
  

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                     

 جامعة الشهيد محه خلضر الوادي                        
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية                           

    وعلوم التسيي                                     

      االقتصادية قسم: العلوم 
   

  

 

 
 

 

 اقتصاد نقدي وبنكي  :ختصص االقتصادية العلوم  يف LMD ماسرت شهادة لنيل مقدمة مذكرة          

 شراف االستاذ:                                                                                    إ                                            إعداد الطلبة:             

 معيوف عادل                                          علي ذهب -
 خريص هناء  -
 وداده رانية  -

 جلنة املناقشة                                 

 حماضر "أ"  أستاذ الرئيس أمحد نصي 

 أستاذ مساعد "أ"  املناقش  علي ذهب 

 أستاذ مساعد "أ"  ف واملقرر املشر  كحلول فتحية 

 2020/2021السنة الجامعية               

أسباب تفضيل السياسة المالية على السياسة  
 النقدية في االقتصاديات النامية 

 - دراسة حالة الجزائر  -



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

  



  

 

 عرفانشكر و

على جليل نعم   عظيم أفضكلذ   لي أال  ذنل لنجل  ويل لذعمل نشكر    لذي    لذ  ل  و  

   قنل لذقد ة على اجل   لذصككعلا لذاو  لجنانل  فل  لذدمد  لذشككر   فن  لذماككدد لذم ف  

ذلنن    لذمعين على لذخي   لذب   من لذعبد لذمعا ف باقصكي    عج   لذ لجو  دما   عو      ل

لِ يدلنرُم  {. اُم  َلل  شلرل  

 ة  لذاالم على أش ف لذم الين  على آذ   صدب  أجمعين . لذصال

 من منطل  ق ل لذ اك ل  اك ل   صكلى   علي   اكلم  المن   يشكر  لذنلش   يشكر  

.)   

رمل ناقدم بج يل لذشككر   لذاقدي  ذتاككالي ي علو يوا ي على لشكك لف   دعم  لذما لصككل 

ضكككلج ذجنل لذاقييم لذم ق ين على ادملنم  نصكككلند   اقدي ل ذجند  لذمبي ل  رمل نشكككر  أع

مشكل  ق لجة لذ اكلذل  منلقشكانل  على ا جينلانم  اصك يبلانم ممل يإد  لذى ارميل لذ اكلذل 

  ااميمنل.

رمل نشكر  من ذنم لذوضكل فو اعليمنل لذد ف فلذرلمل فلذجملل عب  رل م لدل د لاكانل من  

 لإلبادلنيل لذى لذجلمعل.

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء 

 شنيد أارننم   فايح  جنلن  ملي ن لذلذى     ملي ن  نصف 

 لذى شندلج فلاطين لَلب ل  أارننم   فايح جنلن  



  

 

لذِكدلي ِن     ل لذى من قكلل فينمكل لذ دمكلن ابكل ع  اعكلذى  بِكلذ  ل بَكعل ألْ  الع بُكُد ل  لِْ  لليْكل ُ  ل ى  ل قلضككككل

ل لنك  اكككككل جعكل لذصككككدكل  لذعكلفيكل   بم ف     ل  مكدومكلعلى لذطكلعك  فو عم ومكلأطكلل     { لِد 

 علقبانمل جنل ع ضنل لذام لت  لَل ض.

 لذى رل من علمنو د فل فو وي  لذدنيل لذولنيل  

 من ملرت قل ا لذجميع فو بياو لذرار نلي  يالجيلذى 

 لذى رل من لاالنمت مننم  ا ر ل أث ل طيبل فو نواو  

 عادل  

 

 

 

 

 اإلهداء 

لذى لذاو ادمل أخف رلمل نط  بنل لذلاككلن   امي  ذضكك عنل ع ر لذ دملن    ضككعت  

ادكت قكدمينكل لذجنكلت  ركلنكت لذمالي  لذمكا س اكككك  لذاككككعكلدة  لذنج س  نبع لذدنكلن   مبعك   

 لَلملن ... ذِع يأموي.

لذصككككعلا من أجلنل  صككككلدا لذقلا لذربي   الج  أاككككو لذى  م  لذى من خطى د ا  

 لذعطلج  فرلن ديثمل أاي   فب  فو   دو لذديلة   ق ة لذدفلع ... ذع يأبوي.

أاككككلل   اككككبدلن   اعلذى أن يطيل فو عم ومل على لذطلعل   أن يمندنمل لذصككككدل 

  لذعلفيل   أن يجعل علقبانمل جنل ع ضنل لذام لت  لَل ض.

دمنم يج    فو ع  قو  لذى اكند  فو لذديلة يلخ اوي لَلع لج رل بساكم   لذى  لذى من

باككمل قلبو   فيقلت د بو يأخ لاوي لذع ي لت رل بساككمنل  لذى ب لعم لذبيت أبنلج أخ لاو  

 .رل  لدد بلام 

لذى رل من لذاقيت بنم   اك ت معنم على د ا لذعلم  لذاعلم  لذى لَلصكدقلج  م  لذ فلج 

ذى صديقلاو  ون أخ لاو ي لنيل   لباالم   نا يني  رل طلبل لذملاا  فو لذعل م  لذعطلج  ل

 لإلقاصلديل اخصص   لقاصلد نقد   بنرو.



  

 

 أود  ثم ة جند  ...  أود  ويل لذعمل لذما لضع  لذى وإ ج   أ ذنع 

 هناء

 

 اإلهداء                                        

لذدمكد    لذكي  أنكل  ذو ط يقو  ركلن ذو خي   ع ن   لذى أملى مكل أملكع فو وكي   

لذدنيل   لذى من رلن اكبا  ج د  على وي  لَل ض   لذى من  ضكعت لذجنل ادت أقدلمنل   

نلكت  ضككككلول .. أمو لذ كلذيل  لذى لذاو أندنو ذنكل بركل لجالل   اقكدي     لذاو أ ج  قد أر ن 

 أطلل   فو عم ول 

لذى من أدين ذ  بديلاو  لذى من اكلندنو  رلن شكمعل ادا   ذاني  ط يقو  لذى من 

 أرن ذ  مشلع  لذاقدي   ل دا لم  لذع فلن .. أبو لذ لذو  أطلل   فو عم   

علم نو  لذى اكككند   ق او  مالي  بعد    لذى من آث  نو على نواكككنم  لذى من 

علم لذديلة  لذى من  أملى مل فو ديلاو لخ او .. ليملن   دنيل   وبل    يلض   منل    با ل  

   أب ل .

 لذى أخاو لذرب س     جنل  بنلانل .. شيملج   وشلم   جملنل   جلامين   ج    .

لذى من اي قت معنم أدلى لذلدظلت .. لذى من جعلنم   لخ او   لذى من  

                                                                                                                                                                                               نلج  نا ين  لباالم  رن ة  ذ ي ة .....ل لذد ا واافاقدوم  فيق

 . .. ذى رل من  أع فنم ل

                                                                                                                                                                            

ةراني
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  امللخص     

بيان دواعي تفضةةيل الاةةياسةةة اعالية علا الاةةياسةةة النقدية يف االقتصةةاد   النامية   الدراسةةة    هتدف هذه     
بصةفة    حالة اجلزائرو  عموما  لكل من الاةياسةتا اعالية والنقدية ما ااشةارة    الدول النامية  ذ تربز اجلوانب النظرية

ل بغية  القدية يف اجلزائر منذ ااسةةةةتقأهم ما ميز الاةةةةياسةةةةة اعالية والاةةةةياسةةةةة النتطرقت الدراسةةةةة       حيثخاصةةةةة
حتليل رصةةةةةيد اعيزانية قدف تقييم  عن طريق وذلك  الوقوف علا نقاط القوة والضةةةةةع  ال  ايز هاتا الاةةةةةياسةةةةةتا 

  أداء الاةةياسةةة اعالية وحتليل التغا ا اصةةل يف اعاةةتول العام لفسةةعار قدف تقييم أداء الاةةياسةةة النقدية يف اجلزائر
يف ااقتصةةاد   النامية    النقدية لدراسةةة    أن من با دواعي تفضةةيل الاةةياسةةة اعالية علا الاةةياسةةةوقد خلصةةت ا

 تتلخص  مجاال يف األسباب اعوضوعية اعتعلقة أساسا بطبيعة تلك االقتصاد  . 

Résumé  

   Cette étude vise à montrer pourquoi la politique budgétaire est préférée par 

rapport à la politique monétaire dans les économies en développement, en 

soulignant les aspects théoriques des politiques budgétaires et monétaires, en 

référence aux pays en développement en général et à la situation de l’Algérie en 

particulier, où l’étude a abordé les caractéristiques les plus importantes de la 

politique budgétaire et monétaire en Algérie depuis l’indépendance afin 

d’identifier les forces et les faiblesses de ces politiques, en analysant l’équilibre 

du budget afin d’évaluer la performance de la politique budgétaire et en analysant 

l’évolution au niveau général depuis l’indépendance afin d’identifier les forces et 

les faiblesses de ces politiques, en analysant l’équilibre du budget en vue 

d’évaluer la performance de la politique budgétaire et en analysant l’évolution au 

niveau général En ce qui concerne les prix permettant d’évaluer la performance 

de la politique monétaire en Algérie, l’étude a conclu que la préférence pour la 

politique budgétaire par rapport à la politique monétaire dans les économies en 

développement est généralement résumée dans les raisons objectives 

principalement liées aux caractéristiques de ces économies 
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 متهيد

يف حتقيق    تعد الاةةةةياسةةةةة ااقتصةةةةادية  حدل أهم الاةةةةياسةةةةا  العامة للدولة ا ديثة  فهي دعامة سةةةةياسةةةةة الدولة
الاةةةياسةةةي وااجتماعي يف الدولة   األهداف وعالج اعشةةةكال  ااقتصةةةادية  ومن مه اعاةةةا ة يف حتقيق ااسةةةتقرار  

ومن أجل حتقيق هذه األهداف وأهداف أخرل تعتمد الاةةةةياسةةةةة ااقتصةةةةادية بدورها علا يموعة من الاةةةةياسةةةةا   
الفرعية لعل أ ها الاياسة اعالية والاياسة النقدية  فالاياسة اعالية هي تلك الاياسة ال  تعتمد الربط با جانب 

  أي أن الدولة عن طريق وزارة اعالية تاةعا دائما ادارة الاةياسةة اعالية من خالل تصةحي   يرادا  الدولة ونفقاهتا
النظم الضةةةةةةةريبية وحتيينها  ا يكفل حتصةةةةةةةيل الضةةةةةةةرائب بكل أنواعها وال  تعترب جانبا مهما من اايرادا   وترشةةةةةةةيد  

ها األهداف ااجتماعية والاةةةياسةةةية من النفقا  وتاةةةياها  ا يكفل حتقيق األهداف ااقتصةةةادية اعرسةةةومة ومن ورائ
جهة  واحملافظة علا التوازن با اايرادا  والنفقا   ا يكفل اسةةةتقرارا يف رصةةةيد اعيزانية العامة للدولة  هذا األخا  

 الذي يعترب أحد األدوا  الىت تاتعمل يف تقييم مدل جناعة الاياسة اعالية يف الدول النامية.

هي تلك الاياسة ال  يضعها وياهر علا تطبيقها عادة البنك اعركزي ويااها وفق رؤيته  أما الاياسة النقدية ف
وأهدافه  ا يتماشةةةةةةةةةةةةا وا الة ال  ايز ااقتصةةةةةةةةةةةةاد يف الدولة  وتتكون من يموعة أداو  كمية كاةةةةةةةةةةةةعر اخلصةةةةةةةةةةةةم  

ض وااقناع األديب...   ااحتياطي القانوين  سةةةةةياسةةةةةة الاةةةةةوا اعفتوحة  وأدوا  أخرل نوعية كاةةةةةياسةةةةةة  طا القرو 
وهذه األدوا  بنوعيها سةةةةةةةةةةةةةةواءا كانت كمية أم نوعية يهدف البنك اعركزي من خالل وضةةةةةةةةةةةةةةعها والتحكم فيها    
التأثا علا الكتلة النقدية ومن ورائها الاةةةةةعي    التحكم يف اعاةةةةةتول العام لفسةةةةةعار واحملافظة عليه عند ماةةةةةتول  

 معا من ااستقرار.

ة  اصخلنامية عموما من  شكالية التوفيق با الاياستا اعالية والنقدية  أو من تعارض أهدافهما اتعاين الدول ال
ومنه فإن ماةةةةتو   تطبيق هاتا الاةةةةياسةةةةتا وجناعة كل واحدة منهما تتباين من دولة ،مية    أخرل  و ذا جند  

د األسةةةةةباب اعوضةةةةةوعية اعتعلقة أسةةةةةاسةةةةةا بطبيعة  أن معظم الدول النامية توجه جل تركيزها    الاةةةةةياسةةةةةة اعالية لعدي
 ااقتصاد ككل.

 اإلشكالية -1

 ومن هنا وبناءا علا ما مت استعراضه سابقا تتبلور لنا ااشكالية العامة للبحث وال  نصوغها كما يلي: 

 " تفضيل السياسة املالية على السياسة النقدية يف اإلقتصادايت النامية ؟ دواعيما " 

نطرح مجلة من التاةةةةاؤال  الفرعية نعتقد من البداية أتا سةةةةتقود،     جا    العام لإلجابة علا هذا التاةةةةاؤل    
 واضحة  ذه ااشكالية: 
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 ما هي الاياسة اعالية ؟ وما أهم أدواهتا ؟ -

 الاياسة النقدية ؟ وما أهم أدواهتا ؟ما هي  -

 ماعقصود  اقتصاد   النامية ؟  -

 ما هو واقا الاياسة اعالية والاياسة النقدية يف ااقتصاد   النامية ؟ -

 ما تقييم الاياسة اعالية يف اجلزائر ؟ -

 ما تقييم الاياسة النقدية يف اجلزائر ؟ -

 ما هي الاياسة ال  كانت أكثر انتهاجا؟ -

 لفرضيات ا -2

 التااؤال  الاابقة  ر ينا وضا الفرضيا  التالية:و   عامةااشكالية ال لإلجابة علا   

تعترب الاةةةياسةةةة اعالية األداة ااقتصةةةادية ال  اتلكها ا كومة وتىثر قا علا اعتغاا  ااقتصةةةادية  -
 الكلية من خالل حتصيل اايرادا  وصرف النفقا  ا كومية.

اعيزانية هو الفرا با اايرادا  احملصةةةةةةةلة والنفقا  اعاةةةةةةةتخدمة و لتا   كن من خالله  رصةةةةةةةيد   -
 تقييم آداء الاياسة اعالية يف الدولة.

 كن تقييم آداء الاةةةةةياسةةةةةة النقدية من خالل قدرة الدولة علا التأثا علا عدة مىشةةةةةرا  نقدية   -
 ض النقدي كمىثر مباشر علا األسعار.تتحكم من خال ا يف النشاط ااقتصادي ومن أ ها العر 

يتوق  انتهاج الاةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة اعالية يف البلدان النامية علا عدة معطيا  أقل تعقيدا من متطلبا   -
 الاياسة النقدية مما جيعلها تعتمد البااطة يف اآلداء.

 أسباب اختيار املوضوع -3   

  فأما األسةةةةةباب  األسةةةةةباب الذاتية واألسةةةةةباب اعوضةةةةةوعيةيعود اختيار،  ذا اعوضةةةةةوع لعدة أسةةةةةباب تراوحت با     
 الذاتية فتتمثل يف :

اعيول الشةةةخصةةةي للمواضةةةيا اعتعلقة  اقتصةةةاد الكلي  وحتديدا تلك ال  تتناول الاةةةياسةةةة اعالية   -
 والاياسة النقدية يف حمتواها.

 اعوضوع يتماشا ما ختصصنا ) ااقتصاد  النقدي والبنكي ( -
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 وتعميق اععلوما  الشخصية واععارف يف ما خيص هذا اعوضوع.تنمية  -

أما عن األسةةباب اعوضةةوعية فتمثلت  ألسةةاس يف حماولة بيان األسةةباب والدواعي ال  لعل من الاةةياسةةة اعالية     
أ ية  لغة  أداة اقتصةةةةادية مفضةةةةلة يف الدول النامية مقارنة  لاةةةةياسةةةةة النقدية  علا عكا الدول اعتطورة ال  تو   

 للاياسة النقدية.

 داف الدراسة وأمهيتهاأه -4

تفضةةةيل الاةةةياسةةةة اعالية علا الاةةةياسةةةة النقدية يف ااقتصةةةاد   النامية   دف الدراسةةةة    التفصةةةيل يف دواعيهت   
كهدف أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي  كما أن هناد أهداف  نوية تندرج ضةةةةةةةةمنه  كن ودراسةةةةةةةةة حالة اجلزائر علا وجه اخلصةةةةةةةةو   

 استعراضها يف النقاط التالية:

 .التطرا    األدبيا  النظرية للاياسة اعالية والنقدية وااقتصاد   النامية -

 التطرا    أهم احملطا  ال  مر  قا الاياسة اعالية والاياسة النقدية يف اجلزائر منذ ااستقالل.  -

 تقييم آداء كل من الاياسة اعالية والنقدية يف اجلزائر ومدل حتقيقها لفهداف اعرسومة. -

 حدود الدراسة -5   

ألنه مت   نية  حيث كان ااطار اعكاين اجلزائر اثلت حدود دراسةةةة موضةةةوع البحث يف حدود مكانية وأخرل زما   
ثل ااطار الزماين يف وا دائهما لنقدية يف اجلزائر وتقييم ماةةةةةةتول أدراسةةةةةةة تطور وماةةةةةةار كل من الاةةةةةةياسةةةةةةة اعالية وا

 .2018    1963الفرتة اعمتدة من 

 املنهج واألدوات املستخدم – 6

الوصةةةةةةةةةةةةفي من أجل وصةةةةةةةةةةةة  اجلوانب ا امة يف الاةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة اعالية والنقدية  اجناز هذا البحث اعتمد، اعنهج 
وااقتصةةةةةاد   النامية  أما يف الفصةةةةةل التطبيقي فقد انتهجنا اعنهج التارخيي قدف التعرف علا اخلطوط العريضةةةةةة 

نهج التحليلي اعقارن والتطبيقي قدف حتليل اجلداول للاةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةة اعالية والنقدية يف اجلزائر  رخييا  كما اعتمد، اع
واعنحنيا  اعتعلقة  لدراسةةةةةةةةةةةة  أما ما تعلق سدوا  الدراسةةةةةةةةةةةة فقد اعتمد، علا :الكتب  األطروحا   اعقاال    
  والدراسةةةةةةا  اعقدمة يف شةةةةةةكل تقارير سةةةةةةنوية أو دورية الصةةةةةةادرة عن ةتل  اعراكز وا ي ا  احمللية كالبنك اعركزي 

 الديوان الوطين لإلحصاء  وزارة اعالية... سواءا عن طريق اعناشا أو التقارير الرمسية.

 صعوابت البحث -7

  وعدم حتيينها يف وقتها. الصادرة عن ا ي ا  الرمسية وااحصائيا تضارب األرقام  -
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ة لتجنب التناقض ما  صةةةةةةةةةةةحيف اختيار ااحصةةةةةةةةةةةائيا  واألرقام األقرب    ال بذل الكثا من اجلهد والوقت  -
 الواقا.

 نقص اعصادر واعراجا ال  تتناول الاياسة اعالية والنقدية يف اجلزائر يف فرتة الاتينا  بشكل مفصل ودقيق.  -

 الدراسات السابقة  -8

إشكككككالية التنسككككيي بت السككككياسككككتت النقدية واملالية السككككتهداف التضككككخ  يف جدايين ميمي:   .1
ليةةةة العلوم ( ك2016  -2015أطروحةةةة دكتوراه يف علوم التاةةةةةةةةةةةةةةيا )،  2013-1990اجلزائر للفرتة  

  وال  تناولت موضةةةوع التناةةةيق با الاةةةياسةةةتا 3ااقتصةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةيا من جامعة اجلزائر
لية السةةةةةتهداف التضةةةةةخم يف اجلزائر من خالل ااشةةةةةكالية التالية: كي   كن اعالءمة والتوفيق النقدية واعا

 با عمل الاياستا النقدية واعالية لتطبيق سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر ؟

دراسككككة قياسككككية  ليلية  –أثر السككككياسككككة املالية والنقدية على البطالة يف اجلزائر  نذير  سةةةةةا:   .2
(  كلية العلوم 2012-2011أطروحة ماجاةةةةةةةةةةةةةتا يف العلوم ااقتصةةةةةةةةةةةةةادية ) -2010-1970للفرتة  

  وال  تناولت موضةوع أثر الاةياسةة اعالية والنقدية  3ااقتصةادية والتجارية وعلوم التاةيا من جامعة اجلزائر
لية والنقدية علا  علا البطالة يف اجلزائر من خالل ااشةةةكالية التالية: ما مدل  ثا كل من الاةةةياسةةةتا اعا

 ظاهرة البطالة يف اجلزائر؟ 

  -إجراءات السياسة النقدية واملالية لتصحيح اإلختالالت اإلقتصادية الكلية حاا كشي :   .3
(  كلية  2012-2011أطروحة ماجاةةةةةةةةةةةةةتا يف العلوم ااقتصةةةةةةةةةةةةةادية)  -2009-2000حالة اجلزائر  

اعاةةةةةةةيلة  وال  تناولت  جراءا  الاةةةةةةةياسةةةةةةةة النقدية واعالية  ااقتصةةةةةةةادية وعلوم التاةةةةةةةيا من جامعة  العلوم 
ااقتصةةةادية الكلية  من خالل ااشةةةكالية التالية: كي  تاةةةاهم الاةةةياسةةةا  النقدية    لتصةةةحي  ااختالال 

تصةةةةةةةةةةةةةةحي  ااختالال  ااقتصةةةةةةةةةةةةةةادية  و عادة التوازن الكلي لإلقتصةةةةةةةةةةةةةةاد اجلزائري خالل الفرتة  واعالية يف 
 ؟2000-2009

فعالية السياسة النقدية واملالية يف  قيي التوازانت اإلقتصادية الكلية  لعروسي وآخرون: دنيا   .4
مذكرة     -2017/ 2001حالة اجلزائر واملبرب   -يف ظل إصكككالحات اجليل ال ا  يف الدول املباربية

 من (  كلية العلوم ااقتصةةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةةيا2018-2017ماسةةةةةةرت يف العلوم ااقتصةةةةةةادية )
حتقيق التواز،  ااقتصةادية الكلية    جامعة الوادي  وال  تناولت موضةوع فعالية الاةياسةة النقدية واعالية يف

من خالل ااشةةةةةةكالية التالية ما مدل فعالية الاةةةةةةياسةةةةةة    يف ظل  صةةةةةةالحا  اجليل الثاين يف الدول اعغاربية
 اعغرب ؟ -اجلزائر –اعغاربية  قيق التواز،  ااقتصادية يف الدولحت النقدية واعالية يف
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 هيكل البحث -9

من أجل ااجابة علا ااشكالية اعطروحة واختبار الفرضيا  وبلوغ أهداف الدراسة  تناولنا اعوضوع يف فصلا    
 مابوقا  قدمة عامة ومتبوعا  خلااة العامة  حيث كان حمتول الفصلا كالتا :

تناولنا فيه األدبيا  النظرية للاةةةياسةةةة اعالية والنقدية وااقتصةةةاد   النامية  حيث قاةةةمناه      الفصككل األول:
 ثالث مباحث معنونة كاآليت:

 اعبحث األول: مفاهيم حول الاياسة اعالية.

 اعبحث الثاين: مفاهيم عامة حول الاياسة النقدية.

 امية.اعبحث الثالث: نظرة عامة حول اقتصاد   الدول الن

يف والاةةياسةةة النقدية  وهو عبارة عن فصةةل تطبيقي تناولنا فيه  لتحليل والتفاةةا الاةةياسةةة اعالية  الفصككل ال ا :  
 وتقييم آدائهما  حيث تضمن ثالث مباحث معنونة كاآليت:  اجلزائر

 اعبحث األول: تطور الاياسة اعالية يف اجلزائر.

 جلزائر.اعبحث الثاين: تطور الاياسة النقدية يف ا

 اعبحث الثالث: تقييم آداء الاياسة اعالية والاياسة النقدية يف اجلزائر.



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
النقدية سة اعالية والاياسة ااطار النظري للايا

 قتصاد   الناميةواال
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 متهيد: 

تعترب الاةياسةة اعالية والاةياسةة النقدية من أهم الاةياسةا  ال  ت كوجممن يف يملها الاةياسةة ااقتصةادية    جانب  
الصةةةةةرف والاةةةةةياسةةةةةة اائتمانية  وذلك لقدرهتما علا حتقيق األهداف اعتعددة  الاةةةةةياسةةةةةة التجارية وسةةةةةياسةةةةةة سةةةةةعر  

لإلقتصةةاد  واعتمثلة عموما يف عالج ااختالال  ااقتصةةادية وحتقيق درجة معقولة من ااسةةتقرار ااقتصةةادي  ويتم  
 ية للمجتما.ذلك عن طريق يموعة من األدوا  اعتعددة للتأثا علا يمل اجلوانب ااقتصادية وااجتماع

لقد تبنت الدول النامية كما الدول الصةةةةةةةناعية مزجيا با الاةةةةةةةياسةةةةةةةتا اعالية والنقدية وسةةةةةةةعت جاهدة يف سةةةةةةةبيل     
التناةةةيق بينهما قدف حتقيق أهدافها ااقتصةةةادية  ويعزل ذلك    التطورا  ال  شةةةهدهتا الاةةةاحة ااقتصةةةادية يف 

ول النامية للاةةةةياسةةةةتا اعالية والنقدية قمنا  لوقوف علا مفاهيم كل العقود األخاة  ولإلطالع علا مدل تبين الد
منهما ما ااشةةارة    حالة الدول النامية يف ما يتعلق قذا اجلانب  وهذا ما مت  دراجه يف الفصةةل األول من خالل 

 اعباحث الثالثة التالية:

 املبحث األول: مفاهي  عامة حول السياسة املالية  

 ال ا : مفاهي  عامة حول السياسة النقديةاملبحث 

  نظرة عامة حول اقتصادايت الدول النامية     املبحث ال الث:
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 املبحث األول: مفاهي  عامة حول السياسة املالية  

ااعتماد عليها بشةةةةةةكل أكرب يف حتقيق  يتم  تعترب الاةةةةةةياسةةةةةةة اعالية أحد أهم أدوا  الاةةةةةةياسةةةةةةة ااقتصةةةةةةادية ال  
أهداف الاةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة ااقتصةةةةةةةةةادية العامة من خالل أدواهتا اعتنوعة وال  منها اانفاا ا كومي والضةةةةةةةةةرائب واعوازنة 

 العامة.

  وأنواعهال: مفهوم السياسة املالية املطلب األو 

 الفرع األول: مفهوم السياسة املالية 

 أوال: تعريف السياسة املالية:

للاةةةةةياسةةةةةة اعالية  كن من خالله ضةةةةةبط اعفهوم العام  ا وفق ما تاةةةةةعا  ليه من أهداف    ال يوجد تعري  حمدد
 ذكر منها:وما تىديه من وظائ   و ذا فإن الفكر ااقتصادي يزخر بعديد التعريفا  للاياسة اعالية ن

: هي  سةةةةةةةةةةةةتخدام اعيزانية من خالل الضةةةةةةةةةةةةرائب والقروض والنفقا  العامة ألجل التعريف األول -
 .   1حتقيق األهداف ااقتصادية  وبشكل رئيا حتقيق التوازن وااستقرار يف ااقتصاد القومي

بتعديل ماةةةةةةتو    : الاةةةةةةياسةةةةةةة اعالية هي الوسةةةةةةيلة ال  من خال ا تقوم ا كومة  التعريف ال ا  -
اانفاا ومعدال  الضةرائب عراقبة  قتصةاد الدولة والتأثا فيه   تا ااسةرتاتيجية الشةقيقة للاةياسةة النقدية ال  

 . 2يىثر قا البنك اعركزي علا اععروض النقدي للدولة
و : تعرف كذلك علا أتا الاةياسةة ال  تشةمل كل تغيا يف ماةتول أو تكوين أالتعريف ال الث -

 .3توقيت نفقا  الدولة  أو كل تغيا يف العبء الضرييب  أو يف هيكلية الضرائب  أو الفرتة الزمنية للدفا

ومن خالل ما سةةةةةةةةبق  كن تعري  الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة اعالية علا أتا يموعة ااجراءا  ال  تقوم من خال ا ا كومة    
زنة العامة لتحقيق أهداف اقتصةةةادية معينة أ ها حتقيق التوازن  سةةةتخدام نفقاهتا و يراداهتا العامة وال  تنتظم يف اعوا

 وااستقرار يف ااقتصاد القومي.

 اثنيا: خصائص السياسة املالية 

 
   2013  دار اليازوري  السياسات اإلقتصادية اإلطار العام وأثرها يف السوق املايل ومتبيات اإلقتصاد الكلينزار كاظم اخليكاين  حيدر يونا اعوسوي   -1

  28 . 
 .189    2020  1  طالسياسات املالية والنقدية واإلقتصاديةسامر مظهر قنطقجي   -2
 . 39 -38       2014  دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيا  باو   لبنان  1  طإلقتصادية يف اإلسالمالسياسات اسعيد فراهاين فرد   -3
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تتميز الاةةياسةةة اعالية عتباع وتنوع ياال   ثاها يف الدول النامية  لذا   لذا  كن عن طريق الاةةياسةةة اعالية  
 :1التأثا علا مايلي

ااسةةةةةتثمار بصةةةةةورة عامة وااسةةةةةتثمار يف الاةةةةةلا الرأمسالية بصةةةةةورة خاصةةةةةة وذلك عن طريق حجم  -
مارا  يف ياال  معينة دون ز دة اانفاا ا كومي وااعفاءا  أو اامتيازا  الضةةةةةةةةةةةةريبية ال  ان  السةةةةةةةةةةةةتث

 غاها؛
تلفة و لتا  مدل وفرة وكفاءة اعىسةاةا  اخلدمية ال  تزود اعواطنا  ا اتاجونه من خدما  ة -

 ااقتصادي وااجتماعي يف الدولة؛ فإتا تلعب دورا هاما يف حتديد ماتول الرفاه
التأثا علا تنويا مصةةةةةادر الدخل القومي بتنويا ياال  اسةةةةةتثمار الفوائض اعالية اعتحققة وعدم   -

 ية. ااعتماد علا مصدر واحد كأساس للدخل القومي كما هو ا ال يف الدول العربية النفط

 اثل ا: أمهية السياسة املالية

  عندما  1945ا رب العاعية الثانية عام  قتصةةادي منذ انتهاء ية الاةةياسةةة اعالية يف النشةةاط ااهتمام س بدأ اا
من اقتصةةةاد   ا رب    اقتصةةةاد   التعما والتنمية  وخالل هذه    بدأ  معظم دول العامل التحول  قتصةةةاد هتا

قتصةةةةةاد   من ا رب وما يصةةةةةاحبه من قيود علا األسةةةةةعار واانتاج    با سن حتول هذه ااقاد كاد اعتالفرتة سةةةةة
 تضخم.   أي حدوثارتفاع يف اعاتول العام لفسعارالاالم وما يصاحبه من ز دة اانتاج سوف ينتج عنه 

  فقةد ظهر يف اعتحةدة و جنلرتال مثةل الوال    وللتقليةل من احتمةاال  حةدوث ذلةك خةاصةةةةةةةةةةةةةةة يف الةدول الكرب 
 Keynesian  ا  من القرن العشةةرين بفكر فلاةةفي جديد يعرف  القتصةةاد الكنيزييالنصةة  الثاين من األربعين

Economics  فجوا  وحتقيق التوظي  هذا الفكر أن الاةةةةياسةةةةة اعالية  ا دور هام يف حتقيق هذه ال  حيث يرل
 .الكامل

  والةةذي  John Maynard Keynes  زنيک  اردااجنليزي جون مينةة   ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةادي   ويرجا هةةذا الفكر
يكي  أفكاره   جوم وانتقاد الفكر الكالسةةةةةةةةةة كينز    . وقد بدأاية الثالثينا  من القرن العشةةةةةةةةةةرينظهر  أفكاره يف ت

اخللل الذي    تلقائية وذاتية تعمل علا تصةةةةحي  لك قولأن هنا  ل  والذي كان ير الذي كان سةةةةائدا يف ذلك الوقت
ا  عرونة  ا أن األسةةةةةعار واألجور يف بعض الصةةةةةناعا  قد ال تتمت  ادث يف ااقتصةةةةةاد   ال أن كينز يرل أيضةةةةةاقد 

التشةةةغيل الفعلي    يعكا عدم صةةةحة اافرتاض بوجود قول ذاتية قادرة علا التصةةةحي  الذايت  و لتا  فإن ماةةةتول
لية والنقدية لتحقيق أو هر أ ية الاةياسةا  اعا. وهنا تظاقتصةاد قد يتحدد بعيدا عن ماةتول التوظي  الكامليف ا

 . وماتوي التوظ  الكامل ارد  ا يقلل من الفجوة با ماتول التشغيل الفعلياستغالل اعو  رفا ماتول

 
  أطروحة مقدمة للحصول علا شهادة اعاجاتا يف العلوم ااقتصادية   السياسة املالية كآلية لتحقيي التوازن اإلقتصادي )دراسة حالة اجلزائر(منصور شريفة   -1

 . 43-42  :     2016-2015  اجلزائر  2  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة وهرانختصص  قتصاد دو 
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سةةةةةياسةةةةةة مالية تتبا    الكامل بدون  يأن الاةةةةةوا ليا لديه قدرة علا حتقيق التوظ  نزي يرلي عىن أن الفكر الك
قتصةاد وسةاد كانت  ثابة ثورة يف يال علم اا  و نزيز تعرف  القتصةاد الكينيا كومة  وأصةبحت أفكار كبواسةطة 

. وما تاية الاةةةةةبعينيا  واجهت كثا  اية الاةةةةةبعينيا  من القرن العشةةةةةرينهذا الفكر منذ تاية الثالثينيا  وحىت بد
  وقد عرفت ظاهرة  كبا يف معدال  التضةةةةةةةةةةةةخم  من دول العامل الرأمسالية ظاهرة الكاةةةةةةةةةةةةاد والذي صةةةةةةةةةةةةاحبها ارتفاع

مما قلل من أ ية   Stagflationطالة ما حدوث ارتفاع معدال  التضةخم بظاهرة الكاةاد التضةخمي حدوث الب
 Modernزيةةةة ا ةةةديثةةةة  نيجةةةانةةةب مةةةا عرف  عةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الك  وفقةةةد كثا من أ يتةةةه حىت من  نزييالفكر الك

Keynesians   اديا انب هذا الفكر تلعب دورا يف اعتقاد كثا من االقتصةةةةةةةةةةةةةو لرغم من ذلك ظلت بعض جو
 .1وصانعي الاياسة ااقتصادية

 الفرع ال ا : أنواع السياسة املالية

 وتكون من خالل الطرا التالية: السياسة املالية املتم لة ابلتمويل ابلعجز )سياسة مالية توسعية (: -1

وتتمثل يف ز دة الدولة من نفقاهتا علا اعرافق اخلدمية و علا اعشةةةةةةةةةةروعا     :التوسككككككككق يف النفقات العامة  -أ 
العةامةة  كمةا تزيةد من النفقةا  التحويليةة كةالز دة يف ااعةا،  علا ذوي الةدخول احملةدودة أو العةاطلا عن العمةل 

  خدمة الصةةةةةحة ا ليبأو األطفال ... اخل. و خذ هذه ااعا،  ا كومية شةةةةةكال نقد  أو عينيا مثل اعالبا   
سةةةةةةةةةةةةةةتثمةار وز دة  اا  ممةا يىدي بةدوره    ز دة اا... اخل. وهةذا النوع من الةدعم يزيةد من مقةدرة األفراد علا اانفة

 العمالة.

ستحقاا الدولة باداد قروضها قبل موعد اا: حيث أن قيام التسريق يف سداد جزء من القروض العامة -ب
يف صةةةةةةةةةةةةناديق   األمام  ويكون ذلك عن طريق  حالل النقود حمل األوراا اعالية  يدفا  لقوة الشةةةةةةةةةةةةرائية للمجتما  

 .ئتمان اعصريفي  ا ومقدرهتا علا التوسا يف ااحتياطي النقدالبنود مما يزيد من اا

: وا دف من وراء هذا التخفيض هو بعث قوة شةةةةةةةةةةرائية جديدة يف ا تما   ختفيض اإليرادات الضككككككككريبية -ج
دي و لتا  من ز دة اانفاا ماء اعالية    أن ختفيض الضةةةةةةةةةةةةةةرائب يزيد من صةةةةةةةةةةةةةةايف الدخل الفر حيث يشةةةةةةةةةةةةةةا عل

   الدخل علاختفيض تلك الز دة يف صةةةةةايفينفق هىالء األشةةةةةخا  الذين ياةةةةةهم سةةةةةتهالكي  و هذا بشةةةةةرط أن اا
ضةةة  أن فعالية ز دة حجم سةةةتهالكية واخلدما   وال يكتفوا عضةةةافتها    أرصةةةدهتم النقدية. ومن هنا يتالاةةةلا اا

سةةةةةةتثمار يف حالة ز دة اانفاا يزيد عن حجم   ألن مضةةةةةةاع  اااانفاا العام أكثر فعالية من ختفيض الضةةةةةةرائب
 اعضاع  يف حالة ختفيض الضرائب.

 
 . 269-268      2016ة  جامعة القاهرة  مصر قتصاد والعلوم الاياسيكلية ااإقتصادايت املالية العامة،   خدجية األعار   -1
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يوجد عدة أسةةةاليب لتطبيق هذا    السككياسككة املالية املتم لة ابلتمويل ابلفائض ) سككياسككة مالية إنكماشككية(: -2
 ن الاياسا  اعالية: النوع م

: وياةةتعمل هذا األسةةلوب خاصةةة يف أوقا  التضةةخم االقتصةةادي  حيث يهدف زايدة اإليرادات الضكريبية  -أ
سةةةتهالد  وهنا ب أثر  ال  ذا انصةةةب علا تقليل اا   امتصةةةا  القوة الشةةةرائية لففراد  وقد ال يكون  ذا األسةةةلو 

 ز دة يف اايرادا  قد تكون ف ة الدخول اعتدنية. نقا يف أثر سليب آخر حيث أن اعتأثر قذه ال

يعين ذلك أن تقرتض ا كومة من اجلمهور عن طريق  صةدار أوراا  : و التوسكق يف إصكدار القروض العامة  -ب
 قرتاض  ما اختيار  أو  جبار .ية وبيعها للجمهور  ويكون ذلك اامال

يف   اسةة البنك اعركزي اعتمثلة يف بيا األوراا اعالية: ويكون ذلك عن طريق سةيئتمان املصكريفاحلد من اإل  - 
حتياطي وسةةةةةعر  عادة اخلصةةةةةم  وكل هذا للتأثا علا كمية النقود اععروضةةةةةة وسةةةةةعر  الاةةةةةوا اعفتوحة  رفا ناةةةةةبة اا

 .1ستثمار  و لتا  التأثا علا حجم ااالفائدة

 املطلب ال ا : أهداف وأدوات السياسة املالية

 األول: أهداف السياسة املاليةالفرع 

 للاياسة اعالية كغاها من الاياسا  ااقتصادية عدة أهداف تاعا لتحقيقها نذكر منها:

 التوازن املايل: -1

ويقصةةد  لتوازن اعا  اسةةتخدام موارد الدولة علا أحاةةن وجه  كأن تاةةتخدم القروض  ال لفغراض اانتاجية   
م الضةةةةةةةرييب  لصةةةةةةةفا  ال  لعله يالئم حاجا  اخلزانة العامة من حيث اعرونة والغزارة  ويالئم يف اوأن يتاةةةةةةةم النظ

 الوقت ذاته اعمول من حيث عدالة التوزيا ومواعيد اجلباية. 

 التوازن اإلجتماعي:  -2

 ينبغي أن ويقصةةةةةةةد بذلك وصةةةةةةةول ا تما    أعلا ماةةةةةةةتول ممكن من الرفاهية ألفراده يف حدود  مكانياته  وال
اد طرا عادلة لتوزيا ذلك اانتاج   بل جيب أن يقرتن هذا ا دف عجيتق  الاةةةةياسةةةةة اعالية عند حد ز دة اانتاج

 .  2علا األفراد

 
(  أطروحة مقدمة لنيل شهادة اعاجاتا يف اإلست مار األجنيب املباشر ) دراسة حالة بعض دول املبرب العريبدور السياسة املالية يف جذب سالكي سعاد   -1

     2011-2010ائر  التايا الدو  للمىساا   ختصص مالية دولية  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماان  اجلز 
 : 14-15 . 

 . 20    مرجق نفسه  -2
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 التوازن اإلقتصادي:  -3

 عىن الوصةةةةةةةةةةةةةةول    حجم اانتةاج األمثةل  وهةذا يعين أنةه يتعا علا ا كومةة أن توازن با نشةةةةةةةةةةةةةةاط القطةاعا  
والعام للوصةةول    أقصةةا  نتاج ممكن  فكلما كانت اعشةةروعا  اخلاصةةة أقدر علا اانتاج من اعشةةروعا    اخلا 

تقصةةةر نشةةةاطها علا التوجيه بواسةةةطة ااعا،    عن التدخل اعباشةةةر وأنالعامة  كلما وجب علا ا كومة أن اتنا  
اصل عليها ا تما من اانفاا ا كومي عن  والضرائب  ذا دعت ا اجة    ذلك  وينبغي أن ال تقل اعنافا ال 

تلك ال  كان  كن ا صةةةةةةةةةةةةةةول عليها لو ظلت اعوارد يف أيدي األفراد ويتحقق التوازن با القطاعا العام واخلا   
عندما يصةةةةل يموع اعنافا النالة عن اعنشةةةة   اخلاصةةةةة والنفقا  معا    أقصةةةةا حد ماةةةةتطاع  أي عندما يصةةةةل 

ومي    حده األقصةةةةةةةةةةةةةةا  أو بعبارة أخرل يتحقق هذا التوازن عندما جند أن اعنافا ا دية النالة  يموع الدخل الق
للحكومة يتعادل ما اعنافا ا دية ال  تقتطعها ا كومة بتحصةةةةةةةيل  يراداهتا من األفراد    عن النشةةةةةةةاط ااقتصةةةةةةةادي

 .1  حجم اانتاج األمثلفالتوازن هنا يعين استغالل  مكانيا  ا تما علا أحان وجه للوصول  

 التوازن العام:  -4

أي التوازن با يموع اانفاا القومي ) نفقا  األفراد لإلسةةةتهالد وااسةةةتثمار  اضةةةافة    نفقا  ا كومة(  
وبا يموع الناتج القومي  ألسةةعار الثابتة يف ماةةتول ياةةم  بتشةةغيل مجيا عناصةةر اانتاج اعتاحة  واألدوا  ال  

ها ا كومة كثاة ومتنوعة للوصةةةةةةةةةةول    هذا ا دف وأ ها الضةةةةةةةةةةرائب والقروض وااعا،  وااعفاءا  تاةةةةةةةةةةتخدم
 .واعشاركة ما األفراد يف تكوين اعشروعا  وغاها

هذا ما مالحظة أنه قد يكون هناد تعارض واض  با هذه األهداف  وقد ال  كن لنبه  ولكن هناد ترتيب 
اعذكورة جيب أن يىخذ بعا ااعتبار  فاعفروض أن هتدف الاةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة اعالية    حتقيق التوازن منطقي لفهداف 

العام أوال  مه تاةةعا    توفا التوازن ااقتصةةادي  مه يلي ذلك التوازن ااجتماعي علا شةةرط علا أن ال خيل هذا 
ولة علا أحاةةةةةةةةةةةن وجه ما مراعاة مقتضةةةةةةةةةةةيا   ا دف   جم األمثل لإلنتاج  وأخاا ا دف اعا  وتدبا موارد الد

 .2ااجتماعيةمثل والعدالة هدف ااستقرار والظروف اعالئمة لإلنتاج األ

 الفرع ال ا : أدوات السياسة املالية

اثل أدوا  الاةةياسةةة اعالية تلك األدوا  ال  تاةةتخدمها الدولة من أجل دفا عجلة النمو ااقتصةةادي وحتقيق  
 الية: أهداف الاياسة اع

 
  يموعة النيل العربية   1  طسلسلة الدراسات اإلقتصادية: السياسات اإلقتصادية على مستوى اإلقتصاد القومي )  ليل كلي(عبد اعطلب عبد ا ميد   -1

 . 45.44       2003القاهرة  مصر  
 .46.45 :عبد اعطلب عبد ا ميد  مرجا نفاه      -2
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 النفقات العامة: -1

هي مبلغ من اعال خيرج من خزانة الدولة سةةةةدادا  اجة عامة  فا كومة تقوم سداء خدما  عامة ةتلفة يكون  
الغرض منها محاية اعواطنا وز دة رفاهيتهم العامة  وياتلزم ألداء هذه اخلدما   نفاقا من جانب ا كومة  ويزداد 

قا الدولة كلما ازداد تدخلها يف النشةةةاط ااقتصةةةادي  وتعدد  أنواع التقاةةةيما  اخلاصةةةة تنوع النفقا  ال  تقوم 
 لنفقةا  فمنهةا النظري ومنهةا العملي  وتقوم الةدول  تبةاع مةا يتالءم ما حةاجةاهتةا وظروفهةا وتطورهةا ااقتصةةةةةةةةةةةةةةادي 

 .    1وااجتماعي

 اإليرادات  العامة: -2

عليها ا كومة لتغطية اانفاا العام خالل فرتة زمنية معينة  وذلك للوصةةةول    هي يموع األموال ال  حتصةةةل  
 حتقيق عدد من األهداف ااقتصادية وااجتماعية واعالية  تتمثل أهم مصادرها يف مايلي:

: يقصةةةةةةةد قا كل ما اتلكه الدولة سةةةةةةةواءا كان ملكية عمومية أو خاصةةةةةةةة   إيرادات أمالك الدولة -
سةةةتعمال والنفا العام  وهي األموال الدولة من أموال ةصةةةصةةةة ومعدة لإل  ام وهو ما اتلكهوهناد الدوما الع

ال  ال جيوز بيعها أو  جيارها أو اسةةةت جارها أو الكها  لتقادم والتصةةةرف قا...اخل  وختضةةةا ألحكام القانون 
لكيةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةة  ولةذلةك جيوز  العةام  وهنةاد الةدوما اخلةا  وهو يتمثةل يف تلةك األموال ال  اتلكهةا الةدولةة م

التصةةةةرف قا من بيا واسةةةةت جار وختضةةةةا ألحكام القانون اخلا  عند التصةةةةرف قا  وهناد الدوما العقاري  
الذي يشمل كل ما اتلكه الدولة من األراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارا  اعبنية   اضافة    الدوما 

عية والتجارية ال  تقوم قا الدولة  وأخاا الدوما اعا  وهو الصةةةناعي الذي يتضةةةمن مجيا النشةةةاطا  الصةةةنا
 األسهم والاندا  اعملوكة للدولة.

: هي فريضةةةة مالية يدفعها الفرد جربا    الدولة أو  حدل ا ي ا  العامة احمللية  بصةةةورة  الضكككريبة -
 ا  مقابل دفا الضريبة.تائية  ماا ة منه يف التكالي  واألعباء العامة  دون أن يعود عليه نفا خ

: هو اعورد اعا  الذي حتصةةةةةةةةةةةةةل عليه الدولة ممن يكون يف حاجة    خدمة معينة تنفرد الرسكككككككككك  -
 الدولة سدائها  كالرسوم القضائية ورسوم التاجيل  جلامعة.

اعوارد ا قيقية أو اعالية ال   كن ا صةةةةةةةةةةول  عليها من غا اعقيما والقابلة   القروض اخلارجية: -
 للتاديد بعمال  أجنبية أو سلا أو خدما .

 
   2020   01  العدد  09  يلة دراسةةا  يف ااقتصةةاد واجلارة اعالية  ا لد (2018-2010،  ليل السككياسككة املالية يف اجلزائر) ضةةويفي هشةةام دغموم  محزة -1

 .186  اجلزائر    3كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجلزائر  
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: تلجأ الدولة    ااصدار النقدي كوسيلة من وسائل النفقا  العامة عا تعجز اإلصدار النقدي -
اايرادا  العامة من ضةةةةةةرائب ورسةةةةةةوم عن تغطية ذلك  فلق كمية  ضةةةةةةافية من النقود الورقية السةةةةةةتعما ا يف 

 تغطية العجز.     

 امليزانية العامة: -3

و يراداهتا خالل مدة مقبلة  فهي تعرض النشةةةةةةاط ااقتصةةةةةةادي    اعيزانية العامة هي التقدير اععتمد لنفقا  الدولة
الذي ستقوم الدولة بتحقيقه وتبحث يف وسائل اويل هذا النشاط  وعجياز شديد  تا تتضمن خطة عمل ا كومة 

 .1لتحقيق أهداف ا تما خالل مدة حمددة من الزمن

 عجز املوازنة:  -4

حيث تعمد الدولة    ااصةةةةةةةةدار النقدي    ة حجم اانفاا العاموهي سةةةةةةةةياسةةةةةةةةة مالية تاةةةةةةةةتخدمها الدولة لز د
انفاا وختفي هذه العملية وراءها سةةةةياسةةةةة مالية توسةةةةعية لز دة حجم ا   دف اويل اعشةةةةروعا  اعخططة للموازنةق

لدول نكماش   أما ا   هذه الاةياسةة  ال يف حاال  اا  و ن الدول اعتقدمة ال تعمد  العام وتنشةيط الطلب الكلي
لاةةياسةةة   كما أن جناح مثل هذه انظرا لنقص اعوارد العامة للدولةالنامية فإتا تعتمد هذه الاةةياسةةة بشةةكل ماةةتمر 

يف ماةةةةةتول  الذي يعاين من كاةةةةةاد وهبوط  ففي حالة البلد اعتقدم اقتصةةةةةاد    يتوق  علا حالة البالد ااقتصةةةةةادية
ن طريق العجز سةةةةيىدي    تنشةةةةيط  اعرن فإن هذا التمويل ع  قتصةةةةادي ولكن يتوفر فيه اجلهاز اانتاجيالنشةةةةاط اا

  أما يف البلدان النامية ال  تعاين من ضةةةةةةةةع  وعدم مرونة يف ااقتصةةةةةةةةاد ودفا عجلة النمو ااقتصةةةةةةةةادي  و األمام
 زيد من التضخم ومزيد من العجز.اجلهاز اانتاجي فلن يىدي هذا العجز  ال    م

 القروض العامة: -5

يق  صةةةةةةةةةدار سةةةةةةةةةندا  حكومية خاضةةةةةةةةةعة  ما  عملية القرض العام بتدخل الدولة يف الاةةةةةةةةةوا النقدية عن طر تتم  
قتصةةادية بشةةقيها الكاةةاد بصةةدد معاجلة اخللل يف ا الة اا و اخلارجأاري من الداخل االختي جباري أو لالكتتاب اا

 ا المتصةةةا  فائض الطلب   ل كبائا ذه األوراا ويف ا الة الثانية تدخ    ففي الكاةةةاد تدخل کمشةةةرتيوالتضةةةخم
  ففي حةالةة حيةث الفعةاليةة نفةاا هةذه القروض العةامةة  ةا أ يةة  لغةة مناعوجود  ولةدر ااشةةةةةةةةةةةةةةةارة    أن طريقةة  

يف عمليا     الواقا عملية تضةةةخمية  ته للبلد  وأما  ذا أنفقت  صةةةرف هذه القروض يف نفقا  اسةةةتهالكية فهي يف

 
  كلية العلوم  2018  دياةةةةةةةمرب  2  العدد1  يلة اعنهل ااقتصةةةةةةةادي  ا لدأسكككككواق األوراق املاليةالسكككككياسكككككة املالية ومقومات تنمية  اةةةةةةةن دردوري وآخرون   -1

 .113.112ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة الشهيد محه خلضر  الوادي  اجلزائر     : 



 الفصلاألول:اإلطارالنظريللسياسةالماليةوالسياسةالنقديةواالقتصادياتالنامية

 

14 
 

اج ومن مه النمو نتة من شةةةةةأتا أن تاةةةةةاهم يف ز دة اان هذه العمليق قيمة مضةةةةةافة فإة مدرة للدخل وختلاسةةةةةتثماري
 .1ااقتصادي للبلد

 املطلب ال الث: السياسة املالية حسب منظور املدارس اإلقتصادية

 الفرع األول: السياسة املالية من منظور املدرسة الكالسيكية واملدرسة النيوكالسيكية

عندما نقرأ ألفكار اقتصةةةةاديي اعدرسةةةةة الكالسةةةةيكية والنيوكالسةةةةيكية أمثال دافيد ريكاردو وجون سةةةةتيوار  ميل 
(    التعادل S).Iوألفريد مارشةةةال وننظر يف آرائهم حول الاةةةياسةةةة اعالية جندهم يىمنون  يل اادخار وااسةةةتثمار  

  ويرون سن موارد ا تما ااناةةةةاين الطبيعية والفنية عن طريق تغاا  سةةةةعر الفائدة وعند ماةةةةتول التشةةةةغيل الكامل
سةةةةوف تشةةةةغل سقصةةةةا كفاية  وتوظ  توظيفا كامال بصةةةةفة ماةةةةتمرة  ذا مل تتدخل ا كومة يف اعيدان ااقتصةةةةادي 

 علا وجه ااطالا.

تبنتا   واعتأمل يف فكر اعدرسةةةةةتا حاةةةةةب ااسةةةةةتقراء التارخيي للطرح الفكري للمدرسةةةةةتا  جيد أن اعدرسةةةةةتا قد
اعبادئ التالية: يف ما خيص الاةياسةة ااقتصةادية وذلك وفق ااكراها  ااجتهادية لكل مدرسةة  ففي البداية تبنت  
اعدرسةةة الكالسةةيكية مبدأ حتديد أوجه اانفاا العام  فنزوال علا قانون "سةةاي" لفسةةواا اععروف  لعبارة الشةةهاة 

 " العرض خيلق الطلب".

هةذه الفرتة هتةدف    البحةث عن النهةايةة الاةةةةةةةةةةةةةةعيةدة للفرد وا تما  وذلةك بتوفا   ففلاةةةةةةةةةةةةةةفةة الكالسةةةةةةةةةةةةةةيةك يف
اامكانيا  الزدهار القطاع اخلا  من خالل ا يلولة دون تدخل الدولة يف النشةةةةاط ااقتصةةةةادي  ألن أي تدخل 

اانتاج وتنمية  من طرف الدولة يف النشةةةةةةةةاط ااقتصةةةةةةةةادي سةةةةةةةةيحرم القطاع اخلا  من رؤوس األموال الالزمة لز دة  
ااقتصةةةةةةةةةاد الوطين   ال أن الفكر الكالسةةةةةةةةةيكي سةةةةةةةةةرعان ما أدرد أن هناد ا اجا  العامة ال  من الضةةةةةةةةةروري أن 
تتدخل الدولة فيها  فأوجد ا يز الفكري    ما ياةةةةما يف الفقه ااقتصةةةةادي  ألرامل األربعة  وهي الدفاع واألمن 

هذا التحديد ألوجه اانفاا العام  ال يضةةةمن حتقيق أكثر رفاهية اقتصةةةادية  الداخلي والعدالة واعرافق العامة.  ال أن
للمجتما ومن مه قاعدة  بتة للاةةةةةةياسةةةةةةة اعالية تنص هذه األخاة أن يكون تدخل الدولة يف النشةةةةةةاط ااقتصةةةةةةادي 

تتخذها الدولة يف  حيادي  وهو ما ياةةةةةةما  بدأ "حيادية الدولة"  ومعناه أن ال يتأثر القطاع اخلا   لقرارا  ال 
الشةةىون ااقتصةةادية  فإذا ما أنفقت الدولة  نفاقا أو فرضةةت ضةةريبة أو حتصةةيل أي نوع من اايرادا  العامة وأثر  

 هذه ااجراءا  علا النشاط ااقتصادي للخوا  كان هذا التدخل غا حيادي

 
  أطروحة مقدمة (2017-1990) اجلزائر، تونس واملبرب للفرتة أثر اإلصكككككككالحات املالية والنقدية على اقتصكككككككادايت الدول املباربية  مصةةةةةةةةةطفا غميمة    -1

قتصةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةيا  جامعة الشةةةهيد  ص حتليل اقتصةةةادي  كلية العلوم ااقتصةةةادية  ختصةةةتوراه الطور الثالث يف العلوم ااضةةةمن متطلبا  نيل شةةةهادة الدك
 .44    2021-2020محه خلضر الوادي  اجلزائر   
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اس الثالث للاةةةياسةةةة اعالية أال  سةةةالسةةةيك يصةةةرون علا ضةةةرورة مراعاة األالكأن د  ومن أجل حتقيق هذا اعبدأ جن
نفاا الكلي واايراد الكلي  يزانية يب ااويقصةةةةةةةةةةةدون بذلك حتقيق اعاةةةةةةةةةةةاواة التامة با جان   وهو مبدأ توازن اعيزانية

تقدير دقيق ألقل   خا عجراءياد اعا   ويتم هذا األقتصةةةاديون مبدأ ا   هذا من أجل أن يضةةةمن ااالدولة الاةةةنوية
تغطية هذه النفقا  بتقدير    مه فرامل األربعة ال  سةةةةةةةبق حتديدهانفاا العام علا هذه الوجوه لاا حجم ممكن من

  يرادا  العامة والريق الضةةةةةةةةةرائب حيث ال يزيد جانب ااارا عن طفإذا مل تكفي أكمل الف دقيق  يرادا  الدوما 
دة  اةةةنوي  كن أن يضةةةمن حتقيق قاعالنية  عتقد الكالسةةةيك أن توازن اعيزاينقص عن جانب النفقا  العامة  كما ا

وال من يموعة من األفراد يف مولة وفقا  ذه الشةروط يقتصةر علا يرد حتصةيل األل الدا ياد اعا   عتبار أن تدخ
وقةد يقرتب هةذا التحليةل من الصةةةةةةةةةةةةةةواب  ذا   ا  العةامةةن جةانةب النفقةهةا ععةامةة وحتويليرادا   ا تما يف صةةةةةةةةةةةةةةورة  
بنود اعيزانية مدفوعا  حتويلية وأن الاةةةةةةةةةلود ااقتصةةةةةةةةةادي للمجموعتا واحد   عىن أن عائدا   افرتضةةةةةةةةةنا أن كافة  

 .1ااستهالد واادخار واحدة

 الفرع ال ا : السياسة املالية من منظور املدرسة الكينزية

 تضةةةةة  من تطور األوضةةةةةاع ااقتصةةةةةادية وااجتماعية ال  سةةةةةاد  العامل خاصةةةةةة ما ظهور أزمة الكاةةةةةاد العاعي  
( أنه جيب تغيا النظرة عفهوم الدولة ا يادية الذي سةةةةةةةةاد يف الفكر التقليدي واسةةةةةةةةتبداله  فهوم 1929-1932)

دعت    وجوب تدخل الدولة يف ا ياة ااقتصادية  الدولة اعتدخلة  وقد تزامن هذا ما ميالد النظرية الكينزية ال   
قتصةةةةةادية ال  تلعب دور الدافا ااوذلك عن طريق الاةةةةةياسةةةةةة اعالية اعتمثلة أسةةةةةاسةةةةةا يف اانفاا علا اعشةةةةةروعا   

  وذلك علا اعدل  قتصةةةةةةادلبا  الدورية ال  تصةةةةةةيب ااب التقننتعاش و لاج العامل من حالة الكاةةةةةةاد    اااخر 
  كما أن هدف الاةةياسةةة اعالية والنظام اعا    حالة التوازن يف اعدل الطويلقتصةةاد  وحماولة الوصةةول  ا   القصةةا

عاجلة التضةةةةةةةةةةخم جتماعي من خالل التدخل اتاء حالة الكاةةةةةةةةةةاد و مقتصةةةةةةةةةةادي وااث التوازن اعا  وااهو  حدا
  ليحل بعاد فرضةةةية ا ياد اعا  للدولةعالية هو اسةةةت  كما أن اعبدأ الاةةةائد يف يال الاةةةياسةةةة او عادة توزيا الدخل

حمله مبدأ اعالية الوظيفية و الذي اقق أهدافا أوسةةةةةةةةةةةةةةا من ا دف اعا  والتخلي عن مبدأ التوازن اعا  الاةةةةةةةةةةةةةةنوي  
  وهذا يعين  مكانية وجود فائض أو عجز يف قتصةةةةةةةةادي الكليأوسةةةةةةةةا هي التوازن اا حالل مكانه فكرة  و للميزانية 

قتصةاد دائما يف حالة    ورفض فكرة وجود ااقتصةادي يف اعدل الطويلتوازن ااعيزانية يف سةبيل حتقيق االسةتقرار والا
   لكنر واالسةةةتثمار عن طريق آلية الدخلدخاكن حدوث التوازن با ماةةةتو   اا  فمثال  تشةةةغيل الكاملمن ال

 . يف ماتول أقل من التشغيل الكامل

  حيث كانت الاةةياسةةة قتصةةادي علا نظرية العمالة عند کينزسةةتقرار االدور الاةةياسةةة اعالية يف حتقيق اايرتكز 
  مه اعترب  بعد ذلك سةالحا   كن اسةتخدامها يف عالج البطالة واايرادي أهم اآلليا  ال   اعالية جبانبها اانفاقي

 
  مذكرة مقدمة ضةةةمن متطلبا  نيل شةةةهادة اعاسةةةرت يف العلوم ااقتصةةةادية   فعالية السكككياسكككة املالية يف  قيي اإلصكككالي اإلقتصكككاديسةةةيالم محزة  ولد بزيو فات    -1

 .8 -7     2013-2014اجلزائر   ختصص  قتصاد   اعالية والبنود  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة أكلي حمند أو اج البويرة   
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   ذ لتحقيق ماةةةةةةتول مرتفا من العمالة يف حالة اسفاض ماةةةةةةتول التضةةةةةةخم يف فرتا  التوسةةةةةةا    من حدةللتخفي
   يصةةةل  ليه مفرده النشةةةاط االقتصةةةادي يتعا أن يصةةةل االسةةةتثمار الكلي    ماةةةتول يعجز االسةةةتثمار الفردي أن 

القتصاد    درجة  للوصول  األمر الذي يلزم تدخل االستثمار العام لاد الثغرة الالزمة خللق الطلب الكلي الفعال 
  ويتم ذلك عن طريق اانفاا علا االسةةةةةتثمار وهو يىدي عن طريق اعضةةةةةاع     ز دة اانفاا التشةةةةةغيل الكامل

 .1اخلا  علا االستهالد و  لتا  ز دة العمالة

 الفرع ال الث: السياسة املالية من منظور املدرسة النقدية

حتليلية أكثر   دوا التقليدي و لكن يف ثوب جديد و س لفكر االقتصةةةاديظهر فكر اقتصةةةادي معاصةةةر  متداد ل
  خصةةةةةةةوصةةةةةةةا بعد أن سةةةةةةةاد االعتقاد سن سةةةةةةةياسةةةةةةةا  حتقيق التواز،  الكينزية قد أخفقت يف احتواء جناعة وواقعية

ية  اعدرسةةةةةة النقدووفقا ألنصةةةةةار     يها معدال  التضةةةةةخم و ناةةةةةب البطالةالتضةةةةةخم الركودي يف الفرتة ال  ارتفعت ف
 . ياسة ا رية االقتصادية التامة كن لليد اخلفية أن تعود    العمل يف ظل س

عدم اسةةةتقرار  نفاا    يىمن النقديون سن عدم االسةةةتقرار االقتصةةةادي يرجا    تصةةةرفا  ا كومة ال  تىدي   
كومية قومي بواسةةةةةةةةةةةةطة األجهزة ا   حيث تعمل ا كومة علا حتديد اجلزء الذي ينفق من الدخل الالقطاع اخلا 

ل القومي بل تىثر ذلك ال يعين أن الاةةياسةةة اعالية تىثر علا الدخنفاا القطاع اخلا   و ااعختلفة و اجلزء اعتبقي  
أن تصةةةةةةةةرفا  ا كومة تىدي أيضةةةةةةةةا    التأثا علا نظام توزيا حقوا اعلكية الذي يىثر بدوره  علا توزيعه فقط  و 

فيما يتعلق  دوث األزما   لي  و عال اخلا  و من مه علا معدل التشةةةةةغيل يف االقتصةةةةةاد احملعلا معدل منو رأس ا
   ذ يىدي  اسةةةةةتمر  األزمة لفرتة طويلة ناةةةةةبيامن اعاةةةةةىولية اخلاصةةةةةة  ذا ما  ا كومة االقتصةةةةةادية مل يع  النقديون  

فيما خيص العالقة با   و رتدخلها حاةةةةةةةةةبهم     ضةةةةةةةةةعاف الدور الذي يلعبه القطاع اخلا  يف ياال  االسةةةةةةةةةتثما
الضةةةةةرائب و الدخل و سةةةةةعر الفائدة فإتم يىمنون سنه  ذا ما قامت ا كومة بز دة الضةةةةةرائب بغية ا د من الطلب 

  و يه اسفاض أسةعار الفائدة الاةوقيةحدوث البطالة يرتتب عليىدي    اسفاض الدخل القومي و   الكلي فإن ذلك
يف حاال  التضةةةةةةةةةةخم اسفاض حجم االقرتاض ا كومي من اجلمهور  قدار   يرتتب علا ز دة أسةةةةةةةةةةعار الضةةةةةةةةةةرائب

بواسةةةةطة ا كومة  الز دة يف حصةةةةيلة الدولة من الضةةةةرائب و بذلك تتجه األرصةةةةدة النقدية    تيارا  اانفاا العام
ريبيةة   فةااعفةاءا  الضةةةةةةةةةةةةةة( Growding Out)  لق عليةه النقةديون سثر اعزامحةة  وهةذا مةا يطبةدال من األفراد

  .حابهم تلعب دورا هاما يف حتديد سعر الفائدة ا قيقي

أوضةةةةةةة  النقديون أن ز دة اانفاا ا كومي ال تكفل حال سةةةةةةةليما عشةةةةةةةكلة البطالة  ذ أن أية ز دة يف اانفاا 
 ن أثر اانفاا ا كومي علا حجم رؤوس أموال   ناتج احمللي يف األجل القصةةةةةةةةةةةةا فقط سةةةةةةةةةةةةوف تىدي    ز دة ال

 
أطروحة مقدمة لنيل شةةةهادة  (،2009-2000قتصكككادية الكلية )حالة اجلزائر ة واملالية لتصكككحيح اإلختالالت اإلإجراءات السكككياسكككة النقدي  حاةةةا كشةةةي   -1

- 2011علوم التاةةةةةةيا  جامعة حممد بوضةةةةةةياف اعاةةةةةةيلة  اجلزائر   اعاجاةةةةةةتا يف العلوم  االقتصةةةةةةادية  فرع مالية وبنود و مينا   كلية العلوم االقتصةةةةةةادية والتجارية و 
2012      29-30. 
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الدولة و مقدار ما خيصةص من نفقاهتا لإلنفاا علا اخلدما  االجتماعية يفاةر لنا  مكانية ز دة معدال  البطالة 
ال  تعترب ظاهرة قصةةةةاة األجل ال تاةةةةتطيا األدوا  اعالية كاانفاا ا كومي القضةةةةاء عليها نظرا لكون  ثا تلك  

اانفةاا ا كومي غةالبةا مةا ينعةدم نتيجةة   عليةه وضةةةةةةةةةةةةةة  فريةدمةان أن أثرا  ال يتحقق  ال يف األجةل الطويةل  و األدو 
يف حالة حرمان غاهم من األفراد فراد يف حالة  قراضةةةهم ا كومة و أسةةةلوب التمويل الذي يىدي    نقص  نفاا األ

 .من النقود ال  حصلت عليها ا كومة

تا هي ال  تعترب  ة  نوية ماةاعدة للاةياسةة النقدية  فهم يىمنون سية هي أدادرسةة النقدلاةياسةة اعالية يف اع ن ا
أن عمل أي شةةةةةيء  و قليلة األ ية  فردها ال تاةةةةةتطيا  كن أن تلعبه من دور هو ماةةةةةاعدة فقط و أداة  نوية و ما  

أتا ال تاةةةةتطيا أن   ا كومة  و  علا كيفية اويل نفقاأثرها يتصةةةة  سنه مىقت و ضةةةة يل و يعتمد  لدرجة األو 
كل دائم علا كل    ذ  كن اعتبارها اعىثر الوحيد بشةةةدوا  النقدية أوالحتدث أ رها  ال من خالل  ثاها علا األ

  و ابذون سةةةياسةةةة القواعد أسةةةاسةةةا النمو االقتصةةةادي يف األجل الطويلمعدل من سةةةعر الفائدة والرتاكم الرأمسا  و 
مشةاين يف ذلك أل ية النصةو  الدسةتورية حمل حالة التوازن الاةنوي للموازنة العتقادهم سن   للاةياسةة االقتصةادية

ة االلاها  االقتصةةةةةادية الاةةةةةياسةةةةةة اعقيدة تاةةةةةهم يف حتديد األسةةةةةواا عمارسةةةةةة نزعتها التصةةةةةميمية الذاتية يف مواجه 
م الاةياسةة اعالية للتأثا علا معدل   وعليه فإن الفكر النقدي ال  كن أن يتعاط  سي حال ما  سةتخدااععاكاةة

ل  تاةةتخدم لتحقيق أهداف النمو النمو نظرا عا يرتتب علا ذلك من ااسةةاءة    اعتغاا  ذا  الطبيعة النقدية ا
وفقا  ذا الاةةياا فإتم جيردون سةةياسةةة أو أداة اانفاا ا كومي من أية فعالية يف معاجلة واالسةةتقرار االقتصةةادي  و 

 . 1لالبطالة و بناءا علا يموعة من االعتبارا  األخر أزمة 

 

 

 

 

 

 

 
  أطروحة مقدمة  ( 2014-1990تقيي  فعالية السياسة النقدية واملالية يف  قيي التوازانت االقتصادية الكلية يف اجلزائر خالل الفرتة )  كن لونيا   -1

- 2016  اجلزائر  3زائرقتصادية ختصص نقود وبنود  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجل ضمن متطلبا  نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اال
2017       34-35. 
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 املبحث ال ا : مفاهي  عامة حول السياسة النقدية   

للتأثا علا النشةةةةةةةاط قتصةةةةةةةادية اععتمدة من قبل الدولة  النقدية من أهم وسةةةةةةةائل الاةةةةةةةياسةةةةةةةة ااتعترب الاةةةةةةةياسةةةةةةةة 
قتصةةةةادي بشةةةةكل عام  ولقد مر  الاةةةةياسةةةةة سةةةةتقرار اااععطيا  النقدية قدف حتقيق اا قتصةةةةادي  من خاللاا

 ر ينا يف هذا اعبحث أن ناةةةةتعرض  و  بل أن تصةةةةل    شةةةةكلها ا ا  النقدية بعدة تطورا  عرب اعدارس الفكرية ق
اهتا وعرض ةتل  تطور  كما نتطرا    أدواهتا و األهداف الرئياةةةية ال  تاةةةعا    حتقيقها  ماهية الاةةةياسةةةة النقدية
  ال  ساعد  علا تطويرها. قتصاديعرب مدارس الفكر اا

 ل: مفهوم السياسة النقدية وأنواعها املطلب األو 

 الفرع األول: مفهوم السياسة النقدية 

  أوال : تعريف السياسة النقدية

 تعاري  ةتلفة للاياسة النقدية بابب  ختالف النظر   اعفارة  ا  نذكر منها: هناد عدة 

  قدية ستا :"يموعالاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة الن   (pariente, 1983) يعرف ج. ريو   التعريف األول: -
قتصةةةةةةاد اءا  ال  يتخذها البنك اعركزي أو الاةةةةةةلطا  النقدية من أجل  حداث أثر علا ااجر التدابا واا

 .1أجل ضمان استقرار األسعار والصرف"ومن 
علا أتةةا تلةةك الاةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة ال  تشةةةةةةةةةةةةةةمةةل مجيا القرارا    gniznEيعرفهةةا  التعريف ال كا :  -

 .2وااجراءا  النقدية بصرف النظر عما  ذا كانت أهدافها نقدية أو غا نقدية
والاياسا   ااجراءا  واألدوا ياسة النقدية ستا :" يموعة  أيضا تعرف الاالتعريف ال الث:   -

هداف  حتقيق أ  دي للتحكم بعملية عرض النقود من أجلدارة النظام النقال  تنفذها الاةةلطا  النقدية يف  
  ".3سعارعلا الناتج الكلي واأل اقتصادية متعلقة  لتأثا

 
 . 138     2012  اجلزائر 2اجلامعية   ط   ديوان اعطبوعا االقتصاد النقدي والبنكيالطاهر لطرش    -1
 . 272     2009(  الدر اجلامعية  عمان  ، إقتصادايت النقود )األساسيات واملستحداثتعبد ا ميد عبد اعطلب - 2
 . 481     2018كاد ي  عمان  األردن    مركز الكتاب األ1 ط قتصاد النقدي واملصريفاإلمحد األفندي  أحممد  -3
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ااجراءا  والتدابا ال  تقوم قا الالطا  فيمكننا من خالل ما سبق القول سن الاياسة النقدية هي " يموع  
النقدية يف الدولة  للتأثا علا حجم الكتلة النقدية والتحكم فيها  وذلك  سةةةةةتخدام أدوا  كمية ونوعية للوصةةةةةول 

    أهداف الاياسة ااقتصادية للدولة".

 اثنيا: خصائص السياسة النقدية

 : 1كاآليتائصها  ستنادا عفهوم الاياسة النقدية  كن حتديد خصإ

يموعة من ااجراءا  والتدابا وتتضةةةةةمن ااجراءا  مجيا القوانا  القرارا   التنظيما  وطرا  -
وأسةةةةةاليب العمل النقدي و دارة اعصةةةةةارف. وتنظيم طرا الدفا الداخلية واخلارجية  حتويل العمال  وغاها  

 هداف اعطلوبة؛وهي  جراءا  نقدية تاتخدمها الالطا  النقدية للوصول    األ
 الالطا  النقدية هي صاحبة ا ق والصالحية يف القيام  اجراءا  النقدية؛ -
تاةةةةةتخدم الاةةةةةلطا  يموعة األدوا  النقدية: منها ما هو أسةةةةةاسةةةةةي مثل سةةةةةعر الفائدة  عرض   -

النقود  سةةةةةةعر الصةةةةةةرف يتفرع عنها بعض األدوا  الثانوية مثل ناةةةةةةبة ااحتياطي القانوين  رأس مال البنك  
 غاها من األدوا  ال   كن أن ختدم أهداف الاياسة النقدية؛و 

تاةةةةةةةةةةعا الاةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةة النقدية لتحقيق يموعة من األهداف ااقتصةةةةةةةةةةادية والنقدية كا فا  علا   -
 ااستقرار والتوازن النقدي  حتقيق التوازن وااستقرار يف اعاتول العام لفسعار وغاها.

 2اثل ا: أمهية السياسة النقدية

قتصةةةةةةادي عن طريق  حيث ينتقل أثرها    النشةةةةةةاط ااقتصةةةةةةاد الوطينالاةةةةةةياسةةةةةةة النقدية دورا هاما يف ااتلعب  
وتزداد هذه    ا بشةكل ياةاعد علا حتقيق أهداف ا تما لتوجيه والتأثا يف ماةارهلاألدوا  واألسةاليب اعاةتخدمة  

 عتغاا  ا قيقية وفق اعاار التا :النقدية    ا األ ية وضوحا خاصة يف الدول النامية   ذ ينتقل  ثا الاياسة

 أسواا األصول ا قيقية   مكو،  الطلب الداخلي                               اياسة النقدية     ال

)البدائل فضةةةةةةةةةةةةع  األسةةةةةةةةةةةةواا النقدية واعالية جيعل اآل ر اعرتتبة عن كمية النقود ال تنتقل    األصةةةةةةةةةةةةول اعالية  
يف التأثا علا    النقدية( و منا ينتقل مباشةةةةةةةةرة    األصةةةةةةةةول ا قيقية  ولذلك  كن القول أن دور الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة النقدية

 ما. قتصادي يبدو أكثر أ ية يف البلدان النامية اعتقدمة نوعماتول النشاط اا

 
   مذكرة خترج لنيل ورو(يأزمة الديون السيادية يف منطة ال قتصادية )دراسة حالة:واملالية يف احلد من األزمات اإل دور السياسة النقديةديش فاطمة الزهراء   -1

تلماان  اجلزائر    قتصادية وعلوم التايا والعلوم التجارية  جامعة أبو بكر بلقايد قود بنود ومالية  كلية العلوم ااقتصادية  ختصص: نشهادة الدكتوراه يف العلوم اا
2017/2018     31 . 

يف العلوم  دكتوراهال  أطروحة مقدمة لنيل شهادة تقيي  أداء البنك املركزي اجلزائري يف إدارة السياسة املالية يف ظل تقلبات أسعار النفطمليكة جناعي   -2
 . 17     2019/2020عايلة  اجلزائر      جامعة حممد بوضياف التجارية وعلوم التاياقتصادية و اا بنود وحماسبة  كلية العلوم ختصص ااقتصادية 
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 ذ ترتكز هذه الاةةةياسةةةة يف األول من   كما يربز دورها يف أوقا  التضةةةخم يف الدول الرأمسالية الصةةةناعية اعتقدمة
قتصةاد ومواجهة التقلبا  النقدية  وتتبا هذه الدول يف هذا الصةدد بعض افظة علا التشةغيل الكامل يف ااأجل احمل

ياطي وغاها للتأثا يف اائتمان  حتأو تعديل سةةةعر الفائدة أو ناةةةبة ااالاةةةياسةةةا  النقدية كحتمية الاةةةوا اعفتوح 
 ا  و ذا حظيت الاةةةةياسةةةةة النقدية  اهتمام   لنامية فتنحصةةةةر يف خدمة التنمية وتوفا التمويل الالزماأما يف الدول 
 دي  ونذكر منها: قتصاا امة ال  حتدثها يف الواقا ااقتصاديا لآل ر من قبل اا

 التحكم يف كمية النقود  وحتقيق ااستقرار ااقتصادي. -
بنيةة النشةةةةةةةةةةةةةةاط ااقتصةةةةةةةةةةةةةةادي عن طريق التةأثا يف حجم اائتمةان التحكم يف االةاهةا  وتركيةب   -

 اعناسب  والتحكم يف بنيته وياالته.

  النقدية السياسة أنواع : ال ا  الفرع

 ن تنفيذ الاةةةةياسةةةةة النقدية يتطلب حتديد الاةةةةلود  ال  تتهجه هذه الاةةةةياسةةةةة  ا يتالءم ما األهداف اعاةةةةطرة  
فجوا  ال ذا يقوم البنك اعركزي بتطبيق سةةةةياسةةةةة نقدية ذا  طابا تقييدي يف فرتا  التضةةةةخم للحد من    ماةةةةبقا

قتصةةةاد من لتحريك العجلة اانتاجية وبعث اانكماش ضةةةخمية  يف حا قد ياةةةلك سةةةلوكا توسةةةعيا يف فرتا  ااالت
 لاها  كما يلي: ن سرد هذه ااجديد. و ك

ما تاةةتخدم ةتل   تاةةعا الاةةلطة النقدية لتطبيق سةةياسةةة نقدية توسةةعية  عند  السككياسككة النقدية التوسككعية:-1
ي بذلك تتجه  و ز دة  ئتمان وجعله متاحا بدرجة كباة وبتكلفة باةةةةةةةةةةيطة وشةةةةةةةةةةروط مياةةةةةةةةةةرة  فه األدوا  عن  اا

لقوة ا  قتصةةةةةةادي  ويىدي ذلك    ارتفاع حماةةةةةةوس يف معدل التضةةةةةةخم  لكن يف اعقابل يىدي    ز دةالنشةةةةةةاط اا
سةةةةةةتثماري  وحتقيق ماةةةةةةتول أعلا للتوظي   وهذا ال يتأتا  ال  ذا سةةةةةةعا البنك اعركزي  الشةةةةةةرائية وز دة الطلب اا

 . 1ئتمان وخفض سعر الفائدةز دة حجم وسائل الدفا وتشجيا اال

اعلحو  تكون يف حالة ارتفاع معدل التضةخم الناجم عن اارتفاع اعاةتمر و السكياسكة النقدية اإلنكماشكية:  -2
يف اعاةةةةةةتول العام لفسةةةةةةعار  والذي يقابله دائما طلب ز دة األجور  وهنا تقوم الاةةةةةةلطة النقدية باةةةةةةياسةةةةةةة نقدية  
انكماشةية بتدخل اجلهاز اعصةريف يف عكا ا الة التوسةعية  وتعترب هذه الاةياسةة عكا الاةياسةة الاةابقة  وهتدف 

لها يف حدود اعاةةةةةةةتو   اععقولة  ومن أجل ذلك يقوم   ألسةةةةةةةاس    التقليل من حدة الفجوا  التضةةةةةةةخمية وجع
 .2البنك اعركزي بتخفيض اععروض النقدي عن طريق أدوا  الاياسة النقدية

 
أطروحة مقدمة (، 2015-1990البطالة يف اجلزائر )دراسة اقتصادية قياسية للفرتة  ىأتثي التكامل بت السياسة النقدية والسياسة املالية علرقاب طارا   -1

   2018-2017فارس  عدية  اجلزائر قتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اىي مالية وبنود  كلية العلوم ااقتصادية ختصص دكتوراه يف العلوم اااللنيل شهادة 
 :   4-5. 

 .5مرجا نفاه      -2
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 املطلب ال ا : أهداف السياسة النقدية وأدواهتا 

 الفرع األول: أهداف السياسة النقدية

 األخاة هذه ولتحقيق   تائية وأهداف   وسةةيطة وأهداف أولية أهداف    النقدية الاةةياسةةة أهداف تنقاةةم 
 .بداية كمرحلة والوسيطة األولية  ألهداف اعرور يتم

 :األولية األهداف : أوال

 أدوا  با وصةةل حلقة عن تعرب فهي   الوسةةيطة األهداف علا لتأثال اعركزي البنك ياةةتهدفها متغاا هي  
 : يف وتتمثل   الوسيطة واألهداف النقدية الاياسة

  ليها مضةةةاف اجلمهور لدل اعتداولة النقود من النقدية القاعدة تتكون : النقدية اتاإلحتياط جممعات  -1 
 ب.الطل حتت والودائا اعاةةاعدة والنقود النقدية األوراا تضةةم اعتداولة فالنقود   البنود لدل الكلية حتياطيا اا
  البنود لدل الفائضةةةةة حتياطيا واا الودائا مقابل بةاعطلو  حتياطيا اا فتشةةةةمل البنود لدل حتياطيا اا أما
 البنك قبل من وحتكما أ ية أكثر النقدية حتياطيا اا ياميا من أي حول قتصةةةةةةةاديااا با اجلدل دار وقد

  .1الوسيط ا دف يشكل الذي النقود عرض بنمو  يما كل عالقة ومدل اعركزي 

 البنك خيتارها   النقدية الاةةةةياسةةةةة ألدوا  سةةةةتجابةاا شةةةةديدة متغاا  وهي : النقدية السكككوق ظروف -2
 ومعدل اعفرتضةة  غا حتياطيا اا علا وحتتوي فيها  تغيا  حداث اعاةتهدف اعتغاا  هي تكون لكي اعركزي

 معدال  اخلزينة  أذو،  علا الفائدة معدل ) النقدية الاةةةةوا يف األخرل الفائدة ومعدال  البنكية  األرصةةةةدة
  2اايداع ...( شهادا  علا الفائدة

 الوسيطة األهداف : اثنيا

 األهداف هذه وحتديد النقدية  للاةةةةةةةياسةةةةةةةة النهائية األهداف علا مباشةةةةةةةر  ثا  ا   تقنيةال تغاا اع مثل 
 معينة. ععايا خيضا الوسيطة

 تتحكم معايا ثالث يف يتمثل الوسةةيطة األهداف  سةةرتاتيجية ختيارال: الوسككيطية األهداف اختيار معايي -
 وهي:   اختيارها يف

 
 . 294     1987 اعملكة العربية الاعودية    دار اعريخ للنشر النقود والبنوك خرون آترمجة طه عبد هللا اعنصور و    ري سيجل  - 1
 . 247    2001شعاع الفنية  مصر    مكتبة ومطبعة ااسواق املاليةنظرية النقود واأل بو الفتوح علي الناقة أمحد أ - 2
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 ألن   ضةةةةةةرورية الوسةةةةةةيطة األهداف عتغاا  والاةةةةةةريا الدقيق القياس يعترب : للقياس القابلية -
 خارج أم النهائي ا دف اقق الذي لاهاا يف تاةا النقدية الاةياسةة كانت  ذا عا  شةارة هو  الوسةيط ا دف

 ماارها. 
علا الاةةةةةةةةةةةةةةيطرة علا اعتغا  ذا ما : جيب أن يكون البنك اعركزي قادرا  القدرة على السككككككككككيطرة -

 .  ألن عدم القدرة علا الايطرة لن  كن من  عادة اعتغا    اعاار اعطلوبف وسيطدستخدم که ا
أهم اععةايا ا ةامةة هي أن يكون اعتغا  :  ن أحةد  اهلكدف النهكائيالقكدرة على التنب  ابألثر على  -

  .اعاتخدم كهدف وسيط له أثر  كن التنبى به علا ا دف النهائي

نقدية   وسةعر الفائدة وسةعر الصةرف  وفيما يلي عرض  : تكون من ا معا  المكوانت األهداف الوسكيطة -
 . لكل منها

نفاا النقود اعتداولة  تبيا  مكانيا  ااحصةةةةةةةةةةةةائية لكمية   : هي مىشةةةةةةةةةةةةرا     اجملمعات النقدية  -1
   اضةةةةةةةةةافة    التوظيفا  اعالية ال   كن حتويلها بطريقة سةةةةةةةةةريعة وسةةةةةةةةةهلة  عوان غا اعاليا اعقيماأللدل ا

 M1. وعموما هناد عدة يمعا  تقنية ترتاوح ما با  س اعال    وسةةةةةةةةائل النقد الاةةةةةةةةائلةبدون ةاطرة يف رأ
   M4 1ا الهنا من   حيث كلمM    M4 ايولة وتقل معها سهولة التحويل.تقل درجة ال 

 .وهو يشمل النقود اععدنية  اضافة    الودائا حتت الطلب:  1Mاحات النقدية تجممق امل -
كةل   1Mويتضةةةةةةةةةةةةةةمن  اضةةةةةةةةةةةةةةةافةة    يما اعتةاحةا  النقةديةة  :    2Mجممق الكتلكة النقكديكة  -

 يف ا اا    عدل فائدة يند (  اعتاحا  شبه النقدية )كل توظي  ما 
  ويشةةةةةةةةمل  اضةةةةةةةةافة    يما الكتلة النقدية  وهو أكثر مشوال:    3Mجممق السككككككيولة النقدية   -
2M تتحدد قيمتها يف الاوا اعا األصول اعالية ال  . 
زي   والذي يظهر يف أصةةةةةةةةةل وهو يتشةةةةةةةةةكل من نقود البنك اعرك:    4Mجممق القاعدة النقدية  -

 قتصاد .ميزانيته  وهي الذهب والعملة الصعبة  والديون علا اخلارج  والديون علا اا
ألنه يعترب أحد احملددا  ا امة    رتكيز علا سةةةةةعر الفائدة كهدف وسةةةةةيط:  كن السككككعر الفائدة  -2

وأن   كما جيب علا الاةةلطة النقدية أن تراقب ماةةتو   أسةةعار القائدة    من األفراد واعشةةروعا لاةةلود كل  
. وسةيطة تقابل التوازن يف األسةواا  تبين تغاا  هذه األسةعار ضةمن هوامش عا واسةعة ناةبية وحول ماةتو  

روض عديدة  قا ال  حتتفظ بىسةةةاةةةا  الودائع دة  كن أن ختلق مشةةةاكل خطاة ألن أسةةةعار الفائدة اعرتفعة 
الفائدة غا اعاةةةةةةتقرة    تقلبا  يف   تدفا أسةةةةةةعار  فائدة أقل  فضةةةةةةال عن ذلك طويلة األجل قدمتها سسةةةةةةعار

 .1سعر الصرف األجنيب

 
 .  496    2002  اعملكة العربية الاعودية  دار اعريخ للنشر ، النقود والبنوك واالقتصاد محد عبد اخلالق أترمجة الايد   خرونآتوماس ماير و  -1
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اسةا  النقدية لعدد كبا من الدول  : أيخذ سةعر الصةرف مكانة كباة ضةمن الاةيسكعر الصكرف  -3
يزان التجاري يف ميزان قتصةةةةاد احمللي من  ثاه علا اعه يصةةةةل    ااكهدف وسةةةةيط كون  ثا تغيا   وياةةةةتخدم
  األجنبية وتدفقا  رؤوس  سةةةةةةةةةةةةتثمارااه    جانب سةةةةةةةةةةةةعر الفائدة علا اال  ث  وكذلك من خالاعدفوعا 

 . األموال

 اثل ا : األهداف النهائية

  اعدة لتحقيق األهداف النهاية  اتعترب األهداف األولية واألهداف الوسةةةةةةةيطة للاةةةةةةةياسةةةةةةةة النقدية أدوا  ماةةةةةةة
   وهي : األهداف اختصارا  عربا الاحري وتعرف هذه

: يعترب التحكم يف التضةةةةخم أهم أهداف الاةةةةياسةةةةة النقدية   لذا ينبغي أن  األسكككعار سكككتقرار يف قيي اإل -1
سةةةتقرار النقدي  حتقيق اا  ألن قتصةةةادي  عرض النقود ما ماةةةتول النشةةةاط ااتعمل الاةةةياسةةةة النقدية علا تكيي

يرل كل من الكينزيون والنقدويون أن التضةةةخم ادث عندما يكون منو  ذ .  قتصةةةادياا  سةةةتقراريىدي    حتقيق اا
  كما أن جناح الاةةةياسةةةة التقنية يف ا فا  علا اسةةةتقرار اعاةةةتول العام لفسةةةعار حمليا يىدي  1عرض النقود مرتفعا 

سةةةةةتثمار ومنه النمو بدوره يشةةةةةجا ااعر الصةةةةةرف ا قيقي للعملة احمللية  وهذا تلقائيا    احملافظة علا اسةةةةةتقرار سةةةةة
 . قتصادياا

 عن : يتحقق التوظي  الكامل عن توظي  كل شةةةةةةةةةةةةةخص قادر وراغب ويبحث قيي التوظيف الكامل -2
 ولتحقيق .قتصةةةةةاديةاا الظروف لتغا تبعا يتغا عادي بطالة معدل بوجود يتميز الكامل التوظي  أن  ال عمل 
 مما الفائدة  أسةةةةعار فتخفض   النقدي النمو  معدل من ترفا أن النقدية الاةةةةلطة علا  التوظي  من عال معدل
 .العمل عنصر يف الفائض امتصا  و لتا  قتصادي اا النمو  ومنه ستثماراا تشجيا    يىدي

 وهذه اخلام  احمللي الناتج يف الز دة علا قتصةةةةةةةادياا النمو  يعرب :مرتفق اقتصكككككادي منو معدل  قيي -3
 النقدية الاةةياسةةة وماةةا ة  اعاةةتغلة غا اانتاجية اعوارد وتشةةغيل التوظي   من عال معدل بتحقيق ترتبط الز دة

 للقيام اعاةةةةةةةةتثمرين رغبة يشةةةةةةةةجا ألنه النقدي سةةةةةةةةتقراراا حتقيق عليها  مرتفا اقتصةةةةةةةةادي منو  معدل حتقيق يف
 يشةةةةةةةةةجا مما الفائدة أسةةةةةةةةةعار ختفيض علا  لعمل تقوم أن عليها كما األجل  طويلة اسةةةةةةةةةتثمارية  شةةةةةةةةةروعا 

 قتصادي.اا النمو  يتحقق و لتا  ستثمار اا

 سةةةةعر تعومي سةةةةياسةةةةة  تباع  طار يف يتم اعدفوعا  ميزان توازن حتقيق : املدفوعات ميزان توازن  قيي  -4 
  كن اعدفوعا  ميزان يف العجز وختفيض واصةالح .2األسةعار اسةتقرار وحتقيق التضةخم علا والاةيطرة  فالصةر 

 
  دار اعريخ للنشر  اعملكة العربية الاعودية  قتصاد الكلي االختيار العام واخلاصاإل  وب ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحانارد اسرت كجيما جوارتيين وري -1

1999 :  288 . 
 . 93   2002  يموعة النيل العربية  مصر قتصاديةالسياسات اإلعبد اعطلب عبد ا ميد   - 2
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 الاةةةةةةةةةةةةةةلا علا احمللي والطلةب ئتمةاناا حجم فينخفض النقةدي  النمو  معةدل بتخفيض القيةام اعركزي للبنةك
 وتقليل الصةةةةةةةةةادرا  علا الطلب ز دة    يىدي ما وهو  احمللية  األسةةةةةةةةةعار اسفاض عنه يرتتب مما واخلدما  
 الواردا .

 سةةةعارأ تغا علا تعتمد الصةةةرف سةةةعر تعومي سةةةياسةةةة تباعا ظل يف اعدفوعا  ميزان يف التوازن عودة أن كما
 عجز حالة ففي واخلارج  الدولة با اعتبادلة واخلدما  الاةلا أسةعار يف التغا هذا  ثا خالل من ذاهتا  الصةرف
 احمللية  األسةةعار اسفاض    ذلك فيىدي سةةعرها  فيتدهور احمللية  العملية علا الطلب ينخفض اعدفوعا  ميزان
 .الواردا  ويقلل الصادرا  يشجا ما وهو 

 الفرع ال ا : أدوات السياسة النقدية 

سةةةةابقا أن اسةةةةرتالية الاةةةةياسةةةةة النقدية تقوم علا يموعة من األهداف تاةةةةعا    حتقيقها  ولكي يتم   قلنا  لقد
ذلك البد من اسةةةةةةةةةةتخدام األدوا  اعناسةةةةةةةةةةبة  وال   كن التعبا عنها بتلك ااجراءا  واععدال  والكميا  وال  

 هتا    حتقيق األهداف النهائية. و كنتقا حتت التحكم اعباشةةةةةةةةةةر للاةةةةةةةةةةلطة النقدية  ا  كننا من تعديل ماةةةةةةةةةةتو 
 مباشرة. مباشرة وأدوا غا تصني  هذه األدوا     أدوا  

 أوال: األدوات غي املباشرة

رئياةةةةةةةةةةةةةةيةة  أدوا  الرقةابةة الكميةة علا اائتمةان  ومن اعتعةارف عليةه أن هنةاد ثالث أنواع    لةكويطلق عليهةا كةذ
   :1لفدوا  غا اعباشرة وهي

البنك اعركزي   ياةةةتخدمها  اخلصةةةم من األدوا  ال  عادة  تعترب سةةةياسةةةة  اخلصكك :    سككياسككة إعادة -
ضاه البنك اعركزي نظا قيامه فصم األوراا  اللتأثا علا عرض النقد وتعرف علا أتا سعر الفائدة ال  يتق

 .اعالية والتجارية للمصارف التجارية وذلك مقابل حصو ا  علا اويل جديد

د هةذا الاةةةةةةةةةةةةةةعر بنةاء علا عرض كميةة األوراا التجةاريةة اعتقةدمةة للخصةةةةةةةةةةةةةةم أو الطلةب علا  وال يتم حتةدية   
الاةةةةةيولة بل يتحدد من طرف البنك اعركزي  وذلك حاةةةةةب الاةةةةةياسةةةةةة اعراد تطبيقها من أجل التأثا علا  
  الاةةةوا النقدية وعلا قدرة البنود التجارية علا اائتمان. ففي حالة وجود مىشةةةرا  علا  مكانية حدوث

ي ختفيض تكلفة  أركود اقتصةةةادي فإن البنك يتبا سةةةياسةةةة توسةةةعية وذلك عن طريق ختفيض سةةةعر اخلصةةةم  
األمر الةذي يىدي    ز دة األموال اعتةاحةة للبنود التجةاريةة من    القروض اعخصةةةةةةةةةةةةةةومةة لةدل البنةك اعركزي

 أجل  قراضها لففراد وذلك باعر فائدة أقل نتيجة اسفاض تكالي  ااقراض  والعكا صحي .

 
(  مذكرة لنيل شهادة اعاجاتا يف العلوم 2010-1970السياسة املالية والنقدية على البطالة يف اجلزائر )دراسة قياسية  ليلية للفرتة )أثر نذير  سا   -1

 . 18-17 ,    2012/2013  اجلزائر  03ائر قتصادية وعلوم التايا  جامعة اجلز   فرع اقتصاد كمي كلية العلوم ااااقتصادية
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قصةةةد بعمليا  الاةةةوا اعفتوحة دخول البنك اعركزي  ئعا يف سةةةوا  يسككياسككة السككوق املفتوحة:   -
قتصةةةةةةةةةاد   دية يف اا كومية  وتعترب من أهم أدوا  الاةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة النقاألوراا اعالية خاصةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةندا  ا

ة يف يةدهةا كمةا تاةةةةةةةةةةةةةةاعةد علا حقن الاةةةةةةةةةةةةةةيولة  ر دالاةةةةةةةةةةةةةةلطةا  النقةديةة من  بقةاء اعبةا الرأمسةاليةة  فهي اكن
 وامتصاصها من الاوا النقدية  لقدر اعناسب والتمكا من تصحي  األخطاء  وذلك يف وقت قصا.

اعفتوحة يف حتقيق أهداف الاةةةياسةةةة النقدية من خالل التأثا علا حجم النقد   تاةةةاهم سةةةياسةةةة الاةةةوا   
تبةةاع يف ااعتبةةادل والتةةأثا علا قةةدرة البنود التجةةاريةةة علا خلق اائتمةةان. ففي حةةالةةة رغبةةة البنةةك اعركزي 

عا(  سةةةياسةةةة  نكماشةةةية نتيجة وجود ارتفاع يف األسةةةعار فإنه يتدخل يف الاةةةوا النقدي بصةةةفته عارضةةةا ) ئ
لفوراا اعالية ا كومية ماةةةببا بذلك امتصةةةاصةةةا للاةةةيولة نتيجة شةةةراء البنود التجارية واألفراد لبدائل النقود 
ممةةا يىدي    اسفةةاض مقةةدرة هةةذه البنود علا من  اائتمةةان مىد     ختفيض العرض النقةةدي وهةةذا من 

 مكانية حدوث ركود اقتصةةةةادي شةةةةأنه أن ياةةةةاهم يف ختفيض التضةةةةخم  أما يف حالة وجود مىشةةةةرا  علا  
فإنه يتدخل بصةةةةةةةةةةفته طالبا )مشةةةةةةةةةةرت ( لفوراا اعالية والتجارية ماةةةةةةةةةةببا بذلك ز دة يف العرض النقدي. مما 

توق  فعالية هذه األداء علا عدة  تو  قتصةةةةةةةاديىدي غلا ز دة  مكانية البنود علا خلق اائتمان واويل اا
 عوامل منها:

 ية؛مدل تطور سوا األوراا اعال -
 عامال  يف الاوا اعالية؛تحجم ال -
 مدل احتفا  البنود التجارية  اتو   ماتقرة نابيا من الايولة؛ -
 مدل تطور وتنظيم اجلهاز اعصريف. -
حتياطي  ا يفرضةةةه البنك اعركزي علا اعصةةةارف تتمثل سةةةياسةةةة ااحتياطي اإللزامي:  سككياسككة اإل -

 حتياطا  وبدون مقابل تلتزم البنود التجارية بتقد ها له. االودائا كحتفا  بنابة معينة من التجارية من اا

رضةةةةةةةةها البنك اعركزي علا البنود التجارية وذلك تبعا لفوضةةةةةةةةاع  ف اضةةةةةةةةافة    ناةةةةةةةةبة سةةةةةةةةيولة  لزامية ي   
 نعالة خاصةةةةةةةةة يف الدول النامية أي ياةةةةةةةةتحاةةةةةةةةالفقتصةةةةةةةةادية  وتعترب هذه األداة من أهم أدوا  والفروا اا
كما أن عمليا   عادة     نقدي واعا لاةةةةةةةوا النعدام ااضةةةةةةةيق و نظرا لفتوحة  عم عمليا  الاةةةةةةةوا ااسةةةةةةةتخدا

رفا من ناةةةةةةةةةةةةةةب لاخلصةةةةةةةةةةةةةةم حمدودة األثر حملدودية التعامل  ألوراا التجارية وغاها  ويقوم البنك اعركزي  
كزي يرفا من ناةةب  ااحتياطي وفق ما اليه أهداف الاةةةياسةةةة النقدية  ففي حالة وجود تضةةةخم فالبنك اعر 

 ااحتياطي مما جيرب البنود التجارية علا تقليل اائتمان الذي انحه لعمالئها  والعكا صحي  ااما.

 ت املباشرةااثنيا: األدو 
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 اضةةةةةافة    األدوا  غا اعباشةةةةةرة توجد وسةةةةةائل أخرل يتبعها البنك اعركزي وذلك لوجود قطاعا  معينة  
النقدية وال  كن التأثا عليها  سةتخدام األدوا  الغا مباشةرة مثل التحكم يف أنواع معينة من هتتم قا الاةياسةة  

   قتصةةةةةةةادية وال  اثل أ ية اسةةةةةةةرتالية. كما هتدف القروض وكذا توجيه اائتمان صةةةةةةةوب بعض القطاعا  اا
وا  اعباشةةةرة األكثر اسةةةتعماال ومن األد   ا د من حرية اعىسةةةاةةةا  اعالية عمارسةةةة بعض النشةةةاطا  كما وكيفا

 :1جند

هو  جراء تنظيمي تقوم به الاةةةلطا  النقدية يوضةةةا حد أعلا امجا  سككياسككة أتطي القروض:   -
اائتمان الذي انحه اعصةةةةةةةةةةةارف التجارية وفق ناةةةةةةةةةةةب حمددة خالل العام  ويتم هذا ااجراء بطريقة  دارية  

يلي  و زعة ناةةةةةبة معينة. وأي مصةةةةةرف يتجاوز سةةةةةقفه التمروض اعو قمباشةةةةةرة لكي ال يتجاوز ارتفاع يموع ال
يلتزم سن يودع لدل اعصةةةةةةةةةةةةةارف اعركزية مبلغا يعادل هذا التجاوز أو تفرض عليه غرامة مناسةةةةةةةةةةةةةبة قد تفوا  

 مبالغ القروض اعوزعة  وتاتخدم هذه األداة يف الفرتا  ال  تتميز  لتضخم وارتفاع األسعار.
تخدم هذه الاياسة لتجنب مااوئ الاياسة الشمولية يف مراقبة تاقائي للقروض:  نتالتوجيه اإل -

قتصةةةةةةةاد علا  اائتمان  يث يضةةةةةةةمن ااقراض اعوجه علا قواعد تنظيمية حصةةةةةةةول القطاعا  معينة من اا
راتةه كفيلةة ععطةاء كةل التاةةةةةةةةةةةةةةهيال  يف من  القروض    هةذه القطةاعةا   ااويةل انتقةائي  يةث تكون قر 
ضةية اانتقائية هو التأثا علا توجيه القروض  و القطاعا  اقر مال الاةياسةة ااوا دف األسةاسةي من اسةتع
 ال  اثل أ ية اسرتالية.

هو أداة ااول من خال ا البنك اعركزي  قناع اعصةةةةةارف التجارية عتباع سةةةةةياسةةةةة  اع األديب:  ناإلق -
باشةةةرة. فااقناع األديب اعسةةةتخدام أدوا  الرقابة امعينة وذلك دون ا اجة    اسةةةتخدام تعليما  رمسية أو 

ائتمان عبارة عن  رشةةةةةةةةادا  وتعليما  ونصةةةةةةةةائ  يقدمها البنك اعركزي للبنود التجارية فصةةةةةةةةو  تقدمي ا
وتوجيهه  ويعتمد هذا األسةةةةةةةةةةةلوب علا طبيعة العالقة القائمة با البنود التجارية والبنك اعركزي من حيث  

 .لاياستهثقتها فيه وقبو ا العام 

 قتصاديةسة النقدية حسب منظور املدارس اإلاملطلب ال الث:السيا

 ول:السياسة النقدية حسب منظور املدرسة الكالسيكية الفرع األ

قتصةةادية متجاهلا يف ذلك الوظائ  اا تبادل النقود يرد وسةةيط يف عملية اليرل رواد النظرية الكالسةةيكية أن 
قتصةاد القومي  واعتربوها كذلك يرد عربة حتمل ا قيقية يف اااألخرل  واعتبارها يرد سةتار خيفي وراءه العمليا  
  ا قيقيةقتصةةةةةةةةةةةةةةادية حمايدة ال أثر  ا يف الظواهر ااالنقود تظل عليها القيم التبادلية يف األسةةةةةةةةةةةةةةواا  زعما  منهم أن 

 . عتبار أن الفكر الكالسيكي قائم علا الفصل با العوامل النقدية والعوامل ا قيقة
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ظهر  و    عارولقد اهتمت اعدرسةةةةةةةة الكالسةةةةةةةيكية بتحليل العوامل احملددة لقيمة النقود واعاةةةةةةةتول العام لفسةةةةةةة 
عرض النقود والثةانيةة نظريةة الةدخةل  وال  نظريةة كميةة النقود وال  اهتمةت باألو    يمةة النقود  تفاةةةةةةةةةةةةةةا قنظريتةان يف

 .عند اكتااقا أو عند  نفاقها بدورها اهتمت  لطلب علا النقود سواء

 وألفريد مارشةةةةةةةةةال  (Fisher)با رواد اعدرسةةةةةةةةةة الكالسةةةةةةةةةيكية الذين كان  ثلهم فيشةةةةةةةةةر   ولقد دار جدل كبا
(Marshall ALfred  ) وبيجو (Pigon)  أن هنةةاد عالقةةة  جيةةابيةةة با كميةةة النقود اعتوفرة يف   وغاهم علا

علا سةةةةةةةةةةةبيل اعثال  % 5وأكدوا أن ز دة كمية اععروض النقدي  قدار    التداول وبا اعاةةةةةةةةةةةتول العام لفسةةةةةةةةةةةعار
يف القيمة ا قيقية للناتج  مسية وليا   القيمة ااتغا يفالتابب يف ارتفاع األسعار احمللية بنفا النابة  مما يىدي     

قتصةةةةةةةاد  ألن النقود لتحفيز أو تغيا ماةةةةةةةار اا  عتماد علا عرضزعما  منهم أنه ليا  امكان اا مسي القومي اا
قتصةةةةةةةةادي هو نتاج التغاا  يف اعاةةةةةةةةتول العام لفسةةةةةةةةعار وليا يف ماةةةةةةةةتول  ا ادث للقيمة النقدية للنشةةةةةةةةاط اام

 .هذا ما خلصت  ليه النظرية الكمية للنقود عند الكالسيكاانتاج  و 

تعترب سةةياسةةة حمايدة يتمثل دورها فقط يف خلق  وجهة نظر الكالسةةيك مناسةةة النقدية  ومن هنا يتضةة  أن الاةةي
 .1النقود ال أكثر وال أقل بقصد تنفيذ اععامال  واعبادال  التجارية فقط

 ور املدرسة الكينزيةالفرع ال ا : السياسة النقدية حسب منظ

وال  أثبتت فشةةةةةل  1932-1929د العامل أزمة الكاةةةةةاد العظيم ما بداية الثالثينيا  من القرن اعاضةةةةةي شةةةةةه 
ظهر  النظرية الكينزية ممثلة يف رائدها كينز حيث   (  أفكار ورواد اعدرسةة الكالسةيكية )النظرية النقدية الكالسةيكية

قدم حلوال مقرتحة  ل تلك األزمة والذي بدأ حتليله النقدي بنقد الفصةل با نظرية القيمة ونظرية النقود واألسةعار 
 The) ال  أشةةةةةةةةةةةةةةةار  ليهةا الكالسةةةةةةةةةةةةةةيةك فلقةد كةان لظهور كتةاب النظر   العةامةة يف التشةةةةةةةةةةةةةةغيةل والفةائةدة والنقود

General Theory of Employment , Interest Rate and Money  ففي الوقةةةت   ،1936( عةةةام
كن كد النظرية الكينزية علا أسةةةةاس أ ية الدور الذي  ى ة النقود  تييادد فيه رواد النظرية الكالسةةةةيكية  الذي يعتق

تغا يف اعتغاا  األخرل يف  صةحبه أن التغا يف كمية النقود يقتصةاد القومي   عىنأن تلعبه النقود علا ماةتول اا
 . قتصادي ككلار وعليه ادث تغيا يف الوضا ااستثمدخار وااستهالد  االة  اانتاج  ااكل من العما

حيث أن أفكار كينز كانت أكثر اسةةةةةةةةةتقطا   يف تلك الظروف  و لفعل فقد اسةةةةةةةةةتطاعت اعدرسةةةةةةةةةة الكينزية أن 
قتصةةةةةةةاد قتصةةةةةةةاد ا قيقي واالتحول النقاش    البحث عن آليا  التزاوج با ااتناةةةةةةة  تائيا  مبدأ حيادية النقود 

 .1992النقدي بدال من الفصل بينهما والذي ساد حىت اندالع أزمة الكااد العظيم 
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 :1ما يلييحيث ايز الفكر النقدي الكينزي عن سابقه بعدة خصائص  كن تلخيصها ف

 قتصاد؛ يكية القائل  لتشغيل الكامل لإلسأ. اعرتض كينز علا فرض النظرية الكال

 قتصاد العيين والنقدي؛ فصل كينز يف حتليله با ااب. مل ي

 ج. وجه كينز اهتمامه    التفضيل النقدي؛ 

وا مرونة األمثان سةةةواء د. افرتض كينز أن كثاا من األمثان ختضةةةا جلمود كبا علا عكا التقليديا الذين افرتضةةة
 سفاض أو من الناحيتا؛اا رتفاع أو من حيث اا

 يرل كينز أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها؛ 

 .هتمام  جلزئيا قتصادية بدل اا   التحليل الكلي للمعطيا  اا هاهتمامكينز . أو   ه

 الفرع ال الث: السياسة النقدية حسب منظور املدرسة النقدية 

 Friedman  ن فريدمانو لتيمريكي مقتصةةةةةةةةةةةةةادي األوال  يزعمها اا  -لقد انتقد أنصةةةةةةةةةةةةةار اعدرسةةةةةةةةةةةةةة النقدية  

Miltan  (يمدرسةةة شةة  )التحليل الكينزي  حيث يبين أصةةحاب هذه اعدرسةةة آراءهم  لتناةةيق ما مدرسةةة    -كاغو
وال  تزعم أن النقود ان  حاملها اعنفعة مثلها مثل   (The School Utility) مدرسةةةة اعنفعةتاةةةما بةةةةةةةةةةةةةةةةةأخرل  

اامجا   ثل قيدا  ا ائز علا الالا  وبذلك فإن  دخال الناتج اامجا  يف الطلب علا النقود يرجا    أن الناتج  
سةةةتهالد وياةةةتخدم أصةةةحاب يقابل الدخل يف دالة اا  Variable(Scale) لإلنفاا فهو  ثابة مقياس للحجم
 .هذه اعدرسة تعريفا  عريضا  للنقود

كما يرل زعماء الفكر النقدي سن عرض النقود هو احملدد الرئياةي عاةتو   الناتج والعمالة يف األجل القصةا 
قتصةاديا رواد اعدارس األخرل  آراء فريدمان عما هو عليه من اا  األسةعار يف األجل الطويل  كما ختتل   وماةتول

حول الطلب علا النقود فهو خيتار الفرتة الطويلة يف حتليله للطلب علا النقد  مىسةةةةةةاةةةةةةا  بذلك اعنهج النقدي وما 
يتوق  عليها الطلب علا النقود لدل فريدمان  يعرف  لنظرية الكمية اجلديدة للنقود  فحاةةةةةةةةةةةب رأيه هناد عوامل

 نذكر منها ما يلي

حتفا   لنقود تقاس  ا يفقده احملتفظون قا من مجلة العوائد عين أن تكلفة اا: تتكلفة الفرصككة البديلة للنقود
حتفا  من فقدان يف القيمة طيلة فرتة اامحتفظون  لنقود  لمضةةةحا قا يف شةةةكل عائد علا األسةةةهم وما ادث ل

 .رتفاع يف معدال  التضخمسفاض يف القيمة نتيجة اايف حالة اا
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  نقد   قتصةةةةةادية  عتبارها أصةةةةةالمان أن الثروة الكلية للوحدا  اارل فريد: يقتصةةةةةاديةالثروة الكلية للوحدا  اا
عتعلقة  يزانية يود اهي احملدد األول للطلب علا النقود    جانب الثروة البشةةةةةةةةةرية وعليه يعترب هذا اعىشةةةةةةةةةر أحد الق

قتصةةادية هي  أي أن الثروة الكلية للوحدا  اا  قتصةةادية وال  تقيد أو حتدد من طلبها علا النقودهذه الوحدا  اا
 .األساس واحملرد األساسي للطلب علا النقد

ا  يرل فريةةةدمةةةان أن اعتعةةةامل :  العوامككل الت ت ثر يف األذواق وترتيككب األفضكككككككككككليككات لككدى املككالكت لل روة
علا أذواا اعاةةةةةةةةةةةتهلكا أي أن ألذواا اعاةةةةةةةةةةةتهلكا  قتصةةةةةةةةةةةاديا اعالكيا للثروة يقومون بتوظي  أموا م بناءاا

 :للتحليل الفريدماينوفقا   .وترتيب األفضليا  أثر يف الطلب علا النقود

)اعدرسةةةةةةةةةةة الكالسةةةةةةةةةةيكية   قتصةةةةةةةةةةادية  آلراء با ةتل  رواد اعدارس ااويف األخا سلص    أنه رغم اختالف ا
اعدرسةةةةةةةةةةةة الكينزية  اعدرسةةةةةةةةةةةة النقدوية(  و لرغم من تضةةةةةةةةةةةارب األفكار واعبادئ لكل منهم   ال أننا نرل أن حتليل 
وحلول كل منهم قد سةةةةةةةةةةاد وبشةةةةةةةةةةكل ،ج  خالل فرتة زمنية معينة  ويف األخا يصةةةةةةةةةة  القول أن كل من اعدارس 

   البلدان قتصةةادية القتصةةاديدة اكن من دفا عجلة التنمية اارشةةالاةةالفة الذكر سةةعا    وجود سةةياسةةة نقدية  
 .1قتصاديةختالال  ااومعاجلة األزما  واا
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 قتصادايت النامية إلاملبحث ال الث: مدخل إىل ا

ا ةتل   ما تاية ا رب العاعية الثانية وانتشةةةةةةار موجة التحرر يف ةتل  مناطق العامل أصةةةةةةب  هناد اايز كبا ب
دول العامل من حيث درجة التقدم والتخل   ونتيجة التاةةةةةةةةةةةاع الفجوة با الدول الصةةةةةةةةةةةناعية اعتقدمة و قي الدول 
ظهر  العديد من احملاوال  ال  هدفت     جياد عدد من اععايا واخلصةةةةةةةةائص ال  يتم من خال ا تصةةةةةةةةني  دول 

   حمددة.قتصادي والتنموي يف يموعاالعامل وفقا ألدائها اا

 املطلب األول: مفهوم الدول النامية 

قتصةةةةةادي فإن الدول النامية هي الدول ال  ال يفي فيها حاليا الناتج احمللي اامجا  والدخل حاةةةةةب اععجم اا
الفردي لتوليد اعدخرا  الالزمة للشةةةةةةةروع يف برامج اسةةةةةةةتثمار زراعي وصةةةةةةةناعي واسةةةةةةةعة  تتميز هذه الدول بشةةةةةةةكل 

غالبية الاةةكان يف ماةةتو   الكفاف أو قرقا  فال تنتج   هبوجود قطاع أو  واسةةا )زراعي عادة( تعيش فيمنوذجي  
  ال  لكاد  ما يفي  حتياجاهتا اعباشرة  ومن مه ال تاتطيا توفا اانتاج الالزم لدعم يتما مدين صناعي واسا.

وقد أطلق علا هذه البلدان عدة تاةةةةةةةةةةميا : البلدان النامية  البلدان الاةةةةةةةةةةائرة يف طريق النمو  البلدان الفقاة   
اسةةةتعماال لدل الباحثا واألكاد يا و البلدان اعتخلفة  بلدان العامل الثالث  وتعترب التاةةةمية األخاة األكثر شةةةيوعا  

 ض ألهم اعاميا : وفيما يلي عرض لبع  1قتصاديا والاياسيااا

 الدول املتأخرة: 

قتصةةادي"  أو هي الدول ال  وعرفت ستا " تلك الدول ال  مل تصةةل    ماةةتول مرتفا من التقدم الفين أو اا
قتصةةةةةةةةةادي والتكنولوجي  يث يرتتب علا ذلك شةةةةةةةةةيوع الفقر با تاةةةةةةةةةودها اعاةةةةةةةةةتو   اعنخفضةةةةةةةةةة من التقدم اا

ال يظهر األبعاد ا قيقية عشةكلة ختل  هذه الدول   ضةافة    عدم قبول مصةطل  غا أن هذا التعري     2سةكاتا
 "التأخر" من طرف الكثاين. 

 الدول املتخلفة: 

خفض فيها نالدول اعتخلفة" وعرفت ستا: " الدول ال  ي سةةةةةةتبدلت التاةةةةةةمية الاةةةةةةابقة  صةةةةةةطالح آخر هو " 
قدمة"  و لتا  فإن هذا التعري  يتضةةةةةةةةةمن تواجد  مكانيا   الدخل الفردي عن متوسةةةةةةةةةط دخل الفرد يف الدول اعت

 
1-Cristopher Pass, Brayan Lowes et Leslie Davies, Dictionary of economics, ACADEMIA, Beirut, Lebanon, 1995, p:111 

 .30-29   باو   لبنان      دار النهضة العربيةقتصاديالتنمية والتخطيط اإلالدين   عمرو حمي -2
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سةةةةتغالل الكامل للموارد اعتاحة قا. ولقي مصةةةةطل  "التخل " اعرتاضةةةةا أيضةةةةا ألنه ال  النمو قذه البلدان مىت مت اا
هو ماال  يفرا با الركود والنمو من ،حية  ومن ،حية أخرل فإنه يعطي انطباعا باةيادة الركود يف هذه ا تمعا  و 

 .1يتفق وا قيقة  ولذلك استبدل  صطالح "الدول النامية" تفاد  للخلط با الركود والنمو 

 الدول النامية: 

صةر علا الدول اعتخلفة بل هو ترغم أن هذا االصةطالح لقي قبوال واسةعا   ال أنه يىخذ عليه أن "النمو"  ال يق
الفرا واسةةةةةةةا با منو هذه وتلك  و لتا  فإن هذه التاةةةةةةةمية  مصةةةةةةةطل  عام يشةةةةةةةمل الدول اعتقدمة أيضةةةةةةةا  ولكن  

نةاميةة  علا الرغم من الدول  للةاألمم اعتحةدة تعريفةا رمسيةا  أعطةت  الةة ا قيقيةة  ةذه الةدول  اعتفةائلةة ال تعرب عن ا ة
ف ختالدولة  فهناد تفاو  كبا با الدول  وال يقتصةةةةةةةةةةر األمر فقط علا اا 159 لصةةةةةةةةةةاقها هذا االسةةةةةةةةةةم بنحو 

والتفةاو  يف معةدل النمو با البلةدان النةاميةة يفوا بةدرجةة أعلا عمةا هو عليةه فيمةا با البلةدان اعتقةدمةة  و منةا عةدم  
 .2ثبا  معدل النمو يف بلد ما يكون أيضا أعلا يف البلدان النامية مقارنة  لبلدان اعتقدمة

 الدول األقل تقدما: 

الدول األقل تقدما" يف مقابل الدول األخرل األكثر تقدما للتعبا  سةةةتخدم اعهتمون بقضةةةا  التنمية مصةةةطل  " 
كرب  أعن التغا اعاةةةةةةتمر يف الدول اعتقدمة والدول النامية اعتقادا منهم سن مصةةةةةةطل  الدول األقل منوا يغا بصةةةةةةفة  

جةد يف درجةا   ا يةاديةة العلميةة  ألنةه يشةةةةةةةةةةةةةةا    ناةةةةةةةةةةةةةةبيةة أكثر عفهومي التخل  والتقةدم  فهو يعترب أن الةدول تو 
 .3متفاوتة من التقدم  غا أنه من الناحية الواقعية جند سن هناد عدد معترب من الدول الالزم حالة الركود من الفقر

 الدول الفقية: 

قتصةةةةادية اعادية   صةةةةطالح يتميز   ياد باةةةةبب تركيزه علا اجلوانب اااقابل الدول الغنية  ورغم أن هناد  اعيف 
 ال أنه منتقد باةةةةةةةةةةةةةةبب أنه توجد بلدان ،مية كثاة غنية  عوارد الطبيعية كالدول النفطية مثال  وهذا ما دفا البعض 

 بقأن يطلقوا مصةةةطل  الدول اعتخلفة علا الدول الفقاة  حيث أن ماةةةتو   معيشةةةتها منخفضةةةة جدا  وينط   
 .4ميةهذا الوص  هو اآلخر علا البلدان النا

 دول اجلنوب: 

 
قتصادية وعلوم  قتصادية  كلية العلوم اادكتوراه يف العلوم اا أطروحة  قتصادي ابلدول النامية يف ظل التجربة الصينيةنطالق اإلإلاعبد الرمحان بن سانية    -1

 . 5-4    2013-2012قايد  تلماان  اجلزائر  التايا  جامعة أيب بكر بل
 . 683     01العدد   10  ا لد  3زائر ة  جامعة اجل ي  يلة العلوم القانونية والاياس دايت ورهاانت الدول النامية يف ظل العوملةيوس  بعطيش     -2
 . 4   : مرجا سابق عبد الرمحان بن سانية   -3
 . 337   2017  مركز الدراسا  العربية للنشر والتوزيا  اجليزة  مصر  1  طقتصاد مبادئ عل  اإلرانيا حممود عبد العزيز عمارة    -4
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يف مقابل دول الشةمال  وهذه التاةمية تاةتند    التصةني  اجلغرايف للدول  وقد ظهر  يف مىار  ريا للطاقة 
 .1975عام 

 دول احمليط: 

صةةةةةةةةةةطالح  ألسةةةةةةةةةةاس    أن التخل  يرجا    عالقا   لدول اعتقدمة  ويشةةةةةةةةةةا هذا االيف مقابل دول اعركز  
 .1العادلة ال  تتم با اعركز واحمليط  وال  تكرس تبعية احمليط للمركز دائماالتبادل غا 

 دول العامل ال الث: 

" سويف  الفريد" يدعا  قتصادي فرناي يف مقالة  صدر  ا  1952ألول مرة سنة  ستعمل تعبا العامل الثالث   
الغربية" )أمريكا الشةةةةةةةةةمالية وأورو  الغربية وأسةةةةةةةةةرتاليا...( و   شةةةةةةةةةارة     الدول ال  تنتمي    يموعة "الدول  يف 

حتاد الاةوفيايت والصةا وأورو  الشةرقية...(. وقد اسةتوحا سةويف هذه التاةمية من الف ة الثالثة  ا موعة الشةيوعية )اا
  .2ة الفرنايةر يف ا تما الفرناي أثناء النظام القدمي وقبل الثو 

 الدول النامية خصائص املطلب ال ا : 

تتاةم يف معظمها    هي الدول ذا  اعاةتول اععيشةي اعنخفض وتاةما أيضةا دول العامل الثالث كما ورد سةابقا
 :3باما  مشرتكة  ددها فيما يلي

 سفةاض الةدخةل القومي ومعةدل منوه: وتتاةةةةةةةةةةةةةةم معظم الةدول النةاميةة  سفةاض ماةةةةةةةةةةةةةةتول دخلهةا  -
القومي  ونظرا ألن معدل منوها الاكاين يعد مرتفعا فإن معدل منو دخلها الفردي أيضا يتام  السفاض.  

سةةةةةوء توزيا  قتصةةةةةادية   اضةةةةةافة      اسفاض كفاءة اسةةةةةتخدام اعوارد اا ويعود ذلك بصةةةةةفة أسةةةةةاسةةةةةية  
 الدخل القومي با أفراد ا تما.

 سفاض  نتاجية القطاعا  اخلاصة: تاود ظاهرة تدين ماتول  نتاجية العمل يف عدد من الدول  -
النةاميةة نتيجةة نةدرة اعوارد الرأمسةاليةة اعكملةة لعنةاصةةةةةةةةةةةةةةر اانتةاج كةالعمةل واألرض. ومن مه يظهر مبةدأ تنةاقص 

 نتاجية وخاصة الزراعية.اانتاجية ا دية يف النشاطا  اا
 رتفاع األ ية  لناةةةبة للنشةةةاط الزراعي:  ثل الناتج احمللي الزراعي مكانة رئياةةةية يف  مجا  الناتج  -

 احمللي  ويتص  النشاط الزراعي  رتفاع نابة العاملا مقارنة  لنشاطا  غا الزراعية.

 
 .684    ابق مرجا س، يوس  بعطيش   -1
قتصادية  قتصادية  كلية العلوم اادكتوراه يف العلوم ااال  أطروحة لنيل شهادة  قيي التنمية املستدامة ابلدول العربيةدور احلك  الراشد يف ساي  بوزيد    -2
 .14    2013-2012تلماان  اجلزائر  ب علوم التايا  جامعة أيب بكر بلقايدالتجارية و و 
 . 303- 302       2000ثمارا  الثقافية  مصر  ست  الدار الدولية لإلعل  االقتصاد ، أساسيات سامل توفيق النجفي  -3



 الفصلاألول:اإلطارالنظريللسياسةالماليةوالسياسةالنقديةواالقتصادياتالنامية

 

33 
 

نمو الاةةةةةةةةةةكاين يف الدول النامية   رتفاع معدال  النمو الاةةةةةةةةةةكاين: تاةةةةةةةةةةود ظاهرة ارتفاع معدل ال -
 % يف الدول اعتقدمة. 1مقارنة ب  %3.5 و % 3.0با حيث يرتاوح 

عتماد اعتزايد علا الاةةةةةوا العاعية: يعود ضةةةةةيق وحمدودية الاةةةةةوا احمللية ضةةةةةيق الاةةةةةوا احمللية واا -
قامة وحدا   نتاجية     يةسفاض القدرة الشةةةةرائية لففراد  يرتتب عليه آ ر سةةةةلبية يف مقدمتها عدم  مكانال

ستفادهتا من وفرا  اانتاج الواسا  اذا  طاقا  تتام بتدين التكالي  وفقا للمفهوم ااقتصادي  وعدم  
 اد اعواد اعصنعة.ا كما تعتمد يف لارهتا اخلارجية علا تصدير اعوارد األولية واست

عةدا  الصةةةةةةةةةةةةةةحيةة اعالتحتيةة كة عةدم كفةايةة البىن التحتيةة: تعةاين من ظةاهرة عةدم كفةايةة وكفةاءة البىن -
 والتعليمية  وضع  الوسائل التكميلية للعمليا  اانتاجية كالنقل والتخزين والطرا وغاها.

 :1يلي كما  كن أن نلخص أهم اخلصائص فيما    

  جتماعية:اخلصائص اا -1
 اعواليد؛ ل سفاض اعاتول الصحي وارتفاع معدل الوفيا  وارتفاع معد -
 ؛ة يف العملية اانتاجيةأاألمية وعمالة األطفال وغياب دور اعر  نتشار  -

 اخلصائص الاياسية: -2
 الديكتاتورية وسيطرة ف ة علا ا كم؛ -
 ستقرار الاياسي؛التبعية للخارج وعدم اا -
 قتصاد اعزدوج.اا -

 اخلصائص اادارية:  -3
 الفااد ااداري ونقص التنايق وغياب الرقابة؛ -
 ؛احملاوبيةو نتشار الواسطة االقيادا  و نقص يف كفاءة  -

  قتصادية: اخلصائص اا -4
 عتماد علا اانتاج الزراعي وضع  اانتاج الصناعي؛اا -
 نتشار البطالة؛ااعديونية و  -
 ؛سفاض يف متوسط الدخل الفرديااعدم العدالة يف توزيا الدخل القومي و  -

 قتصادايت النامية إلالسياسة املالية والنقدية يف ااملطلب ال الث: 

 الفرع األول: السياسة املالية يف الدول النامية 

 
 .16     ابق مرجا سبوزيد   اي س -1
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 ن التعرض    الاةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةة اعالية واعتعلقة  لدول النامية  يلزمنا توضةةةةةةةةةةةي  وحتديد مالم  الدول النامية ومدل  
األو  هي اعتمادها   النقطة  اعفهوم الذي هي عليه  فا ديث عن الدول النامية يضةةةةةةةعنا أمام نقطتا أسةةةةةةةاسةةةةةةةيتا 

بشةةةةةةةةةةةةةةكةل كبا علا اعواد األوليةة وكةذا عةدم مرونةة جهةازهةا اانتةاجي  أمةا النقطةة الثةانيةة فتتمثةل يف مةدل أ يةة اييز 
قتصةةادية األخرل  فإذا ما اعترب، أن ماةةائل اعالية العامة متماثلة مهما كانت  مشةةاكل اعالية العامة عن اعشةةاكل اا

فإن حماولة ختصةةةيص الدول النامية بدراسةةةة خاصةةةة تنهار ويصةةةب  التحليل الذي ينطبق   خصةةةائص الدول اعدروسةةةة 
علا الدول اعتقدمة ينطبق علا الدول النامية  وهذا ال يتماشةةةةةةةةةا ما واقا الدول النامية  وكذلك ا ال  ذا ما رأينا  

بد من لاوز اختباري  ال ارل  لذقتصةةةةةةةادية األخأن ماةةةةةةةائل اعالية العامة تكون قليلة األ ية  لناةةةةةةةبة للمشةةةةةةةاكل اا
اعغايرة واأل ية, اقامة ا جة علا ضةةةةةةةرورة اععاجلة اخلاصةةةةةةةة لقضةةةةةةةا  اعالية العامة يف الدول النامية  و ذا رجعنا    
اعاةةةألة األو  واعتمثلة يف خصةةةائص الدول النامية  نالحظ أن هذه األخاة تعاين من جهاز  نتاجي منعدم اعرونة   

  1دخار الوطيناضةافة    اسفاض اا حماولة لز دة الطلب الفعال سةيىدي  لضةرورة    حدوث تضةخم ي  أوأن 
 : الاياسة اعالية يف الدول النامية صائصخومن هنا  كننا حتديد ةتل  

 تدين متوسط الدخل الفردي وعدم ماا ة القطاع الصناعي  ال بنابة ض يلة من الناتج الوطين؛ -
 شرتاكية؛با الرأمسالية واا اخليط اوجود نظام اقتصادي واض  اععامل   ذ جند نظامعدم  -
    التبعية للخارج؛ يديى علا اعااعدا  اعالية والفنية اخلارجية  مما  تعتمد أغلب هذه الدول -
 .2ستهالدي وارتفاع اعيل ا دي لإلستثمار اانتاجسفاض اا  -

معةدال  كباة يف عجز اعوازنةة العةامةة وتعود هةذه العجوزا     ضةةةةةةةةةةةةةةع  من وتعةاين الةدول النةاميةة أيضةةةةةةةةةةةةةةةا  
لا جوهر عملية التنمية  عحالة الركود وكثرة ااعفاءا  والتهرب الضةةةةةةةةةةرييب     ةاايرادا  الضةةةةةةةةةةريبية نتيجة سةةةةةةةةةةيطر 

مسةاليةة الالزمةة لبنةاء الطةاقةة اانتةاجيةة أو اويةل ال اانتةاجي  فةإن تعب ةة اعوارد الرأاعةوالةذي يعتمةد علا تراكم رأس 
ولدر ااشارة    أن الاياسة اعالية   بد وأن اتل اعكان  األول با أهداف الاياسة اعالية قتصادية الالتنمية اا

نزية ال  كن تطبيقها علا الدول النامية  ألن خصةةةةةةةةةةةةائص وظروف وأوضةةةةةةةةةةةةاع الدول النامية ختتل  عن تلك يالك
يف ن مختالف با الاةةةةياسةةةةة اعالية يف الدول اعتقدمة والدول النامية يكجودة يف الدول اعتقدمة  و ذا فإن اااعو 

قتصةةةةةةةادية سةةةةةةةتهالد  أما يف الثانية فإن التنمية اادخار وز دة ااأنه يف األو  يتم اختاذ سةةةةةةةياسةةةةةةةة مالية خلفض اا
قتصةةةةاد من أجل تقليل البطالة وا د من دخار وتراكم رأس اعال اعنتج يف ااسةةةةياسةةةةة مالية لز دة اا  ذتتطلب اختا

 .3التقلبا  يف آن واحد

 
  كلية ختصص اقتصاد دو   تصاديةقيف العلوم اا الدكتوراهلنيل شهادة    أطروحة دور السياسة املالية يف ترشيد النفاقات العامة يف الدول الناميةزها محيلي   -1

 . 7-6      2018/2019باكرة  اجلزائر    جامعة حممد خيضر  ة وعلوم التاياوالتجاريقتصادية العلوم اا
 . 7    ا نفاهاعرج -2
 .8-7      سابق  مرجازها مجيلي   -3
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 الفرع ال ا : السياسة النقدية يف الدول النامية 

علا الرغم من اختالف اقتصةةةةةةةةةةاد   الدول النامية فيما بينها من حيث ماةةةةةةةةةةتول الدخل الفردي  ومن حيث  
نوع مواردها اعادية والبشةةةةةةرية  ويف طبيعة هياكلها ااقتصةةةةةةادية وااجتماعية  ولكنها تتاةةةةةةم فصةةةةةةائص عامة تتمثل ت

ضع  وختل   و اسفاض نابة اادخار  عدم مرونة اجلهاز اانتاجي فيها نابيا    أساسا يف اسفاض الدخل الفردي
 .1األمر الذي اد من فعاليتها  لنقدية حمدودة الفعاليةكل هذه العوامل لعل الاياسة ا.  األسواا النقدية واعالية

لية( تتبا أسةةةةاسةةةةا من مكما تبا أنه السةةةةتقاللية الاةةةةلطة النقدية يف البلدان النامية جوانب عديدة )تشةةةةريعية وع
 طبيعة العالقة القائمة با الاةةةةةةةةلطة النقدية وا كومة   ذ أن ارتباط الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة النقدية سهداف أخرل  ضةةةةةةةةافة   

 ذ البد من التضةةةةةةحية جبزء من األهداف ال  تدخل يف   اسةةةةةةتقرار األسةةةةةةعار وسةةةةةةعر الصةةةةةةرف اد من اسةةةةةةتقالليتها
اختصةةةةاصةةةةها وقدرهتا نتيجة عا الكه من أدوا  و مكانيا  تتي   ا ذلك  فمن خالل يموعة من الدراسةةةةا  ال  

( ال  أصةةةةةةةدرها يف كتاب حتت عنوان 1996م )أعدها القائمون علا الندوة ال  قام قا صةةةةةةةندوا النقد العريب لعا
يف  0.603" تبا أن اسةةةتقاللية الاةةةلطة النقدية ترتاوح يف الدول العربية با الاةةةياسةةةا  النقدية يف الدول العربية"

ترتيب نظاهتا يف   ييف موريتانيا  كما أن الاةةةةةةلطة النقدية يف كل من الاةةةةةةعودية ومصةةةةةةر واجلزائر تل  0.339لبنان و 
وسةةةةةةور    0.375واعغرب   0.393تليها اامارا    0.43وتونا    0.452يف مصةةةةةةر مه ليبيا   0.5ا   لبنان  حو 
  فإن الاةةةةلطة النقدية يف لبنان هي األكثر اسةةةةتقاللية با الاةةةةلطا  النقدية يف الدول العربية  بينما تعترب  0.364

  .2الالطة النقدية يف موريتانيا األقل االستقاللية

  

 
 . 38  مرجا سابق  شي   كحاا    -1
 .38   : نفاه اعرجا -2
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 خالصة الفصل: 

قتصةةادية ومن خالل أفكار اعالية عرب اعدارس ااالاةةياسةةة   ن التطورا  ال  مر  قا كل من الاةةياسةةة النقدية و 
طار الاةةةةياسةةةةة  اقتصةةةةاديي كل مدرسةةةةة حاةةةةب معامل الاةةةةياسةةةةتا  سةةةةا ت يف ضةةةةبط مفهوم وأهداف كل منها يف 

قتصةةةةةةةةادية ال  تضةةةةةةةةمن رفاه الشةةةةةةةةعوب  كما أد   تنمية ااقتصةةةةةةةةادية الكلية للدولة ا ادفة أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةا    حتقيق الاا
قتصةةادي خاصةةة يف الاةةياسةةة التطورا  اعتاةةارعة ا اصةةلة يف شةةىت ياال  ا ياة علا غرار ما حصةةل يف ا ال اا

قتصادية  لتحتل بذلك  اعالية والنقدية    تطور وتعدد أدوا  كل من الاياستا للتأثا يف ةتل  جوانب ا ياة اا
 قتصادية لكل دولة سواء كانت متقدمة أو ،مية.لاياسة اعالية والنقدية الصدارة فيما خيص الاياسا  ااا

وعند التطرا عفهوم الدول النامية جند أنه  لرغم من تعدد واختالف التاةةةةةةةةةةةةميا  اخلاصةةةةةةةةةةةةة قا  ال أن جوهرها  
 اعتقدمة.األساسي يشا    ختل  هذه الدول عن ماار التطور مقارنة  لدول 

النقدية يف الدول النامية جند أن أ ية الاياسة اعالية تربز يف  الاياسة اياسة اعالية و لومن خالل دراستنا ل
رتباطها بواقا اقتصادها ومساهتا األساسية وما يتضمنه هذا من ظروف وأوضاع واحتياجا  تتطلب  ال الدول النامية 

لاياسة  قابل تقل أ ية اعقتصادية و  ومن خالل سياستها اا  وبشكل مباشر من ا كومة يف هذه الدول تدخال
قتصادية وتلبية  النقدية يف البلدان النامية ألسباب عديدة منها ضع  وسائلها غا اعباشرة للتأثا علا ا الة اا

حتياطا  الفائضة  حتياطي القانوين بابب ااحيث تقل فاعلية سعر اخلصم وسعر  عادة اخلصم واا  احتياجاهتا
ارف واعرتبط بضع  درجة الوعي اعصريف وضع  انتشار  لدل اعصارف يف الدول واسفاض التعامل ما اعص

اجلهاز اعصريف.



 

 
 

 

  

 

 

 

 الفصل الثاين 
 تقييم أداء الاياسة اعالية و الاياسة النقدية يف اجلزائر
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 متهيد    

احملققة علا اعاةةةةةةتول أداء أي اقتصةةةةةةاد يف العامل يتحدد من خالل اعىشةةةةةةرا  ااقتصةةةةةةادية وااجتماعية   ن تقييم    
الكلي  و لتا  هذا يقود، مباشةرة    التحقق من كفاءة الاةياسةة اعالية والاةياسةة النقدية  عتبار ا اعكون الرئيا 

 كن أن  ر عرب مراقبة وقياس رصةةةيد اعيزانية العامة للدولة  للاةةةياسةةةة ااقتصةةةادية يف أي بلد  فتقييم الاةةةياسةةةة اعالية  
 عتبةاره الرصةةةةةةةةةةةةةةيةد الةذي يشةةةةةةةةةةةةةةكةل الفةارا با اايرادا  والنفقةا   أو بعبةارة أخرل يربز قةدرة الةدولةة علا توليةد  
 اايرادا  وحتصةةةةةةةيلها وقدرهتا علا صةةةةةةةرف النفقا   لطريقة اعثلا و دارهتا  ا فيه حفظ للموارد من جهة وحاةةةةةةةن

 استغالل وتوجيه للقطاعا  من جهة أخرل.

أما تقييم الاياسة النقدية فيكن أن  ر عرب دراسة اعاتول العام لفسعار  عتباره أحد اعىشرا  ا امة ال  تبا      
قدرة الدولة علا  دارة الكتلة النقدية داخل اقتصةةةةةةةةةةادها  ومن وراء ذلك قدرهتا علا التحكم يف ناةةةةةةةةةةب التضةةةةةةةةةةخم 

العام لفسةةةعار واحملافظة علا اسةةةتقرارها عند ماةةةتو   مثلا  ويف هذا الفصةةةل سةةةوف نتطرا    ةتل   واعاةةةتول 
اعراحل وا اال  ال  مر قا رصةةةيد اعيزانية يف اجلزائر  رخييا بغية تقييم أداء الاةةةياسةةةة اعالية اعنتهجة من قبل الدولة  

اد الاةةوا  كما سةةنتناول أيضةةا ماةةار اعاةةتول العام لفسةةعار  يف مرحلة ااقتصةةاد ااشةةرتاكي وبعد التحول    اقتصةة
 يف اجلزائر  لدراسة والتحليل للوقوف علا أداء الاياسة النقدية اعتبعة يف حتقيق أهدافها.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 السياسة املالية يف اجلزائر املبحث األول:
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منذ ااسةةةةتقالل    يومنا ا اضةةةةر والاةةةةياسةةةةة اعالية علا وجه اخلصةةةةو  مر  الاةةةةياسةةةةة ااقتصةةةةادية يف اجلزائر     
ا امة  بدءا بتاةةةيا مرحلة ما بعد ااسةةةتعمار الفرناةةةي  وبعدها مرحلة اعخططا  اامنائية انطالقا  بعديد احملطا 

الثمانينا   وال  مثلت نقطة حتول هامة يف ماةةار    وصةةوال    مرحلة التصةةحي  ا يكلي يف تاية1967من سةةنة  
التنمية يف اجلزائر  وايز  خصةةوصةةا  لتوجه  و تفعيل الاةةياسةةة النقدية بشةةكل أكرب يف  طار قانون النقد والقرض 
ة من خالل  عادة النظر يف سلطة ومهام البنك اعركزي  عتباره الالطة النقدية األعلا يف البالد  و عطائه الصالحي

  الكاملة يف وضا و دارة الاياسة النقدية يف  ا يتماشا ومتطلبا  تلك اعرحلة.

 1989 -1962 السياسة املالية يف اجلزائر مساراملطلب األول:    

  1966 -1962نتظار املالية يف اجلزائر يف مرحلة اإل الفرع األول: السياسة   

عملت   شةةةرتاكي مر  اجلزائر  رحلةوقبل الشةةةروع يف تطبيق النظام اا سةةةتقالل عن االسةةةتعمار الفرناةةةيغداة اا   
هذه اعرحلة  رتباط عن فرناةةةةةةةا ما هتي ة الظروف لعملية التخطيط اعركزي   متد   فيها الاةةةةةةةلطا  جاهدة لفك اا

اعقوما     ولعل أهم ما  يزها هو ضةةةةةةع   "مرحلة االنتظار  ويصةةةةةةطل  عليها "1966   سةةةةةةنة   1963من سةةةةةةنة  
صصا  اعالية اععتمدة لتمويل قتصادي للدولة  فقد كانت اعخورية للنمو اااعالية  وكذا ضع  البنية التحتية الضر 

  ضعيفة. ستثمارا اا

 ظل املخططات اإلمنائيةاجلزائر يف السياسة املالية يف ل ا : الفرع ا   

د التنمية  حيث قامت بوضةةا الربامج واعواثيق من أجل بعد ااسةةتقالل مباشةةرة عملت اجلزائر علا تكريا جهو    
اعخططا  التنموية  أين  رسةةم اخلطوط العريضةةة للتنمية من خالل اسةةرتاتيجيا  اجناحها وال   كن تلخيصةةها يف

 تل فيها التصنيا أ ية كباة لبناء اقتصاد وطين قوي ومتا  وهذا ما سنتعرض له يف هذا الفرع:ا

تنمويةة اقتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةة عرفتهةا اجلزائر   يعترب هةذا اعخطط أول لربةة  (:1969-1967) املخطط ال الثي األول    
اعاةةةتقلة  وهو ةطط قصةةةا اآلجال  وقد ركز موضةةةوع اعخطط الثالثي علا التصةةةنيا وذلك ألن اانتاج الصةةةناعي 

ار أمةةا التكةةالي  اعربيةةة فقةةد بلغةةت  مليةةار دينةة9.06هو حمرد كةةل تنميةةة  وقةةد بلغ حجم ااسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةارا  اعربيةةة
مليار   4.5من يمل ااسةةةةةةةةةتثمارا  اعخططة أي  %49  وحظي القطاع الصةةةةةةةةةناعي بناةةةةةةةةةبة  1مليار دينار 58.19

ومن هنا يتضةة  لنا األسةةلوب    %،17مليار دينار وبناةةبة  1.869دينار  مه أييت قطاع الزراعة يف اعرتبة الثانية  بلغ 

 
 .190    1999  ديوان اعطبوعا  اجلامعية  اجلزائر مسارها يف اجلزائر سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظي  حان قلول حممد بلقاسم   -1
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اختارته اجلزائر وهو سةةياسةةة التصةةنيا من أجل  رسةةاء قاعدة صةةناعية ترتكز عليها أهداف اعخططا  اامنائي الذي  
 . 1التنموية الالحقة

لقد كان التوجه الاةةةةةةةائد يف هذا اعخطط  و الصةةةةةةةناعا  الثقيلة     (:1973-1970)   املخطط الرابعي األول   
التصةةةةةةنيا يف اعرتبة األو  من عوامل التنمية  وقامت اعىسةةةةةةاةةةةةةا  حيث جاء قدف دعم البناء االشةةةةةةرتاكي وجعل  

سةةتغالل واآلخر لالسةةتثمار  حيث يتم اويل نفقا  ااسةةتغالل بقروض قصةةاة العمومية بفت  حاةةابا أحد ا لال
مية   األجل  بينما اويل نفقا  االسةةةةةةةةةتثمار بقروض طويلة األجل من طرف البنود التجارية العمومية واخلزينة العمو 

ولقد منعت اعىسةاةا  العمومية من ااحتفا   لتدفقا  الصةافية اعادة تشةكيل رأمسا ا  وقيامها بعملية التمويل 
  والاةةةةبب يف دينار مليار  68.5الذايت قدف مراقبة مواردها اعالية  ولقد بلغ حجم ااسةةةةتثمارا  يف هذا اعخطط

 .2ة ختص احملروقا   الفروع اعيكانيكيةهذه الز دة هو قرار الدولة  نشاء صناعا  جديد

ال ككككا     الرابعي  منةةةةةذ  :  (1977-1974)  املخطط  أعةةةةةةدتةةةةةةه اجلزائر  تنموي  هةةةةةةذا اعخطط  لةةةةةةث ةطط  يعترب 
االسةةتقالل  ويعترب كمخطط للتنمية االقتصةةادية واالجتماعية علا ضةةوء األفاا طويلة اعدل والعرب اعاةةتخلصةةة من 

مليار  110تنفيذ اعخطط الر عي األول وحتليل اععطيا  اجلديدة للبي ة الدولية  وقد خصةةةةةةةةص  ذا اعخطط مبلغ  
مرا  للمخطط الر عي األول   4مرة ا جم االسةةةةةتثماري التقديري للمخطط الثالثي و  12  وهو ما يعادل ينارد

وتتلخص أهم الاها  وأهداف اعخطط الر عي الثاين يف تدعيم االسةةةةتقالل االقتصةةةةادي  وبناء اقتصةةةةاد اشةةةةرتاكي  
 طار اخلطة اامجالية للتنمية  رفا الناتج الداخلي  عن طريق ز دة اانتاج وتوسةةةةةةةةيا التنمية بكامل الرتاب الوطين يف

% سةةةةةةنو   وتدعيم نظام 10% علا األقل أي بز دة معدل سةةةةةةرعتها 46اامجا  عند حلول اآلجال ا قيقية ب 
 .3ازجنالتخطيط قصد حتقيق الز دة يف قدرا  اا

علا الرغم من ااستثمارا  اعنجزة يف اعخططا  الاابقة فإن ما تبقا  (: 1979-1978املرحلة التكميلية )     
مليار دينار من يموع ااسةةةتثمارا  اعاةةةجلة يف اعخطط الر عي الثاين  أي بناةةةبة    190.17بدون  جناز قدر ب  

 .19794    1978%  قية بدون  جناز مما استدعا ختصيص مرحلة تكميلية اتد من 61

قدف تقومي اعرحلة الاةةةةةابقة جاء هذا اعخطط  و لتا  حتدد   (:  1984-1980اسككككي األول)املخطط اخلم   
أهدافه كما يلي: " مواصةةةلة بناء ااقتصةةةاد الوطين  تغطية ااحتياجا  األسةةةاسةةةية للمواطنا وضةةةمان جودة أفضةةةل 

 
  جامعة ز ن عاشةور اجللفة   1العدد  -العدد ااقتصةادي  -لوم ااناةانيةيلة ا قوا والع   مسكية التنمية يف اإلقتصكاد اجلزائري ويليات إحاحهاعرقوب نبيلة   -1

167. 
   قتصادية  يل شهادة الدكتوراه يف العلوم اا  أطروحة مقدمة لن(2011-1970أثر السياسة النقدية واملالية على النمو االقتصادي ) حالة اجلزائر بلوايف حممد    -2

 .213    2013/2012د بتلماان  اجلزائر  قتصادية  والتجارية وعلوم التايا  جامعة أبوبكر بلقايكلية العلوم اا
 .150    مرجا سابق  حاا كشي   -3
 .150    سابق حاا كشي   مرجا   -4
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د بلغت اسةتثمارا  هذا    وق1للحياة حتت شةعار " من أجل حياة أفضةل" وذلك علا اانتاج الوطين بصةفة رئياةية
% من حجم 37.7مليار دينار أي بناةةبة  211.7مليار دينار  خصةةص منها للقطاع الصةةناعي    561.5اعخطط 

 .    2ااستثمارا  الكلية

جاء هذا اعخطط بعد أربعة ةططا   منائية للدولة منذ دخو ا : (1989-1985املخطط اخلماسكككككككككككي ال ا )   
 يزتا أسةةةةاسةةةةيتا: األو  أنه تكميلي للمخطط اخلماسةةةةي األول من حيث ااهتمام القوي عهد التخطيط  فتميز 

مليار دينار    550  وقد خصةصةت له الدولة مبلغ  3 لتاةيا  والثانية أنه أعطا أولوية خاصةة لتنمية الفالحة والري
واثلت أولو   اعخطط اخلماسةةةةةةي الثاين يف تنظيم ااقتصةةةةةةاد الوطين  تطوير قطاع الفالحة والري وتقليل ااعتماد 

- 1967  واجلةةدول التةةا   ثةةل توزيا ااسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةارا  يف اعخططةةا  التنمويةةة اخلما خالل الفرتة )4علا اخلةةارج
1989:) 

 الوحدة: مليار دينار جزائري                                    1989-1967حسب املخططات الوطنية  ست ماراتمي ل توزيق اإل :(1) دولاجل

 
 اعخطط         
 
 القطاع 

 اعخطط الر عي األول اعخطط الثالثي 
 اعخطط الر عي 

 اعخطط اخلماسي الثاين  اعخطط اخلماسي األول الثاين 

 % اعبلغ  % اعبلغ  % اعبلغ  % اعبلغ  % اعبلغ 

46.03 253.22 50.67 232.91 58.71 64.72 17.4362.48 7.0277.48 القطاع اعنتج

10.56 59.73 37.828.23 0.465.071.876.7310.59.52 قطاع اخلدما 

قطاع البىن 
 43.4 41.04237.05 3531.75188.47 8.5430.77 17.43 1.58 األساسية 

100459.21100550100 9.0610027.75100110.22 ا موع

ن    املصدر:  ية للجزائر م عال ا الاياسة  مة بن اي  تقومي تطور  رية لالقتصاد  2019    1962أمحد ضي   ناي اجلزائ ا لة    
ا لد  ة   ي العدد 2واعال لتايا  جامعة اي فارس  7  ا رية وعلوم  االقتصادية والتجا علوم  ال ية  جلزائر    كل ا    . 164     2017 عدية  

  حيةةث حةةاز خالل اعخطط الثالثي  من  م الةةدولةةة بتمويةةل القطةةاع اعنتجهو اهتمةةا  (1)اجلةةدول  مةةا يالحظ من   
 7.02% من يموع اعخصةةصةةا  اعالية اعوجهة لتمويل هذا اعخطط  أي بقيمة تقدر ب  77.48علا ما ناةةبته  

مليار دينار  ويف اعخطط الر عي األول اسةةةةةةةةةةةتمر  الدولة يف نفا النهج من خالل مضةةةةةةةةةةةاعفة اعبلغ اعخصةةةةةةةةةةةص 
 17.43دود  لتمويل القطاع سةةةال  الذكر ) القطاع اعنتج ( سكثر من الضةةةع   ليصةةةل اعبلغ اعخصةةةص له    ح

وهذا   % من  مجا  اعخصةةةصةةةا  اعالية اخلاصةةةة  عخطط الر عي األول 62.43مليار دينار أي بناةةةبة تقدر ب  
 

  قتصةادية يل شةهادة اعاجاةتا يف العلوم اا  مذكرة مقدمة لنإسكرتاتيجيات اسكتخالف ال روة البرتولية يف إطار ضكوابط التنمية املسكتدامة يف اجلزائر مباركي كر ة   -1
 .41    2014 -2013  اجلزائر 1قتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة سطي  لية العلوم ااختصص اقتصاد دو  وتنمية ماتدامة  ك

االقتصةادية  مذكرة مقدمة لنيل شةهادة اعاجاةتا يف العلوم -ياثرها املسكتقبلية على القطاع الصكناعي اجلزائري -إتفاقية الشكراكة األورومتوسكطية  مروش يوسة     -2
 .49    2012 -2011  اجلزائر 3ختصص حتليل اقتصادي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجلزائر

 .151  مرجا سابق    حاا كشي  -3
 .42مرجا سابق     كر ة مباركي   -4
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مرة  لناةةةبة لقطاع اخلدما   35مرا  و   دون  غفال  قي القطاعا  وال  تضةةةاعفت اعبالغ اعخصةةةصةةةة  ا بعشةةةر
مرة علا التوا  ما تةةةةايةةةةة اعخطط   237و    59لثةةةةاين و  والبىن التحتيةةةةة علا التوا  ما تةةةةايةةةةة اعخطط الر عي ا

 اخلماسي الثاين. 

 2018 -1990جلزائر خالل الفرتة السياسة املالية يف امسار املطلب ال ا :    
لية بصةةةةفة  قتصةةةةادية يف هذه اعرحلة  جراءا  تصةةةةحيحية جذرية بصةةةةفة عامة  والاةةةةياسةةةةة اعاعرفت الاةةةةياسةةةةة اا   

لاةياسةة اعالية  ااختالال  ال  اشةتد  خطورهتا ابتداءا من منتصة  الثمانينا   مما جعل ا خاصةة قدف تصةحي 
هتمام من أصةةحاب القرار  والاةةياسةةة اعالية هي  ما سةةياسةةة  نفاقية أو سةةياسةةة ضةةريبية أو مزج حتظا جبانب من اا

ظل ااصةةالحا  ا يكلية ال  انتهجتها   و ذا سةةنتطرا    تطورا  الاةةياسةةة اعالية يف اجلزائر يف 1الاةةياسةةتا معا
 من خالل التطرا    الاياسة اانفاقية العامة وسياسة اايرادا  العامة  ذه اعرحلة.   

   1999-1990يف اجلزائر  اليةالسياسة املالفرع األول:    

 : اإليرادات العامة:أوال   

 الوحدة: مليار دينار                                    1999-1990خالل الفرتة اإليرادات العامة يف اجلزائر وتوزيق تطور مي ل : (2) دولاجل

اايرادا   الانوا 
 العامة اامجالية

اايرادا  
 اجلبائية

اايرادا  غا  اجلباية العادية  اجلباية البرتولية 
  اجلبائية

% 
 

% 
1990152.500147.30076.20071.1005.20051.7348.27

1991248.900244.200161.50082.7004.70066.1333.87

1992311.864302.664193.800108.8649.20064.0335.97

1993313.949300.687179.218121.46913.26259.6040.40

1994477.181398.350222.176176.17478.83155.7744.23

1995611.731578.140336.148241.99233.59158.1441.86

1996825.157786.600495.997290.60338.55763.0536.40

1997926.668878.778564.765314.01347.89064.2635.49

1998774.511708.384378.556329.82866.12753.4346.55

1999950.496874.888560.121314.76775.60864.0235.98

ية  املصدر  ئ ) ا وصلة ااحصا الوطين لإلحصاء  وان  الدي ماد علا:  طلبة  اعت ال  (   2011- 1962: من  عداد 

 
 .223     مرجا سابق بلوايف حممد   -1
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لعامة يف اجلزائر خالل الفرتة  وتوزيق  تطور  مي ل    (: 1)   الشكل  نا             1999- 1990اإليرادات ا ر الوحدة: مليار دي

لطلبة  اعتماد علا  املصدر   ( 2)   اجلدول معطيا   : من  عداد ا

تزايةةدا يف اايرادا  العةةامةةة يف اجلزائر بنوعيهةةا اجلبةةائيةةة وغا اجلبةةائيةةة   ( أن هنةةاد2نالحظ من خالل اجلةةدول )   
مليار دينار سةةةةةةةنة    926.668    1990مليار دينار سةةةةةةةنة   152.5   ذ انتقلت من 1999-1990خالل الفرتة  

مليار دينار  ويعزل هذا   774.511لتبلغ    1998% سةةةةةنة  16.41  مه شةةةةةهد  تراجعا بناةةةةةبة تقدر ب  1997
% من هيكل    53.43وال  تشةكل ما ناةبته   الرتاجا  ألسةاس    تراجا  يرادا  اجلباية البرتولية يف نفا الاةنة

 اايرادا  اجلبائية. 

% من  مجةا   51.73هو هيمنةة اجلبةايةة البرتوليةة يف ا يكةل الضةةةةةةةةةةةةةةرييب   ذ أتةا انتقلةت من مةا يالحظ أيضةةةةةةةةةةةةةةا    
%  يف حا   10.59  أي بز دة قةةدر  ب 1999% من هةةذه ا موع سةةةةةةةةةةةةةةنةةة    64.02اجلبةةائيةةة     اايرادا   

ماا ة اجلباية العادية يف  مجا  اايرادا  الضريبية  لذلك تشكل اجلباية البرتولية موردا  يف نالحظ تذبذب وتراجا 
رييب   يث أن تقديرا  هذا اعورد ال ترتكز رئياةيا خلزينة الدولة   ال أن هذا الوضةا ال ياةاهم يف فعالية النظام الضة

علا عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أسةاسةا يف أسةعار احملروقا  ال  ختضةا للتقلبا  الاةعرية يف 
 .1األسواا الدولية   اضافة    عدم استقرار الدوالر األمريكي اعاتخدم كأداة تاوية يف ذلك القطاع

 النفقات العامة  اثنيا:   

 

 

 
أطروحة لنيل شةةةةةةهادة اعاجاةةةةةةتا يف العلوم    -2012-1970دراسكككككة قياسكككككية حلالة اجلزائر   –  ديياثر السكككككياسكككككة املالية على النمو اإلقتصكككككامعط هللا أمال    -1

 .262-261    2015-2014ااقتصادية ختصص اقتصاد كمي  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماان  اجلزائر 
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 الوحدة: مليار دينار                                           1999-1990: مي ل تطور النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة (3) دولاجل

  نفقا  التجهيز  نفقا  التايا  يموع النفقا  العامة الانوا 
% 

 
% 

1990136.50088.80047.70065.0534.95

1991212.100153.80058.30072.5127.49

1992420.131276.131144.00065.7234.28

1993476.627291.417185.21061.1438.86

1994566.329330.403235.92658.3441.66

1995759.617473.694285.92362.3637.64

1996724.609550.596174.01375.9924.01

1997845.196643.555201.64176.1423.86

1998875.739663.855211.88475.8124.19

1999961.682774.695186.98780.5619.44

ية    املصدر:  ئ ) ا وصلة ااحصا الوطين لإلحصاء  الديوان  ماد علا:  طلبة  اعت ال  ( 2011- 1962من  عداد 

 الوحدة مليار دينار         (                          1999 - 1990النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة )وتوزيق تطور مي ل  : (2)الشكل 

اجلدول   املصدر:  ماد علا معطيا   طلبة  اعت ال  ( 3)  من  عداد 

( تزايةد النفقةا  العةامةة يف اجلزائر  حيةث  1999-1990)اعمتةدة با الفرتة أن يف   (3)اجلةدول    نالحظ خالل   
مه       أو  ةكمر   1995مليةةار دينةةار سةةةةةةةةةةةةةةنةةة    759.617      1990مليةةار دينةةار سةةةةةةةةةةةةةةنةةة    136.5انتقلةةت من  
   وفق مرحلتا أساسيتا:1999مليار دينار سنة  961.682

مليةار دينةار يف  623.117(: تزايةد اانفةاا العةام خالل هةذه اعرحلةة  قةدار  1995-1990اعرحلةة األو : ) -   
  ويرجا ذلك أسةةةةةةةاسةةةةةةةا    تزايد حجم 1990% مقارنة باةةةةةةةنة  556.49أي بناةةةةةةةبة تقدر  وا     1995سةةةةةةةنة  

 473.694     1990مليار دينار سةنة    88.8اانفاا علا نفقا  التاةيا ) الرواتب واألجور ( الذي ارتفا من 
  1994و  1991  كما عرفت نفقا  التجهيز هي األخرل ارتفاعا ملحوظا با سةةن   1995ليار دينار يف سةةنة  م

 من  مجا  النفقا . %41.66% مه انتقلت    ما نابته 27 ذ كانت اثل 
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النقد  (: وهي اثل مرحلة ااصةةةةةةةةةالحا  ا يكلية اعدعومة من قبل صةةةةةةةةةندوا  1999-1995اعرحلة الثانية: )  -   
 .1الدو  الرامية    تقليص اانفاا العام ورفا أشكال الدعم اعقدمة من طرف الدولة

تقدر ب  1995فخالل هذه الفرتة زاد  حصةةةة نفقا  التاةةةيا من  مجا  النفقا  العامة  حيث كانت سةةةنة     
اسفضةت حصةة    ويف اعقابل فقد 1999% سةنة  80.56مه     1997% سةنة  76.14% وانتقلت    62.36

مه  1997% سةةةنة  23.86   1995% سةةةنة  37.64نفقا  التجهيز من  مجا  النفقا  العامة  ذ تراجعت من  
وهذا راجا أسةاسةا    بر،مج ااصةالح ا يكلي اعدعوم من قبل صةندوا النقد الدو    1999% سةنة  19.44   

ا ال أمام القطاع اخلا   األمر الذي أثر  الذي فرض مشةةةةةةروطية هتدف    تقليص دور الدولة االقتصةةةةةةادي وفت   
 .2علا هيكل اانفاا العام يف اجلزائر

 2018-2000السياسة املالية يف اجلزائر الفرع ال ا :    

 أوال: اإليرادات العامة   
 الوحدة: مليار دينار                                 2018-2000اإليرادات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة وتوزيق مي ل تطور (: 4) دولاجل

 الانوا 
اايرادا  

 العامة اامجالية
اايرادا  
 اجلبائية

 اجلباية العادية  اجلباية البرتولية 
اايرادا  غا 

  اجلبائية
% 

 
% 

20001578.1611522.7391173.237349.502055.422077.0422.96

20011505.5261354.627956.3890398.2380150.89970.6029.40

20021603.1881425.800942.9040482.8960177.38866.1333.87

20031974.4661809.9001284.975560.9250164.56670.9929.01

20042229.8992066.1101485.699580.4110163.78971.9028.11

20053082.8282908.3082267.836640.4720174.52077.9722.03

20063639.9253434.8842714.000720.8840205.04179.0120.99

20073687.9003478.6002711.850766.7500209.30077.9522.05

20082902.4482680.6891715.400965.2890221.75963.9936.01

20093275.3623073.6121927.0001146.612201.75062.6937.31

20103074.6442799.6441501.7001297.940275.00053.6346.37

20113403.1082978.2981529.4001448.890424.81051.3548.65

20123804.0003427.6001519.0001908.600376.40044.3155.69

20133895.3003646.9001615.9002031.000248.40044.3055.70

20143927.8003669.2001577.7002091.500258.60042.9957.01

20154552.5004077.6001722.9002354.700475.00042.2557.75

20164747.4304405.2301682.5502722.68095.000038.1961.81

20175635.5145045.4942200.1202845.374100.00043.6056.40

20186714.2655809.2452776.2183033.027105.02047.7852.22

 من  عداد الطلبة  اعتماد علا:  املصدر:

 
 .274     مرجا سابق هللا أمال   معط  -1
 .274  مرجا سابق   معط هللا أمال  -2
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 .( 1962-2011الديوان الوطين لإلحصاء ) النشرة ااحصائية  -

 (. 2015الديوان الوطين لإلحصاء )اجلزائر ابألرقام نتائج  -

 . 2018إىل  2016قوانت املالية للسنوات من  -

 الوحدة: مليار دينار                                    2018 - 2000اإليرادات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  وتوزيق مي ل تطور (: 3الشكل )

 (4) اجلدول معطيا  من  عداد الطلبة  اعتماد علا  املصدر:

 (:4)اجلدول  نالحظ من خالل   

  وهذا بفعل تراجا 2000مقارنة باةةةةةةةنة   2001يف اجلزائر عرفت اسفاضةةةةةةةا طفيفا سةةةةةةةنة   أن اايرادا  العامة  -   
  ومن 2000% من يموع اايرادا  اجلبائية سةةةةنة  77.04ته  ناةةةةبالبرتولية ال  كانت تشةةةةكل ما  حجم اايرادا  

 3687.9     2002مليار دينار سةةةةةةةنة    1603.188 ذ انتقلت من    مه شةةةةةةةهد  اايرادا  العامة تزايدا تدرجييا 
%  هذا التزايد يف قيمة اايرادا  كان مدعوما بواسةطة 43.47أي بناةبة ز دة تقدر ب   2007مليار دينار سةنة  
 ا يقارب   2005و  2004  يرادا  اجلباية البرتولية  ألسةةةةةةاس  حيث ارتفعت قيمتها با سةةةةةةن   اارتفاع الكبا يف

%  ويرجا هذا النمو  لكامل    اارتفاع يف أسةةةةةةةعار 52مليار دينار  حمققة بذلك معدل منو سةةةةةةةنوي قدره   782
 .1احملروقا  يف األسواا الدولية

فقد شةةةةةةةةةهد  اايرادا  العامة حالة من عدم ااسةةةةةةةةةتقرار  ولكن    2010و    2008أما يف الفرتة با سةةةةةةةةةن    -   
مليار   3403.108   ذ انتقلت من 2015وصةةةةةةوال    سةةةةةةنة   2011سةةةةةةرعان ما عاد     التزايد بدءا من سةةةةةةنة  

 .2015مليار دينار سنة  4552.5    2011دينار سنة 

 ذ   2015و   2006رتولية يف يموع اايرادا  اجلبائية شةةةةهد  تراجعا ماةةةةتمرا با عامي  ماةةةةا ة اجلباية الب  -   
من يموع اايرادا  اجلبائية خالل اعدة اعذكورة  نتيجة تذبذب   %42.25%     79.01من ما ناةةةبته   تانتقل

أسةةةةةةةعار احملروقا  يف األسةةةةةةةواا العاعية من جهة ونتيجة تطور حجم اجلباية خارج احملروقا  من جهة أخرل  وهذا 

 
 .38    مرجا سابق  نذير  سا -1
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عةة  بةةدوره راجا    تطور حجم اايرادا  اعتةةأتيةةة من الضةةةةةةةةةةةةةةرائةةب اعبةةاشةةةةةةةةةةةةةةرة وغا اعبةةاشةةةةةةةةةةةةةةرة بكةةل أنواعهةةا ويمو 
  واسةةةةةةةةةتمر الوضةةةةةةةةةا كما هو عليه رغم  20151-1990ااصةةةةةةةةةالحا  ااقتصةةةةةةةةةادية اعطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة 

   ذ 2017اارتفاع اعلحو  يف حجم اجلباية البرتولية نتيجة التحاةةةةةةةةةةةن الطفي  يف أسةةةةةةةةةةةعار احملروقا  بعد سةةةةةةةةةةةنة  
 .   2018سنة 2349.694   سنة  2016سنة   1682.550انتقلت من 

  النفقات العامةاثنيا:    

 الوحدة: مليار دينار                                   2018 -2000مي ل تطور وتوزيق النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة (: 5)دول اجل

 : من  عداد الطلبة  اعتماد علا املصدر:

 .(2011-1962الديوان الوطين لإلحصاء ) النشرة ااحصائية  -

 (. 2015الديوان الوطين لإلحصاء )اجلزائر ابألرقام نتائج  -

 . 2018إىل  2016للسنوات من قوانت املالية  -

 
أطروحة مقدمة لنيل  (  2015-1990الل الفرتة خراسككة  ليلية قياسككية يف اجلزائر  أثر السككياسككة النقدية واملالية لتحقيي التنمية املسككتدامة ) د  عبد  رزيقة  -1

 .141    2019-2018جيال  بونعامة مخيا مليانة  اجلزائر   قتصادي وتنمية ماتدامة  جامعة شهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصادية ختصص حتليل ا 

  نفقا  التجهيز  نفقا  التايا  يموع النفقا  العامة الانوا 
% 

 
% 

20001178.122856.1930321.929072.6727.33

20011321.028963.6330357.395072.9527.05

20021550.6461097.716452.930070.7929.21

20031639.2651122.761516.504068.4931.51

20041888.9301250.894638.036066.2233.78

20052052.0371245.132806.905060.6839.32

20062453.0141437.8701015.14458.6141.39

20073108.6691674.0311434.63853.8546.15

20084191.0532217.7751973.27852.9147.09

20094246.3342300.0231946.31154.1645.84

20104466.9402659.0781807.86259.5240.48

20115731.4073797.2521934.15566.2533.75

20127058.2004782.9002275.50067.7632.24

20136024.1004131.5001892.60068.5831.42

20146995.8004494.3002501.40064.2435.76

20157656.3004617.0003039.30060.3039.70

20167984.1804807.3323176.84860.2139.79

20176883.2144591.8412291.37366.7233.28

20188627.7784584.4624043.31653.1346.87
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 الوحدة: مليار دينار                                     2018  - 2000النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  وتوزيق (: مي ل تطور4الشكل )

 (5معطيا  )  من  عداد الطلبة  اعتماد علا اجلدول  املصدر:

  2010و   2000تزايد تدرجيي با سن   ( نالحظ أن النفقا  العامة يف اجلزائر كانت يف  5من خالل اجلدول )   
در   فقد انتقلت النفقا  العامة من قيمة تقسةةةةواء علا حد  يف نفقا  التجهيز ونفقا  التاةةةةيا ذا التزايدللا هو 

. و كن تفاةةةةةةةا ذلك سنه  2010مليار دينار سةةةةةةةنة    4466.940     2000مليار دينار سةةةةةةةنة  1178.122  ب
( الةةذي احور  ألسةةةةةةةةةةةةةةةاس حول عمليةةا  بعةةث 2004-2001راجا    بر،مج دعم اانعةةاش ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةادي )  

 .1النشاطا  اانتاجية الفالحية

فقد تضةةةةةاعفت قيمة اانفاا العمومي بشةةةةةكل كبا   ذ زاد    2014و  2010أما يف الفرتة اعمتدة با سةةةةةن      
هي    أما نفقا  التجهيز 2010عن ما كانت عليه سةةنة   2014% سةةنة 57.59نفقا  التاةةيا بناةةبة تقدر ب  

لز دة الاةريعة النفقا  العامة %. وناةتثين من هذه ا72.27فقد زاد  يف نفا الفرتة بناةبة تقدر  وا  األخرل  
وال  شةهد  اسفاضةا طفيفا باةبب ااسفاض يف التحويال  اجلارية وبقدر أقل    اسفاض نفقا     2013لاةنة  

فقد اسفضةةةةةت النفقا  العامة وعلا وجه اخلصةةةةةو  نفقا  التجهيز بشةةةةةكل   2017  أما يف سةةةةةنة  2اعاةةةةةتخدما
ولية جراء اسفاض أسةعار البرتول وتوجه الدولة  و سةياسةة التقشة   ملحو  باةبب تبعا  اسفاض اايرادا  البرت 

 .2018مه عاد  النفقا     التزايد يددا ما حلول سنة 

 

 

 

 
 .178مرجا سابق      حاا كشي   -1
  أطروحة مقدمة لنيل 2014 -1990دراسككككككة تطبيقية للفرتة  -اإلقتصككككككادية يف اجلزائر مسككككككامهة ترشككككككيد اإلنفاق احلكومي يف  قيي التنمية طارا قدوري   -2

 .203    2016-2015شهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصادية ختصص نقود واويل  جامعة حممد خيضر باكرة  اجلزائر  
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 السياسة النقدية يف اجلزائر  املبحث ال ا :   

قيمنة الاةةياسةةة اعالية للدولة علا الاةةياسةةة النقدية    (1962)ايز الوضةةا ااقتصةةادي يف اجلزائر بعد ااسةةتقالل     
 قدام الدولة علا يموعة من ااصةةةةةةةةةةالحا  ااقتصةةةةةةةةةةادية اثل أ ها يف سةةةةةةةةةةن قانون النقد     تاية الثمانينا  ما  

ذا اعبحث سةةةةوف نتطرا      ويف هي رسةةةةم اخلطوط العريضةةةةة للاةةةةياسةةةةة النقدية يف اجلزائرذوال  10-90والقرض 
 أهم احملطا  الرئياية ال  مر  قا الاياسة النقدية يف اجلزائر.

  1989 -1962السياسة النقدية يف اجلزائر  املطلب األول: مسار   

 الفرع األول: السياسة النقدية يف اجلزائر غداة اإلستقالل    

عبارة عن مرحلة  سةةةةةةةةةةةةيا النظام النقدي الوطين وبناء نظام  1990و  1962تعترب اعرحلة اعمتدة با سةةةةةةةةةةةةن      
بنكي قائم علا فلاةةةةفة التنمية ااقتصةةةةادية اععتمدة آنذاد. كما أن هذه اعرحلة شةةةةهد  بدورها حماوال  لتكيي   

 .1النظام النقدي و دخال بعض ااصالحا  عليه  و ن كانت حمدودة يف نطاا ضيق

رتجاع اجلزائر للاةةةةلطة النقدية وتكوين النظام اعصةةةةريف وانتهاج التخطيط  ويشةةةةكل ايز  هذه اعرحلة أيضةةةةا  سةةةة   
القرض اعصةةريف النمط الرئياةةي لتمويل النشةةاط اانتاجي وذلك لضةةع  قدرة التمويل الذايت والطلب علا القروض 

روض اعطلوبة من األعوان اعصةةرفية نتيجة لنفا اعشةةاريا ااسةةتثمارية  وعليه فإن مقابال  الكتلة النقدية كانت الق
لتحقيق ماةتول معا من النشةاط يف القطاع ا قيقي  ومعدال  الفائدة اعطبقة كانت حتدد  دار   ويشةكل  طا 
القرض النمط الرئياةةةي يف ضةةةبط النشةةةاط البنكي  يث يكون هذا التأطا مركز   أما طبيعة النقود يف هذه الفرتة مل 

ما أصةةةةةدر  العملة الوطنية مل تاةةةةةتعملها كأداة نشةةةةةيطة للتنمية ومل تاةةةةةتعملها يف عالقتها يو   ا اهتمام كبا  فعند
  الذي ألغا الاةق  أو ا د األقصةا لتاةبيقا  البنك اعركزي للخزينة 1966الدولية. وما يىكد ذلك قانون اعالية  

يقا  ومن طرف البنود التجارية  العامة  حيث كان اويل عجز اعيزانية آليا من طرف البنك اعركزي يف شةةةةكل تاةةةةب
عن طريق ااكتتاب ااجباري لاةةةةةةةةةةةندا  اخلزينة  الذي نتج عنه دين للخزينة لاه اجلهاز اعصةةةةةةةةةةةريف  أما اعهام ال  
كل  قا البنك اعركزي فنجد أتا تتمثل يف توفا الظروف اعالئمة لتنمية منظمة لإلقتصةةةةةةةةةةةاد الوطين وا فا  عليها 

لقرض والصةةرف  ومن خالل ترقية اسةةتعمال مجيا موارد اانتاج يف البالد ما ا ر  علا ضةةمان يف ميدان النقد وا
 .2استقرار النقد داخليا وخارجيا

  أعاد  الاةةةلطة النظر يف األسةةةا ال  يرتكز عليها البنك اعركزي  1965نظرا  ذه الظروف و ابتداءا من سةةةنة     
ة. لكن ما  يز تغيا هذه الفرتة ضةةةةةةة يل جدا  مما اسةةةةةةةتدعا تغيا القانون وكل اعبادئ ال  تقوم عليها تاةةةةةةةيا العمل
 

 .323 – 322    ، بق امرجا س  ااقتصاد النقدي والبنكي الطاهر لطرش    -1
  أطروحة مقدمة لنيل شةةةةةهادة اعاجاةةةةةتا يف العلوم  2009-2000النقدية ودورها يف ضككككبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة الاةةةةةياسةةةةةة اكن  لونيا    -2

 .163-162    : ، 2011-32010  3ااقتصادية ختصص نقود وبنود  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجلزائر
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األسةةةةاسةةةةي للبنك اعركزي والبنود التجارية والاةةةةياسةةةةة النقدية واالقتصةةةةاد النقدي ككل. من خالل ااصةةةةالح اعا  
ومة اعصةرفية الذي ينص علا التخطيط اعركزي ااجباري وأعطا األولوية للتخطيط علا العملة واعنظ 1971لاةنة  

والذي  (  1973  -1970  ). وأصةةةةةةةب  ذلك مىكدا عند تنفيذ اعخطط الر عي األول 1973الاةةةةةةةياسةةةةةةةية يف سةةةةةةةنة  
  1971. وأتا ااصةةالح اعا  لعام 1كرس اخليار النهائي للتخطيط اعركزي كنظام لتنظيم االقتصةةاد وتاةةياه وتنميته

 لضبط نظام التمويل وحتديد عالقا  التمويل األساسية فيه.

ترد النظام البنكي ا ال للخزينة العمومية يف اويل ااسةتثمارا  اعخططة للقطاع العمومي ما  1978ويف سةنة     
  لغاء القرض البنكي اعتوسط اعدل فيه  ستثناء بعض النشاطا  مثل النقل واخلدما .

ريف بشةكل يتماشةا و عادة  ونظرا للتغاا  ااقتصةادية ال  عرفتها اجلزائر وال  اجنر عليها تغا هيكل اجلهاز اعصة   
هيكلة و صالح اعىساا  األخرل. فإذا  عادة هيكلة النظام البنكي هدفها األساسي هو تدعيم اختصا  البنود  
فلق بنود جديدة تتكفل بقطاعا  حمددة  هتدف أيضةا    ختفيض سةلطة البعض منها ال  حققت كاةبا بفضةل 

: 2اةةةةةها تتمتا بثقل ما  معترب  و ذا مت  نشةةةةةاء بنكا اثنا  اااحتكار يف أجزاء مهمة من ااقتصةةةةةاد وجد  نف
 بنك التنمية احمللية.بنك الفالحة والتنمية الريفية و 

  وال  أد   لاةةةةةلطا      عادة  1986ظلت الاةةةةةياسةةةةةة النقدية بيد اخلزينة العمومية حىت األزمة البرتولية عام     
الصةةةادر يف  12-86فيها الاةةةياسةةةة النقدية واعالية وذلك من خالل قانون النظر يف الاةةةياسةةةة االقتصةةةادية اعتبعة  ا 

 . 3مت  دخال  صالح جذري علا الوظيفة البنكيةذ واعتعلق بنظام البنود والقرض    1986أو   19

 1988جانفي   12يف   01-88ويف  طار التنظيم اجلديد لإلقتصةةةةةةةةةةةةةاد قامت الاةةةةةةةةةةةةةلطا  عصةةةةةةةةةةةةةدار قانون رقم     
واعتضةمن القانون التوجيهي للمىسةاةا  العمومية ااقتصةادية وألن البنود مىسةاةا  عمومية كان ال بد من تعديل 

جانفي   12يف   06-88وقذا اخلصةةةةةةةةةةو  مت  صةةةةةةةةةةدار قانون   01-88ليتماشةةةةةةةةةةا ما قانون رقم    12-86القانون 
 .124-86اععدل واعتمم للقانون  1988

يتمتا  استقاللية   1989اعركزي طيلة الفرتة اعمتدة من ااستقالل    غاية    يبدو من خالل ما سبق أن البنك   
ال  اكنه من  عداد الاياسة النقدية وتنفيذها علا الرغم من كل احملاوال  اعادة ااعتبار له  بقي يرد آلة لضخ 

 
دكتوراه يف العلوم  ال  رسةةةةةةةةةةالة مقدمة لنيل شةةةةةةةةةةهادة  2014-1990حالة اجلزائر –دور السككككككككياسككككككككة النقدية يف معاجلة اختالل ميزان املدفوعات  اجي مسية  ح -1
 .222    2016-2015رة  اجلزائر  اقتصاد   النقود والبنود وأسواا اعال  جامعة حممد خيضر باك قتصادية ختصصاا
 .272    2008سكندرية     مىساة شباب اجلامعة  ااقتصاد املصريفاإلعبد هللا خبابة    -2
 .195-194      2001ا  اجلامعية  اجلزائر     ديوان اعطبوعتقنيات البنوكالطاهر لطرش    -3
 .195    الطاهر لطرش  مرجا نفاه -4
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قا الاةةةةةياسةةةةةة النقدية يف هذه اعرحلة  األموال للخزينة العمومية اعاةةةةةيطرة علا النظام اعا   وهذا ما انعكا علا وا
 .1حيث ظلت غا واضحة اععامل

 ) % (                                                          1990 إىل  1962مي ل تطور معدل إعادة اخلص  يف اجلزائر من (: 6) دولاجل

 اععدل    غاية  ااب ابتداء من 
01/01/196331/12/19713.75%

01/01/197230/09/19862.75%

01/10/198601/05/19895%

02/05/198921/05/19907%

 .2009النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر مارس : املصدر

                                               ) % (                                              1990إىل   1963(: مي ل تطور معدل إعادة اخلص  يف اجلزائر يف الفرتة من 5الشكل )

 ( 6) : من  عداد الطلبة  اعتماد علا اجلدول املصدر

نالحظ أنه يف الفرتة أن معدال   عادة اخلصةةةةةةةةةةم حمددة وفقا ما  ليه التوجيه اععمول به     (6)من خالل جلدول    
وذلك بشةةةةةةةكل ال يتالءم ما الواقا ااقتصةةةةةةةادي اجلزائري آنذاد  حيث تبتعد كليا عن متغاا  الاةةةةةةةياسةةةةةةةة النقدية  

 اجلزائرية الفعلية.

 10-90ون النقد والقرض بعد صدور قانسياسة النقدية يف اجلزائر الفرع ال ا : ال   

قتصةةةةاد نتقال من اانية وتشةةةةريعية وال  تزامنت ما ااشةةةةهد  الاةةةةياسةةةةة النقدية يف اجلزائر عدة  صةةةةالحا  قانو    
أفريل  14الصةةةةةةةادر يف  10-90قانون اعتعلق  لنقد والقرض الاعخطط مركز     اقتصةةةةةةةاد الاةةةةةةةوا  حيث يعترب  

وأدائه    يجديدة فيما يتعلق  لنظام البنك  الإلصةةةالحا .فقد محل أفكار من القوانا التشةةةريعية األسةةةاسةةةية    1990
 :102-90ومن أهم اعبادئ ال  نص عليها قانون النقد والقرض 

 الفصل با الدائرة النقدية والدائرة ا قيقية. -

 
قتصةادية ختصةص اقتصةاد التنمية   يف العلوم اا  هدكتورا الطروحة مقدمة لنيل شةهادة  أ  قتصكادي املباريبالتكامل اإلنقدية يف تعزيز دور السكياسكات المناة النوري    -1

 .159    2017-2016يا  جامعة  تنة  اجلزائر   قتصادية والتجارية وعلوم التاكلية العلوم اا
 .196-195 بق     االطاهر الطرش  تقنيا  البنود  مرجا س -2
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 الفصل با الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة. -
  نشاء سلطة نقدية وحيدة ماتقلة. -
 اجلزائر.بنك قتصاد حتت  شراف لإلهامة للاياسة النقدية كأداة ضبط  عطاء مكانة  -

حيث وضةةةا ااطار القانوين للاةةةياسةةةة النقدية ووضةةة  ماةةةار تطورها  من خالل  عادة تنشةةةيط وظيفة الوسةةةاطة    
والقرض يف ظل   اعالية و براز دور النقد والاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة النقدية و رجاع صةةةةةةةةالحيا  الاةةةةةةةةلطة النقدية يف تاةةةةةةةةيا النقد

 استقاللية واسعة.

هو دخول اجلزائر يف مفاوضةةةةةةةةةا  جديدة ما مىسةةةةةةةةةاةةةةةةةةةا  النقد الدولية  وذلك من أجل    ن ما ميز هذه الفرتة   
ئتماين األول يف ستعداد اان وقعت علا اتفاقية ااأعدا  علا الرغم من أتا قد سبق و صول علا قروض ومااا 

تفاقيتا الاةةابقتا جلأ   الاةةلطا  اجلزائرية للمرة الثالثة    وبعد فشةةل اا1991  مه الثانية يف جوان 1989عام  
تفاا اعوسةةةةةةا أو ما ياةةةةةةما بر،مج التعديل ا يكلي  والذي مت يف مرحلتا: مرحلة  برام اتفاقية يف  طار بر،مج ااا

 –  1995اي  مة  22و مرحلةة التعةديةل ا يكلي من    1995مةاي   21 –  1994مةاي   22التثبيةت ا يكلي من 
 .  11998ماي  21

رتفاع  حيز التنفيذ  وتزامنا ما اا 10-90وبعد مضةةةي أكثر من عشةةةر سةةةنوا  من دخول قانون النقد والقرض    
لطا  النقدية  وال  ة مالية  وعليه قامت الاةةحقتصةةاد اجلزائري يعيش  بو جعل اااعتواصةةل يف أسةةعار البرتول  مما 

  :2وامر رائسية  كان  ا واقا علا ماار الاياسة النقدية وال  نلخصها كما يليأكانت  وجب 

األمر ببعض ااصةةةةةةةةةةالحا  علا     وجاء هذا2001فيفري   27اعىرخ يف  01- 01األمر رقم   -
ب اادارية يف تاةةةيا  اعتعلق  لنقد والقرض  حيث ما هذا القانون وبصةةةفة مطلقة اجلوان  10-90 قانون

 .البنك اعركزي دون اعااس بصلب القانون ومواده
  وجةةاء هةةذا األمر بعةةد مةةا تيقنةةت الاةةةةةةةةةةةةةةلطةةا  2003أو     26اعىرخ    11-  03األمر رقم   -

  كبعد الفضةةةةةةائ  اعتعلقة ببن  ايف أداء اجلهاز اعصةةةةةةريف  ال سةةةةةةيم  اجلزائرية من الضةةةةةةع  الذي ال زال يتخبط
اخلليفة وبنك الصةةناعة والتجارة اجلزائري  والذي كشةة  عن ضةةع  آليا  الرقابة والتحكم من طرف بنك  

اجلزائر ضةةةةةةمن هذا األمر تكيي  نظام أمنها اعا  ما ت  فقد حاول  اجلزائر  عتباره سةةةةةةلطة نقدية ماةةةةةةىولة.
 اعقاييا العاعية.

  الةةذي 2010أو     26الةةذي أدخةةل يف     01  -  03مم لفمر  اععةةدل واعت  04  -10األمر   -
جاء عصةالح هام اطار الاةياسةة النقدية وتعزيز ااطار اععلومايت  ا  و كن تلخيص أهم ما جاء به فيما 

 
 .169    2009-2000الاياسة النقدية ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة      كن لونيا -1
      2015   19يلة معارف  العدد   (2013-2000قتصككادية يف اجلزائر )فعالية السككياسككة النقدية يف  قيي أهداف السككياسككة اإلموسةةةا بوشةةةنب    -2

94-95. 
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تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف ا ر  علا اسةةةةةةتقرار األسةةةةةةعار وتوفا أفضةةةةةةل الشةةةةةةروط يف ميادين النقد  بلي:  
تدعيم   فا  عليها لنمو سةةةةةريا لالقتصةةةةةاد ما سةةةةةهر علا االسةةةةةتقرار النقدي واعا .والقرض والصةةةةةرف وا 

الرقابة الداخلية للمصةارف واعىسةاةا  اعالية و طا اعخاطر  ا ما با اعصةارف والاةيولة ومالئمة التاةيا  
 ار  بنك اجلزائر علا الاا ا ان لنظم الدفا وفعاليتها وسالمتها. احملاسيب.

 : معدل إعادة اخلص  أوال   

 عادة اخلصةةم وهو أقدم األدوا  اعاةةتخدمة من طرف بنك اجلزائر للحصةةول علا الاةةيولة   وتتم مقابل التنازل    
له عن سةةةندا  قام هذا البنك نفاةةةه فصةةةمها للغا يف مرحلة سةةةابقة  واجلدير  لذكر أن معدل فائدة اخلصةةةم ظل 

 1989   ال أنةه وبةدءا من هةذا التةاريخ ولغةايةة  %2.75عنةد ناةةةةةةةةةةةةةةبةة تقةدر ب   1986   غةايةة  1961 بتةا منةذ 
عرف تغاا  عديدة متتالية  وكان أصةةةةةةةغر من معدل الفائدة الدائن  مما مل افز البنود التجارية علا تعب ة اادخار 

العملية  كن أن   اخلا . ولقد حدد قانون النقد والقرض شةروط  عادة اخلصةم لدل بنك اجلزائر  ما العلم أن هذه
يت يوضةةةةةةةةةةةةة  تطورا     واجلدول اآل10-90من قانون النقد والقرض  72و  69تتم وفق الصةةةةةةةةةةةةةيغ التالية ) اعادتا  

 :1معدل  عادة اخلصم

                                                     ) % (                                                                                                      2018 -1990(: مي ل تطور معدل إعادة اخلص  يف اجلزائر للفرتة 7اجلدول )
 معدل اخلصم تاية  ريخ التطبيق  ريخ التطبيق

30/09/199110.5 22/05/1990 من

09/04/199411.5 01/10/1991 من

01/08/199515 10/04/1994 من

27/08/199614 02/08/1995 من

20/04/199713 28/08/1996من 

28/06/199712.5 21/04/1997 من

17/11/199712 29/06/1997من 

08/02/199811 18/11/1997 من

 08/09/19999.5 09/02/1998من 

26/01/20008.5 09/09/1999 من

21/10/20007.5 27/01/2000من 

19/01/20026 22/10/2000 من

31/05/20035.5 20/01/2002من 

 
  23اةةكرة  العدد ناةةانية  جامعة حممد خيضةةر  ب  يلة العلوم اا90/10أدوات السككياسككة النقدية يف اجلزائر بعد صككدور قانون النقد والقرض ماجدة مدوخ   -1

 .375-374      2001نوفمرب 
 
 



 الفصلالثاني:تقييمأداءالسياسةالماليةوالسياسةالنقديةفيالجزائر

 

53 
 

06/03/20044.5 01/06/2003 من

30/09/20164 07/03/2004من

3.5 حىت اآلن30/09/2016من

   : من  عداد الطلبة  اعتماد علا:املصدر

 . 19   2010سبتمرب  11الثالثية رقم بنك اجلزائر: النشرة ااحصائية  -

 .19   2015ديامرب   32بنك اجلزائر: النشرة ااحصائية الثالثية رقم  -

 .19   2020مارس  49ااحصائية الثالثية رقم  النشرةاجلزائر:  بنك -

لقد مت تعديل معدل اخلصةةةةةم منذ أن مت صةةةةةدور قانون النقد والقرض تقريبا كل سةةةةةنة باةةةةةبب منو الكتلة النقدية      
والذي يرجا    حترير األسةةةةةعار وحتقيق البنك اعركزي ألهدافه  خاصةةةةةة منها التخفي  من حدة التضةةةةةخم يف  طار 

  1989سةةةنة    7.5%   غاية شةةةهر أفريل من لتطها اعا  لإلقتصةةةاد  حيث قام بنك اجلزائر برفا معدل اخلصةةةم  
  1994ليثبت هذا اععدل    غاية شةةهر أفريل من سةةنة   1991سةةنة  %11.5   مه  1990من    %10.5   

   ال أن ارتفاع معدل التضةخم نتيجة تدهور سةعر الصةرف وحترير األسةعار 1995يف   %15لاتفا بعدها    ناةبة 
هذه    بة وأقل من معدل التضةةةخم مما أفقدة سةةةالياعطلوب  ذلك أن أسةةةعار الفائدة ا قيقحالت دون حتقيق ا دف  

     1998سةةةةةةنة   %9.5عرف معدل اخلصةةةةةةم اسفاضةةةةةةا من  2002   غاية   1995األدوا  فعاليتها.ومنذ سةةةةةةنة  
سةةةةةةةنة   % 29يف تاية الاةةةةةةةنة  وهذا نظرا للتحكم يف معدل التضةةةةةةةخم واسفاضةةةةةةةه من  %5.5و  2002بداية   6%

 ما تاجيل أسعار فائدة حقيقية موجبة. 2002سنة  1.4 %    1995

  وذلك لتحاةةةةةةا الوضةةةةةةعية  2016  ليثبت    غاية  %4 سةةةةةةتقر معدل  عادة اخلصةةةةةةم عند   2004ومنذ سةةةةةةنة     
 . 2015اعثالية للبنود مما أدل قا    ااحجام عن طلب التمويل لدل بنك اجلزائر يف سنة 

  حتياطي اإلجبارياثنيا: يلية اإل   

تىدي آلية ااحتياطي ااجباري دورا مهما يف التحكم يف الاةةةةةةةةةةةةةةيولة اعصةةةةةةةةةةةةةةرفية   رتكازها علا لميد جزء من    
صةةةةةةةةةةةةةةلةت عليهةا البنود التجةاريةة يف حاةةةةةةةةةةةةةةةاب لةدل البنةك اعركزي  وتعتمةد آليتهةا علا رفا ناةةةةةةةةةةةةةةبةة  الودائا ال  حت

ااحتيةةاطي يف ا ةةاال  ال  يريةةد فيهةةا البنةةك اعركزي تقليص العرض النقةةدي  يف حا يلجةةأ    فرض معةةدال   
 متدنية يف ا اال  ال  يريد فيها ز دة حجم العرض النقدي.

   ذ خصةصةها 90/10اطي ااجباري يف اجلزائر  من اآلليا  الرقابية ال  اسةتحدثها القانون تعترب سةياسةة ااحتي   
   ال يف %28 ادة قانونية صةةةةةةةةةةةراة  حدد فيها صةةةةةةةةةةةالحيا  بنك اجلزائر يف فرض هذه الناةةةةةةةةةةةبة بقيمة ال تتعدل  

حاال  الضةةةةةةرورة اعنصةةةةةةو  عليها قانونيا  وفوضةةةةةةه اسةةةةةةتخدامها كإحدل أدوا  الاةةةةةةياسةةةةةةة النقدية   ال أن األمر 
مل يذكر أداة ااحتياطي ااجباري بصةةورة مباشةةرة  غا أن بنك اجلزائر أعاد    90/10اععدل اعتمم للقانون    03/11
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ضةةوع ةتل  الودائا اجلارية ألجل  وسةةندا  الصةةندوا   . وال  حدد من خال ا خ2004تعليمة صةةادرة عنه سةةنة  
الذي  كن أن   ااجباريدفرت التوفا  الودائا اعشةةةةرتطة يف عمليا  ااسةةةةرتداد والودائا األخرل. ععدل ااحتياطي 

من دون اسةةتثناء و ألسةةلوب نفاةةه. ويتم حتيد وعاء ااحتياطي ااجباري بصةةورة شةةهرية تبدأ من %15يصةةل حىت 
 .1رالشه منتص  

 ) % (                                                 2000- 1994(: مي ل تطور معدل اإلحتياطي اإلجباري يف اجلزائر للفرتة 8دول )اجل

1994199519961997199819992000 الانوا 

 2.52.5 2.52.52.52.52.5 معدل االحتياطي

 . 2009النشرة ااحصائية لبنك اجلزائر : من  عداد الطلبة  اعتماد علا املصدر

ااجبارية  حتياطا   ئر من  بنك اجلزائر عائدا علا اااضةةةةافة    ذلك يتضةةةةمن تطبيق هذه الاةةةةياسةةةةة يف اجلزا    
 اجلزائر.يف شكل فائدة  يتم حااقا انطالقا من حجم ااحتياطي ااجباري  ومدة مكوثها لدل بنك 

  :20012يوض  اجلدول التا  تطور معدال  ااحتياطي ااجباري ومعدال  الفائدة اعمنوحة عليها منذ سنة    

                                               ) % (                                         2018 -2001(: مي ل تطور معدل وحج  اإلحتياطي اإلجباري يف اجلزائر للفرتة  (9دولاجل

200120022003200420052006200720082009 الانة

حتياطي معدل اا
34.56.256.56.56.56.588 ااجباري

معدل الفائدة علا  
42.52.51.751110.750.75 حتياطي ااجبارياا

201020112012201320142015201620172018 الانة

حتياطي معدل اا
99111212128410 ااجباري

معدل الفائدة علا  
0.50.50.50.50.50.50.50.50.5 حتياطي ااجبارياا

 اعصدر: من  عداد الطلبة  اعتماد علا :

 . 2012ماي  17الثالثية لبنك اجلزائر العدد النشرة ااحصائية  -

 . 17   2018سبتمرب  24النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر العدد   -

 .17    2020مارس  49النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر العدد  -

 
   2013(   62-61اقتصادية عربية  العددان )العددان   يلة  وث (2011-2000 دايت السياسة النقدية وحمددات التضخ  يف اجلزائر )رايا فضيل    -1

  199. 
 .200نفاه    رايا فضيل  مرجا -2
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  يعترب تشةةةةةةةديدا من جانب الاةةةةةةةلطا  النقدية علا أ ية  2001جباري سةةةةةةةنة منذ ااااحتياطي  رفا معدل   ن     
% 4,5     2001% سةةةةةنة  3هذه األداة يف التأثا يف سةةةةةيولة البنود التجارية  أين جند أن الناةةةةةبة قد انتقلت من 

تة يف سةةةةةنوا    وبقيت هذه الناةةةةةبة  ب2004% سةةةةةنة  6,5  مه     2003سةةةةةنة    6,25 %  مه    2002سةةةةةنة  
اعتعلقة بنظام  2007دياةةةمرب   24( اعىرخة يف 13-07.    غاية صةةةدور التعليمة رقم )2007  2006   2005

  ليشةةهد معدل ااحتياطي  2009   2008. وذلك سةةن   %8ااحتياطي ااجباري  حيث ارتفعت الناةةبة    
ناةةةةةةةةبة برفا  2018  وكان بنك اجلزائر قد قام خالل سةةةةةةةةنة 2015سةةةةةةةةنة  12%ااجباري ارتفاع بلغت ناةةةةةةةةبته  

باةةةب اارتفاع الكبا يف الاةةةيولة بعد تفعيل التمويل غا    %10     2017سةةةنة   %4ااحتياطي ااجباري من 
 التقليدي.

 سياسة السوق املفتوحة : اثل ا   

واعتمثلة يف شةةةةراء البنك اعركزي للاةةةةندا  العمومية ال  ال   1996ات أول عملية للاةةةةوا اعفتوحة خالل عام     
تتجاوز مدهتا سةةةةةةةتة أشةةةةةةةهر  ولكن نظرا لضةةةةةةةيق الاةةةةةةةوا النقدية وغياب سةةةةةةةوا مالية متطورة للب  ليها اعوارد من 

 1اائتمان.أصحاب الفائض فإنه من الصعب تصور قيام بنك اجلزائر بعمليا  الاوا اعفتوحة للتأثا يف حجم 

 بعا: يلية اسرتجاع السيولة ابملناقصة را

تعترب آلية االسةةةةةةةةةةةرتجاع الاةةةةةةةةةةةيولة  عناقصةةةةةةةةةةةة من طرف بنك اجلزائر  أحد التقنيا  ال  اسةةةةةةةةةةةتحدثها هذا البنك     
. وتعتمد آلية  2002كأسةةةةةةةةلوب لاةةةةةةةةحب فائض الاةةةةةةةةيولة. وقد دخلت هذه اآللية حيز التنفيذ من شةةةةةةةةهر أفريل 

عشةةكلة للجهاز اعصةةريف  وأن تضةةا هاته  اسةةرتجاع الاةةيولة علا البياض علا اسةةتدعاء بنك اجلزائر للبنود التجارية ا
سةةةةاعة أو ألجل  يف مقابل اسةةةةتحقاقها ععدل   24األخاة اختيار  لديه حجما من سةةةةيولتها يف شةةةةكل ودائا عدة  

 فائدة  بت  ااب علا أساس فرتة ااستحقاا  وذلك عرب مشاركتها يف مناقصة يعلنها بنك اجلزائر. 

يولة عرب اعناقصةةةةةة يف ا رية ال  انحها اجلزائر يف حتديد سةةةةةعر الفائدة اعتفاوض  وتظهر مرونة آلية اسةةةةةرتجاع الاةةةةة   
عليه  ويف حجم الاةةةةةةةةيولة ال  يرغب يف سةةةةةةةةحبها من الاةةةةةةةةوا  وال  قد ال يتم حتقيقها عرب سةةةةةةةةياسةةةةةةةةة ااحتياطي  

. 2002ية منذ ذه اآللية بصةةةةةورة أسةةةةةبوعية يف الاةةةةةوا النقدااجباري. وخاصةةةةةة وأن بنك اجلزائر أصةةةةةب  يتدخل ق
ونظرا    ما تتمتا به آلية الاةةةةيولة عرب اعناقصةةةةة من مرونة  فقد أصةةةةبحت اثل األداة الرئياةةةةية يف تنفيذ الاةةةةياسةةةةة 

 . وخصوصا يف ظل ما تشهده البنود من فائض كبا يف الايولة.2001النقدية لبنك اجلزائر 

 
قتصةةةةةةادية   يل شةةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم اامذكرة مقدمة لن -دراسكككككة قياسكككككية–يلية أتثي السكككككياسكككككة النقدية يف اجلزائر ومعوقاهتا الداخلية بقبق ليلا أمسهان   -1

 .304    2015-2014د  تلماان اجلزائر  جامعة أيب بكر بلقاي  ختصص نقود مالية وبنود 
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مقابل االاه التصةةةاعدي    2008ا من منتصةةة  جوان وقد رفا بنك اجلزائر بقوة مبالغ اسةةةرتجاع الاةةةيولة ابتداء   
   واجلدول اعوا  يوض  تطور آلية اسرتجاع الايولة:1للايولة

                                                               ) % (                                                                                    2009 - 2002(: مي ل تطور يلية اسرتجاع السيولة يف اجلزائر 10اجلدول )

20022003200420052006200720082009 الانوا 

معدل اسرتجاع  
2.751.750.751.251.251.751.250.75 أ م 7الايولة عدة 

معدل اسرتجاع  
1.9022.521.25/// أشهر3الايولة عدة 

20102011201220132014201520162017 الانوا 

معدل اسرتجاع  
/0.750.750.750.750.750.750.75 أ م 7الايولة عدة 

معدل اسرتجاع  
/1.251.251.251.251.251.251.25 أشهر3الايولة عدة 

 2019 -2008اجلزائر : من  عداد الطلبة  اعتماد علا: النشرة ااحصائية لبنك املصدر

سفاض   لاةةةةةةةةةةيولة شةةةةةةةةةةهد  تغاا  دورية با اارتفاع وااويتبا من خالل اجلدول  أن معدال  أداة اسةةةةةةةةةةرتجاع ا
    2004% لينخفض يف سةةةةةنة 2.75و عدل  2002أ م دخل حيز التنفيذ سةةةةةنة  7فاسةةةةةرتجاع الاةةةةةيولة عدة  

  ويصةةةةةةةةةةةةةةب  اععةةةدل عنةةد  2008و   2005% وذلةةةك با سةةةةةةةةةةةةةةن   1.75% و 1.25%  مه يرتاوح با  0.75
مل ياةةةةةةةتخدم بنك اجلزائر هذه األداة باةةةةةةةب   2017  أما يف سةةةةةةةنة  2016   غاية    2009% من سةةةةةةةنة  1.25

 اسفاض الايولة. 

 سهيالت الوديعة املبلة ألسعار الفائدةخامسا: ت

  24  حيث أتا تاةةةةةةةةم  للبنود عجناز ودائا عدة  2005شةةةةةةةةرع يف ااعتماد علا هذه األداة مند شةةةةةةةةهر أو      
% من  مجا  فائض 40سةةاعة لدل بنك اجلزائر  هذه األداة تاةةاهم يف امتصةةا  فائض الاةةيولة  بناةةبة تزيد عن 

 مرونة واسعة فيما يتعلق بتايا اخلزينة يف اعدل القصا. الايولة  كما أتا ان  للبنود

. فلقد اكن البنك اعركزي  2008علا الرغم من حداثة هذه األداة  ال أتا مثلت أكثر األدوا  نشةةةةةةةاطا سةةةةةةةنة     
  وهو ما 2005من خالل آلية تاةةهيال  اايداع أن ياةةحب من النظام اعصةةريف سةةيولة معتربة منذ سةةنة تطبيقها 

د أ ية هذه األداة يف الرقابة علا الاةةةةةةةةةةةةةيولة اعصةةةةةةةةةةةةةرفية  علا الرغم من اسفاض معدال  الفائدة اعطبقة عليها يىك
 مقارنة  عدال  الفائدة اعطبقة علا عمليا  اسرتجاع الايولة.

 
 .198 بق   ارايا فضيل  مرجا س -1
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 :1لشأنا اهذ النقدية  يف اجلزائر يف لاياسةا ااعتمدهتاألدوا  ال     أهمكذلك    ونذكر   

 من اخلصةةةةةم  عادة  كمية  وعلا للمىسةةةةةاةةةةةا   اعقدم يفصةةةةةر عا ئتماناا  علا قصةةةةةول  حدود فرض -
 .البنود جانب

 ا يكلة  كباة ختضا اعادة  عامة  مىساة 23لاعصريف اعقدم    ئتماناا  علا قصول  حدود فرض -
 .الداخلية

 .اعىساا اعصريف اعقدم    هذه  ئتمانخصم اا  عادة علا فرعية قصول حدود فرض -
 تقديرية علا تدخال  بنك اجلزائر يف سوا اععامال  النقدية با البنود. قصول حدود فرض -

  و جراءاهتا وأدواهتا النقدية الاةةياسةةة  بعمليا   اعتعلقة  09/02  التعليمة  النقدية الراهنة فوفق   لاةةياسةةة  تتعلق وما   
عند بداية   والقرض  يلا النقد  طرف من  النقدية اعاةطرة الاةياسةة أهداف  " لبلوغعلا أنه   تنص 10اعادة  نجد ف

 د ا  والقرض اخلصةةةةةةةةم  عادة  النقدية التالية : عمليا   الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة أدوا   فر لدل بنك اجلزائريتو   كل سةةةةةةةةنة مالية 
 .الدائمة والتاهيال  عفتوحةا االاو  عمليا   تياطا  ااجباريةمن ااح األدىن

 1990/2018الوضعية النقدية يف اجلزائر املطلب ال ا :  ليل    

 1999إىل غاية 1999الفرع األول: الوضعية النقدية يف اجلزائر    

 أوال: تطور الكتلة النقدية    

تعرف  الكتلةةة النقةةديةةة علا أتةةا حجم النقةةد اعتةةداول يف أي اقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد  ويف اجلزائر تتكون الكتلةةة النقةةديةةة من    
 : 2العناصر التالية

(: وال  تتمثةةةل يف تةةةداول النقود الورقيةةةة من بنكنو  وقطا نقةةةديةةةة  وتعترب من القككانونيككةالنقود الورقيككة ) - أ
 اعكو،  األساسية للكتلة النقدية.

: تتمثةةل يف الودائا حتةةت الطلةةب لةةدل البنود التجةةاريةةة وودائا مراكز ا اةةةةةةةةةةةةةةةاب اجلةةاري النقود الكتككابيككة - ب
وصةةةةةةناديق التوفا واألموال اخلاصةةةةةةة اعودعة لدل اخلزينة  وال  تتداول عن طريق الكتابة من حاةةةةةةاب بنك    

 حااب بنك آخر. 

 
اقتصةةةاد ما   جامعة جيالين   قتصةةةادية ختصةةةصيل شةةةهادة الدكتوراه يف العلوم االن   أطروحةأثر السككياسككة النقدية واملالية على النمو االقتصككاديحاةةةيبة مداين   -1

 .261    2017-2016بلعباس  اجلزائر   ي اليابا سيد
  .198بق   ارجا س  2009-2000الاياسة النقدية ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة    كن لونيا    -2
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والودائا اخلاصةةةةةة اعاةةةةةاة من قبل مىسةةةةةاةةةةةا   : وتشةةةةةمل ودائا ألجل لدل البنود التجارية   أشككككباه النقود -  
 القرض  وال  اثل األموال اعوظفة لفعوان ااقتصادية  فهي تشكل ما ياما  لايولة احمللية.

 :1990/2018وسنوض  يف اجلداول التالية تطور الكتلة النقدية للفرتة   

 الوحدة: مليار دينار                                                   1990/1999(: مي ل تطور الكتلة النقدية يف اجلزائر للفرتة 11اجلدول )

 M2مقابل الكتلة النقدية  أشباه النقود  M1النقود  نقود كتابية نقود الورقية  الانة
معدل 
 %النمو

1990134.9135.1270.0072.9343.00/

1991157.2167.7324.990.27415.2721.06

1992184.8184.8369.7146.1515.9024.23

1993211.3235.5446.9180.5627.4221.61

1994222.9252.8475.8246.68723.515.31

1995249.7269.3519.1280.4799.510.51

1996290.8298.2589.1325.9915.0514.44

1997337.6333.9671.5409.91018.518.19

1998390.4436826.4766.11592.547.2

1999440.0465.2905.2884.21789.412.36

 .151: مليكة جناحي  تقييم أداء البنك اعركزي اجلزائري يف  دارة الاياسة النقدية يف ظل تقلبا  أسعار النفط  مرجا سبق ذكره    املصدر

الوحدة: مليار دينار                                                     1999-1990للفرتة النقدية يف اجلزائر  الكتلة  مي ل تطور(: 6الشكل )

 (11: من  عداد الطلبة  اعتماد علا اجلدول )املصدر

  رغم مةةا 1994      1990( نالحظ تطورا وتزايةةدا يف منو الكتلةةة النقةةديةةة من سةةةةةةةةةةةةةةنةةة  11من خالل اجلةةدول )   
تعرض له ااقتصةةةةةةةةةةاد الوطين يف أزمة الثمانينا   وتدخل صةةةةةةةةةةندوا النقد الدو   ل أزمة اعديونية ال  وقعت فيها 

اجا  ااقتصةةةةةةةادية وااجتماعية فرضةةةةةةةت تطبيق اجلزائر نتيجة  سفاض أسةةةةةةةعار النفط آنذاد   ال أن ضةةةةةةةرورة ااحتي
سةةياسةةة نقدية توسةةعية  لتلبية حاجا  األفراد وا تما وعتطلبا  التوازن ااقتصةةادي  حيث حققت الكتلة النقدية  

%  والاةةةةةةةبب يف ذلك يعود    التوسةةةةةةةا يف 24.23   ذ بلغت ناةةةةةةةبة1992 فهومها الواسةةةةةةةا أعلا ناةةةةةةةبة سةةةةةةةنة  
جز الضةةخم للميزانية وصةةندوا  عادة التقييم  الذي أنشةة  بغرض اويل عمليا   عادة  ااصةةدار النقدي لتمويل الع

%  باةةةةبب الشةةةةروع يف 10.15حيث بلغت   1995هيكلة اعىسةةةةاةةةةا  العامة  أما أدىن ناةةةةبة فقد حققها سةةةةنة  
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( والذي كان يهدف بشةةكل أسةةاسةةي    1995/1998تطبيق بر،مج التعديل ا يكلي ما صةةندوا النقد الدو  )
 .2M1ا د من التوسا النقدي 

 اثنيا: تطور األجزاء املقابلة للكتلة النقدية   

  كما يلي:  1999    1990تظهر ااحصائيا  تطور األجزاء اعقابلة للكتلة النقدية للفرتة    

 الوحدة: مليار دينار                                            1999إىل   1990(: مي ل تطور األجزاء املقابلة للكتلة النقدية من 12) اجلدول

 قروض    ااقتصاد قروض    اخلزينة األصول اخلارجية  الانوا 
19906.45167.0246.9

199124.3158.9325.8

199222.6226.9412.3

199319.6527.8220.2

199460.4468.5305.8

199526.3401.5565.6

1996133.9280.5776.8

1997350.9423.6741.3

1998280.7723.1906.1

1999169.6847.81150.7

 32الداخلية  مرجا سبق ذكره   ::بقبق ليلا أمسهان  آلية  ثا الاياسة النقدية يف اجلزائر ومعوقاهتا املصدر

 الوحدة: مليار دينار                                               1999-1990للفرتة اء املقابلة للكتلة النقدية (: مي ل تطور األجز 7الشكل )

 (12من  عداد الطلبة  اعتماد علا اجلدول ) املصدر:

والقراءة العةامة لإلحصةةةةةةةةةةةةةةائيةا  أن مقةدار تغطيةة الكتلةة النقةدية من اعوجودا   (12)نالحظ من خالل اجلدول   
اخلارجية ما يزال ضةةةةةةةةةةعيفا مقارنة ما اعقابال  األخرل خالل الاةةةةةةةةةةنوا  األو  من هذه اعرحلة  حيث بلغ حجم 

دينار وذلك سةةنة  مليار   350.3  لاتفا نوعا ما    1990مليار دينار سةةنة   6.45هذا اعقابل من الكتلة النقدية  
باةةةةةبب ااسفاض  يف أسةةةةةعار البرتول  1998  ولكنه سةةةةةرعان ما عرف تراجعا من جديدا ابتداءا من سةةةةةنة  1997

 
 .153 152بق   امليكة جناعي  مرجا س -1
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 12.94  لتنخفض يددا     1997دوالر للربميل سةةةةةةةةةةنة    19.49   1996دوالر للربميل سةةةةةةةةةةنة    21.70من  
 167فيشةةةةةةةةهد هذا اعقابل  تطورا ملحوظا من  . أما  لناةةةةةةةةبة للقروض اعوجهة للخزينة1998دوالر للربميل سةةةةةةةةنة  

  أما عن ماا ة هذا اعقابل يف تكوين الكتلة  1999مليار دينار وذلك سنة   847.8     1990مليار دينار سنة  
  1994و  1993النقدية يبقا ضةعيفا مقارنة ما القروض اعقدمة لإلقتصةاد طيلة الفرتة حمل الدراسةة  سةتثناء سةن   

تطها اعا  للمىسةةةةةةةاةةةةةةةا  العمومية. و لناةةةةةةةبة عكانة القروض اعقدمة لإلقتصةةةةةةةاد يف تكوين الكتلة  وذلك نتيجة ال
  1999النقدية يبقا هذا اعقابل يشةةةةةةةةةةكل أعلا اععدال  وأعلا ا صةةةةةةةةةةص يف تكوين الكتلة النقدية لغاية سةةةةةةةةةةنة  

 .   1وشهد هذا اعقابل ارتفاعا ملحوظا طيلة فرتة الدراسة

 2018إىل  2000من  الوضعية النقدية يف اجلزائرلفرع ال ا : ا   

 أوال: تطور الكتلة النقدية   

 راالوحدة: مليار دين                                                             2018-2000 للفرتةمي ل تطور الكتلة النقدية  (:13اجلدول )

  M2        الكتلة النقدية أشباه النقود  M1 النقود الكتابيةالنقود  النقود الورقية  الانوا 
2000484.9556.41041.3671.91659.2

2001577.2651.31238.51235.02473.5

2002664.7751.61416.31485.22901.5

2003781.3862.11643.51656.03299.5

2004874.31291.32165.71478.73644.4

2005921.01516.52437.81632.94070.4

20061081.42096.43177.81649.84827.6

20071284.52949.14233.61761.05994.6

20081540.034254964.91991.06956.0

20091829.93120.54944.22228.97178.7

20102098.63657.85756.42524.38280.7

20112571.54570.27141.72787.59929.2

20122952.34885.27681.53333.611015.1

20133204.04681.58249.83691.711941.5

20143658.95944.19603.34083.713686.8

20154108.15153.19261.24143.313704.5

20164497.24909.89407.04409.313816.3

20174716.95549.210266.14708.514974.6

20184926.86477.311404.15232.616636.7

 : من  عداد الطلبة  اعتماد علا:املصدر

 . 11   2008لانة  05النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  −

 . 11    2015لانة 32النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  −

 . 11    2017لانة 38النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  −

 
 .322 بق   ابقبق ليلا أمسهان  مرجا س -1
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 الوحدة: مليار دينار                                                      2018-2000(: مي ل تطور الكتلة النقدية يف اجلزائر للفرتة 8الشكل )

 (13): من  عداد الطلبة  اعتماد علا اجلدول رقم املصدر

 2000سةةةةةةةنة   ففي   أخرل     سةةةةةةةنة من  رتفاعاا سةةةةةةةجل  النقدية  الكتلة منو  أن( 13) اجلدولخالل  من  نالحظ   
 تطبيق     راجا وهذا   2014سةةةةةةةةةةةةةنة  ينار د مليار  13689,8   ينار  د مليار 1659,2ب    النقدية  الكتلة  قدر 
ينار د مليار  2437,5ب   قدر طفيفا  رتفاعاا  النقدية  الكتلة رتفعتا  2001سةةةنة   يف   يث  توسةةةعية   نقدية  سةةةياسةةةة
ينار د مليار  2901,5النقدية    الكتلة ناةةةةةةبة  بلغت 2002سةةةةةةنة   ويف  النقدية   الكتلة  شةةةةةةبكة  توسةةةةةةا     راجا وهذا
  حيث  اارتفاعيف   النقدية  الكتلة قيمة اسةةةتمر  و   ة اخلارجي  ألرصةةةدةا صةةةايف قيمة  رتفاعا     اارتفاع  سةةةبب  ويرجا
سةةنة  ينار د مليار  2880,7ليبلغ    األخاة الاةةنوا  يف  اارتفاع وتواصةةل  2007سةةنة  دينار   مليار 5994,6  بلغت
 العرض حجم  منو  نالحظ  2012و   2011سةةةةةةةةةةةةةةن    يف أمةا   2009سةةةةةةةةةةةةةةنةة  ينةار د مليةار7173,1مقةابةل    2010
  علاوهذا يدل علا عدم الاةةةةةةيطرة .  البنود  لدل الودائا حجم  رتفاعاو  حتاةةةةةةن     فيذلك  يعود والاةةةةةةبب  النقدي 

لا اارتفاع الذي سةةةةةةةةةةجلته قيمة األرصةةةةةةةةةةدة اخلارجية عهذا التزايد يف الكتلة النقدية    معدل منو الكتلة النقدية ويدل
  11015,14مقابل  ينارمليار د  11941,51قيمة    2013وقدر  الكتلة النقدية تاية دياةةةةةةةةةةةةمرب  الصةةةةةةةةةةةةافية 

  ورافقه  2012  لتوسةةةةةةةةا النقدي ال  ايز  قا سةةةةةةةةنةيىكد تباطى وتاة اما هذا و      2012ار دينار تاية سةةةةةةةةنة ملي
 سةةةجلت  رتفاع قدر ب  2018يف سةةةنة     ال أنه .الذي سةةةجل منوا برقم واحد  2013تباطى التوسةةةا النقدي سةةةنة  

 .مليار دينار  16636.7

 النقديةاثنيا: تطور األجزاء املقابلة للكتلة    

 كما يلي:  2015    2000تظهر ااحصائيا  تطور األجزاء اعقابلة للكتلة النقدية  للفرتة    
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 الوحدة: مليار دينار                                         2018-2000 للفرتةجلزائر يف االنقدية  الكتلة مي ل تطور أجزاء( : 11اجلدول )

 : من  عداد الطلبة  اعتماد علا : املصدر

 . 2008لانة  5النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  -

 . 2017لانة  38النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  -

 . 2020لانة  49النشرة ااحصائية الثالثية لبنك اجلزائر رقم  -

 الوحدة: مليار دينار                                                2018-2000مي ل تطور أجزاء الكتلة النقدية يف اجلزائر للفرتة  (:9الشكل )

 (14من  عداد الطلبة  اعتماد علا معطيا  اجلدول ) املصدر:

مليار   775.9نتقلت من   حيث ايتبا أن حجم األصةةول يف  رتفاع ماةةتمر كل سةةنة (14) من خالل اجلدول   
  وتواصةةةةةل 2002مليار دينار يف سةةةةةنة    1755.7مه      2001مليار دينار سةةةةةنة    310.8     2000دينار سةةةةةنة  

 األجزاء                        
 الانوا 

 قروض    ااقتصاد قروض    الدولة األصول اخلارجية 

2000759.900506.60776.20

20011310.70569.701048.4

20021755.70578.701266.8

20032342.70423.401380.2

20043119.20-20.6001535.0

20054179.70-933.201779.8

20065515.00-1304.11905.4

20077415.50-2193.12205.2

200810247.0-3627.32615.5

200910886.0-3483.33086.5

201013928.2-3584.03726.8

201113922.4-3406.62726.5

201214940.0-3116.34287.6

201315225.2-3235.45156.3

201415734.5-1992.46504.6

201515375.4567.507277.2

201612596.22682.27909.9

201711227.44691.98860.0

20189485.606352.79976.3
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مليار دينار سنة   5515  وقدر حجمها ب   2005   2004   2003رتفاع األصول اخلارجية يف الانوا  اعوالية ا
ينار ليار دم  10886صةةل    لي 2008   2007سةةتمر هذا اارتفاع سةةن   نتيجة ارتفاع  أسةةعار البرتول, وا 2006
ه الز دة تراجعا وذلك باةةةةةةةةةبب  ثا األزمة اعالية العاعية علا أسةةةةةةةةةعار البرتول    حيث سةةةةةةةةةجلت هذ2009سةةةةةةةةةنة  

 2014  حيث بلغت سةةةنة  2013  2012   2011  2010تواصةةةل  رتفاع حجم األصةةةول اخلارجية يف الاةةةنوا   
  لينخفض تةايةة مليةار دينةار 15375.4حيةث بلغةت   2015مليةار دينةار لتنخفض يف سةةةةةةةةةةةةةةنةة    15734.5قيمةة  
 2000وكانت القروض اعقدمة لإلقتصةاد  يف تذبذب حيث بلغت سةنة   .مليار دينار  9485.6     2018سةنة  

  2003مليار دينار سةةةةةنة   1380.2  وارتفعت    2002سةةةةةنة   1266.8مليار دينار مه بلغت   776.2ناةةةةةبة 
 مجا  الناتج الداخلي خارج احملروقا  وذلك  لتأثر   مليار دينار من 2205.2قيمة   2007وبلغت القروض سةةةةةنة  

  2010مليار دينار سةةةةةةنة   3268.1 انعاش والتوسةةةةةةا يف الكتلة النقدية  وتواصةةةةةةل ارتفاعها حيث بلغت ناةةةةةةبة  
. ونالحظ كذلك  2018سةةنة  9976.3مليار دينار   ال أتا بلغت ناةةبة    6504.6بناةةبة   2015وقدر  سةةنة  

ما حتاةةةن األوضةةةاع ااقتصةةةادية  2002   2001  2000أن القروض اعقدمة للدولة سةةةجلت تذبذ  يف الاةةةنوا   
  وارتفعت قليال 2001مليار دينار سةةةةةةةةةةنة    569.7مليار دينار  مه  506.6قيمة   2000حيث بلغت تاية سةةةةةةةةةةنة 

مليار   -20.6بلغت   2004القروض يف سةنة  مليار دينار  مه نالحظ  سفاض يف هذه    576.6لتبلغ   2002سةنة  
مليةار دينةار ويعود هةذا الرتاجا      -348303 ذ بلغةت قيمتهةا  2009دينةار  وظةل هةذا الرتاجا    غةايةة سةةةةةةةةةةةةةةنةة  

مليار   -2673.7حتول هذه القروض  قوا باةةةةةةبب تقليص مديونية اخلزينة. واسةةةةةةتمر هذا ااسفاض ليبلغ ناةةةةةةبة  
مليار دينار  واستمر هذا اارتفاع    567.5سجلت ارتفاعا بنابة    2015ه يف سنة     ال أن2014دينار وذلك سنة  

 .2018مليار دينار سنة  6325.7ليبلغ نابة 

 

 املطلب ال الث: أهداف السياسة النقدية يف اجلزائر    

 كما يلي:   10-90يتمثل هدف الاياسة النقدية حاليا يف اجلزائر حاب قانون النقد والقرض    

تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف يال النقد والقرض والصةةةرف يف توفا أفضةةةل الشةةةروط لنمو منظم لإلقتصةةةاد الوطين    
رار الداخلي واخلارجي للنقد  و ذا وا فا  عليها عمناء مجيا الطاقا  اانتاجية الوطنية ما الاةةةةةةةةةةهر علا ااسةةةةةةةةةةتق

الغرض يكل  بتنظيم ا ركة النقدية ويوجه ويراقب جبميا الوسةةائل اعالئمة  توزيا القرض وياةةهر علا حاةةن  دارة  
 التعهدا  اعالية الاه اخلارج واستقرار الصرف.

بنك اجلزائر يف ميادين النقد  اعتعلق  لنقد والقرض فقد مت صةةةةةةةةةةةةةةياغته كما يلي: تتمثل مهمة  11-03أما األمر    
والقرض والصةةرف يف توفا أفضةةل الشةةروط وا فا  عليها لنمو سةةريا لإلقتصةةاد ما الاةةهر علا االسةةتقرار الداخلي 
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واخلارجي للنقد  و ذا الغرض يكل  بتنظيم ا ركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسةةةةةةةةةةةةةةائل اعالئمة  توزيا القرض  
 دا  اعالية الاه اخلارج وضبط سوا الصرف. وياهر علا حان تايا التعه 

تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف ا ر  علا اسةةةةةةةةةةةتقرار األسةةةةةةةةةةةعار   11-03اععدل واعتمم لفمر    10-04أما األمر    
 عتباره هدفا من أهداف الاياسة النقدية وتوفا أفضل الشروط  يف ميادين النقد والقرض والصرف وا فا  عليها 

قتصةةةاد ما الاةةةهر علا ااسةةةتقرار النقدي واعا   و ذا الغرض يكل  بتنظيم ا ركة النقدية  ويوجه  لنمو مدعم لإل
 .1ويراقب بكل الوسائل اعالئمة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 املبحث ال الث: تقيي  السياسة املالية والنقدية يف اجلزائر   
أو ما يصةةةةطل  عليه    تطرأ علا نفقا  الدولة و يراداهتاة العامة حمصةةةةلة أو نتيجة للتغاا  ال  يناز يعترب رصةةةةيد اعي   

ها  اعا   داءا يقيا آمىشةةةةةر يعكا وضةةةةةعها الداخلي  كما يعترب أيضةةةةةا     فضةةةةةال عن كونه لاةةةةةياسةةةةةة اعالية للدولة
ومدل قدرهتا علا توفا اعصةةةةةادر اعالية الكافية لتغطية أعبائها  ويف هذا اعبحث سةةةةةنلقي نظرة شةةةةةاملة علا ةتل   

بغية تقييم    2018-1963فائض( يف اجلزائر خالل الفرتة اعمتدة من    -احل تطور رصيد اعيزانية العامة يف )عجزمر 
 آداء الاياسة اعالية اعتبعة من قبل الدولة.

 2018 -1963السياسة املالية يف اجلزائر  املطلب األول: تقيي    
 1989 -1963 الفرتة الفرع األول:   
 1966-1963الفرتة اعرحلة األو :    

 
 .122    مرجا سابق  عبد  رزيقة  -1
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)خالل مرحلة   1967لما كل اعصةةةادر واعراجا علا أن الاةةةياسةةةة اعالية يف اجلزائر بعد ااسةةةتقالل  و   غاية     
اانتظةار( مل تكن واضةةةةةةةةةةةةةةحةة اععةامل ال من ،حيةة اايرادا  وال من ،حيةة النفقةا  يف ظةل الظروف ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةة 

ة اخلاصةةةةةةةة  و عتبار اجلزائر بلدا حديث ااسةةةةةةةتقالل عن ااسةةةةةةةتعمار الفرناةةةةةةةي فقد عاىن وااجتماعية والاةةةةةةةياسةةةةةةةي
ااقتصةةةةةاد اجلزائري من عديد اعشةةةةةاكل ا يكلية والتاةةةةةياية والتمويلية  سةةةةةواءا تعلق األمر بغياب ا ي ا  الرمسية ال  

الفرناةةةي  كما عاىن ااقتصةةةاد اجلزائري تربز وجود دولة ماةةةتقلة  أو أن هذه ا ي ا  كانت ال تزال  بعة لإلقتصةةةاد  
يف تلك الفرتة من شةةةةةةةةةة  يف اعوارد وخروج رؤوس األموال  و اخلارج    جانب النقص يف الكفاءا     غا ذلك  

 من اعشاكل...  
 .1978 – 1967 : الفرتةاعرحلة الثانية   

 الوحدة: مليار دينار                   1978 -1967(: مي ل تطور اإليرادات والنفقات العامة ورصيد امليزانية يف اجلزائر للفرتة 15اجلدول )
 رصيد اعيزانية النفقا  العامة اايرادا  العامة  الانوا 
19674.019004.23400-0.2150

19684.568004.70100-0.1330

19695.688005.453000.2350

19706.306005.876000.4300

19716.919006.94100-0.0220

19729.178008.197000.9810

197311.06709.989001.0780

197423.438013.408010.030

197525.052019.06805.9840

197626.215020.11806.0970

197733.479025.47308.0060

197836.782030.10606.6760

 (2011 -1962: من  عداد الطلبة  اعتماد علا الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة ااحصائية  املصدر
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 الوحدة: مليار دينار                     1978-1967نية يف اجلزائر للفرتة (: مي ل تطور اإليرادات والنفقات العامة ورصيد امليزا10الشكل )

 (15 اعتماد علا معطيا  اجلدول ) : من  عداد الطلبةاملصدر

 :نالحظ أن (15من خالل اجلدول )   
   حالة )فائض( سنة    1968و  1967رصيد اعيزانية يف اجلزائر انتقل تدرجييا من حالة )عجز( خالل سن     -   

صةةةةةةةةيد اعيزانية ليتحول    حالة  مليار دينار  مه حتاةةةةةةةةن ر   0.215ب  1967   ذ قدر هذا العجز يف سةةةةةةةةنة 1969
و  1967اعاةةةةةةةةةةةةجل يف سةةةةةةةةةةةةن     ولكن ما  يز هذا العجز 1969مليار دينار سةةةةةةةةةةةةنة    0.235فائض( يقدر ب )

 . طفيفا مقارنة  عرحلة اعواليةنه كان أ 1968

بشكل ملحو   وهنا نالحظ وجود فرتتا متمايزتا: األو  قبل عام  اعيزانية رصيد  تطور  1974خالل سنة    -   
عام  حرب أكتوبر  ة العامة  أما الثانية فكانت بعد  يناز رصةةةةةةةةةةيد اعيوال  كان يظهر فيها نوع من التذبذب يف  1973
من     ذ انتقةل سةةةةةةةةةةةةةةعر برميةل البرتوليف  يرادا  الةدولةة بفعةل ارتفةاع أسةةةةةةةةةةةةةةعةار البرتول  م  أين حةدث حتول  1973
  وهذا ما أثر علا الناتج الداخلي اخلام وأدل    ارتفاعه  1974للربميل سةةةنة   ادوالر  14للربميل       ادوالر   3.25
 .    1974مليار دينار سنة  49.295    1973مليار دينار سنة  21.628من 

  فقد لوحظ بعد  العامة  اعوازنة يف  أثر   لقيمة الناتج الداخلي اخلام  1973الز دة الكباة ال  نتجت خالل سةةةةةةةةةةنة  
يد اعيزانية يف وجود فائض كبا نتيجة الز دا  اعتواصةةةةةةلة وغا اعتوقعة يف أسةةةةةةعار النفط  وتراوح رصةةةةةة  1973سةةةةةةنة  
  حيث وصلت هذه  1977  -1974خالل الفرتة    PIB% من 30     1973-1967% خالل الفرتة  3حدود  

 .% سنو 12يف حدود هذه النابة وبعدها استقر   1973% سنة 4عوضا عن  1974% سنة 32النابة    
 
 
 

 1989 -1979 الفرتة اعرحلة الثالثة:   
 الوحدة: مليار دينار                  1989  -1979(: مي ل تطور اإليرادات والنفقات العامة ورصيد امليزانية يف اجلزائر للفرتة 16اجلدول )

 رصيد اعيزانية النفقا  العامة اايرادا  العامة  الانوا 
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197946.429033.515012.914

198059.594044.016015.578

198179.384057.655021.729

198274.246072.44501.8010

198380.644084.8250-4.1810

1984101.36591.59809.7670

1985105.85099.84106.0090

198689.6900101.817-12.127

198792.9840103.977-10.993

198893.5000119.700-26.200

1989116.400124.500-8.1000

 (2011 -1962: من  عداد الطلبة  اعتماد علا الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة ااحصائية املصدر
 الوحدة: مليار دينار                   1989 -1979(: مي ل تطور اإليرادات والنفقات العامة ورصيد امليزانية يف اجلزائر للفرتة 11الشكل )

 (16: من  عداد الطلبة  اعتماد علا معطيا  اجلدول ) املصدر

 :نالحظ (16من خالل اجلدول )   
  -1967اسةةةةةتمرار تاةةةةةجيل حالة )فائض( يف رصةةةةةيد اعيزانية يف اجلزائر قياسةةةةةا    مرحلة الدراسةةةةةة الاةةةةةابقة )  -   

مليار دينار سنة   12.914   ذ انتقل من  1983و   1979(  وكان هذا الفائض يف تزايد ماتمر با سن  1978
 مليار دينار. 1.801   حدود  1982  مه تقلص سنة 1981مليار دينار سنة  21.727    1979

مليار دينار   4.181تراوح با  1989     1983تاةةجيل حالة عجز يف رصةةيد اعيزانية خالل الاةةنوا  من   -   
خالل هذه الفرتة مت   ه  ويشةةةةةةةةةار    أن1988مليار دينار كحد أقصةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةنة    26.2و  1983كحد أدىن سةةةةةةةةةنة  

مليار دينار علا   6.009و   9.767در ب  يق 1985و   1984تاةةةةةةةجيل حالة فائض يف رصةةةةةةةيد اعيزانية يف سةةةةةةةن  
 التوا .

 عتبار أن الرصيد اعوازين هو الفرا با اايرادا  العامة والنفقا  العامة فال بد أن نشا يف هذا الصدد    أن    
  وهذه الناةةةةةةةةةبة  كن أن نعطيها بعدا أكثر  %11.97اايرادا  العامة للمرحلة بلغت حوا  منو متوسةةةةةةةةةط ناةةةةةةةةةبة  

وهذا ما يعطينا داللة واضةحة عن اعكانة    %12.04داللة عندما نعلم أن متوسةط منو اجلباية البرتولية بلغت حوا   
 ا امة ال  حتتلها اجلباية البرتولية يف دعم اايرادا .
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أي     %14.52(  حوا  1989-1979)  للفرتةأما يف ما يتعلق جبانب النفقا  فقد بلغ متوسةةةط ناةةةبة النمو    
أكرب من متوسةةةةط ناةةةةبة النمو الاةةةةنوي لإليرادا  العامة  وهذا ما يدل كذلك علا مدل ماةةةةا ة نفقا  التاةةةةيا  

أي أن تزايد قيمة نفقا  التاةةةةةةةيا تفاةةةةةةةر الز دة ا اصةةةةةةةلة يف العجز  علا وجه اخلصةةةةةةةو  يف ز دة العجز اعوازين 
 اعوازين.

 2018 -1990ا : تقيي  السياسة املالية يف اجلزائر ال  الفرع   

 1999-1990الفرتة املرحلة األوىل:    

 الوحدة: مليار دينار                  1999  -1990(: مي ل تطور اإليرادات والنفقات العامة ورصيد امليزانية يف اجلزائر للفرتة 17اجلدول )

 رصيد اعيزانية العامة العامةالنفقا   اايرادا  العامة  الانوا 
1990152.500136.50016.00000

1991248.900212.10036.80000

1992311.864420.131-108.2670

1993313.949476.627-162.6780

1994477.181566.329-89.14800

1995611.731759.617-147.8860

1996825.157724.609100.5480

1997926.668845.19681.47200

1998774.511875.739-101.2280

1999950.496961.682-011.1860

 ( 2011  -1962من  عداد الطلبة  اعتماد علا الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة ااحصائية  املصدر:
ر انالوحدة: مليار دي           1999 -1990يف اجلزائر خالل الفرتة  رصيد امليزانيةاإليرادات والنفقات العامة و (: مي ل تطور 12الشكل )

 (17من  عداد الطلبة  اعتماد علا معطيا  اجلدول ) املصدر:

خالل فرتة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ) العةامةة للةدولةة  يف رصةةةةةةةةةةةةةةيةد اعيزانيةة    أن هنةاد تةذبةذ  (17نالحظ من خالل اجلةدول )     
 كالتا :  مراحلولتاهيل دراسة هذه الوضعية نقوم بتقايم الفرتة اععنية    ( 1990-1999

مليار دينار سةةةةةةةنة  16: ايز  اعيزانية العامة بوجود فائض قدر ب  1995     1990( من 1خالل اعرحلة )  -   
   ذ بلغ  1992  لكن هةذا الفةائض حتول    عجز بةدءا من سةةةةةةةةةةةةةةنةة 1991مليةار دينةار سةةةةةةةةةةةةةةنةة  36.8و   1990

  واسةتمر  1993مليار دينار سةنة    162.678ل  يف اارتفاع ليصةالعجز مليار دينار  ومن مه اسةتمر    108.267
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. 1995مليار دينار سةةةةةةنة   147.886اعيزانية العامة للدولة يف تاةةةةةةجيل حالة العجز رغم التحاةةةةةةن الطفي  لتبلغ  
نظرا السفاض سةةةةعر البرتول   اضةةةةافة      جلباية البرتوليةويعزل ذلك    تزايد النفقا  العامة واسفاض عائدا  ا

 ال  ا يكلية ال  مات ااقتصاد الوطين يف تلك الفرتة. ظروف التعدي

 100.584: ايز  اعيزانيةةة العةةامةةة للةةدولةةة بوجود فةةائض قةةدر ب  1999      1996( من  2خالل اعرحلةةة )  -   
  ويعود الاةةةةةةةبب يف ذلك    ارتفاع  يرادا  اجلباية 1997مليار دينار سةةةةةةةنة    81.472و  1996مليار دينار سةةةةةةةنة  

نظرا    ارتفاع سةةةةةةعر  )من يموع اايرادا  العامة لذا  الاةةةةةةنة  %60.10)شةةةةةةكلت ناةةةةةةبة  1996البرتولية سةةةةةةنة  
دوالر للربميل  وكذلك يرجا تاةةةةجيل هذا الفائض    التعديل الذي ما سةةةةعر الصةةةةرف من خالل   20البرتول    

 اضةةةةةةةةةافة    ر اجلزائري  وز دة الواردا  من العملة الصةةةةةةةةةعبة النالة عن حترير التجارة اخلارجية  ختفيض قيمة الدينا
فت  ا ال أمام اخلوا  للتصةةدير وااسةةتااد بعد بدوره  الذي و   1992الضةةرييب لاةةنة    ماةةت النظامال ااصةةالحا   

 أن كان حكرا علا الدولة.

 2018 -2000 الفرتة املرحلة ال انية:   

 الوحدة: مليار دينار           2018 -2000خالل الفرتة يف اجلزائر   رصيد امليزانيةاإليرادات والنفقات العامة و (: مي ل تطور 18اجلدول )

 رصيد اعيزانية العامة النفقا  العامة اايرادا  العامة  الانوا 
20001578.1611178.122400.0390

20011505.5261321.028184.4980

20021603.1881550.64652.54200

20031974.4661639.265335.2010

20042229.8991888.930340.9690

20053082.8282052.0371030.791

20063639.9252453.0141186.911

20073687.9003108.669579.2310

20082902.4484191.053-1288.605

20093275.3624246.334-970.9720

20103074.6444466.940-1392.296

20113403.1085731.407-2328.299

20123804.0007058.200-3254.200

20133895.3006024.100-2128.800

20143927.8006995.800-3068.000

20154552.5007656.300-3103.800

20164747.4307984.180-3236.750

20175635.5146883.214-1247.700

20186714.2658627.778-1913.513

 من  عداد الطلبة  اعتماد علا :  املصدر:

 (. 2011 -1962من  عداد الطلبة  اعتماد علا الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة ااحصائية  -
 (. 2015لإلحصاء ) اجلزائر  ألرقام نتائج الديوان الوطين  -
 . 2018     2016قانون اعالية للانوا  من  -
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 الوحدة: مليار دينار            2018 -2000خالل الفرتة يف اجلزائر  رصيد امليزانيةاإليرادات والنفقات العامة و  تطور(: مي ل 13الشكل )

    (18)من  عداد الطلبة  اعتماد علا معطيا   اجلدول  : املصدر

وقصةةةةةةةةد تاةةةةةةةةهيل  2018- 2000واعبا لتطور رصةةةةةةةةيد اعيزانية العامة للجزائر للفرتة    (18جلدول ) من خالل ا   
    مرحلتا رئيايتا:  هدراسة هذا التطور  كن تقايم

نوعا ما يف رصةةةةةةةيد     بت القيمة : نالحظ تاةةةةةةةجيل فائض 2007   سةةةةةةةنة    2000اعرحلة األو  من سةةةةةةةنة    -   
 400.039   ذ بلغ  ( 2007  -2005سنوا  األخاة من هذه اعرحلة )  ويتام  لتزايد يف الثالث    ميزانية الدولة

ليبلغ أعلا    2006  واسةةةتمر يف التزايد    سةةةنة  2005مليار دينار سةةةنة   1030.791و   2000مليار دينار سةةةنة  
مليةار دينةار  ويعزل ذلةك    تاةةةةةةةةةةةةةةجيةل فوائض مةاليةة معتربة من تطور  1189.611وهي ذه الفرتة قيمةة خالل هة

اايرادا  البرتولية جراء ارتفاع أسةعار النفط ما بداية األلفية   ذ وصةلت اايرادا  اجلبائية    أن تشةكل ما ناةبته  
 . علا التوا  ا الانتامن يموع اايرادا  العامة  ات 2007% سنة 73.53و  2006% سنة 74.56

 2008: سةةجل رصةةيد اعيزانية عجزا متواصةةال خالل هذه اعرحلة   ذ بلغ سةةنة  2018  -2008اعرحلة الثانية    -   
  ويعود 2010مليار دينار سةةةةةنة    1392.296مليار دينار  واسةةةةةتمر يف التزايد ليصةةةةةل      1288.605ما يقارب  

ركود اقتصةةةةةادي حالة  وتداعياهتا علا ااقتصةةةةةاد العاعي وما سةةةةةببته من   2008ذلك    األزمة اعالية العاعية لاةةةةةنة  
  علا النفط  وهو ما أدل     سفاض أسةةةةةعاره و لتا  تراجا حجم اايرادا  البرتولية  تقلص الطلب العاعينتيجة  

% من اايرادا  العامة يف الاةةنة ال  سةةبقت  73.53ادا  اجلباية البرتولية  يف اجلزائر  عتبارها بلدا شةةكلت فيه  ير 
  وفيها تضةةاع  حجم 2016    2010واسةةتمر  حالة العجز يف ميزانية الدولة خالل الفرتة اعمتدة من     األزمة

ار مليار دين  3236.750     2010مليار دينار سنة    1392.296%  أي أنه انتقل من 132.47العجز يف ب  
لتبلغ أعلا قيمة  ا   2010سةةنة    4466.94 ذ انتقلت هي األخرل من    نتيجة تزايد النفقا  العامة  2016سةةنة  

  ما مالحظة أن هذا العجز الذي ميز العشرية تقلص خالل سنة  2016مليار دينار سنة    7984.18واعقدرة ب  
مليار دينار نتيجة توجه الدولة  و ترشةةةةةةةةةيد النفقا  )تقلص نفقا  التجهيز  قدار  1989.05 ا مقداره   2017

مليون دينةار( من جهةة  ونتيجةة حتاةةةةةةةةةةةةةةن اايرادا  العةامةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةة  يرادا  اجلبةايةة البرتوليةة من جهةة  885.475
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العامة بناةةبة   مليار دينار متأثرا  لنمو يف النفقا   1913.513فقد عرفت عجزا قدر ب  2018أخرل  أما سةةنة  
 % ) الز دة مات حتديدا ميزانية التجهيز (.25.34

 علا النحو التا : (2018 -1963يف الفرتة ) بناءا علا ما سبق  كن تقييم آداء الاياسة اعالية يف اجلزائر   
:  كن أن نعترب أن آداء الاةةياسةةة اعالية يف اجلزائر يف تلك الفرتة تراوح با (1989  -1963  : )األو   رتةالف  -   

الية جيدة اآلداء يف ظل وجود رصيد  اعكانت الاياسة     1978و   1967اجليد واعتوسط  فخالل الفرتة با  األداء 
 1971و  1968 1967ا   ميزانية موجب ) حالة فائض( خالل سةنوا  الفرتة اععنية ) ماعدا رصةيد اعيزانية لاةنو 

 1980  –1979مليار دينار(  أما الفرتة اعمتدة با  0.215 ذ سةةجل حاال  )عجز( طفيفة قدر  أقصةةاها ب  
و عتبار الاةةةةةةياسةةةةةةة اعالية يف اجلزائر مرتبطة ارتباطا وثيقا سسةةةةةةعار البرتول فقد تراجا آداؤها بشةةةةةةكل ملحو  نتيجة  

يف فرتة الثمانينا  وهذا ما يفاةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةةجيل حاال  العجز اعتفاو   تراجا أسةةةةةةةةةةةعار النفط يف األسةةةةةةةةةةةواا العاعية  
 .واعاجلة يف بعض سنوا  تلك الفرتة

(:  ةةا أن رصةةةةةةةةةةةةةةيةةد اعوازنةةة العةةامةةة يف اجلزائر كةةان ياةةةةةةةةةةةةةةجةةل عجزا يف بةةدايةة    2018 -1990)    ةالثةةانيةة  الفرتة -   
 2018     2008عمتدة من ( وكذلك يف الفرتة ا1999و  1998+ سةةةةةن    1995     1992التاةةةةةعينا  ) من 

( فيمكن 2007  -2000)ياةجل كذلك رصةيد اعيزانية العامة فائضةا ما بداية األلفية  من جهة أخرل  من جهة  و 
( يرتاوح با األداء اجليد    الضعي  2018  -1990القول سن آداء الاياسة اعالية يف اجلزائر خالل هذه اعدة )  

 نابيا. 

ما ااشةةةةةةةةةةةارة    أن اجلها  الوصةةةةةةةةةةةية كانت تلجأ    طرا عديدة لتمويل عجز اعوازنة خالل الاةةةةةةةةةةةنوا  ال     
ياجل فيها الرصيد عجزا  وتتمثل أهم هاته الطرا يف ااقرتاض بنوعيه الداخلي أو اخلارجي  ختفيض قيمة العملة  

بغرض لميا الفوائض  2000صةةةندوا ضةةةبط اعوارد والذي أنشةةة   وجب قانون اعالية التكميلي لاةةةنة  اللجوء    
اعالية النالة عن ارتفاع أسةةةةةةةةعار البرتول واسةةةةةةةةتغال ا يف تاةةةةةةةةديد القروض اخلارجية أو يف اويل عجز اعوازنة  وأخاا 

(  2013/2014لت اسفاض أسةةةةةةةعار احملروقا  ) اللجوء    ما يعرف  لتمويل الغا التقليدي يف الاةةةةةةةنوا  ال  ت
 ونضوب رصيد صندوا ضبط اعوارد.

 (2018-1969السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة ) املطلب ال ا  : تقيي    

 ن ا دف األسةاسةي للاةياسةة النقدية هو ا فا  علا اسةتقرار األسةعار  حيث تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف ا ر  
صرف ر األسعار  عتبارها هدفا من أهداف الاياسة النقدية ويف توفا أفضل ميادين النقد والقرض والعلا  استقرا

 .هر علا االستقرار النقدي واعا ما الا قتصادوا فا  علا النمو الاريا لإل

 (1989-1969) الفرتة :الفرع األول    
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اعركزي  وقد ايز هذا اعنهج عنشةاء مىسةاةا  عمومية ضةخمة تبعت اجلزائر منذ االسةتقالل سةياسةة التخطيط      
يف أغلب القطاعا  كاخلدما  والصناعة  وحدد  األسعار مابقا عن طريق نظام ضبط األسعار ونظام  ستغالل  

 اعوارد احملددة سابقا  واجلدول التا  يوض  التغا يف اعاتول األسعار يف اجلزائر:

 (1989 -1969) الفرتة املرحلة األوىل:   

                                  ) % (                                                                                    1989-1969: مي ل تطور املستوى العام لألسعار ونسبة التبي يف األسعار للفرتة  (19)دول اجل

19691970197119721973197419751976197719781979 الانوا 

اعاتول 
العام 
 لفسعار

3.713.894.004.164.454.574.975.385.976.907.62

نابة 
التغا يف 
 األسعار

/4.82.846.92.68.78.210.915.510.4

/1980198119821983198419851986198719881989 الانوا 

اعاتول 
العام 
 لفسعار

8.329.5410.1310.7411.6212.8414.4215.5116.4217.95/

نابة 
التغا يف 
 األسعار

9.114.616.168.110.412.33.55.89.3/

  (2011 -1962ا وصلة ااحصائية  الديوان الوطين لإلحصاء ): املصدر

                                                                                       ) % (                                      1989-1969(: مي ل تطور املستوى العام لألسعار ونسبة التبي يف األسعار للفرتة  14ل )شكال

 
 (19 اعتماد علا مغطيا  اجلدول )  عداد الطلبة: من املصدر

 نالحظ أن:  (19)من خالل اجلدول    
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     1969نالحظ أن هناد تزايدا متذبذ  يف ناةةةةةةةةةةةةةبة تغا اعاةةةةةةةةةةةةةتول العام لفسةةةةةةةةةةةةةعار يف الفرتة اعمتدة من   -   
وهي قيمة مرتفعة   1979     1969% يف الفرتة اعمتدة من 7.48   ذ كان متوسةةةةةةةةط تغا األسةةةةةةةةعار يبلغ  1989

نوعا ما رغم وجود سةةةةةةةةياسةةةةةةةةة تثبيت األسةةةةةةةةعار  و عتبار اجلزائر يف تلك الفرتة كانت تنتهج نظام التاةةةةةةةةيا اعخطط 
  والذي بدوره اتاج    اويل للمشةةةاريا التنموية اعرسةةةومة كانت الدولة تلجأ    ااصةةةدار النقدي من طرف البنك
اعركزي لتغطيةة النقص يف هةاتةه ااحتيةاجةا  اعةاليةة الالزمةة لتمويةل اعشةةةةةةةةةةةةةةاريا التنمويةة وهةذا مةا زاد من حجم الكتلة  

 النقدية مقابل ضع  مردودية القطاعا  اانتاجية و لتا  دفا  ألسعار  و اارتفاع.

فقد واصةةةل اعاةةةتول العام لفسةةةعار ومن ورائه واصةةةلت ناةةةبة التغا يف   1989-1980أما يف الفرتة اعمتدة من    
% باةةبب 8.92(    1989  -1980األسةةعار اارتفاع أيضةةا ليصةةل متوسةةط هذه الناةةبة خالل عشةةر سةةنوا  )

 أي منذ البدء يف تطبيق اعخطط اخلماسي األول. 1980تغا نظام األسعار الذي بدأ يتبلور منذ سنة 

 (2018-1990يف اجلزائر خالل الفرتة ) لنقديةالسياسة ا تقيي  يداء : الفرع ال ا    

من أهم ما  يز هيكل النقود يف اجلزائر يف هذه الفرتة اععينة غياب سةةةياسةةةة األسةةةعار  عىن الكلمة وال   خذ يف    
فاألسةةةعار سةةةلاةةةلة كباة من اعنتجا  اعتبارها األجور  تكالي  اانتاج وشةةةروط توازن ا يكل اعا  للمىسةةةاةةةا    

الضةةةةةةةةةةةةةرورية كانت حتدد من طرف الدولة  ويف نفا الوقت كانت تدعم من قبلها  وذلك سةةةةةةةةةةةةةعيا منها للدفاع عن 
ه  ذ القدرة الشةةةةةةةةةرائية للمواطنا. بعد أن كان حتديد األسةةةةةةةةةعار يتم  دار  من طرف الاةةةةةةةةةلطا  العمومية  واختذ  ه

 12  -89عن طريق قانون رقم   1980حتدد حاةةةةةةب ظروف الاةةةةةةوا ابتداءا من   األخاة  جراءا  بتحريرها وتركها
 نعكا علا اعاتول العام لفسعار.ا  وهو ما 1989-07-05اعىرخ يف 

 1999 -1990 الفرتة املرحلة األوىل:   
 ) % (                                                                        (  1999-1990تطور املستوى العام لألسعار ونسبة التبي يف األسعار خالل الفرتة )مي ل (: 20دول )اجل

1990199119921993199419951996199719981999 الانوا 

اعاتول 
العام 
 لفسعار

21.1626.6435.0842.2854.5470.7984.0388.8293.2695.68

نابة التغا 
يف  

 األسعار%
17.825.831.620.528.929.718.75.74.92.5

 (2011-1962: من اعداد الطلبة  العتماد علا الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة االحصائية  املصدر
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 ) % (                                                                                             (1999-1990لألسعار ونسبة التبي يف األسعار خالل الفرتة )(: مي ل تطور املستوى العام 15الشكل )

 (20ابإلعتماد على معطيات اجلدول ) : من إعداد الطلبةاعصدر

    1990( ارتفاعا حادا يف ناةةةةةبة تغا اعاةةةةةتول العام لفسةةةةةعار وذلك با الفرتة اعمتدة من  20نالحظ من خالل اجلدول )   
%  وهذه الناةةةةةةةةةةبة  11.9  أي أتا تزايد   ا قيمته %  29.7     %17.8  حيث ارتفعت هذه الناةةةةةةةةةةبة من  1995

ذلك    حترير األسةةةعار يف تلك الفرتة  تدهور احتياطا    كفيلة سن تكون مىشةةةرا علا هذا اارتفاع ا اد  ويعزل
 النقد األجنيب وتراجا أسعار النفط   رتفاع الدين العام  اضافة    الظروف األمنية اعتدهورة...

نالحظ أن ناةةبة تغا اعاةةتول العام لفسةةعار شةةهد  اسفاضةةا حادا مرده     1999-1996أما خالل الفرتة     
اآل ر ااجيابية لرب،مج ااصةةةالح ااقتصةةةادي الذي اعتمدته اجلزائر يف تلك الفرتة عشةةةراف وبتوصةةةيا  من ا ي ا  

    1996سةةةةةةنة  % 18.7اعالية الدولية كصةةةةةةندوا الدو   حيث تراجعت ناةةةةةةبة منو اعاةةةةةةتول العام لفسةةةةةةعار من 
 .1999% سنة 2.5

 (2018-2000) الفرتة ملرحلة ال انية:ا   

 ) % (                                                                      (    2018-2000خالل الفرتة )ونسبة التبي يف األسعار تطور املستوى العام لألسعار مي ل (: 21)اجلدول 

2000200120022003200420052006200720082009 الانوا 

اعاتول 
العام 
 لفسعار

95.97100101.40105.75109.95111.47114.05118.24123.98131.1

نابة التغا 
يف  

 األسعار%
0.34.11.44.23.91.32.33.64.85.7

/201020112012201320142015201620172018 الانوا 

اعاتول 
العام 
 لفسعار

136.23142.39155.05160.10164.77172.65183.70193.97202.25/
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نابة التغا 
يف  
 %األسعار

3.94.58.83.22.94.76.45.54.2/

 : من اعداد الطلبة  العتماد علا : املصدر

 . 2011-1962حصائيا   صلة االحصائية للديوان الوطين لإلا و  -
 . 2018     2012التقرير الانوي لبنك اجلزائر للانوا  من  -

                                              ) % (                    (           2018-2000(: مي ل تطور املسكككتوى العام لألسكككعار ونسكككبة التبي يف األسكككعار خالل الفرتة )16الشككككل )

 (21اعتماد علا اجلدول ): من  عداد الطلبة  املصدر

     2000نالحظ تذبذ  يف ناةةةةةبة تغا اعاةةةةةتول العام لفسةةةةةعار يف اجلزائر من سةةةةةنة   (21) خالل اجلدولمن    
نتيجة جناح الاةةياسةةة النقدية يف التحكم يف اعاةةتول العام لفسةةعار  مه  2000% سةةنة  0.3  حيث كانت  2018

مليار دينار سةةنة  1789.4 رتفعت من  )  M2% وهذا يرجا    منو الكتلة النقدية  4.2     2001ارتفعت سةةنة 
 عدل  2009وبقيت ناةةةةةةةةةةةةةبة التغا يف ارتفاع    غاية سةةةةةةةةةةةةةنة  (  2000مليار دينار سةةةةةةةةةةةةةنة     2022.5     1999
اسفاضةةةةا يف ناةةةةبة التغا    2011و    2010وسةةةةجل اعاةةةةتول العام لفسةةةةعار سةةةةن   % نتيجة فائض الاةةةةيولة   5.7

% باةةةةةةبب  8.8لتبلغ   2012ه الناةةةةةةبة ارتفاعا قياسةةةةةةيا سةةةةةةنة  % علا التوا   وعاود  هذ4.5% و 3.9بناةةةةةةبة  
باةةةةبب الز دة الفعلية يف   2012% سةةةةنة  26التوسةةةةا يف النفقا  العامة للدولة )تضةةةةاع  نفقا  التاةةةةيا بناةةةةبة  

أن   2014و  2013(  ونالحظ كذلك يف سةةةن   2008الكتل األجرية للعمال والتعويضةةةا  سثر رجعي منذ سةةةنة  
% سةنة  2.9% مقابل 3.2ناةبة   2013ناةبة التغا يف اعاةتول العام لفسةعار بدأ  تنخفض حيث بلغت سةنة  

باةةةةبب  دخال البنك اعركزي أدوا  نقدية  ضةةةةافية مثل أداة اسةةةةرتجاع الاةةةةيولة  ليصةةةةب  بذلك التحكم يف  2014
 .اهم يف ااستقرار النقدي واعا اعاتول العام لفسعار حمققا ويا

% وتبقا يف نفا دائرة التذبذب كما هو 6.4عاد  ناةةةةةةةةبة التغا    اارتفاع يددا لتبلغ   2015ويف سةةةةةةةةنة     
ويعزل ذلك    تراجا يف حجم الاةيولة اعاةرتجعة بفعل أداة   2018    2016عليه ا ال  لناةبة للاةنوا  من  

 اسرتجاع الايولة.

 كما يلي:  2018-1969لنقدية يف اجلزائر يف الفرتة من من خالل ما سبق  كن تقييم آداء الاياسة ا   
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(: ايز  الاةةياسةةة النقدية يف اجلزائر يف الفرتتا 2018-2000/   1989-1969سةةياسةةة نقدية ضةةعيفة: )    -   
اعذكورتا  لضةةةةةع  يف اآلداء نتيجة تاةةةةةجيل تذبذب دائم يف تغا اعاةةةةةتول العام لفسةةةةةعار   ذ بلغ متوسةةةةةط تغا  

(   2018 -2000%  لناةةةبة للفرتة )  3.98% و 8.5( حوا   1989  -1969ام لفسةةةعار للفرتة )اعاةةةتول الع
 نتيجة لفسباب اعذكورة سابقا خالل دراسة تطور التغا يف اعاتول العام لفسعار يف نفا الفرتة.

الفرتة  لضةةةةةع  (: ايز  الاةةةةةياسةةةةةة النقدية يف اجلزائر خالل هذه  1999-1990سةةةةةياسةةةةةة نقدية ضةةةةةعيفة: )  -   
الشةةةديد نتيجة للظروف اخلاصةةةة ال  مر  قا اجلزائر وال  ألقت بظال ا علا األوضةةةاع ااقتصةةةادية ككل  ويتجلا  
ذلك يف تراجا ااحتياطا  من النقد األجنيب  ارتفاع حجم الدين اخلارجي ااضةةةةةةةةةةافة    توصةةةةةةةةةةيا  النقد الدو  

 م عن الالا... خلاعتمثلة يف سياسة حترير األسعار ورفا الدع

رغم الربامج وااصةةةالحا  ال  طبقتها اجلزائر سةةةواءا كانت حملية أو ماةةةتوردة حتت  شةةةراف صةةةندوا الدو  ما    
بداية التاةةةعينا  فإن الاةةةلطة النقدية مل تتمكن من بلوغ ا دف اعتمثل يف الوصةةةول    سةةةياسةةةة نقدية ،جحة من 

 خالل التحكم يف اعاتول العام لفسعار.
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 ة الفصل خالص

قد اقتضا منا الوقوف علا أبرز احملطا  النقدية يف اجلزائر  الاياسة  اعالية و  ن عملية حتليل كل من الاياسة     
التارخيية ال  ميز  كل منهما لبيان جوانب الضع  والقوة فيهما ومنه بيان دواعي تطبيقهما وتفضيل  حدا ا عن 

ة يف اجلزائر من نفقا  عامة  األخرل  و لتا  فقد تطرقنا يف هذا الفصل    جرد عام لكل ما تعلق  لاياسة اعالي
ربط تقييم هذه الاياسة  ا اققه رصيد اعوازنة من حاال     ما   2018و يرادا  عامة منذ ااستقالل    غاية سنة  

عجز أو فائض حىت نتبا سالمة ا كم عليها  أما الاياسة النقدية فقد قمنا جبرد ألهم مراحل تطورها يف اجلزائر  
خرل  ا ادث من تغاا  يف اعاتول العام لفسعار  عتباره هدفا رئيايا للاياسة النقدية  ما ربط تقييمها هي األ

داء الاياسة النقدية. معرفة تطوراته  طالا حكمنا علا أ تاعا    استقراره و لتا   كننا من خالل
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اظا موضةةةةوع  ثا الاةةةةياسةةةةا  اعالية والنقدية علا ااقتصةةةةاد  لكثا من ااهتمام من قبل العديد من الدول     
وذلك من أجل التحكم أكثر يف اعتغاا  ااقتصةادية  ا يتماشةا واألهداف اعاةطرة  خاصةة ما تزايد اعكانة ال  

تلك الدولة  واجلزائر كغاها من الدول تاةةعا لتوجيه  حتتلها هذه الاةةياسةةا  مهما كان ماةةتول تطور ااقتصةةاد يف 
النشةةةةةةةةةاط ااقتصةةةةةةةةةادي من خالل التحكم يف متغااته  اعتماد علا أدوا  الاةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةا  اعالية والنقدية  ولكنها 

دواعي و ننا من خالل هذه الدراسة حاولنا بيان  الزالت تفضل الرتكيز علا الاياسة اعالية مقابل الاياسة النقدية   
تفضةيل الاةياسةة اعالية علا الاةياسةة النقدية يف ااقتصةاد   النامية بشةكل عام وبيان حالة اجلزائر بشةكل خا   

 ويف مايلي سناتعرض أهم نتائج البحث والتوصيا  اعقرتحة وستمها بعرض آفاا الدراسة.

 أوال: إختبار الفرضيات 
مت اختبار صةةةةةةحة الفرضةةةةةةيا  من  عاملتاةةةةةةاؤل الة علا اعد ااجاببخالل ما مت عرضةةةةةةه يف سةةةةةةياا البحث و من 

 عدمها وال  وضعت كإجابة منطقية:
األداة ااقتصادية ال  اتلكها ا كومة هي  الاياسة اعالية  أن " ال  تنص علا  الفرضية األو     الفرضية األوىل:

" هي فرضةةةةةةية النفقا  ا كوميةحتصةةةةةةيل اايرادا  وصةةةةةةرف  وتىثر قا علا اعتغاا  ااقتصةةةةةةادية الكلية من خالل
 ذ أننا بعد البحث توصةةلنا    أن الاةةياسةةة اعالية هي يموعة  جراءا  تقوم قا ا كومة حصةةرا وتتمثل  صةةحيحة 

 .وهو ما يثبت صحة هاته الفرضية يف  دارة  يراداهتا وصرف نفقاهتا بناءا علا ما ترمسه من برامج مابقة
رصةةةيد اعيزانية هو الفرا با اايرادا  احملصةةةلة والنفقا   "   ال  تنص علا أنة الثانيالفرضةةةية    الفرضكككية ال انية:
   أن  توصةةلنا ذ   ،هي فرضةةية صةةحيحة  "،من خالله تقييم آداء الاةةياسةةة اعالية يف الدولة  كناعاةةتخدمة و لتا   

   أن يكون الفارا با  يراداهتا ونفقاهتا  دفتاةةةةةةةةةةعا    اعوازنة با نفقاهتا و يراداهتا احملصةةةةةةةةةةلة  و لتا  هت  ةالدول
والةذي من خاللةه  كن   را هو الةذي يعرب عن رصةةةةةةةةةةةةةةيةد اعيزانيةةاموجبةا حىت ال تقا يف حةالةة عجز  ألن ذلةك الفة

 لفرضية.وهو ما يثبت صحة هاته ا داء الاياسة اعاليةأا كم علا 
 كن تقييم آداء الاةةةياسةةةة النقدية من خالل قدرة الدولة    تنص علا أنه "ال  الثالثة  الفرضةةةية الفرضككية ال ال ة:      

علا التأثا علا عدة مىشةةةرا  نقدية تتحكم من خال ا يف النشةةةاط ااقتصةةةادي ومن أ ها العرض النقدي كمىثر  
فمن خالل البحث توصةةةلنا    أن الاةةةياسةةةة النقدية هي يموعة من هي فرضةةةية صةةةحيحة    "مباشةةةر علا األسةةةعار

ااجراءا  واألدوا  الكمية والنوعية ال  تاةةةةتهدف التأثا علا حجم الكتلة النقدية يف الاةةةةوا ومن ورائها التأثا  
   وهذا ما يثبت صحة هاته الفرضية.علا معدال  التضخم أو اعاتول العام لفسعار
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يتوق  انتهاج الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة اعالية يف البلدان النامية علا عدة  "    ه: الفرضةةةةةةةةية ال  تنص علا أنالفرضككككككية الرابعة
 ذ  هي فرضةةية صةةحيحة   "   معطيا  أقل تعقيدا من متطلبا  الاةةياسةةة النقدية مما جيعلها تعتمد الباةةاطة يف اآلداء

ا تتميز  لياةةر يف التنفيذ وسةةهولة التأثا يف ااقتصةةاد  من خالل هذا البحث    أن الاةةياسةةة اعالية سداوهتتوصةةلنا  
سةةةةواءا من ،حية النفقا  برتشةةةةيدها أو خفضةةةةها ) نفقا  التجهيز بشةةةةكل خا  (  أو من ،حية اايرادا  برفا 

 وهو ما يتحقق من خالل واقا البلدان النامية  وهذا ما يثبت صحة هاته الفرضية. معدل الضرائب
 سة اثنيا: نتائج الدرا

 تتلخص نتائج الدراسة ال  خرجنا قا من هذا البحث يف النقاط التالية:
 رتبط مفهوم الاةةةةةياسةةةةةة اعالية وتطورها بدور الدولة يف ا ياة ااقتصةةةةةادية  فمن دور ا يادية واعتبار الدولة   -1

  وحتقيق األمن فرض الضةةرائبكا ارس الليلي وعدم تدخلها يف ا ياة ااقتصةةادية لففراد وال  اقتصةةر دورها علا  
ارتبط مفهوم وأدوا  الاةةةةياسةةةةة اعالية  دل    ياة األفراد. و لتا    دور اعركزية والتدخل يف الشةةةةىون ااقتصةةةةادية  

 تطور الدور الذي تلعبه الدولة يف ا ياة ااقتصادية والتأثا يف ماتحد هتا.

ا الاةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةتا اعالية والنقدية لتحقيق األهداف ااقتصةةةةةةةةةةادية تفتقر الدول النامية    القدرة يف التوفيق ب -2
الكلية و لتا  تضةةيا هذه الدول فرصةةة حتقيق التكامل ااقتصةةادي با الاةةياسةةتا وااسةةتفادة من هذه اعيزة وتركز  

 جهودها علا الاياسة اعالية دون الاياسة النقدية.

  بل شةةةةةهد  العديد من الدراسةةةةةا   يا وليدة الصةةةةةدفةعصةةةةةرنة وفعالية ل الاةةةةةياسةةةةةة النقدية وما عرفته من -3
عديدة للاةياسةة   ا  وأن هناد أهدافرف العديد من اعدارس االقتصةاديةوالتحديثا  علا مر العصةور واألزمنة من ط

  لنقدية    حتقيق أهداف اقتصةاديةالنقدية ترمي من خالل  دارة أدواهتا وااشةراف علا سةاها من خالل الاةلطة ا
. كما ترتكز أدوا  الاةياسةة  ا اسةتقرار اعاةتول العام لفسةعارومن با أ ها العمل عل   وسةياسةية    أمنيةاجتماعية

وكل نوع من األنواع ياةةتعمل كوسةةيلة لبلوغ     النقدية علا نوعا من األدوا  منها ما هو كمي ومنها ما هو نوعي
 معينة. غاية

لنامية عموما  باةةةةةةبب ظروفها وأوضةةةةةةاعها ااقتصةةةةةةادية ها يف الدول اتميز الاةةةةةةياسةةةةةةة النقدية بضةةةةةةع  آدائت -4
اعدا لتمكا هذه الاةةةةياسةةةةة وااجتماعية ال  تكون يف غالب األحيان عائقا حقيقيا بدال من أن تكون عامال ماةةةة

 دورها بكفاءة كما هو ا ال يف الدول اعتقدمة. أداءمن 
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رتة الابعينيا  والثمانينيا   ثابة خطوة  جيابية  تعترب ااصالحا  ال  شهدها النظام اعصريف اجلزائري يف ف  -5
قرر  جراء  صةةةةةةةةةالح ت  لذلك  علا اعاةةةةةةةةةتويا الداخلي واخلارجي    لكنها مل تكن كافية عواجهة كافة اعاةةةةةةةةةتجدا 

الةذي غا يف بنيةة اجلهةاز اعصةةةةةةةةةةةةةةريف تغياا  وهو  واألوامر اععةدلةة لةه    10-90جةديةد متمثةل يف قةانون النقةد والقرض  
وذلك بتبين مبادئ   أدخل عليه تعديال  كباة  فقد تعرض بوضةةةةةةةةةةةةةةوح  اال  كانت قد أ لت من قبلجوهر  و 

والذي وقد مت تعديل هذا القانون أيضةةةةةةةا يف  اهرة التضةةةةةةةخم وحماولة التحكم فيهااقتصةةةةةةةاد الاةةةةةةةوا ا ر واهتمامه بظ
 اآلونة األخاة.

ذكر منها: يف  قتصةةةاد   النامية ن  النقدية ذا  آداء ضةةةعي هناد اعتبارا  عديدة جعلت من الاةةةياسةةةة   -6
ضةةةةةةيق نطاا الاةةةةةةوا النقدية واعالية ما  نتشةةةةةةار العادا  غا اعصةةةةةةرفية يف ا تما  فالاةةةةةةوا الضةةةةةةيق ينتج عنه قلة 

مما يفيد  سفاض حجم اعبادال   وهذه الظروف  التعامل  ألوراا اعالية والتجارية ما حمدودية البائعا واعشةةةةةةةةةةرتين  
دوا  الكمية مثل سةةعر  عادة اخلصةةم وعمليا  الاةةوا اعفتوحة وااهتمام ينصةةب  األال تاةةاعد علا تطبيق بعض  

 أكثر علا نابة ااحتياطي القانوين".

 قرتاحات والتوصياتاثل ا: اإل

يف اجلزائر خاصةةةةةةة ما  10-90نون النقد والقرض قا  أداء اجلهاز اعصةةةةةةريف من خالل فرتة  قييمالعمل علا ت -1
تعلق  سةةتقاللية البنك اعركزي يف وضةةا و دارة الاةةياسةةة النقدية بعيدا عن اامالءا  الفوقية وتداخل الصةةالحيا  

 .ما  قي ا ي ا 

 ا   و عادة النظر يف األطر القانونية ال  تاةةةةةةةا وتنظم الاةةةةةةةوا اعالية دخال  صةةةةةةةالحا  وتعديال  جذرية   -2
 يضمن التمويل الكايف لضمان سا ااقتصاد.

 تباع سةةةةةياسةةةةةة نقدية ومالية صةةةةةارمة يف اجلزائر خصةةةةةوصةةةةةا يف ظل اسفاض أسةةةةةعار النفط ومعا،ة ااقتصةةةةةاد  -3
 اجلزائري من هيمنة قطاع احملروقا  علا يمل اايرادا .

ق التكامل والوصةول    أهداف الاةياسةة  العمل علا التناةيق با الاةياسةة اعالية والاةياسةة النقدية  ا اق -4
 ااقتصادية الكلية  ا فيها النمو ااقتصادي اعنشود.

 رابعا: أفاق الدراسة
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هذه النتائج والتوصةةةةةيا  الاةةةةةابقة لعلنا نق  أمام أسةةةةة لة أخرل تتعلق  وضةةةةةوع  ثنا  و لتا    ن وصةةةةةولنا    
 :ما يلي  شكاليا  عواضيا الحقة  ومن خالل هذا نطرح اتاج هذا اعوضوع    دراسا  و وث أخرل

 علا الاياسة اعالية يف اجلزائر.  تقلبا  أسعار النفط و آ رها -

الاياسة النقدية من خالل التحول  و الصافة ااسالمية.  أداءسبل تطوير  -
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 املراجق ابللبة العربية

 أوال: الكتب

ااقتصادية ااطار العام وأثرها يف الاوا اعا  ومتغاا   نزار كاظم اخليكاين  حيدر يونا اعوسوي  الاياسا     -
 .2013ااقتصاد الكلي  دار اليازوري 

  2020  1سامر مظهر قنطقجي  الاياسا  اعالية والنقدية وااقتصادية  ط  -

   لبنان     دار الوالء للطباعة والنشةر والتوزيا  باو 1سةعيد فراهاين فرد  الاةياسةا  ااقتصةادية يف ااسةالم  ط   -
2014. 

 .2016خدجية األعار   قتصاد   اعالية العامة  كلية ااقتصاد والعلوم الاياسية  جامعة القاهرة  مصر  -

عبد اعطلب عبد ا ميد  سةلاةلة الدراسةا  ااقتصةادية: الاةياسةا  ااقتصةادية علا ماةتول ااقتصةاد القومي    -
 .2003اهرة  مصر    يموعة النيل العربية  الق1) حتليل كلي(  ط 

 .2012   اجلزائر2الطاهر لطرش  االقتصاد النقدي والبنكي  ديوان اعطبوعا  اجلامعية   ط  -

 .2009عبد ا ميد عبد اعطلب   قتصاد   النقود )األساسيا  واعاتحد  (  الدر اجلامعية  عمان   -

 .2018اب األكاد ي  عمان  األردن    مركز الكت1حممد أمحد األفندي  ااقتصاد النقدي واعصريف  ط  -

 ري سةةةةيجل  ترمجة طه عبد هللا اعنصةةةةور وآخرون  النقود والبنود  دار اعريخ للنشةةةةر  اعملكة العربية الاةةةةعودية     -
1987. 

 .2001أمحد أبو الفتوح علي الناقة  نظرية النقود واألسواا اعالية  مكتبة ومطبعة ااشعاع الفنية  مصر   -

ماير وآخرون  ترمجة الاةةةيد أمحد عبد اخلالق  النقود والبنود واالقتصةةةاد دار اعريخ للنشةةةر  اعملكة العربية توماس   -
 .2002الاعودية  

جيما جوارتيين وريكارد اسةةةرتوب ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان  ااقتصةةةاد الكلي االختيار العام واخلا   دار   -
 .1999ية  اعريخ للنشر  اعملكة العربية الاعود
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 2002عبد اعطلب عبد ا ميد  الاياسا  ااقتصادية  يموعة النيل العربية  مصر  -

 .عمرو حمي الدين  التنمية والتخطيط ااقتصادي  دار النهضة العربية  باو   لبنان -

زيا  اجليزة     مركز الدراسةةةةةةةةةةةةا  العربية للنشةةةةةةةةةةةةر والتو 1رانيا حممود عبد العزيز عمارة  مبادئ علم ااقتصةةةةةةةةةةةةاد  ط   -
 .2017مصر 

 .2000سامل توفيق النجفي  أساسيا  علم االقتصاد  الدار الدولية لإلستثمارا  الثقافية  مصر   -

 .2001الطاهر لطرش  تقنيا  البنود  ديوان اعطبوعا  اجلامعية  اجلزائر   -

اجلزائر  ديوان اعطبوعا  اجلامعية  حاةةن قلول حممد بلقاسةةم  سةةياسةةة ختطيط التنمية و عادة تنظيم ماةةارها يف   -
 .1999اجلزائر

 .2008عبد هللا خبابة  ااقتصاد اعصريف  مىساة شباب اجلامعة  ااسكندرية   -

 اثنيا: األطروحات والرسائل

مصةةةةةةةةةطفا غميمة  أثر ااصةةةةةةةةةالحا  اعالية والنقدية علا اقتصةةةةةةةةةاد   الدول اعغاربية ) اجلزائر  تونا واعغرب   -
(  أطروحة مقدمة ضةةةةةمن متطلبا  نيل شةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية  ختصةةةةةص 2017-1990للفرتة  

حتليل اقتصةةةةةةةادي  كلية العلوم ااقتصةةةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةةةيا  جامعة الشةةةةةةةهيد محه خلضةةةةةةةر الوادي  اجلزائر  
2020-2021. 

 دارة الاةةةةياسةةةةة اعالية يف ظل تقلبا  أسةةةةعار النفط  أطروحة  مليكة جناعي  تقييم أداء البنك اعركزي اجلزائري يف   -
التجارية وعلوم  ااقتصةادية و مقدمة لنيل شةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةادية  ختصةص بنود وحماسةبة  كلية العلوم  

 .2019/2020التايا  جامعة حممد بوضياف  عايلة  اجلزائر  

ترشةةةيد النفاقا  العامة يف الدول النامية   أطروحة لنيل شةةةهادة الدكتوراه يف زها محيلي  دور الاةةةياسةةةة اعالية يف   -
العلوم ااقتصةةةةادية ختصةةةةص اقتصةةةةاد دو   كلية العلوم ااقتصةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةيا  جامعة حممد خيضةةةةر  

 .2018/2019باكرة  اجلزائر  
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ية اعاتدامة ) دراسة حتليلية قياسية يف اجلزائر خالل الفرتة  عبد  رزيقة  أثر الاياسة النقدية واعالية لتحقيق التنم  -
(  أطروحة مقدمة لنيل شةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية ختصةةةةةص حتليل اقتصةةةةةادي وتنمية  1990-2015

 .2019-2018ماتدامة  جامعة جيال  بونعامة مخيا مليانة  اجلزائر  

واعالية يف ا د من األزما  ااقتصةةةةةادية )دراسةةةةةة حالة: أزمة الديون ديش فاطمة الزهراء  دور الاةةةةةياسةةةةةة النقدية    -
الاةةةةةيادية يف منطة اليورو(  مذكرة خترج لنيل شةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية  ختصةةةةةص: نقود بنود ومالية   

زائر   كليةةةة العلوم ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة وعلوم التاةةةةةةةةةةةةةةيا والعلوم التجةةةاريةةةة  جةةةامعةةةة أبو بكر بلقةةةايةةةد  تلماةةةةةةةةةةةةةةةةةان  اجل
2017/2018. 

رقاب طارا   ثا التكامل با الاةياسةة النقدية والاةياسةة اعالية علا البطالة يف اجلزائر )دراسةة اقتصةادية قياسةية    -
(  أطروحة مقدمة لنيل شةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية ختصةةةةةص مالية وبنود  كلية  2015-1990للفرتة  

 .2018-2017م التايا  جامعة اىي فارس  عدية  اجلزائر العلوم ااقتصادية والتجارية وعلو 

 كن لونيا  تقييم فعالية الاةياسةة النقدية واعالية يف حتقيق التواز،  االقتصةادية الكلية يف اجلزائر خالل الفرتة )   -
نقود (  أطروحة مقدمة ضةةةةةةمن متطلبا  نيل شةةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصةةةةةةادية ختصةةةةةةص   1990-2014

 .2017-2016  اجلزائر  3وبنود  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجلزائر

حدادي عبد اللطي   دور الاةةةياسةةةة النقدية واعالية يف مكافحة التضةةةخم يف الدول النامية  أطروحة مقدمة لنيل   -
ية العلوم ااقتصةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةيا   شةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية  ختصةةةةةص  قتصةةةةةاد ما   كل

 .2016/2017جامعة جيال  اليابا  سيدي بلعباس  اجلزائر  

مناة النوري  دور الاةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةا  النقدية يف تعزيز التكامل ااقتصةةةةةةةةةةادي اعغاريب  أطروحة مقدمة لنيل شةةةةةةةةةةهادة   -
لعلوم ااقتصةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةيا  جامعة  الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةادية ختصةةةةةص اقتصةةةةةاد التنمية  كلية ا

 .2017-2016 تنة  اجلزائر  

حاةةةةةةيبة مداين  أثر الاةةةةةةياسةةةةةةة النقدية واعالية علا النمو االقتصةةةةةةادي  أطروحة لنيل شةةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم   -
 .2017-2016ااقتصادية ختصص اقتصاد ما   جامعة جيالين اليابا سيدي بلعباس  اجلزائر  
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دراسةةةةة تطبيقية للفرتة   -طارا قدوري  ماةةةةا ة ترشةةةةيد اانفاا ا كومي يف حتقيق التنمية ااقتصةةةةادية يف اجلزائر  -
  أطروحة مقدمة لنيل شةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةادية ختصةةص نقود واويل  جامعة حممد  2014  -1990

 .2016-2015خيضر باكرة  اجلزائر 

  رسةالة  2014-1990حالة اجلزائر –الاةياسةة النقدية يف معاجلة اختالل ميزان اعدفوعا  حاجي مسية  دور    -
مقدمة لنيل شةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةادية ختصةةةص اقتصةةةاد   النقود والبنود وأسةةةواا اعال  جامعة حممد  

 .2016-2015خيضر باكرة  اجلزائر  

مذكرة مقدمة لنيل   -دراسةةة قياسةةية–نقدية يف اجلزائر ومعوقاهتا الداخلية بقبق ليلا أمسهان  آلية  ثا الاةةياسةةة ال  -
شةةةةةةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةةةةةةادية  ختصةةةةةةةةةةص نقود مالية وبنود  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماةةةةةةةةةةان اجلزائر  

2014-2015. 

ة  أطروحة دكتوراه يف العلوم عبد الرمحان بن سةةةانية  اانطالا ااقتصةةةادي  لدول النامية يف ظل التجربة الصةةةيني  -
 .2013-2012ااقتصادية  كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التايا  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماان  اجلزائر  

سةةةةةةاي  بوزيد  دور ا كم الراشةةةةةةد يف حتقيق التنمية اعاةةةةةةتدامة  لدول العربية  أطروحة لنيل شةةةةةةهادة الدكتوراه يف   -
العلوم ااقتصةةةةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةةةةيا  جامعة أيب بكر بلقايد بتلماةةةةةةةةان  اجلزائر    العلوم ااقتصةةةةةةةةادية  كلية

2012-2013. 

(  أطروحة  2011-1970بلوايف حممد  أثر الاةةةةةةةةياسةةةةةةةةة النقدية واعالية علا النمو االقتصةةةةةةةةادي ) حالة اجلزائر   -
قتصةةةةةةةةادية  والتجارية وعلوم التاةةةةةةةةيا  جامعة  مقدمة لنيل شةةةةةةةةهادة الدكتوراه يف العلوم ااقتصةةةةةةةةادية   كلية العلوم اا

 .2013-2012أبوبكر بلقايد بتلماان  اجلزائر  

منصةور شةريفة  الاةياسةة اعالية ك لية لتحقيق التوازن ااقتصةادي )دراسةة حالة اجلزائر(  أطروحة مقدمة للحصةول   -
لوم ااقتصةةةةةةادية والتجارية وعلوم  علا شةةةةةةهادة اعاجاةةةةةةتا يف العلوم ااقتصةةةةةةادية  ختصةةةةةةص  قتصةةةةةةاد دو   كلية الع

 .2016-2015  اجلزائر  2التايا  جامعة وهران

 -2012-1970دراسة قياسية  الة اجلزائر  – معط هللا أمال  آ ر الاياسة اعالية علا النمو ااقتصادي  -
ااقتصادية والتجارية وعلوم  أطروحة لنيل شهادة اعاجاتا يف العلوم ااقتصادية ختصص اقتصاد كمي  كلية العلوم 

 . 2015-2014التايا  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماان  اجلزائر 
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مباركي كر ة   سرتاتيجيا  استخالف الثروة البرتولية يف  طار ضوابط التنمية اعاتدامة يف اجلزائر  مذكرة مقدمة    -
مية ماةةةةةةةتدامة  كلية العلوم ااقتصةةةةةةةادية لنيل شةةةةةةةهادة اعاجاةةةةةةةتا يف العلوم ااقتصةةةةةةةادية ختصةةةةةةةص اقتصةةةةةةةاد دو  وتن

 .2014 -2013  اجلزائر 1والتجارية وعلوم التايا  جامعة سطي 

- 1970نذير  سةةةةةةةةةا  أثر الاةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة اعالية والنقدية علا البطالة يف اجلزائر )دراسةةةةةةةةةة قياسةةةةةةةةةية حتليلية للفرتة )  -
قتصةةةةةاد كمي كلية العلوم ااقتصةةةةةادية وعلوم  (  مذكرة لنيل شةةةةةهادة اعاجاةةةةةتا يف العلوم ااقتصةةةةةادية  فرع ا2010

 .2012/2013  اجلزائر  03التايا  جامعة اجلزائر 

حاةةةةةةةا كشةةةةةةةي    جراءا  الاةةةةةةةياسةةةةةةةة النقدية واعالية لتصةةةةةةةحي  ااختالال  ااقتصةةةةةةةادية الكلية )حالة اجلزائر   -
مالية وبنود و مينا   كلية  (  أطروحة مقدمة لنيل شةهادة اعاجاةتا يف العلوم  االقتصةادية  فرع 2000-2009

 . 2012-2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة حممد بوضياف اعايلة  اجلزائر  

مذكرة   -آ رها اعاةةةةةةةتقبلية علا القطاع الصةةةةةةةناعي اجلزائري  -مروش يوسةةةةةةة    تفاقية الشةةةةةةةراكة األورومتوسةةةةةةةطية    -
قتصةةةةةادية ختصةةةةةص حتليل اقتصةةةةةادي  كلية العلوم االقتصةةةةةادية والتجارية مقدمة لنيل شةةةةةهادة اعاجاةةةةةتا يف العلوم اال

 .2012 -2011  اجلزائر 3وعلوم التايا  جامعة اجلزائر

سةةةةةالكي سةةةةةعاد  دور الاةةةةةياسةةةةةة اعالية يف جذب ااسةةةةةتثمار األجنيب اعباشةةةةةر ) دراسةةةةةة حالة بعض دول اعغرب   -
اةةةيا الدو  للمىسةةةاةةةا   ختصةةةص مالية دولية  كلية العلوم العريب(  أطروحة مقدمة لنيل شةةةهادة اعاجاةةةتا يف الت

 .2011-2010ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة أيب بكر بلقايد  تلماان  اجلزائر  

سةةةةةةةيالم محزة  ولد بزيو فات   فعالية الاةةةةةةةياسةةةةةةةة اعالية يف حتقيق ااصةةةةةةةالح ااقتصةةةةةةةادي  مذكرة مقدمة ضةةةةةةةمن   -
سةةةةةرت يف العلوم ااقتصةةةةةادية  ختصةةةةةص  قتصةةةةةاد   اعالية والبنود  كلية العلوم ااقتصةةةةةادية  متطلبا  نيل شةةةةةهادة اعا

 .2013-2014والتجارية وعلوم التايا  جامعة أكلي حمند أو اج البويرة  اجلزائر  

  أطروحة  2009-200 كن لونيا  الاةياسةة النقدية ودورها يف ضةبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة   -
دمة لنيل شةةةهادة اعاجاةةةتا يف العلوم ااقتصةةةادية ختصةةةص نقود وبنود  كلية العلوم ااقتصةةةادية والتجارية وعلوم  مق

 .2011-2010  اجلزائر  3التايا  جامعة اجلزائر

 اثل ا: املقاالت يف اجملالت  -
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(  يلة دراسةةةا  يف ااقتصةةةاد 2018-2010هشةةةام دغموم  محزة ضةةةويفي  حتليل الاةةةياسةةةة اعالية يف اجلزائر)   -
  3  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التايا  جامعة اجلزائر 2020  01  العدد 09واجلارة اعالية  ا لد  

 .اجلزائر

  1لد اةن دردوري وآخرون  الاةياسةة اعالية ومقوما  تنمية أسةواا األوراا اعالية  يلة اعنهل ااقتصةادي  ا   -
  كلية العلوم ااقتصةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةيا  جامعة الشةةةهيد محه خلضةةةر  الوادي  2018  دياةةةمرب  2العدد
 .اجلزائر

  ا لة اجلزائرية 2019   1962أمحد ضةةةةةةةةةةي   ناةةةةةةةةةةيمة بن اي  تقومي تطور الاةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةة اعالية للجزائر من   -
االقتصةةةةةةةةادية والتجارية وعلوم التاةةةةةةةةيا  جامعة اي فارس  عدية     كلية العلوم  7 العدد2لالقتصةةةةةةةةاد واعالية  ا لد

 .2017اجلزائر 

(   2013-2000موسةةا بوشةةنب  فعالية الاةةياسةةة النقدية يف حتقيق أهداف الاةةياسةةة ااقتصةةادية يف اجلزائر )  -
  2015  19يلة معارف  العدد 

  يلة العلوم 90/10ون النقد والقرض ماجدة مدوخ  أدوا  الاةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةة النقدية يف اجلزائر بعد صةةةةةةةةةةةةةدور قان  -
 .2001نوفمرب  23ااناانية  جامعة حممد خيضر  باكرة  العدد 

  يلة  وث اقتصةادية (2011-2000رايا فضةيل  حتد   الاةياسةة النقدية وحمددا  التضةخم يف اجلزائر )  -
 .2013(  62-61عربية  العددان )العددان 

ورها،  الدول النامية يف ظل العوعة  يلة العلوم القانونية والاةياسةية  جامعة اجلزائر يوسة  بعطيش   حتد      -
 اجلزائر. 01  العدد 10  ا لد  3

العدد   -عرقوب نبيلة  ماةةةةةةةةةةةاة التنمية يف ااقتصةةةةةةةةةةةاد اجلزائري وآليا   جناحها  يلة ا قوا والعلوم ااناةةةةةةةةةةةانية  -
   اجلزائر.اجللفة  جامعة ز ن عاشور 1العدد -ااقتصادي

 التقارير واملنشورات

 ( 2011-1962الديوان الوطين لإلحصاء ) ا وصلة ااحصائية  -

 ( 2015الديوان الوطين لإلحصاء ) اجلزائر  ألرقام  -
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 2018    2016قوانا اعالية للانوا : من  -

 2020    2008بنك اجلزائر: النشرا  الثالثية ااحصائية للانوا : من  -

 املرجق ابللبة األجنبية 

- Cristopher Pass, Brayan Lowes et Leslie Davies, Dictionary of economics, 

ACADEMIA, Beirut, Lebanon, 1995. 

 

 


