
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انصفحح انًحرٕياخ
 كٜوً أُؾز٣ٞبد

 هبئٔخ األشٌبٍ اُج٤ب٤ٗخ

 هبئٔخ اُغلاٍٝ

 أُولٓخ 

 -أ

 -ة

  -ط

 ٛـ -ك

 (34 -1) انفصم األٔل : االغار انًفاْيًي نالَفاق انؼاو ٔانًُٕ االقرصادي 

 االهزظبك٣خ  : ٓلّٜٞ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ٝاُز٤ٔ٘خ األٔلانًثحث 

 أُطِت األٍٝ : ٓلّٜٞ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ 

 أُطِت اُضب٢ٗ : ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ االهزظبك٣خ

 أُطِت اُضبُش : اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ٝاُز٤ٔ٘خ

 أُطِت اُواثغ : اٍزوار٤غ٤خ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ 

 : ٓلّٜٞ االٗلبم اُؼبّ ٝرطٞهٙ  انثاَيانًثحث 

 ٓلب٤ْٛ ٝٓجبك١ء أٍب٤ٍخ ؽٍٞ اُ٘لوبد اُؼبٓخ:  األٍٝأُطِت 

 أُطِت اُضب٢ٗ : رو٤َٔبد اُ٘لوبد اُؼبٓخ 

 أُطِت اُضبُش : االٗلبم اُؼبّ ٝرطٞهٙ ك٢ اُلٌو االهزظبك١ 

 ِت اُواثغ : ظبٛوح ريا٣ل اُ٘لوبد اُؼبٓخ َٝٓزٟٞ اُز٤ٔ٘خ أُط

 أُطِت اُقبٌٓ : ؽوم ر٣َٞٔ االٗلبم اُؼبّ 

 أُطِت اَُبكً : آصبه االٗلبم اُؼبّ ػ٠ِ ٓزـ٤واد اُ٘شبؽ االهزظبك١ 

 أُطِت اَُبثغ : االٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ ٝاُزؼقْ 

 اُلفَ : اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ٝاشٌب٤ُخ اُلوو ٝرٞى٣غ  انًثحث انثانث

 أُطِت األٍٝ : اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ٝرٞى٣غ اُلفَ 
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(1-7) 

(1-3) 

(3-4) 

(4-6) 

(6-7) 

(8-32) 

(9-12) 

(12-15) 

(15-21) 

(21-23) 

(23-24) 

 (25- 31) 

(31-32) 

(33-34) 

(33) 

 (34) 

 (52-35) انفصم انثاَي : انؼالقح تيٍ االَفاق انؼاو ٔانًُٕ االقرصادي 

 : كٝه االٗلبم االٍزٜال٢ً اُؼبّ ك٢ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ االهزظبك١  انًثحث األٔل

 : كٝه االٗلبم االٍزضٔبه١ اُؼبّ ك٢ رؾو٤ن اُ٘ٔٞ االهزظبك١  انًثحث انثاَي

 : أُوب٤٣ٌ ٝأُؤشواد ا٤ٌُٔخ ُِ٘ٔٞ االهضزظبك١  انًثحث انثانث

(35-38) 

(38-42) 

(43-52) 

 4002انفصم انثانث : يؼذالخ انًُٕ االخًانيح ٔانقطاػيح انًرحققح في انؼراق نهًذج )

– 4002 ) 

(53-87) 

 : ٓؼلالد ٗٔٞ اُلفَ اُو٢ٓٞ ٝٓؼلالد ٗٔٞ ٗظ٤ت اُلوك ٜٓ٘ب  انًثحث األٔل

 أُطِت األٍٝ : ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ُِلفَ اُو٢ٓٞ 

 أُطِت اُضب٢ٗ : ٓؼلالد ٗٔٞ ٓزٍٞؾ  كفَ اُلوك 

 : ٓؼلالد اُ٘ٔٞ االعٔب٤ُخ ٝاُوطبػ٤خ ُِ٘برظ أُؾ٢ِ االعٔب٢ُ  انًثحث انثاَي

 أُطِت األٍٝ : ٓؼلالد ٗٔٞ اُ٘برظ أُؾ٢ِ األعٔب٢ُ 

  ٣خأُطِت اُضب٢ٗ : ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ُِوطبػبد االهزظبك

ٗٔٞمط االٗؾلاه اُقط٢ أُزؼلك ألصو ثؼغ أُزـ٤واد االهزظبك٣خ إرول٣و ٝرؾ٤َِ : انًثحث انثانث

 اإلعٔب٢ُك٢ ر٣ٌٖٞ اُ٘برظ أُؾ٢ِ 

 المطلب األول : مراحل بناء األنموذج القٌاسً   
 المطلب الثانً : تقدٌر األنموذج القٌاسً 
 وتحلٌلها القٌاسً المطلب الثالث : عرض نتائج األنموذج 

(54-57) 

(54-56) 

(56-57) 

(58-82) 

(58-62) 

(62-82) 

(83-87) 

 

(83-84) 

(85-86) 

(86-87) 

 (90-88) االسرُراخاخ ٔانرٕصياخ

 االٍز٘زبعبد -
 اُزٞط٤بد -
 أُظبكه -

(88-89) 

(90) 

(91-93) 

 -أ



 

                                   

 كال انثياَيحألشقائًح ا

 انصفحح  انثياَيػُٕاٌ انشكم  انرقى
 (2) أشٌبٍ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ػجو اُيٖٓ 1

 (18) "ٗٔٞمط روبؽغ ٤ً٘ي" ث٤ٖ االٗلبم ا٢ٌُِ ٝاُؼوع ا٢ٌُِ 2

 (19) ٓزـ٤واد اُ٘ٔٞمط ا٤ٌُ٘ي١رٞػ٤ؼ ؽج٤ؼخ  3

 (29)     آلٌة عمل أثر المضاعؾ والمعجل 4

 (44) ٗٔؾ فط٢ )صبثذ( 5

 (44) ٗٔؾ فط٢ )ٓزيا٣ل( 6

 (45) )ٓز٘بهض( ٗٔؾ فط٢ 7

 (47) اُ٘ٔٞ أُزَبهع 8

 (48) كاُخ اُِٞعَز٤ي 9

 (56) (2015-2004ٓؼلالد ٗٔٞ اُلفَ اُو٢ٓٞ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 10

 (57) 2007كفَ اُلوك ٖٓ اُلفَ اُو٢ٓٞ ثبألٍؼبه اُضبثزخ ُؼبّ  ٓؼلالد ٗٔٞ ٓزٍٞؾ  11

 (59) 2015 – 2004 ُِٔلح اُؼوام ك٢ اُ٘برظ أُؾ٢ِ االعٔب٢ُ ٗٔٞ ٓؼلالد 12

 (60) (2007-2004ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٝاال٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُِوطبػبد االهزظبك٣خ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 13

 (61) (2011-2008ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٝاال٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُِوطبػبد االهزظبك٣خ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 14

 -2012ُِٔلح )ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٝاال٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُِوطبػبد االهزظبك٣خ ك٢ اُؼوام  15

2015) 

(62) 

 (63) (4002-4002معدالت النمو لمجموع االنشطة السلعٌة فً العراق للمدة ) 16

 (64) (2007-2004ُِٔلح ) َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اَُِؼ٤خ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اَُِؼ٤خ 17

 (65) (2011-2008ُِٔلح ) َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اَُِؼ٤خ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اَُِؼ٤خ 18

 (66) (2015-2012ُِٔلح ) َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اَُِؼ٤خ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اَُِؼ٤خ 19

 (71) (4002-4002معدالت النمو لمجموع االنشطة التوزٌعٌة فً العراق للمدة ) 20

 (72) (2007-2004ُِٔلح ) االٗشطخ اُزٞى٣ؼ٤خاعٔب٢ُ ك٢ اُزٞى٣ؼ٤خ َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد  21

 (73) (2011-2008ُِٔلح ) االٗشطخ اُزٞى٣ؼ٤خاعٔب٢ُ ك٢ اُزٞى٣ؼ٤خ َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد  22

 (74) (2015-2012ُِٔلح ) َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اُزٞى٣ؼ٤خ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اُزٞى٣ؼ٤خ 23

 (77) (2015-2004ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ُٔغٔٞع االٗشطخ اُقل٤ٓخ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 24

 (78) (2007-2004ُِٔلح ) اُقل٤ٓخاالٗشطخ اعٔب٢ُ ك٢ اُقل٤ٓخ َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد  25

 (79)  ( 2011-2008االٗشطخ اُقل٤ٓخ ُِٔلح )اعٔب٢ُ ك٢ اُقل٤ٓخ َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد  26

 (80) (   2015-2012َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اُقل٤ٓخ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اُقل٤ٓخ ُِٔلح ) 27

خ ٝاُوطـبػبد االهزظبك٣ـخ ٝاُ٘برـظ أُؾ٢ِ ــــخ األٗشطــــٌُبكا٣َُٞ٘خ ٞ ـــلالد اُ٘ٔــٓؼ 28
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 قائًح اندذأل

 انصفحح اندذٔلػُٕاٌ  انرقى
 (38) اُؼالهخ ث٤ٖ اُلفَ ٝاالٍزٜالى ٝاالكفبه ثبُل٣٘به  1

 (55) (2015-2004ٓؼلالد ٗٔٞ اُلفَ اُو٢ٓٞ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 2

 (57) 2007كفَ اُلوك ٖٓ اُلفَ اُو٢ٓٞ ثبألٍؼبه اُضبثزخ ُؼبّ  ٓؼلالد ٗٔٞ ٓزٍٞؾ  3

 (58) 2015 – 2004 ُِٔلح اُؼوام ك٢ اُ٘برظ أُؾ٢ِ االعٔب٢ُ ٗٔٞ ٓؼلالد 4

 (59) (2007-2004ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٝاال٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُِوطبػبد االهزظبك٣خ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ) 5
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 -2012اُؼوام ُِٔلح )ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٝاال٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُِوطبػبد االهزظبك٣خ ك٢  7

2015) 

(61) 

 (63) (4002-4002معدالت النمو لمجموع االنشطة السلعٌة فً العراق للمدة ) 8

 (64) (2007-2004ُِٔلح ) َٗجخ َٓبٛٔخ اُوطبػبد اَُِؼ٤خ ك٢ اعٔب٢ُ االٗشطخ اَُِؼ٤خ 9
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خ ٝاُوطـبػبد االهزظبك٣ـخ ٝاُ٘برـظ أُؾ٢ِ ــــخ األٗشطــــٌُبكا٣َُٞ٘خ ٞ ـــلالد اُ٘ٔــٓؼ 20

 %2007ٝثبألٍؼبه اُضبثزخ َُ٘خ  2015 - 2004اإلعٔب٢ُ ُِٔلح 

(82) 

 

بٌانات )الناتج المحلً االجمالً ، االنفاق االستثماري الكلً ، االنفاق االستهالكً  21

 )000 (2007-الكلً( باألسعار الثابتة 
 

(87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ج



 

 ةــــــــــــــــالمقدم 
احدد أدوات السٌاسدة المالٌدة ويدو ٌعبدر عدا دور الدولدة فدً التدد ل فدً  األٗلبم اُؼابٌّعد     

يددو احددد  فاألنفدداق العددا الحٌدداة االصتدددادٌة وتوجٌددا النشدداط االصتدددادي لتحقٌددق النمددو االصتدددادي ، 

أدوات الدولة التً تسعى ما  اللا إلى زٌدادة اننتداج ، وتحقٌدق األيدداؾ االصتددادٌة واالجتماعٌدة 

 وتحقٌق االستقرار االصتدادي بالتوازا بٌا العرض والطلب .

أا العقبدات االصتددادٌة التدً تواجههدا الددول النامٌدة فدً عملٌدة التنمٌدة وصد بدات مدا الواضد        

ما الناحٌة المالٌة بؤنها نتٌجة لسدوء عملٌدة الت طدٌط المدالً وت لدؾ السٌاسدة المالٌدة ٌمكا تفسٌريا 

للدولددة والتددً تتجلددى فددً عددد  صدددرة أدواتهددا علددى معالجددة المشددكالت التددً تواجددا عملٌددة التنمٌددة 

االصتدادٌة واالجتماعٌدة ، وأا أيد  يدذل المشدكالت تكمدا فدً نقطتدٌا أساسدٌتٌا يمدا : البحدث عدا 

الالزمة لتموٌل برامج التنمٌة ، وؼٌاب استراتٌجٌة واضحة ودصٌقة لتعبئة المدوارد المتدوفرة الموارد 

فددً ال طددة االصتدددادٌة وضددما برنددامج المٌزانٌددة وتوجٌههددا نحددو مقادددد تحقٌددق االيددداؾ المحددددة 

لكفٌلدة العامة . اذ أا ؼالباً ما تتوفر الموارد ، ولكا التملك حكومات يذل الددول اللٌدات والوسدائل ا

 بترجمتها على دعٌد تحقٌق االيداؾ المسطرة مسبقاً والرامٌة أساساً الحداث تنمٌة شاملة . 

تددإدي إلددى أحددداث تؽٌٌددرات بنٌوٌددة تددإدي إلددى  ةالتنمٌددة االصتدددادٌومددا المعددروؾ أا عملٌددة       
تلفدة والتدً االنتقال ما حالة الت لؾ إلى حالة التقدد  ، وتهددؾ الدولدة مدا  ططهدا االصتددادٌة الم 

تعتمديا إلى النهدوض بننتاجهدا فدً كافدة القطاعدات االصتددادٌة لرفد  معددالت النمدو للنداتج والدد ل 
 القومٌٌا .

العالقة  يةٌا افاقةال العةاع التعةلفم الاتةال ) وما يذل المنطلقات جاء ا تٌدار بحثدً الموسدو   
لمدا لننفداق العدا  السدٌما االسددتثماري  ( (4002-4002افجتالٌة  الالطاايٌة   ةً العةلال ل تةةل  )

منا دور حاس  ومهد  فدً تحقٌدق النمدو االصتددادي مدا  دالل التعدرؾ علدى األنفداق العدا  وعالصتدا 
 ودورل فً تحقٌق النمو لكافة القطاعات االصتدادٌة المكونة للناتج المحلً .
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 ل يحثافاال العاع 

 تشك   اليحث :

بالرؼ  ما تزاٌد معدالت النمو فً االنفاق الحكومً فً العراق اال أنا ل  ٌدل الى يدفدا فدً تحقٌدق النمدو       
 االصتدادي . 

 اهتٌ  اليحث :

ك٢ ى٣بكح اُوالهاد االٗزبع٤اخ ُالهزظابك أُؾِا٢ ل ٝمُاي اما ٣ؼل االٗلبم اُؼبّ ٓؾوًبً ُِ٘ٔٞ االهزظبك١ ام ٣َْٜ        

ٗؾٞ هطبػابد االهزظابك أُٜٔاخ ل ٝثقاالف مُاي كايٕ رٞع٤اٚ االٗلابم اُؼابّ ٗؾاٞ هطبػابد ٓب ٝعٚ ثظٞهح طؾ٤ؾخ 

اهزظبك٣خ ؿ٤و ؽ٣ٞ٤خ ٝال رله ا٣واكاد ُلػْ أُٞاىٗخ اُؾ٤ٌٓٞخ ٣ؤك١ ا٠ُ ؽلٝس ػغي ك٢ ٓٞاىٗخ اُلُٝخ ل ٖٝٓ صْ 

 هل ٣زَجت ك٢ ؽظٍٞ اُوًٞك االهزظبك١ .

 فرظيح انثحث : 

وجود عالصة بٌا األنفاق الحكومً ومعدالت نمو الناتج المحلً انجمدالً وصطاعاتدا دا دل  البحثٌفترض     
     ( .4002 - 4002االصتداد العراصً للمدة )

 ْذف انثحث  : 

 -ما اجل أثبات دحة الفرضٌة المذكورة فاا البحث ٌهدؾ إلى :         

 .دراسة واص  األنفاق العا   الل مدة البحث بؤسلوب ودفً  .0

بناء إنموذج صٌاس ٌوض  العالصة الدالٌة بٌا الناتج المحلً انجمالً والمتؽٌرات المدإثرة علٌدا   .4
 بشكل كبٌر دوا ؼٌريا . 

 دراسة تؤثٌر األنفاق العا  على النمو االصتدادي لالصتداد العراصً . .3

 يُٓديح انثحث :

 بالنظر لطبٌعة موضوع البحث فؤا المنهج المتب  يو :        

المنهج الودفً : حٌث نقو  بودؾ م تلؾ المفايٌ  والنظرٌات التً تتعلق بالنمو االصتدادي واالنفاق العا   -
 وذلك فً الفدل االول .

ومعددالت النمدو االجمالٌدة والقطاعٌدة المنهج التحلٌلً : الذي ٌتعلق بدراسة العالصة بٌا االنفداق العدا  والنمدو  -
 ات ومنحنٌات فقد ت  اعتمادل فً الفدلٌا الثانً والثالث .ما  الل احدائٌالمتحققة فً العراق 

 ْيكم انثحث  :

والمتؽٌرات المإثرة  ثما اجــل نجاح أي بحــث اصتدادي البد ما تحدٌد الظايرة التً ٌتعامل معها الباح       
فٌها ، وتحدٌد العالصة بٌنهما فضالً عا تحدٌد األسالٌب المست دمة فً صٌاس يــذل العالصة لٌجري بعد ذلك عرض 

علدى ثالثدة فددول واسدتنتاجات  يذا البحدثالنتائج المتحققة ، فضالً عا تحقٌق أيداؾ البحث ، وصد جرى تقسٌ  
 .ً األنفاق العا  والنمو االصتداديرض مفهوملٌستع القصل األاللوتودٌات ، حٌث جاء 

العالصددة بددٌا االنفدداق العددا  والنمددو االصتدددادي وتحدٌددد المقدداٌٌس فقددد كددرس لتوضددٌ   القصةةل النةةااًأمددا        
لقٌداس النمدو االصتددادي للدد ل القدومً والنداتج  القصةل النالةثفٌمدا جداء والمإشرات الكمٌة للنمدو االصتددادي . 

وصطاعاتا والتدً تحققدت  دالل مددة البحدث يدذا وصدد توددلت الدراسدة لجملدة مدا االسدتنتاجات المحلً انجمالً 
 والمقترحات . 

 

 -ٛـ 



 

 انفصم االٔل 

 االغار انًفاْيًي نالَفاق انؼاو ٔانًُٕ االقرصادي

، أيمٌـة كبٌدرة فدً علد  المالٌدة  Government Expenditure ُفقاخ انحكٕييحنهإٌ 
ويددً أحدددى أدوات  االعامددة  فهددً وسددٌلة نشددباع الحاجددات العامددة المتزاٌدددة والمتجددددة عبددر الددزم

السٌاسددة المالٌددة التددً تسددت دمها الدولددة لتحقٌددق التددوازا االصتدددادي وتحقٌددق األيددداؾ االصتدددادٌة 
صتددادٌة متعدددة ومتنوعدة وفقداً لتطدور ومنها االستقرار االصتددادي إذ تقدو  الحكومدات بنشداطات ا

 فلسفتها االصتدادٌة واالجتماعٌة ودرجة التطور والتقد  التً ودل إلٌها المجتم  .
تهدددؾ الدولددة إلددى تحقٌددق  انداااري ٔاالساارثًاري تقسااًيٓاانُفقاااخ انحكٕييااح ومددا  ددالل 

ساسا لقٌداس درجدة تقدد  التنمٌة االصتدادٌة كهدؾ رئٌس للنفقات العامة إذ أدب  النمو االصتدادي أ
 المجتمعات .

النمو بدالتعرٌدؾ  انًثحاث األٔلحٌدث ٌتنداول  ثدالث مباحدثوصد جرى تقسٌ  يذا الفدل الدى 
مفهو  األنفاق العا  وتحلٌدل  انًثحث انثاَيوتحلٌل مكوناتا وٌتناول والتنمٌة االصتدادٌة االصتدادي 

النمدددو  انًثحاااث انثاناااثبٌنمدددا ٌتنددداول  مكوناتدددا ودور المددددارس الفكرٌدددة عبدددر الدددزما فدددً تحلٌلدددا .
 االصتدادي واشكالٌة الفقر وتوزٌ  الد ل . 

 افقتصالٌ  الالتاتٌ : تقهالع الاتال افقتصالي  األاللالتيحث 

 التا ب افالل : تقهالع الاتال افقتصالي

 تعلٌف الاتال افقتصالي :ـ 0  

 و المنظمات و العلماء و الباحثوا تناولها االصتدادي بالنمو ال ادة التعارٌؾ ما العدٌد يناك    
 :منها نذكر الحكومٌة و الدولٌة الهٌئات

 فً تسبقها بفترة مقارنة معٌنة زمنٌة فترة  الل اننتاج فً التوس  عملٌة يو االصتدادي النمو 
 . المتوسطو القدٌر األجلٌا

 الناتج يو اننتاج لهذا األفضل المقٌاس ٌعتبر و الزما عبر االصتدادي اننتاج فً الزٌادة 
 . (GDP) انجمالً المحلً

 الطاصة فً الكمٌة التؽٌرات ٌعكس يو و أ رى إلى فترة ما الحقٌقً القومً الناتج فً الزٌادة 
 المتاحة اننتاجٌة الطاصة استؽالل نسبة ارتفعت فكلما ، الطاصة يذل مدى استؽالل و اننتاجٌة

 .دحٌ   العكس و القومً الناتج نمو ازدادت معدالت االصتدادٌة القطاعات لجمٌ 
 معٌنة زمنٌة فترة  الل ما دولة فً الحقٌقً الد ل أو اننتاج زٌادة معدل عا عبارة . 
 الفرد ندٌب فً المستمرة الزٌادة فً ٌتمثل ، كمٌة ظايرة عا عبارة اً أساس االصتدادي النمو 

 . الوطنً الناتج ما

 : المفهو  لهذا توضٌحٌتٌا نقطتٌا إلى نشٌر أا ٌمكا السابقة التعارٌؾ  الل ما     

 

 

 0 



 

 زٌادة علٌا ٌترتب أا البد بل فقط ، المحلً الناتج إجمالً فً زٌادة حدوث ٌعنً ال االصتدادي النمو
 على و السكانً ، النمو معدل ٌفوق أا البد االصتدادي النمو معدل أا أي الحقٌقً الفرد د ل فً

  :ٌكوا ذلك ضوء

 

 يذا و ، حقٌقٌة تكوا أا ٌتعٌا بل ، فحسب نقدٌة زٌادة لٌست الفرد د ل فً تحدث التً الزٌادة أا
 بعٌا نؤ ذ أا البد أي . التض   أثر استبعاد أي ، النقود صٌمة فً التؽٌر أثر استبعاد  الل ما

 األكثر ويو الثابتة باألسعار المحسوب ويو الحقٌقً انجمالً المحلً الناتج بٌا الفرق االعتبار
 ٌحتوي والذي الجارٌة باألسعار أي المحسوب الجاري انجمالً المحلً الناتج و ومدداصٌة تعبٌرا

 زٌادة فً تتمثل كمٌة ظايرةعا  عبارة يو االصتدادي النمو بؤا نقول إجماال و . التض   أثر
 الفرد ندٌب زٌادة و( سنة تكوا ما عادة)ى أ ر إلى فترة ما الحقٌقً انجمالً المحلً الناتج
   .منا

 : حاالت ثالث عموًما االصتدادي النمو معدل وٌؤ ذ  

 الزما عبر منتظ  نمو أي  :ثابت نمو معدل - 1

 الزما عبر ٌزداد أي :متزاٌد نمو معدل - 2

 )أزمنة(   الزما عبر ٌتناصص أي :متناصص نمو معدل -3

 : أشكال الاتال افقتصالي ييل الزتا ( 0شكل لقع )
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 يااصل الاتال افقتصالي :ـ 2

 : يً و أساسٌة مكونات ثالثة توفر ما البد بلد أي فً االصتدادي النمو ٌتحقق لكً      
 المعدات و األرض فً الجدٌدة االستثمارات على العندر يذا ٌشتمل تلاكع لأس التال : - أ

 الممولة األموال رإوس لتوفٌر األمثل السبٌل االد ار ٌعتبر و ، البشرٌة الموارد و المادٌة
 .االستثمارات أنواع لم تلؾ

  الل ما االصتدادي بالنمو السكانً للنمو االٌجابً األثر ٌرتبطالاتال السكااً )العتل( :   - ب
 سهولة و األسواق حج  وزٌادة ، جهة ما يذا اننتاج زٌادة إلى تإدي التً العمل صوة زٌادة
 أا ؼٌر أ رى ، جهة ما االستثماري الطلب تحفٌز إلى االستهالكً المإدي الطلب تحفٌز
 ما و العمل عرض فً فائض حالة وجود فً االصتدادي النمو على سلبً أثر العامل لهذا

 .الد ل محدودٌة  الل

 أجل ما ، الفنٌة المعرفة تطبٌق و تطوٌر فً السرعة أنا على ٌعرؾج ـ التطلع التكااللالجً : 
للسكاا المعٌشة مستوى زٌادة

(0)
 . 

 المطلب الثاني : مفهوم التنمية االقتصادية)2(
إذا كان النُّمو ٌمثل التحسن الكمً لمجمل االقتصاد بما فً ذلك الموارد والنُّمو الدٌمغرافً      

وإنتاجٌة العمل وهذا النُّمو ٌقتضً سلسلة من التغٌرات فً الهٌكل االقتصادي حتى نضمن 
"سلسلة من التغٌرات والتأقلمات التً بدونها ٌتوقف فإن التنمٌة االقتصادٌة تعرف بأنها  -استمراره 

 ."النُّمو"، كما تعرف أًٌضا بأنها: "مجموع التغٌرات االقتصادٌة ، واالجتماعٌة المرافقة للنمو
ٌتخذها مجتمع معٌن، وتؤدي إلى زٌادة بأنها: "مجموع السٌاسات التً  التنمٌة وٌمكن تعرٌف    

 حاجاتمعدالت النُّمو االقتصادي استناًدا إلى قواه الذاتٌة، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبٌة 
  "أفراد المجتمع، وتحقٌق أكبر قدر ممكن من العدالة االجتماعٌة

ام االجتماعً نحو حٌاة إنسانٌة فالتنمٌة بالمفهوم الواسع هً رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظ     
أفضل، كما عرفت أًٌضا بأنها: "تقدم المجتمع عن طرٌق استنباط أسالٌب جدٌدة أفضل، ورفع 

 ."مستوٌات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات والطاقات البشرٌة، وَخْلق تنظٌمات أفضل
السٌاسٌة،  ، االقتصادٌةوٌوضح مفهوم التنمٌة التغٌرات التً تحدث فً المجتمع بأبعاده    

 .، من أجل توفٌر الحٌاة الكرٌمة لجمٌع أفراد المجتمع ، الفكرٌة والتنظٌمٌة االجتماعٌة
وٌرى بونٌه "أن النُّمو االقتصادي لٌس سوى عملٌة توسع اقتصادي تلقائً، تتم فً ظل    

فً حٌن أن التنمٌة ،  ، وتقاس بحجم التغٌرات الكمٌة الحادثة تنظٌمات اجتماعٌة ثابتة ومحددة
ا؛ أي: إجراء تغٌٌرات فً التنظٌمات االجتماعٌة للدولة ًٌ  ."االقتصادٌة تفترض تطوًٌرا فعاالً وواع

الفرد الحقٌقً، ٌراد به مجرد الزٌادة فً دخل  النُّمو" أما الدكتور محمد زكً الشافعً فٌرى أن     
أما التنمٌة فالراجح تعرٌفها بأنها تتحصل فً الدخول فً مرحلة النُّمو االقتصادي السرٌع، بعبارة 
أخرى: تحقٌق زٌادة سرٌعة تراكمٌة ودائمة فً الدخل الفردي الحقٌقً عبر فترة ممتدة من الزمن، 

ق دون تغٌر جذري فً البنٌان وبما أن أي شًء ٌنمو ال بد له من أن ٌتغٌر، فإن التنمٌة ال تتحق
، الدفعة القوٌة  ومن هنا كانت عناصر التنمٌة هً التغٌر البٌانً ، االقتصادي واالجتماعً
 .واإلستراتٌجٌة المالئمة

 
ا صبل الطالب "وعٌل ، اطروحة مقدمة م 4000 -0990"المحددات الحدٌثة للنمو االصتدادي فً الدول العربٌة وسبل تفعٌلها" )دراسة مقارنة(  الل الفترة  .0

 ( .4002  - 4003مٌلود" لنٌل شهادة الدكتورال  فً العلو  االصتدادٌة ، جامعة الجزائر ، للسنة الجامعٌة )
  00/00/4002: انضافة تارٌخ، شبكة االلوكة ثقافة ومعرفة ، ادارة واصتداد  متعلقة مقاالت، مفهو  التنمٌة االصتدادٌة ،   شٌب جالل .4

 http://www.alukah.net/culture/0/78320/#ixzz4f0UbgqHR: الموضوع رابط
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؛ حٌث إن  أكثر شموالً من مفهوم النُّمو االقتصادي التنمٌة مفهوم من هذه التعرٌفات ٌتضح لنا أن    

إجراء تغٌٌرات  -إلى زٌادة الناتج وزٌادة عناصر اإلنتاج وكفاءتها باإلضافة  -التنمٌة االقتصادٌة تتضمن 
،  ، األمر الذي ٌتطلب إعادة توزٌع عناصر اإلنتاج فً مختلف القطاعات االقتصادٌة فً هٌكل الناتج

 :ومنه نستطٌع القول: إن التنمٌة هً عبارة عن نمو مصاحب بالسعً إلى
 .ما ٌقتضٌه ذلك من إعادة توزٌع عناصر اإلنتاج بٌن القطاعاتإحداث تغٌٌر هٌكلً فً هٌكل الناتج مع  •

 .ضمان الحٌاة الكرٌمة لألفراد • 
، أو المتبقً بعد  ضمان استمرارٌة هذا النُّمو من خالل ضمان استمرار تدفُّق الفائض االقتصادي • 

 .حاجات األفراد، والموجه لالستثمار

 
ةوالتنمية االقتصاديجدول يوضح الفرق بين النُّمو االقتصادي   

 انرًُيح االقرصاديح انًُُّٕ االقرصادي

ٌتم بدون اتخاذ أٌة قرارات من شأنها إحداث تغٌٌر هٌكلً  •
                                                                           للمجتمع.

  ٌركز على التغٌٌر فً الحجم أو الكم الذي ٌحصل علٌه  •
 من السلع والخدمات.الفرد 

       ال ٌهتم بشكل توزٌع الدخل الحقٌقً الكلً بٌن األفراد. •
 ال ٌهمه مصدر زٌادة الدخل القومً. •

   ا٢ٌِ٤ُٜ   ػ٤ِٔخ ٓوظٞكح )ٓقططخ( رٜلف إ٠ُ رـ٤٤و اُج٤٘بٕ •

 ٔغزٔغ ُزٞك٤و ؽ٤بح أكؼَ ألكواكٙ.ُِ

 رٜزْ ث٘ٞػ٤خ اَُِغ ٝاُقلٓبد ٗلَٜب. •

فبطخ ثبَُ٘جخ   ٓزٍٞؾ اُلفَ اُلوك١ اُؾو٤و٢لرٜزْ ثي٣بكح  •

 ُِطجوخ اُلو٤وح.

 رٜزْ ثٔظله ى٣بكح اُلفَ اُو٢ٓٞ ٝثز٣ٞ٘ؼٚ. •

  

 التا ب النالث : الاتال افقتصالي الالتاتٌ  

كثٌراً ماتبدو المدطلحات القرٌبة ما بعضها البعض حاملة لنفس المعنى ، و ادة عند البعٌد عا     
بدواا تالت دص ، فنثالً نجد مدطلحً المإسسة والمنظمة م تلفٌا عند المهت  بادارة األعمال بٌنما 

لمدطلحً التشرٌ  محتوٌتاا لنفس المعنى عند البعٌد عا مجال ادارة االعمال وكذلك األمر بالنسبة 
والقانوا فً مجال العلو  القانونٌة واالدارٌة وأٌضاً االٌرادات والنتائج فً مجال المحاسبة واألدٌاا 
السماوٌة والشرائ  السماوٌة فً مجال العلو  الدٌنٌة . وفً مجال التنمٌة ٌبرز مدطل  النمو االصتدادي 

 تنموٌة .كمدطل  مرادؾ لها عند ؼٌر الم تدٌا فً الدراسات ال

فً حقٌقة األمر يناك فرق بٌا النمو االصتدادي والتنمٌة فالنمو االصتدادي ٌعنً التؽٌر النسبً فً     
الناتج المحلً االجمالً أو فً ندٌب الفرد ما الناتج المحلً االجمالً ، أما التنمٌة فهً ظايرة مركبة 

صتدادي أو التوس  االصتدادي ، ويذا التؽٌر تتضما أبعاداً نوعٌة للتنمٌة ، تمتد الى ما وراء النمو اال
النوعً ٌحدث بدورة  ادة فً التؽٌرات الهٌكلٌة فً البنٌاا االصتدادي للبلد وما ٌنعكس علٌا ما 

 تؽٌرات فً م تلؾ المجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة وؼٌريا .

حول مدى اصتراا حدوث النمو االصتدادي وصد أثٌر جدل كبٌر بٌا المفكرٌا والمهتمٌا بقضاٌا التنمٌة     
بتؽٌرات تنموٌة فً م تلؾ المجاالت ، وما  الل تحلٌل المسار التارٌ ً لم تلؾ التجارب التنموٌة 
سواء فً الدول المتقدمة أو النامٌة ت  تسجٌل انفدا  كبٌر بٌا حدوث النمو االصتدادي وحدوث التنمٌة 

 لعدة مالحظات أيمها :ـ 

 دي ٌشٌر الى مجرد الزٌادة الكمٌة فً متوسط الد ل الفردي الحقٌقً الذي الٌرتبط النمو االصتدا
بالضرورة بحدوث تؽٌرات يٌكلٌة اصتدادٌة أو اجتماعٌة ، والمفهو  العكسً للنمو االصتدادي 
يو الركود االصتدادي أو الكساد ، أما التنمٌة فهً كما أشرنا سابقاً ظايرة مركبة تتضما النمو 

 ي مقروناً بحدوث تؽٌرات فً الهٌاكل االصتدادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة االصتداد
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والثقافٌة والعالصات ال ارجٌة ، بل ٌمكا القول أا التنمٌة انما تتمثل فً تلك التؽٌرات العمٌقة فً 
الهٌاكل االصتدادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للدولة وفً العالصات التً تربطها بالنظا  االصتدادي 
الدولً التً ٌكوا ما شؤنها تحقٌق زٌادات تراكمٌة صابلة لالستمرار فً الد ل الوطنً الحقٌقً 
عبر فترة ما الزما الى جانب عدد ما النتائج اال رى ؼٌر االصتدادٌة ، فالمفهو  العكسً 

للتنمٌة يو الت لؾ 
(0)

  . 

 ل دمات على حساب صد ٌحدث نمو اصتدادي فً ظل  لل فً التوازا القطاعً ، كنمو صطاع ا
القطاعات االنتاجٌة ، مما ٌنعكس باحداث آثار تض مٌة للسل  الحقٌقٌة وما ٌنتج عا ذلك ما سلبٌات 
على العملٌة التنموٌة ، أو صد ٌحدث النمو االصتدادي فً ظل عد  التوازا االصلٌمً لل دمات واالنتاج 

 فً البلد الواحد.

   ما الممكا أا ٌحدث نمو اصتدادي سرٌ  بٌنما ٌحدث تباطإ فً عملٌة التنمٌة ، وذلك لعد  اتما
التحوالت الجويرٌة التً تواكب عملٌة التنمٌة أو تسبقها فً العملٌات التكنولوجٌة واالجتماعٌة 

ة والقدرات والمإسسٌة والثقافٌة والسٌاسٌة واالصتدادٌة ، والتً تعمل على انطالق الطاصات البشرٌ
االبداعٌة للناس ، وتساعد على أا ٌكتسب المجتم  صدرات جدٌدة علمٌة وتكنولوجٌة وادارٌة تمكنا ما 

 موادلة التقد  على كل الجبهات . 

  ًحدوث نمو اصتدادي دوا أا ٌكوا مدحوباً بتوزٌ  واس  شعبٌاً للد ل ، أو حدوث نمو اصتدادي ف
 . سٌاق المزٌد ما االعتماد على ال ارج

  صد ٌحدث نمو اصتدادي سرٌ  وال تحدث تنمٌة ، عندما ٌكوا النمو االصتدادي مدحوباً بتقلٌص
المشاركة الشعبٌة فً ات اذ القرارات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالصتدادٌة ، وكبت الحرٌات والتعدي 

اشراك المواطنٌا على الحقوق المدنٌة للمواطنٌا فً الدول النامٌة ، يذا بٌنما تتطلب عملٌة التنمٌة 
على أوس  نطاق فً دناعة السٌاسات الوطنٌة والمحلٌة كهدؾ فً حد ذاتا ما أجل تحقٌق الذات ، 

 وكوسٌلة الستقطاب جهودي  وتعبئتها فً عملٌة اعادة البناء الوطنً .

  صد ٌرتف  متوسط ندٌب الفرد ما الناتج المحلً االجمالً مقروناً بزٌادة درجة االعتماد على ال ارج
وتوس  التبعٌة االصتدادٌة والتكنولوجٌة والسٌاسٌة فً اطار النظا  الرأسمالً العالمً والعولمة ، بٌنما 

ادة درجة االعتماد على الذات تتطلب التنمٌة فك الروابط م  يذا النظا  والتحرر ما صٌود التبعٌة وزٌ
 .  (4)فً سعً المجتم  لتحقٌق أيدافا الم تلفة 
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  النمو االصتدادي صد ٌحدث فً ظل االحتالل أو االستعمار ، أما التنمٌة فال حدوث لها فً ظل االحتالل
أو االستعمار ، ألا االستعمار ٌؤتً لٌدمر ال لٌبنً وٌؤ ذ وٌعطً ، فممكا أا ترتف  مدا ٌل االفراد 

والشعور باالنتماء وتتوس  مإسسات المجتم  المدنً ، اال اا كل يذا الٌعنً شًء أما  الكرامة 
للوطا وتوفٌر الذات والحرٌة واالنعتاق ، فكل يذل القٌ  موجبة لعملٌة التنمٌة بٌنما ال ٌقترا المفهو  

 الكمً للنمو االصتدادي بها . 

أا التنمٌة االصتدادٌة بالنسبة لالصتدادٌٌا تعنً صبل كل شًء النمو االصتدادي ، أي ازدٌاد اجمال      
ات المنتجة بمعدل أسرع ما نمو السكاا ، أما النمو االصتدادي يو أي  عندر منفرد فً السل  وال دم

فً التنمٌة االصتدادٌة ويو أساسً لها ، اال أا النمو وأا كاا أساسً فؤنا كما ذكرنا لٌس مرادفاً تماماً 
دادي فقط ، بل أشٌاء للتنمٌة وال ٌكفً وحدل فقط ، اا التنمٌة بالنسبة للبلداا النامٌة التعنً النمو االصت

ا رى كثٌرة ، انها تعنً اللحاق بالدول المدنعة واستبدال العمل البشري المريق بالالت والتكنولوجٌا 
والقضاء على الجوع والمرض ، ونشر العدالة االصتدادٌة والمساواة فً مجتمعات تلك الدول ، والتحول 

ر الدناعة وتنحٌة األجانب ما مراكز التسلط فً ما انتاج سلعة واحدة أو منتجات أولٌة صلٌلة . وتطوٌ
 اصتدادٌاتها ، وتحقٌق االستقالل االصتدادي وزٌادة مكانة البلد على الدعٌد الدولً . 

ويكذا فؤا السعً وراء التنمٌة ٌشمل بالنسبة للكثٌر ما تلك الدول على العدٌد ما االيداؾ 
عضها عا دواف  أكثر صوة ما حافز النمو الرئٌسٌة االصتدادٌة وؼٌر االصتدادٌة التً ٌعبر ب

االصتدادي
 (0)

  . 

 استلاتٌجٌ  الاتال افقتصالي :  اللايعالتا ب 

اا استراتٌجٌة النمو االصتدادي تتمحور فً نظرٌتٌا يما نظرٌة النمو المتوازا ونظرٌة النمو ؼٌر    
 المتوازا وتتمثل كل منهما فٌما ٌلً :ـ 

 (4) :االفً/ اظلٌ  الاتال التتالازا 

اا نقطة التركٌز األساسٌة لفكرة النمو المتوازا لبدء عملٌة النمو و روج االصتداد الوطنً ما الحلقة     
المفرؼة يو القضاء على مشكلة ضٌق السوق وان فاض االنتاجٌة فً الدول الم تلفة ما ٌترتب علٌا ما 

قدرة الشرائٌة وبالتالً ضٌق نطاق السوق ، وما ث  ان فاض ان فاض الد ل يذا ٌإدي الى ضعؾ ال
 الحافز على االستثمار .

اا استراتٌجٌة النمو المتوازا تقو  على مفهو  الوفورات ال ارجٌة عا طرٌق  لق طلب عا ناتج     
تبر الدناعات ٌنظر الكثٌروا على الدفعة القوٌة والنمو المتوازا بودفهما وجهٌا لعملة واحدة كما ٌع

البعض ال ر أا النمو المتوازا يو الشكل التنفٌذي لفكرة الدفعة القوٌة ، وٌمكا تل ٌص نظرٌة النمو 
 المتوازا فٌما ٌلً :ـ 

 

 

 . 072ص ، ذكرل سبق مرج  ، دقر احمد دقر. 0

ل رؾظض ٓب٤ُٞ  . "أصو ثوآظ االٗلبم اُؼبّ ػ٠ِ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ك٢ اُغيائو" ٓنًوح ٓولٓخ ًغيء ٖٓ ٓزطِجبد ٤َٗ شٜبكح أُبٍزو ك٢ اُؼِّٞ االهزظبك٣خ2

 . 33ص -34، ص  2015 -2014ثٌَوح ل اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ  –ٝٗوٞك ل ُِطبُجخ "ٓشزخ ًو٣ٔخ" ل عبٓؼخ ٓؾٔل ف٤ؼو 
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 فً حد أدنى ما االستثمارات . دفعة صوٌة متمثلة .0
 توجٌا يذل االستثمارات الى جهة عرٌضة ما المشروعات االستثمارٌة فً عدٌد ما األنشطة . .4
 أا تكوا يذل المشروعات متكاملة ما حٌث  دمتها الحتٌاجات الطلب االستهالكً النهائً  .3

 (0)نااٌاً/ اظلٌ  الاتال غٌل التتالازا : 

تؤ ذ نظرٌة النمو ؼٌر المتوازا اتجاياً مؽاٌراً لفكرة النمو المتوازا حٌث أا االستثمارات فً يذل      
 الحالة ت دص لقطاعات معٌنة بدالً ما توزٌعها بالتزاما على جمٌ  صطاعات االصتداد الوطنً . 

وفقاً لهٌرشماا فؤا اصامة مشارٌ  جدٌدة ٌعتمد على ما حققتا المشارٌ  اال رى ما الوفورات      
ال ارجٌة ، حٌث أنها ت لق بدوريا وفورات  ارجٌة جدٌدة ٌمكا أا تستفٌد منها وتقو  علٌها مشروعات 

 ا رى تالٌة ، وٌجب أا تستهدؾ السٌاسات االنمائٌة ما ٌلً : 

 التً ت لق المزٌد ما الوفورات ال ارجٌة . تشجٌ  االستثمارات .0
  الحد ما المشروعات التً تست د  الوفورات ال ارجٌة أكثر مما ت لق منها . .4

تستند نظرٌة النمو المتوازا عكس النمو ؼٌر المتوازا على حقٌقة أا حلقة الفقر المفرؼة ترتبط      
توفر الموارد الالزمة  عد أساسً ٌتضما بدؽر حج  السوق المحلً ، تواجا يذل االستراتٌجٌة بنقد 

لتنفٌذ يذا القدر ما االستثمارات المتزامنة فً الدناعات المتكاملة  ادة ما حٌث الموارد البشرٌة 
والتموٌل والمواد ال ا  ، أما المإٌدوا لهذل االستراتٌجٌة فؤنه  ٌفضلوا االستثمارات فً صطاعات أو 

 لمتزامنة . دناعات م تارة بشكل أكثر ما تؤٌٌدي  لالستثمارات ا
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 : تقهالع افاقال العاع التاالله  النااًالتيحث 

 ..... يذخم   

لما كانت الحكومة تقو  بدور اصتددادي حسدب فلسدفتها االصتددادٌة فدؤا علٌهدا أا تقدو  بانتهداج      
المالئ  الذي تستطٌ  ما  اللا أا ت دص المدوارد االصتددادٌة نشدباع الحاجدات العامدة األسلوب 

 وٌت  ذلك عا طرٌق النفقات العامة .

األَفاااق انؼاااووٌعدرؾ     
0*

ة ــددـبؤنددا )) مبلددػ نقدددي تقددو  بؤنفاصددا سددلطة عامددة ، بقدددد إشددباع حاج  
عامة  ((
 (4   ) 

 .  ( 3) ) مبلػ ما المال تنفقا الدولة أو ش ص معنوي عا  بقدد تحقٌق منفعة عامة  (  ٕأٔ ْ    

 :  ( 2 )وما التعارٌؾ الواردة فً أعالل ٌتض  أا للنفقة ثالثة أركاا رئٌسة يً    

 :مبلػ ما المال أو ك  صابل للتقوٌ   -0
نقدٌة واأل رى عٌنٌدة أال اندا ٌفه  ما ذلك بؤا الجزء األعظ  ما األنفاق الحكومً ٌت  بدورة 

إلى عدد النفقدة   فد ما الٌسٌر تقوٌما نقداً وإضافة مجموعا إلى مجموع النفقات النقدٌة ويذا ما
الحكومٌة كماً صابالً للتقوٌ  النقدي وعد  اصتدارل على ضرورة أا تكوا النفقدة الحكومٌدة مبلؽداً 

 نقدٌاً ٌ رج ما الذمة المالٌة للدولة .

مددا  زانددة الدولددة واا القددائمٌا باألنفدداق مددا أشدد اص القددانوا ويددذا ٌعنددً أا  ددروج المددال  -4
القددائمٌا باألنفدداق يدد  جهددات رسددمٌة أي أا ٌكددوا األمددر باألنفدداق شدد ص معنددوي مهدد  ، ومددا 

 أنفاصا عاماً مال  ٌد ل فً سجالت الدولة . دجانب أ ر فؤا يذا األنفاق ال ٌع
 

اصدا عامداً أنف د  مدا  دالل التعدارٌؾ بدؤا األنفداق ال ٌعدٌتضديدؾ األنفاق إشدباع حاجدة عامدة :  -3
ٌددر ما ش ص معنوي عا  ، مال  ٌوجا نشدباع حاجدة عامدة للمجتمد  على الرؼ  ما كونا 

 . 

 

                                                             
  : يناك العدٌد والكثٌر ما التعارٌؾ للنفقات العامة للمزٌد ما انطالع ٌنظر 
 . 30-42، ص 0973، الطبعة األولى ، سنة  ًاصتدادٌات المالٌة العامة ، د. فاضل شاكر الو اسط - أ

 .24-33، ص 0970المالٌة العامة ، د. رفعت المحجوب ، الكتاب األول ، سنة  - ب
2

 ( . 136) ص  1981هزظبك٣بد أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل ٓطجؼخ اُؼب٢ٗ ثـلاك : ك.  طالػ ٗغ٤ت اُؼٔو ل ا  -
3

 ( . 43) ص  1991ك.اؽٔل ى٤ٛو شب٤ٓخ  ٝك. فبُل اُقط٤ت ) أُب٤ُخ اُؼبٓخ ( ػٔبٕ :   - 
4

٤ِخ اإلكاهح ٝاالهزظبك أًواّ ػجل اُؼي٣ي ػجل اُٞٛبة ) كٝه ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ك٢ ٓؼبُغخ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ( هٍبُخ ٓبعَز٤و ٓولٓخ إ٠ُ ً - 

 ( . 17 – 16ل ) ص  1996عبٓؼخ ثـلاك ٍ٘خ  –
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 اساسٌ  حالل الاقطام العات  :  التياليءالتا ب افالل : تقاهٌع 

لقد تطور مفهو  النفقة العامة م  تطور مفهو  الدولة عبر الفكر االصتدادي بٌا الحٌادٌة    
كما سبق وأا أشرنا فً المبحث االول ـــ فقد ادبحت مسايمة والتؤثٌر فً النشاط االصتدادي ـــ 

ول  ٌعد  النفقة العامة جد مهمة فً الحٌاة االصتدادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، كما اتس  نطاصها
مقدورا على الدور التقلٌدٌة وادبحت ما اي  وسائل السٌاسة المالٌة وادبحت تحتل مكانا 

 بارزا فً النظرٌة المالٌة الحدٌثة 

وتهدؾ دراسة النفقات العامة الى معرفة األثر الذي تولدل فً حٌاة المواطنٌا االصتدادٌة    
وض  صواعد عامة تسٌر علٌها سٌاسة االنفاق  واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالسترشاد بهذا األثر فً

العا  على النحو الذي ٌحقق ايداؾ السٌاسة االصتدادٌة للدولة ، وذلك ما سوؾ نتعرض لا ما 
  الل يذا المبحث .

 تعلٌف الاقط  العات  : 

 للنفقة العامة تعارٌؾ عدٌدة وم تلفة ٌمكا عرضها كما ٌلً :    

 حاجة" النفقة العامة يً مبلػ نقدي ٌ رج ما الذمة المالٌة لش ص معنوي عا  بقدد اشباع  .0
عامة"

0 
النفقة العامة ك  صابل للتقوٌ  النقدي ٌؤمر بانفاصا ش ص ما اش اص القانوا العا  اشباعاً   .4

لحاجة عامة"
4

 

او تلك المبالػ النقدٌة التً تقو  بدرفها السلطة العمومٌة " تعرؾ النفقة العامة كذلك على انها  .3
انها مبلػ نقدي ٌقو  بانفاصا ش ص عا  بقدد تحقٌق منفعة عامة ، كما ٌمكا تعرٌفها بؤنها 

 (3)است دا  مبلػ نقدي ما صبل يٌئة عامة بهدؾ اشباع حاجة عامة"
2.

عٌة لٌقو  ش ص عا  بانفاصها فً " النفقات العامة يً مبالػ نقدٌة أصرت ما صبل السلطة التشرٌ 
 (2)توفٌر سل  و دمات عامة ، وتحقٌق االيداؾ االصتدادٌة واالجتماعٌة"

وٌتض  ما يذل التعارٌؾ اا النفقة العامة تتكوا ما ثالث أركاا أو عنادر ويً العندر 
االول أا النفقة العامة مبلػ نقدي ، أما العندر الثانً أا النفقة العامة تددر ما الدولة أو أي 
ش ص معنوي وا ٌراً العندر الثالث أا النفقة العامة الؽرض منها تحقٌق منفعة عامة . وفً ما 

  :ٌلً شرح لكل عندر ما العنادر السالفة الذكر 
 
 
 
 
 

 . 11ل ص 2001ؽَٖ ٓظطل٠ ؽ٤َٖ ل أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ل ؽجؼخ .  1

 .  378ل ص 2000ؽبٓل ػجل أُغ٤ل كهاى ل ٓجبك١ء أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل االٌٍ٘له٣خ ل  . 2

 . 65ص ل 2003 ل اُغبٓؼ٤خ أُطجٞػبد ك٣ٞإ ل اُؼبٓخ أُب٤ُخ اهزظبك٣بد ل ٓؾوى١ ػجبً ٓؾٔل  .3

 . 89ص ل 2000 ل ػٔبٕ ل ٝاُزٞى٣غ ُِ٘شو ىٛوإ كاه ل اُؼبٓخ أُب٤ُخ ل اُِٞى١ اؽٔل ٤ٍِٔبٕ ف٤َِ ػ٢ِ. 4
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 : الاقط  العات  تي غ اطلي : االفً 

اا صٌا  الدولة أو تنظٌماتها االدارٌة بوظٌفتها المالٌة ما  الل االنفاق العا  لسداد واشباع حاجة    

عامة انما ٌتطلب مبلػ نقدي ، واست دا  النقود أدب  يو الشكل المقبول ومسؤلة طبٌعٌة طالما أا 

، وعلى يذا االساس جمٌ  المعامالت االصتدادٌة فً عالمنا المعادر تت  فً ظل االصتداد النقدي 

وال دمات الالزمة لتسٌٌر المرافق فؤا كل ما تنفقا الدولة سواء ما أجل الحدول على السل  

العامة ، أو شراء السل  الرأسمالٌة الالزمة لعملٌات االنتاج ، أو من  االعانات والمساعدات 

 ة العامة . بؤشكالها الم تلفة ، ٌجب أا ٌت ذ الشكل النقدي حتى ٌد ل فً  انة النفق

والدفة النقدٌة لالنفاق العا  يً ب الؾ ما كاا ٌتب  صدٌماً ما استعمال المواطنٌا والزامه     

مقابل شًء معنوي أو مادي ، كؤا تمنحه  الدولة جزءاً ما األمالك العامة أو  تباداء ال دما

بعض االمتٌازات الشرفٌة ، اال اا يذا الوض  صد ا تفى بعد انتهاء مرحلة اصتداد المقاٌضة 
(0)

 

وصد ادى التطور الى انتقال النظا  االصتدادي الى االصتداد النقدي ، وأدبحت النقود يً الوسٌلة 

ة لكل المعامالت وأداة للتبادل وأدب  االنفاق العا  واالٌراد العا  فً الشكل الؽالب ٌت  الوحٌد

 بشكل نقدي . 

كما أا اشتراط كوا النفقة العامة مبلؽاً نقدٌاً انما جاء على اعتبار أا االصتدادٌات الحدٌثة يً 
ماعٌة ومالٌة ، وتجنباً اصتدادٌات نقدٌة ولٌست عٌنٌة ، وذلك العتبارات سٌاسٌة واصتدادٌة واجت

لمشاكل االنفاق العٌنً وتحقٌقاً لمباديء العدالة والمساواة فً االستفادة ما النفقات العامة وفً 
تحمل االعباء العامة ، يذا فضالً عا دعوبة اجراء الرصابة االدارٌة والبرلمانٌة على االنفاق 

 العٌنً وكذا دعوبة تحدٌدل . 
 

 

 

 

 

 

 

 نظا  المقاٌضة كاا سائداً صبل ظهور النقود وٌعتمد على التبادل العٌنً للسل  ، أي مبادلة سلعة بسلعة ا رى لها نفس المنفعة .  .0
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 : الاقط  العات  تصلل تا الذت  التالٌ  ل لالل  أال أي شخص تعاالي ياع :  نااٌاً 

العندر الثالث ما االركاا المحددة للنفقة العامة يو ددوريا ما الذمة المالٌة للدولة أي    
ش ص معنوي عا  )ٌ ض  للقانوا العا (

 (0)
، سواء كاا يٌئات عامة صومٌة أو محلٌة أو  

 مإسسات عامة .
ال ادة وعلى يذا فؤنا التعد نفقة عامة التً ٌدرفها االفراد أو الهٌئات أو المإسسات    

)ال اضعة للقانوا ال اص( حتى ولو كانت تهدؾ الى تحقٌق منفعة عامة ، كؤا ٌقو  ش ص أو 
مثل توفٌر الكهرباء والماء الدال  للشرب أو شق مإسسة  ادة بتقدٌ   دمة ذات منفعة عامة ، 

اق عا  اال أا االنفالطرصات )مثل المإسسات ال ٌرٌة( ، فبالرؼ  ما كوا الهدؾ يو تحقٌق نف  
ددر ما ش ص  اص واألموال  رجت ما الذمة المالٌة لش ص  اص ، وبالتالً الٌعد انفاصاً 

. ماً عا
  (4)

 
وصد أدبحت يذل النقطة موض  نقاش فً الفكر المالً ، الذي اعتمد على معٌارٌا للتمٌٌز بٌا     
عنها االنفاق ويو فقة العامة والنفقة ال ادة ، ٌرتكز المعٌار األول على الجهة التً ٌددر الن

ماٌطلق علٌا المعٌار القانونً ، وٌعتمد المعٌار الثانً على الوظٌفة التً تإدٌها النفقة العامة ، ويو 
 . ماٌطلق علٌا المعٌار الوظٌفً أو الموضوعً

(3 ) 

 

 Legal and administrative standard     التعٌال الطااالاً الافلالي : - أ

القانونٌة للجهة التً تقو  باالنفاق ما اذا كانت عامة أو  ادة ، فالنفقات العامة يً أي الطبٌعة 

تلك النفقات التً ٌقو  بها أي ش ص ٌ ض  للقانوا العا  أو ش ص معنوي عا  ، ويً الدولة 

وكل يٌئة عامة تابعة لها . أما النفقات ال ادة اذا صا  بها االفراد والمإسسات ال ادة بؽض 

ب الؾ النفقة العامة الدادرة عا ش ص معنوي بهدؾ تحقٌق ما تهدؾ الٌا ما مقادد النظر ع

 منفعة عامة . 

 Functional or objective criterion التعٌال الالظٌقً أال التالضاليً :ب ـ 

ٌستند يذا المعٌار أساساً على الطبٌعة الوظٌفٌة واالصتدادٌة للش ص القائ  باالنفاق ولٌس و     
عة القانونٌة للش ص القائ  با ، حٌث تحدد طبٌعة النفقات العامة طبقاً لهذا المعٌار على على الطبٌ

أساس طبٌعة الوظٌفة التً ت دص لها يذل النفقات ، وبالتالً تعتبر النفقات العامة التً تقو  بها 
قو  الدولة بدفتها السٌادٌة ، أو اش اص  ادٌا مفوضٌا ما طرؾ الدولة . أما النفقات التً ت

بها الدولة أو الهٌئات العامة فً الظروؾ نفسها التً ٌقو  القطاع ال اص لالنفاق فٌها فؤنها نفقات 
  ادة . 

 

 .  490، ص 4004مرسً السٌد حجازي ، مباديء المالٌة العامة ، الدار الجامعٌة بٌروت ،  .0

 .  49، االسكندرٌة ، ص الحقوصٌة سوزي عدلً ناشد ، المالٌة العامة ، منشورات الحلبً .4

 .  26. ص 4007الطبعة الثالثة ،   الد شحادة ال طٌب ، د. احمد زيٌر شامٌة ، اسس المالٌة العامة ، دار وائل للنشر ، عماا ،د.  .3
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 : الاقط  العات  الغلض تاها تحطٌل تاقع  يات  : نالناً 

ضرورة تحقٌق در الثالث اال ويو الٌمكا أا ٌتحقق مفهو  النفقة العامة اال اذا اكتمل العن   
الهدؾ الذي تنشدل النفقة العامة ويو اشباع الحاجة العامة ، وما ث  تحقٌق النف  العا  أو المدلحة 
العامة ، فال تعتبر ما صبٌل النفقة العامة تلك النفقات التً تهدؾ الى اشباع حاجة  ادة وتحقٌق 

  العا  لٌشمل تحقٌق االيداؾ االجنماعٌة نف   اص ٌعود على االفراد . وٌتس  مفهو  النف
واالصتدادٌة ، فاالنفاق العا  صد ٌكوا بهدؾ تقلٌل الفجوة فً توزٌ  الد ل بٌا االؼنٌاء والفقراء 
ما  الل تقدٌ  بعض االعانات النقدٌة للفقراء مثل اعانات الؽذاء وال دمات الدحٌة والتعلٌمٌة 

، محاربة التض   ، تقرار االصتدادي مثل الحد ما البطالة .... الخ . كما صد ٌهدؾ الى تحقٌق االس
تحقٌق تنمٌة اصلٌمٌة متوازنة بٌا أصالٌ  الدولة . فجمٌ  يذل االيداؾ وا رى والتً ٌتقرر فً نطاصها 
االنفاق العا  ٌت  تحقٌق منفعة عامة الفراد المجتم  واذا انتفت المنفعة العامة ما أش اص القانوا 

 العا  فاا انفاصه  ال ٌعد انفاصاً عاماً . 

 نااً : تطسٌتام الاقطام العات  :التا ب ال

موضوع تقسٌ  النفقات العامة على صدر كبٌر ما االيمٌة فً ظل الدولة الحارسة ، نظراً ل  ٌكا    
النحداريا فً نطاق ضٌق التتجاوزل الدولة ، لكا وم  تطور الدولة و روجها ما الدولة 

قات العامة سواء فً حجمها أو فً الحارسة الى الدولة المنتجة وما داحب ذلك ما تطور فً النف
أنواعها ، زاد ما ايمٌة تقسٌ  النفقات بشكل ٌسهل ما دٌاؼة واعداد المٌزانٌة بهدؾ تحقٌق 

 الكفاءة والفعالٌة فً تنفٌذيا . 

 وفً يذا الددد تقس  النفقات العامة وفقاً للمعاٌٌر التالٌة :    

 . معٌار التكرار والدورٌة 
 . ًالمعٌار الوظٌف 
  . المعٌار االصتدادي 

 

 

   ٌتعٌال التكلال الاللالل.  

 جرى العرؾ االصتدادي على تقسٌ  النفقات العامة ما حٌث تكراريا الدوري الى نوعٌا :      

 الاقطام العالٌ  : .0

ويً النفقات التً تتكرر بدفة دورٌة ومنتظمة فً المٌزانٌة السنوٌة للدولة ، كرواتب موظفً 

الدولة ووسائل تسٌٌر المرافق العامة ، والمقدود بالتكرار ينا لٌس تكرار حجمها بنفس المقدار 

ات ما سنة ال رى ولكا ٌقدد با وجوديا السنوي فً المٌزانٌة ، وتمول يذل النفقات ما االٌراد

 تها ما االمالك العامة . اتها الضرٌبٌة واٌرادافً اٌرادالمالٌة العادٌة للدولة المتمثلة أساساً 

 

 

04 



 

 الاقطام غٌل العالٌ  : .4

وتتمثل فً النفقات التً التتكرر وال تتجدد فً كل مٌزانٌة مالٌة سنوٌة للدولة ولكا تحدث على 
فترات ؼٌر منتظمة ومتباعدة ، كنفقات الحروب ومكافحة الفات الزراعٌة والكوارث الطبٌعٌة ، 

 وتمول يذل النفقات باالٌرادات المالٌة ؼٌر العادٌة كالقروض واالددار النقدي الجدٌد . 
الدولة فً االصتداد ، وما ر الى نظرة الفكر الكالسٌكً لدور يذا التقسٌ  بشكل كبٌ وٌرج 

 اللا الى النفقات العامة والتً ٌعتبريا نفقات تمثل مها  الدولة كحارس لنشاط االفراد وبالتالً 
عادي يً نفقات عادٌة وأا كل انفاق  ارج عا اطار مها  الدولة التقلٌدٌة ٌعتبر انفاصاً ؼٌر 

كالنفقات االصتدادٌة واالجتماعٌة. ولكا وم  تطور دور الدولة فً النشاط االصتدادي ادب  ما 
وتتضمنا الدعب التمٌٌز بٌا النفقات ؼٌر العادٌة والنفقات العادٌة ، فاالنفاق الحربً ادب  عادٌاً 

ما الضرورات  المٌزانٌات الحكومٌة كل سنة ، كما أا النفقات االصتدادٌة واالجتماعٌة ادبحت
، وذلك لعمل الدولة على استهداؾ التؤثٌر االٌجابً على النشاطات االصتدادٌة بما ٌضما 
استمرارٌة عمل االصتداد وتطورل وكذلك العمل على تقلٌل التفاوت االجتماعً فٌما ٌ ص توزٌ  

ت االٌرادات بقواعد االٌرادات العامة اذ تحولالدول ل  تعد ملتزمة  العدٌد ماالد ول ، كما أا 
ؼٌر العادٌة الى عادٌة م  ازدٌاد لجوء الدولة الٌها فً نطاق السٌاسة المالٌة ، وعلى يذا االساس 
ل  ٌعد يذا التدنٌؾ ٌتماشى والمفهو  الحدٌث للمالٌة العامة ، لذلك اتجا الفكر المالً الحدٌث الى 

  التحول الى تقسٌ  آ ر أكثر واصعٌة على النحو التالً :

 م الجالٌ  :الاقطا
وتسمى أٌضاً بالنفقات التسٌٌرٌة ، ويً تتكرر بدورة منتظمة لتسٌٌر شإوا الدولة واشباع     

الحاجات العامة مثل االنفاق على السل  وال دمات فً شكل : اجور ورواتب ، مسايمات العاملٌا 

 .   (1) فً شكل مدفوعات الفوائد واالعانات االنفاق لكوكذ
 افستنتالٌ  :الاقطام 

ول ؼٌر ـــزوا ، أراضً وكذا ادويً نفقات تكوٌا وتحدٌل رأس المال الثابت ما م     
، والهدؾ منها توسٌ  الطاصة االنتاجٌة لتحقٌق النمو االصتدادي ، وتودؾ بؤنها مرنة  (4) مادٌة

مرونة وال تبدي وتستجٌب بسرعة لتقلبات المقدرة المالٌة للدولة فً حٌا أا النفقات الجارٌة أصل 
 .استجابة واضحة لتقلبات المقدرة المالٌة للدولة

وبالتالً فهذا التقسٌ  ٌ تلؾ عا تقسٌ  النفقات العامة الى النفقات العادٌة والنفقات ؼٌر العادٌة     
فً كونا ٌبتعد عا االرتكاز على معٌار التكرار والدورٌة فً تدنٌفا للنفقات العامة ، ألنا وم  

تماعً ، فكل تطور دور الدولة فً االصتداد وزٌادة مهامها على الدعٌدٌا االصتدادي واالج
، النفقات أدبحت تتكرر سنوٌاً وحتى االٌرادات ؼٌر العادٌة أدبحت عادٌة فً مٌزانٌة الدولة 

فهذا التقسٌ  ارتكز على طبٌعة يذل النفقات ، منها مايو موجا لتسٌٌر شإوا الدولة ويً النفقات 
 ة . الجارٌة ، ومنها مايو موجا لزٌادة الثروة القومٌة ويً النفقات الرأسمالٌ
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 . انًؼيار انٕظيفي 

 :  روَْ اُ٘لوبد اُؼبٓخ رجؼبً ُٞظبئق اُلُٝخ ا٠ُ أهثؼخ أهَبّ هئ٤َخ ٢ٛٝ

 َفقاخ انخذياخ انحكٕييح انؼايح : .0

٢ٛٝ ٓزؼٔ٘خ ُغ٤ٔغ اُ٘لوبد أُزؼِوخ ثز٤٤َو شؤٕٝ اُلُٝخ ٝاُز٢ ال٣ٌٖٔ إٔ رًَٞ ا٠ُ أ١ 

األٖٓ ٝاُلكبع ل ٗلوبد اُؼلاُخ ل ٗلوبد االكاهاد اُؼبٓخ شقض أٝ عٜخ افوٟ ل ٜٝٓ٘ب ٗلوبد 

 ٝٗلوبد اُزٔض٤َ اُلثِٞٓب٢ٍ ٝاُؼالهبد اُقبهع٤خ ل ٢ٛٝ ٗلوبد ٓورجطخ ث٤ٌبٕ اُلُٝخ .

 َفقاخ انخذياخ االخرًاػيح : .4

٢ٛٝ رشَٔ ٗلوبد اُزؼ٤ِْ ل ٗلوبد اُظؾخ ٝاُوػب٣خ االعزٔبػ٤خ ل ًٝنا ٗلوبد اُضوبكخ ٝاُجؾش 

 ٓبً اُ٘لوبد اُز٢ رَزٜلف فلٓخ االؿواع االعزٔبػ٤خ .اُؼ٢ِٔ ٝػٔٞ

 َفقاخ انخذياخ االقرصاديح : .3

رجوى ك٢ اُ٘لوبد اُز٢ رؼبف ا٠ُ ٗشبؽ اُوطبع اُقبص هظل أُواهجخ ٝاالكاء اُلؼبٍ ك٢ كػْ 

االهزظبك أُؾ٢ِ ل ٝرؼْ ٗلوبد االٍزضٔبهاد اُؼبٓخ اُز٢ رٜلف ا٠ُ رٞك٤و اُقلٓبد 

ٞاطالد ل اٌُٜوثبء ٝأُبء ل اػبكخ ا٠ُ ٗلوبد كػْ اُزغبهح اُقبهع٤خ االٍب٤ٍخ ًبُ٘وَ ٝأُ

 ٝاُيهاػخ ٝٗلوبد ؽٔب٣خ اُـبثبد ًٝنا ٗلوبد ػ٤ِٔبد اُو١ ٝاُظوف .

ٝرٜلف اُلُٝخ ٖٓ ٝهاء ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُ٘لوبد ا٠ُ فِن هؤًٝ أٓٞاٍ عل٣لح ٝى٣بكح اُ٘برظ 

ًج٤وح ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ فظٞطبً ٗظواً ُؼؼق ر٠ُٞ ُٚ أ٤ٔٛخ اُو٢ٓٞ ل ٝٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُ٘لوبد 

 ٗشبؽ اُوطبع اُقبص ثٜب .

 َفقاخ خذياخ حكٕييح اخرٖ : .2
ٝرشَٔ ٗلوبد ككغ أهَبؽ اُل٣ٖ اُؼبّ ٝكٞائلٙ ل اػبكخ ا٠ُ ٗلوبد فبطخ ثبُزؾ٣ٞالد ث٤ٖ ٓقزِق 

 أَُز٣ٞبد اُؾ٤ٌٓٞخ .

  انًؼيار االقرصادي. 
 ػ٠ِ اُلفَ اُو٢ٓٞ ا٠ُ* :ؼبً ألصوٛب روَْ اُ٘لوبد اُؼبٓخ رج     

ٝرشَٔ ع٤ٔغ اُ٘لوبد اُز٢ رؤك١ ثظلخ ٓجبشوح ا٠ُ ى٣بكح اُ٘برظ اُو٢ٓٞ ل ٢ٛٝ  َفقاخ حقيقيح : .0

ٗلوبد رز٤ٔي ثيٜٗب رزْ ثٔوبثَ ٣زٔضَ ك٢ اَُِغ ٝاُقلٓبد ل ٝٗغل ٜٓ٘ب هٝارت ٝاعٞه ٓٞظل٢ 

٣ٌٖٝٔ أصوٛب ػ٠ِ اُلفَ  اُلُٝخ ل اُ٘لوبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُظؾ٤خ ٝٗلوبد أُشوٝػبد االٗزبع٤خ ل

اُو٢ٓٞ ك٢ ًٕٞ إٔ ٛنٙ اُ٘لوبد رقِن ى٣بكح ك٢ اُطِت اُلؼبٍ ٖٓ عبٗت اُلُٝخ رؤصو ػ٠ِ ؽغْ 

 .اُ٘برظ ًٔبً ٝٗٞػبً ًٔب ٍ٘جوىٙ الؽوبً 
َفقاخ ذحٕيهيح .4

٢ٛٝ اُ٘لوبد اُز٢ ٖٓ شيٜٗب ٗوَ اُوٞح اُشوائ٤خ ٖٓ كئخ اعزٔبػ٤خ ألفوٟ كٕٝ  :(1)

إٔ ري٣ل ك٢ اُلفَ اُو٢ٓٞ ل ٝرزْ ػبكح كٕٝ أ١ ٓوبثَ ٝاُٜلف االٍب٢ٍ ٜٓ٘ب ٛٞ اػبكح رٞى٣غ 

ٝرو٤َِ اُزلبٝد االعزٔبػ٢ ل ٝهل اػزٔل ك٢ اُزلو٣ن ث٤ٖ اُ٘لوبد اُؼبٓخ اُؾو٤و٤خ ٝاُزؾ٤ِ٣ٞخ اُلفَ 

 ٤٣ـو ٢ٛٝ:  ػ٠ِ ٓؼب

 
 اٍٝ ٖٓ ٗبكٟ ثٜنا اُزو٤َْ ٛٞ االهزظبك١ ث٤غٞ .* 

 . 119ل ص 2007ل االهكٕ ل اُطجؼخ اال٠ُٝ ل  ٓجبك١ء أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل كاه ا٤َُٔوح. ٓؾٔٞك ؽ٤َٖ اُٞاك١ ل ىًو٣ب أؽٔل ػياّ ل 1
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ٖٓ أٓٞاٍ ٣ٝوظل ثبُٔوبثَ أُجبشو ٓب رزؾظَ ػ٤ِٚ اُلُٝخ ٍٞاء يؼيار انًقاتم انًثاشر :  - أ

ٓبك٣خ أٝ فلٓبد ُوبء ٗلوبرٜب اُؼبٓخ ل ٝث٘بء ػ٠ِ مُي رؼزجو ًَ ٗلوخ ػبٓخ ٗلوخ ؽو٤و٤خ اما ًبٕ 

ُٜب ٓوبثَ ٓجبشو رؾظَ ػ٤ِٚ اُلُٝخ ل ٝرٌٕٞ ٗلوخ رؾ٤ِ٣ٞخ اما رٔذ ثلٕٝ ٓوبثَ ل ٝػ٠ِ ٛنا 

د ؽو٤و٤خ االٍبً ال٣ٌٖٔ اػزجبه اُقلٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُظؾ٤خ ٗلوبد رؾ٤ِ٣ٞخ ل ثَ ٢ٛ ٗلوب

ثـغ اُ٘ظو ػٖ ًٜٞٗب ٓٔ٘ٞؽخ ٓغبٗبً ًٜٝٞٗب ُْ رولّ ثلٕٝ ٓوبثَ ل ثَ إٔ أُوبثَ ًبٕ ػجبهح 

ػٖ فلٓبد أُٞهك٣ٖ ٝأُوب٤ُٖٝ اُن٣ٖ هبٓٞا ثؼ٤ِٔبد اٗشبء أُواكن اُظؾ٤خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ل 

 ًٝنا فلٓبد اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ ٛنٙ أُواكن ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٝأؽجبء ٝأفظبئ٤٤ٖ .
رؼزجو اُ٘لوبد اُؼبٓخ اُؾو٤و٤خ ثيٜٗب اُ٘لوبد اُز٢ انًثاشرج في انُاذح انقٕيي : يؼيار انسيادج  - ب

رَزقلّ ك٤ٜب اُلُٝخ عيء ٖٓ اُوٞح اُشوائ٤خ ُز٤ُٞل ٗبرظ عل٣ل ٝكفٍٞ اػبك٤خ ك٢ أُغزٔغ 

ثظٞهح ٓجبشوح ٝمُي ً٘لوبد االٍزضٔبهاد اُؼبٓخ ٓضالً ل أٓب اُ٘لوبد اُؼبٓخ اُزؾ٤ِ٣ٞخ ك٢ٜ 

ال٣َزقلّ ك٤ٜب عيء ٖٓ ٓٞاهك االهزظبك ٝروزظو ػ٠ِ اػبٗبد أُوػ٠ ٝاُجطبُخ  اُ٘لوبد اُز٢

 ٝاُزوبػل ٝثبُزب٢ُ الرؤك١ ا٠ُ ى٣بكح ٓجبشوح ك٢ اُلفَ اُو٢ٓٞ . 

كؾَت ٛنا أُؼ٤به كيٕ  خـ ـ يؼيار يٍ يقٕو تاالسرٓالك انًثاشر نهًٕارد االقرصاديح نهًدرًغ :

رز٠ُٞ اُلُٝخ ًشقض ػبّ اٍزٜالًٜب ثظلخ ٓجبشوح ٍٞاء ثبٍزٜالى أُٞاك اُ٘لوبد اُؾو٤و٤خ 

ٝكٞائل ل أٓب اُؼ٤٘٤خ أٝ ثبٍزقلاّ ػٞآَ االٗزبط ٝرول٣ْ ٓوبثَ ُٜب ك٢ شٌَ اعٞه ٝهٝارت 

اُ٘لوبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ك٢ٜ اُز٢ رؤك١ ا٠ُ االٍزٜالى ؿ٤و أُجبشو ُِٔٞاك اُؼ٤٘٤خ ٝٓٞاهك االٗزبط 

  قل٤ٖٓ ُٜب ٤ٌُٝ ٖٓ ؽوف اُلُٝخ .ٖٓ ؽوف االكواك أَُز

 انًطهة انثانث : االَفاق انؼاو ٔذطٕرِ في انفكر االقرصادي :

ُول ٓو االٗلبم اُؼبّ ػجو ربه٣ـ اُلٌو االهزظبك١ ثؼلح ٓواؽَ ل رؾلك ك٤ٜب ٓلٜٞٓٚ ٝؽغٔٚ     

٣خ ؽَت كٝه اُلُٝخ ٝاُٞظبئق أُ٘ٞؽخ ثٜب ل ًٝبٕ ٛنا اُزطٞه ٝاػؼ ث٤ٖ أُناٛت االهزظبك

أُزؼلكح ًبُلٌو اٌُال٢ٌ٤ٍ ك٢ ظَ اُ٘ظبّ االهزظبك١ اُؾو ٝاُلُٝخ اُؾبهٍخ ًٝنُي اُلٌو ا٤ٌُ٘ي١ 

 . ك٢ ظَ اُلُٝخ أُزلفِخ ثبالػبكخ ا٠ُ اُلٌو اُ٘ول١ ٝاُلٌو االشزوا٢ً

ٝفالٍ ٓواؽَ اُزطٞه ٛنٙ ًبٕ االٗلبم اُؼبّ ٣٘زوَ ث٤ٖ اُؾ٤بك٣خ ٝاُزيص٤و ك٢ اُ٘شبؽ االهزظبك١     

 ٔب ٢ِ٣ اٍزؼواع ألْٛ ٛنٙ االكٌبه االهزظبك٣خ ك٢ ٛنا أُغبٍ . ٝك٤

 

  : انفرع االٔل : االَفاق انؼاو في انفكر انكالسيكي

ُول ر٤ٔي اُلٌو اٌُال٢ٌ٤ٍ ثبػطبء كٝه ػ٤ن ُِلُٝخ ؽ٤ش رْ ؽظوٙ ك٢ أهَ اُؾلٝك أُزٔضِخ ك٢    

اُقبهط ل صب٤ٗبً ؽٔب٣خ ًَ ػؼٞ ك٢  اٝالً ؽٔب٣خ أُغزٔغ ػل االؽزالٍ ٖٓأُٜبّ اُزو٤ِل٣خ ُٜب ل 

أُغزٔغ ٖٓ ظِْ ا٥فو٣ٖ ل صبُضبً كػْ أُؤٍَبد ٝاألشـبٍ اُؼ٤ٓٞٔخ .
 

 

كٕٝ ٓؾبُٝخ اُزيص٤و ػ٠ِ ؽو٣خ اُ٘شبؽ االهزظبك١ اُن١ اػزٔل ػ٠ِ اُؾٞاكي اُلوك٣خ ٝكوبً ُوٞاػل 

أُ٘بكَخ اُؾوح ٝهبٕٗٞ اَُٞم .
(1) 

ال٤ٍي أ٣خ أ٤ٔٛخ رنًو ٝك٢ ظَ ٛنا االؽبه اُلٌو١ ُْ ٣ؼؾ اٌُ

ُلهاٍخ ؽج٤ؼخ ٝرٞى٣غ ٝٓؾلكاد االٗلبم اُؼبّ ث٤ٖ ٓقزِق اُوطبػبد االهزظبك٣خ ل ٣ٝؼزجو آكّ 

ٖٓ أْٛ أُلٌو٣ٖ اٌُال٤ٍي  0771" ػبّ ثرٔج االيىاُن١ أُق ًزبة " Adam Smith))٤ٍٔش 
 

 

1. 
  

 319ل ص 2002ٓو٢ٍ ا٤َُل ؽغبى١ ل ٓوعغ ٍجن مًوٙ ل 
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ػلّ رلفَ اُلُٝخ ل ٝاالػزٔبك ػ٠ِ آ٤ُخ اَُٞم )ا٤ُل اُقل٤خ( اُن١ كػب ا٠ُ   
(1) 

ك٢ اػبكح اُزٞاىٕ ل 

ًٝبٗذ ٗظورٚ ُالٗلبم اُؼبّ ثيٗٚ ؿ٤و ٓ٘زظ ٖٓ ؽ٤ش فِن اُضوٝح ل ٝثبُزب٢ُ ُْ ٣وجَ ٤ٍٔش كٌوح إٔ 

اُقبص االٗلبم اُؼبّ ٣قِن اُطِت اُلؼبٍ ٣ٝي٣ل ٖٓ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ثَ أٗٚ ٣ؾٍٞ اُضوٝح ٖٓ اُوطبع 

عبءٝا ٖٓ ثؼلٙ ا٠ُ اُؼبّ أ١ ألؿواع ؿ٤و ٓ٘زغخ ل ٝهل أصود ٛنٙ ا٥هاء ػ٠ِ االهزظبك٤٣ٖ اُن٣ٖ 

٥كّ ٤ٍٔش ثيٕ اُن١ ًبٕ ٓٞاكوبً  David Ricardo( 0774ــ  0843)أٓضبٍ ك٣ل٤ل ه٣ٌبهكٝ 

االٗلبم اُؼبّ االٗلبم اُؼبّ ٣وزظو ػ٠ِ اُلكبع ٝاُؼلاُخ ٝاألشـبٍ اُؼبٓخ ل ٣ٝؼزول ه٣ٌبهكٝ ًنُي إٔ 

 ال ٣وكغ ٖٓ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ٝأٗٚ ٣زْ رؾ٣َٞ اُضوٝح ٖٓ اُوطبع اُقبص ا٠ُ اُؼبّ .

إٔ االٗلبم اُؼبّ ال٣قزِق ٖٓ ؽ٤ش أُجلأ  Jean- Baptiste Say( 0717ــ  0834)٣ٝوٟ    

بّ ػٖ االٍزٜالى اُقبص كل٢ ًِزب اُؾبُز٤ٖ ٛ٘بى ػ٤بع ُِضوٝح ٝكػب ا٠ُ رو٤٤ل ؽغْ االٗلبم اُؼ

ٝاػزجوٙ ػٔالً ػوٝه٣بً ُزٞك٤و هأً أُبٍ ٝاٍزقلآٚ ك٢ اُظ٘بػخ ٝاُزغبهح ُٝؼَ ػجبهرٚ اُش٤ٜوح 

ف٤و ٓب٣ؼجو ػٖ ٝعٜخ هأ١ اٌُال٤ٍي  "أٌ أفعم انُفقاخ أقهٓا حدًاً ، ٔأٌ أقم انعرائة أحسُٓا"

ارغبٙ االٗلبم اُؼبّ 
(2) 

كٌوح ٓؼ٤٘خ ٢ٛ  إٔ ػِْ أُب٤ُخ اُؼبٓخ ٣وّٞ ػG.jeze٠ِ) )ل ًٝبٕ ٖٓ هأ١ 

إٔ ٛ٘بى ٗلوبد ٣زؼ٤ٖ رـط٤زٜب.
(3 ) 

     
ػ٘لٓب ه٤ل رلفَ  "John Stuart Mill( 0801ــ  0873)ٝري٤ًلاً ُٜنا اُؾٌْ عبء هأ١ "

اُلُٝخ ُِظبُؼ اُؼبّ ٝمُي ك٢ أُغبالد اُز٢ ال٣وجَ ػ٤ِٜب األكواك ل ٝػبهع ك٢ ٗلٌ اُٞهذ رلفَ 

٤ش" ُِ٘شبؽ اُؼبّ ثظلخ أٍب٤ٍخ اال أٗٚ ًبٕ ٓوز٘ؼبً ثغلٟٝ اُلُٝخ فبهط اُؾلٝك اُز٢ ٝػؼٜب "آكّ ٍٔ

 رلفَ اُلُٝخ ك٢ أُغبالد اُز٢ ٤ٌُ ُِوطبع اُقبص اهجبٍ ػ٤ِٜب .

ٝػ٠ِ ػٞء ٓب رولّ كيٕ أْٛ فظبئض اُلٌو اٌُال٢ٌ٤ٍ ؽٍٞ ٓلّٜٞ االٗلبم اُؼبّ ٣ٌٖٔ رِق٤ظٚ     

 ك٢ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ :

٣ٌٕٞ ك٢ أػ٤ن ٗطبهٚ ٝٓوزظواً ػ٠ِ اُٞظبئق األٍب٤ٍخ ُِلُٝخ ؽغْ االٗلبم اُؼبّ ل أ١ إٔ رو٤٤ل  .1

 ثٔب ٣زٔبش٠ ٓغ ٓلّٜٞ اُلُٝخ اُؾبهٍخ .

ؽ٤بك االٗلبم اُؼبّ ثٔؼ٠٘ ػلّ ٝعٞك أ١ ريص٤و ػ٠ِ أُغبٍ االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢ ٗظواً الػزوبك  .2

 ىٕ اُؼبّ . أُلٌو٣ٖ االهزظبك٤٣ٖ اٌُال٤ٍي ثيٕ رلفَ اُلُٝخ ٍٞف ٣ؤك١ ا٠ُ افزالٍ ك٢ اُزٞا
ص٤وػ٠ِ االهزظبك أ٣ُٞٝخ اُ٘لوبد ك٢ اُزول٣و: ٣٘ل٢ اُزو٤ِل٣ٕٞ أ١ كٝه ُال٣واكاد اُؼبٓخ ك٢ اُزي .3

 اُو٢ٓٞ ٝإٔ كٝهٛب اُٞؽ٤ل ٣زٔضَ ك٢ رـط٤خ اُ٘لوبد أُؾلكح َٓجوبً .
 ل )رَب١ٝ عبٗت اال٣واكاد اُؼبٓخ ٓغ عبٗت اُ٘لوبداالٛزٔبّ ثبُزٞاىٕ أُؾبٍج٢ ٤ُِٔيا٤ٗخ اُؼبٓخ  .4

هجٍٞ ػغي ٝال ٣َٔؼ ثز٣ٌٖٞ كبئغ لاُؼبٓخ( أ١ ػلّ 
(4) 

ٝثبُزب٢ُ أًل اٌُال٤ٍي ػ٠ِ ػوٝهح 

رٞاىٕ ا٤ُٔيا٤ٗخ أٗٚ أُجلأ اُٞاعت رؾو٤وٚ كٕٝ اُِغٞء ا٠ُ االطلاه اُ٘ول١ أٝ االهزواع ألٕ 

اُ٘لوبد اُؼبٓخ ٓٞعٜخ أٍبٍبً ُالٍزٜالى ٝٛنا ٍٞف ٣ؤك١ ا٠ُ اُزؼقْ ٝك٢ مُي ٣وٍٞ "آكّ 

."”the only good budget is a balanced budget: ٤ٍٔش"
(5)

  

فالطخ اُوٍٞ إٔ اُلٌو اٌُال٢ٌ٤ٍ ُْ ٣ؼؾ أ٤ٔٛخ ًج٤وح ُلهاٍخ االٗلبم اُؼبّ اٗطالهبً ٖٓ كٌوح إٔ 

رؾو٤ن االٍزوواه ٝاالىكٛبه االهزظبك٤٣ٖ اٗٔب ٣زؾووبٕ ثظٞهح ػل٣ٞخ ٝؽج٤ؼ٤خ ثلٕٝ رلفَ 

 اُلُٝخ .
 ٓجبشوح ؿ٤و ثطو٣وخ رزؾون اُقبطخ ٓظبُؾْٜ ُزؾو٤ن ٍؼ٤ْٜ ٝك٢ االكواك إٔ ٝٓلبكٙ ل ٤ٍٔش آكّ هجَ ٖٓ ٓوح ألٍٝ أُظله ٛنا اٍزؼَٔ: اُقل٤خ ا٤ُل .1

 . اُؼبٓخ أُظِؾخ

 اُظل٣ن ٗظو اُشبئج٢ ل ٓوبٍ ثؼ٘ٞإ االٗلبم اُؼبّ ٝكٝه اُلُٝخ ك٢ أُبػ٢ ٝاُؾبػو ل ٓظو  .2
 http:www.ceolibya.com/inc/print.php?id=3135                                            :     التالً الموقع على منشور

 . 9ل ص٣1984ٌٞٗ اؽٔل اُجطو٣ن ل أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ل ث٤وٝد  .3
ل  2005أُ٘بٛظ ل ػٔبٕ ل اُطجؼخ اال٠ُٝ ل  ك. ٗٞاىك ػجل اُوؽٖٔ ا٤ُٜز٢ ل ك. ٓ٘غل ػجل اُِط٤ق اُقشب٢ُ ل أُلفَ اُؾل٣ش ك٢ أُب٤ُخ اُؼبٓخ ل كاه .4

 . 18ص
 ل اُغيائو عبٓؼخ ل االهزظبك٣خ اُؼِّٞ ك٢ ٓبعَز٤و هٍبُخ ل اُغيائو ؽبُخ كهاٍخ ا٢ٌِ٤ُٜ اُزظؾ٤ؼ ثوآظ اؽبه ك٢ ا٤ُٔيا٤ٗخ ا٤َُبٍخ ل فبُلخ ثٞ ٤ٍٔوح .5

 . 31ص ل 1999
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 ُسي :ياالَفاق انؼاو في انفكر انكانفرع انثاَي: 
ػ٠ِ أصو اُلشَ اُنه٣غ اُن١ ٝاعٜٚ ٗظبّ اَُٞم اُؾو ٝٓب رورت ػ٤ِٚ ٖٓ ًَبك ًج٤و فالٍ اُلزوح    

 -John Maynard Keynes (0883( ظٜود أكٌبه االهزظبك١ ٤ً٘ي 1933ــ 1929)

0921)
(1)

" ٝاُن١ طله ك٢ انُظريح انؼايح في انرشغيم ٔانفائذج ٔانُقٕدل ٖٓ فالٍ ًزبثٚ اُش٤ٜو "

ن١ ػٔ٘ٚ ٗولاً شل٣لاً ُِ٘ظو٣خ اٌُال٤ٌ٤ٍخ ل ٝرطِت االٓو ؽ٤٘ئن رلفَ اُلُٝخ ٝارَغ ل ٝا1936ُػبّ 

كٝهٛب ك٢ اُؾ٤بح االهزظبك٣خ ل ٝثبُزب٢ُ رـ٤ود اُ٘ظوح ا٠ُ اُ٘لوبد اُؼبٓخ رـ٤واً عنه٣بً كول رْ ريا٣ل 

ل٣لٛب االٛزٔبّ ثٜب ٤ٌُ كوؾ ٖٓ ؽ٤ش اُؾغْ ٝاٗٔب أ٣ؼبً ٖٓ ؽ٤ش ٌٓٞٗبرٜب ٝأٛلاكٜب ٝٓؼب٤٣و رؾ

ٝٗٞػ٤زٜب ثٔب ٣ؤك١ ا٠ُ رؾ٤َٖ َٓزٟٞ اُوكب٤ٛخ ك٢ أُغزٔغ ل كبالػبٗبد أُٞعٜخ ُِظ٘بػخ رقزِق 

ػٖ االػبٗبد أُٞعٜخ ُِٔؾزبع٤ٖ أٝ اُؼبؽ٤ِٖ كبال٠ُٝ رٜلف ا٠ُ هكغ َٓزٟٞ اُظ٘بػخ ٝى٣بكح 

 .االهثبػ ث٤٘ٔب اُضب٤ٗخ رٜلف ا٠ُ هكغ أَُزٟٞ االٍزٜال٢ً ُلئخ أُؾزبع٤ٖ 

٣ٝوٟ ٤ً٘ي ٝأرجبػٚ إٔ ػالط أىٓخ اٌَُبك اُؼب٢ُٔ رزْ ٖٓ فالٍ أكٝاد ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ٝفبطخ     

اُ٘لوبد اُؼبٓخ ٝاُز٢ رَبْٛ ك٢ ى٣بكح اُطِت ا٢ٌُِ اُن١ ٣زٔضَ ك٢ "رِي أُجبُؾ أُزٞهغ اٗلبهٜب ٍٞاء 

ح "ٛٞ ٓغٔٞع   ًبٕ مُي ٖٓ أعَ اهز٘بء االؿواع االٍزٜال٤ًخ ٝاالٍزضٔبه٣خ"ل أٝ ثظلخ ٓقزظو

االٍزٜالى ٝاالٍزضٔبه"
(2)

ٖٓ أعَ ى٣بكح االٗزبط ٝاُزشـ٤َ ٝاُوؼبء ػ٠ِ اُجطبُخ ٝثبُزب٢ُ اٗوبم  ل

اُ٘ظبّ اُوأٍٔب٢ُ ٖٓ اُقطو اُن١ ٣ٜلكٙ ٗز٤غخ ُٞعٞك اُجطبُخ .
(3) 

٣ٝوٟ ٤ً٘ي أ٣ؼبً إٔ ى٣بكح اُ٘لوبد اُؼبٓخ ك٢ شٌَ اٍزٜالى أٝ اٍزضٔبهاد ػ٤ٓٞٔخ ٝرول٣ْ    

رؾ٣ٞالد عل٣لح أٝ رقل٤غ اُؼوائت ٣َبْٛ ك٢ روو٣ت االهزظبك اُٞؽ٢٘ ٖٓ ؽبُخ اُزشـ٤َ 

اٌُبَٓ
(4) 

ل ٝثبُزب٢ُ كيٕ ُالٗلبم اُؼبّ كٝه ًج٤و ك٢ اُوكغ ٖٓ اُطِت ا٢ٌُِ ٝمُي ٖٓ فالٍ 

ٓب٣ير٢
(5)

: 

 ى٣بكح اُطِت االٍزٜال٢ً ٣ٝزؾون مُي ٖٓ فالٍ : .1
اػبكح رٞى٣غ اُلفٍٞ ث٤ٖ االكواك رٞى٣ؼبً هو٣جبً ا٠ُ أَُبٝاح أٝ رقل٤غ اُزلبٝد ك٢ رٞى٣غ  - أ

اُلفٍٞ ٝاُضوٝاد ل مُي إٔ أطؾبة اُلفٍٞ اُؼب٤ُخ ٣لفوٕٝ عيءاً ٖٓ كفُْٜٞ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ 

ْ ػ٠ِ االٍزٜالى ل ٓٔب ٣ؼ٢٘ ى٣بكح أطؾبة اُلفٍٞ أُ٘قلؼخ ٣٘لوٕٞ ًَ أٝ ٓؼظْ كفُٜٞ

اُطِت ا٢ٌُِ ل كبُزلبٝد ك٢ رٞى٣غ اُلفٍٞ ك٢ اُلٍٝ اُوأٍٔب٤ُخ ٛٞ ٍجت ٖٓ أٍجبة ى٣بكح 

االكفبه ٝػلّ ًلب٣خ اُطِت ا٢ٌُِ ٝٝعٞك اُجطبُخ ل ُٜٝنا ٣زٞعت رلفَ اُلُٝخ ُزو٤َِ ٛنا 

 لبهٜب ػ٠ِ اُلوواء.اُزلبٝد ك٢ اُلفٍٞ ػٖ ؽو٣ن كوع ػوائت رظبػل٣خ ػ٠ِ األؿ٤٘بء ٝاٗ
ه٤بّ اُلُٝخ ثزول٣ْ اُقلٓبد اُؼوٝه٣خ ا٠ُ أطؾبة اُلفٍٞ أُؾلٝكح ٓغبٗبً أٝ ثيٍؼبه  - ة

 هٓي٣خ ثٜلف ى٣بكح َٓزٟٞ االٍزٜالى ا٢ٌُِ .
 

 

ل اٗٔب ل ثلأ ؽ٤برٚ ٤ً٘ي ًٔلهً ك٢ عبٓؼخ ًٔجو٣لط ل ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ ثلا٣خ ٓشٞاهٙ اُلها٢ٍ اهزظبك٣بً  1883االهزظبك١ ٤ً٘ي ٖٓ ٓٞا٤ُل  .1

كهً اُو٣بػ٤بد ٝهلّ اؽوٝؽخ ك٢ "ٗظو٣خ االؽزٔبالد" ٝهل كهً ٓغ أُلو٣ل ٓبهشبٍ َٓبػل ل ًٔب شبهى ك٢ ٝػغ االٌٍ اال٠ُٝ 

( ل اُ٘ظو٣خ 1930( ل اُ٘وٞك )1923( ل االطالػ اُ٘ول١ )119ل ٖٓ ٓؤُلبرٚ اُ٘زبئظ االهزظبك٣خ َُِِْ ) 1944ُظ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ػبّ 

 ( .1936َ ٝاُلبئلح ٝاُ٘وٞك )اُؼبٓخ ك٢ اُزشـ٤
 . 63ل ص 2005ػٔو طقو١ل اُزؾ٤َِ االهزظبك١ ا٢ٌُِل ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ل اُغيائول اُطجؼخ اُقبَٓخ ل  .2
 . 151ل ص 2008اُطجؼخ اال٠ُٝ ل  اُلٌو االهزظبك١ ل كاه ٝائَ ُِ٘شو ل االهكٕ ل رطٞهٓلؽذ اُوو٣ش٢ ل  .3

    4- D. LABARONNE: Macroeconomie-les fonctions économiques-édition SEUIL ; PARIS ;1999 -P.29 

 . 151ٓلؽذ اُوو٣ش٢ ل ٓوعغ ٍجن مًوٙ ل ص 5.
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 ى٣بكح اُطِت االٍزضٔبه١ ٣ٝزْ مُي ٖٓ فالٍ : .2
 ه٤بّ اُلُٝخ ٗلَٜب ػ٘ل ؽلٝس أٝ اهرلبع ٓؼلٍ اُجطبُخ ثبهبٓخ ٓشبه٣غ اٍزضٔبه٣خ . - أ

رول٣ْ اػبٗبد َُِٔزضٔو٣ٖ اُقٞاص ٖٓ فالٍ رقل٤غ ٍؼو اُلبئلح ػ٠ِ اُووٝع ًٝنُي  - ة

رقل٤غ َٗجخ اُؼوائت أٝ ٓب٠َٔ٣ "ثبالٗلبم اُغجبئ٢" ًَٝ ٛنٙ اُزقل٤ؼبد ٢ٛ ثٔضبثخ كػْ 

 ٖٓ ؽوف اُلُٝخ ك٢ شٌَ اٗلبم ؽ٢ٌٓٞ ؿ٤و ٓجبشو .

ٍخ أُب٤ُخ ٝاُلٝهاد ا٤َُبك٢ ًزبثٚ " ((Alvin Hansenاالٓو٢ٌ٣  ًٔب أ٣ل االهزظبك١

٘شطخ ُِؾٌٞٓخ ٖٓ فالٍ ا٤َُبٍبد اُاالهزظبك٣خ" رؾ٤ِالد ٤ً٘ي ُِٔشٌالد االهزظبك٣خ ًٝنُي 

 االٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ ك٢ َٓؼبٛب ُزؾو٤ن االٍزوواه االهزظبك١ .

٣ٌٖٝٔ رٞػ٤ؼ كٝه االٗلبم اُؼبّ ك٢ ػالط أىٓبد اُوًٞك االهزظبك١ ٖٓ فالٍ اُوٍْ اُج٤ب٢ٗ 

 أكٗبٙ :

"ٗٔٞمط روبؽغ ٤ً٘ي" ث٤ٖ االٗلبم ا٢ٌُِ ٝاُؼوع ا٢ٌُِ :( 4انثياَي رقى )انشكم 

 

eme, 2Théories macroéconomiques MICHEL Dévoluy , Source ;  

édition, Armand colin , , Paris, 1998 P52 

 

، أما (AD0) ما  الل الشكل البٌانً اعالل ٌمثل الطلب الكلً مجموع االنفاق االستثماري 

22العرض الكلً ٌمثل بال ط 
0 

التوازا بٌا الطلب الكلً نقطة e1) ثل نقطة التقاط  )، وتم

(، ولكا عند مستوى يذا الد ل التوازنً توجد Y0والعرض الكلً عند مستوى الد ل الكلً )

( فاذا صامت الدولة بزٌادة حج  االنفاق العا  لٌت  القضاء على ∆Gفجوة انكماشٌة )تقدر بالمسافة 

 ( )ويو د ل العمالة الكاملة( . Y1) الفجوة وٌزداد الد ل التوازنً الى يذل

( وٌرج  ∆G( اكبر ما الزٌادة فً االنفاق الحكومً )∆Y)ك  ٌالحظ الزٌادة فً الد ل الكلً    
 ذلك الى ظايرة مضاعؾ االنفاق الحكومً .
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واالستثماري دور كبٌر فً تكوٌا نزي فؤا لالنفاق العا  بشقٌا االستهالكً ٌوحسب التحلٌل الك   

الطلب العا  والذي بدورل ٌإثر على االنتاج ومنا على مستوى االست دا  . ولتوضٌ  أكثر لدور 

 االنفاق العا  ما  الل الشكل البٌانً التالً :

 

 القلع النالث: افاقال العاع  ً القكل الاطلي :

لظايرة اصتدادٌة ل  ٌعرفها ما صبل ، تمثلت فً تعاٌش التض    ًتعرض النظا  الرأسمال لقد   
والركود جنباً الى جنب ، وتحول التض   الى أزمة حقٌقٌة مستعدٌة الحل ، فعجز الفكر بؤدواتا 
التحلٌلٌة عا مواجهتها وحلها . وبذلك نشؤت المدرسة النقدٌة على نقد الفكر الكٌنزي بقٌادة 

(Milton Friedmanالذي أع ) التروٌج ألفكارل اد احٌاء النظرٌة الكمٌة التقلٌدٌة ، واستطاع
وتقدٌ  الحلول للحكومات لل روج ما األزمة ، وما أي  أفكار المدرسة النقدٌة التً صامت علٌها ما 

ٌلً
(0)

: 

 

 

انظمة  ، دار المنهل اللبنانً مكتبة رأس المنب  للطباعة والنشر ، الطبعة االولى ،   –مدارس  –مباديء  –ابرايٌ  مشورب ، االصتداد السٌاسً  .0
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 الحرٌة االصتدادٌة المطلقة ، وأنا التعارض بٌا المدلحة الذاتٌة ومدلحة المجتم  . .0
ٌس كدولة الدولة ٌجب أا تبتعد عا النشاط االصتدادي ، وتعود الى القٌا  بوظائفها التقلٌدٌة ول .4

 الرعاٌة كما كانت فً الحقبة الكٌنزٌة .
 ركزت المدرسة النقدٌة على كمٌة النقود والسٌاسة النقدٌة ولٌس السٌاسة المالٌة . .3
االيتما  بالعرض العتبارل المحرك االساسً لالصتداد ألا العرض ٌعنً زٌادة معدالت  .2

 االستثمار وبالتالً زٌادة فرص العمل .

رأي المدرسة النقدٌة معارض الستعمال السٌاسة المالٌة و ادة جانب االنفاق وبالتالً كاا      
تقادات الموجهة العا  فً حل األزمة باعتبارل السبب األساسً المولد للتض   ، وذلك ما  الل االن

 للنظرٌة الكٌنزٌة:

 . أا االعتماد على السٌاسة االنفاصٌة الٌإدي الى حل المشكالت االصتدادٌة .0

أنا باالمكاا است دا  سعر الفائدة )باالرتفاع أو االن فاض( لتقلٌص أو  اعلى  الؾ كٌنز رأو. 4
 تشجٌ  االئتماا حسب الظروؾ . 

اعتبروا أا ت فٌض الضرائب ٌإدي نظرٌاً وآلٌاً الى زٌادة االد ار ال اص مما ٌمكا ما رف  . 3
 مستوى االستثمار االنتاجً .

الٌمكا معالجة العجز فً الموازنة العامة دفعة واحدة ، وفً األجل كما ٌرى النقدٌٌا أنا       
القدٌر ، بل ٌنبؽً تبنً سٌاسة اصتدادٌة دارمة ، ٌكوا يدفها الرئٌسً الت فٌض التدرٌجً 
لنسبة يذا العجز بالنسبة للناتج االجمالً ، وذلك بتطبٌق اجراءات ت فٌضٌة على االنفاق العا  

جتماعً ألنا فً رأٌه  ٌعٌق معدالت النمو وكذلك ت فٌض والجاري ،  ادة فً شقا اال
 االستثمارات العامة .

 : )سايطاً( القلع اللايع: افاقال العاع  ً القكل افقتصالي افشتلاكً

االشتراكٌة التً تت ذ ما الملكٌة العامة ألدوات االنتاج أساساً الصتداديا وكذلك  اا المجتمعات    
التعاوا والسٌطرة المشتركة على االرض ووسائل االنتاج
(0)

. باالضافة الى الت طٌط المركزي  
الشامل كؤسلوب الدارة االصتداد الوطنً ، كما تتولى ال طة الوطنٌة مسإولٌة المواءمة بٌا 

لمادٌة والموارد البشرٌة ، وتوجٌهها نحو المجاالت التً تولد نمواً اصتدادٌاً متوازناً الموارد ا
لفروع االصتداد
(4) 

 . 

فبالنسبة للدول االشتراكٌة ٌلعب االستثمار العا  دوراً كبٌراً ، وما ث  تبرز أيمٌة السٌاسة     
جات االنسانٌة للمجتم  ما  الل والسٌاسة االنفاصٌة بدفة  ادة فً اشباع الحاالمالٌة بدفة عامة 

 ٌة واالجتماعٌة ، صٌا  الدولة بعملٌة االنتاج والتوزٌ  كما تحدديا ال طة العامة االصتداد

 

 .067. ص 0993محمد دوٌدار ، مباديء االصتداد السٌاسً مطبعة التونى ، االسكندرٌة ،  .0

)معهد العلو  ، رسالة ماجستٌر فً االصتداد )دراسة مقارنة( بلقاس  راب  ، محددات وأبعاد النفقات العامة فً النظ  االصتدادٌة  .4

 . 60، ص 0999، جامعة الجزائر ، االصتدادٌة( 
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 Engels( "1820 /0392)ورفٌقا " )Karl Marx” " (0303/ 0333 وصد أوض  كل ما    
يً نظا  اصتدادي واجتماعً بحٌث ٌكوا يدؾ األنتاج يو تلبٌة حاجات الناس بدالً أا االشتراكٌة 

ما تحدٌل الرب  لفائدة مالكً وسائل االنتاج ، وذلك وفق سٌاسة عامة تعتمد على الت طٌط 
الشامل ، وأا يذا االسلوب االصتدادي ٌساي  فً المساواة بٌا طبقات المجتم  ونبذ التناحرات 

 الطبقٌة .

وبالتالً فقد اعطى الفكر االشتراكً للدولة دور كبٌر ويو ما أدب  ٌعرؾ بالدولة المنتجة ،     
وأدى ذلك الى تطور فً نظرتا الى النظا  المالً للدولة وما ضما ذلك سٌاسة االنفاق العا  التً 

 الوسٌلة الكفٌلة بتحقٌق أيداؾ ال طة المسطرة ما  الل  دائص معٌنة :اعتبريا 

 لة مسإولٌة االنفاق على توفٌر م تلؾ السل  وال دمات العامة وأدائها فً ذلك تولً الدو
القطاع العا  المسٌطر على االصتداد الوطنً ، الذي بدورل ٌعمل على تحقٌق مد رات عامة 

 تتحول الى انفاق استثماري ٌقود الى نمو الناتج القومً .
 اليداؾ االصتدادٌة باالضافة الى ٌهدؾ االنفاق العا  فً الفكر االشتراكً الى تحقٌق ا

 االيداؾ االجتماعٌة ما ت دٌص وتوزٌ  الموارد وبهدؾ تحقٌق المدلحة العامة .
  كبر حج  النفقات االستثمارٌة وض امتها وتوظٌفها فً شكل م ططات تنموٌة شاملة لكل

 مناحً الحٌاة وتهت  بالنواحً االصتدادٌة واالجتماعٌة معاً .

ما ناحٌة ا رى ٌنتقد بعض االصتدادٌٌا النظا  االشتراكً بؤنا ل  ٌفل  فً مواجهة التطورات     
وأدب  ٌضعؾ أما  التحدٌات العالمٌة ما  الل عد  اعطاءل فرص للقطاع ال اص وأدب  

 القطاع العا  ٌتحمل كل يمو  االصتداد ويذا ما كاا وراء فشلا وانهٌارل .

 : التستالى التاتٌ  تزاٌل الاقطام العات  التا ب اللايع : ظاهل  

تددزداد النفقددات العامددة مدد  مددرور الددزما وفددً المدددى البعٌددد تعددد صانوندداً مددا صددوانٌا التطددور  
ظايرة زٌادة النفقات العامدة  إا متقدمة أ  نامٌة إذأكانت االصتدادي واالجتماعً لكافة الدول سواء 

تعد حدثاً مؤلوفا فً كافة الدول على مر الزما وتعزى أسباب الزٌادة فً النفقات العامة إلدى ندوعٌا 
 ما األسباب يما

(0)
:-           

األسددباب الظايرٌددة والمقدددود بهددا تلددك األسددباب التددً تددإدي إلددى زٌددادة النفقددات نقدددٌاً دوا أا  - أ
ا ) تؽٌدر صٌمدة ــدـالسل  وال دمات المتحددل علٌهدا بالمقابدل ومدا أمثلته ٌداحبها زٌادة فً كمٌة

 ا المالً ( .ــالنقود ، ا تالؾ الف
 
 
 
 

 
 
 .  474- 424، ص  0990، المالٌة العامة ، مطاب  التعلٌ  العالً ، بؽداد  دراسات فًطاير الجنابً ، د.   -0 
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العوامدل التدً تدإدي إلدى زٌدـادة فعلٌدـة فدً حجد  السدل  األسباب الحقٌقٌدـة والمقددود بهدا تلدك  - ب
الفدرد مدا ال ددمات  بوال دمات التً تحدل علٌها الدولة ويـذا ٌعنً زٌـادة متوسط مدا ٌددٌ

 العامة وما أمثلتها عوامل اصتدادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة . 
ألنفدداق الحكددومً أول مددا أشددار إلددى ظددايرة تزاٌددد ا رُااأدٔنااو ٔا وٌعددد االصتدددادي األلمددانً       

حٌددث ٌإكددد علددى وجددود عالصددة موجبددة بددٌا  (WAGNER LAW) رُااتقااإٌَ ٔا فسددمٌت يددذل الظددايرة 
مسدددتوى التطدددور االصتددددادي وحجددد  األنفددداق الحكدددومً ومل دددص يدددذا القدددانوا اندددا كلمدددا حققدددت 
المجتمعات معدالً ما النمو االصتدادي أدى ذلك إلدى توسد  نشداط الدولدة اننتداجً وازدادت حددة 

لفرد ما يذا الناتج وما ث  زاد األنفاق الحكومً بمعدل اكبر ما الزٌادة الحادلة فً ندٌب الفرد ا
 .(0) ما الناتج المحلً انجمالً

وأكدت التجدارب الواصعٌدة علدى أا األنفداق العدا  ومسدتوى التنمٌدة مقاسدٌا بنددٌب الفدرد مدا       
الددول ، واا ينداك مجموعدة مدا األسدباب  ٌرتبطاا بعالصة صوٌة فدً عددد كبٌدر مداوالد ل القومً 

 -: ًتإدي إلى حدوث زٌادة فً األنفاق العا  ٌمكا أجمالها بما ٌؤت

التوس  فً التدنٌ  والتحدٌث ٌحددل بشدكل مدرتبط مد  الوظدائؾ اندارٌدة للدولدة وٌحددث  -0
 ر .ذلك بسبب أبدال الفعالٌة ال ادة بالفعالٌة العامة وكلها مرتبطة بازدٌاد السكاا والتحض

 التوس  بالنشاطات الثقافٌة والتعلٌمٌة ونشاطات الرفال االجتماعً .  -4
وزٌددادة حجدد  االسددتثمار فددً العدٌددد مددا القطاعددات  التطددورات االصتدددادٌة فددً التكنولوجٌددا -3

 .( 4)  االصتدادٌة سوؾ ٌولد االحتكارات وذلك ٌستوجب تد ل الدولة
النفقددات العامددة فؤننددا نتعددرؾ إلددى أسددباب الزٌددادة فددً  اسددتعرض الراء األ ددرى حددول وعنددد

حٌث الحدظ يدذاا الكاتبداا  (PEACOCK and WISEMAN)  التً صدمها كل ما فرضٌات األثر االزاحً
الحكومً  الل الزما ٌشبا الهضدبة التدً تنتابهدا ارتفاعدات واا يدذل االرتفاعدات  أا تطور األنفاق

داد فددً أوصددات السددل  لضددماا و  ددالل حدددوث االضددطرابات كمددا أنهددا تددزأمتزامنددة مدد  الحددروب 
االستقرار االصتدادي كما انا ٌتعذر بعد الودول إلى مستوى معٌا مدا األنفداق الحكدومً التراجد  

أي أا وصددوع االضددطرابات أو أي ، إلددى المسددتوٌات السددابقة لننفدداق الددذي يددو اصددل ممددا ودددل إلٌددا
فد  النفقدات الحكومٌدة إلدى ظروؾ ؼٌر طبٌعٌة مثل الحروب فؤنها ت لق أثرا لإلحالل عدا طرٌدق د

المسدتوى مستوٌات جدٌدة وحٌنمدا تنتهدً يدذل االضدطرابات تسدتقر النفقدات عندد مسدتوى أعلدى مدا 
كانت علٌا صبل حدوث االضطرابات وأسباب يدذا األثدر تعدود إلدى عوامدل عدٌددة تتفاعدل فٌمدا  الذي

اً أا انٌدرادات يدً العامدل علمد، القطداع العدا   بٌنها وما يذل العوامل استمرارٌة عد  التوازا فدً
 .( 3)  الحاس  فً تقرٌر تلك النفقات

 

 

0- PEACOCK A.T andJ.WISEMAN," The Growth of  Public Expenditure in the United Kingdom " U.S.A ,  1966 ,P17  

4
 .44 -43ل ص 1982ل اُؼلك اُضب٢ٗ ل  االكاهح ٝاالهزظبكثـبٍَ اُجَزب٢ٗ ل أُظبه٣ـق ٝاإل٣واكاد ٝاُزطٞه االهزظبك١ ل ٓغِخ  -

3
ل هٍبُخ ٓبعَز٤و 1995  -1970 ألٗلبم اُؼبّ ك٢ اُؼوام ُِٔلح ٖٓل اُؼالهخ اَُجج٤خ ث٤ٖ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ٝااال٣لا٢ٓ ؽٔل٣خ شبًو  -

 . 11ص – 10ل ص 2001عبٓؼخ ثـلاك ٍ٘خ  –٤ًِخ االكاهح ٝاالهزظبك ٓغٌِ ٓولٓخ ا٠ُ 
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والذي ٌعتمدد علدى زٌدادة  (MUSGRAVE and ROSO)أما إنموذج التنمٌـة الذي وضعا كل ما      
األنفاق الحكومً فقد تبٌا ما  اللا أا المراحل األولى ما التنمٌة تحتاج إلى  دمات اجتماعٌدة كدالطرق 

ن فداض والجسور والموانىء ويً مشارٌ  كبٌرة وعمالصة ٌمتن  القطداع ال داص عدا القٌدا  بهدا نتٌجدة ال
ومادامدددت البلدددداا النامٌدددة تتسددد  ب ددددائص مشدددتركة ٌشدددار ألٌهدددا ب ددددائص  (0)عوائدددديا االصتددددادٌة 

، والمتمثلة بكونها تعتمد علدى القطداع األولدً زراعدً واسدت راجً وا دتالل يٌكدل الددادرات (4)الت لؾ
عتمددداً علددى الطلددب واالنفجددار السددكانً فقددد أدى إلددى أا تدددب  يددذل البلددداا مددددراً للمددواد األولٌددـة وم

التً تقؾ أما  التنمٌدة فدً يدذل  قال ارجـً فؤا ذلك ٌفرض على الدولـة أا تتد ل لتحط  جملة ما العوائ
 . (3)البلداا 

وحتدى الا أا  ولقد أثبتت التجارب التنموٌة التً انتهجتها البلداا النامٌة بعد الحرب العالمٌدة الثانٌدة      
الحدول على الرب  السرٌ  ما  الل المشارٌ  واالسدتثمارات التدً تتمٌدز القطاع ال اص يدفا األساس 

بسرعة دوراا راس المال علدى الدرؼ  مدا الددور والمجدال الكبٌدر الدذي فسدحتا حكومدات البلدداا النامٌدة 
لذلك فاا الدعوات التدً تنطلدق لتقلدٌص دور القطداع ركة فً عملٌة التنمٌة ، ونتٌجة للقطاع ال اص للمشا

ٌها الكثٌر ما السلبٌات التً تدإدي إلدى األضدرار بالعدالدة والرفدال االجتمداعٌٌا وتدإدي إلدى تدؤ ٌر العا  ف
 .(2)عملٌة التنمٌة وإبطائها 

إا ظروؾ بلداا العال  الثالث ت تلؾ عا ظروؾ العال  الرأسمالً المتقد  لذلك فؤا التنمٌة الٌمكا أا     
 ر وٌتطلب تد ل الدولة لتحقٌق ذلك .تكوا تلقائٌة كما كانت فً القرا التاس  عش

 التا ب الخاتس : الل تتالٌل افاقال العاع : 

تموٌل نفقاتها وٌكوا تموٌلها بواسطة الضرائب والقروض العامة أو لتلجؤ الحكومة الى طرق      
 باالددار النقدي وسٌت  توضٌ  يذل الطرق فٌما ٌلً :ــ 

   أالفً: تتالٌل الاقطام العات  يا الٌل الضلائب : 

تعتبر الضرٌبة ما أي  وسائل تموٌل العجز ذلك أا زٌادة االنفاق العا  تقتضً زٌادة فً معدالت     
"اصتطاع مالً تؤ ذل الدولة جبراً ما األفراد دوا مقابل بهدؾ الضرٌبة . تعرؾ الضرٌبة على أنها 

 تحقٌق مدلحة العامة" .

وتعد يذل الوسٌلة ما أي  وسائل تموٌل االنفاق العا  ، ؼٌر أا التوس  فً الوعاء الضرٌبً لا حدود     
الٌجوز للدولة ت طٌها ألا ذلك سٌإثر على ممولً يذل الضرائب فمثالً اذا ت  تموٌل العجز ما  الل 

يذل الزٌادة فً الزٌادة فً الضرائب على أرباح الشركات ال ادة ، فؤا القطاع ال اص سوؾ ٌحول 
الضرائب الى المستهلكٌا النهائٌٌا وذلك ٌرف  أسعار سل  المنتجوا حتى ٌحافظ على اجوري  ، مما 
ٌإدي الى ان فاض يوامش الرب  بالنسبة للمإسسات على اعتبار أا االجور جزء ما تكالٌؾ االنتاج 

لقطاع ال اص لذاتً لمإسسات اوبالتالً فؤا الزٌادة فً الضرائب تعمل على الحد ما صدرات التموٌل ا
 .( 2)الستثماراتها

 

عبٓؼخ  –ل هٍبُخ كًزٞهاٙ ٓولٓخ إ٠ُ ٤ًِخ اإلكاهح ٝاالهزظبك 1990 - 1970ٍالّ ػجل اُغ٤َِ ل األٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ ٝاُزـ٤واد اُج٣ٞ٤٘خ ك٢ االهزظبك اُؼواه٢ ُِٔلح   -1

 .12ل ص 1995اُجظوح  ل 
4

 .  70 -36ل ل ص 1988ك٤ِؼ ؽَٖ ل اُز٤ٔ٘خ االهزظبك٣خ ل ٓطجؼخ اإلهشبك ل ثـلاك :   -
3

 .  80ل ص 1983ٓؾٔل ػجل اُؼي٣ي ػغ٤ٔخ ل ٓولٓخ ك٢ اُز٤ٔ٘خ ٝاُزقط٤ؾ ل كاه اُٜ٘ؼخ ل ث٤وٝد :    -
2

 . 127ل ص 1997ل 69آكبم اهزظبك٣خ ػلك ٓظطل٠ ٜٓل١ ؽ٤َٖ ل ط٘لٝم اُ٘ول ٝاُج٘ي اُل٢ُٝ ٤ٍبٍبد اُز٤ٌق ك٢ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ل ٓغِخ   -
( ل ٓنًوح أُبعَز٤و ك٢ ػِّٞ اُز٤٤َو ل رقظض ٗوٞك ٝٓب٤ُخ ل عبٓؼخ 2010 -٣2009ٞكفلؿ ًو٣ْ ل أصو ٤ٍبٍخ االٗلبم اُؼبّ ػ٠ِ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ؽبُخ اُغيائو )  -5

             . 177ص -176ل ص 2010 -2009اُغيائو ل 
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  نااٌاً: تتالٌل الاقطام العات  يا الٌل الطلالض العات  :

ٌقدد بالقروض العامة المبالػ النقدٌة التً تستدٌنها الدولة أو أي ش ص معنوي عا  ما     
األفراد أو االش اص ال ادة أو العامة الوطنٌة أو األجنبٌة أو ما الدول اال رى ، والمإسسات 
الدولٌة م  العهد برديا وٌدف  فائدة عنها وذلك وفقاً لشروط عقد القرض وٌ تلؾ القرض عا 

وٌ دص لؽرض معٌا ٌحددل القانوا الذي ٌددرل كما أنا ة ما عدة وجول فهو ا تٌاري الضرٌب
واجب الرد وٌعطً فائدة وم  ذلك فقد أ ذت يذل االفكار ت ؾ تدرٌجٌاً فً العدر الحدٌث بحك  
كثرة االلتجاء الى القروض االجبارٌة والى عد  ت دٌص القرض لؽرض معٌا وتعتبر القروض 

دات ؼٌر العادٌة العامة ما االٌرا
(0)

ولذا فمعظ  الدول تلجؤ الى االصتراض لتموٌل نفقاتها العامة  
سواء ما الدا ل أو ال ارج وٌسند البعض فً تبرٌر اللجوء لالصتراض العا  الى نظرٌة االستهالك 
الذاتً للقروض التً مفاديا أا القروض تمحو نفسها بمرور الزما نظراً لكوا العبء الحقٌقً 

بسبب الزٌادة المضطردة فً عدد السكاا وفً حج  الثروة للقروض ٌتناصص بدفة مستمرة 
الوطنٌة أٌضاً بسبب تديور صٌمة النقود ولكا االعتماد على القروض العامة فً تموٌل النفقات لا 
حدود فال ٌمكا للدولة أا تقترض مبالػ كبٌرة بدوا دراسة مدى تؤثٌر يذا االصتراض على 

ألا يذل القروض ستتحول الى نفقات عندما ٌحٌا تارٌخ  نٌتها ،االصتداد الوطنً وكذا على مٌزا
قق عجز فً المٌزانٌة ، كما أا زٌادة االصتراض ما استحقاصها . وبالتالً تزٌد النفقات العامة وٌتح

طرؾ الدولة ألجل تموٌل النفقات العامة ٌإدي الى ارتفاع أسعار الفائدة مما ٌضعؾ االستثمار 
مة حٌث أنا بزٌادة االصتراض العا  توجا معظ  المد رات الى ال اص يذا ماٌعرؾ بؤثر المزاح

االستثمار المالً على حساب االستثمار االنتاجً 
(4)

 . 

 لال الاطلي الجلٌل :صنالناً: تتالٌل الاقطام العات  يا الٌل اف

صٌا  الدولة ما اجل تموٌل النفقات العامة باالددار النقدي ويو ماٌعرؾ بنقدٌة عجز ويو     
موازنة العامة للدولة ويو عبارة عا دورة ما دور فرض ضرائب اضافٌة حٌث أا الحكومة ال

ٌمكا لها أا تست د  عملٌة االددار النقدي الجدٌد )طب  نقود جدٌدة( وذلك ما أجل تؤمٌا اٌرادات 
اضافٌة للمٌزانٌة العامة ، حٌث ٌعرؾ يذا المبدأ فً الحدول على االٌرادات ما أجل تؽطٌة 

ات بمبدأ السٌادة ، حٌث أا الحكومة لها الحق فً زٌادة اٌراداتها ، وذلك بواسطة سٌادتها النفق
وحقها فً  لق النقود
(3)

. 

 

 

 . 60، بدوا تارٌخ نشر ، صٌسرى ابو العالء ، ماجد شلبً وأ روا ، المالٌة العامة والتشرٌ  الضرٌبً  .0

( مذكرة ماجستٌر فً علو  4000ــ  0970، دراسة صٌاسٌة لحالة الجزائر ) أثر االنفاق العا  على النمو االصتداديمادمى أسماء ،  .4

 . 44، ص 4002 -4003التسٌٌر ت دص اصتداد كلً ، جامعة تلمساا ، الجزائر ، 

دٌسمبر  02العدد ، مجلة أبحاث اصتدادٌة وادارٌة ) الوضعًدردوري لحسا ، عجز الموازنة العامة للدولة وعالجا فً االصتداد  .3

 . 003جامعة بسكر )الجزائر( ، ص (4003
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 التا ب السالس : آنال افاقال العاع ي ى تتغٌلام الاشاا افقتصالي :

تحولت النظرة لدور النفقات العامة ما فكرة النفقات العامة المحاٌدة الى فكرة النفقات لقد    
االٌجابٌة والمإثرة فً كل جوانب الحٌاة االصتدادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، وبالتالً ستقتدر 

لذي دراستنا على آثار النفقات العامة على متؽٌرات النشاط االصتدادي ، لمعرفة األثر المتوص  ا
 ٌمكا أا تحدثا نفقة معٌنة . 

 وتشمل يذل الدراسة آثار النفقات العامة المباشرة وؼٌر المباشرة :   
 

 :التياشل  القلع األالل : آنال الاقطام العات  
بدراسة يذل الثار  على االنتاج القومً واالستهالك وسنقو وتشمل آثار النفقات العامة المباشرة    

 كل على حدة .
 

 / آنال الاقطام العات  ي ى افاتاج الطالتً :االفً 
تحدث النفقات العامة آثاراً مباشرة فً االنتاج القومً ما  الل تؤثٌريا فً صدرة األفراد على    

العمل واالد ار واالستثمار ، وتؤثٌريا على تحوٌل عنادر االنتاج وفً القوى المادٌة لالنتاج 
 تالً :وعلى الطلب الفعلً وذلك على الشكل ال

 
 أنل الاقطام العات  ي ى قلل  اف لال ي ى العتل الافلخال الافستنتال : - أ

ما النفقات العامة التً ترف  ما صدرة االفراد على العمل ما  الل رف  الكفاءة يناك    
واأليلٌة المهنٌة ، وتؤ ذ يذل النفقات العامة شكالً نقدٌاً وعٌنٌاً 
(0)

 . 
فالشكل النقدي للنفقات العامة والمتمثلة فً االعانات العائلٌة والمعاشات واالجور    

للنفقات العامة ، كال دمات والمرتبات التً ٌستفٌد منها االفراد مباشرة ، أما الشكل العٌنً 
الدحٌة والتعلٌمٌة واالسكانٌة ، فكل يذل النفقات تزٌد ما صدرة االفراد على العمل وبالتالً 

ة د وله  وما ث  زٌادة الد ل الم دص لالد ار ما يذل الد ولزٌاد
 

 . 
ألما الدا لً اكما أا النفقات العامة على يذل المرافق العامة التقلٌدٌة كالدفاع ال ارجً و    

والعدالة تعتبر ضرورٌة لالنتاج ، فهذل المرافق تهٌىء الظروؾ التً ٌدعب بدونها االنتاج 
، فهً توفر األما والطمؤنٌنة لالفراد لقٌامه  بالنشاط االنتاجً ، فما جهة تزٌد يذل النفقات 

على العامة ما امكانات االفراد على االد ار وما جهة ا رى تزٌد ما صدرة االفراد 
االستثمار ، اذا وضعت تلك المد رات القابلة لالستثمار فً أٌدي الهٌئات العامة أو ال ادة 

 على االفراد صدرة فً العامة النفقات تؤثٌر فؤا وبالتالً.  االستثمار مٌدااالتً تعمل فً 
 . القومً االنتاج لٌدٌب ٌنتقل ، واالستثمار االد ار على صدرته  فً وكذلك ، العمل

 
 
 

 

 . 90زيٌر شامٌة ، مرج  سبق ذكرل ، صاحمد  . الد شحادة ال طٌب ، دد.  .0
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 آنال الاقطام العات  ي ى ااتطال يااصل افاتاج : ب ـ 

للنفقات العامة آثار على الناتج القومً ما  الل تؤثٌريا على انتقال عنادر االنتاج اا     
التالًوما است دا  ل ر . وذلك على النحو ما مكاا ل ر 

(0)
 : 

يداؾ اشباع الحاجات العامة وتحقٌق االاا الدور الوظٌفً للدولة الذي ٌرتكز على   .0
المسطرة انما ٌتطلب اعادة النظر فً توزٌ  عنادر االنتاج ما مرافق عامة ووسائل 

 االنتاج لتساي  فً بعث االنتعاش االصتدادي . 
ويناك أثر للنفقات العامة على االنتاج القومً نتٌجة انتقال عنادر االنتاج الى بعض   .4

االست دامات التً ٌعزؾ عنها القطاع ال اص أو ٌتوجا الٌها بشكل أصل كمشارٌ  البحث 
العلمً والتدرٌب والتعلٌ  والدحة ، نظراً للدعوبات الموجودة بها كض امة 

ة وصلة االرباح بها . وبالتالً صٌا  الدولة بهذل المشارٌ  االستثمارات والعراصٌل االدارٌ
 ٌكوا لا أثر على االنتاج القومً.

توجٌا االنفاق العا  دوب انتاج السل  وال دمات ذات المنفعة الكبٌرة للمواطا مما ٌزٌد   .3
الطلب علٌها وبالتالً ٌكوا يناك أثر اٌجابً على االنتاج القومً ما  الل انتقال وسائل 

 نتاج الى انتاج يذل السل  وال دمات .اال
كما أا النفقات العامة تإدي الى انتقال وسائل االنتاج ما مناطق الى ا رى ، كاالعانات   .2

الموجهة الى المناطق الرٌفٌة لرف  المستوى المعٌشً للمواطنٌا بها ، ورف  مستوى 
على االنتاج جابً النشاط االصتدادي عا طرٌق  لق منادب شؽل بها ، لٌكوا لها أثر اٌ

 القومً .
 آنال الاقطام العات  ي ى الطالى التالٌ  لالاتاج )التطلل  افاتاجٌ  الطالتٌ (:ج ـ  

ٌقدد بالقوى المادٌة لالنتاج ، الموارد الطبٌعة ، القوة العاملة ، ورأس المال الفنً     
ؤثٌر النفقات العامة واالنتاجً ، ويً تشكل فً مجموعها المقدرة االنتاجٌة القومٌة . وعا ت

على المقدرة االنتاجٌة القومٌة ما  الل تنمٌة عامل االنتاج ٌجب أا نمٌز بٌا النفقات العامة 
االستثمارٌة والنفقات االستهالكٌة كما ٌلً
(4)

  . 
 أو االجتماعً المال رأس بناء فً تست د ( االنتاجٌة أو االستثمارٌة) الرأسمالٌة فالنفقات    

 الشباع.  الخ....  والموادالت والطرق والمٌال الكهرباء مثل التحتٌة البنٌة مشروعات
 ما النوع ويذا.  لالستثمار المعدة العٌنٌة األموال رإوس تكوٌا أجل ما العامة الحاجات
 القومً الد ل حج  زٌادة الى تإدي التً المنتجة النفقات ما ٌعد االستثماري العا  االنفاق
 بهذل مباشرة الدولة صٌا   الل ما وذلك ، القومً لالصتداد االنتاجٌة الكفاءة مستوى ورف 

  الخ....  واالجتماعٌة االصتدادٌة المشروعات لبعض االعانات تقدٌ  أو االستثمارٌة المشارٌ 
 
 
 
 

 .  93شامٌة ، مرج  سبق ذكرل ، ص الد شحادة ال طٌب ، د  أحمد زيٌر د.  .0

 .  269، ص 4003المالٌة العامة ، الدار الجامعٌة للنشر ، بٌروت ، سعٌد عبد العزٌز عثماا ،  .4
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هالكٌة أو الجارٌة تإدي الى زٌادة المقدرة االنتاجٌة القومٌة مثل أما النفقات االست

االعانات االجتماعٌة ونفقات التعلٌ  والبحث العلمً والتدرٌب ، ونفقات العالج والدحة . 

 اج القومً . كلها تإدي الى زٌادة االنت

 آنال الاقطام العات   ً الا ب القع ً :ل ـ  

باعتبار اا الطلب الفعلً ٌتكوا ما كل ما الطلب على أموال االستثمار واالستهالك ،     

وٌتوصؾ حج  الد ل القومً على فرض ثبات المقدرة االنتاجٌة القومٌة ، على الطلب الفعلً 

االستثمار واالستهالك . وتشكل النفقات العامة وبحسب على ، أي على االنفاق الكلً المتوص  

نوعٌتها جزءاً ياماً ما الطلب الفعلً الذي ٌزداد م  تد ل الدولة فً االصتداد ، فهناك 

 النفقات الحقٌقٌة والتحوٌلٌة .

فالتفقات الحقٌقٌة تشكل بمقداريا طلباً على السل  وال دمات وبذلك ترف  ما الطلب     

لً زٌادة الد ل القومً ، أما النفقات التحوٌلٌة فؤا أثريا على الطلب الفعلً الفعلً وبالتا

ٌتوصؾ على كٌفٌة تدرؾ المستفٌدٌا فٌها ومدى استعماله  لهذل النفقات فً االد ار 

 واالستثمار .

وأا تؤثر الطلب الفعلً بالنفقات العامة باالٌجاب والذي ٌإثر بدورل فً زٌادة حج       

وحج  التشؽٌل ، وٌتوصؾ ذلك على مدى مرونة الجهاز االنتاجً الذي تتمٌز مً االنتاج القو

 با الدول المتقدمة ب الؾ الدول النامٌة التً تعانً ما ت لؾ جهازيا االنتاجً .

 نااٌاً/ آنال الاقطام العات  ي ى افستهالك :

تهالك التً توزعها العا  آثار مباشرة على االستهالك وذلك ما  الل نفقات االسلالنفاق     

الدولة على االفراد فً دورة مرتبات واجور تكاد تشمل الؽالبٌة منه  فً البلداا االشتراكٌة
(0)

 . 

 

 

 

 

      

 . 4003المالٌة العامة ، دار العلو  للنشر والتوزٌ  ، الجزائر ، محمد الدؽٌر بعلً ، د  ٌسري أبو العلى ،  .0
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العامة على االستهالك القومً ، تلك الزٌادة فً الطلب  وٌقدد بالثار المباشرة للنفقات

االستهالكً  أي التً تت  ما  الل دورة الد ل ، وتحدث النفقات العامة آثاريا فً االستهالك 

ومً ما  الل التًـــالق
(0)

 : 

صٌا  الدولة باصتناء سل  استهالكٌة معٌنة لبعض فئات المجتم  كؤفراد الجٌش مثالً ، بدالً ما  .0

وزٌ  د ول أكبر له  فهذا العمل ٌعد نوعاً ما تحوٌل االستهالك بدالً ما صٌا  االفراد بهذل ت

ل دمات المرافق العامة باالضافة الى المهمة ، أو اصتناء أثاث وسٌارات ما أجل السٌر الحسا 

ال دمات المجانٌة كالتؽذٌة المدرسٌة وال دمات الدحٌة . كل ذلك ٌتعكس بدورة مباشرة 

 االستهالك القومً .على 

صٌا  الدولة بتوزٌ  الد ول ما مرتبات واجور ومعاشات ومكافآت للموظفٌا والعمال مقابل ما  .4

، فؤا الجزء االكبر منها ٌ دص لالستهالك وٌزٌد ما درجة االشباع مما ٌقدمونا ما أعمال 

 ٌرف  ما مستوى االستهالك القومً . 

 غٌل التياشل  :القلع النااً : آنال الاقطام العات  

النفقات العامة على الثار االصتدادٌة المباشرة فقط وانما تشمل أٌضاً الثار الٌقتدر أثر    

االصتدادٌة ؼٌر المباشرة التً ٌمكا أا تنشؤ ما  الل ماٌعرؾ بدورة الد ل ، وٌطلق علٌها كذلك 

 "بؤثر المضاعؾ" و"المعجل" . 

المولد ، كما ٌطلق على "المعجل" االستثمار المولد .  وٌطلق على "أثر المضاعؾ" االستهالك   

باالثر المترتب على االنتاج نتٌجة لتفاعل كل ما وٌرتبط أثر النفقة العامة على االستهالك 

المضاعؾ والمعجل وبمعنى أوض  فؤا النفقة العامة التإثر على االستهالك بتؤثٌر عامل 

تاج بدورة ؼٌر مباشرة بتؤثٌر عامل "المعجل" . المضاعؾ ولكنها تإثر فً ذات الوصت على االن

  وٌمكا توضٌ  ذلك ما  الل الرس  البٌانً التالً : 
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 : آلٌ  يتل أنل التضايف الالتعجل :  (2الشكل اليٌااً لقع )  

 

 ion  effect" multiplicat"االفً/ "أنل التضايف" 

 (Richard  khan)  ًبٗذ صٔوح ثؾش اال٤ٌِٗي١ –ؽٞهٙ ٤ً٘ي  اُن١ –إ كٌوح أُؼبػق     

ثزٞك٤و اُج٠٘ اُزؾز٤خ ٖٓ أعَ ٓؼبػلخ ؽغْ ؽز٤ٔخ اُزياّ اُؾٌٞٓخ ٝاُز٢ ٣ؤًل ثٔوزؼبٛب  1931ٍ٘خ 

٣وزظو أصو ٛنٙ ا٤َُبٍخ ػ٠ِ ػلك اُؼٔبٍ أُشـ٤ِٖ ك٢ اُزشـ٤َ ل كجبعزٔبع ٓغٔٞػخ ٖٓ اُشوٝؽ ُٖ 

 شن اُطوم ٝاٗٔب ٤ٌٍٕٞ أصوٛب أثؼل ٖٓ مُي ثٌض٤و .

 ٤ًق ٣ٌٖٔ ُ٘ب إٔ ٗظ٤ؾ ٓلٜٞٓبً ُِٔؼبػق ؟ .    

٣وظل ثبُٔؼبػق ك٢ اُزؾ٤َِ االهزظبك١ ل أُؼبَٓ اُؼلك١ اُن١ ٣ش٤و ا٠ُ اُي٣بكح ك٢ اُلفَ    

االٗلبم ل ٝأصو االٗلبم اُو٢ٓٞ ػ٠ِ االٍزٜالىاُو٢ٓٞ أُزُٞل ػٖ اُي٣بكح ك٢ 
(1)

  . 

 ٗظو٣خػ٠ِ ٓؼبػق اُزشـ٤َ ل ٝهؤ٣خ ٤ً٘ي ٖٓ فالٍ  Richard  Khan))ٝاما ًبٕ رو٤ًي 

ٓؼبػق االٍزضٔبه ٝأصوٙ ػ٠ِ اُلفَ اُو٢ٓٞ اال إٔ اُلوٚ االهزظبك١ اُؾل٣ش ٤ٔ٣َ ا٠ُ ر٤ٍٞغ 

ًٝنُي االٍزٜالى ل ٝاالٗلبم اُؼبّ ل  ٗظو٣خ أُؼبػق ٝأصوٙ ٤ُشَٔ ٤ٌُ كوؾ االٍزضٔبه ثَ

 ٝاُزظل٣و .

 
 . 79ٍٞى١ ػل٢ُ ٗبشل ل ٓوعغ ٍجن مًوٙ ل ص .1
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ثٚ ٤ً٘ي ُزٞػ٤ؼ مُي ٖٓ ٣ٌٖٝٔ ٖٓ فالُٚ رو٤٤ْ كؼب٤ُخ ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ُنُي َٗزؼ٤ٖ ثٔب عبء      

فالٍ ط٤بؿخ ٛنا االٍزلالٍ ػ٠ِ شٌَ ػالهخ عجو٣خ
(1)

 . 

 

 

 

فكرة المضاعؾ مفاديا أنا : "عندما تزٌد النفقات العامة فؤا جزء منها و الدة القول أا 
ٌوزع فً شكل اجور ومرتبات وأرباح وفوائد ويإالء ٌ ددوا جزء ما يذل الد ول النفاصا 
على بنود االستهالك الم تلفة ، وٌقوموا باد ار الباصً وفقاً للمٌل الحدي لالستهالك واالد ار . 

تنفق على االستهالك تإدي الى  لق د ول جدٌدة لفئات ا رى وكذلك الجزء  وبالتالً الد ول التً
 الموجا لالد ار ٌنفق جزء منا فً االستثمار وكل يذا ٌساي  فً زٌادة الد ل بنسب مضاعفة" .

 
 
 
 

ب. برنٌٌا ، أ  سٌموا ، ادول االصتداد الكلً ، ترجمة عبد االمٌر ابرايٌ  شمس الدٌا ، الطبعة االولى ، المإسسة الجامعٌة  .0

 .  063، ص 0939للدراسات والنشر والتوزٌ  ، لبناا 
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 "roaccélératof t cEffeنااٌاً/ "أنل التعجل"   "     

ك٢ االٗلبم أٝ ٗوظٚ ػ٠ِ اططالػ "أُؼغَ" ك٢ اُزؾ٤َِ االهزظبك١ ػٖ أصو اُي٣بكح  ٣ؼجو          

ؽغْ االٍزضٔبه ل ؽ٤ش إٔ اُي٣بكاد أُززب٤ُخ ك٢ اُطِت ػ٠ِ اَُِغ االٍزٜال٤ًخ ٣زجؼٜب ػ٠ِ ٗؾٞ 

ى٣بكاد ك٢ االٍزضٔبه ٝاُؼالهخ ث٤ٖ ٛبر٤ٖ اُي٣بكر٤ٖ ٣ؼجو ػٜ٘ب ثٔجلأ أُؼغَؽز٢ٔ 
(1)

 . 

 ٣ٌٖٝٔ اُزؼج٤و ػٖ مُي ًٔب ٢ِ٣ :  االٍزٜالى ػ٠ِ االٍزضٔبهكبُٔؼغَ ٣ج٤ٖ أصو اُزـ٤و          

          

ذلك أا زٌادة الد ول ٌترتب علٌها زٌادة الطلب على السل  االستهالكٌة مما ٌدف  بالمنتجٌا   
االنتاج وبالتالً الى زٌادة الطلب على السل  االستثمارٌة ما معدات وأدوات وآالت للرف  ما 

األرباح ، وبزٌادة االستثمار ٌرتف  مستوى الد ل القومً ، ومما ٌالحظ ينا وجود تفاعل متبادل 
آثاراً تراكمٌة فً كل ما الد ل واالنتاج واالستهالك بٌا المضاعؾ والمعجل مما ٌحدث 

 نتاج .واالستثمار بشرط وجود جهاز انتاجً مرا ٌستجٌب للزٌادة فً االنفاق بزٌادة اال

   :األَفاق انحكٕيي ٔانرعخى:  السايعالتا ب 

ٌعد األنفاق الحكومً شرطاً مهماً ورئٌساً لعملٌة النمو والتنمٌة واا الزٌادة فً الناتج المحلً        
انجمالً تمثل المحدلة الرئٌسة للنمو واا يذل الزٌادة فً الناتج تدل على مدى فاعلٌة األنفاق 

االصتداد القومً الحكومً ، والسٌما النفقات االستثمارٌة التً تعمل على زٌادة الناتج وتؽٌر يٌكل 
النامً وإبعادل عا  دائص االصتداد األحادي الجانب الذي ٌعتمد على تددٌر مادة أولٌة ) 

فاالصتداد العراصً ٌعتمد فً مسٌرتا التنموٌة على تددٌر النفط ، فقد ، است راجٌة أو زراعٌة ( 
لكا الزٌادة فً ، تجاوز األنفاق الحكومً مستوى الناتج المحلً انجمالً فً عقد السبعٌنٌات 

النفط أدى إلى عد  ظهور فجوة بٌا ما وزٌادة العوائد المتؤتٌة  (1973 ) أسعار النفط بعد عا 
العرض والطلب المتزاٌد المتمثل باألنفاق الحكومً حٌث ؼطى يذا األنفاق عا طرٌق إٌرادات 

 النفط .

عدا طرٌدق تحدٌدد فدائض  ا العالصة بٌا التض   وفجدوة فدائض الطلدب ٌمكدا الحددول علٌهداإ     
الطلددب مددا سددوق السددل  الددذي يددو الفددرق بددٌا الطلددب الكلددً والعددرض الكلددً للسددل  وال دددمات ، 

 -:  فؤا ًفباست دا  متطابقة الد ل األنفاص
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             Y=I + C + G + ( X – M ) ………..  (1)  

             Y + M – X = I + C +G     ………..  (2)    

  

 G، والنفقدات الحكومٌدة  C، واالسدتهالك  Iطابقدة لمجمدوع االسدتثمار ت، يو م Yأي أا الد ل      

 ، أي دافً المٌزاا التجاري . M، والواردات  Xمضافاً إلٌا الفرق بٌا الدادرات 

 -:  األذيحأي أٌ فدٕج فائط انطهة يًكٍ أٌ ذقاش تانطريقح       

،   ( TE )مطروحاً منها النفقات الحكومٌة  (NR )= دافً العائدات  (EDG )فجوة فائض الطلب  

 – (  M) + الدددواردات   (  Y)  = ددددافً الندداتج القددومً  ( NR )دات ـددـً العائـا دافددإحٌددث 

ات ال اددة ويدً ـــدـة فهدً = نفقدات عامدة + النفقـة الحكومٌدـات الكلٌدـأمدا النفقد ( X )الددادرات 

C+I +G .. 

   EDG = NR – TE أذا فجوة فائض الطلب يً            

             = (Y+M- X) – (C +I +G)               EDG 

ففجددوة فددائض الطلددب تكددوا مسدداوٌة إلددى دددافً العائدددات ) الددد ل مضددافاً إلٌددا الفددرق بددٌا       

ات ـالنفقدددالددددادرات والدددواردات ( مطروحددداً منهدددا النفقدددات الكلٌدددة ) االسدددتهالك  ، االسدددتثمار ، 

 الحكومٌة ( .

انا ما الواض  أا يذل التوصعات استندت إلى أا التض   ٌظهر كلٌاً مدا جاندب الطلدب وعلدى       

مكدا ٌيذا فاا العالصة بٌا النفقات الحكومٌة ما جهة والودول إلى الناتج القدومً مدا جهدة أ درى 

 أا تحدد معدل التض   ونسبة تسارعا
(0)

 . 

ٌعد ظايرة  طٌرة تهدد اصتدادٌات البلداا السٌما النامٌة منها ، ويً ت تلدؾ مدا  انرعخىا إ      

اصتداد إلى أ ر واا عالجها ٌنطبق على اصتداد دوا أ ر ، كما أا التضد   ٌعرصدل مسدٌرة النمدو 

 ألنا ٌسبب اضطراباً  فً صوى اننتاج .

 

 

 ص ، 1982جامعــة بؽــداد ، العدد الثانً  ،  –لة اندارة واالصتداد األسعار وعوامل الطلب ، مجوساط  عبد هللا األمٌر ، التض    -0

229 -  230  
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 التيحث النالث: الاتال افقتصالي الاشكالٌ  القطل التالزٌع اللخل 

شهدت العقود التً تلت الستٌنات والسبعٌنات جدالً واسعاً حول عوائد النمو االصتدادي فً المجتم  
مدى استفادة أفراد المجتم  ما النمو االصتدادي ما حٌث التفاوت والمساواة ما على مستوى الدولة أي 

جهة ، وعلى مستوى العال  ككل أي مدى عدالة توزٌ  الد ل العالمً بٌا سكاا العال  ما جهة ا رى ، 
ة ، وفً كلتا الحالتٌا اتض  أا يناك تفاوت كبٌر بٌا أفراد المجتم  الواحد وبٌا سكاا العال  بدفة عام

مما أدى الى بلورة فكرة جعل النمو االصتدادي أكثر اندافاً عا طرٌق عدالة توزٌ  الد ل ويذا بدورل 
 ٌإدي الى الحد ما الفقر .

وصد تركز االيتما  فً الدول الفقٌرة على وجا ال دوص بعالصة النمو االصتدادي بتوزٌ  الد ل ، 
معدل نمو سرٌ  بشكل واض  ، فؤا الموضوع فكما أا التنمٌة تتطلب ناتج وطنً اجمالً مرتف  و

األساسً فً ذلك لٌس زٌادة الناتج الوطنً االجمالً فقط ولكا أٌضاً ما سٌستفٌد ما يذا النمو 
أ  صلٌل ، فاذا كاا االؼنٌاء ي  األكثر حظاً فً الحدول على عوائد النمو فؤا االصتدادي ، يل ي  كثٌر 

وتتعمق ظايرة سوء توزٌ  الد ل ، وبالمقابل اذا كاا النمو الفقراء ٌستمروا فً اتجايه  لنسوأ 
أثر اٌجابً على اؼلبٌة السكاا فٌكونوا ي  المنتفعٌا االساسٌٌا وٌقس  النمو االصتدادي االصتدادي ذو أ

وثمارل علٌه  . لذلك فؤا العدٌد ما دول العال  الثالث التً شهدت معدالت النمو االصتدادي المرتفعة 
مها الى االؼنٌاء ، والقلٌل منها ٌذيب لمنفعة الفقراء ، وما الناحٌة التارٌ ٌة نسجل أا نذيب فً معظ

يناك المالٌٌا ما األفراد فً افرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة ٌعانوا ما مستوٌات معٌشٌة تبدوا وكؤنها 
كما أا ل عدالة . ساكنة ، كما أا معدالت البطالة فً الرٌؾ والحضر ترتف  ، وتوزٌ  الد ل ٌبدو أص

 معظ  األفراد تشعر بؤا النمو االصتدادي السرٌ  صد فشل فً ت فٌض الفقر المطلق المنتشر .
ٌبدوا حالٌاً أا حالة توزٌ  الد ل وأوضاع الفقراء التتحسا تلقائٌاً ، انما تتطلب سٌاسات واجراءات 

اته  األساسٌة ما ؼذاء لتوسٌ  فرص العمل وتمكٌا ذوي الد ول المن فضة ما الحدول على حاج
ودحة وتعلٌ  ، فلٌس بالنمو االصتدادي المرتف  ٌت  مواجهة الفقر والحد ما البطالة ، انما العدالة فً 

  االصتدادي .والحد ما التفاوت الكبٌر كفٌل بؤا ٌ لؾ الثار االٌجابٌة للنمو توزٌ  الد ل 

التالزٌع اللخل الاتال افقتصالي التا ب األالل : 
(0)

: 

( الى أا العالصة بٌا د ل الفرد وعد  المساواة فً توزٌ  الد ل S.Kuznets)كوزنتس أشار سٌموا 

، حٌث أنا م  ارتفاع مستوى الد ل فؤا عد  المساواة ترتف  فً البداٌة حتى  Uتؤ ذ شكل مقلوب حرؾ 
لتودل الى تدل الى نهاٌة عظمى عند مستوٌات الد ل المتوسطة ث  تبدأ فً االن فاض عندما ٌت  ا

مستوٌات الد ل الموجودة فً الدول الدناعٌة . وعلى الرؼ  ما محدودٌة الدلٌل التجرٌبً لكوزنتس 
فؤنا سل  بؤا يناك دورة طوٌلة فً عد  المساواة تمٌز يٌكل الد ل فً األجل الطوٌل ، حٌث تتس  فً 

لتدب  الدناعً سرٌ  جداً  المراحل االولى للنمو االصتدادي عندما ٌكوا االنتقال ما االصتداد صبل
مستقرة لفترة ما ، ث  تضٌق فً المراحل التالٌة . كما الحظ كوزنتس أٌضاً أا توزٌ  الحج  للد ل 
فً البالد األصل نمواً كاا أكبر ما ناحٌة عد  المساواة بالمقارنة بالدول المتقدمة فً السنوات التً 

 تلت الحرب العالمٌة الثانٌة .
 
 

 
 . 4007، التنمٌة االصتدادٌة ، مإسسة الكوٌت للتقد  العلمً ، الكوٌت ، دقر أحمد دقر  .1
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التا ب النااً : الاتال افقتصالي الالقطل
(0)

: 

ما الطبٌعً أا ٌتجا الد ل المطلق الذي ٌحدل علٌا الفقراء لالرتفاع عندما ٌتجا ندٌب الد ل     
النمو ، اذ أنه  سٌحدلوا فً يذل الحالة على نسبة أكبر ما تزاٌد النمو الذي ٌحدلوا علٌا لالرتفاع م  

. وحتى فً حالة اتجال ندٌبه  ما الد ل نحو االن فاض فً المراحل االولى للتنمٌة ، فؤا البٌانات 
المتوفرة لدى المإسسات الدولٌة و ادة البنك العالمً تشٌر الى أا الحد ما الفقر ٌرتبط بشكل كبٌر 

الفرد ما الناتج الوطنً االجمالً ، ويو األمر الذي ٌعنً أا زٌادة د ل الفرد فً الدول الفقٌرة بندٌب 
سٌإدي الى زٌادة الد ل المطلق للفقراء وٌحتمل أٌضاً أا تإدي الى ت فٌض نسبة السكاا الذٌا ٌعانوا 

 ما الفقر .

النظرة الكمٌة للنمو جدلٌة وٌمكا أا نضٌؾ بؤا مشكلة عد  توزٌ  الد ل والفقر لٌستا نتاج     
االصتدادي وصدور النظرة االصتدادٌة على توفٌر آلٌات تطبٌقٌة ذات دبؽة علمٌة لضماا عدالة توزٌ  
الد ل وانما طبٌعة الهٌاكل االصتدادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة السائدة فً العدٌد ما الدول النامٌة ، وما 

ادي واالجتماعً والسٌاسً ، ٌضاؾ الى طبٌعة العالصات تتس  با ما تفاوت فً نوزٌ  النفوذ االصتد
 الدولٌة بٌا الدول المتقدمة والنامٌة والتً تتس  بتبعٌة صائمة على الالمساواة واالستؽالل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  23، ص 0997اسماعٌل شعبانً ، التنمٌة االصتدادٌة ، دار يومة ، الجزائر ،  .0
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 القصل النااً 

  يٌا افاقال العاع الالاتال افقتصاليالعالق  

 -: افقتصالي الالاتال العاع األاقال يٌا العالق      

  الل ما وذلك االصتدادي النمو تحقٌق فً دور واالستثماري الجاري بقسمٌا العا  لننفاق 
 ، الد ل يذا ما الفرد ندٌب وارتفاع القومً الد ل زٌادة وبالتالً انجمالً المحلً الناتج زٌادة

 المستوى ورف  القومً الد ل فً زٌادة لتحقٌق ومإثراً  كبٌراً  االستثماري األنفاق دور وٌكوا
 النمو معدالت رف  فً محدود دورل ٌكوا الذي االستهالكً األنفاق عكس على للسكاا ألمعاشً

 .  القومً والد ل انجمالً المحلً للناتج

 االستثماري واننفاق العا  االستهالكً اننفاق ما كل دور الفدل يذا  الل ما وسنبٌا       
 . القومً والد ل الناتج زٌادة فً العا 

  افقتصالي الاتال تحطٌل  ً العاع افستهالكً األاقال لالل:  التيحث افالل

 ما الدولة تقدما ما ٌتضما األول صسمٌا ما ٌتكوا العا  االستهالكً األنفاق أا صلنا 
 األجور تشمل حٌث الدولة تقدمها التً ال دمات بهذل مرتبطة سل  ما وماتستلزما عامة  دمات

 انعانات فهو الثانً النوع أما العسكرٌة نفقاتها عا فضالً  الحكومة ومشترٌات والرواتب
 . تحوٌلٌة نفقات وتسمى والمشروعات لنفراد الدولة تقدمها التً والمساعدات

 فهً وبذلك وال دمات السل  ما االستهالك زٌادة إلى تإدي االستهالكٌة النفقات يذل إا 
 وبذلك االستهالك فً الزٌادة لمواجهة كنتٌجة وال دمات السل  ما القومً اننتاج زٌادة الى تإدي
 على وصدرتا اننتاجً الجهاز مرونة على ٌتوصؾ ذلك أا علماً ،  (0)انجمالً المحلً الناتج ٌزداد

 التؤكٌد فٌنبؽً العسكرٌة االستهالكٌة النفقات جهة ما أما المتزاٌد االستهالكً للطلب االستجابة
 ٌعد المتقدمة البلداا ففً القومً االصتداد طبٌعة حسب ٌكوا القومً اننتاج على تؤثٌريا أا على

 إلى تحتاج ض مة عسكرٌة دناعات لوجود االصتداد وٌفٌد منتج العسكري االستهالكً األنفاق
 . استهالك

 التنمٌة حساب على وٌكوا تبذٌراً  االستهالكً العسكري األنفاق فٌعد النامٌة البلداا فً أما 
 ٌت  حٌث القومً الد ل إلى األنفاق يذا نسبة زادت كلما  طورتا وتزداد االصتدادٌة والرفايٌة
 العمالت لدرؾ نتٌجة المدفوعات مٌزاا فً عجزاً  ٌسبب وبالتالً ال ارج ما السالح استٌراد
 أ رى بلداا اصتدادٌات إلى تذيب بل القومً الناتج منها ٌستفٌد ال النفقات يذل فؤا وبذلك األجنبٌة
 .(4) منها تستفٌد

 . 006، ص0990، بؽداد طاير الجنابً ، دراسات فً المالٌة العامة ، مطاب  التعلٌ  العالً  .0
 . 002ص -002طاير الجنابً ، مددر سبق ذكرل ، ص .4
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 اُغيء االٍزٜال٢ً أًجو ٌٓٞٗبد إعٔب٢ُ اإلٗلبم ك٢ أ١ اهزظبكل ٣ٝقظض ُٚ ٣ؼل اإلٗلبم       
      .ٖٓ اُلفَ اإلعٔب٢ُ ك٢ أ١ كُٝخ األًجو

 ٤ٌُ٘يٝكن ٗظو٣خ اُلفَ أُطِن   :دانح االسرٓالك

 ُالٍزٜالى كاُخ ٓٞعجخ ك٢ اُلفَ ك٢ اُظ٤ـخ: 

                                                    C = a + bY         

   (C) اإلٗلبم االٍزٜال٢ً.  

(Y)   َلاُؾو٤و٢ اُلف 

 (a)   َاالٍزٜالى أَُزوَ ػٖ اُلف(Independent consumption of income) 

   (b)  ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى  ٤ٜب٣ٝطِن ػِ ل االٍزٜالى٤َٓ كاُخ(Marginal slope of 

consumption) 

   (b >0 <1)               ؽ٤ش إٔ:

 

 . )اُوطبع اُؼبئ٢ِ( ٖٓ اُلفَ ػ٠ِ اَُِغ ٝاُقلٓبد ٛٞ ٓب٣٘لوٚ أُغزٔغ Cاالَفاق االسرٓال ي 

 . )اُلفَ أُزبػ ُالٗلبم (اُؼو٣جخ ػ٠ِ اُلفَ   –اُلفَ ا٢ٌُِ  = Yانحقيقي   انذخم

ٛٞ اٍزٜالى الثل ٓ٘ٚ ٍٞاء كفِي ًض٤و اّ ه٤َِ )ٓضَ االٍزٜالى   a  ػٍ انذخم االسرٓالك انًسرقم 

 . ػ٠ِ اُطؼبّ ٝاُشواة (

ٛٞ اُزـ٤و ك٢ االٍزٜالى الفو ٝؽلح رو٤َْ اُزـ٤و ك٢ اُلفَ الفو   bانًيم انحذي نالسرٓالك  

 ٝؽلح.

٢ً ٖٓ اُلفَ .. اما ًبٗذ َٗجخ االٗلبم ػ٠ِ االٍزٜالى ًج٤وح ٣ؼ٢٘ إ ٝٛٞ َٗجخ االٗلبم االٍزٜال

ِٜي ز. الٗي رَ ٝاما ًبٗذ َٗجخ  االٗلبم ػ٠ِ االٍزٜالى ه٤ِِخ ٣ؼ٢٘ إ االكفبه ًج٤و .االكفبه ه٤َِ 

 . عيء ٖٓ اُلفَ ٝاُجبه٢ رلفوٙ

ًِٔب ىاك االكفبه .. ًَ ٓبهَ ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى ..  ٤َ اُؾل١ ٣ٌٕٞ ث٤ٖ اُظلو ٝاُٞاؽلأُ

 . ٝاُؼٌٌ طؾ٤ؼ
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 انؼالقح تيٍ االسرٓالك ٔانذخم 

 اُؼالهخ ٓٞعجخ ) ؽوك٣خ ( ًَ ٓبىاك اُلفَ ىاك االٍزٜالى .. ٝاما هَ كفِي ؽج٤ؼ٢ ٣وَ اٍزٜالًي.

ثٔولاه ك٣٘به  اُزـ٤و ك٢ االٍزٜالى اُ٘برظ ػٖ اُزـ٤و ك٢ اُلفَل  انًيم انحذي نالسرٓالك٤ٌ ٣و

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ؼجو ػ٘ٚ ثبُٔؼبكُخ اُزب٤ُخ :  ٝاؽل.

 

 .ثٔولاه ك٣٘به ٝاؽل اُزـ٤و ك٢ االكفبه اُ٘برظ ػٖ اُزـ٤و ك٢ اُلفَ ل انًيم انحذي نالدخار٣و٤ٌ 

 ٣ٝؼجو ػ٘ٚ ثبُٔؼبكُخ اُزب٤ُخ :

 

   MPC+MPS =   1   :       ٝٗغل إٔ

  0=  ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى + ا٤َُٔ اُؾل١ ُالكفبه

 S+ االكفبه  Cٛٞ  االٍزٜالى  Y.. الٕ اُلفَ أُزبػ ُالٗلبم  الٍزٜالى ٌٓٔالٕ ُجؼغااالكفبه ٝ

 1000..  ٝاما ًبٕ كفِي  اكفبه 200.. ٣جو٠ ػ٘لى  800ٝاٍزٌِٜذ ٓ٘ٚ  1000اما ًبٕ كفِي 

 اكفبه ٣400جو٠ ػ٘لى  600ٝاٍزٌِٜذ 

 بة ى٣بكح ك٢ االكفبه (.اما اُؼالهخ ػ٤ٌَخ ث٤ٖ االٍزٜالى ٝاالكفبه ) هَ االٍزٜالى ػ٠ِ ؽَ

ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزِٜي اٝ االكفبه ٣و٤ٌ اُزـ٤٤و ك٢ االٍزٜالى اٝ االكفبه اُ٘برظ ػٖ اُزـ٤و ك٢ 

 اُلفَ. )٤َٓ ؽل١ ٣ؼ٢٘ اُزـ٤٤و ك٢ افو ٝؽلح(

MPC + MPS = 1     = الٗٚ ٣و٤ٌ َٗجخ ٝر٘بٍت.  1ٓغٔٞع ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى ٝاالكفبه . 

ُالكفبه )صالص٤ٖ ك٢  0.30)ٍجؼ٤ٖ ك٢ أُئخ( .. اُجبه٢  0.70ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى ٛٞ  يثال /

           1=  0.30+  0.70أُئخ(.... 

ُالكفبه ) اهثؼ٤ٖ ك٢  0.40)ٍز٤ٖ ك٢ أُئخ ( ..اُجبه٢  0.60ٝاما ًبٕ ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى 

     MPC + MPS = 1 اما   1=  0.40+  0.60أُئخ(.... 
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 انؼالقح تيٍ انذخم ٔاالسرٓالك ٔاالدخار تانذيُار: (0) خذٔل رقى

ػ٘لٓب ٣ي٣ل اُلفَ ٣ي٣ل ٓؼٚ االٍزٜالى ٣ٝي٣ل االكفبه .. ػ٘لٓب ٣وَ اُلفَ ٣وَ ٓؼٚ االٍزٜالى ٣ٝوَ 

 االكفبه 

 )ا٤َُٔ ٓٞعت ث٤ٖ اُلفَ ٝاالٍزٜالى ل ٝا٤َُٔ ٓٞعت ث٤ٖ اُلفَ ٝاالكفبه( 

 ـ  ٤َٓ ٍبُت ٣ؼ٢٘ ػالهخ ػ٤ٌَخ.  ٣ؼ٢٘ ػالهخ ؽوك٣خٓالؽظخ/ ٤َٓ ٓٞعت 

 

 كفَ اُٞؽلح اُز٢ هجِٜب –اُزـ٤٤و ك٢ اُلفَ ٛٞ كفَ اُٞؽلح 

 اٍزٜالى اُٞؽلح اُز٢ هجِٜب  –اُزـ٤و ك٢ االٍزٜالى ٛٞ اٍزٜالى اُٞؽلح 

فن ك٢ ػ٤ٖ اكفبه اُٞؽلح اُز٢ هجِٜب )اإلشبهاد اَُبُجخ ال رؤ –اُزـ٤٤و ك٢ االكفبه ٛٞ اكفبه اُٞؽلح 

 االػزجبه(

MPC + MPS = 1 

  افقتصالي الاتال تحطٌل  ً العاع افستنتالي األاقال لالل:  التيحث النااً

 زٌادة  كل أا حٌث االصتدادي النمو معدل تحدٌد فً كبٌراً  دوراً  االستثماري األنفاق ٌلعب        
 . معطلة إنتاجٌة طاصة أدالح أو جدٌدة إنتاجٌة طاصة إضافة أما تمثل األنفاق يذا فً

 الزٌادة معدل تفوق القومً الد ل فً زٌادة تحقٌق يو االصتدادٌة التنمٌة  طط فهدؾ        
 الد ل فً وسرٌعة متتالٌة زٌادة أا ؼٌر السكاا لعمو  ألمعاشً المستوى ٌرتف  حتى السكانٌة
 األنفاق زٌادة  الل ما الا ٌحدث ال ويذا الكلً الناتج بزٌادة أال تتحقق أا الٌمكا القومً

 . االستثماري
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 ومفتاح التنمٌة عملٌة محور ٌعد انا حٌث االستثماري لالنفاق البالؽة األيمٌة ندرك وبذلك        

 االستثماري األنفاق بٌا العالصة ولتوضٌ  االصتدادي للنمو سرٌعة معدالت تحقٌق فً الموصؾ

 . العالصة يذل ٌوضحاا مهمٌا إنموذجٌا سنستعرض القومً الد ل نمو ومعدل

  Harrod – Domar Model لالتال – هالالل إاتالذج -0

 التؤكٌد  الل ما االستثمار إلى تعود القومً الد ل فً الزٌادة أا على األنموذج يذا ٌإكد  

 إنموذج أا ما الرؼ  وعلى ، األ رى اننتاج عنادر بٌا ندرة األكثر يو حٌث المال راس على

 . الجوير فً ٌتشابهاا أنهما أال األ ر عا ٌ تلؾ منهما كل

 ٌزٌد وبالتالً اننتاجٌة الطاصة ما ٌزٌد االستثمار أا أساس على تقو  األنموذج يذا وفكرة      

 احد أتباع ٌجب القومً االصتداد ٌنمو أا اجل فما ، االصتداد نمو وٌسبب القومً الد ل ما

 -: الطرٌقٌا

 ( . الد ل إلى االد ار نسبة)  االستثمارات زٌادة   - أ

الد ل/  المال رأس معامل ت فٌض  - ب
 
. 

 الد ل إلى االستثمار نسبة زٌادة ممكا ؼٌر األولى الطرٌقة فاا النامٌة البلداا إلى وبالنسبة      

 فاا الثانٌة الطرٌقة أما ، االد ار على القدرة وضعؾ الد ول ان فاض بسبب بطٌئة بمعدالت أال

 ، الفنٌة ال برة فً النقص منها عدٌدة ألسباب وذلك النامٌة البلداا فً مرتف  المال راس معامل

 الدول يذل فً أشكالا بم تلؾ االجتماعً المال راس وصدور للموارد االصتدادي ؼٌر االست دا 

 .(0)(.. انسكاا ، النقل) 

 جدٌدة استثمارات إلى بحاجة فهو ٌنمو كً االصتداد أا على ٌإكد األنموذج يذا أا اعتقد      

  زٌا بٌا عالصة يناك أا اصترضنا فنذا( k) الكلً المال راس  زٌا إلى بنضافات عنها ٌعبر

 فؤا( y)ما واحد دٌنار ننتاج دنانٌر ثالثة أنفاق ٌتطلب انا أي( y) الكلً والد ل( k) المال راس

 فً زٌادات سٌجلب دافٌاً  استثماراً  ٌشكل ال زٌا إلى الدافٌة بانضافات المتمثل األنفاق ذلك

 . القومً الد ل

 بناء فٌت  الكلٌة االستثمارات مستوى بوساطة ٌتقرر الكلً الدافً االستثمار أا وبافتراض      

  -: (4)كالتً للنمو مبسط إنموذج

0)   S نسبة ٌمثل (s )القومً الد ل ما Y                                         ……..①   S = s.y 

     عنا ٌعبر أا وٌمكا K المال راس  زٌا فً التؽٌٌر بودفا ٌعرؾ(  I)  االستثمار   (4

 .  429، ص 0967. حسٌا عمر ، الت طٌط االصتدادي ، دار المعارؾ ، مدر ، 0    

    4 .- Michaed .p. Todaro. "Economic Development the Third world"  Longran . New York ,    1988 , p.52-53 
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②.....…  I = △ K   

 ٌعبر كما( Y) القومً بالد ل مباشرة عالصة فً ٌد ل( k) المال راس  زٌا أا طالما ولكا       

 -:  ٌؤتً ما ٌنتج عندئذ( k) المال راس بمعامل عنا

     ③           ……k = K Y  or  K/ Y= k    or  △ k / △ Y =k    or   △ k = k△y or  

 يذل كتابة ٌمكننا( I) الكلً االستثمار ٌساوي أا ٌجب( S) القومً االد ار أا طالماً  وأ ٌرا   (3

  S= I             ④  .…                                                             :  كآالتً المساواة

 ③و ② اـــــــالمعادلتٌ وما(  S = s . y)   أا نعرؾ ① المعادلة ما اـــــولك 
 لالستثمار المساوي االد ار متطابقة نكتب أا نستطٌ  لذلك  I =△K = k△Y أا رؾــــــــنع

 : كآالتً

 k△Y = I ….. ⑤                                                                     = S= s . y 

           k△Y......   ⑥                                                                        = s.y   أا أي                   

 :  االتٌة الدٌؽة على نحدل K على ث  Y على أوال ⑥ المعادلة جانبً تقسٌ   الل وما         

                                                  s.y /y = K△Y /Y                    
                                                                                                  s = K△Y/Y                                                                 

    …..⑦                                         S/K = K△Y/Y /k = K△Y/Y * I / K =  
△Y/ Y  

S/K =△Y/ Y     …… ⑧                                                                                     
                                                     

 النمو معدل أو التؽٌٌر نسبة عا ٌعبر △Y/ Y المعادلة ما األٌما الجانب أا نالحظ وبهذا
 النمو عا(  دومار – يارود)  ألنموذج المبسطة الدٌؽة تمثل ويً ، القومً الد ل فً

 بنسبة آنً بشكل ٌتقرر القومً الد ل نمو معدل أا على موذجناال ٌإكد حٌث االصتدادي

 الد ل نمو معدل أا ، تحدٌداً  أكثر وبدٌؽة( K) المال راس ومعامل( S) القومٌة االد ارات
 على صدرة أكثر  القومً االصتداد كاا كلما أي ، االد ارات بنسبة واٌجابٌاً  مباشرة ٌرتبط القومً
 فؤنا مرتفعاً  المال راس معامل كاا إذا أما ، اكبر الد ل نمو معدل كاا االستثمار ث  االد ار
 . القومً الد ل ما من فض نمو معدل ٌعطً
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 لالصتداد اننتاجٌة الطاصة ثبات ٌفترض ال كونا بالحركٌة األنموذج يذا ٌودؾ أا ٌمكا       
 ، االستثمار عامل ويو األساسٌة االصتدادٌة العوامل احد زٌادة على المترتبة النتائج فً وٌبحث

 عامل على ٌركز حٌث  االصتدادي للتحلٌل بالنسبة أيمٌة الدافً باالستثمار النموذج يذا واليتما 
 األنموذج يذا تحلٌل وٌدل المال راس تجمٌ  عملٌة ويو ، االصتدادي النمو فً عامل أي  ٌكوا صد

 ماسة ضرورة يو بل فقط المتقد  لالصتداد مرؼوبة ظايرة لٌس االصتدادي النمو أا على
 .(0) االصتدادٌة والموارد العمل فً متزاٌدة بطالة حدوث ٌتحاشى أا لا ارٌد ما إذا لالصتداد

 بدورة الـــالم راس معامل وعلى عامة بدورة األنموذج يذا على المآ ذ بعض ويناك      
  -: ويً ةــــ اد

 مثل االصتدادي النمو فً األساسٌة للعوامل ثابتة معروفة صٌ  وجود األنموذج يذا ٌفترض -0
 البعٌد األمد على ٌتؽٌراا العاملٌا يذٌا فؤا الواص  وفً لالد ار المٌل ، المال راس معامل
 .(4) الفعلٌة صٌمتهما تحدٌد فً انمكانٌة ضعؾ وكذلك

 بتقدٌر ٌتعلق ما منها مداعب ما ٌ لو ال النمو معدل لحساب المال راس معامل استعمال إا -2
 وما االصتدادي النمو مراحل ما أ رى إلى مدة وما وأ ر بلد بٌا وتفاوتا المعامل يذا

 . (3) أ رى إلى دناعة

 تحدٌداً  لالصتداد الالز  النمو معدل لتحدٌد ٌستعمل أا الٌمكا نموذجا أا ٌإكد دومار إا      
 فقد ٌنمو ل  إذا أما ، ٌنمو أا البد االصتداد أا لبٌاا إلٌا التودل ت  النموذج يذا أا بل ، دصٌقاً 
 .(2) سلبٌة أثار ظهور إلى ذلك ٌإدي

    Kalecki Model:  كالسكً إاتالذج -4

 فً القومً الد ل نمو ومعدل المال راس تراك  بٌا العالصة دراسة إلى االنموذج يذا ٌهدؾ       
 واالجتماعً االصتدادي التطور عملٌة تحقٌق اجل ما الت طٌط بؤسلوب ٌؤ ذ حٌث م طط اصتداد

 المواد طرح بعد سنة  الل المنتجة البضائ  صٌمة) (2) انا على القومً الد ل كالسكً ٌعرؾ إذ ،
 على ٌقتدر القومً للد ل كالسكً مفهو  أا أي( إنتاجا فً المست دمة مدنعة والندؾ األولٌة

 تحدٌد ضوء فً األنموذج معادالت دٌؽت فقد لذلك ال دمات ٌشمل وال المنتجــة( السل ) البضائ 
 الرأسمالٌة واالستثمارات جهة ما القومً الد ل زٌادة بٌا العالصة لتحدٌد الضرورٌة المعاٌٌر
 -: آالتً وفق االنموذج معادالت دٌؽت وصد ، ثانٌة جهة ما الد ل ومستوى

 

 

 .360ص  1986ٝاالً ث٤زوٍٕٞ ل اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ل اُغيء اُضب٢ٗ ل ٓؤٍَخ كوا٤ٌِٖٗ ُِطجبػخ ل  روعٔخ طالػ كثـبؽ  ل  .1

 .204ل ص 1964ل رؼو٣ت ٣ٍٞق ػجل هللا اُظبئؾ ل  ث٤وٝد ل  1ٓب٣وٝثُٞل٣ٖ ل اُز٤ٔ٘خ االهزظبك٣خ ل ػ .2

 .43ل ص 1980ك٢ اُؼوام  ل هٍبُخ ٓبعَز٤و  ل ٓولٓخ إ٠ُ ٤ًِخ اإلكاهح ٝاالهزظبك ل  عبٓؼخ ثـلاك ل ها٣ٝخ ػجل اُوؽ٤ْ ٕ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ اإلعٔب٢ُ ٝاُوطبػ٤خ   .3

4. Domar, E,D. " Essays in the Theory of Economic  Growth " New York , Oxford   university  press , 1957 ,  p.8   

 .  245ل ص  1977ل  ثـلاك :  ٢ٓٞ1 ك٢ اهزظبك اشزوا٢ً ل ٓغِخ اُجؾٞس االهزظبك٣خ  ٝاإلكاه٣خ ل ػلك عٔبٍ كاٝك ٍِٔبٕ ل اُؼٞآَ أُؾلكح ُٔؼلٍ ٗٔٞ اُلفَ اُو .5

ارة واالصتداد ، جامعة بؽداد طالب حسا نج  ، االستثمار وأيمٌة است دا  النماذج القٌاسٌة فً تحلٌل العالصة بٌا التكوٌا الرأسمالً والنمو االصتدادي ،  مجلة اند    .6

 .    024،  ص 0990،  0، العدد 
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m

1
    …………..①                                                             

  

  y:  القومً الد ل            حٌث 

     I : االستثمار                                                                                       

  m:  الد ل/  المال راس معامل                                                                    

 وإنما فحسب االستثمار بزٌادة لٌس القومً الد ل زٌادة باالمكاا انا كالسكً ٌعتقد حٌث      

 استهالك فً االصتداد ، العمل كتنظٌ  القائ  اننتاجً الجهاز إلى المستمرة لتحسٌناتا بند ال

 . الخ.....  والضٌاع الهدر تقلٌل ، األولٌة المواد

 الذي العامل( u) تمثل حٌث( uy) بمقدار ذلك ضوء فً القومً الد ل زٌادة ٌمكا وبالتالً      
 فً كالسكً بٌا كما ، القومً الد ل زٌادة على التحسٌنات اثر عا للتعبٌر كالسكً اعتمدل

 الد ل ان فاض وبالتالً اننتاجٌة الطاصة نقص على وأثارل اننتاجً المال راس اندثار إنموذجا
 ٌداغ ًـكالسك إنموذج فؤا وعلٌا(  عادة سنة)  محددة زمنٌة مدة  الل بمقدار القومً
  -: كآالتً

            …………..   ②                                                          
m

1
   

 :  كآالتً النموذج كتابة أعادة ٌمكا القومً الد ل فً الزٌادة معدل تحدٌد وألجل    











m

1 ……………③                                                                

 زٌـادة  الل ما القومً الد ل نمو معدل تسرٌ  بنمكانٌـة يذا إنموذجا فً كالسكً وٌعتقد    
 التــــــمعام تعكسا ما ويذا ًــــالقوم الـد ل ـوـــــــــلنم ةـــــــــــــالالزم اراتـــــــاالستثم

 يٌكل على تحدل التً التؽٌٌرات أا حٌث( u ,Coefficients of Model) وذجــــــاألنم

 ( .m) على تتوصؾ التكنولوجً والتقد  االستثمار

 الرأسمالً والتكوٌا الد ل بٌا العالصة بتؽٌر ٌتؽٌر الد ل نمو معدل فاا األنموذج يذا وحسب    

 يناك تكا ل  إذا مناسبة بدورة المستثمر الد ل نسبة زٌادة إلى لالد ار عال معدل الٌإدي فقد ،

 . االستثمار معدل رف  على تساعد دناعة
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 افقتصالي ل اتال الكتٌ  الالتؤشلام التطاٌٌسالنالث :  التيحث

 -:  افقتصالي الاتال تطاٌٌس:  التا ب األالل 

 ٌمكا كمٌة تؽٌرات ٌتضما انا االصتدادي بالنمو ال ادة التعارٌؾ  الل ما لنا تبٌا        

،  الكمً للقٌاس جوانبها جمٌ  ا ضاع الٌمكا لذا،  نوعٌة تؽٌرات عا فضالً ،  للقٌاس ا ضاعها

 الوسائل على التعــرؾ مــا اذا بد فال،  واحد برص  ابعاديا كل عا التعبٌر الدعوبة ما ٌدب  اذ

 ما الباحث امـا  الرٌاضٌـات عل  ٌوفرل لما ذلك( ،  النمو مقٌاس)  النمـو عا المعبرة الرٌاضٌـة

 بٌا ثابت بمعدل ٌحدل صد االصتدادي فالنمو  الظايرة حساب على الباحث تساعد رٌاضٌة دوال

 تكوا النامٌة والظايرة متزاٌد بمعدل النمو ٌحدل وصد ال طً بالنمو ٌسمى ما ويـو وا رى مدة

 متناصدة دالة النامٌة الظايرة فتكوا متناصص بمعدل النمو ٌحدل وبالعكس،  للزما متزاٌدة دالة

 .  للزما

 القانوا  الل ما متؽٌر اي نمو معدل او،  االصتدادي النمو معدل صٌاس ٌمكا عا  وبوجا

 -: (0) االتً

                                                                        Pt = Po (1+ r) t                                                                                      

 :  أا حٌث

   Pt     :الهدؾ سنة فً الظايرة . 

Po     :االساس سنة فً الظايرة . 

    r     :السنوي النمو معدل  . 

    t     :االساس وسنة الهدؾ سنة بٌا الزمنٌة المدة . 

 :  كاالتً القانوا ٌداغ اا فٌمكا مجهوال r النمو معدل كاا إذا أما

                                                        r = ( Pt /Po ) 1/ t  - 1 . 100                 

  -: االتٌة االنماط احد ٌت ذ اا ٌمكا السابق القانوا وفق المقاس النمو معدل اا

 :  نايم اتال اتا  -0

 بنمط وٌسمى الزما  الل ثابت وبمعدل منتظمة بدورة الظايرة نمو لنا ٌعكس النمو يذا
   -: (4) األتً بالشكل موض  كما . مستقٌ  ب ط عنا ٌعبر اا وٌمكا ال طً النمو

 

 .  43راوٌة عبد الرحٌ  ، مددر سبق ذكرل ، ص  .0
وفاء جعفر المهداوي ، أنماط النمو االصتدادي مجموعة األصطار العربٌة النفطٌة ، رسالة دكتورال مقدمة إلى كلٌة اندارة  .4

 .  070 -063، ص 0937واالصتداد ، جامعة بؽداد ، 
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                                                       t 

                                                 

                                                                         
 (2شكم رقى )

 ًَػ خطي ) ثاتد (

 

  : تتزاٌل اتال اتا -4

 النمط يذا عا وٌعبر،  الزما عبر ومتسارعة متزاٌدة بمعدالت الظايرة نمو لنا وٌعكس
                                                                                                                                                           : (0) آالتً البٌانً بالشكل

                                                                                                                        
P                                           

                                                                                                                                                                                              
  

 نمو متزايد                                                                                    
   
 

                                                               
                                                                 

                               T        
 الزمن                                                                          

 (1شكم رقى )

 ًَػ خطي ) يرسايذ (

 

 

 . 169وفاء جعفر المهداوي ، مصدر سبق ذكره ، ص .1
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 : متناقص نمو نمط -3

 هذا عن التعبير ويمكن،  الزمن عبر متناقصة بمعدالت الظاهرة نمو لنا يعكس النمط هذا     
 : (1)بيانيًا كاآلتي  النمط

                                                                                                            
                                                                                                                               

                                                                                                       P 

                                                                                                          
 نمو متناقص                                                                          

 
 
 
 

     t 
 انسيٍ                                                                         

 
 (7شكم رقى )

 ًَػ خطي ) يرُاقص(

 
 فً تؽٌٌرات ما جويريا فً تتضمنا وما يذل النمو أنماط التعبٌرعا ٌمكننا الحقٌقة وفً       
 الرٌاضٌة الدوال ما عدد  الل ما وعالصتها واالجتماعٌة االصتدادٌة للبنٌة المكونة العنادر نسب
 ال طٌة الدالة يً الدوال يذل ابسط وما،  االصتدادي النمو ظايرة عا للتعبٌر تدل  التً

Linear Function  االسٌة الدالة Exponential Function  اللوجستك والدالة Function 

Logistics النظرٌة على ٌعتمد النمو لتمثٌل الرٌاضٌة الدوال أنواع احدى ا تٌار باا علما 
 . و دائدها البحث صٌد الظايرة وممٌزات االصتدادٌة

 .   بٌانٌا تمثٌلها م  الدوال يذل انــواع ما كل نوض  إا انٌجاز ما وبشـًء الا وسنحاول

       Linear Function : (4) الخاٌ  اللال  -0

  طا البٌانً رسمها وٌكوا(  t)  المستقل متؽٌريا مقابل ثابت بمعدل تتؽٌر التً الدالة ويً      
                        :  التالٌة الدٌؽة تت ذ ومعادلتها مستقٌما

                                                                                    Y =  a+ bt ...... 1  

 . 171وفاء جعفر المهداوي ، مصدر سبق ذكره ، ص .1

 .  7ص  1999ػجل اُؼي٣ي اُوط٤ل٢ ل اُ٘ٔٞ االهزظبك١ ل أٌُزجخ اُٞؽ٤٘خ ل ثـلاك :  .2
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 :  معادلتها تكوا االدل بنقطة الدالة لهذل المستقٌ  ال ط ٌمر وعندما

                                                                                        Y =  bt…….2 

  

 عنديا التً العمودي المحور م  المستقٌ  تقاط  نقطة ٌمثل( 0) المعادلة فً(  b)  الحرؾ اا    

=  t الزما فً ابتداء صٌمتها تكوا عندما اي المالحظة ٌةبدا فً( Y) النامٌة الظايرة صٌمة تقرا
 .  دفر

( Y) الدالة تزاٌد مقدار ويو،  المستقٌ  ال ط مٌل ٌمثل فهو 4و 0 المعادلتٌا ما a الحرؾ أما    

 منتظمة بدورة( Y) الظايرة تنمو  اللا الذي الزما ٌمثل t والحرؾ،  زمنٌة وحدة كل فً
 ( .  2)  رص  الشكل فً بٌنال الذي النحو على ال طً بالنمو ٌسمى ما ويو،  ثابت وبمعدل

                                                             Exponential Function:  افسٌ  اللال  -4

 مرفوعة تكوا التً للقوة مإشر القٌمة ويذل فٌها أسٌة صٌمة بوجود تتس  التً الدالة ويــً      

 الدالة إا القول ٌمكا وبذلك،  متؽٌرة تكوا وصد ثابتة تكوا صد واألسس X3و X2 مثل X للمتؽٌر
 ثابتا ٌكوا اا ممكا،  اسٌة دالة تسمى اس الى مرفوعا ٌكوا واحد مستقل متؽٌر فٌها ٌظهر التً

 : (0) التً بالشكل االسٌة الدالة تمثٌل وٌمكا متؽٌراً  ٌكوا اا وممكا

                                                                                            Y =  xb 

 : إٕ ؽ٤ش 

Y   ربثغ ٓزـ٤و  

X   َٓزوَ ٓزـ٤و 
b   ًاُضبثذ ُِؾل أ  X 

 

 Yt = bt                                      :      االر٢ اُشٌَ اُلاُخ كززقن اُيٖٓ ػ٠ِ X رلٍ ٝهل
                                                                                  

                                                                                 Y = e x                             :    ًبالر٢ اٍبٍٜب ك٤ٌٕٞ اُطج٤ؼ٢ اُِٞؿبهرْ اُلاُخ رزقن ٝهل
 

e  =ًاُطج٤ؼ٢ اُِٞؿبهرْ اٍب  

 االصتدادي النمو معدل صٌاس فعند لذا ومستمرة،  متزاٌدة دالة انها االسٌة الدالة سمات وما     
 لذا،  اال رى الدوال انواع ما بكثٌر اعلى سٌكوا النمو معدل باا نرى سوؾ الدالة يذل وفق

 وٌمكا b>0 كانت اذا والسٌما المتسارع بالنمو الدالة يذل وفق المقاس النمو ٌسمى ما ؼالبا
 :االتً البٌانً بالشكل ذلك توضٌ 

 

 . 174ص -171، ص سابقوفاء جعفر المهداوي ، مصدر  .1
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        Y 

 
 نمو متسارع                                                                     

 
 
  

                          

X 

 
 ( 8شكل رقم )

 النمو المتسارع
  

 راس،  السكانً النمو معدل لقٌاس االصتدادٌٌا ما الكثٌر صبل ما الدالة يذل است دا  شاع لقد      

 الذي يو لوؼارتمٌة دالة الى الدالة يذل تحوٌل امكانٌة ولعل،  االنفاصً السلوك،  لحقٌقًا المال

 كوزنتس جنري اعتمد ولقد  الزما عبر وتؽٌريا الظواير نمو لتمثٌل ست دامهاا شٌوع فً ساي 

 وعالصات نسب فً وصٌاسها الحادلة التؽٌرات لتمثٌل اللوؼارتمٌة الدوال على  اص بوجا

 لمجموعات االصتدادي النمو انماط الست الص واالجتماعٌة االصتدادٌة للبنٌة المكونا العنادر

                                                         Log . Y=X Log b             : (0) االتٌة الدٌؽة اللوؼارتمٌة الدالة وتت ذ،  الدوال ما م تارة

   Logistics   Function : ال الجستك لال  - 3

 ظايرته  نمو للتعبٌرعا واللوؼارتمٌة واالسٌة ال طٌة الدوال االصتدادٌٌا معظ  است د        
 وما اللوجستك دالة يً طوٌلة زمنٌة ولمدة النمو اتجايات للتعبٌرعا دالة افضل اأا لوحظ ولكا

 بالتنـاصص تبـدا ث  السرٌ  بالتزاٌد ٌتس  البداٌة فً النمو إا تفترض انها الدالة يذل  دائص

 ٌقؾ النقطة يذل وعند Saturation Point التشب  بنقطة تسمى نقطة الى ٌدل حتى التدرٌجً
  .                 (4) يو الدالة لهذل الرٌاضً والتعبٌر.  بالهبوط ٌبدا ث  النمو

                                                                                      

                                            

 . 173، ص سابقوفاء جعفر المهداوي ، مصدر  .1

 . 176ص -171، ص سابقوفاء جعفر المهداوي ، مصدر   .1
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 :إٕ ؽ٤ش  

        Y  =اُ٘ب٤ٓخ اُظبٛوح  

        K  =اُي٤٘ٓخ أُلح فالٍ ُِ٘ٔٞ االػ٠ِ اُؾل    

        e  =ًاُطج٤ؼ٢ اُِٞؿبهرْ اٍب  

     a,b  =صبثذ                                      

        t  =ٖٓاُي. 

        : (0) كآالتً فٌكوا لها البٌانً الشكل أما  

                                                          

 ( 9شكل رقم )
 لال  ال الجستٌك                                        

  
 

 ، بالهبوط النامٌة الظايرة تبدا حٌث التشب  نقطة يً K النقطة اا اعالل الشكل ما ٌظهر         
 دراسته  فً وجٌنري كوزنتسا ومنه  االصتدادٌٌا ما العدٌد صبل ما الدالة يذل ست دمتا لقد

 .  متطورة بنٌة الى مت لفة بنٌة ما االصتدادٌة البنٌة فً الحادل التحول لتمثٌل البنٌوٌة
 

  ــ: افقتصالي الاتال تؤشلام: التا ب النااً 

 ـ: يً المإشرات يذل ابرز وما النمو ظايرة تحدٌد طرٌقها عا ٌمكا كمٌة مإشرات يناك       

 : اتاله التعلل الطالتً اللخل .0
 وبٌا جهة ما الحقٌقً القومً الد ل مستوى بٌا ٌمٌز الزما عبر القومً الد ل صٌاس عند

 است داما مجال ٌحدد الذي ال اص مدلولا المقٌاسٌا يذٌا ما ولكل.  أ رى جهة ما نمول معدل
 معٌنة اصتدادٌة صدرة ما للدولة ما تمثل مطلقة صٌمة عا ٌعبر الحقٌقً القومً الد ل فمستوى

 ، الم تلفة الدولٌة عالصاتها فً التفاوضٌة صدرتها او العسكرٌة صوتها دع  فً وزنا تشكل
 

 . 176، ص سابقوفاء جعفر المهداوي ، مصدر  .1
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 البلوغ فً صدرتا حٌث ما االصتدادي النظا  كفاءة عا ٌعبر فهو القومً الد ل نمو معدل اما   
 المعدل ارتف  كلما المستوى يذا لبلوغ الزمنٌة المدة وتتقلص ، معٌنا مستوى القومً بالد ل
 ٌحتاج الضعؾ ٌبلػ لكً القومً الد ل فاا( %0) السنوي النمو معدل كاا فاذا ، للنمو السنوي

 ٌبلػ كً سنة 42 ٌحتاج القومً الد ل فاا( %3) النمو معدل كاا إذا أما  سنة 70 حوالً الى
 . (0) الضعؾ

 ما العدٌد صبل ما كبٌرة بايمٌة االصتدادي للتطور كمإشر القومً الد ل معٌار حظً لقد       

 ، للقٌاس دلٌال االصتدادي النمو عملٌة تعرٌؾ ما ٌت ذوا الذٌا أولئك والسٌما االصتدادٌٌا

 زمنٌة مدة  الل الحقٌقً القومً الد ل  اللها ٌرتف  عملٌة)  بؤنا أحٌانا ٌعرؾ االصتدادي فالنمو

 ( .  الؽالب فً سنة يً معٌنة

 :  القلل لخل تتالسا  -4

 الدعب ما ٌدب  عـدة وجـول على وٌشتمل معقد االصتدادي النمو مفهو  أا الى نظرا 
 استعمالا وٌمكا المفهو  يذا وحقٌقة جوير بالتعبٌرعا لوحدل ٌفوز مثالً مإشر ابتكار جـدا

 نحا اذا)  Myrdal (4) مٌردال ٌقول السبـب ولهذا ، بلد اي فً االصتدادي التطور لحالة كمقٌاس
 حدة نمو معدل اا ٌفه  سوؾ موصفنا فاا مثالً مإشر ما بدال صٌاسا ٌسهل مإشر الى توجهنا
 وٌقرر ٌإثر الفردي الد ل اا بسبب يذا  تٌارلا وبرر(  جٌد ا تٌار يو القومً الد ل ما الفرد

 اال ر البعض على بعضها االجتماعً النظا  حاالت العتماد ونظرا ، للسكاا المعٌشة مستوى
 ونظرة وظروفا االنتاج على حتما سٌإثر المعٌشة مستوى تحسا فاا بٌنها فٌما التاثٌرات وتدا ل
 زٌادة وبالتالً النتاجٌةا مستوى تحسا الى سٌإدي ويذا المإسسات ونشوء العمل الى السكاا
 . السكاا لعمو  المعاشً المستوى على سٌإثر مما القومً الد ل

 السكاا عدد على القومً الد ل صسمة ما علٌا ٌتحدل الفرد د ل متوسط اا البدٌهً وما       

 ٌبقى فانا للتطور كدلٌل المإشر يذا با تٌار االصناع ما مٌردال تبرٌرات بلؽت مهما ولكا ،

 إلى الحقٌقً القومً الد ل زٌادات حكوماتها التترج  التً السٌما النامٌة البلداا فً صادرا

 كمعٌار است د  المإشر يذا اا كذلك ، للسكاا المعاشً المستوى رف  سبل فً فاعلة سٌاسات

 لوحدل كافٌا ٌكا ل  لكنا العشرٌا القرا ستٌنات فً والنامٌة المتقدمة البلداا بٌا للتمٌٌز رئٌس

 الد ل ما الفنزولً الفرد حدة كانت 0962 عا  ففً ، نامٌة وا رى متقدمة بلداا بٌا لٌمٌز

  دوالر(  774) القومً

 

 . 23، ص سبق ذكرلعبد العزٌز القٌطفً ، مددر  .0

2. 1
-   Myrdal , G., Asian Drama , An Inquiry in to The Poverty of Nations , New York , P.186 .   
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 اٌطالٌا دنفت ذلك ما الرؼ  وعلى القومً الد ل ما دوالر(  702)  انٌطالً الفـرد حدة بٌنما

 النفط اسعار انفجار اثر على المعٌار يذا حول التضارب واشتد نامً كبلد وفنزوٌال متطور كبلد

 البلداا وفاصت القومً الد ل ما لنفطٌةا ال لٌج بلداا فً الفرد حدة زادت حٌث 0973 عا  بعد

(  02060)  العربٌة الماراتا فً القومً الد ل ما الفرد حدة بلؽت فقد ، أمرٌكا مثل المتقدمة

 وٌرى.  0972 لعا  دوالر(  7400)  القومً الد ل ما األمرٌكً الفرد حدة كانت بٌنما دوالر

 لالوجا جٌد مإشر لٌس القومً الد ل ما الفرد ندٌب زٌادة اا واالعمار للتنمٌة الدولً البنك

 ما كبٌرة الجزاء الحقٌقٌة التؽٌرات ما الكثٌر ٌ فً المإشر يذا إا حٌث ، التطور ما اال رى

 نؤتً وسوؾ ، التطور على تدل ا رى مإشرات يناك فاا لذلك ، الفقٌرة الطبقة والسٌما السكاا

)  ويما االصتدادي النمو عا للتعبٌر ذكرنايما اللذٌا المإشرٌا على ونالحظ ، بعضها ذكر على

 عا التعبٌر ت  سواء القومً الد ل على ٌعتمداا أنهما(  الفرد د ل ومتوسط،  القومً الد ل

 المالحظات بعض فهنالك لذلك ، الفرد لد ل بالمتوسط عبرعنا او الكلٌة بالقٌمة القومً الد ل

 : ويً علٌهما

 ال طا ما متفاوتة درجات على ٌحتوي احداء وكل إحداءات عا عبارة الد ل أرصا  إا -0

 ، القٌاسٌة باالرصا  الترجٌ  مثل م تلفة احدائٌة لعملٌات نتٌجة اال طاء يذل تنتج وصد

  .م تلفة صٌاسٌة ارصا  واست دا 

 الد ل فؤرصا   الكمٌة التؽٌرات عا فضالً  نوعٌة تؽٌرات تتضما االصتدادي النمو ظايرة إا -4

 .  للسكاا والثقافً التعلٌمً المستوى مثل النوعٌة التؽٌرات تعكس ال القومً

 للرفايٌة سلٌما مإشرا الٌعد لذلك ، الد ل يذا توزٌ  كٌفٌة القومً الد ل ارصا  التعكس -3
 بٌا او السكاا بٌا الد ول توزٌ  فً التفاوت ٌعظ  حٌث ، المجتم  الفراد االصتدادٌة

 فقد الفرد د ل ومتوسط القومً الد ل على الواردة للمالحظات ونتٌجة  الجؽرافٌة المناطق
 : المإشرات يذل وما التطور على تدل أ رى مإشرات اضافة بضرورة البعض نادى

 

 Guide to material quality of life:     ل حٌا  التالٌ  الااليٌ  للٌل -0

 للتطورالٌمكا كمقٌاس شٌوعــا االكثــر المعٌار ويً القومً الد ل ما الفرد حدة أا        
 الٌتبعها الحدة يذل ارتفاع اا ذلك ، االساسٌة االنساا لحاجات االستجابة لمدى كمقٌاس استعمالها

،  والكتابة القراءة معرفة انتشار او الوفٌات ان فاض او المتوص  العمر معدل فً تحسا بالضرورة
 الد ل ما الفرد حدة تكوا فقد األساسٌــة اننساا لحاجات مهما صدرا التعطً السٌاسة كانت اذا

 فً ٌدرؾ صد او العسكري لالنفاق ٌ دص فقد ، البالد د ل ٌذيب اٌا ولكا عالٌة القومً
 القومً الد ل توزٌ  فً العدالة ؼٌاب عا فضالً  ، والجدارٌات والندب كالقدور مظهرٌة شإوا

 المجتم  ما وواسعة كبٌرة طبقة يناك وبالمقابل ومترفة جدا ثرٌــة دؽٌرة طبقة يناك حٌث ،
 .  االنسانٌة الحاجات ابسط حتى بتدبٌر لها الحول الفقر فً موؼلة
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 كمإشرعلى للحٌاة المادٌة النوعٌة دلٌل ابتكار الى االصتدادٌٌا دف  اعالل فً ورد ما اا     
 :  (0) يً متؽٌرات ثالثة إلى الدلٌل يذا وٌستند التطور

 .  الوالدة عند المتوص  العمر بمتوسط مقاسا العمر طول  -أ  

 التعلٌ  ونسب البالؽٌا بٌا والكتابة القراءة معرفة معدل ما بمزٌج مقاسا العلمً التحدٌل -ب 
 . والعالً والثانوي االبتدائً

 ( .     الدوالر)  االجمالً المحلً الناتج ما الفرد بندٌب مقاسا المعٌشة مستوى  -ج 

 المتؽٌرات يذل ما متؽٌر ولكل ثابتتاا ويما ودنٌا وىــصد صٌمتاا حددت الدلٌل يذا ولبناء      
 :  تًلوكا الثالث

 . عاما 32-42 الوالدة عند المتوص  العمر •

 % .000 و% دفر(  فاكثر سنة 02)  البالؽٌا بٌا والكتابة القراءة معرفة •

 العملة م  الشرائٌة القوة تعادل وحسب(  بالدوالر)  االجمالً المحلً الناتج ما الفرد ندٌب •
 . دوالر الؾ 200000 – دوالر 000 المحلٌة

 :  االتٌة المعادلة وفق حدة على دلٌل كل حساب ٌمكا وينا     

 اُو٤ٔخ اُل٤ٗب  –اُو٤ٔخ أُطِوخ                      

 الدليل =   
 القٌمة الدنٌا         القٌمة القدوى ـــ                     

                             
 يو العمرالمتوص  دلٌل ٌكوا عاما 62 يو ما بلد فً الوالدة عند المتوص  العمر كاا فنذا        
 :  تًلكا

                                65- 15               41  

  16667  =             =   =   دليل العمر المتوقع    
                                85 - 15              61     

 

 وتقس  الثالث النتائج تجم  المعادلة يذل وفق حدل على دلٌل كل نتائج على الحدول وبعد      
 نواحً جمٌ  فً االعلى الى عامة حركة على تدل عالٌة الناتجة القٌمة كانت فاذا،  ثالث على

 . االصتدادي التطور لعملٌة نتاج بدوريا ويً،  البلد ذلك فً الحٌاة

 

  .  469ص -407ص،  0993تقرٌر التنمٌة البشرٌة ، منشورة لحساب برنامج االم  المتحدة االنمائً ، أمرٌكا ،  .0
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 :        الااق  استهالك تا القلل حص  -4

 إا بمعنى االصتدادي التطـور حالة م  اٌجابٌة بعالصة الطاصة استهالك ما الفرد حدة ترتبط    

 اا حٌث متوصعة يذل والعالصة ، االصتدادي البلد تطور م  الطاصة استهالك ما حدتا تزداد الفرد

 فعملٌة ، لها االساس المحرك يً كما الحدٌثة التكنلوجٌا عنادر ما مه  عندر يً الطاصة

 على ٌعتمد اصتداد الى الزراعة على ٌعتمد اصتداد ما تدرٌجٌا االنتقال تتضما االصتدادي التطور

 تجهٌز فً توس  ذلك ٌداحب ل  ما متطورة دناعٌة صاعدة ذي صتداداا  لق ٌمكا وال ، الدناعة

 القاعدة تطور وم  للبلد الدناعٌة القاعدة تطورت كلما تتزاٌد فالطاصة ، واستهالكها الطاصة

 ٌنتج االصتدادي التطور عملٌة اا كما والموادالت النقل شبكات تطور ذلك ٌتطلب الدناعٌة

 الطهً الؼراض الطاصة على الطلب زٌادة الى بدورل ٌإدي الذي الفردي الد ل زٌادة عنها

 .  ا رى متنوعة و دمات والتكٌٌؾ واالنارة

 ما الفرد حدة ، منها االصتدادي التطور على تدل التً اال رى المإشرات ما العدٌد ويناك    

 االتداالت وسائل انتشار مدى ، الثابت المال راس تراك  ما الفرد حدة ، التعلٌ  على األنفاق

 .    وؼٌريا االنتاجٌة ، العامة
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 النالث القصل

  العلال  ً التتحطط  الالطاايٌ  اإلجتالٌ  الاتال تعلفم

  4002 - 4002 ل تل 

 القطاعات مجمل فً الحادل التطور مدى القومً والناتج للد ل النمو معدالت تبٌا 

 احتساب فً الدراسة يذل اعتمدت وصد البحث مدة  الل للعراق القومً االصتداد دا ل االصتدادٌة

 القومٌة الحسابات دائرة عا دادرة بٌانات ما توفر ما على والقطاعٌة انجمالٌة النمو معدالت

 الحسابات بٌانات على االعتماد وجاء الت طٌط وزارة ما لإلحداء المركزي للجهاز التابعة

 . القطر فً االصتدادي النشاط مجمل عا تقرٌبٌة دورة لنا تقد  ألنها مطلقة بدورة القومٌة

 بعضها تربط التً والعالصات االصتدادٌة للنشاطات الرصمٌة الدورة تعنً القومٌة فالحسابات)      

(الواحد القطاع ودا ل تعاالقطا بٌا وال دمات السل  تدفق  الل ما
(0)  

 إحدائٌة بٌانات) يً أو

( . القومً الد ل ، القومً الناتج أيمها ما التً الكلٌة االصتدادٌة الظواير ما بمجموعة تتعلق

 تسهٌل ولؽرض أ رى إلى مدة ما القومً االصتداد على تطرأ التً التؽٌرات أسباب ولمعرفة

 األسعار است دا  ما البد كاا القومً والناتج للد ل النمو معدالت بٌا بمقارنات القٌا  عملٌة

 لسنة الثابتة األسعار است دمت فقد وعلٌا القٌمة عا األسعار تقلبات تؤثٌر استبعاد اجل ما الثابتة

 . والقطاعً انجمالً والناتج للد ل النمو لقٌاس( 4007)

 الد ل نمو معدالت األول المبحث ٌتناول مباحث ثالثةعلى  الفدل يذا تقسٌ  جرى وصد       

 انجمالً المحلً الناتج نمو معدالت فٌتناول الثانً المبحث أما منها الفرد ندٌب ومتوسط القومً

 الناتج تكوٌا فً االصتدادٌة المتؽٌرات بعض اثر لٌقٌس جاء فقد الثالث المبحث أما  صطاعاتا ونمو

 . انجمالً المحلً

 

 

 

 

 

   0993يناء عبد الحسٌا ، محاضرات فً الحسابات القومٌة ألقٌت على طلبة المرحلة الثانٌة ، صس  االصتداد ، جامعة بؽداد  -0    
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 انًثحث األٔل

 يؼذالخ انًُٕ اإلخًانيح نهذخم انقٕيي ٔيؼذالخ ًَٕ َصية انفرد 

  4002 –4002 في االقرصاد انؼراقي نهًذج

  4002 – 4002تعلفم الاتال اإلجتالٌ  ل لخل الطالتً العلاقً ل تل   : انًطهة األٔل  

اً للقٌمدة الكلٌدة مدا السدل  وال ددمات ٌدأال تقدٌراً تقرٌب لال ٌمث اُلفَ اُو٢ٓٞعلى الرؼ  ما أا       

بالضدرورة ددورة حقٌقٌدة  سالتً ٌنتجها المجتم  فدً سدنة معٌندة ، وعلدى الدرؼ  مدا كوندا ال ٌعكد

رفايٌة االصتدادٌة للمجمت  ، وال عا الطرٌقدة التدً ٌدت  فٌهدا توزٌد  يدذا الدد ل ، أال عا مستوى ال

 انا ٌعد أي  مإشر للنمو االصتدادي .

وتإكددد معدددالت النمددو المتؤرجحددة بددٌا االرتفدداع واالن فدداض  ددالل مدددة البحددث علددى مدددى                      

  بالبلداا النفطٌة المجاورة . مقارنةت لفا  انيمال الذي أداب االصتداد العراصً مما أدى إلى

( 128,9( نالحدظ أا الدد ل القدومً فدً العدراق ان فدض مدا )4وما مالحظة الجدول رصد  )      

حٌدث  4007وباألسعار الثابتة لسنة  4007دٌنار عا   ملٌار( 00000الى ) 4002دٌنار عا  ملٌار 

للمدة المدذكورة  دٌنار ملٌار( 704دٌنار ومتوسط ان فاض سنوي بلػ ) ملٌار( 4303بلػ االن فاض )

. 

ويناك أسباب عدة الن فاض الد ل القومً للمدة المدذكورة ولعدل فدً مقددمتها ضدعؾ الجهداز       

االنتاجً وعد  كفاٌتا مما ٌإدي الى ان فاض الد ل القومً ونددٌب الفدرد مندا ووجدود عددد كبٌدر 

لة وفً حالة استؽاللها التستؽل االستؽالل االمثل وتدمٌر الكثٌر ما الطاصدة ما الثروات ؼٌر المستؽ

االنتاجٌددة فددً العددراق والبنددى االرتكازٌددة نتٌجددة للحددرب العراصٌددة االمرٌكٌددة ممددا أدى الددى ان فدداض 

 معدالت النمو للد ل القومً .

( 02202الددى ) 4003دٌنددار عددا   ملٌددار( 03000فددً حددٌا نالحددظ زٌددادة الددد ل القددومً مددا )     

( 306دٌنددار ومتوسددط سددنوي للزٌددادة بلددػ ) ملٌددار( 0202وبزٌددادة بلؽددت ) 4000دٌنددار عددا   ملٌددار

 للمدة نفسها .دٌنار  ملٌار

ويناك أسباب عددة لزٌدادة الدد ل القدومً  دالل المددة المدذكورة أيمهدا نمدو االصتدداد العراصدً      

وشدهد انفتاحدداً دبلوماسدٌاً واصتدددادٌاً اذ تعدززت العالصددات مدد  الددول والدددعوة لعقدد اتفاصٌددات شددراكة 

نفط العراصدً اصتدادٌة وزٌادة حج  التبادل االصتدادي وتوسٌ  منافدذ التدددٌر عبدر تركٌدا فتددفق الد

 الى العال  مما ساعد على زٌادة النفقات النقدٌة فؤدى الى زٌادة الد ل القومً . 
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دٌندار عدا   ملٌدار( 06404فقدد ان فدض الدد ل القدومً مدا ) 4002 – 4004أما  دالل المددة      

دٌندار وبمتوسدط  ملٌدار( 3202حٌث بلػ االن فاض ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 04707الى ) 4004

  .دٌنار للمدة المذكورة  ملٌار( 306ان فاض سنوي بلػ )

( 4007( الددى التؽٌددرات فددً الددد ل القددومً باألسددعار الثابتددة لعددا  )4وٌشددٌر الجدددول رصدد  )     
 وتؤرج  معدالت النمو ارتفاعاً وان فاضاً . 

 (4) رقى خذٔل

 4002 – 4002 نهًذج انؼراق في انقٕيي انذخم ًَٕ يؼذالخ

 000=  4002                                                              لٌاال ت ٌالا                       

 انسُٕاخ
انذخم انقٕيي تاألسؼار انثاترح 

 4007نسُح 
 % يؼذل انًُٕ انسُٕي

2004 128910208 43.8 

2005 131860855.3 2.3 

2006 111821385.9 -15.2 

2007 100100816.6 -10.5 

2008 131003774.6 30.9 

2009 98631676.66 -24.7 

2010 117069119.5 18.7 

2011 145523898.8 24.3 

2012 162185475.5 11.4 

2013 170650776.8 5.2 

2014 162819763 -4.6 

2015 127650385.5 -21.6 
  اُغٜبى  ػ٠ِ ث٤بٗبد ثبالٍز٘بكٓؼلالد اُ٘ٔٞ ٖٓ هجَ اُجبؽش اُلفَ اُو٢ٓٞ ثبألٍؼبه اُضبثزخ ٝرْ ؽَبة 

 أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .                          
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(4002-4002( تعلفم اتال اللخل الطالتً  ً العلال ل تل  )00شكل لقع )

 

 (4الجدول رص  )المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات                           

    

  4002 – 4002تعلفم اتال اصٌب القلل تا اللخل الطالتً العلاقً ل تل   : انًطهة انثاَي      

ا الهدؾ الذي ٌسعى إلٌدا أددحاب القدرار مدا  دالل السٌاسدة االصتددادٌة يدو رفد  المسدتوى ا     

االصتدادٌة لجمٌ  السكاا دا دل االصتدداد القدومً ، وٌعدد رفد  متوسدط  المعاشً ومستوى الرفايٌة

 ندٌب الفرد ما الد ل القومً احد المإشرات الرئٌسة لتطور االصتداد القومً .

( فقددد ان فددض متوسددط د ددل الفددرد مددا الددد ل القددومً مددا 3ومددا مالحظددة الجدددول رصدد  )     

 فددداض نبا 4007( دٌندددار عدددا  3.374234266الدددى ) 4002( دٌندددار عدددا  2.729396062)

 ( دٌنار .0.322362372( دٌنار وبمتوسط ان فاض صدرل )0.377263293مقدارل )

الدى  4003دٌندار عدا  ( 2.432477237وازداد متوسط د ل الفدرد مدا الدد ل القدومً مدا )     

( دٌنددار ومتوسددط 0.030749026محققدداً زٌددادة صدددريا ) 4000( دٌنددار عددا  2.362006733)

 ( . 3( للمدة نفسها كما مبٌا فً الجدول رص  )0.040034437للزٌادة بلػ )سنوي 

الدى  4004( دٌنار عدا  2.720460220وان فض متوسط د ل الفرد ما الد ل القومً ما )     

( دٌندار ومتوسدط سدنوي 0.432023493بان فاض صدرل ) 4002(  دٌنار عا  3.226404423)

 للمدة نفسها .  ( دٌنار0.340462272لالن فاض صدرل )

تقلبدات معدددالت النمدو ارتفاعدداً وان فاضدداً لمتوسدط د ددل الفدرد ندداتج عددا التقلبدات فددً حجدد   إا     
 الد ل القومً أساسا .
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

128910208 131860855.3 
111821385.9 

100100816.6 

131003774.6 

98631676.66 
117069119.5 

145523898.8 
162185475.5 170650776.8 162819763 

127650385.5 

43.8 2.3 

-15.2 -10.5 

30.9 

-24.7 

18.7 

24.3 

11.4 
5.2 

-4.6 -21.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 %معدل النمو السنوي  2007الدخل القومً باألسعار الثابتة لسنة  السنوات



 

 ( 3خذٔل رقى )

 4007يؼذالخ ًَٕ يرٕسػ دخم انفرد يٍ انذخم انقٕيي تاألسؼار انثاترح نؼاو 

 انسُٕاخ
يرٕسػ دخم انفرد يٍ انذخم 

 تانذيُار انقٕيي

 %  يؼذل انًُٕ انسُٕي

 َصية انفرد انسكاٌ

2004 
4.749896064 

3.03 39.6 

2005 
4.715552917 

3.03 -0.7 

2006 
3.88127991 

3.03 -17.7 

2007 
3.372432566 

3.03 -13.1 

2008 
4.284277587 

3.02 27.0 

2009 
3.114900995 

3.55 -27.3 

2010 
3.603238547 

2.61 15.7 

2011 
4.365006733 

2.61 21.1 

2012 
4.741260551 

2.61 8.6 

2013 
4.862431201 

2.60 2.6 

2014 
4.522199387 

2.59 -7.0 

2015 
3.456202253 

2.58 -23.6 
  اُغٜبى أُوًي١   على بٌانات باالستنادت  حساب معدالت النمو ومتوسط د ل الفرد ما صبل الباحث 

 ٝكائوح االؽظبء اٌَُب٢ٗ .ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ                        
 

   

 (3الجدول رص  )المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات                        
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معدالت نمو متوسط دخل الفرد من الدخل القومي باألسعار الثابتة لعام ( 11)شكل رقم 
2007 

نصٌب % معدل النمو السنوي 
 الفرد

%  معدل النمو السنوي 
 السكان

متوسط دخل الفرد من الدخل 
 القومً بالدٌنار

 السنوات



 

 التيحث النااً 

 تعلفم الاتال اإلجتالٌ  الالطاايٌ  

       4002- 4002يؼذالخ انًُٕ اإلخًانيح نهُاذح انًحهي نهًذج  -: انًطهة األٔل   

أيددد  المإشدددرات االصتددددادٌة وتسدددت د  فدددً التحلٌدددل  يدددو احدددد اُ٘ااابرظ أُؾِااا٢ اإلعٔاااب٢ُ إا 

االصتدددادي وكلمددا تدد  معرفددة الندداتج علددى المسددتوى القطدداعً بشددكل دصٌددق كلمددا زادت أيمٌددة يددذا 

المإشر ، إذ أا مثل يذل المإشدرات كالنداتج المحلدً انجمدالً والدد ل القدومً تمثدل فرددة مهمدة 

ٌددز االصتددداد القددومً نحددو النمددو والتطددور االصتدددادٌة بتوجٌددا وتحف تلدددانعً ومت ددذي القددرارا

وتش ٌص االنحرافات بما ٌإدي إلدى تحسدٌا اننتداج لكافدة القطاعدات االصتددادٌة وذلدك مدا  دالل 

 توفر يذل المإشرات .

 (2) رقى خذٔل

 4002 – 4002 نهًذج انؼراق في انُاذح انًحهي االخًاني ًَٕ يؼذالخ

 

 000=  4002                                                          لٌاال ت ٌال

الااتج التح ً افجتالً  الساالام
 4002ياألسعال النايت  لسا  

 تعلل الاتال الساالي 
% 

2004 101.8 53.4 

2005 103.6 1.7 

2006 109.4 5.6 

2007 111.5 1.9 

2008 120.6 8.2 

2009 124.7 3.4 

2010 132.7 6.4 

2011 142.7 7.5 

2012 162.6 13.9 

2013 175.0 7.6 

2014 175.3 0.2 

2015 183.2 4.5 
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .على بٌانات  باالستنادت  حسابها ما صبل الباحث 
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 4002 – 4002 نهًذج انؼراق في انُاذح انًحهي االخًاني ًَٕ يؼذالخ (04شكل لقع ) 

 

 (2الجدول رص  )المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات                         

 

دٌندار عدا   ملٌدار( 00003( أا النداتج المحلدً االجمدالً صدد ازداد مدا )2وٌبٌا الجدول رصد  )      
دٌندار ومتوسدط  ملٌدار( 906بنسبة زٌادة كلٌة بلؽت ) 4007دٌنار عا   ملٌار( 00002الى ) 4002

دٌندار للمددة نفسدها فدً حدٌا حققدت القطاعدات االصتددادٌة معددالت  ملٌدار( 402سنوي للزٌادة بلػ )
 المذكرة أعالل . للمدة النمو التالٌة 

 

 (2)خذٔل رقى 

 (4007-4002اديح في انؼراق نهًذج )انًُٕ ٔاالًْيح انُسثيح نهقطاػاخ االقرص يؼذالخ

                                                                                   4007  =000 

 انقطاػاخ

 % األًْيح انُسثيح  %يؼذالخ انًُٕ انسُٕيح 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 
اُوطبػبد 

 65 64 64 65 3.3 5.5 0.2 40.0 اَُِؼ٤خ
اُوطبػبد 

 14 16 19 19 6.7- 12.3- 2.3 71.7 اُزٞى٣ؼ٤خ
اُوطبػبد 

 21 21 17 17 4.1 25.5 6.9 104.1 اُقل٤ٓخ
  أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .اُغٜبى على بٌانات  باالستنادت  حسابها ما صبل الباحث 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 السنوات 2007الناتج المحلً االجمالً باألسعار الثابتة لسنة  % معدل النموالسنوي للناتج



 

 

 

 (2المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )      

 

( فحقق الناتج المحلً االجمالً زٌادة كبٌرة عا المدة التً 4000 -4003أما  الل المدة ما )     

دٌندار عدا   ملٌدار( 02407الدى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 04006سبقت فقد ازداد حج  الناتج ما )

دٌنار للمددة  ملٌار( 202دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار (4400)بزٌادة كلٌة صدريا  4000

االصتدادٌة معدالت النمو التٌة  نفسها بٌنما حققت القطاعات
 

  المذكورة أعالل .  للمدة

 (1خذٔل رقى )

 (4000-4008انًُٕ ٔاالًْيح انُسثيح نهقطاػاخ االقرصاديح في انؼراق نهًذج ) يؼذالخ

                                                                                       4007  =000 

 انقطاػاخ

 % األًْيح انُسثيح  %يؼذالخ انًُٕ انسُٕيح 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4000 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4000 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4000 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4000 
اُوطبػبد 

 66 65 66 66 7.8 5.6 2.9 10.3 اَُِؼ٤خ
اُوطبػبد 

 14 14 14 14 8.1 12.8 0.9- 7.5 اُزٞى٣ؼ٤خ
اُوطبػبد 

 21 21 21 20 6.5 4.7 6.3 4.5 اُقل٤ٓخ
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 
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معدل 
النمو عام 

2004 

معدل 
النمو عام 

2005 

معدل 
النمو عام 

2006 

معدل 
النمو عام 

2007 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2004 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2005 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2006 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2007 

 % األهمٌة النسبٌة  %معدالت النمو السنوٌة 

40.0 
0.2 5.5 3.3 

65 64 64 65 71.7 

2.3 

-12.3 
-6.7 

19 19 16 14 104.1 
6.9 

25.5 4.1 

17 17 21 21 

  معدالت النمو واالهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في العراق( 13)شكل رقم 
 (2007-2004)للمدة 

 القطاعات الخدمٌة القطاعات التوزٌعٌة القطاعات السلعٌة



 

 

 

 (6المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                      

 

االجمدالً زٌدادة كبٌدرة المحلدً ( فقدد حقدق النداتج 4002 -4004أما  الل المدة مدابٌا عدا  )       

 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 03304الددى ) 4004دٌنددار عددا   ملٌددار( 06406فقددد ازداد الندداتج مددا )

دٌندار للمددة نفسدها  ملٌار( 204دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 4006محققاً زٌادة صدريا )

 ما القطاعات االصتدادٌة فقد حققت معدالت النمو التٌة للمدة المذكورة اعالل . أ

 (7خذٔل رقى )

 (4002 -4004انًُٕ ٔاالًْيح انُسثيح نهقطاػاخ االقرصاديح في انؼراق نهًذج ) يؼذالخ

                                                                                                                                          4007  =000 

 انقطاػاخ

 % األًْيح انُسثيح  %يؼذالخ انًُٕ انسُٕيح 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4004 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

يؼذل 

انًُٕ ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4004 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 

االًْيح 

انُسثيح ػاو 

4002 
اُوطبػبد 

 67 66 65 66 5.0 2.1 6.8 14.1 اَُِؼ٤خ
اُوطبػبد 

 17 17 17 17 5.0 1.8- 11.9 32.8 اُزٞى٣ؼ٤خ
اُوطبػبد 

 16 17 18 18 2.9 5.3- 5.6 0.04- اُقل٤ٓخ
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 
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معدل 
النمو عام 

2008 

معدل 
النمو عام 

2009 

معدل 
النمو عام 

2010 

معدل 
النمو عام 

2011 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2008 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2009 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2010 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2011 

 % األهمٌة النسبٌة  %معدالت النمو السنوٌة 

10.3 
2.9 5.6 7.8 

66 66 65 66 

7.5 

-0.9 

12.8 8.1 
14 14 14 14 

4.5 

6.3 

4.7 6.5 20 21 21 21 

  معدالت النمو واالهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في العراق( 14)شكل رقم 
 (2011-2008)للمدة 

 القطاعات الخدمٌة القطاعات التوزٌعٌة القطاعات السلعٌة



 

 

 
 (7المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )      

 

 

 ( 4002 – 4002/ يؼذالخ انًُٕ انقطاػيح في انؼراق نهًذج ) انًطهة انثاَي   

ة المتحققددة لالصتددداد العراصددً ـــددـة والقطاعٌـددـ( معدددالت النمددو انجمال40ٌٌبددٌا الجدددول رصدد  )     
 ، وفٌما ٌؤتً مل ص لمعدالت النمو للقطاعات االصتدادٌة الم تلفة :  4002 – 4002للمدة 
 :  انقطاػاخ انسهؼيح ٔذشًم -0

 الزراعة والؽابات والدٌد . - أ

 التعدٌا والمقال  وٌشمل :   - ب

   تاقي انرؼذيٍ ٔانًقانغ -4انُفػ انخاو        -0

 الدناعة التحوٌلٌة . -جـ
 الكهرباء والماء -د 

 البناء والتشٌٌد -يـ
 

لقددد اسددتطاعت يددذل القطاعددات أا تحقددق معدددالت النمددو العالٌددة لددبعض السددنوات  ددالل مدددة 

رؼ  أا نسدبة االسدتثمارات المالٌدة فٌهدا علدى الدمعدالت نمدو من فضدة ،  أ رىالبحث وفً سنوات 

تكاد تكوا ضئٌلة ما مجمل األنفداق الحكدومً ، حٌدث سدايمت ال بدرة العراصٌدة فدً معالجدة الكثٌدر 

 واال تناصات التً حدلت فً األنشطة االصتدادٌة مما مكنها ما إدامة الحٌاة فٌها . ما التوصفات
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معدل 
النمو عام 

2012 

معدل 
النمو عام 

2013 

معدل 
النمو عام 

2014 

معدل 
النمو عام 

2015 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2012 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2013 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2014 

االهمٌة 
النسبٌة 
عام 
2015 

 % األهمٌة النسبٌة  %معدالت النمو السنوٌة 

14.1 6.8 2.1 5.0 
66 65 66 67 

32.8 
11.9 

-1.8 

5.0 
17 17 17 17 

-0.04 

5.6 

-5.3 

2.9 18 18 17 16 

  معدالت النمو واالهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في العراق( 15)شكل رقم 
 (2015 -2012)للمدة 

 القطاعات الخدمٌة القطاعات التوزٌعٌة القطاعات السلعٌة



 

 

 (4002-4002الاتال لتجتالع افاشا  الس عٌ   ً العلال ل تل  ) تعلفم( 8جلالل لقع )           

 000=  4002                                                     لٌاال ت ٌال         

 انسُٕاخ
تاألسؼار  يدًٕع االَشطح انسهؼيح

 % يؼذل انًُٕ انسُٕي 4007انثاترح نسُح 

2004 66.4 40.0 

2005 66.5 0.2 

2006 70.1 5.5 

2007 72.5 3.3 

2008 80.0 10.3 

2009 82.3 2.9 

2010 86.9 5.6 

2011 93.7 7.8 

2012 106.9 14.1 

2013 114.2 6.8 

2014 116.5 2.1 

2015 122.4 5.0 
   اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 (4002-4002الاتال لتجتالع افاشا  الس عٌ   ً العلال ل تل  ) تعلفم (06شكل لقع )         

 

 (3اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )المددر/ ما اعداد الباحث                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

66.4 66.5 70.1 72.5 80 82.3 86.9 93.7 106.9 114.2 116.5 122.4 
40 

0.2 5.5 3.3 
10.3 2.9 5.6 

7.8 
14.1 6.8 2.1 5 

 %معدل النمو السنوي  مجموع االنشطة السلعٌة السنة



 

 ملٌددار (66ل4مددا )السددلعٌة ندداتج القطاعددات اجمددالً ازداد ( فقددد 3ومددا مالحظددة الجدددول رصدد  )

دٌندددار  ملٌدددار( 600محققددداً زٌدددادة بلؽدددت ) 4007عدددا  دٌنار ملٌدددار( 7402الدددى ) 4002عدددا  دٌنار
فددً ندداتج سددلعً دٌنددار وتبلددػ نسددبة مسددايمة كددل صطدداع  ملٌددار( 002ومتوسددط سددنوي للزٌددادة بلددػ )

 القطاعات السلعٌة لهذل المدة كالتً :
 

 (4007-4002نهًذج ) االَشطح انسهؼيح اخًانيفي  انسهؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 9خذٔل رقى )

                                                                              4007  =000 

  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 

 

 (9المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )               
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8 

85 

2 1 3 
11 

79 

2 1 7 11 

79 

2 1 7 8 

82 

3 1 7 

الزراعة والغابات  -أ
 والصٌد

الصناعة  -ج   التعدٌن والمقالع -ب
 التحوٌلٌة

 البناء والتشٌٌد -هـ الكهرباء والماء -د

 نسبة مساهمة القطاعات السلعية في اجمالي االنشطة السلعية( 17)شكل رقم 
 (2007-2004)للمدة 

 

 % 2005االهمٌة النسبٌة لعام  % 2004االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2007االهمٌة النسبٌة لعام  % 2006االهمٌة النسبٌة لعام 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 8 11 11 8 اُيهاػخ ٝاُـبثبد ٝاُظ٤ل -أ

 82 79 79 85 اُزؼل٣ٖ ٝأُوبُغ  -ة

 3 2 2 2 اُظ٘بػخ اُزؾ٤ِ٣ٞخ -ط

 1 1 1 1 اٌُٜوثبء ٝأُبء -ك

 7 7 7 3 اُج٘بء ٝاُزش٤٤ل -ٛـ



 

 

( 9307الدى ) 4003دٌندار عدا   ملٌدار( 3000ما )لالنشطة السلعٌة االجمالً وازداد الناتج 
 ملٌدار( 302دٌنار ومتوسط سنوي للزٌدادة بلدػ ) ملٌار( 0307بزٌادة بلؽت ) 4000دٌنار عا   ملٌار

 كالتً :االنشطة السلعٌة  فً اجمالً ناتج السلعٌةدٌنار بٌنما كانت نسبة مسايمة القطاعات 

 (4000-4008نهًذج ) االَشطح انسهؼيح اخًانيفي  انسهؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 00خذٔل رقى )

                                                                                   4007  =000 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

 7 6 6 6 اُيهاػخ ٝاُـبثبد ٝاُظ٤ل -أ

 80 79 83 83 اُزؼل٣ٖ ٝأُوبُغ  -ة

 3 3 3 2 اُظ٘بػخ اُزؾ٤ِ٣ٞخ -ط

 1 1 1 1 اٌُٜوثبء ٝأُبء -ك

 9 10 7 7 اُج٘بء ٝاُزش٤٤ل -ٛـ
  كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ . اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء /ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 

 (00المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                 
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الزراعة  -أ
والغابات 
 والصٌد

التعدٌن  -ب
   والمقالع

الصناعة  -ج
 التحوٌلٌة

الكهرباء  -د
 والماء

البناء  -هـ
 والتشٌٌد

6 

83 

2 1 7 6 

83 

3 1 7 6 

79 

3 1 10 7 

80 

3 1 9 

 نسبة مساهمة القطاعات السلعية في اجمالي االنشطة السلعية( 18)شكل رقم 
 (2011-2008)للمدة 

 

 % 2009االهمٌة النسبٌة لعام  % 2008االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2011االهمٌة النسبٌة لعام  % 2010االهمٌة النسبٌة لعام 



 

 

الدددى  4004دٌندددار عدددا   ملٌدددار( 00609وازداد النددداتج االجمدددالً لالنشدددطة السدددلعٌة مدددا )

ومتوسط سدنوي للزٌدادة بلدػ دٌنار  ملٌار( 0202) مقداريابزٌادة  4002دٌنار عا   ملٌار( 04402)

فددً مجمددل ندداتج  السددلعٌةدٌنددار للمدددة نفسددها فددً حددٌا كانددت نسددبة مسددايمة القطاعددات  ملٌددار( 309)

 االنشطة السلعٌة كالتً :

 
 (4002-4004نهًذج ) االَشطح انسهؼيح اخًانيفي  انسهؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 00خذٔل رقى )

                                                                                           4007 =000 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4004 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 3 6 7 6 اُيهاػخ ٝاُـبثبد ٝاُظ٤ل -أ

 83 78 76 79 اُزؼل٣ٖ ٝأُوبُغ  -ة

 1 2 2 3 اُظ٘بػخ اُزؾ٤ِ٣ٞخ -ط

 2 2 2 2 اٌُٜوثبء ٝأُبء -ك

 11 12 13 11 اُج٘بء ٝاُزش٤٤ل -ٛـ
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 
 

 

 (00بٌانات الجدول رص  )المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على                
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الزراعة  -أ
والغابات 
 والصٌد

التعدٌن  -ب
   والمقالع

الصناعة  -ج
 التحوٌلٌة

الكهرباء  -د
 والماء

البناء  -هـ
 والتشٌٌد

6 

79 

3 2 
11 7 

76 

2 2 
13 6 

78 

2 2 
12 

3 

83 

1 2 
11 

 نسبة مساهمة القطاعات السلعية في اجمالي االنشطة السلعية( 19)شكل رقم 
 (2015-2012)للمدة 

 

 % 2013االهمٌة النسبٌة لعام  % 2012االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2015االهمٌة النسبٌة لعام  % 2014االهمٌة النسبٌة لعام 



 

 

وٌالحظ ما  الل البٌانات أا صطاع التعدٌا والمقال  بضمنها )الدنفط ال دا  ، واندواع ا درى 

ٌدة القطاعدات السدلعٌة ما حٌث االيمٌة النسدبٌة علدى حسداب بقما التعدٌا( صد احتل المرتبة االولى 

األجنبً والذي ٌت  االعتماد علٌدا فدً تموٌدل اال رى ، ألا يذا القطاع ٌمثل المددر الرئٌسً للنقد 

مدددروفات الحكومددة االسددتثمارٌة واالسددتهالكٌة وعملٌددات االسددتٌراد التددً شددهدت توسددعاً ملحوظدداً 

حٌث تتؤثر صٌمة الناتج المحلً االجمالً بشكل كبٌر بقٌمدة نداتج يدذا القطداع أكثدر  4002 الل عا  

ا ٌدؤتً معدددالت نمددو كددل صطدداع ضددما األنشددطة ٌمددمدا ؼٌددرل فددً القطاعددات االصتدددادٌة اال ددرى وف

 ة  الل مدة الدراسة وكالتً : ـــالسلعٌ

 : اشاا قااع الزلاي  - أ

دٌنددار عددا   ملٌددار( 2الددى ) 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 202ان فددض ندداتج يددذا القطدداع مددا )

دٌندار  ملٌار( 0.0بلػ ) لالن فاضدٌنار ومتوسط سنوي  ملٌار( 0.2وبان فاض بلػ ) 4007

 للمدة نفسها . 

وٌعددود االن فدداض الددى عدددة أسددباب أيمهددا أا يددذا القطدداع الحٌددوي الٌددزال ٌعددانً العدٌددد مددا 

منها شحة المٌال وارتفداع ملوحدة االراضدً نتٌجدة تدديور شدبكات الدري المشاكل والمعوصات 

والبددزل عبددر عقددود مددا الددزما كددذلك انتشددار االمددراض واالوبئددة وعددد  اسددت دا  التقنٌددات 

 الحدٌثة ... الخ . 

دٌنددار عددا   ملٌددار( 602الددى ) 4003دٌنددار عددا   ملٌددار( 207وازداد ندداتج يددذا القطدداع مددا )

دٌندار للمددة  ملٌدار( 0.2دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 0.3بزٌادة بلؽت ) 4000

 نفسها . 

وتعزى يذل الزٌادة الى المسايمة الجادة ما صبل الحكومة فً ادالح الواص  الزراعدً بشدقٌا 

النباتً والحٌوانً ودع  الجهود المبذولة ما صبل وزارة الزراعة لتنمٌدة وتطدوٌر يدذا القطداع 

فدً زراعدة المحاددٌل الزراعٌدة السدتراتٌجٌة مدا بما ٌ د  األما الؽذائً ما  دالل التوسد  

الشدعٌر والدرز والتدً تشدكل نسدبة مرتفعدة مدا انتداج المحاددٌل الحقلٌدة فدً القطدر الحنطة و

 اضافة الى دع  جهود وزارة الموارد المائٌة فً عملها الساند لالنتاج الزراعً .....الخ . 

 ملٌدار( 6( حٌث ان فدض مدا )4002-4004فً حٌا ان فض ناتج يذا القطاع  الل المدة )

دٌنددار  ملٌددار( 403) وبان فدداض بلددػ 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 307الددى ) 4004دٌنددار عددا  

 للمدة نفسها .دٌنار  ملٌار( 0.6ومتوسط سنوي لالن فاض بلػ )
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وٌعود االن فاض الحادل فً نشاط يذا القطاع الدى االن فداض الكبٌدر فدً انتداج المحاددٌل 
المسدداحة المزروعددة بهددذٌا السددتراتٌجٌة )الحنطددة ، الشددعٌر( والددذي ٌعددزى الددى ان فدداض 

المحدددولٌا وعددد  شددمول كددل مددا المحافظددات )نٌنددوى ، االنبددار ، دددالح الدددٌا( ال اضددعة 
 لسٌطرة داعش بعملٌة المس  الزراعً .

 
 : اشاا قااع التعلٌا الالتطالع  - ب

ٌمثددل الددنفط للعددال  الدددناعً عدددب الحٌدداة وٌمثددل الددنفط للعددراق المددورد الددرئٌس لالٌددرادات 
المالٌة والتً تساي  فً تطوٌر االصتداد القومً حٌدث ٌمثدل العدراق المرتٌدة ال امسدة عالمٌداً 
ما حٌث االنتاج ، وٌملك ثانً أكبر احتٌاطً فً العال  وفٌما ٌؤتً اٌجاز بمعدالت النمو لهدذا 

 .القطاع  الل مدة البحث 
 عدا دٌنار  ملٌار( 2903) الى 4002دٌنار عا   ملٌار( 2602فقد ازداد ناتج يذا القطاع ما )

دٌنددار  ملٌددار( 0.7بلددػ )دٌنددار ومتوسددط سددنوي للزٌددادة  ملٌددار( 409وبزٌددادة بلؽددت ) 4007
 للمدة نفسها .

دٌندار عدا   ملٌدار( 7206الدى ) 4003دٌندار عدا   ملٌار( 6607وازداد ناتج يذا القطاع ما )
دٌنار للمدة نفسدها  ملٌار( 4دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 3بزٌادة بلؽت ) 4000

 . 
( حٌددث ازداد مددا 4002-4004ندداتج يددذا القطدداع  ددالل المدددة مددا )ونالحددظ أٌضدداً زٌددادة 

( 07بزٌدادة صددريا ) 4002دٌنار عدا   ملٌار( 00003الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار( 3203)
 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار( 204دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار

 اددة بعدد عدودة الزٌادة الحادلة فً يذا القطداع الدى ارتفداع ددادرات الدنفط ال دا  وتعود 
 تددٌر النفط عبر المنفذ الشمالً م  ارتفاع أسعار النفط عالمٌاً .

 
 : اشاا قااع الصااي  التحالٌ ٌ   -ج

للقطاع الدناعً أيمٌدة كبٌدرة فدً النداتج المحلدً انجمدالً فهدو القطداع األساسدً فدً بنداء      
القاعدة اننتاجٌة الالزمة لتطوٌر بنٌة االصتداد القومً وتحوٌلا إلدى اصتدداد متندوع بددالً مدا 

مادة أولٌة كؤا تكوا زراعٌة أو است راجٌة ، على تددٌرل  فًاصتداد أحادي الجانب ٌعتمد 
توفر الدناعة الكثٌر ما متطلبات نمو وتوسٌ  القطاعات األ رى كالزراعة والنقدل  حٌافً 

... الدددخ  وذلدددك مدددا  دددالل الكثٌدددر مدددا العالصدددات المتدا لدددة بدددٌا يدددذا القطددداع والقطاعدددات 
األ ددرى كمددا ٌسدداي  القطدداع الدددناعً بتددوفٌر الكثٌددر مددا األمددوال عددا طرٌددق  االصتدددادٌة

ٌؤتً وارد االصتدادٌة وزٌادة إنتاجٌة العمل وراس المال  وفٌما ـل للمـق االستؽالل االمثـتحقٌ
 . أٌجاز بمعدالت نمو يذا القطاع  الل مدة البحث
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دٌندار عدا   ملٌدار( 003الدى ) 4002دٌندار عدا   ملٌدار( 006فقد ازداد ناتج يذا القطاع مدا )    

دٌنددار  ملٌددار( 0.02دٌنددار ومتوسددط سددنوي للزٌددادة بلددػ ) ملٌددار( 0.4بزٌددادة صدددريا ) 4007

 للمدة نفسها .

بمقددار  4000دٌنار عدا   ملٌار( 409الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 009وازداد الناتج ما )    

 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار( 0.42دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 0زٌادة بلػ )

وٌعددزى ذلددك الددى ارتفدداع القٌمددة المضددافة لددبعض الدددناعات التحوٌلٌددة مثددل )الدددناعات     

الكهربائٌدددة ، الكٌمٌاوٌدددة ، النسدددٌجٌة ، الثددداث ، الددددناعات المعدنٌدددة والهندسدددٌة وددددناعة 

 االسمنت ... الخ . 

عدا   دٌندار ملٌدار( 002الدى ) 4004دٌندار عدا   ملٌدار( 409وان فض ناتج يذا القطاع مدا )    

( 0.32دٌنددار ومتوسددط سددنوي لالن فدداض بلددػ ) ملٌددار( 002بمقدددار ان فدداض بلددػ ) 4002

 دٌنار للمدة نفسها .  ملٌار

( 34وٌعزى يذا االن فاض الدى صٌدا  وزارة الددناعة بددمج وتقلدٌص شدركاتها لتددل الدى )    

( شددركة وتوصددؾ االنتدداج بددبعض المعامددل والشددركات مثددل معامددل 37شددركة بعددد أا كانددت )

سدمنت الفلوجدة ، حمددا  العلٌدل ، وسدمنت سددنجار والشدركة العامدة لدددناعة االسدمدة المنطقددة 

ة للفوسدددفات بسدددبب الوضددد  األمندددً وانقطددداع التٌدددار الكهربدددائً والشدددركة العامدددالشدددمالٌة ، 

ولفترات طوٌلة مما انعكس فدً توصدؾ عملٌدة االنتداج انهٌدار البندى التحتٌدة الدى جاندب تدردي 

، توصدؾ أؼلدب عملٌدات الوض  األمنً فً المناطق المسٌطر علٌها ما صبل عدابات داعدش 

الدولددة وات فدداض االنفدداق االسددتثماري االسددتثمار فددً يددذا القطدداع بسددبب العجددز فددً موازنددة 

 والؽاء بعض المشارٌ  وتؤجٌلها لسنوات الحقة .

     

 قااع الكهلياء الالتاء :اشاا   لـ

دٌنددار عددا   ملٌددار( 0.9الددى ) 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 0.7ازداد ندداتج يددذا القطدداع مددا )    

دٌنددار  ملٌددار( 0.02دٌنددار ومتوسددط سددنوي للزٌددادة بلددػ ) ملٌددار( 0.4بزٌددادة صدددريا ) 4007

 للمدة نفسها .

بزٌددادة  4000دٌندار عدا   ملٌدار( 002الدى ) 4003دٌندار عددا   ملٌدار( 0وازداد النداتج مدا )    

 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار( 0.0ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ )دٌنار  ملٌار( 0.2بلؽت )
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 ملٌدار( 006( حٌدث ازداد مدا )4002-4004زٌدادة نداتج يدذا القطداع للمددة )ونالحظ أٌضاً     

دٌنددار  ملٌددار( 0.2بزٌددادة صدددريا ) 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 400الددى ) 4004دٌنددار عددا  

 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار( 0.0ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ )

ت التشدؽٌل الرئٌسدٌة والتدً وتعزى تلك الزٌادة الى اضافة وحدات انتاج جدٌدة ضدما محطدا    

 سايمت الى حد ما فً رف  مستوى االنتاج . 

 

 قااع اليااء الالتشٌٌل :اشاا   -هـ

دٌنددار عددا   ملٌددار( 209الددى ) 4002دٌنددار عددا   ملٌددار( 404مددا )ازداد ندداتج يددذا القطدداع      

دٌندار  ملٌدار( 0.7دٌندار ومتوسدط سدنوي للزٌدادة بلدػ ) ملٌدار( 407وبزٌادة بلؽت ) 4007

 للمدة نفسها .

 4000دٌنددار عددا   ملٌددار( 303الددى ) 4003دٌنددار عددا   ملٌددار( 206وازداد الندداتج مددا )     

دٌنددار للمدددة  ملٌددار( 0.7دٌنددار ومتوسددط سددنوي للزٌددادة بلددػ ) ملٌددار( 407وبزٌددادة صدددريا )

 نفسها .

 ملٌددار( 0303الددى ) 4004دٌنددار عددا   ملٌددار( 0400وكددذلك ازداد ندداتج يددذا القطدداع مددا )     

( 0.22دٌندار ومتوسدط سدنوي للزٌدادة بلددػ ) ملٌددار( 003بزٌدادة صددريا ) 4002دٌندار عدا  

 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار

نالحظ استمرار زٌادة ناتج يذا القطاع حٌث شهد صطاع البناء والتشٌٌد تحركاً واضحاً علدى      

لمتمثل فً بناء دور السكا والدكاكٌا والتوس  فً أبنٌة أثر التحسا النسبً للوض  األمنً ا

المستشفٌات والمستودفات وٌإمل التوس  فً نشاط يدذا القطداع مسدتقبالً مدا  دالل تدوفٌر 

البٌئة المناسبة للتوس  فً عملٌات البناء واالعمار وجذب واسدتقطاب االسدتثمارات المحلٌدة 

 واالجنبٌة . 
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 -:  ٔذشًم يحقطاػاخ انرٕزيؼان  -4

 . وال زا النقل والموادالت - أ
 والفنادق وما شابا .تجارة الجملة والمفرد   - ب

 البنوك والتؤمٌا . -جـ   

 (4002-4002انًُٕ نًدًٕع االَشطح انرٕزيؼيح في انؼراق نهًذج ) يؼذالخ( 04خذٔل رقى )

 000=  4007                                                ديُار يهيار                     

  
  

   اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 
 

 (4002-4002( تعلفم الاتال لتجتالع افاشا  التالزٌعٌ   ً العلال ل تل  )40شكل لقع )

 

 (04المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                
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 %معدل النمو السنوي  2007مجموع األنشطة التوزٌعٌة باألسعار الثابتة لسنة  السنوات

 
 السنوات

مجموع األنشطة التوزيعية 
 2007باألسعار الثابتة لسنة 

 
 معدل النمو السنوي %

2004 18.9 71.7 

2005 19.4 2.3 

2006 17.0 -12.3 

2007 15.8 -6.7 

2008 17.0 7.5 

2009 16.9 -0.9 

2010 19.0 12.8 

2011 20.6 8.1 

2012 27.4 32.8 

2013 30.6 11.9 

2014 30.0 -1.8 

2015 31.6 5.0 



 

 

( 0309ما ) التوزٌعٌةناتج القطاعات اجمالً  ان فض( فقد 04وما مالحظة الجدول رص  )      
دٌنار  ملٌار( 300وبان فاض صدرل ) 4007دٌنار عا   ملٌار( 0203الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار

دٌنار لهذل المدة بٌنما كانت نسبة مسايمة القطاعات  ملٌار( 0.3)ومتوسط سنوي لالن فاض بلػ 
 التوزٌعٌة كالتً : لننشطةالناتج  ًما اجمال التوزٌعٌة

 

 (4007-4002نهًذج ) االَشطح انرٕزيؼيح اخًانيفي  انرٕزيؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 03خذٔل رقى )

                                                                                      4007  =000 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 46 52 61 64 اُ٘وَ ٝأُٞاطالد ٝاُقيٕ -أ

 44 44 36 33 رغبهح اُغِٔخ ٝأُلوك ٝاُل٘بكم ٝٓب شبثٚ-ة

 10 4 3 2 اُج٘ٞى ٝاُزي٤ٖٓ  -ط
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 

 (03المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                 

 

       

 

 

 

 

      74 

 % 2004االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2005االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2006االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2007االهمٌة النسبٌة لعام 

64 

61 

52 

46 

33 

36 

44 

44 

2 

3 

4 

10 

 االنشطة التوزيعيةاجمالي في التوزيعية نسبة مساهمة القطاعات ( 21)شكل رقم 
 (2007-2004)للمدة 

   
 النقل والمواصالت والخزن -أ تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه-ب   البنوك والتأمٌن -ج



 

 

 ملٌار( 4006الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 0700)ما  ناتج القطاعات التوزٌعٌةاجمالً وازداد  

دٌنار  ملٌار( 009دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 306وبزٌادة بلؽت ) 4000دٌنار عا  

التوزٌعٌة  لننشطةما اجمالً الناتج  التوزٌعٌةللمدة نفسها بٌنما كانت نسبة مسايمة القطاعات 

 كالتً :ـ 

  

 (4000-4008نهًذج ) االَشطح انرٕزيؼيح اخًانيفي  انرٕزيؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 02خذٔل رقى )

                                                                                       4007  =000 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

 37 40 41 45 اُ٘وَ ٝأُٞاطالد ٝاُقيٕ -أ

 54 53 50 44 رغبهح اُغِٔخ ٝأُلوك ٝاُل٘بكم ٝٓب شبثٚ-ة

 9 8 9 11 اُج٘ٞى ٝاُزي٤ٖٓ  -ط
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 

 (02رص  )المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول                  
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 % 2008االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2009االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2010االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2011االهمٌة النسبٌة لعام 

45 

41 

40 

37 

44 

50 

53 

54 

11 

9 

8 

9 

 االنشطة التوزيعيةاجمالي في التوزيعية نسبة مساهمة القطاعات ( 22)شكل رقم 
 (2011-2008)للمدة 

 

 النقل والمواصالت والخزن -أ تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه-ب   البنوك والتأمٌن -ج



 

 

 ملٌار( 3006الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار( 4702هذل القطاعات ما )االجمالً لناتج الوازداد      

 ملٌار( 0002بلػ )دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة  ملٌار( 204دة صدريا )اوبزٌ 4002دٌنار عا  

 لننشطةما اجمالً الناتج  التوزٌعٌةدٌنار للمدة نفسها ، فً حٌا كانت نسبة مسايمة القطاعات 

 التوزٌعٌة كالتً :ـ 

 (4002-4004نهًذج ) االَشطح انرٕزيؼيح اخًانيفي  انرٕزيؼيح( َسثح يساًْح انقطاػاخ 02خذٔل رقى )

                                                                                       4007  =000 

 انقطاػاخ
االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4004 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح 

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 45 45 41 38 اُ٘وَ ٝأُٞاطالد ٝاُقيٕ -أ

 47 49 49 53 رغبهح اُغِٔخ ٝأُلوك ٝاُل٘بكم ٝٓب شبثٚ-ة

 7 6 10 10 اُج٘ٞى ٝاُزي٤ٖٓ  -ط
   اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

  

 

 (02المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                

 : الالخزا قااع الاطل الالتالاصالماشاا    

ٌلعب صطاع النقل والموادالت دوراً مهماً فً عملٌة التنمٌة االصتدادٌة واالجتماعٌة 

المستدامة ويو ٌشكل مكوناً مهماً ما البنٌة االساسٌة لالصتداد الوطنً لما لا ما تؤثٌر على 

القطاعات االصتدادٌة اال رى مثل صطاع الدناعة ، التجارة وصطاع السٌاحة وؼٌريا ما 

 نشطة االصتدادٌة الم تلفة حٌث أا ينالك عالصة طردٌة بٌا التطور القطاعات واال
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 % 2012االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2013االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2014االهمٌة النسبٌة لعام 

 % 2015االهمٌة النسبٌة لعام 

38 

41 

45 

45 

53 

49 

49 

47 

10 

10 

6 

7 

 نسبة مساهمة القطاعات التوزيعية في اجمالي االنشطة التوزيعية( 23)شكل رقم 
 (2015-2012)للمدة 

 

 النقل والمواصالت والخزن -أ تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه-ب   البنوك والتأمٌن -ج



 

 

االصتدادي واالجتماعً للبلد ومستوى نمو وتطور صطاع النقل كوا النمو االصتدادي ٌتؤثر 

 وفٌما ٌؤتً اٌجاز بمعدالت نمو يذا القطاع .  بدورة مباشرة بكفاءة صطاع النقل ومرونتا ،

دٌنار  ملٌار( 703الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 0404يذا القطاع ما )فقد ان فض ناتج 

( 004دٌنار ومتوسط سنوي لالن فاض بلػ ) ملٌار( 209وبان فاض صدرل ) 4007عا  

 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار

كاا لها األثر الكبٌر فً تدمٌر  4003وٌعود سبب االن فاض الى الحرب على العراق عا  

 الكثٌر ما الطرق سواء الدا لٌة أو ال ارجٌة بما فٌها سكك الحدٌد .

دٌنار عا   ملٌار( 707الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 706وازداد ناتج يذا القطاع ما )

دٌنار  ملٌار( 00042دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 000وبزٌادة صدريا ) 4000

 للمدة نفسها .

دٌنار عا   ملٌار( 0203الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار( 0003ما ) وكذلك ازداد الناتج

دٌنار للمدة  ملٌار( 0دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 2وبزٌادة بلؽت ) 4002

 نفسها . 

وٌعود ذلك الى التحسا الكبٌر فً أداء نشاط يذل القطاع المه  والحٌوي سٌما فً مجال 

اتساع شبكة  طوط النقل الجوي وزٌاة نشاط شركات القطاع ال اص للنقل البري وفت  

 شبكات االتدال الحدٌثة . 

 

 : الالقاالل اشاا قااع تجال  الجت   الالتقلل   - أ

 صطاع التجارة ما القطاعات المهمة الداعمة للقاعدة االصتدادٌة . ٌعتبر 

دٌنار عا   ملٌار( 700الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 603ازداد ناتج يذا القطاع ما )

دٌنار  ملٌار (004دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 007وبزٌادة صدريا ) 4007

 للمدة نفسها .

 4000دٌنار عا   ملٌار( 0000الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 706وازداد الناتج ما )

دٌنار للمدة  ملٌار( 0032دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 302وبزٌادة بلؽت )

 نفسها .

دٌنار  ملٌار( 0209الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار( 0202وكذلك ازداد ناتج يذا القطاع ما )

 ملٌار( 000ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ )دٌنار  ملٌار( 0.2وبزٌادة صدريا ) 4002 عا 

 دٌنار للمدة نفسها .

 وتعود أسباب الزٌادة الى اتساع دور صطاع التجارة على مستوى الجملة والمفرد .
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 اشاا قااع الياالك الالتأتٌا :  -ج

يذا القطاع دوراً مهماً فً تحفٌز ودف  عملٌة النمو االصتدادي حٌث تساي  ٌلعب نشاط      

المدارؾ فً تقد  ور اء االصتداد ما  الل فرص العمل والوظائؾ التً ت لقها ، فضالً 

عا توفٌر االئتماا لالفراد والشركات فً ادارة مشارٌعه  والتً تساي  فً تولٌد الناتج 

سوق مالٌة متطورة تساي  فً تحفٌز االستثمارات سواء  المحلً االجمالً مما ٌعنً  لق

 المحلً أو األجنبً . 

دٌنار عا   ملٌار( 002الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 002ازداد ناتج يذا القطاع ما )    

دٌنار  ملٌار( 0.42دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 0وبزٌادة صدريا ) 4007

 للمدة نفسها .

 4000دٌنار عا   ملٌار( 009الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 003وازداد الناتج ما )    

دٌنار للمدة  ملٌار( 0.042دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 0.0وبزٌادة بلؽت )

 نفسها .

وتعود أسباب الزٌادة لما شهدل يذا القطاع ما تطور واس  وكبٌر على مستوى فعالٌاتا     

 تا .ونشاطا

دٌنار عا   ملٌار( 402الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار( 406ما )وان فض ناتج يذا القطاع     

 ملٌار( 0002دٌنار ومتوسط سنوي لالن فاض بلػ ) ملٌار( 004وبان فاض صدرل ) 4002

 .دٌنار للمدة نفسها ، وٌعزى ذلك الى ان فاض معدل نمو صطاع البنوك والتؤمٌا

 انقطاػاخ انخذييح ٔذشًم :  -3

 ملكٌة دور السكا . -أ 

 االجتماعٌة والش دٌة .  دمات التنمٌة - ب
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 (4002-4002انًُٕ نًدًٕع االَشطح انخذييح في انؼراق نهًذج ) يؼذالخ( 01خذٔل رقى )

  000=  4007                                                         ديُاريهيار                    

 انسُٕاخ
يدًٕع االَشطح انخذييح 

 4007تاالسؼار انثاترح نسُح 
 يؼذل انًُٕ انسُٕي %

2004 16.9 104.1 

2005 18.0 6.9 

2006 22.7 25.5 

2007 23.6 4.1 

2008 24.7 4.5 

2009 26.3 6.3 

2010 27.5 4.7 

2011 29.3 6.5 

2012 29.3 0.0 

2013 30.9 5.6 

2014 29.3 -5.3 

2015 30.1 2.9 
   اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 
 (4002-4002يؼذالخ انًُٕ نًدًٕع االَشطح انخذييح في انؼراق نهًذج ) (42شكل لقع )

 
 (06المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                
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 %معدل النمو السنوي  2007مجموع االنشطة الخدمٌة باالسعار الثابتة لسنة  السنوات



 

       
 ملٌار( 0609ازداد اجمالً ناتج القطاعات ال دمٌة ما ) ( فقد06وما مالحظة الجدول رص  )     

دٌنار ومتوسط  ملٌار( 607وبزٌادة صدريا ) 4007دٌنار عا   ملٌار( 4306الى ) 4002دٌنار عا  
القطاعات ال دمٌة فً  دٌنار للمدة نفسها وكانت نسبة مسايمة ملٌار( 007سنوي للزٌادة بلػ )

 ات كالتً :ــ ـــــاجمالً ناتج يذل القطاع
 

 (4007-4002نهًذج ) االَشطح انخذييح اخًانيفي  انخذييحَسثح يساًْح انقطاػاخ (  02جلالل لقع )

 4007  =000  

  الطاايام 
االًْيح  

ُسثيح نؼاو ان

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 39 40 46 48 ٤ٌِٓخ كٝه اٌَُٖ -أ

 61 60 54 52 فلٓبد اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاُشقظ٤خ -ة
  أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .اُغٜبى ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 
 (07المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                 

 

 ملٌار( 4903الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 4207وازداد الناتج االجمالً لهذل القطاعات ما )     
دٌنار  ملٌار( 000دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 206وبزٌادة بلؽت ) 4000دٌنار عا  

 للمدة نفسها بٌنما كانت نسبة مسايمة القطاعات ال دمٌة فً اجمالً ناتج يذل القطاعات كالتً :ـ 
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االهمٌة النسبٌة  
 % 2004لعام 

االهمٌة النسبٌة  
 % 2005لعام 

االهمٌة النسبٌة  
 % 2006لعام 

االهمٌة النسبٌة  
 % 2007لعام 

48 46 
40 39 

52 54 
60 61 

 الخدميةاالنشطة اجمالي في الخدمية نسبة مساهمة القطاعات ( 25)شكل رقم 
 (2007-2004)للمدة 

 

 خدمات التنمٌة االجتماعٌة والشخصٌة -ب ملكٌة دور السكن -أ



 

 (4000-4008نهًذج ) االَشطح انخذييح اخًانيفي  انخذييحَسثح يساًْح انقطاػاخ (  08جلالل لقع )

  4007  =000  

 انقطاػاخ 
االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4000 % 

 35 36 38 39 ٤ٌِٓخ كٝه اٌَُٖ -أ

 65 64 62 61 فلٓبد اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاُشقظ٤خ -ة
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 

 
 (03المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                     

 
الى  4004دٌنار عا   ملٌار( 4903وكذلك ازداد اجمالً ناتج القطاعات ال دمٌة ما )       

دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ  ملٌار( 0.3وبزٌادة صدريا ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 3000)
دٌنار للمدة نفسها وتبلػ نسبة مسايمة القطاعات ال دمٌة فً اجمالً ناتج يذل  ملٌار( 0.4)

 القطاعات كالتً :ـ 
 

 (4002-4004)نهًذج  َسثح يساًْح انقطاػاخ انخذييح في اخًاني االَشطح انخذييح(  01جلالل لقع )

4007  =000  

 انقطاػاخ 
االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4004 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

االًْيح  

انُسثيح نؼاو 

4002 % 

 34 33 31 32 ٤ٌِٓخ كٝه اٌَُٖ -أ

 66 67 69 68 فلٓبد اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاُشقظ٤خ -ة
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 
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االهمٌة النسبٌة لعام  
2008 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2009 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2010 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2011 % 

39 38 36 35 

61 62 64 65 

  االنشطة الخدميةاجمالي في الخدمية نسبة مساهمة القطاعات ( 26)شكل رقم 
    (2011-2008)للمدة 

 خدمات التنمٌة االجتماعٌة والشخصٌة -ب ملكٌة دور السكن -أ



 

 
 (09المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                 

     

 اشاا قااع ت كٌ  لالل السكا :   - أ
دٌنار عا   ملٌار( 903الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 300ناتج يذا القطاع ما )ازداد 
دٌنار  ملٌار( 0.3دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 0.4وبزٌادة صدريا ) 4007

 للمدة نفسها .
 4000دٌنار عا   ملٌار( 0002الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 906وازداد الناتج ما )

دٌنار للمدة نفسها  ملٌار( 0.4زٌادة بلػ )دٌنار ومتوسط سنوي لل ملٌار( 0.3وبزٌادة بلؽت )
. 

 ملٌار( 902ازداد ما )( حٌث 4002 -4004طاع  الل المدة )يذا القوأٌضاً ازداد ناتج 
دٌنار  ملٌار( 0وبزٌادة صدريا ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 0002الى ) 4004دٌنار عا  

 دٌنار للمدة نفسها. ملٌار( 0.42ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ )
وتعود يذل الزٌادة الى دور المدرؾ العقاري ودندوق االسكاا لمن  القروض المجزٌة 
وما  الل مبادرة البنك المركزي العراصً المتمثلة بدع  سٌولة المدارؾ التجارٌة 
المت ددة لؽرض تمكٌنها ما تقدٌ  القروض للدناعٌٌا والزراعٌٌا الى جانب تقدٌ  

ً سايمت فً رف  القدرة الشرائٌة ألدحاب الد ول القروض االسكانٌة والعقارٌة والت
وتمكٌنه  ما تشٌٌد وحداته  السكنٌة وشراء الدور فضالً عا ان فاض أسعار المن فضة 

 المواد االنشائٌة نوعاً ما . 
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االهمٌة النسبٌة لعام  
2012 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2013 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2014 % 

االهمٌة النسبٌة لعام  
2015 % 

32 31 33 34 

68 69 67 66 

  نسبة مساهمة القطاعات الخدمية في اجمالي االنشطة الخدمية( 27)شكل رقم 
 (   2015-2012)للمدة 

 خدمات التنمٌة االجتماعٌة والشخصٌة -ب ملكٌة دور السكن -أ



 

 اشاا قااع خلتام التاتٌ  افجتتايٌ  الالشخصٌ  :  - ب
النفط ال ا  فً سل  ترتٌب األيمٌة النسبٌة  المرتبة الثانٌة بعد نشاط صطاعاحتل يذا القطاع 

لمسايمة األنشطة االصتدادٌة فً الناتج المحلً االجمالً بالنظر لما ٌوفرل يذا القطاع ما 
اٌرادات مالٌة للدولة لذا ٌعد ما الضروري تفعٌل نشاط يذا القطاع وتحدٌدل كقطاع منافس 

)حالة الركود االصتدادي( وتعزٌز دور لقطاع النفط فً ظل الظرؾ الحالً الذي ٌعٌشا البلد 
  .القطاع ال اص فً ادارتا

دٌنار عا   ملٌار( 0203الى ) 4002دٌنار عا   ملٌار( 309حٌث ازداد ناتج يذا القطاع ما )
دٌنار  ملٌار( 0032دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 202وبزٌادة بلؽت ) 4007

 للمدة نفسها . 
 4000دٌنار عا   ملٌار( 0309الى ) 4003دٌنار عا   ملٌار( 0200)وازداد الناتج ما 
دٌنار للمدة  ملٌار( 0.92دٌنار ومتوسط سنوي للزٌادة بلػ ) ملٌار( 303وبزٌادة صدريا )

 نفسها . 
وٌعزى االرتفاع الحادل فً نشاط يذا القطاع الى القروض المٌسرة والمدرة للد ل والتً 

لشباب و رٌجً الكلٌات والمعايد والمهجرٌا ما أيالً بؽداد منحتها وزارة العمل لفئات ا
ائٌة للمواطنٌا والحد ما وأدحاب المحال التجارٌة المتضررة بؽٌة رف  القدرة الشر

 البطالة.
( 0909( حٌث ان فض ما )4002-4004)يذا القطاع  الل المدة حٌا ان فض ناتج فً 

 ملٌار( 0.0وبان فاض صدرل ) 4002عا  دٌنار  ملٌار( 0903الى ) 4004دٌنار عا   ملٌار
 دٌنار للمدة نفسها . ملٌار( 0.042دٌنار ومتوسط سنوي لالن فاض بلػ )

 الاالل أا اشٌل  ً اهاٌ  هذا التيحث الى أسياب تطسٌع التل  الزتاٌ  الى نالث  تلام : 
وما رافقها ما  4003ؼٌر طبٌعٌة بسبب سقوط النظا  السابق فً عا   سنوات( 4007 -4002)

عد  استقرار سٌاسً وتوصؾ النشاط االصتدادي بسبب أعمال الحرق والتدمٌر والنهب للمنشآت 
 االصتدادٌة . 

 ؼٌر طبٌعٌة بسبب عد  االستقرار السٌاسً وسنوات الحرب الطائفٌة .  سنوات( 4000 -4003)
متباٌنة ما حٌث الثار االصتدادٌة التً تراوحت بٌا المٌزانٌة وات سنذ( 4002 -4004)

 االنفجارٌة واالزمة االصتدادٌة الناجمة عا ظهور تنظٌ  داعش االريابً .
 
خ ٝاُوطـبػبد ــــخ األٗشطــــٌُبكا٣َُٞ٘خ ٞ ـــلالد اُ٘ٔــٓؼ( ٣ج٤ٖ 20ٝك٤ٔب ٢ِ٣ علٍٝ ههْ ) 

 %2007ٝثبألٍؼبه اُضبثزخ َُ٘خ   2015 - ٢2004 ُِٔلح االهزظبك٣ـخ ٝاُ٘برـظ أُؾ٢ِ اإلعٔبُ
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 (40خذٔل رقى  )

  4002 - 4002ح ٔانقطـاػاخ االقرصاديـح ٔانُاذـح انًحهي اإلخًاني نهًذج ــــح األَشطــــنكافانسُٕيح ٕ ـــذالخ انًُــيؼ

  %4007ٔتاألسؼار انثاترح نسُح 

 
  اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 

 
 

 ح ٔانقطـاػاخ االقرصاديـح ٔانُاذـح انًحهي اإلخًاني ــــح األَشطــــنكافانسُٕيح ٕ ـــذالخ انًُــيؼ(48شكل لقع )

 %4007ٔتاألسؼار انثاترح نسُح  4002 - 4002نهًذج 

 

  (40المددر/ ما اعداد الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول رص  )                  
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 انًثحث انثانث
ًَٕرج االَحذار انخطي انًرؼذد ألثر تؼط انًرغيراخ االقرصاديح في ذكٕيٍ انُاذح إذقذير ٔذحهيم 

 اإلخًانيانًحهي 

   Specificationific stageانقياسي األًَٕرج : يراحم تُاء  انًطهة األٔل 

 يرحهح ذٕصيو انًُٕرج : -0

فــً يــذل المرحلدة ٌتطلدب تحدٌدد المتؽٌدرات االصتددادٌة بدصدة التدً تدد ل فدً األنمدوذج القٌاسدً 
ويذل المرحلة تعد ما أي  وأدق المراحل التً تتطلبها عملٌة بنـدـاء األنمدوذج  والمتؽٌدرات المسدتقلة التدً 

او ٔانخاا  ، األَفاااق )األَفاااق االسارثًاري انؼااجدرى إد الهدا فددً إنمدوذج االنحدددار ال طدً المتعدددد يدً 

 (.االسرٓال ي انؼاو ٔانخا 

 يرحهح انرقذير : -4
وفً يذل المرحلة ٌجري تقدٌر معلمات المتؽٌرات االصتدادٌة التً د لت فً المعادلة الرٌاضٌة . 

   ـــةـالٌطات وصدد جدرى اسدت دا  ــــــدـائٌة لتقدٌر يدذل المعلمــــوٌجري االستعانة بنحدى الطرائق انحد

(Enter) ًيأس الب خا (Linear)  ألنها ما أفضل الطرائق المست دمة  للحدول على نتدائج صٌاسدٌة
جٌدة للودول إلى أفضل إنموذج صٌاسً لمعادلة االنحدار ال طً المتعدد واست دمت أٌضا فً الكثٌدر مدا 

 .(0)المجاالت االصتدادٌة 

 يرحهح االخرثار: -3
 وٌجري  الل يذل المرحلة ا تبار دصة تقدٌر المعلمات ما  الل المعاٌٌر التٌة .    

 . Economic Criterion انًؼيار االقرصادي - أ
ووفقددا لهددذا المعٌددار تجددري مقارنددة أشددارات وصددٌ  المعلمددات المقدددرة مدد  منطددق النظرٌددة 

 والمتؽٌر التاب  .االصتدادٌة وفً ضوء ذلك تتحدد العالصة بٌا المتؽٌرات المستقلة 

 انًؼيار اإلحصائي . - ب

ويذا المعٌار ٌت  ما  اللا الكشؾ عا أمكانٌة االعتماد على المعلمات التً ت  تقدٌريا فً 

 األنموذج وما يذل اال تبارات انحدائٌة .

 :  Tاخرثار  -0

وذج وٌكشؾ يذا اال تبار عا معنوٌة المعلمات التً تد  تقددٌريا للمتؽٌدرات االصتددادٌة فدً االنمد

دل ذلدك علدى معنوٌددة المعلمدة المقدددرة ، أي  ةالجدولٌدد Tالمحتسدبة اكبدر مددا صٌمدة  Tفدنذا كاندت صٌمددة 

 .( 4) وجود عالصة بٌا المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التاب  

 

1 - A.koutsoyinnise ,"theory of Econometrice " 2Editon Macmillan ,1977,p.89. 

   
2 - A.koutsoyiannise, op, cit, p.72. 
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  F    (Fisher test )اخرثار  -4

المحتسبة اكبر  Fوما  الل يذا اال تبار فاا معلمات النموذج المقدر تكوا مقبولة إذا كانت صٌمة       

 أي معنوٌة المعادلة ككل . ةالجدولٌ Fما  صٌمة 

  Coefficient of Determination   R2  اخرثار يؼايم انرحذيذ  -3

 < 0ا ) ـــــــوتجــري ما  ــالل معــرفة القوة التفسٌرٌــة للمتؽٌـــرات المستقلة وتتــراوح صٌمتــ
R2 < 0  وكلمددا زادت صٌمددة )R2 وة المتؽٌددرات المسددتقلة فددً التددؤثٌر علددى المتؽٌددر ـددـدل ذلددك علددى ص

 . (0 )  ــالتاب

 انًؼيار انقياسي  -خـ    
 وٌشمل اال تبارات التٌة  :          

 

  Durbin – Watson ار دٔرتٍ ٔاذسٌٕثاخر  -0
فهدذا ٌعندً  2صرٌبدـة مدا  D-Wفدـنذا كاندت صٌمدـة  4ا واتسوا بٌا الددفر و بوتتراوح صٌمة دور             

عد  وجود مشكلة االرتباط الذاتً بٌا القٌ  المتتالٌة للمتؽٌر العشوائً ونعندً بوجدود االرتبداط الدذاتً 

إلى الحالة التً ٌكوا فٌها حد ال طؤ فً مدة زمنٌة معٌنة على عالصة م  حد ال طؤ فً أٌة مددة زمنٌدة 

 أ رى .

   Klein Test اخرثار  اليٍ -4
وٌمكا ما  الل يذا اال تبار معرفة وجود مشدكلة االرتبداط ال طدً بدٌا المتؽٌدرات المسدتقلة فدً      

(х1х2)النموذج  فنذا كانت صٌمة  
2

 r ≤ R2 فال توجد مشكلة فً األنموذج وٌشٌر تعدد العالصات

فً األنموذج بحٌث ٌددعب عدزل ال طٌة إلى وجود ترابط بٌا اثنٌا أو أكثر ما المتؽٌرات المستقلة 
 تؤثٌراتها الفردٌة عا المتؽٌر التاب  .

 يرحهح انرُثؤ :  -2

المسدتقبلً  لؽدرض التنبدـإ  األنموذجوفً يــذل المرحلة ٌجري االستفــادة ما تقدٌر معلمات     
 موضوع البحث وتقوٌما. –األنفاق العا   –أو تحلٌل 

 

 

 

 

 

 .  07، ص  0930االصتداد القٌاسً ، شركة االعتدال للطباعة الفنٌة المحدودة ، بؽداد : الطبعة األولى عادل عبد الؽنً محبوب ، أدول  -0

 
 

32 

 



 

 انقياسي األًَٕرج : ذقذير  انًطهة انثاَي   

باالسددتناد إلددى  أًَاإرج االَحااذار انخطااي انًرؼااذد رٔ انًؼادنااح انٕاحااذجلقددد صددا  الباحددث باسددت دا  
فرضٌاتها المتمثلة بعد  وجدود ارتبداط  طدً متعددد بدٌا المتؽٌدرات المسدتقلة و لدو األنمدوذج مدا مشدكلة 

 ثدالثاالرتباط الذاتً الذي ٌعزى إلدى العالصدة بدٌا القدٌ  المتتابعدة للمتؽٌدر العشدوائً . وصدد جدرى تطبٌدق 
 يذل الدٌػ يً : دٌػ فً حل األنموذج القٌاسً للودول إلى أفضل التقدٌرات و

 . Lineat Formation  الصٌغ  الخاٌ  -0

 .  Double logarithmic formation الصٌغ  ال الغالتتٌ  التزلالج  -4
 . Semi -logarithmic formation الصٌغ  الشيه ال الغالتتٌ  -3
 

وٌض  االنموذج المتؽٌرات المستقلة التً لها اكبر تؤثٌر على المتؽٌر التاب  ) الناتج المحلً انجمالً       
( ما بٌـا المتؽٌرات األ رى التً اد لهـا الباحدث فدـً محاولدة للوددول إلدى أفضدل أنمدوذج بدـاالستفادة 

 statistical package the) (0)أكثدر بدرامج الكومبٌدوتر شدٌوعاً  spssمدا البرندامج انحددائً 
social sciences)  . 

 أعالل كاألتً :  الثالثواالنموذج المقدر للدٌػ 

Y= b0 + b1X1 + b2 X 2 + u  

 -حٌث إا : 

 Y  :  ًالناتج المحلً انجمال 

ⅹ1  :. األنفاق االستثماري العا  وال اص 

ⅹ2 . األنفاق االستهالكً العا  وال اص : 

 
للوددول إلدى االنمدوذج القٌاسدً المقددر كداألتً باالسدتناد إلدى بٌاندات  الثالثوكانت نتائج الدٌػ 

 ( 40رص  ) الجدول

  الصٌغ  الخاٌ  : -0
+ 1.356 Χ 1 + 0.436 Χ 263734318.25 Y=  

                                                       0.276 )  ( 0.273)    )  S.E: (19139589.11)     

        t :  (3.330)  ( 4.907 ) (1.596 )        

        R2  = 0.91  , R-2 = 0.89  , F = 47.022   , D –W = 1.833       

 

ص  00934ترجمة د. سعدٌة حافظ ، مل دات ، نظرٌات ومسائل فً انحداء واالصتداد القٌاسً ، ماكجرويٌل للنشر ،  –دومنٌك سلفادور  - 0
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 ال الغالتٌت   التزلالج  :الصٌغ   -4

       Lny = 7.619 + 0.176 Ln Χ1 + 0.446 Ln Χ2         

            S.E: ( 2.323 ) ( 0.035) ( 0.142 )                                                  

   t :  (3.280)  (5.075) ( 3.141)                                                  

       R2 = 0.89  , R-2  = 0.87   , F = 38.155   , D-W = 1.922                                       

 انصيغح انشثّ انهٕغارذًيح : -3

      Y = -1.510 + 22878315.35 Ln Χ 1 + 69072246.34 Ln Χ2 

      S.E:(317200697.7) ( 4722825.715) ( 19373751.34 )   

       t :   ( -4.759 )  (4.844)  ( 3.565 )        

    R2 = 0.89  , R -2 = 0.87   , F =39.601   , D-W = 1.87    

 : ػرض َرائح األًَٕرج انقياسي ٔذحهيهٓا انًطهة انثانث

 

٢ٛ أكؼَ إٗٔٞمط ه٤ب٢ٍ رؾون اٍز٘بكاً إ٠ُ  اُقط٤خإٔ اُظ٤ـخ  اُضالساُظ٤ؾ اُلا٤ُخ  ظ٣زج٤ٖ ٖٓ ٗزبئ

 أُؼب٤٣و اإلؽظبئ٤خ االهزظبك٣خ ٝاُو٤ب٤ٍخ ؽ٤ش ًبٗذ ًبألر٢ :  

 
+ 1.356 Χ 1 + 0.436 Χ 263734318.25 Y=  

                                                       0.276 )  ( 0.273)    )  S.E: (19139589.11)     

        t :   (3.330)  ( 4.907 ) (1.596 )         

             R2  = 0.91  , R-2 = 0.89  , F = 47.022  , D –W = 1.833                                   

 فعلٌا ٌمكا حساب المرونات ما  الل صسمة صٌمة :  طٌةطالما إا الدالة المقدرة و

                                                               0.081    =
82.16

356.1
   =

1

1



b
 

                                                                         

                                                           0.024    =
27.18

436.0
  =

2

2



b
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للتؽٌددر الحادددل فددً صٌمددة  ( y )تعبددر نتددائج المرونددات أعددالل عددا مدددى اسددتجابة المتؽٌددر التدداب        

تؽٌدر ( ٌدإدي إلدى 0Χ%( فدً المتؽٌدر المسدتقل ) 000( ،  فدالتؽٌر بنسدبة )x1 , x2) المتؽٌدرات المسدتقلة

( الناتج المحلً انجمدالً مد  افتدراض بقداء العوامدل األ درى  yفً صٌمة المتؽٌر التاب  ) (0.081)بمقدار

 ثابتة .

( فدً المتؽٌدر  0.042ٌدإدي إلدى تؽٌدر بنسدبة)  ( Χ2المستقل )%( فً المتؽٌر 000والتؽٌر بنسبة )       

 ( م  افتراض بقاء العوامل األ رى ثابتة . yالتاب  ) 

 اتفسددر مددا نسددبت ( Χ1و  Χ2  ((علددى أا المتؽٌددرات المسددتقلة R2وٌظهددر ا تبددار معامددل التحدٌددد)     

 ما التؤثٌرات تكوا بفعل عوامل أ رى . (%9)ما التؤثٌرات على المتؽٌر التاب  واا  (0.91)

ة ــدـالمحتسبة اكبر مدا صٌم ( F)  معنوٌة االنموذج ككل حٌث إا صٌمة =F) 22.044(وٌظهر ا تبار     

 (F )  (5%)و (1%)الجدولٌددة  عنـددـد مسددتوى معنوٌـددـة  ( عنددد درجددـات حرٌددةN-K-1 لددـذا فدددؤا )

مددا مشددكلة  ًٌبددٌا أا االنمددوذج ال ٌعددان  ) ( D-Wمعنددوي ومقبددول كددذلك فددـؤا ا تبددـار  ( F) ارـددـا تب

تق  فً منطقدة القبدول  ،  (D-W = 1.830 ) االرتباط الذاتً بٌا صٌ  المتؽٌر العشوائً حٌـث إا  صٌمـة

 . Kleinما مشكلة االرتباط ال طً المتعدد حسب ا تبار  ًكما أا االنموذج ال ٌعان

 

  ( يٌااام )الااتج التح ً افجتالً ، افاقال افستنتالي الك ً ، افاقال افستهالكً الك ً(40جلالل لقع )
 )ت ٌالا لٌاال(                             )000 (2007=ايت  ياألسعال الن                                          

INX2 INX1 INY 

االَفاق االسرٓال ي 

( ػاو+خا  )انكهي 
X2 

االَفاق االسرثًاري 

( ػاو+خا  )انكهي 
X1 

انُاذح انًحهي 

 االخًاني
 Y 

 انسُح

18.33 15.12 18.44 91065165.7 3682390.5 101845262.4 2004 

18.25 16.28 18.46 84722705.4 11788961.4 103551403.4 2005 

18.01 16.7 18.51 66113604.5 17831126.8 109389941.3 2006 

17.97 15.83 18.53 63834497.3 7530500.0 111455813.4 2007 

18.02 16.87 18.61 66752903.0 21263968.0 120626517.1 2008 

18.18 16.33 18.64 78438945.9 12418985.2 124702847.9 2009 

18.22 17.09 18.7 82083987.0 26558090.2 132687028.6 2010 

18.28 17.13 18.78 86610262.4 27379586.9 142700217 2011 

18.44 17.37 18.91 102397041.6 35033925.9 162587533.1 2012 

18.5 17.73 18,98 107868062.2 50285093.8 174990175 2013 

18.51 17.82 18.98 109159789.0 54701738.7 175335399.6 2014 

18.51 17.56 18.03 108984619.1 42212462.3 183232930.7 2015 
    اُغٜبى أُوًي١ ُالؽظبء / كائوح اُؾَبثبد اُو٤ٓٞخ .ت  حسابها ما صبل الباحث باالستناد على بٌانات 
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ٌعددد األنفدداق العددا  بقسددمٌا االسددتهالكً واالسددتثماري وسددٌلة الدولددة لتحقٌددق النمددو االصتدددادي ،  .0

بحٌث حقق أعلدى والسٌما النفقات االستثمارٌة وصد شهد يذا األنفاق تذبذباً كبٌراً دعوداً ويبوطاً 
دٌندار علدى ملٌار ( 22.7دٌنار و)ملٌار ( 009.0مستوى ما االنفاق االستهالكً واالستثماري )

ومدا  4007دٌنار عدا  ملٌار ( 63.3)ما االنفاق االستهالكً وأصل مستوى  4002التوالً عا  
ٌة علدى سدلب اً مما تدرك أثدار  الل مدة البحث 4002دٌنار عا  ملٌار ( 3.7)االنفاق االستثماري 

 عملٌة التنمٌة االصتدادٌة.
سدلعة أولٌدة اسدت راجٌة ويدذل السدلعة ٌتمٌز االصتداد العراصدً بسدمة أحادٌدة الجاندب أي تدددٌر  .4

صطداع الدنفط إلدى أي ظدرؾ  ضتمثل المددر الرئٌس لتموٌدل األنفداق العدا  ، لدذلك فدنذا مدا تعدر
طارىء فاا األنفاق العا  ٌتؤثر بذلك كثٌراً وبالتالً تتؤثر عملٌة النمدو االصتددادي ، حٌدث فشدلت 

فددً تؽٌٌددر يٌكددل االصتددداد العراصددً بتطددوٌر  4003عددا   بعدددالسٌاسددات التنموٌددة فددً العددراق 
الدناعة والتجارة والزراعة وؼٌريا ما القطاعات مدا اجدل زٌدادة نسدبة مسدايماتها فدً الدد ل 

 القومً وتقلٌل االعتماد على صطاع النفط .

أكدت النتائج التً ت  التودل إلٌها على أيمٌة األنفاق العا  م  األنفاق ال اص على تحقٌق النمو  .3
 تداد العراصً .لالص

أدت الحروب إلى تعطٌل الكثٌر ما القطاعات االصتدادٌة وإدابتها بالشلل شبا التدا  فدً أحٌداا  .2
كثٌرة ما مدة البحث مما أدى إلى توصؾ اننتاج فدً صطاعدات كثٌدرة والدى تبداطإ معددالت النمدو 

 . 33( ص40وكما يو مبٌا فً الجدول رص  )االصتدادي كنتٌجة لذلك 

نفدداق العدا  باألسددعار الجارٌدة وبنسددبة كبٌددرة أدى إلدى  لددق ضدؽوط تضدد مٌة كبٌددرة إا تزاٌدد األ .2
عانى منها االصتداد العراصً حٌث ٌإدي التض    المتسارع وبمعدالت كبٌرة إلى زٌدادة تكدالٌؾ 

إلدى ارتفداع األسدعار  ياننتاج ما جهة وان فاض القدرة الشرائٌة للنقود ما جهة أ رى مما ٌإد
 وبالتالً تباطإ معدالت اننتاج والنمو االصتدادي . وان فاض الطلب

ٌبٌا التحلٌل العا  للسٌاسة االنفاصٌة اا صطاع ال دمات االجتماعٌة والش ددٌة حددل علدى اكبدر  .6
( %69حٌدث بلؽدت )( 4002 -4002 دالل المددة )أيمٌة نسدبٌة مدا اجمدالً االنشدطة ال دمٌدة 

 . 4002%( عا  24وأصل نسبة بلؽت ) 4003عا  

حٌدث حققدت االنشدطة ال دمٌدة االصتدادٌة بٌا مددة وأ درى  لالنشطةٌالحظ تباٌا معدالت النمو  .7
%( كحدد -2.3وأدتدى معددل )  4002%( كحد أعلى عا  002.0أعلى معدل نمو ٌتراوح بٌا )

وٌعود ذلك إلى عد  التوازا فً الت دٌص المالً للقطاعات االصتدادٌة وإنما  4002أدنى عا  
المالٌددة إلدددى القطاعددات االصتدددادٌة وفددق أيمٌتهدددا فددً دعدد  المجهددود الحربدددً  توجٌددا المددوارد

 وسٌاسات الدولة لمواجهة الظروؾ الطارئة على االصتداد القومً .

لتحقٌق االسدتقرار االصتددادي البدد مدا تحقٌدق النمدو االصتددادي المتدوازا لكافدة القطاعدات مدا  .3
التركٌدز علدى القطاعدات الحٌوٌدة المنتجدة   الل توجٌا االستثمارات حسب الحاجة القطاعٌدة مد 

السدٌما )الدددناعة والزراعددة( والٌتحقددق ذلددك اال مددا  ددالل تهٌئددة بٌئددة اسددتثمارٌة مالئمددة تعتمددد 
أساساً على بنٌة تحتٌة متكاملة )محطات الطاصة ، محطدات المٌدال ، شدبكات الطدرق ، المإسسدات 

لتكوا نقطدة انطدالق لتحسدٌا جاندب العدرض وتسدرٌ  عملٌدة التنمٌدة  (التعلٌمٌة والدحٌة ...الخ
 االصتدادٌة المتوازنة .
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ٌالحدظ تذبدذب معدددالت نمدو الدد ل القددومً والنداتج المحلددً انجمدالً بدٌا مدددة وأ درى ارتفاعدداً  .9
 وأدنددى معدددل 4002%( عددا  23.3ػ أعلددى معدددل نمددو للددد ل القددومً )ـددـحٌددث بلوان فاضدداً 

%( عدا  23.2فً حٌا بلػ أعلى معدل نمدو للنداتج المحلدً االجمدالً ) 4009عا   %(-42.7)
ويذا عائد إلى التذبذب فً معددالت النداتج للقطاعدات  4002%( عا  0.4وادنى معدل ) 4002

االصتدادٌة المكونة للناتج المحلدً انجمدالً والسدٌما صطداع الدنفط الدذي ٌشدكل المدددر الدرئٌس 
 ٌة للعراق .للموارد المالٌة المتؤت

لتعدٌل وتطوٌر يٌكل االصتداد العراصً وتقلٌل االعتماد  صٌالحظ أا النفقات الحكومٌة ال ت د .00
علددى صطدداع الددنفط ، بددل ت دددص نعددادة اعمارماتدددمرل الحددروب ومعالجددة االندددثارات دوا أا 

د ل تدب فً بناء وتوسٌ  القطاعات االصتدادٌة وتطوٌريا لزٌادة نسبة مسايمتها فً تكدوٌا الد
 القومً .

ٌالحظ أا اتجايات السٌاسة االنفاصٌة للدولة كاندت زٌدادة نسدبة النفقدات االسدتهالكٌة علدى حسداب  .00
ويدذا ضدد عملٌدة ،  33( ص40فدً بٌاندات الجددول رصد  ) يو موض وكما النفقات االستثمارٌة 

الجهدداز النمددو االصتدددادي إذ إا ذلددك أدى إلددى زٌددادة الطلددب االسددتهالكً مدد  عددد  تزاٌددد صدددرة 
اننتاجً فادى إلى  لق اتجال ؼٌدر مرؼدوب فٌدا ويدو زٌدادة االسدتٌرادات لتلبٌدة الطلدب المحلدً 

  المتزاٌد .
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البد أا تكوا السٌاسة االنفاصٌة للدولة صائمة علدى أسداس زٌدادة النفقدات االسدتثمارٌة بنسدبة اكبدر  .0

توسٌ  الطاصات اننتاجٌة وٌسارع الى زٌادة اننتداج  ما النفقات االستهالكٌة الا ذلك ٌإدي إلى
 ورف  معدالت النمو االصتدادي .

توجٌدددا األنفددداق العدددا  االسدددتثماري نحدددو تنوٌددد  يٌكدددل االصتدددداد العراصدددً بتطدددوٌر القطاعدددات  .4
االصتدددادٌة كالدددناعة والزراعددة والنقددل والموادددالت ... الددخ ، حٌددث ٌددإدي ذلددك إلددى تنوٌدد  

ً وتقلٌل نسبة االعتمداد علدى انٌدرادات النفطٌدة وبالتدالً ضدماا اسدتمرار مدادر الد ل القوم
 صطاع النفط إلى أي ظرؾ طارىء. ضالتموٌل لننفاق العا  إذا ما تعر

المحافظددة علددى سددعر دددرؾ الدددٌنار العراصددً مددا  ددالل سٌاسددات وإجددراءات اصتدددادٌة فاعلددة  .3
السدتقرار االصتددادي ودفد  وزٌدادة ومإثرة الا ذلك ما شانا أا ٌسداعد علدى المحافظدة علدى ا

 عملٌة اننتاج .

االيتما  بمشارٌ  التربٌة والتعلٌ  لما لهما ما أيمٌة فً رف  كفاءة االسدتثمار مدا  دالل تطدوٌر  .2
وتطوٌدد  التكنولوجٌددا التددً تعمددل علددى زٌددادة اننتدداج وتحسددا نوعٌتددا ، إذ لددو بقٌنددا نعتمددد علددى 

ال ارج فاا ذلك ٌمثدل عامدل تقٌٌدد ألرادتندا وٌدإثر علدى استٌراد المكائا والالت المتطورة ما 
أمننا القومً ، فما  الل التعلٌ  الجامعً والدورات العلمٌة المتطدورة ٌدإدي الدى تدوفٌر كدوادر 

 علمٌة تساي  فً عملٌة التقد  العلمً والتقنً وبالتالً زٌادة إنتاجٌة القطاعات االصتدادٌة .

بشكل كٌفً دوا مراعاة نوعٌدة  ضنتاج ٌنبؽً أا ال تفرعند فرض الضرائب والرسو  على ان .2
السلعة المنتجة ومقدار الطلدب علٌهدا ومرونتدا لهدذل السدلعة ، ففدرض الضدرائب بشدكل ت مٌندً 
وعشوائً ساي  فً ارتفاع التكدالٌؾ للسدل  المنتجدة وارتفداع أسدعاريا وان فداض الطلدب علٌهدا 

 الً تؤثر عملٌة النمو االصتدادي بذلك .مما أدى إلى ان فاض وانكماش حج  اننتاج وبالت

عتماد استراتٌجٌات جدٌددة ا( من خالل pppتبنً مفهوم الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص ) .6
الشراكة الستثمار الموارد الطبٌعٌدة والبشدرٌة بمدا ٌنمدً وٌطدور الواقدع االقتصدادي تلك تضمن 

التمتددع بددالموارد التدً ٌزخددر بهددا  والمعاشدً للمجتمددع العراقدً الددذي حددرم مدن ابسددط حقوقدده فدً
 . العراق

أن ٌركددز االقتصددادٌون علددى تنمٌددة القطاعددات السددلعٌة مددن أجددل تحقٌددق معدددالت نمددو اقتصددادي  .7
مقبولة نظراً لما تمثله هذه القطاعات مدن دور مدؤثر فدً توسدٌع قاعددة العدرض السدلعً السدٌما 

الولدى ، فداذا مدا حصدل مثدل هدذا وأن عدم مرونة الجهداز االنتداجً فدً العدراق تمثدل المشدكلة ا
فأنه بال رٌب سٌساهم فً خفض معدالت التضخم وتحقٌق االستقرار فً المستوى العام التركٌز 

مدن خدالل التأكٌدد علدى تنوٌدع بنٌددة االقتصداد المعتمدد علدى القطداع النفطدً فدً تموٌددل لألسدعار 
 االنفاق العام بجانبٌه التشغٌلً واالستثماري . 
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