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 مقدمة

، ولزلل  تزم الى االلتززام بهزاُتعد عملٌة تطوٌر وتحدٌث المناهج من الخطوات التً تسعى وزارة التربٌة     

، واسززتكماال  لطلبتنززالرفززا المسززتوع العلمززً تكلٌززف لجنتنززا بوفززا مفززردات وتززالٌف كتززاك االقتصززاد الكلززً 

لموفوعات االقتصاد الجزئً للصف الثانً الفرع التجاري فقد تم جما الموافٌا المرتبطزة بعلزم االقتصزاد 

. فصزولالكتزاك ثمانٌزة  تفزمن، ال لكل منهزا الكلً للصف الثالث التجاري بشكل ٌغطً المعلومات األساسٌة

 ، فٌمزا تطزرق الفصزل الثزانً الزى النظرٌزة الكٌنزٌزة تناول الفصل األول مفاهٌم أساسٌة فزً االقتصزاد الكلزً

اخزت  بموفزوع التفزخم واالنكمزاي، فٌمزا اهزتم فقزد  الثالث، اما الفصل ودورها فً تحدٌد الدخل القومً

المالٌزة فقد تم التركٌز فٌه علزى  الخامساما الفصل  سسات المالٌة،الفصل الرابا بالنقود والمصارف والمؤ

امزا الفصزل  ،ف االقتصزادي والتنمٌزة االقتصزادٌةفٌما تناول الفصل السادس التخلزٌة، العامة والسٌاسة المال

السابا فقد تطرق الى االقتصاد الدولً والتجارة الداخلٌة والخارجٌة وأهم النظرٌزات األساسزٌة فزً التجزارة 

 الخارجٌة ، فٌما انصك الفصل الثامن على المنظمات االقتصادٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة.

آملزٌن ان نكزون قزد سزاهمنا  أألعززا فً الختام ال ٌسعنا إال أن نفا جهدنا المتوافا فزً خدمزة طلبتنزا     

 .عملٌة التعلٌمٌة فً بلدنا العزٌزبعطائنا هلا فً تطوٌر ال

 

 وهللا من ورا  القصد
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 وأشكالهتعرٌف الطالب بالمفاهٌم األساسٌة لالقتصاد الكلً والمتعلقة بالدخل القومً وطرق احتسابه 

 .والناتج القومً واإلنفاق القومً

 .الجزئً لٌتسنى له التمٌٌز بٌنهماتعرٌف الطالب بالفرق بٌن االقتصاد الكلً واالقتصاد 

ة مستمرة بٌن قطاع األعمال     ذ ٌتدفق التٌار النقدي بصورة دائرٌإ، التعرٌف بالتدفق الدوري للدخل

 مكافئات لخدمات عوامل اإلنتاج وبٌن قطاع  االفراد( الذي ٌولد الدخل لكونه عوائد أو )اإلنتاج

 (.قطاع االستهالك) 
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 مفهوم االقتصاد الكلً واختالفه عن االقتصاد الجزئً -أوال  

فً مرحلة سابقة من دراستنا لعلم االقتصاد كنا نقتصر فً نظرتنا للفعالٌات االقتصادٌة  على الفرد          

لقد  ( Micro -Economicsالجزئً )  لالقتصادباعتباره منتجا ً أو مستهلكا ً، وكان ذلك ضمن دراستنا 

ة جانبً عرض خالل دراس ، وذلك منالمإثرة فً سعر أي سلعة أو خدمة كان هدفنا حٌنذاك دراسة العوامل

 . ً كل من عرض السلعة والطلب علٌها، فضال ً عن دراسة العوامل المإثرة فالسلعة والطلب علٌها

ه فً لكن االقتصادٌون كانوا بحاجة ماسة الى تناول موضوعات علم االقتصاد بصورة تختلف عما هو علٌ

. فهم كانوا بحاجة الى عدم كمجموعة واحدة وك كل األفراد، وذلك بدراسة سلالنظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة

كانوا بحاجة الى تناول طلب  وإنما، معٌنة كما هو فً االقتصاد الجزئًتناول طلب الفرد على سلعة أو خدمة 

أبعد من تحلٌل مستوى العرض الى ذهاب لل. كما انهم كانوا بحاجة على السلع والخدماتجمٌعاً أفراد المجتمع 

وذلك الى تحلٌل مستوى ، واحدة كما هو فً االقتصاد الجزئًلسلعة معٌنة على صعٌد منتج واحد أو سوق 

. بمعنى ان االقتصادٌٌن كانوا بحاجة الى تناول موضوعات ٌع السلع والخدمات فً مجتمع معٌنعرض جم

 .بحاجة الى تحلٌل االقتصاد الكلً اكانو أنهمعلم االقتصاد على صعٌد المجتمع ككل . أي 

 قتصاد الجزئً عن االقتصاد الكلً؟هو كٌف ٌختلف اال، السإال الذي ٌطرح نفسه اآلن

 -:اآلتًبٌن االقتصاد الجزئً والكلً فً الجدول  االختالفاتٌمكن تبٌان أبرز 

 

 االقتصـــاد الكلً االقتصـــاد الجزئً

ٌتنااااااول تحلٌااااال السااااالوك االقتصاااااادي للفااااارد 
 مستهلكاً.باعتباره منتجا ً أو 

ٌتناااول السااالوك االقتصاااادي لمجماااو  األفاااراد 
 مستهلكٌن.باعتبارهم منتجٌن أو 

الغاٌة من التحلٌل الجزئً هاً دراساة العوامال 
المحددة لسعر أٌة سلعة أو خدمة والتاً تتجساد 

سامى بالعرض والطلب لسلعة معٌنة. لاذا فهاو ٌ
 .بنظرٌة السعر

الغاٌااة ماان التحلٌاال الكلااً هااً دراسااة العواماال 
، والتااً القااومً فااً بلااد معااٌنالمحااددة للاادخل 

والطلاااب الكلاااً فاااً جمٌاااع تتجساااد باااالعرض 
لذا فهو ٌسمى بنظرٌة  والخدمات.أسواق السلع 

 .الدخل

فاااً االقتصااااد الجزئاااً ٌعاااد مساااتوى الت اااغٌل 
 ، اي أنه ثابتككل معطى اإلنتاجلعناصر 

ٌاااادرق االقتصاااااد الكلااااً الم اااااكل المتعلقااااة 
 اإلنتاااجبالتقلبااات فااً مسااتوى ت ااغٌل عناصاار 

 وخاصة ً عنصر العمل 

ٌنصااب اهتمااام االقتصاااد الجزئااً علااى دراسااة 
الواحادة مان  الوحادةاألسعار النسبٌة أي أسعار 

 .سلعة أو خدمة معٌنة

ٌعاااااالج االقتصااااااد الكلاااااً الم ااااااكل المتعلقاااااة 
. أي ى العاااام لاسااااعارتقلباااات فاااً المسااااتوبال

أسااعار جمٌااع الساالع والخاادمات فااً بلااد معااٌن 
كوحدة واحدة بمعنى أنه ٌعالج م اكل التضاخم 

 .واالنكماش

 إلاىٌتناول االقتصاد الجزئاً العوامال المإدٌاة 
باااٌن القطاعاااات االقتصاااادٌة  األجاااورفروقاااات 
 .المختلفة

ٌتناااول االقتصاااد الكلااً التقلبااات الحاصاالة فااً 
  .م لاجورالمستوى العا
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 ( Macro -Economics )تعرٌف االقتصاد الكلً  -ثانٌا 

بلد  االقتصاد الكلً هو فر  من النظرٌة االقتصادٌة ٌهتم بدراسة الموضوعات االقتصادٌة على صعٌد       

القومً تً تحدد الدخل والكٌفٌة التً تعمل بها بهدف التعرف على العوامل ال، أو مجتمع معٌن وٌفسر سلوكها

 . لذا ٌدعى االقتصاد الكلً أحٌاناً بنظرٌة الدخل.لذلك البلد

على ظواهر اقتصادٌة ت مل االقتصاد الوطنً ككل كالتضخم  من التعرٌف ان االقتصاد الكلً ٌركز وٌبدو   

الة . والبطبلد معٌن خالل فترة زمنٌة معٌنة لاسعار فً  والذي نقصد به الزٌادة الحاصلة فً المستوى العام

ألفراد فً بلد معٌن وفً فترة زمنٌة معٌنة فً سن العمل والراغبٌن بالعمل االتً نقصد بها وجود عدد من 

. والنمو االقتصادي والذي نعنً به الزٌادة المتحققة فً مستوى الناتج جر السائد ولكن مع ذلك ال ٌجدونهباأل

 .واحدةعادة بسنة تحدد  الحقٌقً لبلد معٌن خالل فترة زمنٌة معٌنة

 

 -:أهداف دراسة االقتصاد الكلً -ثالثا

. مستوى الدخل القومً فً بلد معٌن هدف دراسة االقتصاد الكلً ب كل عام تحدٌد العوامل المإثرة فًت    

 -:تٌةاآل ان ذلك ٌتم من خالل دراسة الموضوعات

 التً ، ومستوٌات البطالة والعوامل ، وخاصة ً عنصر العملاإلنتاجالتقلبات فً مستوى ت غٌل عناصر  .1

 تحدد هذا المستوى.    

 االنكماش ( وكذلك الحاصل فً المستوى العام لاسعاراالرتفا  امل المإثرة فً مستوٌات التضخم )العو .2

 .(االقتصادي وتدهور مستوى الناتجأي تباطإ مستوى الن اط )    

 التقلبات فً المستوى العام لاجور فً بلد معٌن . .3

 كانت واء ــلع االستهالكٌة ســالسلع االستهالك )ـــس إنتاجبٌن  اإلنتاجالم اكل المتعلقة بتوزٌع عناصر  .4

 .() أي السلع االستثمارٌة اإلنتاج( وسلع معمرة أو غٌر معمرة    

  . أي قدرة البلد على تحقٌق مستوٌات انتاجٌة متزاٌدة لبلد معٌن اإلنتاجٌةالعوامل المإثرة فً نمو الطاقة  .5

  مع الزمن .    

  ٌة ــالمتمثلة بالسٌاستٌن المال التنظٌمتوى الن اط االنتاجً ووسائل ـــلطات الحكومٌة على مســالس تنظٌم .6

  .والنقدٌة    

االقتصادي وما ٌرتبط بذلك من التؤثٌرات التً تتركها التجارة الخارجٌة على مستوى الت غٌل والنمو  .7

 .وأسعار الصرف والمٌزان التجاري دراسات لمٌزان المدفوعات
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 -:التدفق الدوري للدخل -رابعا

فااً أي مجتمااع ماان المجتمعااات هنالااك قطاعااات اقتصااادٌة كالقطااا  الصااناعً والزراعااً والماااء           

. ان مجماو  نااتج هاذه اإلنتاجٌاةهذه القطاعات تضم مجموعة كبٌرة من الم ارٌع  والنفط وغٌرها.والكهرباء 

 اإلجماالً. لذا ٌمكن تعرٌف الناتج المحلً اإلجمالًبالناتج المحلً الم ارٌع والمقدمة للمستخدم النهائً تدعى 

خالل فترة ، وذلك بإنتاجهامن قام المنتجة داخل البلد بغض النظر عبؤنه )مجمو  قٌم السلع والخدمات النهائٌة 

 . زمنٌة " سنة عادًة " (

آخار فاان النااتج  وبمعناى القاومًبالنااتج البلد بغاض النظار عان مكاان وجاودهم فٌادعى  أبناءٌنتجه  أما ما     

السلع والخدمات النهائٌة المنتجة من قبل سكان البلد وبغض النظر عن أمااكن  هو ) مجمو   اإلجمالًالقومً 

البلاد ساواء كاانوا موجاودٌن داخال  أبنااء. بمعنى أن ماا ٌنتجاه " سنة عادًة " (معٌنة فترة زمنٌة خاللوجودهم 

 . اإلجمالًبالناتج القومً البلد أو خارجه ٌسمى 

، كإنفااق. أماا صاورته كنااتج أو صاورته كادخل أو صاورته بصاور عادةهذا الناتج ممكن أن ٌظهار  إن        

 -: وفً الصور التً ٌؤخذها الناتج ٌؤتًتوضٌحها كما ٌمكن 

وهً : ) العمل ، رأق المال ، األرض  اإلنتاجبعناصر هذا الناتج مجموعة عناصر تسمى  بإنتاجمن ٌقوم  إن  

. العامال ٌؤخاذ  اإلنتااجًمكافئتها نظٌر ن ااطها  تؤخذأن  باإلنتاج، التنظٌم ( ، وال بد لهذه العناصر بعد قٌامها 

 ( ٌوضاح ذلاك، 1والمخطاط رقام )ربح الارٌع ، التنظٌم ٌؤخذ الفائدة ، األرض تؤخذ الخذ األجر ، رأق المال ٌؤ

 .  بالدخل القومًهذه المكافآت أو العوائد مجمو  وتدعى 

 

 -1-مخطط 

 التدفق الدوري للدخل 
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مجمو  الدخول التً ٌحصل علٌها أفراد المجتمع نظٌر )-:ذا ٌمكن تعرٌف الدخل القومً بؤنهل         

 الدخل. من صور . وهذه صورةفترة زمنٌة معٌنة " سنة عادًة "( خالل اإلنتاجٌةمساهمتهم فً العملٌة 

، أنتجوهاعلى السلع والخدمات التً  إنفاقهوبحصول السكان من أفراد المجتمع على هذا الدخل ال بد من  

على األغذٌة واأللبسة واألجهزة المنزلٌة .... وغٌر ذلك (  إنفاقب كل استهالك ) أي قد ٌكون  اإلنفاقوهذا 

ت وبناء الطرق والجسور والمعامل وبناء السدود العلى المكائن واآل اإلنفاقأو ٌكون ب كل استثمار ) أي 

 القومً هومجمو  فاإلنفاق. لذا نفاق القومً. وهذا ما ٌسمى باإل(الح األراضً وغٌر ذلك من نفقاتواستص

 .(ترة زمنٌة معٌنة " سنة عادًة "ع والخدمات خالل فـى السلــالمبالغ المنفقة من قبل السكان فً بلد معٌن عل)

 الضرائب غٌر المبا رة + االعانات –االندثار  –إذن الدخل القومً = الناتج القومً االجمالً 

 

  -:طرق احتساب الدخل القومً -خامسا 

 وهً:حتساب الدخل القومً ألتوجد ثالث طرق 

 طرٌقة الدخول المكتسبة او طرٌقة عوائد عوامل االنتاج . -1

 طرٌقة االنفاق . -2

 طرٌقة الناتج  -3

( الذي ٌبٌن 2وقبل الدخول فً  رح هذه الطرق البد من االستعانة بالمخطط المعروض فً المخطط )       

 ر.والمبالغ بمالٌٌن الدنانٌ 38وي علما بؤن االندثار ٌسا ،التدفق الدوري للناتج والدخل
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 2مخطط 

  مثال تطبٌقً للتدفق السلعً والنقدي فً االقتصاد القومً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنفاق الحكومً
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الواردة فٌه ٌمكننا احتساب الدخل القومً بالطرٌقة االولى  واألرقاماستناداً الى المخطط السابق          

 )طرٌقة الدخول المكتسبة( والطرٌقة الثانٌة )طرٌقة االنفاق النهائً( وكاآلتً:

 

  -:بة او طرٌقة عوائد عوامل االنتاجطرٌقة الدخول المكتس -1

التً ٌحصل  واألرباحوالفوائد  واألجورإن الدخل القومً بموجب هذه الطرٌقة هو " مجمو  الرٌو           

. وهنا البد من  رح مبسط لعوائد تاج الى الم ارٌع خالل مدة سنة "علٌها االفراد نظٌر تقدٌم عوامل االن

 عوامل االنتاج وكاآلتً:  

  :Rent (R)الرٌع  -أ 

راعٌة الزوٌ مل عائد او ثمن االرض مقابل استخدامها فً العملٌة االنتاجٌة وٌ مل الناتج من الغالت 

 .والملكٌات العقارٌة وغٌرها

 : Wages (W)االجور -ب 

. وهً ذلك الدخل الذي ٌحصل علٌه الفرد ٌر مساهمته فً العملٌة االنتاجٌةوتمثل عائد عنصر العمل نظ

 .، وقد ٌكون أجر عٌنً أو أجر نقديمقابل الجهود الجسمانٌة والذهنٌة

  :Interest (F)الفوائد  - ت 

 .رأق المال فً العملٌة االنتاجٌة استخداموتمثل ثمن 

  :Profits (P)االرباح  -ث 

. وتحسب قبل توزٌعها ابل جهودهم من العملٌة االنتاجٌةوتمثل العائد الذي ٌحصل علٌه المنظمون مق   

 .لمال وكذلك قبل دفع الضرائب عنهاعلى اصحابها او مستحقٌها من مالكً رأق ا

 ٌمكن احتساب الدخل القومً وفقاً لطرٌقة الدخول المكتسبة كاآلتً: وبعد كل هذه االٌضاحات     

 الدخل المحلً االجمالً بسعر التكلفة = الرٌو  + االجور + الفوائد + االرباح      

 ملٌون دوالر 2442=  225+  35+  2554+  133=                                              

 االجمالً تستخدم المعادلة اآلتٌة : وللحصول على الدخل القومً  

 –الدخل القومً االجمالً = الدخل المحلً االجمالً + تحوٌالت عوائد الملكٌة من الخارج   

 تحوٌالت عوائد الملكٌة الى الخارج                                      

 ملٌون دوالر 2531=  155 – 189+  2442=                              

 :م بطرح االندثار كما فً المعادلةوللحصول على الدخل القومً الصافً نقو  

 االندثار –الدخل القومً الصافً = الدخل القومً االجمالً   

 ملٌون دوالر    2493=  38 – 2531=                            

 

  النهائً:طرٌقة االنفاق  - 

إن الدخل القومً بموجب هذه الطرٌقة هو " مجمو  ما ٌنفقه االفراد على  راء السلع والخدمات    

 خالل مدة سنة " . وقبل الدخول فً طرٌقة االحتساب البد من توضٌح اآلتً :  
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وٌ مل انفاق االفراد على السلع :  Consumption (C)االنفاق على السلع والخدمات االستهالكٌة أـ 

، م والصحة واالتصاالت والسٌاحةوغٌر المعمرة ونصف المعمرة وكذلك الخدمات مثل التعلٌ المعمرة

 .وغٌرها

 دخارات االفراد وٌ مل عنصرٌن :إوٌمول من :  Investment (I)االنفاق االستثماري ب ـ 

 . بالسلع الرأسمالٌةاالستثمار فً مجال السلع االنتاجٌة او كما تسمى  -

. والفارق بٌن موجودات عً من مواد اولٌة ووسٌطة ونهائٌةالمخزون السلاالستثمار فً مجال  -

 .بصافً الزٌادة فً الخزٌننة ٌسمى المخزون فً بداٌة السنة مع نهاٌة الس

ناك . وهل الضرائب بعد طرح االعانات منهاوٌمول من قب:  Government (G)االنفاق الحكومً  -ج

 : مانوعان من االنفاق الحكومً وه

االنفاق الحكومً الذي تتلقى الحكومة مقابله سلعاً او خدمات من قبل الم ارٌع وهذا االنفاق ٌعد  -

 ن اطاً انتاجٌاً .

االنفاق الحكومً الذي ال تتلقى الحكومة مقابله سلعاً او خدمات من قبل الم ارٌع وهذا االنفاق ال ٌعد  -

 ن اطاً انتاجٌاً .

 كجزء من الدخل القومً هو النو  االول فقط. والذي ٌدخل فً حساب االنفاق الحكومً

وٌمثل المعامالت :  Net Exportsصافً التجارة الخارجٌة أو كما ٌسمى بصافً الصادرات  -د

. والفرق بٌنهم Import (M)او االستٌراد  Export (X)الخارجٌة مع الدول االخرى من حٌث التصدٌر 

 وقد ٌكون موجبا" أو سالبا". بصافً التجارة الخارجٌةٌسمى 

 وبعد هذه االٌضاحات ٌمكن احتساب الدخل القومً وفقا" لطرٌقة االنفاق كاآلتً:

االنفاق المحلً االجمالً بسعر السوق = انفاق االفراد على السلع والخدمات االستهالكٌة + االنفاق 

 االستٌرادات –االستثماري + االنفاق الحكومً + الصادرات 

                                        =1815+328+388+985-1564 

 ملٌون دوالر 2442=                                        

االنفاق القومً االجمالً بسعر التكلفة = االنفاق المحلً االجمالً بسعر السوق + صافً عوائد الملكٌة من 

 الخارج

 ملٌون دوالر 2531= 2442+89=                                            

 االندثار –االنفاق القومً الصافً بسعر التكلفة = االنفاق القومً االجمالً بسعر التكلفة 

 ملٌون دوالر 2493= 2531-38=                                           

( ملٌون دوالر تتساوى 2493والبالغة )وهكذا نالحظ ان قٌمة االنفاق القومً الصافً بسعر التكلفة        

( ملٌون دوالر. اذا" الطرٌقتان 2493مع قٌمة الدخل القومً الصافً بسعر التكلفة والبالغة أٌضا" )

 توصالن الى نفق النتٌجة اذا ما كانت الحسابات دقٌقة .
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 طرٌقة الناتج: -3

 وٌتم قٌاق الدخل القومً وفق هذه الطرٌقة بؤسلوبٌن هما:      

: ٌتم بموجب هذه الطرٌقة احتساب السلع والخدمات النهائٌة فقط دون احتساب طرٌقة الناتج النهائً - أ

، أي استبعاد جمٌع المراحل التً تمر بها السلعة فً انتاجها وعدها مراحل وسطٌة، وان (*)السلع الوسطٌة 

اب المرحلة االخٌرة فقط والتً أخذت قٌمة ما تم انتاجه خالله قد تم تضمٌنه داخل قٌمة المنتوج النهائً واحتس

 فٌها السلعة  كلها النهائً .

 وتعتمد هذه الطرٌقة على المعادلة اآلتٌة:

 قٌمة المستلزمات الوسٌطة  –ً = قٌمة االنتاج الكلً فً البلدالناتج المحلً االجمال

وب وتجنب الوقو  فً ان اعتماد هذه الطرٌقة قد ٌترتب علٌه نتائج غٌر دقٌقة، ومن أجل تالفً العٌ    

الحساب، ٌجب استبعاد السلع الوسطٌة اما بحساب الناتج النهائً فقط أو باستخدام  ازدواجٌةأخطاء تكرار أو 

 طرٌقة القٌمة المضافة والتً سٌرد  رحها حاال". 

: جاءت هذه الطرٌقة لتحول دون الوقو  فً أخطاء الطرق االخرى طرٌقة القٌمة المضافة  -ب    

كالحساب المزدوج أي احتساب السلعة اكثر من مرة وعدم التمٌٌز او التفرقة بٌن السلع الوسٌطة والنهائٌة . 

فجاءت هذه الطرٌقة لتقوم باحتساب القٌم الصافٌة لمجمو  السلع والخدمات المنتجة، أي احتساب الناتج 

 القومً .

الجزء الذي تعتبر الوحدة االنتاجٌة او الم رو  مسإولة عن فتعتمد هذه الطرٌقة على اٌجاد قٌمة ذلك                 

انتاجه فقط، إذ أن انتاج كل سلعة ٌمر بعدة مراحل، وان مخرجات مرحلة معٌنة قد تعتبر مدخالت لمرحلة 

تالٌة . فان الطرٌقة تركز على ما تضٌفه كل مرحلة من تلك المراحل من زٌادة فً قٌمة االنتاج على قٌمة ما 

 من مستلزمات االنتاج .تستخدمه 

وتعرف القٌمة المضافة على انها " الفرق بٌن االنتاج الكلً للوحدة االنتاجٌة وقٌمة مستلزمات االنتاج                

الوسٌطة التً حصلت علٌها واستخدمتها فً عملٌاتها االنتاجٌة خالل مدة محددة من الزمن عادة تكون سنة "    

 :بموجب المعادلة اآلتٌةة المضافة وتحتسب القٌم

 قٌمة مستلزمات االنتاج –القٌمة المضافة = قٌمة االنتاج المتحقق   

وٌتم قٌاق الدخل القومً بهذه الطرٌقة وذلك من خالل احتساب القٌمة المضافة المتحققة فً كل قطا          

ة المضافة لكل قطا  ومن ثم من خالل تقسٌم االقتصاد القومً الى عدد من القطاعات، ثم تحسب اوالً القٌم

 تجمع القٌم المضافة لجمٌع القطاعات للحصول على الناتج القومً او الدخل القومً.

 ٌوعاً حٌث تتجاوز عٌوب الطرق االخرى، اضافة الى  وأكثرهاوتعد هذه الطرٌقة من أدق الطرق           

كل قطا  فً تولٌد الناتج القومً . وفٌما النسبٌة لمساهمة  واألهمٌةاظهارها لجمٌع الن اطات االقتصادٌة 

 :فٌه كٌفٌة احتساب الناتج القومً ٌؤتً جدول ٌوضح

 

                                                           
الوسطية مجموعة السمع والخدمات التي دخمت في انتاج غيرها من السمع كالمواد االولية مثل القطن والقمح يقصد بالسمعة   (*)

أما السمع النهائية فهي السمع والخدمات التي لم تدخل في انتاج سمع وخدمات  ونصف المصنعة مثل القماش والدقيق.
 واألجهزةاخرى، بل ان المنتجات الوسطية هي نفسها دخمت في مراحل العممية االنتاجية مثل المالبس والسيارات 

 الكهربائية، وغيرها
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 الناتج القومً بطرٌقة القٌمة المضافة لكل قطاع بأسعار الكلفة -1-جدول          

 )ملٌون دوالر(                                                                                  

 القٌمة المضافة القطا  االقتصادي ت

 255 الزراعة والغابات والصٌد 1

 855 التعدٌن والمقالع 2

 655 الصناعة التحوٌلٌة 3

 155 االن اء 4

 55 الكهرباء والغاز والماء 5

 265 االدارة العامة والدفا  6

 45 النقل والخزن والمواصالت 7

 85 تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والسٌاحة 8

 75 البنوك والتؤمٌن 9

 35 ملكٌة دور السكن 15

 157 الخدمات 11

12 

13 

 الناتج المحلً االجمالً بسعر الكلفة

 +   صافً تحوٌالت عوائد الملكٌة                       

2442 

89 

14 

15 

 الناتج القومً االجمالً بسعر الكلفة

 -      االندثار                                              

2531 

38 

 2493 الناتج القومً الصافً بسعر الكلفة 16

 

  النتٌجةبد وأن تإدي الى نفق وهكذا نالحظ انه مهما اختلفت طرق احتساب الدخل القومً فانها ال   

 . فقد الحظنا ان :ل الحسابات القومٌة صحٌحة ودقٌقةما كانت البٌانات المعتمدة من قب إذا

 ملٌون دوالر 2493قٌمة االنفاق القومً الصافً بسعر التكلفة = 

 ملٌون دوالر 2493وان قٌمة الدخل القومً الصافً بسعر التكلفة = 

 ملٌون دوالر 2493= وان قٌمة الناتج القومً الصافً بسعر التكلفة 
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 -:تطور الدخل القومً فً العراق -سادسا

 ةهنالاك زٌاادة مساتمر أنٌالحاظ  ، إذتوى الدخل القومً فً العاراقأدناه تطور مس ( )ٌوضح الجدول  

. أن معظم هذه الزٌاادة تعازى الاى زٌاادة نااتج العاراق 2553ل القومً فً العراق بعد عام فً مستوى الدخ

دخل المتؤتً من االقتصاد العراقً ٌعتمد ب كل كبٌر على ال أنزٌادة صادراته من النفط كون  ثممن النفطً و

 ٌة.العوائد النفط

 -2-جدول 

 2010 – 2003تطور مستوى الدخل القومً فً العراق للمدة 

 ) ملٌون دٌنار (

 الدخل القومً السنوات

2003 025728748.6 

2004 046923315.7 

2005 065798566.8 

2006 085431538.8 

2007 100100816.6 

2008 014764125.4 

2009 120428410.7 

2010 143029609.2 

               

 483،ص 2011-2010المجموعة االحصائٌة السنوٌة ، لإلحصاءالمصدر : جمهورٌة العراق ، وزارة التخطٌط ، الجهاز المركزي    
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 -اآلتً:وٌمكن تصوٌر تطور الدخل القومً فً العراق بال كل البٌانً 

 

 

                          

 

 2010 – 2003تطور الدخل القومً فً العراق باألسعار الجارٌة للمدة  1-1شكل 
 ) ملٌون دٌنار (
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أسئهة انفصم 

 االول

 -اآلتٌة:عرف المصطلحات  0س / 

 ، البطالة، التضخمالقومً اإلنفاق، ، الدخل القومًاإلجمالً، الناتج المحلً االقتصاد الكلً

 .االقتصاد الجزئً واالقتصاد الكلًبٌن  الفرو قاتوضح أبرز  1س / 

 .الكلًة لدراسة االقتصاد عدد األهداف الرئٌس 2س / 

 ؟الناتج ،اإلنفاق، ناً من خالله صور الدخلمع الرسم مبٌللدخل ا رح التدفق الدوري  3س / 

 -:اآلتٌةاما الفراغات  4س / 

 علً ظىاهر اقتصاديت تشمل االقتصاد الىطىي ككل مثل  االقتصاد الكلي يركز إن -أ 

 ......................و ................................ و ............................

 .............. .أو ................. أو ................. القىمي قد يكىن بشكل  اإلوفاق إن -ب 

ووسائل  اإلوتاخيالسلطاث الحكىميت علً مستىي الىشاط إدارة يهتم االقتصاد الكلي بدراست  -ج 

 ............... ...................... و ...... بالسياستيهالمتمثلت  اإلدارة

أما  .فيدعى بـ ..................... البمد بغض النظر عن مكان وجودهم أبناءينتجه  ما إن -د 

 ......................فيدعى. بإنتاجهمن قام ينتج داخل البمد بغض النظر عما 

 .................و .......... و ......... و ......... الً  اإلوتاجتصىف عىاصر  -ه 

 ............ واتح.الىسبت األكبر مه مكىواث الىاتح المحلي في العراق تتكىن مه  إن -و 

 ماهً طرق احتساب الدخل القومً ؟ عددها مع ال رح؟ 6س/
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 ( ماٌنرد كٌنز ) لمحة عن العالم االقتصادي . أوال

 .تحدٌد الدخل االقومً وفقا للنظرٌة الكٌنزٌة . ثانٌا

 .الفرضٌات االساسٌة للنظرٌة الكٌنزٌة-1

 .أهمٌة جانب الطلب فً النظرٌة الكٌنزٌة-2

 (.االنفاق االستثماري )الطلب االستثماري -3

 (االنفاق الحكومً )الطلب الحكومً -4

 اسبلة الفصل الثانً

 الفصل الثبني

 الدخل القومي و لنظرية الكينزيةا
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 ) John  Maynard Keynesلمحة عن العالم االقتصادي جون ماينرد كينز) -أوال

وذلك  (آدم سمٌث)كانت بداٌة علم االقتصاد كعلم منظم ومستقل عن العلوم األخرى على ٌد االنكلٌزي       

 سمبأى بشكل مختصر ــــعندما نشر كتابه ) بحث فً أسباب تكوٌن ثروة األمم( والذي ٌسمم  6771ام ـــع

ظهر فً ذلك الوقت اقتصادٌون ( آدم سمٌث) فضالً عن( . The Wealth of Nations)ثروة األمم( )

)مبادئ االقتصاد السٌاسً  وكتابه (دٌفٌد رٌكاردو)نظروا لعلم االقتصاد من خالل مؤلفاتهم ومنهم البرٌطانً 

االقتصاد السٌاسً(  مبادئثم البرٌطانً ) جون ستٌوارت مٌل( وكتابه ) م 6167والضرابب( وذلك عام 

السٌاسً ( وذلك عام االقتصاد دروس فً ي( وكتابـه ) اوالفرنسً )جان باتٌست س م 6181وذلك عام 

وقد  ،معظمها فً وغٌرهم من علماء االقتصاد. ونجد فً كتابات هؤالء أسس نظرٌة متشابهة م 6181

سمٌت هذِه الكتابات بالنظرٌة الكالسٌكٌة.إال إن أزمة الكساد العظٌم التً ظهرت فً بداٌة القرن العشرٌن 

من أجل معالجة  ٌنزٌةبالنظرٌة الكٌة جدٌدة سمٌت إلى بناء نظر (كٌنز)دمرت دعابم هذِه النظرٌة مما دعا 

  .األزمةهذه 

ٌزي عاش . اقتصادي انكل) النظرٌة الكٌنزٌة( سمبأالنظرٌة المعروفة  منشا هو (كٌنز ماٌنردجون ) إذ ان   

درس الرٌاضٌات والسٌاسة بل  ، اقتصادٌاً فً البداٌة (كٌنز). ولم ٌكن م (6481-6111خالل المدة ) 

 درس علم االقتصاد على ٌد االقتصادي الكبٌر)الفرٌد مارشال(. ، وقدوالفلسفة

 

 

 كينز العالم جون ماينرد

فً برٌطانٌا وربٌس إحدى شركات التأمٌن ومدٌر  دج ٌرامبلقد عمل كٌنز كمحاضر فً جامعة ك  

 .س تحرٌر إحدى المجالت االقتصادٌةلشركة استثمارٌة وربٌ

نهاٌة الثالثٌنٌات من القرن الماضً وإلى  إلىواستمرت  م 6494العالم عام لقد حلت أزمة الكساد العظٌم فً 

ٌر جداً وانخفاض مستوٌات تدنً مستوٌات الناتج بشكل كب -: . الكساد ٌعنًفً بداٌة األربعٌنٌات منه حد ما

تدنً مستوى الرفاهٌة االجتماعٌة .  فقد ارتفع معدل  إلى ي، مما ٌؤدالتشغٌل، أي زٌادة معدالت البطالة

%( 92لتصل الى  6494% عام 1.9البطالة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة بسبب أزمة الكساد العظٌم من )

مً فً الوالٌات المتحدة وقد ترافق ذلك مع انخفاض مستوى الناتج القو م ، 6411من إجمالً قوة العمل عام 

 ،بناء أسس نظرٌة جدٌدةدافعاً ربٌسٌاً  ل. لقد كان الكساد العظٌم م 6411 و 6494امً % بٌن ع18بنسبة 

 تلك هً النظرٌة الكٌنزٌة التً سنتناولها فً الفقرات القادمة.
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 تحديد الدخل القومي وفقا للنظرية الكينزية -ثانيا 

 -:الكينزية الفرضيات األساسية للنظرية :1

 الكٌنزٌة على فرضٌات أساسٌة وهً:لقد قامت النظرٌة         

 ، فكلما زاد مستوى التشغٌل أزداد مستوى الدخل الكلً.ل الكلً ٌعتمد على مستوى التشغٌلالدخ إن - أ

المشارٌع بتشغٌل أي عامل إضافً إال إذا توقعوا وجود طلب على الناتج الذي سٌنتجُه  أصحابال ٌقوم  - ب

 هذا العامل وبسعر ٌغطً جمٌع التكالٌف وٌضمن لهم ربحاً معٌناً.

ومستواه التقنً والعادات  اإلنتاجًثبات جمٌع الموارد ) بما فٌها القوى العاملة( وثبات حجم الجهاز  - ت

 .واألذواق

 

 -:فــي النظريـة الكينزيـــة نب الطلب الكليأهمية جا - 2

فهو المؤثر المهم فً زٌادة  من ثمان الطلب الكلً هو الذي ٌحفز اإلنتاج الكلً و (كٌنز)لقد أكد         

الً فلكً نحفز مستوى التشغٌل سواء من القوى العاملة أو رأس المال أو بقٌة أنواع عناصر اإلنتاج وبالت

ال بد من زٌادة مستوٌات الطلب الكلً. ولقد كانت هذِه هً الوصفة التً قدمها كٌنز ، على زٌادة اإلنتاج

تقلٌل معدالت البطالة ومن ثم زٌادة مستوى الرفاهٌة ... ولكن السؤال  من ثملعالج أزمة الكساد العظٌم و

 المقصود بالطلب الكلً ؟  الذي ٌطرح نفسه هنا : ما

، وذلك خالل مدة زمنٌة على الناتج إنفاقهبالطلب الكلً بأنه مقدار ما ٌرغب األفراد فً  ز(كٌن)قصد وقد    

 . اريمعٌنة . وٌشمل على الطلب االستهالكً والطلب االستثم

 :االنفاق االستهالكي() الطلب االستهالكي -أ

والسلع قد تكون غٌر  ً شراء السلع والخدماتـو ما تنفقه األسر فــــه االستهالكً:اإلنفاق         

وهً  المعمرة:أو  استهالكها سٌتم خالل فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌاً. إنأي  معمرة)أي األغذٌة والمشروبات(

 (.، وغٌرهاالكهربابٌةالسلع التً ٌتم استهالكها على مدى فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌاً ) مثل األثاث، األجهزة 

 (.، النقل، وغٌرهاالصحةلخدمات فهً متنوعة ) مثل التعلٌم، أما ا 

أعتبر ان الدخل المتاح هو من  (كٌنز)إال أن ، ورغم تعدد العوامل المؤثرة فً مستوى استهالك األسر   

 أهم المتغٌرات المؤثرة فً االستهالك .

 

 دالة االستهالك  -

انه  (كٌنز)التغٌرات فً االستهالك بالتغٌرات الحاصلة فً الدخل المتاح ، فقد أوضح  (كٌنز)لقد ربط       

: ما هو مقدار الزٌادة فً . ولكن السؤال الذي ٌطرح نفسه االستهالكمع زٌادة الدخل المتاح سوف ٌزداد 
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ما ٌسمى  (كٌنز)طرح ، سؤالعلى هذا ال لإلجابة. عن زٌادة معٌنة فً الدخل المتاح؟ االستهالك الناجمة

 ؟.ك، فما هو مضمون دالة االستهالكبدالة االستهال

االستهالك دالة فً الدخل المتاح والمقصود بالدخل المتاح هو  إنوفقاً للمفهوم الرٌاضً سنعتبر  

كل أنواع الدعم الحكومً وطرح الضرابب . وعندما نقول ان االستهالك  إضافةالدخل المتاح لألنفاق بعد 

خل المتاح أي أن االستهالك ٌتغٌر مع أي تغٌر فً الدخل المتاح وكما توضحه الصٌغة الرٌاضٌة دالة فً الد

 :اآلتٌة

C=f(DIN) 

C  االستهالك :Consumption 

DIN الدخل المتاح :Disposable income  

f رمز ٌشٌر الى العالقة الدالٌة : Function 

  Consumption functionدالة االستهالك: 

كتابة دالة االستهالك وفقاً للصٌغة  إعادةتصور حول دالة االستهالك الكٌنزٌة ٌمكن  إعطاءلكً ٌمكن 

 -:اآلتٌة

C= a+b DIN 

: a   معلمة تمثل الحد الثابتConstant  وتعبر عن االستهالك المستقل 

b معلمة تمثل المٌل الحدي لالستهالك  :Marginal Propensity to consume 

  MPCوٌرمز له اختصاراً 

( بمقدار وحدة واحدة فإن االستهالك DINوتشٌر دالة االستهالك أعاله انه مع زٌادة الدخل المتاح )     

هو مقدار الزٌادة فً االستهالك  لالستهالك. والمٌل الحدي (bسٌزداد بمقدار ٌحددهُ المٌل الحدي لالستهالك )

عبارة عن تغٌر االستهالك ذا فإن المٌل الحدي لالستهالك هو . لاجمة عن زٌادة الدخل بوحدة واحدةالن

 . أي : على تغٌر الدخل مقسوماً 

MPC= b  = 
   

     
 

 Average Propensity to أما العالقة بٌن االستهالك والدخل فتسمى بالمٌل المتوسط لالستهالك

Consume    مقسوماً على الدخل المتاح أي االستهالكالتً هً عبارة عن : 

APC = 
 

   
 

والذي تمت صٌاغتِه وفقاً   اآلتًوإلعطاء إٌضاح تفصٌلً أكثر عن هذِه المفاهٌم نأخذ الجدول االفتراضً 

 لفرضٌات النظرٌة الكٌنزٌة.
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 -3-جدول 
 لالستهالك والميل المتوسط لالستهالك وفقاً للنظرية الكينزية الحدي احتساب الميل

 
 الميل المتوسط لألستهالك

 

APC=
 

   
 

 mpcلالستهالكالميل الحدي 
 

MPC= 
  

    
 

 ستهالكالا

C 

 الدخل المتاح
 

DIN 

 

 0 28 ــــ ـــ

1.8 0.8 90 50 

1.3 0.8 130 100 

1.13 0.8 170 150 

1.05 0.8 210 200 

1 0.8 250 250 

0.97 0.8 290 300 

0.94 0.8 330 350 

0.92 0.8 370 400 

 

 -: رٌاضٌاً وكما ٌأتًٌمكن صٌاغة دالة االستهالك الكٌنزٌة  أعالهمن الجدول و
C= 50 + 0.8 DIN 

 ( 6-9) وٌمكن رسم دالة االستهالك وفقاً للشكل

            cاالستهالك                                                             

 

                                      45
0

 

 دالة االستهالك                     

      C=50+0.8DIN             

 

 

 

 

 DIN                                              928               8 الدخل المتاح 

 

 دالة االستهالك وفق الصياغة الكينزية 1-2شكل  
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ه ( ثابت ومقدارMPCوالمالحظ وبموجب النظرٌة الكٌنزٌة ووفقاً للجدول ان المٌل الحدي لالستهالك )       

ثبات النظرٌة الكٌنزٌة تؤكد  وذلك الن، ( بغض النظر عن الدخل المتاح0.8وفق مثالنا االفتراضً ٌساوي )

 .(0.8دار ثابت ٌساوي )تهالك ٌزداد بمق. فمع زٌادة الدخل المتاح فإن االسالمٌل الحدي لالستهالك

أما المٌل المتوسط  ( ٌكون ثابت.bنه وفقاً لدالة االستهالك السابقة إن المٌل الحدي لالستهالك )ألذا نجد     

دخل بحٌث تكون نسبة المع زٌادة االستهالك ٌتجه بشكل متناقص هذا ٌبٌن أن و. ةلالستهالك فهو متناقص

ٌعنً بقاء فضلة متزاٌدة من الدخل ٌوجهها المستهلك نحو االدخار. إن هذا  االستهالك إلى الدخل متناقصة

 عن االدخار؟ (كٌنز)هً وجهة نظر  واآلن :ما

 االدخــــــــار:  -

 ان االدخار هو الفضلة المتبقٌة من الدخل بعد تلبٌة متطلبات االستهالك أي ان  (كٌنز)ٌرى         

  S=DIN-C 

 ٌمثل االدخار  Sإن  إذ

لبٌة متطلبات لذا فال بد ان تكون الفضلة المتبقٌة من الدخل بعد ت متناقص.المٌل المتوسط لالستهالك  إن وبما

. بمعنى ان زٌادة الدخل المتاح ستدفع نحو مزٌد من االدخارات وكما هو موضح فً متزاٌدة االستهالك

 -:اآلتًالجدول 

 -4-جدول 

 وفقاً للنظرية الكينزيةاحتساب الميل لالدخار والميل المتوسط لالدخار 

 لالدخارالميل المتوسط 

 

APS= 
 

   
 

 

 لالدخارالميل الحدي 

 

MPS=
  

    
 

 

S االدخار 

 

DIN – C 

 االستهالك

 

C 

 

 الدخل المتاح

 

DIN 

 

 0 50 50- ـــ ــــــ

-0.8 0.2 -40 90 50 

0.3- 0.2 -30 130 100 

0.13- 0.2 -20 170 150 

0.05- 0.2 -10 210 200 

0 0.2 0 250 250 

0.03 0.2 10 290 300 

0.06 0.2 20 330 350 

0.08 0.2 30 370 400 
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، ولغرض تلبٌة الفرد عند مستوٌات دخل متدنٌة أناإلشارات السالبة لالدخار تعنً  إننالحظ 

. وعند زٌادة دخلِه ووصولِه إلى مستوى ٌسحب من مدخراتِه أو إنه سٌقترض أنما إ، فانه متطلبات استهالكه

السحب من مدخراتِه ودون هنا أصبح االستهالك مساوٌاً للدخل وبالتالً فبإمكانِه االستهالك دون  250

أما زٌادة الدخل بعد ذلك فإنها ( 9-9). لذا أصبح االدخار = صفر كما هو واضح فً الشكل االقتراض

أي ستظهر هنالك إدخارات موجبة  ،ٌة متطلبات االستهالكستؤدي إلى ظهور فضلة من الدخل بعد تلب

 ستتزاٌد مع زٌادة الدخل.

 

 دالة االستهالك ودالة االدخار وفق النظرية الكينزية 2-2شكل 

 الميل الحدي والميل المتوسط لالدخار:

هو  ( Marginal Propensity to Saveالمٌل الحدي لالدخار) فأنستهالك مثلما عرفنا المٌل الحدي لال    

فاذا رمزنا للمٌل الحدي  .الدخل المتاح بمقدار وحدة واحدة مقدار الزٌادة فً االدخار الناجمة عن زٌادة

 فإن:  MPSلالدخار بالرمز 

MPS = 
   

     
 

وبالتالً ٌمكن احتساب المٌل الحدي لالدخار وكما هو موضح فً الجدول السابق. والمالحظ ان المٌل الحدي 

لالدخار وفقاً للمنطق الكٌنزي ٌكون ثابتاً بغض النظر عن مستوى الدخل أي ان الزٌادة فً االدخار الناجمة 

 لنا االفتراضً.وفق مثا 0.2عن زٌادة الدخل بمقدار وحدة واحدة ستكون مساوٌة إلى 

 . عبارة عن نسبة االدخار الى الدخلفهو  to save Average Propensity أما المٌل المتوسط لالدخار

 فإن :  APSفإذا رمزنا الى المٌل المتوسط لالدخار بالرمز 

AP = 
 

   
                                                                                                                        

 تتزاٌدة مع زٌادة مستوٌاوعلى عكس المٌل المتوسط لالستهالك فإن المٌل المتوسط لالدخار ٌشكل نسباً م

 الدخل.
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 :)االنفاق االستثماري(الطلب االستثماري  -ب 

كونها محددات  (كٌنز)ٌُعد الطلب االستثماري العنصر الثانً من عناصر الطلب الكلً التً أكد علٌها       

) إنفاق رجال  نعرفــــــه بأنه أن، إال إننا ٌمكـــن وللطلب االستثماري تعارٌف كثٌرة لمستوى العرض الكلً .

عدات"  أو فً بناء الهٌاكل األساسٌة " االعمال والحكومة فً شراء سلع رأسمالٌة " كالمكابن واآلالت والم

الذي ٌعنً الفرق بٌن خزٌن آخر المدة السلعً  كاألبنٌة والطرق والجسور"  فضالً عن التغٌر فً المخزون

( هو ذلك الجزء من الناتج I( الذي نرمز الٌه بالرمز )Investmentوبناءاً علٌه فإن االستثمار ) أول المدة.و

 على أمل أن ٌحقق زٌادات معٌنة فً الناتج القومً فً المستقبل. ، ستهالكٌخصص لالالقومً الذي ال 

 -وٌقسم االستثمار وفقاً لتصنٌفات متعددة منها:

ٌعتمد على  : وهو ذلك الجزء من االستثمار الذي ٌكون مستقالً عن الدخل ،أي الاالستثمار التلقائي -

واألجواء السٌاسٌة والعوامل النفسٌة وغٌر ذلك ، مد على عوامل أخرى مثل المضارباتالدخل وإنما ٌعت

 من العوامل.

وهو االستثمار الذي ٌعتمد على الدخل فٌزداد بزٌادتِه وٌنخفض بانخفاضه. ورغم إن  االستثمار المحفز: -

إال انه وللتبسٌط فإننا سنفترض  ،النظرٌة الكٌنزٌة ركزت فً تحلٌلها على كال النوعٌن من االستثمار

من االستثمار ذلك هو االستثمار التلقابً. وبناءاً علٌِه فإن دالة االستثمار ستكون  وجود نوع واحد

 -ال ٌتغٌر بتغٌر الدخل : OAمن االستثمار مقداره  اً هنالك مستوى معٌن أن إذ آلتًبالشكل ا

 

 
 

 االستثمار المستقل وفق الصياغة الكينزية 3-2شكل 

 

 االستهالكً إلى الطلب االستثماري فإن الطلب الكلً سٌكونوإستناداً إلى ذلك فإذا أضفنا الطلب 

 AD = C + I           

AD ًالطلب الكل :                Aggregate Demand                        

Cًالطلب االستهالك :           Consumer Demand                          

Iالطلب االستثماري :                                Investment Demand   
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 إذ اآلتًالطلب االستثماري الى الطلب االستهالكً كما فً الشكل  بإضافةوٌمكن رسم دالة الطلب الكلً 

 : O Yٌكون الدخل التوازنً عند مستوى 

 

 استثماري وأنفاقالطلب الكلي يتكون من انفاق استهالكي   4-2شكل 

 :)الطلب الحكومي( اإلنفاق الحكومي -ج 

عندها علٌها أكبر من مستوى الطلب الكلً  من السلع والخدمات عندما ٌكون مستوى العرض الكلً      

 فً السوق ٌكافؤه، وسٌشعر المنتجون بأن ما ٌنتجونه ال ٌوجد علٌه طلب هنالك فابض فً عرضها سٌكون

، أو أن بعض لمنتجون بأن أرباحهم بدأت تتناقصٌشعر ا وعندما ا ٌعنً تناقص فً مستوٌات األرباحوهذ

، ومن ثم ة فتزداد البطالةالمنتجٌن سٌتكبدون خسابر معٌنة  فسٌدفع ذلك المنتجون إلى تسرٌح القوى العامل

 (كٌنز)، إن هذا كان هو تفسٌر من التدهور فً النشاط االقتصادي الطلب الكلً واألرباح مما ٌؤدي إلى مزٌد

 هنالك نقصاً فً الطلب الكلً.  أنأي  لتً حدثت فً بداٌة القرن العشرٌنألزمة الكساد العظٌم ا

 كومة وتزٌد من مستوى الطلب الكلًأن تتدخل الح (كٌنز)ولكً ٌمكن معالجة هذِه األزمة أقترح     

ما بشكل أجور إن أموال هو جمٌع ما تنفقُه الحكومة مو -:الحكومً اإلنفاقولتوضٌح ذلك ال بد لنا من تعرٌف 

ومرتبات أو مشترٌات من السلع المختلفة ) استهالكٌة أو استثمارٌة( مثل ) األثاث واألدوات المكتبٌة 

) كإعانات الضمان االجتماعً والتأمٌنات ضد البطالة( أو تسدٌد أقساط وفوابد  ( واإلعاناتواألبنٌة، وغٌرها

 قروضها تجاه الغٌر.

الرسوم وإٌرادات اإلنفاق الحكومً بزٌادة دخل الحكومة المتأتً من إٌراداتها مثل الضرابب ووعادًة ٌزداد    

( عندها   Gوغٌر ذلك من إٌرادات . فإذا رمزنا لإلنفاق الحكومً بالرمز ) ( أمالك الحكومة )الدومٌن

 الحكومً عبارة عن : اإلنفاق إضافةسٌكون الطلب الكلً بعد 

 G:Government Spending االنفاق الحكومً                                                

AD = C+ I + G 

إن اإلنفاق الحكومً سٌضٌف مستوى جدٌد من الطلب الكلً فوق مستوٌات اإلنفاق االستهالكً     

ٌحقق هذا الطلب  إذ.  ADoافترضنا ان الطلب الكلً الفعلً عند مستوى  فإذا ،واالستثماري للقطاع الخاص

ستٌعاب كل هذا المستوى من الدخل ال ٌكفً أل فتراض انإ. ولكن ب Y0مستوى من الدخل التوازنً عند 

جر السابد ولكن العمل باألٌبقى عدد كبٌر من العمال ٌرغبون الموارد االنتاجٌة وخاصًة القوى العاملة حٌث س
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ٌمكن من خالله استٌعاب الراغبٌن بالعمل باألجر . لنفترض اآلن ان مستوى الدخل الذي مع ذلك ال ٌجدونه

. ان هذا ٌعنً انه ٌستوجب اضافة طلب جدٌد الى لشاملبمستوى دخل االستخدام اوهو ٌسمى  Y1السابد هو 

 وبالتالً العملواستٌعاب العاطلٌن عن  Y1الوصول الى مستوى الدخل  باإلمكانالطلب الكلً لكً ٌكون 

ومستوى الطلب الذي ٌحقق  AD0. ان الفرق بٌن مستوى الطلب الفعلً الشاملمكن تحقٌق حالة االستخدام ٌ

ٌكون فٌها إذ ، بالفجوة االنكماشٌةهذه المسافة  ، وتسمى a bٌتمثل بالمسافة  AD1حالة االستخدام الشامل 

 نا فان وجود فجوة انكماشٌة معناه. وكما سبق أن أشرالكلً أكبر من مستوى الطلب الكلًمستوى العرض 

، أو أن بعض المنتجٌن لمنتجون بأن أرباحهم بدأت تتناقصتناقص فً مستوٌات األرباح.  وعندما ٌشعر ا

. ٌح القوى العاملة فتزداد البطالةفسٌدفع ذلك المنتجون إلى تسر خسابر معٌنة نتٌجة عدم بٌع سلعهمسٌتكبدون 

 إن .طلب القطاع الخاص إلى اً اضافٌ اً بسبب نقص الطلب الكلً ، عندها ال بد للحكومة أن تتدخل فتضٌف طلب

معناه نقل دالة  Iواالستثماري  Cمستوى طلب القطاع الخاص االستهالكً  إلى Gالطلب الحكومً  إضافة

، وهذا سٌشكل طلباً اضافٌاً فً االقتصاد ٌمكن أن ٌزٌل الفابض الموجود  AD1الى  AD0من الطلب الكلً 

. وكما هو موضح فً وبالتالً تشغٌل القوى العاملة اإلنتاجمن السلع والخدمات ،مما سٌحفز على المزٌد من 

 -:آلتًالشكل ا

 

 

 الطلب الكلي بعد اضافة االنفاق الحكومي للتخلص من الفجوة االنكماشية 5-2شكل 
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أسئلة الفصل 

 الثبني

 :عرف ما يلي 1س / 

، المٌل المتوسط لالستهالك، المٌل الحدي االستهالكً، الدخل المتاح اإلنفاق، ، الكسادكٌنز

، الطلب االستثماري لالدخار، المٌل المتوسط ، المٌل الحدي لالدخاراالدخارلألستهالك، 

 الحكومً، الفجوة االنكماشٌة. اإلنفاق، التلقابً، االستثمار المحفزاالستثمار 

  -:مع تصحٌح العبارة الخاطبة اآلتٌةأمام العبارات  Xأو اشارة  √ضع اشارة  2س / 

ش أسماًها وبٌاء أسس ًخقاد الٌظشَت النالسُنُت وحذهُلقذ ماى الخضخن دافعاً سئُساً لنٌُض أل -أ 

 .النٌُضَتحلل هٍ الٌظشَت ًظشَت جذَذة، 

 الدخل الكلً ٌعتمد على مستوى التشغٌل إنواحدة من افتراضات النظرٌة الكٌنزٌة هً  -ب 

 فكلما زاد مستوى التشغٌل أنخفض مستوى الدخل الكلً.     

 لالسخهالكثابج فٍ حُي اى الوُل الحذٌ  لالسخهالكحؤمذ الٌظشَت النٌُضَت باى الوُل الوخىسط  -ج 

 .هخٌاقص 

 مالحكومي بزيادة دخل الحكومة المتأتي من إيراداتها مثل الضرائب والرسو  عادًة يزداد اإلنفاق -د 
يرادات أمالك الحكومة )الدومينو   .وغير ذلك من إيرادات ( ا 

للتخلص من هذه  (كٌنز)، والحل الذي طرحه أزمة الكساد الكبٌر (كٌنز)كٌف فسر اشرح  2س / 

  .األزمة

 : اآلتٌةامأل الفراغات  2س / 

 .......ورلل عام  ....مخابه.عٌذها ًشش  ....ماًج بذاَت علن االقخصاد علً َذ  -أ 

 .......... و ........ و ....... النالسُنُت.هي أبشص اقخصادَى الٌظشَت  إى -ب 

هى الزٌ َحفض اإلًخاج النلٍ وبالخالٍ فهى الوؤثش الوهن فٍ صَادة .......... اى  (مٌُض)لقذ أمذ  -ج 

 . هسخىي الخشغُل

هى هي أهن  ....... إىسغن حعذد العىاهل الوؤثشة فٍ هسخىي اسخهالك األسش إال أى مٌُض أعخبش  -د 

 .الوخغُشاث الوؤثشة فٍ االسخهالك

خسائر ، أو أن بعض المنتجين سيتكبدون لمنتجون بأن أرباحهم بدأت تتناقصوعندما يشعر ا -ه 
 .....داد .................. فتز معينة نتيجة عدم بيع سمعهم فسيدفعهم ذلك إلى
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  Inflation التضخم  –اوالً 

، كم من السلع والخدمات سوف بٌنه وبٌن نفسهعندما ٌتسلم الشخص راتبه فً نهاٌة كل شهر ٌتساءل      

ً او ؟ هل ستكون اكبر او اقل او مساوٌة لما كنت احصل علٌها براتباحصل علٌها بهذا الدخل أناستطٌع 

كان هذا المستوى  فإذا، جٌب علٌها المستوى العام لؤلسعارهذه التساإالت ٌ ان؟ جري فً العام الماضً مثلا أ

، فهذا ٌعنً انخفاض مقدار ما ٌشترٌه الدخل النقدي من السلع فً هذه السنة عن السنة الماضٌةمرتفعاا 

تفاع ما ، فهذا ٌعنً ارن المستوى العام لؤلسعار منخفضاا كا وإذا، ت فً هذه السنة عن السنة الماضٌةوالخدما

، فً حالة انخفاض المستوى العام أخرى، او بعبارة النقدي من السلع والخدمات األجر أوٌشترٌه الدخل 

خفض القٌمة الحقٌقة ، وفً حالة ارتفاع المستوى العام لؤلسعار تنفع القٌمة الحقٌقٌة للدخل النقديلؤلسعار ترت

 .والمستوى العام لؤلسعار ة النقود، اي ان هناك علقة عكسٌة بٌن قٌمللدخل النقدي

، اذ نستعرض مفهوم التضخم بالتضخمالذي ٌسمى  األسعارسنتناول مشكلة االرتفاع المستمر فً لذا فؤننا 

 .آثاره وطرق علجهو وأسبابه وأنواعهوقٌاسه 

 

 :مفهوم التضخم -1

خسارة النقود لقوتها الشرائٌة   إلى، مما ٌإدي سعار بصورة متواصلةلؤل العام مستوىالحالة ارتفاع  هو

كان السعر  فإذا، للنقودوالقوة الشرائٌة  األسعار، العكسٌة بٌن المإشرٌن المتغٌرٌن العلقة ٌوضحفالتضخم 

ٌحدث عندما تزداد عدد ، فالتضخم مقابل شراء وحدات من سلعة ماهو التعبٌر عن وحدات من النقود تدفع 

 .الكمٌة من السلعة نفسهافس وحدات النقود المدفوعة لشراء ن

مفهوم ٌقتضً ان ، وان هذا اللمستوى العام لؤلسعار لمدة طوٌلةٌعنً االرتفاع المستمر فً ا إذنفالتضخم    

التً تعنً  ،النسبٌة األسعار، ولٌس فً لمختلفةٌكون االرتفاع فً المستوى العام ألسعار السلع والخدمات ا

ثابتة، او تكون  األخرىالسلع والخدمات  أسعارالسلع او الخدمات مع بقاء  أسعارارتفاع عدد محدد من 

 إلٌهابعض السلع والخدمات ٌإدي الى تحول المستهلكٌن  أسعارتعنً ان انخفاض  األخٌرة، فالحالة منخفضة

. كما ٌقتضً مفهوم هذه السلع أسعارومن ثم ستنخفض  أسعارهامما ٌقلل الطلب على السلع التً ارتفعت 

لذا  ةطوٌل دةالمختلفة مستمراا لمالخدمات والسلع  ألسعارٌكون االرتفاع فً المستوى العام  أنلتضخم اٌضاا ا

آخر  إلى، ولٌس مجرد انتقال السعر من مستوى األسعارالزٌادة المستمرة فً  :فؤن المعنى الشائع للتضخم هو

( على حجم )الطلب اإلنفاقنتٌجة لزٌادة حجم  األسعار، بل هو االرتفاع المستمر فً خلل مدة زمنٌة معٌنة

 .(كمٌة قلٌلة من السلع والخدمات تطاردان كمٌة كبٌرة من النقود )العرض(، اي ) اإلنتاج

 :تارٌخٌة عن التضخم فً العالم أمثلة

بعد سقوطها على ٌد الحلفاء عام  ألمانٌاما حدث فً  وأقساها أبرزهاشهد العالم حاالت تضخم كثٌرة من  -

1591 . 

مقابل  ( لٌرة لبنانٌة0333الواحد الى )سعر صرف الدوالر  ً لبنان فً الثمانٌنات حٌن انخفضوما حدث فـ 

 .1539( لٌرات عام 0بعد ان كان سعر صرفه ) الدوالر الواحد

     الدوالر ( دٌنار تقرٌباا مقابل 0333ض سعر صرف الدٌنار العراقً الى )انخف إذ، العراقفً  أما  -
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دوالر عام ( 0.0ن سعر صرف الدٌنار العراقً )، بعد ان كا(3330فـــــً الشهر الثانً من عام ) األمرٌكً

النقدي الجدٌد والحصار المفروض على العراق وعدم مرونة  اإلصدار إلىٌعود ، والسبب فً ذلك (1543)

 .اإلنتاجًالجهاز 

 

  :قٌاس التضخم .3

، او السلع والخدمات المختلفة ألسعارٌتم عن طرٌق رصد التغٌرات التً تحدث فً المستوى العام       

مإشر ٌسمى الرقم القٌاسً ، وان هذا الاألسعار، التوصل الى مإشر عام ٌرصد التغٌرات فً أخرىبعبارة 

 .لؤلسعار

، ا قبل ان نتطرق الى قٌاس التضخمالقٌاسٌة لؤلسعار وكٌفٌة استخراجه األرقاموهنا البد من التعرف على    

ت شهرٌة او كل ستة اشهر ، وقد تكون هذه الدورٌاالسلع أسعارتصدر فً كل بلد نشرات دورٌة لحركة  إذ

ذلك نؤخذ المثال ، ولتوضٌح االستهلك ألسعار، وٌتم تقدٌر ذلك عن طرٌق استخراج الرقم القٌاسً او سنوٌة

 -تً :اآل

( 3313 – 3311السلع بٌن عامً ) ألسعارنقٌس مدى التغٌر فً المستوى العام  أننود  أننانفترض من    

ـــام لؤلسعار ، وان ابسط الطرق لقٌاس المستوى العـــــع المختلفة التً تنتج فً المجتمعالسل أسعارفهذا ٌعنً 

، متوسط هذه النسب( لكل سلعة ٌنتجها المجتمع ٌكون عن طرٌق اخذ 3311( نسبة الى عام )3313لعام )

 .(Simple Price Indexٌه متوسط الرقم القٌاسً البسٌط )التً ٌطلق عل

 :كما مبٌن فً الجدول اآلتً وأسعارها، وأقلمقماش وطحٌن  ،هًفلو فرضنا ان لدٌنا ثلث سلع 

 

 (3123 – 3122لعامً ) واألقالموالطحٌن  القماش أسعار: 6جدول  

 3123سعر السلعة لعام  3122سعر السلعة لعام  السلعة

 0 3 ()مترالقماش 

 0 1 ()درزٌنة األقلم

 3 1 ()كٌلوالطحٌن 

 

نصف عن سعره مرة و 3313ستطٌع القول ان سعر القماش ارتفع عام ن( 1ولدى النظر فً الجدول )     

 إلى، فكٌف توصلنا ثلث مراتارتفع  األقلم، بٌنما سعر سعر الطحٌن ارتفع مرتٌن أنكما ، 3311فً عام 

 ؟ ذلك

، ولمعرفة التغٌر فً مستوى (3311عام ) ألسعار( 3313السلع فً عام ) أسعار اببساطة فؤننا نسبن    

 -اآلتٌتٌن:نقوم بؤجراء الخطوتٌن ، بٌن العامٌن المذكورٌن األسعار

 -نحصل على التغٌٌر فً مستوى سعر كل سلعة كما ٌؤتً : –أ 

 
 سعر القماش عام     

 سعر القماش عام     
  =

 

 
 (التغٌر فً مستوى سعر سلعة القماش) 2.6 = 

 سعر درزٌنة االقالم عام     

 سعر درزٌنة االقالم عام     
  =

 

 
 (األقالمالتغٌر فً مستوى سعر سلعة ) 4 = 
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 سعر كٌلو الطحٌن عام     

 سعر كٌلو الطحٌن عام     
  =

 

 
 (الطحٌنالتغٌر فً مستوى سعر سلعة ) 3=  

نحصل على المتوسط  -كاآلتً : هذه السلع ألسعار ًالقٌاسللرقم نحصل على المتوسط البسٌط  –ب 

 -: كاآلتًهذه السلع  ألسعار ًالبسٌط للرقم القٌاس

=  البسٌطالرقم القٌاسً 
 تغٌر سعر السلعة االولى تغٌر سعر السلعة الثانٌة تغٌر سعر السلعة الثالثة

 عدد السلع
   ×211 

الرقم القٌاسً البسٌط = 
        

 
  ×211 =

   

 
 ×211= 327 

المستوى العام لؤلسعار ارتفع  أن، وٌعنً هذه السلع ألسعار( هو الرقم القٌاسً  312ان الرقم )        

 .3313وعام  3311% بٌن عامً 112بمقدار 

 األساس، وان سنة 3311 األساسالسائدة فً سنة  األسعارق مقارنة الٌه عن طرٌان هذا الرقم توصلنا        

ارتفعت  األسعار، فنقول ان األسعارالتغٌر فً  أساسهاى السنة التً نقارن عل باعتبارها( 133تعطى قٌمة )

لنتٌجة التً ولو كانت ا(% 112)وصل الىان االرتفاع  أي،  3313عام  312 إلى 3311( عام 133من )

قٌاس معدل التضخم فٌمكن  أما. وهكذا( %33) انخفضت بمقدار األسعار أن( لقلنا %43حصلنا علٌها مثلا )

 :ان نحصل علٌه من المعادلة اآلتٌة

 133× T1 = 
       

   
  

ة معٌنة وهو السائدة لمجموعة من السلع خلل مد لؤلسعارالمتوسط العام  -ونعنً بالمستوى العام للسعار:ــ 

 مإشر ٌعتمد علٌه التضخم.اهم 

 اذ ان : 

T1  معدل التضخم = 

P1( األساسسنة لعام لؤلسعار فً السنة السابقة )= المستوى ا 

P2فإذااو المراد قٌاس التغٌرات فٌها( السنة قٌد الدرساي فً السنة الحالٌة ) = المستوى العام لؤلسعار ، 

  ً سنة التغٌر تساويـــــــف وأصبحت األساس( دٌنار فً سنة 133ت مجموعة محددة من السلع سعرها )كان

 أسعار( من خلل طرح مإشر حتساب معدل التضخم لسنة التغٌر )قٌد الدرس، وبهذا ٌمكن ا( دٌنار114)

، ثم ٌقسم الفارق على مإشر اسعار السنة افٌهقٌاس التغٌرات السنة المراد  أسعارمن مإشر  األساسسنة 

 .األساس

فؤن  3313( عام 114.0( و )3335( فً عام )110.2االستهلك تشكل ) أسعارولنفترض بؤن مإشر        

 -:مإشر التضخم ٌكون كاآلتً

T1 = 
            

     
                                                            % 9.1 = 133×  

 .3335 األساسمقارنة مع سنة  3313% لسنة  9.1معدل التضخم ارتفع بنسبة  إنوهذا ٌعنً  
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 :التضخم أنواع .0

ا انواع، مما ٌعنً ان هناك لنظرٌات التً عالجت موضوع التضخمنظراا لتعدد مفاهٌم التضخم وتعدد ا  ا

، وعلى الرغم من هذا التعدد فؤن هناك نوع من التداخل معالجته وأسالٌب أسبابه، ولكل نوع متعددة للتضخم

 أنواع أوكون سبباا لظهور نوع ٌان ظهور نوع من التضخم فً نشاط معٌن قد إذ ، األنواعوالتشابك بٌن تلك 

 بؤداءالنقود عن القٌام  عجزل بثمتتالتضخم  أنواعومع ذلك فؤن الصفة المشتركة لجمٌع من التضخم،  أخرى

ما  األنواع، ومن تلك األسعاروظائفها بشكل كامل فً ظل التضخم نتٌجة لتدهور قٌمتها بسبب ارتفاع 

 -:ٌؤتً

 :التضخم الجامح –أ 

التضخم على االقتصاد  أنواع، الذي ٌعد اخطر ن التضخم احٌاناا بالتضخم المفرطمٌطلق على هذا النوع    

، وٌظهر هذا النوع من التضخم نتٌجة للزٌادة المفرطة والحادة فً كمٌة النقود المتداولة مع نقص الوطنً

وٌتمٌز هذا النوع من ، لعادٌة التً قد ٌمر بها االقتصادكمٌة المعروض السلعً نتٌجة للظروف غٌر ا

 إلىوالتكالٌف التً قد تإدي  األجورٌعقبها ارتفاع فً مستوٌات  األسعارحاد فً معدالت  بارتفاعالتضخم 

ظائفها وتصبح عاجزة عن القٌام بالنقود  إنوٌلحظ فً ظل هذا النوع من التضخم ، األسعارآخر فً ارتفاع 

 .، نظراا لتدهور قٌمتهاة للتبادلجٌد وسٌلةكونها مستودع للقٌمة او  األساسٌة

 :)المكبوت(التضخم المتقلب  –ب 

، وقد ٌدفع السلطات الحكومٌة والنقدٌة ولمدة معٌنة األسعارحاد فً  بارتفاعٌتمثل هذا النوع من التضخم     

من جدٌد بحرٌة وبمعدالت عالٌة  للرتفاع األسعار، ثم تعود تالٌةللتدخل من اجل الحد من ذلك االرتفاع لمدة 

 .، وهكذالمدة الحقة فتتدخل الحكومة من جدٌد للحد من هذا النوع من التضخم 

 :التضخم المعتدل )الزاحف( –ج 

، اذ ٌتمٌز عادة اقل خطورة من التضخم الجامح، الذي ٌكون خم الزاحفٌطلق على هذا النوع من التض    

، وٌظهر هذا %( سنوٌاا  0 – 3وبمعدالت قد تتراوح بٌن ) األسعاربطًء وتدرٌجً فً  بارتفاعهذا النوع 

كل من ، وقد ساد هذا النوع من التضخم للسٌطرة علٌه بسهولة إمكانٌة، وهناك عادة فً مدد متباعدةالنوع 

مدة  خللخلل مدة الخمسٌنات والستٌنات من القرن الماضً وذلك  األمرٌكٌةوالوالٌات المتحدة  أوربا

وٌعود سبب بروز  (1543 – 1543خلل المدة ) األردنً، كما ساد االقتصاد الرواج واالزدهار االقتصادي

 .واألرباح األجورزٌادة كمٌة النقد المتداولة والى االرتفاع النسبً فً  إلىذلك النوع من التضخم 

 :د . التضخم المستورد

وٌعود سبب ، انفتاحاا على العالم الخارجً أكثروٌظهر هذا النوع فً اقتصادٌات البلدان النامٌة التً تكون     

، وٌتمٌز هذا النوع لع النهائٌة المستوردة من الخارجالس أسعاررتفاع الحاد والمستمر فً الا إلىهذا النوع 

التً تلت  لتضخم الموجود فً العراق للمدة، ومثال على ذلك اتضخماا مستورداا  ألنهبصعوبة السٌطرة علٌه 

ة من السلع المستورد أسعاروارتفاع  اإلنتاجعن ( بسبب توقف معظم المنشآت 3330تغٌٌر النظام فً )

 .ة وفقاا لنظام اقتصاد السوق الحرضوابط التسعٌرخارج العراق التً ال تخضع ل

النوع من التضخم نتٌجة االعتماد الكبٌر على من هذا ، فؤن اغلب الدول النامٌة تعانً وفً هذا المجال   

، او من ٌذ برامجها التنموٌة واالجتماعٌةمن اجل تنف إنتاجٌةهلكٌة ام ع المستوردة سواء كانت سلعاا استالسل

، وهذا مستمرشكل وب األسعار بارتفاعات التً تتمٌز ، تلك المستورداجل سد ما تحتاجه من مواد غذائٌة

تصادٌات الدول الى اقتلك االقتصادٌات لتبعٌة اقتصادٌات الدول النامٌة نتٌجة  إلىاالرتفاع البد وان ٌنتقل 
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رعة ٌنتقل بسهولة وبس أصبحاقتصادٌة  وأزمات أمراضما ٌصٌب االقتصادٌات المتقدمة من  أن، إذ المتقدمة

 .حدثت فً مجال النقل واالتصاالتً الكبٌرة التالتطورات  االقتصادٌات النامٌة بعد إلى

 :التضخم الركودي -هـ 

، وهً ظاهرة اقتصادٌة تتمثل فً تزامن مظاهر ي ٌسود بعض االقتصادٌات المعاصرةوهو التضخم الذ    

ركود فً استخدام وتوظٌف ال، والركود فً النمو االقتصادي ٌستمر إذ، االقتصادي ومظاهر التضخمالركود 

من المتواصل  على الرغم  باالرتفاع واألجورالسلع والخدمات  أسعارؤخذ ت، وفً ذات الوقت اإلنتاجعوامل 

فً االقتصاد  اإلنتاجوقوى  اإلنتاجٌةانخفاض فً مستوى الطلب الكلً وارتفاع نسبة البطالة فً الموارد 

 .القومً

 .أسباب التضخم5

التً تقف وراء  األسبابتفسر  أنحول مفهوم التضخم الى تعدد النظرٌات التً حاولت  األفكارتعدد  أدى   

 -:بروز ظاهرة التضخم، ومن تلك النظرٌات ما ٌؤتً

 :نظرٌة التضخم بسبب زٌادة الطلب –أ 

دة الطلب بنسبة تفوق ، ان االرتفاع فً المستوى العام لؤلسعار ٌعزى الى زٌاهذه النظرٌة أصحابٌرى     

سواء  اإلنفاق، وهذا ٌعنً ان زٌادة الطلب على السلع والخدمات وما ٌترتب علٌها من زٌادة زٌادة العرض

القومً  فؤن  للقتصاد اإلنتاجٌةانفاقاا حكومٌاا وبشكل ٌفوق الطاقة  أواستثمارٌاا  أواستهلكٌاا  اإلنفاقكان ذلك 

، وفً زٌادة المستوى العام لؤلسعار، ومن ثم ارتفاع معدل التضخم إلىتلك الزٌادة بالضرورة سوف تإدي 

على البضائع االستهلكٌة واالستثمارٌة بمستوى ٌفوق حجم  اإلنفاقهذه الحالة فؤن التضخم جاء نتٌجة لزٌادة 

دان ، وهذا النوع من التضخم غالباا ما ٌسود فً البلحو االرتفاع بصورة مستمرةن باألسعارمما دفع  اإلنتاج

 . اإلنتاجًالنامٌة بسبب ضعف مرونة الجهاز 

  -: اإلنتاجنظرٌة التضخم بسبب ارتفاع تكالٌف  –ب 

هذه النظرٌة بؤن السبب الذي ٌقف وراء بروز  أصحابٌرى  إذ، ضعران هذه النظرٌة تإكد على جانب ال   

 إتباع، فقد ٌلجؤ المنتجون الى فً الدول المتقدمةوبخاصة  اإلنتاجظاهرة التضخم ٌعود الى ارتفاع تكالٌف 

، بٌنما ٌلجؤ العمال ومن خلل نقابات العمال الى المطالبة األرباحسٌاسة تهدف الى تحقٌق معدالت عالٌة من 

، وهذا اإلنتاجارتفاع تكالٌف  إلىالذي سٌإدي  األمر، األجورالعمل لزٌادة  وأربابوالضغط على المنتجٌن 

من اجل  األجورنتٌجة لزٌادة  اإلنتاجلتعوٌض الزٌادة فً تكالٌف  سعاراألزٌادة  إلىما ٌدفع المنتجٌن 

 .دالت العالٌة والمستهدفة لؤلرباحالمحافظة على المع

 -:ما ٌؤتً إلىتضخم التكالٌف  أسباب إٌجازوٌمكن 

 .المحلٌة اإلنتاجمستلزمات  أسعارارتفاع  .1

 .المستوردة اإلنتاجمستلزمات  أسعارارتفاع  .3

 .االحتكارٌة اإلنتاجٌةسٌطرة المشارٌع  .0

 .بسبب ضغط النقابات العمالٌة األجورارتفاع  .9
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 : نظرٌة التضخم الهٌكلً –ج 

ما تتعرض له اقتصادٌات الدول النامٌة نتٌجة لسعٌها فً  أكثربؤن هذا النوع من التضخم ٌمكن القول     

الذي ٌقف وراء هذه النظرٌة بؤن السبب  أصحابٌرى  إذ، التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة تحقٌق برامج

التغٌرات الهٌكلٌة التً تحدث فً مسار وحركة االقتصاد القومً وما ٌترتب  إلىبروز ظاهرة التضخم ٌعود 

 ة لعملٌةٌالتً تكون نتٌجة طبٌع، تلك التغٌرات فً كل من الطلب والعرض الكلًعلٌها من تغٌرات هٌكلٌة 

 .واالجتماعٌةالتنمٌة االقتصادٌة 

الطلب الكلً بشكل ٌفوق العرض ارتفاع  إلىلهذا النوع من التضخم ٌعود  ان السبب الرئٌس وٌمكن القول   

اراا بروزاا وانتش أكثر، ونظراا الن هذا النوع من التضخم ٌكون لتنفٌذ برامج التنمٌة االقتصادٌةالكلً نتٌجة 

ولٌس بسبب ارتفاع ٌكون تضخماا ناجماا عن زٌادة الطلب  األغلب، فؤنه على فً اقتصادٌات الدول النامٌة

 .التكالٌف

 :االقتصادٌة واالجتماعٌة للتضخم اآلثار.  6

ظاهرة عالمٌة تعانً منه معظم اقتصادٌات دول العالم سواء كانت  أصبحمما ال شك فٌه ان التضخم     

، ومع ذلك االقتصادٌة، ولو بمعدالت متباٌنةوفلسفتها  أنظمتهاالنامٌة وعلى اختلف  أمالمتقدمة منها 

ث االقتصادٌة واالجتماعٌة التً اآلفات والكوار إحدى، كونه ٌمثل التضخم ٌعد ظاهرة غٌر مرغوب فٌهاف

 .كتهرشل ح إلىتصٌب االقتصاد القومً وتإدي 

 -:كما ٌؤتً اآلثاروٌمكن اٌجاز هذه 

 :تأثٌر التضخم على الدخل –أ 

 اآلخرتؤثر بعض فئات المجتمع بٌنما ٌستفٌد البعض ، ستكون فٌها معدل التضخم كبٌراا ٌفً الفترات التً    

ستفٌد نتٌجة الرتفاع دخولها الحقٌقٌة  بٌنما ت األسعاردل اكبر من معدل ارتفاع ئات التً ترتفع دخولها بمعفالف

، وعادة ما دخولها الحقٌقٌةنً من انخفاض فً ستعا األسعاراقل من ارتفاع الفئات التً ترتفع دخولها بمعدل 

التً قد الدخول الثابتة  أصحاب، بٌنما األرباحمصدر دخلها من هً الفئات التً ٌكون  األولىتكون الفئات 

 .هً التً تعانً كثٌراا من التضخم المجتمع أفرادمن  تمثل نسبة كبٌرة

 :على الدائن والمدٌنتأثٌر التضخم  - ب

المدٌن ٌقترض  ألن، )التضخم( ٌستفٌد المدٌن وٌضار الدائن األسعاراالرتفاع المستمر فً  أوقاتفً     

 إال، الربوٌة، كالتعامل مع البنوك فً الحاالت الربوٌة إال، او نقصانمبالغ محددة ٌلتزم بتسدٌدها بدون زٌادة 

ترضت ملٌون دٌنار من شخص فً مدة ق، فمثلا لو ااألسعارالقٌمة الحقٌقٌة للدٌن تنخفض مع ارتفاع  إن

، اي ما ٌمكن ان تراض فؤن قٌمتها الحقٌقٌةق، وقمت بتسدٌدها بعد سنة من تارٌخ االاألسعارتتزاٌد فٌها 

، وٌنطبق ذلك مستوى العام لؤلسعاررتفاع الألنتٌجة ، ستنخفض ٌه بالملٌون دٌنار من سلع وخدماتتشتر

 .ة لهذه المدخرات فً اوقات التضخمحٌث تنخفض القٌمة الحقٌقٌ األفراداٌضاا على مدخرات 

 :الصادرات أسعارتأثٌر التضخم على  –ج 

تجد الدولة التً تعانً من التضخم نفسها فً موقف غٌر  إذ، الصادرات أسعارٌمثل التضخم خطراا على  

السلع  أسعارمنتجاتها تتزاٌد بمعدل مرتفع عن بقٌة  أسعارمع دول العالم الخارجً خاصة اذا كانت  ًتنافس

، ومن ثم المشابهة األجنبٌةالسلع الوطنٌة مرتفعة مقارنة بؤسعار السلع  أسعارهذا الوضع ٌجعل . الخارجٌة

، وٌحدث نتٌجة لذلك عجز فً المٌزان التجاري الذي وٌنخفض حجم الصادراتسٌرتفع حجم الواردات 

ان ، وٌتزاٌد خطر هذا الوضع ة معٌنة وبٌن دول العالم الخارجًالمقٌمٌن داخل دولالتعاملت بٌن ٌصور 
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طلب  إلىتترجم هذه الزٌادة فً الطلب  إذ، ادة فً الطلب على السلع والخدماتكان التضخم ناتجاا عن الزٌ

 .زٌادة االستٌراداي  األجنبٌةعلى السلع 

 : أثٌر التضخم على النمو االقتصاديد . ت

و خلل مدة اعبر الزمن )بؤنه تحقٌق زٌادة فً الدخل او الناتج القومً الحقٌقً ٌعرف النمو االقتصادي      

 .زمنٌة محددة عادة سنة(

، فهناك فرٌق ٌرى بؤن ؤثٌر التضخم على النمو االقتصاديتالى لقد اختلفت آراء االقتصادٌٌن بالنسبة       

 األوضاعحالة تتسم بعدم التؤكد من تنشؤ فً المجتمع  إذ، تؤثٌر سلبً على النمو االقتصادي التضخم له

حجم االستثمار، كما تتؤثر اٌضاا االقتصادٌة فً المستقبل فٌإثر ذلك على قرارات االستثمار ومن ثم ٌنخفض 

نخفاض القٌمة الحقٌقٌة ألنظراا  األسعارقرارات المدخرٌن خاصة عندما ٌتوقعون استمرار الزٌادة فً 

العمال الذٌن  أي، األجورالدخول التً تتمثل فً  أصحاب إنهذا الرأي اٌضاا  أنصار، وٌرى للمدخرات

 .األسعارماسهم للعمل بسبب انخفاض دخولهم الحقٌقٌة مع ارتفاع ٌنخفض ح

المٌل  أوالتارٌخٌة ال تدل على وجود انخفاض فً حجم المدخرات الشواهد  أنفٌرى  اآلخرالفرٌق  أما   

، ن دافعاا لعملٌة النمو االقتصاديالتضخم ربما ٌكو إن أي، ل سٌنخفض، بل ٌرون العكس من ذلكللعم

مما ٌشجع  األرباحعلى زٌادة سٌعمل و األسعارالزٌادة فً لمدة معٌنة عن ملحقة  األجورختلف معدل فٌ

، فٌنخفض معدل البطالة وٌرتفع حجم فرص عمل جدٌدة إٌجاد إلى، وهذا بدوره ٌإدي على زٌادة االستثمار

 .اإلنتاجالناتج القومً خاصة عندما ٌكون االقتصاد عند مستوى اقل من مستوى التوظف الكامل لعناصر 

 االجتماعً للتضخم: األثر  -ـه

والمالً وظهور  اإلداريظهور حاالت الرشوة والفساد  إلى األسعارٌإدي االرتفاع المستمر فً مستوٌات    

 إذ ،ة ملحوظة فً جرائم السطو والسرقةكما تحدث زٌادتعددة من طرق الكسب غٌر المشروع، صور م

ٌظهر جلٌا  األمرهذا  ولعل ،أخرىتعوٌض النقص الحاصل فً دخولهم من مصادر  إلى األفرادٌسعى بعض 

 .اقتصادٌاتهاسمة الفساد هً السائدة فً مما ٌجعل فً الدول التً تتعرض لنكبات اقتصادٌة كبٌرة 

 

   Inflation and unemployment rate التضخم ومعدل البطالة: – 7

معدل ضً بٌن البطالة وبٌن ساد االعتقاد لدى االقتصادٌٌن لمدة طوٌلة مضت بوجود تبادل تعوٌ       

ا السوق الحر باقتصادما ٌسمى  أواالقتصاد الرأسمالً  إن، بمعنى التضخم ، ٌمكن ان ٌقتنع بمعدل مرتفع نسبٌا

بول ، تحقٌق معدل منخفض من البطالة مع قالعكس أو، األسعارمن البطالة فً سبٌل تحقٌق استقرار فً 

ة بٌن معدل البطالة ومعدل ة عكسٌهناك علق إن إلى، هذا الوضع ٌشٌر معدل مرتفع نسبٌاا من التضخم

ولدٌها  ،جزء من قوة العمل فً مجتمع ماالتعطل ل) إنهاالة بصورة عامة على البط، وٌمكن تعرٌف التضخم

 . (الرغبة والقدرة على العمل

 :كاآلتًوٌمكن تفسٌر العلقة بٌن التضخم ومعدل البطالة 

 إضافٌٌنمال ع إلغراء األجورعلى زٌادة  األعمال، سٌعمل رجال لة تزاٌد الطلب الكلً بمعدل كبٌرفً حا   

 من جدٌد. األسعارومن ثم ارتفاع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات  إلىالذي ٌإدي  األمر، للعمل لدٌهم

بقاء معدالت  إلىفً حالة ارتفاع مستوى البطالة فهذا ٌعنً ان االقتصاد فً حالة ركود مما ٌإدي  أما

، هذه العلقة بٌن معدل التضخم ومعدل األسعاردون تغٌٌر ومن ثم استقرار نسبً فً مستوى  األجور

ع فً برٌطانٌا ترتف األجور أنالذي الحظ ( A . W . Philipsبس )البطالة تناولها االقتصادي البرٌطانً فٌل
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منحنى بعلى شكل منحنى عرف فٌما بعد ، ومن ثم قام بتوضٌح هذه العلقة بشدة عندما ٌنخفض معدل البطالة

 اآلتً:الذي ٌوضحه الشكل  فٌلبس

 

 

 

 

 
       

 : منحنى فٌلبس 0 شكل

 

 وإذا، %(1)( سٌكون معدل التضخم%2بطالة ) نلحظ انه اذا كان المجتمع عند معدل السابقمن الشكل  

 األسعارً معدل ـــٌستوجب زٌادة ف، فؤن ذلك %(9) ىــــإلٌنخفض معدل البطالة  أنع ـــــالمجتم أراد

ٌحقق معدل منخفض من  أنٌتضح لنا من هذا المنحنى ان المجتمع ال ٌستطٌع  . %(3) إلىمعدل التضخم ( )

دلٌن مقبولٌن من ٌختاروا مع أنال بد لواضعً السٌاسة االقتصادٌة  أيالبطالة ومعدل منخفض من التضخم )

االقتصادٌات الرأسمالٌة فً السبعٌنات من القرن الماضً هو ( ولكن الذي حدث فً التضخم والبطالة

الذي تم التحدث عنه سابقاا  الركوديالتضخم بع من البطالة . وهو ما ٌعرف مصاحبة التضخم بمعدل مرتف

 التضخم . أنواعكنوع من 

 

 طرق معالجة التضخم : – 8

والمجال الذي  ظاهرة التضخم تبعاا لنوعهلمعالجة والسٌاسات التً تستخدم عادة  األسالٌبتختلف        

لتحقٌق االستقرار  ( النقدٌة والمالٌة) ٌن السٌاست باستخداموٌمكن معالجة التضخم  ،وأسبابهٌظهر فٌه 

 -:وكما ٌؤتً األسعارومن ثم االستقرار فً  االقتصادي
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 معالجة التضخم من خالل السٌاسة النقدٌة :  –أ 

والتدابٌر التً تتخذها السلطة النقدٌة المتمثلة فً البنك  اإلجراءاتهً مجموعة من السٌاسة النقدٌة: 

 -:ما ٌؤتً اإلجراءات، ومن هذه االقتصادٌة المرسومة األهدافالمركزي للتحكم فً عرض النقد لتحقٌق 

عن لزائدة ، وذلك بتخفٌض كمٌة النقود اامتصاص القدرة الشرائٌة الزائدة ، ايالنقدي باإلصدارالتحكم ـ 

 اإلجمالًمن قدر عال من التناسب بٌن حجم الناتج المحلً ، ولكً ٌتحقق ذلك البد االستهلك أسواق

 .والزٌادة فً كمٌة النقود

مكونات مع وضع قٌود على االئتمان من خلل نظام صارم للرقابة علٌه والتحكم فً  اإلقراضترشٌد ـ 

 .السٌولة النقدٌة المحلٌة

وتوجٌهها نحو مجاالت تإدي فائدة مجزٌة لجذب المدخرات  أسعار، واعتماد على االدخار األفرادتشجٌع ـ 

 .أخرىد معدل الطلب من ناحٌة ٌمن ناحٌة وتقٌ اإلنتاجالى توسٌع قاعدة 

الوطنً ومن ثم  للقتصاداكبر  إنتاجٌةة القطاعات االقتصادٌة التً ستنتج قدرة ٌمتننحو توجٌه االئتمان ـ 

 .عدد من العاطلٌن عن العملص اكبر امتصا

 :التضخم من خالل السٌاسة المالٌة معالجة  -ب 

التً تتخذها الحكومة متمثلة بوزارة المالٌة للتحكم  اإلجراءاتً مجموعة هف: السٌاسة المالٌة أما        

  -:ما ٌؤتً اإلجراءات، ومن هذه لتحقٌق االستقرار االقتصادي اإلٌراداتوتحصٌل  باإلنفاق

 أولوٌاتالنظر فً  وإعادةعن اسلوب تحوٌل العجز فً الموازنة  بتعاد، وذلك باالموازنة الموازنة العامةـ 

 .العام وزٌادة الضرائب اإلنفاق

ات االستهلك الحكومً خصوصاا فً المجاالت التً ال ٌترتب علٌها آثار سلبٌة على مستوٌ اإلنفاقترشٌد ـ 

الكمالً الترفً واالستهلك  واإلنفاقنفقات الدفاعٌة ونفقات الضٌافة ، ومنها ترشٌد الالضرورٌة للمواطنٌن

 .وما شابه ذلك

هذا  .ب الضرٌبً، وغلق منافذ التهرٌة بنطاق ضٌقالضرٌب اإلعفاءاترفع كفاءة الطاقة الضرٌبٌة وحصر ـ 

ان  إذالملئمة بٌن السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة فً معالجة التضخم  أهمٌةوانه من الضروري التؤكٌد على 

 .ممن فعالٌتهما فً معالجة التضخ سٌزٌدالسٌاستٌن  أدواتتجنب التعارض بٌن استخدام 

 

   Deflationثانٌاً : االنكماش 

 مفهوم االنكماش: -2

االستهلكً الخاص والعام  باإلنفاقدما ٌنخفض الطلب الكلً المتمثل )هو ظاهرة اقتصادٌة تحدث عن      

عن العرض الكلً مما ٌإدي الى تكدس السلع فً  (االستثماري فضلا عن الطلب الخارجً اإلنفاقوكذلك 

النمو معدل تدهور  إلىالذي ٌإدي  األمر، أسعارهابالرغم من انخفاض  اإلنتاجٌةمخازن الشركات 

حجم منتجاتهم وتعطٌل جزء  الى تقلٌصان حصول هذه الظاهرة تدفع المنتجٌن  ،االقتصادي وانتشار البطالة

مما ٌنعكس على انخفاض فً حجم االستخدام ومن ثم الدخول الموزعة التً تإدي  اإلنتاجٌةمن الطاقة 

ٌؤخذ مستوى النشاط االقتصادي فً التدهور وصوالا الى مرحلة  إذانخفاض الطلب الكلً ،  إلىبدورها 

 والدخل. اإلنتاجمعدالت البطالة وخفض مستوى  بارتفاعالتً تتمٌز الكساد 
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 :القتصادٌة لالنكماشا اآلثار  -3

 -:االقتصادٌة للتضخم وكما ٌؤتً لآلثارتؤخذ شكلا معاكساا  للنكماشاالقتصادٌة  اآلثاران 

 :االنكماش على الدخل آثار –أ 

خفاض الطلب المستوى العام لؤلسعار الناجم عن ان وهنا ستزداد القوة الشرائٌة للنقود بسبب انخفاض      

 .الكلً عن العرض الكلً

 :على الدائن والمدٌناالنكماش  آثار –ب 

 أي األسعارن القٌمة الحقٌقٌة للدٌن سترتفع مع انخفاض أل، حالة ٌستفٌد الدائن وٌضار المدٌنفً هذه ال       

، مثلا ملٌون دٌنار الذي سٌستلمه الدائن من المدٌن سٌشتري به سلع وخدمات المبلغ الذي تم اقتراضه إن

، وٌنطبق ذلك مرتفعة األسعارالمبلغ به عندما كانت  إقراضفً الوقت الذي تم اكبر من السلع والخدمات 

 .االنكماش أوقاتفً ستزداد القٌمة الحقٌقٌة لهذه المدخرات  إذ األفرادعلى مدخرات 

 :االنكماش على النمو االقتصاديٌر تؤث –ج 

لناجمة عن ا اإلنتاجٌةانخفاض النمو االقتصادي بسبب تعطٌل الطاقة  إلىان تؤثٌر االنكماش ٌإدي       

ازدٌاد نسبة  أي)كبٌرة من العاملٌن  أعدادتسرٌح  إلىالذي ٌإدي  األمر، انخفاض الطلب عن العرض

ضعف النمو  إلىمما ٌإدي  أخرى مرة، وهذا سٌنعكس على انخفاض حجم الطلب العاطلٌن عن العمل(

 .االقتصادي وارتفاع معدل البطالة

 

 :عالجة االنكماشم -4

تساوى فٌه ٌالمستوى الذي  إلىالكلً للوصول  اإلنفاقمعالجة ظاهرة االنكماش تتم من خلل رفع مستوى  إن

 .مع مستوى الدخل، وهو المستوى التوازنً اإلنفاق

 -:تتمثل باآلتًطرق معالجة االنكماش  وأفضل

، وهذا ٌعنً توزٌع دخول جدٌدة على ٌادة الطلب الكلً، الن ذلك سٌساهم فً زالحكومً اإلنفاقزٌادة  -أ 

ومن ثم سٌشجع زٌادة الطلب االستهلكً  إلىزٌادة قدرتهم الشرائٌة مما ٌإدي ثم ومن  اإلنتاجبعض عناصر 

توزٌع  إعادة، وهذا ٌعنً لٌل اكبر عدد من العاطلٌن عن العموتشغ اإلنتاجٌةالمنتجٌن على زٌادة الطاقة 

لتوازن بٌن العرض ا إعادة إلىالذي ٌإدي  األمر، ارتفاع الطلب على السلع والخدماتالدخول مما ٌإدي الى 

 .والطلب من جدٌد

 

 : الضرائبخفض  -ب 

كومة على خفض الضرائب سٌإدي الى زٌادة القدرة الشرائٌة لؤلفراد الذي ٌنعكس على الح قدامإ إن       

وتشغٌل اكبر عدد  اإلنتاج، مما ٌشجع المنتجٌن على زٌادة ًاالستهلك اإلنفاقارتفاع الطلب الناجم عن 

 .وسٌستعٌد االقتصاد وضعه التوازنً، ن العمل ) انخفاض معدل البطالة (ممكن من العاطلٌن ع

 

 

 تخفٌض سعر الفائدة: –ج 

ٌتدخل البنك المركزي باستخدام سلطاته لزٌادة الطلب  باإلنفاق.فً حالة عدم نجاح سٌاسة التوسع      

وتخفٌض سعر الفائدة  ،قروض لتشجٌع التجار على االقتراضاالئتمانً بواسطة تخفٌض سعر الفائدة على ال
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ان على  إجماعوهناك شبه  أموالهم.لتوظٌف  إنتاجٌةعلى الودائع إلجبار المدخرٌن للبحث عن استثمارات 

ومحاربة  ر النقدلمشكلة عدم توف األفضلالفائدة معا ٌمثلن الحل  أسعارالحكومً وتخفٌض  اإلنفاقزٌادة 

 .حاالت االنكماش 
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  : النقود اوالً 

 إال. نامٌاً، رأسمالٌاً او اشتراكٌاً  أو، متقدماً ان زراعٌاً او صناعٌاً ، سواء كمجتمع متحضر الٌومال ٌوجد   

 أمر، وهو ثة تقوم على التخصص وتقسٌم العمل. فالمجتمعات الحدٌوٌستعمل النقود على نطاق واسع

والمجتمعات امراً ضرورٌاً ما دام االكتفاء الذاتً صعب التحقٌق وما دامت آلٌة  األفرادٌجعل التبادل بٌن 

 . تعقٌداً  أكثر أصبحتقد  اإلنتاج

 .النقود اساساً فً جمٌع معامالته نحن نعٌش فً مجتمع ٌعتمد إذاً 

 .؟ وما هً وظائفهاأنواعها؟ وما هً فما هو مفهوم النقود

 

 :مفهوم النقود – 1

ئفها ووظاتهم للنقود نظر باختالؾل اختلفت تعرٌفاتهم لم ٌتفق االقتصادٌون على تعرٌؾ موحد للنقود ب   

 أي أنهاعلى ))( John G . Ranlett). ج . رانلٌت جون، فمثالً عرفها ودورها فً النشاط االقتصادي

على وظٌفة النقود كوحدة حساب فقط، هذا التعرٌؾ ٌركز  ((وٌستخدم كوحدة للحساب لإلنفاقشًء قابل 

ولتسوٌة االلتزامات  أخرىعلى انها سلعة تستخدم كوسٌلة مبادلة بسلع ))( Robertson)تعرٌؾ  أما

كل شًء ٌستخدم لتسوٌة ( فعرفها بأنها ))Keynesكٌنز ) أما، تعرٌؾ ضٌق للنقود (( فهوالتجارٌة

 .دلة وٌستخدم لحفظ القوة الشرائٌة((ذو قبول عام كوسٌلة للمبا باعتبارهالمدفوعات 

 لةوسٌ: ركزت على خاصٌتٌن رئٌسٌتٌن للنقود هما  أنها إالاختلفت مما تقدم ٌتضح ان التعرٌفات وان    

اٌة ) إنهاتعرؾ النقود على  أنعلٌه ٌمكن ، الدٌون وتسدٌدللمبادلة ووحدة للحساب لتسوٌة المدفوعات 

ندرج العدٌد من الممتلكات  أن( وعلٌه ٌمكن ع والخدمات وتتمتع بالقبول العامتستخدم لتبادل السلوسٌلة 

، فالذهب كونه سلعة تتمتع بقبول عالمً وٌمكن النقودشتركة بٌن الناس تحت مسمى التً تمثل قٌمة م

وباقً أنواع الثروات التً ، لماسوا، وكذلك الحال مع الفضة والبالتٌن نقداً  دعٌ   األخرىبالسلع  همبادلت

 . لعام وٌمكن مبادلتها بأشٌاء أخرىتتمتع بالقبول ا

 

 

 :خصائص النقود - 2

 :أهمهاصائص من بد ان تتمتع النقود بعدد من الخ ال

 .ولها قبوالً عاماً كوسٌلة مبادلةفً قب األفراد: وٌعنً ثقة القبول –أ 

الفئة من ، ماثلة مع الوحدات النقدٌة االخرىكل وحدة نقدٌة ٌنبؽً ان تكون مت أن أي: التجانس –ب 

ة نقدٌة من وعلى سبٌل المثال فأن خمس ورقات نقدٌة من فئة االلؾ دٌنار تساوي قوة ونوعٌة ورق نفسها

 .نفسهافئة الخمسة اآلؾ دٌنار 

 دي ذلك الى فقدان قٌمها الشرائٌةان ٌؤ، دون تجزئة النقود الى فئات اصؽر إمكانٌة: وتعنً التجزئة -جـ 

 . األفرادوذلك لتسهٌل عملٌة التبادل بٌن 

تها الشرائٌة ها بقدراحتفاظ ، معفترة ممكنة، دون تلؾ ألطول، دوام البقاء: وٌقصد بذلك بقاء النقود -د 

 .او كأداة ادخار اٌضاً  ردون تأث
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واحتٌاجات : بمعنى ان ٌتسم عرضها بالكفاٌة مع حجم التبادالت  تتسم بالوفرة وال الندرةان ال – هـ

، كما ان تقلٌل حد معٌن سٌؤدي الى انخفاض قٌمتها، وذلك ان زٌادة كمٌة النقود عن االقتصاد الوطنً

   .الزٌادة فً حجم النمو االقتصادي ، قد ال ٌواكب متطلباتعن حد معٌنعرضها 

 

 :انواع النقود –3

النقود فً تطورها عبر التارٌخ مسٌرة طوٌلة ومراحل متعددة رافقت مراحل تطور لقد اجتازت    

ل استعراض انواع النقود ال . وقبة واالجتماعٌة والتكنولوجٌةالمجتمعات البشرٌة فً المجاالت االقتصادٌ

احتٌاجاتها  كانت المجتمعات البدائٌة تعتمد اسلوب االكتفاء الذاتً فً تأمٌن إذبد من ذكر مرحلة المقاٌضة 

 من حٌواناتاو العشٌرة بما تنتجه من محصول زراعً وما تصطاده او تربٌه  األسرةالمعٌشٌة فتكتفً 

 .وأدوات( وما تصنعه من مسكن وملبس )لحماً ومنتجات

الفرد عن  إنتاج. وعندما زاد المبادالت فٌما بٌنها إلجراءفً تلك الفترة لم تشعر هذه المجتمعات بحاجة     

المقاٌضة بدأت عملٌات التبادل بالمقاٌضة )آخرٌن  أفرادوظهر طلب على هذا الفائض من قبل ، استهالكه

حصاناً  مثال ذلك ان ٌبادل شخص،  بعضها ببعض بدون استخدام النقود( السلع والخدماتهً مبادلة 

 .األسماكان ٌبادل كمٌة من القمح مقابل كمٌة من ، أو ل بقرة او عدد من رؤوس الؽنملشخص آخر مقاب

، انتقلت به من االنعزالٌة االقتصادٌة الى مرحلة اإلنسانٌمكن اعتبار المقاٌضة قفزة هائلة فً تارٌخ    

وقد استمرت عملٌة المقاٌضة سائدة بٌن الناس لفترة طوٌلة  اآلخرٌن بإنتاجالتخصص حٌث ٌتمتع كل فرد 

ونتٌجة التطور االقتصادي المتواصل وازدٌاد درجة التخصص ظهرت ، من السنٌن آلالؾمن الزمن امتدت 

 : وأهمها، كأسلوب فً التبادل استخدام المقاٌضة فً صعوبات 

 اٌضٌن ) البائع والمشتري (صعوبة تحقٌق التوافق بٌن رؼبات المتق. 

 استحالتها أو، خاصة فً حالة التجزئة عدم تكافؤ الكمٌات . 

  نقل السلع موضوع المقاٌضةصعوبة. 

  ن القوة الشرائٌةتخزٌصعوبة. 

، األشٌاء، وتقدر بها قٌم م بواسطتها تبادل السلع والخدماتبسبب هذه الصعوبات بدأ البحث عن سلعة ٌت

 .مشاكل استخدام المقاٌضةمن  للتخلص األمثلالحل هً ، وكانت النقود وٌسهل التعامل بها

 :النقود أنواعً نستعرض أتوفٌما ٌ

 :النقود السلعٌة –أ 

ت. لمواجهة صعوبات المقاٌضة اهتدت المجتمعات الى سلعة تقوم بدور الوسٌط فً مختلؾ المبادال         

زمان  أهل. هذه السلعة النقدٌة اصطلح وهكذا توافق كل مجتمع على )سلعة نقدٌة( تسهل عملٌات التبادل

على معتمدٌن  إلٌهافورٌة او مباشرة  ولو لم ٌكونوا بحاجة ،ومكان معٌنٌن على قبولها ثمناً لسلعهم

: ومن السلع النقدٌة التً استخدمت، إلٌهالحٌازة سلع او خدمات ٌحتاجون  شاءوابٌعها متى  إمكانٌة

تتمتع ؼٌرها.و، و، التبػالملح، التوابل، الشاي، ، الحبوب، الجلود، الجواهر، الزٌوتأنواعهاالماشٌة على 

، وؼالباً سهلة الحفظ( وسهلة ات خاصة كونها شائعة االستعمال )مقبولة من الجمٌعبمٌز السلعٌةالنقود 

 : ناقصة للتبادل، وذلك أداةتبقى  أنها إالالنقل 
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  التجزئة فً بعض الحاالت )الماشٌة، الجلود( إمكانٌةلعدم. 

 ؾ الواحد )الؽنم(نصلعدم التجانس فً حجم ونوع ال. 

  الحفظ طوٌالً ) المحاصٌل الزراعٌة (. إمكانٌةلعدم 

 :النقود المعدنٌة –ب 

 بادئالنقدٌة التً تبٌن انها السلع المعدنٌة فً السلع  أفضلاتجهت المجتمعات تدرٌجٌاً نحو اختٌار     

كسلعة نقدٌة ثم ( ، الفضة، الذهب، البرونزت المعادن على اختالفها )النحاس، الحدٌداستخدمو األمر

الوزن نظراً الن القطع  باعتمادبدأ استخدام المعادن . إذ حلة الحقة نقوداً وأساسا للنقودفً مر أصبحت

. وقد ورثنا من هذه المرحلة العدٌد من المصطلحات النقدٌة  بالحجم نفسه او بالشكل نفسهالمعدنٌة لم تكن 

 .وزان: الدرهم، الدٌنار، اللٌرة، الباوندالا إلىالتً ترمز 

توحد  إذالموزون الى النقد المعدنً المسكوك حقة انتقلت المجتمعات من مرحلة النقد المعدنً فً مرحلة ال

ضرب  أصبح( وفً هذه المرحلة )ال الوزن العدد باعتماداستعمالها  وأصبحشكل قطعة النقود ووزنها 

تضرب النقود بشكل ٌظهر علٌها  إذ( التً تملك )دار السك( النقود من مظاهر السلطة )الحاكم او الملك

 .الحاكم وشعار دولته إلىصور وكتابات ترمز 

حدٌد الذهب . بالتعلى استعمال المعادن الثمٌنة األمروتدرٌجٌاً تراجع استعمال المعادن العادٌة واقتصر    

 :والفضة لما ٌتمٌزان به من أنهما

 .وال ٌبلٌان ال ٌتأثران بالعوامل الطبٌعٌة .1

 .، اي انه فً كل سبٌكة خصائص فٌزٌاوٌة وكٌمٌائٌة واحدةمتجانس فً تركٌبهمعدنهما  .2

 قابالن للتجزئة دون ان ٌؤثر ذلك فً قٌمتهما . .3

 مرؼوبان من الجمٌع فً كل مكان وزمان . .4

 .عة فً حجم صؽٌر، نظراً لندرتهما، مما ٌسهل حملهما ونقلهمالهما قٌمة مرتف .5

 :النقود الورقٌة -جـ 

ثم عرفتها اوربا فً القرن ، ألول مرة فً الصٌن فً القرن السادس المٌالدي النقود الورقٌة  ظهرت   

( )شهادات نقدٌة باسمنقود ورقٌة عرفت  أول أصدرتفً السوٌد التً  1664 عام السابع عشر تحدٌداً 

 ولكن تداولها لم ٌكن واسع االنتشار .كشهادات نقدٌةعرفت كنقود ولٌس  إذحتى بداٌة القرن التاسع عشر 

حتى ؼزت اسواق التبادل  فزادت ثقة المتعاملٌن بها، ثم رافقها التطور مثلما هو الحال فً الوقت الحاضر

 . والتجارة

كبٌر لدى المتعاملٌن بها حٌنما ظهر انها تتفوق على ما سبقها من  باهتماملقد حظٌت النقود الورقٌة    

، ثم ضخامة قٌمتها فً التداول مقارنة سهولة حملها ونقلها وحفظها إلىمصدر التفوق  النقود وٌعود أنواع

من النقود الورقٌة كالنقود النائبة والنقود االئتمانٌة والنقود عدة  أنواعلقد ظهرت ، وصنعهابقٌمة 

بعد ان نحدد هذه  ،وٌهمنا ان ندرس منها النوع الذي نحن نتعامل فٌه ونتداوله فً حٌاتنا الٌومٌة اإللزامٌة

 :قة هذه النقود بنقودنا المتداولةتتبٌن فٌه عالتحدٌداً بسٌطاً  األنواع

ا ههً نقود ورقٌة تنوب عن النقود المعدنٌة تصدرها البنوك المركزٌة وتمنحها حق تحوٌل :النائبةالنقود 

ان كفالة الحرٌة التامة فً البنك، و أصدرهادار ما تتضمنه من قٌمه حسبما الفضة بمق أوالذهب  إلى
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ولٌس للنقود النائبة فً الوقت الحاضر قٌمتها تعادل الذهب الذي تمثله،  الذهب وبالعكس جعل إلىتحوٌلها 

 الؽً التعامل بها منذ تالشً التزام الدولة بصرفها لحاملها . إذالتبادل  أسواقاثر فً 

النقود االئتمانٌة  أصبحت األولىبعد ان اختفت النقود السلعٌة عقب الحرب العالمٌة  النقود االئتمانٌة:

. وتتمٌز النقود االئتمانٌة بأن قٌمتها النقدٌة تتجاوز بكثٌر ما قد ٌكون تضطلع بوظٌفة التداول النقدي

، وهذا ٌعنً ان قٌمتها التجارٌة تقل عن قٌمتها النقدٌة او تكاد سلعةك تهاللمادة التً صنعت منها من قٌم

النقود المعاصرة التً تصدرها الحكومات او البنوك المركزٌة  أنواعتنعدم قٌمتها السلعٌة . لذلك تعد جمٌع 

 .الرمزٌة نقوداً ائتمانٌة من النقد الورقً والنقود المصرفٌة والمسكوكات 

 أوقفت ،تً جعلت كمٌات الذهب ؼٌر كافٌةال األزماتمع تطور الظروؾ وتحت ضؽط  :اإللزامٌةالنقود 

 وبإٌقاؾ. ناً لجزء من ؼطاء النقود المصدرةالسلطات النقدٌة الصرؾ بالذهب وان كان قد استمر مكو

 إذاً  اإللزامٌة. فالنقود إلزامٌةالورقٌة  النقود أصبحتب المصدرة بالذه األوراقشرط التحوٌل او صرؾ 

والقبول العام لها القانون هً تلك النقود الورقٌة ؼٌر القابلة للصرؾ بالذهب ، وتستند قٌمتها الى قوة 

 .كوسٌلة فً المبادالت

من شخص الى آخر  ودائع المصارؾ وتنتقل ملكٌة الودائع تحت الطلب: تتكون من د . النقود المصرفٌة

( لكً ٌدفع الودٌعة )الدائن( الى المصرؾ )المدٌنك هو امر موجه من صاحب والشٌ ،بواسطة الشٌكات

 األخرى األنواعوتختلؾ النقود المصرفٌة عن لحامله مبلؽاً معٌناً من النقود، او  آخرشخص  ألمر أو ألمره

لزم انها لٌس لها كٌان مادي ملموس كما ال تتمتع بالقبول العام فً التداول حٌث ال ٌ إذمن النقود من 

 .على قبولهاالقانون الدائنٌن 

الدٌون  إٌفاءالدائنٌن والبائعٌن على قبولها فً  إلزامبمعنى ان المدٌنٌن والمشترٌن ال ٌستطٌعون    

 األكبروعلى الرؼم من هذه الفوارق نجد ان هذا النوع من النقود ٌمثل الجانب ، المشترٌات أثمانتسدٌد ل

 .د فً البلدان المتقدمة اقتصادٌاً من العرض الكلً للنقو

ان تطور تكنولوجٌا الحاسبات االلكترونٌة جعل العالم ٌدخل فً مرحلة جدٌدة من : النقود االلكترونٌة هـ .

وهً عبارة عن بٌانات لقٌم مالٌة ، تطور نظام المدفوعات على المستوى العالمً مع النقود االلكترونٌة

النقود االعتٌادٌة عند توفر . اال انها تقوم بوظٌفة ، ودوائر التخزٌناآللًمخزنة الكترونٌاً على الحاسب 

االلكترونٌة ، وبطاقات الصراؾ والمحافظ والحسابات معٌنة كبطاقات االئتمان أدواتوسائل تبادلها عبر 

 وٌتم تبادل قٌمتها من خالل شبكات الكومبٌوتر واالتصاالت ) مثل االنترنت ( بٌن مالكها والمستفٌد .

دما ترٌد دفع ثمن المشترٌات ، فعنفً االستعمال مـــن النقد أسرع أصبحتالتً  1االئتمانمثالها بطاقات    

من حسابك فً البنك ثمن البطاقة فً جهاز خاص ٌخصم فوراً  إدخال( تستطٌع من )السوبر ماركت

حاسبة  إلىٌحول تلقائٌاً من حاسبة المستهلك  إذوكذلك النقد االلكترونً لمستعملً االنترنٌت  .مشترٌاتك

 .ٌتعامل معهالبنك الذي  إلىالبائع وهذا ٌستطٌع ان ٌحول المبلػ من بنك المستهلك 

 

 

 

 

                                                           
 بطاقة االئتمان : هً عبارة عن مخزون الكترونً لقٌمة نقدٌة على اداة تخزٌن . 1
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 : وظائؾ النقود – 4

، التً ال تمارس العدٌد من الوظائؾ الهامة ، اذم فً الحٌاة االقتصادٌة المعاصرةتقوم النقود بدور مه   

نعٌش فً عالم  ألننا. صناعٌاً  أو. زراعٌاً خلفاً مت أومجتمع االستؽناء عنها ، سواء كان متقدماً  أليٌمكن 

 .رجٌاً فً تعامل الدول فٌما بٌنهاواالستهالك وخا اإلنتاجداخلٌاً فً ٌعتمد على النقود بشكل كامل 

  -هً:ثالث مجموعات  إلىٌمكن تقسٌم هذه الوظائؾ 

  األساسٌة:الوظائؾ  –أ 

جة واستعملت بهدؾ االستفادة منها فً عملٌات المبادلة الناتهً الوظائؾ التً وجدت النقود بسببها    

تنبع من تعرٌؾ النقود كمقٌاس للقٌمة ووسٌلة للمبادلة ، وهذه الوظائؾ عن تقسٌم العمل على نطاق واسع

 وهً:

  :النقود مقٌاس للقٌمة ) وحدة للحساب ( 

، فهً مقٌاس للقٌمة كما المتر مقٌاس خدماتوقٌم مختلؾ السلع وال األثمانتستخدم النقود لتحدٌد  إذ

وٌقصد بالقٌمة ،لطول والكٌلو ؼرام للوزن .... وهكذال
1
، واذا ما قدرت القوة الشرائٌة هنا القوة الشرائٌة. 

السلع مع بعضها  أثمان، وهذا بالطبع ٌساعدنا على مقارنة السعراو  بالثمنما ٌسمى بالنقود ٌحصل لدٌنا 

، صادي ٌقوم به المنتج او المستهلكً كل حساب اقتــــال بد منها ف أداة، تبدو النقود لوظٌفةهذه ا أداءعند 

... ( ذات  ات القٌاس ) المتر، الكٌلو ؼراملذا ٌفترض فً النقود ان تكون كباقً وحدالبائع او المشتري، 

، ل مكان وزمـــاننفسه فً ك. فالمتر هو المكان باختالؾخصائص تجعلها ثابتة ال تتؽٌر بمرور الزمن او 

 بانخفاض، فترتفع فً انها لٌست ثابتة القٌمةؼٌر ان النقود تختلؾ كوحدة قٌاس . وكذلك الكٌلو ؼرام

 أهمٌة. وتمثل النقود كمقٌاس للقٌمة المستوى العام لألسعار بارتفاعاو تنقص ام لألسعار ـــــالمستوى الع

ازنات الدول ورأس مال الشركات وؼٌرها من االستخدامات ووم األممتستخدم لقٌاس ثروات  أنها إذبالؽة 

 .األساسٌة

 :النقود وسٌلة للمبادلة 

 م للؽٌردد محدود من السلع او الخدمات ٌقدع بإنتاجان الفرد ال ٌنتج كل ما ٌحتاج الٌه بل ٌتخصص 

 األفراد. وهكذا ٌتحقق سداد حاجات إنتاجهمحاجاتهم منها لٌحصل بالمقابل على ما ٌحتاج الٌه هو من 

، اي لٌس بمقاٌضة التبادل عادة بطرٌقة ؼٌر مباشرة ٌجري هذاتهم السلع والخدمات فٌما بٌنهم، بمبادال

  -:الى قسمٌن المبادلةعملٌة  ، اذ تقسمبسلعة او بخدمة بل بواسطة النقودسلعة او خدمة 

 .ٌع السلعة او الخدمة لقاء النقود: بعملٌة اولى

 .ه النقود: شراء السلعة او الخدمة بهذةعملٌة ثانٌ

 االختٌار وتسمح إمكانٌةتعطً النقود لحاملها  إذتقسٌم عملٌة التبادل ٌجعلها اكثر مالئمة وسهولة ان    

الشروط من  أفضلالتعامل مع الشخص الذي ٌقدم له  أي، ما ٌشاءله بشراء حاجاته عندما ٌشاء وحٌث

الناس فً مجتمع معٌن على قبولها بدٌالً عن سلعهم وخدماتهم  وافقسلعة ٌ فأيحٌث السعر والنوعٌة 

ق ان كانت مصنوعة من معدن ثمٌن )ذهب او ال فر .وظٌفة الوسٌلة هذه وتصبح نقوداً  ٌمكن ان تؤدي

 نقدٌة . أوراقمعدن رخٌص او  أو( فضة

                                                           
قصد بها كمٌة ٌمكن التمٌٌز بٌن القٌمة االسمٌة للنقود والقٌمة الحقٌقٌة لها . فالقٌمة االسمٌة هً عدد الوحدات النقدٌة ، اما القٌمة الحقٌقٌة فٌ 1

 سلع والخدمات التً ٌمكن الحصول علٌها من خالل الوحدات النقدٌة . ال
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 :الوظائؾ الثانوٌة –ب 

تأثٌرها ال ٌظهر بصورة مباشرة لألفراد  وألن، للنقود األساسٌةان هذه الوظائؾ مشتقة من الوظائؾ 

مستوٌات دخول  باختالؾاو شكل الحٌاة االقتصادٌة السائدة فً المجتمع  باختالؾوٌختلؾ هذا التأثٌر 

 .األفراد

 -هً:وهذه الوظائؾ 

 ( :القٌمة الختزانوسٌلة ) لالدخار أداةالنقود  

النقود وبالتالً ٌمكن لحاملها استخدامها متى شاء  إنفاقان وظٌفة النقود كوسٌلة للمبادلة تسمح بتأجٌل 

ادخار  بإمكانه أصبح، لذلك قابلة للتلؾ ومقبولة فً كل زمان لشراء ما ٌشاء لمعرفته بأن النقود ؼٌر

، لذا تقبلالمس إلىمن الحاضر  دخار النقود ٌسمح بنقل القوة الشرائٌة للنقودإ، ان جزء منها للمستقبل

 .صل وجسر بٌن الحاضر والمستقبل (ٌرى كثٌرون ان ذلك ٌمثل ) صلة و

النقود تؤدي مهامها  ( ٌجعلبالنقود كقوة شرائٌة اي االحتفاظملتً البٌع والشراء )عملٌة الفصل بٌن ع إن

 .دخارإكأداة 

 أخرى، فهناك موجودات خزٌن للقٌمةو لالدخار األفضلالوحٌدة او الوسٌلة  األداةال تنفرد النقود كونها 

والسندات  واألسهمتلعبه النقود مثل سندات الخزٌنة والودائع المصرفٌة ٌمكن ان تلعب نفس الدور الذي 

. اال ان المٌزة التً تتمتع بها النقود فً هذا المجال و سلع اخرى تزٌد قٌمتها مع الزمناو العقارات ا

 .%111 ابمعنى ان سٌولته ، 1 فً انها تامة السٌولة صولاألوتتفوق بها عن ؼٌرها من 

 :الدٌون تسدٌدالنقود وسٌلة ل 

 وتعنً هذه الوظٌفة قٌام النقود بسداد الدٌون او المدفوعات التً ٌقع موعد استحقاقها فً المستقبل . 

 إبرام، بسبب اعتماد العدٌد من الفعالٌات االقتصادٌة فً هذه الوظٌفة فً الوقت الحاضر أهمٌةوقد برزت 

فً تسدٌد قٌمة مدفوعات هذه العقود والصفقات  أساسعلى  جلباآلالعقود والصفقات التجارٌة والشراء 

وقد استطاعت . العقود إبرامدورٌة او دفعة واحدة فً وقت الحق لوقت  أقساط، او على شكل المستقبل

، ، وقد ساعد الوضع القانونًاألفرادٌفة من خالل قبولها العام كوسٌلة للمبادلة بٌن النقود تأدٌة هذه الوظ

 . قانوناً ، بمعنى ان الدفع بتلك النقود ٌكون مقبوالً الذمم إبراءاي كون النقود ذات قابلٌة على 

وربما ٌأتً ، بثبات قٌمتها او قوتها الشرائٌة رتبطت، لنقود بوصفها وسٌلة للدفع المؤجلان كفاءة ا    

قٌمة النقود كوسٌلة للدفع ، ذلك ان عدم ثبات لها األخٌرة، من الصفة لوحٌد على وظٌفة النقوداالنتقاد ا

، قد ٌؤدي الى خسارة احد طرفً العقد فً المعاملة التجارٌة. فمثالً اذا ارتفعت قٌمة النقود مستقبالً المؤجل

( قٌمة النقود حٌن السداد )مستقبالً ، اما اذا انخفضت أن المقترض ٌتضرر وٌستفٌد المقرضحٌن السداد  ف

 .مقترض هو المستفٌد والمقرض ٌتضررفأن ال

 

 الوظائؾ الجدٌدة : -جـ 

ٌرى بعض االقتصادٌٌن إلى إن النقود قد تخطت حالٌاً وظائفها التقلٌدٌة، واصبح لها فً االقتصاد    

 -الحدٌث وظائؾ جدٌدة من اهمها:

 

                                                           
 المقصود بالسٌولة هو القدرة على تحوٌل االصل الى شكل من اشكال النقود خالل فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌاً ودون خسارة تذكر .  1
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 عجلة االنتاج:النقود أداة لتحرٌك  

ان زٌادة كمٌة النقود تؤدي الى ارتفاع مستوى الطلب الذي ٌدفع المنتجٌن الى زٌادة انتاجهم اذا 

لم تكن هناك موانع من ذلك، وان زٌادة االنتاج تؤدي الى زٌادة المدخوالت التً تؤدي بدورها الى 

جدٌدة فً االنتاج، ومستوى اً، وبالتالً الى زٌادة زٌادة االنفاق، وارتفاع مستوى الطلب مجدد

العرض، وعلى العكس فأن حدوث نقص فً التداول النقدي ٌؤدي الى انخفاض فً مستوى الطلب، 

 وبالتالً الى تقلٌص حجم االنتاج.

 النقود أداة لتوزٌع الدخل: 

ان ارتفاع االسعار الناجم عن زٌادة العرض النقدي ال ٌؤثر بنسبة وادة، وبوقت واحد على جمٌع 

السلع، وجمٌع القطاعات ومختلؾ شرائح المجتمع، فما دامت زٌادة الطلب على السلع تختلؾ من 

 سلعة ألخرى، ومن خدمة ألخرى، فأن التؽٌٌر فً االسعار ٌؤدي الى تؽٌر فً نمط توزٌع الدخل.

هناك فئات قادرة على حماٌة نفسها من آثار التضخم بإعتبارها قادرة على تحمٌلها للمستهلك، 

لتجار والصناعٌون واصحاب المهن الحرة قادرون على زٌادة اسعارهم كلما زادت كلفتهم، او فا

 تدنت القوة الشرائٌة للنقود.

وهناك فئات اخرى تتحمل آثار ارتفاع االسعار دون ان تكون قادرة على زٌادة مدخوالتها بالنسبة 

ٌتقاضون راتباً او اجوراً ثابتة، ومن هنا  نفسها، ومثال على ذلك ، الموظفٌن والعاملٌن الذٌن

ٌظهر ان التؽٌر فً كمٌة النقود المتداولة ٌمكن ان ٌؤدي الى انتقال الثروة من شرٌحة الى اخرى، 

 وبالتالً إعادة توزٌع الدخل بٌن فئات المجتمع.

  : المصارؾ ثانٌا

شركات مرخص لها بتعاطً ) -:بأنهاتعرٌفاً ٌستند الى العملٌات التً تقوم بها ٌمكن تعرٌؾ المصارؾ    

ة وترتبط نشأ،  تسلٌؾ االموال .... (واالعمال المصرفٌة وتقدٌم الخدمات للجمهور ال سٌما قبول الودائع 

 3511ة مصرفٌة عرفها التارٌخ الى سنة تارٌخ اقدم مؤسس، وٌعود المصارؾ بنشأة التجارة وتطورها

ل نظام . اما اور الفرات فً بالد ما بٌن النهرٌنلى نهالسومرٌة الواقعة ع (اوروك)فً مدٌنة ق.م، 

حتى سنة  مـــــالذي حكر ملوك بابل ـــــهاش .مصرفــً مكتوب عرفه التارٌخ. فهو الذي وضعه )حمورابً(

بالفائدة  واإلقراضم العقود المكتوبة على مسلة حجرٌة تنظوجد هذا التشرٌع منقوشاً  إذ( ق.م 181) 

 وعقد اٌداع البضائع.

ٌها طوٌلة ساهم ف( مسٌرة 1611ك امستردام بناول مصرؾ ) وإنشاءوبٌن شرٌعة حمورابً    

 نوالبرتؽالٌون ومن بعدهم الفرنسٌٌ األسبانفلورنسا ثم  ومصرفٌوالفٌنٌقٌون واالؼرٌق والرومان 

 ن .والبرٌطانٌٌ

( ومنذ هذا 1811نسا ك فربن( و )1614ك انكلترا بن( و )1611امبورك ك هبنومن اشهر المصارؾ. )

ادت تبعاً لنمو التجارة التارٌخ بدأت المصارؾ فً االنتشار فً مختلؾ البلدان وتنوعت عملٌاتها وازد

 .واتساعها
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 : المصارؾ أنواع – 1

 -ٌأتً :وكما بحسب العملٌات التً تقوم بها  اوٌمكن تقسٌم المصارؾ اما بحسب شكلها القانونً     

 : بحسب شكلها القانونًالمصارؾ  -أ 

 ،او شركة مساهمة او جمعٌة تعاونٌة أفرادفرد او عدة  إنشائهاوٌتولى ، المصارؾ الخاصة 

 .والتموٌل لالستثمار، مصرؾ االقتصاد ومثالها المصرؾ التجاري العراقً، مصرؾ بؽداد

فٌها وتأخذ ظالدولة فتخصص لها رأس مال خاص وتعٌن مو تنشئها، وهً التً المصارؾ العامة 

 .مصرؾ الرشٌد ، المصرؾ الصناعً، ، ومثالها مصرؾ الرافدٌن رتهاوتتحمل خسا أرباحها

الدولة فً رأس مالها بنسبة معٌنة مع القطاع الخاص  تساهم ، وهً التًالمصارؾ المختلطة 

 .إدارتهاوتشترك فً 

 :وعملٌاتهادها المصارؾ بحسب موار -ب 

، الستثمار، مصارؾ االمصارؾ التجارٌةو( البنوك المركزٌة )سنخصص لها فقرة مستقلةوتشمل  

 .اإلسالمٌة، المصارؾ لعقارٌة، المصارؾ الزراعٌة، المصارؾ اصناعٌةالمصارؾ ال

 -فٌما ٌأتً : األنواعسندرس هذه و

 

  التجارٌة:المصارؾ 

التجارٌة من تلقً الودائع وتوظٌفها ومنح القروض وخصم  األعمالبتموٌل وهً المصارؾ التً تقوم 

. وتعتمد هذه المصارؾ على ودائع المودعٌن بالدرجة خطابات الضمان وؼٌرها وإصدارالتجارٌة  األوراق

( فً برٌطانٌا من زبارٌنجوٌعد مصرؾ )( لهذا ٌطلق على هذه المصارؾ اسم )مصارؾ الودائع األساس

 .1816انشأ عام  المصارؾ التجارٌة أقدم

  االستثمار:مصارؾ- 

السندات  وإصدار األسهمتقوم هذه المصارؾ بتأمٌن وتسهٌل عملٌات االستثمار عبر عملٌات بٌع 

تسعى هذه و .االمٌركًمان ساكس ( هذه البنوك بنك ) ؼولد وأشهروالصكوك وتقدٌم االستشارات 

النقدٌة لزٌادة قدرتها  األموال إلىوالشركات الصناعٌة التً تحتاج  األعمالالمصارؾ لمعاونة رجال 

( الخاصة بالشركات كما تقوم باالشتراك فً والسندات األسهمالمالٌة ) األوراق بإصدار. كما تقوم االنتاجٌة

 (.األعمالمصارؾ ) ــبعض الشركات الصناعٌة او التجارٌة ، وتسمى احٌاناً ب إنشاء

 المصارؾ الصناعٌة:  

لصناعٌٌن قروضاً متوسطة او ، كما وتتولى منح اصارؾ الى تحقٌق التنمٌة الصناعٌةوتهدؾ هذه الم

وٌتم المشروعات القائمة  تطوٌرلتموٌل المشروعات الصناعٌة الجدٌدة او المساهمة فً  األجلطوٌلة 

 .بعد ان ٌقوم المصرؾ بدراسة الجدوى االقتصادٌة لهذه المشارٌع اإلقراض

  الزراعٌةالمصارؾ:     

التً ٌقصد منها تمكٌن المزارعٌن من الحصول ، زراعٌة بعملٌات االئتمان الزراعًتقوم المصارؾ ال 

واآلالت والمعدات او لنقل  واألسمدةمان البذور ثالزراعً كأ اإلنتاجالالزمة لتوفٌر مستلزمات  األموالعلى 

 .المصارؾ لمخاطر كثٌرةوتتعرض هذه الزراعً  اإلنتاجالحدٌثة لتعظٌم الزراعة 
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 المصارؾ العقارٌة: 

ؼٌر  األموال، بقصد تسهٌل الحصول على ملكٌة األجلتقوم هذه المصارؾ بتقدٌم القروض الطوٌلة 

 أقساطاو المبانً وٌدفع المقترض  األراضًبضمان  اإلقراض، وٌتم او تحسٌنها( المنقولة )بناء سكن

 .القرض سنوٌاً 

  اإلسالمٌةالمصارؾ: 

 األموالتجمٌع  إلىتهدؾ و .ً ظهرت وانتشرت فً القرن العشرٌنالمصارؾ الت أنواعوهً احدث 

جاالت النشاط عمل على توظٌفها فً مالتعامل بالربا ) الفائدة ( ثم توالمدخرات من كل من ال ٌرؼب فً 

 ، وٌحققاإلسالمٌةوكذلك توفٌر الخدمات المصرفٌة للعمالء بما ٌتفق مع الشرٌعة ، االقتصادي المختلفة

 .التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 :وظائؾ المصارؾ – 2

، سنتناول تقدم العدٌد من الخدمات لعمالئها، ووقت الحاضر بعدد كبٌر من الوظائؾالمصارؾ فً التقوم 

 -:ئؾهم هذه الوظاألبالشرح الموجز 

 : قبول الودائع –أ 

تعهد ، مقابل والمحافظة علٌها( ول الودائع )مبالػ نقدٌةبقٌامها بقب األولىنشأة المصارؾ  لقد ارتبطت

المصرؾ الذي ٌقبل  أصبحفً مرحلة الحقة . ولة خاصة للمصرؾ نظٌر تلك الخدمةالمودع بدفع عم

. وبالتالً إقراضعملٌة  أصبح األفرادمن جانب  اإلٌداع إن أي، هو الذي ٌلتزم بدفع فائدة للمودعالودائع 

، وهذا ٌساهم فً توظٌؾ للمستثمرٌن لقاء فائدة اكبر وإقراضهافمن حق المصرؾ التصرؾ بالودٌعة 

 .ة للتجارة ودعماً للنشاط الصناعً، وٌحقق للمصرؾ ارباحاً كبٌرةالودائع واستثمارها خدم

 :اإلقراضعملٌة  –ب 

ان ٌقدم المصرؾ مبلؽاً من النقود لمن ٌتقدم الٌه من االفراد والشركات بطلب  اإلقراضتعنً عملٌة 

، وعلى ان ٌدفع المقترض للحصول على تلك النقود للمصرؾ فائدة الحصول على تلك النقود نظٌر ضمان

، األجل القرض ) قصٌرالمدة التً ٌبقى فٌها  وباختالؾقٌمة الشًء المضمون  ختالؾبأمعٌنة تختلؾ 

او ( والسندات األسهم) المالٌة األوراققد ٌمكن ان تكون ( اما بصدد الضمان ف األجل ، طوٌل األجل متوسط

اناً للمبالػ المقترضة من ( او ؼٌرها ضموان تكون السلع )البضائع التجارٌةاو المبانً  األراضً

 .المصرؾ

 :عملٌة الخصم -جـ 

ناً ( تمثل دٌوارٌة )وخاصة السفاتجتج أوراقما ٌقدم الٌه من وتعنً عملٌة الخصم ان ٌقبل المصرؾ 

. فائها لقاء فائدة وعمولةتستحق الوفاء بعد عدة شهور فٌقوم المصرؾ بدفع قٌمتها قبل حلول اجل و

. كما انه ٌنتفع بدوره من الحاجة أوقاتلهم فً والمصرؾ فً هذه العملٌة ٌخدم العمالء بتوفٌر النقود 

 .الخصم أسعارالخصم بالحصول على معدالت الفوائد التً علٌها 

 :فتح االعتماد –د 

بحٌث ٌكون للعمٌل ، مبلؽاً معٌناً من النقود  هٌلان ٌضع المصرؾ تحت تصرؾ عموٌقصد بفتح االعتماد 

الصور المؤلفة لهذه العملٌة فتح . ومن ل مدة معٌنةخال أمورهالحق فً ان ٌنتفع باالعتماد لتمشٌة 

خالل المدة المتفق علٌها  ٌلهوفً هذا االعتماد ٌمهد المصرؾ لعم، العتماد لؽرض المدفوعات الخارجٌةا
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، على ان ٌدفع العمٌل نسبة من مبلػ ناً ماٌكون المصرؾ ض إذ، راد البضاعةفً االعتماد مهمة استٌ

 .بقٌة المبلػ بعد وصولها للمصرؾاالعتماد نقداً قبل وصول البضاعة ثم ٌسدد 

 :األخرىالوظائؾ  -هـ 

ظهرت وظائؾ جدٌدة  إذ، وإقراضها األموالالمصارؾ ولم تعد قاصرة على تجمٌع  أعمالتوسعت    

 :المصارؾ، سنذكر بعض هذه الوظائؾ أعمالوازدادت بدخول الحاسبات المتطورة فً 

 مة فً دعم وتموٌل مشارٌع التنمٌةالمساه. 

 مساهمة فً دعم المشارٌع السكنٌةال. 

 قدٌم الخدمات االستشارٌة للعمالءت. 

  التجارٌة لصالح العمالء األوراقتحصٌل. 

  المالٌة األوراقشراء وبٌع. 

  الخارج إلىتحوٌل العملة. 

  األجنبٌةشراء وبٌع العمالت. 

 وممتلكات العمالء أعمال إدارة. 

 تأجٌر الخزائن الحدٌدٌة للعمالء. 

  الخدمات المصرفٌة الكترونٌاً انجاز. 

 : ة للمجتمع وهًارؾ عبر خدماتها ثالث فوائد رئٌسوتحقق المص

 .من السرقة األموالالحفاظ على  .1

 . أصحابهانٌابة عن  األموالاستثمار وتنمٌة  .2

تسهم الفائدتان السابقتان فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع سواًء من خالل منح قروض لألفراد  .3

اة الناس استخدام التقنٌة الحدٌثة فً حٌ وإدخالوللشركات وللمشارٌع او تٌسٌر تنفٌذ العملٌات المالٌة 

 . الٌومٌة

 : البنك المركزيثالثاً 

، الى جانب كونها بنك البنوك أنواع أقدممن  هوبواسطة الحكومة وتدار هو مؤسسة : البنك المركزي

، فأنه ٌقوم بدور الحكومٌة واألرصدة لالحتٌاطات وإدارتهالدولة الرسمً وما ٌترتب علٌه من احتفاظه 

، وذلك للسٌطرة على النظام النقدي والتحكم فً كمٌة العرض والطلب هو تنفٌذ السٌاسة النقدٌة للدولةمهم 

والتحكم بالقوة الشرائٌة للنقود عبر  األجنبٌةسعر الصرؾ مقابل العمالت على النقود كالسٌطرة على 

 .السٌطرة على مستوى التضخم واالنكماش

 :وظائؾ البنك المركزي – 1

 -:أهمهاٌتولى البنك المركزي العدٌد من الوظائؾ  

 .النقود إصدار –أ 

 .العمل كمصرؾ للمصارؾ –ب 

 .العمل كمصرؾ للحكومة -جـ 

 .المراقبة والسٌطرة على عرض النقد –د 

 .األجنبٌةالدولة من الذهب والعمالت  باحتٌاطاتحتفاظ اال -هـ 
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 لإلقراض. األخٌرالملجأ  – و

 -:وسٌتم شرح هذه الوظائؾ كما ٌأتً

 :النقود إصدار –أ 

احل . ففً المرفً نشوء البنوك المركزٌة تارٌخٌاً وهً السبب الرئٌس األقدمهذه الوظٌفة هً  عدت  

كان ٌمارس ، النقود النائبة بمصرؾ واحد إصدارالتجارٌة تم حصر مهمة المتأخرة من تطور المصارؾ 

، وزٌادة مهمته كوكٌل للحكومة اإلصدار، ونتٌجة لتوسع عملٌة وكمصرؾ تجاري إصدارعمله كمصرؾ 

 . النقود إصدارمصرؾ حكومً مهمته الرئٌسة  إلىتم تحوٌله 

وبما ٌخدم هدؾ المحافظة على ، االقتصادٌة للدولة، تبعاً للحاجات النقودوٌصدر البنك المركزي    

التً  وحدة النقد الرئٌسة إلىتناداً كما ٌصدرها اس. األسعاراستقرار قٌمة العملة والمحافظة على مستوٌات 

مالت االقتصادٌة وتطور ، وتختلؾ الفئات المصدرة حسب حجم المعاالقاعدة النقدٌة أساستشكل 

المركزي بأن  ما شعر البنك وإذا، وصعوبة التزٌٌؾ األماندرجة وٌراعى فً النقود المصدرة  المجتمعات

 .فئات جدٌدة بإصداراو  أخرىواستبدالها بعملة  إلؽاؤهاالعملة سهلة التزٌٌؾ فأنه ٌتم 

، ة للتداولو عالمٌة وال تكون قابلوقد ٌصدر البنك المركزي عمالت رمزٌة لتخلٌد مناسبات وطنٌة ا   

المسكوكات المعدنٌة  إصدارخالل  النقدي واحٌاناً ٌتم ذلك من اإلصداروتسعى معظم الدول الى تقلٌل كلفة 

 .أطولعمرها االفتراضً  إن إالالتً تكلفتها ظاهرٌاً مرتفعة مقارنة بالنقد الورقً 

 

 :العمل كمصرؾ للمصارؾ –ب  

 باإلشراؾتعنً قٌامه  إذموقعه على رأس الجهاز المصرفً ٌحتل البنك المركزي هذه الوظٌفة بحكم    

ساعدة ، ومالهادفة الى حماٌة ذلك الجهاز واألنظمةومراقبة سالمة الجهاز المصرفً وتقٌده بالتعلٌمات 

 .األخرىووظائفه  أهدافهبتنفٌذ  الوقت نفسهالبنك المركزي فً 

 وإلؽاءللمصارؾ التجارٌة واالستثمارٌة  اإلجازاتوتعطً هذه الوظٌفة الحق للبنك المركزي فً منح    

على تنفٌذ التعلٌمات  ٌةالبنوك المركزٌة فً البلدان النام، وتشدد القوانٌن والتعلٌماتاذا ما خالفت  إجازاتها

 .محافظة على سالمة الجهاز المصرفًلل

 

 :العمل كمصرؾ للحكومة -جـ 

، كما ٌتولى تقدٌم والمؤسسات العامة ووكٌل مالً لهاٌعمل البنك المركزي كمصرؾ للحكومة  إذ   

المناسبة لمعالجة المشكالت  اإلجراءات، واتخاذ رسم السٌاسة المالٌة واالقتصادٌةالمشورة للحكومة فً 

 .األخرىالحكومٌة  األجهزةاالقتصادٌة بالتعاون مع 

 

 :المراقبة والسٌطرة على عرض النقدد . 

 :آلتٌٌناالهدفٌن وتخدم هذه الوظٌفة 

  تالً ٌؤثر على حجم الناتج وبال، االقتصادٌة األنشطةٌؤثر التؽٌر فً عرض النقد على مجمل

ابل سٌؤثر على نمو الناتج استطاع البنك المركزي التأثٌر على عرض النقد فأنه بالمق فإذا، القومً

 .القومً
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 فً حالة ؼٌاب الرقابة على عرض النقد فأن التوسع فً حجم النقود المصرفٌة بال حدود  أما

 وبالتالً حدوث التضخم.سٌؤثر على قٌمة النقود وٌؤدي الى انخفاضها 

 

 :األجنبٌةالدولة من الذهب والعمالت  باحتٌاطات االحتفاظ -هـ 

الالزمة لتموٌل  األجنبٌةذهب والعمالت الدولة من ال باحتٌاجات ل عن االحتفاظوالبنك المركزي هو المسؤ 

 األجنبٌة، العمالت الموجودات، الذهب والمسكوكات الذهبٌة تلك. وتشمل العملٌات التجارٌة مع الخارج

 . األجنبٌةاذونات الخزانة * (SDR)حقوق السحب الخاصة 

 

 :لإلقراض األخٌرالملجأ  –و

 األموالوتعنً هذه الوظٌفة وقوؾ البنك المركزي مستعداً لتموٌل المصارؾ فً حالة عجزها عن توفٌر 

اٌة لذلك المفاجئة حم باألزماتتماسك الجهاز المصرفً وعدم تأثره  الى ٌؤديس. هذا بالضرورة بنفسها

 .ر الحدٌثة للبنك المركزي فً العصوظٌف أهمالبعض ان هذه  وٌعد .الجهاز وللمتعاملٌن معه

 :مفهوم السٌاسة النقدٌة – 2

التً تستخدمها السلطات النقدٌة  اإلجراءاتللسٌاسة النقدٌة معنٌان تعرؾ بالمعنى الضٌق بأنها )) 

 .اقتصادٌة معٌنة (( أهداؾلمراقبة عرض النقد بقصد تحقٌق 

 .معٌنة  أهداؾوٌتضمن هذا المعنى التوسع او االنكماش فً حجم النقد المتداول بقصد بلوغ 

ان وكذلك االقتراض الحكومً اما تعرٌفها الواسع فهً )) ذلك العمل الذي ٌوجه للتأثٌر على النقد واالئتم

النقدٌة والمصرفٌة لما لها اي حجم وتركٌب الدٌن الحكومً (( وهً بهذا المعنى تشمل جمٌع التنظٌمات 

والبنك المركزي والخزٌنة بقصد التأثٌر التً تتخذ من قبل الحكومة  اإلجراءاتمن دور مؤثر فً مراقبة 

  .على مقدار وتوفٌر واستعمال النقد واالئتمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
هً وحدات حسابٌة فً سجالت صندوق النقد الدولً ، تحدد  Special Drawing Rights(  SDR* حقوق السحب الخاصة ) 

 قٌمتها على اساس سلة من اربع عمالت دولٌة ) الدوالر االمرٌكً ، الٌورو االوربً ، الجنٌه االسترلٌنً ، الٌن الٌابانً ( بلؽت كمٌتها

ادالت التجارٌة وال تباع وال تشترى فً ملٌار دوالر ( وهً ال تستخدم فً المب 311ملٌار وحدة ( ما ٌعادل )  214)  2113عام 

االسواق المالٌة . الهدؾ من اٌجادها هو زٌادة السٌولة الدولٌة اذ ٌمكن للبلد الذي ٌحصل على هذه الوحدات الحصول على عمالت قابلة 

 للتحوٌل لؽرض مواجهة متطلبات مٌزان المدفوعات او لتعوٌض احتٌاطٌا
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 :اآلتٌة األهداؾتسعى السٌاسة النقدٌة لتحقٌق  و

رات المؤثرة على قٌمة من خالل تجنب التؽٌتحقٌق مستوى مقبول من االستقرار النقدي واالقتصادي  –أ 

 التً تنشأ من التؽٌرات فً المستوى العام لألسعار .طنٌة داخلٌاً وخارجٌاً العملة الو

فً  ، بما ٌحقق زٌادةدي فً مختلؾ القطاعات االقتصادٌةالمساهمة فً تحقٌق معدالت نمو اقتصا –ب 

 .الدخل القومً والناتج المحلً

 .المالٌة، بما ٌخدم النشاط االقتصادي واألسواقتطوٌر المؤسسات المصرفٌة والمالٌة  -جـ 

 .حقٌق التوازن فً مٌزان المدفوعاتالمساهمة فً ت –د 

 .تحقٌق االستخدام الكامل -هـ 

 

 أدوات السٌاسة النقدٌة: – 3

تعتمد السلطات النقدٌة فً إدارة شؤون النقد على نوعٌن من الوسائل هما: األدوات الكمٌة، واألدوات    

 النوعٌة:

 األدوات الكمٌة: –أ 

وهً التً تسعى للتأثٌر على حجم االئتمان وكلفته وبالتالً على الكمٌات النقدٌة المعروضة . ونستعرضها 

 ٌأتً:بإٌجاز كما 

 : ًنسبة االحتٌاطً القانون 

وهً تلك النسبة التً تفرض على ودائع المصارؾ التجارٌة من قبل البنك المركزي، حٌث ٌقوم باقتطاع 

تلك النسبة وتحوٌلها الى حساب المصرؾ التجاري لدٌه. وتحدد هذه النسبة وفقاً للظروؾ االقتصادٌة التً 

االحتفاظ بهذه النسبة هو ضمان سالمة اموال المودعٌن،  ان الهدؾ المباشر منو ، تمر بها الدولة

والمحافظة على سالمة المركز المالً للمصرؾ. على ان الهدؾ اآلخر لهذه الودائع المقتطعة كاحتٌاطً 

قانونً هو التأثٌر على عرض النقد لدى المصارؾ التجارٌة. ففً حالة االنكماش االقتصادي ٌسعى البنك 

بة بحٌث تتوفر لدى المصارؾ كمٌة اكبر من الودائع تساعدها على التوسع فً منح المركزي لتقلٌل النس

االئتمان للخروج من حالة الكساد، وبالعكس فً حالة التضخم ترفع هذه النسبة، للتقلٌل من عرض النقد. 

 تتمٌز هذه األداة بشمولها للمصارؾ بشكل عام وإنها مؤشر واضح على اتجاه السٌاسة النقدٌة.

  الخصم : إعادةسعر 

 أوالتجارٌة  األوراقخصم  إعادةهو السعر الذي ٌتقاضاه البنك  المركزي من المصارؾ التجارٌة نظٌر     

لتدعٌم مقدرتها  إضافٌةجل الحصول على موارد نقدٌة أ. من المالٌة الحكومٌة األوراقاالقتراض بضمان 

 .بنك المركزي من المصارؾ التجارٌةٌتقاضاه ال. وهذا السعر ٌمثل سعر الفائدة الذي على منح االئتمان

للمصرؾ ومن ثم ٌؤثر على حجم االئتمان  ألنهالخصم على الظروؾ االقتصادٌة للدولة  إعادةوٌعتمد سعر  

 .على عرض النقد

 عملٌات السوق المفتوح: 

شعر  فإذا. النقدٌةمالٌة الحكومٌة فً السوق دات البنك المركزي ببٌع وشراء السنال ٌقصد بها قٌام        

ذه السندات ه ٌقوم بشراء هفإن، القتصاد ٌستدعً زٌادة عرض النقودفً ا اً هناك انكماش البنك المركزي

 فإنهن هناك ضرورة لتقلٌل عرض النقد أأى ذا ارتإ، ولتجارٌة فتزٌد االحتٌاطٌات لدٌهامن المصارؾ ا

 .لهذه السندات فً السوق النقدٌة سٌدخل بائعاً 
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 :هًولضمان فاعلٌة عملٌة السوق المفتوح  أساسٌةوهناك ثالثة شروط 

  ً(مدى توفر السندات الحكومٌة )كماً ونوعا 

  نقدٌة نشطة لتداول هذه السنداتمدى توفر سوق. 

 ٌة لرؼبات البنك المركزيمدى استجابة المصارؾ التجار. 

. اكثر من الدول بأسواق مالٌة ونقدٌة كفوءةتتمتع ة فاعلة فً الدول المتقدمة التً لذلك تكون هذه السٌاس

 . األسواقفٌها مثل هذه النامٌة التً ال تتوفر 

 

 دوات النوعٌة :األ –ب 

المباشرة التً ٌستخدمها البنك المركزي بهدؾ التأثٌر على نوعٌة االئتمان  واألسالٌب األدواتوهً 

 .قتصادٌة معٌنةإ أؼراضوتوجٌهه لتحقٌق 

رؾ لتقلٌل تكلفة فع المصان تدأنها تستطٌع إقطاع الزراعً فرؼبة الحكومة تشجٌع ال ذا كانتإفمثالً     

 .التموٌل الزراعً

 النوعٌة اشكاالً عدة منها : األدوات. وتتخذ النوعٌة فً البلدان النامٌة األدواتوعادة ما تستخدم 

سلوك  تجاهإبة لدفع المصارؾ المباشر فً محاول اإلقناع ألسالٌباستخدام البنك المركزي  -

 .معٌن

حٌث ال فاً معٌنة لعملٌات المصرؾ التجاري برقابٌة بحٌث ٌضع سقو أسالٌباستخدام  -

 .األجنبٌةئتمان او الرقابة على العملة تتجاوزها كالرقابة على اإل

 

 : المصارؾ والمؤسسات المالٌة فً العراقرابعاً 
 

 :العراقٌةالمصارؾ    -1

فتتاح فروع إشهدت بؽداد  إذزمن الدولة العثمانٌة  إلىنتشار المصارؾ فً العراق إتعود بداٌة        

فً  إال( ولم تبدأ حركة تأسٌس مصارؾ وطنٌة الشرقً، المصرؾ )المصرؾ العثمانً أوربٌةلمصارؾ 

( مصرؾ تخصصً هو )المصرؾ الزراعً الصناعً العراقً أولالحكومة  أسست، عندما 1135سنة 

 .1141الرافدٌن سنة  عه تأسٌس مصرؾتب

 -: اآلتٌةسنتناول الجهاز المصرفً فً العراق فً الفقرات 

 :البنك المركزي العراقً – أ

النقدي وترعى  اإلصدارالحكومة العراقٌة هذا البنك كمؤسسة نقدٌة ومصرفٌة تمارس وظٌفة  أسست      

ٌسمى )المصرؾ  1141تأسٌسه سنة  أولوكان البنك المركزي عند  ،والصٌرفة فً العراقإشؤون 

 .الى )البنك المركزي العراقً( 1156( لسنة  12( تم تؽٌٌر هذا االسم بموجب القانون رقم ) الوطنً

 .( ثالثاً )المركزي العدٌد من الوظائؾ التً تم التطرق الٌها فً الفقرة وٌتولى البنك 
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 المصارؾ التجارٌة الحكومٌة : – ب

وموظفٌها  إدارتهامة وتتولى تعٌٌن مجالس م تأسٌسها وتموٌلها من قبل الحكوالتً توهً المصارؾ     

 -: كما ٌأتً وهًهذه المصارؾ التً تحققها  األرباحوتحصل على 

 مصرؾ الرافدٌن: 

، مً متخصص بشؤون االئتمان التجاريكأول مصرؾ تجاري حكو 1141تأسس هذا المصرؾ سنة      

وهً سنة تأسٌس البنك  1156، حتى سنة وصٌرفتها وحفظ حساباتهاة الدولة وتولى مهام خزٌن

، والتسلٌؾ لقاء رهن البضائع او التسلٌؾ تموٌل عملٌات التصدٌر واالستٌراد. وٌقوم المصرؾ بالمركزي

( ملٌار دٌنار وبلػ  25المدفوع )  . وقد بلػ رأسمالهمــن المعامالت والسندات وؼٌرها مـــاألسه ألصحاب

 .( فرعاً فً المحافظات كافة 145)  عدد فروعه

 

 مصرؾ الرشٌد: 

، ( ملٌون دٌنار 111مال قدره )  سأكمصرؾ تجاري بر 1188مصرؾ الرشٌد سنة  إنشاءتم       

الكوادر الوظٌفٌة والمبانً وكانت عبارة عن شطر مصرؾ الرافدٌن من حٌث الفروع وعملٌة تأسٌسه 

 .( فرعاً داخل العراق 135) ، وللمصرؾ ( ملٌار دٌنار 2)  . وقد بلػ رأسمالهبمصرؾ الرشٌد وإلحاقها

 مصرؾ العراق: 

كمصرؾ حكومً متخصص فً تسلٌؾ منتسبً دوائر  1111تم تأسٌس المصرؾ االشتراكً سنة        

، وبلػ رأسماله 2113سنة ( بعد ة بدون فوائد. وقد تم تؽٌٌر اسم المصرؾ الى )مصرؾ العراقالدول

 .فروع (  4روعه ) ملٌار دٌنار وعدد ف

  ًللتجارةالمصرؾ العراق: 

( ملٌون دوالر وٌتركز نشاطه فً اصدار  111برأسمال مقداره )  2113تأسس هذا المصرؾ سنة         

وقد ساهمت ، التصدٌر إلؼراض، وتعزٌز وتبلٌػ المستندات االستٌراد إلؼراضستندٌة االعتمادات الم

 بإصدارمجموعة متكونة من خمس مؤسسات مالٌة فً تأسٌس المصرؾ حٌث تقوم هذه المؤسسات 

 2111وقد بلػ رأسمال المصرؾ سنة . نٌابة عن المصرؾ العراقً للتجارةخطابات الضمان الخارجٌة بال

 .( ملٌار دٌنار 115داره ) ما مق

 

 : األهلٌةالمصارؾ التجارٌة  –ج 

( 1116لسنة  64لمركزي العراقً رقم تعدٌل قانون البنك ا) 1111لسنة  12القانون رقم موجب ب   

، بعد ان كانت المصارؾ  أهلٌةمصارؾ  إنشاءالخامس على الموافقة على ( من الباب 41نصت المادة )

ارؾ على هٌئة هذه المص أنشأت، وقد 1164اط المصرفً التجاري منذ سنة الحكومٌة محتكرة للنش

الصٌرفة وفقاً للشرٌعة  أعمالكما تم تأسٌس عدد من المصارؾ التً تمارس مساهمة خاصة،  شركات

ى اجازة ممارسة النشاط ـــعل واألجنبٌةحصلت بعض المصارؾ العربٌة  2113، وبعد سنة اإلسالمٌة

 المصرفً فً العراق .
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 المتخصصة:المصارؾ  – د

للقطاعات  األجلو الطوٌل أ األجلئتمان المتوسط حكومٌة اختصاصٌة تهدؾ لتوفٌر اإل وهً مصارؾ   

 :هذا النوع من االئتمان وهًاالقتصادٌة التً تتطلب 

  :ًوٌهدؾ الى تقدٌم السلؾ لدعم المشارٌع الصناعٌة  1146تأسس سنة المصرؾ الصناع

الدراسات الفنٌة  وأعدادوالمساهمة فً تأسٌس المشارٌع الصناعٌة بالمشاركة مع القطاع الخاص 

 ( فروع.5( ملٌار دٌنار ولدٌه ) 25سماله ) بلػ رأمشارٌع صناعٌة جدٌدة إذ  إلنشاءزمة واالقتصادٌة الال

 ًالتسلٌؾ الزراعً للتعاونٌات وٌمارس المصرؾ عملٌات  1146: تأسس سنة المصرؾ الزراع

البساتٌن ولصؽار المزارعٌن لقاء فائدة معتدلة لتطوٌر المشارٌع الزراعٌة وبلػ  وأصحابالزراعٌة 

 .( فرعاً  41ر دٌنار وعدد فروعه ) ( ملٌا 6ماله ) رأس

 إنشاءوٌقدم القروض العقارٌة لألفراد لتشجٌعهم على  1148: تأسس سنة المصرؾ العقاري 

( سنة . بلػ  21 – 11سنوٌة لمدة )  أقساطالسكنٌة لقاء فائدة معتدلة ، وٌتم الدفع على شكل الدور 

 .( فرعاً  15ر دٌنار وعدد فروعه ) ( ملٌا11رأسماله )

 

 :فً العراقالمؤسسات المالٌة  – 2

هذه  أقدم، من واستثمارها األموالالعدٌد من المؤسسات المالٌة التً تقوم بتجمٌع ٌوجد فً العراق     

 أموالبهدؾ المحافظة على  1134القاصرٌن التً تأسست سنة  المؤسسات ) دائرة رعاٌة اموال

) دائرة صنادٌق التوفٌر البرٌدٌة ( لتشجٌع  تأسست 1136ها لصالحهم . وفً سنة القاصرٌن واستثمار

والضمان دائرة العمل تأسست ) 1156. وفً سنة خرٌن وتجمٌع مدخراتهم لقاء فائدةصؽار المد

 .ستثمارهاإل المضمونٌن وتعمل على شتراكات من العمااالجتماعً( التً تستقطع إ

 : هم المؤسسات المالٌة فً العراق وهًأ اآلتٌةونستعرض فً الفقرات 

 التأمٌن:شركات  – أ

( التً قامت بممارسة جمٌع الحكومة )شركة التأمٌن الوطنٌة سستأعندما  1152كانت البداٌة سنة      

صالحٌة  وأعطٌت( الزراعً، الهندسً، البحري، الحوادث، التأمٌن العام )الحرٌق والحٌاة، السٌارات أنواع

هم الشركات ، الودائع كتتاب بأس، اإل) شراء الحواالت قتصاديلنشاط األا أوجهفً مختلؾ  أموالهااستثمار 

( ست )شركة التأمٌن العراقٌة العامةتأس 1151، االستثمار العقاري بأنواعه ( وفً سنة فً المصارؾ

 أنواعتمارس جمٌع  وأصبحتؽً هذا التخصص إذ أل 1188التً تخصصت بالتأمٌن على الحٌاة حتى سنة 

 التأمٌن .

عادة التأمٌن بدالً عن الشركات إ أعمال( لتتولى التأمٌن إعادةشركة تأسٌس ) 1161وشهد عام     

حكومٌة وكانت تحتكر  أعالهالثالثة  اتالشرككبٌرة ، وان هذه  أرباحالتً كانت تحصل على  األجنبٌة

عدد من شركات التامٌن الخاصة لممارسة مختلؾ انواع التأمٌن  أجٌزت 2111فً سنة التأمٌن  أعمال

 ........ وؼٌرها األهلٌة، الشركة شركة شط العرب شركة الحمراء مثل 

 :شركات االستثمار المالً –ب

ستثمار اإلجازة شركات مساهمة لممارسة إالبنك المركزي العراقً صالحٌة  أعطً 1118فً سنة    

، شركة الزوراء، األٌام، مثل شركة ( ملٌون دٌنار 311 – 111تراوحت بٌن )  أموالوبرؤوس  المالً
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. تعمل هذه الشركات فً مجال التوسط فً بٌع ة الخلٌج .... وؼٌرها من الشركات، شركة زهرشركة عكاظ

 .اسهم وسندات الشركات المساهمة ( المالٌة ) األوراقوشراء 

 :سوق العراق لألوراق المالٌة – ج

 1111( لسنة  24تم تأسٌس ) سوق بؽداد لألوراق المالٌة ( ) البورصة ( بموجب القانون رقم )    

( ته الى )سوق العراق لألوراق المالٌةتم تبدٌل تسمٌ 2114، وفً سنة والسندات األسهمكسوق لتداول 

 .صناعٌة وزراعٌة وخدمٌة ومصرفٌة( شركة 111كثر من )أػ عدد الشركات المدرجة وبل

 :شركات ومكاتب الصٌرفة – د

البنك المركزي عدد كبٌر من الشركات ومكاتب الصٌرفة فً جمٌع المحافظات للعمل فً مجال  أجاز   

ركة )شركة الطٌؾ، شركة الرافدٌن، ش :الداخلٌة والخارجٌة نذكر منها تبدٌل العمالت والتحوٌالت المالٌة

 .وؼٌرها(البالد، شركة البركة، 
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 ةأوالً: المالٌة العام

 مفهوم المالٌة العامة  -1

الوسابل التً بواسطتها تحصل الدولة على كان علم المالٌة العامة ٌعرف وفقاً للمفهوم التقلٌدي بؤنُه علم    

الموارد المالٌة الضرورٌة لتغطٌة النفقات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة التً تتكفل الدولة بإشباعها 

 .لة المحاٌد بموجب الفكر التقلٌدي، وفقاً لدور الدواألمن والقضاء لدفاع،وهً ا

 

م كشفت عن عجز 9999سنة  االقتصادٌةلكن األحداث التً وقعت فً مطلع القرن العشرٌن واألزمة    

والمالٌة  االقتصادٌةالدولة بمواجهة األحداث  مفهوم المالٌة العامة الذي قدمته النظرٌة التقلٌدٌة القاضً بحٌاد

حٌث طلبوا من الدولة أن  واألسس المبادئإلى الخروج عملٌاً على تلك  االقتصادٌٌن، مما دفع فً المجتمع

الكالسٌكً على  االقتصادي. وفتح الباب لمناقشة الفكر االقتصادٌةالسلبً إزاء األحداث  تتخلى عن موقفها

 كٌنز. مٌناردجون  لــ  –والفابدة والنقود  االستخدامالنظرٌة العامة فً  -مصراعٌه وظهر كتاب  

 

(( وأشار إلى أن ))الطلب القابل ))إن العرض ٌخلق الطلب المساوي له Sayهاجم كٌنز قانون ساي  إذ      

ٌُسرع المنِتجون فً إنتاجها وٌستخدمون الٌد العاملة والمواد  منشؤ العرض(( حٌن ٌطلب األفراد السلع، ف

، وما  ٌسببُه هذا النقص من قلة اإلنتاج  نقص الطلب عن العرض  احتمالاألولٌـة، وأشار كٌنز إلى 

دعوة الكالسٌك القابلة بؤن  . وقد رد كٌنزنتاج مادٌة وبشرٌة وظهور البطالةعن عوامل اإل تغناءواالس

))جمود األجور هو سبب البطالة(( أي أن ))العامل ٌرفض أن ٌعمل بؤقل من أجر حقٌقً معٌن(( بل ٌقول 

سابد ومع ذلك الٌجدون ر الكٌنز أن هناك ))بطالة إجبارٌة(( )أي أن العمال مستعدون للعمل بؤقل من األج

، االستقرارٌتمتع بشًء من  ً. وأن سبب هذه البطالة هو نقص الطلب ، ولما كان الطلب اإلستهالكعمالً(

العامة التً تعنً  االستثماراتٌتوقع أن تحصل زٌادة من هذه الناحٌة ولذلك ٌلزم التؤكٌد على زٌادة  فال

زٌادة  من ثم)تشغٌل( عناصر اإلنتاج العاطلة فٌإدى إلى توزٌع دخول جدٌدة على عناصر اإلنتاج و استخدام

 .واالستخدامة الشرابٌة ، فزٌادة فً الطلب سٌإدي حتماً إلى زٌادة جدٌدة فً اإلنتاج درفً الق

 

توازن ٌَُسلِموا بال . فلمونبذ أفكارهم حذو كٌنز فً إعادة النظر فً آراء الكالسٌك االقتصادٌونوحذا    

قَبلوا فكرالتلقابً بٌن الطلب والعرض ٌَ ، ولم ٌعودوا ٌإمنون بحٌاد الدولة الكامل ذاتٌاً  االستخدامة تحقٌق ، ولم 

ٌُلقوَن على عاتق الدولِة واالجتماعٌةإزاء األحداث اإلقتصادٌة  المسإولٌات ، وراح اإلقتصادٌون الكٌنزٌون 

 . تحقٌق االستخدام الكاملاو المهام الجدٌدة المتضمنة 

 

 لبلدمسإولٌات الدولة هً أن ُتبقًِ المعدل الكلً لإلنفاق فً ا أولىإلى أن  لٌرنرم أشار 9991وفً سنة     

من ذلك المستوى الذي ٌمكن أن ُتشَترى عندهُ جمٌع األموال)السلع والخدمات(  (ال أعلى وال أقل)فً مستوى 

ٌُمكن أن ُتنَتج فً بلٍد معٌن وفً السعر الجاري .  التً 
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، وأصبحت المالٌة العامة غٌر مالٌة الضرابب لتحقٌق أغراض واستخدمتتوسعت النفقــات العــامة  ثم   

 .واالجتماعٌةأداة لتجهٌز الدولة بالدخل الضروري لتغطٌة نفقاتها اإلدارٌة والتدخل فً الحٌاة اإلقتصادٌة 

، وإنما قات الدولة وتوزٌعها بٌن األفرادإزاء هذا التطور لم ٌقتصر دور المالٌة العامة على تغطٌة نف

وبهذا فإن علم  ،لتحقٌق أهداف ومهمات جدٌدة االقتصادي واالجتماعًكؤداة للتدخل فً المٌدان  استخدمت

من اجل تحقٌق المالٌة هو العلم الذي ٌدرس نشاط الدولة طالما إنها تستخدم أدوات ووسابل الفن المالً 

 .اهداف اقتصادٌة واجتماعٌة معٌنة

 

 الحاجات العامة  -2

عن طرٌق  بإشباعها( تقوم الدولة جماعٌة )عامةلمجتمعات الحدٌثة حاجات توجد فً كل مجتمع من ا   

شباعها بصورة كاملة فالدولة تتكفل إذلك المجتمع بسبب عدم قدرتهم على  فرادألتقدمها خدمات عامة 

عتداء إي أ، كما تشبع حاجتهم للشعور بالطمؤنٌنة من التعلٌمٌة والصحٌةحاجة االفراد والخدمات  بإشباع

. كذلك تقوم الدولة بشق الطرق وتعبٌدها وعلى من خرق لحرمة القانون فً الداخل وأ، من الخارج ٌؤتً

لها  األفرادشباع حاجة إن إلتمكن االفراد من الحصول على الخدمات العامة التً ترى العموم تبذل جهدها 

( بكل فرد حاجات العامة توجد حاجات فردٌة )خاصة. والى جانب الختصاصهاإمما ٌدخل فً دابرة 

ن إذ إ. وهده الخاص كحاجته للمؤكل والملبسبصورة كاملة بمفرده اعتماداً على ج بإشباعهاستطٌع القٌام ٌ

ٌمكن القول بؤن  علٌه، عٌار ٌحدد طبٌعة الحاجة العامةالحاجات العامة فال بد من م بإشباع ىالدولة تعن

لتحقٌق المنفعة الجماعٌة  الحاجات الجماعٌة )العامة( هً تلك الحاجات التً تقوم بإشباعها هٌبات عامة

 .العامة

 

 -:العامةأنواع الحاجات  - 3

  

 الحاجات العامة غٌر القابلة للتجزئة  - أ

. ومن دون الدولة بإشباعهاجتماعٌة أن تقوم اإل ستدعً طبٌعتها ومقتضٌات الحٌاةهً الحاجات التً ت   

الخارجً واألمن  قٌام الدولة بإشباع هذه الحاجات تكون قد أخلت بؤهم وظابفها الربٌسٌة ومنها الدفاع

 .الداخلً والقضاء

 

 الحاجات المستحقة  - ب

هً الحاجات التً ٌمكن تجزبة إشباعها ـ أي ـ إمكانٌة فصل حاجة بعض األفراد عن حاجة البعض    

حدود هذه الحاجات على طبٌعة دور الدولة االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً فً  ، وتتوقفاآلخر

ٌُترك ن الهٌبات العامة تإدٌها إ، غٌر أمر إشباعها لنشاط القطاع الخاص المجتمع وهً حاجات ٌمكن أن 

ٌُحقق منفعة عامة أكبرإذا وجد الحاجة ، مثل السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة للدولة لالعتبارات، وكذلك ت ذلك 

 .كذلك الحاجة إلى الماء والكهرباءإلى خدمات التعلٌم العام والصحة والنقل والمواصالت و
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  اعهاشبإبالسلع الفردٌة التً ٌقوم النشاط العام  -جـ 

عتبارات نه ولإلأ إال  إلشباعهاالموارد الضرورٌة ن ٌقوم بتوجٌه أالسلع التً ٌمكن للنشاط الخاص  وهً   

الحدٌد و األسلحةهذه السلع مثل  بإنتاجواالقتصادٌة ٌقوم النشاط العام والسٌاسٌة واالجتماعٌة  اإلستراتٌجٌة

تسع نطاق هذا النوع من السلع كلما زاد تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة ٌ، ووالصلب والنفط ... وغٌرها

  .و المتدخلة(أ)الدولة المنتجة  ي ما ٌسمىأ

 

 واإلٌرادات العامة: النفقات العامة ثانٌاً 

 النفقات العامة  -1

مبلغ من النقود ٌخرج من الذمة المالٌة للدولة أو  إنهاالنفقة العامة على  تعرف :النفقة العامةتعرٌف  - أ

 .لحاجات العامةإحدى هٌباتها العامة بقصد إشباع إحدى ا

 عناصر النفقة العامة  -بـ 

 

  النفقة العامة مبلغ من النقود -

لَزَمها من  على مقابل حصولهاالعام هو أن الدولة تقوم بإنفاق مبالٍغ نقدٌٍة  لإلنفاقان السمة الحدٌثة     ٌَ ما 

ٌُعَتَبُر هذا األسلوب السلع والخدمات ، غٌر الدولة على احتٌاجاتها المختلفة لحصول سابداً او متعارف علٌه، و

، وقد هجر هذا ن مقابل لها كتسخٌر األفراد مثالدوأن الدولة تستطٌع الحصول على هذه االحتٌاجات قسرا وب

، وقد تلجؤ الدولة إلى لألفراد الذٌن ٌقدمون خدمات لها األسلوب ولجؤت الدولة إلى أسلوب أن تمنح مقابال نقدٌاً 

ولم ٌعد  ضعف، غٌر ان هذا األسلوب العٌنً قد مله ببعض المزاٌا العٌنٌة كالسكنأن تقدم مقابال نقدٌاً وتك

باإلنفاق غٌر النقدي إال فً حاالت استثنابٌة هً حالة تعذر حصول الدولة على ما ٌلزمها عن طرٌق  شابعا

 ، وذلك لصعوبة مراقبة المزاٌا فٌما لو منحتها الدولة فضال عنالنقدي كؤوقات  الحروب واألزمات اإلنفاق

  .اخالل هذا األمر بمبدأ المساواة

 

 :ـإحدى هٌئاتهالعامة من الدولة أو صدور النفقة ا -

ؤنها تشمل نفقات وبهذا المفهوم ف، باتها العامةالدولة أو إحدى هٌ ٌشترط فً النفقة العامة ان تصدر من   

، الهٌبات العامة القومٌة والمإسسات العامة ونفقات المشروعات العامة ، حتى ولو خضعت الهٌبات المحلٌة

، وبناء على ذلك تها العامة، حٌث ال ٌحجب ذلك صفالربحت لتنظٌم تجاري بقصد تحقٌق إدارة هذه المشروعا

، نفقاتها فً المجال االقتصادي فضالً عننفقة عامة تلك النفقات التً تنفذها الدولة بصفتها السٌادٌة  تعد

وبالعكس فان النفقة التً ٌقوم بها األفراد أو المشروعات الخاصة ال تعتبر نفقة عامة حتى ولو كان المقصود 

  قٌق نفع عام .بها تح

 

 :ـصد بالنفقة العامة تحقٌق نفع عامٌق - 

فً ، الن ها تعود لشخص معٌن أو لفبة معٌنةفابدت انعام إال  كٌاننفقة عامة تلك التً تصدر عن  ال تعد   

 :امة ، وٌنتج ذلك من اعتبارٌن هماللنفقة العامة وهو إشباع الحاجات الع هذا انحراف عن تحقٌق هدف أساس
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 .اتهماٌجب أن ٌكون هدف الدولة تحقٌق الصالح العام ولٌس مصلحة شخص أو فبة بذ :األول

إخالل  ، ٌعدمصلحة خاصة لتحقٌق: ان إنفاق األموال العامة التً ساهم فً دفعها أفراد المجتمع ككل الثانً

 . العامة األعباءبمبدأ المساواة أمام 

 

 قواعد النفقات العامة -ج 

 اإلنفاق الحكومً هً:القواعد التً تحكم    

 :قاعدة المنفعة -

ال ٌجوز لها  كاإلفراد. فالدولة تحقٌق أقصى منفعة اجتماعٌة ممكنةٌجب ان ٌهدف اإلنفاق الحكومً إلى      

ٌجب ان تفهم على نحو ٌختلف . لكن المنفعة التً ترٌد الدولة تحقٌقها ال ٌرجى منها نفع أموران تنفق على 

 . األفرادعن المفهوم الضٌق للمنفعة عند 

 

تتسع  وإنما. الحدٌة والدخل العابد منه اإلنتاجٌةالدولة ال تقتصر على  انفاق إلىففكرة المنفعة بالنسبة    

. كذلك اجتماعٌة من منافع إعاناتة على العاطلٌن عن العمل فً شكل قالمنف األموالما ٌمكن ان تدره لتضمن 

 اإلنتاجة على زٌادة قالمنف واألموالتوزٌع الثروات والدخول  إعادةالمنفقة بقصد  األموالتشمل فكرة المنفعة 

 .وتحسٌن النوعٌة

 

ى أساس ما تحققه من وتإدي هذه القاعدة بالدولة إلى المفاضلة بٌن المشروعات التً ٌحتاجها المجتمع عل   

، فال ٌقتصر إنفاقها على على الدولة ان توازن بٌن المنافع. كذلك وتقرر اإلنفاق فً ضوء ذلكمنفعة جماعٌة، 

من . وإنما علٌها أن توازن بٌن مختلف الحاجات لتتمكن جات األخرىإشباع حاجة عامة واحدة وتهمل الحا

النواحً واألقالٌم اجات وعلٌها أن تراعً توزٌع النفقات حسب ح ،أقصى منفعة اجتماعٌة ممكنة تحقٌق

 .وكذلك لمختلف الطبقات االجتماعٌة، المختلفة

 

 االقتصادقاعدة  -

ثل فٌما تحققه من ٌتم. الن تبرٌر هذه النفقات تبذٌر فً النفقات العامةهذه القاعدة وجوب تجنب الوتتضمن    

 اإلنفاقالواضحة على  األمثلةومن  ،تبذٌري إلنفاق، وال ٌمكن تصور قٌام منفعة نتٌجة منفعة اجتماعٌة

 ، االهتمام المتزاٌد بالزخارف والكمالٌات فً الدوابر الحكومٌة ادة عدد الموظفٌن عن الحد الالزم، زٌالتبذٌري

. مختلفة ان تحقٌق عنصر االقتصاد فً االنفاق الحكومً وتجنب التبذٌر ٌحتاج الى تعاون وتضافر جهود

 اإلدارٌةفرقابة الرأي العام ٌمكن ان تكون مجدٌة فً الكشف عن بعض مواطن التبذٌر كذلك تقوم الرقابة 

 .لمن قام بهبجانب الرقابة البرلمانٌة بدور فعال فً كشف التبذٌر وتقرٌر العقاب الالزم 

 

التً حتى على المسابل  اإلنفاق. ذلك ان التقتٌر ٌعنً الشح فً ن التفرٌق بٌن التقتٌر واالقتصادوال بد م   

، مهما بلغت أموالما ٌلزم من  إنفاقاالقتصاد فٌعنً  أما. الى تحقٌق منفعة اجتماعٌة كبٌرة علٌها اإلنفاق ٌقوم

 فاإلنفاق. تشكل عنصراً اساسٌاً فً الموضوع على جوهر الموضوع وتجنب االنفاق على الجوانب التً ال

 إٌجاد. لكن أموالرٌر ما ٌلزم له من وال ٌنبغً ان نبخل فً تق مصنع للنسٌج ضروري جداً  إنشاءعلى 

 . اإلطالقعلى  إنفاقمن الزخارف ٌجب ان ال ٌحضى بؤي  واإلكثارالكمالٌات داخل المصنع 
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 قاعدة الترخٌص  -

تشرٌعٌة ، لهذا ٌنبغً أن تحصل على اذن من السلطة النفقة تصرف هٌبة عامة بؤموال عامةتعنً ال   

 .تحقق المنفعة ال ٌتم إال  بقانون، ذلك الن اإلنفاق على إشباع الحاجة العامة التً المختصة)المجلس النٌابً(

تخضع للبرلمان فً النطاق ، ألنها أما أن لخاصة هو قاعدة الترخٌصكما أن ما ٌمٌز النفقة العامة عن النفقة ا

 .ن اختصاصهاة المختصة إذا دخلت ضم، أو إلذن الهٌبات المحلٌالمركزي

 

 أنواع النفقات العامة  - د

 :ـًوفق التقسٌم االقتصادي إلى ما ٌؤت تقسم النفقات العامة   

 النفقات الجارٌة والنفقات الرأسمالٌة : -

ت إٌجار البناٌة تطلق ( كمرتبات الموظفٌن وبدالمعنوي )عام أو خاص شخصإن النفقات التً ٌقوم بها    

( وبجانب هذه النفقات هناك نفقات أخرى من شؤنها أن تزٌد من أو )نفقات تشغٌل نفقات جارٌة، علٌها اسم

 . نفقات رأسمالٌةالذي ٌقوم بها ألنها تساهم فً تحسٌن معداته وممتلكاته ٌطلق علٌها  كٌانالذمة المالٌة لل

ُصلب  وإذا كانت هذه النفقات مقتصرة على األفراد والمشروعات الخاصة فً الماضً أصبحت اآلن من

، لذلك نرى أن هناك ال العامة وأن تزٌد منها وتحسنهاأن من واجبها المحافظة على األمو إذأعمال الدولة 

، تهاآ... أو تجدٌد وصٌانة معداتها ومنشدارس والمستشفٌات والطرق والسدودنفقات مخصصة إلنشاء الم

، ذلك ألن من ابرز خصابص األولى إنها تزٌد من عن نفقات التشغٌل رأسمالٌةوتختلف طبٌعة النفقات ال

، فٌترتب على إنشاء سد مثال تولٌد تإدي إلى نشوء أنواع جدٌدة منها إذ، الذي ٌقوم بها الكٌانرأس مال 

جزء من  استهالكفً الوقت الذي تإدي النفقات الجارٌة إلى ] ، كهربابً مهم جداً لعملٌة التصنٌعتٌار 

 .بسبب االستخدام )االندثار( [ ة والمعدات واألثاث والبناٌاتالثروة القومٌة كاألجهز

 

ات العادٌة والنفقات غٌر بٌن هذٌن النوعٌن من النفقات من التمٌٌز التقلٌدي بٌن النفق وٌمكن التمٌٌز      

التقسٌم ، وقد انسحب اثر هذا استثنابً (الثانٌة)فً حٌن ان طابع دوري ومتجدد  (األولى)أن طابع  إذ العادٌة

( وموازنة غٌر عادٌة ٌة ٌتم تموٌلها بإٌرادات عادٌة )الضرابب مثالعلى الموازنة فكانت هناك موازنة عاد

، وغٌر ٌلنفقات تشغ. والغالب أننا نطلق على النفقات العادٌة (ة )القروض مثالتمول بإٌرادات غٌر عادٌ

ك أن هناك نفقات تشغٌل غٌر عادٌة كالنفقات ، ذل، إال أن الواقع لٌس كذلك دابمانفقات رأسمالٌةالعادٌة 

 . الحروب والكوارث البٌبٌة كالفٌضان والزالزل وغٌرهاالعسكرٌة الضرورٌة لمواجهة 

 

، اذ غالباً ما تكون نفقات التشغٌل غٌر منتجة ات المنتجة والنفقات غٌر المنتجةالنفق وٌمكن المقارنة بٌن    

ٌمنع من ان  إال ان هذا ال ،اة دون أن تزٌد من الذمة المالٌةإلدامة الحٌألنها تدخل ضمن النفقات الضرورٌة 

، سٌزٌد من إنتاجٌة القطاع الزراعًالمهندسٌن الزراعٌٌن الن عمل هإالء  ٌكون بعضها منتجاً كرواتب

اءِة تزٌد من إنتاجٌة االقتصاد القومً ألنها ُتدِخُل َتحسٌناً على الكف الرواتبوٌترتب على ذلك القول أن 

واء بطرٌقة مباشرة )سد مثال( أو ـــــتكون منتجة سا ـــــاإلنتاجٌة  وبالعكس فان نفقات رأس المال غالباً م

 . ٌمنع من أن بعضها غٌر إنتاجً )كبناء تمثال(مستشفى مثال( إال ان ذلك الغٌر مباشر )
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 (: التوزٌعالنفقات الحقٌقٌة )الفعلٌة( والنفقات التحوٌلٌة )نفقات إعادة  -

، وٌطلق على من السلع التً تحصل علٌها الدولةالنفقات العامة هً مكافؤة الخدمات أو دفع ثمن المعروف أن 

ة فقد ظهرت فبٌة جدٌدةٌ ـــــونتٌجًة للتطور الذي لِحَق بالمالٌة العام، بالنفقات الحقٌقٌةن النفقات هذا النوع م

، وتتخذ ومٌزتها أن لٌس لها مقابٌل مباشر، ))النفقات التحوٌلٌة((ة سمٌتـــن النفقات ذات طبٌعة مختلفــــم

 ارتفاعهذه النفقات شكل إعانات أو هبات  كتلك التً تمنحها الدولة لبعض منتجً السلع الضرورٌة للحد من 

تً هذه اإلعانات المباشرة للمنتجٌن بمثابة إعانات غٌر مباشرة للمستهلكٌن كاإلعانات ال ، بحٌث تعدأسعارها

ال ٌتؤثر بؤي  بسعر ثابتتدفعها الدولة لمزارعً الحنطة فً العراق والغرض من ذلك هو توفٌرها للمستهلكٌن 

عند قٌامها  االجتماعًٌان نالب تفكر بتغٌٌر أصبحتالدولة ان نه زٌادته. وقد بلغ التطور حتى ؤعامل من ش

دي الَدخل عن طرٌق ، على محدواقتطعتهتوزٌع ما  لتصاعدٌة على الدخول المرتفعة لتعٌدبفرض الضرابب ا

 .قنوات اإلنفاق

 

القطاعات التً  باتجاهالموازنُة بموجبها وسٌلًة من وسابل توجٌه الثروة القومٌة  اعتبرت وقد ظهرت نظرٌة   

ٌُعهً بحاجة إلٌها تصوٌراً دقٌقاً ، فهً َتمتُص من  بؤنها مضخة ماصة كابسةتصوٌر الموازنة العامة  د، و

فً فرنسا على ٌد األُستاذ  هذه نظرٌة الفلترمن جهٍة أُخرى ، وقد تبلورت  امتصتهجهٍة لتوزَع ما 

 .()الفلتر وقد سمٌت بنظرٌةه( لوفٌبورجٌ)

 

فً الشٌخوخة كما هً الحال ومن أمثلة النفقات التحوٌلٌة اإلعانات التً تمنحها الدولة عن البطالة و   

أخرى أو أن  ة الشرابٌة من فبة اجتماعٌة إلىدروتمتاز النفقات التحوٌلٌة بؤنها تقوم بنقل جزء من الق، العراق

النفقات التحوٌلٌة نفقات  ولهذا السبب بالذات ٌمكن ان تعدتزٌد من القدرة الشرابٌة لبعض هذه الفبات. 

أما اإلعانات التً تدفعها الدولة إلى ، مقابلة من فبات معٌنة لتموٌلها تضخمٌة فً حالة عدم وجود اقتطاعات

، العسكرٌةدولة أخرى فقد ٌكون مصحوباً ببعض الشروط السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو حتى 

ٌة ، ومعٌار النفقات الحقٌقونفقات التشغٌل من جهة رأسمالٌةكل من معٌار النفقات ال وٌمكننا التوفٌق بٌن

( ، صٌانةرواتبتشغٌل ) فٌمكن أن ُنقسم النفقات الحقٌقٌة إلى نفقات، أخرىوالنفقات التحوٌلٌة من جهة 

 سدود، مطارات، موانً ... (، ق)طر البنى التحتٌةتمثل لدعم الهٌكل االنتاجً مباشرة  استثمارٌةونفقات 

غٌر  استثمارٌة(  ونفقات رأسمالٌة أو اجتماعٌةإلى نفقات مضافة للدخول )إعانات  قسم النفقات التحوٌلٌةتُ و

 .مباشرة )إعانات للصناعات أو القطاعات(

 

 :أسباب زٌادة النفقات العامة -هـ 

( وتوسع وجوه ة الحارسة إلى المتدخلة فالمنتجةمن الدولدولة )كان من النتابج التً أدى إلٌها تطور دور ال   

الزٌادة هذه  اعتبرت إننشاطاتها المختلفة،هً الزٌادة المطردة فً حجم وتنوع النفقات العامة إلى درجة 

وطبٌعة  االقتصاديمستوٌات تقدمها  اختالففً عموم الدول على  انتشرتبمثابة ظاهرة عامة طوٌلة األجل 

 .والسٌاسٌة السابدة فٌها االقتصادٌةاألنظمة 
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، أساس األسعار الجارٌة أو الثابتةولم تقتصر هذه الظاهرة على زٌادة مطلقة فً حجم النفقات العامة على    

أن ظاهرة تزاٌد اإلنفاق العام ترجع  إذ، الدخل القومً النفقات العامة من لهذهمستمرة نسبة وإنما على زٌادة 

 :ـ االتٌة إلى األسباب

األسعار )حالة التضخم االقتصادي(، الذي بدوره ٌجعل الدولة تدفع  ارتفاعانخفاض قٌمة النقود بسبب  -9

من السلع والخدمات نفسه القدر  الشرابٌة للنقود، للحصول على وةوحدات نقدٌة أكثر كلما زاد انخفاض الق

 .ك عن طرٌق اإلصدار النقدي الجدٌدوذل

   .طرق المحاسبة الحكومٌة أو طرٌقة القٌد فً الحسابات اختالف -9

، ومضمون هذه د(( فً قٌد النفقات فً المٌزانٌةكانت بعض الهٌبات العامة تتبع قاعدة  ))صافً اإلٌرا إذ   

، إذ ال المٌزانٌة العامة للدولة مباشرةً القاعدة هو أن تقوم تلك الهٌبات بطرح إٌراداتها من نفقاتها المدرجة فً 

العامة ٌإدي إلى زٌادة ظاهرة النفقات العامة وبالنتٌجة شك أن درج جمٌع نفقات هذه الهٌبات فً المٌزانٌة 

 .إنها ال ُتمثل زٌادة حقٌقٌة فٌهاف

التزاٌد السكانً الذي ٌإدي إلى تزاٌد تلقابً للنفقات العامة فً مجال الخدمات العامة كالتعلٌم والصحة  -1

 واألمن العام ..... الخ .

ٌإدي إلى تزاٌد اإلنفاق العام بشكل طبٌعً لكونها أصبحت مما  االقتصاديزٌادة دور الدولة فً النشاط  -9

 دولة متدخلة أو منتجة .

وتزاٌد األعباء االجتماعٌة  االقتصاديللدولة، نتٌجًة لزٌادة دورها فً النشاط  االجتماعًالدور  أتساع -5

 .زٌع الدخل القومًوعدالة تو االجتماعًللدولة لتحقٌق التوازن 

للدولة نتٌجة التحوالت الداخلٌة وما ٌتطلب من توفٌر خدمات أوسع لتزاٌد تغٌر الدور السٌاسً  -6

طات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة، والتمثٌل المشاركات والنشاطات لخدمة الدور السٌاسً كالمشاركة فً نشا

 .الدبلوماسً وغٌرها

ومنها ضرورة تحدٌث أثر الحروب الذي ٌإدي بالضرورة إلى زٌادة اإلنفاق العام من عدة جوانب  -7

 .تطورات فً تسلٌح الجٌوش األجنبٌةالمعدات العسكرٌة واألعتدة لمواكبة أحدث ال

من الدخل القومً لذلك فان لحجم  اقتطاعاتتطور حجم الدخل القومً: لما كانت النفقات العامة تمثل  -8

سواء كان فً  انه ٌتغٌر بتغٌرهبحٌث  المقدار النسبً للنفقات العامةالدخل القومً وتطوره تؤثٌر واضح على 

 .اقتصادٌاأو فً الدول المتقدمة  الدول المتخلفة

لإلٌرادات  استثنابٌامصدراً  باعتبارهالعام: خرج القرض العام عن المفهوم السابق  االقتراضسهولة  -9

الحصول  من الصعوبات فً سبٌلالعامة ال تستخدمُه الدولة إال فً ظروٍف غٌر طبٌعٌة أو ُتعانً الكثٌر 

. فقد تضاءلت هذه الصعوبات نتٌجًة لجوء الدولة إلى اصدار سندات ذات فبات مختلفة لتشجٌع األفراد علٌه

 كاإلعفاء، َمَنَحت الدولة المكتتبٌن مزاٌا ، خاصًة إذاغطٌة قٌمة قروضها بشروٍط مناسبةٍ بها وت االكتتابعلى 

 . الفوابِد والضراببمن 

 

 9199بلغت النفقات العامة خالل عام  إذ ،(6ٌمكننا النظر الى الجدول )اإلنفاق العام فً العراق ولتوضٌح    

%( مقارنة مع 97.7دٌنار أو ما نسبته ) ترٌلٌون( 95.9دٌنار بانخفاض مقداره ) ترٌلٌون( 69.6ما مقداره )

 .%(99.9بنسبة ) واالستثماري%( 8.9اإلنفاق الجاري بنسبة ) انخفاضإلى  سبب ذلكوٌعود  9191العام 
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 )ملٌار دٌنار( 2211 -2212اإلنفاق العام فً العراق خالل عامً  (6جدول ) 

 ج المحلً االجمالً %النسبة إلى النات نسبة التغٌر % مقدارال اإلنفاق

2212 2211 2212 2211 

 26.5 38.5 -8.1 56217 62981 اإلنفاق الجاري

 6.4 14.9 -42.5 13623 23678 اإلنفاق االستثماري

 33 53.4 -17.7 69642 84659 اجمالً اإلنفاق العام

 

 اآلثار االقتصادٌة للنفقات العامة  99ص 9199: التقرٌر االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقً لسنة المصدر

 

المالٌة العامة للمجتمع إي تإدي النفقات العامة إلى زٌادة فً الناتج القومً بما تتضمنه من زٌادة الطاقة    

تزداد قدرتها على  من ثمان زٌادة قدرته على تحمل مزٌد من الضرابب وتقدٌم المزٌد من القروض للدولة و

 .اإلنفاق فقد تخلت النفقات العامة عن طابعها التقلٌدي وأصبحت من أهم أدوات تحقٌق التوازن االقتصادي

 آثار اإلنفاق العام على اإلنتاج القومً  -أ 

 ٌتوقف حجُم اإلنتاج القومً على جانبٌن:    

 ( وفقا لما ٌتوافر له من عوامل إنتاجٌة تتمثل فً العمل ورأس المال والموارد القدرة اإلنتاجٌة للمجتمع

 الطبٌعٌة والقدرات التنظٌمٌة والفنٌة(.

 حجم الطلب الفعال. 

النفقات العامة فً القدرة اإلنتاجٌة للمجتمع فً ثبات حجم الطلب الفعال عن  آثاروٌمكننا أن نتعرف على     

تشكل حجما  االستثمارٌةولما كانت النفقات  ،والنفقات االستهالكٌة االستثمارٌةطرٌق التمٌٌز بٌن النفقات 

 .تإثر على مستوى الناتج القومً إذاً كبٌرا من اإلنفاق فهً 

 

بدوٍر إٌجابً فً إلى قٌام ألدولة  االشتراكٌةالمذاهب  وانتشار االقتصادٌة وقد ادى تكرار حدوث االزمات   

التدخل لقٌادة ، ولم ٌقتصر دورها على مجرد التدخل لتفادي األزمات بل تجاوز ذلك إلى النشاط اإلنتاجً

لذي تإمن بِه ا واالقتصاديبدور تختلف أبعاده وفقا للفكر السٌاسً  اضطالعها وا .النشاط اإلنتاجً وتوجٌههُ 

وباألخٌر على النفقات العامة الموجهة  ،أثرهُ على حجم القطاع العام ودورهُ أنعكسالسلطة السٌاسٌة الذي 

 ستهالكٌةاالكما تإثر النفقات العامة  .االستثمارالتً تمثل جزءاً كبٌراً من اإلنفاق الكلً على  االستثمارنحو 

 للنفقة المفهوم الحدٌث. وقد أضفى س مدى مساهمتها فً اإلنتاجبدورها على مستوى الناتج القومً على أسا

 أي تؤثٌر على مستوى لم ٌكن له من ثمو طابعاً استهالكٌاً العامة طابعا إنتاجٌا على هذه النفقات بعد أن كان 

 .القومً االنتاج

 

 :النفقات العامة على الطلب الكلً آثار -ب 

لباً مباشراً ه فُتمثل النفقات العامة طنٌتحكم نوع وحجم النفقات العامة فً الطلب الفعلً وباآلثار الناشبة ع   

ٌُمِثلُه اإلنفاق العام ، وبهذا فإن الطلبعلى السلع والخدمات ( ٌلعُب دوراً أساسٌا فً تشكٌل الطلب الكلً العام )
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بحٌث تإدي إلى رفع أسعارها على أن ذلك ٌتوقف على مرونة الجهاز  ،هذه السلع والخدمات الواقع على

على حجم العرض من  من ثم، وحجم اإلنتاج فًهذه الزٌادة فً الطلب بزٌادة مماثلة  قترانإاإلنتاجً أو 

قبل المستفٌدٌن منها . وتتوقف آثار النفقات التحوٌلٌة ) اإلعانات ( على أسلوب إنفاقها من السلع والخدمات

 .للمستقبل ادخارهابتحوٌلها إلى خارج الدولة أو بالعكس  انت سوف تخرج من دورة الدخل سواءً وما إذا ك

 

 :عامة على حجم اإلنتاج واالستخدامآثار النفقات ال -جـ 

تإثر النفقات العامة على الطلب الفعلً الذي ٌنسحب أثره على حجم اإلنتاج والتشغٌل وٌتوقف ذلك على    

األمر الذي ٌإدي إلى توزٌع آثار الطلب الفعلً على ، االستخداممرونة الجهاز اإلنتاجً ومستوى مدى 

ب التقدم ٌسٌر إلى ما ٌقر، فالمجتمع الذي حقق درجة عالٌة من االقتصادٌةلظروف المجتمع  األسعار وفقا

شكل ٌقلل من قدرته على المتخلف فٌتمٌز جهازه اإلنتاجً بانخفاض المرونة ب بلدأما ال ،الكامل االستخداممن 

مل مواجهة زٌادة الطلب الفعلً مما ٌإدي إلى رفع مستوى األسعار. أما بالنسبة للمجتمع المتقدم الذي ال ٌع

أثر زٌادة الطلب الفعلً الٌنسحب إلى مستوى األسعار فٌه، إال أنه ٌإثر  ، فإنجهازهُ اإلنتاجً بؤقصى طاقاته

 .ٌزداد لمواجهة الزٌادة فً الطلب على حجم اإلنتاج الذي

 

 على االستهالك القومً  ةالعام النفقاتأثر  -د 

من هذه النفقات  ألن هناك جزءاً كبٌراً  االستهالكٌةتإثر النفقات العامة فً الطلب على السلع والخدمات    

، أو ٌجري تنفٌذ هذه النفقات دفاع واألمن وسلع استهالكٌة أخرىٌنفق على شراء سلع استهالكٌة كخدمات ال

 .لالستهالكى شكل دخول نقدٌة تخصص عل

 

تتوقف إلى حد بعٌد على نوع النفقات وعلى ظروف الفبة  االستهالكولهذا فان آثار النفقات العامة على    

 من ثم و، التً تحصل على دخول مرتفعة ماعٌةاالجتكانت من الفبة  التً تحصل علٌها سواء االجتماعٌة

ن مٌلها ؤف من ثمالتً تكون دخولها منخفضة و االجتماعٌةواطباً أو من الفبة  لالستهالكٌكون مٌلها الحدي 

 .االقتصاديتوقف على مستوى التقدم ثاره تآمرتفع كما أن  لالستهالكالحدي 

 

  اقتصادٌاالمتخلف  ، اذ ٌعانً البلدبلدلل االقتصاديلطبٌعة مستوى التقدم  ثار النفقات العامة وفقاً آوتختلف    

على السلع والخدمات مما ٌإدي إلى ارتفاع  بؤن جهازهُ اإلنتاجً غٌر مرن وتمثل هذه النفقات طلباً متزاٌداً 

المتقدم اقتصادٌا الذي بلغ  بلدالذي نجد فٌه ان الفً الوقت  .وارتفاع مستوى التضخمالمستوى العام لألسعار 

مام ألنه ٌتمٌز ر هام فً دفع عجلة إنتاجه نحو األتقوم النفقات العامة فٌه بدو ،مستوى االستخدام الكامل

 لبلدأما إذا بلغ ا، الطلب على إنتاج السلع والخدمات زٌادة فً أٌةٌمكنه مواجهة من ثم بجهاز إنتاجً مرن و

المتقدم مرحلة التشغٌل الكامل فتنطوي الزٌادة فً النفقات العامة بما تمثلُه من طلب على السلع والخدمات 

 . االرتفاعتضخمً ألنها تإدي إلى زٌادة الطلب وتدفع األسعار نحو  اتجاهعلى 

 

 على إعادة توزٌع الدخل القومً ةالعام لنفقاتأثر ا -هـ 
ٌة ، أي من خالل السٌاسة المالاألدوات المالٌةلدولة فً تكوٌن وتوزٌع الدخل القومً من خالل تساهم ا   

لدولة فً التؤثٌر على الدخل القومً وعملٌة توزٌعِه على األدوات اوال تعتمد ، التً تعكسها المٌزانٌة العامة
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التً تقوم  االستثماراتاسة سٌاسة تحدٌد األجور وتحدٌد األسعار وسٌالمالٌة فقط وإنما تستخدم أٌضا 
 .لدولة من جهة أخرىبٌن أقالٌم ا من جهة وتوزٌعها جغرافٌاً  االقتصادٌةبتوزٌعها بٌن القطاعات 

الٌة وأقل منُه وإذا كانت النفقات العامة تقوم بإحداث تؤثٌر كبٌر فً توزٌع الدخل القومً فً الدول الرأسم   
 االستثماراتتستخدم سٌاسة تحدٌد األجور وتحدٌد األسعار وتوزٌع  االشتراكٌةفإن الدول  فً الدول النامٌة،

 .لدولة عند وضع الخطةللقرارات المركزٌة التً تتخذها ا ة فً توزٌع الدخل القومً وفقاكؤدوات ربٌس
 
 اإلٌرادات العامة -2

 العامة  مفهوم اإلٌرادات - أ
 ارتبطوقد ، أجل إنفاقها لتحقٌق نفع عامي من بجباٌتها شخص معنو ٌقومهً مبالغ  اإلٌرادات العامة:   

 االقتصادٌةتدخلها فً الشإون  الزدٌادتطور اإلٌرادات العامة للدول بحكم تطور نفقاتها العامة نتٌجة 
دارتها لما فٌه خٌر من الشإون التً رأت الدولة أنه من الضرورة التدخل فٌها إل ،وغٌرها واالجتماعٌة
 . الصالح العام

 
 أنواع اإلٌرادات العامة   - ب

 المالًكن عرضها ولعل التقسٌم القانونً ٌشكل التعمٌم النظري لإلٌرادات العامة أشمل التقسٌمات المم   
االقتصادي وتقسٌم اإلٌرادات المالٌة على أساس نسبة النفع العام إلى النفع الخاص ،هً  أهم أنواع التقسٌم 

 .سب التقسٌم المالً لها بشكل موجزالنظري الذي ٌمكن عرضه وسنتعرف على أنواع اإلٌرادات العامة ح
 
 التقسٌم المالً لإلٌرادات العامة  -ج 

 (  اإلٌرادات الجارٌة )العادٌة 
وهً اإلٌرادات التً تحصل علٌها الدولة وتدخل خزانتها بشكل نهابً أي أنها ال تلتزم بردها ومنها     

 الضرابب المباشرة التً تفرض على األفراد أو الشركات بصورة مباشرة ومن أمثلتها الضرابب على
وعلى الرواتب والشركات والهبات. والضرابب  االجتماعًوالضرابب على الضمان  ،الشخصًالدخل 

 ، ومن ثم ٌتم تحصٌلها، من األفراد بطرٌقٍة غٌرٌتم جباٌتها على السلع والخدمات التً غٌر المباشرة،
على اإلنتاج والمبٌعات والضرابب على السجابر والجازولٌن، والتعرفة  الضرابب، ومن أمثلتها مباشرة

 ب على الممتلكات.الكمركٌة على الواردات والضراب

  اإلٌرادات الوقتٌة 
تلتزم الدولة برد قٌمتها مع دفع فوابدها كدفع فوابد القروض العامة سواء كانت داخلٌة أم خارجٌة     

 القروض الخارجٌة ورد قٌمة إذونات الخزٌنة أو سندات القروض الداخلٌة.  الى اقساطوكذلك الحال بالنسبة 

 

 -:مصادر اإلٌرادات العامة د. 

  إٌرادات الضرائب 

سواء كانوا  ،االقتصادٌةالدولة على موارد الوحدات  فرضهنقدي جبري ت اقتطاعبؤنها  :الضرٌبةُتعرف    

بقصد تغطٌة األعباء العامة وتوزٌع هذه األعباء بٌن الوحدات المذكورة طبقاً  معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن أشخاصاً 

 لمقدرتها التكلٌفٌة. 

  أهداف الضرائب 

  المالً للضرابب الذي َتَمَثَل بتموٌل خزٌنة الدولة باألموال الالزمة لتغطٌة النفقات  فضالً عن الهدف         

 . فٌمكن من واالنكماشكالتضخم  االقتصادٌةٌتمثل فً معالجة آثار التقلبات  اقتصاديهدف العامة فان لها    
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التضخمٌة فً السوق وكذلك من  االتجاهاتالشرابٌة الزابدة ومحاربة  درةالق امتصاصخالل زٌادة الضرابب 

خالل الضرابب الكمركٌة ممكن حماٌة اإلنتاج الوطنً أو لنوع معٌن من أنواعِه ، كما ٌمكن أن ٌكون هدف 

كتشجٌع بناء دور السكن لذلك ٌمكن  االقتصاديالسٌاسة الضرٌبٌة هو تشجٌع محور معٌن من محاور النشاط 

ض أو إلغاء الضرابب المفروضة على المواد اإلنشابٌة أو على مواد البناء أو على دخول العقارات تخفٌ

المبنٌة، كما ٌمكن أن ٌكون هدف السٌاسة الضرٌبٌة لتشجٌع فرع معٌن من فروع الصناعة أو مشروع معٌن 

 .أو ذاك المشروع من مشروعاتها فتخفض أو تلغً الضرابب خالل فترة معٌنة المفروضة على هذا الفرع 

والهدف االجتماعً للضرابب ٌتمثل بفرض ضرابب تصاعدٌة على الدخول وعلى الشركات بٌنما تخفض    

بعكس السلع الكمالٌة التً أُخضعت لضرٌبة عالٌة وبهذا  االنتشارعلى السلع الضرورٌة الواسعة  الضرٌبة

ة الشرابٌة الحقٌقٌة درماعٌة عن طرٌق زٌادة القنجد أن الضرٌبة ساهمت بطرٌقه فعالة فً تحقٌق العدالة االجت

 .ٌتمتع بها أصحاب الدخول المرتفعةألصحاب الدخول المحدودة والحد من تلك التً 

 

 سكابربعض السلع الضارة كالمشروبات الكحولٌة وال استهالكوقد ٌكون للضرٌبة أهداف أخرى كالحد من    

تلجؤُ  ةه. فُتعَتَبر الضرٌبة أداة ربٌسسلٌع أخرى كمنتجات األلبان وعصٌر الفواك استهالكوغٌرها، أو تشجٌع 

إلٌها الدولة لتحقٌق الرفاهٌة العامة فً الحقول االجتماعٌة واالقتصادٌة ولم ٌقتصر هدفها على تحصٌل 

 .للخزانة العامةالمالٌة الموارد 

 

 القواعد األساسٌة للضرائب  -

للضرابب حتى  اعند فرضه باالعتبارع فً أٌة دولة شرمها الب ن ٌؤخذالعامة التً ٌجب أٌقصد بها المبادئ    

 للنظام واالجتماعٌة االقتصادٌة، محققاً بذلك األهداف بً نظاماً سلٌماً صالحاً للتطبٌقٌصبح النظام الضرٌ

 :ومن أهم تلك القواعد ،الضرٌبً

 العدالة  - أ

فً دفع الضرابب لتموٌل النفقات العامة ألن المستفٌد من  ،كافة بمعنى انه ٌجب ان ٌساهم رعاٌا الدولة   

 النفقة العامة مجموع األفراد.

 الٌقٌن  - ب

بالقانون بشكل واضح دون أي  تحكٌمٌة ومحددة أي أن الضرٌبة المفروضة على كل فرد مإكدة ال   

 . فوقت الوفاء  والمقدار الذي ٌدفع ٌجب ان ٌكون واضحاً ومحدداً للمكلف. غموض

 وعاء الضرٌبة : -

ٌقصد به المال الذي فً حوزة الفرد والذي تفرض علٌه الضرٌبة . وجمٌع الضرابب فً األنظمة الحدٌثة    

 الناجمةٌجار األراضً الزراعٌة و األرباح إاألعمال التجارٌة وبدالت  وأرباحوعاإها األموال , كالرواتب 

 العقار وغٌرها. ملكٌةعن نقل 

 

 :سعر الضرٌبة -
نه ذلك المبلغ الذي تقتطعه الضرٌبة من المال أو أهو نسبة مبلغ الضرٌبة إلى الوعاء الخاضع لها أي    

أو  %5معٌنة هو , فٌقال سعر ضرٌبة لضرٌبة عادة ما ٌحدد بنسبة مبوٌة. وسعر اة لهاضعاألموال الخا
 %بالنسبة للوعاء الضرٌبً.91
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 : إٌرادات الرسوم 
طلبها من هذه ٌ: هو مبلٌغ نقدٌي ٌدفعُه شخٌص طبٌعً أو معنوي إلى هٌبٍة عامٍة مقابَل خدمٍة معٌنٍة الرسم
وم االستٌراد الرسوم القضابٌة ورسوم التسجٌل العقاري ورسوم السٌارات ورس ومن أنواع الرسوم،، الهٌبة

 .ورسوم السفر وغٌرها
 -ً:بما ٌؤت صر خصابص الرسوم بشكل ربٌسوٌمكن ح

, وهً بذلك للطرف المستفٌد منها بشكل مباشر خاصة تقدمها الدولة مقابل خدمةتمثل إٌرادات للخزٌنة  - أ
 .رض على اآلخرٌن بدون مقابل مباشرتختلف عن الضرابب التً قد تف

إال فً حال طلبهم للخدمة  مجبرٌن على دفع الرسم , فاألشخاص غٌراالختٌارالرسم ٌتمٌز بعنصر  - ب
 . العامة

  إٌرادات أمالك الدولة: 

التً كافة  االشتراكٌةفقد كانت إٌرادات أمالك الدولة فً إقتصادات الدول  (لٌه )الدومٌنوهو ما ٌطلق ع   
، لكون لدولةالعامة لنفقات البارزاً فً تموٌل  اً قرن العشرٌن، تلعُب دوراً ربٌسٌكانت قابمة لغاٌة نهاٌة ال

. أما فً الدولة الرأسمالٌة فان كًاالشترا االقتصاديملكٌة وسابل اإلنتاج الربٌسة تشكل أهم سمات النظام 
ة ، وهذا ناجم بالطبع عن حقٌقالمصدر األساس لإلٌرادات العامة الضرابب وخصوصاً المباشرة منها تكون

 .الملكٌة الخاصة لوسابل اإلنتاج
 
 تقسٌم أمالك الدولة بشكٍل عام إلى قسمٌن أساسٌٌن: وٌمكن 

، وتشكل المنشات االقتصادٌة العامة فً ومٌن الخاص(أمالك الدولة المعدة للنشاط االقتصادي )الد - أ
تجاري( المصدر األساسً القومً اإلنتاجٌة المختلفة )كالقطاع الصناعً ، الزراعً ، ال االقتصادقطاعات 
 ، إال ان ملكٌتها تعود للدولةوأداريعامة تتمتع باستقالل مالً ت االقتصادٌة الآالمنش. ورغم ان لإلٌرادات

لمنشآت وضمن الخطة ومستوى نشاط هذه ا اتجاهاتوالدولة على هذا األساس هً المسإول عن تقرٌر 
 .العامة للدولة

، الموانا طرق والجسورذه األمالك كالـــــم(، وهأمالك الدولة المعدة للنفع العام )الدومٌن العا -ب 
. وعلى الرغم من أن األصل فً مثل هذه ذه األمالك إلحكام القانون العام، تخضع مثل ه، وغٌرهاوالمتاحف
، إال أن هناك حاالت كثٌرة تحققت فٌها إٌرادات عامة للدولة من هذه األمالك  ال تدر إٌراداتانها األمالك 

 .رة فً تموٌل النفقات العامةة كبٌكما أن هذه اإلٌرادات ال تساهم مساهم
 

 :اآلثار االقتصادٌة للضرابب

 :واالدخار االستهالكتإثر الضرائب فً  -أ 
إلى  من ثموالقابلة للتصرف فً حالة ارتفاعها الدخول النقدٌة حجم إذ تإدي الضرابب إلى تخفٌض     

والمٌل  لالستهالكالمٌل ). وهذا ٌتوقف على حجم الدخل المتبقً وعلى واالدخار االستهالكتخفٌض 
. نقدٌاً اجبارٌاً لصالح الدولةالدخول النقدٌة تشكل ادخاراً  انخفاضوهذه الضرابب التً تإدي إلى لالدخار(، 

ى ــــٌتوقف عل االدخارغٌر أن مصٌر  االدخارن أدوات تكوٌن ـــومعنى ذلك ان الضرابب تشكل أداة م
إذا خصصت حصٌلتها  ادخارى تكوٌن ــــابب بحٌث تإدي إلذه الضرــــكٌفٌة استخدام الدولة لحصٌلة ه

 .ال النفقات االستهالكٌة( ستثمارٌةاالالنفقات لتغطٌة )
 

 :ُتمارس الضرائب آثاراً انكماشٌة -ب 
. فالضرابب التً لالستثمارإذ ُتمارس الضرابب بصفة مباشرة على اإلنتاج من خالل تؤثٌرها فً المٌل     

، كما انخفاض اإلنتاج وتخفٌض المدخرات رباح المنتجٌن انخفاضاً كبٌراً تإدي إلىأ انخفاضتإدي إلى 
رتفاع الضرابب ؤمن خالل تؤثٌرها فً االستهالك ف ُتمارس الضرابب تؤثٌرها بصفة غٌر مباشرة فً اإلنتاج
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 تخفٌض االستهالك من ثم ذوي الدخول المنخفضة و استهالكعلى سلع االستهالك الضرورٌة ٌخفض من 
رض على السلع الضرابب غٌر المباشرة التً تف. وتعد دي إلى آثار انكماشٌة فً اإلنتاجمما ٌإ، بوجه عام

ال  ،ضة منهاعبباً على ذوي الدخول المنخف ستشكل التً المنتجات اسعارالتً تإدي إلى ارتفاع االستهالكٌة 
 .على ذوي الدخول المرتفعة

 

 :الدخل القومًتسهم الضرائب فً إعادة توزٌع  -جـ 
لفة رغبة فً ضمان األمن االجتماعً أو تختفاوت بٌن الفبات االجتماعٌة المفالضرابب تستخدم للحد من ال   

ذات سعر مرتفع على  ، وٌكون ذلك بفرض ضرابب تصاعدٌةة فً تحقٌق أهداف اقتصادٌة معٌنةرغب
 .تخفٌضهاالدخول الكبٌرة وبإعفاء الدخول المنخفضة من الضرابب أو 

اما دور الضرٌبة فً البلدان النامٌة فٌنبغً على السٌاسة المالٌة ان تبرز أهمٌة دور الضرٌبة فً هذا    
تشجٌع ، لتكوٌن المدخرات واالستهالكل الضرابب على الحد من ذ ٌكون من الضروري أن تعمإالمجال 

التً تراها  االستثماراتولغرض تشجٌع بعض أنواع ، اصة وعلى حماٌة الصناعات الوطنٌةالخ االستثمارات
الدولة ضرورٌة لعملٌة التنمٌة تستطٌع الدولة إعفاءها من الضرابب المفروضة على الدخول أو عن طرٌق 

 .المفروضة على السلع الالزمة لها إعفابها من الرسوم الكمركٌة
 

 :اإلٌرادات العامة فً العراق
( ترلٌون 6917بعد أن كان ) 9199( ترلٌون  دٌنار فً عام 911أجمالً اإلٌرادات العامة إلى ) أرتفع   

%( متجاوزاً بشكل كبٌر معدل النمو فً العام السابق 69محققا فً ذلك معدل نمو بلغ ) 9191دٌنار فً عام 
 9199( دوالر عام 911ط )بلغ معدل سعر برمٌل النف إذ ، %( نتٌجة لزٌادة اإلٌرادات النفطٌة9711البالغ )

نسبة اإلٌرادات العامة إلى الناتج المحلً اإلجمالً  ارتفعتكما   9191( دوالر للبرمٌل عام 75بعد أن كان )
ازدادت مساهمة الضرابب كما   9191%( فً عام 1819بعد ان سجلت ) 9199%( فً عام 9711لتبلغ )

( وكما موضح 9191%( عما كانت علٌه فً عام )..16( بنسبة )9199)فً اٌرادات الموازنة العامة لعام 
 (.7فً جدول )

 
 

 )فعلً ( )ملٌار دٌنار( 2211- 2212إٌرادات الموازنة العامة للدولة لعامً : 7جدول 
 

 نسبة التغٌٌر % 2211 2212 اإلٌرادات

 36.2 1784 1312 الضرائب

 89.3 53 28 المساهمات االجتماعٌة

 - 15  المنح األخرى

مبٌعات  ٌضمنهااإلٌرادات األخرى 
 النفط

59794 98292 64.2 

 92.6- 57 624 بٌع الموجودات غٌر المالٌة

 62.2 122222 61736 المجموع

    

                                                                                                                   

 (99-91)ص 9199السنوي للبنك المركزي العراقً لسنة  االقتصاديالمصدر:التقرٌر 
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  :ثارها االقتصادٌةآالقروض العامة و

بالقرض العام هو مبلغ نقدي تقترضُه الدولة أو الهٌبات العامة من األفراد أو الهٌبات الخاصة أو ٌقصد    

مقترض وفوابده طبقاً برد المبلغ ال االلتزام، مع األجنبٌة أو المإسسات الدولٌة أوالهٌبات العامة الوطنٌة 

 .لشروط القرض

 

 أنواع القروض 

  ـهً:عدة ٌمكن تقسٌم القروض إلى أنواع 

 وفقاً لمصدر القرض - أ

تعطً مقابلها سندات إلى : هً القروض التً تتفق حولها الدولة مع المإسسات الوطنٌة والقروض الداخلٌة -

 .ٌن من األفراد والمإسسات الوطنٌة، وتدفع الدولة فٌما بعد فوابد القروض وإقساطها إلى الدابنالدابنٌن

، وتتم ارجٌةأو مإسسات خاصة خالتً تحصل علٌها الدولة من دول  : وهً القروضالقروض الخارجٌة -

 سداده ونسبة الفابدة علٌه. ومهلة وفق شروط تحدد بموجبها قٌمة القرض

 

 فقاً لمدة تسدٌد القرض و -ب 

 وُتعقد ل فترة ال تتجاوز السنة الواحدة: وهً القروض التً تكون مدة تسدٌدها خالقروض قصٌرة األجل .

هذه القروض لتغطٌة عجٍز مإقت فً مٌزانٌة الدولة ) العجز النقدي ( وُتسدد خالل ثالثُة أشهر أو أكثر 

الً( فً تغطٌة عجز حقٌقً فً المٌزانٌة ) العجز الم وكذلك فً حالة .المدة سنة واحدة بحٌث ال تتجاوز

 .حال عدم توازن المٌزانٌة

 إلى خمس سنوات وقد تصل إلى  : تحدد مدة تسدٌدها بفترة تمتد بٌن سنة واحدةقروض متوسطة األجل

 .سنوات عشر

 سنة  51إلى : تحدد مدة تسدٌدها بفترة أطول نسبٌاً من النوع الثانً وقد تصل أحٌانا قروض طوٌلة األجل

 أو أكثر .

 

 وفقاً لألعباء التً تتوجب على القروض :  -ج 

 بالفابدةى قٌمتها األساسٌة ٌسمى : هً التً ٌتوجب علٌها مبلغ ٌضاف إلقروض بفابدة. 

 هً القروض التً ال ُتَحَمل أٌُة مبالغ إضافٌة، وهذه قلٌلة الحصول وتتم عندما قروض بدون فابدة :

 غٌرها. دولة أخرى ألغراٍض سٌاسٌٍة أو قومٌة أو ترغُب دولٌة ما بمساعدة

 

  :طرق إصدار القروض العامة

 :ـاآلتٌةالطرق بؤحدى ٌصدُر القرض بموجب قانون ال ٌتصف بالطابع اإللزامً . وٌمكن أن ٌتم    

 بسبب على الجمهور مباشرة من دون وسٌط ( وذلك بعرض سندات القرضب العام )المباشراالكتتا ،

الدولة بثقة األفراد بها وبمقدرتها المالٌة على سداد قٌمة هذه السندات فً الوقت المحدد وتتمٌز هذه قناعة 

 .شراف على تموٌل القرضالطرٌقة بتوفٌر ما قد تتحملُه الدولة من عمولة تستحق للوسطاء الذٌن تكلفهم باإل



 المبلية العبمة والسيبسة المبلية   الخبمسالفصل 

 
 

 67 

 ( فً مثل هذا النوع من االكتتاب بسندات القرض، تتفق االكتتاب عن طرٌق المصارف )غٌر المباشر

الدولة عادًة مع مصرف أو مجموعٌة من المصارف بؤن تتنازل لألخٌر عن كل سندات القرض، مقابَل مبلٍغ 

إلجمالً السندات المقرر عرضها وتتُرَك لهم حرٌة بٌع السندات للجمهور  االسمٌةمعٌن ٌقُل عن القٌمة 

 . ة بالسعر الرسمًشرة أو فً البورصمبا

 فً هذه الطرٌقة تطرح الدولة سندات القرض للبٌع فً فً األسواق المالٌة )البورصة( اإلصدار :

البورصة مباشرًة وعلى دفعاٍت ، وال تستطٌع الدولة إتباع هذه الطرٌقة إال إذا كان مبلغ القرض قلٌال ألن 

 ى هبوط قٌمتها . وتتمٌز هذه الطرٌقة بؤن الدولات للبٌع فً البورصة ٌإدي إلسندعرَض كمٌٌة كبٌرةٌ من ال

 ( منتظمة. التً تستخدمها فٌها سوق مالٌة )بورصة

 

 :العامةاآلثار االقتصادٌة للقروض 

 تؤثٌر القروض على الجانب اإلنتاجً  -1

 باقتراضل ٌتمث ألولا( على النشاط اإلنتاجً من خالل جانبٌن أساسٌٌن ٌبرز تؤثٌر القروض )الداخلٌة    

قُل من ( سواء من األفراد أو المإسسات لكون الطلب على هذه األموال اأمواٍل غٌر مستثمرة )عاطلة

ق حصٌلة فٌتمثل بإنفا الثانً. وأما الجانب استثمارهاأو قلة فرص  النعدام، َعرَضها فً السوق المحلٌة

األفراد أو المإسسات بسبب . فإذا أُنفق القرض نحو المجاالت االستثمارٌة غٌر المستهدفة من قبل القرض

كونها تحتاج إلى رإوس أموال كبٌرة وخبرات متنوعة ال تستطٌع توفٌرها سوى الدولة عند ذلك تعمل 

زٌادة فً الطلب  منالعام  االستثمار، بحكم ما ٌولدهُ على تحسٌن مستوى النشاط اإلنتاجًالقروض العامة 

صول أصحاب تلك األموال الذٌن أقرضوها للدولة على ، وحلعاملة أو المواد األولٌة من جهةعلى القوى ا

 .ن جهة أخرىمالفابدة 

لكون أموال األفراد  ،أما فً حالة عدم وجود أموال عاطلة ٌكون تؤثٌر القروض العامة ضعٌفاً    

كمقترض من السوق المحلٌة ٌمكن ان ٌإدي إلى أن تتنافس  ةفان دخول الدول من ثمو ،والمإسسات مستثمرة

الدولة مع المإسسات أو األفراد فً الطلب على األموال فٌزداد سعر الفابدة وقد ٌصبح القرض أحٌانا عابقاً 

أمام التوسع فً اإلنتاج بشكل طبٌعً وٌنصح كتاب المالٌة العامة الدولة بضرورة اللجوء إلى الضرابب 

 .الستثماري العامااشرة فً مثل هذه الحاالت للحصول على األموال الالزمة لتموٌل اإلنفاق وخصوصاً المب

أما تؤثٌر القروض الخارجٌة على النشاط اإلنتاجً فٌبدو واضحاً من خالل تموٌل إستٌراداتها من المكابن    

، أما إذا استخدمت ط اإلنتاجًاقات اإلنتاجٌة والنشاواآلالت أو المشارٌع الكاملة وبما ٌنعكس على زٌادة الط

ٌنعكس على توسع النشاط  ، فان تؤثٌرها بطبٌعة الحال سوف الاستهالكًالخارجٌة لتموٌل إنفاق  القروض

 .ستحق فٌها سداد األقساط والفوابد، بل ٌنكمش النشاط اإلنتاجً فً الفترة التً ٌاإلنتاجً

 

 تؤثر القروض العامة على هٌكل االقتصاد القومً  -2

من خالل توجٌه حصٌلة القروض العامة  القومً بشكٍل أساس االقتصادٌبرز تؤثٌر القروض العامة على     

الذي الزم أغلب  وحٌد الجانب االقتصادإلى قطاع أو فرع من قطاع معٌن وذلك للتخلص من صفة 

ـ فعندما توجه حصٌلة الدول النفطٌة  باستثناءهٌمن علٌه طابع اإلنتاج الزراعً ـ و الدول النامٌة  اقتصادٌات

القومً للبلد  االقتصادكالقطاع الصناعً على سبٌل المثال فان هٌكل  ،القروض العامة نحو قطاع آخر



 المبلية العبمة والسيبسة المبلية   الخبمسالفصل 

 

 
67 

فً القطاع الصناعً بدالً من أن  استخدمتالجدٌدة التً  االستثمارات، سوف ٌتؤثر بمقدار حجم المقترض

فان القطاع  رض على القطاع الزراعً بشكل أساسالمقتقتصاد البلد ألٌعتمد تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً 

 .علٌة فً تكوٌن الناتج المحلًاالصناعً سوف ٌساهم وبشكل أكثر ف

 

 .وزٌع الدخل وتوزٌع اإلنفاق العامتؤثٌر القروض على ت -3

الدولة ألمواٍل  استثمار، فإن اخلٌةمبالغ القروض العامة المستحصلة من مصادر د استخدامفً حالة    

عاطلة فً المجاالت المحددة فً خطة التنمٌة القومٌة، سوف ٌإدي إلى تحقٌق الزٌادة المستهدفة فً الدخل 

الذي ٌإدي إلى زٌادة فرص العمل للعاطلٌن وكذلك ٌتسبب بتوزٌع عوابد  االستثمارعن طرٌق رفع مستوى 

 .إلنتاج على عناصر اإلنتاج األخرىا

تكون إٌجابٌة على النتابج  لنثاره نحو المجاالت غٌر المنتجة فان آ إلنفاق العام موجهاً وفً حالة كون ا    

قساط األ ، وستكون النتابج سٌبة عند مرحلة تسدٌدالمستهدفة من إعادة توزٌع الدخل واالقتصادٌة االجتماعٌة

 .والفوابد للقروض العامة
 

 ثالثاً : الموازنة  العامة

 :العامة الموازنةمفهوم  -1

وٌتم  وإٌرادات الدولة خالل فترة قادمة، غالباً سنة)) خطة تتضمن تقدٌراً لنفقات بؤنها  الموازنةتعرف        

 .(( هذا التقدٌر فً ضوء األهداف التً تسعى إلٌها السلطة السٌاسٌة

ٌختلف عن التعرٌف  , وهومختلفةوقد جاء هذا التعرٌف نتٌجة للتطور الذي لحق النظام المالً وأدواته ال   

( الذي عرف )المعدل 9991( لسنة 98راقً رقم )الذي نص علٌه قانون أصول المحاسبات العامة الع

 -بؤنها : الموازنة 

 .(الجداول المتضمنة تخمٌن الواردات والمصروفات لسنة مالٌة واحدة تعٌن فً قانون المٌزانٌة )       

تتضمن تقدٌراً ٌتعلق بفترة قادمة قد تتحقق  الموازنة. ذلك الن الحساب الختامً العامة عن الموازنةوتختلف 

عبارة عن البٌانات  للموازنةوقد ال تتحقق إذ أن عنصر االحتمال فٌها أساسً فً حٌن ان الحساب الختامً 

 .مٌزانٌة العامةتها بالٌا ٌمكن تسم،وهنللنفقات التً جرى إنفاقها فعال واإلٌرادات التً تم تحصٌلها فعالً 

 

من  العامة لم تعد ذات غرض مالً فحسب وإنما هً أداة ربٌسة الموازنةٌستفاد من التعرٌف أعاله ان    

إلشباع -ى تقدٌر كٌل من النفقات الضرورٌة، وهً بهذا المعنى تهدف إلأدوات التخطٌط القومً الشامل

 .رادات العامة لتغطٌة تلك النفقاتواإلٌ -الحاجات العامة

 

، وألجل ٌه وحاضره ومستقبله عالقات متٌنةوٌتمٌز النشاط االقتصادي بؤنه نشاٌط مستمٌر تربط بٌن ماض   

 العامة تمكننا من دراسة العالقات االقتصادٌة التً تربط بٌن أنشطة مختلفة ولو أنها شكال زنةاالموهذا فان 

ٌتعلق بتنفٌذ  ، فبعضهافً سنة مالٌةدة عفنالحظ اتخاذ قرارات مالٌة ، تنتمً إلى فترات زمنٌة متعاقبة

خر ٌتعلق آل، وبعضها بالتصدٌق على الحساب الختامً للسنة المالٌة السابقة والبعض االمٌزانٌة الجارٌة

 .العام القادم موازنةبتقدٌرات 
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  الموازنةقواعد  -2

ن الشمول والتواز ،الوحدة ،السنوٌة :عد معٌنة عند تحضٌرها هًالعامة بخضوعها لقوا الموازنةتتمٌز    

 .لذلك سنعرض هذه القواعد تباعاً 

 الموازنةسنوٌة  .1
ستقَر الفقه المالً على أن فترة السنة هً أنسب مدة ٌمكن أالعامِة ـ عادًة ـ لمدة سنة وقد  الموازنةُتَشَرع       
 االقتصادٌة، وهذا متؤٍت من أن فترة السنة ٌتم خاللها ممارسة األنشطة لها توقع نفقات وإٌرادات الدولةخال

ً الماضً القرٌب )السنة ـــف اتجاهاتهاى أساس ـة تقدٌر نفقات وإٌرادات الدولة علـــالمختلفة وتإمن دق
من قد ٌصاحب هذا  ( ولتالفً الصعوبات الناجمة من تقدٌر هذه الكمٌات لفترة أطول وماالمالٌة المنصرمة
أن هذه  إذ، ع الرقابة التً سنذكرها فٌما بعد. كما أن فترة السنة تتفق مع مختلف أنواأخطاء وعدم دقة

ألي سبب كان ٌجري  الموازنة اعتمادوعندما ٌتؤخر  الرقابة تسٌر بصورة دورٌة وضمن فترات متقاربة

 ( )بعد اعتمادها الموازنةوضع إعتمادات مإقتة فً 

 

  الموازنةوحدة  .2

تقضً هذه القاعدة بؤن تدون جمٌع نفقات الدولة وجمٌع اٌراداتها فً وثٌقة واحدة لتستطٌع االجهزة      
المرسومة  واألهداف، اقبة تصرفاتها المالٌة وانطباقهاالمالً ومرالرقابٌة المختلفة من التعرف على مركزها 

ن هذه القاعدة تإدي الى ، كما اتشرٌعٌةعندما اعتمدتها السلطة ال الموازنةلها واالعتمادات المدرجة فً 
حقٌق اقصى المالٌة للدولة وتصنٌف الحاجات العامة وفقاً لألفضلٌات االجتماعٌة بما ٌإمن تالسٌاسة  وحدة

، اي صٌص اإلٌرادات لتموٌل نفقة معٌنةآخر فإن هذه القاعدة تعنً عدم تخ. من جانب قدر من المنافع العامة
قتصادٌة المختلفة التً فً خزانة واحدة ومنها ٌجري تموٌل جمٌع االنشطة اال ان جمٌع موارد الدولة تصب

 . تقوم بها
 

 وعمومٌتها  الموازنةشمول  .3
من وحدات القطاع العام تحقق  ، وأن بعضاً ٌرادات العامة إنفاق بعض النفقاتٌتطلب القٌام بتحصٌل اإل   

 .العامة الموازنةاإلٌرادات والنفقات فً  فً تدوٌنإٌرادات ضخمة لهذا فؤن هناك أسلوبٌن 

، أي العامة الموازنةأوالً:ـ إجراء مقاصة بٌن إٌرادات ونفقات كل وحدة بحٌث تظهر النتٌجة النهابٌة فً 
 .)الناتج الصافً( أسمصافً النفقات أو صافً اإلٌرادات وٌطلق على هذه الطرٌقة 

( الشاملة الموازنة) أسمون إجراء مقاصة بٌنها وٌطلق علٌها مقدار كل نفقة د الموازنةثانٌاً :ـ أن ٌدون فً 
ا تحقق أكبر قدر ممكن ألنه الموازنةوبسبب اعتبارات الرقابة فؤن األسلوب الثانً هو المتبع كمبدأ فً إعداد 

 كحالة المشروع التجاري والمشروع غٌر أن هناك بعض االستثناءات على هذه القاعدة من المنافع،
 .تمنحه الدولة االستقالل المالً يالصناعً الذ

 
 

                                                           


عند تأخر اعتماد الموازنة العامة في العراق ، يتولى وزير المالية اصدار االمر بالعمل بموازنة السنة المنتهية على اساس  

( لسنة  22مـــن مجموع اعتماداتها المنقحة، استنادًا لقانون اصول المحاسبات العامة رقــــــم )  12/1الصرف شهريًا بنسبة 

 (. 9 –) م  1490
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  الموازنةتوازن . 4

 . الموازنةالعامة فً  واإلٌراداتوبمقتضى هذه القاعدة ان تتساوى النفقات العامة    

الحدٌثة ترفض هذا التقلٌد وتقوم بتنظٌم  الموازنة، غٌر ان سٌاسة النظرٌة التقلٌدٌة هإكد علىوهذا ما كانت ت
بعجز متعمد وهو ما ٌعنً  الموازنة، فمثالً قد تصدر دياالقتصابعجز او بفابض وفقاً لحالة النشاط  الموازنة

المالٌة  زٌادة جانب النفقات العامة على االٌرادات العامة بهدف مواجهة ظروف انكماشٌة لذلك تعتمد السٌاسة
االٌرادات العامة على جانب  بفابض وهو ما ٌعنً تفوق الموازنة، وقد تصدر جانب التوسع فً االنفاق

ف التضخم والتوسع فً الطلب تعتمدها الدولة بهدف تقلٌص االنفاق لمعالجة ظروالنفقات العامة وهً سٌاسة 
 .الكلً

 
  الموازنة العامةمراحل تنظٌم ثالثا: 

العراق  ، لذلك نستعرض هذه المراحل فًلعامة تتشابه فً معظم دول العالما الموازنةلكون مراحل تنظٌم    

 على الوجه اآلتً :

 

 : مراحل إعداد الموازنة العامة فً العراق

  الموازنة:مرحلة إعداد  - أ

( العامة لسنة الموازنةتعلٌمات إعداد ٌمات ٌصدرها وزٌر المالٌة تسمى )بتعل الموازنةمرحلة إعداد  بدأت      

، وفً ضوء تلك الخطوط تقوم ة المالٌة المخططة للسنة القادمةتتضمن إٌضاح الخطوط العامة للسٌاس

الوزارات والدوابر الرسمٌة ومصالح ومإسسات القطاع االشتراكً بتحضٌر مٌزانٌاتها خالل فترة محدودة 

لبٌان تخمٌنات النفقات واإلٌرادات التً  الموازنةوفً ضوء الخطوط والقواعد المدرجة فً تعلٌمات إعداد 

 .علٌها المصادقةمعنٌة تنفٌذها بعد تتولى الجهات ال

 

، غٌر ان ألخرىوٌملك وزٌر المالٌة فً العراق الحق بتعدٌل االقتراحات التً تقدمها الوزارات والدوابر ا   

استناداً إلى قانون أصول  الموازنةنهابٌة اال بعد أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء على البحة  تعدٌالته ال تعد

 .9991لسنة  98محاسبات العامة رقم ال

 

 الموازنة: عتمادامرحلة  - ب

على اعتبار أنها تمثل الشعب ، وٌمكنها هذا  فً هذه المرحلة بالذات بدور أساستقوم السلطة التشرٌعٌة 

ٌان موحد وقد ذكرنا ضرورة تقدٌم ب .هداف االقتصادٌة واالجتماعٌةالحق أن تنوب عنه فً تحدٌد األ

السلطة التشرٌعٌة لها   مصادقةفرض ضرورة وجود هذا البٌان هو تحقٌق الهدف من ، واألمر الذي ٌللموازنة

وارد بفرض ان ٌجرى تقدٌر الحاجات مترمً إلى تحقٌق أعلى منفعة متاحة من ال الموازنةفالقول بان 

ٌكون ، وان ها بما ٌحقق مصلحة المجتمع برمتهواألهداف العامة وتصنٌفها وفقاً ألهمٌتها والمفاضلة بٌن

، إال أن تعدد األنشطة االقتصادٌة وتوسع دور الدولة وتدخلها فً رض هذه الخطة بصورة موحدة وواضحةع

وثٌقة معقدة لٌس من السهل فهمها وتقدٌرها من غٌر المختصٌن فً  الموازنةالحٌاة االقتصادٌة قد جعل من 

 هذا العلم .

 



 المبلية العبمة والسيبسة المبلية   الخبمسالفصل 

 
 

 66 

رة تؤلٌف لجان متخصصة داخل المجالس النٌابٌة ومن اجل هذا فقد وجدت معظم الدول نفسها أمام ضرو   

تقرٌر مفصل عنها لألعضاء ( ومن ثم إعداد السلطة التنفٌذٌة )الحكومة ومناقشتها مع الموازنةتقوم ببحث 

ٌوفر فرصة كافٌة للمجالس النٌابٌة لتقدٌم المقترحات وبٌان  الموازنة اعتماد، وعلى أٌة حال فان اآلخرٌن

 .الموازنةا ضرورٌة لتحقٌق مصلحة المجتمع دون أن ٌخل ذلك بوحدة وتناسق المالحظات التً تراه

 

 الموازنة:مرحلة تنفٌذ  -ج

المعتمدة وتنتهً بقفل هذه  بموازناتها، الفترة التً تبدأ من تبلٌغ جهات التنفٌذ الموازنةٌقصد بمرحلة تنفٌذ 

وتسمى هنا  الجهات لحسابات الٌوم األخٌر من السنة المالٌة وإعداد حساب ختامً بعملٌة التنفٌذ للسنة المنتهٌة

 .)المٌزانٌة العامة(

 

، وتقوم وزارة اإلدارٌة بتنفٌذ بنودها المختلفةتقوم السلطة  الموازنةإذ بعد أن تعتمد السلطة السٌاسٌة 

تتولى مراقبة تنفٌذ النفقات  إذ ،اري للدولة باإلشراف على التنفٌذأهم مفصل فً الجهاز اإلد التً تعدلٌة االم

العامة مستعٌنة بموظفٌها من جهة ، ومراقبة تحصٌل اإلٌرادات العامة بواسطة موظفٌها أو موظفً الدولة 

 العاملٌن فً الوحدات األخرى من جهة أخرى .

 

  وازنة:الممرحلة الرقابة على  -د

، لذلك فهً مرحلة مهمة من مراحل دورة العامة الموازنةوسٌلة من وسابل تنفٌذ بؤنها تعرف الرقابة 

هذه   .ودقة أرقامها التقدٌرٌة ونجاحها فً تحقٌق أهدافها الموازنةأنها تكشف مدى سالمة تنفٌذ  إذ، الموازنة

التعرف على اآلثار التً تسحبها  اً ، وأخٌرالعجزذ سواء كان ذلك بالفابض أو المرحلة تحدد نتٌجة التنفٌ

 وكما ٌؤتً: على الموازنة ، وهناك انواع من الرقابةوى النشاط االقتصادي واتجاهاتهاعلى مست الموازنة

 

 .لسابقة والرقابة الالحقةـ الرقابة ا

، وبعد مصحوبة بمذكرة إٌضاحٌة الموازنةٌقدم وزٌر المالٌة عادة إلى السلطة التشرٌعٌة البحة قانون 

صورة من صور الرقابة اإلجمالٌة  ه، هذالسلطة التشرٌعٌة، وٌمثل دور الموازنةمناقشتها ٌتم تشرٌع قانون 

ل االنفاق العام على التنفٌذ على اعتبار أن هذه السلطة تستمد حقها بالنٌابة عن الشعب الذي ٌقوم بتموٌ السابقة

 .عن طرٌق الضرابب

 

أعمال ذات طابع إداري منها ما ٌتعلق بجباٌة األموال لصالح الدولة  سلسلة الموازنةٌرافق عملٌة تنفٌذ    

ن ذمم الوحدات ، ومن ثم تحصٌلها مابها الصافً، أي الخاضع للضرٌبةكتحقٌق الضرٌبة وتحدٌد وع

دفعه لمن ٌستحقه ومن ثم ، منها ما ٌخص التزام الدولة بالنفقة العامة وتحدٌد المبلغ الواجب االقتصادٌة

 .بإصدار األمر بالصرف لمن ٌستحقه بصرف هذا المبلغ من قبل المخول

المتعلقة بتنفٌذ أوامر جباٌة  ،التً ٌقوم بها المحاسبون األعمال الحسابٌةهاتٌن المرحلتٌن مرحلة  وٌتبع   

 .د الحسابٌة المتعلقة بهماوالقواعاإلٌرادات من جهة ودفع النفقات من جهة أخرى وفقاً ألحكام القانون 
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 ـ رقابة الكفاءة واألداء 

ٌَنَصُب هذا النوع من الرقابة على المبادئ واألسس والقواعد واألنظمة التشرٌعٌة  واإلدارٌة والحسابٌة و

ٌُفَتَرُض القٌام بهذا النوع من الرقابة إجراُء بحٌث وتحلٌل القوانٌن والنظم المالٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة ، و

 .برة والموظفٌن القابمٌن بالتنفٌذبشكل مفصل والتعرف على أوجه تطبٌقها ودرجة كفاءة الدا

 

 الرقابة الخاصة والرقابة العامة  -

، وٌتحدد اختصاص األول بالرقابة على مالٌة ى خاصة وعامة من حٌث مجال نفوذهاتنقسم الرقابة إل

 .فً المرافق العامةلشإون المالٌة المرفق الخاص فً حٌن تختص الثانٌة با

الرقابة الخاصة رقابة الحقة تتضمن تدقٌق الدفاتر والحسابات وفحص القٌود باالعتماد على  وتعد  

، فٌتؤكد مراقب الحسابات من ان النظام الحسابات وكشف وتحدٌد المخالفات المستندات للتؤكد من صحة

، امً متطابق مع ما درج فً السجالتلخت، وان الحساب االته قد جرى وفقا ألحكام القانونالحسابً وسج

وع كعقد التؤسٌس وٌتطلب هذا األمر ان ٌكون المراقب مطلعاً على جمٌع األحكام القانونٌة التً تنظم المشر

وتنصب الرقابة العامة على المعامالت المالٌة ألجهزة الدولة المختلفة فٌقوم المراقب بتدقٌق  .والنظام الداخلً

، وهً بهذا المعنى د القانونٌة التً أصدرتها الدولةإذا كانت تسٌر وفقاً لألسس والقواع وما ،هذه المعامالت

، وأما أن تكون إدارٌة أو ةنها أما سابقة أو الحقإ فضالً عنإجمالٌة وتفصٌلٌة ورقابة على الكفاءة واألداء ـ 

  .ابٌة أو برلمانٌة أو هٌبة مستقلةقض

 

 مفهوم العجز فً الموازنة العامة  -3

، بحٌُث أن مجموع اإلٌرادات ٌنبغً ان نظرة حسابٌة صرفة الموازنةكانت النظرة التقلٌدٌة لتوازن 

ٌتساوى بالضرورة مع مجموع النفقات دون عجز أو فابض ، ذلك الن النظرٌة الكالسٌكٌة فً المالٌة العامة 

إذا لخشٌة من العجز المتزاٌد األفراد والمشروعات الخاصة ، فا موازنةالدولة ال تختلف عن  موازنةترى أن 

، وتختلف النقدي، ومن التضخم إذا تمت تغطٌته بواسطة اإلصدار جرت تغطٌته عن طرٌق االقتراض

ال ترى فً العجِز كارثًة مالًٌة محققًة فً ضوء التطورات المالٌة النظرٌة الحدٌثة فً المالٌة العامة فً أنها 

 .مهذا العل حدثت فًواالقتصادٌة التً 

 

الشامل حتى ولو أدى إلى حصول عجز  االقتصاديعلى أن الفقه المالً ال ٌستبعد أبداً فكرة التوازن    

تشتُد البطالة فً فترات الركود  ، إذ العجز المنظم(نظرٌة ) أسم االتجاهطلق على هذا ، وٌالموازنةمإقت فً 

، وٌتطلب تخفٌضه زٌادة حجم االستثمارات وال ٌقدم األفراد االقتصادبارة عن عجٍز فعلً ٌصٌب التً هً ع

لتنشٌط الوضع االقتصادي عن  استثماراتهاوالمشروعات الخاصة على ذلك لهذا على الدولة ان تزٌد من 

 ستثماراتها .امة وتزٌد من اطرٌق زٌادة الطلب الكلً فتمنح االعانات للعاطلٌن وتخفٌض االقتطاعات الع

ٌُصٌُب وال شك أن ذل    من إال انه غٌر مقصود إذ ٌعود التوازن االقتصادي و الموازنةك سٌإدي إلى عجٍز 

، على أنه ٌنبغً اإلشارة تزداُد حصٌلَة الضراببِ  االقتصادٌةعندما تنشط الحٌاة  وذلكالمالً بعد فترٍة ،  ثم

فً اإلنفاق ال ٌنبغً أن ٌتجاوز حجم البطالة الموجودة ، وإال أدى إلى حدوِث تضخٍم كما   إلى أن المتوسط

 البطالة(. انتشاروجوَد فرُص عمٍل منتجٍة غٌر مستغلٍة  )أن سٌاسة العجِز المنظِم تفترُض 
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. وفً حال عدم توفر هذٌن الشرطٌن فإن تنظٌم مستخدمة كما أنها تفترض وجود رإإس أموال غٌر

ٌُمكنها التؤثٌر بالضرورة التضخمبعجٍز سٌإدي  إلى  ازنةالمو ، لهذا ٌمكن القول أن فنون علم المالٌة العامة 

 .استخدامهاذا أحِسَن إ بلدلل االقتصادٌةفً التنمٌة 
 

 مفهوم السٌاسة المالٌة

:ـ هً مجموعة القواعد واألسالٌب والوسابل واإلجراءات والتدابٌر التً تتخذها الدولة إلدارة السٌاسة المالٌة

والسٌاسٌة خالل  واالجتماعٌة االقتصادٌةالنشاط المالً لها بؤكبر كفاءة ممكنة لتحقٌق مجموعة من األهداف 

طٌط اإلنفاق العام وتدبٌر وسابل فترة معٌنة. ومعنى ذلك هً القواعد واإلجراءات التً تنتهُجها الدولة فً تخ

 .هُر فً الموازنِة العامِة للدولةتموٌله كما ٌظ

 

 وظائف السٌاسة المالٌة 

 -:اآلتٌةتهدف السٌاسة المالٌة إلى تحقٌق التوازن فً الحقول 

 .موارد الدولة على أحسن وجه استخدامتحقٌق التوازن المالً ـ أي  -9

 .الوصول إلى الحجم األمثل لإلنتاجتحقٌق التوازن االقتصادي ـ ٌعنً  -9

رفاهٌة فً حدود تحقٌق التوازن االجتماعً ـ وٌعنً وصول المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من ال -1

 .إمكانٌات المجتمع

 .القومً وفً مجموع الناتج القومً تحقٌق التوازن العام فً مجموع اإلنفاق -9
 

 :نها تستخدم أدواتها وفق اآلتًالمالٌة أهدافها المذكورة فإ وفً سبٌل أن تحقق السٌاسة 

تلجؤ الدولة إلى زٌادة النفقات العامة فً أوقات االنكماش وبالعكس تقلص حجم  إذسٌاسة النفقات العامة:  -أ

 النفقات العامة فً حالة التضخم .

د من نكماش  وبالعكس فؤنها تزٌتلجؤ الدولة إلى تقلٌل فرض الضرابب فً أوقات اال إذسٌاسة الضرابب:  -ب

 .فرض الضرابب فً حالة التضخم

القروض العامة( إلى الحد األدنى فً حالة الدولة إلى تقلٌص الدٌن العام ) تلجؤ إذسٌاسة الدٌن العام:  - ج

 االنكماش وبالعكس تزٌد الدٌن العام فً أوقات التضخم.

 

 :الموازنة العامة والسٌاسة المالٌة فً العراق رابعا: 

إذ نظمت وفقاً ألحكام قانون أصول  م 9999عامة للدولة فً العراق إلى عام  موازنةٌرجع نشوء أول     

والتعلٌمات المالٌة التً أصدرتها الحكومة العراقٌة المإقتة فً ظل  م 9991المحاسبات العثمانً لسنة 

مور المالٌة والقواعد التً لألالباب السادس منه  تم تحدٌد م 9995دستور  وبصدور ، االحتالل البرٌطانً

. وبقً العمل بقانون ر إلى كٌفٌة مراقبة البرلمان لهاالتً ٌجب أن ٌقرها البرلمان كما أشا الموازنةتنظم 

إذ صدر قانون أصول المحاسبات  م 9991ً األمور المالٌة حتى سنة ــالمحاسبات العثمانً ونظام السلطة ف

ونظام السلطة فً األمور  الذي حل محل قانون أصول المحاسبات العثمانً م 9991( لسنة 98م )ــالعام رق

م  9969ان نٌس 99. وفً دستور غً الدستور وتم حل البرلمانأل م 9958تموز  99. وبقٌام ثورة المالٌة

 لملحقة.ا والموازناتالعامة  الموازنةحددت المادة التاسعة منه حق السلطة التنفٌذٌة فً إعداد 
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 :فهً كما ٌؤتً المعمول بها فً العراق زناتاالموأما 

 االعتٌادٌة  الموازنة -1

 االقتصادينفاق الجاري مستهدفة تقدٌم خدمات متنوعة لتنظٌم النشاط إلبتموٌل ا الموازنةتقوم هذه    

والمحافظة على كٌان المجتمع مثل خدمات الدفاع واألمن والعدل وخدمات الرقابة الحكومٌة  واالجتماعً

والخدمات التعلٌمٌة والصحٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة وخدمات المرافق العامة وما ٌنفق فً مجال 

تمثل إستهالكاً للسلع األبحاث العلمٌة والري والزراعة والطرق وما إلى ذلك . إن هذه النفقات بمجموعها 

 .الحكومً باالستهالكوالخدمات ٌعبر عنها 

 

كانون األول من السنة نفسها لتكون  19باألول من كانون الثانً من السنة وتنتهً فً  الموازنةوتبدأ    

 19فً األول من نٌسان من السنة وتنتهً فً  م 9975مطابقة للسنة التقوٌمٌة بعد أن كان البدء بها قبل عام 

 .السنة التالٌة آذار من

 

 

 :االستثمارٌة ( الموازنة)  غٌر االعتٌادٌة الموازنة -9

التً ٌتقرر ت المثبتة فً الخطة االستثمارٌة تقوم باإلنفاق االستثماري على المشروعا الموازنةوهذه    

منذ سنة  الموازنة. وقد اخذ العمل بهذا النوع من تثمارٌة مبرمجة خالل سنوات الخطةتنفٌذها وفقاً لمناهج اس

)مشروع السنوات أسم التً كان ٌطلق علٌها آنذاك مرانٌة الربٌسة إذ صدرت مٌزانٌة األعمال الع م 9997

 .االعتٌادٌة بالموازنةوكانت ملحقة ( الخمس

 

 الموازنةمستقلة عن   األعمارمجلس  بموازنةجدٌدة سمٌت  موازنة استحدثت م 9951وفً سنة    

المإقتة ثم  االقتصادٌةوصدرت الخطة  الموازنةألغٌت هذه  م 9958تموز  99وبعد قٌام ثورة  االعتٌادٌة

م  9969 - 9965الخمسٌة  االقتصادٌة، فالخطة م 9969( لسنة 71التفصٌلٌة رقم ) ٌةاالقتصادقانون الخطة 

فخطة التنمٌة  م 9981ـ  9976أعقبتها خطة التنمٌة القومٌة  م 9979ـ  9971خطة التنمٌة القومٌة  ثم

 م .9985ـ  9989القومٌة 

 

 :الموازنات المستقلة -3

األوقاف وهناك  وموازنةجامعة بغداد  موازنة، مثل السلطة المالٌة بقانون استحدثتها موازناتوهً    

مستقلة ال َتصدُر بقانون وإنما ٌقوم مجلس إدارة المإسسة بتنظٌمها وٌتم إقرارها من قبل الوزارة أو  موازنات

 موازنة، البنك المركزي العراقً موازنة، مثل ى وزارة المالٌة للمصادقِة علٌهاالهٌبة التابعة لها ثم ُترفُع إل

أن َكثَرَتها قد تإدي أحٌاناً  الموازناتى تعدد . ومما ٌإخذ علشركة التؤمٌن الوطنٌة وموازنةمصرف الرافدٌن 

فقد تمر بالبالد اتجاهات انكماشٌة مما ٌستوجب  المالٌة التناسق وضٌاع وحدة الهدف فً السٌاسة انعدامإلى 

االعتٌادٌة إلى زٌادة نفقاتها العامة وٌقلل من أعباء المشروعات  الموازنةالتوسع فً األنفاق كؤن تتجه 

فٌما ٌتجه األنفاق فً ، تى تتٌح لالقتصاد القومً أن ٌنشطاالقتصادٌة للتخفٌف من حدة هذه الظاهرة ح

االستثمار فً انجاز مشروعاتها المثبتة فً  موازنةاألخرى نحو الثبات أو االنخفاض كـؤن تنتهً  الموازنات
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زٌد من حدة االتجاهات خر وعمل كهذا ٌآلناهج االستثمارٌة أو توقف عملٌاتها االستثمارٌة لسبب أو الم

 .االنكماشٌة

 

 :ت  فً الموازنة العامة فً العراقاإلٌرادات والنفقا

. (9191ــ  9999من ) المدة( ٌبٌن إٌرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة خالل 8الجدول )     

 بسبب زٌادة أسعار النفط. م 9111ام إزدٌاد اإلٌرادات والنفقات بشكل كبٌر بعد عوٌالحظ 

 

 ) مالٌٌن الدنانٌر ( ( 2212ـ  1992ة من ) لمدالموازنة العامة فً العراق ل:8جدول 

 

 السنة
المجموع العام 

 لإلٌرادات

المجموع العام 

 للنفقات
 الفائض أو العجز

9999 5.197 19.881 -97.816   

9991 8.997 68.959 - 59.957 

9999 95.659 999.999 - 971.781 

9995 916.986 691.789 -581.798  

9996 978.191 599.599 -169.599  

9997 991.517 615.819 -995.965 

9998 951.911 991.519 -911.179 

9999 799.165 9.111.559 -199.987 

9111 9.911.119 9998.711 -165.666  

9119 9.989.996 9.179.797 -791.989 

 69.586 869.715 919.999 9119حزٌران 

9119  19.989.719 19.997.999 865.998 

9115 91.519.981 96.157.975 99.997.795 

9116 99.155.595 18.816.679 91.998.866 

9117 59.599.599 19.119.919 95.568.999 

9118 81.959.989 59.911.175 91.898.817 

9119 55.919.151 59.567.195 9.699.198 

9191 71.978.991 71.919.919 99.199 

   

 ( 9199ـ  9191ـ  9119ـ  9116ـ  9111المصدر : النشرات اإلحصابٌة للبنك المركزي العراقً) 

                                                           
  ( 002.عام  ) ال تتوفر بٌانات دقٌقة عن مجموع االٌرادات والنفقات وحجم العجز والفابض لذلك لم تذكر فً الجدول –م 
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 :الدٌن العام الخارجً فً العراق 

% 719( ملٌار دوالر أي بنسبة 919بمقدار )م  9199الخارجً نهاٌة عام ارتفع الرصٌد القابم للدٌن العام    

، ( أدناه9جدول رقم )، كما موضح فً ( ملٌون دوالر 6911لٌصل إلى )م  9191عن مستواه فً نهاٌة عام 

وٌعزى االرتفاع الحاصل فً الرصٌد القابم للدٌن العام الخارجً بشكل أساس إلى ارتفاع رصٌد القروض 

( ملٌار دوالر 919مته )ما قٌبلغ رصٌد القروض الجدٌدة  إذ، %( عن السنة السابقة1117بنسبة ) الجدٌدة

َغ رصٌدها ـــبل إذ%( 9111بنسبة ) قروض إعادة الجدولة اعـــوارتف ،( ملٌار دوالر916بعدما كان )

ملٌار دوالر نهاٌة ( 9919بعدما سجل رصٌدها ما قٌمته ) 9199ملٌار دوالر نهاٌة العام  (9916مامقداره )

  .العام السابق

 )ملٌار دوالر(  2211و  2212تطورات الدٌن العام الخارجً عامً  :9جدول 

 

 نسبة التغٌر % 31/12/2211 31/12/2212 األرصدة / المدة

                      قروض إعادة الجدولة

معالج بضمنها دول الغٌر دٌن ال

 مجلس التعاون

                    

                    القروض الجدٌدة

                   الدٌن التجاري للدابنٌن

             الدٌن التجاري الجدٌد

                      المجموع

       

  9199لبنك المركزي العراقً لسنة لالمصدر : التقرٌر االقتصادي السنوي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وضع جدول زمنً جدٌد لسداد مبلغ الدٌن العام ، مما ٌترتب علٌه تغٌر فً مقدار الفابدة  اعادة جدولة الدٌن العام : ٌقصد بها

 على الدٌن العام زٌادة او نقصاناً .
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أسئلة الفصل 

 الخبمس

 .االقتصادي الحدٌثالتقلٌدي والفكر االقتصادي تكلم عن مفهوم المالٌة العامة فً نظر الفكر : 7س

 ؟ وماهً أسباب ظاهرة ازدٌاد النفقات العامة؟المقصود بالنفقة العامة : ما2س

  :عرف ما ٌؤتً: 7س

  .وعاء الضرٌبةالرسم، سعر الضرٌبة  ،العامة، الدومٌن العامة، الموازنة، اإلٌرادات الحاجات العامة       

       وجدت. ثم صححها:: أُكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطؤ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة إن 4س

 .معٌٍن أو فئٍة معٌنةٍ ٍص ، إال ان فائَدَتها تعوُد لشخامٌة  تلك التً تصدُر عن شخص عامال ُتعد نفقٌة ع –أ        

 االٌرادات العامة ٌعنً زٌادةُ جانب النفقات العامة على  ، وهو مامتعمدٍ  تنظٌم الموازنِة العامِة بعجزٍ  -ب        

 بهدف مواجهُة ظروف  انكماشٌة.            

 بشكل كبٌر، 2003ق للفترة بعد امة  فً الموازنة العامة فً العرازدٌاد اإلٌرادات العامة والنفقات العا -جـ         

 بعد أن كانت ال َتعلن بسبب زٌادة أسعار النفط، وزٌادة شفافٌة عملٌات قٌد مبالغ اإلٌرادات النفطٌة              

 .على دوائر الرقابة بؤنواعها            

 : علل ماٌؤتً:5س   

 كان المقصود بها تحقٌق نفع عام.لو و ٌقوم بها األفراد أو المشروعات الخاصة حتى لتًال ُتُعد نفقٌة عامٌة تلك ا -أ        

 هنالك مآخٌذ على َتَعُدد الموازنات المالٌة فً البلد . -ب        

 ُتَشَرُع الموازنُة العامُة عادًة لمدِة سنٍة واحدٍة . -ج        

 : أمأل الفراغات فً العبارات اآلتٌة :6س

 .....................  -3................  -2..................  -1د النفقة العامة هً  قواع -أ     

 .....................-3.................. -2.................. -1ً ـــأهداف الضرائب  ه -ب     

 .....................-2...................-1ً  ـــخصائص الرسوم ه -ج    

 ...................-3...................-2.................-1طرق إصدار القروض هً  -د     
 ............... -3.................-2...........-1هً  أنواع الرقابة على الموازنةـ ـ ه     

 

 .م: تكلم عن تؤثٌر القروض على توزٌع الدخل وتوزٌع اإلنفاق العا7س

 أشرح ذلك .   بعجز كارثة مالٌة محققة  فً تنظٌم الموازنةدٌثة فً المالٌة العامة الترى الحالنظرٌة  :8س
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 أهداف الفصل                                       

  

 

 

 تعرٌف الطالب بمفهوم التخلف االقتصادي وأسبابه مع التعرٌف

 .بخصائص البلدان المتخلفة     

 التنمٌة البشرٌة التعرٌف بالنمو والتنمٌة االقتصادٌة وتوضٌح مفهوم    

 .وسٌاسات تحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدامة   
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 االقتصاديالتخلف  أوالً:

 االقتصاديمفهوم التخلف  -1

، بعبارة واحدة أو عبارتٌن موجزتٌن شاملً تعرٌفاً جامعاً  االقتصاديٌصعب فً الواقع تعرٌف التخلف        

 االقتصادٌونعلى إننا نستطٌع القول أن مصطلح التخلف كما ٌستعملُه إنما ٌمكن وصفُه وتبٌان مظاهرهُ 

ً  البلدانفمهما كانت هذه ، معٌنة وهً الفقـر اقتصادٌةٌشٌر إلى حقٌقة   متقدمة فً نواح أُخرى فإنها جمٌعا

ارنة (( مقمستوى منخفض جداً لمعدل ما ٌصٌب الفرد فٌها من الناتج القومً اإلجمالً)) خاصٌة وحٌدة وهً تشترك ب

عموما  باالنخفاض اتصافه، ولكنها تختلف فٌما بٌنها فً معدل دخل الفرد هذا رغم اقتصادٌابالبلدان المتقدمة 

ذات قطاعات و نامٌة ذات معدل دخل فردي عاٍل نسبٌاً مثل المكسٌك واألرجنتٌن والبرازٌل بلدانفهناك 

، بدأت حدٌثا ٌا مثل تركٌا والفلبٌن وكولومبٌا، وأخرى ذات معدل دخل فردي متوسط نسبصناعٌة متطورة

ا التً ال وأفرٌقٌ آسٌاعصري ومتنوع وثالثة ذات دخل فردي منخفض كمعظم بلدان  اقتصاديبإقامة هٌكل 

 .اعة واإلنتاج األولً إلى حد كبٌرتزال فً مرحلة سابقة للتصنٌع ومعتمدة على الزر

مرتفعة إال أن حسابً المنتجة للنفط هً ذات دخول قومٌة ومعدالت دخل فردي النامٌة ومع أن البلدان    

. لذلك فان مجرد توفر دخل قومً مرتفع فً هذه البلدان ال تبقى قابمة فٌها االقتصاديخصابص التخلف 

فً الدخول ٌنعكس فً الدرجة  االرتفاع، ذلك ان هذا اقتصادٌاٌجب أن ٌعنً أنها قد أصبحت دوالً متقدمة 

 استثماراتبتراكم مالً ـ بصورة موجودات مالٌة أجنبٌة ـ أكثر مما ٌنعكس بتراكم حقٌقً بشكل  األولى

 ـ على األقل فً المدى القصٌر.وثروات حقٌقٌة 

 

 خصائص البلدان المتخلفة   -2

معظمها إلى بلدان  منتجة لمواد أولٌة أو سلع زراعٌة تصدر اقتصادٌات بأنهاتتمٌز البلدان النامٌة     

، وال صناعٌة ألنشطةٌغلب فٌها النشاط الزراعً مع بداٌات  بلدان، وهً بصورة عامة صناعٌة متقدمة

أو نامٌاً فالدنٌمارك وأسترالٌا  اقتصادٌاأنه بلداً متخلفاً فٌه السابدة  بلد تكون الزراعة هًان كل ٌعنً ذلك 

 وانخفاضاإلنتاجٌة الزراعٌة  انخفاضوإنما الذي ٌعنٌه هو  ،اقتصادٌاان تمتقدم ن ولكنهمابلدان زراعٌاهما 

 .دخولها الفردٌةتدنً معدالت  من ثمة منها وتجالدخول النا

 

 :االقتصادٌات النامٌةخصائص 

 . النفط وغٌرها أوالقصدٌر  أوالبن  أومثل الكاكاو  فً مادة أو مواد أولٌة تركز اإلنتاج - أ

فقد تكون نسبة  اقتصادٌاتها، وتمثل الصادرات عصب متقدمة صناعٌا بلدانهذه المواد إلى  تصدٌر - ب

. وهً % منها52أقل من  ت وال تنخفض إلى% فً بعض الحاال09عالٌة من دخولها القومٌة تصل إلى 

% 09حٌث ال تشكل الصادرات أكثر من  اقتصادٌاقورنت بصادرات البلدان المتقدمة  نسبٌة مرتفعٌة إذا ما

(( إلقتصادات الدول المتقدمة االقتصادٌةالتبعٌة اإلقتصادات النامٌة بـ )) أتسمت. وبذلك ومٌةمن دخولها الق

متلحقة مما ٌجعل إٌرادات البلدان النامٌة من صادراتها  دٌةاقتصاصناعٌاً التً غالبا ماتتعرض ألزمات 

 على قدٍر كبٌر من التقلب وعدم االستقرار.

عرض سلعها  وانخفاضمواردها اإلنتاجٌة  انتقال. وصعوبة وصناعاتها القلٌلة قلة تنوع منتوجاتها - ج

 وخدماتها المنتجة على المدى القصٌر.
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، وتكون االستثمارات ضبٌلة فٌها للدخارالمٌول الحدٌة  اضوانخف للستهلكالمٌول الحدٌة  ارتفاع - د

عقارٌة وفً شراء الذهب والعملت األجنبٌة وٌعود ذلك إلى ضٌق أفق  استثماراتتنعكس فً معظمها فً 

 .المتكررة االقتصادٌةٌة واألزمات المستثمرٌن وعدم ثقتهم بالمستقبل بسبب التقلبات السٌاس

السوق المالٌة والنقدٌة أو تخلفها وضٌقها، وٌعمل ذلك كلُه  وانعدامرفٌة والمالٌة مصضعف األجهزة ال -هـ

، وفً المخزون ر المدى والمأمون العواقب غالباً التجاري والمضارب القصٌ االستثمارنحو  االتجاهعلى 

جات عنى بالحات واستهلكٌةتجارٌة  اقتصادٌات، مما ٌخلق اول السرٌع والربح الحدي المرتفعالسلعً ذو التد

 .الكمالٌة لعدد قلٌل من الناس

صلت وعوامل امهنٌاً وقطاعٌاً وجغرافٌاً بسبب ضعف المو التنقلالقابلٌة المحدودة لعنصر العمل على  -و

أخرى تتعلق بنقص الخبرة والتعلٌم وكذلك العادات والمواقف االجتماعٌة الجامدة  واجتماعٌة اقتصادٌة

 .واسعة بطالة مقنعة وٌودي ذلك إلى

الكبٌر على الضرابب غٌر المباشرة مثل الرسوم  باعتمادهااألنظمة المالٌة السابدة فً هذه البلدان تتصف  -ز

الكمركٌة والضرابب على المبٌعات لكونها أسهل إدارة أما الضرابب المباشرة ـ كضرٌبة الدخل المهمة ـ فإن 

 .تها الضرٌبٌةمحدود نظراً لصعوبة إدارتها وعدم كفاءة أجهز استعمالها

 

 أسباب التخلف االقتصادي  -3

كبٌراً من حٌث حجومها ودخولها القومٌة ومستوٌات  اختلفامع أن البلدان النامٌة تختلف فٌما بٌنها        

البعض من عموما فً  تشترك، إال أنها ونظمها السٌاسٌة االقتصادٌة. وهٌاكلها االجتماعٌةتطورها وتراكٌبها 

 :بعض هذه األسباب ٌأتًوفٌما ، ناٍم حالٌاً  بلدالتخلف وعوامله ٌالتً تتواجد بعضا أو كلً فً كل  اسباب

 عدم كفاٌة الموارد الطبٌعٌة  - أ

إال نسبٌاً النامٌة تتمتع بأنواع عدٌدة من الموارد الطبٌعٌة المتاحة بمقادٌر كافٌة  البلدانمع أن بعض         

قلٌلً  أن غٌرها ٌفتقر إلى هذه الموارد بدرجٍة كبٌرة فقد تكون أراضٌها قاحلة وتربتها غٌر خصبة وماؤها

بنسبة عالٌة من  انالبلد. وقد تتمتع هذه فً حٌن تتمٌز بضغوط سكانٌة شدٌدة، ومواردها المعدنٌة ضبٌلة

سٌاسات  أتبعتكبٌر إذا ما  اقتصاديالموارد الطبٌعٌة مقارنة بالسكان مما ٌجعلها مؤهلة لتحقٌق تطور 

تنموٌة ملبمة فً حٌن تواجه بلدان أخرى فقٌرة صعوبات كبٌرة فً هذا الشأن نظراً لفقرها الشدٌد إلى 

 الموارد الطبٌعٌة الملبمة.

 المال الحقٌقً رأسعدم كفاٌة  -ب 

. ففقر معظم االقتصادٌٌنالتنمٌة والتطوٌر  أمامإلى تراكم كاٍف فً رأس المال ٌشكل عقبًة  االفتقاران         

، لها المتاحة ـ غٌر البشرٌة ـهذه البلدان ٌزٌد منه كون عدد سكانها كبٌراً مقارنًة بوسابل اإلنتاج المادٌة 

أن اإلضافات السنوٌة الجدٌدة إلى المبانً والمعدات والخزٌن السلعً  وكذلك مقارنة بمواردها الطبٌعٌة كما

وال ٌدخر  االستهلكتكون محدودة كذلك وٌعود ذلك إلى ضالة دخولها القومٌة التً تكرس كلها ألغراض 

 ، ففًتكون ضبٌلة أٌضاً  البلدانمنها إال ما ٌكفً إلدامة رأس المال العٌنً القابم ولذلك فإن إدخارات هذه 

 رأسما ال ٌقل عن ربع الناتج القومً اإلجمالً فٌه سنوٌا إلنتاج سلع  السابق كرس اإلتحاد السوفٌتًحٌن 

إلى  %01%  وبلدان أخرى متقدمة نسبٌا مابٌن 02، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ما ال ٌقل عن المال

، أو حتى أقل من ذلك فقط% 09األغراض عموما إال بحدود %  فان البلدان النامٌة ال تخصص لهذه 11

 .فعال اقتصاديوهذه نسبة منخفضة جداً ال تكاد تكفً لتحقٌق نمو 
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اإلنتاج الزراعً ٌعود إلى شحة  فانخفاضوٌمكن النظر إلى هذه المسألة على أنها جزء من حلقٍة مفرغٍة    

اعً عن الشحة فً فً اإلنتاج الصن االنخفاض، فً حٌن ٌتسبب الرأسمالٌة المستعملة فً الزراعةالسلع 

ى الحد سلع اإلنتاج والمواد األولٌة الزراعٌة وٌستعمل معظم العمل المتاح فً الزراعة لغرض الحصول عل

ما ، ممنخفضان كذلك واالستثمار االدخار، فإن كلً من األدنى من ضرورٌات الحٌاة. وألن الدخل منخفض

 .واستمرارهاٌسبب دوام المشكلة 

  عاملةعدم كفاءة القوة ال -ج 

ٌتوفر العمل بكمٌات كبٌرة فً معظم البلدان النامٌة ولكنها تفتقر إلى العمل الذي ٌتصف بالكفاءة        

 آخر، وجزء العاملة تعمل فً الزراعة ىالقو اذ ان معظم  .الصناعٌة المتقدمة البلداناللزمة المتوفرة فً 

 ىوتتفش أمٌون، خاصة التوزٌعٌة ـ التجارٌة ـ منها ومعظم هؤالء ا ٌعمل فً قطاع الخدمات المختلفةمنه

، ونتٌجة لذلك ٌفتقر هؤالء إلى الحٌاة بٌنهم منخفضةأمد ، لذا فإن توقعات سوء التغذٌةاألمراض بٌنهم بسبب 

النشاط الطبٌعً والذهنً اللزم وكذلك إلى المهارات والخبرة الضرورٌة للقٌام بأعمالهم على الوجه 

ٌعٌش معظم سكانها فً المناطق ذات المناخ القاري اذ الظروف المناخٌة السٌبة  فضلً عنلوب هذا المط

 .لمشجع على النشاط العضوي والذهنًالحار والرطب وغٌر ا

 النقص فً المعرفة التقنٌة -د 

إن المعرفة والخبرة الفنٌة فً معظم هذه البلدان ال تزال بدابٌة مما ٌحد من حجم اإلنتاج وٌصدق ذلك 

بصورة خاصة على القطاع الزراعً حٌث ال تزال تستعمل وسابل اإلنتاج القدٌمة المحدودة الكفاءة 

برة أموراَ غٌر متوفرة بالشكل والضبٌلة اإلنتاجٌة ، وحتى فً حالِة إدخال التقنٌة الحدٌثة تبقى المعرفة والخ

 .االقتصادٌة دوداتهاومروالمدى المطلوبٌن مما ٌحد من كفاءتها 

  اإلنتاجٌة انخفاض -هـ 

ن لتدفق ان المحدداان العاملٌن المهم ،اإلنتاجٌة فٌها انخفاض االقتصاديمن العوامل المهمة للتخلف 

من الناحٌة  مدى كفاءة استغللهاو، من ناحٌة المتاحةالدخل الحقٌقً ومستواه هما كمٌة الموارد االنتاجٌة 

خصٌصها ، وعدم تفً القطاعات اإلنتاجٌة المختلفة هذه الموارد استغلل. وعلٌه فان عدم الكفاءة فً األخرى

، مسؤوالن إلى حد كبٌر عن تدهور اإلنتاج وضعف اإلنتاجٌة فً إقتصادات هذه وتوزٌعها بٌنها بشكل كفوء

ون أحد األسباب المهمة لذلك هو قلة المنظمٌن وضعف عنصري اإلدارة والتنظٌم فٌها وقد قاد البلدان وقد ٌك

طرق إنتاج  استعمالإلى الجٌدٌن ندرة المنظمٌن  فضلً عن، لمعرفة الفنٌة وإلى العمل الماهرإلى ا االفتقار

 .منخفضةقدٌمة ذات كفاءة ضعٌفة وإنتاجٌة 

  صغر حجم السوق المحلٌة -و 

. فان ضعف اإلنتاجٌة ٌؤدي إلى جعل اجٌة وٌتفاعل معها وهو حجم السوقعامل ٌلزم اإلنتوهناك 

وبالتالً حجم انتاج ضبٌل  ؤدي إلىت( ً ذلك واضح إذ أن )ضعف اإلنتاجٌةوالسبب ف حجم السوق صغٌراً 

. اراتمسببة بذلك ندرة فً اإلدخ استهلكٌةالدخول التً ٌنفق معظمها على سلع وخدمات  انخفاض الى 

 ٌعٌق اآلخروفً ، رأس المالوتراكم وٌؤدي ذلك بدوره إلى إضعاف المٌل للستثمار مما ٌعٌق تكوٌن 

 عموماً. االقتصاديعملٌة التطوٌر 
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 االجتماعٌةالعوامل  - ز

، وان ٌكون االنسان مؤمناً بضرورة التغٌٌر والتبدٌل تتطلب قٌماً واتجاهات جدٌدةان عملٌة التنمٌة          

التً تعٌق عملٌة التنمٌة االقتصادٌة االستهلك المختلفة  وأنماطعن القٌم والمعتقدات والتقالٌد  واإلقلع

االمٌة والتخلف الصحً وشٌوع الفساد االداري وظاهرة الرشوة وانخفاض مستوى الكفاءة االدارٌة  كانتشار

 .خلفةعٌة السابدة فً البلدان المتبعض االمثلة عن العوامل االجتماهذه 

  موقف الحكومات -ح 

ار وكبار حكوماتها بطبقة اإلقطاعٌٌن والتج وارتباطإن غٌاب الدٌمقراطٌة فً معظم البلدان 

كما فً  -العالمٌة الواسعة  واحتكاراتهاالعدٌد منها بالدول الرأسمالٌة  وارتباط، الصناعٌٌن وذوي المصالح

واسعة تقتضٌها طبٌعة  اجتماعٌةنحو تحقٌق إصلحات  هذه الحكومات اندفاعالصناعة النفطٌة مثل ـ وعدم 

مثل اإلصلح الزراعً والضرابب التصاعدٌة ونشر التعلٌم ورفع المستوى  دٌثالح االقتصاديالتقدم 

بالشكل والمدى المطلوبٌن ـ هذا كله ٌمكن أن  واالقتصادٌةالصحً للجماهٌر وتحقٌق الدٌمقراطٌة السٌاسٌة 

 .من عوامل التخلف فً هذه البلدانوعاملً مهما ً االقتصاديمهما ًللتطور  عابقاً د ٌُع –

 الضغط السكانً -ط 

النامٌة تواجُه منذ الحرب العالمٌة الثانٌة زٌادًة  البلدانفان العدٌد من  االستثناءاترغم وجود بعض 

و حتى لو زاد سٌبقى كما ه. ولذا فإن معدل ماٌصٌب الفرد من الناتج القومً اإلجمالً رٌعٌة فً السكانس

. فمعدل نمو السكان فً البلدان النامٌة ٌزٌد كثٌرا عن مثٌله فً البلدان المتقدمة وٌعود الناتج القومً نفسه

الذي تقل فٌه نسبة الوفٌات فً هذه البلدان بسبب التقدم الصحً فٌها  الوقت نفسهفً ذلك  إلى تزاٌد الوالدات 

ً الضغوط السكانٌة فً العدٌد من هذه البلدان كما فً مصر والهند والباكستان . وقد أدى ذلك إلى تنامنسبٌاً 

 وغٌرها.

 

 :نظرٌات التخلف

فٌرى البعض ان اساس التخلف ٌكمن فً ، ف استناداً الى وجهات نظر مختلفةٌجري تفسٌر التخل       

فً ذلك ٌكمن فً حالة ان االساس  اآلخر، بٌنما ٌرى البعض وامل جغرافٌة وطبٌعٌة غٌر ملبمةوجود ع

لنظر ومناقشتها التخلف الثقافً واالجتماعً التً تسود فً الدول المتخلفة ، وكذلك سٌتم عرض وجهات ا

 -:تباعاً وكما ٌأتً

 :العوامل الطبٌعٌة أساستفسٌر التخلف على  - 

 ٌهٌاٌجري تفسٌر التخلف على اساس العوامل الجغرافٌة والطبٌعٌة اذ ٌرى البعض ان المناخ الملبم        

، وقد تم االستناد فً ذلك األساساساساً لتقدم بعض الدول فً حٌن ان المناخ غٌر الملبم ال ٌهًء مثل هذا 

، فً الوقت فً مناطق ذات مناخ معتدل قعانطلقاً من واقع ان معظم الدول المتقدمة فً الوقت الحاضر ت

االمور التً فٌه معظم الدول المتخلفة فً مناطق ذات مناخ استوابً حار ، وٌمكن ان ترد بعض الذي تقع 

 -:تؤٌد هذا الرأي منها

ان المناخ المعتدل ٌساعد على الحركة والنشاط ، ومن ثم زٌادة اسهام الفرد فً بذل الجهود االنتاجٌة  - أ

 دم ، بعكس المناخ الحار الرطب الذي ٌؤدي الى الخمول وضعف النشاط .وتحقٌق التق

، االمر الذي ٌحد من انتشار كثٌر من االمراض المتوطنةان المناطق الحارة واالستوابٌة تساعد على  - ب

 نشاط الفرد ، وٌضعف من قابلٌته فً المساهمة فً االنتاج .
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تعرض  لألمطار الغزٌرة والفٌضانات المتكررة تؤدي الىان المناطق الحارة واالستوابٌة بسبب تعرضها  - ت

الموجودة فً قشرة االرض  ، االمر الذي ٌؤدي الى فقدان خصوبتهااالرض للتعرٌة واالنجراف

ال فً العدٌد من البلدان ، كما هو الحقدرتها على زراعة معظم المحاصٌل ثم فقدان، ومن السطحٌة

ان هناك اعتراضات كثٌرة  إال، من امور تبرر مثل هذا التفسٌره اهمٌة ما جاء فً اعل ورغم .النامٌة

، ومن هذه بباً للتخلف فً حالة عدم ملبمته، او ساخ سبباً للتقدم فً حالة ملبمتهعلى كون المن

 -:االعتراضات

  هناك بعض الدول تدخل فً عداد الدول المتخلفة رغم وقوعها فً مناطق معتدلة كما هو الحال فً دول

 .ض المتوسط مثل سورٌا ولبنان ومصرالبٌبحر احوض ال

  ُحضارات ازدهرت ، فً الوقت الذي كانت فٌه مركزاً لاآلن فً عداد الدول المتخلفة دعان هناك مناطق ت

 ، مثل مصر والعراق.رغم ان ظروفها المناخٌة لم تتغٌر، واتسمت بتقدمها

  لكنها تعد اآلن فً الموارد والثروات الطبٌعٌة نسبٌاً من حٌث فقٌرة دعالتً تُ ان هناك العدٌد من الدول ،

 .الٌابان و، كما هو الحال فً سوٌسرا لمتقدمةعداد الدول ا

 

 :العوامل الثقافٌة أساستفسٌر التخلف على  -2

، وٌرى ان سبب حالة التخلف العامة التً ف االقتصادي والثقافً واالجتماعًٌربط البعض بٌن التخل      

منها االفراد فً الدول  االقتصاد المتخلف هً حالة التخلف الثقافً واالجتماعً التً ٌعانًٌعانً منها 

 .المختلفة

فة ان العادات والتقالٌد والقٌم المرتبطة بالمستوى الثقافً واالجتماعً المنخفض السابد فً الدول المتخل إذ   

 -:من تأثٌرات ما ٌأتًزه هذا االمر ، ومن ابرز ما ٌفرمن عملٌة التنمٌة امراً صعباً 

ان العادات والتقالٌد فً الدول المتخلفة تدفع االفراد الى المغاالة فً االنفاق االستهلكً الذي ٌكون فً  - أ

 .فاع منهامن ثم ٌتم هدر الموارد دون االنت، وخً او استهلك المباهاة والتفاخربذمعظمه استهلك 

كالمضاربة  )غٌر منتجة( نحو مجاالت غٌر استثمارٌة مدخراتان العادات والتقالٌد تؤدي الى توجٌه ال - ب

ثمارٌة ، ومن ثم عدم توجه هذه المدخرات صوب المجاالت االستاء العقارات او اكتناز المجوهراتفً شر

 .عملٌة التنمٌة فًالتً تكون من االدوات الفعالة المنتجة 

على اشتغال تدفع وال تشجع  الان انخفاض المستوى الثقافً واالجتماعً وانتشار بعض القٌم التً  - ت

 .صف افراده فً العملٌات االنتاجٌةالمرأة خارج اطار المنزل مما ٌؤدي الى حرمان المجتمع من مساهمة ن
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 االقتصادٌةوالتنمٌة  االقتصادي: النمو ثانٌا

  االقتصاديمفهوم النمو  -1

للسكان بالمعنى الذي جاء به  االقتصاديعلى أنه تزاٌد فً الرفاه  االقتصاديتعرٌف النمو         

وهو مقدار السلع والخدمات المنتجة والموضوعة تحت  pigooاالقتصادي االنكلٌزي المعروف بٌكو 

 .وعٌة أحسن وكمٌات أكبر من ذي قبلة زمنٌة معٌنة بتكالٌف أقل وبنمدتصرف المواطنٌن خلل 

أن ٌزداد بمجرد زٌادة الناتج القومً  االقتصاديقدم الناتج عن الت االقتصاديومع ذلك ال ٌمكن للرفاه    

 اقتصاديعلى تقدم  للحصولالتً ٌجب توفرها  االقتصاديمتجاهلٌن فً الوقت نفسه الشروط اللزمة للرفاه 

مستوى اإلنتاج والدخل القومٌٌن  واستقرار، كنمو السكان والعدالة فً توزٌع الدخول اجتماعٌامرغوب 

 .أوسع واجتماعٌة اقتصادٌةأكبر لألفراد والمجتمع وفرص  اقتصاديوضمان 

 Nordhaus ونوردهاوس   Samuelsonاألمرٌكٌان المعروفان ساموٌلسون  االقتصادٌانكذلك عرف    

لناتج توسع إجمالً الناتج المحلً المتوقع فً ظل التشغٌل الكامل للموارد أو ا))بأنه ٌمثل  االقتصاديالنمو 

 .((القومً لدولٍة ما

وٌتمثل فً معدل نمو نصٌب الفرد من  االقتصاديوثٌقا بمفهوم النمو  ارتباطاوثمة مفهوم آخر ٌرتبط    

الدول بصفٍة  اهتمام. وٌنصب عنده مستوٌات المعٌشة فً الدولة اإلنتاج  وٌحدد ذلك المعدل الذي ترتفع

 .متوسط دخل مواطنٌها ارتفاعأساسٌة على نمو نصٌب الفرد من الناتج حٌث ٌؤدي ذلك بدوره إلى 

الثورات من دول أوربا الشرقٌة واإلتحاد السوفٌتً  اندالعوردهاوس أن السبب فً ون لسونوٌوٌرى سام   

ومعدل النمو البطًء التً  االقتصاديٌعود إلى حالة الركود  0000-0090ة مابٌن عامً مدالسابق خلل ال

هو العامل الوحٌد واألكثر  االقتصاديان أن النمو دلمجاورة وٌععاٌشتها تلك الدول مقارنة بالدول الغربٌة ا

 .نجاح الحكومات على المدى البعٌد أهمٌة على اإلطلق فً تحقٌق

 

  االقتصادٌةمفهوم التنمٌة  -2

لفرد من ٌنظر للتنمٌة االقتصادٌة على انها زٌادة معدالت نمو متوسط دخل الفرد او زٌادة حصة ا  

ولكً تتم عملٌة التنمٌة فأن ، دة الحاصلة فً معدالت نمو السكانوبشكل ٌفوق الزٌا، القومً االجمالً الناتج

واالجتماعٌة والسٌاسٌة نمو الناتج القومً ٌجب ان ٌرافقه تغٌٌرات مهمة وواسعة فً المجاالت االقتصادٌة 

اعادة توزٌع الموارد وتغٌٌرات فً ، وفً التشرٌعات التً تحكم هذه المجاالت ، كما انها تتضمن والثقافٌة

 -:لتً تشملها عملٌة التنمٌة باالتًالفن االنتاجً وٌمكن تحدٌد التغٌٌرات ا

 .اكتشاف موارد جدٌدة -أ 

 .التوسع فً تجمٌع رأس المال -ب 

 .ادخال اسالٌب انتاج جدٌدة -جـ 

 .وٌر القدرات االدارٌة والتنظٌمٌةتحسٌن المهارات وتط -د 

 .وتنظٌمٌةتعدٌلت مؤسسٌة  -هـ 

 .تحسٌن مستوى الدخل ونمط توزٌعه -و 
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م وقد انضالبنك الدولً الذي دعم النمو االقتصادي كهدف للتنمٌة فً ثمانٌنات القرن العشرٌن  كما إن       

عن التنمٌة  0000، وذلك فً تقرٌره الصادر عام عملٌة التنمٌة بمنظور اوسع واشملٌنظرون لالى الذٌن 

 .اة ، خاصة فً دول العالم الفقٌرة((ان التحدي فً التنمٌة هو تحسٌن جودة الحٌعندما اكد على ))الدولٌة 

 -:مٌة ٌمكن ان ٌنظر الٌها على انهاوعلٌه فالتن

الحٌاتٌة الشابعة فضلً عن  واألسالٌبة فً الهٌاكل االجتماعٌة تتضمن تغٌرات ربٌس األبعادتعددة عملٌة م))

  .مستوٌاته(( أدنى إلىالتخفٌف من الفقر  وأخٌرا، وتقلٌل عدم المساواة لة النمو االقتصاديدفع عج

 

  االقتصادٌةمعوقات التنمٌة  -3

  مستوٌات المعٌشة انخفاض  - أ

الى الغالبٌة فً الدول النامٌة تتجه مستوٌات الدخول بصفٍة عامٍة ألن تكون منخفضٍة جداً بالنسبة          

، وهذا صحٌح لٌس فقط على مستوٌات الدول النامٌة ولكن على مستوى التجمعات سكانالعظمى من ال

وهذه المستوٌات المنخفضة للمعٌشة لها جوانب كمٌة وكٌفٌة   ،الصغٌرة فً هذه الدول وداخل تلك المجتمعات

، وتدهور الصحة والخدمات ن المناسبوعدم توافر السك )الفقر(قد تكون فً صورة إنخفاض الدخول 

العمل  احتماالتضع وضعف الصحٌة ومحدودٌة أو عدم وجود التعلٌم وارتفاع معدالت وفٌات األطفال الر

 . والحٌاة

 ات اإلنتاجٌة مستوٌ انخفاض  - ب

، ولرفع معدالت اإلنتاجٌة سبً لمستوٌات إنتاجٌة عنصر العملإن الدول النامٌة تتسم باالنخفاض الن       

جدٌدة فً السلع الرأسمالٌة  استثماراتالمحلً والتموٌل األجنبً ٌجب أن ٌنتقل وٌتحرك لتولٌد  االدخارفان 

فً  االستثمارات( من خلل زٌادة المهارات اإلدارٌةل البشري )مثل وبناء مخزون كبٌر من رأس الما

التعلٌم والتدرٌب والخدمات الصحٌة كما أن إحداث تغٌٌرات مؤسسٌة فً نمط وشكل الُملكٌة الزراعٌة 

والقضاء على اإلقطاع وفرض الضرابب على الشركات ، نظم االبتمان والهٌكل المصرفً الموجود لجعلها 

تؤثر فً دالة اإلنتاج  االقتصادٌة. إن مثل هذه المدخلت غٌر تمعات النامٌةالمج الحتٌاجاتأكثر ملبمة 

(( لكنَك ال تستطٌع أن تجعلُه  ٌشربأنُه بإمكانك قٌادة الحصان إلى الماء و. وقدٌماً كان ٌقال ))االجتماعٌة

لتحقٌق التحسٌن  االقتصادٌةففً الدول المتخلفة هذا الكلم صحٌح تماما ألَنُه بإمكانك خلق وتوفٌر الفرص 

 .ة ال تستطٌع أن تبلغ درجة النجاحالشخصً ولكنك بدون توافر الترتٌبات والهٌكلة المؤسسٌ

 المعدالت المرتفعة للنمو السكانً وعبء اإلعالة  - ت

وأكثر من أربعة  5996ملٌار نسمة طبقا إلحصاءات عام  4.6ٌبلغ إجمالً عدد سكان العالم تقرٌبا         

، بٌنما ٌعٌش أقل من خمسهم فً الدول المتقدمة كما أن كل من  فً الدول األقل نمواً سهم ٌعٌشون أخما

( حٌث دول المتقدمة والدول األقل تقدمامعدالت الموالٌد ومعدالت الوفٌات تختلف بٌن مجموعتً الدول )ال

نما هذه ، بٌفً األلف 69ـ19عموما وتنحصر بٌن أن معدالت الموالٌد فً الدول األقل نمواً مرتفعة 

 (.09)موضح فً الجدول المعدالت فً الدول المتقدمة نجدها منخفضة فهً تقرٌبا نصف هذا الرقم وكما 
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 معدل الموالٌد العام عبر العالم -10-جدول 

 الــدولــة فالمعدل الموالٌد العام باال

 ـ انجوال ـ ماالوي ـ سٌرالٌون أفغانستانالنٌجر ـ مالً ـ الصومال ـ غزة ـ    

الكنغو ـ كمبودٌا ـ إثٌوبٌا ـ تنزانٌا ـ بنٌن ـ بوركٌنافاسو ـ موزنبٌق ـ زامبٌا ـ    

 .توجوبوروندي ـ جامبٌا ـ الٌمن ـ ال

السودان  تشاد ـ لٌبٌا ـ نٌجٌرٌا ـ الوس ـ الكامٌرون ـ -ـ لٌبرٌا ـ السنغال  غٌنٌا   

 ـ زٌمبابوي ـ سوازٌلندـ جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى 

هوندوراس ـ باراجواي ـ بولٌفٌا ـ األردن ـ باكستان ـ الجابون ، نٌبال ـ    

 نامٌبٌا ـ كٌنٌا ـ العراق ـ اٌران ـ بتسوانا

بٌرو ـ هاٌتً ـ مٌانمار ـ الفلبٌن ـ بنجلدٌش ـ سورٌا ـ السلفادور ـ الجزابر ـ    

 مصر ـ أوروجواي ـ الهند

كولومبٌا ـ بنما ـ إندونٌسٌا ـ كوستارٌكا ـ المكسٌك ـ لبنان ـ الكوٌت ـ بولٌفٌا ـ    

 مالٌزٌا ـ جنوب أفرٌقٌا ـ فنزوٌل

 فٌتنام ـ تركٌا ـ سٌرالنكا ـ شٌلً ـ األرجنتٌن ـ جاماٌكا ـ البرازٌل   

الوالٌات المتحدة ـ كندا ـ استرالٌا ـ اٌرلندا ـ كوبا ـ كورٌا الجنوبٌة ـ    

 ـ الصٌن ـ تاٌلندسنغافورة 

 سوٌسرا ـ النمسا ـ المانٌا ـ الٌابان ـ روسٌا   

 

 .، قابمة بٌانات سكان العالم 0001، بٌرو ، المصدر: مكتب االعلم السكانً

 

سنة ٌشكلون  02معدالت الموالٌد فً الدول األقل نمواً هو أن األطفال دون  الرتفاع الربٌس االستنتاجن إ   

هذا العدد فً الدول المتقدمة ٌشكل فقط  انعلى العكس من ذلك نجد  ،% من إجمالً سكان تلك الدول69

ولذلك ففً معظم الدول النامٌة فان قوة العمل النشطة ٌجب أن  .% من إجمالً السكان فً تلك الدول50

م نسبة تبلغ ضعف عدد األطفال الذٌن تتم إعالتهم فً الدول الغنٌة والعكس من ذلك فان نسبة السكان تدع

سنة هم أكثر فً الدول المتقدمة عنهم فً الدول األقل تقدما إن كان من كبار  42الذٌن تزٌد أعمارهم عن  

فً المجتمع  غٌر منتجٌنأشخاصاً  باعتبارهم االجتماعٌةالسن واألطفال غالبا ما ٌشٌران إلى عبء اإلعالة 

ولذلك ٌجب أن ٌتم دعمهم مالٌاً وَتَحُملُهُم من خلل قوة العمل الموجودة فً الدولة وهم عادًة من المواطنٌن 

 .( سنة46-02الذٌن تنحصر أعمارهم مابٌن )

، بٌنما تمثل تقرٌبا با ثلث السكان فً الدول المتقدمةتمثل تقرٌ االجتماعٌةنسبة اإلعالة  ارتفاعإن          

الذٌن تتم % من 02 إننجد  تخلفة، علوة على ما سبق ففً الدول الممن السكان فً الدول األقل نمواً  62%

ٌتم إعالتهم فً الدول الغنٌة وهو ما ٌزٌد من مشكلة تناقص  منهم% فقط 44، بٌنما إعالتهم هم من األطفال

 .للستثمارٌن رأس المال اللزم تكو
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 مستوٌات ومعدالت البطالة والتوظٌف غٌر الكامل  ارتفاع - ث

مستوٌات  انخفاضحٌاة مواطنً الدول األقل تقدما وتسهم فً  تؤثر فًإن واحدًة من المشكلِت التً    

ق اإلشباع الكافً هً تفشً مشكلة البطالة ونقص توافر فرص العمل فً تلك الدول ٌالمعٌشة وعدم تحق

 . مع الدول المتقدمة بالمقارنة

 :ج الزراعً وتصدٌر المواد االولٌةعلى اإلنتا االعتماد  - ج

ان الغالبٌة العظمى من السكان فً الدول األقل نمواً ٌعٌشون وٌعملون فً المناطق الرٌفٌة كما أن أكثر       

 الدول المتقدمة اقتصادٌات% هم سكان المناطق الرٌفٌة فً 51من  بأقل% أساساً رٌفٌون بالمقارنة 42من 

ً الدوِل األقِل تقدما بالمقارنة ــً قطاع الزراعِة فــــ% من قوة العمل ٌتم شغلها ف29وبطرٌقة ٌ مشابهٌة فان 

اهمة قطاع الزراعة تبلغ . إن مسقطاع الزراعة فً الدول المتقدمة % من قوة العمل فقط ٌتم شغلها ف2ًبـ 

 .القومً اإلجمالً للدول المتقدمة الناتج % من1من الناتج القومً اإلجمالً بٌنما تسهم فقط % 06نحو 

المواد الخام )الزراعة ، الوقود وتعتمد صادرات الدول األقِل تقدما على إنتاج وتصدٌر المنتجات األولٌة و   

ثل مة ثانوٌة )( حٌث تعتبر األنشطة االقتصادٌة األخرى بالنسبة لها أنشطالثروة السمكٌة، المواد الخام

مواد المعدنٌة والتعدٌنٌة باستثناء الدول التً لدٌها وفرة كبٌرة فً البترول والالصناعٌة واألنشطة الخدمٌة ( 

، وبعض الدول األسٌوٌة التً تقوم بتصدٌر المنتجات المصنعة وهً الدول حدٌثة التصنٌع فإن األخرى

 سٌة.معظم صادرات الدول األقل نموا تتكون من المواد الغذابٌة األسا

 . غٌر الكاملة وعدم كمال المعلوماتسٌادة حالة المنافسة   - ح

فً الثمانٌات والتسعٌنات من القرن العشرٌن نجد تقرٌبا أن كل دولة نامٌة قد تحركت وبطرٌقتها       

وفق ما تقتضٌُه  اتجهتالسوق. كما أن عدٌد من الدول األخرى قد  اقتصادالخاصة نحو إنشاء وتأسٌس 

ط برامج البنك الدولً الذي ٌحافظ على ضرورة وجود نظام السوق وبحٌث تكون متطلبات وشرو

الدول الحاصلة على قروض ومساعدات البنك الدولً هً إقتصادات داعمة لنظام السوق ولكن  اقتصادٌات

وعدم ترك  االقتصادٌةهناك فً الواقع بعض أوجه التدخل من جانب حكومات الدول النامٌة فً األنشطة 

ألسواق وتحقٌق المنافسة الكاملة وألن ذلك من وجهة نظرها سٌترك الفرصة أمام الحكومة لتحقٌق حرٌة ا

 معدالٍت سرٌعٍة من النمو االقتصادي وتنفٌذ برامج التنمٌِة وتحقٌق أهداَفها.

لٌاته آالسوق والسٌاسات الصدٌقة للسوق و اقتصادٌاتولكن كما أثبتت التجارب فإن الفوابد المكتسبة من    

من المسلمات د عتعتمد بشدٍة على مدى توافر ووجود المتطلبات القانونٌة والثقافٌة والمؤسسٌة التً معظمها ٌُ 

 فً المجتمعات الصناعٌة.

. أما غاببة تماما وأما ضعٌفة جداً ، هذه األُطر المؤسسٌة والقانونٌة وفً العدٌد من الدول النامٌة فإن مثل    

وثبات قٌمة العملِة  استقرارنٌة الموجودة التً تنظم التعاقدات وحقوق الملكٌة ومدى وهً تشمل النظم القانو

وبناء البنٌِة األساسٌِة الضرورٌِة من طرق ومبانً ومطارات وغٌر ذلك ودعم خدمات النقل والمواصلت 

ملة بٌن الدول ، وذلك لتسهٌل التجارة المتكالدعم األنشطة االقتصادٌة األخرى وتخفٌض تكلفتها واالتصاالت

واألقالٌم مع وضع نظام تنموي جٌد لرفع كفاءة األنشطة المصرفٌة والتأمٌنٌة كما البد أن تكون المعلومات 

 .توافرةٌ وكاملٌة ودقٌقٌة )متاحة(عن األسواق م
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 الهٌمنة والتبعٌة والحساسٌة للعالقات الدولٌة   - خ

مستوى  انخفاضفً عدٌد من الدول األقل نمواً نجد أن العنصر النهابً المؤكد الذي ٌسهم فً تدعٌم      

بٌن  واالقتصادٌةالمعٌشة ورفع درجة البطالة وعدم العدالة فً توزٌع الدخل هو عدم تكافؤ القوى السٌاسٌة 

ماط التجارة الدولٌة والسٌطرة على الدول الغنٌة وتلك الفقٌرة فالدول الغنٌة لها قدرتها فً السٌطرة على أن

قلها وتحوٌلها التكنولوجٌا العالمٌة ومفاتٌحها وعلى المساعدات األجنبٌة ورؤوس األموال الخاصة التً ٌتم ن

بدون فعملٌة نقل األنظمة التكنولوجٌة والمؤسسٌة فً الدول المتقدمة إلى الدول النامٌة  ،إلى الدول النامٌة

مع ظروف تلك الدول غٌر ذي جدوى بل سٌدعم وٌكرس من التبعٌة والسٌادة  وبما ٌتوافق تطوٌعها

 والسٌطرة للدول المتقدمة على حساب الدول النامٌة.

وكذلك فإن نفوذ الدول الغنٌة وقٌمها وأنماطها ٌسهم أٌضا بتوسعة المشكلة وزٌادة الهوة بٌن المجموعتٌن    

 االستفادةوالخبرات العالٌة الموجودة فً الدول النامٌة بهدف  السٌما فً ظل جذب هذه الدول للعمالة المدربة

 العقول دولٌاً. استنزاف، وهذا ما ٌسمى بهجرة العقول أو منها

وهً دول صغٌرة وتعتمد إقتصاداتها على الدول المتقدمة وال  من المناسب للدول النامٌة األقل نمواً ولكن    

، أن تجد قدراً من التعاون المشترك إدارة شؤونها بطرٌقٍة مستقلةٍ ه وتستطٌع توفٌر متطلباتها ذاتٌا أو توجٌ

على الذات. إن مثل هذا  االعتمادلتشجٌع بعض أشكال  االقتصادٌةوغٌر  االقتصادٌةفٌما بٌنها، فً النواحً 

التعاون ٌمكن أن ٌزٌد القوة التفاوضٌة ودرجة المساومة المشتركة للدول النامٌة وٌجعلها تعمل بكفاءٍة أعلى 

 .والمساعدات الفنٌة االستثماراتن من بٌ االختٌاروٌوسع قدرتها على 

 

 : التنمٌة الـبشرٌةثالثا

تركٌزاً كبٌراً على أهمٌة  االقتصادٌةلصٌاغة األفكار والنظرٌات  األولىفً البداٌات  االقتصادٌونركز       

 باإلنسان  اهتمامهمالمادٌة بدل  حٌنها على الثروة اهتمامهم وأنصب االقتصاديرأس المال فً النشاط 

فرص أمام الناس، وزٌادة قدراتهم، وتحسٌن وركزوا على تعظٌم الناتج القومً اإلجمالً بدال من توسٌع ال

 .هممهارات

تبٌن إن تعظٌم الناتج القومً  االقتصادٌة، وظهور الكثٌر من المشكلت االقتصادٌةومع تطور النظرٌة      

معدالت البطالة، تحسٌن  تخفٌض)، وإن هناك أهدافاً أخرى االقتصادٌةفاً من أهداف السٌاسة لٌس إال هد

( تعد مساوٌة أو سكانً والتحسٌنات البٌبٌةنمو ال، تنظٌم الالتعلٌم، زٌادة المعرفة، تحقٌق مستوى صحً أفضل

 .أحٌاناً من تعظٌم الناتج القومً ربما أكثر أهمٌة

إلى جانب  االقتصادٌةلذلك بدأت النظرٌة االقتصادٌة تهتم باإلنسان بوصفه مورداً هاماً من الموارد      

القوة المحركة للنمو  درأس المال البشري كما هو التراكم المادي ٌع ، وإن التركٌز على تراكمالموارد األخرى

النشاط  بؤرة، فوضع فً التنموي االقتصادياإلنسان وضعُه الصحٌح فً الفكر  أحتل، لذا االقتصادي

من خلل )الصحة ،التعلٌم  واالستثماروتضاعفت الجهود الرامٌة لتحسٌن قدراتِه وزٌادة مهاراتِه  االقتصادي

 .لة ما تكون قد حققتُه من نجاحاتٍ السابقة فً مواص االقتصادٌةالمناهج  فشل( وذلك بسبب ،التدرٌب
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 مفهوم التنمٌة البشرٌة  -0

ٌة الناس، من أجل الناس، تنم)برنامج األمم المتحدة اإلنمابً إلى أن مفهوم التنمٌة البشرٌة ٌعنً وٌشٌر      

فً قدرات البشر سواٌء فً التعلٌِم أو الصحِة أو المهارات حتى  االستثمار( فتنمٌة الناس معناها بوساطة الناس

 االقتصاديأداَء عملهم على نحٌو منتج وخلق والتنمٌة من أجل الناس معناها كفالة توزٌع ثمار النمو  ٌمكنهم

تعنً إعطاء كل فرد فرصة المشاركة  ، والتنمٌة بوساطة الناسع النطاق وعادالً الذي ٌحققونُه توزٌعاً واس

 .فٌها

  التنمٌِة البشرٌِة هً :صٌاغة مفهوم التنمٌِة البشرٌِة بالقول بأن  وبناءاً على ما سبق ٌمكننا 

)التعلٌمً  رات البشر من خلل تحسٌن مستواهمفً قد االستثمارعبارة عن عملٌة تنموٌة مستدامة تهدف إلى 

دراتهم ومهاراتهم لزٌادة اإلنتاجٌة وتحقٌق النمو االقتصادي وتوزٌع تحسٌن ق لغرض( والصحً والغذابً

عوابدهٌ على أفراد المجتمع بشكل عادل ٌضمن رفع مستوى رفاهٌتهم وتمكٌنهم من المشاركة فً هذه العملٌة 

 .السٌاسات المعتمدة فً هذا الشأن المتاحة وفً ظل االقتصادٌةالتنموٌة المستدٌمة فً إطار الموارد 

 

 التنمٌة البشرٌة المستدامة -5

لقد أضٌف بعداً آخر لعملٌة التنمٌة البشرٌة ال ٌقتصر على تحقٌق التنمٌة البشرٌة حسب المفهوم السابق      

 :ٌِة هما( حٌث أصبح المفهوم الجدٌد ٌجمع بٌن ُبعدٌن من أبعاد التنمما أضٌف إلٌِه  ُبعُد )االستدامةوإن

 األجٌال الحالٌة بأعدل صورة ممكنة.  احتٌاجات: تلبٌة البعد األول

 : عدم اإلضرار بحاجات األجٌال اللحقة.البعد الثانً

  التنمٌة البشرٌة المستدامةوقد أُ ُطلَق على هذا المفهوم 

َف البرنامج اإلنمابً لألمم المتحدة التنمٌة البشرٌة القابلة     على  التنمٌة التً تعمل)بأنها  للستدامةوقد َعرَّ

ٌَُمكن جمٌع األجٌال تحقٌق اإلنصاف داخل األجٌال الحاضرة  -، وكذلك اإلنصاف فٌما بٌن األجٌال مما 

 . من قدراتها المحتملة( استفادةمن تحقٌق أقصى  -والمستقبلٌة 

د بالبشر وتشكٌل قدراتهم كان الب االستثمارُتعنى بأكثر من  واعتبارهاومع صٌاغة مفهوم التنمٌة البشرٌة    

مؤشرات لقٌاس التقدم أو الحرمان فً تحقٌق هذه األهداف ، فقد تم تركٌب دلٌل التنمٌة البشرٌة  اعتمادمن 

هذا الدلٌل على ثلثة  ( حٌث ٌشمل)برنامج األمم المتحدة اإلنمابً 0009قرٌر التنمٌة البشرٌة عام العام فً ت

 : مؤشرات هً

 (ب )مؤشر للصحةالعمر المرتق -

 ( القراءة والكتابة )مؤشر للتعلٌمبمستوى اإللمام  -

 (التمتع بحٌاة كرٌمة )مؤشر للدخل التحكم فً الموارد بالشكل الذي ٌكفل -

حٌث تم إضافة مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة  0000وقد أُ ُدخلت بعض التعدٌلت على الدلٌل عام    

أُستحدثت تعدٌلت  0005إلى مؤشر مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة وأُعتبر مؤشراً للتعلٌم ، وفً عام 

 .فبات الدخل، أو المناطق( البشرٌة وفقاً لمجموعات السكان )الذكور واإلناث،أخرى لتفعٌل دلٌل التنمٌة 

وقد أظهرت البٌانات العالمٌة تحسناً فً مؤشرات التنمٌِة البشرٌِة فً الدوِل النامٌِة بسرعٍة تجاوزت ثلث    

زادت الفجوة بٌن  الوقت نفسه فً مرات السرعِة التً كانت البلدان الصناعٌة قد حققتها قبل قرٍن، ولكن

مرة مقارنًة بالبلداِن  5,1فً البلدان المتقدمة  االقتصاديِة من حٌث نسب النمو الدوِل المتقدمِة والدوِل النامٌ
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ٌَظَهُر فً الجداوِل  النامٌةِ  ، إضافًة إلى الكثٌر من أوجِه المعاناِة التً التزال الدوِل النامٌِة تعانً منها كما 

                               .                                         خص جوانب الصحِة والتعلٌم والدخل( ، التً ت05( ، )00)

        

 * ملٌون شخص * 2000معاناة شعوب الدول النامٌة عام  :11جدول           

 المنطقة

االشخاص 

الذٌن 

ٌعٌشون 

بدوالر 

 واحد فقط

السكان 

الذٌن 

ٌعانون 

سوء 

 التغذٌة

االطفال فً 

سن التعلٌم 

 االبتدائً

خارج 

 المدرسة

الفتٌات 

فً التعلٌم 

 ئًاالبتدا

خارج 

 المدرسة

االطفال 

الذي 

ٌموتون 

دون سن 

 الخامسة

األشخاص 

المحرومون  

من مصادر 

 ماء محسنة

 273 5 23 44 185 323 أفرٌقٌا جنوب الصحراء

 42 1 4 7 34 8 الدول العربٌة

 453 1 7 14 212 261 والمحٌط الهادي آسٌاشرق 

 225 4 21 32 312 432 آسٌاجنوب 

 الالتٌنٌة ومنطقة أمرٌكٌا

 البحر الكارٌبً
56 53 2 1 . 72 

 وسط اوربا وشرقها

 ورابطة الدول المستقلة
21 33 3 1 . 29 

 1196 11 59 104 831 1100 العالم

 

 129ص 2م ، جدول 2004المصدر: تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  *

 

 المتوقع للدول العربٌةمؤشر العمر : 12جدول 

 م 5996 م 5991 م 5995 م 5990 م 5999 م 0002 م 0009 اسم الدولة الرقم

 64.5 64.5 - 61.0 64.0 - 64.0 الصومال 0

 29.9 29.9 - 49.1 29.1 29.2 42 العراق 5

 16.2 16.1 11.0 11.1 11.1 15.5 10 البحرٌن 1

 11 15.9 15 10.9 40.4 1090 40.5 قطر 6

 11.0 14.0 14.4 14.1 14.5 12.6 11.6 الكوٌت 2

 19.1 19 16.4 16.6 12 16.6 19.2 االمارات 4

 11.9 11.4 15.4 15.6 19.2 46.1 40.9 لٌبٌا 1

 15 10.9 15.0 10.0 10.4 19.1 46.2 السعودٌة 9
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 (2006،2000،1998،1997،1993،1992) تقارٌر التنمٌة البشرٌة لألمم المتحدة لألعوام :لمصدرا*

 

 المستدامةسٌاسات تحقٌق التنمٌة البشرٌة  -3

سلباً أو إٌجاباً الن البشر هم محور أي  االقتصادٌةتتأثر التنمٌة البشرٌة بكثٌر من السٌاسات والظواهر       

، وعند تقوٌم األوضاع أو غٌر ذلك اجتماعٌةأو سٌاسٌة أو  اقتصادٌةنشاط من النشاطات سواًء كانت 

، ٌقابلُه بشرٌاً مذهلً فً العالم المتقدمالبشرٌة التً سادت خلل نصف القرن الماضً نجد أن هناك تقدما 

، هذا الواقع المتباٌن ٌحتم علٌنا التعرف على الوسٌلة األنجع ال ٌوصف فً غالبٌة الدول النامٌةبؤس بشري 

، وذلك عن االجتماعٌةهادفة لتحقٌق العدالة السٌاسات ال باعتمادون هل تك ،زمة لتحقٌق التنمٌة البشرٌةالل

من خلل وضع السٌاسات اللزمة لهذا األمر وتوفٌر التموٌل اللزم لإلنفاق على  دور الدولةطرٌق تأكٌد 

وكٌف  رتفعةمستلزماتها ومكافحة الفقر خاصة فً البلدان النامٌة التً ٌعٌش ثلث سكانها فً حالة فقر م

 قق ذلك فً ظل المدٌونٌة التً أخضعت غالبٌة الدول النامٌة لسٌاسات التثبٌت واإلصلح االقتصاديٌتح

السٌاسات  باعتمادأم تكون  (دوق النقد الدولً، البنك الدولًصن) التً تفرضها مؤسسات برٌتون وودز

ل مبادئ العولمة التً وهل ٌمكن فً ظ ؟السوقالتً ٌفترض أن ٌوفرها  االقتصادٌةالهادفة لتحقٌق الكفاءة 

ٌتم تصوٌرها على أنها ظاهرة دولٌة إٌجابٌة تهدف إلى تحرٌر السوق الوطنٌة والعالمٌة وفتحها أمام تدفقات 

 16.1 16.0 15.1 15.5 10 19.1 24.0 عمان 0

 15.5 15 11.2 11.1 11.0 40.1 44.0 لبنان 09

 10.4 10.1 19.0 19.4 19.1 49.0 44.0 االردن 00

 11.2 11.1 15.1 15.2 19.5 49.1 44.2 تونس 05

 15.1 15.2 15.1 15.0  -  فلسطٌن 01

 10.6 10.1 40.2 40.5 40.4 49.0 42.0 الجزابر 06

 11.4 11.1 10.1 10.2 10.5 49.0 44.0 سورٌا 02

 19.5 40.9 49.4 49.1 14.1 46.9 49.1 مصر 04

 19 40.1 49.2 49.0 41.4 42.1 45 المغرب 01

 24.2 24.6 22.2 22.6 24 25.5 29.9 السودان 09

 40.0 49.4 20.9 20.6 49.4 24.1 20.2 الٌمن 00

 25.0 25.9 62.9 64.0 61.0 60.5 69 جٌبوتً 59

 21.0 25.1 25.1 20.0 20.2 25.2 61 مورٌتانٌا 50

الدول  55

 النامٌة

45.9 45.5 46.4 46.6 46.4 42.9 42.5 

 25.6 25.5 29.4 29.6 20.0 20.5 20 االقل نمواً  51

الدول  56

 العربٌة

45.0 41.2 44.9 44 44.1 41.9 41.1 
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التجارة والمال والمعلومات ؟ وحقٌقة األمر غٌر ذلك فهذِه األسواق فً الواقع تشهد تحٌزاً ضد الدول النامٌة 

 .الدول الصناعٌةلى منافسة منتجات بسبب ضعف قدرتها ع

 

 دور الدولة فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة 

من خلل  االقتصاديالنمو بلنا من العرض السابق لمفهوم التنمٌة البشرٌة ومؤشراتها أنها ُتعنى  اتضح   

عن  البشر من هذا النمو لتوسٌع خٌاراتهم ، فضلً  واستفادةتحسٌن القدرات البشرٌة لتحقٌق النمو المنشود 

 .مشاركة الناس فً هذه العملٌة

وهذه اإلستراتٌجٌِة تستلزم  واالجتماعً االقتصاديهذا المفهوم للتنمٌة ٌتطلب إستراتٌجًٌة فً المجالٌن        

تدخل اللزمة لها وهذه المرافق الحٌوٌة تحتاج إلى  واالجتماعٌةتهٌبة البنى األساسٌة المادٌة والبشرٌة 

 :رها ألسباب كثٌرة منهالتوفٌ مباشر من الدولة

 (. الربح والخسارةال تخضع لمبدأ العوابد والتكالٌف ) واالجتماعٌةإن هذه البنى األساسٌة المادٌة والبشرٌة  -1

 .دي ضخم ال ٌتوفر إال لدى الحكومةبعضها ٌحتاج إلى رأس مال ما -2

 . عنسبة المخاطرة فً بعضها مرتف -3

 . طوٌلةتظهر فوابدها إال بعد فترة بعضها ال  -4

 

وتتبع ، لبشرٌة فهً فً الغالب حاجات عامةأما متضمنات التنمٌة البشرٌة المعتمدة فً تقارٌر التنمٌة ا   

 :أهمهاحاجات البشرٌة العامة والمستحقة. الحكومات عدد من السٌاسات لتوفٌر السلع والخدمات إلشباع ال

أو المناطق المختلفة مثل برامج التعلٌم  االجتماعٌةشاملة بطرٌقٍة ال تمٌز بٌن الفبات  انتقابٌةسٌاسات  :أوال

 .للتحصٌن ضد األمراض وغٌرها الوطنٌة األساسً وبرامج الحملت 

الخاصة وفبات المجتمع عند  الحتٌاجاتموجهة لفبات معٌنة من فبات المجتمع كذوي ا انتقابٌة: سٌاسات ثانٌا

اإلنفاق على و، واالقتصاديخط الفقر أو دونِه حٌث تأخذ هذه السٌاسات عدة أشكال منها القرار السٌاسً 

 أو إعطاء دعم للفباِت المحرومِة ..الخ االجتماعٌةالبرامج 

حقٌق عدالة وت االجتماعٌة: توزٌع الدخل لمصلحة الطبقات ذات الدخل المنخفض لتجنب الصدمات ثالثا

 ضرابب تصاعدٌة على الدخل  باعتمادأفضل من خلل إدخال تعدٌلت هٌكلٌة فً توزٌع العبء الضرٌبً 

مع األقالٌم الغنٌة عن طرٌق  فضل عن قدرة الدولة على أداء دور إٌجابً لمساعدة األقالٌم الفقٌرة للتقارب

ودور الدولِة فً ، واالجتماعًالمادي  توفٌر الدعم اللزم  والضروري لتشكٌل رأس المال البشري  و

فإضافًة إلى كل من القطاع العام والخاص ، من المسؤولٌة الملقاة علٌها  تحقٌق التنمٌة البشرٌة ٌأتً أٌضاً 

والعناٌة ألهمٌتِه  االهتمامحٌث ٌحتاج هذا القطاع إلى ( )األُسري أو العائلًغٌر رسمً القطاع  هناك

المتمثلِة بكونِه ٌشكُل رافداً لزٌادِة اإلنتاج وتطوٌرِه ٌؤدي إلى زٌادة الناتج المحلً اإلجمالً وبالتالً 

وتحسٌن قدرات القوى العاملة وزٌادة كفاءتها ٌؤدي إلى زٌادة  االقتصاديالمساهمة اإلٌجابٌة فً النمو 

وزٌادة هذا اإلنتاج ٌؤدي إلى  من الفقراء ٌعٌشون على إنتاجهوالسبب االَخر أن نسبة كبٌرة م، إنتاجٌتهِ 

 .لعاملٌن فٌِه وبقٌة فبات المجتمعمعدالت الفقر وتقلٌل التفاوت فً توزٌع الدخل بٌن ا انخفاضالمساهمة فً 
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أسئلة الفصل 

 السبدس

 ما المقصود بالتخلف االقتصادي؟/  0س

 ؟ عددها إقتصادات البلدان النامٌةً تمٌز هً الخصابص الت / ما 1س

  ؟قتصاديما هو مفهوم النمو اال/  2س

 قتصادٌة؟البنك الدولً عملٌة التنمٌة اال فَ / كٌف َعرَّ  3س

 :علل ماٌأتً/  4س

متقدمة اقتصادٌا رغم كونها ذات دخول قومٌة  المنتجة للنفط دوالً النامٌة البلدان  دعال تُ   - أ

 ت دخل فردي مرتفعة.ومعدال

قتصادٌة(( إلقتصادات الدول المتقدمة ))التبعٌة اال ات البلدان النامٌة بـقتصادإ تتسم - ب

 .صناعٌاً 

    تعتمد األنظمة المالٌة السابدة فً البلدان النامٌة اقتصادٌا بشكل كبٌر على الضرابب غٌر  -جـ

  .المباشرة

 :إن وجد فٌها خطأ اآلتٌةصحح العبارات  /5س

ارتفاع  دارة والتنظٌم فً الدول النامٌة ٌؤدي إلىقلة المنظمٌن وضعف عنصري اإل - أ

 .نتاجٌةاإل

غٌاب الدٌمقراطٌة فً معظم البلدان النامٌة وارتباط مكوناتها بطبٌعة التجار واإلقطاع  - ب

، ٌعتبر رأسمالٌة كما فً الصناعة النفطٌةوكبار الصناعٌٌن وارتباط العدٌد منها بالدول ال

 .لتطور االقتصاديمهما ل عابقاً 

 ؟ما هً صور مشاكل العمالة التً تواجه البلدان النامٌةِ  /6س

ة البشرٌة ٌعنً )تنمٌة الناس، من ن مفهوم التنمٌأ اإلنمابً إلى المتحدةِ  األَُممُ ٌشٌر برنامج  /7س

 .( ناقش ذلك ، بوساطِة الناسجل الناسأ

مؤشرات دلٌل  وما هً مفهوم التنمٌة البشرٌة المستدامة؟ماهو منظور األمم المتحدة ل  /8س

 ؟0881تقرٌر التنمٌة البشرٌة عام  التنمٌة البشرٌة العام فً

 ما أنواع السٌاسات التً تتبعها الحكومة لتوفٌر السلع والخدمات إلشباع الحاجات البشرٌة /01س    

 ؟العامة والمستحقة      

 / ماهو دور الدولة فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة؟00س
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 :ـ التجارةأوالً 

ٌُع  Adam Smithلقد تطورت إقتصادٌات السوق تطوراً هائالً منذ عهد آدم سمٌث    أول من  دالذي 

وتقسٌم العمل   Specializationار إلى القفزات اإلنتاجٌة الواسعة التً أثمر عنها التخصص ــأش

Division of labor. ة كالوالٌات المتحدة وأوربا ــول ان اقتصادٌات الدول الرأسمالٌة المتقدمــوٌمكن الق

 سمات أساسٌة وهً : بثالثتتمٌز  )على سبٌل المثال( الؽربٌة والٌابان

 هً شبكة تقوم على بصفة عامة ٌتمٌز االقتصاد المتطور بشبكة تجارٌة متكاملة بٌن اإلفراد والدول، و

 مبدأ التخصص والتقسٌم الدقٌق للعمل.

 ظومة االقتصادٌة فً وقتنا الحاضر، أصبح لها دور كبٌر فً المنأو ؼٌرها من وسائل السداد النقود 

ٌُعبر عن ي فً شراٌٌن المنظومة االقتصادٌةالدم الذي ٌجر تدفق النقود بمثابة دفٌع ، فهو المقٌاس الذي 

 التموٌل الالزم للتجارة.، وهو أٌضاً ٌوفر لألشٌاء Economic Value القٌمة االقتصادٌة

 كالماكٌنات  رأس المال: تعتمد التكنولوجٌا الصناعٌة الحدٌثة على استخدام مقادٌر هائلة من رأس المال

ة ، والمصانع الكبٌرة والبضائع المكدسة فً المخازن والسلع الرأسمالٌة هً التً تحفز الطاقالمتناهٌة الدقة

، وهً التً تؤدي إلى مضاعفة القدرة احد عناصر اإلنتاج األكثر كفاءة ، وتحولها إلىالبشرٌة العاملة

 .مثٌلتها فً الماضً باضعاؾ مضاعفةاإلنتاجٌة عن 

 

 مفهوم التجارة  -1

عملٌة شراء  د، وال تعلٌاً أو دولٌاً بقصد تحقٌق الربحهً عملٌتا شراء وبٌع السلع والخدمات داخ  

 .الخدمات بقصد استهالكها أو استخدامها فً اإلنتاج من قبٌل التجارةالسلع و

 :ـتنقسم إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن هماإن عملٌات مبادلة السلع والخدمات بٌن دول العالم 

 وتتكون من قسمٌن  Exports: مجموعة الصادرات المجموعة األولى

ة التً ٌمكن للفرد رؤٌتها ومن امثلتها : وهً الصادرات العٌنٌصادرات السلع )الصادرات المنظورة( - أ

 .لمكائن واآلالت والمواد الؽذائٌةا

ل خدمات ( وهً الصادرات التً ال ٌمكن رؤٌتها مثصادرات الخدمات )الصادرات ؼٌر المنظورة - ب

 .المصارؾ والنقل والسٌاحة

     

 :ـوهً تتكون من قسمٌن Imports: مجموعة االستٌرادات المجموعة الثانٌة 

 (رادات من السلع )االستٌرادات المنظورةاالستٌ - أ

 (االستٌرادات من الخدمات )االستٌرادات ؼٌر المنظورة - ب

 

 تعرٌف التاجر  -2

التاجر هو كل من امتهن التجارة بصفة دائمٌة سواء كان شخصاً طبٌعٌاً )فرداً( او معنوٌاً )شركة ( وال     

 .بصفة عرضٌةٌعد تاجراً من قام بالعملٌات التجارٌة 
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 تجارة الداخلٌة ال -3

ر من . تمتاز بكونها أٌسمات داخل الحدود الجؽرافٌة للبلدوٌقصد بها عملٌة بٌع وشراء السلع والخد

، لكون المتعاملٌن بالتجارة الداخلٌة ٌخضعون لنفس القوانٌن اإلدارٌة التجارة عبر الحدود الدولٌة

 .لدواالقتصادٌة واالجتماعٌة السائدة فً الب

  -:لداخلٌة إلى نوعٌنوتقسم التجارة ا

ت ، وتمتاز بكبر حجم هذه الصفقاتبادل التجاري بٌن التجار أنفسهم: وهً عملٌات التجارة الجملة - أ

 .التجارٌة وانخفاض األسعار فٌها

، وٌتمٌز هذا تتم بٌن التاجر ومستهلكً السلعة : وهً عملٌات التبادل التًتجارة التجزئة )المفرد( - ب

وسع فً كمٌاتها المباعة وارتفاع سعرها وانتشار الباعة على مساحة أالنوع من التجارة بانخفاض 

 .األقالٌم والمدن واألرٌاؾ

 

 التجارة الخارجٌة  -4

وبهذا فالتجارة الخارجٌة جزء  هً عملٌة بٌع وشراء السلع والخدمات عبر الحدود الجؽرافٌة للبلد، 

 صاد الدولً .من العالقات االقتصادٌة الدولٌة وسنتناولها ضمن موضوع االقت

نتٌجة لحركة السلع  International  Economice Relation تنشأ العالقات االقتصادٌة الدولٌة 

، وإن األسباب والنتائج واآلثار المباشرة وؼٌر تاج )العمل ورأس المال( دولٌاً والخدمات وحركة عناصر اإلن

تدرس ضمن موضوع االقتصاد  دولٌاً  المباشرة التً تتركها حركة السلع والخدمات والعمل وراس المال

اسٌة ، فاإلقتصاد الدولً إذا ٌتضمن دراسة جمٌع وجوه النشاط اإلقتصادي الذي ٌتم عبر الحدود السٌالدولً

 :ـ التً ٌمكن حصرها بما ٌأتً

 .تبادل السلع والخدمات دولٌا - أ

 .حركة رؤوس األموال دولٌاً  - ب

 .ال دولٌاً )الهجرة الدولٌة لألشخاص(انتقال العم - ت

 تتألؾ المادة الرئٌسة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة من صادرات واستٌرادات السلع والخدمات وهو ما   

هذا ٌعنً ان التجارة الخارجٌة تشكل جزءاً من العالقات االقتصادٌة  ،التجارة الخارجٌةٌطلق علٌه اسم 

( ا اعتبرنا إن راس المال )وبشكل مبسطفإذ ،كبرالدولٌة أي جزءاً من االقتصاد الدولً ولو انه الجزء األ

ففً هذه الحالة من الممكن إن نختصر المجموعات ، شكل سلع وخدماتٌمكن إن ٌتحول دولٌاً فقط إلى 

 .كات السلع والخدمات وحركات العملحرالثالث التً ٌتناولها االقتصاد الدولً إلى مجموعتٌن هما 

: هً العالقات الناشئة األولىلٌة من مجموعتٌن من العالقات وباختصار تتألؾ العالقات االقتصادٌة الدو   

 : هً العالقات الناشئة عن حركات السلعوالثانٌةالهجرة الدولٌة أو حركة األشخاص ألسباب اقتصادٌة، عن 

، وبالطبع إن جمٌع صادٌة الدولٌةبالمعامالت االقتوالخدمات ورؤوس األموال دولٌاً والتً ُتعرؾ إصطالحاً 

 عالقات االقتصادٌة تتم بٌن وحدات سٌاسٌة تتمتع كل منها باالستقالل أو السٌادة على أراضٌها .هذه ال
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 .جارة الخارجٌة والتجارة الداخلٌةمبررات التمٌٌز بٌن الت

ل العالقات فً الحقٌقة هناك مجموعة من اإلعتبارات األساسٌة التً تبرر دراسة ومعالجة مشاك    

العالقات االقتصادٌة الداخلٌة )التجارة الداخلٌة(  ( بشكل مستقل عن)التجارة الخارجٌةاالقتصادٌة الدولٌة 

 :ـوأهمها

 :على انتقال عناصر اإلنتاج دولٌاً القٌود المفروضة  -1

ٌُعد  من اإلقتصاد عنصرا العمل ورأس المال من أكثر عناصر اإلنتاج  حرًٌة فً التنقل ض تقلٌدٌا 

ات التً ، وذلك بسبب الصعوبل مابٌن الدول محدودة إلى حد مافً الَتَنقُ ، بٌنما تكون ُحرٌتهما الوطنً

 خر بسبب القٌود اإلدارٌة التً تفرضهاآل. فعنصر  العمل ال ٌنتقل بسهولة من بلٍد تعترض سبٌل هذا االنتقال

لؽة ، والختالؾ الجهل بفرص العمل فً الخارج، وكذلك بسبب الكل دولة على الهجرة إلى أراضٌها

نتقال ، وما إلى ذلك فضالً عن التكالٌؾ الالزمة لالعاطفٌة واجتماعٌة تقالٌد والروابط المتنوعة،وال

تالؾ فً خر رؼم وجود اخآ، وكذلك ال ٌنتقل راس المال بسهولة من بلد إلى واالستعداد لتحمل المصاعب

ٌُفضلون استثمار أموالهم فسعر الفائدة بٌن البلدٌن ً بلدانهم لخوفهم من ، الن أصحاب رؤوس األموال 

فائدة ، إال إذا كانت أسعار اللسهولة اإلشراؾ علٌها فً اوطانهماالضطرابات السٌاسٌة واالقتصادٌة وكذلك 

 .ومعدالت اإلرباح مؽرٌة لهم

 :العمالت والنظم النقدٌة الوطنٌة اختالف -2

بوحدتها قٌم السلع من المعروؾ ان لكل بلد نظاماً نقدٌاً خاصاً به وعملة نقدٌة واحدة تقاس     

جً هناك عدد كبٌر من هذه والخدمات وتستخدم فً تسوٌة المبادالت داخلٌاً لكن فً حالة العالم الخار

، ففً حالة وجود عالقة اقتصادٌة بٌن بلدٌن هناك على األقل عملتان نقدٌتان فً كل عملٌة اقتصادٌة العمالت

هذه الحالة ٌنجم عن ذلك ضرورة إجراء عملٌة الصرؾ  ، وفًبلد المستورد وعملة البلد المصدرهما عملة ال

، ولو كانت العمالت األجنبٌة المختلفة تستبدل وفقاً ألسعار صرؾ ثابتة هو عملٌة مبادلة عملة بعملة أخرىو

تتمتع بقابٌلة مطلقة فً التحوٌل لبعضها لما كانت هناك مشكلة إثناء التبادل ، لكن لما كان لكل بلد سٌاسته 

ادلة أي تؽٌر نسبة مبك احتمال كبٌر بتؽٌر سعر الصرؾ )الخاصة بشؤون الصرؾ فانه ٌكون هناالنقدٌة 

( أو إٌقاؾ حرٌة تحوٌلها ولهذا السبب فان المعامالت االقتصادٌة الدولٌة العمالت بعضها بالبعض اآلخر

 .ً المعامالت االقتصادٌة الداخلٌةتكون عرضة للمخاطر النقدٌة التً ال مثٌل لها ف

  :ختالف السٌاسات االقتصادٌة بٌن الدولا -3

خر فً نظمها السٌاسٌة فان معنى هذا هو اختالؾ مدى آلما دامت الدول تختلؾ بعضها عن البعض ا      

، ولهذا فان القوانٌن والنظم والتشرٌعات والسٌاسات االقتصادٌة ل الحكومات فً الحٌاة االقتصادٌةتدخ

طان الدولة فً تنظٌم الحٌاة االقتصادٌة ٌنحصر فً حدود أراضٌها فان ، وما دام سلخرآتختلؾ من بلد إلى 

، وهذا ٌعنً إن العالقة االقتصادٌة ي إال على المقٌمٌن فً ذلك البلدالسٌاسات االقتصادٌة للبلد الواحد ال تسر

ٌتمتعون الداخلٌة هً عالقة ٌخضع فٌها المقٌمون سواء أكانوا منتجٌن أم مستهلكٌن لنظام اقتصادي واحد و

، فً حٌن إن العالقة االقتصادٌة الدولٌة ال خل الحكومة فً الحٌاة االقتصادٌةن تدعالتً تنجم  بالمزاٌا نفسها

من بالمزاٌا نفسها ُتخضع األطراؾ المتعاملة فٌها لنظام وسٌاسة إقتصادٌة واحدة، وال ٌتمتع المتعاملون فٌها 

  .ج والدخول الحقٌقٌة من بلد آلخركالٌؾ اإلنتاتنظٌم الحٌاة االقتصادٌة ونتٌجة لذلك تختلؾ ت
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 :العالم إلى وحدات سٌاسٌة مستقلة انقسام -4

، وبناء على هذا هناك بعض سٌاسٌة مستقلة عن ؼٌرها من الدولتشكل كل دولة وحدة        

هاماً  االعتبارات كاألمن الوطنً واالقتصادي والسٌاسة الخارجٌة واألهداؾ والمشاعر الوطنٌة تلعب دوراً 

، فمن اجل ان ٌحافظ البلد على امنه االقتصادي قد لدولة فً مٌدان التجارة الخارجٌةفً تحدٌد سٌاسة ا

، وكما قد تستخدم من كلفة استٌرادها من الخارج ىعلأتقتضً مصلحته ان ٌنتج نوعاً من السلع بكلفة 

م التجارة الخارجٌة أداة للتمٌٌز بٌن العالقات االقتصادٌة الدولٌة فً تحقٌق أهداؾ سٌاسٌة معٌنة كاستخدا

، كما ان ا بقصد حملها على سلوك طرٌق معٌنالدول فً ضوء نزعاتها السٌاسٌة أو للضؽط على بعضه

المصلحة الوطنٌة قد تلعب دوراً هاما فً التمٌٌز بٌن المعامالت االقتصادٌة الدولٌة والمعامالت االقتصادٌة 

المنتجات الوطنٌة وحماٌة السوق المحلٌة وتنمٌة الصناعات القومٌة وتوفٌر  الداخلٌة ، فمثالً اعتبارات تشجٌع

، وهذه االعتبارات ال تثار إال عندما ٌكون هناك كالم على هالك القومً من المنتجات الوطنٌةحاجة االست

 .لٌةالمعامالت االقتصادٌة الدو

 

 : أساس التبادل الدولً

لدولً أو التبادل الخارجً عن أساس التبادل الداخلً أو من حٌث المبدأ ال ٌختلؾ أساس التبادل ا

دل دولٌا أم داخلٌاً هو التخصص التبادل بٌن مناطق الدولة الواحدة ففً كلتا الحالتٌن ٌكون السبب فً قٌام التبا

(The Specialization)  واإلنتاج ومنذ زمن لٌس قرٌب وحتى الوقت الحاضر سواء أكان على نطاق

، فالدول تتخصص فً إنتاج السلع والخدمات التً نطاق الدول تؽلب علٌه صفة التخصص اإلفراد أم على

تؤهلها طبٌعتها وظروفها اإلقتصادٌة أن تنتجها بتكالٌؾ اقل أو بكفاءة أعلى وتعرضها للبٌع فً الخارج 

األخرى التً ال بأسعار أقل من تكالٌؾ إنتاجها فً الدول األخرى أو تبادل إنتاجها من السلع بمنتجات الدول 

وإذا كان سبب قٌام التبادل ، فة أكثر أو بمقدار اقل من حاجتهاتستطٌع إنتاجها فً الداخل أو أنها تنتجها بتكل

 الدولً هو التخصص الدولً فما هو سبب التخصص؟

العوامل ) و( وامل الطبٌعٌة الع): تٌن من العوامل هماتخصص بشكل عام إلى مجموعتٌن رئٌسٌعود ال  

، ومن تفاعل هاتٌن المجموعتٌن من العوامل ٌكون باستطاعة الدولة ان تبٌع سلعة معٌنة أو ( تسبةالمك

مجموعة من السلع فً الخارج بأسعار تقل عن نفقات إنتاجها هناك ، وان تستورد سلعة معٌنة من الخارج 

 .اقل من نفقات إنتاجها لدٌها بأسعار

 

 عوامل التخصص الدولً فً اإلنتاج 

 :ل الطبٌعٌةالعوام -1

فً البٌئة الطبٌعٌة كالمناخ والتربة كما تختلؾ فٌما وهبتها  تختلؾ البلدان فٌما بٌنها اختالفا بٌناً       

، فالمناطق االستوائٌة ذات الجو الحار والؽزٌرة ٌعٌة كاألراضً الزراعٌة والمعادنالطبٌعة من ثروات طب

نسبة للبرازٌل والحبشة والٌمن بٌنما تتطلب زراعة المطر تهًء الظروؾ لزراعة البن كما هو الحال بال

، لذا توطنت زراعة الشاي على إلى اإلمطار الؽزٌرة والجو الرطبالشاي إلى التربة الجٌدة الصرؾ إضافة 

سفوح الجبال والتالل فً الهند والصٌن وسٌالن، ورؼم أهمٌة المناخ كعامل من عوامل التخصص الدولً 

قدم العلمً إذ أصبح فً الوقت الحاضر من الممكن تأهمٌته تقل تدرٌجٌاً بسبب الإال إن هذا العامل بدأت 

 .تتالئم مع ظروؾ اإلنتاج المناسبةإجراء تؽٌٌرات اصطناعٌة فً الظروؾ الجوٌة ل
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 :العوامل المكتسبة -2

فٌه ان ، ومما ال شك عمال مدربٌن ورؤوس أموال إنتاجٌةتتمثل العوامل المكتسبة فٌما ٌتوفر للدول من     

متع برصٌد كبٌر من رؤوس األموال ت، إذ ان بعض الدول تت فٌما ٌتوفر لها من هذه العواملالدول تتفاو

اإلنتاجٌة كاآلالت واألدوات ومستلزمات اإلنتاج فضال عن ان ارتفاع دخلها القومً ٌساعدها كثٌراً على 

ن قصور شدٌد فٌما ٌتوفر لها من سلع تنمٌة هذا الرصٌد من راس المال ٌقابل ذلك ما تعانٌه بعض الدول م

 إنتاجٌة وما تجده من صعوبات فً تنمٌة رؤوس أموالها اإلنتاجٌة بسبب انخفاض مستوى الدخل القومً فٌها 

ان العوامل المكتسبة لها أهمٌة كبٌرة فً اتجاه الدولة للتخصص فً إنتاج السلع التً ٌتطلب إنتاجها رؤوس 

، أو تلك السلع التً ٌتطلب الصناعات الكٌمٌاوٌة وما إلى ذلكوالسٌارات وأموال وؼٌره كصناعة الطائرات 

 .هارة فائقة كصناعة الساعات مثالً إنتاجها م

 

 -:االتٌة، وذلك لكونها تحقق المزاٌا متزاٌداً فً الحٌاة االقتصادٌة التجارة الدولٌة دوراً  تؤدي   

لخارج لتتمكن من بناء جٌوشها التً تعتبر الدول للحصول على الذهب نتٌجة تعظٌم صادراتها لتسعى  -1

الذي ٌرى زٌادة الصادرات على اإلستٌرادات وسٌلة من  *بمذهب التجارٌٌن من دواعً القوة العظمة ، عمالً 

 وسائل عظمة األمة وإقتدارها من خالل امتالك الذهب والفضة .

 رجٌة لتصرٌؾ اإلنتاج الفائضأسواق خا إٌجادبعد الثورة الصناعٌة وزٌادة اإلنتاج ظهرت الحاجة إلى  -2

، خصوصاً بعد تطور وسائط النقل البحري لما له من زٌادة االزدهار االقتصادي فً عن االستهالك المحلً

 .رد اإلنتاجٌة المتاحة نفسهاالبلدان المنتجة لتلك السلع من خالل زٌادة الدخل القومً بالموا

ازدهرت  لدول المصدرة للبضائعالى اتصادٌة فبالنسبة وسٌلة من وسائل التنمٌة االق دالدولٌة تعالتجارة  -3

 فٌها الصناعات وزادت االستثمارات فً قطاع الصناعة وارتفعت اإلنتاجٌة .

   

لدول المستوردة للبضائع وخاصة المكائن والمعدات الحدٌثة فأنها ضرورٌة لتحقٌق أما بالنسبة الى ا   

الحرب العالمٌة فحجم تجارة العالم كان قد تزاٌد منذ  ،نامٌةالتنمٌة االقتصادٌة فٌها وخاصة بالنسبة للبلدان ال

( من ً هً نفسها تساوي قٌمة االستٌراتالتارتفعت قٌمة الصادرات الدولٌة  ). حٌث الثانٌة حتى اآلن

وقد استحوذت الدول المتقدمة  م 1981( ملٌار دوالر عام 2112.7إلى ) م 1938( ملٌار دوالر عام 23.5)

ٌة على ثلثً الصادرات الدولٌة فً حٌن لم تزد حصة البلدان النامٌة منها عن الربع ولم تتجاوز الرأسمال

   .ات الدولٌةحصة الدول االشتراكٌة )آنذاك(ُعشر الصادر

 

 

 

 

 

 

( 1011ـ 1511المذهب التجاري هو االسم الذي اطلق على االفكار والسٌاسات االقتصادٌة التً ظهرت خالل المدة ) * 

 .الثروة لبناء قوة عسكرٌة وسٌاسٌةالحصول على  لة فً الفعالٌات االقتصادٌة لغرضرٌباً والتً ادت بضرورة تدخل الدوتق
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 : النظرٌات األساسٌة فً التجارة الخارجٌة ثانٌاً 

 نظرٌة المٌزة المطلقة  -1

( 1791ـ1723تقوم نظرٌة المٌزة المطلقة على مبدأ التخصص وتقسٌم العمل الذي نادى به آدم سمث )

مؤسس المدرسة الكالسٌكٌة ومؤلؾ كتاب ثروة األمم فً االقتصاد وطبقاً لهذه النظرٌة فان أساس التجارة 

بٌن الدول هو المٌزة المطلقة، فإذا كانت إحدى الدول أكثر كفاءة )أي أنها ذات مٌزة مطلقة( من ؼٌرها فً 

ها من الدول فً إنتاج ؼٌرالى المطلقة ( بالنسبة  إنتاج إحدى السلع لكنها اقل كفاءة )أي أنها عدٌمة المٌزة

، فان كلتا الدولتٌن ٌمكن ان تحصال على منافع عند تخصص كل منهما فً السلعة التً تكون لها سلعة ثانٌة

فٌها مٌزة مطلقة بعد ان تبادل قسماً من إنتاجها من هذه السلعة مع الدولة األخرى التً تمتلك مٌزة مطلقة فً 

 .األولى لٌس لها مٌزة مطلقة فٌها كون الدولةسلعة أخرى ت

وٌناء على هذه النظرٌة فان من السهل تفسٌر أسباب قٌام التجارة الدولٌة إذ تتمتع الدولة بظروؾ إنتاجٌة 

. وهكذا لٌس هناك صعوبة فً تفسٌر استٌراد ءة من ؼٌرها فً إنتاج سلعة معٌنةمعٌنة تجعلها أكثر كفا

دامت مصر تتمتع بالتربة الزراعٌة والظروؾ الجوٌة والخبرة الفنٌة المالئمة العراق للقطن من مصر ما 

إلنتاج القطن بحٌث لو حاول العراق إنتاج القطن الحتاج فً سبٌل ذلك لتكالٌؾ اكبر مما هو علٌه الحال 

نتاجٌة بالنسبة لمصر، أي ان إنتاج كمٌة معٌنة من القطن فً العراق ٌتطلب استخدام مقادٌر من الموارد اإل

تزٌد كثٌراً عن الموارد اإلنتاجٌة التً تستطٌع بها مصر ان تنتج الكمٌة نفسها. وفً هذه الحالة ٌقال إن 

 .قطنمصر تتمتع بمٌزة مطلقة فً إنتاج ال

 

 :نظرٌة المٌزة النسبٌة -2

مطلقة فً إنتاج طبقاً لنظرٌة المٌزة النسبٌة فان قٌام التجارة بٌن الدول ال ٌقتضً أن تتمتع الدولة بمٌزة    

السلعة التً تصدرها إنما قد تقوم التجارة بٌن دولة وأخرى حتى ولو كانت هذه الدولة ال تتمتع بمٌزة مطلقة 

 فً إنتاج سلعة معٌنة وذلك الن التجارة الدولٌة تقوم على أساس اختالؾ التكالٌؾ النسبٌة.

 

 معنى التكالٌؾ النسبٌة 

لد محدودة بالقٌاس إلى وجوه استعمالها فان هذه الموارد لو استخدمت لما كانت المواد اإلنتاجٌة لكل ب   

من سلعة أخرى  كمٌةجمٌعها فً إنتاج سلعة معٌنة ولتكن القمح فان هذا ٌعنً ان لٌس باإلمكان إنتاج أي 

وحدة  ولتكن القطن لكن إذا أرٌد إنتاج وحدة واحدة من سلعة القطن فان ذلك ال ٌتم إال إذا تمت التضحٌة بإنتاج

واحدة  أو أكثر من وحدات القمح وإذا افترضنا ان إنتاج وحدة واحدة من القطن ٌتطلب تحوٌل مقدار من 

الموارد اإلنتاجٌة التً تكفً إلنتاج وحدتٌن من القمح ٌقال فً هذه الحالة ان كلفة إنتاج وحدة واحدة من القطن 

إنتاج  تكلفةكلفة النسبٌة الن التعبٌر عن هذه بالهً عبارة عن وحدتٌن من القمح وٌمكن تسمٌة كلفة اإلنتاج 

السلعة هنا لم ٌتم بمقدار الموارد اإلنتاجٌة المستخدمة فً إنتاجها بل بمقارنة عدد الوحدات التً ٌستطع 

أي أن الوحدة من القطن  2: 1. والكلفة النسبٌة هنا هً ن الموارد أن ٌنتجه من سلعة أخرىالمقدار نفسه م

 :ٌؾ النسبٌة وكما فً المثال األتًن القمح والتبادل الدولً ٌتم فً حالة اختالؾ التكالتعادل وحدتٌن م
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 مثال على التكالٌف النسبٌة 

. ولو فرضنا ان طن ل منهما سلعتٌن هما القمح والقطننفرض ان هناك بلدٌن هما العراق ومصر ٌنتج ك

( وحدات عمل بٌنما فً العراق 11طلب )( وحدة عمل وان إنتاج طن القطن ٌت12القمح فً مصر ٌتطلب )

  . ( وحدات عمل وكما هو مبٌن أدناه9( وحدات عمل وان طن القطن ٌحتاج إلى )8ٌحتاج طن القمح إلى )

 طن قطن                        طن قمح             البلد                

 )وحدة عمل(11)وحدة عمل(                12مصر                         

 )وحدة عمل( 9)وحدة عمل(                   8العراق                       

وفً المثال أعاله نالحظ ان العراق له مٌزة مطلقة فً إنتاج كلتا السلعتٌن وان مصر لٌس لها مٌزة 

ثم قارنا كلفة كل سلعة مطلقة فً إنتاج أٌة سلعة منهما ولكن لو قارنا كلفة إنتاج السلعتٌن ببعضهما فً كل بلد 

على حدة فً كال البلدٌن لوجدنا ان الكلفة النسبٌة للقمح فً العراق اقل نسبٌاً من كلفتها فً مصر وان الكلفة 

 :ـفتها فً العراق وعلى النحو األتًالنسبٌة للقطن فً مصر اقل نسبٌاً من كل

 .  ( وحدات عمل11طن ٌتطلب )ج طن الق( وحدة عمل بٌنما إنتا12ٌتطلب إنتاج طن القمح ) مصرفً 

                                                11 
 وحدة قمح   1.83فالكلفة النسبٌة لوحدة القطن تساوي  ــــــــــ =       

                                                12 
                                                     12  

 وحدة قطن 2.1بٌنما الكلفة النسبٌة لوحدة القمح تسـاوي  ــــــــــ =       
                                                     11 

 .أي أن القطن أرخص نسبٌاً من القمح فً مصر    

 

( وحدات 9) ات عمل وأن إنتاج طن القطن ٌتطلب( وحد8طالما أن إنتاج طن القمح ٌتطلب ) العراقوفً 

 عمل فإن:

                                                   8 
 وحدة قطن  1. 88الكلفة النسبٌة لوحدة القمح تساوي  ـــــــــــ  =         

                                                   9                        
                                                         9 

 وحدة قمح 1.12بٌنما كلفة وحدة القطن النسبٌة تساوي ـــــــــــــ =            
                                                   8 

 

 .فً العراق ارخص نسبٌاً من القطن ي ان القمحأ

نجد ان العراق له مٌزة نسبٌة فً إنتاج القمح  وعند مقارنة الكلفة النسبٌة لكل سلعة من السلعتٌن فً البلدٌن

( وحدة قطن كما ان مصر لها مٌزة نسبٌة فً إنتاج القطن الن 1.88الن وحدة القمح فٌه ال تكلؾ سوى )

ن والعراق ، لذا فان مصر ستتخصص فً إنتاج القط( وحدة قمح1.83وحدة القطن فٌها ال تكلؾ سوى )

 1قمح =  1فرضنا أن معدل التبادل بٌنهما هو. ولو التبادل بٌنهما سٌتخصص فً إنتاج القمح، ومن ثم ٌتم

( وحدة قمح لكل وحدة قطن تنتجها 1.88، إذ ستربح مصر )لكانت هناك مصلحة لكل من البلدٌنقطن 

( وحدة قطن لكل وحدة قمح 1.12، وان العراق سٌربح )ادلها بوحدة قمح منتجة فً العراقوتصدرها لتب
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. وهكذا تكون هناك مصلحة مشتركة فً التخصص ادلها بوحدة قطن منتجة فً مصرلٌبٌنتجها وٌصدرها 

د البلدٌن فً إنتاج والتبادل دولٌاً فً حالة اختالؾ التكالٌؾ النسبٌة حتى ولو لم تكن هناك مٌزة مطلقة ألح

 .سلعٍة معٌنةٍ 

 

 :نظرٌة نسب عناصر اإلنتاج -3

، األولى تتعلق بنمط التجارة لنظرٌة بنقطتٌنُتسمى نظرٌة )هكشر ـ اولٌن ( سنتطرق إلى هذه ا  

 ونطلق علٌها نظرٌة ) هكشر ـ اولٌن ( أما الثانٌة فهً تتعلق بأثر التجارة الدولٌة على أسعار عوامل اإلنتاج 

 :على عدد من الفروض البسٌطة منها ُبنٌت نظرٌة ) هكشر ـ اولٌن (

 .المال ن إنتاجٌٌن هما العمل ورأسوجود بلدٌن وسلعتٌن وعاملٌ - أ

 .كثٌفة رأس المال فً كال البلدٌن أحدى السلعتٌن كثٌفة العمل والثانٌة - ب

 

 :ـًٌمكن صٌاغة النظرٌة كما ٌأت

ان الدولة تتخصص فً إنتاج سلعة ثم تصدر السلعة التً ٌتطلب إنتاجها استخدماً كثٌفاً لعامل اإلنتاج 

نتاج الؽالً والنادر جها استخداماً كثٌفاً لعامل اإلالرخٌص والوفٌر نسبٌاً فٌها وتستورد السلعة التً ٌتطلب إنتا

 .نسبٌاً فٌها

وباختصار فان الدولة الؽنٌة نسبٌاً بالعمل تصدر السلعة كثٌفة العمل نسبٌاً وتستورد السلعة كثٌفة راس 

المال نسبٌاً فعلى سبٌل المثال دولة مصر تصدر )القطن( الن سلعة )القطن( هً سلعة كثٌفة العمل وان 

. من ناحٌة أخرى أن دولة الٌابان تصدر سلعة )المكائن( الن عنصر متوفر ورخٌص نسبٌاً فً مصر ملالع

 .ل متوفر ورخٌص نسبٌاً فً الٌابان، وان راس المال هو عامكائن( كثٌفة راس المالسلعة )الم

دول كسبٍب تؤكد على االختالؾ فً الوفرة النسبٌة لعوامل اإلنتاج بٌن ال ان نظرٌة )هكشر ـ اولٌن(

ٌُشار عادًة إلى نظرٌة )هشكر ـ اولٌن( بأنها  رئٌٍس أو محدد للمٌزة النسبٌة والتجارة الدولٌة، ولهذا السبب 

 نظرٌة وفرة عوامل اإلنتاج .

 

 .ى أسعار ) عوائد ( عوامل اإلنتاجاثر التجارة الدولٌة عل

عامل اإلنتاجً رٌة مساواة سعر الطبقاً لفروض نظرٌة )هكشر ـ اولٌن( المذكورة سابقاً ٌمكن صٌاؼة نظ

 :ـبالشكل التالً وهو

 ((  إن التجارَة الدولٌة ُتَسبُب المساواة فً العوائِد النسبٌِة والمطلقة لعوامل اإلنتاج المتجانسة َعبَر الدول ))

من  أي العمل الذي ٌكون بنفس المستوىولٌة تجعل أجور العمل المتجانس )هذا ٌعنً ان التجارة الد

. وكذلك ان التجارة الدولٌة تجعل عوائد رأس متماثلة فً جمٌع الدول المتاجرة (ٌب والمهارة واإلنتاجٌةالتدر

    .متماثلة فً جمٌع الدول المتاجرة المال المتجانس )أي رأس المال الذي ٌكون بنفس اإلنتاجٌة والمخاطرة(

)الكثٌفة  المكائنل( وتقلٌل إنتاج سلعة  )الكثٌفة العم القماشفمثالً عند تخصص بلد مصر فً إنتاج سلعة   

                                                           
  َشش االقخصاد انسٌٕذي ) ْكشش يقانت بعُٕاٌ ) اثش انخجاسة انخاسجٍت فً حٕصٌع انذخم ( ٔانخً بٍٍ فٍٓا انخطٕط انعايت نًا اطهق  1111فً عاو

اٌ اَخشهج يٍ قبم احذ طهبت ْكشش ، ْٕٔ  إنىيٍ عشش سُٕاث  كثشأ. اٌ ْزِ انًقانت اًْهج عهٍّ فًٍا بعذ ) انُظشٌت انحذٌثت نهخجاسة انذٔنٍت ( 

عُذيا َشش كخابّ )) انخجاسة االقهًٍٍت ٔانخجاسة انذٔنٍت (( . ٔقذ عشفج  1133االقخصادي انسٌٕذي ) أنٍٍ ( انزي َقحٓا ٔاضاف انٍٓا ٔرنك عاو 

 انُظشٌت  اَجضث فً عٓذ أنٍٍ.يٓذ نٓا سغى اٌ  انُظشٌت فًٍا بعذ بُظشٌت ) ْكشش ـ أنٍٍ( باعخباس اٌ ْكشش ْٕ أل يٍ
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، بٌنما ٌنخفض الطلب ذا ٌدفع أجور العمل نحو اإلرتفاع، وهإن الطلب على العمل ٌرتفع نسبٌاً ( فرأس المال

بلد الى . وٌحصل العكس تماماً بالنسبة اً فً سعر الفائدة على رأس المالعلى رأس المال نسبٌاً مسبباً إنخفاض

ٌُقلل إنتاجه من سلعة القماش فإن َطلَبُه على العمل الٌابان إذ عندما  ٌتخصص فً إنتاج سلعة المكائن و

اع فً سعر الفائدة ، بٌنما ٌرتفع طلبُه على رأس المال مسبباً إرتفخفض مسبباً إنخفاض فً أجور العملسٌن

 .على رأس المال

  ماً قبل التجارةنستخلص ان التجارة ُتقلل الفرق فً األجر بٌن الدولتٌن الذي كان قائ

 

   Product Cycleدورةُ حٌاِة الُمنَتج )الِسلعة( -4

 أن التجدٌد ح بوزنر ــ. فقد أوضVernon فٌرنونو Posner بوزنرٌل من ــقام بصٌاؼة هذه النظرٌة ك 

( قد ٌولُد مٌزًة نسبٌة جدٌدة لدولٍة ما، وسٌكون أو إستخدام طرٌقة إنتاجٌة جدٌدة أي إنتاج سلعة جدٌدة)

 بإستطاعة تلك الدولة اإلستفادة من هذه المٌزة فً توسٌع صادراتها إلى األسواق الدولٌة، طالما بقٌت هذه

. ولكن بوزنر لم ٌبحث عن الكٌفٌة التً تجات المماثلة إلى السوق الدولٌةالمٌزة بعٌدًة عن التقلٌد وطرح المن

 .سٌتحقق ذلك فً هذه الدولة أو تلكبموجبها 

وإستَخَدَم فً تحلٌلِه السلع  م 1966ل فٌرنون اإلجابة عن هذا التساؤل فً مقاٍل لُه ُنِشَر عام لذلك فقد حاو   

التً تسمُح بإستبداِل العمِل محَل رأس ِالماِل أو بالعكس والتً تنتُجها الوالٌات المتحدة ، وقد وضع إسما 

جدٌداً فً  ، ٌكونفالمنتج، أي منتج  Product Cycle دورةُ حٌاِة المنَتُج )السلعة( لنموذجِه تحَت عنوان 

البداٌة فً أسواق الوالٌات المتحدة وٌصبح كثٌر اإلستعمال ثم ٌنتشر وٌجذب إنتباه الناس إلٌه فً الدول 

 .المتحدة ُمَصِدراً لهذا الُمنَتجالصناعٌة األخرى وتكون الوالٌات 

متحدة منه إلى مستوًى عاٍل ات الوبعد ان ٌنمو الطلب األجنبً على هذا المنتج وتصل مبٌعات الوالٌ

ٌُؽري ذلك الشركات األجنبٌة )ؼٌر األمرٌكٌة( فً الشروع بإنتاج هذا الُمنَتج وتصدٌره ، وكاؾٍ  عندئذ سوؾ 

بعد ان ٌصبح نمطٌاً فً الوالٌات المتحدة وتبدأ صادراتها منه باالنخفاض لتقوم الدول األخرى بإنتاجه 

ت من فهم العملٌة اإلنتاجٌة له فهما كامالً وخفض تكلفة إنتاجه لدٌها عن ، بعد ان تتمكن هذه الشركاوتصدٌره

، ومن المحتمل أن تقوم هذه الشركات األجنبٌة بإعادة تصدٌر ذلك الُمنَتج إلى زٌادة اإلنتاج منهُ طرٌق 

. إن ر نفسهالتبدأ سلعة أخرى باألدوا الوالٌات المتحدة نفسها وهذا ٌمثل نهاٌة دورة حٌاة المنتج لتلك السلعة

التوسع فً إنتاج السٌارات فً الدول النامٌة مثل دول أسٌا وأمٌركا الالتٌنٌة على سبٌل المثال ،هو أمر ٌدعو 

إلى التفكٌر بان صناعة السٌارات أوشكت للتحول إلى صناعة نمطٌة )تقلٌدٌة( بٌنما كان إنتاجها فً السابق 

 :ز فٌرنون بٌن أربع مراحل لدورة حٌاة الُمنَتج هًوقد مٌ، ول الصناعٌة المتقدمةعلى الد مقتصراً 

ٌَفتِرض أن التجدٌد واإلمرحلة اإلنتاج الجدٌد - أ ، وٌتم نتاج ٌبدآن فً الوالٌات المتحدة: وفً هذه المرحلة 

 بٌعُه فً أسواِقها.

والٌات المتحدة من زٌادة صادرات المرحلة الطلب األجنبً على هذا المنتج الجدٌد مما ٌؤدي إلى  - ب

 .نتج الجدٌدالم

  ثم ، ومنواألسواق القرٌبة المحلٌة مرحلة إنتاجه من قبل الشركات األجنبٌة وتسوٌقه إلى أسواقها - ت

 .نخفاض حجم الصادرات األمٌركٌة لها

مرحلة قٌام الوالٌات المتحدة األمٌركٌة باستٌراد ذلك الُمنَتج من الدول التً أصبحت ُمنِتجاً كبٌراً له  - ث

 ، وهً مرحلة نهاٌة دورة المنتج .سعار األمٌركٌةعاٍر ُتنافُِس األوبأس
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والبد هنا من اإلشارة إلى ان دورة حٌاة كل منتج تختلؾ مدتها الزمنٌة عن دورة حٌاة المنتجات         

، تكٌٌؾ التكنولوجٌا الُمنَتج، مدة حماٌتِه الفكرٌة، سرعة التعرؾ على طرٌقة إنتاجه لنوعِ  األخرى تبعاً 

 .ة حٌاة المنتجوؼٌر ذلك من األسباب التً تزٌد أو تقلل من المدة الزمنٌة لدور الالزمة إلنتاجهِ 

 

 :ـ سعر الصرف ثالثاً 

 . فعندما ٌقوم مواطن أمرٌكً بشراءعملٌات الشائعة والمألوفة للجمٌعالتجارة المحلٌة من ال عدت 

، وكذلك الثمن بالدوالر األمرٌكً بع ٌدفعالبرتقال من فلورٌدا أو أجهزة الكومبٌوتر من كالٌفورنٌا فهو بالط

، وبذلك ٌمكن إتمام ضاً على الثمن بالدوالر األمرٌكًٌرؼب بائع البرتقال وبائع الكومبٌوتر فً الحصول اٌ

 .بسٌطة نسبٌاً  دكافة المبادالت التجارٌة بالدوالر نظراً الن تلك العملٌات االقتصادٌة التً تتم داخل الدولة تع

أمرٌكً فً الدخول فً عملٌة شراء دراجات ٌابانٌة ، سٌجد ان موضوع العملة  ولكن عندما ٌرؼب تاجر

، الٌن (¥المستخدمة قد أصبح أكثر تعقٌداً حٌث إن ُمَصنِع الدراجات سٌرؼب فً التعامل بالعملة الٌابانٌة )

على التاجر ، فمن أجل القٌام بإستٌراد الدراجات الٌابانٌة سٌتعٌن ( وبذلك$بدالً من الدوالراألمرٌكً )

 .لدفع ثمن الدراجات وإستخدامه األمرٌكً اًوالً شراء الٌن الٌابانً

ل على وعلى نحو مشابه عند ما ٌرؼب مواطن ٌابانً فً شراء سلع أمرٌكٌة سٌتحتم علٌه الحصو   

ذا ، ومن هبالصرؾ األجنبًعقدة على ما ٌسمى . وتنطوي هذه العملٌة الجدٌدة المالدوالرات األمرٌكٌة أوالً 

 .دام مختلؾ أنواع العمالت القومٌةالمثال نستخلص أن التجارة الخارجٌة تنطوي على إستخ

 

  Foreign exchange rateمفهوم سعر الصرف األجنبً :  -أ

سعر  ، وٌتحددلة نقدٌة معٌنة بعملة نقدٌة أخرى: هو نسبة مبادلة وحدة من عمسعر الصرؾ األجنبً    

 .الصرؾ فً سوق الصرؾ األجنبً

ٌن ٌابانً مقابل الدوالر األمرٌكً     فعلى سبٌل المثال ٌمكن ان ٌبلػ سعر الصرؾ األجنبً للدوالر    

( .ففً ظل الصرؾ االجنبً ٌمكن للفرد األمرٌكً شراء دراجة ٌابانٌة الصنع  ¥     الواحد )$/

للٌن الٌابانً فً ، فما علٌه سوى مطالعة أسعار الصرؾ االجنبً ٌن   .    وبإفتراض أن ثمنها ٌبلػ

$( الخاصة به إلى    ( وفً هذه الحالة ٌمكنه تحوٌل مبلػ ) ¥     / الجرٌدة الٌومٌة وسٌجد أنه بلػ )$

ول على ، وعن طرٌق هذه العملة ٌمكنه دفع الثمن لجهة االستٌراد من اجل الحص( ٌن ٌابانً  .    

نبً شانها شان جمٌع األسعار األخرى من أسبوع تتفاوت أسعار الصرؾ األجو، الدراجة بالعملة المطلوبة

 .ى الطلب والعرض السائدة فً السوقخر وفقاً لقوآلإلى أسبوع ومن شهر 

 

 :آلٌة تحدٌد سعر الصرف -ب 

إن تحوٌل مدفوعات العملٌات التجارٌة التً تتخطى اإلطار المحلً ٌتم تحت مظلة مؤسسات ما ٌسمى      

دي الدولً، الذي ٌقوم على وجه الخصوص بتحدٌد طرٌقة وضع أسعار الحاضر بالنظام النقفً وقتنا 

الصرؾ األجنبً وكٌفٌة تدخل الحكومات للتأثٌر على أسعار الصرؾ. والٌزال صندوق النقد الدولً هو 

ٌأتً إٌجاز ألشهر ثالثة أنظمة لتحدٌد أسعار صرؾ العمالت ما وفٌ، ولى إدارة النظام النقدي الدولًالذي ٌت

 التً أُستخدمت فً معامالت التجارة الدولٌة. النقدٌة
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   Fixed exchange ratesنظام أسعار الصرف الثابتة :   -1

ومن أشهر . سعر الصرف الثابت : هو السعر الذي ُتَحِدُدهُ الدولة لُعملَتِها الوطنٌة وتعمل على الحفاظ علٌه

 -:القواعد المتبعة تأرٌخٌاً فً هذا اإلتجاه هً

  Gold standardالتقلٌدٌة قاعدة الذهب  -أ

. ومن الر إلى الٌن أو ؼٌره من العمالتتقوم الحكومات بوضع السعر المحدد الذي ٌتم عنده تحوٌل الدو إذ   

التً بدأ  Gold standardالناحٌة التارٌخٌة تمثل احد أهم أنظمة سعر الصرؾ الثابتة فً قاعدة الذهب 

الدولة تقوم بتحدٌد قٌمة عملتها وفقاً لكمٌة ل هذا النظام كانت م  وفً ظ 1933وحتى  م 1717العمل بها عام 

 .( )بٌن الدول على أساس قاعدة الذهب محددة وثابتة من الذهب ومن ثم إرساء أسعار صرؾ ثابتة فٌما

نحاء أفراد فً كل أل، نفترض ان الضوء على كٌفٌة أداء قاعدة الذهبٌلقً المزٌد من ا التًوالمثال المبسط ا

لم قد أجمعوا على التعامل التجاري بتداول القطع المعدنٌة المصنوعة من الذهب الخالص كوسٌلة للبٌع العا

لفاً بوحدة ــعر ٌحدد ســفإن شراء دراجة فً برٌطانٌا ٌلزم الدفع بقطع من الذهب مقابل س ومن ثموالشراء . 

صرؾ األجنبً طالما إتفق الجمٌع على ( وقطعاً لن تطرأ مشكلة فٌما ٌتعلق بسعر الOunceاألوقٌة الذهبٌة )

أن تصبح قطع الذهب هً العملة المتداولة فً أنحاء العالم كافة، وبهذا فلن تختلؾ التجارة الخارجٌة عن 

 التجارة المحلٌة. حٌث ٌمكن أن تتم كافة عملٌات البٌع والشراء مقابل الدفع بالقطع الذهبٌة.

. فمثالً ر وحدات متباٌنة لعملتها الذهبٌةو قٌام كل دولة باختٌاأما الفارق الذي قد ٌطرأ بٌن الدول فه   

إختارت الملكة فكتورٌا  فً القرن التاسع عشر عملة نقدٌة لبرٌطانٌا توازي ) 
 

 
وهذا ( أوقٌة من الذهب ) 

لػ بأختٌار وزن العملة األمرٌكٌة الذهبٌة لتب Mikinleyهو الجنٌه االنجلٌزي( كما قام الرئٌس األمرٌكً 

(
 

  
من الدوالر ( وفً هذه الحالة ٌصبح الجنٌه االنجلٌزي أثقل وزناً ( أوقٌة من الذهب )وهو الدوالر الذهب 

 $ (5₤ 1، كما ٌبلػ سعر صرفه ) األمرٌكً بخمسة أضعاؾ

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دودٌة عرضه، وعدم تعرضه للتلف نسبٌاً وقلة استخدامه  ألغراض الصناعة.* استخدام الذهب كنقود لمٌزاته المتمثلة فً مح 
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   ألسعار الصرف الثابتة والقابلة للتعدٌل     Bretton Woods)قاعدة برٌتون وودز ) -ب       

من  Keynesفً حقبة الثالثٌات واألربعٌنٌات من القرن العشرٌن ثار االقتصادٌون وعلى رأسهم كٌنز       

جراء األزمات االقتصادٌة التً شهدتها فترة ما قبل الحرب العالمٌة الثانٌة ، لذا فقد عقدوا العزم على تفادي 

، بؽرض المنافسة التصدٌرٌة لة لقٌمة العمالتتكرار تلك الحالة من الفوضى االقتصادٌة والتخفٌضات الهائ

، رأى هؤالء ان قاعدة الذهب كانت بالؽة لى ذلكإ م  وباإلضافة1121التً استشرت إبان الكساد العظٌم سنة 

 .لتضخم واالنكماش ( وإطالة أمدهاالصرامة بحٌث أدت إلى تعمٌق الدورات اإلقتصادٌة ) ا

وفً ظل القٌادة الفكرٌة لكل من جون ماٌنرد كٌنز واألمرٌكً هاري دٌكستر وآٌت إجتمعت الدول عام    

عاصمة والٌة نٌوها مبشٌر حٌث تم التوقٌع على  Bretton Woodsفً مدٌنة برٌتون وودز  م 1944

( لكل عملة نقدٌة وفقاً لكل من اتفاقٌة استبدال النظام القدٌم )قاعدة الذهب( باستخدام قاعدة )سعر التعادل

 .عمالت تحدد وفقاً للدوالر والذهبالدوالر األمرٌكً والذهب وأصبحت أسعار ال

دة برٌتون وودز وقاعدة الذهب القدٌمة هو وجود خاصٌة المرونة وٌتمثل الفارق الجوهري بٌن قاع     

ٌُمكن معالجة مشكلة تؽٌرات لصرؾ عند حدوث إختالل فً التوازنوقابلٌة ضبط أسعار ا ، وبطرٌقة ُمثلى 

 .صرؾ بٌن الدول بسهولةأسعار ال

قاعدة برٌتون وودز كان منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وعلى مدار العقود الثالثة التً تلتها وفً ظل و     

، حٌث كانت معظم التجارة الدولٌة والتموٌل تتم عن طرٌق الدوالر كما ةدوالر األمرٌكً هو العملة الرئٌسال

، مما تسبب فً زٌادة عجز المٌزان التجاري األمرٌكً نتٌجة ل الدوالركانت ؼالبٌة المدفوعات تتم فً مقاب

بجانب زٌادة عجز المٌزانٌة العامة للدولة من جراء تموٌل الحرب ، ع قٌمة الدوالر بصورة مبالػ فٌهاإرتفا

تضخم مخزون م  1971، وبحلول عام خارجٌة من قبل الشركات األمرٌكٌةالفٌتنامٌة وتزاٌد االستثمارات ال

 األرصدة الدوالرٌة السائلة بصورة هائلة إلى الحد الذي واجهت فٌه الحكومة صعوبات بالؽة للحفاظ على

أعلن الرئٌس األمرٌكً رٌجارد نٌكسون رسمٌاً م  1971/آب/15. وفً ٌوم تعادل الرسمٌة وحماٌتهاأسعار ال

قاعدة برٌتون وودز  قطع الرابطة بٌن كل من الدوالر األمرٌكً والذهب إلى ؼٌر رجعة واضعاً بذلك نهاٌة 

 .وقاعدة الذهب

 

  Government interventionقاعدة التدخل الحكومً  –ج      

، فانه ٌتعٌن علٌها التدخل فً أسواق الصرؾ األجنبً ترؼب الحكومة فً تثبٌت سعر الصرؾعندما        

 للحفاظ على السعر ونجد هذا التدخل من خالل:

ببٌع العمالت األجنبٌة أو شرائها بؽرض التأثٌر على أسعار الصرؾ. فعلى سبٌل المثال قد قٌام الحكومة   ــ 

، وهو ً بما قٌمتُه ملٌار دوالر أمرٌكًٌوم محدد بشراء كمٌة من الدٌنارالعراق فً تقوم الحكومة العراقٌة

 .إرتفاع فً قٌمة الدٌنار العراقًاألمر الذي سٌؤدي إلى 

حٌث فً مثالنا السابق تقوم الحكومة فً العراق بمعالجة انخفاض سعر الصرؾ  استخدام السٌاسة النقدٌة،ــ  

وذلك عن  لقطاع الخاص لزٌادة الطلب على العملة المحلٌة )الدٌنار(لعملتها )الدٌنار( من خالل جذب ا

الدول . وعلى إفتراض ان أسعار الفائدة قد إرتفعت فً العراق مقارنة بمثٌالتها فً طرٌق رفع أسعار الفائدة

 علٌه ، سٌسفر ذلك عن قٌام المستثمرٌن بتحوٌل أموالهم إلى الدٌنار العراقً وزٌادة الطلب الخاصاألخرى

 .مما ٌؤدي إلى ارتفاع قٌمته
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وتعد طرٌقة التدخل الحكومً إحدى أهم الوسائل المستخدمة لتثبٌت سعر صرؾ العمالت النقدٌة ضمن نظام 

 .م الدولً النقدي فً وقتنا الحاضرالتً ُتعتبر أهم أركان النظاأسعار الصرؾ الثابتة 

 

   Flexible exchange ratesنظام أسعار الصرف المرنة  -2

الركن األخر للنظام الدولً النقدي فً هذا الوقت. وٌمكن القول بان الدولة تشكل أسعار الصرؾ المرنة      

تتمتع بأسعار صرؾ مرنة عندما تتحرك أسعار الصرؾ دون قٌود فً ظل تأثٌر كل من العرض والطلب. 

اءات لتدعٌم مثل هذا ٌة إجر، وال تتخذ أالحكومة بإعالن سعر الصرؾ وتحت مظلة هذا النظام ال تقوم

 .السعر

وهو أسعار الصرؾ العائمة وذلك لإلشارة إلى نفس المعنى. وفً وقتنا وٌتم إستخدام مصطلح آخر    

ة وهً الوالٌات لمناطق اإلقتصادٌة الثالث الرئٌسالحاضر ٌتم إستخدام أسعار الصرؾ المرنة من قبل ا

وفً تلك المناطق تتحدد تحركات أسعار الصرؾ بصفٍة المتحدة األمرٌكٌة ودول القارة األوربٌة والٌابان 

أساسٌة وفقاً للعرض والطلب الخاص على السلع والخدمات واإلستثمارات وهنا تقؾ الحكومة على الحٌاد 

حٌث تسمح بان تحدد سوق الصرؾ األجنبً قٌمة العملة المحلٌة تماماً كما تسمح لها بتحدٌد قٌمة األؼذٌة أو 

 .أسهم الشركات وؼٌرهاات أو أسعار الماكن

  Managed exchange ratesَظاو أسعاس انصشف انًٕجٓت 2  -3

لموجهة نظاماً وسطاً بٌن كل من سٌاسة نظام سعر الصرؾ الثابت )الصارم( انظام أسعار الصرؾ  دٌُع    

ن وسٌاسة نظام سعر الصرؾ المرن )العائم( وفً هذا النظام ٌتم تحدٌد أسعار الصرؾ بصفة أساسٌة م

خالل قوى السوق )العرض والطلب( وإن كانت الحكومات تقوم ببٌع العمالت أو شراؤها أو تؽٌٌر عرضها 

النقدي للتأثٌر على أسعار الصرؾ. وأحٌانا ما تسٌر الحكومات عكس إتجاه األسواق الخاصة وأحٌانا أخرى 

اءلت أهمٌة هذا النظام من ولقد تض، شأِنها توجٌه تحركات سٌاساتها ٌصبح لدٌها )مناطق مستهدفة ( من

 .أنظمة سعر الصرؾ الثابت أو المرنخالل إتجاه الدول بشكل متزاٌد نحو 

 

 Balance of Payment:ـ مٌزان المدفوعات رابعاً 

 مفهوم مٌزان المدفوعات  -1

ء هو حساب مختصر لكافة المعامالت التجارٌة والمالٌة والنقدٌة التً تتم بٌن المقٌمٌن فً بلد معٌن سوا   

ة زمنٌة معٌنة هً سنة فً أكانوا أشخاصا أم مشروعات أم حكومة مع المقٌمٌن فً دول أخرى خالل مد

 .العادة

 أهمٌة مٌزان المدفوعات 

ٌُساعَدها فً      ان الؽرض من مٌزان المدفوعات هو إعالم الحكومة بالمركز اإلقتصادي الخارجً للبلد ل

 .اتها النقدٌة والمالٌة والتجارٌةرسم سٌاس

 تنظٌم مٌزان المدفوعات
وهو الجانب الذي تسجل فٌه  الحساب الدائنٌتكون مٌزان المدفوعات من جانبٌن أحدهما ٌدعى      

 المعامالت االقتصادٌة كافة التً تمكن الدولة من أن تتسلم إٌرادات من العالم الخارجً ومن أمثلة ما ٌسجل
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ض وإستثمارات ج والفوائد واألرباح الناجمة من قروفً هذا الجانب قٌم الصادرات من السلع إلى الخار
 .ؼٌرها، وكذلك قٌم خدمات النقل والتأمٌن التً ٌؤدٌها المقٌمون إلى األجانب والمقٌمٌن فً الخارج

الجانب الذي تسجل فٌه المعامالت االقتصادٌة كافة التً تلتزم  الحساب المدٌن وهوأما الجانب اآلخر فهو    
. ومن األمثلة التً تسجل فً هذا الجانب قٌم اإلستٌرادات من دي مدفوعات إلى الخارججبها ان تؤالدولة بمو

السلع وقٌم خدمات النقل والسٌاحة التً ٌؤدٌها األجانب للمواطنٌن وكذلك قٌم الذهب المستورد وؼٌر ذلك مما 
 ٌترتب علٌه من مدفوعات إلى الخارج. 

رٌة عملة أجنبٌة للدولة، فُتسمى آنذاك بالجانب الدائن وٌتم وبتعبٌر آخر )) إذا ما جلبت العملٌة التجا   
ٌُعرؾ هذا بالجانب المدٌن  تسجٌلها كعنصر إٌجابً وإذا ما تضمنت العملٌة التجارٌة إنفاق عملة أجنبٌة 

 ((.جانب المدٌن، أما الواردات فتمثل الالصادرات الجانب الدائن فأنوتسجل كعنصر سالب. وبصفة عامة 

 
 ألساسٌة لمٌزان المدفوعات المكونات ا -2

إذا ما أرٌد لمٌزان المدفوعات ان ٌكون أكثر من مجرد بٌانات تبٌن حقوق الدولة على العالم الخارجً أو    
حقوق العالم الخارجً على الدولة وإذا ما أرٌد له ان ٌكون أداة تحلٌل اقتصادٌة فانه ٌنبؽً ان ٌصنؾ 

أربعة أنواع ممن الحسابات ٌختص كل حساب بنوع معٌن من  تصنٌفاً أخر ٌمكن التمٌٌز من خالله بٌن
 :ـمالت الدولٌة ، وهذه الحسابات هًالمعا

 الحساب الجاري. - أ
                                                                                                            .                                                                                                                            حساب رؤوس األموال - ب

 حساب التحوٌالت من طرؾ واحد. ج ـ

 .حساب الذهب النقدي -د  
 

 -:ٌأتً تعرٌؾ بكل من هذه الحسابات وفٌما
 :الحساب الجاريأـ 

 :ن الدولة والعالم الخارجً وٌتضمنبٌ وتسجل فٌه قٌم جمٌع السلع والخدمات المتبادلة

السلع فقط وٌطلق على السلع المسجلة فٌه مصطلح الصادرات : تسجل فٌه تجارة الحساب التجاري -1
واالستٌرادات المنظورة كما ٌطلق على الفرق بٌن قٌمة هذا النوع من الصادرات وقٌمة هذا النوع من 

زان التجاري ٌساوي الصادرات المنظورة ـ االستٌرادات أن المٌ االستٌرادات إصطالح المٌزان التجاري أي
 المنظورة. 

 
 :حساب الخدمات  -2

،  غٌر المنظورةوٌطلق على الصادرات واالستٌرادات من الخدمات مصطلح الصادرات واالستٌرادات    

قل والصادرات من الخدمات تشمل جمٌع الخدمات التً ٌؤدٌها المقٌمون إلى األجانب كخدمات السٌاحة والن

 شمل جمٌع الخدمات التً ٌؤدٌها األجانب للمقٌمٌن .ها أما االستٌرادات من الخدمات فتوالتأمٌن وؼٌر

 حساب رؤوس األموال :  -ب

الت الدولٌة التً تتعلق بالملكٌة والدٌون وهو ٌتضمن األسهم متسجل فً هذا الحساب جمٌع المعا   

والقروض تحت الطلب وهو ٌتكون من قسمٌن حساب  والسندات والعمالت والودائع فً البنوك والحواالت

األموال كاالستثمارات المباشرة فً المصانع فً الخارج وحساب رؤوس  الطوٌلة األجلرؤوس األموال 

القصٌرة األجل الذي تسجل فٌه كل ما ٌستحق الدفع خالل مدة تقل عن السنة كالودائع المصرفٌة والقروض 

 تحت الطلب وإذونات الخزٌنة .
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 :التحوٌالت من طرف واحد - جـ

وتسجل فً الحساب التحوٌالت من طرؾ واحد التً تتم بدون مقابل ومثال هذه التحوٌالت هو الهداٌا    

ٌمٌن أم من المقٌمٌن إلى والهبات والتعوٌضات من قبل األفراد والحكومات سواء أكانت من األجانب إلى المق

 .األجانب

 :حساب الذهب النقدي - د

نه وسٌلة دفع تتمتع بقبوٍل معظم الدول بوصفه موجودات نقدٌة وألالى ٌة خاصة بالنسبة للذهب أهم   

لة األجنبٌة عن . ومادام الذهب مقبوالً عالمٌاً فان بإمكان أي بلد أن ٌحصل على أي نوع من الُعمعالمً

 .طرٌق تصدٌر الذهب

كاملٍة عن جانبً دفوعات على بٌاناٍت مٌزان الم اأن ٌحصل محاسبو لكن من الناحٌة العملٌة الٌمكن       

إلى التقدٌر من واقع بٌانات  كِل عملٌٍة  تتم  مع الخارج على حدة ، إذ أنهم ٌلجأون فً العدٌد من البنود

إحصائٌة مستقلة كتقارٌر الكمارك عن الصادرات واإلستٌرادات المنظورة وتقارٌر البنوك عن التؽٌرات فً 

مٌزان المدفوعات على مجامٌع مختلفة لكِل من الجانب   رووإن حصَل ُمقدِ  أرصدة ؼٌر المقٌمٌن وؼٌر ذلك

ٌُدخلوَن بنداً آخر للموازنة   وهذا البند  ٌُدعى الخطأ والسهوالدائن والجانب المدٌن فإنهم فً هذه الحالة 

  .سٌتكفل بتحقٌق المساواة بٌن الجانب الدائن والجانب المدٌن

 

 توازن مٌزان المدفوعات  -3

فً مسك الدفاتر الذي  .عات على أساس نظام القٌد المزدوجمن الناحٌة النظرٌة ٌبنى مٌزان المدفو      
خر مدٌن فعملٌة تصدٌر سلعة مثالً تقود إلى إجراء آلٌتضمن ان لكل عملٌة اقتصادٌة قٌدٌن احدهما دائن وا

خر مدٌن آة ذاتها وقٌد ( ٌسجل تصدٌر السلعن فً مٌزان المدفوعات قٌد دائن )فً الحساب الجاريقٌدٌ
. وإن بناء ال القصٌر األجل أو الذهب النقدي( ٌسجل حركة رأس المبالقٌمة نفسها )فً حساب رأس المال

، أي أن المجموع الكلً لبنود الجانب الدائن اس ٌعنً أن ٌكون متوازناً دائماً مٌزان المدفوعات على هذا األس
. لكن التساوي الحسابً بٌن الجانب الدائن بنود الجانب المدٌنمجموع الكلً لالبد أن ٌتساوى تماماً مع ال

والجانب المدٌن فً مٌزان المدفوعات لٌس له أي مؽزى إقتصادي وهو ال ٌوضح شٌئاً عن المركز 
، إذن لٌس القتصادي الخارجً حسناً أو سٌئاً االقتصادي الخارجً للبلد ألنه متحقق دائماً سواءاً كان المركز ا

ساوى الجانب الدائن مع الجانب المدٌن لكن المهم هو الكٌفٌة التً ٌتحقق بها مثل هذا التعادل أي المهم أن ٌت
بٌة بل من وجهة النظر ان المهم هو ما إذا كان مٌزان المدفوعات مختالً أو متوازناً لٌس من الناحٌة الحسا

 . االقتصادٌة
ل حساب فرعً من حسابات مٌزان ان توازن مٌزان المدفوعات حسابٌاً ال ٌعنً بالضرورة ان ك   

المدفوعات كالحساب الجاري أو حساب رؤوس األموال أو حساب الذهب ٌكون متوازناً إذ ٌمكن أن ٌكون 
كل حساب من هذه الحسابات الفرعٌة على انفراد فً حالة فائض أو فً حالة عجز )أي أن اإلٌرادات لكل 

أجل الوقوؾ على حالة المركز اإلقتصادي الخارجً  ( لهذا ومنقد تزٌد أو تقل من المدفوعات فٌهحساب 
النظر لٌس إلى مٌزان المدفوعات ككل إنما إلى الحسابات الفرعٌة للمٌزان وتحلٌل أسباب العجز للبلد ٌتعٌن 

. إذ من الممكن ان تكون الحسابات الفرعٌة فً حالة اختالل كبٌر لكنها ال تظهر عند النظر أو الفائض فٌها
. لهذا فان الالت معاكسة فً الحسابات االخرىدفوعات ككل الن هذه االختالالت تقابل باختإلى مٌزان الم

مصطلحات الفائض أو العجز تستخدم فً الواقع لتشٌر إلى حساب فرعً أو مجموعة من الحسابات الفرعٌة 
 .ٌزان المدفوعات ولٌس للمٌزان ككلفً م
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 :لجة االختالل فً مٌزان المدفوعاتمعا -4
إذا كان هناك اختالل فً مٌزان المدفوعات أي عدم توازن فان  انه االقتصادٌةالفكرٌة رس المدااكدت    

 :جة ذلك االختالل بعدة وسائل منهاالضرورة تدعو لمعال

ٌعتقدون إنُه عندما ٌصاب مٌزان المدفوعات بإختالٍل معٌن فان هذا االختالل  التقلٌدٌون ) الكالسٌك ( - أ
وبشكل ت فً األسعار وهذه التؽٌرات فً األسعار ستترك آثاراً تؤدي اداث تؽٌرسٌولد عوامل من شانها إح

 :ووفق التحلٌل األتً تلقائً إلى إعادة توازن مٌزان المدفوعات
فاض عند إنخفاض األسعار فً الداخل فان ذلك ٌجعل السلع أرخص نسبٌاً من السلع فً الخارج وهذا اإلنخ

 :فً األسعار ٌؤدي إلى نتٌجتٌن

 .رخٌصة مقارنًة بالسلع فً الخارج :ـ زٌادة صادرات البلد ألن السلعة أصبحتلى إلوا
حصول   اي لى نسبٌاً عالسلع فً الخارج أصبحت أ اسعار :ـ نقص استٌرادات البلد من الخارج النوالثانٌة 

 .ٌعمل على تصحٌح مٌزان المدفوعات الذي من شأنه أن فائض فً المٌزان التجاري
 : لجة اإلختالل فً مٌزان المدفوعاتومعا الحدٌث االقتصاديالفكر  - ب

إتباع إحدى ٌزان المدفوعات ممكن من خالل ٌرى أصحاب هذه المدرسة أن معالجة اإلختالل فً م       
 :التٌةالوسائل ا

تؽٌٌر اإلنفاق العام من خالل السٌاسة المالٌة والنقدٌة فالسٌاسة المالٌة تشٌر إلى تؽٌٌر اللجوء إلى سٌاسة  -1
لنفقات الحكومٌة أو الضرائب أو كلٌهما فعند زٌادة النفقات الحكومٌة أو تخفٌض الضرائب، فان هذا ٌؤدي ا

إلى زٌادة االنتاج المحلً والدخل من خالل زٌادة حجم الطلب الكلً وهذا ٌؤدي إلى زٌادة االستٌرادات 
والدخل االنتاج لى انخفاض فـان ذلك ٌؤدي اوعلى العكس من ذلك عند تخفٌض النفقات وزٌادة الضرائب 

لسٌاسة النقدٌة فعند زٌادة عرض النقد تنخفض الى اوكذلك األمر بالنسبة  ،تخفٌض االستٌرادات ومن ثم
 .زٌادة االستٌرادات والعكس بالعكسالفائدة فٌزداد اإلستثمار والدخل وهذا ٌؤدي إلى 

رؾ ٌتحول اإلنفاق من السلع سٌاسة تؽٌٌر سعر الصرؾ )تخفٌضُه أو رفعُه( فعند تخفٌض سعر الص -2
لى نسبٌاً من السلع المحلٌة أما عسعر الصرؾ ٌجعل السلع األجنبٌة أ األجنبٌة إلى السلع المحلٌة ألن تخفٌض

إذا رفع سعر الصرؾ فان اإلنفاق ٌتحول من السلع المحلٌة إلى األجنبٌة الن السلع األجنبٌة تكون فً هذه 
 .ٌةلة أرخص نسبٌاً من السلع المحلالحا

الرقابة المباشرة والتً تتألؾ من التعرٌفات الكمركٌة ونظام الحصص والقٌود األخرى إتباع سٌاسة  -3
فرض تعرٌفة كمركٌة عالٌة على سلعة معٌنة أو مجموعة من السلع  فعنداألموال  على حركة السلع ورؤوس

 .مدفوعاتحٌح اإلختالل فً مٌزان التص من ثمفان ذلك من شانه أن ٌقلل من إستٌرادها و
 

 :ـنموذج لمٌزان المدفوعات

دة حساب تً لمٌزان المدفوعات مركب بتصنٌؾ ثنائً لجمٌع الفقرات الرئٌسة التً تؤلؾ عاآلنموذج الا   
. فهو من ناحٌة ٌوضح الحسابات المختلفة التً ٌتكون منها مٌزان المدفوعات وبنوده المعامالت الدولٌة للبلد

 .ة من هذه الفقرات دائنة أم مدٌنةما إذا كانت كل فقر وفقراته ومن ناحٌة اخرى ٌبٌن
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 ) نموذج لمٌزان المدفوعات ( 
 

 دائن   مدٌن  : الحساب الجارياوالً     

 الحساب التجاري  -1

 السلع المستوردة - أ

 السلع المصدرة   - ب

 حساب الخدمات -2

 النقل - أ

 ما ٌقدم من قبل األجانب من خدمات وسائط النقل .. الخ -1

 قبل المقٌمٌن لألجانب من خدمات وسائط النقل. ما ٌقدم من -2

 نفقات السفر - ب

 فً األقطار األجنبٌة  -1

 نفقات األجانب فً داخل البلد  -2

 .الفوائد واألرباح -ج

 المدفوعات لألجانب لقاء استثماراتهم فً الداخل  -1

 المتسلمة من الخارج لقاء استثمارات المقٌمٌن هناك  -2

 :خدمات الصٌرفة والتامٌن -د

 من قبل المؤسسات األجنبٌة  ما ٌقدم -1

 .لألجانب من قبل المؤسسات المحلٌةما ٌقدم  -2

 هـ ـ نفقات الحكومة 

 نفقات حكومة البلد فً الخارج  -1

 نفقات الحكومات األجنبٌة فً داخل البلد  -2

 .ثانٌاً: حساب رؤوس األموال 

 الطوٌل األجل: -1

 شراء السندات المالٌة من األجانب  - أ

 ألجانب بٌع السندات المالٌة إلى ا - ب

 :القصٌرة األجل -2

 زٌادة أرصدة البلد فً الخارج -أ 

 نقص أرصدة األجانب فً الداخل  -ب 

 
 

 زٌادة أرصدة األجانب فً الداخل -ج 

 نقص أرصدة البلد فً الخارج  -د 

 : التحوٌالت من طرف واحد ثالثاً 

 التحوٌالت الخاصة -1
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 تحوٌالت األشخاص والمشروعات إلى الخارج  - أ

  التحوٌالت المتسلمة من الخارج - ب

 تحوٌالت الحكومة  -2

 المنح والتعوٌضات الممنوحة للبلدان األخرى  - أ

 المنح والتعوٌضات المتسلمة من البلدان األخرى  - ب

 : حساب الذهب رابعاً 

 االستٌرادات من الذهب  -1

 الصادرات من الذهب  -2

x 
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 خامساً: سٌاسات التجارة الخارجٌة فً ظل العولمة 

 Globalizationمفهوم العولمة  -1

الٌكاُد المرُء ٌطالُِع أٌاً من صحِؾ الٌوم إال وٌجُد أمامُه أحَد أحدث اإلتجاهات التً تنطوي علٌها       

ٌُِسهَم فً َفهِمنا للقضاٌا العولمة فما هو المعنى الدقٌق لُمصَطلِح العولمة ؟ وكٌؾ ٌُ  مكن لعلِم اإلقتصاد أن 

 بالعولمة ؟ . ةالمتصل

. وهً عملٌة  تنشأ خاللها اإلنتشار فً مداه أو تطبٌقه)دولً(  عالمً تعنً جعل الشًء : العولمة    

قام . وفً الحقٌقة أن العولمَة عملٌٌة إقتصادٌٌة فً  الموالثقافٌة والسٌاسٌة ... وؼٌرها ارٌةالمؤسسات التج

  .. ، وهو ماٌُهُمنا فً هذا الموضوعاألول

بٌن  Economic Integrationٌَشٌُع إستخداَم ُمصطلح العولمة للتعبٌر عن زٌادة التكامل اإلقتصادي        

ً ذلك النمو الهائل لتدفق السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود بٌن الشعوب وهً الزٌادة المتمثلة ف

والواردات  Exportsتلك الزٌادة الكبٌرة فً حصة الصادرات  العولمة. ولعل احد أهم عناصر الدول

Imports ففً الوالٌات المتحدة وفً ظل االنخفاض المتواصل فً تكلفة ن الناتج القومً للكثٌر من الدولم .

واالتصاالت تتقلص التعرٌفة الجمركٌة وؼٌرها من عوائق التجارة ، بل قد تزاٌدت حصة التجارة من  النقل

الناتج القومً إلى أكثر من الضعؾ فً الخمسٌن عاماً األخٌرة . وإحتدمت المنافسة بٌن المنتجٌن األمرٌكٌٌن 

 .قرارات التسعٌر وأسالٌب اإلنتاج وؼٌرهم فً جمٌع أنحاء العالم حول

ذاتها حٌث تتوزع مراحل   Production Processزٌادة فً تخصص العملٌة اإلنتاجٌة وقد صاحب ذلك    

التً   Barbie الشهٌرة باربً فً مثال إنتاج الدمى  اإلنتاج المختلفة بٌن العدٌد من الدول ، كما هو الحال

جان البالستك والشعر أما هٌاكل تؤخذ أجزائها المختلفة من هنا وهناك . فتاٌوان والٌابان هما اللتان تنت

ي العمالة والقطن العرائس وأصباغ الزٌنة فتاتً من الوالٌات المتحدة بٌنما تتخصص الصٌن  فً عنصر

 .الالزم للمالبس

أما عملٌة التجمٌع فقد إنتقلت من تاٌوان والٌابان إلى بعض الدول التً تنخفض فٌها أجور العمال    

سنتا منها مقابل العمالة الصٌنٌة و  35$ تذهب 11..وٌبلػ سعر الدمٌة الواحدة كاندونسٌا ومالٌزٌا والصٌن 

أما ، رة أرباح لهونك كونج وتكالٌؾ نقلأخرى للمواد اآلتٌة من الخارج ودوالر واحد فً صوسنتاً  65

ٌق لتسوباإلضافة إلى تكالٌؾ ا   Matteiالدوالرات الثمانٌة المتبقٌة فهً تؽطً أرباح الشركة المنتجة 

 .والنقل داخل الوالٌات المتحدة
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هذا وتشٌر األدلة إلى أن تجزئة العملٌة اإلنتاجٌة على هذا النحو امر شائع فً الكثٌر من االنشطه         

 الصناعٌة فً الوالٌات المتحدة وؼٌرها من الدول ذات الدخول المرتفعة.

ٌن األسواق المالٌة ومن مظاهر هذا التكامل هو زٌادة التكامل بالعنصر اآلخر فً منظومة العولمة     

وتقارب معدالت الفائدة بٌن الدول.وتتمثل أهم    Borrowingواإلقتراض   lendingسرعة اإلقراض

األسباب  الباعثة على زٌادة التكامل بٌن األسواق المالٌة فً الؽاء القٌود على تدفق رؤوس األموال بٌن 

ات التً دخلت على األسواق المالٌة كاستخدام أنواع جدٌدة من األدوات الدول وانخفاض التكالٌؾ ، والتطور

 . financial instrumentsالمالٌة 

وقد أدى التكامل االقتصادي بال شك إلى حصول بعض الدول على مكاسب طٌبة من التجارة حٌث          

رع إلى اإلقتراض من الدول ، أن تساإلى رؤوس األموال ألؼراض إنتاجٌةأصبح باستطاعة الدول المحتاجة 

، بٌنما ن المدخرات ففً العقدٌن األخٌرٌن كانت الٌابان هً أكثر دول العالم إقراضاً ـالتً لدٌها فائض م

  ً ــار القومــة األكثر إقتراضا، بسبب إنخفاض معدل اإلدخــً الدولـــكانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ه

National Saving Rate عض الصناعات التً تتمتع بها بعض الصناعات األمرٌكٌة الكبرى  ودٌنامٌكٌة ب

 .لحٌوٌةمثل الكومبٌوتر والتكنولوجٌا ا

مكاسب هائلة فً التجارة كانخفاض األسعار وزٌادة وقد تمخض التكامل فً السلع واألسواق المالٌة عن    

 بعض اآلثار الجانبٌة األلٌمة االبتكارات وتحقٌق معدالت نمو اقتصادي أسرع ومع ذلك لم ٌخل األمر من 

ومن أمثلة ذلك البطالة وفقدان األرباح وهو ٌحدث عندما الٌجد اإلنتاج المحلً لنفسِه مكاناً بسبب مزاحمة 

وعندما ٌفقد عمال النسٌج وظائفهم أو ٌتعرض مزارعوا فول الصوٌا  ألسعار،ة اضمنتجات األجنبٌة منخفال

. ومن الطبٌعً ن بانخفاض أسعار الطعام والمالبسً تمتع المستهلكٌإلى اإلفالس فإنهم الٌجدون عزائهم ف

  Protectionisms من أنصار سٌاسة الحماٌة    International Trade ولٌةأن ٌصبح ضحاٌا التجارة الد

 . Quotasوحصص اإلستٌراد المقننة  Tariffs عن المناداة  بفرض التعرٌفِة الكمركٌة  الٌتوقفونالذٌن 

إلى حدوث أزمات مالٌة دولٌة كالتً حدثت   Financial Integration قد ٌؤدي التكامل المالً كما      

فً كل من تاٌالند والمكسٌك وروسٌا فً أوآخر التسعٌنات عندما إمتدت آثار المشكالت اإلقتصادٌة إلى 

تصادٌة كنتٌجة مباشرة أسواق األسهم والسندات فً جمٌع أنحاء العالم وكثٌراً ما تتفشى عدوى المشكالت اإلق

لإلرتباط الشدٌد بٌن االسواق بٌنما ٌضع المستثمرون االمرٌكٌون اموالهم فً تاٌالند سعٌاً وراء عائدات أكبر 

رائحة المشكالت األمرالذي قد ٌؤدي إلى وقوع ازمات  تراهم ٌسارعون إلى سحب اموالهم عندما ٌشمون

اسعار الفائدة أو دعمها لمواجهة عملٌات المضاربة  مالٌة خاصًة عندما تلجا بعض الدول إلى مساندة

   Massive Speculative .مة خالض

ولمة عدداً من القضاٌا الجدٌدة أمام صانعً السٌاسة .. فهل ٌمكن إعتبار مزاٌا وهكذا تطرح دول الع     

؟ تفكك اجتماعًول فً صورة تمزق أو عن الخسائر المحلٌة التً تتكبدها بعض الد التجارة تعوٌضا كافٌاً 

ٍة تهدد هل تلجا الحكومات إلى منع المستثمرٌن من تحرٌك رؤوس أموالهم داخل البالد أو خارجها بسرع

؟ وهل ٌؤدي التكامل االقتصادي إلى مزٌد من التفاوت وانعدام المساواة ؟ هل تقوم إستقرار االسواق المحلٌة

إن هذه االسئلة هً التً ؟ ه صعوبات مالٌةر للدول التً تواجالمؤسسات الدولٌة بمنح قروض كحل أخٌ

 .الذٌن ٌحاولوَن التصدي للعولمةِ  ُتشِؽُل عقوَل صانعً السٌاسِة فً جمٌِع أنحاء العالم
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 وادواتهامفهوم السٌاسة التجارٌة  -2

تدفق التجارة : هً القٌود والتنظٌمات التجارٌة التً َتفِرُضها الدول للتأثٌر على حرٌة السٌاسة التجارٌة

  -. ومن أدواِت السٌاسِة التجارٌة:لدولٌة عبر حدودهاا

ٌُفرض على السلع التجارٌة التً تعبر حدود الدولة أو المنطقه التعرٌفة الكمركٌة - أ : هً ضرٌبه أو رسم 

 .مركٌة مع الحدود السٌاسٌة للدولةالكمركٌة وعادًة  ما تتطابق المنطقه الك

ٌُمكن أن ُتفَرض على السلِع المارة بالم      (نطقِة الكمركٌِة إلى بلٍد ثالث وهنا تسمى رسوم )الترانزٌتو

Transit Duties   رسوم المرور، وعندما ُتفرض على السلع المصدرة من البلد إلى الخارج تسمى رسوم

 .ُتفَرض على السلع الداخلة للبلد رسوم إستٌراد عندماوتسمى تصدٌر، 

نها تؤدي إلى رفع سعر تلك السلعِة مقارنًة فاالمستوردة  فعندما ُتفرض التعرٌفة الكمركٌة على السلعة   

 منها.  ةالمستورد الكمٌاتٌؤدي إلى خفض  من ثمبالمنتج المحلً مما ٌؤدي إلى خفض كمٌة إستهالكها و

: هً قٌد كمً مباشر على مقدار السلعة المسموح باستٌرادها أو بتصدٌرها وان حصص نظام الحصص - ب

صص التصدٌر فالحكومة قد تحدد إستٌراد سلعٍة معٌنٍة عن طرٌق تحدٌد حصٍة االستٌراد أكثر شٌوعا من ح

قٌد الحصة أكثر القٌود التجارٌة أهمٌة بعد  دمعٌنٍة أو تخصٌص مبلٍػ معٌٍن إلستٌرادها خالل مدة معٌنة وٌع

 التعرٌفة الكمركٌة. 

تلك التً ُتباع بها فً الداخل : هو تصدٌر السلعة وبٌعها فً الخارج بإسعاٍر تقل عن  سٌاسة اإلغراق -جـ

 .المنافسٌن واإلؼراق قد  ٌكون دائمٌاً أو مؤقتا أو بقصد إستبعاد

 

 أنواع سٌاسات التجارة الخارجٌة  -3

 سٌاسة التجارة الحرة  - أ

ٌطلق اصطالح سٌاسة حرٌة التجارة على الوضع الذي التتدخل فٌه الدولة فً العالقات التجارٌة       

 -:ه السٌاسة على أساس الحجج اآلتٌةصار حرٌة التجارة عن هذالدولٌة. وٌدافع أن

إن حرٌَة التجارة تتٌح للدولة التمتع بمزاٌا تقسٌم العمل والتخصص الجؽرافً وٌتوقؾ تقسٌم العمل على  -1

 مدى اتساع االسواق فاذا كانت هناك حرٌة فً التبادل تصبح األسواق واسعة.

فً التكالٌؾ النسبٌة وٌرجُع ذلك إلى أن عوامل اإلنتاج توجد فً تقوم التجارة الدولٌة نتٌجًة لإلختالؾ  -2

دوٍل مختلفٍة بنسٍب متباٌنٍة فمثالً رأس المال ٌوجد بكثرة فً الوالٌات المتحدة واألرض الزراعٌة تتوفر 

فً أُسترالٌا والعمل فً الهند لذلك ٌتعٌن إنتاج السلع التً تحتاج إلى مساحة واسعة من األراضً فً 

لٌا والتً تحتاج إلى كثافٍة فً رأس المال فً الوالٌات المتحدة والتً تحتاج إلى األٌدي العاملة فً إسترا

 .لن ٌتحقق إال فً ظل حرٌة التجارةالهند ومن ثم ٌتم التبادل بٌن هذه الدول وهذا 

 .وإنتشارهافً ظل حرٌة التجارة  ٌصعب قٌام المنشاة االحتكارٌة  -3

 

 ةسٌاسة الحماٌة التجارٌب ـ 

الحالة التً َتسَتخِدم فٌها الدولة سلطتها العامة للتاثٌر فً حجم المبادالت الدولٌة أو إتجاَهها أو  بهاٌُقَصد 

أنصار حماٌة التجارة ال  وإن، دخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌةتسوٌَتها. والحماٌة هً مظهر من مظاهر ت

مزاٌا تقسٌم العمل الدولً لكنهم ٌرون ان هناك ٌعترضون على ما لحرٌة التجارة من مزاٌا فهم ٌؤمنون ب
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مل ولو ادى األمر إلى التضحٌة ببعض مزاٌا تقسٌم الع، ل على تحقٌقهااهدافاً اخرى للمجتمع ٌنبؽً العم

 :والتخصص وٌقدمون الحجج اآلتٌة

اعة . فالصناعد على بقاء األموال داخل البلدضرورة مساعدة الصناعات الوطنٌة وحماٌتها الن ذلك ٌس -1

 .ال عند استٌرادهاالمحلٌة تمكن الدولة من الحصول على السلعة محلٌاً بدالً من انفاق األمو

ب الحماٌة ضرورٌة النها تمكن الدولة من انتاج بعض السلع التً ٌتعذر الحصول علٌها فً فترات الحرو -2

 .وانقطاع وسائل التبادل الخارجً

 .ة االستخدام وتقلٌل البطالةوزٌادتوسع الصناعة المحلٌة  ىلإتؤدي الحماٌة  -3

كالٌؾ اإلنتاج الحماٌة أن التعرٌفة الكمركٌة ضرورٌة لتعوٌض المنتج المحلً الفرق بٌن تٌعتقد أنصار  -4

 .فً الداخل والخارج

 

ومن الُحجج اإلقتصادٌة التً نادى بها أنصارالحماٌة هً حجة حماٌة الصناعات الناشئة وتتلخص فً أن    

مراحلها األولى تكون مرتفعة لذلك ٌجب حماٌتها من الصناعات االجنبٌة العرٌقة  التكالٌؾ الصناعٌة فً

حتى تنخفض تلك التكالٌؾ فً المرحلة الثانٌة وعندئذ تستطٌع الدولة ازالة القٌود الحمائٌة دون أن ٌصٌبها 

فردرٌك  وأكملها االلمانً م 1791ضرر وهً حجة نادى بها أول األمر األمرٌكً الكسندر هاملتون عام 

 .1841لٌست 

 

  تطور السٌاسة التجارٌة الخارجٌة فً العراق -4

اتسمت السٌاسة التجارٌة الخارجٌة فً العراق فً النصؾ الثانً من القرن الماضً بسٌطرة الدولة على    

 .طاع العام على الجزء األكبر منهاالتجارة الخارجٌة ، إذ استحوذ الق

فً م  1985% من حجم االستٌرادات لعام 86ة القطاع العام ما نسبتُه وعلى سبٌل المثال فقد بلؽت حص   

من العام وكانت حصة القطاع ،  % 2.4% منها والقطاع المختلط 11.6حٌن بلؽت نسبة القطاع الخاص 

% حصة القطاع 1.4و % 13.6% وحصة القطاع الخاص 86طٌة لنفس السنة فالصادرات ؼٌر الن

 .المختلط

أكد الدستور  اذم  2113بٌر فً السٌاسة التجارٌة التً إتبعتها الدولة العراقٌة بعد عام وقد حصل تؽٌٌر ك   

ء قطاعً للقطاع الخاص فً عملٌة البناء اإلقتصادي واإلجتماعً بإستثنا ئٌسالعراقً الجدٌد على دور ر

 -:النفط والؽاز حٌث جاء فً

األقالٌم والمحافظات المنتجة معاً برسِم  ـ تقوم الحكومة االتحادٌة وحكومات( من الدستور112المادة )

 .  لؽاز المستخرج من الحقول الحالٌةالسٌاسات الالزمة لتطوٌر ثروة النفط والؽاز، وإدارة النفط وا

ٌضمن  ( من الدستور ـ تكفل الدولة إصالح اإلقتصاد العراقً وفق أُسس اقتصادٌة حدٌثة وبما25المادة )

 وتشجٌع القطاع الخاص وتنمٌتُه.، مصادرهِ إستثمار كامل مواردِه، وتنوٌع 

السوق  . منطلقاً فً سٌاسة اقتصادلتجارة الخارجٌة فً العراقفقد توسع دور القطاع الخاص فً حركة ا   

 2112، لعام الخاص فً مجمل استٌرادات البالد ، فقد بلؽت نسبة مساهمة القطاعالتً سادت السوق العراقٌة

 %( .38اهمة القطاع العام لنفس السنة )%( بٌنما كانت نسبة مس62)م 

 

 



 النظرية والسيبسبت –االقتصبد الدولي   سببعالفصل ال

 

 
111 

 تطور قطاع التجارة الخارجٌة فً العراق

( 149.2( ترلٌون دٌنار بعد ان سجل )175.4إلى )م  2112ارتفع حجم التجارة الخارجٌة خالل عام    

 %( وجاءت هذه الزٌادة نتٌجة الستمرار ارتفاع17.6أي بنسبة زٌادة بلؽت )م  2111ترلٌون دٌنار عام 

( ترلٌون 119.8%( لتبلػ حوالً )17.8األسعار العالمٌة للنفط والذي انعكس على زٌادة الصادرات بنسبة )

 2112اما بالنسبة إلى قٌمة االستٌرادات خالل م  2111( ترلٌون دٌنار فً عام 93.2دٌنار بعد ان كانت )

( ترلٌون دٌنار بعد ان 65.6لتبلػ )م  2111% ( عن عام 17.2فقد حققت على اساس نسبة زٌادة قدرها )

( دٌنار للدوالر الواحد عام 1166( ملٌار دٌنار معتمدٌن على سعر الصرؾ الرسمً البالػ ) 55.9كانت )

2112. 

اما فٌما ٌخص حجم التجارة الخارجٌة إلى الناتج المحلً االجمالً فقد ارتفعت من    

بة الصادرات منها كانت نسم  2112%( فً عام 71.5إلى م  2111% فً عام 71.6)

( ٌبٌن حجم 13%(  والجدول رقم )26.7%(اما الواردات فبلؽت نسبتها إلى الناتج )44.8)

  م . 2112 و 2111التجارة الخارجٌة خالل عامً 

 2112 و 2111اهم مؤشرات التجارة الخارجٌة خالل عامً : 13جدول رقم 

 ) ملٌار دٌنار (

 2111 
النسبة الى الناتج 

 لًالمحلً االجما
2112 

النسبة الى الناتج 

 المحلً االجمالً

 71.5 175373.4 71.6 149155.6 التجارة الخارجٌة

 44.8 119814.6 44.1 93226.2 الصادرات

 26.7 65568.8 26.5 55929.4 االستٌرادات

الناتج المحلً 

 االجمالً
211311.1  245186.4  

 

 56ص 2112نة المصدر التقرٌر السنوي للبنك المركزي العراقً لس
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أسئلة الفصل 

 السببع

 ، العولمة: عرف ماٌأتً: التجارة، سعر الصرف األجنبً، السٌاسة التجارٌة، نظام الحصص 1س
 ؟  ادٌات الدول الرأسمالٌة المتقدمةماهً السمات األساسٌة التً ُتمٌز إقتص -:أ  2س

اإلختالل فً مٌزاِن المدفوعاِت عن طرٌق تغٌٌر سعر صرف عالُِج أصحاُب الفكِر الحدٌث،  -ب       
 .ذلك المحلٌِة .. إشر  العملةِ 
 .    جُه إنتقال عناصر اإلنتاج دولٌاً تكلم عن الصعوبات التً توا –:أ 3س

 .م2003لخارجٌة فً العراق بعد عام تكلم عن تطور السٌاسة التجارٌة ا -ب      
 : علل ماٌأتً :4س

 .من وسائِل التنمٌِة اإلقتصادٌةِ  التجارةُ الدولٌُة الخارجٌة وسٌلة   دعتُ  - أ
 .رٌِة بحماٌِة الصناعاِت الناشئةِ دى أنصاُر  سٌاسة الحماٌِة التجانا - ب
 . جٌة تتعمد إغراق السوق بالُمنَتجَتَتبُِع بعُض الدول سٌاسة تجارٌة خار - ت

 : أُكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة    5س
 :اآلتٌةفً الجمل                    

ٌُعَتبُر التخصص هو السبب فً قٌام التبادل التجاري دولٌاً  –أ                  من حٌث المبدأ 
 وداخلٌاً.                    
 ُتفسرنظرٌة المٌزة المطلقة أسباب قٌام التجارة الدولٌة بتمتِع دولٍة ما بظروٍف     -ب
 .إنتاجٌٍة معٌنٍة تجعلُها أكثُر كفاءًة فً إنتاج سلعٍة معٌنةٍ     
 فً نظرٌة المٌزة النسبٌة سمٌت كلفة اإلنتاج بالكلفة النسبٌة ألن التعبٌر عن  -ج

 اإلنتاجٌة المستخدمة فً إنتاجها كلفة إنتاج السلعة هنا لم ٌتم بمقدار الموارد     
 بل بمقارنة عدد الوحدات التً ٌستطٌع المقدار نفسُه من الموارد أن ٌنتجُه من     
 .سلعٍة أُخرى     

 نظرٌة نسب عوامل اإلنتاج تؤكد على اإلختالف فً الوفرة النسبٌة لعوامل  – د                 
 اإلنتاج بٌن الدول، كسبٍب رئٌٍس أو محدٍد للمٌزة النسبٌة والتجارة الدولٌة.                       

 :: ما الفرق بٌن كٍل مما ٌأتً 6س
 .ةورالصادرات المنظورة والصادرات غٌر المنظ - أ
 سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المرن)العائم(. - ب
 المٌزان التجاري ومٌزان المدفوعات. -ج 
 سٌاسة التجارة الحرة وسٌاسة الحماٌة التجارٌة. -د 

مراحل ؟ وما هً قٌام التبادل التجاري بٌن الدول بماذا ُتَفِسر نظرٌة دورة حٌاة السلعة –:  أ  7س 
 ؟    دورة حٌاة المنتج )السلعة(

. الحكومات لتحدٌد سعرصرف عمالتها تتدخللنظام سعر الصرف الثابت للعمالت وفقاً  -ب          
 ؟تً تستخدمها الحكومات لتحقٌق ذلكفماهً الوسائل ال

 ؟علٌها أنصار سٌاسة التجارة الحرةماهً الحجج التً إستند  –: أ  8س
 ماهً العولمة ؟ تكلم عن العولمة فً حقل اإلقتصاد. - ت

التجارة الدولٌة تسبب المساواة فً العوائد النسبٌة والمطلقة لعوامل االنتاج المتجانسة عبر  : ان9س
 الدول. ناقش ذلك
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 المنظمات االقتصادٌة الدولٌة : اوالً 

 مفهوم تلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة .  1

 تهدتؾ تلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة .  2

 تنوتع تلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة.  3

 (  IMF)صندوق تلنقد تلدولً  -أ 

 (  IBRD)تلبنك تلدولً لألنشثء وتلتعمٌر  -ج 

 (OPEC)منظمة تلدول تلمصدرة للنفط  –ج

 (WTO )منظمة تلتجثرة تلعثلمٌة  -د

 (   UNCTAD)مإتمر تالمم تلمتحدة للتجثرة وتلتنمٌة  -هـ 

 المنظمات االقتصادٌة االقلٌمٌة : ثانٌاً 

 مفهوم تلمنظمثت تالقتصثدٌة تالقلٌمٌة .  1

 تهدتؾ تلمنظمثت تالقتصثدٌة تالقلٌمٌة .  2

 نمثذج من تلمنظمثت تالقتصثدٌة تالقلٌمٌة.  3

 (ASIAN)منظمة جنوج شرق آسٌث  -أ 

 (OPEC)منظمة تلدول تلمصدرة للنفط  -ج 

 (CAEU)مجلس تلوحدة تالقتصثدٌة تلعربٌة  -ج 

 تسبلة تلفصل تلثثمن 

 

 الفصل الثبمن

  المنظمبت االقتصبدية الدولية واالقليمية
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 أهداف الفصل

 

   

 

 

 

تلتعرٌؾ بمفهوم تلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة وتنوتعهث وتهدتفهث ودورهث فً 

 تٌجثد تلحلول تلالزمة للمشثكل تالقتصثدٌة تلدولٌة 

تعرٌؾ تلطثلج بمفهوم تلمنظمثت تالقتصثدٌة تالقلٌمٌة وتهدتفهث مع شرح 

  لنمثذج منهث
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 دولٌةال االقتصادٌةاوالً:المنظمات 

 تلدولٌة تالقتصثدٌةمفهوم تلمنظمثت  -1

لظثهري فً تمن تلسالم  بمث فٌهث تلتً تمتعت بفترة  كثفة تلدول  تنخرطت فً مستهل تلقرن تلعشرٌن،      

 تلثثنٌة   تلعثلمٌة   تلحرج   عقثج  أفً  نه  أ إال، هث تلمحلٌة  مالت  ع   لقٌمة   تنثفسٌة   وتخفٌضثت   كة  هل  م   تجثرٌة   حروج  

. وقد وتصلت تلك تلمإسسثت بٌن تلدول تالقتصثديلتعزٌز تلتعثون  تلدولٌة   مث تطورت تلمإسسثت   سرعثن  

تلدول تلتً مزقتهث  تحتٌثجثت تلبٌة   فً سبٌل   شكالت  هث من م  ه  دورهث بتنسٌق سٌثسثتهث وإٌجثد تلحلول لمث ٌوتج  

ولً تلد   تالقتصثدتلتً ٌحتثجهث  ة  صالحثت تلسرٌععلى تسٌٌر تإل قثدرة   رتسخة   مإسسثت   تلحروج إلنشثء  

 .وتنفٌذهث

عن  تنبثقت تلدولٌة   تالقتصثدٌة للعمل تلمشترك فً مٌثدٌن تلعالقثت   طثر  إهً  تلدولٌة   تالقتصثدٌة فثلمنظمة     

 للمشثكل   منثسبة   ، وإلٌجثد حلول  مشتركة   تحقٌق منثفع   بثتجثه تلجهود   ر  وتضثف   تلى تلتضثمن   تلحثجة  

لتنظٌم تلتعثون  ث  وتسع تتجثهثفقد شهد تلعثلم خالل فترة تلخمسٌنثت من تلقرن تلعشرٌن   ،سثسٌة  تأل ةتالقتصثدٌ

 -:تَتٌة سس  تلدولً وفق تأل   تالقتصثدي

من  تلدولٌة   تحرٌر تلتجثرة   مشكلة   مثل   هث تلمجتمع  ه  تلتً ٌوتج   تالقتصثد لمشكالت   منثسبة   ٌجثد حلول  إ - أ

 تلخ  .... تلتضخم   مشكلة  و، تلمدفوعثت   فً موتزٌن   تلعجز   مشكلة  و ،، مشكلة تلبطثلة  علٌهث تلقٌود تلمفروضة  

هث فً شتى تلمٌثدٌن ت  نشط  أهث عند ممثرستهث تلتزم جمٌع تلدول بمرتعثت   تنظٌمٌة   طر  أ  و ٌجثد قوتعد  إ - ج

 .هثحكثم  ؤد بٌ  ق  وتلت  

تلتعثون تلدولً وتطبٌق قوتعد تلسلوك تلمتفق  على ترسٌخ   تعمل   دتبمة   و منظمثت  أوجوج قٌثم مإسسثت   -ت

  .عضثءتأل علٌهث من قبل تلدول  

 

 تهدتؾ تلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة -2

 تالقتصثدٌة من مٌثدٌن تلعالقثت   معٌن   بمٌدتن   تلدولٌة   تالقتصثدٌة من تلمنظمثت   منظمة   كل   تختص         

تلدولً وشإون تلتعمٌر وتلتنمٌة وتسوٌق  تالستثمثروقضثٌث  ٌة  تلتجثر وتلعالقثت   تلنقدٌة   تلعالقثت  و ،تلدولٌة  

تلتً سعت تلى تحقٌقهث  هدتؾ  برز تألأولعل ، وؼٌرهث، تلمختلفة   تلدول   بثقتصثدٌثت، وتلنهوض ولٌة  تأل تلموتد  

 -:هً تلتً قثمت بعد تلحرج مبثشرة   تلدولٌة   تالقتصثدٌةتلمنظمثت 

 بٌن تلدول   وتلبضثبع   تلسلع   حركة   مثم  أ وتذلٌل تلعقبثت   تلدولٌة   جثرة  توثٌق تلتعثون تلدولً فً مٌدتن تلت - أ

  تألعضثء.

تلمسثعدتت تلمثلٌة تلتً تعمل على تحقٌق تلتوتزن فً موتزٌن تلمدفوعثت وتإدي تلى رفع  توفٌر - ج

  . وتلدخل تلحقٌقً تالستخدتممستوى 

وتقدٌم تلعون تلمثدي وتلفنً  تلعثلمٌة تلثثنٌة نتثجً تلذي دمرته تلحرجعثدة بنثء تلجهثز تإلإتلمسثعدة فً  - ت

 .تلدولٌة بثالقتصثدٌثتفً سبٌل تلنهوض 
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  تلدولٌة تالقتصثدٌةنوتع تلمنظمثت أ -3

                                                                IMF The International Monetary Fund)) صندوق تلنقد تلدولً - أ

 عن طرٌق   عضثء  تأل ل  تلدو   م  سثه  مركزي للبنوك تلمركزٌة وت   بنك   هو بمثثبة   نقد تلدولًصندوق تل       

 صعوبثت   ه  وتج  تلتً ت   تلدول   موتل لمسثعدة  تلك تأل قرتض  إ بإعثدة   تلذي ٌقوم   التهث للصندوق  م  ع   بإقرتض   تلقٌثم  

 للدول   تلمإقتة   تلقروض   تلدولً هً توفٌر   نقد  تل لصندوق   ة  تلربٌس ، وتلوظٌفة  هثمدفوعثت   ن  ٌزوتفً م ز  و عجأ

  .تلمثلٌة   سوتق  فً تأل تلمضثربة   ر  خثط  لم   و تتعرض  أهث مدفوعثت   وتزٌن  تتعلق بم مشكالت   تلتً توتجه  

م تلمنعقد فً مدٌنة  وودز  1944عثم  مإتمر  برٌتون وودز تجتمثعثتعن تلدولً  تلنقد   صندوق   تنبثق    

 بٌنمث بلػ   ،( دولة  33ذلك تلوقت ) فً ءهعضثأوكثن عدد م 1947 عثم ذترآتلفعلً فً  نشثطه  أ  تألمرٌكٌة . وبد

  .دولة   (188م  ) 2312  فً عثم عدد أعضثإه  

 

 ولً الد   النقد   صندوق   هداف  أ  

 فٌمث ٌؤتً : تلصندوق   هدتؾ  أ تتلخص  

 .تلنقدٌة   تلعثلم   مشثكل   ى لحل  عتس دولٌة   مإسسة   ٌجثد  إ   -1

 .سعثر  تأل هذه   تخفٌض   سٌثسثت   ج  ن  ج  ت  و   ، مكثن  تلصرؾ قدر تإل سعثر  أفً  تلثبثت   حقٌق  ت     -2

، وتنمٌة  تلموترد  وتالستخدتمتلحقٌقً  تلدخل   جل تلنهوض بمستوٌثت  أتسهٌل تنمٌة تلتجثرة تلدولٌة من    -3

 .       تإلنتثجٌة  

 .عضثءبٌن تأل تلجثرٌة   معثمالت  تل لتؽطٌة   طرتؾ  تأل متعدد   نظثم   على وضع   تلعمل     -4

عضثء مدفوعثت تلدول تأل على موتزٌن   تختاللٌطرأ من  مث لموتجهة   تلالزمة   تلمثلٌة   توفٌر تلموترد   -5

  ٌ  على تلمصثعج   ج  ل  ؽ  هث فً تلت  ت  د  ومسثع   تلدتخلً   بثالستقرتر ر  ض  ت   إلجرتءتت   تالضطرترهث جنب  بثلقدر تلذي 

 .هثتلمطلوج فً مٌزتن مدفوعثت   تلتوتزن   ق  حقٌهث فً ت  ل  قثب  تلتً ت  

 

 الصندوق ونظام التصوٌتمال رأس 

عضثء وتتفثوت هذه تلحصص من ترتكمثت حصص تلدول تأل تتكون موترد تلصندوق بشكل ربٌس       

، جنبٌة  أ وعمالت   ذهج   و نوعٌتهث وهذه تلموترد تكون بصورة  أهث من حٌث مقدتر   سوتء   أل خرى من دولة  

 .م 1969ستحدثت من قبل تلصندوق عثم ت  تلتً  تلخثصة   تلسحج   ق  وحقو

ن ٌقترض من تلمصثدر تلمختلفة لزٌثدة أعضثء فثن تلصندوق ٌستطٌع تلى حصص تلدول تألوإضثفة     

 تتفثقٌة. وقد حددت ٌس وفٌنثفً بثر لالقترتضتلعثمة  تالتفثقٌةعند توقٌع م  1961كمث فعل عثم  ه  موترد

 مثل   س  أفً ر تكتتثبهثتتحدد وفقث لهث قٌمة  معٌنة   كل دولة عضو فً تلصندوق حصة  دز لوبرٌتون و

من حق  دترة تلصندوق ومقدتر مث تتمتع به  إهث فً ك  قوة تلتصوٌت تلتً تمل   ومن ثم تتوقؾ علٌهثتلصندوق 

  .تلسحج على موترده  

، تلمملكة تألمرٌكٌةٌثت تلمتحدة تلوالتصوٌت وهً )( دول مسثهمة فً تلصندوق بؤعلى نسبة 6وتتمتع )   

ثت تلمتحدة ــتلوالٌ أصوتتفمثال  بلػ عدد  ، ، فرنسث، تلٌثبثن، تلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة(ألمثنٌث، تلمتحدة

 تألصوتتوقد بلػ عدد  ،تث  ( صو5293) عرتقــتل أصوتتث  فً حٌن بلػ عدد ــ( صوت179433) تألمرٌكٌة
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 3557صوتث  وهً تشكل )(  5293)  تلعرتق أصوتت، بلػ عدد ت( صو933333) م 1986تلكلٌة فً عثم 

 .%( من تالصوتت تلكلٌة

ٌن بمن جززبرٌتون وود تتفثقٌةلمث جثء فً  تتكون تلحصة تلتً تلتزم كل دولة بسدتدهث للصندوق وفقث         

 :همث

  تلعضو. % من مقدتر حصة تلدولة25مرٌكً بنسبة و تلدوالر تألأ: ٌدفع بثلذهج ولتأل

  .من مقدتر حصة تلدولة تلعضو %75بنسبة  ٌدفع بثلعملة تلمحلٌة للعضو: تلثثنً

 

 :سثسٌتٌن همثأللصندوق مهمتٌن  ن  أنجد  كرت سثبقث  هدتؾ تلصندوق تلتً ذ  أتلى  تلنظر عند    

 .فً موتزٌن مدفوعثتهث مإقتةتلدول تلتً تعثنً من صعوبثت  إلقرتض تالبتمثنٌةتهٌبة تلتسهٌالت  -1

 .تلقوتعد تلمتفق علٌهث بخصوص تلتموٌل وتلتجثرة تلدولٌة ةتبثع تلدول لمجموعإعلى مدى  شرتؾتإل -2

  

ٌ  تلتموٌلٌة) تألولى تلمهمةجل تحقٌق أومن     تلتً ٌطرأ على موتزٌن عضثء تلصندوق للدول تأل ح  من  ( 

 : َتٌةثلوسثبل تلتموٌلٌة تبجل تأل قصٌر ال  الإخت مدفوعثتهث

 حقوق تلسحج تلعثمة - أ

 . حقوق تلسحج تلخثصةـ ج 

 

تلتً موترد تلصندوق  تستخدتمة تلتً ٌتمتع بهث تلعضو فً وهً تلمٌزة تلربٌس -:حقوق تلسحج تلعثمة   

 جنبٌة تلتً ٌحتثجهث مقثبل سدتد قٌمتهث بعملته  مبثلػ من تلعمالت تألعلى لحصول للعضو تتمثل فً طلج ت

 :منهث محددة   شروط   وٌتم ذلك وفق   .قرضث   ولٌس   شرتء   وهً فً تلوتقع حق   تلوطنٌة  

  فً مٌزتن تلمدفوعثت ن ٌكون تلؽرض من تلسحج هو تؽطٌة عجز وقتًأ -1

 .دوقنشثء تلصنإ تتفثقٌةحكثم أل مخثلفة   ٌة  أ أرتكجٌكون تلعضو تلذي ٌرؼج بثلسحج قد  أال -2

 .%1-355على تلمبلػ تلمسحوج تترتوح بٌن  عمولة   دتد  ن تلتزم تلدولة تلسثحبة بس  أ -3

 

ن تلوالٌثت أذ إ   Gold –Exchange Standardصرؾ تلذهجن نظثم برٌتون وودز هو قثعدة إ     

ونس ( دوالر لأل35لى ذهج وبسعر ثثبت هو )إبتحوٌل تلدوالرتت عند تلطلج  ألتزمتتلمتحدة كثنت قد 

  .و قٌودأتلوتحد بدون تحدٌدتت 

، حٌنمث تخلت تلوالٌثت تلمتحدة ورة أعاله تمثمث  رؾ بثلذهج تلمذكوقد توقؾ تلعمل بمضمون قثعدة تلص     

تلمستمر فً مخزون  تالنخفثض، بسبج بتحوٌل تلدوالر إلى ذهج تلتزتمهثم عن 1971تألمرٌكٌة فً آج عثم 

 .   ٌث  عن تلمبثلؽة فً قٌمة تلدوالر، وعجز مٌزتن تلمدفوعثت تلمزمن تلنثتج جزبذهبهث

  

 .)تبٌٌض تألموتل( وتلــــمل تألـٌـؼس

وكذلك وعدهث جرٌمة ٌحثسج علٌهث تلقثنون  تألموتلل ٌؼسلقد تكد صندوق تلنقد تلدولً على مكثفحة      

 تلعدٌد من تلمنظمثت تلدولٌة( ومنظمة تلدولٌة للشرطة تلجنثبٌة )تالنتربولتلجمعٌة تلعثمة لألمم تلمتحدة وتل

 -:كمث ٌؤتًفال بد من تلتطرق تلٌه وكبٌرة  أهمٌةولكون هذت تلموضوع ٌشكل 
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 :ل  تألموتلٌمفهوم  ؼس

  مشروع  مصدر ؼٌرمن  متحصله ل  أموت على لى إضفثء طثبع تلمشروعٍة إرمً هً تلعملٍة تلتً ت    

 .ل  موتتأل   لهذه  حصٍال ت   ة ب ك  ت  رتلم تلجرٍمة  عن نوع  تلنظر  بصرؾ 

لى إ تهدؾ   عملٍة ) بؤنهث موتل  تأل ؼسل   عملٌثت   ؾ  ر  ع  ت   وتلدولٌة   قلٌمٌة  إلت ومنظمثته   تلعثلم   لدتن  ب   ن كل  إ    

ه  ضفثء تلشرعٌة علٌه  إؼٍر تلمشروع ول تلحقٍقً للدخ تلمصدر  خفثء إ  نشطة  أن ع نثتجث   كمث لو كثن   وإظهثر 

 .(ة  مشروع

 

 ل:األموال ٌعملٍة غس أطراف

 .هثوتسعى تلى ؼسل  ؼٍر مشروعة  أموتال  أو تلمإسسة تلتً تمتلك  أو تلمنظمة  هو تلشخص ـل: تلؽثس - وال  أ

وٌلحق بهث فبثت تلسمثسرة هو تلمإسسة أو تلمصرؾ تلذي ٍقوم بثإلجرتءتت تلمخثلفة للقثنون  ألؽسول: ـ ثثنٌث  

 .وتلعمالء وتلوسطثء وتلمسثعدٌن

ل بٍن تألموت صلةـع تلـهو قطل تألموتل ن جوهر عملٍة ؼسإول وهو عبثرة عن تألموت : ألمؽسول – ثثلثث  

ت د هث قد تول وكؤن  ل  تبدو تألموت حٍث  ،شروعـهث ؼٍر تلمر هث أو مصد صل أ  وبٍن  إجرتمٍة  صلة عن أنشطة تلمتح

 .(قثنونً) مشروع   صدر  عن م

 

 :لتألموتل ٌتلتصنٍفثت تلمحددة لجرتةم ؼس

 تلمخدرتت.ل للقثنون مث ًتجثرة تلسلع وتلخدمثت ؼٍر تلمشروعة وفقث -1

 وة وتلجرتةم تلمرتبطة بهث. تلوتردة عن تلرشل تألموت -2

تلتجثوز ل من خال تلعموالت تلوتردة عن عقود وصفقثت تألسلحة وتلسلع تلرأسمثلٍة وتالستثمثرٍة وذلك -3

 على تلشروط وتلضوتبط لعقد تلك تلعقود وتلصفقثت. 

 .خثرج تلبالد  لهذه تألموتل وتحوٍ ل  وتالحتٍث وتلنصج  وتالختالس  تلوتردة من جرتةم تلسرقة ل تألموت -4

 . تلعملة  تزٍٍؾ  عن جرٍمة  تلوتردة ل تألموت -5

أو  أو تلحوتالت  تلك تلشٍكثتل من خال ل  تألموت وسحج  تلمصرفٍة  تلشٍكثت  عن تزوٍر  تلوتردة ل تألموت -6

هث عثدت إل لدى أحد تلمصثرؾ فً تلخثرج  هثدتع ـوإٍ د ـتلبل هث خثرج على أقٍثم  ل  وتلحصو تلمستندٍة  عتمثدتت إلت

 . تلمصرفً    تلجهثز  عن طرٍق  تلبلد ل تختلى د

 وتهرٍج تلمهثجرٍن.  فً تلبشر  تالتجثر -7

 تلرشوة.وتلفسثد وتلنصج  -8

 .فدٌة مثلٌة وتلمسثومة علٌهم مقثبل خذ تلرهثةن بثلقوةوأ  تالختطثؾ -9 

 

 : ل  واــاألم ل  ٌـغس ل  ـمراح

أو  مصرفٍة  لى حسثبثت إ من نقد  ثـهتحوٍل و قتصثدٌةتال تلى تلدورة ل تلمثل إدخث :)تإلٌدتع( تلتوظٍؾ: ًوال أ

 .وؼٍرهث نثدرة  أو تحؾ  ذهج  وأ مجوهرتت  شرتء 
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فً عدة أو وتحد  فً مصرؾ  حسثبثت  عدة  ًـف وتلمصرفٌة تلمثلٍة  مإسسثتفً تل ل  تلمث ل  إدخثهو  وتلهدؾ    

ث نجحت فً تحوٌل تلمثل تلقذر إلى أخطر مرتحل عملٌة ؼسل تألموتل ألنه وتعد، لؽرض  تلتموٌه   مصثرؾ

 .تألموتل عملٍة تبٍٍضتٌة دـب تنتهثبهثهذه عند  تلعملٍثت  سلسلة  دعوت  ودتبع مصرفٌة ،

 ؼٌر مشروعة تو ؼٌر قثنونٌة  عن أنشطة  متحصلةتلل أصحثج تألموت ثمـقٍ :تلتكدٍس أو تلتجمٍع: ًثثنٍث

إلعثدة  تجمٌع تلك  تألموتل تلقذرة عن طرٌق وذلك ، تلمصرفٌة على حسثبثتهم تلعدٍد من تلعملٍثت بإجرتء 

 .ؼٌر تلمشروعة عن مصثدرهث تألموتلمصثدر وفً هذه تلمرحلة ٌتم فصل  شرتء تألسهم وتلسندتت

 

 فً قطثعثت  تلمؽسولة ل تألموت تستثمثرل تلشرعٍة من خالل تلمؽسولة بثألموتل دمج تألموت: تالندمثج: ًثثلثث

تحوٌلهث من بتلمؽسولة ل مث بٍن تألموتل أي تلدمج وتلتكثم تالعتٌثديتلتجثري  ثمثروتالست شرعٍة ـتل تالقتصثد

ٌ   تستخدتمو أ متوتطبة معهم حقٌقٌةشركثت وهمٌة تلى شركثت   ثر  تأل ضٌع  تلتحوٌالت تاللكترونٌة وهنث 

هث تل  ومتأل مصدر   وإخفثء   موتل  تأل ر  جرتمً لمصد  تإل ٌ   شرعٌث   طثءت  ؼ   وإ عطثإ   للدخول   ت  جثهز مثل  تل ح  صب  و

  .قثنونً بشكل   تقتصثدٌة بمشثرٌع  

 

 ل  األموا ل  ٌغس فً مكافحة  العراقً  زي  المرك البنك  دور 

ة   ج ـمكت تلمركزي تلعرتقً للبنك  تلتنظٍمً  ل  تلهٍك ضمن  ٍوجد     كثف ح  هذت تلمكتج ٌرتبط  .ل  تألموت ل  ٌسـؼ لم 

م   ،تلبنك  محثفظًمع  ت  مبثشر ترتبثطث ٌ ض   بٍن فترة  وتللوتةح  تلتعلٍمثت  صدر ت  متخصصة  أقسثم  هذت تلمكتج   و

فٍمث  تلصرتفة  وشركثت  تلمثلً  ل  تلتحوٍ ولشركثت  تلعرتق  مهورٍة ج  ًـف ة ـلتلعثم ة  جثزتلم  صثرؾ خرى للم وأ 

قٌثم  من خالل م 2334( لسنة 93رقم )  رهثج  تإل ومكثفحة   موتل  تأل ؼسل   قثنون  ق ـتطبٍ ل  سهٍـت ص ـٍخ

 :تالتٌة تلمصثرؾ بثإلجرتءتت

شطة تلك ـتكون مالةمة ألن تلمإسسثت تلمثلٍة بوضع سٍثسثت وإجرتءتت وضوتبط دتخلٍةقٌثم جمٌع  -1

 .بمهثم مكثفحة عملٌثت ؼسل تالموتلتلمكلفٌن ووضع برتمج تدرٍج مالةمة للموظفٍن ، تلمإسسثت

هث تلى إرسثل  ل  هث قبجرٍ ً ٍ ـتلت تلمثلٍة  تلمعثمالت  وسالمة  تلبٍثنثت  من صحة  لتؤكد  قٌثم تلمصرؾ بث  -2

 .تلمركزي   فً تلبنك   موتل  تأل ؼسل   مكتج 

،  وذلك بثلتعرؾ على هوٌة تلعمٌل وطبٌعة  ك مٍل ع ل م وع  عمٍلك  أ عرؾتلمصرؾ بتطبٍق مبدأ قٌثم  -3

زت  بثلمستندتت  تلثبوتٌة فً حثل  له ومصدر  تلمثل تلم رتد إٌدتعه  معز  م  زٌثدة تلمبلػ تلمرتد إٌدتعه  عن تلحد  ع 

سل  تألموتل  فً تلبنك  تلمركزي ، وذلك إلحبثط محثوالت إٌدتع تلمثل تلقذر فً  تلمقرر  ضمن  لوتبح  مكتج ؼ 

 حسثبثت تلمصرؾ.

 

 ل األموالٌلغس االقتصادٌةاَثار 

ة للنقود بسبج زٌثدة  تلشرتبٌ ةدرتلق تنخفثض، أي ألسعثرل تلعثم رتفثعتال : وهوتلتضخم تالقتصثدي -1

رض  تلنقد  فً تلسوق  )تلمتحصلة  من عملٌثت  ؼس ( من دون  زٌثدة  ت قثب ل هث فً كمٌع  ٌثت  تلسلع  ل  تألموتل 

 .وتلخدمثت  تلمعروضة  
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ثمرٌن  تلفعلٌٌن وبٌن تلطثربٌن على تلسوق  من ؼثسلً  -2 : ستنشؤ منثفسة  بٌن تلمست  تلمنثفسة  ؼٌر  تلمتكثفبة 

فً  تالستمرترلذٌن ٌمتلكون أموتال  هثبلة ، فٌإدي ذلك إلى عدم قدرة تلمستثمرٌن تلحقٌقٌٌن على تألموتل ت

 .مزتولة تلنشثط تإلنتثجً

تمهٌدت  لتهرٌبهث تنخفثض قٌمة تلعملة تلمحلٌة وتدهورهث بسبج زٌثدة تلطلج على تلعملة تالجنبٌة  -3

 للخثرج.

 

 ل األموالٌلغس االجتماعٌة اَثار

ومنثفسة أصحثج  تالستثمثرة تلبطثلة بسبج ترتجع قدرة تلوحدتت تإلنتثجٌة تلفعلٌة على  ظثهر تزدٌثد -1

 .تألموتل تلقذرة

 ، فٌكون هنثك أؼنٌثء جدت  وفقرتء جدت .طبقٌة تلشثسعة بٌن أفرتد تلمجتمعظهور تلفوترق تل -2

 .وتلرشوة ( وتالختالستلفسثد تإلدتري )تلتزوٌر  تنتشثر -3

 شكل كبٌر.ظهور تلجرٌمة وتفثقمهث ب -4

 

( جرٍمة  ل  حوت مث ت  ًوؼثلبث      بٌٌض  تألموتل   طثبع  ذتت  ومن جرٍمة  منظمة  تلى جرٍمة  فردٍة  من جرٍمة  )ت 

تألمر  ب لٌست ل  تألموتتبٌٌض   ة ـجرٍمـف. للقثرتت  ن عثبرة ك ن لم ت ، إللحدود  عثبرة  دولٍة  محلً تلى جرٍمة 

  .تلمتثحة لثةـتلوسـل بكتهث مكثفح ج ج و   لذت ،تالقتصثد تلٌسٌر على

لعالقة فث ، ج  تإلرهث تبمكجر تلخطورة  دٍدة ـرى شـخأ  تبم  جر الرتكثجل ؽ ست إن هذت تلنوع من تلجرتةم ٍ    

ل  بدون  تستمر جرتبم تإلرهثج  نأ ن مك ٍ  ، والعضوٍة بٌنهمث  ٌ ست عم  أو  فردي  مشروع  فً إطثر  تموٌل  

ذيتلذي  تلدم  هو ل  تلتموٍو .فً تلمجتمع    تالستقرتر دم ـعحثلة   ثعة  إش ىـلإ دؾ ـهٍ   جمثعً  شرتٌٌن   ٌ ؽ 

م هث جهثت  خثرجٌة   بهدؾ هدم تلبنٌة تلتحتٌة  تإلرهثج    .تلمجتمع القتصثدلتحقٌق  أؼرتض  سٌثسٌة  ت رس 

 

: - ب  International Bank For Reconstruction and تلبنك تلدولً لإلنشثء  وتلتعمٌر 

Development (IBRD)                                                   

لمسثعدة أوروبث على تالنتعثش من  م 1944فً عثم  (IBRD) تؤسس تلبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر       

  ٌ مجموعة تلبنك  تلبنك إحدى تلمإسسثت تلخمس تلتً تتؤلؾ منهث تهذ بر  عت  آثثر تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة، و

ٌ   تلدولى  تلمتمتعة بثألهلٌة   فقرت   وتألشد   مع تلبلدتن تلمتوسطة تلدخل   تلبنك تلدولً تلذي ٌعمل   ذرتع   مثل  وهو 

 وتلحد من ألعملوفرص  تلوظثبؾ   تلذي ٌإدي إلى خلق   ؾ  نص  وتلم   تعزٌز تلنمو تلمستدتم   من أجل   تالبتمثنٌة

 .ومعثلجة تلقضثٌث ذتت تألهمٌة تإلقلٌمٌة وتلعثلمٌة ألفقرتفشً 

مإسسة تعثونٌة مملوكة للبلدتن تألعضثء تلبثلػ بتلبنٌثن تلهٌكلً للبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر  ه  وٌشب         

ٌ   .هث لصثلحهمٌتم تشؽٌل   بلدت   186عددهم  ى تحقٌق تلنتثبج عل تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر أعضثءه  تلبنك   د  سثع  و

 تلخدمثت   من خالل   وكذلك   ألظروؾ   لمختلؾ   وفقث   خصٌصث   دة  ع  وم   وآنٌة   أدوتت مثلٌة مرنة   من خالل تقدٌمه  

 .تإلسترتتٌجٌة وتلمشورة   وتلفنٌة   تلمعرفٌة  
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تستطٌع تلبلدتن تلمتعثملة مع تلبنك تلحصول على مبثلػ أكبر من رإوس تألموتل بشروط جٌدة وبآجثل    

 .معتثدة   بصورة   تلعثلمٌة   تألسوتق تلمثلٌة   ه  م  د  ق  ممث ت   لالستمرتر قثبلٌة   أكثر   أطول وبطرٌقة   تستحقثق

 :تلى مث ٌؤتًتلبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر  ٌهدؾوعلى وجه تلتحدٌد 

 .مسثندة تحتٌثجثت تلتنمٌة تلبشرٌة وتالجتمثعٌة طوٌلة تألجل تلتً ال تمولهث جهثت إقرتض خثصة -1

تلحفثظ على تلقوة تلمثلٌة للبلدتن تلمقترضة من خالل تقدٌم تلمسثندة فً فترتت تألزمثت حٌنمث ٌكون  -2

 .تلفقرتء أكثر تضررت من جرتبهث

( لتشجٌع تإلصالحثت تلربٌسٌة تالقترتضتلمثلً )تدبٌر تلموترد تلمثلٌة عن طرٌق  دعمتللجوء إلى تل -3

 .شبكة تألمثن أو مث ٌتعلق بمكثفحة تلفسثد(على صعٌد تلسٌثسثت وتلمإسسثت )مثل إصالحثت 

 .توفٌر رأس تلمثل تلخثص تشجٌعموتتٌة ل تستثمثرتهٌبة بٌبة  -4

تقدٌم تلمسثندة تلمثلٌة )فً صورة منح تقدم من صثفً دخل تلبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر( فً  -5

 .تلمجثالت تلبثلؽة تألهمٌة لرفثهٌة تلفقرتء فً تلبلدتن كثفة

فً إدترة  كبٌرةفً تلمثبة من فقرتء تلعثلم فٌهث، تحسٌنثت  73حٌث ٌعٌش  ألدخلن تلمتوسطة حققت تلبلدت   

 تالقتصثد وإدترة تلحكم على مدى تلعقدٌن تلمثضٌٌن وهً تقوم حثلٌث بزٌثدة طلبهث على تلموترد تإلسترتتٌجٌة

لبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر فً ت وٌتمثل تلتحدي تلمثثل أمثم .وتلفكرٌة، وتلمثلٌة تلتً ٌتٌحهث تلبنك تلدولً

 .كٌفٌة تحسٌن إدترة موترده وطرق تقدٌمهث من أجل تلوفثء بثحتٌثجثت هذه تلبلدتن على أفضل وجه

 

 تموٌل البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر 
تلمستثمرون سندتت  عدوٌ .حصل تلبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر على موترد تموٌله من أسوتق رأس تلمثلٌ   
وتستخدم تلك تألموتل لتموٌل مشروعثت فً  أموتلإلٌدتع  ومربحة   آمنة   لبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر وسٌلة  ت

ملٌثر  15-13وهو ٌبلػ حثلٌث حوتلً  أخروٌختلؾ حجم تلتموٌل تلسنوي من سنة إلى  تلبلدتن تلمتوسطة تلدخل
 .دوالر أمرٌكً

ً   تلبنك   وقد أصبح      فً تلعثلم منذ إصدتره  تلمثل  س أتلمقترضة ثبثتث فً أسوتق ر إحدى أكثر تلجهثت تلدول

وٌحصل تلبنك  أوروبث فً أعقثج تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة أعمثرلتموٌل إعثدة م  1947أول سند له فً عثم 

 .م 1959منذ عثم  (AAA) على تصنٌؾ تبتمثنً بمرتبة

وٌحقق  .ة من تلدخل تلذي ٌحققهورة ربٌسمصروفثت تشؽٌله بصٌؽطً تلبنك تلدولً لإلنشثء وتلتعمٌر      
دخال سنوٌث من تلعثبد على حقوق ملكٌته، ومن هوتمش أسعثر تلفثبدة تلصؽٌرة تلتً ٌحتسبهث على تلقروض 

وتؽطً هذه تلعثبدتت مصثرٌؾ تلتشؽٌل تلخثصة به، وتذهج إلى تالحتٌثطثت لتعزٌز تلموقؾ  تلتً ٌقدمهث
ثء وقد قثم تلبنك تلدولً لإلنش .حوٌله سنوٌث إلى تلمإسسة تلدولٌة للتنمٌةتلمثلً له، كمث أن جزءت منهث ٌتم ت

من تألموتل تلتً أقرضهث تلبنك تلدولً لتخفٌؾ حدة تلفقر فً جمٌع أرجثء  وتلتعمٌر بتعببة تلجزء تلربٌس
ر ملٌثر دوال 11إذ دفعت تلحكومثت  ألضرتبجوتم تحقٌق ذلك بتكلفة منخفضة نسبٌث على دتفعً  .تلعثلم

ض ملٌثر دوالر أمرٌكً فً شكل قرو 433لتقدٌم أكثر من م  1946أمرٌكً فً رأس تلمثل منذ عثم 
 .   لإلنشثء وتلتعمٌر( ٌوضح تلمقترضون تلعشرة تالوتبل من مجموع قروض تلبنك تلدولً 14وتلجدول )
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 -14 - جدول رقم
 ( IBRDً لإلنشثء وتلتعمٌر ) تلمقترضون تلمصنفون تلعشرة تالوتبل من مجموع قروض تلبنك تلدول

 ( 2312ـ  2313للسنوتت ) 

 2312شبثط  2311شبثط  2313شبثط 

 تلبلد
بلٌون 
دوالر 
 تمرٌكً

 تلبلد )%(
بلٌون 
دوالر 
 تمرٌكً

 تلبلد )%(
بلٌون 
دوالر 
 تمرٌكً

)%( 

 1353 1356 تلصٌن 958 1353 تلصٌن 1357 1259 تلصٌن

 956 1351 لبرتزٌلت 958 1259 تلبرتزٌل 954 1153 تلبرتزٌل

 953 1257 تلهند 952 1252 تلهند 953 1358 تلهند

 856 1157 تلمكسٌك 856 1154 تلمكسٌك 857 1355 تلمكسٌك

 754 1351 تركٌث 759 1354 تركٌث 855 1352 تركٌث

 753 959 تندنوسٌث 658 859 تندنوسٌث 653 756 تندنوسٌث

 555 755 كولومبٌث 556 755 كولومبٌث 653 752 كولومبٌث

 451 556 ترجنتٌن 452 556 ترجنتٌن 454 553 ترجنتٌن

 451 556 بولندت 451 554 بولندت 352 358 بولندت

 256 356 توكرتنٌث 255 353 توكرتنٌث 257 352 توكرتنٌث

 6854 9352 تلمجموع 6854 9355 تلمجموع 6859 8258 تلمجموع

 (IBRDالمصدر:البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر  )

 

  sCountrie Exporting he Petroleum T  fOOrganization  (OPEC) نفطمنّظمة تلدول تلمصدرة للج ـ   

 تعرٌؾ تلمنظمة 

لتحقٌق  كبٌرت   تعتمثدت هث تلنفطٌة  على صثدرتت   د  م  عت  ت   دولة   عشرة  ثالث   م  ض  ت   عثلمٌة   هً منّظمة  منظمة أوبك    

ٌ   هث.ت  مدخوال هثأعضث ل  م  ع  و  فً هذه   تألعضثء   تلدول   . تملك  تلعثلمٌة   فً تلّسوق   تلّنفط   من بٌع   همعثبدتت   زٌثدة  ل  إ 

 أربثع   مة  تلمنظ  
هث فً مدٌنة   فٌٌنث من تلنفطتلعثلمً  تالحتٌثطً مث ٌترتوح  بٌن ث لثً إلى ث الثة  ق ر  م  عثصمة ، و 

 .  تلنمسث

 

 تأسٌس  المنظمة   

نظم  . وتفنزوال , تلكوٌت و تلسعودٌة ,دول هً تلعرتق, إٌرتن من خمس (م 1963سست فً بؽدتد عثم )تؤ   

تإلمثرتت تلعربٌة تلمتحدة م  (1962لٌبٌث ) م (1962إندونٌسٌث )م ( 1961فٌمث ب عد  كل  من ق طر  ) تلٌهث

د  تلدول  تلتم ( 2337تإلكوتدور وأنؽوال )م ( 1971نٌجٌرٌث ) م (1969تلجزتبر ) م (1967) لهث ً لٌصبح  عد 

، حٌث ف ت ح  بثج  تلعضوٌة  أمثم كل  دولة  لدٌهث  فثبض  وفٌر  من تلنفط  تلخثم  شرط  ( دولة  13تلعضوٌة  تلكثملة )

ربثع  تأل عضثء  ذوي تلعضوٌة  
حصول هث على موتفقة  كل  تألعضثء  تلمإسسٌن  )تلخمسة( وموتفقة  ثالثة  أ 

 .ومقرهث فً فٌنث تلكثملة  

 



 قتصادية الدولية واإلقليميةالمنظمات اإل  ثبمنالفصل ال

 

 
848 

  أهداف  المنظمة  

 ( من دستورهث لتحقٌق  مث ٌؤتً:2تهدؾ تألوبك من خالل نص تلمثدة )   

ةنفطٌة للبلدتن  تألعضثء  وتقدٌم تنسٌق وتوحٌد تلسٌثسثت تل -أ دة  وم جت مع  نف ر  هث م  ب ل  لحمثٌة مصثل ح   .أحسن  تلس 

سثب ل  تلتً من شؤن هث ضمثن   -ج ب ل  وتلو  ة  على إٌجثد  تلس  م  ن ظ  ل  تلم  م  ع  سعثر  فً أسوتق  تلنفط   ت 
إستقرتر  تأل 

 تلعثلمٌة   وإزتلة  أٌة  تعلٌمثت  ضثرة  وال موج ج  لهث.

                                    تقتصــثدٌة ذتت كفثءة دتدتت  ــتؤمٌن إم فضال  عن, للنفطتلمنتجة  مصثلح  تلبلدتن   ترتعً فً جمٌع تألوقثت - ث

 مستهلكة .رة  من تلنفط  للدول  تلمستق

 

عوت مٌثثق تألوبك على فكرة  تلربط  بٌن  وجود  هذه  تلمنظمة   وتألهدتؾ  تلتنموٌة  للبلدتن  تلنثمٌة  وقد ر  ز  وتض  ك 

ق د  تلبعض  تألوبك  بؤسعثر  تلنفط لٌس  ؼثٌة  ف فثهتمثم. لذت نفط  تلمنتجة  لل عت   ٌ لدعم    أدتة, إنمث هو ً حد ذتته  كمث 

 .دتخ ل  تلب لدتن  تألعضثء   نمٌة  جهود  عملٌة  تلت

 

   WORLD TRADE ORGANIZATION  WTOمنظمة  تلتجثرة  تلعثلمٌة    -د

 تلدولٌة   تلقثنونٌة   وبثلشخصٌة   تلذتتٌة   بثإلرتدة   ع  ت  م  ت  ت  متخصصة   دتبمة   هً هٌبة  منظمة  تلتجثرة  تلعثلمٌة        

 فً  بٌنهثمث فٌ تالختٌثري تلتعثون   من وسثبل   وسٌلة  ، ك  هثنشثب  إعلى  ذتت  تلسٌثدة   تلدول   مجموعة من تتفقت

 . تنظٌم  تلتجثرة  تلدولٌة   مجثل  

هث    طً تلمنظمة  بنشثط  ً  وذلك  بهدؾ  تحرٌر  وإنسٌثج  تلتجثرة  تلدولٌة  بؤكبر  قدر  وت ؽ  ، تلمجثل  تلتجثري  تلدول

رٌة  فً جمٌع  (.دولٌة )تلسلع، تلخدمثت،تلملكٌة تلفكرٌةقطثعثت تلتجثرة  تل من تلسالسة  وتلح 

، هً من خاللهث منظمة تلتجثرة تلدولٌةتلتجثرٌة  تلتً تعمل   تالتفثقٌثتوتجدر  تإلشثرة  فً هذت تلشؤن  تلى أن     

رتف هث تتفثقٌثت ة  ألط  ل زم  . فه نثك  ً طبٌعت هث من حٌث  درجة تإللزتمتلتجثرٌة تختلؾ  ف تالتفثقٌثت، ذلك أن م 

التتضمن إال تلنوتٌث تلطٌبة تلطوعٌة مثل تشجٌع تلتبثدل تلتجثري أو إقثمة تلمعثرض أو تلتعثون  تتفثقثتمجرد 

فً مجثل تلعلوم وتلتكنولوجٌث ، أمث إذت زتد هذت تإللتزتم بحٌث ٌشمل تخفٌض تلرسوم  تلكمركٌة أو تنفٌذ 

 ملزمة .ضوتبط أو تإلمتنثع عن تلقٌثم بؤمر مث فإن ذلك ٌمثل إتفثقثت 

 

 التأسٌس:

( 1994-1986من )مدة عن جولة  مفثوضثت  تألورؼوتي  لل (WTO)منظمة تلتجثرة تلعثلمٌة تنبثقت      

أكبر  تنفتثحعلى  تالتفثقعثلمً للتجثرة  فً تلتثرٌخ. وٌنص  هذت  أتفثقتلتً تمخض عنهث تلتوقٌع على أكبر 

فض  تلرسوم  تلجمركٌة  وت خ  ث ت منظمة  تلتجثرة  ٌس  منظمة  تلتجثرة  تلعثلمٌة  ؤسلألسوتق تلعثلمٌة  و  ر  ، فو 

بت عثم    GATTتلعثمة  للتعرٌفثت  وتلتجثرة  تلجثت  تالتفثقٌة WTO تلعثلمٌة   ٌم ، لتنظم 1947تلتً أ نش 

هث عن جثت م  1994جثت  أسم. وصثر ٌطلق علٌهث تلتبثدل تلتجثري تلدولً آنذتك تألصلٌة م  1947لت مٌٌز 

من مجموعه قوتنٌن بٌن متعثقدٌن تلى مإسسة كثملة ذتت كٌثن دولً، ولم تعد هً م  1947ثت فتحولت ج

م  مجموعة  أ خرى من تلوحٌدة لتنظٌم تلتجثرة تلعثلمٌةتألدتة تلقثنونٌة  ، بل أصبحت جزء  من عثبلة  ت ض 
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تلدولٌة كٌثن دولً جدٌد  ثتتالتفثق. سٌتولى أمور هذه تلعثبلة من 1تلتً ٌطلق علٌهث )أخوتت تلجثت( تالتفثقثت

، هذت تلكٌثن هو منظمة  تلتجثرة  تلعثلمٌة تلتً للمنظمثت تلدولٌة تالعتبثرٌةٌتمتع بكل مقومثت تلشخصٌة 

حٌد  إلحكثم    وتلم رتق ج  تلو 
ف ذ  ن  م  وتلم  ن ظ   . تلتجثرة تلدولٌة وتتفثقثت وتلتزتمثتأصبحت تلم 

 

ة  التجارة  العالمٌة   م  ظ  ن    WTO  أهداف  م 

ة  وتلدخل   -1  .رفع  مست وى تلمعٌش 

 تلكثمل للعمثلة.  تالستخدتمضمثن  -2

 زٌثدة  تإلنتثج  وتوسٌع  تلتجثرة . -3

 تلعثلمٌة .  تالقتصثدٌةتلتخصٌص تألمثل للموترد   -4

ظ أنهث ذتت  تألهدتؾ تلتً كثنت تلجثت     دخلت على تسعى لتحقٌق هث وتإلضثفة  تلجدٌدة  تلتً أ  م  1947ٌ الح 

 : تألهدتؾ  تتمثل  فً تلك

لكٌة  تلفكرٌة.  -أ   توسٌع نطثق أهدتؾ تلمنظمة لتؽ طً تجثرة  تلخدمثت  وتلم 

ٌ هث بشكل  ٌتمثشى مع مستوٌثت  تلقٌمة   -ج  تعزٌز  تلتنمٌة  تلمستدتمة  مع  حمثٌة  تلبٌبة  وتلمحثفظة  عل

 تلوطنٌة .  تالقتصثدٌة

 ثمٌة  وتألقل نموت  على حصة  كبٌرة  من نمو تلتجثرة  تلدولٌة . بذل جهود إٌجثبٌة لحصول تلدول  تلن -جـ 

ث ل  أؼلبٌة   -د  مرتعثة  تحقٌق  مصثلح  تألطرتؾ  تلمختلفة   ألعضثء  تلمنظمة  خثصة  تلدول  تلنثمٌة  تلتً ت م 

روف هث  فضال قدمة بٌنهث وبٌن تلدول تلمت تاللتزتمثتتوزٌع و تالقتصثدٌةتألعضثء  من خ الل  م رتعثة  ظ 

 .تلتفضٌلٌة  من تلمعثملة   تالستفثدةت مكٌن هث من عن 

 

ة  للتجثرة  وتلتنمٌة   -هـ  د  ح  م  تلمت   Unctad مإتمر  تأل م 

United nations conference of trade and development                       

قررت تلجمعٌة  تلعمومٌة   تالقتصثدٌةكؤدتة  للتنمٌة   تؤكٌدت  للدور تلذي ٌتعٌن  على تلتجثرة  تلخثرجٌة  أن تلعبه     

م  تلمتحدة أن تجعل عق م 
ر  تلمجلس د تلستٌنثت عقدت  أوال  للتنمٌة  لأل  تلتثبع  وتالجتمثعً تالقتصثدي. لهذت ق ر 

 . م1964مع  ألول  مرة  فً جنٌؾ عثم لألمم تلمتحدة أن ٌدعو  لعقد  مإتمر  دولً   للتجثرة  وتلتنمٌة  ٌجت
 

  أوال : تأسٌس  األونكتاد 

ته  تألولى تلتً م  1964أذتر عثم  23فً     ور  ق د  مإتمر  تلتجثرة  وتلتنمٌة  فً جنٌؾ د  حوتلً  تستؽرقتع 

 . دولة 119( مندوج ٌمثلون 2333من) ثالثة  شهور وحضرهث مثٌقرج

                                                           
1
 51موقعة فً تتمثل أخوات الجات فً مجموعٍة من االتفاقات التً تضمنتها الوثائق التً أ لح ق ت باتفاقٌة مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمٌة وال 

 ومنها:  5991إبرٌل 

 .5991االتفاق العام بشأن التعرٌفات والتجارة لعام ـ  
 أتفاق عام بشأن التجارة فً الخدمات وملحقاتها وكٌفٌة النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنٌة.ـ  

د  هذا االتفاق المبادئ التً ت حكم  التجار فً هذا د  ٌ ح  ل كٌة  الف كرٌة  و  الق طاع. أتفاق بشأن األمور المتعلقة بالتجارة الخاصة بحقوق الم 
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ع  ق بل  ك ل  شًء  نظرٌثت  جفحس وتالقتصثدإن هذت تلمإتمر لم ٌجمع خبرتء فً تلتجثرة  تلدولٌة      م  ، بل ج 

د  من تألحدتث   تنعقثده، ولهذت فقد كثن وفكرٌة  ظلت تتصثرع  فترة  طوٌلة   تقتصثدٌةسٌثسٌة  ومذتهج   ٌ ع 

 . تلفرٌدة   وتالقتصثدٌةتلدبلومثسٌة  

ت تألضوتء  على     ل ط  وشمثل  ولٌس  على  تلعثلم  تثرٌخٌث  وجؽرتفٌث  إلى جنوج   تنقسثمفً هذت تلمإتمر  س 

ته  بعد  تلحرج  تل م   .عثلمٌة  تلثثنٌة  تلى شرق  وؼرج  تلخالفثت  تلفكرٌة  تلتً ق س 

ه م  تلبلدتن  تلنثمٌة  تألولىوفً نهثٌة  تلدورة      م  تلمشثكل  تلتً ت  للٌونكتثد أصدر  تلمإتمر  توصٌثت  تنثولت م عظ 

 :ت تلتجثرٌة  وتالقتصثدٌة  ومنهثفً تلمجثال

رفع  تلحوتجز  تلكمركٌة  تلتً تعوق صثدرتت تلبلدتن تلنثمٌة وتلتجثرة فً تلمنتجثت تلمصنوعة ونصؾ  -1

 تلمصنوعة.

% من تلدخل تلقومً للبلدتن  1تحوٌل تلموترد تلمثلٌة من تلبلدتن  تلصنثعٌة  إلى تلبلدتن  تلنثمٌة  بنسبة   -2

 تلصنثعٌة . 

 ن  تلنثمٌة . تلمسثعدة  تلتكنولوجٌة  للتنمٌة  فً تلبلدت -3

 .ٌن وتلسٌثحة  تلنقل  تلبحري  وتلتؤم -4

 

ع    ثوزت  للحدوددإن تلخوض  فً موضوعثت  كهذه  كثنت تلدول  تلؽربٌة  ت  ت هث ت ج  ض  ر  ، لكنهث مع ذلك ع 

ل   هث تحلٌال  موضوعٌث  وب ح ث ت على تلمستوى تلسٌثسً وتلفنً وح  ر  . لكن تلمشثكل تلتً ٌنطوي علٌهث ل ت عنثص 

من أجل تلتنمٌة  هً فً تلوتقع مشثكل  معقدة  ت حتثج  إلى تلمتثبعة  وتلدرتسة  تلمستمرة  وت حتثج  كذلك  تلى  تلتعثون

، ؼٌر أن تحدٌد هذت تإلطثر لم ٌكن أمرت  سهال  ألن تلدول   ل  عمل تلمإتمر   ل ت وتص 
إطثر  دتبم  وأجهزة  متخصصة 

هثتلؽربٌة   ح  منظمة  تختلؾ  عن تلمنظمة  ، وتكثنت ت عثرض  تلفكرة  من أسثس  ق تر  لدول تالشترتكٌة فً حٌنه  ت 

هث.  ر  و  ت ص   تلتً كثنت تلدول تلنثمٌة  ت 

د      م  ٌ عت  بعنوتن  ))نحو سٌثسة  جدٌدة  للتنمٌة (( هذت تلمقترح    تقترتحثوتمت تسوٌة تلخالؾ بتقدٌم  مشروع  قرتر  

ر  رؼم معثرضة ثإهث وقد وتفق تلمإتمر على مشروع  تلقرتحدد  تلخصثبص  تلعثمة  للمإسسة تلمرؼوج  تنش

ت تلجمعٌة  تلعمومٌة  وع ،تلدول  تلؽربٌة   ق د  عة  عشر فً كثنون تألول  ندمث ع   تتخذتم  1964دورت هث تلتثس 

 .جهثزت  من أجهزت هث وتعتمثدهقرترت  ٌقضً بتؤسٌس  مإتمر  تلتجثرة  وتلتنمٌة  

 

 -:اد الرئٌسةانٌا : اهداف األونكتث

 . تالقتصثدٌة لألقطثر  تلنثمٌة   تشجٌع  تلتجثرة  تلدولٌة  وتلتنمٌة   -1

 وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌةبٌن  تألقطثر  تلنثمٌة  وتألقطثر  ذتت تألنظمة   تالقتصثديتعزٌز  تلتجثرة  وتلتعثون   -2

 .تأل خرى

مع قوتعد   تلمبثدئتلك نثء  وتكٌٌؾ ة  وتسهٌل  إعثدة  بوسٌثسثت تلتجثرة  تلدولٌة  وتلتنمٌ مبثدئصٌثؼة   -3

 . تلمإسسثت تلدولٌة  

ً  عثدل  ومنصؾ  ٌضمن  للبلدتن  تلنثمٌة  صوتث  أكبر فً  تقتصثديتشجٌع  إقثمة  نظثم   -4 تلقرتر فً  تتخثذدول

 . تلمإسسثت  تلدولٌة
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مات  ثانٌاً  ظ  ن   اإلقلٌمٌة االقتصادٌة: الم 

 تإلقلٌمٌة   تالقتصثدٌةمفهوم  تلمنظمثت   -1

)إقلٌمً ( بٌن  عدد  من  تلدول  تلتً  تالقتصثدٌةهً نوع من تلمنظمثت        تلدولٌة  تلتً تقوم  على أسثس 

 بروتبط  تلجوتر  تلجؽرتفًأو سٌثسٌة  أو تثرٌخٌة  أو تر تجتمثعٌةتشترك  بعالقثت  
ب ط   .ت 

م هث  تإلقلٌمٌة  تنشؤ  من دول  تتشثبه   تالقتصثدٌةوعلى تلعموم فإن تلمنظمثت   عثت هث ون ظ  م  فً طبٌعة  مجت 

إن هذت  تالقتصثدي ومً  أو متقثربة  فً مستوى تلنموتلق تالنتمثءوتلسٌثسٌة  وقد تكون  متجثنسة  فً  تالقتصثدٌة

نى  عنهث لبلوغ  تألهدتؾ  وتلمنثفع   تلنمط من تلمنظمثت أضحى وسٌلة  ال تلمشتركة  للكثٌر  من  تالقتصثدٌةؼ 

 .تلدول  

 تإلقلٌمٌة   تالقتصثدٌةتلمنظمثت   أهدتؾ   -2

تستهدؾ  تحقٌق م  1957تلدولٌة  تلتً قثمت على أسثس  إقلٌمً  منذ  عثم  تالقتصثدٌةإن تلمنظمثت  

هث وتلذي ٌتمثل  فً تلتنسٌق  فً شتى تلمٌثدٌن   ) * (تالقتصثديتلتكثمل   وتوحٌد  تلسٌثسثت   تالقتصثدٌةفٌمث بٌن 

 .وتإلنمثبٌة   ثجٌة  تلنقدٌة  وتلمثلٌة  وتإلنت

 تإلقلٌمٌة   تالقتصثدٌةنمثذج  من تلمنظمثت   -3

    Asianمنظمة دول جنوج شرق آسٌث  -أ

 ، وإلى ضمثن  وتلتربوي   ً  قن  وتلت   وتلثقثفً   وتالجتمثعً تالقتصثدي تسعى إلى تلتعثون   هً منظمة  

  .وتلسالم فً تلمنطقة   تالستقرتر

  :التأسٌس

 ، مثلٌزٌثسٌثٌنوندإ: هً دول   من خمسة  ، فً بثنكوكم  (1967ج/آ/8)سٌث فً آدول شرق  ت منظمة  س  تؤس     

وس ، َم  1995فٌتنثم سنة  ، م 1984برونثي سنة  تلٌهث دولة   وتنضمت .، تلفلبٌن وتثٌالندسنؽثفورة

 .م 1999، كمبودٌث سنة م 1997ومٌثنمثر سنة 

 

 

 

 

 

 

 
 

صٌؽة ) تألسوتق تلمشتركة ( وٌعمل على تطوٌر تلعالقثت  ٌؤخذتالقتصثدي تلدولً  : مرحلة متطورة من مرتحل تلنموتلتكثمل تالقتصثدي )* (

تلمتشثبهة  تالقتصثدٌة. وٌقوم بٌن تلدول ذتت تلنظم تقتصثدٌةللدول تألعضثء فً وحدة   تالندمثجتلدولٌة فً شتى تلمٌثدٌن وٌصل  إلى مستوى  تالقتصثدٌة

 تلمتمثثلة  وأهم  أهدتؾ  تلتكثمل  تالقتصثدي :  ثعٌةوتالجتم وتالقتصثدٌةأو ذتت تلظروؾ تلسٌثسٌة 

 تإلقلٌمً.  تالقتصثديحرٌة تنتقثل رأس تلمثل وعنثصر تإلنتثج تألخرى بٌن أجزتء تلتكتل  -1

 سٌثسة  تجثرٌة  موحدة .  وتعتمثدتوسٌع نطثق  تلسوق  -2
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ث  تالقتصثدٌةتلوقوؾ بوجه تلتكتالت  -3 ه   على أجزتء  تلتكت ل  منفردة .  تصثديتالقتإلقلٌمٌة  تلتً تحثول  بسط  نفوذ 

 

 

 

 :المنظمة   وأهداف   مبادئ   

 .بلد   لكل   تلوطنٌة   وتلهوٌة   وتلسٌثدة   لالستقالل ل  بثد  تلمت   تالحترتم -

  .تلسلمٌة   رق  بثلط   منظمة  تل بلدتن   بٌن   تلخالفثت   حل   -

 تلتؤكٌد  على تسرٌع  وتٌرة  تلنمو   قتصثدتالومنهث مٌدتن   تلمٌثدٌن   فً مختلؾ   تلرتبطة   دول   بٌن   تلتعثون   -
حٌث 

 .ع  تلزرتعة  وتلصنثعة  وتلتجثرة  تعثون  فعثل  فً قطث بثعتمثد تالقتصثدي

 

 :آسٌا شرق   جنوب   دول   فً االقتصاديالنمو 

هث     كثن  بل ػ  عدد  س   ٌ ر  أحدث  تإلحصثءتت تلرسمٌة أن منظمة  تَسٌثن  ه  لً ملٌون نسمة وإجمث(    ) ت ظ 

ل هث حوتلً )   . )مسثحة دولهث  ً   ل دو  ً  أ ترلٌون دوالر   ( . ( ملٌون كم مربع  وبلػ  تلنثتج   تلمحل   مرٌك

ٌ  ت  ٌو ٌ   تألعضثء   تلدول   بٌن   تالقتصثديمو تلن   ن  بث  لى فبتٌنإ تالقتصثديوفقث  لمستوى نموهث  تصنٌفهث ن  مك  فٌهث و

 -همث:

 تلفلبٌن. -  أندونٌسٌث -  مثلٌزٌث -تثٌالند  –ورة فثؽن: ستقدمث   تلدول تألكثر   -    

 برونثي.  -تلفٌتنثم  – كمبودٌث -الوس -: مٌثنمثرمث  د  ق  ت   قل  تألتلدول  -

 

تصنٌفثت تلبنك  ضمن ثوإندونٌسٌسنؽثفورة  عاله وخصوصث  أ نموت   كثر  لقد كثنت بعض دول تلفبة تأل        

هونك  ،تثٌوتن ،سنؽثفورة، كورٌث تلجنوبٌة مض  وت   (ةتلنمور تَسٌوٌ) تلمرتفع   تالقتصثديتلنمو  ألقثلٌم  تلدولً 

 تلنصؾ   على مدتر   تالقتصثدي مو  تلن   الت  د  ع  م   رعة  فً س   تقتصثدٌة ة  ز  عج  م   ذلك   ر  ب  عت  أ   حٌث   ،ثوإندونٌسٌ ككون

 .تلثثنً من تلقرن تلعشرٌن

ؾ  تلن مور  تَسٌوٌة  بتوج ه هث نحو تلخثرج و    ت ص  قٌمة  أسعثر تلصرؾ  تلخثصة  بهث  بثنخفثضحٌث أفضت ت 

ق ج  عٌم تلعملٌثت تلتصدٌرٌة وتشجٌعهث، لتد ع  من خالل توفٌر تلحوتفز تلمثلٌة تلضرورٌة فضال  عن ت 

ق ة  فً تلدول  تألكثر  ثرتءت . ة  تلتطورتت تلتكنولوجٌ ب  ط   من خالل تبنً أفضل تلتقنٌثت  تلم 

 

  Council Of Arab Economic Unity (CAEU) ٌة تلعربٌةتالقتصثدمجلس  تلوحدة   -ج

  :التأسٌس

 بعقد   تألمثم   ىإل تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   مسٌرة   فً دفع   مهثمه   أدتء   تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   مجلس   بدأ     

 تلوحدة   فثقٌةتت عن إدترة   تلمسإول تلجهثز   بوصفه  م  (1964 /حزٌرتن)فً  فً تلقثهرة   تألولى دورته  

 .تلوتقع   هث إلى أرض  وإخرتج   تلعربٌة   تالقتصثدٌة

 لٌتولى تإلشرتؾ   تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   هو "مجلس   دتبم   جهثز   إنشثء   تالتفثقٌة هذه   ج  بموج   ر  ر  ق  ت   إذ   

 خطة   تشكٌله   فور   على أن ٌضع ألعربٌة   تلبلدتنبٌن  تالقتصثدٌة تلوحدة   تحقٌق  ل تلهثدؾتلعمل  تنفٌذ ىعل

 تلبلدتن   مصثلح   مرتعٌث   مرحلة   لكل   وتلفنٌة   وتإلدترٌة   تلتشرٌعٌة   د تإلجرتءتت  وأن ٌحد   ألتنفٌذ ل  مرتح  ل   عملٌة  

ٌ   تلمتعثقدة   تألطرتؾ    تألطرتؾ   حكومثت   ىهث إلبشؤن   ه  قرترتت   تلمجلس   وأن ٌرفع   أالتفثقٌة بؤهدتؾ   ل  خ  بمث ال 
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مجلس تلوحدة ت كون قرترتت و منهث. هث حسج تألصول تلدستورٌة تلمرعٌة لدى كل  تر  إلقر تلمتعثقدة  

 تلدول تألعضثء. ل  ب  من ق   تنفٌذ  تل تلعربٌة إلزتمٌة   تالقتصثدٌة

 أالقتصثديهث "تلمجلس تلتً أقر   تلعربٌة   تلجثمعة   بٌن دول   تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   تتفثقٌةوقد كثنت    

 تلدول   تلهثمة تلتً جسدت رؼبة   تلعملٌة   هً تلخطوة  م ( 1957 //تموز 3)فً  تلعربٌة   تلدول   لجثمعة   تلتثبع  

 وتحقٌق تلتكثمل فٌمث بٌنهث. إقتصثدتتهث لتنمٌة   ل  ب  تلس   ل  أفض   تبثع  إفً  تلعربٌة  

 

 ألهدافا 

تلتً تهدؾ  تلى  منذ نشؤة مجلس تلوحدة تالقتصثدٌة تلعربٌة حتى تَن قدم تلعدٌد من تإلنجثزتت     

على صٌؽة  مرحلٌة  متدرجة   تعتمدتتلعربٌة  على أرض تلوتقع . حٌث   تالقتصثدٌةتلوحدة   تتفثقٌةتطبٌق  

ت لذلك تلوسثبل وتألسثلٌج وتإلجرتءتت تلتً من شؤن هث  تالقتصثدٌةللوصول  تلى هدؾ  تلوحدة   د  د  تلعربٌة  وح 

 :التٌةق تلحرٌثت توذلك من خالل تحقٌ، تلوصول تلى هذت تلهدؾ

 تألشخثص ورإوس تألموتل. تنتقثلحرٌة  -1

 حرٌة تبثدل تلبضثبع وتلمنتجثت تلوطنٌة وتألجنبٌة.-2

 .تالقتصثديوممثرسة تلنشثط  وتالستخدتمحرٌة تإلقثمة وتلعمل -3

 وسثبط تلنقل وتلمرتفا وتلمطثرتت تلمدنٌة. وتستعمثلحرٌة تلنقل وتلترتنزٌت  -4

 .وتإلرث وتإلٌصثء   ك  ل  م  تلت   حرٌة  -5

 

 المجلس:مهام 

لتؤمٌن تنفٌذهث  الزمة  لهث تق  ومالح   تالتفثقٌةتلمنصوص علٌهث فً  تلمهثم   جمٌع   عثمة   بصورة   تلمجلس   ٌبثشر     

ٌ   من تالتفثقٌة( 9)مثدة   مث ٌلً: خثصة   بصورة   بثشر  وللمجلس أن 

منطقة عربٌة جمركٌة موحدة و إدخثل وضع تلتعرٌفثت وتألنظمة وتلتشرٌعثت تلتً تهدؾ إلى إنشثء  .1

 تلتعدٌالت تلالزمة عند تالقتضثء.

تلعثلمً وبمث ٌحقق  تالقتصثدتلمنطقة حٌثل  تقتصثدتنسٌق سٌثسثت تلتجثرة تلخثرجٌة بمث ٌكفل تنسٌق  .2

 وتتفثقثتتلتجثرٌة  تالتفثقثت و ٌكون عقد   تالتفثقٌةتلمنصوص علٌهث فً  تالقتصثدٌةأهدتؾ تلوحدة 

 .تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   مجلس   خرى بموتفقة  ت مع تلبلدتن تأل  تلمدفوعث

 ووضع برتمج لتحقٌق مشثرٌع تإلنمثء تلعربٌة تلمشتركة. تالقتصثديتنسٌق تإلنمثء  .3

 تنسٌق تلسٌثسثت تلمثلٌة وتلنقدٌة تنسٌقث ٌهدؾ للوحدة تلنقدٌة. .4

نظمة تلترتنزٌت وتنسٌق تلسٌثسة تلمتعلقة وضع أنظمة تلنقل تلموحدة فً تلبلدتن تلمتعثقدة وكذلك وضع أ .5

 بهمث.

 هث.تلموحدة وتعدٌالت   تالجتمثعًوضع تشرٌعثت تلعمل وتلضمثن  .6

لتحقٌق  ألمتعددة تالقتصثدٌةال  من تلقطثعثت وقد أخذ تلمجلس بؤسلوج تلتنسٌق تلقطثعى تلذى ٌتنثول ك     

بٌن  مشتركة   مصثلح   إلى خلق   يألسلوج ٌإدمن أن تلتوسع فى تطبٌق هذت ت تنطالقثهث، فى نطثق   تلتنسٌق  
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 تألسثسٌة لتحقٌق   ل  د تلمدتخ  ح  أ   وبثعتبثره، تلشثمل   تلتنسٌق   فى مجثل   وتسعة   وٌشكل خطوة   ألعربٌة   تلبالد  

 .تلعربى ديتالقتصث ل  تلتكثم  

على ثالثة أسثلٌج  مجلس تلوحدة تالقتصثدٌة تلعربٌة فى مجثل تطبٌقه ألسلوج تلتنسٌق تلقطثعى وأعتمد    

 وهً:ربٌسٌة 
 

 شركثت   أربع   إنشثء   تم حٌث ،أقثمة مشروعثت عربٌة مشتركة فى مجثالت تألنشطة تإلنتثجٌة وتلخدمٌة -أ

وتلشركة تلعربٌة  ألحٌوتنٌةلتنمٌة تلثروة  تلعربٌة   للتعدٌن، وتلشركة   تلعربٌة   هى تلشركة   قثبضة   عربٌة  

جرى تلدرتسثت ت  و   ألصنثعٌة لالستثمثرتتوتلشركة تلعربٌة  ألطبٌة للصنثعثت تلدوتبٌة وتلمستلزمثت

 تاللكترونٌة وتلتجثرة   وتلتسوٌق   تلتجثرة   فى مجثل   تلمشتركة   تلعربٌة   وتلجهود إلنشثء عدد من تلشركثت  

 .وتلهثمة تلحٌوٌة   وؼٌر ذلك من تلمجثالت   ألبرى، وتلنقل وتلتؽلٌؾ   وتلتعببة  

وتألنشطة تلتى ٌتطلج تلتوسع فٌهث  ألقثبمةعٌة فى مجثل تألنشطة تإلنتثجٌة وتلخدمٌة نو تتحثدتتإقثمة  -ج

تإلنتثجٌة ومشروعثت تلبنٌة  وكذلك فى مجثالت تلخدمثت تلعربٌةعلى أسس سلٌمة تحقق تنسٌق بٌن تلدول 

 .تألسثسٌة

 .تلسٌثسثت تلصنثعٌة وتلزرتعٌة وتلمثلٌة وتلنقدٌة تنسٌق   -ج

تلعربٌة تلجمثعٌة تلصثدرة عن  تالتفثقٌثتتلعربٌة أن  تالقتصثدٌةتلعثمة لمجلس تلوحدة تألمثنة  الحظت   

ولم  ،م 1974 – 1973فى تلدول تلعربٌة قد صدرت جمٌعهث خالل تلفترة من  تالستثمثرتلمجلس لتشجٌع 

 تلسوق قتصثدٌثتتتلعربٌة نحو  تالقتصثدٌةتلعثلمٌة وتلتحوالت فى تلنظم  تالقتصثدٌةتعد تتفق مع تلمتؽٌرتت 

على تلقطثع تلخثص فى تلتنمٌة وتلتجثرة كمث لم تتضمن من تلمزتٌث وتلضمثنثت مث هو كثؾ لتهٌبة  وتالعتمثد

تألشخثص ورإوس تألموتل بٌن تلدول تلعربٌة وإقثمة تلمشروعثت تلعربٌة  تنتقثلوتشجٌع  تالستثمثرمنثخ 

 ).بٌن تلدول تلعربٌة)فٌمث  تلمشتركة ورفع مستوى تلتبثدل تلتجثرى تلبٌنى

 

فصدرت  تلعربٌة   تالقتصثدٌة تلوحدة   عن مجلس تلصثدرة   تالتفثقٌثت وتحدٌث   من تطوٌر   البد   لذلك كثن     

 فى تلمجلس   تألعضثء   تلعربٌة   وسثرعت تلدول   ،تالستثمثر لتشجٌع   جدٌدة   عربٌة   تتفثقٌثت عن تلمجلس  

ٌ   بثلتصدٌق    وهً: ثهعل

س تلمثل بٌن أتلضرٌبً ومنع تلتهرج من تلضرتبج تلمفروضة على تلدخل و ر تالزدوتجتتفثقٌة تجنج  -8

 .دول مجلس تلوحدة تالقتصثدٌة تلعربٌة

 .تلتعثون فى تحصٌل تلضرتبج وتلرسوم بٌن دول مجلس تلوحدة تالقتصثدٌة تلعربٌة تتفثقٌة -1

 .رإوس تألموتل بٌن تلدول تلعربٌة وتنتقثل تالستثمثرتتتشجٌع وحمثٌة  تتفثقٌة -3

 .فى تلدول تلعربٌة تالستثمثرتسوٌة منثزعثت  تتفثقٌة -4
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أسئلة الفصل 

 الثبمن

 

تلتً تم تعتمثدهث لتنظٌم تلتعثون  ؟ ومث هً تألسسود بثلمنظمثت تالقتصثدٌة تلدولٌة: مث تلمقص1س

 ؟ تلدولً تالقتصثدي

 :2س

مثت تالقتصثدٌة تإلقلٌمٌة -أ      ن ظ   ؟ ؟ ومث هً تلؽثٌة  من إنشثإهثمثهو مفهوم  تلم 

 ؟ مثهو صندوق  تلنقد  تلدولً؟ ومث هً أهدتف ه   -ج     

 :لل مثٌؤتً: ع3س

مٌلك   - أ ؾ ع  مل  تلمصثرؾ  تلعرتقٌة  بمبدأ )أ عر  ع  .ت  الء  م  هث مع  تلع  ( فً تعثمالت  مٌلك  مل ع   وع 

 .أخطر مرتحل عملٌة  ؼسل  تألموتل  مرحلة  تلتوظٌؾ )تإلٌدتع(  دت ع - ب

ت قٌمة   - ت ف ض  مالت هث تلوطنٌة   بعض  دول  منظمة جنوج شرق آسٌث خ   .أسعثر  صرؾ  ع 

 تهتمثم منظمة  تألوبك  بؤسعثر  تلنفط  لٌس  ؼثٌة  بحد  ذتت هث. - ث

 أمثم  تلعبثرة  تلخثطبة  فً تلجمل  خطأأمثم تلعبثرة  تلصحٌحة  وعالمة   صحة  : ضع عالم4س

: تَتٌة        ج د   إن و 
 ، وصحح تلخطؤ 

ع  تألعضثء فً صندوق تلنقد تلدولً دتبم  فً مٌزتن  تلمدفوعثت   تؽطٌة  عجز - أ
 ، شرط  لتمت 

 بثستخدتم موترد تلصندوق.      

تعمٌر على موترد تموٌله من تسوتق رأس تلمثل، وٌعد ٌحصل تلبنك تلدولً لإلنشثء وتل - ج

تلمستثمرون سندتت تلبنك تلدولً لألنشثء وتلتعمٌر وسٌلة تمنة ومربحة إلٌدتع تموتلهم 

 .لدٌه

)تلخدمثت وتلملكٌة  لٌؽطً تجثرة WTOتلتجثرة تلدولٌة منظمة نطثق أهدتؾ توسع   - ت

 تلفكرٌة(.

ن  للبلدتن   - ث م   تلمتقدمة  صوتث  أكبر  فً تتخثذ تلقرتر فً إقثمة نظثم تقتصثدي عثدل ٌض 

 ، من أهدتؾ  مإت مر  تلتجثرة  وتلتنمٌة  )تإلنكتثد(.تلمإسسثت  تلدولٌة  

 : مث تلمقصود بؽسل  تألموتل  ومث هً آثثره  تالقتصثدٌة وتالجتمثعٌة؟5س

 .؟ تكلم عن أهدتفه  : مث تلمقصود  بثلتكثمل  تالقتصثدي6س
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