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 جمهيد: 

ًؤدي الخداخل في اليؼاط بحن ألاغىان الاكخصادًحن وكُام املػامالث إلى حدور جدفلاث حلُلُت       

حػخبر الظُاطاث وهلدًت مً الجاهبحن، وجخم هره املػامالث مً خالٌ آلُاث مػلدة ومدؼابىت، و 

خم ذلً مً  الاكخصادًت اليلُت مً أهم الىطائل التي حػمل غلى جىظُم هرا الىىع مً اليؼاطاث، ٍو

خالٌ مجمىغت مً الظُاطاث والتي جخمثل في الظُاطاث الىلدًت والظُاطاث املالُت والظُاطاث 

ت، والتي ًخم الخيظُم فُما بُنها مً اجل جحلُم مجمىغت مً ألاهداف ، والتي مثلها الاكخصادي الخجاٍز

 " والدوز" في ػيل مسبؼ زؤوطه جمثل أهداف الظُاطاث الاكخصادًت اليلُت.

إّن ألاهمُت التي جىدظيها الظُاطت الاكخصادًت في جىظُم اليؼاطاث الاكخصادًت بحن مخخلف      

ُم أهدافها ألاغىان الاكخصادًحن، جػل مً صاوػيها اجخاذ ول الخدابحر غلى أحظً وجه مً أجل جحل

، وذلً مً خالٌ إجباع غدة خطىاث مً اجل جحلُم الىفاءة الالشمت.  بؼيل ملبٌى

 اإلابحث ألاول: ماهيت السياست الاقخصاديت الكليت.

 : مفهوم السياست الاقخصاديت وأسلوب إعدادها.اإلاطلب ألاول 

 أوال: حعريف السياست الاقخصاديت الكليت.

 ب في هفع املػنى، والغالب أنها:دًت إال أنها جصحػددث مفاهُم الظُاطت الاكخصا     

مجمىغت مً اللىاغدد وألاطدالُب ورجدساءاث و الخددابحر التدي جلدىم دهدا الدولدت، وجحىدم كسازا هدا هحدى "  -

 جحلُم ألاهداف الاكخصادًت لالكخصاد الىطني خالٌ فترة شمىُت مػُىت". 

لصددد بالظُاطددت الاكخصددادًت غامددت وددل مددا ًخػلددم باجخدداذ ا - للددسازاث الصاصددت باالخخُدداز بددحن الىطددائل ٍو

املخخلفددددت التددددي ًملىهددددا املجخمددددؼ لخحلُددددم أهددددداف اكخصددددادًت واجخماغُددددت مػُىددددت والبحدددد  غددددً أف ددددل 

  الطسق املىصلت إلى جحلُم هره ألاهداف.

أمددددددا غبددددددد اللمُددددددد غبددددددد املطلددددددب فُػسفهددددددا غلددددددى أنهددددددا "مجمىغددددددت مددددددً اللىاغددددددد والىطددددددائل وألاطددددددالُب  -

حر التددددددي جلددددددىم دهددددددا الدولددددددت وجحىددددددم كسازا هددددددا هحددددددى جحلُددددددم ألاهددددددداف الاكخصددددددادًت ورجددددددساءاث والخددددددداب

   لالكخصاد الىطني خالٌ فترة شمىُت مػُىت".

جدددب أن جيدددىن هدددره  - وحػدددسف غلدددى أنهدددا "مجمدددىع الخصدددسفاث الفػلُدددت املخبػدددت فدددي املجددداٌ الاكخصدددادي. ٍو

   الخصسفاث مً الىثرة حتى حػطي م مىها ملفهىم الظُاطت الاكخصادًت".

هددددرلً مددددي" مجمىغددددت مددددً اللددددسازاث املترابطددددت املخخددددرة مددددً طددددسف الظددددلطاث الػمىمُددددت والهادفددددت إلددددى  -

دل باطدخخدام  جحلُم ألاهدداف املخػللدت باللالدت ركخصدادًت لبلدد مدا طدىاء فدي ألاجدل اللصدحر أو الطٍى

 مخخلف الىطائل".

حلُدددددم مجمىغدددددت مدددددً فخطبُدددددم الظُاطدددددت الاكخصدددددادًت ًيدددددىن مدددددً كبدددددل الظدددددلطاث الػامدددددت بغدددددس  ج      

ألاهدددددداف وذلدددددً مدددددً خدددددالٌ اطدددددخخدام مجمىغدددددت مدددددً ألادواث املىاطدددددبت لدددددرلً، والتدددددي ال جدىددددداك  هخدددددائ  

جطبُلهددا مددؼ الىقدددؼ الاكخصددادي أو ألاهدددداف التددي حظددد ى الظددلطاث الػامدددت لخحلُلهددا، ذلدددً ًيددىن خدددالٌ 

لت أو كصحرة(.  فترة شمىُت ) طٍى
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 أسلوب ؤلاعداد.ثانيا: 

 إغداد الظُاطت الاكخصادًت جىفس ػسطحن: ًخطلب أطلىب        

 الاطخخدام اليامل لجمُؼ املىازد املخاحت؛ 

 .جحلُم أكص ى إهخاج ممىً مً املىازد املظخخدمت 

فاالطخخدام اليامل للمىازد املخاحت في الاكخصاد لخحلُم أكصد ى إهخداج ممىدً ٌػندي جحلُدم الىفداءة       

 فُيىن مً خالٌ إجباع مجمىغت مً الصطىاث مي: الاكخصادًت، أما إغداد الظُاطت الاكخصادًت

  :أي أن وقؼ أي طُاطت اكخصادًت ًيدىن مدً أجدل جحلُدم هددف مػدحن، وذلدً مدً جحديد ألاهداف

 خالٌ جحدًد املؼيلت و التي بدوزها ًخطلب مػسفت الظسوف وألاحىاٌ التي جحُط دها؛

 :طبلدت لِظدذ الظُاطدت الىحُددة وذلدً مػىداه أن الظُاطدت الاكخصدادًت امل جحديد السياست البديلت

 مً اجل الىصٌى إلى الىخائ ، بل هىان الػدًد مً الظُاطاث التي  هدف إلى جحلُم هفع الهدف؛

 :وذلددً مددً خددالٌ مػسفددت وزدداز املخىكػددت مددً جطبُددم  الخحليللا الللدقيل لكللا مللا السياسللاث البديلللت

 ي اللل املىاطب؛الظُاطت الاكخصادًت البدًلت، وبرلً مً خالٌ هره الللٌى ًخم جبن

 :  غىددد جف ددُل الاكخصدادي احدددي الظُاطدداث ًجددب دزاطددت  مقارنلت احلللا اإلارخللار مبللدايا مل: اإلاا لل

فػالُت جطبُم هره الظُاطت في املاضد ي ليدي ًدخمىً هدرا ألاخحدر مدً جلُدُم جىكػاجده غلدى قدىء الصبدرة 

ً طُاطددت أف ددل جيددىن املاقددُت، ممددا ٌظدداغده غلددى الاطددخمساز فددي جبنددي الظُاطددت املخخددازة أو البحدد  غدد

 مالئمت للىاكؼ الاكخصادي للدولت.

 : مضمون السياست الاقخصاديتثالثا

 حػخبر الظُاطت الاكخصادًت مظهسا خاصا مً مظاهس الظُاطت الػامت للدولت وجخ مً ما ًلي:

جحدًددد ألاهددداف التددي حظدد ى الظددلطاث الػامددت إلددى جحلُلهددا، حُدد  جددسث الػددادة أن ًيددىن للظُاطددت   -1

ًت أهدددددددافها مثددددددل الىمددددددى الاكخصددددددادي، الدؼددددددغُل اليامددددددل، جددددددىاشن محدددددد ان املدددددددفىغاث، إطددددددخلساز الاكخصدددددداد

   ؛ألاطػاز

مػددٌ  فخفد  بػ دها، مدؼ ميسدجمت غحدر جيدىن  ألاهدداف بػد  أن ذلدً ألاهدداف، بدحن جددزج وقدؼ  -2

 لدسبح هدىا فُده ًيدىن  هظدام فدي أشمدت إلدى ًدؤدي أن ًمىً ولىىه الفىازق، مً الخللُل في ٌظاغد أن ًمىً السبح

 ؛والدؼغُل املداخُل همى غسكلت إلى ًؤدي مما رطدثماز أطاض

إكخصدادي  همدىذج وقدؼ مدً البدد ألاهدداف بدحن الخددزج غىدد أهده حُد  ألاهدداف، بدحن رزجبداط جحلُدل -3

 ًىبح الىخلدت السبح مػدٌ زفؼ فئن املثاٌ طبُل فػلى ألاطاطُت، ركخصادًت املخغحراث بحن الػالكاث ًىضح

ت، مىً ألاجٍس ادة غلى ٌشجؼ ال الطلب قػف ألن رطدثماز غلى ًؤزس أن ٍو  ؛رطدثماز ٍش

الىطدائل  هدره وجخيدىن  ألاهدداف فدي املجظددة بالغاًداث املخخدازة الىطدُلت جدسجبط حُد  الىطدائل، إخخُداز -4

الخجدازة  وطُاطدت الىلدًدت، والظُاطدت املالُدت، الظُاطدت أهمهدا مدً والتدي ركخصدادًت الظُاطدت فدسوع مدً

 .إلخ...ولُت،الد
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همدددددددا ًمىدددددددً أن جطبدددددددم الظُاطددددددداث الاكخصدددددددادًت فدددددددي الػدًدددددددد مدددددددً املجددددددداالث مثدددددددل طُاطدددددددت ال هُ دددددددت 

 الػمساهُت، طُاطت البح ، طُاطت املحافظت غلى البِ ت... الخ.

 .: الفاعلون في مجال السياست الاقخصاديترابعا

جداٌ الاكخصدادي بؼديل إذا واهذ الظُاطت الاكخصادًت حػبر غً جصسف الظدلطاث الػمىمُدت فدي امل

واعدددي هدددادف فدددئن هدددرا ال ٌػندددي أن الخددددابحر املخخدددرة جدددخم مدددً كبدددل جهدددت واحددددة ولهدددرا همحددد  بدددحن الظدددلطاث 

 :الاكخصادًت ومي

وهددددى طدددلطت هلدًددددت ًخخددددر الخددددابحر الالشمددددت املخػللددددت باملجددداٌ الىلدددددي وجخخلددددف دزجددددت البنلللمل اإلار:لللل  :  -1

 ت التي ًخمخؼ دها.اهفساده باجخاذ اللساز جبػا لدزجت الاطخلاللُ

ددددت الظددددلطت، ففددددي  اإلاجموعللللاث احةهويللللت واإلاحليللللت: -2 ولهددددا دوز مخغحددددر بحظددددب كى هددددا ودزجددددت ال مسهٍص

 % مً الىفلاث الػمىمُت.Lander "45أملاهُا ج مً البلدًاث و" 

دددددددت  احةمعيلللللللاث اإلاهنيلللللللت اإلان ملللللللت: -3 وجخيدددددددىن فدددددددي الػدددددددادة مدددددددً هلابدددددددت أزبددددددداب الػمدددددددل، الغدددددددسف الخجاٍز

يدددددىن دائمدددددا كدددددادزة غلدددددى اجخددددداذ كدددددسازاث مظدددددخللت فدددددي ػددددديل لدددددىائح جدددددؤزس غلدددددى اللدددددسازاث والصدددددىاغُت...الخ، ج

 الصاصت، بل أحُاها جلػب دوز الظلطت امل ادة بممازط ها ال غىط غلى الظلطاث الػمىمُت.

جخيددددىن مددددً الىحدددددة أو الىحددددداث املؤطظددددُت، وجخددددىلى مظددددؤولُت جددددىفحر الظدددددلؼ  احلكومللللت اإلار: يللللت: -4

دد ل جىفحرهددا ميددان ال ددسائب أو رًددساداث ألاخددسي وإغددادة جىشَددؼ الدددخل والثددروة والصدددماث للمجخمددؼ وجمٍى

ل، وجيىن الظُاطت الاكخصدادًت ذاث مصدداكُت إذا ودان ألاغدىان الاكخصدادًىن مطم ىدحن  بىاططت الخمٍى

دددت ال جتراجدددؼ فدددي الاخخُدددازاث املػلدددً غنهدددا ومدددً هىدددا ًخخدددر ألاغدددىان لخحلُدددم ألاطدددساف  إلدددى أن الليىمدددت املسهٍص

ت.ا  ملػلىت وجىكػا هم حظب اللُىد امللصمت مً كبل الظلطاث املسهٍص

 : أهداف السياست الاقخصاديت.اإلاطلب الثاني

همدا بِىددا طدابلا فددئن الظُاطدت الاكخصددادًت جيدىن مددً اجدل جحلُددم هددف أو مجمىغددت مدً ألاهددداف،       

لسدلسي ليالددوز همدا هدى فدي أزبػدت أهدداف والتدي حظدملى بداملسبؼ ا "KALDOR"وكد جدم جخصُصدها مدً طدسف 

 مىضح في الؼيل الخالي:

 ،%6ًجددب أّن ًبلددد مػدددٌ الىمددى الاكخصددادي وظددبت "كالللدور"  حظددبالبحللث عللا النمللو الاقخصللاد :  -1

دادة لجدم الددخل الدىطني  حُ  ٌػخبر البح  غً الىمى الاكخصادي الهدف ألاهثدر غمىمُدت، واملخمثدل فدي ٍش

هدف هى جحلُم مػدٌ همى أغلدى مدً مػددٌ همدى الظديان، همدا غبر الصمً، أي ما ًالحظ مً خالٌ هرا ال

اهدده ًخػلددم دهدددف اللفدداب غلددى البِ ددت مددً الخلددىر، وهددى مددا ً ددؼ أمددام صدداو ي الظُاطددت الاكخصددادًت فددي 

 هُفُت جحلُم مػدٌ همى اكخصادي هبحر أمام اللفاب غلى البِ ت مً الخلىر؛

،حُدددددد  أّن %0د مػدددددددٌ البطالددددددت وظددددددبت ًجددددددب أّن ًبلدددددد"كالللللللدور"  حظددددددبجحقيللللللل الدللللللل يا الكامللللللا:  -2

ددادة لجددم الػمالددت وجحلُددم أكصدد ى مظددخىي مددً الخى ُددف والػمددل غلددى جحلُددم  الدؼددغُل اليامددل ٌػنددي ٍش

أدوى لجم مً البطالدت، همدا أن مفهدىم الدؼدغُل اليامدل ٌؼدحر إلدى اطدخغالٌ وامدل الطاكداث رهخاجُدت فدي 

 املجخمؼ؛
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باالطدددخحراد والخصددددًس هيظدددبت مدددً الىددداج  املحلدددي  كاللللدور""حُددد  ٌػبدددر غىددده جحقيلللل الخلللواان اح لللار ي:  -3

دددادة  رجمدددالي، فددداخخالٌ محددد ان املددددفىغاث والدددري ٌػبدددر فدددي الغالدددب غدددً حالدددت ال جدددص، والدددري ًدددؤدي إلدددى ٍش

مدًىهُددددددددددددت الاكخصدددددددددددداد ممددددددددددددا ًددددددددددددىػىع طددددددددددددلبا غلددددددددددددى الخىاشهدددددددددددداث الداخلُددددددددددددت لالكخصدددددددددددداد وغلددددددددددددى املبددددددددددددادالث 

 الاكخصادًت...الخ؛

والدري ٌػبددر غددً الازجفدداع املظدخمس واملخىاصددل ل طددػاز، ًدسي والدددوز مددً ألاف ددل   : اللخحك  فللي الخ لل -4

ه %0أّن ًدددخم اللصدددٌى غلدددى وظدددبت مػدومدددت مدددً الخ دددصم  ، حُددد  أّن غددددم الدددخحىم فُددده ًدددؤدي إلدددى حؼدددٍى

املؤػدددساث الاكخصدددادًت املػخمددددة الجخددداذ اللدددسازاث الاكخصدددادًت وبالخدددالي فلددددان الثلدددت مدددً طدددسف ألاغدددىان 

 ادًحن في الظُاطت الاكخصادًت.الاكخص

 
ًالحددظ أن جحلُددم هددره ألاهددداف ًىاجدده أخطدداز ربخػدداد غددً جحلُددم هدددف غددً ألاهددداف ألاخددسي، 

ددددت فددددي طددددسألا هددددره ألاهددددداف، ومددددي غملُددددت جخػلددددم بجملددددت مددددً املػطُدددداث حظددددب  وهددددرا ًطددددسألا مظدددديلت ألاولٍى

ددددداث. وأزبددددددذ الظددددىىاث ألاخحدددددرة أن أهدددددداف جحلُددددم الخدددددىاشن الصددددداز ي  ألاهظمددددت الليىمُدددددت وهظس هددددا ل ولٍى

واطدددخلساز ألاطدددػاز ال ًمىنهدددا أن جخحلدددم دون أن جخلدددف وزاءهدددا آزددداز غلدددى الىمدددى والدؼدددغُل، وبامللابدددل فدددئن 

صب جل إهخمام الظُاطت ركخصدادًت غلدى جحلُدم همدى إكخصدادي أهبدر ودزجدت حؼدغُل غالُدت كدد ًحمدل 

ددددددادة الخى ُددددددف والػمالددددددت ًددددددؤدي إلددددددى زفددددددؼ ألاطددددددػاز، مػدددددده قددددددغىطاث ج ددددددصمُت واخددددددخ الالث خازجُددددددت، فٍص

ادة لجم الصادزاث جلخط ي خفد  مظدخىي ألاطدػاز وجحظدحن الجدىدة  واخخالٌ في مح ان املدفىغاث، فٍص

دادة الددخل والػمالدت، إال  دادة الصدادزاث جخحلدم ٍش وشٍدادة اللددزة الخىافظدُت بامللازهدت بالددٌو ألاخدسي، وبٍص

ادة الػ اث ألاطدػاز املحلُدت أن ٍش ادة املُل لالطدخحراد واحخمداٌ إزجفداع فدي مظدخٍى مالت والدخل طخؤدي إلى ٍش

اث ألاطدددددػاز املحلُدددددت وشٍدددددادة لجدددددم  داخلُدددددا، وهىدددددرا ًمىدددددً أن ًدددددؤدي الخى ُدددددف اليامدددددل إلدددددى زفدددددؼ مظدددددخٍى

 الىازداث ملازهت بحجم الصادزاث وبالخالي الخيزحر طلبُا غلى مح ان املدفىغاث.
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 : أهداف السياست الاقخصاديت حسب كالدور 11اللكا رق   

 الخواان اح ار ي
 

 

 معدل البطالت
 

 معدل الخ   
 

 مو الاقخصاد معدل الن
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 أدواث وهيكا السياست الاقخصاديت. : أنواع،نياإلابحث الثا

 اطدخخدامها ًمىدً التدي ألادواث بػد  للدولدت أنالاكخصدادًت، همدا  للظُاطدت جىجدد غددة أهدىاع

 الليىمدت جصدسف اكخصدادي جحدذ مخغحدر مدي الاكخصدادًت الظُاطدت وأداة الاكخصدادي، غلدى اليؼداط للخديزحر

أهدىاع، كخصداد. لدرا طدىحاٌو فدي هدرا املطلدب الخطدسق إلدى الا أهدداف مدً أهثدر أو غلدى واحدد الخديزحر ًمىىده

 هما ًلي: أدواث وهُيل الظُاطت الاكخصادًت

 .: أنواع السياست الاقخصاديتاإلاطلب ألاول 

ًمىىىددا الخمُحدد  بددحن غدددة أهددىاع للظُاطددت الاكخصددادًت، وذلددً حظددب غدددة مػدداًحر منهددا حظددب مػُدداز 

طبُددددددم الظُاطددددددت الاكخصددددددادًت، حُدددددد  هىددددددان الظُاطددددددت ألاجددددددل وهددددددرا الهدددددددف وهددددددىع وزدددددداز املترجبددددددت غددددددً ج

أدهداه  ًمىىىدا مدً جخصدُم أهدم  01 الاكخصادًت الظسفُدت والظُاطدت الاكخصدادًت الهُيلُدت، والجددٌو زكدم

 الفسوكاث بحن هرًً الىىغحن مً الظُاطاث ركخصادًت. 

 الهيكليت والسياست ال رفيت السياست بين : يوضح اإلاقارنت11 رق  جدول 

 ياستنوع الس

 معيار اإلاقارنت
 السياست ال رفيت السياست الهيكليت

ل اإلادة  ألاجل اللصحر ألاجل الطٍى

 اطترجاع الخىاشهاث جىُُف الهُاول الهدف

 همُت هىغُت آلاثار

 .السياست الاقخصاديت ال رفيت -1-1

اللصحر،  يهدف هرا الىىع مً الظُاطاث إلى اطترجاع الخىاشهاث الاكخصادًت املالُت في ألاجل       

 وهىان مجمىغت مً الظُاطاث الظسفُت التي حظخخدمها الظلطاث لخحلُم هرا الهدف منها:

إلدددى املحافظدددت غلدددى الخدددىاشن الػدددام بخفددد  يهددددف هدددرا الىدددىع مدددً الظُاطددداث  سياسلللت الضلللب :  -1

 الخ صم، املحافظت غلى جىاشن مح ان املدفىغاث، اطخلساز الػملت، البح  غً الخى ُف الؼامل. 

دددددادة  ؤلانعلللللا : سياسلللللت  -2 دددددم ٍش  هددددددف هدددددره الظُاطدددددت إلدددددى إوػددددداغ اليؼددددداط الاكخصدددددادي، غدددددً طٍس

وجخجدددي الدولدددت فدددي بػددد  ألاحُدددان إلدددى ،  (Keynes)رهخددداج  والؼدددغل، ومدددي مظدددخىحاة مدددً الفىدددس الىُجددد ي 

ددددم الاطدددددثماز، وهددددرا مددددا ًىضددددله الؼدددديل  ددددم الاطدددد هالن وروػدددداغ غددددً طٍس الخمُحددد  بددددحن روػدددداغ غددددً طٍس

                            الخالي:
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 يوضح سياست ؤلانعا : 12شكا رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحػبددر غددً طُاطددت اكخصددادًت  هدددف إلددى جىُُددف الجهدداش  سياسللت إعللادة هيكلللت احةهللاا الصللنا ي: -3

ت لللطاغاث املصددزة، جف دُل الخدىاشن الصداز ي  الصىاعي مؼ جطىز الطلب الػالملي. وجخمح  بئغطاء ألاولٍى

 ص لليؼاط الاكخصادي والدؼغُل.هػامل محف

 هددددف هدددره الظُاطدددت إلدددى الخللدددُم مدددً ازجفددداع ألاطدددػاز غدددً و  : Déflationسياسلللت الانكملللا   -4

ددت غلددى الدددخل، ججمُددد ألاجددىز ومساكبددت الىخلددت الىلدًددت،  ددم وطددائل جللُدًددت مثددل الاكخطاغدداث رجباٍز طٍس

 وهرا ما ًىضله الؼيل الخالي: وجؤدي هره الظُاطُت في الػادة إلى جللُم اليؼاط الاكخصادي،

يوضح سياست الانكما : 13شكا رق    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجخمحدد  هددره الظُاطددت بالخىدداوب املدظلظددل لظُاطددت  :  Stop and Goسياسللت الخوقللف ثلل  اللل هاب -5

روػددداغ زدددم الاهىمددداغ حظدددب آلُدددت هالطدددُىُت حػىدددع بيُدددت الجهددداش رهخدددا ي، وهدددرا مدددا ًىضدددله الؼددديل 

 الخالي:

 رفع األجور الحكومي اإلنفاق زيادة اإلنعاش

 الفائدة سعر تخفيض

 الطمب زيادة

 التشغيل زيادة

 النمو زيادة

 اإلنكماش

اإلنفاق  تخفيض
 الحكومي

 ارتفاع مستوى 

 هامشالالزيادة في  تخفيض األجور

 الزيادة في

 السعر رفع
 السعر

 كبح الطمب مكافحة

 تخفيض  الوطنية زيادة تنافسية السمع  زيادة الصادرات  نمو زيادة ال
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 ال هاب ث  الخوقف سياست يوضح مسار: 14 رق  شكا

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 ت.السياست الاقخصاديت الهيكلي  -1-2

وهددره الظُاطددت جمحدد  هُيددل وبيُددان ركخصدداد الددىطني ليددي ًىُددف مددؼ حغحددراث املحددُط الدددولي وجمددع       

يدددددىن جددددددخل الدولددددت كلبُددددد ا مددددً خدددددالٌ جددددديطحر آلُددددت الظدددددىق، الصىصصدددددت، وددددل اللطاغددددداث ركخصددددادًت، ٍو

طددُادة كدداهىن املىافظددت، همددا ًمىددً أن ًيددىن جدددخل الدولددت فددي ألاطددىاق بػدددًا مددً خددالٌ: دغددم البحددىر 

ً، هره أهم محاوز الظُاطت الاكخصادًت في الدٌو املخلدمت.  والخىمُت ودغم الخيٍى

كخصددادي مددؼ املؤطظدداث املالُددت والىلدًددت، فددئن أمدا الدددٌو الىامُددت والتددي اغلمهددا أبسمددذ بددسام  إصدالألا ا      

الظُاطدددت الاكخصدددادًت اهلظدددمذ إلدددى طُاطددداث الخثبُدددذ وطُاطددداث الخحدددلُح الهُىلدددي، فمدددً املالحدددظ أن 

هره الظُاطداث حػداز  روػداغ التدي جلدىم غلدى أطداض الخددخل الىاطدؼ للدولدت فدي اليؼداط الاكخصدادي 

 وشٍادة رهفاق الليىمي.

 

 -GO -سياسة اإلنعاش

 تجاريعجز 

 Stop--سياسة استقرار

 تقميص النشاط االقتصادي     

 توقع انخفاض العممة

 ارتفاع البطالة

 حفز الواردات
 )مرونة مرتفعة لمواردات / الناتج (

 ارتفاع اإلنتاج



 

 

 

 

 

 
 

 الثانيالفصل 

 أدوات السياسة االقتصادية الكلية

 - السياسة النقدية -

 

 

 

 

 

 

 
 



  ققيا:: اتمتيارات االقتصادية الكليةحماضرات يف                - السياسة النقدية – السياسة االقتصادية الكليةأدوات : الثاينفصل ال
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 ثمهيد: 

 

حٗخبر الؿُاؾت الى٣ضًت بخضي ؤهم املجاالث الؿُاؾُت الا٢خهاصًت التي جخسظ مً املُُٗاث 

خباع لٗال٢ت الى٣ىص باليكاٍ الا٢خهاصي مً حهت، ومل ا لخضزلها آزظة بٗين الٖا ا ٌك٩له الى٣ضًت مىيٖى

 الاؾخ٣غاع الى٣ضي مً مىار مالئم ملماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي مً حهت ؤزغي.

ؾيخُغ١ بلى مًمىن الؿُاؾت الى٣ضًت وؤهضاٞها، وألاصواث التي حؿخسضم في  الٟهلوفي هظا 

 جد٣ُ٣ها، و٦ظا ؾىدىاو٫ ٢ىىاث ببالٚها وقغوٍ ٞٗالُتها.

 ألاول: مضمون السياسة الىلدًة وأهدافها. املبحث

 أوال: مضمون السياسة الىلدًة:

حٗبر الؿُاؾت ًٖ إلاحغاءاث الالػمت التي جم٨ً الؿلُاث الى٣ضًت مً يبِ ٖغى الى٣ىص ؤو 

الخىؾ٘ الى٣ضي لُخماش ى وخاحت املخٗاملين الا٢خهاصًين، وهي هضٝ البى٪ املغ٦ؼي في مماعؾخه للغ٢ابت 

م لى قغوٍ ال٣غوى، ٍو ٨ً لهظه الؿُاؾت ؤن ج٩ىن ج٣ُُضًت، ٖلى الى٣ىص، ٖلى مٗضالث الٟائضة، ٖو

بمٗنى ؤنها حؿعى بلى ج٣لُو ٖغى الى٣ىص وعٞ٘ مٗضالث الٟائضة ٢هض ٦بذ همى الىاجج املدلي الخام، 

م٨ً لهظه الؿُاؾت ؤن ج٩ىن جىؾُٗت )ؾُاؾت  ىُت. ٍو ٘ ؾٗغ نٝغ الٗملت الَى زٌٟ الخضخم ؤو ٞع

اصة ٖغى الى٣ىص ٢هض ج اصة ه٣ىص الؿى١ الجُض( وحؿعى بلى ٍػ سٌُٟ مٗضالث الٟائضة، حشجُٗا لٍؼ

 الاؾدثماع ومىه همى الىاجج املدلي الخام.

ت مً ال٣ىاٖض والىؾائل وألاؾالُب وإلاحغاءاث  ٠ الؿُاؾت الى٣ضًت بإنها: "مجمٖى م٨ً حٍٗغ ٍو

والخضابير التي ج٣ىم بها الؿلُت الى٣ضًت للخإزير )الخد٨م( في ٖغى الى٣ىص، بما ًخالءم م٘ اليكاٍ 

 هاصي لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ ا٢خهاصًت مُٗىت، زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت".الا٢خ

والؿلُت الى٣ضًت هىا ٣ًهض بها البى٪ املغ٦ؼي في ؤي صولت، وجبنى الؿُاؾت الى٣ضًت هىا ٖلى 

 الخإزير في ٖغى الى٣ىص ؤو املٗغوى الى٣ضي بإصواث مُٗىت حؿمى ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت.

ها " ٗٞغ ها: "مجمٕى الخضابير املخسظة مً ٢بل الؿلُاث الى٣ضًت " ٖلى ؤنGeorge porienteَو

."  ٢هض بخضار ؤزغ ٖلى الا٢خهاص، ومً ؤحل يمان اؾخ٣غاع ؤؾٗاع الهٝغ

وهي خؿب ٞىػي ال٣ِس ي "الخضزل )املباقغ( املخٗمض مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت بهضٝ 

٤ حٛير ٖغى الى٣ىص وجىحُه الا  ئخمان باؾخسضام وؾائل الخإزير ٖلى الٟٗالُاث الا٢خهاصًت، ًٖ ٍَغ

ت.  الغ٢ابت ٖلى اليكاٍ الائخماوي للبىى٥ الخجاٍع

 وجغجبِ صعحت جإزير الؿُاؾت الى٣ضًت في اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ زالزت بحغاءاث هي:

غ ؤو الخباَا بين الى٢ذ الالػم الظي ٩ًىن ُٞه جضزل الؿُاؾت الى٣ضًت 1 *جإزير هاجج ًٖ الخ٣ٍغ

ا وبين الى٢ذ الظي  جغاه الؿلُت الى٣ضًت مىاؾبا لل٣غاع. يغوٍع

غ للحاحت بلى اجساط ال٣غاع وال٣غاع الٟٗلي، 2 *جإزير هاجج ًٖ اجساط ال٣غاع ؤو الى٢ذ بين الخ٣ٍغ

 وحؿمى ٞترة الخباَا الضازلي وهي ٢هيرة.
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*الخباَا الخاعجي، والىاجج ًٖ الى٢ذ بين اجساط الؿُاؾت الى٣ضًت ل٣غاعها وجإزيرها ٖلى 3

 ال٣ىمي ؤو اليكاٍ الا٢خهاصي وهظا الىٕى ًسل٤ مكا٧ل زُيرة.الا٢خهاص 

وجسخل٠ ؤؾـ الؿُاؾت الى٣ضًت جبٗا الزخالٝ مؿخىٍاث الخ٣ضم والخُىع والىٓم الا٢خهاصًت 

والاحخماُٖت للمجخمٗاث املسخلٟت، ٟٞي الضو٫ الغؤؾمالُت الهىاُٖت املخ٣ضمت جتر٦ؼ هظه الؿُاؾاث في 

لى الدكُٛل ال٩امل لال٢خهاص في بَاع مً الاؾخ٣غاع الى٣ضي الضازلي، وفي امل٣ام ألاو٫ في املداٞٓت ٖ

مىاحهت الخ٣لباث الا٢خهاصًت املسخلٟت وجدب٘ هظه الضو٫ في هظا الهضص بٌٗ الؿُاؾاث الى٣ضًت 

يرها  ال٨مُت ٦دخمُت الؿى١ املٟخىح ؤو حٗضًل ؾٗغ الٟائضة ؤو حٛير وؿبت الاخخُاَي لضي البىى٥ ٚو

يرها، بال ؤن الؿُاؾاث الى٣ضًت ال حٗض ٧الخإزير في  غاى املًاعبت ٚو الائخمان الاؾتهال٧ي ؤو الائخمان أٚل

خماص ٖلى الؿُاؾاث املالُت في هظا  ٧اٞت في جد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ مما ٣ًلل مً ؤهمُتها وػاص مً الٖا

اصة ٖغى الى٣ىص  الهضص، طل٪ ألن هىا٥ خضوص ال جخجاوػها الضولت في مجا٫ زٌٟ ؤؾٗاع الٟائضة ؤو ٍػ

يرها مً الىؾائل ألازغي.  ٚو

٤ الىمى ٞةن ؤؾـ الؿُاؾت الى٣ضًت ج٨مً في ألاهضاٝ ألاؾاؾُت  ؤما الضو٫ الؿائغة في ٍَغ

ل  ير الخمٍى لؿُاؾتها الا٢خهاصًت ومنها الؿُاؾت الى٣ضًت التي جىدهغ في زضمت ؤهضاٝ الخىمُت وجٞى

دض مً صوع الؿُاؾاث الى٣ضًت في جىٞ ير املىاعص املالُت، ازخال٫ اله٩ُل إلاهخاجي لخل٪ الالػم لها، ٍو

الضو٫ زهىنا ٖىهغ الٗمل الٟني وجسل٠ الىٓام املهغفي ال٣ائم و٢لت جإزيره وهُا٢ه ًٞال ًٖ ٢لت 

ُت وي٤ُ ألاؾىا١.  املاؾؿاث املالُت ٚير املهٞغ

اػن ٖلى واهُال٢ا مما ج٣ضم هجض ؤن الؿلُت الى٣ضًت تهخم بمغا٢بت ألاؾىا١ مً ازخال٫ ؤو جى 

ت الخضابير الىاحب اجساطها، –املؿخىي ال٨لي، لٟهم َبُٗت الازخال٫  ما بطا ٧ان صازلُا ؤو زاعحُا ملٗٞغ

خى٠٢ طل٪ في النهاًت ٖلى املٗلىماث املخاخت ًٖ وي٘ الا٢خهاص وبم٩اهُاجه.  ٍو

ولهظا جدغم الؿلُاث الى٣ضًت ٖلى حم٘ املٗلىماث مً مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ٢هض 

٣ت ؾلُمت ٖلى يىء ما هى مخاح مً ؤصواث ووؾائل.اؾ  خسضامها بٍُغ

 ثاهيا: أهداف السياسة الىلدًة:

َاملا ؤن الؿُاؾت الى٣ضًت ما هي بال مٓهغ مً مٓاهغ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ٞةنها حؿعى في 

ًٖ الىا٢٘ بلى بصعا٥ هٟـ ؤهضاٞها، وعٚم طل٪ ًب٣ى للؿُاؾت الى٣ضًت ؤهضاٞها الخانت التي جميزها 

 ٚيرها مً الؿُاؾاث ألازغي، وجخجلى هظه ألاهضاٝ ُٞما ًلي:

 ثحليم الاسحلرار في ألاسعار:-1

وحٗخبر مً ؤهم ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت، خُث حؿعى ٧ل صولت بلى جالفي الخضخم، وم٩اٞدخه 

وفي هٟـ الى٢ذ ٖالج اخخما٫ خضور ال٨ؿاص والغ٧ىص بن وحض، وجهبذ مهمت الؿلُت الى٣ضًت اخخىاء 

 جدغ٧اث مؿخىي ألاؾٗاع بلى ؤ٢ل مؿخىي لها.

اث ألاؾٗاع ٌٗني ؤن هىا٥  والىا٢٘ ؤن اللجىء للؿُاؾت الى٣ضًت لٗالج مك٩لت اؾخ٣غاع مؿخٍى

ضمان في اللجىت  ٖال٢ت وز٣ُت بين ٖغى الى٣ىص ومؿخىي ألاؾٗاع م٘ زباث الٗىامل ألازغي، و٢ض ؤ٦ض ٍٞغ

٩ي ؾىت  مً الهٗىبت يبِ ألاؾٗاع املدلُت صون يبِ مٗض٫  ؤهه 1191الا٢خهاصًت لل٩ىهجغؽ ألامٍغ
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اصة ٦مُت الى٣ىص، وؤهه ال جىحض صولت في الٗالم اؾخُاٖذ الخٛلب ٖلى مك٩لت الخضخم صون اللجىء  ٍػ

غوؿا في  اصة في ٦مُت الى٣ىص، واؾخض٫ ٖلى طل٪ بخجاعب ؤملاهُا الٛغبُت وبًُالُا ٞو بلى زٌٟ مٗض٫ الٍؼ

 ت.ؤ٣ٖاب الحغب الٗاملُت الثاهُ

 ثحليم الاسحلرار الىلدي والاكحصادي:-2

وهى هاب٘ مً هضٝ اؾخ٣غاع ألاؾٗاع، خُث مً الًغوعي ؤن حؿعى الؿُاؾت الى٣ضًت بلى 

ج٠ُُ٨ ٖغى الى٣ىص م٘ مؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي ؤي الخد٨م في ٦مُت الى٣ىص بما ًخالءم م٘ 

اصًت وهى ما ًاصي بلى الاؾخ٣غاع مؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي وجالفي خضور ألاػماث الى٣ضًت والا٢خه

 الا٢خهاصي، خُث ؤن جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي ًاصي بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.

 املساهمة في ثحليم ثوازن ميزان املدفوعات وثحسين كيمة العملة:-3

، وفي ْل الؿُُغة ٖلى الخضخم  م ؾٗغ الهٝغ غ وحٍٗى خم طل٪ في بَاع بجبإ ؾُاؾت جدٍغ ٍو

مىما ًم٨ً ؤن وجد٤ُ٣  الاؾخ٣غاع الؿٗغي الظي ًداٞٔ بضوعه ٖلى ٢ُمت الٗملت مً الخضهىع، ٖو

٤ ٢ُام البىى٥  اث ًٖ ٍَغ حؿاهم الؿُاؾت الى٣ضًت في بنالح وجسٌُٟ العجؼ في ميزان املضٖٞى

٘ ؤؾٗاع الٟائضة بلى ج٣لُل حجم الائخمان والُلب املدلي  ٘ ؾٗغ بٖاصة الخهم ُٞاصي ٞع ت بٞغ املغ٦ٍؼ

اصي زٌٟ ٖلى ا لؿل٘ والخضماث مما ًسٌٟ مً خضة اعجٟإ املؿخىي الٗام لألؾٗاع صازل الضولت، ٍو

مؿخىٍاث ألاؾٗاع الضازلُت )املدلُت( بلى حشجُ٘ ناصعاث الضولت وبلى ج٣لُل ب٢با٫ املىاَىين ٖلى قغاء 

ب ٖلى بًضإ الؿل٘ ألاحىبُت ومً هاخُت ؤزغي ًاصي اعجٟإ ؤؾٗاع الٟائضة صازلُا بلى ب٢با٫ ألاحاه

ض مً عئوؽ ألامىا٫ بلى الضولت، مما ٌؿاٖض ٖلى ج٣لُل  ىُت، وبالخالي بلى صزى٫ مٍؼ ؤمىالهم بالبىى٥ الَى

اث، وه٨ظا هجض ؤن ج٣لُل ٦مُت الى٣ىص )الائخماهُت( صازل الا٢خهاص ال٣ىمي  العجؼ في ميزان املضٖٞى

اث بال ؤن آزاع هظه إلاحغاءاث ال وعٞ٘ ؤؾٗاع الٟائضة ًلٗب صوعا ٦بيرا في زٌٟ العجؼ في ميزان  املضٖٞى

 جخم بىٟـ الضعحت في ٧ل خالت جُب٤ ٞيها وبهما ٌٗخمض ألامغ ٖلى ال٨ثير مً الٓغوٝ والٗىامل ألازغي.

 املساهمة في ثحليم هدف الحوظيف الكامل:-4

اصة ٖغى الى٣ىص )املٗغوى الى٣ضي( في  وحكتر٥ في طل٪ م٘ الؿُاؾت املالُت، وج٣ىم ٖلى ٍػ

ض مً الُلب الٟٗا٫، ٞيزصاص الاؾدثماع والدكُٛل في الا٢خهاص ال٣ىمي.خال  ت البُالت وال٨ؿاص لتًز

 املشاركة في ثحليم معدل همو اكحصادي مرثفع:-5

غجبِ هضٝ الىمى الا٢خهاصي بهضٝ جد٤ُ٣ الخى٠ْ ال٩امل، ٞالىمى الا٢خهاصي هى وخضه  ٍو

اصة ؤو الٟائٌ في ٖىهغ الٗ ٩ىن مهمت الؿُاؾت الى٣ضًت هىا هي الخإزير ال٣اصع ٖلى امخهام الٍؼ مل، ٍو

ٖلى مٗض٫ الائخمان، مً زال٫ الخىؾ٘ الائخمان في )املٗغوى الى٣ضي( ختى ًم٨ً الىنى٫ بلى مغخلت 

.٘ ٤ الىمى الؿَغ  الاهُال١ التي جً٘ الا٢خهاص في ٍَغ

غاعى في ٧ل ألاخىا٫ بػالت ؤو ٖالج الخٗاعى بين ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت، ٞا لٗال٢ت بين ٍو

٠ ال٩امل ؤخض الحاالث التي جىضح طل٪، ٞمً الهٗب جد٤ُ٣ ٦ال الهضٞين  اؾخ٣غاع ألاؾٗاع والخْى

 الؿاب٣ين في هٟـ الى٢ذ.
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٘ ألاؾٗاع، ٦ظل٪ هىا٥ نٗىبت باليؿبت لخد٤ُ٣  ٠ والٗمالت ًاصي بلى ٞع اصة الخْى ٍٞؼ

اصة حجم الهاصعاث ج٣ ٠ ال٩امل وجىاػن ميزان املضٞىٖاث، ٍٞؼ خض ي زٌٟ مؿخىي ألاؾٗاع الخْى

اصة املُل لالؾخيراص واخخما٫  وجدؿين الجىصة وػٍاصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت بامل٣اعهت بالضو٫ ألازغي، وبٍؼ

اعجٟإ مؿخىٍاث ألاؾٗاع وػٍاصة حجم الىاعصاث وه٣و حجم الهاصعاث، وبالخالي الخإزير ؾلبُا ٖلى 

اث.  ميزان املضٖٞى

اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ٞهي واخضة مً ؤ٦ثر الٗال٢اث حضال ٞهىا٥ ؤما الٗال٢ت بين الىمى الا٢خهاصي و 

اث ألاؾٗاع، في خين  ل لً ًخد٤٣ ما لم ٨ًً هىا٥ اؾخ٣غاع في مؿخٍى مً ًا٦ض ؤن الىمى في املضي الٍُى

ت عجلت الخىمُت. اصة ؾٖغ ٤ آزغ ؤن الخضخم يغوعي لٍؼ  ًغي ٍٞغ

م  ٤ الثالث ُٞإزظ مى٢ٟا وؾُا، خُث ًغي ؤهه بالٚغ مً ؤن الخضخم ال ٌؿاٖض ٖلى ؤما الٍٟغ

 جد٤ُ٣ مٗض٫ ؤؾٕغ للىمى بال ؤهه ٩ًىن مالػما له.

دخاج  وه٨ظا ًخضح ؤن عؾم الؿُاؾت الى٣ضًت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ؤمغا لِـ ؾهال ٍو

مىظ البضاًت بلى صعاًت واؾٗت باألصواث و٦ٟاءة ٖالُت في اؾخسضامها لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ، م٘ الخإ٦ض 

 ي هضٝ مً ألاهضاٝ ال ًًغ يغعا بالٛا بٛيره مً ألاهضاٝ.ؤن جد٤ُ٣ ؤ

 الثاوي: أدوات السياسة الىلدًة. املبحث 

حؿخسضم هظه ألاصواث ٢هض الخإزير ٖلى حجم الائخمان املىحه ل٣ُإ ؤو ل٣ُاٖاث ما، وحٗمل 

ت مماعؾت املاؾؿاث املالُت لبٌٗ ألاوكُت ٦ما وهىٖا.  ٖلى الحض مً خٍغ

 )الكمية(:  املباشرة ػير أوال: ألادوات 

ًىحض زالزت ؤصواث ٖامت عئِؿُت ٌؿخسضمها البى٪ املغ٦ؼي ؤو الؿلُت الى٣ضًت للخإزير ٖلى ٖغى 

 الى٣ىص، ًم٨ً جدلُل ٧ل واخضة منها بص يء مً الخٟهُل ٖلى الىدى الخالي:

 *سياسة معدل إعادة الخصم:1

٦ؼي م٣ابل بٖاصة زهمه مٗض٫ بٖاصة الخهم هى ٖباعة ًٖ الؿٗغ الظي ًٟغيه البى٪ املغ 

ت ملىاحهت ه٣و  ت ؤو مالُت ٢هيرة ألاحل، ؤو ٖملُاث ب٢غاى ٢هيرة ألاحل للبىى٥ الخجاٍع ألوعا١ ججاٍع

الؿُىلت ؤو الائخمان ٢هيرة ألاحل، والٗملُت ج٣ض ي بإن ًدهل البى٪ الخجاعي ٖلى ٢ُمت ج٣ل ًٖ 

ٗخبر مً ؤ٢ضم  ال٣ُمت الاؾمُت للىع٢ت بم٣ضاع املبلٜ املدؿىب ٖلى ؤؾاؽ مٗض٫ بٖاصة الخهم، َو

 .1331ألاصواث التي جلجإ بليها البى٪ املغ٦ؼي في الخإزير ٖلى الؿُىلت والائخمان، خُث اؾخٗملذ في ؾىت 

٘ البى٪ مٗض٫ بٖاصة الخهم )ؾٗغ البى٪( لُدض مً ٢ضعة البىى٥ ٖلى  ٟٞي خالت الخضخم ًٞغ

مً زم ًلجإ البى٪ املغ٦ؼي بلى ؾُاؾت الحض مً الخىؾ٘ في الائخمان بُٛت مجابهت ألاويإ الخضخمُت، و 

٘ ج٩لٟت الائخمان  ت ٣ُٞىم بٞغ ٞترجٟ٘ ج٩لٟت  -املخمثلت في مٗض٫ الٟائضة–الائخمان لضي البىى٥ الخجاٍع

ل مما ًضٞ٘ املؿدثمغون باالمخىإ ًٖ الا٢تراى، و٢ض ًلجئىن بلى اؾدثماع ؤمىالهم في الؿى١  الخمٍى

وه٨ظا جسغج ألامىا٫ مً ٞش الؿُىلت، ُٞخ٣لو حجم ال٨خلت الى٣ضًت  املالُت بكغائهم ؤؾهم وؾىضاث

ى٨مل، ؤما في خالت بجبإ البى٪ املغ٦ؼي لؿُاؾت جىؾُٗت ٞةهه ٣ًىم بسٌٟ مٗض٫ بٖاصة الخهم  ٍو
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ت، ؤو الا٢تراى مىه للخىؾ٘ في مىذ الائخمان، ٣ُٞبل  ختى ًدُذ للبىى٥ بسهم ما لضيها مً ؤوعا١ ججاٍع

ض مً الائخمان بخ٩لٟت مىسًٟت.املؿدثمغون ٖلى ا ت للحهى٫ ٖلى املٍؼ  لبىى٥ الخجاٍع

وهىا٥ ٖال٢ت بين ؾٗغ بٖاصة الخهم وؾٗغ الٟائضة ٖلى ال٣غوى التي جمىدها البىى٥ 

لٗمالئها، و٧لما اعجٟ٘ ؾٗغ بٖاصة الخهم ٧لما ػاص ؾٗغ الٟائضة ٖلى ال٣غوى، ختى حؿخُُ٘ ؤن ج٣ىم 

ل عبذ م٣ٗى٫، ألنها ج٣ترى مً البى٪ املغ٦ؼي هٓير ألاوعا١ البىى٥ بة٢غاى ؤمىالها وجد٤٣ هام

ت التي جدهل ٖليها مً الٗمالء.  الخجاٍع

 عمليات السوق املفحوحة:-2

٣ًهض بؿُاؾت ؤو ٖملُاث الؿى١ املٟخىخت ٢ُام البى٪ املغ٦ؼي بكغاء ؤو بُ٘ ألاوعا١ املالُت 

سُت التي اجبٗتها البىى٥ الح٩ىمُت، للخد٨م في ال٣اٖضة الى٣ضًت، وهي ؤخض ألاصواث ا لخ٣لُضًت الخاٍع

ت للخإزير ٖلى ٖغى الى٣ىص وحجم ٦مُت الى٣ىص.  املغ٦ٍؼ

اصة ٖغى الى٣ىص، ٞةن البى٪ املغ٦ؼي ٣ًىم بٗملُاث قغاء لألوعا١ املالُت  ٞةطا ٧ان الهضٝ هى ٍػ

ضٞ٘ م٣ابل هظه ألاوعا١ ق٩ُاث مسحىبت ٖلى البى٪ امل ت، ٍو غ٦ؼي وهظه الح٩ىمُت، مً البىى٥ الخجاٍع

ت ؤن جخىؾ٘ في حجم الائخمان  ت وبالخالي ٩ًىن في بم٩ان البىى٥ الخجاٍع الك٩ُاث جىصٕ في البىى٥ الخجاٍع

 وزل٤ ه٣ىص الىصائ٘، ومً زم ًؼصاص املٗغوى الى٣ضي.

ؤما بطا ٧ان الهضٝ هى به٣ام ٖغى الى٣ىص، ٞةن البى٪ املغ٦ؼي ٣ًىم ببُ٘ ألاوعا١ املالُت 

ت ترى ؤن ًضٞ٘ املكترون م٣ابل هظه ألاوعا١ بك٩ُاث مسحىبت ٖلى االح٩ىمُت. ومً املٟ لبىى٥ الخجاٍع

ت لضي البى٪ املغ٦ؼي وج٣ل اخخُاَُاتها  ولهالح البى٪ املغ٦ؼي، وبالخالي جؼصاص مضًىهُت البىى٥ الخجاٍع

٣ل  ت ٖلى زل٤ الائخمان، وزل٤ الى٣ىص، ٍو مً الى٣ىص الؿائلت وبالخالي ج٣ل م٣ضعة البىى٥ الخجاٍع

 املٗغوى الى٣ضي ؤو ٖغى الى٣ىص.

الؿى١ املٟخىخت ٖلى ؾى١ الى٣ىص مً زال٫ ؤؾٗاع الٟائضة، بط  مً املالخٔ ؤن جإزير ٖملُاث

٘ ؤؾٗاعها وفي هٟـ الى٢ذ اهسٟاى الٗىائض  ؤن ٢ُام البى٪ املغ٦ؼي بكغاء ألاوعا١ املالُت ًاصي بلى ٞع

 املخإجُت منها َاملا ؤن ألاوعا١ الح٩ىمُت حك٩ل الجؼء ألا٦بر مً ألاوعا١ املُغوخت في الؿى١ املالُت.

 سبة الاححياطي اللاهووي:جؼيير و-3

ت الاخخٟاّ  وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي، هي جل٪ اليؿبت مً الى٣ىص التي ًجب ٖلى البىى٥ الخجاٍع

 بها لضي البى٪ املغ٦ؼي مً حجم الىصائ٘ التي جهب في جل٪ البىى٥.

ٌؿخٗمل البى٪ املغ٦ؼي هظه الؿُاؾت إلخضار الخىاػن الى٣ضي املدلي، ٟٞي خالت الخضخم 

 ٘ البى٪ املغ٦ؼي وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي، وفي خالت الاه٨ماف ًسٌٟ هظه اليؿبت ختى ٌؿمذ ًٞغ

٘ مًا٠ٖ لالئخمان. ٤ ٞع ت الخىؾُ٘ في مىذ الائخمان ًٖ ٍَغ  للبىى٥ الخجاٍع

٦ما حٗخبر ؾُاؾت حُٛير مٗض٫ الاخخُاَي الى٣ضي ال٣اهىوي )إلاحباعي( مً ؤ٦ثر ألاصواث ال٨مُت 

ؼي، زانت في الضو٫ املخسلٟت، ؤًً ٌؿخدُل اؾخسضام ٖملُاث الؿى١ املٟخىخت ٞٗالُت للمهٝغ املغ٦

ل٤ًُ ؤو اوٗضام ؤؾىا١ الى٣ض ؤو املا٫ ٦ما ؤن حٛير ؾٗغ بٖاصة الخهم مدضوصة ألازغ ل٤ًُ ؤؾىا١ 

يرها( في هظه الضو٫. ت ٚو  الخهم )مدضوصًت الخٗامل باألوعا١ الخجاٍع
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 )الكيفية(: املباشرةثاهيا: ألادوات 

ؿخسضم هظه ألاصواث ٢هض الخإزير ٖلى حجم الائخمان املىحه ل٣ُإ ؤو ل٣ُاٖاث ما. وحٗمل ح

ت مماعؾت املاؾؿاث املالُت لبٌٗ ألاوكُت ٦ما وهىٖا، ومً ؤهمها.  ٖلى الحض مً خٍغ

 ثىظيم اللروض الاستهالكية:-1

ُت لؿُاؾت الغ٢ابت ٖلى ال٣غوى الاؾ تهال٦ُت، ٦إن حٗخبر هظه الىؾُلت مً ؤهم ألاصواث الىٖى

٣ًىم املهٝغ املغ٦ؼي بٟغى خض ؤ٢ص ى لألمىا٫ التي حؿخسضمها املهاٝع في قغاء الؿل٘ الاؾتهال٦ُت 

٘ هظا الحض خؿب صعحت ؤهمُت الؿل٘ الاؾتهال٦ُت املسخلٟت، ؤو ٣ًىم املهٝغ  م٨ً جىَى املٗمغة، ٍو

الى٣ضًت بُلب مً  املغ٦ؼي بٟغى خضوص ٢هىي للمبُٗاث املاحلت ؤو جدضًض عنُض مً املضٞىٖاث

املكتري بىٓام الخ٣ؿُِ بإن ًضٞٗه ٦جؼء مً ٢ُمت الكغاء في خين ًم٨ً جدضًض خضوص ٢هىي ػمىُت 

٘ ٢ُمت ال٣ؿِ.  حؿضص زاللها ٢ُم الؿل٘ املسخلٟت وهى ما ًاصي بلى جسٌُٟ ٖضص ألا٢ؿاٍ م٘ ٞع

 السلوف الحمويلية:-2

لُت ٖلى الحض مً الخىؾ٘ مً الخمى  ٍل إلاحمالي وحٗله ٖىض املؿخىي حٗمل الؿ٣ٝى الخمٍى

لي ًلتزم  لي الظي ًدضص في الخُت، وؤن ؤي مهٝغ ًخجاوػ ؾ٣ٟه الخمٍى املإمىن للخىؾ٘ الى٣ضي والخمٍى

بإن ًىصٕ لضي املهٝغ املغ٦ؼي مبلٛا ٌٗاص٫ هظا الخجاوػ ؤو ؤن ج٣ترى ٖلُه ٚغامت مىاؾبت خؿب 

 ج٣ضًغ املهٝغ ؤو الؿلُت الى٣ضًت.

م املهٝغ املغ٦ؼي ؾ٠٣ بحمالي ٖلى ما ًم٨ً ؤن ًمىده املهٝغ ل٩ل ومً زم ٞةن اؾخسضا

 ٖمُل لًمان جىٕى وجىػَ٘ الاؾدثماع ٌٗىص بضون ق٪ بالٟائضة ٖلى الٟغص واملجخم٘.

 ثخصيص الحمويل:-3

ٌؿخُُ٘ املهٝغ املغ٦ؼي ؤن ًًمً جىػَٗا هاصٞا الؾدثماعاث املهاٝع بين الهُٜ املسخلٟت، 

اهُت الا٢خهاصًت، مً باإلياٞت بلى يمان جسهُ و ألامىا٫ في ؤوحه الاؾدثماعاث التي جد٤٣ الٞغ

اع ًم٨ً للمهٝغ  اث املجخم٘ وؤهضاٞه، وفي هٟـ إلَا زال٫ الخُت التي جغؾمها الضولت في جدضًض ؤولٍى

ل ال٣ُاٖاث الهٛيرة والؼعاٖت ؤو  ل ال٣ُاٖاث طاث ألاولُت ٦خمٍى املغ٦ؼي ؤن ًدضص وؿب مُٗىت لخمٍى

ت ؤو  الهىاُٖت بال٣غوى الالػمت وللمهٝغ املغ٦ؼي ؤن ٣ًضم مؿاٖضة مالُت بلى بٌٗ املهاٝع  الخجاٍع

ير الؿُىلت والائخمان الالػم لهظه املاؾؿاث، وبهما  ؤو املاؾؿاث املالُت لِـ ل٩ىهه امل٣غى ألازير لخٞى

لُت بلى ال٣ُاٖاث  ل بمىحب الخُِ إلالؼامُت لدشجُ٘ الخض٣ٞاث الخمٍى طاث لهضٝ بٖاصة الخمٍى

ت ؤو لدشجُ٘ ؤوكُت مُٗىت.  ألاولٍى

 إلاكىاع ألادبي:-4

ت إلجباٖها لؿُاؾت مُٗىت  هى ؤصاة ًداو٫ مً زاللها املهٝغ املغ٦ؼي ب٢ىإ املهاٝع الخجاٍع

صون خاحت بلى بنضاع حٗلُماث عؾمُت ؤو اؾخسضام ؤصواث الغ٢ابت ال٣اهىهُت، وجخى٠٢ ٞٗالُت وهجاٖت 

٣ت ٖلى زبرة وم٩اهت  ت الخٗامل مٗه وز٣تها في هظه الٍُغ املهٝغ املغ٦ؼي، ومضي ج٣بل املهاٝع الخجاٍع

بحغاءاجه، ومضي ٢ضعة املهٝغ املغ٦ؼي ٖلى م٣اومت الًٍٛى التي ًخٗغى لها وبجبإ ؾُاؾت مؿخ٣لت 
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ل لظا هجض ؤن هظه الىؾُلت ٢ض خ٣٣ذ ال٨ثير مً ؤهضاٞها في الضو٫ املخ٣ضمت  في بصاعجه لكاون الخمٍى

ُت املخُىعة.صون الضو٫ امل  خسلٟت الحضًثت الٗهض بالىٓم املهٞغ

 : كىوات إبالغ السياسة الىلدًة.لثالثا املبحث

٤ الظي مً زالله ًبلٜ ؤزغ ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت بلى الهضٝ  " ًٖ الٍُغ حٗخبر ٢ىاة "إلاباٙل

 النهائي جبٗا الزخُاع الهضٝ الىؾُِ، وجىدهغ هظه ال٣ىىاث في ؤعبٗت هي:

 لفائدة:كىاة سعر ا-أ

وهي ٢ىاة ج٣لُضًت الهخ٣ا٫ ؤزغ الؿُاؾت الى٣ضًت بلى هضٝ الىمى، طل٪ ؤن الؿُاؾت الى٣ضًت 

الخ٣ُُضًت حٗمل ٖلى اعجٟإ ؤؾٗاع الٟائضة الاؾمُت مما ٌٗمل ٖلى اعجٟإ ؾٗغها الح٣ُ٣ي ومىه اعجٟإ 

٠ َلب الٗائالث ٖلى ج٩لٟت عؤؽ املا٫، وهظا ما ًاصي بلى ج٣لُو الُلب ٖلى الاؾدثماع، ٦ما ٢ض ًًٗ

الؿل٘ املٗمغة، والخدى٫ بلى الاؾدثماع في ال٣ٗاع مما ًاصي في النهاًت بلى اهسٟاى الُلب ال٨لي ومىه 

 الىمى.

 كىاة سعر الصرف: -ب

حؿخسضم هظه ال٣ىاة للخإزير ٖلى الهاصعاث مً حهت، ومً حهت ؤزغي حؿخٗمل بلى حاهب 

ىبي، وحٗىص ؤهمُت ؾٗغ الهٝغ بلى ؤن جإزير حٛيره ًهل بلى مٗضالث الٟائضة في اؾخ٣ُاب الاؾدثماع ألاح

لى حجم جض٣ٞاث الاؾدثماع ألاحىبي.  الا٢خهاص املدلي مً زال٫ جإزيره ٖلى حجم الخجاعة الخاعحُت ٖو

 كىاة أسعار السىدات املالية:-ج

٢خهاص، وهظه ال٣ىاة حٗبر ًٖ وحهاث املضعؾت الى٣ضًت في جدلُلهم ألزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الا

خُث ٌٗخبرون ؤن جإزير الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الا٢خهاص ًيخ٣ل ٖبر ٢ىاجين: ٢ىاة جىبين لالؾدثماع والتي 

حٗخمض ٖلى ما ٌٗٝغ بماقغ جىبين لالؾدثماع )الٗال٢ت بين ال٣ُمت البىعنُت للماؾؿاث ومسؼون عؤؽ 

 املا٫ الهافي( و٢ىاة ؤزغ الثروة ٖلى الاؾتهال٥.

 *عبر اللىاة ألاولى:

اصة وؿبت ألاوعا١ املالُت وج٣لُل وؿبت ألاعنضة الى٣ضًت باملدٟٓت  ًاصي ٖغى الى٣ىص بلى ٍػ

ت لضي الجمهىع مما ًاصي بلى اهسٟاى إلاهٟا١ الخام ٖلى ألاوعا١ املالُت مما ًضٞ٘  الاؾدثماٍع

ىسٌٟ ماقغ املخٗاملين بلى الخسلو مً ألاوعا١ املالُت الؼائضة ببُٗها مما ًاصي بلى هبٍى ألاؾٗاع ُٞ

 جىبين وبالخالي ًىسٌٟ حجم الاؾدثماع ومىه ًتراح٘ الىاجج املدلي الخام.

 *عبر اللىاة الثاهية:

ًاصي اهسٟاى ٖغى الى٣ىص بلى اهسٟاى ؤؾٗاع ألاوعا١ املالُت والتي ًاصي اهسٟايها بلى 

 املدلي الخام.اهسٟاى ٢ُمخه زغوة الجمهىع، ومىه الحض مً الاؾتهال٥، وبالخالي جغاح٘ همى الىاجج 

 كىاة الائحمان:-د

 وج٣ؿم هظه ال٣ىاة بلى ٢ىاجين هما:
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خُث ًاصي اهسٟاى الٗغى الى٣ضي بلى اهسٟاى حجم الىصائ٘ لضي  كىاة إلاكراض املصرفي: 

، ومىه ًىسٌٟ حجم الائخمان املهغفي املم٨ً ج٣ضًمه مما ٣ًلل مً الاؾدثماع وبالخالي  املهاٝع

 الحض مً الىمى.

ًاصي اهسٟاى ٖغى في الى٣ىص بلى الاهسٟاى في نافي ٢ُمت  املؤسسات:كىاة ميزاهية  

اصي اعجٟإ ؾٗغ  املاؾؿاث، والًماهاث التي ًم٨ً للم٣تريين ج٣ضًمها ٖىض الا٢تراى، ٍو

ض مً مساَغ ب٢غايها،  الٟائضة بلى جسٌُٟ الخض٣ٞاث الى٣ضًت هدى املاؾؿاث الهٛيرة مما ًٍؼ

 لخام وبالخالي همى الىاجج املدلي الخام.وهى ما ًازغ ٖلى اؾدثماع ال٣ُإ ا

 الرابع: فعالية السياسة الىلدًة. املبحث

صون الضزى٫ في الجض٫ ال٨ٟغي الخام بمضي مُالبت الؿُاؾت الى٣ضًت في الخإزير ٖلى ٖغى 

الى٣ىص ومً زم ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي، ٞةهىا ًم٨ً ؤن ه٣ٟؼ مباقغة بلى مداولت الخٗٝغ ٖلى ٞٗالُت 

الى٣ضًت في ٧ل مً الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت والا٢خهاصًاث الىامُت في بَاع ألابدار والخجاعب  الؿُاؾت

 التي جمذ في هظا الىُا١، وؾيخُغ١ بليها ٦ما ًلي:

 فعالية السياسة الىلدًة في الاكحصادًات الرأسمالية املحلدمة:-1

صواث ال٨مُت والخانت جدبلىع الؿُاؾت الى٣ضًت في الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت في اؾخسضام ألا 

ٗخمض هجاخها ٖلى الخٗاون الخام والث٣ت املخباصلت بين  للخإزير ٖلى ٖغى الى٣ىص، وبالخالي ٖلى الائخمان، َو

يرها مً املاؾؿاث املالُت مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ٌٗخمض  ت ٚو ت والبىى٥ الخجاٍع البىى٥ املغ٦ٍؼ

 ٖلى وحىص ؤؾىا١ ه٣ضًت ومالُت مىخٓمت ومخ٣ضمت.

ت واملاؾؿاث املالُت م٘ البى٪ املغ٦ؼي بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  وبالخالي ًاصي ججاوب البىى٥ الخجاٍع

ض ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت في الخإزير ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي.  املغؾىمت للؿُاؾت الى٣ضًت، وبالخالي جٍؼ

اصي وحىص ؾى١ ه٣ضًت ٧املت ومىخٓمت جخٗامل في ٢بى٫ وزهم ألاوعا١ الخجاٍع ت ٢هيرة ٍو

٤ ما ًدضزه. اصة ٞٗالُت ؾٗغ الخهم في الخإزير ٖلى الائخمان ًٖ ٍَغ  ألاحل بلى ٍػ

ت الظي ًمثل ائخمان ٢هير ألاحل، ٦ظل٪ ًاصي وحىص  مً ؤزغ ٖلى ج٩لٟت زهم ألاوعا١ الخجاٍع

اصة ٞٗالُت ٖملُاث الؿى١ املٟخىخت في ال خإزير ؾى١ مالُت ٦بيرة مغهت جخٗامل م٘ ألاوعا١ املالُت بلى ٍػ

ا ؤو بائٗا لهظه  ٤ البى٪ املغ٦ؼي ٖىضما ًضزل مكتًر ٖلى الائخمان، ومً زم ٖلى ٖغى الى٣ىص، ًٖ ٍَغ

 ألاوعا١ في هظا الؿى١.

ُت جمثل الجؼء ألا٦بر والهام مً ٦مُت الى٣ىص املخضاولت،  وبطا ؤيٟىا بلى طل٪ ؤن الى٣ىص املهٞغ

حُٛير وؿبت الاخخُاَي والؿُىلت ٩ًىن لها صوع  وبالخالي مً ٖغى الى٣ىص في هظه الضو٫ لخبين لىا ؤن

 ٞٗا٫ في الخإزير ٖلى ٖغى الى٣ىص.

ومٗنى طل٪ ؤن ألاصواث ال٨مُت للؿُاؾت الى٣ضًت بطا صٖمذ باألؾلحت ألازغي للؿُاؾت 

الى٣ضًت، ؤي ألاصواث الخانت، لخبين لىا الضوع الٟٗا٫ الظي ًم٨ً ؤن ج٣ىم به الؿُاؾت الى٣ضًت في 

 ٖغى الى٣ىص ومً زم ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي في الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت.الخإزير ٖلى 
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 فعالية السياسة الىلدًة في الاكحصادًات الىامية:-2

ًم٨ً اٖخباع الؿُاؾت الى٣ضًت في الا٢خهاصًاث الىامُت ٖمىما ؤ٢ل ٞٗالُت منها في الا٢خهاصًاث      

ال٢خه الا٢خهاصًت الغؤؾمالُت املخ٣ضمت بؿبب إلازخالالث اله٩ُلُت الت ي ٌٗاوي منها الا٢خهاص ال٣ىمي ٖو

الخاعحُت وما حٗاهُه في ٦ثير مً ألاخُان مً الخإزغ بالخٛيراث الا٢خهاصًت والى٣ضًت التي جدضر في الٗالم 

 الخاعجي.

ملُاث الؿى١  ولظل٪ هجض ؤن بٌٗ ألاصواث ال٨مُت للؿُاؾت الى٣ضًت، مثل ؾٗغ الخهم ٖو

خماص ٧له ًىهب املٟخىخت، ال ٩ًىن لها ج إزير ٦بير بل ي٠ُٗ ٩ًاص في بٌٗ الحاالث ال ًظ٦غ، وؤن الٖا

لى ألاصواث الخانت )الىىُٖت واملباقغة( مً هاخُت ؤزغي.  ٖلى وؿبتي الاخخُاَي والؿُىلت مً هاخُت ٖو

وهىا٥ الٗضًض مً ألاؾباب التي ٢ض جدض مً ؾلُت البى٪ املغ٦ؼي وجدض مً صوع الجهاػ 

بالضوع املُلىب، وبالخالي ٞةن طل٪ ًدض مً ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫  املهغفي في ال٣ُام

 الىامُت وؤهم هظه ألاؾباب:

*ه٣و ؤو ي٤ُ ألاؾىا١ املالُت والى٣ضًت وي٠ٗ وكاَها وبالخالي ٢لت الخٗامل في ألاوعا١ 

ت وألاوعا١ املالُت، و٢لت ما جهضعه الح٩ىماث والكغ٧اث املؿاهمت في ؤوعا١ مالُت، هاهُ٪ ًٖ  الخجاٍع

ٖضم اهدكاع ٢ُام الكغ٧اث املؿاهمت، وي٠ٗ الىعي املالي واملهغفي، و٢لت املاؾؿاث املالُت التي ججم٘ 

ضم جىاٞغ ألاؾىا١ التي ج٨ٟل اهخٓام جضاو٫ ألاوعا١ املالُت  ُٟها في ألاؾهم والؿىضاث، ٖو املضزغاث وجْى

 وجيهئ لها صعحت ٖالُت مً الؿُىلت، واهخٗاف للؿى١.

ٍاصي ه٣و ؤو ي٤ُ ألاؾىا١ املالُت والى٣ضًت بلى ج٣ُُض خغ٦ت البى٪ املغ٦ؼي في اؾخسضام و 

 ؤصواث الؿى١ املٟخىخت وبٖاصة الخهم.

٦مىا٤َ –*جيخمي ٦ثير مً الضو٫ الىامُت بلى مىا٤َ ه٣ضًت جابٗت للٗالم الخاعجي صو٫ ؤحىبُت 

٩ي، وبالخالي  ىُت ٖىضئظ إلاؾترلُني والٟغه٪ الٟغوس ي والضوالع ألامٍغ جغجبِ ال٣ُمت الخاعحُت للٗملت الَى

، لظل٪  ب٣ُمت الٗملت ألاحىبُت، ٦ما ًسً٘ الخُىع الى٣ضي لخُىع ألاخىا٫ الى٣ضًت في البلض املخبٕى

ىُت ٖلى بٌٗ الكاون الى٣ضًت.  جخًاء٫ ؾُُغة الؿلُاث الى٣ضًت الَى

املساَغ واهسٟاى *يألت مغوهت الاؾدثماعاث لخٛيراث ؾٗغ الٟائضة بؿبب اعجٟإ صعحت 

اصة الاؾدثماع حؿخلؼم جسٌُٟ ؾٗغ الٟائضة  ال٨ٟاًت الحضًت لغؤؽ املا٫، ولظل٪ ٞةن ؤي مداولت لٍؼ

 اهسٟايا ٦بيرا وهى ما جدى٫ صوهه ٖضة اٖخباعاث ه٩ُلُت.

م مً جل٪ املالخٓاث وألاؾباب املٟؿغة الخخماالث ي٠ٗ ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت في  وبالٚغ

ُت بال ؤهه ال ًم٨ً لخل٪ الا٢خهاصًاث الاؾخٛىاء ًٖ الؿُاؾُت الى٣ضًت، بل ؤن الا٢خهاصًاث الىام

بغامج إلانالح الا٢خهاصي التي جدباهى ٦ثير مً جل٪ الا٢خهاصًاث باالجٟا١ م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي، 

خجه وكير بلى ؤن الؿُاؾت الى٣ضًت ؤخض املداوع الغئِؿُت لخل٪ البرامج، بل ؤن إلانالخاث الا٢خهاصًت ج

ض مً ٞٗالُت  يرها مً إلانالخاث التي ؾتًز ىُت ٚو غ للٗملت الَى ت ؾى١ الى٣ض واملا٫ والخدٍغ بلى ج٣ٍى

 الؿُاؾت الى٣ضًت في جل٪ الضو٫ مؿخ٣بال.

       



 

 

 

 

 

 
 

 الثالثالفصل 

 أدوات السياسة االقتصادية الكلية

 - السياسة املالية -
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 ثمهيد: 

حلخبر العُاظت املالُت مً الىظائل الهامت للذولت في الخذخل في اليؽاغ الاكخصادي، لزا فةن    

اث إلاهفاق اللام وإلاحشاءاث اللامت والخإزحر  في الخىمُت الذولت حعخؼُم مً خاللها جىُُف معخٍى

 الاكخصادًت وجدلُم الشفاهُت الاكخصادًت واللذالت الاحخماكُت.

بلى مظمىن العُاظت املالُت وؤهذافها ؤدواتها وفاكلُتها،  الفصلوظىف هخؼشق مً خالٌ هزا 

 وهلخص في ألاخحر بلى الجمم بحن العُاظخحن الىلذًت واملالُت.

 ألاول: مضمون السياسة املالية وأهدافها. املبحث

 ظىف هخلشض بلى مظمىن العُاظت املالُت وؤهذافها هما ًلي:

 أوال: مضمون السياسة املالية.

ت اللامت التي ؤكامذ دكائم كلم  للل مً الظشوسي إلاؼاسة بلى ؤهه مم مجيء "هُجز" بالىـٍش

ت الاكخصادًت اليلُت فلذ صادث ؤهمُت اظخخذام العُاظت املالُت في صىم  الاكخصاد الىلي ؤو الىـٍش

العُاظت الاكخصادًت اليلُت في ؤي دولت مً دٌو اللالم، فلذ واهذ العُاظت املالُت كبل رلً هي 

ت ؤصبدذ العُاظت املالُت ظُاظت مخذخلت،  ت اللامت الىُجًز ظُاظت مداًذة، لىً بلذ ؿهىس الىـٍش

ا في هزا وهزا الخغحر حاء مً الخدٌى الزي خذر لذوس الذولت في اليؽاغ الاكخصادي واصدًاد جذخله

اليؽاغ للىصٌى بلى جدلُم هذف الدؽغُل اليامل، وكالج البؼالت مً خالٌ العُاظت املطخت، التي 

ان الاكخصاد اللىمي والشطا بىحىد عجض املىاصهت اللامت  ذ مً إلاهفاق اللام في ؼٍش حلخمذ كلى ضخ املٍض

 يامل.للذولت وبكشاس ظُاظت الخمىٍل بالعجض للىصٌى بلى الخىؿُف والدؽغُل ال

وللل مً املالخف ؤن دوس الذولت في اليؽاغ الاكخصادي وجؼىسه في بػاس كالكخه بللم املالُت 

 اللامت، ؤدي اسجباغ هزا ألاخحر بما ٌعمى بالعُاظت املالُت.

ف وهي هما ًلي:  ولزلً ًبذو مً املالئم بًظاح امللصىد بالعُاظت املالُت، وللذ حلذدث الخلاٍس

بإنها: "مجمىكت مً اللىاكذ وألاظالُب والىظائل وإلاحشاءاث والخذابحر حلشف العُاظت املالُت 

التي جخخزها الذولت إلداسة اليؽاغ املالي لها بإهبر هفاءة ممىىت، لخدلُم مجمىكت مً ألاهذاف 

م  الاكخصادًت والاحخماكُت والعُاظُت خالٌ فترة ملُىت وملنى رلً ًلصذ بالعُاظت املالُت الؼٍش

له هما ًـهش في املىاصهت اللامت الزي جيخهجه ال حيىمت في جخؼُؽ إلاهفاق اللام وجذبحر وظائل جدٍى

 للذولت".

هما ؤن العُاظت املالُت جخمثل في دوس الحيىمت في فشض الظشائب املباؼشة وغحر املباؼشة، 

 وجدصُلها إلًشاداث ًخم بهفاكها في مجاٌ الخذماث اللامت لألفشاد، وخاصت إلاهفاق الحيىمي كلى

 مجاالث سؤط املاٌ الاحخماعي.

وحلني العُاظت املالُت اظخخذام املحزاهُت، مً طشائب، كشوض، وهفلاث كامت، مً ؤحل 

جدلُم ألاهذاف الاكخصادًت، وكلى سؤظها الخىاصن والاظخلشاس الذاخلي لالكخصاد اللىمي، وبخلبحر آخش 

 ٌلبر كىه بهذف العُاظت املالُت الخللُذًت.اظخخذام ؤوكُت املحزاهُت في جدلُم الىمى املخىاصن، وهزا ما 
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 ثاهيا: أهداف السياسة املالية.

مً املللىم ؤن العُاظت املالُت حلمل كلى جدلُم كذة ؤهذاف جصب في مجملها بلى جدلُم 

الخىاصن في حىاهب الاكخصاد الىػني مم مالخـت ؤهه كذ ًيىن هىان حلاسض واضح بحن هزه ألاهذاف 

 لىً هىان جشجِب مىؼلي لألهذاف املزوىسة وهي هما ًلي:وكذ ال ًمىً ججىبه و 

 ثحقيق التوازن العام:-أ

تهذف العُاظت املالُت بلى جدلُم الخىاصن اللام بحن مجمىق إلاهفاق الىلي ومجمىق الىاجج 

اللىمي باألظلاس الثابخت في معخىي حؽغُل وامل للىاصش إلاهخاج، وللىصٌى بلى هزا الهذف حعخخذم 

ة ؤدواث ووظائل ؤهمها: الظشائب، اللشوض، إلاكاهاث، وإلاكفاءاث واملؽاسهت مم ألافشاد الحيىمت كذ

ً املؽشوكاث وغحرها.  في جيٍى

 ثحقيق التوازن الاقتصادي:-ب

لصذ به الىصٌى بلى حجم إلاهخاج ألامثل ورلً بخدلُم الحيىمت لخىاصن بحن وؽاغ اللؼاق  ٍو

ى بهخاج ممىً مم مشاكاة خصٌى املجخمم كلى مىافم مً الخاص واللؼاق اللام بغُت الىصٌى بلى ؤكص 

خدلم الخىاصن بحن اللؼاكحن اللام  إلاهفاق الحيىمي ال جلل كىه لى طلذ املىاسد في ؤًذي ألافشاد، ٍو

والخاص كىذما ًصل مجمىق املىافم الىاججت كً امليؽأث الخاصت والىفلاث ملا بلى ؤكص ى خذ 

الىػني بلى خذه ألاكص ى، فالخىاصن هىا ًلصذ به الاظخغالٌ  معخؼاق، ؤي كىذما ًصل مجمىق الذخل

 ألامثل ملىاسد وبمياهُاث املجخمم املخاخت للىصٌى بلى حجم ألامثل مً إلاهخاج.

 ثحقيق التوازن الاحتماعي:-ج

حلمل العُاظت املالُت بلى جدلُم ؤكلى معخىي ممىً مً الشفاهُت للمجخمم في خذود ما ًملىه 

جلخظُه اللذالت الاحخماكُت، فُلضم جدعحن ػشق جىصَم املىخجاث كلى ألافشاد مما مً بمياهُاث وما 

ادة املىافم التي ًدصل كليها املجخمم مً ملذاس ملحن مً املىخجاث وبكادة جىصَلها كلى ألافشاد  ًظمً ٍص

م ؤدواث العُاظت املالُت.  جىصَلا كادال، بخذخل الحيىمت كً ػٍش

 ثحقيق التوازن املالي:-د

خ بي بممحزاث ٍو دلم رلً باالظخغالٌ ألامثل ملىاسد الذولت، فُيبغي مثال ؤن ًدعم الىـام الظٍش

ىت اللامت )الذولت( مً خُث املشوهت والغضاسة، وفي هفغ الىكذ ًالءم  ججلله ًالءم خاحاث الخٍض

مصلحت املمٌى مً خُث كذالت الخىصَم ومىاكُذ الجباًت والاكخصاد، وؤًظا اظخخذام اللشوض 

 شاض بهخاحُت حلىد بالفائذة كلى الاكخصاد واملجخمم هيل.ألغ
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 الثاوي: أدوات السياسة املالية. املبحث

 لخدلُم العُاظت املالُت ألاهذاف املشحىة منها، فهي حلخمذ كلى كذة ؤدواث ووظائل هي:

 السياسة الضريبية:-1

بي  بُت كً مجمىق الخذابحر راث الؼابم الظٍش املخللم بدىـُم الخدصُل حلبر العُاظت الظٍش

بي كصذ حغؼُت الىفلاث اللمىمُت مً حهت، والخإزحر كلى الىطم الاكخصادي والاحخماعي خعب  الظٍش

 الخىحهاث اللامت لالكخصاد مً حهت زاهُت.

بُت راث ؤزش في طبؽ خشواث الخطخم والاهىماػ ووىنهما ؤداة  حلخبر ظُاظت الشكابت الظٍش

اث إلاهفاق الىػني مً حهت، وهإداة ججمُم فلالت في جدلُم ملذالث ؤكلى  مً الشكابت كلى معخٍى

 لفىائع اللُم مً حهت ؤخشي.

ادة ألاهفاق بخفع  بُت ٍص ففي خالت كصىس ألاهفاق الخاص جلخض ي ظُاظت الشكابت الظٍش

بت ظىاءا كلى ألاسباح لشفم ملذالث إلاهفاق الاظدثماسي، ؤو كلى الاظتهالن لشفم ملذالث  ملذالث الظٍش

هفاق الاظتهالوي وجشن حضء ؤهبر مً الذخٌى الىلذًت بحن ألافشاد الظخخذامها في خفض كىاصش الؼلب إلا 

بُت  الفللي مً اظتهالن واظدثماس، ؤما في خالت حمىح إلاهفاق الخاص ًلخض ي سفم ملذالث الظٍش

، ورلً لسحب حضء مً اللىة الؽشائُت فُلم ألافشاد في ؿل ملذالث ؤكلى مً  الخصاكذًت كلى الذخٌى

بت، فُحجمىن كً إلاهفاق بلى الادخاس الهخفاض معخىٍاث دخىلهم، مما ًلؼف مً خذة  الظٍش

بت وهزا ما ًدذر في فتراث الخطخم، غحر ؤن  ذ مً مدصالث الظٍش الؼلب، وفي هفغ الىكذ ًٍض

بُت غحر مشهت، للذم كذستها كلى الخىُف والخالئم مم حلذد املحزاهُاث، و  حغحراتها ظُاظت الشكابت الظٍش

 ؤهثر مً مشة في اللام.

 سياسة إلاهفاق العام:-2

ٌلخبر إلاهفاق اللام كً حجم الخذخل الحيىمي، والخىفل باألكباء اللمىمُت ظىاءا مً كبل 

ت ؤو خيىماث الىالًاث.  الحيىمت املشهٍض

ىمي جباؼش ظُاظت املحزاهُت جإزحرها في الشكابت كلى الخطخم والاهىماػ، مً خالٌ إلاهفاق الحي

ظىاء الاظتهالوي ؤو الاظدثماسي، بشفم ملذالجه وجخفُظها خعب ألاخىاٌ الاكخصادًت العائذة، وولني 

بت  م الظٍش باإلهفاق الحيىمي في هزا املجاٌ إلاهفاق املباؼش الزي جماسظه العلؼاث الحيىمُت كً ػٍش

م في الظغىغ وجىشط ظُاظت إلاهفاق الحيىمي في بخذار العجض ؤو فائع في املحزاهُت للخدى

الخطخمُت ؤو الاهىماؼُت كلى ؤن ًاخز بلحن الاكخباس ؿشوف اليؽاغ الاكخصادي في البلذان الىامُت 

مً خُث مماسظت الحيىمت ظُاظتها الاجفاكُت، ففي خالت الخطخم جلىم بةهلاص إلاهفاق الحيىمي 

م بحن هىعي إلاهفاق باظخدذار فائع في املحزاهُت ًازش به كلى ؤوحه إلاهفاق ألاخشي، فهىا ًجب  الخفٍش

اللام خُث جيىن الشكابت بالخللُل مً حجم الاظتهالن ؤكىي وؤهثر مفلٌى مً الخإزحر في حجم الاظدثماس 

مً املىاظب اللٌى ؤن ظُاظت جلُُذ إلاهفاق الحيىمي في ملالجت الخطخم جخلاسض مم العُاظت 

ت وطشوساث الخىمُت في البلذان الىامُت.  الخىمٍى
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 الرقابة على الدًن العام:سياسة -3

الذًً اللام هى كباسة كً املبالغ التي حعخذًنها الذولت مً ألافشاد، والهُئاث الخاصت واللامت 

 ظىاء واهذ وػىُت ؤو ؤحىبُت، مم الخلهذ بةسحاكها، مم دفم فائذة كً هزه املبالغ وفلا لؽشوغ ملُىت.

الث املالُ ت وجىحُه إلاهفاق إلاهخاجي بخجمُذ اللىة حعاهم سكابت الذًً اللام في بداسة الخدٍى

ل املحزاهُت، فالعُاظت املالُت في سكابتها كلى الذًً  الؽشائُت الضائذة في ألاظىاق واظخخذامها في جمٍى

ل، وغالبا ما جلجإ العلؼاث الحيىمُت بلى كلذ اللشوض  اللام حلمل كلى ظذ العجض في مىابم الخمٍى

ل العجض  مىً اظخخذام ظُاظت جمٍى وػشح ألاظهم والعىذاث لالهخخاب فيها مً كبل الجمهىس، ٍو

املىـم باللشوض، في البلذان الىامُت هـشا لظلف ملذالث إلاهخاج فيها، ؤو كذم الخىؿُف اليامل 

ل باإلصذاس الىلذي، بن لللىاصش إلا  هخاحُت، بال ؤهه كذ ًترجب كنها اسجفاق ألاظلاس خاصت برا وان الخمٍى

ما ًدذ مً ظُاظت اللشوض في الذٌو الىامُت، طُم ألاظىاق املالُت وما ًجشي فيها مً ملذالث 

ادة في حلبئت الاد خاس الاخخُاسي ومبادالث للعىذاث الحيىمُت، بُلا وؼشاءا، وباللذس اليافي مما ًخؼلب ٍص

م حذًذة ؤهثر  لهم، ؤو في مؽاَس ً كلى جىؿُف ؤمىالهم في جىظُم مؽاَس غحر املخىفش واهصشاف اللادٍس

 سبدا مً جىؿُفها في اللشوض الحيىمُت.

 الثالث: فعالية السياسة املالية. املبحث

غ هلصذ بفلالُت العُاظت املالُت مذي كذسة العُاظت املالُت بالخإزحر كلى مجمل اليؽا

 الاكخصادي ومىاحهت املؽىالث وألاصماث الاكخصادًت ورلً باظخخذام لىظائلها وؤدواتها.

م حلـُم الىاجج اللىمي وجدلُم  تهذف العُاظت املالُت بلى جدلُم الخىمُت الاكخصادًت كً ػٍش

ل الدؽغُل اليامل وهزا باظخخذامها ألدواتها )إلاًشاداث اللامت والىفلاث اللامت( فةرا سغبذ في ج مٍى

ادة إلاًشاداث اللامت ظىاء املخإجُت مً  بشامج الخىمُت الاكخصادًت وجدعحن الىطلُت التي جلىم بٍض

م الاهخخاب اللام في اللشوض اللامت التي جصذسها الذولت ؤو حلذًل هُيل الىفلاث  الظشائب ؤو كً ػٍش

 املىحه للخجهحز والاظدثماس.اللامت بىاظؼت جللُص وعبت إلاهفاق املىحه للدعُحر وصٍادة وعبت إلاهفاق 

لت مباؼشة  هجذ ؤن الؼلب الىلي ًخإزش بالىفلاث الحيىمُت والظشائب، خُث ؤن ألاولى جازش بؼٍش

لت غحر مباؼشة كلى الؼلب الىلي فمثال: برا خفظىا في ملذٌ  كلى الذخل، ؤما الثاهُت فخازش بؼٍش

ادة الذخٌى الفشدًت التي ج بت كلى الذخل ظُادي بلى ٍص ادة الادخاس والاظتهالن، الظٍش ىلىغ كلى ٍص

وبرا خذر جطخم فةن الحيىمت جلجإ بلى جللُص الؼلب الىلي ورلً بةكادة جىصَم الظشائب املباؼشة 

 وغحر املباؼشة، وؤًظا جلىم العلؼت املالُت ببُم العىذاث والحىالاث بلى املصاسف وألافشاد.

دلُم الخىمُت الاكخصادًت، وباهتهاج الذٌو ًمىً اللٌى ؤن العُاظت املالُت لها دوس فلاٌ في ج

الىامُت للعُاظت املالُت فةنها خللذ بًجابُاث كلى املعخىي املدلي وفي هفغ الىكذ ًجب ؤن جىاحه 

 املؽاول التي حلاوي منها طلف مشوهت الجهاص إلاهخاجي، والخفاوث الىاضح في الذخل ؤو الثروة.

ٌ حلاوي مً هلص في فلالُتها ألحل جدلُم ألاهذاف سغم هزا فةن العُاظت املالُت في هزه الذو 

لىد هزا للذة ؤظباب منها:  الحيىمُت َو
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 *كذم جىفش حهاص بهخاجي هفا في جلذًش الىفلاث ؤو املصادس إلاًشاداث اللامت.

بت بال وعبت كلُلت في محزاهُت الذولت ملاسهت  بي بر ال حؽيل الظٍش *اهخفاض الاكخؼاق الظٍش

لىد رلً للذم جىفش حهاص بداسي هفا بمحزاهُت الذٌو امل خلذمت الزي ٌؽيل فيها الاكخؼاق وعبت هبحرة، َو

بي لذي امليلفحن، باإلطافت بلى اهخفاض مذاخُل ألافشاد وبهفاق حضء  بلى حاهب اهخفاض الىكاء الظٍش

 هبحر منها كلى الاظتهالن.

 الرابع: الجمع بين السياستين املالية والىقدًة. املبحث

ٌعاوي  -لعىقي إلاهخاج والىلذ–ظِخحن املالُت والىلذًت بلى حلل الؼلب الىلي تهذف العُا

داخل الاكخصاد الىػني، وبالخالي الحفاؾ كلى الاظخلشاس  -لعىقي إلاهخاج والىلذ–اللشض الىلي 

الاكخصادي، فىحىد فائع في الؼلب الىلي كً اللشض الىلي ًادي بلى وكىق الاكخصاد في خالت 

 لىغ، ًىكم الاكخصاد في خالت سوىد.جطخم، وخذور ال

ودساظدىا ظىف جىصب كلى ؤزش العُاظخحن الىلذًت واملالُت كلى الذخل وكلى ظلش الفائذة في 

 ألاخىاٌ الاكخصادًت اللادًت وخالت الخطخم والىعاد وختى هىضح رلً وعخلحن بالؽيل البُاوي:

 (: فعالية السياستين املالية والىقدًة.1-3الشكل رقم )
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( مم ؤظلاس الفائذة املخخلفت وبمياهُت الخىاصن LMًبحن الؽيل البُاوي اخخالف مشوهت مىدنى )

( وجدذًذ معخىي الذخل، ومىه ًبحن ؤزش العُاظخحن املالُت والىلذًت ملا، فالؽيل ISبِىه وبحن مىدنى )

 ( املخخلفت.LMبرن ًبحن مشوهت ؤحضاء )

(، ISحغُحر كشض الىلىد )العُاظت الىلذًت(، وهزا مُل مىدنى ) وبُان بمياهُت اهخلاله بفلل

وبمياهُت الخإزحر فُه واهخلاله بفلل حغحر إلاهفاق الحيىمي والظشائب )العُاظت املالُت(، ومىه ؤزش رلً 

 كلى الذخل.

ًياد  -( مىخفع املشوهت وعبُاISؤن مىدنى ) -)مذي هُجز(–( Aًـهش الؽيل البُاوي املىؼلت )

ا ملدىس ظلش الفائذةًيىن م ( R1( ًيىن جام املشوهت كىذ معخىي ؤدوى لعلش الفائذة )LMفي خحن ) -ىاٍص

( في فتراث الىعاد الاكخصادي فُيىن الؼلب كلى العُىلت الىلذًت لألفشاد Y1والذخل املىخفع )

في خحن جيىن مؼللا جماما، لزلً ًيىن ألازش ألاظاس ي كلى ظلش الفائذة ًلم كلى كاجم العُاظت املالُت، 

فلالُت العُاظت الىلذًت في الخإزحر كلى ظلش الفائذة، ومً زم الخإزحر كلى الاظدثماس وما ًصاخبه مً 

 حغحر في الذخل مىلذمت جماما ورلً بفلل ما ؤظماه "هُجز" بفخ العُىلت.

ادة برا في خالت الشوىد ًيىن ؤزش العُاظت املالُت ؤهثر هجاكت وفلالُت مً العُاظت الىلذًت، ف ٍض

( خُث هلؼت IS2( بلى )IS1إلاهفاق الحيىمي ؤو الخخفُع مً الظشائب ؤو هالهما ملا، خُث ًيخلل )

ذ الذخل مً )LMجىاصن حذًذة مم ) ( الش يء الزي ًادي بلى اسجفاق معخىي الؼلب Y2( بلى )Y1( فحًز

 الىلي الفلاٌ.

ا ملدىس ظلش الفائذة ( ًيLM(، فُـهش ؤن املىدنى )Cؤما كىذ املذي الخللُذي )املىؼلت  ىن مىاٍص

خُث ًيىن كذًم املشوهت كىذ اسجفاق ظلش الفائذة بلى ؤكص ى خذ ًخىكله املخلاملىن في ظىق الىلذ 

 وألاوساق املالُت.

باللُاط بلى الاسجفاق في –( الزي ًياد ًيىن مىدىاه ؤفلُا ISفي امللابل ًدذر اسجفاق مشوهت )

ظت الىلذًت )الخدىم في امللشوض الىلذي( هى الزي ًادي بلى ظلش الفائذة والذخل، لزلً جيىن العُا

ت الىمُت الخللُذًت للىلىد–حغحر معخىي الذخل  ؤي العُاظت الىلذًت جيىن فلالُت وراث  -جبلا لىـٍش

هجاكت في خالت الخطخم في الخإزحر كلى ول مً ظلش الفائذة ومعخىي الذخل في ملابل جىاطم ؤو اولذام 

 الُت لىفغ فترة الخطخم، خُث ًىصب جإزشها كلى ظلش الفائذة دون الذخل.فلالُت العُاظت امل

ادة كشض الىلىد جيخلل )  -(Cهما هى في املىؼلت )–( LM2( بلى الُمحن خُث مىدنى )LM1فٍض

ألامش الزي ًدفض كلى الاظدثماس مما ًادي بلى  R4بلى  R5فُترجب كلى رلً اهخفاض ظلش الفائذة مً 

 اسجفاق الذخل.

ادي العُاظت املالُت في مثل هزه الـشوف بلى الخإزحر في الذخل، فلى صادث الذولت مً وال ج

( IS5فةن مىدً )–هفلاتها ؤو كللذ مً الظشائب ؤو هالهما مما بلذ اظخلماٌ العُاظت الىلذًت 

ذ ظلش الفائذة مً )IS6ظُيخلل غلى ؤكلى )  ( وال ًخغحر الذخل.R6( بلى )R5( فحًز
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( التي جمثل خالت املذي املخىظؽ )الحالت اللامت اللادًت( فلىذها ًخدذد Bؤما كىذ املىؼلت )

املعخىي الخىاصوي لعلش الفائذة والذخل، وكىذها ًخلادٌ الادخاس والاظدثماس، وجخىاصن الىفاًت الحذًت 

 لشؤط املاٌ مم ظلش الفائذة، وؤًظا ًخلادٌ كشض الىلىد والؼلب كلى الىلىد.

شض الاكخصاد بلى ؤصمت جطخم ًىصح باألخز بعُاظت هلذًت للخإزحر كلى والىدُجت ؤهه في خالت حل

ت الخللُذًت وامللاصشة مً خالٌ جذخل العلؼاث  ظلش الفائذة والذخل ملا، وهى ما رهبذ بلُه الىـٍش

 الىلذًت في حغُحر حجم الىخلت الىلذًت املخذاولت في املجخمم بما ٌعمذ بةكادة الخىاصن اللام.

ث العُاظخحن باالججاه امللاهغ بلظها البلع، بلى خالت مً كذم الُلحن بن اظخخذام ؤدوا

الىبحر خٌى الىخائج املخىكلت، خاصت وؤن ملذاس الخغحر في ول مً هزه ألادواث ظُلخمذ كلى خالت 

 الاكخصاد العائذة كبل اظخخذام هزه العُاظاث.
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 أدوات السياسة االقتصادية الكلية
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 ثمهيد: 

ججدز ؤلاشازة ئلى أن طعس طُاطت الصسف حعخبر مً أهم الظُاطاث الاكخصادًت التي جإزس على 

غيرها مً الظُاطاث الاكخصادًت وعلى طبُل اإلاثاٌ فان طُاطت جخفُع طعس الصسف، جإدي ئلى 

فاع ألاطعاز اإلادلُت في الدٌو الىامُت، مما ًإدي ئلى خدور طغىغ جضخمُت ًترجب عليها ازجفاع ازج

ألاطعاز اإلادلُت في الدٌو الىامُت، مما ًإدي ئلى خدور طغىغ جضخمُت ًترجب عليها ازجفاع جيلفت 

طعاز اإلادلُت ئهخاج الظلع التي ًخم ئهخاحها بمىاد خام، ومظخلصماث ئهخاج مظخىزدة، ومً زم ازجفاع ألا 

هدُجت ازجفاع أطعاز الظلع اإلاظخىزدة مما ٌظاهم بدوزه في ازجفاع ألاطعاز اإلادلُت وهى ما ًىعىع مسة 

 أخسي على كُمت العملت الىػىُت ملازهت بلُم العمالث ألاحىبُت وهىرا.

 ألاول: مضمون سياسة سعر الصرف وأهدافها. املبحث

 أوال: مضمون سياسة سعر الصرف.

، ووخدة واخدة مً عملت ٌعبر طع س الصسف عً العالكت بين وخدة مً عملت ئخدي الدٌو

دولت أخسي، أي أن اإلاعدٌ الري على أطاطه جددر مبادلت عملت ئخدي الدٌو ببلُت عمالث دٌو 

العالم، وبعبازة أخسي هى عدد الىخداث التي ًمىً مبادلتها مً عملت دولت ما بىخدة واخدة مً العملت 

 ألاحىبُت.

ت اإلادفىعاث في هم ا ًلصد به أًظا جلً الىطائل التي ًخم الحصٌى عليها في دولت ما، لدظٍى

بلد آخس، وبهرا اإلاعنى فان اإلالصىد بالصسف ألاحىبي هى الىلىد ألاحىبُت أو ألاوزاق التي حعؼي خلا في 

ألاهىاع فعلى الحصٌى عليها )مثل الىمبُاالث اإلاسحىبت على الخازج أو الحىالاث اإلاصسفُت اإلاخخلفت 

ت زمً هره  خعين علُه حظٍى طبُل اإلاثاٌ ئذا وان هىان مىاػً مصسي ٌظخىزد بظائع مً اهجلترا، ٍو

ت بالجىُه ؤلاطترلُني بظعس معين  البظائع بالجىُه ؤلاطترلُني فهرا اإلاىاػً طِبادٌ الجىيهاث اإلاصٍس

ت ما  كسشا للجىُه ؤلاطترلُني Cours de change (055ًؼلم علُه طعس الصسف  مثال(، زم ًلىم بدظٍى

 علُه مً دًً بالجىُه ؤلاطترلُني.

وهى بهرا ًجظد أداة السبؽ بين الاكخصاد اإلادلي وباقي الاكخصادًاث، فظال عً وىهه وطُلت 

ت  هامت للخأزير على جخصُص اإلاىازد بين اللؼاعاث الاكخصادًت، وعلى زبدُت الصىاعاث الخصدٍز

لً على الخضخم والىخائج والعمالت، وهى باإلطافت ئلى ذلً ًسبؽ بين وجيلفت اإلاىازد اإلاظخىزدة ومً ذ

أطعاز الظلع في الاكخصاد اإلادلي، وأطعازها في الظىق العاإلاُت، فالظعس العالمي والظعس اإلادلي للظلعت 

 مسجبؼان مً خالٌ طعس الصسف، وعادة ما ًخم الخمُيز بين عدة أهىاع مً طعس الصسف وهي:

هى ملُاض للُمت عملت ئخدي البلدان التي ًمىً جبادلها بلُمت عملت  ي:سعر الصرف الاسم-1

بلد آخس، ًخم جبادٌ العمالث أو عملُاث شساء وبُع العمالث خظب أطعاز هره العمالث بين بعظها 

خم جددًد طعس الصسف الاطمي لعملت ما جبعا للؼلب والعسض عليها في طىق الصسف في  البعع، ٍو

ًمىً لظعس الصسف أن ًخغير جبعا لخغير الؼلب والعسض، وبداللت هظام الصسف  لحظت شمىُت ما، ولهرا

 اإلاعخمد في البلد، فازجفاع طعس عملت ما ًإشس على الامخُاش باليظبت للعمالث ألاخسي.
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ٌعبر طعس الصسف الحلُلي عً الىخداث مً الظلع ألاحىبُت  سعر الصرف الحقيقي:-2

لُت، وبالخالي ًلِع اللدزة على اإلاىافظت، وهى ًفُد اإلاخعاملين الالشمت لشساء واخدة مً الظلع اإلاد

الاكخصادًين في اجخاذ كسازاتهم وبالخالي ًلِع اللدزة على اإلاىافظت، فيلما ازجفع طعس الصسف الحلُلي 

 ولما شادث اللدزة الخىافظُت.

ر في ٌعبر طعس الصسف الفعلي عً اإلاإشس الري ًلِع مخىطؽ الخغيسعر الصرف الفعلي: -3

طعس صسف عملت ما باليظبت لعدة عمالث أخسي في فترة شمىُت ما، وبالخالي مإشس طعس الصسف الفعلي 

ٌظاوي مخىطؽ عدة أطعاز صسف زىائُت، وهى ًدٌ على مدي جدظً أو جؼىز عملت ما باليظبت 

 إلاجمىعت أو لظلظلت مً العمالث.

ي، هى طعس اطمي ألهه عبازة الىاكع أن طعس الصسف الفعلسعر الصرف الفعلي الحقيقي: -4

عً مخىطؽ لعدة أطعاز صسف زىائُت، ومً أحل أن ًيىن هرا اإلاإشس ذا داللت مالئمت على جىافظُت 

 البلد اججاه الخازج، البد أن ًخظع هرا اإلاعدٌ الاطمي ئلى الخصحُذ باشالت أزس حغيراث ألاطعاز اليظبُت.

 ثاهيا: أهداف سياسة سعر الصرف.

 الصسف ئلى جدلُم مجمىعت مً ألاهداف أهمها:حظعى طُاطت طعس 

ًإدي جدظً طعس الصسف ئلى اهخفاض في مظخىي الخضخم اإلاظخىزد،  مقاومة الحضخم:-1

وجدظً في مظخىي جىافظُت اإلاإطظاث، ففي اإلادي اللصير ًيىن الهخفاض جيالُف الاطخيراد أزس 

ا ًمىنها مً جسشُد أداة ؤلاهخاج ئًجابي على اهخفاض مظخىي الخضخم، وجخظاعف أزباح اإلاإطظاث بم

في اإلادي اإلاخىطؽ، وهىرا جدلم اإلاإطظاث عىائد ئهخاحُت وجخمىً مً ئهخاج الظلع ذاث حىدة عالُت 

 بما ٌعني جدظً جىافظُتها.

ًإدي طعس الصسف الحلُلي الري ًجعل الاكخصاد أهثر جىافظُت ئلى  ثخصيص املوارد:-2

ل اإلاىازد ئلى كؼاع الظلع الدولُ ت )اإلاىحهت للخصدًس( وهرا ما ٌعمل على جىطع كاعدة الظلع جدٍى

الدولُت، بدُث ًصبذ عدد هبير مً الظلع كابال للخصدًس، وبالخالي ًلل عدد الظلع التي ًخم 

د ئهخاج الظلع التي واهذ حظخىزد مدلُا )ئخالٌ وازداث(، والظلع التي ًمىً جصدًسها،  ٍص اطخيرادها، ٍو

الصسف الحلُلي في ئعادة جخصُص اإلاىازد في أطىاق عىامل ؤلاهخاج، ئذ هما ًىعىع أزس حغُير طعس 

ادة اطخخدام عىصسي العمل وزأض اإلااٌ في كؼاع الخصدًس وفي الصىاعاث  ًإدي اهخفاطها ئلى ٍش

 اإلاىافظت لالطخيراد.

ًإدي طعس الصسف دوزا هاما في جىشَع الدخل بين الفئاث وبين اللؼاعاث  ثوزيع الدخل:-3

دًت )مىاد أولُت شزاعُت( هدُجت اهخفاض فعىد ازجفاع اللدزة الخىافظُت للؼاع الخصدًس الخللُ اإلادلُت،

عىد السبذ مً هرا الىطع ئلى أصحاب زؤوض  طعس الصسف الحلُلي، فان ذلً ًجعله أهثر زبدُت، َو

ألامىاٌ في الىكذ الري جىخفع فُه اللدزة الشسائُت للعماٌ، وعىد اهخفاض اللدزة الخىافظُت 

صسف الحلُلي(، فان ذلً ًإدي ئلى ازجفاع الىاحمت عً اهخفاض طعس الصسف الاطمي )ازجفاع طعس ال

اللدزة الشسائُت لألحىز في الىكذ الري جىخفع فُه زبدُت الشسواث العاملت في كؼاع الظلع الدولُت، 

فخللص اطدثمازها، وبهدف جللُص آلازاز الظلبُت الىاحمت عً طعس الصسف الخىافس ي، ًلجأ أصحاب 
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ة مثل طعس الصسف للصادزاث الخللُدي، طعس صسف اللساز أخُاها ئلى اعخماد أطعاز صسف مخعدد

 الىازداث الغرائُت...ئلخ.

ًمىً للبىً اإلاسهصي اعخماد طُاطت لخخفُع أطعاز الصسف مً ثىمية الصىاعات املحلية: -4

بخخفُع هام للعملت مما  8491أحل حصجُع الصىاعت الىػىُت، فللد كام البىً الفدزالي ألاإلااوي عام 

 شجع الصادزاث.

ت، هما اعخمدث الظلؼاث الىلدًت  وفي مسخلت زاهُت كام باعخماد طُاطت لخخفُع العملت اللٍى

الُاباهُت طُاطت الخخفُع لحماًت الظىق اإلادلي مً اإلاىافظت الخازحُت وحصجُع الصادزاث، وما بين 

ىُت غيرث هره الظلؼاث لظُاطتها باعادة جلُُم  8495-8445 وجدذ طغؽ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ظاهم هرا الخدظً للين في اعخباز ط ت اطخمسث في التزاًد َو عس الين، ئال أن الفىائع الخجاٍز

 الاطدثمازاث الُاباهُت هي ألافظل في الخازج.

 الثاوي: أدوات سياسة سعر الصرف. املبحث

لخىفُر هره الظُاطت وجدلُم أهدافها حظخعمل الظلؼاث العدًد مً ألادواث والىطائل 

 وأهمها:

 سعر صرف العملة: جعديل-أ

إلاا جسغب الظلؼاث الىلدًت في حعدًل جىاشن ميزان اإلادفىعاث، جلىم بخخفُع العملت أو ئعادة 

مها، إلاا جخدخل في ظل طعس صسف عائم فخعمل على الخأزير على جدظين أو جدهىز كُمت العملت،  جلٍى

عادة بسامج الخصحُذ وحظخخدم طُاطت الخخفُع على هؼاق واطع لدصجُع الصادزاث وجخظمنها في ال

اإلادعىمت مً كبل صىدوق الىلد الدولي، ئال أن هجاح هره الظُاطت ًخىكف على جىفس مجمىعت مً 

 الشسوغ:

احظاع الؼلب العالمي على مىخجاث الدولت بلدز واف مً اإلاسوهت، بدُث ًإدي جخفُع العملت  

ادة أهبر في الؼلب العالمي على اإلاىخجاث اإلاصدزة مً وظبت ا  لخخفُع.ئلى ٍش

طسوزة احظام العسض اإلادلي لظلع الخصدًس بلدز واف مً اإلاسوهت بدُث ٌظخجُب الجهاش  

 ؤلاهخاجي لالزجفاع في الؼلب أو الؼلب الجدًد الىاحم عً ازجفاع الصادزاث.

طسوزة جىفس اطخلساز في ألاطعاز اإلادلُت، وعدم ازجفاعها بعد الخخفُع ختى ال ًىعىع هرا  

 جفاع ألطعاز جيلفت اإلاىخجاث اإلادلُت.الازجفاع في صىزة از 

ل ألازس اإلاترجب عً   عدم كُام الدٌو اإلاىافظت ألاخسي باحساءاث ممازلت لخخفُع عمالتها مما ًٍص

 الخخفُع.

ت للخصدًس.   اطخجابت الظلع اإلاصدزة للمىاصفاث، الجىدة واإلاعاًير الصحُت وألامىُت الظسوٍز

ن جيىن مجمىع مسوهت الؼلب ومسوهت الصادزاث لبرهس واللاض ي بأ–الاطخجابت لشسغ مازشاٌ  

 أهبر مً الىاخد الصحُذ. 
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في ظل هظام أطعاز صسف زابخت أو شبه مدازة، جلجأ  اسحخدام اححياطات الصرف:-ب

الظلؼاث الىلدًت ئلى اإلادافظت على طعس صسف عملتها، فعىد انهُاز عملتها جلىم ببُع العمالث الصعبت 

وعىدما جخدظً العملت جلىم بشساء العمالث ألاحىبُت ملابل العملت  لديها ملابل العملت اإلادلُت

 اإلادلُت، وعىدما جيىن الاخخُاػاث غير وافُت ًلىم البىً اإلاسهصي بخخفُع العملت اإلادلُت.

عىدما جيىن العملت طعُفت ًلىم البىً اإلاسهصي باعخماد طُاطت  اسحخدام سعر الفائدة:-ج

ع خؼس  انهُاز العملت، في الىظام الىلدي ألاوزوبي عىدما اعخبر الفسهً  طعس الفائدة اإلاسجفع لخعٍى

أطعف مً اإلاازن ألاإلااوي، عمد بىً فسوظا ئلى جددًد أطعاز فائدة أعلى مً أطعاز الفائدة ألاإلااهُت، 

 ئال أن الخيلفت اإلاسجفعت لللسض تهدد الىمى.

اث وم مراقبة الصرف:-د بُعاث العملت جلض ي طُاطت مساكبت الصسف باخظاع اإلاشتًر

خم اطخخدامها إلالاومت خسوج زؤوض ألامىاٌ خاصت الخسوج اإلاظازبي  الصعبت ئلى زخصت خاصت، ٍو

 ومً الخدابير التي حعخمدها الظلؼاث الىلدًت:

ت اللبلُت للىازداث.   مىع الدظٍى

 ؤلالصام باعادة العمالث ألاحىبُت اإلادصلت في الخازج هدُجت الخصدًس طمً فترة شمىُت مدددة. 

ً ئلى الخازج كصد الظُاخت.   جددًد اإلاخصصاث بالعملت الصعبت اإلاىطىعت جدذ جصسف اإلاظافٍس

جلظُم الحظاباث البىىُت ئلى خظاباث لغير اإلالُمين حظخفُد مً الخدٌى الخازجي للعملت،  

ت اإلاعامالث مع الخازج ئال بترخُص مسجبؽ بعملُت  لها حظٍى وخظاباث للملُمين وال ًمىً عً ػٍس

ت   أو مالُت مبرزة.ججاٍز

يهدف هظام أطعاز الصسف اإلاخعدد ئلى جخفُع آزاز خدة  إقامة سعر صرف محعدد:-هـ

ت لخدمت بعع ألاغساض اإلادددة، ومً أهم الىطائل  الخللباث في ألاطىاق، وجىحُه الظُاطت الخجاٍز

ً أو أهثر لظعس صسف  العملت، اإلاظخخدمت هى اعخماد هظام زىائي أو أهثر لظعس الصسف بىحىد طعٍس

ت، أو ألاطاطُت أو وازداث اللؼاعاث  خعلم باإلاعامالث الخاصت بالىازداث الظسوٍز أخدهما مغالى فُه ٍو

اإلاساد دعمها وجسكُتها، أما الظلع اإلادلُت اإلاىحهت للخصدًس أو الىازداث غير ألاطاطُت فخخظع لظعس 

 الصسف العادي.
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 جمهيد:

ت الاكخصادًت اليلُت، وذلً مً وحهت       ٌعخبر الىمى الاكخصادي إخدي أهم اهخماماث الىظٍس

ير الظُاطاث الاكخصادًت ٌعخبر أخد أهم أهدافها، ومً حهت أخسي ٌعخبر الىمى الاكخصادي أخد اإلاعاً

التي حعىع صىزة الاكخصاد الىػني، فدظعى الدٌو حاهدة في جدلُم معدالث همى اكخصادًت خلُلُت 

ملبىلت ومظخدًمت، غير أّن الىمى الاكخصادًت ًخأزس بعىامل عدًدة، ومً بُنها كؼاع الخجازة الخازحُت 

 الىمى الاكخصادي.وذلً إلاا ًدمله هرا ألاخير مً أزاز على الاكخصاد اإلادلي وبالخالي على وطعُت 

  الىمو الاقتصادي. مفهوم :املبحث الاول 

ف:      ف الىمى الاكخصادي لىنها جسمي إلى هفع الفىسة، ومً أهم هره الخعاٍز  حعدث حعاٍز

 (ادة الىمُت في مخىطؽ الدخل الفسدي 9989العِظىي إبساهُم (: الىمى الاكخصادي هى مجسد الٍص

ور حغيراث هُيلُت مً أي هىع، اكخصادًت واهذ أو الحلُلي والري ال ًسجبؽ بالظسوزة بدد

 احخماعُت؛

 (: ًظُف بعع الخصائص الهامت للىمى الاكخصادي، خُث ًسي أن الىمى 9957لدوز)وا

لت، حعدي في بعدها  ادة اإلاظخمسة في حجم مخسحاث ؤلاهخاج ولفترة شمىُت ػٍى الاكخصادي هى الٍص

خصادي اإلاصاخب للدوزاث والخللباث الاكخصادًت، الصمني الفتراث الصمىُت الخاصت بالخىطع الاك

لت أو فتراث  والخىطع الىاجج عً عىامل غير عادًت أو فتراث الاهخعاغ التي جلي فترة السوىد الؼٍى

 الازجفاع اإلاؤكذ لبعع العىامل ألاخسي غير الدائمت؛

 لُت لىمى الظيان هما ًؤهد "والدوز" أن الىمى الاكخصادي الحدًث ًدظم باإلاصج بين اإلاعدالث العا

واإلاعدالث اإلاسجفعت إلاخىطؽ دخل الفسد الحلُلي، وهرا اإلاصج ًخظمً معدالث همى متزاًدة 

ادة في مخىطؽ دخل الفسد غالبا ما جأحي مً  باليظبت للىاجج الىلي. هما أطاف إلى أن الٍص

ُاث الخجدًداث والابخيازاث ألاطاطُت وذلً مثل جؼبُلاث الحصم اإلاعسفُت الجدًدة في عمل

 ؤلاهخاج والاكخصاد؛

  هما ٌعسف(Simon Kuzent)  الىمى الاكخصادي  9979الحاصل على حائصة هىبل في الاكخصاد

ل ألاحل في إمياهُاث عسض بظائع اكخصادًت مخىىعت بؼيل متزاًد للظيان،  ه: " ازجفاع ػٍى
ّ
بأه

وؤلاًدًىلىجي اإلاؼلىبت وهره ؤلامياهُاث اإلاخىامُت حظدىد إلى الخلىُت اإلاخلدمت والخىُف اإلاؤطس ي 

ف هميز مجمىعت مً الظماث:   لها". مً خالٌ الخعٍس

ل ألاحل وبالخالي الىمى اإلاظخدام؛ .9  الترهيز على الىمى ػٍى

 .الىمى عملُت في اإلاؤطظاحي الىظام أهمُت ًظهس مما إًدًىلىجي، و مؤطس ي جىُف وحىد طسوزة .2

ف أخسي:  هما وزدث حعاٍز

  حجم اليؼاغ الاكخصادي؛" وىطىف": الىمى هى الخغير في 

  بىهُه": الىمى الاكخصادي ما هى إال عملُت جىطع اكخصادي جللائي، جخم في ظل جىظُماث "

 احخماعُت زابخت ومدددة، وجلاض بحجم الخغيراث الىمُت الحادزت.
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ادة ؤلاهخاج أو الدخل الحلُلي في دولت  إذن ما ًمىً اطخيخاحه خٌى الىمى الاكخصادي على أهه معدٌ ٍش

 ا خالٌ فترة شمىُت معُىت.م

 مً خالٌ العسض الظابم للىمى الاكخصادي فئهه ًخبن لىا ما ًلي:

  ادة في هصِب الفسد، وهرا ال ًخدلم إال ادة في الىاجج اإلادلي مصحىبت بٍص ًجب أن جيىن الٍص

ادة في الـ: إذا وان ملداز الٍص PIBأهبر مً معدٌ همى الظيان، ومىه ًمىً ال:  لٌى

 معدل الىمو الضكاوي. –معدل الىمو الاقتصادي= معدل همو الدخل القومي 

  ٌادة الدخل الفسدي-ًجب أن ًيىن هرا اإلاعد ادة الىاجج اللىمي أو معدٌ ٍش  -معدٌ ٍش

  :خلُلي ولِع هلدي، أي ًجب أن ًيىن اإلاؤػس الخالي مىحب

معدل  -ردي الىقديمعدل الىمو الاقتصادي الحقيقي= معدل السيادة في الدخل الف

 التضخم

 ادة مظخدًمت ولِظذ مؤكخت  .ًجب أن جيىن هره الٍص

هما أن الىمى الاكخصادي ٌعىع الخغيراث الىمُت في الؼاكت ؤلاهخاحُت ومدي اطخغالٌ          

هره الؼاكت، فيلما ازجفعذ معدالث اطخغالٌ هره الؼاكت ؤلاهخاحُت اإلاخاخت في حمُع 

دث معدالث الىمى في الدخل الىػني، والعىع. هما أن الىمى اللؼاعاث الاكخصادًت اشدا

ادة الؼاكت ؤلاهخاحُت للبلد.  الاكخصادي ًخعلم أًظا باإلحساءاث الاكخصادًت التي حظتهدف ٍش

 عىاصر ومقاييط الىمو الاقتصادي. -2

 هىان عدة عىاصس للىمى الاكخصادي غير أن أهم هره العىاصس هي:     

  :مثل مجمىع االعمل ت التي ًمخلىها ؤلاوظان الطخخدامها في ٍو ائُت والفىٍس للدزاث الفيًز

ت لخلبُت خاحاجه، فالعمل ًيىن مسجبؽ بحجم بفئت  إهخاج الظلع والخدماث الظسوٍز

الظيان اليؼؼت في البلد، وبصفت أهثر وطىخا بئهخاحُت هرا العىصس والري ٌعمل على 

ادة حجم ؤلاهخاج.  ٍش

 :ىاصس الىمى الاكخصادي ألهه ٌظاعد على جدلُم الخلدم ٌعخبر عىصس مً ع رأش املال

 الخلني مً حهت وجدلُم جىطع في حجم الىاجج مً خالٌ الاطدثمازاث.

 :وهرا العىصس ًخمثل في مجمىع الىظم والىطائل  التقدم التقني أو التقدم التكىولوجي

ادة في عىصسي الىمى  الحدًثت اإلاظخعملت في العملُاث ؤلاهخاحُت، خُث أهه لى لم جددر ٍش

ادة في الؼاكت  ً مع خدور جلدم جىىىلىجي ألهه طىف ًددر هىان ٍش الاكخصادي آلاخٍس

 ؤلاهخاحُت.

ً الخالُين هما:    أما فُما ًخص ملاًِع الىمى الاكخصادي فئهه ًىحد اإلاعُاٍز

ٌ معايير الدخل:  -1  خُث ٌعخبر الدخل أهم عىصسا للُاض الىمى الاكخصادي، لىً الخالف ًيىن خى

 ػبُعت هرا الدخل:
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وهرا مً اكتراح "مُد" الري ًساه أفظل مً مخىطؽ هصِب الفسد مً الدخل الوطني الكلي:  -

ادة الظيان ال ٌعخبر همىا اكخصادًا والعىع إذا وان هىان  ادة الدخل مع ٍش الدخل، ألهه عىد ٍش

 اهخفاض الدخل مع اهخفاض الظيان بمعدٌ أهبر مىه ال ٌعني جخلفا.

وهرا زاحع إلى وىن أن بعع الدٌو لها مىازد وامىت باإلطافت إلى وطني الكلي املتوقع: الدخل ال -

 الخلدم الخىىىلىجي.

ٌعخبر أهثرها اطخعماال وصدكا في كُاض الىمى الاكخصادي، غير أهه ًىاحه  متوصط هصيب الدخل: -

الدخل، أهي الفئت  صعىباث في ؤلاخصائُاث الدكُلت وهرا ػبُعت الفئت الظياهُت التي ًلظم عليها

 العاملت والتي جفُد مً هىاحي ؤلاهخاج، أو الظيان هيل والري ًفُد مً هاخُت الاطتهالن.

 مبدئُا فئن الىمى الاكخصادي ًلاض خظب اإلالُاض البظُؽ له هما ًلي:

/ الدخل الحقيقي 1الدخل الحقيقي للفترة  – 2معدل الىمو الاقتصادي = الدخل الحقيقي للفترة 

 1للفترة 

أن الىمى الاكخصادي دالت لثالر  9956ٌعخبر "طىجس" في طىت  معادلت صىجر للىمو الاقتصادي: -

RSPD).......108(عىامل هما هى مىضح في اإلاعادلت الخالُت:                          

 : الادخــاز الصــافـي؛S: معدٌ الىمى الظىىي للدخل الفسدي؛         Dخُث أن:        

               Pإهـخاحــــُت زأض اإلاـــاٌ؛ :        R               اإلاعدٌ الظىىي لىمى الظيان : 

 :لألفساد، وجخمثل وهي مجمىعت مً اإلاؤزساث الخاصت بىىعُت الخدماث اإلالدمتاملعايير الاجتماعيت:  -2

 الخلدم الصحي و الري ٌعبر عىه بعدد الىفُاث، معدٌ جىكع الحُاة عىد اإلاُالد، ... -

مظخىي الخعلُم، والري ٌعبر عىه بيظبت الرًً ٌعسفىن الىخابت واللساءة، وظبت اإلاسجلين في  -

 مظخىٍاث الخعلُم، وظبت ؤلاهفاق على ؤلاهفاق،...

 معاًير الخغرًت، أي طىء الخغرًت أو هلصها . -

 : مفهوم التىميت الاقتصاديت واصتراجيجياتها.املبحث الثاوي

 مفهوم التىميت الاقتصاديت. -1

حعّسف الخىمُت الاكخصادًت على أنها " العملُت التي بملخظاها ًخم الاهخلاٌ مً خالت الخخلف إلى        

صاخب ذلً العدًد ت في البيُان الاكخصادي". هما  خالت الخلدم، ٍو ت والجىهٍس مً الخغيراث الجرٍز

ٌعسفها آخسون على أنها " العملُت التي بملخظاها ًخم دخٌى الاكخصاد الىػني إلى مسخلت الاهؼالق هدى 

 الىمى الراحي".

لت ألاحل لخدلُم الىمى الاكخصادي،          هما حعسف الخىمُت الاكخصادًت هظُاطت اكخصادًت ػٍى

لت ".ب  أنها " عملُت ًصداد بىاطؼتها الدخل الىػني الحلُلي لالكخصاد خالٌ فترة شمىُت ػٍى

مما ٌؼاز إلُه في الخىمُت الاكخصادًت جخظمً العدًد مً الخغيراث طىاء في حاهب العسض أو في      

 حاهب الؼلب هي:
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 * التغيراث في جاهب العرض:

 اهدؼاف مىازد حدًدة؛ 

 م زأض اإلااٌ؛الخىطع في عملُت جساه 

 جصاًد حجم الظيان؛ 

  إدخاٌ أطالُب إهخاج حدًدة؛ 

 جدظين اإلاهازاث؛ 

 ت؛ س اللدزاث الخىظُمُت و ؤلاداٍز  جؼٍى

 .حعدًالث مؤطظُت وجىظُمُت 

 * أما التغيراث في جاهب الطلب:

 حغير حجم الظيان وجسهُبه العمسي؛ 

 حغير مظخىي الدخل وهمؽ جىشَعه وحغير ألاذواق؛ 

 عاث وألاهظمت.الخغيراث اإلاؤطظ  ُت ألاخسي وهي الثلافُت والاحخماعُت وأػس الدؼَس

 اصتراجيجياث التىميت الاقتصاديت: -2

 إصتراجيجيت الىمو املتوازن: -أ

ًفظس معنى الىمى اإلاخىاشن بأوحه مخخلفت، "فهى ٌعني عىد البعع الاطدثماز في كؼاع زاهد مً           

عىد البعع آلاخس الاطدثماز الىاطع و اإلاتزامً في حمُع أحل دفعه إلى حاهب اللؼاعاث ألاخسي، و 

لُت و  اللؼاعاث و الصىاعاث، فُما ٌعني عىد آخسون الخىمُت اإلاخىاشهت مابين الصىاعاث الخدٍى

الصزاعت." وبالخالي فئن مفهىم الخىمُت اإلاخىاشهت جلخض ي الخىاطم في الخىمُت بين مخخلف اللؼاعاث في 

. الاكخصاد الىػني ختى جىمى 
ً
 هره اللؼاعاث معا

 الاهتقاداث املوجهت لإلصتراجيجيت: -

ت:          مً بين الاهخلاداث اإلاىحهت للىظٍس

  الاعخماد على الاهخفاء الراحي، خُث أن الىمى اإلاخىاشن ًسفع بصفت أو بأخسي

اإلاؼلم أو اليظبي، وبالخالي حني زماز الخجازة الدولُت، هظسا  الخخصص خظب الخفىق 

س ول اللؼاعاث في آن واخد؛ العخماد هره  ؤلاطتراجُجُت على جؼٍى

  لت لخدظين إهخاحُت هرا إهماٌ وؼاػاث اللؼاع الصزاعي، خُث ال جىحد أي ػٍس

 اللؼاع؛

  ع الصغيرة غير كابلت للىجاح هظسا ليىن حجمها اخخماٌ الاطدثماز في العدًد مً اإلاؼاَز

 الحجم؛ أكل مً الحجم ألامثل الري ًمىىىا مً الحصٌى على وفساث

   .عدم واكعُت مؼسوع ههرا، هظسا لظسوزة جىفس أمىاٌ ضخمت لخىفُره 
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 إصتراجيجيت الىمو غير املتوازن: -ب

دًً لفىسة الىمى الغير مخىاشن وذلً هظًسا ألن الىمى اإلاخىاشن ًخؼلب           ٌعخبر "هيرػمان" مً اإلاٍؤ

ا صالحت إلاعالجت مؼاول الدٌو اإلاخلدمت اطدثمازاث واطعت ال ػاكت للدٌو الىامُت بها، و هرلً أنه

 مً 
ً
فلؽ. وجىؼىي فىسة الىمى الغير مخىاشن على أن الاطدثمازاث جخصص للؼاعاث معُىت بدال

. وبالخالي فئهه ًخم جىحُه زأض اإلااٌ اإلاخاح 
ً
 متزامىا

ً
جىشَعها على حمُع كؼاعاث الاكخصاد الىػني جىشَعا

 ألاخسي.إلى كؼاعاث مددودة ختى حظاًس اللؼاعاث 

ت فئن اخخُاز صىاعاث إطتراجُجُت في كؼاعاث معُىت جلىد إلى خلم فسص          خظب هره الىظٍس

د مً الخىمُت، خُث ٌظسي الىمى مً اللؼاعاث اللائدة إلى  اطدثماز حدًدة و بالخالي جؤدي إلى مٍص

 اللؼاعاث الخابعت.

سي "هيرػمان " الخىمُت على أنها طلظلت مً ؤلاخ          خالالث التي حظخمس و ًخم اإلادافظت عليها. هره ٍو

د مً الحىافص على الاطدثمازاث الجدًدة و التي بدوزها جخلم ال جىاشن حدًد. هرا  ؤلاخخالالث جخلم اإلاٍص

ٌعني وحىد اطدثمازاث زائدة جيخج عنها وفساث خازحُت هره الىفساث جدفص على هجاح اطدثمازاث حدًدة 

لت الاطدثمازاث اإلاخلازبت"، وبالخالي فئهه خظب هيرػمان فئن هدف أو هما ٌظميها هيرػمان طلظ

 الظُاطاث ؤلاهمائُت ًخمثل في:

 د مً الىفساث الخازحُت؛  حشجُع الاطدثمازاث التي جخلم اإلاٍص

  .الحد مً اإلاؼسوعاث التي حظخخدم الىفساث الخازحُت 

ــــم خلـــم ا         خــــخالٌ مخعمـــد لالكخصــــاد وأخظـــً وطـــُلت لخدلُــــم الىمـــى خظــــب هيرػـــمان هــــي عـــً ػٍس

 إلطــــــتراجُجُت مسطــــــىمت، ًــــــخم وفلهــــــا اللُــــــام بدفعــــــت هبيــــــرة فــــــي عــــــدد مــــــً الصــــــىاعاث و اللؼاعــــــاث 
ً
ػبلــــــا

ؤلاطـــــتراجُجُت وجيـــــىن بـــــدوزها مدفـــــصة للؼاعـــــاث و صـــــىاعاث أخـــــسي، و جخميـــــز الاطـــــدثمازاث ؤلاطـــــتراجُجُت 

ــدعم هير  ػــمان زأًــه بلىلــه أن جــاٍز  الــدٌو بخدلُلهــا لــىفساث خازحُــت أهبــر مــً السبدُــت اإلادللــت منهــا، ٍو

خىمُـــت فـــي هـــره الـــدٌو مـــً ألاوؼـــؼت اإلاخلدمـــت ًبـــين أن الخىمُـــت فيهـــا لـــم جىـــً جىمُـــت مخىاشهـــت، بـــل بـــدأث ال

 اللؼاعاث السئِظُت التي سحبذ معها ألاوؼؼت ألاخسي.و 

 الاهتقاداث املوجهت لإلصتراجيجيت :-

 ن؛عدم جددًد جسهُبت و اججاه و وكذ الىمى غير اإلاخىاش  .9

 الخللُل مً كُمت معىكاث الىمى الغير مخىاشن؛ .2

ادة الاطدثمازاث الخازحُت؛ .3  إمياهُت الخعسض للخطخم هدُجت ٍش

 أن الظغىغ الىاحمت عً عدم الخىاشن كد جىبذ عملُت الخىمُت.  .4

 الفروقاث الجوهريت بين الىمو الاقتصادي والتىميت الاقتصاديت.  -3

ما همسادفين لبعظهما، وخاصت في ألادبُاث الاكخصادًت ألاولى، إن مصؼلحي الىمى والخىمُت اطخخد    

لت.لىً هىان فسوق بين  ادة في الىاجج الىػني ؤلاحمالي خالٌ فترة شمىُت ػٍى فىالهما ٌؼير إلى معدٌ الٍص

 اإلاصؼلحين، هي:
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 الخىمُت الاكخصادًت أوطع مً الىمى الاكخصادي؛ 

  وحعمل على حغُير البيُان والهُيل الاكخصادي الخىمُت الاكخصادًت جىؼىي على إحساءاث معُىت

والاحخماعي والثلافي لدؼمل حمُع أبعاد اإلاجخمع، لرا فئن معدٌ الخىمُت الاكخصادًت ًيىن 

ادة معُىت  معخمد جدلُله بمىظىز ػامل. بِىما الىمى الاكخصادي فهى جللائي، والري ٌعني ٍش

الحلُلي عبر الصمً دون وحىد في معدٌ همى الدخل الىػني ومعدٌ همى الدخل الىػني 

 إحساءاث معخمدة لخدلُم هرا اإلاعدٌ بصىزة معُىت؛

  ادة، في خين الىمى الاكخصادي ال يهخم بخىشَع عائده، أي ال يهخم بمً ٌظخفُد مً زماز هره الٍص

 جسهص الخىمُت الاكخصادًت على أن ًصل عائدها إلى الؼبلاث الفليرة داخل اإلاجخمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 



 

 

 

 

 

 
 

 السادسالفصل 

 مفهوم التضخم 

 وحتليله يف الفكر االقتصادي
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 جمهيد: 

مً املخفم كلُه بحن املالُت والاكخصاد أهه لِع ليلمت الخضخم ملنى واخد، أو مفهىم مددد، 

ً والللماء، وذلً باخخالف امللصىد مىه والصمً الري  ف الخضخم كىد هؤالء املفىٍس بل اخخلف حلٍس

ف الخاص بيلمت الخضخم والري هادي به مفىسو اللسن  خل فُه، ف  99فالخلٍس ًخخلف كً الخلٍس

ف الري طاد في فترة مً الصمً كد اخخلف  ً وهرلً فئن الخلٍس الري هادي به مفىسو اللسن اللؼٍس

ف هثحرة ليلمت الخضخم  ف في هفع الفترة، وحظىد حلاٍز كىه في فترة أخسي، بل وكد ًخخلف هرا الخلٍس

ف واخخالف وحهاث هـسهم.باخخال   ف اللاللحن لهر  الخلاٍز

 املبحث ألاول: مفهوم التضخم.

لم ًخفم كلماء الاكخصاد كلى حلٍسف مددد للخضخم ًللى كبىال كاما في الفله الاكخصادي، 

واطخخدام مصؼلح الخضخم بسش همفهىم هـسي ًسجبؽ بالـىاهس الاكخصادًت التي كاهذ منها 

ف ما ًلي:اكخصادًاث اللالم ومً   أهم هر  الخلاٍز

' الخضخم بأهه الازجفاق املظخمس املدظىض في املظخىي gandener ackley*ٌلسف "وازدهحر أهلي '

 اللام لألطلاز أو ملدٌ ألاطلاز".

ظُف ألاطخاذ أهلي كالال "ولسف الخضخم بأهه خالت الازجفاق املظخمس في ألاطلاز ولِع  ٍو

جب جدلُلها وفلا مللاًحر  ألاطلاز اللالُت، وبلبازة أخسي إن الخضخم ٌلبر كً خالت كدم الخىاشن، ٍو

 خسهُت ولِع بملاًحر طاهىت".

لسف "وىزجحر " " الخضخم بأهه الخالت التي جأخر فيها كُمت الىلىد باالهخفاض، أي grouther*َو

 كىدما جأخر ألاطلاز باالزجفاق".

اد اث في الدخل الىلدي أهبر مً *ًسي "بُجى" أهه "جخىفس خالت الخضخم كىدما جصبذ الٍص

." اداث في همُت إلاهخاج املخدللت بىاطؼت اطخخدام كىاصس إلاهخاج التي جدصل كلى جلً الدخٌى  الٍص

ف جؤهد كلى أن امللصىد بالخضخم هى ازجفاق ألاطلاز ولِع ألاطلاز اللالُت،  ول هر  الخلاٍز

الىلي كىد مظخىي ألاطلاز الظالدة مما مؼحرة إلى وحىد خالت كدم الخىاشن بحن اللسض الىلي والؼلب 

 ًؤدي إلى ازجفاق املظخىي اللام لألطلاز.

ادة املدظىطت في همُت الىلىد". *"فيشر":  الري وصفه بأهه "الٍص

ادة الظلم والخدماث". *"بيرو":  الخضخم هى اشدًاد الىلد الجاهص دون ٍش

ليظبت لىمُت البظائم، اشدًاد وطالل الدفم املظخلملت بصىزة غحرة كادًت با *"كمف":

ً خالٌ مدة ملُىت".  والخدماث امللسوطت كلى املؼتًر

ادة الؼلب كلى اللسض". *"ليرنر":  "ٍش

 "ازجفاق غحر مىخـم لألطلاز". *"روبنس":

 "الخضخم هى الازجفاق املظخمس في ألاطلاز". *"مارشال":



 حماضرات يف هقياس: املتغريات االقتصادية الكلية                                     وحتليله يف الفكر االقتصاديهفهىم التضخن : السادسفصل ال
 

 04 إعذاد: د. حموذ صالح                                                                     املركز اجلاهعي بتيسوسيلث                                                        

اللىصس الىلدي هلامل "الخضخم هى الخسواث اللامت الزجفاق ألاطلاز الىاػئت كً  *"كلوز":

 مدسن ودافم".

 ولىً في الخلُلت إن ولمت الخضخم إهما حلني ملان ومفاهُم هثحرة منها:

 كىدما جسجفم ألاطلاز ازجفاكا غحر كادي، وغحر مألىف. التضخم في ألاسعار: 

كىدما جسجفم الدخٌى الىلدًت لألفساد ازجفاكا غحر كادي وغحر مألىف،  التضخم في الدخل: 

 لخضخم في ألاحىز وألازباح.ومنها ا

ادة هبحرة، ومظخمسة في الىلىد املخداولت في ألاطىاق. التضخم في العملت:  ؼمل ول ٍش  َو

ؼمل الازجفاق الخاصل ألزمان كىامل إلاهخاج الظالد في أطىاق  التضخم في التكاليف:  َو

 الظلم والخدماث

لني الازجفاق املفسغ واملظخمس  وهجد أن املفهىم املظخخدم لـاهسة الخضخم هى "جضخم ألاطلاز" َو

       لألطلاز الري ًصاخبه اهخفاض في اللُمت الخلُلُت لىمُت الىلىد.

 

 .-كياس معدل التضخم – : الاركام اللياسيتاملبحث الثاني

  مفهوم الاركام اللياسيت: -9

لصد بالسكم اللُاس ي هى كبازة كً ملُاض إخصائي ٌظخخدم للُاض الخغحر اليظبي الر    ي ًؼسأ ٍو

كلى ؿاهسة ملُىت واألطلاز وألاحىز والىمُاث وغحرها، خُث جيظب فُه مجمىق أو ملدٌ الـاهسة في 

فترة شمىُت ملُىت أو ميان حغسافي ملحن التي جدعى بفترة امللازهت إلى هفع الـاهسة في فترة شمىُت أخسي 

 أو ميان حغسافي أخس جدعى بفترة ألاطاض.

 ما واهذ وحلخبر ألازكام اللُاطُت لأل 
 
 وغالبا

 
طلاز واخدة مً أكدم املؤػساث الاكخصادًت وأوطلها اهدؼازا

دزحت الاهخمام بها مسجبؼت بؼدة الخضخم، فيلما ازجفم ملدٌ الخضخم ولما اشدادث الخاحت إلى مؤػس 

زكمي ًمىً مً خالله كُاض الخضخم وأحساء امللالجاث التي جلخظيها ؿاهسة الخضخم كلى املخغحراث 

صادًت املخخلفت. خُث حلخبر ألازكام اللُاطُت مً أهم املؤػساث للُاض الخضخم في الاكخصاد الاكخ

اللىمي، ذلً الن أهم الاطخخداماث السلِظُت لألزكام اللُاطُت لألطلاز هى اطخخدامها بؼيل مباػس 

ألاطلاز  همؤػس زكمي للُاض ػدة الخضخم ػاملا أن ألازكام اللُاطُت لألطلاز جلِع الخغحر في مظخىي 

ظخفاد منها في مخابلت جؼىز الخضخم وملازهخه ما بحن أهىاق  فأنها حلخبر أفظل مؤػس للُاض الخضخم َو

 ألاطلاز )املظتهلً، حملت، اطخحراد( أو ما بحن فئاث الظيان أو ما بحن ألاكؼاز أو غحرها مً امللازهاث.

إلى كُاض دزحت هرا الخضخم، الن  وجيىن ألازكام اللُاطُت مهمت في جددًد ػبُلت الخضخم باإلطافت

 ٌظاكد الظلؼت 
 
السكم اللُاس ي ٌلبر كً جؼىز اللُمت الىلدًت للظلم املىخجت، وهى برلً ٌلخبر مؤػسا

الخخؼُؼُت كلى هؼف ومساكبت اخخالٌ الخىاشن بحن كسض الظلم والؼلب كليها باكخباز أن خسهت 

فت إلى الخؼىز الخلُلي ملظخىي امللِؼت ومىاحهت ألاطلاز هي أخد أهم املؤػساث لهرا الاخخالٌ، باإلطا

الاخخىاكاث التي جسافم كملُت الخىمُت، هما ًمىً مً خاللها الخلسف كلى ألاخىاٌ الاكخصادًت لدولت 

مً خالٌ دزاطت املخغحراث الاكخصادًت في البلد للمظاكدة كلى الخيبؤ بما ًمىً أن ًددر للمخغحراث 
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كدة أهىاق مً ألازكام اللُاطُت في الاكخصاد اللساقي التي ًمىً مً املخخلفت في املظخلبل، وهىان 

 خاللها كُاض دزحت الخضخم فُه وهي:

 السكم اللُاس ي ألطلاز املظتهلً.

 السكم اللُاس ي ألطلاز الجملت.

 املخفع الظمني للىاجج املدلي إلاحمالي.

 السكم اللُاس ي ألطلاز الاطخحراداث.

 :كالركم اللياس ي ألسعار املستهل -2

هى كبازة كً وطُلت إخصالُت للُاض الخغحراث في أطلاز الظلم والخدماث املؼتراة مً كبل املظتهلً. 

أي أهه مؤػس ٌلىع الخغحراث اليظبُت في أطلاز أهم الظلم والخدماث التي ٌظتهلىها الفسد مً وكذ 

ظتهلً ٌلىع لىا ألخس ملازهت مم طىت ملُىت هي طىت ألاطاض، وكلُه فان السكم اللُاس ي ألطلاز امل

ادة في الىفلاث امللِؼت الىاػئت هدُجت حغحر أطلاز الظلم والخدماث الالشمت والتي ًمىً  ملداز الٍص

 الخصٌى كليها بىفع الىمُاث في طىت ألاطاض.

ومً الظسوزي مالخـت أن الخغحراث في أطلاز املظتهلً جخأزس بلدة كىامل مً أهمها أطلاز الخجصلت، أما 

خخلف اللىامل ألاخس  ي فهي جخللم بالخغحراث في هىكُت الظلم والخدماث واملبالغ التي أهفلذ كليها، ٍو

السكم اللُاس ي ألطلاز املظتهلً كً السكم اللُاس ي لظلس الخجصلت، وذلً الن ألاخحر ٌؼمل حمُم الظلم 

الظلم  التي جدخل طمً ججازة الخجصلت، بِىما ًسهص السكم اللُاس ي ألطلاز املظتهلً كلى مجمىكت مً

 حظمى طلت املظتهلً.

 للخغحراث الخاصلت في املظخىي اللام لألطلاز، أي 
 
 مهما

 
لخبر السكم اللُاس ي ألطلاز املظتهلً مؤػسا َو

الخضخم الخاصل في اكخصاد بلد ملحن، هما ٌظخفاد مىه همخفع للىصٌى إلى ألاطلاز الثابخت لبلع 

لفت بخىفحر أزكام دكُلت وملبرة لهرا املخغحر ملا له املؤػساث الاكخصادًت املهمت خُث حلنى الدٌو املخخ

 مً أطاض مباػس بسفاهُت الفسد واملظخىي أمللاش ي له.

وجىاحه كملُت جسهُب واخدظاب ألازكام اللُاطُت مؼاول كدًدة ًأحي في ملدمتها مؼيلتي حظلحر الظلم 

جمثُله للىاكم، ذلً الن ألاطلاز  وجددًد همؽ ألاوشان ملا لها مً أزس هبحر كلى دكت السكم اللُاس ي ودزحت

التي حلىظها ألازكام اللُاطُت ألطلاز املظتهلً أهما حلخمد كلى ألاطلاز السطمُت ملبُلاث الخجصلت وهي 

 ال حلىع ألاطلاز الفللُت خاصت في ألاوكاث التي ٌظُؼس كلى أطلاز الظىق كىي اللسض والؼلب. 
 
غالبا

د الؼلب ا لىلي كلى اللسض الخلُلي للظلم والخدماث، فان ذلً ًىلد ففي أوكاث الخضخم، كىدما ًٍص

 ملددودًت اللسض باليظبت للؼلب، وهرا بدوز  ٌشجم كلى خلم طىق 
 
 في مظخىي ألاطلاز هـسا

 
ازجفاكا

 طىداء ال حلىظها ألازكام اللُاطُت لألطلاز.  

 الركم اللياس ي الضمني )املخفض الضمني للناجج املحلي إلاحمالي( :  -3

لسكم اللُاس ي الظمني للىاجج املدلي إلاحمالي مً أهثر ألازكام اللُاطُت التي مً املمىً الاكخماد ٌلخبر ا

لخبر السكم اللُاس ي الظمني  كليها همؤػس للُاض الخغحراث التي جددر في املظخىي اللام لألطلاز، َو

 وذلً الن الىاجج املدلي إلاحمالي ًخظمً واف
 
ت أطلاز الظلم والخدماث مً أهثر ألازكام اللُاطُت ػمىال
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املخاخت في الاكخصاد اللىمي، فان املخفع الظمني ٌلىع الخغحر الري ًؼسأ كلى أطلاز وافت الظلم 

والخدماث طىاء واهذ اطتهالهُت أم وطُؼت أم إهخاحُت، هما أهه ًظم أطلاز الجملت وأطلاز الخجصلت 

، باإلطافت إلى ذلً أهه ال ًثحر مؼيلت ألاوشان التي 
 
 ملا

 
حلؼى لألزكام اللُاطُت وأخؼاء الخدحز التي غالبا

 ما ًخم الىكىق فيها. 

وملا وان حصٍء مً الىاجج املدلي إلاحمالي ًصدز إلى خازج البلد فان املخفع الظمني لىاجج املدلي 

إلاحمالي ال ٌلىع الخضخم داخل البلد فدظب وإهما الخضخم في أطلاز الظلم املصدزة. وكلُه فاهه 

زحت هبحرة بأطلاز الىفؽ باليظبت لدٌو الىفؼُت، الن الىفؽ في جلً الدٌو ٌؼيل وظبت مهمت ًخأزس بد

خم اخدظاب السكم اللُاس ي الظمني للىاجج املدلي  مً الىاجج املدلي إلاحمالي ومً اللُمت املظافت له، ٍو

ت كلى الىاجج املد م كظمت الىاجج املدلي إلاحمالي باألطلاز الجاٍز لي إلاحمالي باألطلاز إلاحمالي كً ػٍس

 في مئت.   
 
   الثابخت مظسوبا

 :الركم اللياس ي لالستيراداث -4

ٌظخفاد مً السكم اللُاس ي لظلس الىخدة مً الاطخحراداث للُاض الخضخم املظخىزد، وولما واهذ 

 
 
 في زفم وظب مظاهمت الاطخحراد في امللسوض الظلعي هبحرة ولما للب الخضخم املظخىزد دوزا

 
هبحرا

 الخضخم داخل البلد املظخىزد.

، هما ًمىً الخصٌى كلى هر  
 
وحلخبر بُاهاث الخجازة الخازحُت واخدة مً أكدم وأوطم البُاهاث جىفسا

ده همسهُت جخظمً  البُاهاث مً دالسة الىمازن خُث ًخم اطخحراد أو جصدًس الظلم بمىحب جصٍس

 الاطخحراد والخصدًس وجفاصُل أخسي لغسض السطىم الىمسهُت.  مىاصفاث الظللت وهمُتها وكُمتها وبلد

خم أكداد السكم اللُاس ي لالطخحراداث بأجباق هفع ألاطع اللامت املخبلت في أكداد السكم اللُاس ي  ٍو

لألطلاز فُما كدا بلع الجىاهب التي جخص الخجازة الخازحُت والتي حظخىحب ملالجاث خاصت في 

خحراداث، فلىدما ًخم أكداد السكم اللُاس ي لالطخحراداث ًجب الالتزام بأهبر أكداد السكم اللُاس ي لالط

كدز ممىً مً الخىصُاث الدولُت لظمان امللازهاث ما بحن الدٌو خاصت كىدما ًيىن الهدف مىه هى 

 ًجسي حلاون بحن دٌو 
 
دزاطت هُفُت اهخلاٌ الخضخم مً بلدان اللالم املخخلفت إلى البلد امللني، وغالبا

 لالم في أكداد السكم اللُاس ي لالطخحراداث أوطم بىثحر مما هى كلُه باليظبت ألي زكم كُاس ي أخس.ال

 

 .الفجواث التضخميت: طرق كياس املبحث الثالث

 معامل الاستلرار النلدي )أو الضغط التضخمي( : -1

لى كىامل ٌظدىد ملامل الاطخلساز الىلدي في حىهس  كلى املىهج الىلدي الري ٌلصي وؼىء الخضخم إ

ادة مىاؿسة في حجم امللسوض الظلعي  ادة في همُت الىلىد دون ٍش هلدًت بدخت، بلبازة أخسي أن أي ٍش

حلد الظبب السلِس ي إلى بسوش ؿاهسة الخضخم. وأن مىؼم هرا امللُاض هى أهه أذا اشدادث همُت الىلىد 

ادة في الىاجج املدلي إلاحمالي فان ذلً طىف ًترحم في ػيل وحىد فالع ػلب، مما  بيظبت أهبر مً الٍص

ًؤدي إلى اخخالٌ الخىاشن بحن جُاز ألاهفاق الىلدي وجُاز اللسض الخلُلي للظلم والخدماث والري ًجد 

حلبحر  في ػيل طغىغ جضخمُت ًدفم ألاطلاز هدى الازجفاق، وهى ًسي أن الظغؽ الخضخمي ًدىاطب 
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 مم الفسق ما بحن الخغحر في كسض الىلد والخغحر 
 
في حجم الىاجج املدلي إلاحمالي باألطلاز الثابخت. ػسدًا

مىً الخلبحر كىه وفم اللاهىن الخالي:   ٍو

            B = 
M

M  - 
Y

Y 

 خُث أن :

 B: ملامل الاطخلساز الىلدي أو الظغؽ الخضخمي.  

: ملدٌ الخغحر في كسض الىلد.
M

M 

Y

Y .ملدٌ الخغحر في الىاجج املدلي إلاحمالي باألطلاز الثابخت : 

الخف مً امللادلت الظابلت أهه إذا حظاوي ملدٌ الخغحر في كسض الىلد مم ملدٌ الخغحر في حجم  ٍو

، وهرا ًدٌ كلى أن ألاطلاز 
 
مظخلسة، الىاجج املدلي إلاحمالي فان ملامل الاطخلساز الىلدي ٌظاوي صفسا

أما إذا وان ملدٌ الخغحر في كسض الىلد أهبر مً ملدٌ الخغحر في الىاجج املدلي إلاحمالي فان ملامل 

)الاطخلساز الىلدي ًيىن مىحب،
Y

Y  <
M

M=B وهرا ًدٌ كلى وحىد طغؽ جضخمي ًدفم ألاطلاز )

حر في كسض الىلد أكل مً ملدٌ الخغحر في الىاجج املدلي إلاحمالي هدى الازجفاق، أما إذا وان ملدٌ الخغ

فان ملامل الاطخلساز الىلدي ًيىن طالب،)
Y

Y  >
M

M=B وهرا ًدٌ كلى اهخفاض مظخىي أطلاز )

 الظلم والخدماث أي وحىد اججا  اهىماش ي في الاكخصاد اللىمي.

 :معيار فائض الطلب  -2

واللسض الىلي  ( Aggregate Demandًلِع هرا املؤػس الاخخالٌ الخاصل بحن الؼلب الىلي )

(Aggregate Supply للظلم والخدماث، خُث ًخمثل الؼلب كلى الظلم والخدماث باألهفاق اللىمي )

وض والري ٌؼمل ألاهفاق الاطتهالوي  والاطدثمازي )الخاص والخيىمي( وحغحر في املخصون، أما امللس 

ظدىد هرا امللُاض في حىهس  كلى  الظلعي فأهه ًخمثل بالىاجج املدلي إلاحمالي باألطلاز الثابخت، َو

ت هُجز في الؼلب الفلاٌ وجددًد مظخىي ألاطلاز، خُث جفترض هر   املىؼللاث ألاطاطُت لىـٍس

ادة مىاؿسة في امللسوض الظلع ادة في الؼلب الىلي الفلاٌ دون أي ٍش ت أن أي ٍش ي فان ذلً الىـٍس

مىً كُاض فالع الؼلب وفم الصُغت الخالُت. دفم ألاطلاز هدى الازجفاق ٍو  ٍو
 
 جضخمُا

 
 طُىلد طغؼا

      

      Dx  = ( Cp + Cg + Ip + Ig + E ) – y 

 خُث أن :

Dx .ٌأحمالي الؼلب الفلا : 

Cp .ت  : الاطتهالن الخاص باألطلاز الجاٍز

Cg ت.: الاطتهالن الخيىمي باألطلاز الج  اٍز

Ip .ت  : الاطدثماز الخاص باألطلاز الجاٍز

Ig .ت  : الاطدثماز الخيىمي باألطلاز الجاٍز
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E  .الخغحر في املخصون : 

  y .الىاجج املدلي إلاحمالي باألطلاز الثابخت : 

ادة ألاهفاق الىلي كلى الىاجج املدلي إلاحمالي الخلُلي فان  الخف مً امللادلت أكال ، أهه في خالت ٍش ٍو

(، وهرا فالع الؼلب طُلىع هفظه في ػيل Cp+Cg+Ip+Ig+E>yً طِىلىع بؼيل فالع ػلب )ذل

 إلى الىاجج املدلي إلاحمالي 
 
ا ازجفاق في مظخىي أطلاز الظلم والخدماث، أما إذا وان ألاهفاق الىلي مظاٍو

أما  ( فان فالع الؼلب طِظاوي صفس وهرا ًدٌ كلى اطخلساز ألاطلاز،Cp+Cg+Ip+Ig+E=Yالخلُلي )

( فان هرا ًدٌ كلى Cp+Cg+Ip+Ig+E<yإذا وان الىاجج املدلي إلاحمالي الخلُلي أهبر مً ألاهفاق الىلي )

ادة امللسوض الظلعي ومً زم اهخفاض في مظخىي أطلاز الظلم والخدماث.  ٍش

 معيار الفجوة التضخميت : -3

وحىد كالكت زابخت بحن  ٌلخمد مؤػس الظُىلت املدلُت الىلدًت في ألادب الىلدي كلى أطاض افتراض

ت )الىاجج املدلي إلاحمالي الخلُلي(  ملداز الؼلب كلى ألازصدة الىلدًت مً حهت وحجم امللامالث الجاٍز

 مً حهت أخسي.

فئذا ما خافف الىمى في الىاجج املدلي إلاحمالي في مظخىي واخد أو اهخفع بملداز ملحن فان ملداز 

دافف كلى هفع املظخىي أو ًىخفع بىفع امللداز بغُت الؼلب كلى الىلىد ألغساض امللامالث طُ

ت الىلدًت أن الخغحراث التي جددر  الخفاؾ كلى اطخلساز املظخىي اللام لألطلاز. خُث جفترض الىـٍس

في كسض الىلد ًيبغي ان جدىاطب مم الخغحراث التي جددر في الىاجج املدلي إلاحمالي الخلُلي وهرا ما 

ادة في كسض الىلد بؼيل الري ًؼلم كلُه باطخلساز الظىق  الىلدًت وجىاشنها، وبخالف ذلً فان أي ٍش

ادة في الىخاج املدلي إلاحمالي الخلُلي، فان ذلً ًلىد إلى ازجفاق مظخىي ألاطلاز وجدهىز  ًفىق الٍص

اللىة الؼسالُت للىلىد، وكلُه فان الخضخم الىلدي هى هدُجت فُع الخُازاث الىلدًت في الاكخصاد 

 لخالي ًمىً خظاب الفجىة الىلدًت وفم امللادلت الخالُت.الىلي وبا

 

       t =  M - 
Y

Y
Mt 

 خُث أن :

.الفجىة الىلدًت الخضخمُت : 

M .كسض الىلد : 

y ي باألطلاز الثابخت.: الىاجج املدلي إلاحمال 

واهذ  9989-9981( أن الفجىة الخضخمُت في الظىق الىلدًت خالٌ الفترة 7ًالخف مً الجدٌو زكم )

مىحبت، وهرا ما ًدٌ أن الخضخم الىلدي ًلترن بفُع الخُازاث الىلدًت في الاكخصاد الىلي، وهما 

 مم ملُاز ملامل الا 
 
طخلساز الىلدي خالٌ مدة ًالخف أن ملُاز الفجىة الخضخمُت  ًخفم جماما

الثماهِىاث, خُث وان الظغؽ الخضخمي خالٌ طىىاث الثماهِىاث مىحب مما ًدٌ كلى ازجفاق ألاطلاز 

 بالؼيل الري صىزجه لىا ألازكام اللُاطُت ألطلاز املظتهلً.
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 .: جفسير التضخم في الفكر الاكتصادياملبحث الرابع

 نظريت كميت النلود(:. جفسير التضخم وفم املدرست الكالسيكيت )9

 :(The quantity theory of money) 

ادة الىبحرة في كسض الىلد الري  ًرهب الاكخصادًحن الىالطُىُحن في جفظحر الخضخم مً خالٌ الٍص

ادة هبحرة في الؼلب كلى الظلم والخدماث، مما ٌظبب ازجفاق في املظخىي اللام لألطلاز،  ًيخج كنها ٍش

 لهرا
 
 في الؼلب مما ًترجب  فالخضخم ًيخج وفلا

 
الخفظحر كً إلافساغ في كسض الىلىد الري ًىلد إفساػا

كلُه ازجفاق في مظخىي ألاطلاز، أي اهه خالت مً خاالث كدم الخىاشن بحن اللسض والؼلب الىلدًحن 

ت الىالطُىُت في جفظحر الخضخم مً خالٌ  مىً جىطُذ الىـٍس لرا فأهه ٌظمى بالخضخم الىلدي، ٍو

 صُغخحن :

 صيغت أرفنج فيشر )نظريت املعامالث( :  أ.

ت الخغحراث في مظخىي اللام ألاطلاز مً خالٌ الصُاغت التي كدمها الاكخصادي  جفظس هر  الىـٍس

 The( في هخابه الؼهحر )اللىة الؼسالُت للىلىد( )Irving Fisherألامحروي ألاطخاذ أزفىج فِؼس )

purchasing power of money)  اطُت حظد فيها أفياز هلدًت 9999الصادز في كام ، إذ كدم صُغت ٍز

ت امللامالث( وحلل مً صُغخه هر  أداة لؼسح مُياهُىُت  والتي كسفذ بملادلت الخبادٌ أو )هـٍس

لها املظخىي اللام لألطلاز والخللباث التي جددر فُه. وجأخر  اللالكت الظببُت التي ًخددد كً ػٍس

 ملادلت الخبادٌ الصُغت الخالُت:

M V = P Y  

or    
Y

MV P  =     

 خُث أن : 

M . همُت الىلىد املخداولت 

V . طسكت جداٌو أو )دوزان( الىلىد 

y . ت  حجم الىاجج الري ًمثل حجم امللامالث الخجاٍز

P . املظخىي اللام لألطلاز 

لبر كً MVإذ ًمثل الجاهب ألاٌظس مً امللادلت ) الىلىد املىفلت كلى بىمُت  M( الجاهب الىلدي َو

طسكت دوزان الىلىد، فأنها حؼحر إلى مخىطؽ كدد املساث التي جىفم فيها وخدة  Vالظلم والخدماث و 

خألف PYالىلىد خالٌ فترة شمىُت ملُىت، أما الجاهب ألاًمً مً امللادلت فُمثل الجاهب الظلعي ) ( ٍو

لامالث أي كُمت امللسوض مً الظلم مً همُت امللامالث مظسوبت في مظخىي أطلازها وجمثل كُمت امل

 والخدماث وهى ما ٌلني حظاوي حاهبي اللالكت.

الخف مً امللادلت، بافتراض زباث اللىامل ألاخسي كلى خالها )طسكت دوزان الىلىد وحجم  ٍو

 
 
الىاجج( فان املظخىي اللام لألطلاز هى دالت لىمُت الىلىد، وأن املظخىي اللام لألطلاز ًدىاطب ػسدًا
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 مم حغحر في همُت الىلىد، وان الخضخم لِع مم 
 
همُت الىلىد وبالخالي فان كُمت الىلىد جدىاطب كىظُا

ت كلى حملت مً الفسطُاث أهمها: ادة املدظىطت في كسض الىلد. وحظدىد هر  الىـٍس  أال الٍص

 للخبادٌ واهجاش امللامالث. .9
 
 إن الىلىد لِظذ أال وطُؼا

أي جأزحر كلى حجم إلاهخاج، وهى ٌلبر كىه بمبدأ خُاد الىلىد إن حغحر في همُت الىلىد ال ًباػس  .2

 في الخُاة الاكخصادًت .

ادة في همُت الىلىد جرهب مباػسة هدى ألاهفاق. .3  إن الٍص

 طُادة خالت الخىؿُف اليامل. .4

 إن اللسض ًخلم الؼلب املظاوي له )كاهىن طاي لألطىاق(. .5

 إن املىافظت الياملت هي التي حظىد في الىـام الاكخصادي. .6

 اللاداث املخلللت بدفم الدخٌى وألاهفاق )طسكت الدوزان( زابخت في املدًحن اللصحر واملخىطؽ. .7

حجم امللامالث زابخت في املدي اللصحر، الن إلاهخاج ٌلخمد كلى همى الظيان وإلاهخاحُت وحغحراث  .8

 ببؽء.  الخىىىلىحُت وهي أمىز جخغحر 

( وفم جصىز فِؼس P( هى امللسز السلِس ي لألطلاز )Mالاطخيخاج املهم هىا هى أن كسض الىلد )

ت الىلدًت الىالطُىُت الىازدة أكال  فان همُت الىلىد املخداولت ) ( Mوكلُه وفي ؿل افتراطاث الىـٍس

ًخلسب في طىء همُت جصبذ ممثلت لؼلب الىلي في الاكخصاد وان ألاهفاق الىلي كلى الظلم والخدماث 

ت للؼلب الىلي  ت همُت الىلىد الىالطُىُت جىلىع بصىزة هـٍس الىلد املخداٌو وبالخالي فان الىـٍس

(، وان الؼلب الىلي ًخأزس بالىمُاث الىلدًت املخاخت yوبافتراض زباث حجم امللامالث أو حجم إلاهخاج )

ادة امللسوض الىلدي ًؤزس في املظخىي  اللام لألطلاز مً خالٌ اهخلاٌ مىدنى أو امللسوطت، وأن ٍش

( مما D2( إلى )D1الؼلب الىلي وهما مىضح في الؼيل الخالي، خُث اهخلل مىدنى الؼلب الىلي مً )

 (.P2( إلى مظخىي أكلى هى )P1جسجب كلُه اهخلاٌ املظخىي اللام لألطلاز مً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دددددت همُدددددت الىلدددددىد إلدددددى اهخلددددداداث كدًددددددة منهدددددا افتراطدددددها أن اللامدددددل ألاطاسددددد ي  وللدددددد حلسطدددددذ هـٍس

املددددددد ملظددددخىي ألاطددددلاز هددددى حغحددددر فددددي همُددددت الىلددددىد وان حمُددددم اللىاصددددس ألاخددددسي فددددي امللادلددددت زابخددددت، وفددددي 

الخلُلت فأهه ال ًمىً إزحداق اللالكدت الظدببُت إلدى كىصدس واخدد فلدؽ، فجمُدم اللىاصدس فدي امللادلدت جدؤزس 

                                                              S                                    P 
 المستوى العام لألسعار

                                                                                 
                                                                               D2 

 
                                                                                         D1  

 
                                                                                                      

P2  
                       D2  

             
                         D1                                                                       P1  

 
 

  Yالدخل أو الناتج 
                                                              S 

  ( تحديد مستوى األسعار طبقًا لنظرية كمية النقود4شكل رقم )
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ت كلى الدوز الظلبي لألطلاز وأهملدذ الددوز الاًجدابي، وكدد  وجخأزس بيل اللىاصس ألاخسي، وكد زهصث الىـٍس

اكخبددددرث أن مظددددخىي ألاطددددلاز هددددى دالددددت لىمُددددت الىلددددىد، فددددي خددددحن حغحددددراث ألاطددددلاز ًمىددددً أن جددددؤزس فددددي همُددددت 

الىلىد خاصدت أذا أخدرها بىـدس الاكخبداز كىصدس الخىكلداث، همدا ًدؤزس مظدخىي ألاطدلاز كلدى حجدم امللدامالث 

ددادة حجددم الخجددازة، همددا  وذلدً أن ازجفدداق ألاطددلاز  ٌشددجم كلددى جىطددم اليؼدداغ الاكخصددادي ممددا ًددؤدي إلددى ٍش

دددددت زبددددداث طدددددسكت دوزان الىلدددددىد، غحدددددر أن طدددددسكت دوزان الىلدددددىد جخغحدددددر مدددددم حجدددددم الخجدددددازة  افترطدددددذ الىـٍس

دددت خالدددت الخىؿُدددف اليامدددل وهدددى خالدددت ًخلدددرز وحىدهدددا فدددي الخُددداة  ومظدددخىي ألاطدددلاز، همدددا افترطدددذ الىـٍس

 الاكخصادًت .

ت مً اهخلاداث فأنهدا زهدصث كلدى خلُلدت مهمدت ال ًمىدً دخظدها، وهدي ومه ما حلسطذ هر  الىـٍس

دادة فدي همُدت الىلدىد طدخيىن  دت فدي حجدم الىداجج فدان هدر  الٍص ادة مىاٍش ادة في همُت الىلىد دون ٍش أن أي ٍش

 كامل حىهسي في ازجفاق ألاطلاز.

 (:Cambridge Equationب. نظريت ألارصدة النلدًت )معادلت كمبردج( )

دت ألازصددة الىلدًدت، خُدث  ت همُت الىلىد والتي حلدسف بأطدم هـٍس لت الثاهُت لؼسح هـٍس إن الؼٍس

سهددددددا كلددددددى ًددددددد هخبددددددت اكخصددددددادًى حاملددددددت همبددددددردج واألطددددددخاذ ) و  Robertsonو  Marshallجدددددم ػددددددسخها وجؼٍى

Pigouددددت هددددي إدخالهددددا فىددددسة الؼلددددب ك لددددى الىلددددىد، أي (، والفىدددسة ألاطاطددددُت التددددي زهددددصث كليهددددا هددددر  الىـٍس

حجددددم ألازصدددددة الىلدًددددت التددددي ًسغددددب ألافددددساد الاخخفدددداؾ بهددددا ألغددددساض امللددددامالث، وجأخددددر ملادلددددت ألازصدددددة 

 الىلدًت الصُغت الخالُت.

M = P.YK  

 خُث أن :

M . كسض الىلد 

Y . الىاجج اللىمي الخلُلي 

P . املظخىي اللام لألطلاز 

K  الاخخفدداؾ بهددا هأزصدددة هلدًددت طدداللت . وهددي كبددازة كددً اليظددبت مددً الدددخل الىلدددي التددي ًسغددب ألافددساد

مللىب طسكت دوزان الىلىد )
V

1 =K. ) 

ت ألازصددة الىلدًدت أن مظدخىي ألاطدلاز، ًخدددد باملظدخىي الدري ًدظداوي فُده  وكد أوضخذ هـٍس

فدددددي مظددددخىي اللدددددام  كددددسض الىلددددىد مدددددم الىمُددددت املؼلىبدددددت منهددددا التدددددي ًسغددددب ألافدددددساد الاخخفدددداؾ بهدددددا، فددددالخغحر 

لألطدلاز أهمددا ًسحددم إلددى خدددور حغحددراث فددي الىمُددت امللسوطددت مددً الىلددىد أو الىمُددت املؼلىبددت مددً الىلددىد أو 

، لدرلً فدان الؼلدب كلدى الىلدىد هدى ػلدب كلُده هلدىة ػدسالُت ممدا ٌلندي هىدا أن للىلدىد وؿُفدت 
 
وليهمدا ملدا

 وؿُفتها وىطُؽ للمبادلت فل
 
 ؽ.أخسي وهي همخصن لللُمت بدال

 مددً فىددسة الخددىاشن بدددحن كددسض الىلددد والؼلددب كلُدده فدددي جددًددد مظددخىي اللددام لألطدددلاز، 
 
واهؼالكددا

دددت جفتدددرض زبددداث اليظدددبت ) فدددي ألاحدددل اللصدددحر وذلدددً الن هدددرا الؼلدددب ًخدددددد بمجمىكدددت مدددً  (Kفدددان الىـٍس

ت امللددددامالث وامل ددددل مثددددل كدددداداث املجخمددددم فددددي دفددددم وحظددددٍى ُددددٌى اللىامددددل ًصددددلب حغحرهددددا أال فددددي ألاحددددل الؼٍى
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دت زبداث الدجدم الخلُلددي للملدامالث همدا هدى الخدداٌ  الاطدتهالهُت لألفدساد، همدا افترطدىا أهصدداز هدر  الىـٍس

فددددي املدزطددددت الىالطددددُىُت وذلددددً الن هددددرا الدجددددم ًخىكددددف كلددددى املددددىازد الاكخصددددادًت، وكلددددى كدددددد الظدددديان 

ُلت إلكددددادة الخددددىاشن ( وىطددددMواطددددخخدام الخىىىلىحُددددا فددددي إلاهخدددداج، أمددددا فُمددددا ًخللددددم بخغحددددر كددددسض الىلددددد )

ددم الظددلؼاث الىلدًددت، ومددً هىددا ًمىددً  ددت ًددسون أن حغحددراث كددسض الىلددد جددخم كددً ػٍس فأهصدداز هددر  الىـٍس

أن هىضددح بددان مظددخىي اللددام لألطددلاز الددري ٌظددىد فددي أي لخـددت أهمددا ًخددددد بىدداء كلددى الخددىاشن بددحن همُددت 

 لؼاملددا جدلددم الخلددادٌ بددحن الىلددىد امللسوطددت وهمُددت الىلددىد املؼلىبددت وان مظددخىي ألاطددلاز ًيددىن 
 
مظددخلسا

ادة فدي ػلدب أفدساد املجخمدم كلدى ألازصددة الىلدًدت فدان ملندى ذلدً طدىف ًللدل  هاجحن الىمُخحن. فان أي ٍش

أهفدددداق أفدددددساد املجخمدددددم كلدددددى الظدددددلم والخددددددماث ممدددددا ًددددؤدي إلدددددى اهخفددددداض ألاطدددددلاز وازجفددددداق كُمدددددت الىلدددددىد، 

دددددر اللىدددع فدددئذا كلدددل أفدددساد املجخمدددم الاخخفددداؾ  بأزصددددة هلدًدددت فدددان ذلدددً ًدددؤدي إلدددى ازجفددداق ألاطدددلاز ٍو

 مدم حجدم السصدُد الىلددي، 
 
واهخفاض كُمت الىلىد، وبالخالي فان مظخىي اللام ألاطدلاز ًدىاطدب كىظدُا

دددددت مدددددا هدددددى إال دالدددددت لفدددددالع الؼلدددددب ) ( الدددددري ًدددددددر فدددددي Excess demandفالخضدددددخم وفدددددم هدددددر  الىـٍس

كلدددى ػلدددب ألافدددساد كلددددى هلدددىد، وهدددرا الفدددالع البددددد أن الاكخصددداد اللدددىمي هدُجدددت لالهخفددداض الددددري ًؼدددسأ 

 كلى اللسض فخخجه ألاطلاز هدى الازجفاق هما مىضح في الؼيل الخالي :
 
 ًصاٌو طغؼا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادة ػلب ألافساد لألزصدة الىلدًت فان مظخىي ألاطلاز  خُث ًالخف مً ػيل في خالت ٍش

ددرP1ًىخفع إلى مظخىي ) اللىع كىد اهخفاض الؼلب كلى الىلىد فان  ( فترجفم كُمت الىلىد، ٍو

 ( وهى ما ٌلني اهخفاض كُمت الىلىد .P2مظخىي ألاطلاز ًسجفم إلى مظخىي )

دددت همُددت الىلدددىد فأنهددا ال جىؼبدددم مددم الىاكدددم  وإذا هـسهددا إلدددى الفددسوض اللامدددت التددي جلدددىم كليهددا هـٍس

لهددددا بظدددد هىلت لالهخددددداء بهددددا فددددي جفظددددحر الددددري ولِؼدددده فددددي البلدددددان الىامُددددت، فددددأن هددددر  الفددددسوض ًمىددددً جؼَى

الظغىغ الخضخمُت في الدٌو املخلدمت، وخاصدت الفدسوض التدي كامدذ كليهدا ملادلدت ازفدىج فِؼدس أن ودل 

ادة في همُت الىلىد جرهب مباػسة هدى ألاهفاق والري ٌظدبب ازجفداق فدي مظدخىي اللدام لألطدلاز، إال أن  ٍش

ددددادة فددددي كددددسض الىلددددد ال جباػددددس املالخددددف فددددي البلدددددان الىامُددددت التددددي جخمحددددز بازجفدددداق د زحددددت الاهخىدددداش، فددددان الٍص

                                                                                       
P مستوى العام لألسعار 

                                                                     
D 
 

                                                                    
B                P2  
 

                                                            A  
                                                                                      

P1  
 

                            D   
 

 كمية األرصدة النقدية 
 المطموبة          

 ( تفسير التضخم طبقًا لمعادلة كمبردج4شكل رقم )
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 ًددددفم ألاطدددلاز هددددى الازجفددداق بلددددز مدددا 
 
 ػددددًدة كلدددى جُددداز ألاهفددداق الىلددددي، وبالخدددالي ال حؼددديل زلدددال

 
طدددغىػا

ت مً كىة .  جمثله هر  املٌُى الاهخىاٍش

ت :2  . جفسير التضخم في ضوء املدرست الكينًز

الخللبدددداث فددددي مظددددخىي ألاهفدددداق اللددددىمي )أي ألاهفدددداق  ًىؼلددددم هُجددددز فددددي جفظددددحر الخضددددخم مددددً خددددالٌ

الاطددتهالوي وألاهفددداق الاطدددثمازي وألاهفددداق الخيددىمي( همدددددد زلِسدد ي ملظدددخىي ألاطددلاز والخىؿُدددف، وذلدددً 

 مدددً الخغحدددراث Accelerator( واملعجدددل )Multiplier)باطدددخخدام أدواث جدلُلُدددت حدًددددة واملظددداكف 
 
( بددددال

ددددت فددددي جفظددددحر املظددددخىي اللددددام لألطددددلاز كددددً التددددي جددددددر فددددي همُددددت الىلددددىد، خُدددد ددددت الىُجًز ث جخخلددددف الىـٍس

ددت الىمُددت مددً خددالٌ اطددخخدام وطددالل مخخلفددت، وهددر  الىطددالل جدبلددىز فددي النهالُددت فددي الخفاكددل بددحن  الىـٍس

كددددىي اللددددسض الىلددددي وكددددىي الؼلددددب الىلددددي، ولبُددددان هددددرا الخفاكددددل كلددددى مظددددخىي ألاطددددلاز ًفددددسق هُجددددز بددددحن 

 خالخحن:

 ى :الحالت ألاول

وولندددي بدددرلً خالدددت مدددا كبدددل وصدددٌى الاكخصددداد اللدددىمي مظدددخىي الاطدددخخدام اليامدددل، خُدددث جىحدددد 

 وخاصدددت ألاًددددي اللاملدددت، خُدددث 
 
 جامدددا

 
مدددىازد اكخصدددادًت وػاكددداث إهخاحُدددت ملؼلدددت وغحدددر مظدددخغلت اطدددخغالال

دددادة فدددي الؼلدددب الفلددداٌ أو )الؼلدددب الىلدددي ا ملخىكدددم( ًيدددىن إلاهخددداج ًخمخدددم بمسوهدددت جامدددت، ومدددً زدددم فدددان أي ٍش

ددادة جىاطدبُت فددي حجددم الاطددخخدام وإلاهخدداج،  ددادة فددي همُددت الىلدىد، طددخؤدي بدددوزها إلددى ٍش الىاػدئت هدُجددت ٍش

ددادة  فددي مظددخىي  ددادة فددي همُددت الىلددىد طددىف جددؤدي إلددى ٍش ددادة فددي الؼلددب الفلدداٌ املخىلدددة هدُجددت ٍش أي أن ٍش

ادة في مظخىي ألاطلاز وذلً بفلل مسوهت  الجهاش إلاهخاجي. الاطخخدام وإلاهخاج دون ٍش

ادة في همُت الىلىد طىف لً ًيىن لها أي ازس مدظىض فدي ازجفداق ألاطدلاز ػاملدا  وكلُه فان أي ٍش

دددادة  دددادة فدددي الؼلدددب املترجدددب كلدددى ٍش هىدددان بؼالدددت، وان مظدددخىي الخىؿُدددف طدددىف ًدددصداد بدددىفع اليظدددبت الٍص

 همُت الىلىد.

هداث الخضدخمُت فددي الـهدىز ختدى وأن لددم ومدم ذلدً فلدد أػدداز هُجدز أهده مدً املخىكددم أن جبددأ الاججا

ًىدددً الاكخصددداد كدددد بلدددغ مظدددخىي الخىؿُدددف اليامدددل. وأػلدددم هُجدددز كلدددى هدددرا الىدددىق مدددً الخضدددخم بالخضدددخم 

الجصئي، إذ ًيؼأ هرا الىىق مً الخضخم بظبب ؿهدىز الاخخىاكداث التدي جصدِب الجهداش إلاهخداجي، أو هدُجدت 

دادة إلاهخاحُدت، طغؽ هلاباث اللمداٌ كلدى أادخاب ألاكمداٌ لسفدم ألا  لدت ال جدىاطدب مدم ملددٌ ٍش حدىز بؼٍس

ت في بلع الصىاكاث التي جمىنهم مً زفم أطلاز مىخجاتهم .  وهرلً وحىد بلع املٌُى الاخخياٍز

 الحالت الثانيت :

دادة فدي  أما في الخالت الثاهُت فان ألاحهصة إلاهخاحُت جصل إلى أكصد ى ػاكاتهدا فدي إلاهخداج، فدان أي ٍش

دددددادة مىددددداؿسة فدددددي مظدددددخىي الؼلدددددب الىلدددددي الف دددددادة همُدددددت الىلدددددىد طدددددىف ًدددددؤدي إلدددددى ٍش لددددداٌ الىاشددددد د بظدددددبب ٍش

ألاطدددلاز، وذلدددً بظدددبب كددددم مسوهدددت الجهددداش إلاهخددداجي و وصدددىله إلدددى الؼاكدددت اللصدددىي، خُدددث جبلدددغ مسوهدددت 

 كىد مظخىي الخىؿُف اليامل.
 
 كسض الظلم والخدماث صفس جماما

ت فان لِع مدً ا  لهر  الىـٍس
 
دادة ومم ذلً فأهه ػبلا دادة فدي همُدت الىلدىد ٍش لظدسوزي أن جدؤدي ٍش

ددادة فددي مُددٌى  ددادة همُددت الىلددىد ٍش مىدداؿسة فددي مظددخىي ألاطددلاز فددي خالددت الخىؿُددف اليامددل، فلددد ًصدداخب ٍش
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دت  ألافساد لالدخاز والاهخىاش بدُث ال ًؤدي ذلً إلى ازجفاق في حجم الؼلب الفلداٌ. ومدً هىدا جلخدص هـٍس

ىلددىد ال ٌلخبددر كىصددس فلدداٌ فددي جددًددد املظددخىي اللددام لألطددلاز ذلددً كىددع هُجددز، إلددى أن الخغحددر فددي همُددت ال

ددادة حجددم الؼلددب الىلددي كلددى حجددم  ددت همُددت الىلددىد، فالخضددخم مددً وحهددت هـددس هُجددز هددى ٍش مددا جلددسز  هـٍس

ددددادة فددددي املظددددخىي اللددددام لألطددددلاز  ددددادة مدظىطددددت ومظددددخمسة ممددددا ًددددؤدي إلددددى خدددددور ٍش اللددددسض الخلُلددددي ٍش

( الددددري جددددم الخؼددددسق إلددددى مىطددددىق 9خضددددخمُت. وهمددددا هددددى واضددددح فددددي ػدددديل زكددددم )وبالخددددالي خدددددور الفجددددىة ال

 الفجىة الخضخمُت كىد هُجز في املبدث الثاوي.

وكدددد خصدددس هُجدددز اللىامدددل املددددددة لدجدددم الخىؿُدددف باملُدددل الخددددي لالطدددتهالن والىفاًدددت الخدًدددت 

 لسأض املاٌ وطلس الفالدة.

اللدددددام لألطدددددلاز وذلدددددً بظدددددبب ػبُلدددددت فهدددددى ٌلخلدددددد بلددددددم الخىاطدددددب بدددددحن همُدددددت الىلدددددىد ومظدددددخىي 

اللالكدددت بدددحن همُددددت الىلدددىد والؼلدددب الىلددددي الفلددداٌ، إذ أن الخغحدددر فددددي كدددسض الىلدددد ًددددؤزس فدددي الؼلدددب الىلددددي 

ددادة كددسض الىلددد جددؤدي إلددى  ددخم ذلددً مددً خددالٌ ملدددٌ طددلس الفالدددة، إذ أن ٍش الفلدداٌ بؼدديل غحددر مباػددس ٍو

ادة فدي حجدم  دادة فدي حجدم الاطددثماز جدؤدي اهخفاض في ملدٌ طلس الفالدة ومً زم ٍش الاطددثماز، وان الٍص

ادة مظخىي إلاهخاج والاطخخدام. ادة في الؼلب الىلي الفلاٌ ومً زم ٍش  بفلل كمل املظاكف إلى ٍش

همددا ٌؼدداز كلددى الخدلُددل الىُجددزي مالخـدداث كدًدددة، ًددأحي فددي ملدددمتها أن الخدلُددل الىُجددزي ًبخلددد 

 كً واكم البلدان الىامُت، ألهه و 
 
 لخفظدحر ألاشمداث الاكخصدادًت فدي الددٌو املخلدمدت، همدا أن هثحرا

 
طم أصال

اطخخدام هُجز ألدواجه الخدلُلُت في جفظحر الفجدىة الخضدخمُت واملظداكف واملعجدل، فدان هدر  ألادواث ال 

جيىن أدواث فلالت في اكخصدادًاث البلددان الىامُدت وذلدً الن هدر  البلددان جدددر فيهدا حظدسباث هثحدرة فدي 

ددددم ازجفدددداق املُددددل الخدددددي لالطددددخحراد وازجفدددداق املُددددل لالهخىدددداش إطددددافت إلددددى ذلددددً أن الخدلُددددل الدددددخل كددددً  ػٍس

الىُجددددزي افتددددرض أن الخغحددددر فددددي مظددددخىي ألاهفدددداق ًددددؤدي إلددددى ؿهددددىز مخغحددددراث أخددددسي والؼلددددب كلددددى الىلددددىد، 

، همدا أن والظلم الاطتهالهُت، والاطدثماز وغحرها، فان مثل هر  اللالكداث غحدر مىحدىدة فدي الددٌو الىامُدت

 الخدلُل الىُجزي ًفترض وحىد طىق كالُت الىفاءة، وهرا غحر مىحىد في الدٌو الىامُت.

 . جفسير التضخم في ضوء املدرست النلودًت )مدرست شيكاغو( :3

( لخفظدددحر الخضدددخم، و أًمدددان كددددد هبحدددر مدددً الاكخصدددادًحن Keynesكلدددى الدددسغم مدددً مداولدددت هُجدددز )

ت الىالطُ دت بأداله، أال أن الىـٍس ىُت بدأث جـهس مً حدًد، ووان أػهس مدً جدىلى الددفاق كدً هدر  الىـٍس

ددمان ) ( ومجمىكدت مدً أطداجرة حاملدت Milton Fridmanوإكدادة صدُاغتها بصدىزة حدًددة هدى مُلخدىن فٍس

 ػُياغى.

وللدددددد ؿهدددددسث أفيددددداز هدددددر  املدزطدددددت فدددددي الخمظدددددِىاث اللدددددسن املا ددددد ي، واهخمدددددل هضدددددجها ووضدددددخذ 

ددددمان كددددد كظدددماتها السلِظدددُت فددددي كلدددد ا لظددددخِىاث، إال أن أفيددداز هددددر  املجمىكدددت وكلددددى زأطدددهم مُلخددددىن فٍس

 مدً ألاهصداز والخدابلحن وهدم ٌلسفدىن  ن 
 
ددا زاحذ في طبلُىاث اللدسن املا د ي واهدظدبذ كلدى أزطدُتها مٍص

 ( .Monetaristsبمصؼلح الىلدًحن )

دل بدحن الخضدخم والبؼ الدت، ذذ ال وحدىد أي جسي هر  املدزطت أهه ال جىحد كالكدت كلدى املددي الؼٍى

صدددلت بدددحن مخىطدددؽ ملددددالث الخضدددخم ومخىطدددؽ ملددددالث البؼالدددت، همدددا جدددسي هدددر  املدزطدددت أن الخضدددخم 
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ؿدددددداهسة هلدًددددددت بدخددددددت ، ولِظددددددذ لدددددده صددددددلت بـدددددداهسة حمددددددىد ألاحددددددىز وهلابدددددداث اللمدددددداٌ، فالظددددددبب السلِسدددددد ي 

دددادة إلاهخددداج، إذ إن املخغحدددر الس  دددادة همُدددت الىلدددىد بظدددسكت أهبدددر مدددً ٍش لِسددد ي الدددري ًيبغدددي أن للخضدددخم هدددى ٍش

ًؤخددر بلددحن الاكخبدداز لفهددم حغحددراث ألاطددلاز هددى همُددت الىلددىد باليظددبت لىخدددة إلاهخدداج ولددِع أحمددالي همُددت 

ددددددمان أن هىدددددان كالكدددددت وزُلدددددت بدددددحن حغحدددددراث همُدددددت الىلدددددىد لىخددددددة واخددددددة مدددددً الىددددداجج  دددددسي فٍس الىلدددددىد، ٍو

دل. أي أن الخغحدراث التدي جدددر فدي همُدت الىلدىد باليظدبت لىخددة  وحغحراث مظخىي ألاطلاز فدي ألاحدل الؼٍى

ددددمان أن اللامدددل  مدددً الىددداجج ًسافلددده حغحدددراث مهمدددت فدددي مظدددخىي ألاطدددلاز بدددىفع الاججدددا ، وبدددرلً ٌلخبدددر فٍس

 الىلدي هى اللامل الخاطم في حغحراث مظخىي ألاطلاز.

ددددمان بدددأن اللامدددل الخاطدددم لخغحدددراث ألاطدددلاز هدددى حغحدددر همُدددت الىلدددىد  وكلدددى الدددسغم مدددً اكتدددراف فٍس

 ليل وخدة مً الىاجج، أال أهه ًسي اللالكت بُنهما لِظذ حامدة وذلً بظبب وحىد كاملحن هما :

 حغحراث إلاهخاج . -

 حغحراث همُت الىلىد التي ًسغب ألافساد الاخخفاؾ بها. -

دددددمان أن حجددددم إلاهخدددداج هددددى مخغحددددر مظددددخلل كددددً املخغحددددراث فددددي  فبيظددددبت إلددددى اللامددددل ألاٌو ًددددسي فٍس

طددددلاز، فهددددى كىصددددس مخغحددددر ولددددِع همُددددت زابخددددت همددددا هددددى الخدددداٌ لدددددي الفىددددس الىلدددددي اللىامددددل الىلدًددددت وألا 

الىالطدددُيي ، وكلُددده فلىددددما ًيدددىن السصدددُد الىلددددي فدددي الاكخصددداد زابدددذ للفتدددرة مددددددة مدددً الدددصمً ولىدددً 

حجدددم إلاهخددداج الىلدددي جظددداكف خدددالٌ هفدددع الفتدددرة، فظدددىف ًترجدددب كلدددى ذلدددً اهخفددداض مظدددخىي ألاطدددلاز 

ت ملظددددخىاها ألاصدددلي كىددددد بلددداء ألاػددددُاء ألاخدددسي كلددددى خالهدددا. فخللُددددل ذلدددً هبددددىغ بملدددداز الظددددلف باليظدددب

.  همُت الىلىد باليظبت لىخدة مً الىاجج ولِع همُت الىلىد إلاحمالُت في الخداٌو

أما باليظدبت إلدى اللامدل الثداوي فأهده ممىدً أن ًفظدس اللالكدت بدحن الخغحدر فدي همُدت الىلدىد باليظدبت 

خىكدف لىخدة إلاهخاج ومظخىي ألا  دل ٍو دمان أن الؼلب كلى الىلدىد مظدخلس فدي ألاحدل الؼٍى سي فٍس طلاز ٍو

 كلى كاملحن:

 :. املستوى الحليلي للدخل والثروة1

( 
 
دددددددمان أن الاخخفدددددداؾ بددددددالىلىد ٌلددددددد أمددددددس همالُددددددا دددددددمان مفهددددددىم Luxuryًددددددسي فٍس ظددددددخخدم فٍس ( َو

لده همخغحدر فدي دالدت الؼلدب كلدى ( هبددًل دالدم كدً الثدروة وإدخاThe permanent incomeالدخل الدالم )

ددددسجبؽ بالؼلددددب كلددددى الىلدددىد هأزصدددددة هلدًددددت خلُلُددددت بلالكددددت ػسدًدددت مددددم الدددددخل الدددددالم، فددددان  الىلدددىد ٍو

ددادة فددي الدددخل، لددرلً فددان  الاخخفدداؾ بددالىلىد ًددصداد ولمددا اشداد الدددخل، ولىددً بيظددبت أكلددى مددً وظددبت الٍص

دددادة ملدددداز ألازصددددة الىلدًدددت املددددخفف بهدددا مدددً ألافدددساد هأصدددل مدددً ألاصدددٌى ًدددؤدي إلدددى اهخفددداض طدددسكت  ٍش

دوزان الىلددىد وبالخددالي فددان ألازصدددة الىلدًددت الخلُلُددت ليددل فددسد هددي دالددت للدددخل الدددالم، وججدددز إلاػددازة 

إلددى أن الدددخل الدددالم ال ًيددىن مخمازددل مددم الدددخل امللدداض فددي خظدداباث الدددخل اللددىمي والددري اطددخخدمه 

 هُجز في جدلُل دالت الؼلب.

 فتحتفاب بالنلود:. جكلفت الا 2

دددمان أن جيلفددت الاخخفدداؾ بددالىلىد جخددددد بظددلس الفالدددة كلددى املىحددىداث ألاخددسي مددً  ٌلخلددد فٍس

ددسي  غحددر الىلددىد باكخبازهددا هؼدديل مددً أػددياٌ الثددروة الددري ًخخلددى كنهددا الفددسد هدُجددت الاخخفدداؾ بددالىلىد، ٍو
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ددددددمان أن جيلفدددددت الاخخفددددداؾ بدددددالىلىد جخدددددددد بمظدددددخىي ألاطدددددلاز أو ملددددددٌ  الخضدددددخم املخىكدددددم، فازجفددددداق فٍس

ملدددددالث اللالددددد كلددددى املىحددددىداث، هأطددددلاز الفالدددددة ٌظددددبب اهىمدددداغ فددددي الؼلددددب كلددددى الىلددددىد، أمددددا جىكددددم 

جضدددخم أهبددددر فُمُددددل إلددددى جللُدددل الؼلددددب كلددددى الىلددددىد وطدددُيىن هددددرا ألازددددس أهثددددر أهمُدددت ولمددددا وددددان الخضددددخم 

.
 
ال  وػٍى

 
لا  طَس

دمان أن حغحراث همُت الىلدىد باليظدبت لىخددة الىداجج  أما باليظبت للفترة اللصحرة فلد أوضح فٍس

لت.   هما هى الىطم في الفترة الؼٍى
 
 لها الدوز املهُمً في جفظحر حغحراث مظخىي ألاطلاز جماما

ددددددمان الددددددوز السلِسددددد ي لىمُدددددت الىلدددددىد فدددددي جفظدددددحر حغحدددددراث ألاطدددددلاز فدددددي الفتدددددرجحن  وبلدددددد أن ابدددددسش فٍس

لدددددددت فلدددددددد أػددددددداز أن للظُاطدددددددت الى لدًدددددددت أهمُددددددت خاصدددددددت فدددددددي ميافددددددددت الخضدددددددخم وجدلُدددددددم اللصددددددحرة والؼٍى

 الاطخلساز الاكخصادي، مً خالٌ همى همُت الىلىد بملدالث جدىاطب مم همى إلاهخاج وكدد طيان.

 كلددددى دزحددددت كالُددددت مددددً الخلدددددم 
 
 زأطددددمالُا

 
وخالصددددت اللددددٌى أن مدزطددددت ػددددُياغى جفتددددرض اكخصددددادا

غحدددر مىحدددىد فدددي اكخصدددادًاث الددددٌو الىامُدددت.  وجىحدددد فُددده فلالُدددت واضدددخت لجهددداش الظدددىق املالُدددت، وهدددى أمدددس 

دددددت جلفددددذ الىـددددس إلدددددى اللالكددددت بددددحن همُدددددت الىلددددىد وحجددددم إلاهخددددداج  وكلددددى الددددسغم مددددً ذلدددددً فددددان هددددر  الىـٍس

وجأزحراتهدددددا كلدددددى مظدددددخىي ألاطدددددلاز وهدددددى أمدددددس ال ًمىدددددً إهمالددددده فدددددي أي خددددداٌ مدددددً ألاخدددددىاٌ طدددددىاء فدددددي البلددددددان 

 املخلدمت أم البلدان الىامُت.

 



 

 

 

 
 
 
 

 السابعالفصل 

 البطالة وحتليل سوق العمل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ثمهيد: 

ت الاْخطادًت مً           ٌهد مُهىمي الدشًُل والبؿالت مً اإلاُاهُم التي أخرث أهمُت ٖبري في الىكٍس

خُث الدزاطت والخدلُل، خُث أهىا طٍى هخؿٍس مً خالٛ هرا الُطل ئلى ؤلاؾاز اإلاُاهُمي لظىّ 

اج اث التي جداولتها.الهمل، هكٍس  ه ومإشساجه، باإلغاَت ئلى مُهىم البؿالت والىكٍس

ت اإلاهمٓت باإلاُاهُم الخاضت بالدشًُل والبؿالت ومإشساث طّى الهمل جدخل مٙاهت  ئن غسوزة اإلاهَس

خاضت في الُهم الجُد لدًىامُُ٘ت واخخالٛ طّى الهمل، خُث أن مشٙلت جددًد اإلاُاهُم واخخالٍ 

ِ وجُظحرات ها ًمً٘ أن ًصنصم الثٓت في ٖثحر مً ألاحهصة ؤلاخطاةُت، بدُث ال جصاٛ هىإ ال٘ثحر الخهاٍز

مً اإلاُاهُم اإلاظخخدمت في جخؿُـ الٓىي الهاملت، يامػت ويحر واضخت مً الىاخُت ؤلاخطاةُت، 
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ٗالظٙان اليشؿحن اْخطادًا ويحر اليشؿحن اْخطادًا، أولئٚ ممً هم في طً الهمل ومطىُحن، وال 

ام اإلاهؿاة نً  جىحد في ٗاَُت ودُْٓت لخددًد هره اإلاُاهُم، ٖما جخخلِ ألاْز ٖثحر مً ألاخُان مهاًحر 

ص ومطدز جٓدًس أنددا الهاؾلحن،  أنداد اإلاشخًلحن واإلاهؿلحن نً الهمل في البلد الىاخد باخخالٍ مٖس

.ِ  جبها للمهاًحر اإلاهخمدة في الخهٍس

 .املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي لسىق العمل

ٌهمل اإلا٘خب الدولي للشًل نلى جىخُد اإلاُاهُم واإلاطؿلخاث اإلاخداولت في طّى الهمل،  

والجصاةس ًٖحرها مً بلدان الهالم حظخمد اإلاُاهُم ألاطاطُت لظّى الهمل مً معجم اإلاطؿلخاث 

هُت جلصم اإلاىكمت ئلى  اإلاخُٔ نليها دولُا خظب اإلا٘خب الدولي للشًل، وذلٚ مً خالٛ اجُاُْاث حشَس

هرا اإلا٘خب بانخماد هُع اإلاُاهُم واإلاطؿلخاث التي حهٍس مإشساث طّى الشًل وآلالُاث التي 

جِٓع الخًحراث التي جؿسأ نلى هره اإلاإشساث، مما ٌظمذ بمٓازهت مإشساث أطىاّ الهمل مً َترة 

 ألخسي ومً بلد آلخس.

 : مفهىم سىق العملأوال

مل وطّى الدشًُل مو جدمُلهما في أيلب ئن مخخلِ الخجازب اإلاظخهملت إلاُسدحي طّى اله 

 ألاخُان مهنى واخدا، في خحن أنهما مخخلُان.

ا وباإلاهنى الخٓلُدي هي طّى ٖٙل ألاطىاّ بانخبازها ْد جىَس اإلآىماث ألاطاطُت  طّى الهمل هكٍس

: الهسع والؿلب والظهس، وبهره اإلاُسداث َهي جخػو ٖٙل ألاطىاّ ئلى الهسع والؿلب وآلُت  للظّى

 خهدًل بُنهما هى الظهس.ال

هٍس أًػا: ٌهخبر طّى الهمل الظلهت أو الخدمت مثلها ٖمثل أًت طلهت أخسي خاغهت آللُت الظّى  َو

في البلدان التي حهخمد نلى الاْخطاد الخس )ئدازة الٓؿام الخاص لليشاؽ الاْخطادي( مو وحىد 

مثل الظّى بشٙل نام، اإلا و الري ًلخٓي َُه البهؼ مً الُٓىد خظب البلد اإلاهني، ٍو ٙان أو اإلاْى

الجاهبحن الهسع والؿلب )أو الباتو واإلاشتري أو اإلاظخُُد( أي نسع الظلو التي ًسيب الباتو ببُهها 

، في مٓابل الجاهب آلاخس الري ًمثله )الؿلب( وهى اإلاشتري أو  بالظهس اإلاىحىد أو الظاةد في الظّى

لى شساء الظلهت أو الخدمت اإلاهىُت، واطدىادا لرلٚ اإلاظتهلٚ الري لدًه السيبت والٓدزة الشساةُت ن

ٌهٍس طّى الهمل بأهه اإلاٙان أو اإلاىْو الجًسافي الري ًخلٓى َُه نسع الهمل مو الؿلب نلُه أي بُو 

 خدماث الهمل وشساءها.

 .الحعاريف الحديثة للشغل -

َٓـ، بل ال ٌهني الدشًُل بمُهىمه الخدًث ن٘ع البؿالت، ٖما أهه ال ٌهني ٖرلٚ الهمل 

ت في الهمل وغمان الخهُحن واإلاسجب للهامل جبها الخخطاضه ومإهالجه، والتي ًخىحب  ٌشمل الاطخمساٍز

ت والخمثُل في الخىكُماث  نلى اإلاإطظت الانتراٍ بها، ٖما أن الدشًُل ٌهؿي الخٔ للهامل في اإلاشاٖز

ُهىم أهمُت بالًت في الهمل الجمانُت وخٓه في الخدماث الاحخمانُت، ونلى هرا ألاطاض َان لهرا اإلا

ُت الهمل. س وجْس  لٙىهه أطاض جؿٍى
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هى أًػا ذلٚ الجهد الُ٘سي والجظدي الري ًبرله ؤلاوظان إلغاَت ُْمت وخلٔ  جعريف العمل:

به أٖثر هدى اإلاظخهمل طلظلت اليشاؽ الاهخاجي، مٓابل دخل  مىُهت بىاطؿت حًحر مىغىم الهمل، لخٍٓس

، ًى ُٔ بدوزه لخلبُت خاحاجه اإلاخىامُت باطخمساز، وهىا ًأخر اليشاؽ الاهخاجي ًخالءم مو الجهد اإلابرٛو

ل، هٓل وبُو طىاء لإلهخاج  شٙله في ئخدي الهملُاث الاْخطادًت غمً دوزة ؤلاهخاج، شساء وجدٍى

 اإلاادي أو الخدماث.

هٍس ٖرلٚ لهمل نلى اهه الجهد ؤلادازي الىاعي الري ٌظتهدٍ مىه ؤلاوظان ئهخاج الظلو و  الخدماث َو

ي، الري ًبرله ؤلاوظان مً أحل جدطُل  إلشبام خاحاجه، ومىه َان الهمل هى الؿاْت أو الجهد الخٗس

 أو ئهخاج ما ًإدي ئلى ئشبام خاحت مهُىت مدللت.

ًمً٘ حهٍسِ طّى الهمل اْخطادًا بأهه آلالُت )أي جُانل ْىي الؿلب والهسع نلى خدماث الهمل( 

اث  ألاحىز والخىقُِ. التي جخددد مً خاللها مظخٍى

 الفرق بين سىق الشغل وسىق العمل:

ْد ًخؿس بباٛ أي ؾالب مبخدب في دزاطت وجدلُل قاهسة البؿالت وطّى الشًل حظاٛؤ  

ُما  حىهسي ومهم هل طّى الشًل هى هُظه طّى الهمل؟ أم أن هىإ َّس بحن ألاٛو والثاوي؟ َو

ا لً٘ ًخمثل هرا الُّس ئن وحد؟ وؤلاحابت نلى هرا الظإاٛ  هى أن الهمل والشًل مترادَان لًٍى

مخخلُان في اإلاهنى أو الاضؿالح، َظّى الهمل هى الظّى الري جبام َُه خدماث الهمل وحشتري 

والظلهت مدل البُو هىا هي خدماث الهمل وجٙلُت شساء هره الخدماث هي ألاحىز التي ًٓدمها أزباب 

مثل الؿلب نلى خدماث الهمل ؿام ألانماٛ بِىما حهسع خدماث  الهمل ئلى الهماٛ، ٍو اإلاإطظاث ْو

الهمل مً ؾٍس الٓىي الهاملت )الهماٛ والبؿالحن( أما في طّى الشًل َخدبادٛ ألادواز بحن اإلاإطظاث 

والٓىي الهاملت، َاإلاإطظاث التي جمثل الؿلب نلى الهمل في طّى الهمل هي  التي حهسع مىاضب 

لباخثحن نً مىاضب نمل حدًدة ؾلب الشًل، والظلهت الشًل، بِىما ًمثل البؿالحن مو الهماٛ ا

 مدل الخبادٛ هي مىاضب الشًل.

 .: أهىاع سىق العمل وخصائصهثاهيا

ًمً٘ الخمحز بحن ألاهىام اإلاخخلُت ألطىاّ الهمل، ألن خدمت الهمل يحر  أهىاع سىق العمل: .1

ر اإلااهسة وأن خدمت مخجاوظت، ألن ألانماٛ لها جطيُُاث مخخلُت، َهىإ الهمالت اإلااهسة  ويح

اإلاُٙاهُٙي جخخلِ نً خدمت الؿبِب، وجخخلِ مً جخطظ آلخس، وبالخالي هىإ طّى لٙل 

خدمت الهمل ٖظّى الهمل في ْؿام الصزانت وطّى الهمل في الٓؿام الظُاحي وطّى الهمل 

مً٘ جطيُِ ألاطىاّ نلى أطاض اإلاهىت ٖظّى ألاؾباء  في ْؿام البىاء والدشُِد ...ئلخ. ٍو

رلٚ ًمً٘ جطيُِ ألاطىاّ خظب اإلاٙان ٖظّى وط ّى الطُادلت وطّى البىاةحن ...ئلخ، ٖو

 نمان أو طّى الٓاهسة ... ئلخ.
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 خصائص سىق العمل: -2

ً َيها  ًىلد مثل هرا ؤلاؾاز اإلاإطس ي خطاةظ مالشمت في طّى الهمل ًمً٘ ؤلاشازة ئلى أهم نىطٍس

 َُما ًلي:

أطاطا ثالثت أوحه زةِظُت: مسوهت ٖمُت خازحُت،  حه٘ع مسوهت الهملطعف مروهة العمل:  -

ومسوهت ٖمُت داخلُت ومسوهت وقُُُت، وحشحر الخالت اله٘ظُت ئلى غهِ )أو اوهدام( في مسوهت 

الهمل، بما ٌظمذ لىا الخدًث نً مسوهت ٖمُت خازحُت غهُُت، مسوهت ٖمُت داخلُت غهُُت 

ت الخازحُت ندم مسوهت طّى ومسوهت وقُُُت غهُُت، حه٘ع خالت غهِ اإلاسوهت ال٘مُ

الهمل بما َُه الُ٘اًت مما ًجهل اإلاإطظاث يحر ْادزة نلى حًُحر حجم الهمل بظهىلت جماشُا 

مو جؿىز الؿلب، نلما أن اإلاسوهت ال٘مُت الخازحُت جٓىم أطاطا نلى وحىد ئمٙاهُت للخىقُِ 

رلٚ الٓ دزة نلى الخخلي نً نلى أطاض نٓىد الهمل اإلاددودة شمىُا أو الهماٛ اإلاىاوبحن ٖو

هإالء الهماٛ في خالت جساحو وشاؽ اإلاإطظت، أما غهِ اإلاسوهت ال٘مُت الداخلُت َِشحر ئلى 

جلٚ الخالت التي ال حظخؿُو اإلاإطظاث اللجىء َيها ئلى حهدًل مدة الهمل جماشُا مو جؿىز 

ئلى اليشاؽ مثل جٓلُظ طاناث الهمل الٓاهىهُت، في خحن ٌشحر غهِ اإلاسوهت الىقُُُت 

جػاءٛ الامٙاهُاث في اللجىء ئلى حًُحر مىاضب الهمل دون جدمل جٙالُِ ئغاَُت ٖبحرة، مً 

الىاضح أن هره الخاالث الثالثت لػهِ اإلاسوهت حهخبر ضُت ثابخت في طّى الهمل في الجصاةس 

نلى أطاض أن ؤلاؾاز اإلاإطس ي ًددد بشٙل واضح الىغو الري ًخهحن أن جٙىن نلُه نالْت 

ٗل خالت، خُث ٌشحر ْاهىن الهمل ئلى أن نٓىد الهمل يحر مددودة اإلادة حهبر نً الهمل في 

نالْت الهمل ألاطاطُت والهامت، خُث ال جىحد أًت ئمٙاهُت الهتهاء هره الهالْت ْبل بلىى طً 

اة الهامل، مً حهت  الخٓاند ئال في خاالث حد اطخثىاةُت مثل ؤلاْطاء بظبب جأدًبي أو َو

هىن الهمل ئلى أي ئمٙاهُت لخهدًل مدة الهمل ٖٓاندة حظخهملها اإلاإطظاث أخسي، ال ٌشحر ْا

د نلى غسوزة جىغُذ مىطب الهمل بٙل دْت باليظبت لٙل  ، بِىما ًٖإ إلاىاحهت جؿىز الظّى

نامل ًخم جىقُُه مو ندم ؤلاشازة ئلى أي ئمٙاهُت لخًُحر هرا اإلاىطب نىدما جٓخط ي الكسوٍ 

 ساءاث الخأدًبُت.ذلٚ، اللهم ئال في خاالث ؤلاح

  الاهفصال بين سياسات ألاجىر والسياسات الاهحاجية: -

ًخهلٔ ألامس هىا خطىضا نىدما جىحد ضالبت نلى مظخىي ألاحىز الطُما هدى الاهخُاع، 

أنها نبازة نً جٙالُِ ثابخت في قل هرا الكٍس ال ًسجبـ جددًد ألاحىز  خُث جطبذ ألاحىز ٖو

ل ئلى قهىز خالت اخخالٛ بحن مىازد اإلاإطظت  بخؿىز الاهخاحُت وهى ما ًإدي في اإلادي الؿٍى

وجٙالُُها حهُٓها مظخٓبال نلى الاطخمساز في نملُت الخىقُِ، بل ْد ًإدي بها ذلٚ ئلى ؤلاَالض ئذ 

اث ألاحىز في الجصاةس مىخُػت وظبُا، ئال أن  ٗاهذ مظخٍى لم جخىضل ئلى اطخهادة جىاشنها، ختى وئن 

ئحماال ئلى مٓخػُاث ؤلاهخاحُت، بمهنى أن جددًدها ًخم خازج ئؾاز  طُاطت ألاحىز ال حظخجُب

لت امخدث ئلى ياًت الشسوم في ؤلاضالخاث الاْخطادًت  ٗاهذ ألاحىز لُترة ؾٍى ْاهىن الُٓمت، خُث 

ص، وزيم أن ؤلاضالخاث الاْخطادًت ْد أدخلذ بهؼ اإلاسوهت في  حهخبر دالت احخمانُت جددد في اإلاٖس
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ن طُاطت ألاحىز لم جّس بهد لخٙىن آلُت حظخهمل جماشُا مو جؿىز مظخىي هرا اإلاجاٛ، ئال أ

ه٘ع ذلٚ بشٙل ما هىنا مً الطالبت في ؤلاؾاز اإلاإطس ي لظّى الهمل الري لم  ئهخاحُت الهمل، َو

 ًخؿىز بشٙل ٖبحر في هرا اإلاجاٛ بالُهل.

 العىامل املؤثرة في سىق العملثالثا: 

ً مً ٌشٙل طّى الهمل هىاة جخؿُـ الٓى   ي الهاملت، التي جمثل بدوزه أداة هامت في ًد اإلاظحًر

أحل وغو خؿت مظخٓبلُت لخٓدًس حجمها، ْطد الخد٘م في بهؼ اإلاخًحراث التي جد٘مها بانخباز أن 

البهؼ آلاخس ْد أَػل، أما نازغُه وهٓطد برلٚ اإلاإطظاث والهُئاث الهمىمُت والخاضت، أو بمهنى 

س مىطب نمل، َو هخبر طّى الهمل نىطسا  هاما ًمٛى اإلاإطظاث بما جدخاحه مً ْىة أدّ ٗل مً ًَى

نمل انخمادا نلى هكام اإلاهلىماث الظاةد والري ًدص ي حجم الٓىي الهاملت السايبت في الهمل 

ٓا للشسوؽ الخالُت:  واإلاظخهدة له خالٛ َترة شمىُت مهُىت َو

ت وغو مهاًحر ثابخت ودُْٓت جددد وغهُت الهامل ومدي اطخهداده ل .1 لهمل خظب ْدزاجه الٍُ٘س

ىلىحُت، ثم جأحي نملُت حمو البُاهاث، جسجُبها وجطيُُها جبها إلاجمىنت مً اإلاهاًحر مثل:  والُحًز

 الظً، الجيع، الخخططاث، اإلاهازاث، واإلاإهالث الخالُت واإلاظخٓبلُت.

اخطاء حجم الهمالت الػسوزي واإلاخاح مً خالٛ ئخطاءاث جٓىم بها الهُئاث وؤلادازاث  .2

هاث اإلاهمٛى بها.ا  إلاخخطت في ذلٚ والتي جخخلِ باخخالٍ الدٛو والدشَس

نلى ذٖس هكام اإلاهلىماث َان ؤلاخطاةُاث حشٙل َُه اإلادىز السةِس ي، ٗىنها جٓدم البُاهاث التي حظمذ 

بدشخُظ الىغهُت الخُُٓٓت اإلاجاٛ الدزاطت )الدشًُل(، والخيبإ به في اإلاظخٓبل، باليظبت للجصاةس 

 اإلاهمت ئلى الهُئاث الخالُت:حظىد هره 

 الدًىان الىؾني لإلخطاء الري ٌهالج طّى الهمل مً خُث البؿالت والدشًُل. -

ٗالت الىؾىُت للدشًُل التي حهالجه مً خُث الهسع والؿلب نلى الهمل، والتي جٓىم  - الى

ٔ ؤلانالهاث في الصخِ أو  بدوزها بانداد دوزٍاث ئخطاةُت زيم أنها تهمل جىقُِ نً ؾٍس

ٔ اإلاهاٍز الشخطُت، الىشازاث وؤلادازاث الخٙىمُت: الهمل، الخػامً والدشًُل،  نً ؾٍس

ت في مجاٛ الدشًُل. س اإلاخؿؿاث الخىمٍى  الىٓاباث، مطالح الخخؿُـ، ئغاَت ئلى جٓاٍز

ٗاهذ أو جدُٓٓاث ًٓىم بها الدًىان الىؾني لإلخط .3 اء باليظبت للمإطظاث الطىانُت نمىمُت 

خاضت، الهدٍ مً ذلٚ جددًد هُٙل اليظُج الطىاعي في الجصاةس مً خُث: حجم ؤلاهخاج، 

حجم الاطدثمازاث الُٓمت اإلاػاَت التي ًيخجها الٓؿام، حجم الهمالت التي ًم٘ىه أن ًمخطها 

اث الخأهُل، الجيع، ؾبُهت الهمل داةم  أو مإْذ ...ئلخ. مطىُت خظب: مظخٍى
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  الىظريات املفسرة لسىق العملاملبحث الثاوي: 

ت نسع الهمل، وجسج٘ص أطاطا نلى أطع دًمىيساَُت، الؿلب هظرية حد الكفاف:  -1 هي هكٍس

ذ في اإلادي الٓطحر أال وهى جددًد طهس الهمل الجازي أو بهبازة  نلى الهمل لِع له ئال دوز مْإ

 هت ال نهاةُت َلِع هىإ دام لخدلُل الؿلب نلى الهمل.أخسي: بما أن نسع الهمل له مسو 

ت خد الُ٘اٍ. - ادة اإلاؿسدة في ألاحىز مىر بدء الثىزة الطىانُت دلُل نلى خؿأ هكٍس  الٍص

ت ألن مظخىي الُ٘اٍ ال ًمً٘ جددًده، وهى مُهىم وظبي وزاحو ئلى  - مً الطهب اخخباز الىكٍس

 ناداث وجٓالُد ٗل مجخمو.

ت خد الُ٘اٍ ال  -  حهؿي أي جُظحر الخخالٍ ألاحىز جبها الخخالٍ اإلاهازة والُ٘اءة الاهخاحُت.هكٍس

 لها هكسة حشاؤمُت إلاظخٓبل الهمل والهماٛ. -

ت في جدلُلها نلى الهالْت بحن الدخل والظٙان، ئال أن هره الهالْت لم حهد  - حهخمد هره الىكٍس

هخاحُت الهمل، ٖمُت زأض ئٗاَُت ألهه ًىحد مخًحراث أخسي جإثس في مظخىي ألاحس، مً بُنها:

 اإلااٛ اإلاظخخدم في الهملُت ؤلاهخاحُت واإلاظخىي الهام لألطهاز والخطخم ... ئلخ.

 هظرية رصيد ألاجىر  -2

ت خد الُ٘اٍ ولِظذ بدًال لها. ت ج٘ملت لىكٍس  هره الىكٍس

ِ نلى الهالْت بحن ندد الظٙان وزأض اإلااٛ، ئن ئشدًا ت، ًخْى د ئن مهدٛ ألاحىز جبها لهره الىكٍس

ادة نسع الهمل ومىه ئلى اهخُاع ألاحىز،  الظٙان مو ثبىث زأض اإلااٛ، اإلاخطظ لألحىز ًإدي ئلى ٍش

ادة  JohnStuartMillولٓد هادي  د بمهدٛ ًُّى مهدٛ ٍش بهرا السأي، َأشاز ئلى أن ندد الظٙان ًٍص

ٍادة ال٘مُت مىه زأض اإلااٛ، خاضت ئذا جرٖسها أن ناةد زأض اإلااٛ ًمُل ئلى الىٓظ باطخمساز، هدُجت ش 

في ؤلاهخاج "ْاهىن جىاْظ الًلت"، وبرلٚ ًٓل السضُد الظىىي الري جخٙىن مً اإلادخساث ولهرا ًسي 

mill .ان هىإ اججاه ْىي ومظخمس هدى اهخُاع ألاحىز 

ت، َاذا ازجُو ندد الهماٛ َان  millٖرلٚ جأثس  و ألاحىز خظب هره الىكٍس بُ٘سة والده: لُمً٘ َز

 ًمُل ئلى اهخُاع لخٓظُم هُع ال٘ه٘ت )الخلىي( نلى ندد أٖبر مً الهماٛ. ألاحىز اإلاخىطـ

 الىظرية املاركسية: -3

ت الطخمساز   ًخددد ألاحس الؿبُعي ب٘مُت الهمل الالشم احخمانُا إلهخاج وطاةل الهِش غسوٍز

ت أن نمل الهامل في اإلاإطظت السأطمالُ ت الؿبٓت الهاملت هره، وججدًد ْىة نملها، جٓٛى الىكٍس

 ًخٙىن مً حصةحن:

ً طماه  أخدهما ًدَو ألاحس وآلاخس ًٓىم به الهامل دون ان ًخٓاض ى نلُه أحس، والُّس بحن ألاحٍس

ذ الهمل ئلى الهمل الػسوزي  ع الُٓمت الػاتهت، ونلُه َان ألاحس في الىكام ًخُي جٓظُم ْو ماٖز

 ونمل الُاةؼ.
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 املدرسة الهيكلية: -4

ت جخخبر نلى الىاْو في جلٚ الُترة، قهسث في نهاًت الخمظِىاث وبداًت الظخِ ت الُ٘جًز ىاث، بدأث الىكٍس

خحن مخهازغخحن َُما ًخظ أطباب البؿالت والخلٛى اإلآترخت مً وحهت الرًً ًيخمىن  مدزطخحن ٍَ٘س

ُ٘ت جخُُؼ الػساةب لخٓلُظ البؿالت. ت ْد اْترخىا نلى الخٙىمت ألامٍس  ئلى اإلادزطتالُ٘جًز

وآخسون والرًً أنؿىا وضُا مخخلُا ألطباب البؿالت،  gallaway+sworth-kiplingمً وحهت أخسي 

هت التي  د أزحهىا طببها ئلى ندم جىأَ مإهالث الهماٛ مو مىاضب بالخًحراث الخ٘ىىلىحُت الظَس ْو

د بسزوا ذلٚ وخلٔ مىاضب شًل في ْؿاناث لم جً٘ الُد  أدث ئلى جٓلُظ ندد الهماٛ الشًل، ْو

 الاملت مدػسة لها.

 ية رأس املال البشري:هظر  -5

وهي حهخبر  1964بدأها شىلتزودًيظً مىر أزبهحن طىت، ثم أناد الىكس َيها الاْخطادي بُ٘س في 

الطُُ٘ت بما أنها جسج٘ص نلى هُع َسغُاث وبديهُاث  ت الىُٖى باليظبت لهدة ٖخاب ُٖسم حدًد في الىكٍس

 هره ألاخحرة.

ت هى الُسغُت آلاجُ  ت:اإلابدأ ألاطاس ي لهره الىكٍس

ئن ٗل َسد ًبدث نلى حهكُم اإلاصاًا التي ًمً٘ الخطٛى نليها مً وشاؽ ما. وهرا ما ًُظس 

 اخخُازه لهرا او ذإ الخٙىًٍ اإلامً٘ بداللت الخٙالُِ وألازباح.

هؿي أحىزا أنلى، وبالخالي َاألَساد لهم اججاه جدمل جٙلُت أنلى  ً ًدظً ؤلاهخاحُت َو ئن الخٍٙى

ً زأض اإلااٛ ب وجٍٙى البشسي في طبُل الخطٛى نلى دخٛى في الُترة ؤلاهخاحُت لخُاة الُسد  لخدٍز

ب ئن أطلىب الهاةد نلى الاطدثماز في الٓىي الهاملت ٌظخخدم  ؼ الخظازة أثىاء َترة الخدٍز وحهٍى

 ٖمإشس نلى مدي حدوي الاطدثماز.

 الثالث: مكىهات سىق العمل املبحث

خه بحن جسي اإلادزطت ال٘الطُُ٘ت، أن الشخظ الٓادز نل ى الهمل له الٓدزة نلى أن ًٓظم ْو

ذ ًخططه للهمل  ذ ًخططه للساخت  Tmْو دُذ الصمً اإلاظخًّس في الهمل للهامل أحسا Tiْو ، ٍو

ذ الساخت َهى ًُ٘له هرا ألاحس. وبما أن الصمً اإلاظخًّس في الهمل وشمً الساخت  خُُٓٓا  ، أما ْو

الصمً ألاٛو هى شمً نسع الهمل والصمً الثاوي هى شمً الؿلب نلى هما شمىان مخٙامالن، وبانخباز أن 

 .TI= T-Tmالساخت َان: 

ذ زاخخه في البدث نلى ئمٙاهُت وحىد مساٖص نمل مخاخت  ْد ًخطظ الشخظ حصء مً ْو

ذ الساخت هي ٖٙل دواٛ الؿلب ألاخسي، دالت مخىاْطت باليظبت  أخسي، وبما أن دالت الؿلب نلى ْو

ودالت متزاًدة باليظبت لدخل )أو الثروة( الخُٓٓي، ٖرلٚ نسع الهمل  هره الظلهت للظهس اليظبي ل

 َهى متزاًدة لألحس الخُٓٓي ومخىاْطت مو الدخل الخُٓٓي.
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ٔ مإهالجه، ججازبه الظابٓت ومظخىاه الخهلُمي،  وبانخباز أن الشخظ  ْادز نلى أن ًددد َو

والري ٌشٙل باليظبت له أحسه الؿبُعي،  أًػا باألحس الاخخُاؾي(  أحسه الخُٓٓي اإلاهُازي )أو ما ٌظمى

ص الهمل الري ًدٓٔ له نلى ألاْل هرا ألاحس اإلاهُازي. ذ زاخخه طُخططه في البدث نلى مٖس  َان ْو

ٗاهذ اإلادة  ٗان مخىطـ ألاحس مىخُػا  ت ال٘الطُُ٘ت الجدًدة، أهه ٗلما  ًسي أصخاب الىكٍس

ت في  البدث نً نمل مىاطب أؾٛى أما ئذا شاد مخىطـ ألاحس ْل الصمً اإلاظخًّس في البدث اإلاظخًْس

ًمً٘ أن هلخظ دالت نسع الهمل في الشٙل   نً الهمل وشاد نسع الهمل )آثاز الدخل وآثاز ؤلاخالٛ(

 الخالي:

 : دالة عرض العمل(1-7) الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

نىطس خاطم في طلٕى نازع الهمل، هالخل مً خالٛ الشٙل أناله أن نامل الظهس، هى 

ِ نسع الهمل نىد ُٖجز  ه السشُد ًخْى ونلُه َٙل خؿأ في جٓدًسه طُٙىن له ألاثس البالٌ نلى طلٖى

ها الاهُاقي، أي باليظبت لألطس، ئذا  نلى ألاحس ألاطمى، ألن ألاطس جٙىن صخُت الخدنت الىٓدًت في طلٖى

 ساةُت.لم جخًحر ألاحىز الاطمُت ال جخًحر الٓدزة الش

د الؿلب نلى الهمل َترجُو ألاحىز، ًبٓدم الهماٛ نلى نسع  بانخباز في مسخلت اليشاؽ ًٍص

نسع  Loهكسا إلاددودًت  Woًٙىن أٖبر مً اإلاظخىي الػسوزي  Wالهمل، نىد مظخىي ألاحىز الاطمُت 

ل ئذا حًحرث وظبت الظٙان.  الهمل )نلى ألامد الٓطحر( ًخًحر نلى ألامد الؿٍى

 : عرض العمل عىد كينز (2-7)الشكل
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جطح لىا مً خالٛ الشٙل اإلاىضح أناله أن نسع الهمل في طّى الهمل يحر مسن مٓازهت 

 باألحىز الاطمُت.

 .كاهىن عرض العمل  -

ادة  ًىظ ْاهىن نسع الهمل نلى أن ٖمُاث الهمل التي ًسيب ألاَساد في جٓدًمها جصداد مو ٍش

ً ألاحس. َُي الخاالث الاطخثىاةُت وبهد خد مهحن مً ألاحس َان أي مظخىي ألاحس ولً٘ ئلى خد مهحن م

ادة في ألاحس جإدي ئلى اهخُاع ٖمُاث الهمل التي ًسيب الهامل في جٓدًمها، أي أن الهالْت في  ٍش

مُت الهسع مً الهمل.  الخاالث الانخُادًت ؾسدًت بحن ألاحس ٖو

ذ الساخت نلى الهمل.وذلٚ ألن الهامل بهد مظخىي مهحن مً الدخل ْد ًمُل   ئلى جُػُل ْو

 مىحنى عرض العمل: -

ئن مىدنى نسع الهمل ٌه٘ع الهالْت بحن مظخىي ألاحس وطاناث الهمل التي ًسيب الهامل في 

جٓدًمها. واإلاىدنى في الهادة مىحب اإلاُل، أي ًىددز مً ألاطُل ئلى ألانلى هدى الُمحن ناٖظا الهالْت 

 ومظخىي ألاحس. الؿسدًت بحن ٖمُت الهمل اإلاهسوغت

م  ما مبحن في الشٙل البُاوي ْز أدهاه َان مىدنى نسع الهمل اإلاىحب اإلاُل ًكهس في الجصء  3ٖو

AB  طاناث في الُىم  57دهاهحر ًٙىن الهامل مظخهدا للهمل هدى  55مً اإلاىدنى. َهىد أحس مٓدازه

د مً طان 59دهاهحر ًٙىن الهامل مظخهدا للهمل هدى  57ونىد ازجُام ألاحس ئلى  اث في الُىم أي أهه ًٍص

ذ الساخت. د مً جٙلُت الُسضت البدًلت لْى ادة في ألاحس جٍص  طاناث الهمل بظبب أثس ؤلاخالٛ، ألن الٍص

ادة في  57وفي خاالث اطخثىاةُت وبهد مظخىي مهحن مً ألاحس ) دهاهحر في الشٙل البُاوي( َان ٍش

وذلٚ بظبب أثس الدخل الري ًيشأ نً  ألاحس َّى ذلٚ جإدي ئلى جٓلُل طاناث الهمل اإلاهسوغت

ادة الخاضلت في ثسوة الُسد )الدخل اإلامً٘(.  الٍص

 : مسحىي ألاجر الحليلي وعدد ساعات العمل والدخل(3-7)الشكل البياوي ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهاهحر َهىدها ًخجه مىدنى الهسع ئلى الخلِ مو  15ونلى طبُل اإلاثاٛ نىدما ًسجُو ألاحس ئلى 

ادة في طاناث وذلٚ ألن  57طاناث ئلى  59ألاحس وجىخُؼ ال٘مُت اإلاهسوغت مً الهمل مً  ٗل ٍش
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ادة في الدخل.  ادة الدخل الهامل. ألامس الري ًجهله ًُػل نىدها الساخت نلى الٍص ادة ألاحس حهني ٍش ٍش

 ٌظمى مىدنى نسع الهمل اإلاىددز للخلِ. ABCDوفي مثل هره الخالت َان مىحى الهسع 

خمثل باالهخٓاٛ مً هٓؿت وججدز ؤلاشازة  ئلى أن الخًحر في ألاحس في ال٘مُت اإلاهسوغت مً الهمل ٍو

مهُىت ئلى هٓؿت أخسي نلى هُع اإلاىدنى. أما ئذا حًحر أخد الهىاضس ألاخسي اإلادددة للهسع، مثل طهس 

حن زأض اإلااٛ أو مهدٛ ألاحس إلاجمىنت أخسي مً الهمل، َان مىدنى نسع الهمل بأٖمله ًخدٕس ئلى الُم

ادة وئلى الِظاز في خالت الاهخُاع. وبرلٚ َان حًحر أخد الهىامل ألاخسي اإلادددة للهسع  في خالت الٍص

 ًإدي ئلى حًحر مىدنى الهسع ٖٙل )نىد أي مظخىي مً ألاحس(.

ئن اطخجابت نسع الهمل للخًحر البظُـ الخاضل في ألاحس جىؿىي نلى ٗل مً أثس الدخل وأثس 

يشأ الدخل نً يشأ أثس  ؤلاخالٛ ٍو ادة ألاحس، ٍو ادة الخاضلت في ثسوة ودخل الُسد الىاحمت نً ٍش الٍص

د مً جٙلُت الُسضت البدًلت لىْذ الساخت. خُث أن  ادة في ألاحس جٍص ؤلاخالٛ مً خُٓٓت أن الٍص

اطخجابت نسع الهمل هي في النهاًت جمثل مجمىم أثس الدخل وأثس ؤلاخالٛ َال ًمً٘ الخيبإ باالطخجابت 

ادة مظبٓا.  ٗان أثس الدخل أثس ؤلاخالٛ هى الظاةد َُي هره الخالت جٙىن اطخجابت الهامل بٍص َاذا 

ادة مهدٛ ألاحس.  طاناث الهمل لٍص

وبخطىص الهالْت بحن مظخىي دخل الهامل وندد الظاناث الهمل التي ٌهسغها َُمً٘ 

ل طاناث الهمل مالخكت أن الُسد ْد ٌظخؿُو الخُاف نلى مظخىي دخله بالسيم مً ُْامه بخٓلُ

م  أدهاه ًدبحن بأهه زيم جٓلُل طاناث الهمل مً  1وذلٚ نىد الخطٛى ازجُام في ألاحس َُي  الجدٛو ْز

دهاهحر( َان مٓداز الدخل لم ًىخُؼ بل اشداد  15طاناث )هدُجت الزجُام ألاحس مً دهاهحر ئلى  7ئلى  9

 دًىازا. 75دًىازا ئلى  63مً 

 الحليلي وعدد ساعات العمل والدخل(: مسحىي ألاجر 1-7جدول ركم )

 ألاجر ساعات العمل الدخل

37.5 7.5 5 

48 8 6 

63 9 7 

64 8 8 

67.5 7.5 9 

75 7 15 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منالثاالفصل 

 البطالة

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 اس: املتغريات االقتصادية الكليةحماضرات يف مقي                البطالة                                                                            : الثامنفصل ال
 

 56 إعداد: د. حممد صالح                        املركز اجلامعي بتيسمسيلث                                                                                                     

 جمهيد:

وحدث البؼالت هظاهسة في حمُؼ اإلاجخمػاث ؤلاوظاهُت طابلا وحاطسا وال ًياد مجخمؼ مً 

اإلاجخمػاث ًخلى مً مىاحهت هره الظاهسة بؼيل ؤو بأخس، وكد ػغلً البؼالت ححزا هبحرا في الخحلُل 

ى اإلاظخىي الاكخصاد الىلي، إذا حػد إلى حاهب الاكخصادي وواهذ مً ؤخؼس اإلاؼاول اإلاػسوفت غل

الخضخم مً ؤهم الػساكُل التي جخخبؽ فيها الدٌو الىامُت واإلاخؼىزة، هما حػد مؼمحا هاما للظُاطت 

 الاكخصادًت.

، ؤن هللي بص يء مً الخفصُل ألخر صىزة ػاملت غلى ما الفصلمً ؤحل ذلً ازجإًىا في هرا 

ىً كُاطها، وهرا مػسفت مخخلف ؤهىاع البؼالت وآلازاز الظلبُت جحمله البؼالت مً مػاوي وهُف ًم

 الىاججت غنها.

 .ألاول: ماهيت البطالت اإلابحث

جمثل البؼالت في الىكذ الساهً وهحً في ظل الػىإلات إحدي اإلاؼىالث ألاطاطُت التي جىاحهها 

 بالدها وجىدظب البؼالت خؼىزتها مً غدة اغخبازاث ؤهمها:

 ء غحر مظخغل في الؼاكت ؤلاهخاحُت للمجخمؼ وبالخالي فئنها ًمىً ؤن جترحم ؤن البؼالت حؼيل حص

 إلى مىخجاث مهدزة ًخظسها اإلاجخمؼ.

  .ؤن البؼالت لها مً آلازاز الاكخصادًت والاحخماغُت والظُاطُت التي ال ًمىً إهمالها 

مً اللىة وحػسف البؼالت غلى ؤنها الخػؼُل ؤلاحبازي ؤو الاخخُازي في بػع ألاحُان لجصء 

الػاملت في مجخمؼ ما، غلى السغم مً كدزة اللىة الػاملت وزغبتها في الػمل وؤلاهخاج وحػسف كىة الػمل 

 في ؤي مجخمؼ:

طىت، ممً ٌػملىن ؤو ًبحثىن غً  06و  51غلى ؤنها مجمىغت ألافساد الرًً هم في طً بحن 

ً وزبا ث البُىث غحر الساغباث في الػمل غمل بؼيل حدي، باطخثىاء هباز الظً واإلاخلاغدًً والػاحٍص

 والؼالب بإهىاغهم.

مىً ؤن حػسف البؼالت بصىزة غامت غلى ؤنها الخػؼل لجصء مً كىة الػمل في مجخمؼ ما  ٍو

 الساغبت واللادزة غلى الػمل.

ؤن ًيىن الفسد بدون غمل، ؤن ًيىن الفسد مخاحا للػمل، حعريف البطالت وفقا للمفهىم الرسمي: -1

 د باحثا غً الػمل، ومً ؤهم الاهخلاداث التي جىحه إلى هرا اإلافهىم ؤهه:ؤن ًيىن الفس 

 ال ًإخر في حظباهه البؼالت الجصئُت والبؼالت اإلالىػت 

 ال ًسبؽ بحن مظخىي الػمل ومظخىي ؤلاهخاحُت 

 بحثىن غً الػمل  ال ًإخر في حػداد الػاػلحن إال ألافساد الرًً ال ٌػملىن ٍو

  ن في وظائف هامؼُت ؤو ًلىمىن بإوؼؼت غحر مؼسوغتججاهل ألافساد الرًً ٌػملى 
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حػسف بإنها الخالت التي حظخخدم فيها اإلاجخمؼ كىة الػمل فُه حعريف البطالت وفقا للمفهىم العلمي: -2

اطخخداما وامال ؤو ؤمثال، ومً زم ًيىن الىاجج الفػلي في هرا اإلاجخمؼ ؤكل مً الىاجج اإلاحخمل، مما 

 هُت ؤفساد اإلاجخمؼ غما وان ًمىً الىصٌى إلُه ولرا.ًؤدي إلى جدوي مظخىي زفا

 .الثاني: أنىاع البطالت أسبابها وآثارها اإلابحث

جإخر البؼالت ؤػياال مخػددة وفلا إلاظبباتها، مما ًترجب غلُه اخخالف إحساءاث مىاحهتها، 

مىً الخمُحز بحن هىغحن زئِظُحن للبؼالت هما البؼالت الظافسة والبؼالت اإلالىػت.  ٍو

 أوال: البطالت السافرة )الصريحت(

مىً الخمُحز بحن هىغحن  ً غلى الػمل وال ٌؼخغلىن ؤًت وظائف ٍو جخمثل في وحىد ؤفساد كادٍز

ت. ت والبؼالت الاخخُاٍز  للبؼالت الظافسة هما: البؼالت ؤلاحباٍز

 البطالت ؤلاحباريت: -1

ً غلى الػم بحثىن غىه ًخمثل الىىع في البؼالت الظافسة ؤي ألافساد اللادٍز ل والساغبحن فُه، ٍو

مىً الخمُحز بحن غدة ؤػياٌ للبؼالت ؤلاحبازي، وفلا  وال ًجدون فسصا للػمل في ظل الجىز الظائدة، ٍو

 لألطباب اإلاؤدًت إلى ول منها وهي:

 البطالت الاحخكاكيت: -1-1

بحثىن غً وظُفت  ً غلى ألافساد، ٍو مىاطبت ؤو حؼحر البؼالت الاحخياهُت إلى وحىد ؤفساد كادٍز

ًبحثىن غً وظُفت ؤفظل مؼ الظابلت غليها غلما بإن هىان وظائف جىاطب خبراتهم وؤغمازهم 

ومهازاتهم، إال ؤنهم لم ًلخحلىا بخا بظبب غدم مػسفتهم بهره الىظائف وؤماهً وحىدها، هرا في الىكذ 

و لؼغل الىظائف الري ًحاٌو فُه ؤصخاب ألاغماٌ البحث غً الػمالت البدًلت للمخلاغدًً لديهم ؤ

 اإلاترجبت غلى جىطُؼ اإلايؼأث الخاصت بهم وبالخالي، جيؼإ بظبب كصىز اإلاػلىماث في طىق الػمل.

 البطالت الهيكليت: -1-2

جظهس البؼالت الهُيلُت بظبب غدم الخىافم بحن مؤهالث الػاملحن ومخؼلباث الىظائف 

 :الؼاغسة، وجيؼإ البؼالت الهُيلُت ألطباب مخػددة لػل ؤهمها

 الخغحراث في هُيل الؼلب 

 الخلدم الفني 

  الخغحر في هُيل غمس الظىً، وشٍادة وظبت صغاز الظً وؤلاهار في اللىة الػاملت وغالج البؼالت

ب والخإهُل لألفساد الػاػلحن.  الهُيلُت، ًخم مً خالٌ إغادة الخدٍز

 البطالت الدوريت: -1-3

خػسض له الاكخصادًاث الخسة، حُث جظهس وجظهس بظبب الخللباث في اليؼاغ الاكخصادي التي ج

في حالت ؤلاهىماغ ؤو السوىد، وذلً ؤهه غىدما ًىخفع الؼلب الىلي غلى الظلؼ والخدماث، ًلىم 

ح حصء مً الػماٌ.  ؤصخاب الػمل بدظٍس
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ادة مظخىي  وحػالج البؼالت الدوزٍت مً خالٌ إجباع طُاطاث اكخصادًت جىطػُت تهدف إلى ٍش

ادة ول مً الاطدثماز، الصادزاث، ؤلاهفاق الخيىمي ؤو إهلاص ول مً  الؼلب الىلي مً خالٌ حشجُؼ ٍش

 الىازداث والظسائب.

جيؼإالبؼالت اإلاىطمُت بظبب كصىز الؼلب غلى الػماٌ في مىاطم مػُىت،  البطالت اإلاىسميت:-1-4

حن جلً مثل اليؼاغ الصزاعي، حُث ًصداد الؼلب غلى الػماٌ في اإلاىاطم الصزاغُت والخصاد وما ب

ىاحه كؼاع الظُاحت ؤًظا هره اإلاؼيلت في فتراث  الفترجحن ًيىن حصء مً الػماٌ في حالت حػؼل، ٍو

 ؤلاكباٌ الظُاحي.

الحظ وحىد حؼابه بحن البؼالت الدوزٍت والبؼالت اإلاىطمُت في ؤن الظبب في ول منهما ًسحؼ  ٍو

ى اهخفاض الؼلب الىلي، بِىما ًمثل إلى اهخفاض الؼلب غلى الػمالت إال ؤن البؼالت الدوزٍت جسحؼ إل

طبب البؼالت اإلاىطمُت في اهخفاض الؼلب غلى الػماٌ في مىاطم مػُىت، وفي كؼاغاث محددة ومً 

مىً الخد مً البؼالت اإلاىطمُت  مىً جىكػها خالٌ ؤوكاث مػُىت في الظىت ٍو زم جيىن ؤهثر اهخظاما، ٍو

م إًجاد ؤغماٌ مػُىت ًمىً لألفساد ممازطته  ا.غً ػٍس

 البطالت الاخخياريت:-2

ً غلى الػمل ولىنهم ال ًسغبىن في الػمل في ظل ألاحىز  ًخمثل هرا الىىع مً البؼالت في ألافساد اللادٍز

الظائدة ؤو اإلاخاحت زغم جىافس فسص غمل لهم مثل: ألاغىُاء الرًً ٌػصفىن غً كبٌى الػمل في إػاز 

الرًً جسوىا وظائف واهىا ٌػملىن فيها بإحىز غالُت، ألاحىز اإلاخاحت وبػع اإلادظىلحن، وهرلً ألافساد 

وال ًسغبىن في الالخحاق بىظائف ممازلت بإحىز ؤكل مما حػىدوا غلُه مً الجىز اإلاسجفػت غحر ؤن هرا 

 الىىع مً البؼالت ال ًدخل طمً حظاب كىة الػمل في اإلاجخمؼ.

ت بُاهُا هما في الؼيل ؤدهاه: مىً جىطُح البؼالت الاخخُاٍز  ٍو

 : البطالت ؤلاحباريت والبطالت الاخخياريت(1-8)لشكل رقما
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 ثانيا: البطالت اإلاقنعت

جخمثل البؼالت اإلالىػت في وحىد غدد مً الػاملحن في بػع اللؼاغاث دون ؤن ًترجب غً وحىد 

ت هاجج صافي، هما كد ًترجب غلى جىظُفهم هلص الىاجج الىلي، وبالخالي جيىن إهخاحُتهم الخدًت في الخال

مىً جىطُح  ت فلؽ، ٍو ألاولى صفس وفي الخالت الثاهُت جيىن طالبت، ؤي ؤنهم في حالت غمالت ظاهٍس

 ظاهسة البؼالت اإلالىػت مً خالٌ حالت ؤلاهخاج  في ألاحل اللصحر، هما هى مىضح في الؼيل ؤدهاه:

 : البطالت اإلاقنعت(2-8)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

ادة وحداث غىص س الػمل وفي ظل زباث غىامل ؤلاهخاج ألاخسي ؤو ًخضح مً الؼيل، ؤهه مؼ ٍش

د بمػدٌ مخىاكص حتى  ادتها بمػدٌ ؤكل ًصداد الىاجج الىلي في البداًت بمػدٌ متزاًد زم بػد ذلً ًٍص ٍش

ادة في غدد 5ًصل الىاجج الىلي إلى اكخصاد غىد مظخىي الخىظُف ع  ، وبػد هرا اإلاظخىي فئن ؤي ٍش

ت للصفس وذلً الػماٌ ال جظُف إلى الىاجج الىل ي ش يء وبالخالي جيىن إهخاحُت الػماٌ ؤلاطافُحن مظاٍو

ادة في غدد الػ 2، ع 5خالٌ اإلاظافت )ؤ ب( غلى دالت ؤلاهخاج ؤي فُما بحن غدد الػماٌ ع  ماٌ وؤي ٍش

الظالبت وسخب  2غً ذلً ًلل الىاجج الىلي، ولرا جيىن ؤلاهخاحُت الخدًت للػماٌ ؤلاطافُحن ٌػد ع 

ادة الىاجج الىلي، ولرا جخمثل البؼالت اإلالىػت في الػماٌ الرًً ٌػملىن  هؤالء الػماٌ ًترجب غلُه ٍش

ؼت )ب( غلى دالت ؤلاهخاج ولىً إهخاحُتهم حظاوي الصفس خالٌ اإلاظافت )ؤ ب( ؤو طالبت فُما بػد الىل

 الىلي.

ف  ادة الظياهُت في الٍس وجصداد البؼالت اإلالىػت في البالد الىامُت في اللؼاع الصزاعي بظبب الٍص

وهظام الػائلت اإلامخدة فُه، وهرلً في اللؼاغاث الخيىمُت ألطباب احخماغُت وطُاطُت مثل طُاطت 

جحن وحػد ظاهسة البؼالت اإلالىػت مً ؤص ػب ؤهىاع البؼالت مً حُث الخػامل مػها ؤو حػُحن الخٍس

غالحها وذلً ؤهه ال طبُل لػالحها إال بخلم مجاالث حدًدة لإلهخاج ًصاحبها فسض غمل حلُلُت 

حظخىغب فائع الػمل في ألاغماٌ اإلاىخجت ؤو ذلً مً خالٌ إحساء حغُحر في بيُان الاكخصاد اللىمي 

ؼ في هُلىه ؤلاهخاجي.  والخىَى

 بطالتأوال: أسباب ال

ؼ للظيان ًؤدي إلى ازجفاع وظبت البؼالت إطافت إلى ؤطباب ؤخسي.  إن الىمى اإلاتزاًد والظَس

 ألاسباب الاقخصادًت والسياسيت:

 اخخالٌ الخىاشن بحن حجم غسوض الػمل مً الىافدًً إلى طىق الػمل 
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 غدم فسض طىابؽ غلى الػمالت ألاحىبُت الىافدة 

  إلى الاطخغىاء غً الُد الػاملت والخد مً فسص غمل إطافُتالاغخماد اإلاتزاًد غلى آلالت ًؤدي 

 ألاشماث الظُاطُت والاكخصادًت جؤدي إلى السوىد هدُجت ازجفاع في مػدٌ البؼالت 

  طغؽ الىلاباث غلى ؤزباب الػمل ًظػف كدزة هؤالء غلى الخىطؼ في ؤغمالهم وإًجاد فسص

 غمل.

 ألاسباب الاحخماعيت:-2

إن ازجفاع مػدالث الىمى الظياوي ؤو ازجفاع غدد الظيان دون اللدزة كاني: ارجفاع معدالث النمى الس

غلى اطدثمازهم في غملُت ؤلاهخاج ًؤدي إلى جفاكم مؼيلت البؼالت وبالخالي لدًىا مؼيلت بظبب جصاًد 

 غدد الظيان وهىان ؤًظا مجمىغت مً ألابػاد ذاث الخإزحر اللىي وهي:

اء والتي ًبحث حُث هجد ؤن هىا البعد الخطبيقي:-أ حت مً اإلاجخمؼ وهم في الغالب مً ألازٍس ن ػٍس

 غً غمل.

والتي ال حظعى فيها ألاطسة في واكؼ ألامس إلى حػلُم الؼفل كُمت الاحتهاد  الخنشئت الاحخماعيت:-ب

 والػمل، والتي حُىما ًفلد الؼفل اللدزة واإلاثل الصالح.

اجه الخعليم ومسخىياجه:-ج في طىق الػمل وذلً غىدما ال جىاطبه مظخىٍاث  حُث ًؤزس الخػلُم ومظخٍى

ت للخؼىز الخىىىلىجي  الخػلُم مؼ احخُاحاث طىق الػمل، داخل الدولت ؤو غىدما جيىن غحر مخىاٍش

 ملازهت بالدٌو اإلاخلدمت.

 ثانيا: آثار البطالت

 أ/آلاثار الاقخصادًت للبطالت:

 خمثل الخإز حر غلى حجم الدخل مً الخغُحر في الخإزحر الىاضح غلى حجم الدخل وغلى جىشَػه ٍو

الىاجج اإلاحلي ؤما جإزحره غلى جىشَؼ الدخل فُخمثل في ؤن حغحر مظخىي الدؼغُل وذلً مً ػإهه 

 ؤن ًؤدي إلى حغُحر مظخىي ألاحىز في هفع الاججاه.

 هىان ؤًظا آزاز غحر مباػسة جخمثل في الخإزحر غلى الاطتهالن والصادزاث والىازداث 

 جُا بالظىق، الداخلُت مما ًؤدي إلى جإزحر غملُت الػسض والؼلب طػف اللىة الؼسا ئُت جدٍز

 بالظىق.

 هىان غدة آزاز احخماغُت للبؼالت ؤهمهاب/آلاثار الاحخماعيت للبطالت: 

إن غدم حصٌى الؼباب غلى ؤحس مىاطب للمػِؼت ؤو لخحلُم الراث فبالخالي الجريمت والانحراف: -1

د طىاء ماٌ ؤو لرجه.ًلجإ إلى الاهحساف ؤو الظسكت   ؤو الىصب ؤو الاحخُاٌ ليي ٌظخؼُؼ ؤن ًحلم ما ًٍس

هجد ؤن بػع الؼباب ًلجإ إلى الػىم والخؼسف ألهه ال ًجد لىفظه هدفا محددا الخطرف والعنف: -2

وؤًظا وىهه طػف باليظبت لخلً الجماغاث اإلاخؼسفت فبالخالي جيىن هره الجماغاث مصُدة لهؤالء 

 الؼباب.
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بػع الؼباب ًجد ؤن الهجسة إلى بالد ؤخسي هي حل إلاؼيلت البؼالت وؤن الػمل في بلد آخس  الهجرة:-3

 هى الخل ألامثل.

يىن الظبب السئِس ي لهرا الخفىً هى غدم الخصٌى غلى فسصت الػماٌ وبالخالي الخفكك ألاسري:-4 ٍو

ت الىاججت غً ا د مً اإلاؼىالث ألاطٍس إلاؼيلت السئِظُت وهي جحدر ول هره ألابػاد الظابلت والتي جٍص

 البؼالت.

هجد ؤن منهم مً ًجد ؤن الخل في حػاػي اإلاخدزاث ألنها جبػده غً الخفىحر في حعاطي اإلاخدراث: -5

 مؼيلت عجم وحىد الػمل وبالخالي جىصل الفسد إلى الاهحساف.

ي ٌػِؼىن )طػف الاهخماء( هى ػػىز الؼباب بػدم الاهخماء إلى البلدان التالشعىر بعدم الانخماء: -6

فيها ألنها ال حظخؼُؼ ؤن جحلم له ؤو جىفس له مىصب الػمل وبالخالي ًخمنى الؼباب الاهخماء إلى ؤي 

 مجخمؼ آخس ًىفس له فسص الػمل.

 الثالث: النظرياث اإلافسرة للبطالت اإلابحث

 اخخلفذ اإلادازض الاكخصادًت مً مدزطت إلى ؤخسي في جفظحر البؼالت

 النظريت الكالسيكيت:-1

الىالطًُ ؤن الاكخصاد اللىمي ًخىاشن غىد مظخىي الخىظُف ؤو الػمالت الياملت وبالخالي  ًسي 

 فئهه ال مجاٌ لىحىد البؼالت.

ت، بمػنى ؤن ألافساد هم  ومؼ ذلً ًسي الىالطًُ ؤهه إذا وحدث البؼالت جيىن بؼالت اخخُاٍز

 لظائد في الظىق.الرًً ًصىػىن ؤهفظهم وبيامل إزادتهم في وطؼ ال ًلبلىن فُه ألاحس ا

ت هى غدم مسوهت  و ًسي الىالطًُ ؤن الظبب ألاطاس ي في وحىد هرا الىىع مً البؼالت الاخخُاٍز

 ألاحىز الىلدًت بمػنى آخس حمىد ألاحىز في اججاه هصولي.

مىً جفظحر ذلً باالطخػاهت بالؼيل الخالي:  ٍو

 (: منحنى الطلب والعرض على العمال عند الكالسيك3-8شكل رقم )
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في الؼيل البُاوي ًخحدد مظخىي الػمالت الخىاشوي غىدما ًخلاػؼ ول مً مىحنى غسض الػمل 

في الىلؼت الخىاشهُت ؤ، هما ًخحدد لىا ؤًظا مظخىي ألاحس الخلُلي الخىاشوي ج، فئذا افترطىا وحىد 

ت، ألن هرا ألاحس الخىاشوي هى ؤحس مىخفع ػِئا، ومً زم كامذ  بسفؼ ألاحىز هلاباث غمالُت كٍى

وهى ؤغلى مً ألاحس الخىاشوي  5الىلدًت مؼ زباث مظخىي ألاطػاز، جسجفؼ ألاحىز الخلُلُت إلى مظخىي ج 

ت جلدز باإلاظافت ب ج حُث ًيىن غسض الػمالت ؤهبر مً الؼلب غليها.  ج، وهىا جيؼإ البؼالت الاخخُاٍز

ولي هى الظبب في وؼإة هرا و ًسي الىالطًُ ؤن غدم مسوهت ألاحىز الىلدًت في الاججاه الجز

الىىع مً البؼالت حُث إذا وافلذ الىلاباث الػمالُت غلى جخفُع ألاحىز الىلدًت فئن البؼالت 

ت طىف جخخفي وطخػىد مسة ؤخسي إلى الىطؼ الخىاشوي غىد مظخىي الػمالت الياملت.  الاخخُاٍز

ت:-2  النظريت الكنًز

إال إذا الؼلب الىلي وافُا الطدُػاب الىاجج للد ؤوضح هُجز ؤن الػمالت الياملت ال جخحلم  

 اإلاحخمل، وهى هاجج الػمالت.

ؤما إذا وان الؼلب الىلي ؤكل مً اإلاظخىي الالشم الطدُػاب الىاجج اإلاحخمل جظهس هىا فجىة 

ت جخمثل في البؼالت الساحػت للصىز  ت، وبران فئن البؼالت الىُجًز اهىماػُت وبالخالي بؼالت إحباٍز

غً اطدُػاب الىاجج اإلاحخمل ولرا حظمى ؤحُاها بؼالت كصىز الؼلب للصىز الؼلب الؼلب الىلي 

 الىلي.

 (:4-8ن خالل الشكل الخالي رقم )ويمكن جىضيح فكرة الفجىة الانكماشيت م

 

 

 

 

 

 

 

الىخاج اإلاحخمل، فئن الخىاشن الري ًمىً اإلاجخمؼ مً جحلُم هرا الىاجج ًحدر  5إذا وان ٌ 

بؼلب الػمالت الياملت  5، ومً زم ٌظمى ػ5ًػسض الىلي ع ن = الؼلب الىلي غىد الىلؼت ؤ حُث ال

(، ؤكل 2(، فئن الخىاشن ًحدر غً الىلؼت )ج(، وغىدئر ًيىن الخىاشن الفػلي )2ٌهإن ًيىن )غ ن 

لاٌ غىدئر ؤن هىان فجىة اهىماػُت حظبب بؼالت في اإلاجخمؼ، والفجىة 5مً الىاجج اإلاحخمل )ٌ (، ٍو

( ؤي 2( والؼلب الفػلي للمجخمؼ  )غ ن 5لاض بالفسق بحن ػلب الػمالت الياملت )غ نالاهىماػُت ج

 باإلاظافت )ؤ ب(.

      

       

 



 

 

 

 

 

 
 

 التاسعالفصل 

 التوازن اخلارجي
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 تمهيد: 

 : مفهوم ميزان املدفوعات.املبحث الاول     

إذا كاااإت إم اااإم ا الااااإدية الدواااإيتر ا عل هااار ت وماااز ماهااان الدلاااإ ل ا   اداااإة  ااا ت ا اااعل  ا  دا اااار       

إيتر ا تاات ماادة  اا ت يل اار فااإت اكومددااإة ملاادم  سمااعاي  اايا دااحجة  ذهااإت ثاله اار  اا   ا الاااإدية الدواا

دالاهحر ل   ت ا عل  ألاخرى. ل لع تالاعية ا دالاإريف اد  د  ات ا اعفدمإة  إ  نهااإ مواز مان دالاااد لاااع 

ل ذ ااأ نت د ااا ات ا اااعفدمإة   توياااع مااد كدثااان ر هإثاااإ الاااإ هإ ت اارا فهااان ت ااايها ا الااااإدية الدواااإيتر 

 ت ا له ااا ت مااان ا ذااااعات ألا حتهااار خاااي  ف اااو   دحهااار ل  ااا -ا عل هااار  ل ا تااات مااادة  ااا ت ا له ااا ت مااان  ااااع دالاااا ت

 غإ ذإ دإ ممدت سحرر.  دد خي    ا ا دالاريف ت كد نت جلد اص ا الاحإصر ا دإ هر: -دالاهحر

كدثان عالادراو الاز نصاد  ا ةإساذر در الااإ  ا الاادداإة  إمد اإي  داد لذاا بيان محاسبي أو إحصااي::  -1

إبالا ت ا حلااعت ت ل ا ااإ ه ت  خإصاار اثاان توااعر مااد د سلااإة صااإج ن ا لااراراة ل ا ذااإاخ ت ا  دواا ت ل ا داا

 رس هر من دلعدتاإ ا ذحدك ا ركوير.

ل ا ااا ا تد ااا د كإفااار ا داااعفلإة ا عاخاهااار  اذااااع ملاااق تاااما دلذد اااإة ل ا داااعفلإة القياااد املااا  و :   -2

ا ااعفدمإة  اذاااع ملااق تااما دااعفدمإة  ل كخ ااوا دااد ا ذاااعات تالاد ااع ملااق لهااع ل ددا ثاار م اهإ اااإ ماان د اا ات 

 )دحن(   ليمدت الز ث دذ  ت   إ: Débit) ن( ل ا ا:  Crédit  إ عالارف دةإستهإ بالا ديا ا ا:  

لا اا ا تلديااجت ل اادي نصااد  ل خواادم  لنإ دااإدن فااإت ا لهاادي ت ااز نت القيااد وفااي امليزاهيااو ال ااىو و:  -3

لت ماااان  إثااااز مااااعرن  اااا د ألاصااااد  ل اكلواااادم  فمااااا م اهاااار تااااح ة م اااااإ يخااااد   االا ااااية ألا حتهاااار فدااااع

ألاصد   ندإ ا الا اهإة ا تات تاح ة م ااإ خارلن  االا اية ألا حتهار فال ايا مان  إثاز اكلوادم. لماهان فاإت 

د اا ات ا ااعفدمإة تماادت ماان اإ اار ماادا ت ياا اار الااز  اا   ا لريلاار نا د  ااد  ألاصااد  علااإلا د  ااد  

 اكلودم.

 ا ات ا اعفدمإة تمادت داد  إثاز ملاق  ا ا ألاساإا فاإت ا لهاع مان دالقيد وفقا للمحاسابو امل  وةاو:  -4

Crédit  ااان(  مااااعلت كإفاااار م اهااااإة ا ذهاااا    اااإ فقاااااإ  هاااا  ألاصااااد  دااااد لذاااا ا له اااا ت إدااااق غ ااااو ا له اااا ت  ندااااإ (

 )دحن( فدعلت كإفر م اهإة ا شراء ل ا تت م را   ت ا له  ت ل غ و ا له  ت. Débit إثز 
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 : قيد التدفقات في ميزان املدفوعات.(1-9)الشكل 

 

إذت دااااااد خااااااي  دااااااإ سااااااذو  فااااااإت د اااااا ات ا ااااااعفدمإة تماااااادت ماااااان اإ اااااار ماااااادا ت ياا اااااار لذ ااااااأ دااااااد ا حإاهاااااار 

عالاااات مااعم ل اادي إخاادي ة دااد ا حإاهاار ا دالالاهاار  ل اا ا دااإ سااحةإل  ا دلاار   ا ةإسااتهر  إ  نت ذ ااأ  

 إ هن من ا ذإاث ا لإيدر.

عالا اااا د ااا ات ا اااعفدمإة ملاااق مد اااهالا كإفااار ا الااااإدية الدواااإيتر ياااو: املعاااامالات الاقتصاااا وو الدول -5

ا اتت م را   ت ا له  ت من ا ذاع ألاصا لغ و ا له ا ت  ساداء تالاااو ألادار  إ الااإدية ا د إريار نل ا الااإدية 

ا إ هاار  خااعدإة نل إمإثااإة  لا تاات تاادة تلااديتاإ  واا ر فدرياار   واادر  ق ااار  نل اتااد يلت دلإ ااا.  اا  أ 

 اااارن   هاااا  ا الاااااإدية ا تاااات م اااارا  اااا ت ا له اااا ت ماااان د اااا ات ا ااااعفدمإة. غ ااااو نت  ذهالااااار  اااا   ا الاااااإدية م

 ا عل هر مدضح جيث ي  ة كحاله ر  لهإم     ا الاإدية هن:

اكولااد  ل ا ااعتدت ا تاات مخشاا  مااد  اا   ا الاااإدية  اهااث ثيااات نت د اا ات ا ااعفدمإة لااع   عالا ااا ملااق  -

 إ وإمن؛مد هةهإ لإث إ تكد ي  

 ا الاإدية ا تت نجش ة ماأ اكولد  ل ا عتدت  نا ا لريلر ا تت نصذةت باإ ا عل ر يااحر لدعتحر؛ -

لال      ا الاإدية ممدت  ا ت ألافاراي    ا ت اكومدداإة  لنإ داإدن فاإت اكولاد  ل ا اعتدت ا حإتا ر ممادت  -

   ت ألافراي من يل  د دا ر.

 اهدير ألا الدوإي لذ أ عالادي  ألسذإب ا دإ هر:غ و نت ت يها     ا الاإدية دل  ر 

  إت ملدر حية لله ر ل هما     ا الاإدية إث اإ تالاكاب  إ حاله ار ا شاإكا ألاسإساهر لدالالهاإة

 الدوإي ا د ات سدءا دد ل هر ثجر دةاهر نل يل هر؛

 ت ملاا ب ا دلااف ا ااعلدن  اللاار الدوااإيا  ماادت  اا   ا الاااإدية ل هااع  اثااعدإن الدوااإي ا ااد ا

  إ لدوإي ا علدن؛

  همااااا  اااا   ا الاااااإدية عالاكااااب لااااد  الدوااااإي ا ااااد ات للإ اهداااان  ا حإفلاااار لاسااااد إ دن  اد  ااااواة 

 اكوإصار من الدوإي ا علدن؛

 مقيمين غير المقيمين

 

 شـراء

 

     Crédit  )له( 
 )له(

 

     Débit منه() 

 

 بـيع

 

 بـيع

 شـراء
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   لملااااااق  اااااا ا ألاسااااااإا فاااااااإت ا  اااااا ات عشااااااما نيا   إداااااار تلاااااااإمع ا لااااااالإة ا الاإداااااار ملااااااق م لاااااااه

 ا الايلإة الدوإيتر ا عل هر.

عشاااا و تالاذ ااااو ا له اااادت  محااااع اساااادالا إ ن ألغاااارا  اكولااااإ إة ا  دا اااار ماااان ون: املقيمااااون و اياااا  املقيماااا -6

د  ات ا عفدمإة  إدق دخشآة ألام إ  ل اكومددإة لا هه إة ا عل هر  ف اي ماد ألااالإل ا لذهالاها ت  

ل   ب دد ا  رلرا نت تمدت ا لهة دد ددا ات ذ أ ا ذاع  ل ا تت مرنلهإ  إ عل ر را لار الدواإيتر ل   

 نت مرنلهإ  إ عل ر را لر سهإسهر  لن  أ تعخا من إ إر ا له  ت: تاوم

  ا ا تد تله ادت مان ا للار الدواإيا  وا ر ياا ار ل داد ات ا للار مان اكلاإرن لا ا تد تددا ااعلت

  و ر د لدر؛

  ألا إثاز ا ددا ااعلت ماان ا للاار  وا ر ياا اار  إسااد حإء ا اادح  ت ا  خاا ت كومددااإ اة دخااا نم ااإء

 لاأ ا لحولن؛ا ل إراة ل ا 

 .كإفر ا شركإة ا د حهر ل ألا حتهر ا الاإدار ملق نر  ا للر  و ر ياا ر 

لدحااااان فاااااإت غ اااااو ا لاااااهة كإفااااار ا اااااد حه ت ل ألا إثاااااز ا ااااا تد تله ااااادت مااااان اكلاااااإرن  وااااا ر ياا ااااار لكااااا  أ     

 ا شركإة ل ا  سلإة ا د حهر ل ألا حتهر ا تت م إرا جشإ إ ياخا اكوعلي ا د حهر.

مااااإي  دااااإ ملااااعر  اااا   ا   ااااو  بلااااحر  إسااااد حإء بالااااا  الدوااااإيتإة ا دلعداااار دخااااا معيىااااو:  فتاااا ن ةمىيااااو -7

ا د تااإة ا دةااع  ألادريكهاار لا تاات ملااعر  ااخيث نتااهر. لا دالاااإرف ماهاان   مد ااع ف ااو   دحهاار دةااعي  ع لقاااإ 

ا ا هإ ااإت ا  اا ات  ف  اااإ دااإ تذااعن دااد نل   ااإث ي إدااق غإتاار هاإتاار يعلاا رو دااد ث ااب ا لااحر  ندااإ ا ااذالا  دخاا

 فإت ا   ات ع لي ا   و  دد  عاتر نفريا إدق هاإتر دإرا دد ا لحر ا لذار.

 ألاهميو الاقتصا وو مليزان املدفوعات.  -

عالادرو ل دي د  ات ا عفدمإة غإتر مان ألا  هار  اهاث نت ت ايها ا الااإدية مراو اكواعلي داد مةركاإة      

   هر  ذ أ  يمدذإراة ا دإ هر:ساالاهر ل بشرير لرنس إ هر ذاة ير ر كذ و  دد ألا 

  نيا   ادةاهااااا الدوااااإيا: اهااااث ت هااااع ماااان يراساااار ا د اااا  الدوااااإيا  اذاااااع خااااي  ا   ااااو  ا تاااات

ع لقاااإ ا  اا ات  ألثاان تدضااح ا ركااو ا اا ا تةدااان ا ذاااع ماان الدوااإي ا الاااإ  ت  لذ ااأ  دةعتااع ثلااإ  

د داعفدمإ اإ مراو ا اودد  اهاث ا لد  لا  الاف من   ا الدوإي دد خي  دلإرثر سالار دادا ي

 تلإ ة     ا الااددإة من مةعتع ا لهإسإة ا حلعتر ل ا إ هر  الالإة ا الاإم ؛

  ت هع من يراسر ملدر دالااإدية ا ذااع ا عل هار داد اهاث ا واإيراة ل ا ادارياة مراو ا اودد  لاإ ار

 ا عيو ل ا  إا  دد سحر إدق نخرى لنإ دإدن ام إذ ا لهإسإة ا ك هار    أ؛

 راااو د ااا ات ا اااعفدمإة كذهاااإت  الاااار  ا الا اااار ا د حهااار لا لااااز ماقااااإ ام اااإ  ا الا اااية ألا حتهااار عالاد

 علإ ة من مةعتع ا له ر ا  الااهر فاالا ار ا ذاع من سد  ا ورف ألا حبت؛ لذ أ   إ

  .ا دالارف ملق الهلر اادهإ إة ا عاخاهر ل اكلإر هر دد ا لا  ل اكلعدإة ا  دا ر 

تذ ت نسذإب ا د  واة من بالا  محإصار   ك اإ نثان ت  اي   ات ا عفدمإة  إ  نثن  رغة ن  هر د            

دذإي ة ا لإت ر ل ا هذإة ا الاهخهر لا تت مجهر ك عفدمإة نل دلذد إة ثلعتار  ك اإ نثان   عالالاي سادى 
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ثهار خيصر ا الاإدية الدوإيتر  ه ا ا ذاع من هاإتر ا   و   د إ تع  ملق نثن   تكشف ماد ا وادر  ل 

  يلدوإي  لنإ دإدن   توذالا ا لهإا ا ياة من     اكوإ ر.

 : املاايا ان الااتجاااري.املبحث الثاو:

ت خاااااا ا دااااادا ت اكلاااااإرفن نااااااع ن اااااة ن اااااعاف ا لهإساااااإة الدواااااإيتر ا ماهااااار  ل الارفااااار كهاااااف تالا اااااا        

 ااا ا ألاخ اااو داااد صاااإيراة  ا لهإساااإة الدواااإيتر ملاااق ا دااا ج و مااان  ااا ا ا هاااعف ل اااز نل  مةاهاااا دمدثاااإة

 للارياة.

م خااا ا وااإيراة ذ ااأ اكيااوء دااد ا لاااز ا الاااإ  ت ملااق اثدااإن ا ةلاان  نا اكيااوء مفهااوم الصااا رات:  -1

داااد اثداااإن ا اااد ات ا ااا ا تذاااإ  مااان اكلاااإرن لمواااز له دااان مااان الدواااإي ا اااد ات  غ اااو نت  مااان الهلااار ألادااار 

  حإك مدادا كخ و  م جر من حية ا وإيراة.

 لعوامل املحد ن للصا رات:ا -2 

مااإي  دااإ تالادرااو ا وااإيراة دد  ااو  خإر هاار  نا له تاااإ مةااعي خااإرن ا ح اادذن  لذ ااأ  ماادت نت  ا الادادااا     

 ا  جر  فقاإ مدادا م رن مد سهلر  الدوإي ا د ات  لدد ن ة     ا الادادا:

ا ةاهاار   يااإي  ا لاااز  لا اا ا تد خااا ماان حيااة ا لاااز اكلااإرفن ملااق ا لااا  لاكلااعدإة* الطلااا الاادو ي: 

اكلاااااااإرفن نل ا اااااااعلدن تااااااا يا إداااااااق  ياااااااإي  ا واااااااإيراة لا الاكاااااااب  اااااااوهالا  إذت ا الايلااااااار  ااااااا ت ا لااااااااز ا اااااااعلدن 

 لا وإيراة ميلر  ريتر؛

و م اإ  إ الايلر:* املىاف و:   جلذر ألاسالاإر ا ةاهر إدق جلذر ألاسالاإر ألا حتهر لا تت عالار 
 
 لا تت دإ هن إ 

 رات = أسعار املىتجات الوطىيو املصدرن بالعملو الوطىيو / أسعار التىاف يو املتعلقو بالصا

 املىتجات ألاةىبيو املىاف و بالعملو الوطىيو.

  يااااااإي  ا دحإفلااااااهر تماااااادت إدااااااإ  ويااااااإي  ألاسااااااالاإر ا ةاهاااااار نل  إث  ااااااإ  ألاسااااااالاإر ألا حتهاااااار  
لا يااااااات  ااااااد نت 

     لا الاكااب  ااوهالا  لنإ دااإدن فااست  لناإف وا  ا لااالار ألا حباات جإ اات  فاست  ا وااإيراة ا ةاهاار ساادف ماح

 ا الايلر   ت ا وإيراة لا دحإفلهر ميلر مكلهر؛

ك ااإ   حااإ سااإ لإ فااست   لااالار ا واارف ماا ج و كذ ااو ملااق حيااة ا وااإيراة  فإرم ااإ  * سااعا الصاااح اقيقيقاا:: 

ساااالار ا وااارف اكولهلاااي عالااااات نت  ا لاااا  ألا حتهااار نصاااذةت نغلاااق جلاااتهإ داااد ا لاااا  ا ةاهااار د اااإ عالااااات نت  

  لاز ألا حبت سدف تويع ملق ا لا  ا ةاهر لا الاكب  لنإ دإدن  حإك ميلر  ريتر   ت ا د  وتد. ا

 ا دارياة م خا ذ أ اكيوء دد ا حاإم  ألا حبات ا ا ا تادة مفهوم الوار ات:  -3
ملق مكب ا وإيراة فست 

ا ذاإ   ا إ هار ا تات  اسد ي ن من الدوإي ا د ات دد خي  ماعفو  الاا  لاكلاعدإة مراو اكواعلي  نل مااأ

داد  مح لهإ ا عل ر ملق ا لا  لاكلعدإة ألا حتهر.  كد اثدلإ  ا لا  لاكلعدإة مراو اكواعلي  ان  ادا  

لذاا اكيااإثذ ت  ا عل اار ا لااددري  لا وااعر   لنإ دااإدن دااد ن اا دالارفاار ا الادادااا ا اا جر  ماان ا اادارياة ل ااز 

 وايتر.ا دلر  إدق مةاها ثجرير ا دارياة لا لهإسر اسد 
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تالا اااا ا ااادارياة ملاااق م  اااه  ا لااااز ا ةلااان ملااااق ا لاااا  لاكلاااعدإة ا ةاهااار   ااا ا ف ااات ملااار  دااااد       

له ر إ  إدن ا حإم  ا د ات  لنإ دإدن عالارو ماد يا ار اساد واي  إ الايلار  ا ت ا ادارياة لا اعخا ا اد ات ك اإ 

 تلن:

                                                            0)( 





y

M
yfM 

تماادت ا لاااز ملااق ا اادارياة الااز اادهإ ااإة ا عل اار لألافااراي ا ةاهاا ت  ك ااإ جالااااة نت  ا الايلاار  اا ت      

ا ك هاااار ا لادناااار لسااااالار إ هاااان ميلاااار مكلااااهر  كاااا  أ ا الايلاااار  اااا ت ا ك هاااار ا لااااددري  لسااااالار إ ميلاااار 

 مكلهر  لذ أ ك إ  د ددضح من ا شما.

دحةااااد ا لااااز لا الاااار  ا ةاهااا ت  لثللااار ا دلاااإ    ااا ت ا حةحااا ت م خاااا ماااعم ل ااادي ت خاااا ا شاااما )ن(    

  نا ا ااااادارياة تلاااااإلا ا وااااا ر  للهاااااإم ا د اااااإر  اكلإر هااااار P*ا د اااااإر  اكلإر هااااار محاااااع ا لاااااالار ا دااااادا جي 

  محااااع  اااا ا 1Pعلااااداوم مةلااااو دلااااددى دااااد ا لااااالار نلااااا دااااد ا لااااالار ا داااادا جي  ل ااااهكد ملااااق سااااتها ا خااااإ  

  مااااان اااااا ت نت  ا ك هااااار 1Qا لاااااددى داااااد ا لاااااالار  حاااااإك ك هااااار دالارل ااااار داااااد لذاااااا ا حد ااااا ت ا ةاهااااا ت هااااان 

  لنإ داإدن  حاإك فااإا  مان ا لااز ا ةلان ملااق ا الاار  ا ةلان لا اا ا 3Qا لادنار داد لذاا ا لااتااك ت هان 

131دد خي  اسد واي ا ك هر  تدة ماذ دن QQM  لنإ دإدن اكوود  ملق ا دد ه ر  ),( 11 PM. 

 

  فااست ا ك هاار ا لادناار دااد لذااا ا لااتااك ت ا ةاهاا ت 2Pث ااب ا يااجتء  ااد كااإت ا لااالار ا الاااإ  ت محااع         

  لنإ داإدن  حاإك فاإا  مان ا لااز ا ةلان Q    ح اإ ا الاار  ا ةلان داد لذاا ا حد ا ت ا ةاها ت  اد 4Qهن 

QQMملااق ا الااار  ا ةلاان لا اا ا ل ااز ت لهداان دااد خااي  اسااد واي ا ك هاار     لنإ دااإدن اكووااد  42

),(ملق ا دد ه ر  22 PM .)ا رن    ت ا حللد ت عالالهحإ يا ار ا لااز ملاق ا ادارياة ا ذ حار مان ا شاما )ب  

ن  عتن دها سإ ز.  
 
 دإ ت كد نت  جلدخد ن اد  ا حةاد  د نث
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 العوامل املحد ن للوار ات: -4

ماان لا ا ا تد خااا مان د  ااد  اساتايك ا الاااإاية لاساالخ إر لاث ااإ  اكوماددي لا د  ااو * الطلاا الاادا: ي: 

ا  اولت  اهااث اثاان كا ااإ  اي ا لاااز ا ااعاخلن  اية دالااان ا اادارياة لا الاكااب  ااوهالا  د ااإ علاادع ن ل اادي 

 ميلر  ريتر   ت ا د  وتد؛

لا تاااات م خااااا ا خلااااذر  اااا ت سااااالار ا اااادارياة دااااد ا حد ااااإة ألا حتهاااار  إ الا ااااار ا ةاهاااار * تىاف اااايو الااااوار ات: 

  ادارياة  إ الا ار ا ةاهر  لا تت تالالى  إ الايلر: لسالار ا حد إة ا د حهر ا حإفلر

التىاف يو املتعلقو بالوار ات = سعا الوار ات مً املىتجات ألاةىبيو بالعملو املحليو / سعا 

 املىتجات الوطىيو املىاف و للوار ات بالعملو املحليو.

  ااإ ( سااالار ا اادارياة دااد دااد خااي  ا الايلاار ثيااات نت  ا دحإفلااهر مرم اا  ) نل مااح   (  ويااإي  ) نل  إث

ا حد ااإة ألا حتهاار  نل اث  ااإ  ) نل  يااإي ( سااالار ا حد ااإة ا د حهاار ا حإفلاار  ااادارياة  فذد ذ اات نسااالاإر 

  حإك ميلر  ريتر   ت ا دارياة لا دحإفلهر ؛
 ا حد إة ا د حهر ا حإفلر  ادارياة ثيات نت 

كذ و دد سالار ا ورف اكولهلي ملق  دد خي  دإ سذو فست   حإك م ج و * سعا الصاح اقيقيق:: 

ا دارياة  فإرم إ  سالار ا ورف اكولهلي عالاات نت  ا لا  ا ةاهر نصذةت نرخص جلتهإ دد ا لا  

ألا حتهر  لنإ دإدن تلا ا لاز ا ةلن ملق ا لا  ألا حتهر لا الاكب  وهالا  لدحن فست  ا الايلر   ت 

 ا د  وتد ميلر مكلهر.

 موال.: ميزان رؤوس ألا املبحث الثالث

ا من   ا ا   ات اركاإة رولا ألادادا  ا تات مادة  ا ت ا ذااع ل ا الااإ ة اكلاإرفن ا تات مخشا  م ااإ ت  او      ع ي 

مااان دركاااو ا عااخهااار ل ا عتدثهااار  اذااااعات اكلإر هااار لكااا ا ا د  اااواة مااان ألاصاااد  اادهإ هااار ا رسااا هر  اذااااع  

 لة   ا ا   ات إدق:لذ أ خي  ا   و  ا تت عالاع فقاإ د  ات ا عفدمإة  ليحل

ل ااااااااد مذااااااااإر  مااااااااد نداااااااادا  تةااااااااد ت باااااااااإ ماااااااان تااااااااما نصااااااااد  مإ هاااااااار مياااااااازان رأس املااااااااال قصااااااااي  ألاةاااااااال:  -1

 ا لهد ر ليش ا   ا ا   ات:

  ا حلاادي: ليلواااع باااإ كإفااار ا الا اااية ا د حهاار لألا حتهااار ا تاات ماااعخا نل م ااارن  واادر  دذإتااار  مراااو

 اعلي ا عل ر.

 ث اااااإ ا ااااا  ز ا حلاااااعا لا ااااا ا ت خاااااا ألارصاااااع  ا حلعتااااار ا ااااا  ز:   تلواااااع  ااااان ا ااااا  ز ا لاااااا ن  لإ

 لا عل هر  عى ا لالإة ا حلعتر من ا عل ر.

  ا ديائااا  ا وااارفهر: ع ااايا كاااا ا د  اااواة ا تااات ملااارن خاااي  ف اااو  ا  ااا ات ملاااق ا ديائااا  ا تااات ت داكهاااإ

ا له ااااادت مااااان  حااااادك ن حتهااااار  لنت اااااإ ملاااااق ا د  اااااواة ا تااااات ملااااارن ملاااااق ا ديائااااا  ا تااااات ت داكهاااااإ غ اااااو 

  له دت من ا ذحدك ا ةاهر.ا

  ا لارل  لوا و  ألا اا: لهاان كإفار ا اللاههية ااد إثهار لا لااا هإة لامد اإياة ا وارفهر ا تاات

   تويع ن اهإ مد ا لحر.
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   ألالرا  ا د إرياااااار: سااااااداء نخاااااا ة تااااااما ك ذهإ اااااار نل سااااااحع إذجااااااي نل تااااااهأ  إ  ااااااإفر إدااااااق ألالرا

 اكومددهر ك ذلت اكلواثر.

لتشااا ا رولا ألادااادا  ا ةد ااار داااد نل إداااق اكلاااإرن  لواااع اساااالخ إر إ ال طو ااال ألاةااال: ميااازان رأس املااا -2

 أل ا  ديا )  ع  مويع مد ا لحر(   ليش ا   ا ا   ات ملق:

   اساااالخ إر ا ذإتااار: نا لهاااإم فاااري نل دشااارل  نل تاااركر  إساااد ي  رنا ا اااإ  ا ااا ا ت اكااان  وااادر

 دذإتر  من يل ر نخرى خي  ف و  ا   ات؛

  لرا  ا إ هر: تراء نسهة لسحعاة ن حتهر  إمدذإر إ نيلاة ااد إت  ديار ألا ا؛ألا 

  ا لرل   ديار ألا ا: ا لرل  ا تت موياع داع اإ ماد ساحر ساداء كاإت اااع ألا اراف ) ا لار  نل

 ا ل و ( فريا نل دشرلمإ نل امددر نل  ه ر مإدر؛

 .رولا نددا  نخرى 

ت ا ااعفدمإة تةداادا ملااق الااإب دلاادلا  مإفاار ا الا اهااإة ا تاات م ر اااإ ل اكيااعتر  إ اا كر  اا ت د اا ا         

 ا لالإة ا حلعتر من ا عل ر ليل د  ا ر الإب ا اللديإة ا رس هرر.

 مفهوم التواةن املحاسبي والتواةن الاقتصا ي مليزان املدفوعات. -

إلا ا لادناااإة ا تااات مااادا ت د ااا ات ا اااعفدمإة عالااااات تلاااإلا اكيإثاااز ا اااعتد دااا  اكيإثاااز ا اااعااد  نا تلااا   

 تلدةو ملق ا عل ر  اعل  ألاخرى د  الد  ا عل ر ملق ا عل  ألاخرى. ل  إ ثدمإت:

 :ليلواااع  ااان نت تدةلاااو ا دالااااإي  ل ا دماااإف   ااا ت   اااار إترايا ااااإ داااد ا وااارف  التاااواةن املحاسااابي

ألا حبااات ل  اااار دااااعفدمإ اإ دحااان  نا نت تةاااعث تلااااإلا اد ااات  ااا ت ا الاحإصاااار ا عااحااار لا الاحإصاااار 

ا عتحاار ماان ا  اا ات  واادر  إ  إ هاار  نا اثاان تخذتاان نت تماادت دددا ثااإ دااد ا حإاهاار ا ةإسااتهر   ت 

 ريلااار محجه اااان لت ااايها ا الاااااإدية فهااان تالاد ااااع ملاااق ثجااااإم ا لهاااع ا ااااويلن  ل ااا ا عالاااااات إت كااااا 

 دالاإدار تمدت فقاإ  رفإت  ااع  إ يااد ل لخر دعتد.

  :ت مدمإفاا  مان حاهاإ اتااراياة ا تات مةوااا ماقااإ ا عل اار تلوااع  ان اكوإ اار ا تاالتاواةن الاقتصاا ي

داااااد صاااااإيرا اإ داااااد ا لاااااا  لاكلاااااعدإة ل ا دةاااااديية ا رنسااااا إ هر  دياااااار ألا اااااا إداااااق ا اااااعاخا دااااا  

ا عتدثهإة ا حإت ر مد لاريا اإ دد ا لا  ل اكلعدإة لا دةديية ا رنسا إ هر  دياار ألا اا إداق 

 اكلإرن.

خدي  من د  ات ا عفدمإة  تلوع  ن ا ددا ت نل اخادي  الدواإيا. إت اكوعتث مد ا ددا ت نل ا      

فداااادا ت د اااا ات ا ااااعفدمإة دااااد ا حإاهاااار ا ةإسااااتهر تاااا يا إدااااق نت اخاااادي  تخ ااااوز إدااااق بالااااا  ا ااااادا يد 

ا مدثاار  اان كااإت تدةلااو فااإا  ماان ا  اا ات اكيااإرا نل ا د ااإرا ليماادت  حااإك ليااو ماان د اا ات رولا ألاداادا   

فااإت ا  ااإا  ا ةلااو ماان د اا ات ا الا اهااإة اكيإرياار ع لااي ا عيااو ماان د اا ات رولا ألاداادا . غ ااو إت لنإ دااإدن 

ا الاااارف الدوااااإيا  ااارى ملااااق نت اخااادي  ماااان د ااا ات ا ااااعفدمإة تحلااادا ملااااق اخااادي  د اااا ات ا الا اهااااإة 

 د خي :اكيإرير لد  ات رولا ألاددا  ا لديار ألا ا دالاإ. إذت ا ددا ت من د  ات ا عفدمإة تمدت د
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   اااعلث ليااو ماان د اا ات ا الا اهااإة اكيإرياار عالاد اان فااإا  ماان د اا ات رولا ألاداادا   ديااار ألا ااا

 اااا ا ا ااااراء تاااا يا إدااااق ماااادا ت تااااعلم  ااااديي ألثاااان عالاد ااااع ملااااق اركاااار ا لااااا  ل اكلااااعدإة لرولا 

ألادااااادا   دياااااار ألا اااااا  نا   تةد اااااا خلااااار ا لإ ذااااار باااااا   ا لااااارل  مااااان ألا اااااا ا لوااااا و لخلااااار 

ماااااان نسااااااالاإر ا واااااارف.  اااااا   اكوإ اااااار تماااااادت د اااااا ات ا ااااااعفدمإة دداااااادا ت دااااااد ا حااااااإاهد ت  ا دلاذااااااإة

 ا ةإستهر ل الدوإيتر؛

   اعلث فإا  من د  ات ا الا اهاإة اكيإريار عالااد  ا عياو مان د ا ات رولا ألادادا   دياار ألا اا

اهااث ملاادم ا عل اار  دوااعتر  اا ا ا  ااإا  إدااق اكلااإرن  حااإ نت ااإ تدةلااو ا داادا ت دااد ا حااإاهد ت 

 ا ةإستهر ل الدوإيتر ثجرا كوركر ا لا  لاكلعدإة لرولا ألاددا   ديار ألا ا؛

  ااااااعلث ا دااااادا ت تمااااادت ماااااد  رياااااو د ااااا ات رولا ألادااااادا  لوااااا و  ألا اااااا فهاااااد عالااااااد  ا عياااااو نل

ا  إا  ا ا ا تلارن مان د ا ات ا الا اهاإة اكيإريار لد ا ات رولا ألادادا   دياار ألا اا   حاإ ت كاد 

دمإة دداااااااادا ت دااااااااد ا حإاهاااااااار ا ةإسااااااااتهر ل غ ااااااااو دداااااااادا ت دااااااااد ا حإاهاااااااار ا لااااااااد  نت د اااااااا ات ا ااااااااعف

الدواااإيتر   ت ا عل ااار ملااادم  حاااد  داااد اركاااإة رولا ألادااادا  لوااا و  ألا اااا لاركااار ا ااا  ز 

 ا  ا تةلو مدا ت د لت من د  ات ا عفدمإة. 

 دد خي  اكيعل  ا دإدن سحةإل  ملعتة مد هةإ  ادةاها ا لإ و ك إ تلن:

 :  ور بىو  ميزان املدفوعات في تحقيي استقااره.(1-9)اقجدول رقم 
ميزان 

العمليات 

 اقجار و

ميزان 

رؤوس 

ألاموال 

 الطو لو

ميزان 

رؤوس 

ألاموال 

 القصي ن

هوع التواةن  إلاةااء مً قبل الدولو

في ميزان 

 املدفوعات

 طبيعو التواةن 

اسد واي رولا ألاددا  ا لديار   فإا  ليو

ا الا اهإة   د لهر ا عيو من د  ات

 اكيإرير

دددا ت 

دةإستهإ ل 

 الدوإيتإ

مدا ت  ديا ألا ا بلتز اركر ا لا  

 لاكلعدإة لرولا ألاددا   ديار ألا ا

موعتر رولا ألاددا  ا لديار إدق   ليو فإا 

 اكلإرن

دددا ت 

دةإستهإ 

 لالدوإيتإ

مدا ت  ديا ألا ا بلتز اركر ا لا  

 لاكلعدإة لرولا ألاددا   ديار ألا ا

ليو نل 

 فإا 

ليو نل 

 فإا 

ليو نل 

 فإا 

موعتر نل اسد واي رولا ألاددا  

لو و  ألا ا لاركر ا   ز 

)اسدالا إ  ا عل ر  ادهإ إ اإ 

 ا رس هر(

دددا ت 

دةإستهإ 

 فل 

مدا ت د لت بلتز اركر رولا ألاددا  

 لو و  ألا ا لاركر ا   ز

 أسباب الا:تالال في ميزان املدفوعات. -

 خدي  من د  ات ا عفدمإة لهن :ألاسذإب ا تت م يا إدق ا  حإك د  دمر دد  

لذ ااااأ  د اااادي ميلاااار لجهلاااار  اااا ت ددلااااف د اااا ات  أ اااااااااااااااااااااا التقياااايم اقياااااط  ل ااااعا  اااااح العملااااو املحليااااو :

ا اااعفدمإة لساااالار ا وااارف ا الاد اااع  اااعى ذ اااأ ا للااار. فاااسذا كاااإت ساااالار ا وااارف  الا اااار للااار داااإ نكراااو داااد 

ارم إ  نسالاإر سا  ا للر ذامن داد ل هار ثجار ألاللاإر ألاخارى   د اإ له تاإ اكولهلهر   فله يا ذ أ إدق 



 حماضرات يف مقياش: املتغريات االقتصادية الكلية                                                            وازن اخلارجي                   الت: التاسعفصل ال
 

 78 إعداد: د. حممد صالح                        املركس اجلامعي بتيسمسيلث                                                                                                     

تااااا يا إداااااق اث  اااااإ  ا لااااااز اكلاااااإرفن ملاااااق مااااااأ ا لاااااا  لنإ داااااإدن ااااااعلث اخااااادي  مااااان د ااااا ات دعفدمإمااااان   

ليةااااااعث ا الاكااااااب ماااااان اإ اااااار مةعتااااااع سااااااالار صاااااارف ا الا ااااااار   لااااااا د ااااااإ ت ااااااز إذ سااااااه يا ذ ااااااأ إدااااااق مدساااااا  

اإ ملاق نت لجاإر ا وإيراة دلإ ا ملاص اساد واي د اإ  تا يا إداق ااعلث اخادي  مان د ا ات دعفدمإمان نت أ

ا  ومذار ملاق مةعتاع ساالار م اار ا للار ملاق ددلاف د ا ات دعفدمإمان م دااف م اإ إذا كاإت ا  ا ات مان اإ ار 

ااااإ دااااإ ماااا يا اإ اااار ا عيااااو ماااان ا  اااا ات إدااااق  اااارل   اااا د  م اااال هر لا تاااات ملاااادي إدااااق  ليااااو نل فااااإا    إذ غإ ذأ

 لد ر  من د  ات ا عفدمإة؛اعلث إخدي ة د

إذا كاااإت الدوااإي ا لاااددي عالاااإجي  اا د إة م ااال هر فسثاان تخشااا  ليااو  إساااد رار  التضاايم املح ااي : -ب 

من د  ات ا عفدمإة اهث م يا ا ويإي  من ا عخد  ا حلعتر إدق  يإي  ا لااز ملاق ا ادارياة   لاددواإل 

ى  تااا يا ارم اااإ  ألاساااالاإر ا ةاهااار إداااق مةدياااا ا لاااا  ا دإاااار  ادواااعتر  ااا ا داااد ثإاهااار   لداااد ثإاهااار نخااار 

إ    ااإ إدااق  ااعتي اإ دااد ا لااددري  اهااث توااذالا سااالار إ نرخااص جلااتهأ ا لاااز ا ةلاان دااد ا لااا  ا حد اار دةاهأ

ااإ ماان ا ااعل  ا لااددري    اهااث  لمةااد  ا لاااز ألا حباات إدااق سااا  ا عل اار ا حإفلاار نل ا ذااعااا ا حد اار دةاهأ

إ لا حاله ااااار هااااان لياااااو  إساااااد رار مااااان اكولاااااإب اكياااااإرا   م ياااااجت تواااااذالا ساااااالار إ هااااان ألاخااااارى نرخاااااص جلااااا تهأ

ا فهان ألثان عالااي  اساد واي ليالاهاو ا دواعتر   ا دلاد رأ ا د لة من الدوإي ا د ات ك ها   ت تد ع لياوأ

ليخشاا  ألاجاار ا ذااعئي دااد ا ويااإي  ماان ا ااعخد  ا حلعتاار )نجاار ا ااعخا( لدااد ارم ااإ  ماان ألاسااالاإر  إ خلااذر  داااأ 

 ارم اااإ  نساااالاإر ا لاااا  ا ةاهااار ا تااات ممااادت مااا
ن ا عل ااار ا حإفلااار نل ا لاااددري  ) نجااار ا اااخ د(   دالاااااد ذ اااأ نت 

 دلإرثر  إأل حتهر ت لع إ د   اإ ا دحإفلهر  إ خلذر  اعل  ا حإفلر؛

لاااع تخشااا  اخااادي  مااان د ااا ات ا اااعفدمإة ملاااق داااعى ف اااو   دياااار  تااادهور امليااازن الي ااابيو للصاااا رات : -  

إ داااا د ا ااااودد ثاله اااار كوااااعلث ت  ااااواة غ ااااو ددمإف اااار ماااان ماااار  محإصاااار اثدااااإن  نل ماااان ا الارفاااار ألا ااااا جلااااتهأ

ا دكحد د هاار فهااا جرات ملاااق ا  ااا   ا خلاااتهر ا تااات مد دااا  بااااإ بالاااا  ا لاااا  ا دواااعترير   لنإ داااإدن ا دااا ج و ملاااق 

 ا عفدمإة؛ د  ات مدا ت 

دوااإي ا ااد ات لخإصاار  همااا ا د ااإر  هاان ألاسااذإب ا دالاالاار  إ  تااراة ا ههماهاار  يلأسااباب هيكليااو : -  

اكلإر هاار  ) سااداء ا وااإيراة لا اادارياة ( إ ااإفر إدااق  همااا ا حااإم  ا ةلاان   ليحلذااو ذ ااأ بشااما خااإل 

ملاااق ألاللاااإر ا حإدهااار ا تااات تاللاااة  هماااا صاااإيرا اإ  اااإ  وك   ا لاااا ن   نا امد إي اااإ ملاااق سااااالار نل سااااالاد ت 

 الادادااا اكلإر هاار ا د لااع    رلثاار ا لاااز اكلااإرفن نسإساا د ت  اهااث مااإي  دااإ مداا جر  اا   ا وااإيراة  إ

ماقااااإ مااان ألاساااادا  ا الاإ هااار   لتالاد اااع  اااا   ا رلثااار ملااااق ا الاعتاااع داااد ا الادادااااا  الااااا داااد ن ر  ااااإ هااان ير اااار 

ااي  ا وحإ ن  وإيراة ألاللإر ا حإدهار ل اد ام اإ  ا   ا  كوركار ا د اإر  ا الاإ هار مان ا دلات اكوإ ار 

لا حاله اااار هاااان اااااعلث إخاااادي ة  هماهاااار هاااان ألاخاااارى ماااان داااادا يد دااااعفدمإة ماااااأ   ك ااااإ  ااااد ماااان ا لااااإ و   

 ألاللإر؛

هن نسذإب مدالااو  إ د  واة ا علريار ا تات م ار بااإ ألاللاإر ا دلعدار ماإي    ليلواع بااإ أسباب  ور و:  -ها

ة ا دلاذااااإة ا تاااات مةااااعث ماااان ا خشااااإ  الدوااااإيا  داااااأ ألاللااااإر لمااااع ق  إ ااااعلراة ا د إرياااار   دخااااا اااااإ  
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اإ   فها   ا اعلراة   مةاعث مان ث اب ا دلات مان   ها  ألاللاإر ا  دا ار  ا رخإء لا ركادي ا تات مةواا يلريأ

   لإث إ مد إلة من نللإة  عاتتاإ لك  أ دد اهث اع اإ؛ 

نا لع مةوا نسذإب مر هر ا إ إفر إدق ألاسذإب ا شإر إ قاإ نمي  ا  ةهث الظاوح الطارئو:  -ل

  من د  ات دعفدمإة ا للر ك إ من اإ ر اعلث ا مدارث ا لذهالاهر كإ  ه إت نل م يا إدق اعلث اخدي

إ ملق     ف خا     اكوإ ة سد جر اد أ
أ
اكي إف نل من اإ ر مع در ا ذ  ر ا لهإسهر كإ  راب دخي

صإيراة ا للر ا الاات  لدإ ت ومز ماهن دد اث  إ  من اوهار     ا وإيراة دد ا حلع ألا حبت 

إ لع   توإاز ذ أ مةديية رنس إ هر إدق اكلإرن د إ علتز اعلث ليو من د  ات ا عفدمإة.خودصأ
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 ثمهيد:

حسببم  ببء فببءمل وببألا ل حبببأه اف  حببأ   الاببصلد ل،سفءنبب  سعى ببء ت ق ق هذبببء  سبب     بب   ح فبب  الاببب          

االاصلدق فذ،ك  ن خال  ا فلت ل،تي  م عرضهء  ن عبب،ق ،نبن ل لبا، ل حبرفيف يفب  تبىم لنبى صل  

ا فلت ؟ق  ي لنببببببى صل  سبببببب، نفءنبببببب    ءابببببب، الاببببببصد   بببببب  ق  ف نفءنبببببب    ءابببببب، عببببببص   الاببببببصلدق  ف الابببببب   

 جمأعببب   بببن ل،سفءنبببءت   ءاببب، الابببصد   ببب  ق الاببب ل  بببن فهببب ق ف بببن فهببب   خبببر ق الاببب، االابببصلد  ى  ببب لت 

 لخلفبب  فل،سفءنببءت سعى ببء ت   ى  بب لت خءهففبب  ؟ق  ف ل، نببو؟ج ا ىوبب  امببأذألا ل،ىببأل   ل، ببء  اهضبببف  

 ىأضفح آ،فءت عم، ل،سفءنءت سعى ء ت  ل،الف ج   ل، ءلح  ،

 ".Tinbergen" و "Meade: آلية ثحديد ألادوات لححقيق ألاهداف من خالل مقاربة "املبحث ألاول 

  ىوبببب  آ،فبببب  ل،ى ببببصت، ا ببببألا عوبببب     بببب لت انبببب ءه وببببألا ل،ممببببأذألا ل،نالنببببفا    بببب  عببببء ه  ع بببب  ل، مبببب، وببببألا         

 ع   عص   بء ئق فل،تي ال  سمح ب م، الا   ا،ف  ل،نالنفنف جل، ء،م  ل،نفنزيق ل، ي ت أ  

،لسفءنببببب   فمقاربةةةةةة الحآلاةةةةةدي    ةةةةة ،نبببببن  ح فببببب  ل،ىبببببأل   للخبببببءهرألا ت ىلببببب   بببببن خبببببال  ل  بببببءهةى  ق        

سعى ء ت   اأ  قيذء   فلت ل،سفءن  سعى ء ت   ى   لت خءهففب ق  ي    عفمهذبء   حبء ق ااممبء  ابأ  

مقاربةة لخلف ق  ي عفمهء  جهأ،  فل،تي ففم  تجء الاء  ن خال  ح، ل،ممبأذألاق ااممبء االاصلد  ى   لت  

"Meade"و "Tinbergen"  لسفءنبببب  سعى بببببء ت  قابببببي عنبببببو   ءهةببببب  ل،ى بببببصت، ا بببببألاق قىابببببأ   الابببببصلد،

ل،سفءنببب  سعى بببء ت    لأ ببب  ف حبببص   ر  ى  ببب لت خءهففببب ت ااممبببء   ىوببب  ا فلت  بببن ل جءالافببب،ق  ىحلبببم 

ةببب  فضببب  اابببء    بببء الت تملببب، ل، العبببءت ل،هفالفببب  اببب    ى  ببب لت االابببصلد ف ى  ببب لت ل،سفءنببب  الاببب   ل  ءه 

سعى ء ت  وألا لعى ء   بءق فل،تبي  ابأ   حبض قرضبف  ل، العب  للخحفب  اب   االابصلد ف ى  ب لت ل،سفءنب  

BxAwy سعى ء ت  ج ل،ممأذألا  أضح  ن خال  ل  فأق  ل،ىء،ف ف               

 ف  ى   لت االاصلد؛yحفث   ف  

             xف  ى   لت   فلت ل،سفءن  سعى ء ت ؛ 

             wف ل ى   لت للخءهفف   ف  ى   لت سضحرلاءت ل،تي هألا خءهألا  حنم ل،سلحءت سعى ء ت ؛ 

             A ف   فأق   ىاأ   ن ل  ء التjia ل ملل  ،لىأث  لت ل،نمف    ىل  سضحرلاءت علبى 

  ى   لت االاصلد؛                 

             B ف   فأق   ىاأ   ن ل  ء التjib ت  ى   لت ل،سفءن  سعى ء ت جل ملل  ،ىأث  ل 

)3(فن و  عن ل،ممأذألا ل،سءا  يمء ت ألا   ji ع   نبف، ل لء ف 
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وبببألا  لببب، الاببب ل ل،مابببء  قببب   ل،لبببرق ايقببب  فضبببأحء ،ىح فببب  ل، بببفم ل بى بببء   ى  ببب لت االابببصلدق الابببأ         

 ل،سفءن  ل سى ص   ق ء،  وألا ل،ىأث   ع    ى   لت االاصلدج   اأ    فلت
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 : آلية ثخصيص السياسات لألهداف من خالل مقاربة "مندل".املبحث الثاني

 ن خال  الا   ل  ءهة  تىأفبم       رب   ل،سفءنبءت اءاالابصلد ل،تبي  ابأ   يقب   بأث  ل عليذبءق فةء،ىبء ألا        

ببببس قذببببص  لنببببى رله ل،دلببببءق سعى ببببء يق ق ببببص   ببببءه  ذل  ببببم    ببببفل خببببءالاق ،لسفءنببببءت سع
 
ى ببببء ت  ق ا

" مص "         ل،ى  فل ل،سلفم ،لسفءنءت سعى ء ت  ل،الف  تىمل، وبألا    بفل ل،سفءنب  ل،م صتب  

ر نببببب ر ل،فءلبببببص ت ،لىبببببأل   للخبببببءهرألاق ااممبببببء تبببببىم    بببببفل ل،سفءنببببب  ل ء،فببببب  ،ىح فببببب  ل،ىبببببأل   ل،بببببصلخ ألاج 

ل،سفءنببب  ل،م صتبب  ،هبببء  ثبببر ع بب    بببزل  ل ببصقأعءت  بببن خببال  نببب ر ل،فءلبببص  فل،سبببم وبببألا ذ،ببك ا بببأ    بب      

ع بب  حريبب  هألافو ا ببأل  ل،صف،فبب  اء  ءهابب   بب   أث  الاببء ع بب  ل ى  بب لت سعى ببء ت  ل،صلخلفبب ق ااممببء   ىوبب  

 ل،سفءن  ل ء،ف  ل، نوج 

 "فب، ل،ىبأل   للخبءهرألاق فيىمل، وألا لنبى صل  ل،سفءنب  ل ء،فب   بن :  الاقتران الخاطئ " الجسء ألاول 

 تبببن  Lااممبببء  سبببى ص  ل،سفءنببب  ل،م صتببب  ،لىبببأل   ل،بببصلخ ألاق قببب ذل سبببء  ل،أضببب  ل ببببص   عمبببص ل،م حببب  

فل  يو  عصه  ن قبءل  ل  زلافب  ر تىح   ل،ىأل   ل،صلخ ألا فل،عجز وألا   زل  ل صقأعءتق ق مص    

ق Uل،سفءنبب  ل ء،فبب ت  ببن لفبب، ل،ىألقبب   بب  ل،عجببز وببألا   ببزل  ل ببصقأعءت تم بب، سعى ببء    بب  ل،م حبب  

فالاببب ل تحبببصن  بببأل   وبببألا   بببزل  ل بببصقأعءت فلخببببىال   لخ بببألاق ف بببن لفببب، ل، بببأ   تبببىم   فبببف   نبببب ءه 

ق قمبببء تمنبببن     االحابببس  بببن خبببال  Aسعى بببء    ببب  ل،م حببب   ل،فءلبببص  ر ل،سفءنببب  ل،م صتببب ت قفىحبببأ  

الاببببب   افبببببرلمللت        بببببفل ل،سفءنببببب  ل ء،فببببب  ،لىبببببأل   للخبببببءهرألا فل،سفءنببببب  ل،م صتببببب    ببببب  ل،ىبببببأل   

 جSل،صلخ ألا ت أ  سعى ء      ا ح   ب ص  ن ل،ىأل   اص ألا 

  "  فيىملبب، وببألا لنببى صل  ل،سفءنبب  ل ء،فبب  ،ىح فبب  ل،ىببأل   ل،ببصلخ ألا  :الجةةسء الثةةاني"الاقتةةران السةة"ي

  ببء ل،سفءنبب  ل،م صتبب  ق سببى ص   ببن لفبب،  ح فبب  ل،ىببأل   للخببءهرألاق قبب ذل سببء  سعى ببء  وببألا ل،م حبب  

W نبب  ا صتبب  ذلت فل،تببي  ملبب، حء،بب  ل،ىببأل   ل،ببصلخ ألا ل رقبب  بعجببز وببألا ل،ىببأل   للخببءهرألاق ق  بببء  نفء

 نببب ءه قءلببببص   ر ف بببب  تببببو ي   بببب   خببببأ  هألافو ا ببببأل  افمبفبببب ق فةء،ىببببء ألا قبببب    سعى ببببء  تدى بببب،   بببب  

فل،تببي    ببي     الامببءن  ببأل   خببءهرألا فلخببىال   لخ ببألا  ىملبب، وببألا قببءل  وببألا ل  زلافبب ق وببألا الابب   Bل،م حبب  

ق فةبءالعر ل  ل،سبلفم اب   ل،سفءنبى   D      ل،م حب  للحء،  تىم   بء  نفءن   ء،ف  ،فدى ، سعى ء

 فل،تي  مل، ل،ىأل  ج Sل،م صت  فل ء،ف  تىم ا ، سعى ء      ل،م ح  
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 : مناطق الحوازن والالثوازن ف  الاقحصاد الوطني.املبحث الثالث

ل،لا،   اء   مبءالا  ل،ىبأل   فل،ال بأل   وبألا سعى بء  ل،بأالا يق فةء،ىبء ألا ل،أضب فءت ل  ىلفب  ل،تبي  تمل،    

تاببأ  وببألا سعى ببء  ل،ببأالا ي فل،تببي  ببن خال،هببء نببمحءف  قفمببء ب ببص  لببنف، ل،سفءنببءت سعى ببء ت  ل،الفبب  

ر  فل بببرل  ل،تبببي   مببب، ع ببب  لنبببى ء   ل،ىبببأل   سعى بببء يق فذ،بببك  ف  حبببصفن   بببءه  وبببألا االابببصلد ل سبببح

  ح ف هءج   

ببم قيذبببء لا فببء  ل،ببصخ، ،ابب  تبببم ف  S+M > I+Xت حء،بب  لانمببء  10 ملبب، ل مح بب  ر      ق فل،تببي تىأف 

 جمبببأ  س خبببءه فل،بببأله لت  ببب  افبببو  سبببىأ  سنبببب لمءه فل، بببء هلتق فةء،ىبببء ألا تىح ببب  ل،ىبببأل   وبببألا نببببأ  

 ي عجببببببز وببببببألا   ببببببزل   (BP)عءت ل،سببببببل  فللخببببببص ءتق الابببببب   ل مح بببببب   ىألفببببببص   حببببببض  مح بببببب    ببببببزل  ل ببببببصقأ 

ل ببببصقأعءت  مببببء اسببببىصكألا لا فببببء  ل،نىلبببب  ل،م صتبببب  فةء،ىببببء ألا تىببببأل   ل،سببببأ  للخببببءهرألا فذ،ببببك  ببببن خببببال  

 جلص  ل ح ألا ف  ص  ل،فءلص  ل،صف ألاله فء    ص  ل،فءلص  ل ح ألا ،ى لفل ل،فر  ا     ص  ل،فء
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: االقتران الخاطئ للسياسة الجزء األول
 لسياسة المالية.او النقدية 
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للسياسة  الصحيح: االقتران الثانيالجزء 
 السياسة المالية.و النقدية 

 

 : االقتران الخاطئ والصحيح لمسياسة النقدية والسياسة المالية "مقاربة مندل".(0-01)الشكل
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 الالثوازن.: الحوازن ف  ألاسواق الثالثة ومناطق (2-01) الشك  رق 

 

   ء اءقألا ل مءالا  قفمنن  أضفحهء  ن خال  للجصف  ل،ىء ألاف  

 : الحغير ف  الدخ  الوطني وسآلار الفائدة والآلاودة إ ى الحوازن.(0-01)الجدول رق  

 ∆yجغير الدخ  الوطني    ∆i  جغير مآلادل الفائدة املناطق

 - + (10املنطقة )

 -   - (12املنطقة )

 + - (10املنطقة )

 + + (10املنطقة )
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 احلادي عشرالفصل 

 إمتحانات مناذج 
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 االول: مناذج حملولة.املبخث 
 األولالننوذج 

ٌ  الظؤاٌ             هلــــان( 03:    )ألاو

 هلــــان( 02)          .(؟ مثله بياهياJما هى ملمىن اإلاىدنى )-1

 (وتــــهل 00) .              ؟(Wagner)مىن كاهىن ما هى مل-2

 هلــــان( 05) :   الثاويالظؤاٌ 

 اكخصاد افتراض ي ًخمحز بالخصابص الخالُت: 

 .7i%ضعز فابدة اضمي زابذ زالٌ فترة الدراضت ًلدر بـ  -

ل ػحر املباغز. -  هخا. .طعف الجهاس لا  -             اكخصاد ًدبع هظام الخمٍى

  .2017-2014أهم املؤغزاث الاكخصادًت اليلُت زالٌ الفترة الجدٌو الخال  ًىضح 
 الظىىاث              

 2007 2006 2005 2004 اإلاؤػساث

الىمى الاكخـادي  % 2 0 0,5 - 2,5 

 الخىاشن الخازجي % 5 8 6 7 

 البوالت % 0.2 0 0 0,5 

 - 8 - 7 - 3 - 0 طعس الفائدة الحليلي

 :اإلاولىب

 03)        ؟في ول طىت مثل بياهيا اإلاسبع السحسي للظياطت الاكخـادًت خظب " والدوز" -0

 هلــــان(

 هلــــان( 02)         علم على الىخائج. -2

  هلــــوت( 00,5)        هل اإلالاعف ش يء ملمىن في هرا الاكخـاد؟ علل إحابخً. -3

طىف جدبع الحىىمت طياطت اكخـادًت وليت معيىت لخصحيذ اإلاؼاول الاكخـادًت  -4

 :الحليليت والىلدًت

 هلــــان( 02)      خدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبعت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلاخغيراث الىلدًت. -

 هلــــان( 02)  الحليليت. خغيراثخدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبعت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلا -

     هلــــان( 06,5)    :الثالث الظؤاٌ

تفلدث املىاسهت        مً مدازُلها املخىكعت بطبب التراحع العالمي ف  أضعار  وطبت العامت الجشابٍز

ع  ،الجشابزي الىفؽ الذي ٌػيل املىرد الزبِس ي لالكخصاد  ل املػاَر وهذا كد أزز بدوره على جمٍى

ت الىبحرة مما أدي بالخفىحر ف  اًجاد مصادر دزل حدًدةالا   .كخصادًت الخىمٍى

في كىء ما دزطذ في اإلاداكساث لهرا اإلالياض، اكترح الظياطت الاكخـادًت الالشمت لالكخـاد  -

 .االجصائسي مىضحا الخددًاث التي طخىاحهه
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 األوللننوذج لالننوذجية  اإلجابة

ٌ  الجىاب             هلــــان( 03:    )ألاو

 هلــــان( 02)          .(؟ مثله بياهياJما هى ملمىن اإلاىدنى ) -3

جــــدهىرا فــــ  راــــُد املحــــزان الخجــــاري هدُجــــت ارجفــــا  أضــــعار  إن جسفــــُع العملــــت ٌطــــبب فــــ  املزخلــــت  ولــــى       

الـىارداث. بعــد  لـً ٌطــخىحب اضـدبداٌ الطــلع املطـخىردة بالطــلع املىخجـت مدلُــا ممـا ٌطــمذ بخ ـخُذ الازــخالٌ 

 هلــــوت( 00)ف  املحزان الخجاري ف  املزخلت الثاهُت. 

 ". الػيل الخال  ًىضح  لً:Jالػيل الىاجج عً هذه العملُت ٌطمى بمىدنى الخزف الالجُني"       

 
 (وتــــهل 00) .              ؟(Wagner)ما هى ملمىن كاهىن  -4

م معدال معُىا كاهىن اكخصادي ٌعزف باضم كاهىن فاهجز والذي ٌػحر إلى أهه ولما خل (Wagner) ااغ       

ادة لاهفاق العام بيطبت أهبر مً وطبت  مً الىمى الاكخصادي فئن  لً ٌطخدبع احطا  وػاغ الدولت ومً زم ٍس

ادة مخىضؽ هصِب الفزد ف  الىاجج الىػني هما هى مىضح ف  العالكت الخالُت:     ٍس











N

PIB
fg    (00 

 هلــــوت(

 ــان(هلــ 09,5) :   الثاوي الجىاب
 اكخصاد افتراض ي ًخمحز بالخصابص الخالُت: 

 .7i%ضعز فابدة اضمي زابذ زالٌ فترة الدراضت ًلدر بـ  -

ل ػحر املباغز. -  طعف الجهاس لاهخا. . -             اكخصاد ًدبع هظام الخمٍى

 :اإلاولىب

 هلــــان( 03)        ؟في ول طىت مثل بياهيا اإلاسبع السحسي للظياطت الاكخـادًت خظب " والدوز" -5

أوال ًجب خطاب الخضخم والذي ٌعؼى بالعالكت    ir     وعلُه ًصبذri  

 هلـــوت( 0) ًصبذ الجدٌو أعاله معؼت بالػيل الخال :

 

 

 رصيد
 الميزان
التجار 

 ي

 

 الزمن

0 

 نقــــطة( 11)
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 الظىىاث              

 2007 2006 2005 2004 اإلاؤػساث

 الخطخم % 8 00 04 05 

 هلـــوت( 0,5)  :2014ضىت 

 
 هلـــوت( 0,5)  :2015ضىت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 النمو االقتصاديمعدل 

 

 التوازن الخارجي
 

 

 معدل البطالة

 

 التضخممعدل 

 

 النمو االقتصاديمعدل 

 

 التوازن الخارجي
 

 

 معدل البطالة

 

 التضخممعدل 
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 هلـــوت( 0,5):  2016ضىت 

 
 هلـــوت( 0,5):   2017ضىت 

 

 
 هلــــان( 02)         الىخائج. علم على -6

 :مً زالٌ  غياٌ والجدٌو هالخظ أن

 .هلـــوت( 0,5) الىمى الاكخصادي اكل مً املطخىي املؼلىب خطب والدور زالٌ فترة الدراضت 

 .هلـــوت( 0,5) الخىاسن الخار.  كد خلم فابع زالٌ فترة الدراضت 

   هلـــوت( 0,5) خدود معدٌ البؼالت الؼبُعُت.البؼالت جلترب مً املعدٌ الامثل ليالدور وه  ف 

 .هلـــوت( 0,5) الخضخم كد فاق اليطبت املدددة خطب والدور وعلُه هىان عدم اضخلزار ف   ضعار 

  هلــــوت( 00,5)        هل اإلالاعف ش يء ملمىن في هرا الاكخـاد؟ علل إحابخً. -7

خعلم  مز بـ:، هلـــوت( 0,5)ش يء ػحر مظمىن ف  هذا الاكخصاد املظاعف   ألن غزوغ عمله ػحر مخىفزة ٍو

 النمو االقتصاديمعدل 

 

 التوازن الخارجي
 

 

 معدل البطالة

 

 التضخممعدل 

 

 النمو االقتصاديمعدل 

 

 التوازن الخارجي
 
 

 معدل البطالة

 

 التضخمل معد
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  ادة ف  الؼلب ال ًلابلها ادة ف  العزض لدعم الىمى الاكخصادي طعف الجهاس لاهخا.  وبالخال  أي ٍس ٍس

 هلـــوت( 0,5) لهذا الاكخصاد.

  .ادة الؼلب   ـوت(هلــ 0,5)اكتراب الاكخصاد لخالت الدػؼُل اليامل وبالخال  ال جىحد ػاكاث عاػلت لٍش

طىف جدبع الحىىمت طياطت اكخـادًت وليت معيىت لخصحيذ اإلاؼاول الاكخـادًت الحليليت  -8

 :والىلدًت

 هلــــان( 02)      خدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبعت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلاخغيراث الىلدًت. -

خالت مً عدم الاضخلزار الىلدي لهذا الاكخصاد وبالخال  الاكخصاد ٌعاوي مً الخضخم، والذي ضىف هىان 

ل ػحر مباغز هلـــوت( 0,5)هداٌو معالجخه مً زالٌ الطُاضت الىلدًت لاهىماغُت ، والاكخصاد ًدبع هظام جمٍى

مخاس بظعف  ضىاق املا ل ٍو لُت وعلُه عدم فعالُت ضُاضت والذي جيىن فُه البىىن أضاضُت ف  هظام الخمٍى

، وبالخال  ضِخم جؼبُم ضُاضتي معدٌ إعادة الخصم ومعدٌ الاخخُاػي هلـــوت( 0,5)الطىق املفخىخت

  0,5)، هما ضِخم جؼبُم باق   دواث املباغزة للطُاضت الىلدًت للخد مً الخضخمهلـــوت( 0,5)لاحباري 

 .  هلـــوت(

 هلــــان( 02)     الحليليت. ت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلاخغيراثخدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبع -

اجبا  ضُاضت هلدًت اهىماغُت ضُيىن له آزار هىان طعف ف  معدالث الىمى الاكخصادي زالٌ الفترة، ف

وسٍادة الظزابب ضُيىن له آزار ضلبُت على  ضلبُت على الىمى الاكخصاد مً زالٌ سخب الىخلت الىلدًت،

د مً اضعار الفابدة وبالخال  مشاخمت هلـــوت(  0,5)خمحز بالظعفالاهخاج والذي ً ادة الدًً العام ضحًز ، ٍس

، هما أن ضُاضت العجش هلـــوت(  0,5)وبالخال  آزار ضلبُت على الىمى الاكخصادي اللؼا  العام لللؼا  الخاص

ل الخللُدًت بما فيها زلم حدًد للىلىد لهاملىاسوي ػحر مجدًت    0,5)آزار اًجابُت على الخضخم ألن ػزق الخمٍى

 .هلـــوت(  0,5). وبالخال  أي ضُاضت جيىن مجدًت ػحر الطُاضخحن الىلدًت واملالُتهلـــوت(

     هلــــان( 06,5)    :الثالث الظؤاٌ

 :االخددًاث التي طخىاحهه ع جىكيذالالشمت لالكخـاد الجصائسي م اإلالترخت الظياطت الاكخـادًت -

، هلـــوت(  00)وامللترخت ه  ضُاضت الػزاهت بحن اللؼاعحن العام والخاص مً الىى  الخعاووي الطُاضت البدًلت 

والتي جيىن عبارة عً بدًل ال ًدمل املحزاهُت العامت جيالُف الخىمُت الاكخصادًت زاات املػزوعاث 

 ،هلـــوت(  0,5)الىبحرة

اللؼا  العام على الدػارن ف  اوػاء مػزو  ما فالػزاهت بحن اللؼاعحن العام ه  التزام بحن اللؼا  العام و 

ل لهذا املػزو    . هلـــوت( 02)و لً بخدمل اللؼا  الخاص عملُت الخمٍى

  ًيىن هىان أزز اًجابي لهذه الطُاضت على املىاسهت العامت مً زالٌ:

املػزو  على  ٍلجللُل الىفلاث العامت والتي جيىن هدُجت الاجفاق املبرم بحن اللؼا  العام والخاص ف  جمى  -

ل العامأما اللؼا  خطاب اللؼا  الخاص،   .هلـــوت(  0,75)ال ًخدمل عملُت الخمٍى

بي  -  .هلـــوت(  0,75)حػؼُل املػزو  مً كبل اللؼا  الخاص ًؤدي إلى مصدر حدًد للىعاء الظٍز

خعلم  مز بالبحروكزاػُت  والفطاد وعدم زبرة الخيىمت جىاحه هذه الطُاضت الخدًد مً الخددًاث ٍو

 .هلـــوت(  00,5) ملػزوعاث الػزاهت باإلطافت ػلى عدم اهدػار الىع  لدي املجخمع ......الخ.
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 الثانيالننوذج 

ٌ  الظؤاٌ             هلــــان( 04:    )ألاو

 الت(هلوت ليل خ 00)     خدد الفسق بين اإلاخغيراث الاكخـادًت اليليت الخاليت:

الخىاصت والػزاهت الخعاوهُت بحن اللؼاعحن العام  - تكخصادي والخىمُت الاكخصادًالىمى الا -

 ر اليػُؼت.الفئت اليػُؼت والفئت ػح –املجمعاث الىلدًت وملابالث الىخلت الىلدًت.       - والخاص

 هلــــان( 05) :   الثاويالظؤاٌ 

س الخو -    : حعوى العالمت في خالت جصحيذ الخوأ فلى(مالخٌت) أ:أحب بصحيذ أو خوأ مع جبًر

 هلوت ليل خالت( 00)

حن (1  .الىخلت الىلدًت مخؼحر اكخصادي فعاٌ ف  خدور الخضخم خطب الىُُجًز

ادة عدد الطيان جؤدي إلى ظهىر البؼالت ف  الاكخصاد الىػني. (2  ٍس

 .% 0  بمعدٌ خطب "والدور" تهدف الطُاضت الاكخصادًت اليلُت إلى جدلُم جىاسن زار. (3

بي. (4 ادة الظزابب جؤدي دوما إلى احطا  ف  الىعاء الظٍز  ٍس

معدٌ الخضخم هى خالت الازخالٌ التي ٌػهدها الاكخصاد بحن حاهبي العزض والؼلب  (5

 اليلُحن.  

     هلــــان( 03)    :الثالث الظؤاٌ

     أدزض آلازاز الاكخـادًت لخمىٍل العجص اإلاىاشوي في اكخـاد هامي مً خالٌ: -

A. .هلوت( 00)    الدًً العام 

B. .هلوت( 00)    الظزابب 

C. .هلوت( 00)    الاادار الىلدي الجدًد 

     هلــــان( 08)    :السابع الظؤاٌ

ت الىالضُىُت، ًخمحز بالخصابص الخالُت:  ما ًسظعهامي اكخصاد             فابع ف   -ملبادا الىظٍز

هىان اضخعماٌ أمثل لخزهت لابخمان امللدم ف   - ،لعماٌهلاباث العماٌ جىجح ف  رفع أحىر ا -الؼلب، 

  هذا الاكخصاد مع اليػاغ الاكخصادي.

 :اإلاولىب       

س؟، هيف ًمىىً الىؼف عً  هرا الاكخـاد آلانالتي ًىىن فيها ما هي خالت  - مع الخبًر

 هلــــان( 02)ذلً. 

ت الىالطيىيت خالت هرا الاكخـاد خاليا؟.  -  هلــــان( 02)أزبذ خظب الىٌٍس

 02). في هرا الاكخـاد اػسح الظياطاث الاكخـادًت اليليت وآلالياث التي طىف حعمل -

 هلــــان(

 هلــــان( 02). مً الىاخيت العمليت، هل ًمىً للظلواث اإلاعىيت جدليم أهدافها؟ إلااذا؟     -



 حماظشاخ يف ِمُاط: ادلرغرياخ االلرصادَح اٌىٍُح                                               منارج اِرحأاخ                        : احلادٌ ػششفصً اٌ
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 الثانيلننوذج لالننوذجية  اإلجابة

ٌ  الظؤاٌ             هلــــان( 04:    )ألاو

 هلوت ليل خالت( 00)     خدد الفسق بين اإلاخغيراث الاكخـادًت اليليت الخاليت:

هى ملدار الخؼحر ف  الىاجج املدل  الاحمال ، أما الخىمُت  :الىمى الاكخـادي والخىميت الاكخـادًت -

 الاحزاءاث والطُاضاث املخسذة الخدار الخؼحر ف  الىاجج املدل  الاحمال .الاكخصادًت فهي 

ل ال :الخىؿـت والؼساهت الخعاوهيت بين اللواعين العام والخاؾ - خىاصت ه  عبارة عً جدٍو

للمػزوعاث العامت، أما الػزاهت الخعاوهُت بحن اللؼاعحن العام والخاص فهي إوػاء حدًد 

 للمػزوعاث العامت. 

 املجمعاث الىلدًت ه  ميىهاث الىخلت الىلدًت الىلدًت وملابالث الىخلت الىلدًت:اإلاجمعاث  -

(M1 ،M2 ،M 3 ،) ضاص الذي علُه ًخم الاادار الىلدي الجدًد أما ملابالث الىخلت الىلدًت ف  الا

  )الذهب، العمالث الصعبت، اللزوض املىحهت للدولت، اللزوض املىحهت لالكخصاد(

بدثىن : الفئت اليؼيوت والفئت غير اليؼيوت - الفئت اليػُؼت هم الطيان العاملىن والبؼالىن ٍو

 (..جمثل الفئت ػحر معىُت بالعمل )غُىر ، اػفاٌ، جالمُذ ، . العمل، أما الفئت ػحر اليػُؼت عً

   االطافت إلى الذًً هم ف  ضً العمل وال ًزػبىن بالعمل.ب

 هلــــان( 05) :   الثاويالظؤاٌ 

س الخو -    : حعوى العالمت في خالت جصحيذ الخوأ فلى(مالخٌت) أ:أحب بصحيذ أو خوأ مع جبًر

 هلوت ليل خالت( 00)

ين (6  .الىخلت الىلدًت مخغير اكخـادي فعاٌ في خدور الخطخم خظب الىيينًز

لً الن ف  الاكخصادًاث الىامُت و : الىخلت الىلدًت لِطذ ضبب فعاٌ ف  خدور الخضخم زاات زؼأ

ادة  ادة معدالث الاهخىاس، وعلُه فالٍش هذه الاكخصادًاث جخمحز بارجفا  معدٌ الدطزباث وهذلً ٍس

 الىلدًت ال جىعىظ على الاضعار.

ادة عدد الظيان جؤدي إلى ًهىز البوالت في الاكخـاد الىهني. (7  ٍش

ادة ف  الطيان جؤدي إلى خدور ه :زؼأ مى اكخصادي، أما الن هىان املخفابلحن الذًً ًزون أن الٍش

ادة ف  الطيان جؤدي الى خدور بؼالت  .املدػابمحن ًزون ان الٍش

 0خظب "والدوز" تهدف الظياطت الاكخـادًت اليليت إلى جدليم جىاشن خازجي بمعدٌ  (8

%. 

 .% 2: خطب "والدور" تهدف الطُاضت الاكخصادًت اليلُت إلى جدلُم جىاسن زار.  بمعدٌ زؼأ

ادة اللسائب جؤدي دوما (9 بي. ٍش  إلى احظاع في الىعاء اللٍس

ادة : زؼأ بت عبئ وبالخال  الظزابب ٍس بي إلى ػاًت خد معحن أًً جيىن الظٍز ادة الىعاء الظٍز جؤدي إلى ٍس

بُت وهذا خطب " الفز ". ادة فيها ًؤدي على جىاكص الاًزاداث الظٍز  فالٍش
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سق والولب معدٌ الخطخم هى خالت الاخخالٌ التي ٌؼهدها الاكخـاد بين حاهبي الع (00

 اليليين.  

 الفجىة الخضخمُت ه  خالت الازخالٌ التي ٌػهدها الاكخصاد بحن حاهبي العزض والؼلب اليلُحن. : زؼأ

     هلــــان( 03)    :الثالث الظؤاٌ

     أدزض آلازاز الاكخـادًت لخمىٍل العجص اإلاىاشوي في اكخـاد هامي مً خالٌ: -

D. ادة العجش املىاسوي م: الدًً العا ت الاكخصادًت أي ٍس هطُاضت ضىف ًدلم أهدافه خطب الىظٍز

جىفز غزوغ جؼبُم هذه الطُاضت، أما إ ا واهذ ظاهزة اكخصادًت ٌعاوي منها الاكخصاد زاات إ ا 

فطىف جؤزز على كدرة الاكخصاد ف   % 60فاكذ وطبت العجش املىاسوي مً الىاجج املدل  لاحمال  

ًخدمل الاكخصاد زدماث الدًً مما ًؤزز على الىمى  الاضخداهت مطخلبال ومً حهت أززي ضىف

 هلــــان( 0,75)   الاكخصادي.

ادة الؼلب العام على الارادة الىلدًت اللابلت لالكزاض مما ًؤدي مً حهت أززي ضىف ًؤدي  ٍس

الى ارجفا  اضعار الفابدة املدلُت والتي جدطبب ف  جزاحع الاضدثماراث الخاات أي خدور ظاهزة 

 هلــــان( 0,75)مما ًؤدي إلى جزاحع ف  الىمى الاكخصادي مطخلبال.   املشاخمت

E. :بت  اللسائب بي إلى ػاًت خد معحن أًً جيىن الظٍز ادة الىعاء الظٍز ادة الظزابب جؤدي إلى ٍس ٍس

بُت وهذا خطب " الفز "، مما ًؤدي  ادة فيها ًؤدي على جىاكص الاًزاداث الظٍز عبئ وبالخال  فالٍش

ث مً الطىق الاهخا.  وعلُه ضىف ًتراحع حجم لاهخاج وبالخال  ضىف ًتراحع إلى ززوج املؤضطا

ل.  هلــــان( 0,75)   حجم الىمى الاكخصادي ف  املدي املخىضؽ والؼٍى

F. ًاداث  د:الاؿداز الىلدي الجد الاادار الىلدي الجدًد ف  الاكخصادًاث الىامُت ال ًلابله ٍس

، وبالخال  ضىف ًىعىظ ػُاب ظزوف عمل املظاعف هدُجت طعف ف  الجهاس لاهخا.  أو  خلُلُت

مباغزة على املطخىي العام لالضعار وبالخال  ظهىر الفجىاث الخضخمُت وبالخال  ارجفا  معدالث 

 هلــــان( 0,75)  الىمى الاكخصادي.

     هلــــان( 08)    :السابع الظؤاٌ

ت الىالضُىُت ما ًسظعهامي اكخصاد             فابع ف   -، ًخمحز بالخصابص الخالُت: ملبادا الىظٍز

هىان اضخعماٌ أمثل لخزهت لابخمان امللدم ف   - ،هلاباث العماٌ جىجح ف  رفع أحىر العماٌ -الؼلب، 

  هذا الاكخصاد مع اليػاغ الاكخصادي.

 :اإلاولىب       

س؟، هيف ًمىىً الىؼف عً  هرا الاكخـاد آلانالتي ًىىن فيها ما هي خالت  - مع الخبًر

 هلــــان( 02)ذلً. 

، هما أن العزض الىل  زابذ هىان فابع ف  الؼلب ٌعني ان الؼلب الىل  أهبر مً العزض الىل        

ادة ف  الؼلب الىل  على املطخىي العام لالضعار  ، وبالخال  ف  هذه الخالت وبالخال  ضىف جىعىظ الٍش

 .جطخممً خالت فهذا الاكخصاد ٌعاوي 
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ف  حىهزه على والذي ًلىم معامل الاضخلزار الىلدي  ًخم الىػف عً  لً مً زالٌ معُار        

ادة ف  همُت  املىهج الىلدي الذي ٌعشي وػىء الخضخم إلى عىامل هلدًت بدخت، بعبارة أززي أن أي ٍس

ادة مىاظزة ف  حجم املعزوض الطلع  حعد الطبب الزبِس ي إل ، ى بزوس ظاهزة الخضخمالىلىد دون ٍس

عؼى بالعالكت:  = B            َو
M

M  - 
Y

Y 

ت الىالطيىيت خالت هرا الاكخـاد خاليا؟.  -  هلــــان( 02)أزبذ خظب الىٌٍس

ت الىالضُىُت          ىر ( وفم جصP( هى امللزر الزبِس ي لألضعار )Mهى أن عزض الىلد ) خطب الىظٍز

ت الىلدًت الىالضُىُت الىاردة أعاله فان همُت الىلىد املخداولت  فِػز وعلُه وف  ظل افتراطاث الىظٍز

(M جصبذ ممثلت لؼلب الىل  ف  الاكخصاد وان  هفاق الىل  على الطلع والخدماث ًخلزب ف  طىء )

ت همُت الىلىد الىالضُىُت جىعىظ ب ت للؼلب الىل  همُت الىلد املخداٌو وبالخال  فان الىظٍز صىرة هظٍز

(، وان الؼلب الىل  ًخأزز بالىمُاث الىلدًت املخاخت yوبافتراض زباث حجم املعامالث أو حجم لاهخاج )

ادة املعزوض الىلدي ًؤزز ف  املطخىي العام لألضعار مً زالٌ اهخلاٌ مىدنى  أو املعزوطت، وأن ٍس

( مما D2( إلى )D1مىدنى الؼلب الىل  مً )الؼلب الىل  وهما مىضح ف  الػيل الخال ، خُث اهخلل 

 (.P2( إلى مطخىي أعلى هى )P1جزجب علُه اهخلاٌ املطخىي العام لألضعار مً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02). في هرا الاكخـاد اػسح الظياطاث الاكخـادًت اليليت وآلالياث التي طىف حعمل -

 هلــــان(

ادة ف  الؼلب املدعم بلدرة  الخلل ف  هذا الاكخصاد هاجج ف  الاضاص مً       ضىق العمل، الن هىان ٍس

اداث خلُلُت بطبب زباث الاضمُت غزابُت هدُجت هجاح هلاباث العماٌ ف  رفع  حىر  والتي ال ًلابلها ٍس

، ف  هذه الخالت جىحب جدزل الطلؼاث الىلدًت مً أحل سخب الىخلت الىلدًت العزض الىل 

، أي هىان جؼبُم لطُاضت هلدًت اهىماغُت مً زالٌ أدواث الاطافُت الىاججت عً ارجفا  الاحىر 

مباغزة والتي جيىن ػحر فعالت ف  بعع الخاالث لعىامل عدًدة مً اهمها اوعدام الثلت ف  الىظام املال ، 

                                                              S                                    P 
 المستوى العام لألسعار

                                                                                 
                                                                               D2 

 
                                                                                         D1  

 
                                                                                                      

P2  
                       D2  

             
                         D1                                                                       P1  

 
 

  Yالدخل أو الناتج 
                                                              S 

  تحديد مستوى األسعار طبقًا لنظرية كمية النقود



 حماظشاخ يف ِمُاط: ادلرغرياخ االلرصادَح اٌىٍُح                                               منارج اِرحأاخ                        : احلادٌ ػششفصً اٌ
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ادواث ػحر مباغز أي همُت والتي جخمثل ف  ضُاضت أو اجبا  ضُاضت هلدًت اهىماغُت مً زالٌ 

ت مً احل عدم زلم لاخخُاػي لاحباري مً زال ٌ رفع معدٌ الاخخُاػي الاحباري لدي البىىن الخجاٍر

ت  الىلىد الابخماهُت أو ضُاضت معدٌ إعادة الخصم مً زالٌ رفعه ملىع اعادة زصم الاوراق الخجاٍر

ت، وجيىن ضُاضت الطىق املفخىخت ػحر فعالت لظعف  للدي البىً املزهشي مً كبل البىىن الخجاٍر

ف  هذه الخالت ضِخم سخب اللىة الػزابُت املدعمت للؼلب    الاكخصادًاث الىامُت.الاضىاق املالُت ف

الاطاف  وبالخال  ضىف ًتراحع حجم الؼلب الىل  والزحى  إلى خالت الخىاسن مً حهت، ومً حهت أززي 

 اوعدام الفجىة الخضخمُت.اهساض معدالث الخضخم هدُجت 

 هلــــان( 02). يت جدليم أهدافها؟ إلااذا؟    مً الىاخيت العمليت، هل ًمىً للظلواث اإلاعى -

مً الىاخُت العملُت، ال حطخؼُع الطلؼاث املعىُت جدلُم اهدافها، و لً راحع إلى مجمىعت مً 

العىامل التي حعمل على عدم جدلُم الطُاضت الاكخصادًت اليلُت )الطُاضت الىلدًت ف  خالخىا هذه( 

 هلــــان( 0,5)  والتي جخمثل ف :

 هلــــان( 0,5) ران ال خُذ والخاػئ للطُاضاث الاكخصادًت مع الاهداف.الاكت 

 .هلــــان( 0,5) الخباػؤ الشمني الىاجج عً الفارق الشمني مً جؼبُم الهدف على اضتهداف الهدف 

 هلــــان( 0,5) الخظارب ف  الطُاضاث الاكخصادًت ف  جدلُم أهدافها.
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 لثالثاالننوذج  

                 ٔمــــاغ( 99:    )األوي اٌغؤاي

  ما هى ملمىن كاهىن "الفس"؟ -0

 ما هى ملمىن كاهىن "فاكنر"؟ -2

 ما هى مفهىم الخطخم خظب هينز؟   -3

 ؟ اإلاسجبى بالظيانما هى ملمىن الىمى الاكخـادي  -9

 (ٔمــــاغ 99):   اٌثايناٌغؤاي 

 (%)الىخدة:         :2009و 2008إليً اإلاؤػساث الاكخـادًت الخاليت الكخـاد ما خالٌ طىتي  -

 الخىاشن الخازجي البوالت الخطخم الىمى الاكخـادي اإلاؤػس

 ........... ........... ........... ........... خظب والدوز 

2008 2,5 5 6 0,2+ 

2009 5 3,5 4 2 - 

 ٔمــــاغ( 99=  99+  99)   ؟)ول خالت مىفـلت( مأل الجدٌو أعاله، مثل معوياث الجدٌو إ -0

 ٔمــــاغ( 99) .خلل اإلاؤػساث الظابلت -2

 ٔمــــاغ( 99)؟   إلااذا في زأًً ال جخدلم الحالت اإلاثلى خظب والدوز  -3

 ٔمطح ٌىً حاٌح(: ِالحظح)                   ٔمــــاغ( 99:    )اٌثاٌث اٌغؤاي

 علل ما ًلي: -

ددر جطخما -0
ُ
ادة في الولب الىلي في خالت الدؼغيل الخام خظب "هينز" ال ج  .ول ٍش

بي. -2 بت عً الحد ألامثل طىف ًؤدي إلى جساحع عائداث الىعاء اللٍس ادة اللٍس  ٍش

ادة الىمى الاكخـادي. -3  دعم ألاحىز ال ًؤدي إلى ٍش

ادة الىمى الاكخـادي. -4   دعم ألاحىز ًؤدي إلى ٍش

ىين:     ٔمــــاغ( 99)اٌغؤاي  أحب بالخياز على أخد الخمٍس

 
س؟ (M)خدد هىع اإلاجمع الىلدي  -0      ٔمــــاغ( 9919) مع الخبًر

في الىؼف عً وحىد كغىن جطخميت في الاكخـاد على  حعخمد مؤطظاث الىلد الدوليت -2

 :مؤػس اكخـادي ما

 (Mعسق الىلد )
 الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

 الظىىاث (GDPباألطعاز الثابخت )

2,2650 9,09046 2004 

5,3645 0,08908 2005 

7,4980 3,08809 2006 
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     ٔمــــاغ( 9)  في هؼف اللغىن الخطخميت؟هرا اإلاؤػس اػسح ملمىن  - أ

     ٔمــــاغ( 9919)     ؟.لهرا الاكخـاد مىضحا خالخه كيمت اإلاؤػس أخظب   - ب

 أعى الفسق بين اإلاـولحاث الاكخـادًت الخاليت: -              
 الخطخم والفجىة الخطخميت:  -

 الفجىة ؤلاهىماػيت والفجىة الخطخميت -

 اإلاجمعاث الىلدًت وملابالث الىخلت الىلدًت -

 طياطت هلدًت وطياطت ؤلاوعاغ -

 

 الثالثلننوذج لالننوذجية  اإلجابة

: ٔمطح ٌىً ِالحظح)   على ماًلي: باخخـاز أحب  -                ٔمــــاغ( 99:    )األوي اٌغؤاي

 ٌح(حا

ِثذأ اٌعشَثح ذمرً اٌعشَثح، صَادج اٌعشائة ػٓ احلذ األِثً َؤدٌ   ما هى ملمىن كاهىن "الفس"؟ -1

 إىل ذشاخغ اٌؼائذاخ اٌعشَثُح. 

وَؼرب ػٓ ٔغثح اإلٔفاق اٌؼاَ إىل ذؼذاد اٌغىاْ و٘ى َمُظ منى إٌفماخ  ما هى ملمىن كاهىن "فاكنر"؟ -2

 غىاْ ٔرُدح صَادج اٌطٍة ػًٍ اخلذِاخ اٌؼاِح.اٌؼاِح إٌاجتح ػٓ صَادج ػذد اٌ

اٌرعخُ حغة وُزن َشخغ ػًٍ أعثاب حمُمُح ٔرُدح صَادج اٌطٍة ما هى مفهىم الخطخم خظب هينز؟  -3

اٌىٍٍ إِا اْ َىىْ خضئُا ٔرُدح ذشغًُ واًِ يف تؼط اٌمطاػاخ أو وٍُا ٔرُدح اٌرشغًُ  ػٓ اٌؼشض

 .اٌىاًِ ٌاللرصاد

جية أْ ذىىْ اٌضَادج يف إٌاذح احملٍٍ ِصحىتح  ؟ اإلاسجبى بالظيانخـادي ما هى ملمىن الىمى الاك -4

تضَادج يف ٔصُة اٌفشد، و٘زا ال َرحمك إال إرا واْ ِمذاس اٌضَادج يف اٌـ: PIB أورب ِٓ ِؼذي منى

 .اٌغىاْ

 ٔمــــاغ( 99):   اٌثايناٌغؤاي 

 (%)الىخدة:                  :2009و 2008ما خالٌ طىتي  إليً اإلاؤػساث الاكخـادًت الخاليت الكخـاد -

 الخىاشن الخازجي البوالت الخطخم الىمى الاكخـادي اإلاؤػس

 2 0 0 6 خظب والدوز 

2008 2,5 5 6 0,2+ 

2009 5 3,5 4 2 - 

 ٔمــــاغ( 99=  99+  99)   ؟)ول خالت مىفـلت( إمأل الجدٌو أعاله، مثل معوياث الجدٌو  -4

 

 2009طىت                                                             2008طىت                            
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 ٔمــــاغ( 99) .خلل اإلاؤػساث الظابلت -5

: شهذخ ٘زٖ اٌغٕح اخرالي يف ادلؤئشاخ االلرصادَح اٌىٍُح األستؼح إال اٌرىاصْ اخلاسخٍ حغة 2018 -

 س، أِا اٌثطاٌح فهٍ يف ادلؼذي اٌطثُؼٍ حغة اٌىالعُه.واٌذو

شهذخ ٘زٖ اٌغٕح حتمُك ِؼذالخ منى الرصادَح خُذج وذشاخغ يف ِؼذالخ اٌرعخُ ِغ اخرالي يف  :2019  -

أِا اٌثطاٌح فهٍ يف ادلؼذي اٌطثُؼٍ حغة واخرالي يف اٌرىاصْ اخلاسخٍ، حغة واٌذوس،  األعؼاس

 اٌىالعُه.

 ٔمــــاغ( 9)؟   دلم الحالت اإلاثلى خظب والدوز إلااذا في زأًً ال جخ -6

 االلرشاْ اخلاطئ –اٌرثاطؤ اٌضِين ٌٍغُاعاخ  -اٌرعاسب يف اٌغُاعاخ االلرصادَح اٌىٍُح   -َشخغ رٌه إىل: 

 وػذَ اعرمالٌُح اٌثٕه ادلشوضٌ. –ٌٍغُاعاخ ِغ األ٘ذاف 

 ٔمطح ٌىً حاٌح( :ِالحظح)                   ٔمــــاغ( 99:    )اٌثاٌث اٌغؤاي

 علل ما ًلي: -

ددر جطخما -0
ُ
ادة في الولب الىلي في خالت الدؼغيل الخام خظب "هينز" ال ج  .ول ٍش

و٘زا ساخغ إىل اسذفاع أُِاي اٌرغشتاخ خاصح ادلًُ احلذٌ ٌالعررياد يف اٌذوي إٌاُِح ٌُرُ ذؼىَط اٌؼشض 

 احملٍٍ تاالعررياد.

بت عً الحد ألامثل ادة اللٍس بي. ٍش  طىف ًؤدي إلى جساحع عائداث الىعاء اللٍس

و٘زا حغة لأىْ "الفش" اٌعشَثح ذمرً اٌعشَثح و٘ى ٔرُدح السذفاع ذىاٌُف االٔراج مما َؤدٌ إىل ذىلف 

 ادلؤعغاخ ػٓ اإلٔراج.

ادة الىمى الاكخـادي.  دعم ألاحىز ال ًؤدي إلى ٍش

، حُادَح إٌمىد وتاٌرايل ادلرغرياخ إٌمذَح ال ذؤثش و٘زا حغة اٌرحًٍُ اٌىالعُىٍ )اإلصدواخُح اٌىالعُىُح(

 يف ادلرغرياخ احلمُمُح. 

ادة الىمى الاكخـادي.   دعم ألاحىز ًؤدي إلى ٍش

و٘زا حغة ادلفهىَ اٌىُزنٌ، دوس إٌمىد يف االلرصاد أٌ إٔا حنفض االعرهالن وتاٌرايل اٌىٍة اٌىٍٍ وتاٌرايل 

 تاٌرايل إٌّى االلرصادٌ. االٔراج وتفؼً ادلعاػف َضَذ إٌاذح و

ىين:  ٔمــــاغ( 99)اٌغؤاي  أحب بالخياز على أخد الخمٍس

 
س؟ (M)خدد هىع اإلاجمع الىلدي  -3      ٔمــــاغ( 9919) مع الخبًر

 ، (2M)اجملّغ إٌمذٌ ادلغرؼًّ ِٓ طشف اٌغٍطاخ إٌمذَح ٘ى 

 الظىىاث

Y

Y
  

M

M
 

E 

 

 خالت الاكخـاد

 

2004 - - - - 

 طؼؽ جضخمي 53,71 6,37 7,0 - 2005

 جضخمي طؼؽ 73,2 6,36 5,0 - 2006
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  ح لُاعٗ ِٓ طشف اٌثٕه ادلشوضٌ.عهىٌ - ورٌه ألٔٗ أفعً جمّغ ٔمذٌ ألْ:

خاصح  ِىىٔاذٗ ِراحح ٌذي غاٌثُح األػىاْ االلرصادَىْ - عهىٌح اٌرحىُ فُٗ ِٓ لثً اٌثٕه ادلشوضٌ. -

 اٌمطاع ادلصشيف.

في الىؼف عً وحىد كغىن جطخميت في الاكخـاد على  حعخمد مؤطظاث الىلد الدوليت -4

 :مؤػس اكخـادي ما

     ٔمــــاغ( 9)  ف اللغىن الخطخميت؟في هؼهرا اإلاؤػس اػسح ملمىن  -5

تؼثاسج أخشي أٌ صَادج يف واٌزٌ َؼضي ٔشىء اٌرعخُ إىل ػىاًِ ٔمذَح حبرح  ٘ى ػاًِ ادلشؤح إٌمذَحادلؤشش 

 وُّح إٌمىد دوْ صَادج ِٕاظشج يف حدُ ادلؼشوض اٌغٍؼٍ ذؼذ اٌغثة اٌشئُغٍ إىل تشوص ظا٘شج اٌرعخُ.

 وَؼطً تاٌؼاللح
Y

Y
/  

M

M
     E ، ،فئرا وأد ادلشؤح إٌمذَح أورب ِٓ اٌىاحذ َؼين وخىد فدىج ذعخُّح

أِا إرا وأد ادلشؤح إٌمذَح أصغش ِٓ اٌىاحذ َؼين وخىد فدىج أىّاشُح، أِا إرا وأد ِغاوَح ٌٍىاحذ َؼين 

 حاٌح اعرمشاس يف االعؼاس.

    ٔمــــاغ( 9919)     ؟.الاكخـاد مىضحا خالخهلهرا  كيمت اإلاؤػس أخظب   -6

 أٔظش اجلذوي أػالٖ

 أعى الفسق بين اإلاـولحاث الاكخـادًت الخاليت: -              
اٌرعخُ يف اسذفاع األعؼاس، أِا اٌفدىج اٌرعخُّح فهٍ اٌطٍة أورب ِٓ  الخطخم والفجىة الخطخميت:  -

 اٌؼشض.

اٌفدىج اٌرعخُّح فهٍ اٌطٍة أورب ِٓ اٌؼشض، أِا اٌفدىج  :لفجىة الخطخميتالفجىة ؤلاهىماػيت وا -

 اإلٔىّاشُح ػىغها

اجملّؼاخ إٌمذَح متثً اٌؼشض إٌمذٌ مبىىٔاذٗ أٌ : اإلاجمعاث الىلدًت وملابالث الىخلت الىلدًت -

صَح/اٌمشوض ادلماتالخ إٌمذَح فهٍ أعاط اإلصذاس إٌمذٌ )ر٘ة/ ػّالخ إسذىا االصذاساخ إٌمذَح، أِا

 ادلىخهح ٌٍذوٌح/اٌمشوض ادلىخهح ٌاللرصاد(

اٌغُاعح إٌمذَح ٍ٘ أحذي ادواخ اٌغُاعح االلرصادَح اٌىٍُح، اِا : طياطت هلدًت وطياطت ؤلاوعاغ -

 أحذي أىاع اٌغُاعح االلرصادَح اٌىٍُح.عُاعح اإلٔؼاػ االلرصادٌ فهٍ 
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 .مقرتحة للخل: مناذج الثانياملبخث 
 االولالننوذج  

 :اٌرّشَٓ األوي

 اليليت خظب " ن. والدوز " إلى جدليم أزبع أهداف أطاطيت.تهدف الظياطت الاكخـادًت 

 ما هى ملمىن الظياطت الاكخـادًت اليليت خظب " ن. والدوز " ؟ -0

 ما زأًً في هرا مً الىاخيت الخوبيليت؟ -

 مثل بياهيا اهداف الظياطت الاكخـادًت اليليت خظب " ن. والدوز " . -2

 :اٌثايناٌرّشَٓ 

دؼغيل اليامل، مً أحل اإلاىاؿلت في دعم الخىميت الاكخـادًت حعخمد اكخـاد افتراض ي ًدلم مظخىي ال

 الظلواث اإلادليت بسهامجا اكخـادًا الوعاغ اكخـادها مسجىصا على الىمىذج الىينزي.

ت. -0  ما هي مسجىصاث بسهامج ؤلاوعاغ الاكخـادي مً الىاخيت الىٌٍس

 د.خدد هبيعت الظياطت الاكخـادًت اليليت اإلاخبعت في هرا الاكخـا -2

؟ علل إحابخً. -3   مً الىاخيت العمليت، هل جوبيم طياطت ؤلاوعاغ الاكخـادي ملبٌى

 :اٌثاٌثاٌرّشَٓ 

 اكخـاد افتراض ي ًخميز بالخـائف الخاليت:

 .7i%طعس فائدة اطمي زابذ خالٌ فترة الدزاطت ًلدز بـ  -

ل غير اإلاباػس.            -  اكخـاد ًدبع هٌام الخمٍى

 كعف الجهاش ؤلاهخاجي. -

  2008 - 2005الجدٌو الخالي ًىضح أهم اإلاؤػساث الاكخـادًت اليليت خالٌ الفترة 

 الظىىاث              

 اإلاؤػساث
2005 2006 2007 2008 

الىمى الاكخـادي  % 2 0 0,5 - 2,5 

الخىاشن الخازجي  % 5 8 6 7 

الت البو % 0.2 0 0 0,5 

 - 8 - 7 - 3 - 0 طعس الفائدة الحليلي

 :اإلاولىب

 مثل بياهيا اإلاسبع السحسي للظياطت الاكخـادًت خظب " والدوز" في ول طىت؟         -9

 علم على الىخائج.          -00

 هل اإلالاعف ش يء ملمىن في هرا الاكخـاد؟ علل إحابخً.         -00

الحىىمت طياطت اكخـادًت وليت معيىت لخصحيذ اإلاؼاول الاكخـادًت الحليليت  طىف جدبع -02

 والىلدًت:

 خدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبعت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلاخغيراث الىلدًت.       -
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       خدد بدكت مع الؼسح الظياطت اإلاخبعت لخصحيذ الاخخالٌ في اإلاخغيراث الحليليت. -

 
 الثانيالننوذج  

 :اٌرّشَٓ األوي

 ضحا هيفيت كياطها:أعى مفهىما دكيلا للمؤػساث الاكخـادًت الخاليت مى  -0

الىمى  -         خـادي الحليلي                 الىمى الاك -الىمى الاكخـادي                 -

 الاكخـاي الاطمي

 –      الىاجج الىهني ؤلاحمالي.                 –الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.                         -

 ؤلاهخاج الىهني.

 ٌعد مىحى إمياهياث ؤلاهخاج والخغيراث فيه مؤػسا للمىى الاكخـادي، وضح ذلً مً خالٌ: -2

 مثل مىحى إمياهياث ؤلاهخاج . -

ادة الىمى الاكخـادي. -  اػسح هيف ًؤدي الخغيير في مىدنى إمياهياث ؤلاهخاج إلى ٍش

ًُ هل الخغيير في جسهيبت مىدنى إمياهياث ؤلاهخاج مع الحفاي على مظخىي ؤلا  - ددر هخاج 

 همىا اكخـادًا؟ إلااذا؟

 :اٌثايناٌرّشَٓ 

ٌعد الولب الىلي أخد اإلالاًيع اإلاظخعملت مً هسف مخخري اللساز في الاكخـاد، والحىىمت حعخبره        

 مؤػسا لعدة حغيراث اكخـادًت وهيفيت جفظيرها وهيفيت ًبوها اهوالكا مً الظياطاث الاكخـادًت اليليت:

 ىهاجه.عسف الولب الىلي مدددا مى -0

ت.  هيف ًمىً إلاىىهاث الولب الىلي أن جؤزس -2 ت الىينًز  في الىمى الاكخـادي خظب الىٌٍس

 ما هي ػسون ذلً. -

 أدزض الحالت اإلاثلى إلاىىهاث الولب الىلي لخدليم الىمى الاكخـادي. -3

 :اٌثاٌثاٌرّشَٓ 

 مً خالٌ معازفً الظابلت، وبىاءا إلاا جم الخوسق إليه في اإلاداكساث:    

 اػسح مساخل الظياطت الاكخـادًت اليليت في الجصائس. -

 ما هي مددداث الىمى الاكخـادي في الجصائس. -

 اػسح هيف طاهمذ الظياطت الاكخـادًت في جدليم الىمى الاكخـادي -
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 لثالثاالننوذج  

 :اٌرّشَٓ األوي

 أعى الفسق بين اإلاـولحاث الاكخـادًت الخاليت: -3

السكم اللياس ي ألطعاز  -الخطخم والفجىة الخطخميت                                      -

 الاطتهالن واإلاىمؽ اللمني

 م العسق.جطخم الولب وجطخ -     الفجىة ؤلاهىماػيت والفجىة الخطخميت             -

ضُاضت هلدًت وضُاضت لاوعاع             -          اإلاجمعاث الىلدًت وملابالث الىخلت الىلدًت -

 الدزل والثروة      -

 :علل ما ًلي -4

- (M2هى أفظل مؤغز  هلدي لدي البىً املزهشي للخدىم ف  الطُاضت الىلدًت ). 

 ل.جصحيذ الاخخالٌ الاكخـادي خظب الىالطيً ًىولم مً طىق العم -

 :اٌثايناٌرّشَٓ 

 يع ــــــحعد ًاهسة الخطخم مً اإلاؼاول الاكخـادًت التي تهدد حم 

 لل .الاكخــــــــــــــــــــادًاث
ً
 اع ــــــــــــىة أزازه التي جؤدي إلى كيــــــــــــوذلً هٌسا

 ادي وخلم بيئت مىاطبت لىجاح عمليت ــــــــــــسؾ الاطخلساز الاكخــــف

 ًــــــــــــــــــــكبل غيرها م مظؤولتت، وحعد الظياطت الىلدًت ــــــــــــــــــــــــــالخىمي

 غىنـــــــــــــــــــت في معالجت اللـــــــــــــــــــــــــــــاث الاكخـادًت اليليـــــــــــــــــــــــــــــالظياط 

 . از ـــــــــالاطخلساز في اإلاظخىي العام لألطعم ــــــــــــــــــــت وجدليــــالخطخمي 

 هلترح عليً في هرا الظـــــــــــــــــــؤاٌ معوياث الكخـاد هامي هما ًىضحه الجدٌو الخالي:

  :اإلاولىب

س؟ (M)خدد هىع اإلاجمع الىلدي  -5  مع الخبًر

ت الىالطيىيت في الىؼف عً وحىد كغىن جطخميت في الاكخـاد على  -6 ػس مؤ حعخمد الىٌٍس

 :اكخـادي ما

 في هؼف اللغىن الخطخميت. معامل الاطخلساز الىلدياػسح ملمىن  - ث

 . أخظب معامل الاطخلساز الىلدي لهرا الاكخـاد مىضحا خالخه مع الخدليل؟  - ر

 للحد مً اللغىن الخطخميت لهرا الاكخـاد ًخم جوبيم طياطت اكخـادًت وليت. -7

 هره الحالت؟خدد بدكت هبيعت الظياطت الاكخـادًت اإلاوبلت في  -

 :اٌثاٌثاٌرّشَٓ 

 مً خالٌ معازفً الظابلت، وبىاءا إلاا جم الخوسق إليه في اإلاداكساث:    

 اػسح مساخل الظياطت الاكخـادًت اليليت في الجصائس. -

عسق الىلد 

(M) 

الىاجج اإلادلي 

 ؤلاحمالي 

باألطعاز الثابخت 

(GDP) 

 الظىىاث

2,2650 9,09046 2004 

5,3645 0,08908 2005 

7,4980 3,08809 2006 

4,5527 6,07000 2007 

9,5499 0,06748 2008 

0,5777 6,06990 2009 
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 في الجصائس. الخطخمما هي مددداث  -

 الحد مً الخطخم.اػسح هيف طاهمذ الظياطت الاكخـادًت في  -

 

 الرابعالننوذج  

 ٔمــــاغ( 99:    )اٌغؤاي األوي

 خدد آزار الطُاضاث الاكخصادًت اليلُت الخالُت على الاكخصاد الىػني:

A. .ت الكخصاد هامي ع الخىمٍى ل املػاَر  اجبا  ضُاضت العجش املىاسوي لخمٍى

B. دالث الىمى الاكخصادي و لً خطب:اجبا  ضُاضت هلدًت جىضعُت لزفع مع 

 املفهىم الىالضُيي. -

 املفهىم الىُجزي. -

 ٔمــــاغ( 70:    )اٌثايناٌغؤاي 

 
 :اإلاولىب

علم على الؼيل ُمىضحا برلً أزس جوبيم هرا البرهامج على أهداف الظياطت الاكخـادًت  .0

 اليليت.

 الاكخـاد بعد جوبيم البرهامج الخىمىي؟ ما هي اإلاؼاول التي ٌعاوي منها هرا .2

 هيف جفظس ذلً -

ماذا جلترح للخسوج مً اإلاؼاول التي ٌعاوي منها هرا الاكخـاد بعد جوبيم البرهامج  -

 الخىمىي؟.

 ٔمــــاغ( 70:    )اٌثاٌثاٌغؤاي 

ع وعدم اضخلزار اضعارها ف  الاضىاق       بهدف النهىض باالكخصاد الجشابزي والخسلص مً جبعُاث الَز

 الدولُت، اكترح بدًل اكخصادي مبرسا:

 ملىماث هذا البدًل ف  الاكخصاد الجشابزي. -

ز هذا البدًل -  ف  الاكخصاد الجشابزي. جبًر

 صاد الجشابزي.الخددًاث التي جىاحه جؼبُم هذا البدًل الاكخصادي ف  الاكخ -

اكخصاد افتراض ي هامي ًيىن فُه الجهاس الاهخا.  ػحر مزن، ًخم جؼبُم        

بزهامج جىمىي والذي حطعى الطلؼاث املدلُت مً زالله جدلُم معدٌ همى 

، و لً مً زالٌ جؼبُم ضُاضت لاوعاع % 5اكخصادي ف  خدود 

ا جاالكخصاد هجخذ ف  رفع أحىر الاكخصادي، هما أن هلاباث العماٌ ف  هذ

 العماٌ. الػيل الخال  ًىضح هخابج جؼبُم البرهامج )مخىضؽ اللُم(. 
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 اخلامسالننوذج  

   ٔمــــاغ( 99:    )األوي اٌغؤاي
 ملمىن اإلاؤػساث الاكخـادًت الخاليت مع جددًد كاهىن كياطها:خدد 

 جىافظيت الـادزاث. –                              حمالي.هـيب الفسد مً الىاجج اإلادلي الا  -
ؤلاهخاحيت الحدًت   –.                                                                            كاهىن "فاكنر" -

 للعمل.

 ٔمــــاغ( 99):   اٌثايناٌغؤاي 

 علل ما ًلي: -

ادة ف  الؼلب الىل  ف  خالت الدػؼُ (11 ددر جضخماهينزل الخام خطب "ول ٍس
ُ
 ." ال ج

بي. (12 بت عً الخد  مثل ضىف ًؤدي إلى جزاحع عابداث الىعاء الظٍز ادة الظٍز  ٍس

 ".والدوز اضخدالت جدلم أهداف الطُاضت الاكخصادًت خطب " (13

ادة الىمى الاكخصادي. (14   دعم  حىر ًؤدي إلى ٍس

     ٔمــــاغ( 99)اٌغؤاي
  :2009و 2008خالٌ طىتي  اإلاؤػساث الاكخـادًت الخاليت الكخـاد ماإليً  -

 السكم اللياس ي ألطعاز الاطتهالن اإلاؤػس

(00) 

 اإلاىمؽ اللمني

(02) 

 مؤػس الاطخلساز الىلدي

(03) 

 مؤػس فائم الولب

(04) 

 دج 24875487 + 0,023 02,34 07,03 2009

 دج 25075487 + 2,00 03,65 05,00 2008

 :اإلاولىب

 إلى ماذا نهدف مً خالٌ جدليل هره اإلاؤػساث الاكخـادًت؟ -7

 (. 04( و )03و ) (02( و )00ما هى الفسق الجىهسي بين اإلاؤػساث ) -8

 خلل اإلاؤػساث الظابلت مع جىكيذ مدلىلها الاكخـادي. -9

؟ -00     ما هي أطباب الٌاهسة الاكخـادًت اإلادزوطت في هرا الاكخـاد اهوالكا مً معوياث الجدٌو

     ٔمــــاغ( 99)اٌغؤاي
 مدددا غزوغ جدلله ف :( Jاغزح مظمىن املىدنى )مثل و  -

 اكخصاد هامي. -1

          اكخصاد مخلدم.  -2
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 السادسالننوذج  

 ٔمــــاغ( 9919:    )اٌغؤاي األوي

 :خدد آزار الطُاضاث الاكخصادًت اليلُت الخالُت على الاكخصاد الىػني

C. ت الكخصاد هامي.اجبا ع الخىمٍى ل املػاَر    ضُاضت العجش املىاسوي لخمٍى

D. :اجبا  ضُاضت هلدًت جىضعُت لزفع معدالث الىمى الاكخصادي و لً خطب 

 املفهىم الىالضُيي. -

 املفهىم الىُجزي. -

 ٔمــــاغ( 5701:    )اٌثايناٌغؤاي 

لخد مً أزارها على الاكخصاد، ٌعد الخضخم ظاهزة اكخصادًت حعمل الخيىماث على مىاحهتها ل       

وللد ظهز هىان زالف خٌى جفطحر  أضباب وػىء هذه الظاهزة، هلترح علًُ ف  هذا املىطى  دراضت 

هذه الظاهزة ف  اكخصاد ًخصف بما ًل : ارجفا  ف  معدالث الخضخم، طعف الطىق املال ، عجش  

 ، هلباث العماٌ كد هجخذ ف  رفع  حىر.مخىاال ف  املحزاهُت العامت للدولت، طعف الجهاس الاهخا. 

 :اإلاولىب

 اػسح باخخـاز  الدالالث الاكخـادًت للمخغيراث الاكخـادًت وخالتها في هرا الاكخـاد. .3

 بهدف الحد مً ًاهسة الخطخم في هرا الاكخـاد، ًخم اجباع طياطت اكخـادًت مدددة: .4

ت حاهب الولب. -  ما هي أطباب الخطخم خظب هٌٍس

ت حاهب الولب مع هرا الاكخـاد.ما مدي جوابم  -  وحهاث هٌس هٌٍس

ما هي الظياطت الاكخـادًت اليليت التي جلترخها للحد مً ًاهسة الخطخم في هرا  -

 الاكخـاد.

 ٔمــــاغ( 71:    )اٌثاٌثاٌغؤاي 

ع وعدم اضخلزار اضعارها ف  الاضىاق       بهدف النهىض باالكخصاد الجشابزي والخسلص مً جبعُاث الَز

 ُت، اكترح بدًل اكخصادي مبرسا:الدول

 ملىماث هذا البدًل ف  الاكخصاد الجشابزي. -

ز هذا البدًل -  ف  الاكخصاد الجشابزي. جبًر

 الخددًاث التي جىاحه جؼبُم هذا البدًل الاكخصادي ف  الاكخصاد الجشابزي. -

 

 بدمد هللا وعىههجم 
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أحمد  أوددل توح دلي الددق تونظردد الا تصادد  كر ،ددظت توولدقالا  و عدد  ل نعةدد  ؤلاندةظة توحن،دد الا ؤلاشدون  د الا  ،دداالا تونعةدد   -

 .2002ألاللىالا 

 ة،د  بعد  أحم    ضظن نةمد  ،الا  ممد  شد،  اظود الا ن مدظن ان،د  تظندرالا تونصادد  كر ،دظت   توار،د الا تود ت  ت  ظ -

 .2002نشا تلزي الا  ،االا ؤلاشون  د الا 

حصدينالا تونودلت ل تو دلتزن كر ،دظتلالا تونظنداالا  ششصد  ندعظع ت  ظ ةد الا  توصد،  أحم  فاد   ،نحىالا شمير  مم  -

 .2000ؤلاشون  د الا 

 .2191أحم   ن ل الا أحم    ضظنالا  و    فق كر ،ظت تو مر،لقالا  نظب  ألا ل الا ويرلتالا وعنظنالا  -

ير تو وظغالا أث،ل اع  ت  عظ  ت  ل اتالا تإلاو    فق كر ،ظت توولقالا  تت  تإلانظهجالا امظن ألا تنالا تونعة  ألاللى أشظ   بش -

2002  . 

 .2002ألانوا أحم الا كر ،ظت توولقالا تو ت  توةرم،  تو لو،  ورنشا ل تو لزي  امظن  -

 .2000تونشا ل تو لزي الا ت  زتئا  توةابي شظكاالا  مظضاتت فق كر ،ظت توولقالا تو ت  ت  زتئاد  ورنع  ل  -

ع.واتي،دددد.الا ن.شدددد،ملنالا تا مدددد ب اعدددد  ألا يددددر نودددداتل،، نددددمضالا أنددددلل كر ،ددددظت توولددددقالا تإلاششصدددد  ت  ظ ة،دددد  ور  تشددددظت  -

 .2191لتونشا لتو لزي الا تووظلاةالا 

نعة  توثظت، الا ورةزلز ون القالا  مظضاتت فق تونصادظت لتوص،ظشظت تونو   الا ت لتن تإلانعلاظت ت  ظ ة، الا ت  زتئاالا تو -

2009. 

 .2002تل ي نظ حالا  عظتئ تو مر،ل كر ،ظتل توولقالا تت  أشظ   ورنعظا  ل تونشا ل تو لزي الا ت  زتئا  -

الا تت  لتئدددل ورنشدددا لتو لزيددد الا امدددظنالا ألا تنالا تونعةددد  -تو مر،دددل توولدددق-حابدددي  ممددد   ليددد،  اادودددظتالا  عدددظتئ كر ،دددظت  -

 .2002ألاللىالا 

 .2111كر ،ظت   توار، الا لكظو  تإلانرلبظتالا توالدتالا نوا أحم  نواالا تونصاد   -

تو مر،ددددل كر ،ددددظتل توولددددقالا ت ددددلتن تإلانعلاددددظت ت  ظ ة،دددد الا ت  زتئدددداالا  -ضدددد،ظي  ا،دددد  تإلالشددددللالا تونصاددددد  كر ،ددددظت   -

 .2002تونعة  توثظوث الا 

 ششصدد  نددعظع ت  ظ ةدد  الا -تإلاششصددظت تونو  دد الا توعنددلا تو اظ ددد الا توعنددلا تإلااكزددد -ضدد،ظي  ا،دد الا كر ،ددظت تونودد ل  -

 .2119ؤلاشون  د  

الا  و عدددد  زلدددداتي توشددددامالا تووددددظلاةالا  ،دددداالا -تمر،ددددل  زكددددي لكلددددق -اعدددد  تإلانرددددح اعدددد  ت ام،دددد الا توص،ظشددددظت كر ،ددددظت    -

2119. 

 .2112اما صخالالا تو مر،ل كر ،ظتل توولقالا ت لتن تإلانعلاظت ت  ظ ة، الا ت  زتئاالا  -

 .2111ظلظت ح  ث  فق تو نم، الا تت  ت  ظ ة، الا اع  تووظت   مم  اع  تووظت  ان، ب تتا -

 .2001الا 2  حت تووايش،يالا تر ،ظت ظت توةملالا تت  لتئل ورنشا  ظ ة  توعوظي تو نع،و، الا ألا تنالا ط -

 .2119اع  تووظت   مم  ان، الا تونصاد  كر ،ظت   توار، الا  ظ ة  ؤلاشون  د الا ،االا ط -

 .2002ج ؤلانالي كر ،ظتل فق  ،االا تت  تونهض الا تووظلاةالا بظ م فظ لم ت ا،الالا آلاثظ  ك  مظا،  وبرت -

 .2002أحم    ضظنالا لاحظف اع  توةزدز لآخالنالا  عظتئ كر ،ظت توولقالا تو ت  ت  ظ ة،  ورنشاالا ط  -

توص،   مم  أحم  توصات تيالا الق اع  توللظع تاظالا  عظتئ كر ،ظت توولقالا تت  تونشا    ش  تون تونحيضالا  ،االا -

2020. 

 .2001شل أت ح توةيس، الا توحصظت ؤلاتت ل لتوعنظو الا تت  توو ح ورنشا لتو لزي الا ألا تنالا ط و-

 .2002أحم    ضظنالا لاحظف اع  توةزدز لآخالنالا  عظتئ كر ،ظت توولقالا تو ت  ت  ظ ة،  ورنشاالا ط  -

ا لتو لزي الا امظنالا ط   ني ون نهاةالا ؤلانالي كر ،ظتل لش،ظش  توتشغ،ل تو ااب  ت  زتئاد الا تت  ت اظ   ورنش-

2001. 
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 .2001الا 2 مملت حصين تولتتلالا أحم  اظ ف توةصظفالا كر ،ظت توولقالا تت  تإلاصيرة ورنشا لتو لزي الا امظنالا ط -

 .2119اع  تووظت   مم  ان، الا تونصاد  كر ،ظت   توار، الا  ظ ة  ؤلاشون  د الا  ،االا -

 ، الا ؤلاشون  د الا  ،االا تلن شن  نشا.أحم   ن ل الا  و    فق كر ،ظت تو للقالا تو ت  ت  ظ ة -

 .2191أحم   ن ل الا أحم    ضظنالا  و    فق كر ،ظت تو مر،لقالا  نظب  ألا ل الا ويرلتالا وعنظنالا  -

أشظ   بشير تو وظغالا أث،ل اع  ت  عظ  ت  ل اتالا تإلاو    فق كر ،ظت توولقالا  تت  تإلانظهجالا امظن ألا تنالا تونعة  ألاللى  -

2002  . 

  ّ-إلاددد خل نلدددى ت تشددد  ارددد، كر ،دددظت حصدددين امددداالا ت -
ّ
الا تت  توو دددظع ت اددد  االا توودددظلاةالا -توةالردددظت كر ،دددظت   تو لو،ددد 

  ،ا تلن شن  نشا.

 الاكر ،دددظتل فددق تودد لل توةاب،ددد  وددين شدددةا تو،دداف لتإلالتزتدد  توةظ ددد الا تت  زلدداتي توشدددام  يؤلانددال  الاحمدد ل اعدد  توةصددد،، -

 .2119 الا تووظلاة

 . 2000تونو لالا ت لتن تإلانعلاظت ت  ظ ة، الا ت  زتئاالا  حم، تت  مملتالا   خل ور مر،ل -

 .2112حم، تت  مملتالا   خل ور مر،ل تونو لالا ت لتن تإلانعلاظت ت  ظ ة، الا ت  زتئاالا  -

 .2002خظو   مم  توصلتعقالا تو اظ ة ل تو نم،  الا تت  تإلانظهج ورنشا لتو لزي الا امظنالا ألا تنالا تونعة  ألاللى  -

 .2192تل ن،ك شظوح ل الا  مظضاتت فق كر ،ظت تو للقالا تت  نظكاالل،ل ورنشاالا  -

 ضددددظ اعدددد  توصددددالقالا توةالرددددظت كر ،ددددظت   تو لو،دددد  وددددين تونصاددددد  ل تو نع،ددددرالا  و عدددد  توةاب،دددد  ورنشددددا ل تو لزيدددد الا  ،ددددا  -

2001. 

الا تت  تإلاصددددد وعل توةابددددديالا -ب،ددددد أشدددددعظ هظ ل ت ظئاهدددددظ  ددددد   شدددددالة نددددد،ظ   وا دددددد  اا  -  دددددزل زكددددديالا أز ددددد  توودددددال  تو لو،ددددد   -

 .2192تووظلاةالا 

 .2111زدنح حصين ال  ،الا توةالرظت كر ،ظت   تو لو، الا تو ت  ت  مة،  ورنشاالا  نظب  ألا لالا ويرلتالا  -

ي،ي ولل لظوللتالا  لتظو   ظك لتظو الا تةاددحب  ممدلت حصدن حصدويالا لتديض فداا اعد  توةدظلالا تونودلت لتو ملددل تود للقالا  -

 .2001شاالا توادظ الا تإلامرو  توةاب،  توصةلت  الا تت  تإلاادخ ورن

 .2111نوا أحم  نواالا تونصاد  كر ،ظت   توار، الا لكظو  تإلانرلبظتالا توالدتالا  -

تو مر،ددددل كر ،ددددظتل توولددددقالا ت ددددلتن تإلانعلاددددظت ت  ظ ة،دددد الا ت  زتئدددداالا  -ضدددد،ظي  ا،دددد  تإلالشددددللالا تونصاددددد  كر ،ددددظت   -

 .2002تونعة  توثظوث الا 

الا  ششصدد  نددعظع ت  ظ ةدد  -تإلاششصددظت تونو  دد الا توعنددلا تو اظ ددد الا توعنددلا تإلااكزددد -ر ،ددظت تونودد ل ضدد،ظي  ا،دد الا ك -

 .2119ؤلاشون  د  

 .2000اظتل أحم  حشيشالا توةالرظت كر ،ظت   تو لو، الا تو ت  ت  ظ ة،  ت     ة ورنشاالا ؤلاشون  د الا  ،االا  -

ت تود للقالا تت  ت  ظ ةد  ت    د ة ورنشداالا ؤلاشدون  د الا اظتل أحم  حشيشالا أشظ    مم  توحللقالا أشظشد،ظت كر ،دظ -

2119. 

- Antoine Bouet ,Le Protectionnismes, analyse économique ,Vuibert ,Paris,1998. 

- Gazier, Bernard, Economie du Travail et de l’emploi, Edition Dalloz, PARIS,1991.  

- GM.Meier , International  Economies , 1980. 

- Jacque brasseul , Introduction à l’économie du développement, Paris, Armond colin édition, 1993. 

-Bernard guillochon, Annie kawecki, economie international, edition dunod, paris 2000. 
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