؛متويلها بعائدات النفطاليت يتم الربامج االنفاقية الضخمة و 

 البد من التحول من ميزانية الربامج اىل ميزانية األداء؛ -

 ضرورة إعداد امليزانية بناء على دراسات استشرافية؛ -

إجياد االليات الضرورية لربط اجلامعات ومراكز البحث العلمي على املستوى الوطين مبختلف املؤسسات  -
  ستفادة من خرباا.واإلدارات العمومية واخلاصة، من اجل اال

  افاق البحث:

  هذه الدراسة تفتح االفاق لدراسات مستقبلية تتمثل فيمايلي:

دراسة قياسية آلثار صدمات السياسة املالية على متغريات االقتصاد الكلي لعينة من الدول باستعمال  -
  ؛Panelمناذج 

كلي باستخدام مناذج التوازن العام دراسة قياسية آلثار صدمات السياسة املالية على متغريات االقتصاد ال -
DSGE.  
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تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية خالل الفترة : 1الملحق رقم 

)2018-2000(  

  

 السنة
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (مليار 

  دوالر)

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

  %الثابتة

2000 682,7 5,7 

2001 669 1,6 

2002 684 1,5 

2003 772 9,1 

2004 933 8,8 

2005 1188 5,5 

2006 1399 6,1 

2007 1630 4,6 

2008 2043 5,7 

2009 1781 0,5 

2010 2116 4,7 

2011 2401 2,5 

2012 2664 5,7 

2013 2775 2,1 

2014 2807 2,1 

2015 2458 3 

2016 2381 3,3 

2017 2471 1,3 

2018 2704 2,2 

  .2018و 2017النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب للسنتني صندوق المصدر: 

  تطور االنفاق العسكري في الواليات المتحدة االمريكية :2الملحق رقم 

 : مليار دوالرالوحدة                                                                                                

  2015  2010  2005  2000  1995  1990  السنة

االنفاق 

  العسكري

306.2  278.8  301.7  503.3  698.1  596  

Source : World bank. 
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  )1993-2000هيكل نفقات التسيير في الجزائر خالل الفترة ( :3ملحق رقم ال

  : الف دوالر أمريكيحدةالو                                                                                       

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة

 281,1 278,1 258,2 235 213,3 179,5 145,2 114,9 أجور

 57,7 59,9 37,9 20 18,9 15,6 12,8 10 منح المجاهدين

 54,6 53,6 47,5 43,5 34,7 29,4 18,2 16,7 مواد و لوازم

 200 166,8 123,9 116,5 115,4 94,2 78,5 73,8 تحويالت جارية

فوائد الدين 

 162,3 126,4 110,8 109,4 89 62,2 41,1 27 العمومي

 92 81,9 75,2 74 69,9 55,4 42,3 39,9 خدمات عمومية
Source: Statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report. 

  

 )1999-1993ل الفترة (نفقات التجهيز خالهيكل : تطور 4ملحق رقم 

                                من نفقات التجهيز %الوحدة:                                                                

 السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 14,97 14,61 15,27 19,68 18,27 19,06 16,85 17,1 التربية والتعليم

 36,42 34,78 33,42 21,27 22,12 23,59 27,46 27,06 البناء والتهية العمرانية

 28,21 25,81 25,38 33,96 32,83 35,13 32,56 31,84 البنية التحتية

 1,91 5,4 5,01 0,14 6,05 0,2 0,87 1,16 السياحة

 2,28 3,55 3,93 4,74 4,35 6,15 5,53 6,36 الصناعة والطاقة

الزراع والصيد الحري 

 16,2 15,85 16,99 20,21 16,38 15,87 16,74 16,49 والموارد المائية
Source: Statistical appendix (1998/2001/2007/2012/2013): IMF staff country report 
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  )1990-1999(الفترة تطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة خالل : 5الملحق رقم               

  

               

  

           

 

 

 

 

 

                         

                                       

  

  .213 -211ص ص ، 2011-1962حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصائيات،  المصدر:             

  

  

  )1999-1990: رصيد الموازنة خالل الفترة (6المحق رقم 

    حدة: مليار دجالو                                                         

 رصيد الميزانية اإليرادات العامة النفقات العامة السنة

1990 136,5 152,5 16 

1991 212,1 248,9 36,8 

1992 420,1 311,9 -108,2 

1993 476,6 314 -162,6 

1994 566,3 477,2 -89,1 

1995 759,6 611,7 -147,9 

1996 724,6 825,2 100,6 

1997 845,2 926,7 81,5 

1998 875,7 774,5 -101,2 

1999 961,7 950,5 -11,2 

  ".2011-1962 حوصلة إحصائية"الديوان الوطين لإلحصائيات،  من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات :المصدر

 

 

 

 

 

 

  

  ضرائب غير مباشرة  ضرائب مباشرة   السنة

1990  
21,6 34,7 

1991 
22,5 38,2 

1992 
27,8 49,1 

1993 
35,2 52,2 

1994 
44,4 77 

1995 
57,8 99,2 

1996 
67,5 129,5 

1997 
81,8 148,1 

1998 
88,1 154,9 

1999 
72,2 149,7 
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  )2000-2018: تطور هيكل نفقات التسيير خالل الفترة (7الملحق رقم 

  مليار دجالوحدة:                            

Source : Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie , rapport des années 

2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018, http: // www.bank-of-algeria.dz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

 991 746,6 692,1 526,2 447,8 418,5 382,1 326,6 301,1 288,8 261,6 أجور

منح 

 153,2 130,7 101,3 101,6 92,5 79,8 68,9 62,6 74 56,1 60,6 المجاهدين

مواد و 

 90,9 112,5 81,7 93,8 95,7 76 58,5 58,8 69,8 59,1 54,6 لوازم

تحويالت 

 1419 1272,8 1291 871,8 733,3 597,6 557 543,8 387,7 247,1 300,4 جارية

فوائد 

الدين 

 العمومي

161,7 147,5 143 146,3 157,3 73,2 68,6 80,5 61,2 37,4 30,2 

           

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  السنة

 

 2234,3 2308 2313,1 2015 2007,2 1855,3 1988,4 1774,7 أجور

منح 

 202,9 228 226 2170,9 218,4 226,5 185,3 163,2 المجاهدين

مواد و 

 192,1 188,6 185,5 223 161,9 149,1 135,2 129,7 لوازم

تحويالت 

 1144,4 1005 1083,8 179,7 1333 1147,1 1645 987,8 جارية

فوائد 

الدين 

 115,4 169,1 46,8 1270,6 37,8 44,2 42 37,7 العمومي
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  ) 2018-2014هيكل نفقات التجهيز خالل الفترة (: 8الملحق رقم 

  %الوحدة:                                                                                                            

 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 1,11 0,98 0,99 3,8 4,5 المناجم والطاقة

 6,29 10,44 8,7 10 11,6 الموارد المائية - الفالحة

 18,75 38,25 41,5 34 32,7 ية واإلداريةالبنى التحتية االقتصاد

 4,4 6,06 7,1 7,5 7,7 التكوين-التربية

 4,04 5,06 5,7 4,5 4,5 السكن البنى التحتية االجتماعية والثقافية

 29,05 8,34 12,9 13,1 16,3 نفقات أخرى

 

  .59، ص 2019ديسمرب ، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2018التقرير السنوي بنك اجلزائر، المصدر: 
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  )2000-2018: متوسط سعر برميل النفط خالل الفترة (9الملحق رقم 

  البرميل /الوحدة: دوالر          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ministère de finance, « Principaux indicateurs de l’économie Algérienne 

2000-2017 » , http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique, consulté le 

17-2-2019. 
* statistical review of world energy, 70th edition, 2021, p 28. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سعر البترول السنة

2000  28,6 

2001 24,9 

2002 25,3 

2003 29 

2004 38,6 

2005 54,3 

2006 65 

2007 74,4 

2008 99,1 

2009 61,6 

2010 80 

2011 112,9 

2012 110,7 

2013 109,1 

2014 99,1 

2015 52,8 

2016 44,8 

2017 53,9 

2018* 71,3 
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  )2000-2018تطور مكونات الجباية العادية خالل الفترة (: 10الملحق رقم 

  الوحدة: مليار دج                                                                                                      

        Source: Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie , rapport des années 2004, 

2008, 2010, 2015, 2017, 2018, http: // ww.bank-of-algeria.dz. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 559,7 462,1 331,5 258 241,2 168,1 148 127,9 112,2 98,5 82 الضريبة على المداخيل واالرباح

 509,4 478,5 435,2 347 341,3 308,8 274 233,9 223,4 179,2 165 الضريبة على السلع والخدمات

 179,2 170,2 164,9 133 114,8 143,9 138,8 143,8 128,4 103,7 86,3 الحقوق الجمركية

 39,1 35,8 33,6 28,1 23,5 19,6 19,6 19,3 18,9 16,8 16,2 تسجيالت وطوابع

             

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 

 1185 1208 1109 1035 881,2 823,1 862,3 684,7 الضريبة على المداخيل واالرباح

 1060,3 960,8 887,8 824,3 768,5 741,6 652 572,6 الضريبة على السلع والخدمات

 313,5 364,8 389,4 411,2 370,9 403,8 338,2 222,4 الحقوق الجمركية

 85,6 92,6 95,8 84,7 70,8 62,5 56,1 47,4 تسجيالت وطوابع



 278

  )2000-2018تطور رصيد الموازنة خالل الفترة ( :11ملحق رقم ال

  : مليار دجالوحدة

  

  رصيد الميزانية السنة

2000 -53,2 

2001 68,7 

2002 26,1 

2003 -164,6 

2004 -285,4 

2005 -338 

2006 -611,1 

2007 -1159,5 

2008 -1288,7 

2009 -970,9 

2010 -1392,3 

2011 -2363,8 

2012 -3254,2 

2013 -2128,8 

2014 -3068,1 

2015 -3103,8 

2016 -2285,9 

2017 -1234,7 

2018 -1585,102 

  )4.3) واجلدول رقم (3.3: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اجلدول رقم (لمصدرا                
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 ت الحادثة في حجم النفقات العموميةدوال االستجابة الهيكلية للصدما: 12الملحق رقم 
 

       
 معدل البطالة رصيد ميزان المدفوعات الناتج المحلي معدل التضخم النفقات العمومية اإليرادات العمومية الفرتة        

       
        1  0.004509  0.098418  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.02341)  (0.01365)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  0.010420 -0.005715  1.531251 -0.020355 -307.1220 -0.053279 

  (0.03564)  (0.02841)  (1.07105)  (0.02558)  (225.038)  (0.53258) 

 3  0.022333 -0.017217  0.736265  0.026177  31.31179  0.138034 

  (0.03719)  (0.02761)  (1.01095)  (0.02731)  (203.860)  (0.48359) 

 4  0.013932  0.016961 -0.755952  0.021937  122.7443 -0.065902 

  (0.03056)  (0.02431)  (1.21797)  (0.02372)  (182.520)  (0.44568) 

 5 -0.015122  0.013414 -1.061042 -0.007540  26.86458 -0.107462 

  (0.02743)  (0.02118)  (1.10669)  (0.01660)  (146.207)  (0.35179) 

 6 -0.008616 -0.001398  0.219792 -0.006634 -15.61791  0.045557 

  (0.02329)  (0.01900)  (0.89739)  (0.01439)  (138.533)  (0.35657) 

 7  0.010277 -0.003410  0.658750  0.004021 -38.85170  0.128015 

  (0.01963)  (0.01543)  (0.73339)  (0.01263)  (123.735)  (0.31073) 

 8  0.007103  0.000650 -0.123325  0.005611 -1.296312  0.015603 

  (0.01504)  (0.01230)  (0.70150)  (0.00983)  (89.1515)  (0.23229) 

 9 -0.003181  0.002011 -0.434318 -0.000407  23.82554 -0.036705 

  (0.01218)  (0.00994)  (0.67718)  (0.00934)  (70.6702)  (0.17768) 

 10 -0.004269  0.000776 -0.060121 -0.003206  3.318044  0.022615 

  (0.00986)  (0.00788)  (0.53939)  (0.00900)  (58.9539)  (0.14985) 
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  دوال االستجابة الهيكلية لمتغيرات الدراسة للصدمات الحادثة في اإليرادات العامة: 13الملحق رقم 
       
       

 الدخل الوطني الخام معدل التضخم النفقات العمومية اإليرادات العمومية الفرتة

رصيد ميزان 

 معدل البطالة المدفوعات
       
        1  0.119333  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.01655)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 2 -0.017271  0.008903 -0.387649 -0.009869  9.917054  0.332252 

  (0.03731)  (0.02980)  (1.10107)  (0.02666)  (232.093)  (0.55705) 

 3 -0.026505 -0.014902 -0.646338 -0.007195  47.37294 -0.255683 

  (0.04247)  (0.03075)  (1.16869)  (0.02836)  (228.021)  (0.52721) 

 4  0.006374 -0.013224  0.643479 -0.004567 -22.54690  0.008570 

  (0.03131)  (0.02315)  (1.17251)  (0.02135)  (180.128)  (0.35073) 

 5 -0.001949  0.002133  0.121996  0.000693 -3.486696  0.054875 

  (0.02515)  (0.02069)  (1.12863)  (0.01484)  (136.066)  (0.33024) 

 6 -0.001403 -0.000355 -0.135743 -0.001258  5.320929 -0.117130 

  (0.01838)  (0.01740)  (0.79552)  (0.01123)  (111.524)  (0.29880) 

 7 -0.001851 -0.002110  0.068984 -0.002423 -2.305130 -0.023191 

  (0.01191)  (0.01081)  (0.51590)  (0.00840)  (87.5346)  (0.26113) 

 8 -0.001081  0.000594  0.096343  0.000815  7.375163 -0.010999 

  (0.00854)  (0.00726)  (0.48337)  (0.00634)  (50.6834)  (0.19174) 

 9  0.001188  0.000182  0.057490  0.000561 -2.122366 -0.033036 

  (0.00709)  (0.00487)  (0.38790)  (0.00623)  (29.1643)  (0.13138) 

 10 -0.000532  0.000196 -0.016293  0.000347  3.510900 -0.023630 

  (0.00482)  (0.00439)  (0.29242)  (0.00584)  (27.6498)  (0.11790) 
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  )1990-2018( : بيانات متغيرات الدراسة للفترة14الملحق رقم 

 الوحدة: مليار دج                                                                          

ميزان   رصيد

  معدل البطالة المدفوعات

معدل 

  التضخم

الناتج المحلي 

  السنة  النفقات العامة  االيرادات العامة  الجارية باألسعار

-1,792 19,7 17,9 554,4 150,1 134,4 1990 

9,5 21,2 25,9 862,1 248,9 195,8 1991 

4,364 23,8 31,7 1 074,7 311,9 320,2 1992 

0 23,15 20,5 1 189,7 313,9 425,3 1993 

-150,887 24,36 29 1 487,4 470,5 461,8 1994 

-295,616 28,1 29,8 2 005,0 611,7 589,3 1995 

-115,017 27,99 18,7 2 570,0 824 724,6 1996 

66,9668 26,41 5,7 2 780,1 933,6 845,2 1997 

-99,858 28,02 5 2 830,5 784,3 876,2 1998 

-159,936 29,29 2,6 3 238,2 972,8 961,7 1999 

572,204 29,5 0,3 4 123,5 1124,9 1178,1 2000 

479,26 28,4 4,2 4 227,1 1389,7 1321 2001 

294,853 25,9 1,4 4 522,8 1576,7 1550,6 2002 

580,425 23,7 4,3 5 252,3 1525,6 1690,2 2003 

670,53 17,7 4 6 149,1 1606,4 1891,8 2004 

1240,46 15,3 1,4 7 562,0 1714 2052 2005 

1285,02 12,3 2,3 8 501,6 1841,9 2453 2006 

2054,24 13,8 3,7 9 352,9 1949,1 3108,6 2007 

2390,2 11,3 4,9 11 043,7 2902,4 4191,1 2008 

283,14 10,2 5,7 9 968,0 3275,4 4246,3 2009 

1138,32 10 3,9 11 991,6 3074,6 4466,9 2010 

1465,29 10 4,5 14 589,0 3489,8 5853,6 2011 

938,96 11 8,9 16 209,6 3804 7058,2 2012 

10,322 9,8 3,3 16 647,9 3895,3 6024,1 2013 

-475,54 10,6 2,9 17 228,6 3927,7 6995,8 2014 

-2763,75 11,2 4,8 16 712,7 4552,5 7656,3 2015 

-2847 10,5 6,4 17 514,6 5011,6 7297,5 2016 

-2419,8 11,7 5,6 18 575,8 6047,9 7282,6 2017 

-1842,28 11,7 4,3 20 259,0 6389,5 7732,1 2018 

  



  

  

  

  رســـــالفه
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  لفهرسا
 282 .......................................................................................... الشكر

 282 ......................................................................................... اإلهداء

 282 .........................................................................................ملخص

 282 ................................................................................... قائمة اجلداول

 282 ........................................................................... شكال البيانيةقائمة األ

 282 قائمة املالحق .................................................................................

 282 ....................................................................... ات والرموزقائمة االختصار 

  أ...................................................................................مقدمة عامة ....
 

  مفاهيم عامة حول السياسة الماليةالفصل األول: 
  1..............................................................................................تمهيد

    2.......................................تعريف السياسة المالية، أهدافها والية عملها ..حث األول: بالم
  2....................................................................السياسة املالية تعريفاألول:املطلب 

  3...................................................................أهداف السياسة املاليةاملطلب الثاين: 

  4................................: حتقيق االستقرار االقتصادي ...............................الفرع األول
  5...............................حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد .................الفرع الثاين: 

 6..............................إعادة توزيع الدخل ........................................الفرع الثالث: 
  7................................................................آلية عمل السياسة املاليةاملطلب الثالث: 

   9............................................................................ الفرع األول: حالة الكساد
 12.................م .........................................................التضخ ةالثاين: حالالفرع 

  15...............................................................تطور السياسة الماليةالمبحث الثاني: 
تمعات القدميةاملطلب األول:    15....................................وعند الكالسيك . السياسة املالية يف ا

  15...................................................... تمعات القدميةالفرع األول: السياسة املالية يف ا
  16........................................................... الفرع الثاين: السياسة املالية عند الكالسيك

 18.............................................يف التحليل الكينزي والنقودي  السياسة املاليةاملطلب لثاين: 
  18...............................السياسة املالية يف التحليل الكينزي.........................: الفرع األول
 19...................السياسة املالية يف التحليل النقودي.....................................: الفرع الثاين

  20.................واقتصاديات جانب العرض ..... ملالية يف إطار التوقعات الرشيدةلسياسة اا: املطلب الثالث
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  20.................................................. الفرع األول: السياسة املالية يف إطار التوقعات الرشيدة
  20.......................................إطار اقتصاديات جانب العرض ...الفرع الثاين: السياسة املالية يف 

  22................العالقة بين السياستين المالية والنقدية..............................المبحث الثالث: 

ا أهدافها ،تعريف السياسة النقديةاملطلب األول:    22.................................................وأدوا
  22....................ألول: تعريف السياسة النقدية ..............................................الفرع ا

  23.....................الفرع الثاين: أهداف السياسة النقدية ............................................
 28..............................................الفرع الثالث: أدوات السياسة النقدية ...................

  35........................................... وفعالية السياسة املالية والنقدية IS-LMمنوذج املطلب الثاين: 
 IS-LM ............................................................................................35الفرع األول: منوذج 

  IS-LM .........................................................38السياسة املالية والنقدية يف إطار منوذج الفرع الثاين: 
  45..........................................السياسة املالية والنقدية يف ظل االقتصاد املفتوحالثالث:  باملطل

  45..............: السياسة املالية والنقدية يف ظل نظام أسعار الصرف الثابتة .....................الفرع األول
  50.......الفرع الثاين: السياسة املالية والنقدية يف ظل نظام أسعار الصرف احلرة .............................

 55.....................................................الفرع الثالث: فعالية السياستني املالية والنقدية معا .
  57................................................... السياستني املالية والنقدية بني التنسيق: املطلب الرابع
  58.............................................. تعريف التنسيق بني السياستني املالية والنقديةالفرع األول: 

  59.....................الفرع الثاين: املربرات االقتصادية للتنسيق .........................................
  60.....................الفرع الثالث: متطلبات التنسيق بني السياستني املالية والنقدية ......................

  64............................................................................................خالصة
  آلثار االقتصادية ألدوات السياسة الماليةا الفصل الثاني:

  65.............................................................................................تمهيد
 66.................................................................... مةالنفقات العاالمبحث األول: 

  66.................................................................تعريف النفقة العامة...املطلب األول: 
  68.....................................................التصنيف االقتصادي للنفقات العامةاملطلب الثاين: 

  68.......................................الفرع األول: معيار طبيعة النفقة ...............................
  69...........................................الفرع الثاين: معيار دورية النفقة ...........................

  71..............................................الغرض من النفقة ..................الفرع الثالث: معيار 
ااملطلب الثالث:    72......................................................ظاهرة تزايد اإلنفاق العام وأسبا
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  75......................................الفرع األول: األسباب الظاهرية ................................
 76....................................الفرع الثاين: األسباب احلقيقية ...................................

  79...................................اآلثار االقتصادية للنفقات العامة.....................املطلب الرابع: 
  79.................................................. اآلثار االقتصادية املباشرة للنفقات العامةول: الفرع األ

  83......................................................... اآلثار غري املباشرة للنفقات العامةالفرع الثاين: 
 87..................................................اإليرادات العامة.................المبحث الثاني: 

  87............................................................ اإليرادات من أمالك الدولةاملطلب األول: 
  88.......................الفرع األول: الدومني العام ...................................................
  88.........................الفرع الثاين: الدومني اخلاص ................................................
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  91.......................................................الفرع األول: تعريف الضريبة ..................
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  120.........................................الفرع الثاين: قاعدة الوحدة ................................

  121الفرع الثالث: قاعدة الشمول .......................................................................
  122الفرع الرابع: قاعدة توازن امليزانية ....................................................................

  124.................................مراحل إعداد املوازنة ...............................ملطلب الثالث: ا

  124..................مرحلة التحضري واإلعداد ............................................. الفرع األول:
  125.....................................................مرحلة إعتماد املوازنة .............. الفرع الثاين:
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