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 مقدمة:

 محاضراتبين ال سنوات عشر من ألكثر 2 الكلي االقتصاد مقياس تدريس بعد

 أن أود د،.م.ل أو نظام الكالسيكي النظام في التسيير سواء علوم لطلبة موجهة واألعمال

الثانية  ةالسن لطلبة موجهمع األعمال الموجهة دروس  بمطبوعة المتواضعة الخبرة هذه أتوج

بموجبها  تم لتيا الوزارية المقررات وفق التسيير، علوماالقتصادية والتجارية ولميدان العلوم 

 .الوطن جامعات كل عبر المقياس هذا برنامج توحيد

 ألساسيةا بالموضوعات اإلحاطة من نهميمك   األعزاء لطلبتنا مساعد مرجع توفير نحو للسعي

 ولاأل الفصل تناول حيث فصول ستة إلى المطبوعة هذه تقسيم تم 2الكلي االقتصادي في

 هرهاأش من الكينزية، االستهالك دالة عن متطورة دوال وهي الحديثة، االستهالك دوال

 .وغيرها الحياة دورة النسبي، الدخل ونظرية الدائم، نظرية الدخل

ستثمار موضوع نظرية االستثمار من خالل التعرف على مفهوم اال فيتناول الثاني الفصلو

قة ي طريالمؤثرة علية، ثم التعرف على طرق اتخاذ القرار االستثماري أومختلف العوامل 

لمعجل لى اعالقيمة الحالية الصافية وطريفة معدل الكفاية الحدية لرأس المال، ثم التعرف 

 والمسارع.

 السلع قلسو اآلني التوازن خالل من العام االقتصادي التوازن إلى الثالث الفصل ويتطرق

 اآلني نوالتواز ذلك،  وأسباب التوازن نقطة انتقال كيفية ومعرفة( IS)منحنى  والخدمات

وازن اآلني ذلك، ثم الت وأسباب التوازن نقطة انتقال كيفية ومعرفة( LM)منحنى  النقد لسوق

 في كال السوقين.

ي ظل اقتصاد فوالسياسة النقدية  موضوع فعالية السياسة الجبائية فيتناول الرابع الفصل أما

ساب مغلق، من خالل التعرف على أثر السياسات التوسعية على الناتج ومعرفة كيفية ح

 مضاعف السياسة الجبائية ومضاعف السياسة النقدية.
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 يتم حيث االقتصادي، للنمو المختلفة النماذج لموضوع الخامس الفصلصص في حين خ  

 وأهم ادية،االقتص التنمية مفهوم ثم وأسبابه، وأنواعه االقتصادي النمو مفهوم إلى التطرق

 .االقتصادي للنمو المفسرة النظريات

 الموافقة اتواالستراتيجي ومراحلها االقتصادية الدورة مفهوم يتناول واألخير السادس الفصل

 .مراحلها من مرحلة لكل

فة ، إضاالمتعلقة بالموضوع المدروس بمجموعة من التمارين المحلولةكما أرفقنا كل فصل 

ير م التسيعلو إلى إدراج نماذج من االمتحانات مع الحلول النموذجية التي تم إجراؤها في قسم

 عديد المواسم الجامعية.على مدار 
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 تمهيد:

حسب افتراضات المدرسة الكينزية تم تناولها في السابق كانت دالة االستهالك التي 

الذي يعتمد على  (ç𝑌𝑑)واالستهالك التابع (𝑐̅) )دالة خطية تتكون من االستهالك المستقل

يعد "كينز" أول من أشار إلى أن . حيث الدخل الجاري( والتي تسمى بنظرية الدخل المطلق

كما أشار إلى أن اإلنفاق ، اإلنفاق االستهالكي يعتمد بصورة أساسية على مستوى الدخل

االستهالكي يتجه للزيادة مع كل زيادة في الدخل، بحيث تكون زيادة االستهالك أقل من 

العالقة بين ، لتكون مالي الزيادة في الدخل طالما أن هناك جزء من الدخل يوجه لالدخارإج

𝐶: الكينزية االستهالك والدخل في الصورة العامة لدالة االستهالك = 𝐶̅ + ç𝑌 

ت العائالعن سلوكيات االستهالك الحقيقية لبعض األفراد وهذه الدالة  قد ال تعبرو

ة لمملوكاالدخول المتوقعة في المستقبل وعلى حجم الثروة على منهم  بسبب اعتماد الكثير

 وعلى مستوى المعلومات المتوفرة عن األسعار، وعلى معدالت الفائدة على القروض

 سلوكياتاد بالشخصية، وعلى السلوكيات النفسية لالستهالك واالدخار وتأثر العديد من األفر

 االستهالك لآلخرين المحيطين بهم.

ضح ثير وادالة االستهالك في األجل القصير التي تميل إلى وجود تأ سلوكياتكما أن 

جل ي األفسلوكيات دالة االستهالك ، تختلف عن للتغيرات في الدخل الجاري على االستهالك

الجزء  ر فيالطويل التي تميل إلى وجود تأثير نسبي للدخل على االستهالك أو جود ثبات كبي

 .ك والجزء الذي يدخرمن الدخل الذي ينفق على االستهال

 ، أدىيلسلوكيات دالة االستهالك في األجل القصير واألجل الطوبين ختالف هذا اال

 إلى ظهور عدد من النظريات التي حاولت تفسير دالة االستهالك الكلية منها:

 : نظرية الدخل المطلق لجون ماينرد كينزأوال: 

هالك الحالي دالة في الدخل ويرى أن االست "كينز"تم طرح هذه النظرية من قبل 

𝐶 المتاح المطلق الحالي، تأخذ دالة االستهالك تحت هذه الفرضية الشكل التالي: = 𝐶̅ +

ç𝑌 

أن الميل الحدي لالستهالك )استجابة االستهالك للتغير في الدخل( يكون بين  "كينز"يعتقد و

𝐴𝑃𝐶الصفر والواحد، وأن الميل المتوسط لالستهالك ) =
𝐶

Yd
لما زاد الدخل، ( ينخفض ك
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𝐶أي  وأن االستهالك يتحدد بالمستوى المطلق والحالي للدخل = 𝑓(Yd) يوجد تأثير  وال

من  أكبر APCالميل المتوسط لالستهالك ، كما يرى "كينز" أن لسعر الفائدة على االستهالك

كلما زاد الدخل المتاح كلما قلت قيمة الميل المتوسط ، وMP الميل الحدي لالستهالك

لالستهالك، ويعود ذلك إلى أن الوحدات االقتصادية ذات الدخول المرتفعة تستهلك نسبة قليلة 

من الدخل المتاح في المتوسط مقارنة مع الوحدات االقتصادية ذات الدخول المنخفضة، والتي 

أي أن دالة االستهالك الكينزية هي ي المتوسط. تستهلك النسبة الكبرى من دخلهم المتاح ف

 دالة في األجل القصير.

، لقصيرفي األجل ا "كينز"الدراسات االقتصادية لالستهالك فرضية يّدت عديد أوقد 

ي لدخل فينخفض كلما زاد ا معظم الدراسات وجدت أن الميل المتوسط لالستهالك الغير أن 

ستهالك دالة اال، كما أن .تهالك في األجل الطويلاألجل الطويل بسبب وجود ثبات في االس

 .مبتدئة من نقطة األصلتكون في المدى الطويل 

 

 :فرضية الدخل النسبي لجميس دوزنبريثانيا: 

 ً ه يطين بالفرضية على سلوكيات اآلخرين المح لهذهيعتمد االستهالك ألي فرد طبقا

منية معينة استهالك األفراد في فترة زتأكد هذه النظرية إلى أن و .أي على عنصر المحاكاة

ً إلى أن األفراكما  يتأثر في الوسط الذي يعيشون فيه. الزمن  د عبرتشير هذه النظرية أيضا

لدخل اسبة نيحاولون الحفاظ على نفس مستوى استهالكهم السابق. إذاً االستهالك يعتمد على 

 الحالي إلى أعلى دخل حصل عليه في السابق )دخل القمة(.

ً بالدخل النسبي. ويكون و ً لهذه النظرية فإن االستهالك يتحدد موجبا  APC و MPCطبقا

 إذا كان الدخل الحقيقي الحالي = دخل MPC=APCثابتين في األجل الطويل. ويصبح 

 إذا كان الدخل الحالي الحقيقي أقل من دخل القمة. APC › MPCوتكون ، القمة

ً لهذا النظرية   عبارة عن تزاوج دالتين: دالة في األجل القصيردالة االستهالك طبقا

وهي  ودالة في األجل الطويل، دالة غير نسبية ومشابهة لدالة كينز)دالة الدخل المطلق(وهي 

𝐶ويكون شكل دالة االستهالك تبعا لهذه النظرية:  دالة نسبية.  = 𝑎𝑌 + 𝑏
𝑌

𝑌𝑝𝑖𝑐 
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استجابة االستهالك لتغيرات الدخل تقيس  aهي دالة األجل القصير حيث  (𝑎𝑌)حيث أن 

𝑏)، بينما (Y) الحالي
𝑌
𝑝𝑖𝑐

استجابة االستهالك  bقيس هي دالة األجل الطويل، حيث ت (

 .)picY( دخل القمةإلى  )Y(الدخل الحالي لتغيرات 

 

 :نظرية الدخل الدائم لميلتون فريدمانثالثا: 

ن مالمستهلك يواجه نوعان تم طرح هذه النظرية من قبل فريدمان الذي يرى أن 

خل دإلى  الدخل الحالي ينقسمأو الطارئ، أي أن  الدخل هما الدخل الدائم والدخل المؤقت

دخل ا الالدخل الطارئ هو الدخل المفاجئ مثل المكافأة والميراث، أم، وطارئ ودخل دائم

 الدائم فهو الدخل الذي يتصف باالستقرار والديمومة مثل الراتب الشهري.

وليس الحالي  (𝑌𝑝)يتأثر بالدخل الدائم  (𝐶𝑡)ر هذه الفرضية إلى أن االستهالك الحالي تشيو

𝐶𝑡: تأخذ دالة االستهالك الشكل التالي، وعليه كما في نظرية كينز = ç𝑌𝑝 

 في كل الفترات. MPCثابت ومساوي لـ   APCيشير فريدمان إلى أن كما 

 

 

 

 :موديجاليانيفرضية دورة الحياة لفرانكو رابعا: 

ن نساحسب فرضية دورة الحياة فإن الدخل يختلف من فترة إلى أخرى خالل فترة حياة اإل

مد الي يعتبالتويقوم الفرد باالدخار واالقتراض من أجل تمويل االستهالك خالل تلك الفترة. و

 سلى نفعالمستهلك يسعى للحفاظ . أي أن االستهالك حسب تلك الفرضية على الدخل والثروة

خفض وتفترض هذه الفرضية أن الفرد في بداية حياته يكون دخله من، مستوى االستهالك

لزيادة أ بابالتالي فهو يعتمد على من يعوله، ولكن عندما يصل إلى سن العمل فإن دخله يبد

 بزيادة غبتهوبالتالي يزيد االستهالك ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في الدخل نظراً لر

نه د سن التقاعد فإن الدخل ينخفض ولكن يظل مستوى االستهالك ثابت ألوعن، مدخراته

خل ي الدفحسب هذه الفرضية هي دالة دالة االستهالك عليه فيموله من مدخراته السابقة. و

 expY,Y(C=f(، أي )expY(والدخل المتوقع ، )Y(الحالي
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 :نظرية الفترات الزمنية إلرفنج فيشرخامسا: 

ً لنموذج أرفنج تؤثر  زمنيةفيشر يواجه كل مستهلك قيد للميزانية حسب الفترة ال طبقا

موذج. الن على قرارات االستهالك الحالي والمستقبلي مع مراعاة أثر معدل الفائدة في ذلك

 لدخلوطالما يستطيع المستهلك االدخار واالقتراض فإن االستهالك يعتمد على مصادر ا

 .المتاحة في تلك الفترة الزمنية

 

 :نظرية التحركات العشوائية لهول: سادسا

خل ة للدوهي أن قرارات االستهالك تعتمد على الدخل الدائم وعلى التوقعات الرشيد

لي ستقبالمتوقع في المستقبل. وبسبب تأثيراختالف قراءات المستقبل لكل فرد لدخله الم

 .وبالتالي اليمكن التنبؤ بالتغيرات في االستهالك

 

 :النفسية لليبزننظرية العوامل سابعا: 

 ساتهانعكاوا وهي ضرورة فهم العوامل النفسية المؤثرة على سلوكيات األفراد في االستهالك

 .واالدخار االستهالك قرارات على

 

 :مؤثرة على االستهالكأخرى عوامل ثامنا: 

 :لييمكن تلخيص العوامل الرئيسة المؤثرة على االستهالك بشكل عام على النحو التا

 (الحالي )الجاري أو الراتب الشهريالدخل  -

 قدي مثلدفق نالثروة )الممتلكات الخاصة واألصول المالية والعينية والتي ينتج منها ت -

 (الحصول على إيرادات تأجير العقار وأرباح األسهم والصكوك وغيره

 .الدخل المستقبلي المتوقع  -

 .المشاريعمعدالت الفائدة والعمولة على الودائع ومعدالت العوائد على  -

كما يوجد عدد من العوامل األخرى المؤثرة على االستهالك منها طريقة البيع )التسهيالت 

االئتمانية(، والتغير في أذواق المستهلكين )أسلوب الدعاية واإلعالن(، والسياسات الحكومية 
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يادة )سياسات الضريبة على الدخل(، وخداع النقود )عندما ترتفع األسعار بنسبة أكبر من الز

 .(في الدخول النقدية
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 تمارين محلولة خاصة بنظريات االستهالك الحديثة

 : التمرين األول

 طبقا لنظرية الدخل النسبي:

 الميل الوسطي لالستهالك ثابت -

 الميل الوسطي لالستهالك دائما يتزايد -

 الميل الوسطي لالستهالك دائما يتناقص -

 الوسطي لالستهالك إذا كان هناك تذبذب في مستوى الدخليتغير الميل  -

 وفقا لنظرية الدخل الدائم:

 تُدخر كل زيادة في الدخل الدائم -

 تُستهلك كل الزيادات في الدخل الدائم -

 تُدخر كل زيادة في الدخل العابر -

 تُستهلك كل زيادة في الدخل العابر -

 صحيح:وفقا لنظرية الدخل الدائم أي العبارات التالية 

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل العابر -

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا انخفض مستوى الدخل العابر -

 سيزيد مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل الدائم -

 كل ما سبق -

 : حل التمرين األول
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 طبقا لنظرية الدخل النسبي:

 ك تذبذب في مستوى الدخليتغير الميل الوسطي لالستهالك إذا كان هنا -

 وفقا لنظرية الدخل الدائم:

 تُدخر كل زيادة في الدخل العابر -

 أي العبارات التالية صحيح:

 كل ما سبق -

إذا كانت لديك البيانات التالية حول الدخل واإلنفاق االستهالكي لكل ثالثة  التمرين الثاني:

 أشهر على امتداد ثالث سنوات وفق الجدول التالي:

 تالبيانا
 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

dY C dY C dY C 

 135 600 322.5 450 85 100 الثالثي األول

 495 700 352.5 500 145 200 الثالثي الثاني

 555 800 382.5 550 205 300 الثالثي الثالث

 615 900 412.5 600 265 400 الثالثي الرابع

 المطلوب:

 لكل سنةحدّد دالة االستهالك  -

 حدّد دالة االستهالك لألجل الطويل -

 مثل هذه الدول بيانيا على نفس المنحنى -

  حل التمرين الثاني:

دالة االستهالك لكل سنة: نحدد أوال الميل الحدي لالستهالك  -
∆𝐶

∆𝑌𝑑
=  

145−85

200−100
=

 
60

100
= 0.6 

𝐶ثم نحسب االستهالك المستقل        = 𝐶̅ + ç𝑌𝑑 → 𝐶̅ = 𝐶 − ç𝑌𝑑 
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                                                      d= 52.5+0.6Y2Cd                                      = 25+0.6Y1C

d= 75+0.6Y3C       

دالة االستهالك لألجل الطويل: نحسب متوسط الدخل الخاص بكل سنة، وكذلك  -

 متوسط اإلنفاق االستهالكي لكل سنة، فنحصل على البيانات التالية:

 𝑌𝑑̅̅̅̅  𝐶̅ MPC 

1 250 175 - 

2 525 367.5 0.7 

3 750 525 0.7 

C̅حيث     d= 0.7 YLCومنه دالة االستهالك طويلة األجل:  = 0 

مثل هذه الدول بيانيا على نفس  -

 المنحنى

 

 

 

 

 

 

، 0.9إذا كانت العالقة طويلة األجل بين االستهالك والدخل المتاح هي  التمرين الثالث:

باستخدام نظرية الدخل الدائم كمرجع: احسب مستوى االستهالك الموافق لمستويات الدخل 

 المتاح التالية:

 800 750 700 650 600 الدخل المتاح

 00 10 20 30 00 الدخل العابر

  حل التمرين الثالث:

 لدينا    الدخل المتاح= الدخل الدائم + الدخل العابر.   

 الدخل العابر. –ومنه   الدخل الدائم = الدخل المتاح 

C 

Yd
 

CL 

C2 

C3 

C1 

<450 
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 pC=0.9 Yو نعلم أن  

الدخل 

 dYالمتاح

600 650 700 750 800 

 الدخل العابر

tY 

00 30 20 10 00 

الدخل 

 pYالدائم

600 620 680 740 800 

 C 540 558 612 666 720االستهالك 
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 تمهيد:

باعتبار االستثمار متغير خارجي، أي أن قيمته تتحدد خارج النموذج  السابققمنا في  

أثر ثمار يتالستوليس له عالقة بالعوامل الداخلية، غير أن ذلك كان لتبسيط التحليل، حيث أن ا

 بعوامل داخلية خارجية أهما الدخل وسعر الفائدة.

ية في نتاجيعرف اإلنفاق االستثماري بأنه اإلنفاق الذي يعمل على زيادة القدرة اإلو

يدة ة اإلضافة الجدوبسبب أهمي .االقتصاد كشراء اآلالت والمعدات والمباني وغيرها

 ألخذمع ا التركيز على صافي التغير في رصيد رأس المال )صافي االستثمار( لالستثمار يتم

و ها أي حالة تعطلمالي )اهتالك رأس المال( لآلالت والمعدات فالمخصص ال في االعتبار

لي بالتات عن العمل. ووذلك من أجل ضمان عدم توقف تلك اآلالت والمعدا حاجتها للصيانة

 .لمالإجمالي االستثمار بأنه حاصل جمع صافي االستثمار مع اهتالك رأس ا يمكن تعريف

 :وينقسم االستثمار إلى عدة أقسام

  (خر في السلع الرأسمالية )آالت ومعدات ووسائل نقل، ومباني... إلاالستثما -

 .التغير في المخزون -

ية بر عملتع استثمار بينما ال تعتبراالستثمار في األوراق المالية )عملية الشراء  -

 .(التبادل استثمارا  

 :قرار االستثمارأوال: 

ملية ن الععاالستثمار الذي نقصده في هذا الموضع هو قرار اإلقدام أو اإلحجام  قرار

 .ولهااالستثمارية دون الخوض في المفاضلة بين المشاريع التي لها مقاييس أخرى تتنا

 بالتاليار وارات االستثمتوجد العديد من العوامل التي تلعب دورا  مهما  في تحديد قر

وقع ات المتمسألة الربح أي أن يكون مجموع اإليرادفي مقدمتها  تأتيواالستثماري  اإلنفاق

لفة ة تكالحصول عليها اكبر من مجموع التكاليف، كما يتدخل في القرار االستثماري مسأل

عائد ن المالفرصة البديلة، أي أن يكون العائد المتوقع الحصول عليه من االستثمار أكبر 

 نويةسة على شكل وديعة لدى بنك تجاري بفائدة الممكن الحصول عليه إذا تم توظيف عاد

  .ثابتة
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 محددة لمسار أي مشروع بسببالقرار من أصعب المراحل ال اتخاذيعتبر عامل 

ك ير تلمع إمكانية تغ تقدير كل العوامل المؤثرة أو التي لها عالقة بالمشروع، صعوبة

ماري والتي القرار االستث اتخاذتوجد طريقتان لعملية و .فترة زمنية إلى أخرى العوامل من

 :تقييم المشروعات وهيلاالقتصادية  دوىتستخدم عادة في دراسات الج

 القيمة الحالية: -1

في  لسائدالقيمة الحالية هي عبارة عن خصم مبلغ مالي متوقع مستقبال بسعر الفائدة ا

تدفقات ال ذهقدية المستقبلية عن طريق خصم هإيجاد القيمة الحالية للتدفقات النالسوق، أي 

 بسعر الفائدة السائد في السوق.

لمدة سنتين، ونتوقع أن نحصل على  )kP(فإذا اعتبرنا أن نريد توظيف مبلغ مالي قدره 

في نهاية السنة الثانية، فتكون لقيمة الحالية لعائد السنة  )2R(بعد مرور سنة،   )1R(عائد 

𝑅0األولى  =
𝑅1

(1+𝑟)1
هو سعر الفائدة السائد في السوق، أما القيمة الحالية لعائد  (r)حيث  

𝑅0السنة الثانية فتكون  =
𝑅2

(1+𝑟)2
 . 

 القيم الحاليةمجموع  إذا كان)اإلقدام على العملية االستثماري( وع مربح ويكون المشر

أي  اإلجمالية لالستثمارتكلفة الأعلى من المتوقعة من االستثمار للتدفقات النقدية 

∑
𝑅𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1 > 𝑃𝑘 اإلحجام( والعكس صحيح(. 

 الكفاية الحدية لرأس المال: -2

رة لى فكلقد أشار "كينز" في مؤلفة )النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد( إ

نت إذا كا ر إالاإلنتاجية الحدية لرأس المال بقوله أن رجل األعمال لن يقدم على االستثما

 المال أكبر من معدل الفائدة.الكفاية الحدية رأس 

لقيمة بأنه: "معدل الخصم الذي يجعل ا (MEC)وتعرف الكفاية الحدية لرأس المال 

 الحالية لصافي الغالت المتوقعة مساوية لثمن األصل )تكلفة اإلحالل(".

واإليرادات الصافية المتوقعة على طول العمر اإلنتاجي  )kP(فإذا كان ثمن األصل 

فيكون معدل الكفاية الحدية هو الذي يحقق المساواة  nR…., 3, R2, R1Rلالستثمار هي 

𝑃kالتالية:  =
R1

(1+MEC)1
+

R2

(1+MEC)2
+

R3

(1+MEC)3
+⋯ .+

Rn

(1+MEC)n
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حدية فاية الل الكيكون القرار باإلقدام على االستثمار أو اإلحجام تبعا للمقارنة بين معد

 r<(MEC)، حيث إذا كان (r)وسعر الفائدة السائد في السوق (MEC)رأس المال 

 فيكون اإلقدام والعكس.

 عدالتلحساب معدل الكفاية الحدية نستخدم عادة أسلوب الحصر ناي نقوم بتجريب م

 مختلفة حتى نحصل على المعدل الذي عطينا اقرب قيمة موجبة للفرق

 (𝑃k −
R1

(1+MEC)1
+

R2

(1+MEC)2
+

R3

(1+MEC)3
+⋯ .+

Rn

(1+MEC)n
ثم المعدل الذي يعطينا  (

ب قيمة سالبة لنفس الفارق السابق، ويكون معدل الكفاية الحدية المطلوب محصورا بين اقر

 المعدلين المذكورين، وكلما كان المجال أقصر كلما كانت النتيجة أفضل.

 ثانيا: نظرية المعجل )المسارع(

 نظرية المعجل البسيط: -1

باالستثمار المحدث بواسطة التغيرات في مستوى الناتج  إن نظرية االستثمار التي تهتم 

 )الدخل( تسمى بنظرية المسارع أو المعجل. وتقوم هذه النظرية على فرضيتين: 

 عدم وجود طاقات إنتاجية عاطلة -

 ثابتة (Y)على اإلنتاج  (K)نسبة رأس المال  -

 بد منتج الالنار، فمن أجل زيادة وهي تقيس العالقة التبادلية بين الناتج واالستثما

 جلدأ المعخر مبثابتة. أو بمعنى آزيادة االستثمار بمقدار معامل رأس المال للناتج وهي نسبة 

 لعالقةاعن  دة. والمعجل هو عبارةيقيس مقدار رأس المال المطلوب لزيادة الناتج بوحدة واح

 .بين التغير في اإلنتاج وبين صافي االستثمار

روري إلنتاج مستوى معين من اإلنتاج في فترة زمنية ما إذا كان مخزون رأس المال الض

𝐾𝑡)محدد بالعالقة التالية:  = 𝑎𝑌𝑡)  

لمسارع اوتسمى أحيانا بمعتمل  (t)تمثل نسبة رأس المال على اإلنتاج في الفترة  aحيث 

 وهي ثابتة.

فإن مخزون  وبالتالي  )Y(t+1)(ولنفرض أن الدخل في الفترة التالية ارتفع مستواه وأصبح 

𝐾(𝑡+1)) رأس المال ال بد أن يرتفع أيضا كما هو مبين في العالقة التالية:  = 𝑎𝑌(𝑡+1)) 

 إذا التغير في مخزون رأس المال من فترة إلى أخرى
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𝐾(𝑡+1) − 𝐾𝑡 = 𝑎𝑌(𝑡+1) − 𝑎𝑌𝑡 = 𝑎(𝑌(𝑡+1) − 𝑌𝑡) 

بدال يمكن استوبالتالي  يساوي التغير في رأس المالالصافي مع مالحظة أن االستثمار 

 فيكون:  )NtI(الصافي يسر للمعادلة باالستثمارالطرف األ

𝐼Nt = 𝐾(𝑡+1) −𝐾𝑡 = 𝑎(𝑌(𝑡+1) − 𝑌𝑡) = 𝑎(∆𝑌) 

 ي.لوطنوهذه العالقة تبين أن االستثمار الصافي دالة تابعة للتغير في مستوى الدخل ا

 نظرية المعجل المرن: -2

، تعرضت نظرية المعجل البسيط إلى عديد االنتقادات تمحورت حول افتراضاتها

ا ، فإذحيث أن افتراضاها عدم وجود طاقات إنتاجية معطلة ال يصح في الواقع العملي

ن مخزو كانت هناك بعض التجهيزات غير مستعملة فيمكن التوسع في اإلنتاج دون زيادة

 ل غيرالستثمار والتغير في مخزون رأس المارأس المال، وهكذا تصبح العالقة بين ا

 الواقع قق فيسارية المفعول. كما أن افتراضها ثبات نسبة رأس المال على اإلنتاج ال تتح

ة لمناوب نظام العملي، حيث يمكن زيادة إنتاجية آلة ما باستعمالها مدة أطول أو باستعمال

 لزيادة عدد ساعات العمل.

ن تراض أتم تعديل نظرية المعجل البسيط، من خالل افوسبب هذه االنتقادات وغيرها 

أو دخل  ال يرتبط باإلنتاج فقط أو الدخل الحالي وإنما أيضا بإنتاج (K)رأس المال 

 الفترات السابقة. وعليه تصبح المعادلتين السابقتين:

𝐾𝑡 = 𝑎𝑌(𝑡−1) 

𝐼Nt = 𝑎(𝑌(𝑡−1) − 𝑌(𝑡−2)) 

 

 

 

 تمارين محلولة خاصة بنظريات االستثمار

 : التمرين األول

 ما هو مفهوم االستثمار في التحليل االقتصادي الكلي؟  -
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 أذكر مجوعة من العوامل المأثرة على االستثمار وقم بتصنيفها. -

 عدد أنواع االستثمار مبينا الفرق بينها. -

 رح.ع الشعدد طرق اتخاذ القرار االستثماري )اإلقدام أو اإلحجام عن االستثمار( م -

 : حل التمرين األول

ة ى زياداإلنفاق الذي يعمل علمفهوم االستثمار في التحليل االقتصادي الكلي: هو  -

حاسبيا ما مأ. القدرة اإلنتاجية في االقتصاد كشراء اآلالت والمعدات والمباني وغيرها

فهو يعني ذلك الجزء من اصول المؤسسة الذي يتولد عنه دخل نقدي. )يمكن 

 التصرف في اإلجابة(

الربح، سسة )رة على االستثمار: عوامل داخلية اي البيئة الداخلية للمؤالعوامل المأث -

ام شخصية صاحب المؤسسة، ....(، وخارجية أي البيئة الخارجية للمؤسسة )النظ

ون، القان)المصرفي، سعر الفائدة، حجم السوق، المنافسين، ...(، وتنظيمية وثقافية 

 السياسة، الدينن العادات والتقاليد، ...( 

 :قسم االستثمار إلى عدة أقسامين -

  االستثمار في السلع الرأسمالية )آالت ومعدات ووسائل نقل، ومباني... إلخ(

 .التغير في المخزون

بادل لية التبر عماالستثمار في األوراق المالية )عملية الشراء تعتبر استثمار بينما ال تعت

 .استثمارا (

اسات ماري والتي تستخدم عادة في درتوجد طريقتان لعملية اتخاذ القرار االستث -

 :الجدوى االقتصادية لتقييم المشروعات وهي

 القيمة الحالية: -3

في  لسائدالقيمة الحالية هي عبارة عن خصم مبلغ مالي متوقع مستقبال بسعر الفائدة ا

 لتدفقاتذه االسوق، أي إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية عن طريق خصم ه

 الفائدة السائد في السوق.بسعر 
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لمدة سنتين، ونتوقع أن نحصل على  )kP(فإذا اعتبرنا أن نريد توظيف مبلغ مالي قدره 

في نهاية السنة الثانية، فتكون لقيمة الحالية لعائد السنة  )2R(بعد مرور سنة،   )1R(عائد 

𝑅0األولى  =
𝑅1

(1+𝑖)1
هو سعر الفائدة السائد في السوق، أما القيمة الحالية لعائد  (r)حيث  

𝑅0السنة الثانية فتكون  =
𝑅2

(1+𝑖)2
 . 

إذا كان مجموع القيم الحالية )اإلقدام على العملية االستثماري( ويكون المشروع مربح 

للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمار أعلى من التكلفة اإلجمالية لالستثمار أي 

∑
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1 > 𝑃𝑘 )والعكس صحيح )اإلحجام. 

 الكفاية الحدية لرأس المال: -4

رة لى فكلقد أشار "كينز" في مؤلفة )النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد( إ

نت إذا كا ر إالاإلنتاجية الحدية لرأس المال بقوله أن رجل األعمال لن يقدم على االستثما

 لمال أكبر من معدل الفائدة.الكفاية الحدية رأس ا

لقيمة بأنه: "معدل الخصم الذي يجعل ا (MEC)وتعرف الكفاية الحدية لرأس المال 

 الحالية لصافي الغالت المتوقعة مساوية لثمن األصل )تكلفة اإلحالل(".

نتاجي واإليرادات الصافية المتوقعة على طول العمر اإل )kP(فإذا كان ثمن األصل 

مساواة فيكون معدل الكفاية الحدية هو الذي يحقق ال nR…., 3, R2, R1Rلالستثمار هي 

 التالية:

𝑃k =
R1

(1 +MEC)1
+

R2
(1 + MEC)2

+
R3

(1 + MEC)3

+⋯ .+
Rn

(1 +MEC)n
 

حدية فاية الل الكيكون القرار باإلقدام على االستثمار أو اإلحجام تبعا للمقارنة بين معد

 r<(MEC)، حيث إذا كان (r)وسعر الفائدة السائد في السوق (MEC)رأس المال 

 فيكون اإلقدام والعكس.

لحساب معدل الكفاية الحدية نستخدم عادة أسلوب الحصر ناي نقوم بتجريب معدالت 

 مختلفة حتى نحصل على المعدل الذي عطينا اقرب قيمة موجبة للفرق
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 (𝑃k −
R1

(1+MEC)1
+

R2

(1+MEC)2
+

R3

(1+MEC)3
+⋯ .+

Rn

(1+MEC)n
ثم المعدل الذي  (

ب قيمة سالبة لنفس الفارق السابق، ويكون معدل الكفاية الحدية المطلوب يعطينا اقر

 محصورا بين المعدلين المذكورين، وكلما كان المجال أقصر كلما كانت النتيجة أفضل.

 

 :التمرين الثاني

مات لمعلوتتوجه نحو القيام بعملية استثمار من خالل شراء آلة جديدة وكانت لها ا مؤسسة

 التالية: 

 :اإليرادات الصافية التالية بتحقيق وتسمح ون، 800.000 الشراء ثمن

 سنواتال من سنة كل نهاية في 400.000استعمالها،  من األولى السنة نهاية في 180.000

 50.000 ب المتبقية قيمتها قدرت الخامسة السنة الموالية، وفي نهاية األربعة

الستثمار علما االمؤسسة باإلقدام أو اإلحجام عن الصافية هل تنصح  الحالية القيمة معيار وفق

 .سنوي ا % 12 هو التحيين معدل أن

 :حل التمرين الثاني

إذا كان مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمار أعلى من التكلفة 

∑اإلجمالية لالستثمار أي 
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1 > 𝑃𝑘 )ومنه .والعكس صحيح )اإلحجام 

180000

(1 + 0.12)
+

400000

(1 + 0.12)2
+

400000

(1 + 0.12)3
+

400000

(1 + 0.12)4

+
400000

(1 + 0.12)5
+

50000

(1 + 0.12)5
= 1273853.25 > 800000 

 ومنه االقدام

 :التمرين الثالث
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 بلوغ أجل من سنوات، 5 أعمالها خالل رقم وتطوير منتجاتها تنويع في مؤسسة ترغب

وقد تلقت المؤسسة عرضين من ممونين مختلفين،  .جديد تجهيز اقتناء يلزمها المنشود الهدف

 :التالية المعلومات على بالحصول  الدراسة سمحت

 عرض الممون ب  عرض الممون أ 

 "ون" 285.000 "ون" 270.000 "نقدا تسدد" االقتناء تكلفة

 سنوات 5 سنوات 5 المتوقعة االستعمال مدة

 خطي خطي المطبقة اإلهتالك طريقة

 "ون" 189.000 "ون" 189.000 االستثمار  المتوقعة من السنوية اإليرادات

االستثمار  عن السنوية المتوقعة االستغالل أعباء

 االهتالك مخصصات بخالف

 "ون" 82.500 "ون" 90.000

 00 00 المتبقية القيمة

 %25 %25 األرباح على الضريبة

 %7 %7 المطبق التحيين معدل

 المطلوب:

 اإليرادات الصافية عن كل مشروع لكل سنةأحسب  -

وأي  ثمار؟وفق طريقة القيمة الحالية الصافية هل تنصح المؤسسة باإلقدام على االست -

 العرضين أفضل للمؤسسة؟

 :حل التمرين الثالث

 حساب اإليرادات الصافية عن كل مشروع لكل سنة -

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة عرض الممون "أ"

 189000,00 189000,00 189000,00 189000,00 189000,00 (1اإليراد السنوي المتوقع )

 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 (2االهتالك السنوي )

 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 (3التكلفة السنوية المتوقعة )

 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 (3+2) -(1( =)4النتيجة السنوية)

 11250,00 11250,00 11250,00 11250,00 11250,00 (5% )25الضريبة السنوية 
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 33750,00 33750,00 33750,00 33750,00 33750,00 (5)-(4(=)6النتيجة بعد خصم الضريبة )

 87750,00 87750,00 87750,00 87750,00 87750,00 (2(+)6التدفق النقدي السنوي التوقع = )

 

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة عرض الممون "ب"

 189000,00 189000,00 189000,00 189000,00 189000,00 (1اإليراد السنوي المتوقع )

 57000,00 57000,00 57000,00 57000,00 57000,00 (2االهتالك السنوي )

 82500,00 82500,00 82500,00 82500,00 82500,00 (3التكلفة السنوية المتوقعة )

 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 (3+2) -(1( =)4النتيجة السنوية)

 12375,00 12375,00 12375,00 12375,00 12375,00 (5% )25الضريبة السنوية 

 37125,00 37125,00 37125,00 37125,00 37125,00 (5)-(4(=)6النتيجة بعد خصم الضريبة )

 94125,00 94125,00 94125,00 94125,00 94125,00 (2(+)6التدفق النقدي السنوي التوقع = )

 

إذا كان مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمار أعلى من التكلفة 

∑اإلجمالية لالستثمار أي 
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1 > 𝑃𝑘 )ومنه بالنسبة  .والعكس صحيح )اإلحجام

 للعرض األول

87750

(1 + 0.07)
+

87750

(1 + 0.07)2
+

87750

(1 + 0.07)3
+

87750

(1 + 0.07)4

+
87750

(1 + 0.07)5
= 359972.33 > 270000 

 ومنه االقدام

 ليالقويمكن استخدام مجموع متتالية هندسية ألن الدخل ثابت، ستكون النتيجة مختلفة 

 نفسهبسبب التقريب، لكن القرار 

 بالنسبة للعرض الثاني
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94125

(1 + 0.07)
+

94152

(1 + 0.07)2
+

94125

(1 + 0.07)3
+

94125

(1 + 0.07)4

+
94125

(1 + 0.07)5
= 385931.08 > 285000 

 ومنه االقدام

 (270000-359972.33)>(285000-385931.08العرض األفضل هو الثاني، حيث: )

 :التمرين الرابع

"ون"،  600.000لديها الخيار بين مشروعين استثماريين، األول "أ" بتكلفة قدرها  مؤسسة

كن بيعه "ون"، ويم 90.000سنوات، تتلود عنه إرادات صافية سنوية قدرها  4مدة استغالله 

ه األولية أما المشروع الثاني "ب"، تكلفت"ون".  300.000في نهاية السنة االخيرة بمبلغ 

 سنوات، تتلود عنه إرادات صافية سنوية قدرها 6ة استغالله "ون"، مد 1.200.000

 "ون" 800.000"ون"، ويمكن بيعه في نهاية السنة االخيرة بمبلغ  130.000

 المطلوب:

 حساب الكفاءة الحدية لرأس المال للمشروعين -

على  لمالياأي المشروعين يمكن اختياره إذا علمت أن معدل الفائدة السائد في السوق  -

 ، فبما تنصح المؤسسة؟%3.1الطويل المدى 

 :حل التمرين الرابع

م نستخد لحساب معدل الكفاية الحدية: حساب الكفاءة الحدية لرأس المال للمشروعين

ذي عادة أسلوب الحصر، أي نقوم بتجريب معدالت مختلفة حتى نحصل على المعدل ال

 يعطينا اقرب قيمة موجبة للفرق

 (𝑃k −
R1

(1+MEC)1
+

R2

(1+MEC)2
+

R3

(1+MEC)3
+⋯ .+

Rn

(1+MEC)n
ثم المعدل الذي  (

يعطينا اقرب قيمة سالبة لنفس الفارق السابق، ويكون معدل الكفاية الحدية المطلوب 

 محصورا بين المعدلين المذكورين، وكلما كان المجال أقصر كلما كانت النتيجة أفضل. 
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 المشروع األول "ب"

 المعدل المجرب األول

 

 R1 R2 R3 R4 VR تكلفة المشروع

  

 

600 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 300 000,00 

  

المعدل 

 المجرب
 

(1+MEC)1 (1+MEC)2 (1+MEC)3 (1+MEC)4 (1+MEC)4 

  

0,0305 

 

 الفرق المجموع 1,1277 1,1277 1,0943 1,0619 1,0305

  

R1/(1+MEC)1 R2/(1+MEC)2 R3/(1+MEC)3 R4/(1+MEC)4 VR/(1+MEC)4 

  

  

87 336,24   84 751,33   82 242,92   79 808,75   266 029,18   600 168,42   -168,42   

 

 المعدل المجرب الثاني

 

 R1 R2 R3 R4 VR تكلفة المشروع

  

 

600 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 300 000,00 

  

المعدل 

 المجرب
 

(1+MEC)1 (1+MEC)2 (1+MEC)3 (1+MEC)4 (1+MEC)4 

  

0,0306 

 

 الفرق المجموع 1,1281 1,1281 1,0946 1,0621 1,0306

  

R1/(1+MEC)1 R2/(1+MEC)2 R3/(1+MEC)3 R4/(1+MEC)4 VR/(1+MEC)4 

  

  

87 327,77   84 734,88   82 218,98   79 777,78   265 925,94   599 985,36   14,64   

 

 %3,06و  %3,05المعدل محصور بين 
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 المشروع الثاني "ب"

 المعدل المجرب األول

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 VR تكلفة المشروع

  

 

1 200 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   600 000,00   

  

المعدل 

 المجرب
 

(1+MEC)1 (1+MEC)2 (1+MEC)3 (1+MEC)4 (1+MEC)5 (1+MEC)6 (1+MEC)6 

  

0,3120 

 

 الفرق المجموع 1,2024 1,2024 1,1660 1,1308 1,0966 1,0634 1,0312

  

R1/(1+MEC)1 R2/(1+MEC)2 R3/(1+MEC)3 R4/(1+MEC)4 R5/(1+MEC)5 R6/(1+MEC)6 VR/(1+MEC)6 

  

  

126 066,72   122 252,44   118 553,57   114 966,61   111 488,18   108 114,99   498 992,28   1 200 434,80   -434,80   

 المعدل المجرب الثاني

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 VR تكلفة المشروع

  

 

1 200 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   600 000,00   

  

المعدل 

 المجرب
 

(1+MEC)1 (1+MEC)2 (1+MEC)3 (1+MEC)4 (1+MEC)5 (1+MEC)6 (1+MEC)6 

  

0,3130 

 

 الفرق المجموع 1,2031 1,2031 1,1666 1,1312 1,0969 1,0636 1,0313

  

R1/(1+MEC)1 R2/(1+MEC)2 R3/(1+MEC)3 R4/(1+MEC)4 R5/(1+MEC)5 R6/(1+MEC)6 VR/(1+MEC)6 

  

  

126 054,49   122 228,73   118 519,09   114 922,03   111 434,14   108 052,11   498 702,04   1 199 912,63   87,37   

 %3,13و  %3,12المعدل محصور بين 

 ى المدىلي علالمشروع الذي يمكن اختياره إذا كان معدل الفائدة السائد في السوق الما -

  MEC(3.12%)>i(%3)، هو المشروع الثاني. ألن %3.1الطويل 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : نظريات االستثمارالثانيالفصل 
 

27 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  (IS/LM: تحليل هيكس وهانسن )نموذجالثالثالفصل 

 

29 

 

 تمهيد:

إن ظاهرة التوازن االقتصادي طرحت ألول مرة من طرف االقتصادي الكالسيكي  

 له. "جون باتيست ساي"، وهو ما يعرف بقانون المنافذ، اي أن العرض يخلق طلب مكافئ

عكس، ال سوقد كان لكينز تغييرات على هذا القانون بحيث اعتبر أن الطلب يخلق العرض ةلي

وازن الت واعتب أن التوازن الكلي يتحقق آنيا في السوقين السلعي والنقدي، بعبارة اخرى

 لنقوداوعرض السلع، وكذا يتساوى الطلب على الكلي يتحقق إذا تساوى الطلب على السلع 

 وعرض النقود.

 أوال: التوازن في سوق السلع والخدمات:

  :(IS)اشتقاق منحنى  -1

 كينزي البسيط ذو ثالث قطاعات فإن التوازن يكون إذا كانباعتبار النموذج ال

𝐴𝑆 = 𝐴𝐷 ⇒ 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 ⇒ 𝑌 = 𝐶̅ + ç𝑌𝑑 + (𝐼̅ − 𝑏𝑖) + �̅� 

هو االستثمار المستقل أو التلقائي، ورياضيا هو قيمة االستثمار عند انعدام سعر  ̅(𝐼)حيث: 

 الفائدة

       (𝑖) سعر الفائدة، أما  هو( فهو الميل الحدي لدالة االستثمار )مرونة االستثمار  (

) بالنسبة لسعر الفائدة(
Δ𝐼

Δ𝑖
= −𝑏)  واإلشارة السالبة داللة على العالقة العكسية بين

 ، أي كلما ارتفع سعر الفائدة ينخفض االستثمار.االستثمار وسعر الفائدة

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

I 

 :خط دالة االستثمار 1-7شكل 
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𝑌 = 𝐶̅ + ç(𝑌 − 𝑇𝑋 + 𝑇𝑅) + 𝐼̅ − 𝑏𝑖 + �̅� 

𝑌 = 𝐶̅ + ç𝑌 − ç(𝑇𝑋̅̅ ̅̅ + 𝑡𝑌) + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ − 𝑏𝑖 + �̅� 

𝑌 = 𝐶̅ + ç𝑌 − ç𝑇𝑋̅̅ ̅̅ − ç𝑡𝑌 + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ − 𝑏𝑖 + �̅� 

𝑌(1 − ç + ç𝑡) = 𝐶̅ − ç𝑇𝑋̅̅ ̅̅ + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + �̅� − 𝑏𝑖 ⇒ 𝑌𝑒 =
�̅� − 𝑏𝑖

1 − ç + ç𝑡
 

̅حيث  = 𝐶̅ − ç𝑇𝑋̅̅ ̅̅ + ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝐼 ̅ + �̅� 

كزيادة  تتدخل الحكومة بأدوات السياسة الجبائية )f<YeY(نعلم انه في حالة التشغيل الناقص 

𝛼�̅�اإلنفاق الحكومي مثال حيث  =
1

1−ç+ç𝑡
وعليه باستخدام عبارة مضاعف اإلنفاق  

𝑌𝑒الحكومي يكون لدينا:  = 𝛼�̅�(�̅� − 𝑏𝑖)  تسمى هذه العبارة بمعادلة(IS)  االستثمار(

ألن  (i)وسعر الفائدة  (Y)االدخار(. حيث تشير إلى العالقة العكسية الموجودة بين الناتج 

ميل المعادلة معطى بالعالقة التالية: 
𝑑𝑌

𝑑𝑖
= 𝛼�̅�(−𝑏) < 0  

 

 ج.لناتااقتصاديا تعني أنه كلما ارتفع سعر الفائدة ينخفض االستثمار وبالتالي ينخفض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليفات يمثل الت (IS)حقيقة أمر هذا المنحنى ينسب إلى االقتصادي "جون هيكس"، فمنحنى 

الخدمات في والتي من خاللها يكون سوق السلع و (i)وسعر الفائدة  (Y)المختلفة من الناتج 

 توازن.

i 

Y 

  IS:منحنى 2-7شكل 

Y1 Y2 

i1 

i2 

IS 
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 االختالل في السوق السلعي: -2

الخدمات هي نقاط توزن في سوق السلع و (IS)رأينا أن كل النقاط التي تقع على منحنى 

ارج خ)الطلب على السلع والخدمات=عرض السلع والخدمات(، وعليه كل النقاط التي تقع 

أو  لسلعهذا المنحنى تعتبر نقاط اختالل في سوق السلع والخدمات )فائض في الطلع على ا

 فائض في عرض السلع(. ونوضح ذلك من خالل الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مات هي نقاط توزن في سوق السلع والخد 2Eو  1Eأن النقطتين من الشكل السابق نالحظ 

 فهي نقاط اختالل. 4Eو  3E،أما النقطتين )IS(لكونها تقع على منحنى 

ستوى ولكن يختلفان في م )1i(لهما نفس مستوى سعر الفائدة  4Eو 1Eونالحظ أن النقطتين 

هي نقطة تمثل فائض في عرض السلع والخدمات،  4Eأي أن النقطة  Y1Y>2الناتج حيث 

عرض  هي نقاط فائض في (IS)وعليه نستنتج أن كل النقاط التي تقع أعلى )يمين( منحنى 

ما إلسوق وإلعادة التوازن لهذا ا والخدمات )عجز في الطلب على السلع والخدمات(.السلع 

 نقوم بتخفيض سعر الفائدة أو نخفض من مستوى الناتج.

ولكن يختلفان في  )2i(لهما نفس مستوى سعر الفائدة  3Eو 2Eونالحظ أيضا أن النقطتين 

ائض في الطلب على السلع هي نقطة تمثل ف 3Eأي أن النقطة  Y2Y<1مستوى الناتج حيث 

هي نقاط فائض  (IS)والخدمات، وعليه نستنتج أن كل النقاط التي تقع أسفل )يسار( منحنى 

i 

Y 

:اختالالت سوق السلع 3-7شكل 

 والخدمات

Y1 Y2 

i1 

i2 

E1 

E2 
E3 

E4 

 )ف ع س(

 )ف ط س(
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وإلعادة التوازن لهذا  في الطلب على السلع والخدمات)عجز في عرض السلع والخدمات(.

 السوق إما نقوم برفع سعر الفائدة أو نرفع في مستوى الناتج.

 :ISالجبائية على منحنى أثر السياسة  -3

، TX، تخفيض Gإذا قررت السلطة التنفيذية )الحكومة( إتّباع سياسة جبائية توسعية )زيادة 

( فإن الناتج يزداد بفعل المضاعف، مثال في حال زيادة اإلنفاق الحكومي فإن TRزيادة 

𝛼�̅� =
∆𝑌

∆�̅�
⇒ ∆𝑌 = 𝛼�̅�∆�̅� 

نحو اليمين  (IS)هندسيا فإن السياسة الجبائية التوسعية تؤدي إلى إزاحة منحنى 

 .)IS-(لينشأ منحنى موازي له تماما  𝛼�̅�∆�̅�بمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فإن ذلك TR، تخفيض TX، زيادة Gتخفيض وفي حال تطبيق سياسة جبائية انكماشية )

̅̅(𝛼�̅�∆𝐺−)نحو اليسار مقدار  (IS)سوف يؤدي إلى إزاحة منحنى  لينشأ منحنى موازي له  ̅

 .)IS--(تماما 

 ثانيا: التوازن في سوق النقد:

سابقا أن شرط توازن سوق السلع والخدمات هو الطلب الكي على السلع  رأينا 

 ن أنوالخدمات يساوي العارض الكلي للسلع والخدمات، وفي سوق النقد فإن شرط التواز

 يكون عرض النقود مساوي للطلب عليها.

 . أماستقلوعرض النقود متغير اقتصادي يتحكم فيه البنك المركزي ويعتبره "كينز" متغير م

 الطلب على النقود فيتحدد بعاملين:

i 

Y 

  IS: حركة منحنى 4-7شكل 

Y1 Y2 

i1 

IS- 

IS 

IS-- 

∆Y 
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 عامل المعامالت واالحتياط: أي أن النقود تُطلب من أجل تحقيق المعامالت -

 واالحتياط، وهو في عالقة طردية مع مستوى الناتج )الدجل(.

ق عامل المضاربة: أي أن النقود تُطلب من اجل تحقيق عملية المضاربة في سو -

 عكسية مع سعر الفائدة.وهو في عالقة  األوراق المالية،

 :(LM)اشتقاق منحنى  -1

ا من خالل عبارة توازن سوق النقد، حيث أن التوازن جبري (LM)يكون اشتقاق منحنى 

  L=Mمعطى بالعالقة التالية: 

 هو الطلب على السيولة Lهو المخزون النقدي، و  Mحيث: 

𝑀لدينا:  =
�̅�

�̅�
 حيث االسمي، النقدي العرض ثباتوهو العرض الحقيق للنقود وذلك بافتراض  

 ثبات افتراض . االسمي العرض كمية ويراقب يتحكم الذي هو المركزي البنك أن يفترض

، كما يشير ذلك إلى ان البنك المركزي يأخذ بعين االعتبار معدالت لألسعار العام المستوى

 التضخم عند عرض النقود.

𝐿وبالنسبة للطلب على السيولة لدينا:  = 𝐿𝑡 + 𝐿𝑠  

: هو الطلب على النقد من المعامالت واالحتياط، وهو في عالقة طردية مع الدخل tLحيث 

𝐿𝑡)الناتج( حيث:  = 𝑘𝑌  حيث𝑘 > ويسمى معامل الطل على النقود من المعامالت و  0

 االحتياط.

 يث:: هو الطلب النقود من أجل المضاربة وهو في عالقة عكسية مع سعر الفائدة حsLو

𝐿𝑠 = −ℎ𝑖 

 ويسمى معامل الطلب على النقود من أجل المضاربة h>0حيث 

𝐿وعليه  = 𝑀 ⇒
�̅�

�̅�
= 𝑘𝑌 − ℎ𝑖 

�̅�

�̅�
= 𝑘𝑌 − ℎ𝑖 ⇒ ℎ𝑖 = 𝑘𝑌 −

�̅�

�̅�
 

𝑖 =
1

ℎ
(𝑘𝑌 −

�̅�

�̅�
) 
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وتدل على توازن سوق النقد )عرض النقود=  (LM)تسمى هذه المعادلة األخيرة بمعادلة 

حيث أن ميل الطلب على النقود(، كما تبين وجود عالقة طردية بين سعر الفائدة والناتج 

المنحنى موجب ومعطى بالعالقة التالية: 
𝑑𝑖

𝑑𝑌
=

𝑘

ℎ
> أي كلما زاد الدخل )الناتج( اتجهت  0

ي إلى ارتفاع الطلب من أجل أسعار الفائدة نحو االرتفاع، حيث أن ارتفاع الناتج يؤد

وبالتالي يحدث فائض في الطلب على النقود، ومن أجل إعادة  (𝑘𝑌)المعامالت واالحتياط 

التوازن إلى سوق النقد تتجه أسعار الفائدة نحو االرتفاع من أجل تخفيض الطلب على النقود 

 .(ℎ𝑖−)من اجل المضاربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختالل في السوق النقدي: -2

قد )عرض هي نقاط توازن في سوق الن (LM)بقا أن كل النقاط التي تقع على منحنى ارأينا س

لسوق افي  أما النقاط خارج هذا المنحنى تعتبر نقاط اختالل النقود = الطلب على النقود(

ي يبين موالالنقدي ) فائض في الطلب على النقود أو عجز في الطلب على النقود(، والشكل ال

 ذلك:

 

 

 

 

 

i 

Y 

  LMمنحنى  :5-7شكل 

Y1 Y2 

i2 

i1 

LM 

i 

Y 

:اختالالت سوق النقد 6-7شكل 

 والخدمات

Y1 Y2 

i2 

i1 

E4 

E3 
E1 

E2 

 )ف ط ن(

 )ع ط ن(
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نالحظ  3Eمع  1Eوبمقارنة  .هي نقاط اختالل في السوق النقدي 4Eو  3Eنالحظ أن النقطتين 

تمثل فائض في  3Eاختالف في مستوى الناتج ولهما نفس مستوى سعر الفائدة، أي أن النقطة 

ض في تمثل فائ (LM)كل النقاط التي تقع أسفل )يمين( منحنى  أنالطلب على النقود، أي 

فض من و نخالطلب على النقود. وإلعادة التوازن للسوق النقدي إما أن نرفع سعر الفائدة أ

 مستوى الناتج.

ة، أي أن نالحظ اختالف في مستوى الناتج ولهما نفس مستوى سعر الفائد 4Eمع  2Eوبمقارنة 

ى سار( منحنالطلب على النقود، أي أن كل النقاط التي تقع أعلى )يتمثل عجز في  4Eالنقطة 

(LM) عر فض ستمثل عجز في الطلب على النقود. وإلعادة التوازن للسوق النقدي إما أن نخ

 الفائدة أو نرفع في مستوى الناتج.

 :LMأثر السياسة النقدية على منحنى  -3

اي  نفرض أن البنك المركزي قرر زيادة مخزون النقود بهدف إنعاش االقتصاد الوطني،

داللة  نحو االسفل (LM)اتباع سياسة نقدية توسعية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى إزاحة منحنى 

 .)LM-(منحنى موازي له تماما  شأعلى انخفاض سعر الفائدة، لين

 

 

 

 

 

 

i 

Y 

  LMمنحنى  حركات:7-7شكل 

Y1 

i1 

i2 

LM 
LM- 

∆i 
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ت دة معدالزيا كما نعلم أن كل زيادة في مخزون النقود تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، ومنه

التخلص بيون التضخم وتدهور قيمة األرصدة الحقيقية، نتيجة لذلك يقوم المتعاملون االقتصاد

دة من السيولة عن طريق االستمرار في شراء السندات مما يُحدث خلال في سوق األرص

طلب ل الة يرتفع مسببا انخفاض في سعر الفائدة( فسعر الفائدة ينخفض لتقلي)سعر األرصد

 .األرصدةعلى 

 

 

ينزاح نحو األسفل بمقدار يساوي قيمة المضاعف النقدي البسيط، والذي  (LM)إذا منحنى 

𝑖حيث:  (LM)نقوم بحسابه انطالقا من معادلة منحنى  =
1

ℎ
(𝑘𝑌 −

̅

�̅�
) 

ومنه: 
Δ𝑖

Δ
̅

�̅�

=
𝑑𝑖

𝑑
�̅̅̅�

�̅�

=
−1

ℎ
⇒ ∆𝑖 =

−1

ℎ
(Δ

�̅�

�̅�
) 

 

 ثالثا: التوازن اآلني في كال السوقين:

في نقطة  (LM)ومنحنى  (IS)إن التوازن اآلني في كال السوقين يتحقق بتقاطع منحنى  

 .)ei(توازني ومستوى سعر الفائدة ال )eY(واحدة ووحيدة محددا بذلك مستوى الناتج  التوازني 

 

 

 

 

 

 

 

i 

Y 

 التوازن اآلني   :8-7شكل 

Ye 

ie
 

LM 
IS 
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وخالف هذه  إذا هناك نقطة )ثنائية( واحدة وفريدة يكون فيها كال السوقين في حالة توازن،

 النقطة فإن سوق السلع والخدمات وسق النقد في اختالف.

 عدلمالحظة: سوق النقد يُعدل ويصحح عن طريق سعر الفائدة، وسوق السلع والخدمات يُ 

 طريق الناتج.ويصحح عن 
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 بتوازن سوق النقد وتوازن سوق السلع والخدمات ةخاصتمارين محلولة 

 أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ التمرين األول:

لناتج التوازني اثابتة، فال يمكن ارتفاع  ISإذا كانت كل المتغيرات المستقلة في معادلة  -

 إال إذا انخفض سعر الفائدة

 فإن زيادة الضرائب الجزافية تؤدي إلى انخفاض مستوى ISعلى مستوى منحنى  -

 الناتج التوازني

ال  رائب،إذا حدثت زيادة في اإلنفاق الحكومي مصحوبة بزيادة بنفس المقدار من الض -

 ISيؤدي ذلك إلى انتقال منحنى 

 ناتجفإن زيادة المعروض النقدي تؤدي إلى زيادة مستوى ال LMعلى مستوى منحنى  -

 األول  تمرينحل ل

الناتج  ثابتة، فال يمكن ارتفاع ISإذا كانت كل المتغيرات المستقلة في معادلة   -

 صحيح .التوازني إال إذا انخفض سعر الفائدة

 فإن زيادة الضرائب الجزافية تؤدي إلى انخفاض مستوى ISعلى مستوى منحنى  -

ئدة. ر الفاالعبارة صحيحة إذا استبدلنا "الضرائب" بسع : تكونخطأ .الناتج التوازني

 نحو اليسار. ISأما زيادة الضرائب الجزافية فتؤدي إلى انتقال منحنى 

ال  رائب،إذا حدثت زيادة في اإلنفاق الحكومي مصحوبة بزيادة بنفس المقدار من الض -

توازنة، عية م: في حالة وجود سياسة مالية توسخطأ .ISيؤدي ذلك إلى انتقال منحنى 

لبي من سأثير هناك نوعان من اآلثار، األثر اإليجابي من خالل زيادة اإلنفاق العام وت

. تصرف،خالل تقليل االستهالك بسبب زيادة الضرائب مما يقلل من الدخل القابل لل

مما  نشاط،ومع ذلك، فإن للسياسة المالية التوسعية المتوازنة تأثير إيجابي على ال

 إلى اليمين ISيحرك منحنى 

فإن زيادة المعروض النقدي تؤدي إلى زيادة مستوى  LMعلى مستوى منحنى  -

 ن.نحو اليمي LM: زيادة المعروض النقدي تؤدي إلى انتقال منحنى خطأ .الناتج
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 L=Y (0.25-i)إذا كانت دالة الطلب على النقد معطاة بالعالقة التالية:  التمرين الثاني:

 M=20كما أن المعروض النقدي  Y=100وبافتراض أن الدخل 

 المطلوب:

 أحسب سعر الفائدة المحقق للتوازن في السوق المالي  -

ب في ، ما هو التغيير الواج%10إذا أراد البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى  -

 المعروض النقدي

  التمرين الثاني:حل 

 سعر الفائدة المحقق للتوازن في السوق المالي  -

 شرط توازن سوق النقد

𝑀 = 𝐿 ⇒ 20 = 100(0.25 − 𝑖) ⇒ 𝑖 =
(100(0.25)) − 20

100
= 0.05

= 5% 

لنقدي تخفيض المعروض ايجب ، %10إذا أراد البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى  -

 15ليصبح  5بمقدار 

 

ين كيف من خالل  عبارة التوازن في السوق النقدي، وب LMأرسم منحنى  :التمرين الثالث

 سيتأثر المنحنى عند:

اج زيادة اإلنت -     النقدي                                                زيادة المعروض -

 )األسعار ثابتة(

  :حل التمرين الثالث

 زيادة المعروض النقدي  -

 زيادة اإلنتاج )األسعار ثابتة(  -

 تحرك المنحنى نحو اليمين محدثا إنخفاض في سعر الفائدة
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على  : زيادة اإلنتاج يزيد من الطلب على النقود بهدف المعاملة. للحفاظLMعلى طول 

 التوازن في سوق النقد، هناك حاجة إلى زيادة في أسعار الفائدة.

(، حيث كومةنعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان )العائالت، المؤسسات، و الح :التمرين الرابع

 األسعار ثابتة، ومميز بالعالقات التالية:

dC=100+0.8Y                              500i-I=120                        G=200           

Tx=20+0.1Y 

 المطلوب:

سعر  أوجد الدخل )الناتج( الوطني المحقق لتوازن سوق السلع و الخدمات بداللة -

 الفائدة

 إشرح اثر ارتفاع سعر الفائدة على الدخل التوازني -

 الل معادلة التوازن في سوق السلع والخدماتمن خ ISأرسم منحنى  -

 أحسب مضاعف اإلنفاق المستقل  -

 %5فأحسب الدخل التوازني. وإذا انخفض إلى  %10بافتراض أن سعر الفائدة  -

 أحسب الدخل التوازني الجديد مبينا أثر هذا االنخفاض.

  :رين الرابعتمحل ال

:  الدخل )الناتج( الوطني المحقق لتوازن سوق السلع و الخدمات بداللة سعر الفائدة -

𝐴𝑠شرط توازن سوق السلع والخدمات  = 𝐴𝐷 ⇒ 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 ⇒ 𝑌 =

�̅�−ç𝑇𝑋̅̅ ̅̅ +ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ +𝐼̅+�̅�

1−ç+ç𝑡
−

𝑏

1−ç+ç𝑡
𝑖 = 1442.85 − 1785.4𝑖 

خل دي على سعر الفائدة له تأثير سلب: اثر ارتفاع سعر الفائدة على الدخل التوازني -

لذي االتوازن في سوق السلع و الخدمات. يحدث هذا التأثير من خالل االستثمار 

 يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة.

𝛼مضاعف االنفاق المستقل  - =
1

1−ç+ç𝑡
=

1

1−0.8+0.1(0.8)
= 3.57 

Y=1442.85-1785.4(0.1)=1264.31 

1353.58)=0.05(1785.4-=1442.852Y 
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ار ستثمع الناتج التوازني بسبب انخفاض سعر الفائدة الذي أدى غلى زيادة االارتف -

 بسبب انخفاض تكلفة التمويل

 

 إليك المعلومات التالية حول اقتصاد بلد ما: :التمرين الخامس

C=0.6Y+120     I=400-1000i     G=300      M/P=525      L=0.5Y-1500i 

 المطلوب:

 LMو  ISأوجد معادلتي منحني  .1

 أحسب الدخل و سعر الفائدة التوازنيين .2

 حل التمرين الخامس:

𝐴𝑠شرط توازن سوق السلع والخدمات : ISمعادلة  - = 𝐴𝐷 ⇒ 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺

⇒ 𝑌 =
̅ −ç𝑇𝑋̅̅ ̅̅ +ç𝑇𝑅̅̅ ̅̅ +𝐼̅+�̅�

1−ç+ç
−

𝑏

1−ç+ç𝑡
𝑖 = 2050 − 2500.4𝑖 

 : من شرط توزن سوق النقد: LMمعادلة  -

𝑀 = 𝐿 ⇒ 525 = 0.5𝑌 − 1500𝑖 ⇒ 𝑖 =
0.5

1500
𝑌 +

525

1500

= 0.0003𝑌 + 0.35 

 

𝐼𝑆يتحقق  التوازن اآلني عند حساب الدخل و سعر الفائدة التوازنيين:  - ∩ 𝐿𝑀  

 بحل جملة معادلتين نجد: 

𝑌 = 2050 − 2500(0.0003𝑌 + 0.35) ⇒ 𝑌 =
1175

1.75
= 𝑖 ومنه 672.42

= 0.0003(672.42) + 0.35 = 0.5514 = 55.14% 

 

 : لتكن لدينا المعلومات التالية:التمرين السادس

dC=20+0.8Y       400i-I=100      G=100       Tx=120      M/P=80      

L=0.2Y-150i 
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 المطلوب:

 ISأوجد معادلة  -1

 LMأوجد معادلة  -2

 ولسلع حدد سعر الفائدة و مستوى الدخل اللذان يحققان التوازن اآلني في سوقي ا -3

 النقود.

 الية:الت ائدةما هي مستويات الدخل التي تحقق التوازن في سوق السلع عند أسعار الف -4

            15% , 10%  , 5% 

 ما هو التمثيل البياني لذلك و ما تعليقك عليه؟ -5

ر الزيادة . اشرح أثISعلى منحى  250بمقدار  Gما هو أثر الزيادة في اإلنفاق الحكومي  -6

 ISفي اإلنفاق الحكومي و الضرائب على منحنى 

 

 واجب للطلبة: 6التمرين 
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 تمهيد:

تهدف السياسة الجبائية التوسعية إلى تحقيق نمو اقتصادي وزيادة التشغيل عن طريق  

دية ي الكتلة النقف، بينما تهدف السياسة النقدية إلى التحكم (G, TX, TR)تطبيق األدوات الجبائية 

جهود  ضافرأجل تحقيق الهدفين معا يجب التوفيق بين السياستين، أي ت ومن ثم التضخم. ومن

 السلطة التنفيذية والسلطة النقدية.

 :السياسة الجبائية التوسعيةأوال: 

 ثر المزاحمة:أالجبائية التوسعية والسياسة فعالية  -1

عند التوازن الآلني في كل من السوق السلعي والسوق النقدي معا، يتحدد الناتج  

ذا لكامل، لا، غير أن هذا المستوى من الناتج ليس مستوى الناتج عند التشغيل )eY(وازني الت

 تتدخل الحكومة من خالل سياسة جبائية توسعية لتحقيق نمو  في مستوى الناتج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفرض أن الحكومة قررت زيادة اإلنفاق الحكومي إلنعاش االقتصاد، نتيجة لذلك فإن 

ال تمثل توازنا  2Eفي النقطة  𝛼�̅�∆�̅�ينزاح نحو اليمين بفعل المضاعف بمقدار  )IS(منحنى 

في سوق السلع والخدمات، ولكنها تمثل اختالال في سوق النقد )ف ط ن(. إلعادة التوازن 

لهذا السوق تتجه أسعار الفائدة نحو االرتفاع نتيجة ارتفاع الطلب على النقود من اجل 

i 

Y 

 :1-8شكل 

Y1
 

i1 

LM IS 

Y3
 Y2

 

i3 

E1 

E3 

E2 

IS- 

 أثر المزاحمة
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ة في المعامالت، ونتيجة ارتفاع أسعار الفائدة فإن الناتج يتجه نحو االنخفاض، الن كل زياد

أسعار الفائدة نؤدي إلى تراجع االستثمار وبالتالي الناتج. تسمى هذه الخسارة في النمو 

نستنتج أن سبب أثر المزاحمة هو تطبيق  ( بأثر المزاحة أو الطرد.3Yإلى  2Y)تراجع من 

 .سياسة جبائية توسعية

 الناتج تفاعرونستنتج في المحصلة أن السياسة الجبائية التوسعية فعالة أي تؤدي إلى ا

 ( في ظل اقتصاد مغلق.3Yإلى  1Y)من 

 مضاعف السياسة الجبائية: -2

إن مقدار تغير الناتج على مستوى سوق السلع والخدمات عند إتباع سياسة جبائية توسعية 

، غير أن مقدار التغير في الناتج التوازني مع (𝛼�̅�∆�̅�)هو مضاعف اإلنفاق البسيط 

 المحافظة على التوازن اآلني يتم حسابه بواسطة مضاعف السياسة الجبائية.

 احدة معدة ومضاعف السياسة الجبائية بين بكم يتغير الناتج عند تغير اإلنفاق الحكومي بوح

 وات التالية:المحافظة على التوازن اآلني في كال السوقين، ولحاسبه نتبع الخط

𝑖 =
1

ℎ
(𝑘𝑌 −

�̅�

�̅�
) … … … … … … (1) 

𝑌𝑒 = 𝛼�̅�(�̅� − 𝑏𝑖) … … … … … … (2) 

 ( نجد:2( في )1نعوض )

 𝑌𝑒 = 𝛼�̅� (�̅� − 𝑏(
1

ℎ
(𝑘𝑌 −

�̅�

�̅�
))) 

𝑌𝑒 = 𝛼�̅��̅� − 𝛼�̅�𝑏
1

ℎ
𝑘𝑌 + 𝛼�̅�

𝑏

ℎ

�̅�

�̅�
 

𝑌𝑒(1 + 𝛼�̅�

𝑏

ℎ
𝑘) = 𝛼�̅��̅� + 𝛼�̅�

𝑏

ℎ

�̅�

�̅�
 

𝑌𝑒 =
𝛼�̅��̅� + 𝛼�̅�

𝑏
ℎ

�̅�
�̅�

1 +
𝛼�̅�𝑏𝑘

ℎ

… … … … … … (4) 

𝛿نضع  = �̅�

1+ �̅�𝑏𝑘

ℎ

 

 ( كما يلي:4المعادلة )تصبح 
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𝑌𝑒 = 𝛿�̅� + 𝛿
𝑏

ℎ
 
�̅�

�̅�
… … … … … … … … (5) 

عند تغير أحد أدوات  (Y)سبق أن ذكرنا أن مضاعف السياسة الجبائية يبين بكم يتغير 

السياسة الجبائية بوحدة واحدة مع المحافظة على التوازن اآلني في كال السوقين، فمثال لو 

( فإن مضاعف السياسة الجبائية 5باستخدام العالقة ) (G)استخدمت الحكومة اإلنفاق العام 

يعطى بالعالقة التالية: 
ΔY

ΔG
=

dY

dG
= δ =

𝛼�̅�

1+
𝛼�̅�𝑏𝑘

ℎ

 وهو مضاعف السياسة الجبائية.  

 

 

 

 

 

 ثانيا: السياسة النقدية التوسعية:

 فعالية السياسة النقدية التوسعية -1

نح مزيادة )بزيادة مخزون النقود بهدف إنعاش االقتصاد الوطني م البنك المركزي وقد يق

 الموالي: كما يبينه الشكل ينزاح نحو األسفل (LM)القروض، ...(، نتيجة لذلك فإن منحنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

Y 

 :2-8شكل 

Y1
 

i1 

LM IS 

Y3
 

i2 

E1 

E3 

E2 

LM- 

i3 
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د لكنها تمثل توازنا في سوق النق 2Eكما هو واضح في الشكل السابق، فإن النقطة 

 لسوقتمثل اختالال في سوق السلع والخدمات )ف ط س(، إلعادة التوازن لهذا ا

 عند يتشجع القطاع الخاص ويزيد من االستثمار وبالتالي يرتفع الناتج ونكون

وسعية ية التنستنتج أن السياسة النقد وهي نقطة توازن آني لكال السوقين. 3Eالنقطة 

 فعالة )ترفع من الناتج( في ظل اقتصاد مغلق.

 مضاعف السياسة النقدية: -2

يبين مضاعف السياسة النقدية بكم يتغير الناتج إذا تغير المعروض النقدي 

بوحدة واحدة مع المحافظة على التوازن اآلني في كال السوقين. ولحسابه ننطلق 

𝑌𝑒السابقة حيث:  (5من المعادلة ) = 𝛿�̅� + 𝛿
𝑏

ℎ
 
�̅�

�̅�
 

 وعليه
ΔY

Δ
�̅�

�̅�

=
dY

d
�̅�

�̅�

= δ (
𝑏

ℎ
 .وهو مضاعف السياسة النقدية (

 ثالثا: الحالة الكينزية المتطرفة والحالة الكالسيكية المتطرفة

 :الحالة الكينزية المتطرفة -1

نجد أنه يتعلق بقيم كل مرونة االستثمار في سعر  من عبارة مضاعف السياسة الجبائية

 .(h)، ومعامل الطلب على النقود من المضاربة (𝛼�̅�)، ومضاعف اإلنفاق البسيط (b)الفائدة 

 : يؤول إلى ما ال نهاية فيكون مضاعف السياسة الجبائية كالتالي (h)فإذا كان 

δ =
𝛼�̅�

1 +
𝛼�̅�𝑏𝑘
ℎ ~ ∞

⇒ 𝛿 = 𝛼�̅� 

ومضاعف السياسة النقدية يكون: 
dY

d
�̅̅̅�

�̅�

= δ (
𝑏

ℎ~∞
) ⇒

dY

d
�̅̅̅�

�̅�

≈ 0 

 قيمة.عدية أي أن السياسة الجبائية التوسعية فعالة )ترفع الناتج( والسياسة النق

 هندسيا يمكن توضيح ذلك:

 i 
 :3-8شكل 

i1 LM 

IS 

E1 E2 

IS- 
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𝑑𝑖أفقي تماما ألن ميله  (LM)نالحظ أن منحنى 

𝑑𝑌
= (

𝑘

ℎ~∞
) ≈ وعليه فإن تنفيذ سياسة جبائية  0

محققتا ارتفاع في  2Eإلى  1Eتوسعية يؤدي إلى زيادة الناتج حيث تنتقل نقطة التوازن من 

مستوى الناتج مع توازن آني في كال السوقين. وتنفيذ سياسة نقدية توسعية لن يؤثر على نقطة 

)لن يتحرك بفعل المضاعف النقدي البسيط  (LM)التوازن ألان منحنى 
−1

ℎ~∞
) ≈ ، بل يؤدي 0

 ذلك فقط إلى آثار تضخمية في حال ألغينا فرضية ثبات االسعار.

ابت ثبقى لحالة بمصيدة السيولة، وهي تعني اقتصاديا أن سعر الفائدة يويسمي كينز هذه ا

عدون أو مهما تغير الطلب على النقود. بعبارة أخرى فإن األشخاص مست (Y)مهما تغير 

 لطلب كميات معتبرة من النقود مهما كان سعر الفائدة.

 المتطرفة الكالسيكيةالحالة  -2

عر ر في سنجد أنه يتعلق بقيم كل مرونة االستثما النقديةمن عبارة مضاعف السياسة 

لمضاربة ، ومعامل الطلب على النقود من ا(δالسياسة الجبائية ) ، ومضاعف(b)الفائدة 

(h). 

 :كالتالي النقديةفيكون مضاعف السياسة الصفر،  يقارب (h)فإذا كان 

dY

d
�̅�
�̅�

= δ (
𝑏

ℎ~0
) ⇒

dY

d
�̅�
�̅�

≈ ∞ 

 ومضاعف السياسة الجبائية يكون:
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δ =
𝛼�̅�

1 +
𝛼�̅�𝑏𝑘
ℎ ~ 0

⇒ 𝛿 ≈ 0 

 :ندسياهأي أن السياسة النقدية فعالة والسياسة الجبائية عقيمة، ويمكن توضيح ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑖عمودي تماما ألن ميله  (LM)نالحظ أن منحنى 

𝑑𝑌
= (

𝑘

ℎ~0
) ≈ وعليه فإن تنفيذ سياسة  ∞

جبائية توسعية لن يؤدي إلى زيادة الناتج بل يؤدي فقط إلى ارتفاع سعر الفائدة. في حين أن 

نحو اليمين لتنتقل نقطة التوازن من  (LM)تنفيذ سياسة نقدية توسعية يدفع إلى تحرك منحنى 

1E  2إلىE ائدة مع توازن آني محققتا ارتفاع في مستوى الناتج وانخفاض في مستوى سعر الف

 في كال السوقين.

 رابعا: حل مشكلة المزاحمة

رأينا سابقا أن تطبيق سياسة جبائية توسعية يسبب ظاهرة سميناها اثر المزاحمة،  

 وهي عبارة عن خسارة في النمو ناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.

خالل  ي منمن هذه الظاهرة ال بد من تدخل السلطة النقدية ممثلة في البنك المركز للتخلص

 لنمو.افي  زيادة المعروض النقدي مما يسمح بانخفاض سعر الفائدة وبالتالي تعويض الخسارة

 في المنحنى التالي توضيح للعملية:
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عند تنفيذ سياسة جبائية توسعية وحدوث اثر المزاحمة أي خسارة في النمو بمقدار 

{𝛼�̅�(∆𝐺) − 𝛿(∆𝐺)}  يتدخل البنك المركزي من خالل سياسة نقدية توسعية بزادة

 المعروض النقدي لتعويض الخسارة السابقة في النمو بحيث

δ (
𝑏

ℎ
) (

�̅�

�̅�
) = 𝛼�̅�(∆𝐺) − 𝛿(∆𝐺) 
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  IS/LMبنموذج  تمارين محلولة خاصة 

 وفعالية السياسات االقتصادية في اقتصاد مغلق

، حيث ومة(اقتصاد مغلق بثالث أعوان )العائالت، المؤسسات، و الحك : نعتبرالتمرين األول

  Tx=100 ,األسعار ثابتة. اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغيرات خارجية

G=300، M =1000. 

ر: هو الدخل المتاح. دالة االستثما dYحيث  125dC=0.75Y+دالة االستهالك الكلي: 

I=400-500i   

 هو سعر الفائدة.  iحيث  L=0.2Y-400i+440الطلب علة النقد 

 المطلوب:

 .LMو  ISقدم تعريفا لمنحنيي  -1

 اشرح  العالقة بين الدخل و سعر الفائدة في: -2
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 ISعالقة  -

 LMعالقة  -

 .ISمثل بيانيا )دون قيم عددية( منحنى  -3

حنى لى منبعد تحديد عبارة مضاعف اإلنفاق، اشرح أثر السياسة الجبائية التوسعية ع -4

IS أرسم منحنى .IS .الجديد 

 أحسب التوازن العام و مثله بيانيا على منحنى جديد. -5

دة قررت الحكومة إنعاش االقتصاد عن طريق سياسة جبائية توسعية من خالل زيا -6

لتوازنيين. ، أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة ا50اإلنفاق الحكومي بمقدار 

 حنى السابق.مثل هذه الوضعية على المن

 .ر الطرديا أثبين آليات التعديل في أسواق السلع و الخدمات و النقد. احسب و مثل بيان -7

ية من نكماشانطالقا من الوضعية األولية، قررت السلطة النقدية إتباع سياسة نقدية ا -8

 ، أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر24خالل تخفيض المعروض النقدي بمقدار 

 ن. مثل هذه الوضعية على منحنى جديد.الفائدة التوازنيي

 

، حيث كومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان )العائالت، المؤسسات، و الحالتمرين الثاني: 

 األسعار ثابتة. اإلنفاق الحكومي و العرض الحقيق للنقود متغيرين خارجيين

 G=400، M =800. 

 ، 100dC=0.75Y+دالة االستهالك الكلي: 

 . Tx=(1/3)Y+100تناسب مع الدخل  الضرائب في

 .L=0.25Y-500i+550الطلب على النقد 

 .1000i-=2752Iو    250i-=2001Iتوجد عبارتين لالستثمار: 

 المطلوب:

 . 2Iو  1Iأحسب التوازن االقتصادي الكلي )الدخل و سعر الفائدة( في كال الحالتين  -1

 مثل التوازن على منحنى واحد -2
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 انعاش السابقتين، قررت السلطة النقدية )البنك المركزي(انطالقا من الوضعيتين  -3

. 50دار االقتصاد عن طريق إتباع سياسة نقدية توسعية بزيادة المعروض النقدي بمق

 أحسب الدخل التوازني الجديد في الحالتين.

 مثل في منحنى جديد أثر السياسة النقدية التوسعية في الحالتين. -4

حليل تالتين واشرح االختالفات الناتجة من خالل قارن بين تغيرات الدخل في الح -5

 ميكانزمات التعديل على مستوى سوق السلع و الخدمات و سوق النقد.

ة(، حكوم: نعتبر اقتصاد مغلق بثالث قطاعات )العائالت، المؤسسات، و الالتمرين الثالث

 يث:حية حيث األسعار ثابتة. اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغيرات خارج

, Tx=60  G=60، M/P=400. 

  500i-I=135. دالة االستثمار: 100dC=0.75Y+دالة االستهالك الكلي: 

 . L=0.2Y-400i+240الطلب على النقد 

 المطلوب:

 .(Y,i,C,I)ثم أحسب التوازن العام  LMو  ISأوجد معادلتي  -1

اق ، حدد عبارة مضاعف اإلنف20قررت الحكومة زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -2

ق لتوازن ، أحسب قيمة الناتج المحقISالبسيط ثم أحسبه. أحسب مقدار انتقال منحنى 

ر ان غيكسوق السلع و الخدمات. هل سوق النقد في هذه الحالة في حالة توازن؟ إذا 

 و؟ و ما هو أثر ذلك على سوق السلع ذلك كيف يمكن يعود إلى وضعه التوازني

ي كال عام فالخدمات؟ أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة المحققين للتوازن ال

 السوقين.

دار ي بمقانطالقا من الوضعية األولية، قررت السلطة النقدية زيادة المعروض النقد -3

 ،LM قال منحنى، حدد عبارة المضاعف النقدي البسيط ثم أحسبه. أحسب مقدار انت8

هذه  أحسب سعر الفائدة المحقق لتوازن سوق النقد. هل سوق السلع و الخدمات في

ما  ني؟ والحالة في حالة توازن؟ إذا كان غير ذلك كيف يمكن يعود إلى وضعه التواز

ن محققيهو أثر ذلك على سوق النقد؟ أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة ال

 السوقين. للتوازن العام في كال
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دة في ، مرافقة لها زيا20اشرح لماذا يكون لزيادة في اإلنفاق الحكومي بمقدار  -4

فاء أثر ، أن يكون لها األثر األكبر على الناتج. )اخت16المعروض النقدي بمقدار 

 المزاحمة(.

غيل التش بناءا على الشكل التالي، يمكن لالقتصاد أن ينتقل إلى مستوىالتمرين الرابع: 

 عن طريق سياسة نقدية توسعية  أو سياسة جبائية توسعية.  الكامل

 ؟ 2Eو أيهما تؤدي إلى  1Eفأي السياستين تؤدي إلى  -1

 إذا توافرت لك المعلومات التالية حول هذا االقتصاد: -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C=0.8Yd +50,   I=160-200i,   G=140,   Tx=0.25Y,   TR=0,    

=1246f200i,      Y-=50s=0.25Y,    LtM =250,   L 

 بكم يجب زيادة اإلنفاق الحكومي للوصول إلى مستوى التشغيل التام. -أ

 بكم يجب زيادة المعروض النقدي للوصول إلى مستوى التشغيل التام. -ب
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  IS/LMبنموذج   ةخاصالتمارين الحل العمل 

 وفعالية السياسات االقتصادية في اقتصاد مغلق

 : التمرين األولحل 

 :LMو  ISتعريفا لمنحنيي 

لها تمثل ك (Y,i)يمثل توليفات )ثنائيات( من الدخل وسعر الفائدة  ISمنحنى  -

 توازن في سوق السلع والخدمات.

لها تمثل ك (Y,i)يمثل توليفات )ثنائيات( من الدخل وسعر الفائدة  LMمنحنى  -

 النقود. توازن في سوق

 العالقة بين الدخل و سعر الفائدة في:شرح 

فاض انطالقا من وضعية توازن، فإن ارتفاع سعر الفائدة سؤدي إلى انخ: ISعالقة 

ب النظرية االستثمار الخاص، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب الكلي، وحس

ة عكسي الكينزية )الطلب يخلق العرض( فهذا سيحدث انخفاض في اإلنتاج. ومنه العلقة

 بين الدخل )اإلنتاج( وسعر الفائدة.
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عامالت الطلب على النقود ينقسم إلى قسمين: طلب على النقود من أجل الم: LMعالقة 

 )في عالقة )هو في عالقة طردية مع الدخل( وطلب على النقود من أجل المضاربة

 من أجل لنقودعكسية مع سعر الفائدة(، فإذا زاد الدخل هذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على ا

 ختاللالمعامالت، وبما أن عرض النقود متغير خارجي مستقل )ثابت( فغن ذلك يحدث ا

ازن في سوق النقد )الطلب أكبر من العرض(، وعليه حتى يعود السوق إلى وضع التو

 بة،عر الفائدة من أجل تخفيض الطلب على النقود من أجل المضارالبد ان يرتفع س

 .IS)دون قيم عددية( منحنى التمثيل البياني 

. ISنى تحديد عبارة مضاعف اإلنفاق، اشرح أثر السياسة الجبائية التوسعية على منح

 الجديد. ISأرسم منحنى 

 أحسب التوازن العام و مثله بيانيا على منحنى جديد.

 قررت الحكومة إنعاش االقتصاد عن طريق سياسة جبائية توسعية من خالل زيادة

 وازنيين. مثل، أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة الت50اإلنفاق الحكومي بمقدار 

 هذه الوضعية على المنحنى السابق.

 لطرد.ار أث بين آليات التعديل في أسواق السلع و الخدمات و النقد. احسب و مثل بيانيا

ل من خال ماشيةانطالقا من الوضعية األولية، قررت السلطة النقدية إتباع سياسة نقدية انك

ة ، أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائد24تخفيض المعروض النقدي بمقدار 

 التوازنيين. مثل هذه الوضعية على منحنى جديد.

، حيث كومة(عائالت، المؤسسات، و الحنعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان )الالتمرين الثاني: 

 األسعار ثابتة. اإلنفاق الحكومي و العرض الحقيق للنقود متغيرين خارجيين

 G=400، M =800. 

 ، 100dC=0.75Y+دالة االستهالك الكلي: 

 . Tx=(1/3)Y+100الضرائب في تناسب مع الدخل 

 .L=0.25Y-500i+550الطلب على النقد 
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 .1000i-=2752Iو    250i-=2001Iتوجد عبارتين لالستثمار: 

 المطلوب:

 . 2Iو  1Iأحسب التوازن االقتصادي الكلي )الدخل و سعر الفائدة( في كال الحالتين  -6

 مثل التوازن على منحنى واحد -7

ش انعا انطالقا من الوضعيتين السابقتين، قررت السلطة النقدية )البنك المركزي( -8

. 50دار توسعية بزيادة المعروض النقدي بمقاالقتصاد عن طريق إتباع سياسة نقدية 

 أحسب الدخل التوازني الجديد في الحالتين.

 مثل في منحنى جديد أثر السياسة النقدية التوسعية في الحالتين. -9

الل قارن بين تغيرات الدخل في الحالتين واشرح االختالفات الناتجة من خ -10

 دمات و سوق النقد.تحليل ميكانزمات التعديل على مستوى سوق السلع و الخ

ة(، حكوم: نعتبر اقتصاد مغلق بثالث قطاعات )العائالت، المؤسسات، و الالتمرين الثالث

 :حيث حيث األسعار ثابتة. اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغيرات خارجية

, Tx=60  G=60، M/P=400. 

  500i-I=135. دالة االستثمار: 100dC=0.75Y+دالة االستهالك الكلي: 

 . L=0.2Y-400i+240الطلب على النقد 

 المطلوب:

 .(Y,i,C,I)ثم أحسب التوازن العام  LMو  ISأوجد معادلتي  -5

اق ، حدد عبارة مضاعف اإلنف20قررت الحكومة زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -6

ق لتوازن ، أحسب قيمة الناتج المحقISالبسيط ثم أحسبه. أحسب مقدار انتقال منحنى 

ر ان غيكوق السلع و الخدمات. هل سوق النقد في هذه الحالة في حالة توازن؟ إذا س

 وذلك كيف يمكن يعود إلى وضعه التوازني؟ و ما هو أثر ذلك على سوق السلع 

ي كال عام فالخدمات؟ أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة المحققين للتوازن ال

 السوقين.

، قررت السلطة النقدية زيادة المعروض النقدي بمقدار انطالقا من الوضعية األولية -7

، LM، حدد عبارة المضاعف النقدي البسيط ثم أحسبه. أحسب مقدار انتقال منحنى 8
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أحسب سعر الفائدة المحقق لتوازن سوق النقد. هل سوق السلع و الخدمات في هذه 

التوازني؟ و ما الحالة في حالة توازن؟ إذا كان غير ذلك كيف يمكن يعود إلى وضعه 

هو أثر ذلك على سوق النقد؟ أحسب القيم الجديدة للدخل و سعر الفائدة المحققين 

 للتوازن العام في كال السوقين.

دة في ، مرافقة لها زيا20اشرح لماذا يكون لزيادة في اإلنفاق الحكومي بمقدار  -8

اء أثر اختف، أن يكون لها األثر األكبر على الناتج. )16المعروض النقدي بمقدار 

 المزاحمة(.

غيل التش بناءا على الشكل التالي، يمكن لالقتصاد أن ينتقل إلى مستوىالتمرين الرابع: 

 الكامل عن طريق سياسة نقدية توسعية  أو سياسة جبائية توسعية. 

 ؟ 2Eو أيهما تؤدي إلى  1Eفأي السياستين تؤدي إلى  -3

 صاد:إذا توافرت لك المعلومات التالية حول هذا االقت -4
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 :تمهيد

نزرا  يشكل في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، كان ما يُكتب عن النمو والتنمية

 ي نمو وعبيرتيسيرا إذا ما قيس بالسيل العارم الذي يُكتب اليوم، وقد كان الناس يستعملون 

يز بين لتميتنمية، وكأنهما مترادفان يمكن استعمال الواحد بدال من اآلخر، أما محاوالت ا

نذ ما ين مالمصطلحين فقد كانت نادرة، مع العلم أن "شومبيتر" كان قد ميّز بين االصطالح

 قبل الحرب العالمية األولى.

فهوم في هذا الفصل سنقوم بالتعرف على مفهوم النمو االقتصادي باإلضافة إلى م

ف ها، فهديق فالتنمية االقتصادية والفرق بينهما. ثم نتعرف على أهم نماذج النمو دون التعم

نيف ة تصهذا الفصل ليس التعمق والتفصيل في هذه النماذج بقدر ما هو تعريف بها ومحاول

 لها.

 :االقتصاديأوال: مفهوم النمو 

 : االقتصاديمفهوم التخلف  -1

 عرف علىة ال بد من التاالقتصاديوالتنمية  االقتصاديقبل التعرف على مفهوم النمو 

 .االقتصاديالنقيض لهما و التخلف 

نشاط حجم ال انخفاضعادة بعد مدة طويلة من النمو ويميزه  االقتصادييظهر التخلف 

 ديقتصااال، أي نقص الناتج الوطني، كما يمكن أن يكون التخلف مرافق للتطور االقتصادي

 السكان. انخفاضالدخل الوطني أقل من معدل  انخفاضإذا كان معدل 

 ل بعض الخصائص وهي:ويمكن الحكم على بلد ما أنه متخلف من خال

 متوسط الدخل الفردي الحقيقي. انخفاض -

 خصائص عناصر اإلنتاج. -

 االقتصاديخصائص النشاط  -

عتماد تسام اإلنتاج باالاففي الدول المتخلفة يكون الدخل الفردي الحقيقي ضعيف إضافة إلى 

في الزراعة وبيع المواد  االقتصاديعلى اليد العاملة غير المؤهلة، وكذا تركز النشاط 

كما يمكن تشبيه الدول المتقدمة بآلة كل األفراد فيها يؤدون وظائفهم بصفة متناسقة  .األولية
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تسمح بالسير الحسن لهذه اآللة. أما الدول المتخلفة فإن وظائف أفرادها منفصلة نتيجة كونها 

 مستقلة عن بعضها البعض. اقتصادهابلدان مستغلة أو أن قطاعات 

 عريف النمو االقتصادي:ت -2

 لثابتةاتعريف عديدة، حيث هناك من يُعرف النمو على أنه الزيادة  االقتصاديللنمو 

حدث ان يالمستمرة عبر الزمن و التي تطال صعيدا من األصعدة االجتماعية المتنوعة إن ك

 يتصاداالقفي معظم األحيان عن طريق التطور البطيء و التحول التدريجي. أي أن النمو 

لنمو اعدل يتحقق عن طريق زيادة قدرة الوطن على إنتاج البضائع والخدمات، و كل ما كان م

 رفع الوطني أكبر من معدل نمو السكان كل ما كان أفضل ألن ذلك يؤدي إلى االقتصادي

 مستوى معيشة األفراد.

د الفر في نصيبيعرف كذلك على أنه الزيادات المضطردة طويلة األجل  االقتصاديو النمو 

كساد، ن الممن الدخل الحقيقي. فإذا تزايد نصيب الفرد من الدخل بعد أن يتعافى االقتصاد 

لتعريف ل افإن الزيادة تعتبر دورية و ليست مضطردة  و بالتالي ال يعتبر ذلك نمو. من خال

 و هي ثالثة أنواع: االقتصادياألخير نستنتج وجود أنواع للنمو 

ع لتصنياتمية التركيز على تطوير التقسيم االجتماعي للعمل أي النمو التاريخي: ح -

 ر إلىتحت حافز التراكم الرأسمالي و تحويله من إنتاج طبيعي و إنتاج سلعي صغي

 إنتاج سلعي يحقق السيادة مع حتمية وجود سوق داخلية لجميع المنتجات؛

ضال فستمر مالعابر: الذي تعرفه العديد من الدول النامية فهو ليس ثابت و ال  النمو -

 عن كونه يتحقق بفعل عوامل خارجية مؤقتة؛

وفق  بشريةالنمو المخطط: هو نتيجة عملية تخطيط عامة لموارد المجتمع المادية و ال -

 طموحات المجتمع و متطلباته.

ة االقتصاديأحد أهم أهداف السياسة هو  قتصادياالمن خالل هذه التعريفات يتبين أن النمو 

الرتباطه بزيادة قدرة االقتصاد على إنتاج سلع و خدمات جديدة، أي توظيف عناصر إنتاج 

بحسب ما ورد في التعريفات السابقة  االقتصاديإضافية وأهمها اليد العاملة، كما أن النمو 
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 االقتصاديأن يكون معدل النمو  المادي من خالل ضرورة االقتصادييُعد مؤشراً للرفاه 

 الوطني أكبر من معدل نمو السكان.

 سمات النمو االقتصادي -3

 التالية: الظروفبتوفر  االقتصادييحصل النمو 

دي، قتصاونقصد به زيادة حجم النشاط اإلنتاجي أو التوسع اال زيادة حجم اإلنتاج : -

قيقي ي الحويجب اإلشارة إلى الزيادة الحقيقية في اإلنتاج وكذا زيادة الدخل الفرد

 ة.مقارنة بالفترات السابق زمنيةالمرافق  لزيادة اإلنتاج وذلك خالل فترة 

 إشباع ات اإلنتاجية هوأن هدف العمليا حدوث تغيرات على مستوى طرق التنظيم: بم -

لى ثمر إالحاجات اإلنسانية وتحقيق ربح ألصحابها فإنه مع مرور الوقت يسعى المست

هل رة أسإيجاد طرق تنظيم جديدة تسهل ديناميكية العمل وتداول عناصر اإلنتاج بصو

 ثمرينوالبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر ربحية، هذا السعي الدائم للمست

 فائض احة طرق تنظيم جديدة أنجع من التي كانت سائدة من أجل تحقيقيؤدي إلى إت

 في عملية النمو. االستمرارأكبر و 

 ماعيةاالجتونات االقتصادية التقدم االقتصادي: التقدم االقتصادي بأنه مجموع التحسّ  -

و النم المرافقة للنمو االقتصادي. وبالتالي فإن التقدم االقتصادي سمة من سمات

 لمجمل األفراد. االجتماعيةوتحقيق الغايات  واستمراره

 عناصر النمو االقتصادي: -4

 لوجي.لتكنواأساساً في العمل ورأس المال والتقدم  االقتصاديتتمثل عناصر النمو          

 استخدامهاالعمل: نعني بالعمل مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن لإلنسان  -

وحجم العمل مرتبط بعدد السكان  الخدمات الضرورية لتلبية حاجياته.في إنتاج السلع و

النشيطين في البلد وكذا بعدد ساعات العمل التي يبذلها كل عامل، هذا من جهة ومن 

جهة أخرى بإنتاجية عنصر العمل بحيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك 

ت العمل بقيت على حالها. ونقصد إلى زيادة اإلنتاج رغم أن عدد العمال أو عدد ساعا
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بإنتاجية العمل حاصل قسمة اإلنتاج المحقق على عدد وحدات العمل المستعملة في 

 إنتاجه.

في  رأس المال : يعّرف رأس المال بأنه مجموع السلع التي توجد في وقت معين، -

 ونمو فهباإلضافة إلى العمل يعتبر رأس المال عنصًرا من عناصر الومعين.  اقتصاد

 تثمارااالستيساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة وعلى توسيع اإلنتاج بواسطة 

 المختلفة المحققة.

 منتجالر من ة أكبالتقدم التقني: التقدم التقني هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح بـإنتاج كمي -

 ن عواملمبكميات أقل  المنتجأو إنتاج نفس الكمية من  بنفس كميات عناصر اإلنتاج.

لية ي العماألمثل لعوامل اإلنتاج ف االستخدامنتاج. أي أن التقدم التقني يعني اإل

قدم توحدث  وبالتالي فإنه حتى وإن بقيت كميات عناصر اإلنتاج على حالها، اإلنتاجية

 تقني فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة اإلنتاج وتحقق النمو االقتصادي.

 :قياس النمو االقتصادي -5

ي فإن بالتالالزيادة في الناتج الحقيقي وفي متوسط دخل الفرد و االقتصادييقتضي النمو 

 قياس هذا النمو يتم بقياس نمو الناتج ونمو الدخل الفردي.

 امالناتج الوطني: هو مقياس لحصيلة النشاط اإلنتاجي، وحساب معدل نموه هو  -

لناتج معدل النمو، ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب ابيصطلح على تسميته 

عرفة ابقة ومة السالمحقق في البلد وتقييمه بعملة ذلك البلد ومن ثم مقارنته بنتائج الفتر

 أثر باراالعتتأخذ بعين  يعاب على هذه المعدالت أنها نقدية وال معدل النمو، وما

ق في و المحقيمكن مقارنة النم كما أن لكل دولة عملتها الوطنية وبالتالي ال التضخم.

 الناتج تقييملان وفق هذا المقياس، ولذا تستخدم غالباً عملة دولية واحدة مختلف البلد

 ها.الوطني لمختلف البلدان حتى يسهل المقارنة بين معدالت النمو المحققة في

نمو  الدخل الفردي: تكمن أهمية قياس نمو الدخل الفردي في معرفة العالقة بين -

لمحقق نمو اي يقيس الأهذا المقياس قياس عيني للنمو،  ويعتبر .اإلنتاج وتطور السكان

 ينفقه. على مستوى كل فرد من حيث زيادة ما
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ً قياس النمو من خالل قياس: القدرة الشرائية لدوالر واحد - ة القدر كما يمكن أيضا

ية دار ببقس المقما مثالً ومقارنتها بالقدرة الشرائية لنف الشرائية لدوالر واحد في بلد

 .كثر نمواً وفق أكبر قدرة شرائيةمن ثم ترتيب الدول األالدول و

 ثانيا: مفهوم التنمية: 

 مفهوم التنمية: -1

اصة سعا خفكرة التنمية بداية من النصف الثاني من القرن العشرين انتشارا وا شهدت

نمية كرة التلت فبتبنيها من طرف بلدان العالم الثالث غداة نيلها الستقاللها السياسي. فاستعم

حلت فلثالث، لم اكنواة أساس لكافة الإلديولوجيات السياسية و كافة برامج الحكم في بلدان العا

 ى كلتنمية محل معركة االستقالل في كل مكان. و أصبح لفظ التنمية يجري علمعركة ال

تلفة المخ ين و االجتماعيين في كل دول العالم و في الهيئات الدوليةاالقتصاديلسان بين 

مية على أنها تعريفا للتن 1955خاصة منها هيئة األمم المتحدة، هذه األخيرة التي قدمت سنة 

 مكن علىمماد العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اقتصاديا و اجتماعيا معتمدا أكبر اعت

يات التي أن التنمية هي العمل 1956ية و مبادراتها. لتضيف سنة مساهمة المجتمعات المحل

ة و ماعية و االجتاالقتصادييمكن بها توحيد جهود المواطنين و الحكومة لتحسين األحوال 

همة في لمساالثقافية في المجتمعات المحلية و لمساعدتها على االندماج في حياة األمة و ا

ي زت فهيئة األمم المتحدة في تعريفها األول رك تقدمها بأكبر قدر مستطاع. نالحظ أن

ي ضيف فة و االجتماعية، لتاالقتصاديعمليات التنمية و أهدافها على النهوض بالجوانب 

قد  تعريفين الالتعريف الثاني إلى هذين البعدين بعدا ثالثا و هو األحوال الثقافية، غير كال

 نمية و تطور و تقدم الشعوب.أغفال البعد السياسي كبعد له آثاره الهامة في ت

 يتضح من ذلك أن طبيعة عملية التنمية تتضمن الجوانب التالية:

التنمية هي العملية التي من خاللها تتحقق االقتصادي: في هذا الجانب تكون  الجانب -

زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيق على مدى الزمن و التي تحدث من 

كل اإلنتاج و نوعية السلع و الخدمات المنتجة إضافة إلى خالل تغيرات في كل من هي

إحداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء. فالتنمية االقتصادية تنتج من 
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إدخال تركيبات جديدة لعوامل اإلنتاج تهدف إلى زيادة إنتاجية العمل و التقنية الحديثة 

ى هذه الزيادة اإلنتاجية، إن في مجموع القواعد التي تسمح بتطبيقها بالحصول عل

الدخل الوطني )الحقيقي أي كمية السلع و الخدمات الموضوعة تحت تصرف السكان( 

يزيد بصورة موازية لزيادة اإلنتاجية عندما تدخل بعض العوامل، و من جهة أخرى 

فإن زيادة األجور الناتجة عن ارتفاع الدخول الحقيقية تبعث عند المستهلكين ردود 

ميل إلى تعديل بنية الطلب، و هكذا سلسلة أفعال متداخلة ترفع بها زيادة أفعال ت

 اإلنتاجية الدخل الحقيق.

ية جتماعالجانب االجتماعي: أي أن التنمية تعمل على إشباع الحاجات المادية واال -

فهدف  ألفراد المجتمع وهي الحاجة إلى الغذاء والصحة والتعليم والعمل والسكن،

عية جتماان وتنمية القدرات التي تساعده على القيام بأدواره االالتنمية هو اإلنس

رسوم واإلنتاجية، فالتنمية هي مجموعة الجهود المنظمة التي تبذل وفق تنظيم م

عين مماعي للتنسيق بين اإلمكانات البشرية والمادية والطبيعية المتاحة في وسط اجت

على أول الفردية ومستويات يهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الدخل القومي والدخ

 شباب ثمة والللمعيشة والحياة االجتماعية بنواحيها المختلفة كالتعليم والصحة واألسر

 الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى من الرفاه االجتماعي.

الجانب السياسي: تتمثل التنمية السياسية في كل عمل تنموي يسعى إلقامة نظام  -

القطاعات العريضة من أبناء المجتمع، بحيث  سياسي قادر على التعبير عن آراء

يعتمد على الديمقراطية منهجا، و حفز المشاركة، و حل المشكالت و مواجهة 

التغييرات. و في الوقت نفسه يعمل على ترشيد أسلوب اتخاذ القرار، و أسلوب 

ي متابعته بدقة وفعالية، كل هذا بشكل يؤدي إلى االرتقاء به. يمثل كل العنصر الداخل

و الخارجي عنصرين أساسيين في البعد السياسي للتنمية، و يتمثل العنصر الداخلي 

في قيام نظام سياسي للمجتمع يكون مسئوال عن وضع إستراتيجية عامة للدولة 

تستهدف تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية واالستقرار واألمن لجميع أفراد 

لمجتمع في صنع القرار. ويتمثل العنصر المجتمع، والمشاركة السياسية ألفراد ا
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الخارجي في العالقات الدولية المتبادلة بين الدول، والتي تؤثر في التنمية بشكل 

 إليجابي أو سلبي.

بعادها أاوج تجدر اإلشارة إلى عملية التنمية ال يمكن أن تحقق األهداف المرجوة ما لم تتز

ة و في واحد جنبا إلى جنب و تنصهر في بوتقةة و االجتماعية و السياسية، و تسير االقتصادي

ها بعادأالتنمية هي عملية واعية، معقدة طويلة األمد، شاملة و مماثلة في وقت واحد. ف

رط تفالتنمية تش ئية،ة، االجتماعية السياسية، التكنولوجية، الثقافية، اإلعالمية و البياالقتصادي

ن قبل ها متأمين تغطية مستمرة و فعالة ل تضافر و تكامل جهود القطاعين العام و الخاص و

ية و لتنموسائل اإلعالم المركزية و المحلية مع اعتبار أن اإلعالم جزء أساسي من هذه ا

ة ين القمية بمورد هام لها. و هي ال يمكن أن تنجح إال في إطار من المشاركة بين الديمقراط

 رفع اطنين بغية الوصول إلىو القاعدة و ضمان الحريات السياسية و االجتماعية للمو

 المستوى المادي و الثقافي و الروحي ألفراد المجتمع.

 خصائص التنمية: -2

بعض  من خالل العرض السابق لبعض تعريفات التنمية بمختلف جوانبها يمكن استنتاج

 الخصائص التالية:

 التنمية ليست ثابتة و إنما هي حركة ديناميكية مستمرة؛ -

 داخل المجتمع ذاته و شاملة كل فئاته و طبقاته؛ التنمية تكون نابعة من -

لكن والهدف األساسي للتنمية ال يقتصر على تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع  -

 فراده؛عي أليتعداه إلى استثمار الموارد المتاحة بذلك المجتمع و إحداث تغيير اجتما

 قدراته غاللتمع و استلتحقيق التنمية المنشودة و نجاحها في إشباع حاجيات أفراد المج -

د في مواجهة المشكالت الخاصة به، ينبغي تضافر الجهود بين الحكومة و أفرا

ة، تصادياالقالمجتمع، فالتنمية عبارة عن جهود متكاملة ومتوازنة في كل المجاالت 

 االجتماعية، والسياسية وغيرها؛

 الفرق بين النمو والتنمية:  -3
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كذلك  يادته وزادبة مزيداً من الناتج، بينما تتضمن التنمية اإلقتص االقتصادييعني النمو        

أن  مو يمكنالن تنويعه، فضالً عن التغيرات الهيكلية الفنية التي يتم بها اإلنتاج، وإذا كان

 على يحدث عن طريق مزيد المدخالت التي تؤدي إلى مزيد من الناتج أو إدخال تحسينات

 تضمن ة تذهب إلى أبعد من ذلك حيثاالقتصاديالتنمية  مستوى الكفاية اإلنتاجية، فإن

 تغيرات في مكونات الناتج نفسه وفي إسهامات القطاعات المولدة لهذا الناتج.

ً من النمو حيث يمكن وصف التنمية على أنها          نمو فالتنمية إذن أوسع مضمونا

ى الوطني وتسع اداالقتصصحوب بتغيرات هيكلية وهذه التغيرات يجب أن تشمل هيكل م

 لتنويع مصادر الدخل فيه .

مات تلقائي، تتم في ظل تنظي اقتصاديليس سوى عملية توسع  االقتصاديأن النمو كما 

ة تنميثابتة و محددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن ال اجتماعية

 ماعيةالجتاة تفترض تطويراً فعّاالً و واعيًا، أي إجراء تغيرات في التنظيمات االقتصادي

 للدولة. 

 حلتنمية فالراجاراد به مجرد الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي، أما يُ أيضا النمو و         

قيق رى تحالسريع، بعبارة أخ االقتصاديتعريفها بأنها تتحصل في الدخول في مرحلة النمو 

ا وبم، لزمنة سريعة، تراكمية ودائمة، في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من ازياد

 قتصادياالان تتحقق دون تغير جذري في البني أن أي شيء ينمو البد أن يتغير فإن التنمية ال

 جيةستراتيواإل ومن هنا كانت عناصر التنمية هي التغير البنياني والدفعة القوية ،واالجتماعي

 المالئمة.

 ثالثا: نماذج النمو

 موالن وأسباب أساليب بحث سبيل في النمو بموضوع االقتصادية النظريات اهتمت

. والرقي تقدّمال نحو والسير الفقر من التخلّص من المتخلّفة الدول تمكين وكيفية االقتصادي،

 وفيما يلي مجموعة من نماذج  النمو نوردها في إطار تاريخي:

 :سميث آدم نظرية -1
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 1776ام ع "ثروة األمم" هو من طليعة المفكرين االقتصاديين الكالسيكيين، وكان كتابه

ين قد قحإال أن الال ن كان لم يقدم النظرية بشكلها المتكامل،إو، يهتم بمشكلة التنمية االقتصادية

 .شكلوا النظرية الموروثة عنه

 آلية اللخ من ثروته لتعظيم يسعى ألن الفرد تقود خفية يدا هناك بأنّ  سميث آدم يرىو

 تعد ةفكر "سميث آدم" طرح كما االقتصادية، الحياة في الدولة تدخل عدم ظل في السوق،

 باهرة ئجنتا إلى يؤدي الذي العمل تقييم وهي االقتصادي، النمو نظرية في أساسيا منطلقا

 تنمية ةمشكل بحث خالل من المال، رأس تراكم إلى كبرى أهمية أولى كما العمل، إلنتاجية

 إمكانية وبالتالي الوطني، االقتصاد في استثمارات شكل في تستعمل والتي األفراد مدخرات

 باحلألر المستثمرين توقع على تتوقف االستثمارات هذه أنّ  بيد اقتصادي، نمو تحقيق

 المعني، القتصادا في السائد االستثماري المناخ على بناءا تتخذ التي األخيرة هذه المستقبلية،

 والعمل ارةالتج حرية ومدى االستثماري المناخ جاذبية بمدى يرتبط االقتصادي النمو أنّ  أي

 .والمنافسة

 لنتائجا تحقيق ألن ومستمر ثابت بشكل يتقدم االقتصادي النمو بأن سميث آدم يرى عموما

 في هي ،معيّن إنتاجي مجال في كل يشتغلون الذين األفراد مجموعات مستوى على اإليجابية

 .ككل لالقتصاد إيجابية نتيجة محصلتها

 نظرية دافيد ريكاردو: -2

 وتحدث االقتصادي، النمو تشل أن يمكن السكانية الزيادة أنّ  على ريكاردو دافيد رّكز

 النمو معدالت تفوق بمعدالت السكان نمو استمر ما إذا معدالته تزايد أمام حاجزا

 وهي مجموعات، ثالث من تتشّكل االقتصادية وعاتجممال بأنّ  يرى كما االقتصادي،

 العمال فئتي أنّ  يفترض فهو وعليه األراضي، وأصحاب والعمال الرأسماليين مجموعة

 الفرض هذا  الدخارها فرصة لهم وليس بالكامل مداخيلهم يستهلكون األراضي وأصحاب

 الرأسماليون يحاول وبالتالي مداخيلهم، من جزء ادخار على الرأسماليين حفز عنه ينّجر

 اإلنتاجية الطاقة من بالرفع االستثمارية األرصدة استخدام طريق عن اإلنتاج توسيع

 إيجابي أثر له يكون الذي األمر وهو جديدة، إنتاجية معدات وشراء العمال عدد بزيادة
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 مستويات خفض ذلك عن فينجم القصير، المدى في األقل على الحقيقية األجور على

 .أخرى مدة األجور

 إلنتاجية،ا الطاقة رفع عند طويلة لفترات العمال أجور ارتفاع يستمر وأن يحصل قد لكن 

 وهنا طبيعية،ال الموارد وفرة جانب إلى جدا مرتفعة األرباح معدالت كانت إذا ما حالة في

 نهبأ "ريكاردو دافيد" يرى وهنا المال، رأس لتراكم مرتفعة معدالت تحقيق ينتج

 من المزروعة المساحات فتزيد الغذاء إلى حاجتهم تتزايد السكان تزايد باستمرار

 عند هأن غير الغذائية، المنتجات على الزائد الطلب هذا لتغطية محالة في األراضي

 تلبية على قادرة خصبة أراضي هناك يكون ال أن يحدث قد السكان في التزايد استمرار

 خصوبة أقل أراضي إلى اللجوء يتم وبالتالي الفالحية، المنتجات من السكان متطلبات

 غطيةلت سوى تكفي ال المال رأس ووحدة العمل وحدة إنتاجية تصبح عندئذ وإنتاجية،

 رأس ملتراك الحافز ينعدم عندها المال، لرأس شيء يبقى أن دون العمال أجور نفقات

 يمكن بأه "ريكاردو دافيد" أضاف ولقد .الركود من حالة االقتصاد يسود وبالتالي المال

 المتقدة الدول باستيراد الخارجية التجارة آلية تفعيل تم إذا الركود هذا حصول من التأخير

 في لنقصا مواجهة تستطيع وهنا منخفضة، بأسعار النامية الدول من الغذاء حاجيا لبعض

 .المحدودة الطبيعية الموارد

 معدالت يدتزا حال في الزراعي القطاع في المال رأس لتراكم الحافز ينعدم أوردنا وكما

 لألرباح، ياألساس المصدر هو الصناعي القطاع أنّ " ريكاردو دافيد" يعتبر لذلك السكان،

 منه لعكسا على القطاع هذا في الحديثة اإلنتاجية األساليب تطبيق الممكن من هّ أن حيث

 .الغلة بتناقص ّسمتينه أل الزراعي القطاع في

 نظرية مالتوس: -3

 النمو موضوع لدراسة "السياسي االقتصاد مبادئ" كتابه في مالتوس تّطرق

 إلى وأدعى وأهم أغرب االقتصاد علم في موضوع من ما هذا في قال حيث االقتصادي

 الدول مختلف في الثروة نمو تعرقل التي العملية األسباب يدرس الذي ذلك من النظر إمعان
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 أن دون حالتها على اإلنتاج قوة تّظل بينما البطيء، بالنمو لها تسمح أو ئيانها توقفها أو

 .والسكان اإلنتاج بنمو تسمح لدرجة قوية اإلنتاجية القوة هذه تظلّ  األقل على أو تتضاءل،

 اإلنسانية اتالحاج بين الموجودة وةهال في تمثلت  االقتصادي النمو مشكلة أنّ  "مالتوس" يرى

 من يقلل الذي هو االقتصادي والنمو الحاجات، هذه تلبية على القومي االقتصاد قدرة وبين

 .الثروة لموارد أحسن غاللتساب وةهال هذه

 النمو أنّ  يرى الذي األخير هذا وصناعي، زراعي قطاعين إلى االقتصاد "مالتوس" قّسم ولقد

 وجود نتيجة الغلة في بالتزايدع يتمته أن حيث ،(الصناعي القطاع أي) عنه ينتج االقتصادي

 القطاع زّ يتمي حين في فيه، م التقنيالتقدّ  استخدام وسهولة األموال لرؤوس المربحة الفرص

 إدخال إمكانية ونقص خصوبتها وتفاوت األراضي محدودية نتيجة الغلة بتناقص الزراعي

 تباطؤ لتفادي الصناعي للقطاع أكبر أهمية إعطاء يجب ه نى بأير فهو لذلك. التقني التقدّم

 أهمية على "مالتوس" رّكز كما أحسن، اقتصادي نمو وتحقيق الرأسمالي التكوين معدّل

 "ساي "قانون رفض أن حيث وتّطوره، اإلنتاج زيادة في المنتجات على الفعال الطلب

 أنّ أيضا  يعني والذي، له المساوي الطلب يخلق العرض أن على ينصّ  الذي لألسواق

 لكن(، االستثمار = االدخار أي) الرأسمالية السلع على طلب عن عبارة هو االدخار

 األرباح وانخفاض الطلب قلة وبالتالي  االستهالك، عدم يعني االدخار أنّ  أوضح  "مالتوس"

 .لالدخار بالميل نادى ولذلك الستثمار، قلة ثم

 الذي عتمفي المجاالقتصادي  النمو عن وأفكاره تحليالته على السكان نظرية سيطرت ولقد

 لإلنتاج لةالقاب األرضية المساحات وتقلّص السكان عدد تزايد فمع طويال، يدوم لن أنه رأى

 حد ىإل األجور هذه تصل أن إلى العمال أجور معها وستنخفض العمل إنتاجية تنخفض سوف

 إلى ديتؤ ذلك بعد السكان في زيادة أي أنّ  حيث للمعيشة، األدنى الحد إلى أي الكفاف،

 عدلم ارتفاع ثم األمراض وانتشار التغذية لسوء نتيجة للسكان الصحية الحالة تدهور

 تمعالمج تهيين ثم ومن الفني التقدّم على يتغلب الذي الغلة تناقص قانون يسري أي، الوفيات

  د.الركو حالة إلى
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 من له ما رغم اإلنتاجية العملية في المال رأس دور أغفل قد  "مالتوس" أنّ  مالحظة يمكنو

 النمو هميةأ على أّكد "مالتوس" أنّ  هو إغفاله يمكن ال والذي النمو، معدالت رفع في أهمية

 الكبيرة يةالزراع اإلمكانيات ذات الدول في هذا إن قال و والزراعة الصناعة بين المتوازن

 لك في السكان من عددبها  ويتوافر فتي، وتجاري صناعي يوجد قطاع والتي والمستغلة

 .شيئا تخشى أن دون النمو طريق في قدما ستسير التي الدول هي قطاع

 : نظرية جون ستيوارت ميل -4

أس إلى التنمية  االقتصادية كوظيفة لألرض والعمل ور "ستيوارت ميل"ينظر  

 المال، حيث يمثل العمل واألرض عنصرين رئيسيين لإلنتاج في حين يعد رأس المال

ة ف قوتراكمات سابقا لناتج عمل سابق، ويتوقف معدل التراكم الرأسمالي على مدى توظي

جرد مالة غير المنتجة، العمل بشكل منتج، فاألرباح التي تكتسب من خالل توظيف العم

 تحويل للدخل، ومن سماتها:

 التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية االقتصادية. -

 مثلتأن األرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل، ومن ثم فان األرباح  -

 النسبة مابين األرباح واألجور، فكلما ارتفعت األرباح قلت األجور.

 تراجعياد يتمثل في أن معدل األرباح إن الميل غير المحدود في االقتص -

عدل منتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة، وزيادة عدد السكان على وفق 

 لسكانامالتوس، وفي حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وزيادة معدل نمو 

لة دث حابشكل يفوق التراكم الرأسمالي، حيث يصبح معدل الربح عند حده األدنى وتح

  من الركود.

ولة ميل من أنصار سياسة الحرية االقتصادية، لذلك فقد حدد دور الد -

ع توزي في النشاط االقتصادي عند حده األدنى، وفي حاالت الضرورة فقط مثل إعادة

 ملكية وسائل اإلنتاج.

 : سولو نموذج -5
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 حيث تصادية،االق والتنمية النمو بقضايا المهتمين من الكثير التوازن العام  فكرة شغلت

 بعد ةخاص النماذج لهذه كبيرة دفعة النيوكالسيك أعطى نموذج، ولقد فكرة في كل نجدها

 الرياضي، ومن بين هذه النماذج نجد نموذج "سولو". التحليل أدوات من تمكنهم

 ول:نموذج سولو األ -أ

قيق د توازن حدوث ينبغي الطويل المدى على دومار( -)هارود نموذج توازن إلى للوصول

على  لتوازنا هذا ويعتمد العمل، قوة في الزيادة ومعدل المال رأس ومعامل االدخار نسبة بين

 سولو نموذج ، بينما)nGالطبيعي  النمو ومعدل )wG(المضمون  النمو معدل بين المساواة

 المال. رأس وتراكم اإلنتاج هما: وضيفة مشكلتين حول يدور

 نصبةأل الفنية التوليفة ثبات إلى الطويل المدى على النمو في التوازن أرجع سولو حيث

 .المال ورأس العمل بين اإلنتاج خاصة عناصر

 يقوم النموذج على مجموعة من الفرضيات:النموذج:  فرضيات

 يةخارج تجارة توجد وال مركب اإلنتاج وطبيعة واحد، قطاع من متكون االقتصاد -

 األسواق. جميع في الكاملة للمنافسة تامة )اقتصاد مغلق( وسيادة

 .المال رأس ولمخزون للعمالة كامل استغالل هناك -

 .المفعول ساري لإلحالل الحدي المعدل وتناقص الغلة تناقص قانون -

 .السعة ثابتة عوائد أي األولى الدرجة من اإلنتاج دالة تجانس -

 يف مرونة وهناك لهما الحدية اإلنتاجية حسب تقدر المال ورأس العمل مدفوعات -

 .واألجور األسعار -

 .المال ورأس العمل وخاصة اإلنتاج عناصر بين اإلحالل إمكانية -

 : التقني التقدم مع سولو نموذج  -ب

وتأثير  لنموا على االستثمار تأثير سولو أهمل مدى بأن القول يمكن سبق، ما إلى استنادا

لسلع ا تماثل وافتراض الكبيرة، أهميته رغم النموذج خارج وإبقاؤه التكنولوجي التغير

  سوداء. نقاط هي مغلق واالقتصاد
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 دخل مون حقيقة تفسير يستطيع ال تعلق بكون النموذج سولو نموذج إلى وجهت انتقادات

ثابتا.   يظلو الفرد دخل متوسط عندها االقتصاد يثبت يستقر عندما الطويل المدى فعلى الفرد،

 إلى اعتبارا .نيالتق التقدم مفهوم إدخال المدى البعيد ثم في الفرد دخل متوسط في نمو ولتوليد

 في لزيادةأنه ا على Aالتقني  التقدم إلى النظر يمكن)  f(K,L,A)الشكل  على اإلنتاج دالة

 .العلمي( التقدم تأثيرات مختلف من متأتية اإلجمالي المحلي الناتج

 :نظرية شومبيتر -6

إلطار هو ا في اعتباره أن النظام الرأسمالي تأثر شومبيتر بالمدرسة النيوكالسيكية

مالي، لرأساس فيما يخص تناقضات النظام والعام للنمو االقتصادي، وتأثر أيضا بأفكار مالت

يار بأ بانها تنفهو يمقت الشيوعية ومع ذلك ال يدعو إللغاء الرأسمالية وال ينحاز إليها، إنم

تر شومبي وقد ظهرت أفكار وليس الشيوعي.النظام الرأسمالي ليرث محله النظام االشتراكي 

 .  1939ام ، وطورها في كتابه عن الدورات ع1911في كتابه نظرية التنمية االقتصادية عام 

 وازن،تتفترض هذه النظرية اقتصادا تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة 

توجد  الما تثمارات، كوفي هذه الحالة ال توجد أرباح، وال أسعار فائدة وال مدخرات وال اس

و هظرية وما يميز هذه الن .التدفق النقديببطالة اختيارية. ويصف شومبيتر هذه الحالة 

إقامة واج، االبتكارات التي هي على حسب رأيه تحسين إنتاج أو منتج أو طريقة جديدة لإلنت

يس لنظم منظمة جديدة ألي صناعة، أما دور المبتكر للمنظم ليس لشخصية الرأسمالي، فالم

نقدية  رصدةشخصا ذا قدرات إدارية عالية، ولكنه قادر على تقديم شيء جديد، فهو ال يوفر أ

ار ن أسعأما األرباح، فإنه في ظل التوازن التنافسي تكو ولكنه يحّول مجال استخدامها.

 المنتجات مساوية تماما لتكاليف اإلنتاج ومن ثم ال توجد أرباح.

 :النظرية الكنزية -7

انطلق كينز في بناء نظريته في حيث ن مينار كينز مؤسس المدرسة الكنزية، يعتبر جو

ظروف مغايرة لتلك الظروف التي بنيت فيها النظريات السابقة، وأهم ظرف هو أزمة الكساد 

 ، والتي من مظاهرها:1929الكبير )األزمة االقتصادية العالمية( التي أصابت العالم سنة 



 : نماذج النموالخامسالفصل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

75 
 

 ات: العرض يفوق الطلب. حدوث كساد في السلع والخدم -

 توقف العملية اإلنتاجية، وبالتالي توقف النمو االقتصادي. -

 ارتفاع مستويات البطالة. -

 انخفاض مستويات األسعار. -

 أقام كينز نظريته على مجموعة من االفتراضات أهما:

 ويلة.ترة طيمكن أن  يتوازن االقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل، ويستمر ذلك لف -

بتكلفة عيد، ون حدث فسيكون ذلك في المدى البإيمكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا، وال  -

 اجتماعية باهظة.

 وجوب تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي  أو للحفاظ عليه. -

 الطلب هو الذي يوجد العرض المناسب له وليس العكس. -

وجهة هي م باقتصاديات التنمية في الدول المتقدمة أكثر مما وقد اهتمت نظرية كينز

لة، ي دوأللدول النامية، حيث يرى كينز أن الدخل الكلي يعد دالة في مستوى التشغيل في 

 فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي، واألدوات الكينزية هي:

ينز لص منها يرى كالطلب الفعال: البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعلي وللتخ -

 حدوث زيادة في اإلنفاق سواء على االستهالك أو االستثمار.

توجد ار، والكفاية الحدية لرأس المال: تمثل احد المحددات الرئيسة  لمعدل االستثم -

 عالقة عكسية بين االستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.

 لسيولةادوره بتفضيل   سعر الفائدة هو العنصر الثاني المحدد لالستثمار، ويتحدد -

 وعرض النقد.

 المضاعف الكنزي يقوم على فرضيات: وجود بطالة ال إرادية، اقتصاد صناعي، -

 ناسبةوجود فائض في الطاقة  اإلنتاجية للسلع االستهالكية، درجة مرونة  عرض م

 وتوفير سلع رأس المال الالزمة لزيادة اإلنتاج.

 دومار:-نموذج هارود -8
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 ورود خاصة بصفة االقتصادي النمو بمعدالت "دومار " و"هارود" العالمان اهتم

 ثيرالتأ على بنيت النموذج وفترة الوطني، الدخل نمو معدالت في تحقيق االستثمارات

 العرض يرفع مما للمجتمع اإلنتاجية الطاقة من يرفع حيث لإلنفاق واالستثمار، المزدوج

 في توفرةالم العمالة استيعاب إلى باإلضافة الطلب في الزيادة مما يعني الدخل في ويزيد

 .المجتمع

 : النموذج فرضيات

ة تجار مغلق )ال توجد واالقتصاد االقتصادي النشاط في الحكومي دخلتال غياب -

 خارجية(.

 مستوى عند ةالكامل العمالة إلى والوصول لالستثمار الكاملة اإلنتاجية الكفاءة تحقيق -

 الدخل. توازن

 .لالدخار المتوسط الميل مع لالدخار الحدي الميل وثبات تساوي -

خالت المد في والعمل المال رأس ونسبة المال رأس ومعامل الفائدة وسعر األسعار -

 .ثابتة كلها اإلنتاجية

 .الرأسمالية للسلع الالنهائي العمر فرضية مع السلع إلنتاج حداو نمط وجود -

ستثمار واال السنة لنفس المتحقق الدخل على تعتمد واالستثمار الدخل حسابات من كل -

 الكلي. االدخار بمستوى حدديت الجديد الكلي

 :هارود نموذج -أ

 آني ويكون ةبالصدف إال مستقر نمو يحقق ال المتقدم الرأسمالي االقتصاد أن هارود يعتقد

 عام تضخم أو ركود عنه تنجر متتالي تضخم أو ركود يحصل ذلك عدا وفيما لحظي أو

 .نفسه االقتصاد في كامنة ذلك وأسباب

 :النمو بمعدالت تصورات ثالث أو نماذج ثالث في هارود فكرة تتلخصو

 ونسبة اراالدخ نسبة ويتجدد ،الجاري النمو معدل به ويقصد: (G) الفعلي النمو معدل -

 معدالت يف التعبير في هذا المقياس ويساعد ،المال رأس معامل أي الناتج المال رأس

 القصير. المدى على النمو
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 لكامل والمستخدم فيه المرغوب النمو معدل وهو: )wG( المضمون النمو معدل -

 بتحقيق فيه والمرغوب المستهدف النمو معدل يضمن والذي المال رأس مخزون

 إلى تفعمر اإلجمالي الطلب ببقاء يسمح المعدل وهذا ،الالزمة االستثمارات وتوفير

 .منتجاتهم بيع من المنتجون تمكن غاية

 النمو معدلمع  (G)الفعلي  النمو معدل يتساوى عندما يتحقق ذلك: المتوازن النمو -

 من أكبر )G (الفعلي النمو معدليكون  وعندما. )WG(فيه  المرغوب المضمون

 الدخل ألن وذلك التضخم من المجتمع يعاني فإن )WG(المضمون  النمو معدل

 كان النمو ذالالقتصاد. وإ اإلنتاجيةالطاقة  تزايد معدل من أسرع بمعدل يزيد الحقيقي

 ألن دكسا من المجتمع يعاني الحالة هذه المضمون، في النمو معدل من أقل الفعلي

 .اإلنتاجية الطاقة معدل تزايد من أقل بمعدل يتزايد الحقيقي الدخل

هما، بعض عن السابقين المعدلين اختالف من البد الظرف أفضل ظل في أنه هارود ويعتقد

الزيادة  لىع االستثمار يتوقف بينما الدخل من ثابت جزء الفعلية المدخرات تكون عندما ألنه

مناظرة،  ةبزياد يزيد الدخل كان إذا إال الفعلي باالستثمار المنتجون يقع فسوف الدخل في

ثمار واالست الدخل بين العالقة أن يعني التوازن معدل وهو WGمساويا  G يكون وعندما

والعكس  ةالنسب بنفس االستثمار على الطلب قيمة من ترفع الناتج في زيادة أي وأن ثابتة،

 .صحيح

 من قاانطال المعدلين بين التساوي صعوبة تحقيق القول ملخص الطبيعي النمو معدل -

طبيعي ال النمو معدل وهو مفهوم ثالث تقديم إلى هارود عمد السابقين، المفهومين

)nG( والتراكم وحجم السكان الفنية التطورات به تسمح معدل أقصى به ويعني 

، الشغل العام فرضية وحسب الفراغ ووقت العمل بين التفضيل ودرجة الرأسمالي

الطبيعي  والنم معدل أن كما لالدخار، الحدي والميل المتوسط الميل أهمية يظهر وهذا

 .التطابق إلى المعدالن يميل وال المضمون المعدل عن يختلف أو يساوي قد

 :دومار نموذج -ب
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 التام، يلالتشغ ويحافظ على يحقق الذي للدخل نمو معدل إلى الوصول بكيفية دومار أهتم

 في لزيادةا فيما ،اإلنتاجية الطاقة من ويزيد الدخل يولد االستثمار أن في اإلشكال ولخص

 لطاقةفي ا والزيادة الدخل في الزيادة بين التساوي تحقق التي المطلوبة االستثمارات

 الطلب بين ةالعالق تطور ذلك في هومدخل الكاملة، العمالة إلى الوصول وبالتالي اإلنتاجية،

  .االستثمارات خالل من اإلجمالي والعرض اإلجمالي

-)هارود النموذج لتسمية الشائع واالستخدام التشابه جاء هنا ومن، هارود نتائج هي وهذه

 دومار(

 

 العام النموذج حول مالحظات

 فعليا تهاثبا يصعبالتي   من العوامل الكثير ثبات  دومارو  هارود من كل افتراض حدود : 

 مثل:

 للمدى مقبول غير ولكن القصير، على المدى قبوله لالدخار يمكن الحدي الميل ثبات -

 اتج حيثوالن المال رأس بين لثبات العالقة بالنسبة الشيء ونفس والطويل، المتوسط

 .والطويل المتوسط للمدى غير واقعي افتراض أنه

 .المال ورأس العمل بين اإلحالل نسبة ثبات تنفي االقتصادية الوقائع -

 غير ضافترا التحليل أثناء الفائدة أسعار وثبات مقبول غير األسعار ثبات فتراض -

 .واقعي

 بالنسبة حتى واقعي غير النمو معدل قرارات في الحكومي التدخل عدم افتراض -

 للدول

 .االقتصاد في وتدخلها الدولة دور فيها يتقلص التي الرأسمالية -

 :روستو ل مراحل النمو نموذج -9

، 1960سنة  "قدمت هذه النظرية من طرف االقتصادي "والت ويتمان روستو

والتي لقيت صدى كبير. شغل روستو منصب أستاذ في التاريخ االقتصادي في جامعة 

 كمبريدج.
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يرة هذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل االقتصادية المستنبطة من المس

 على التنموية للدول المتقدمة، حيث حاول في هذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب

تاب كمراحل في  خمسالدول النامية أن تسير عليها للوصول إلى التقدم، وقد لخصها في 

رحلة مالق، مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة التهيؤ لالنط"مراحل النمو االقتصادي"، وهي: 

 .االنطالق، مرحلة النضج، ومرحلة االستهالك الوفير

مات نفس س تكون الدولة في هذه المرحلة شديدة التخلف سماتها : مرحلة  المجتمع التقليدي

ن ا تكومومن سمات هذه المرحلة أنها عادة . العصر التاريخي األول، أي ما قبل التاريخ

 ومن مظاهرها: .طويلة نسبيا، وبطيئة الحركة

 سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد. -

 تمسك المجتمع بالتقاليد والخرافات.  -

 تفشي اإلقطاع. -

 انخفاض اإلنتاجية. -

 ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي. -

 يراتحدوث تغ وهي المرحلة الثانية والتي يكون من مظاهرها : مرحلة التهيؤ لالنطالق

 على المستويين االقتصادي وغير االقتصادي.

ة ظاهر بروز، وير وتؤمن بهبروز نخبة تدعو إلى التغي غير االقتصادي نجدفعلى المستوى 

 القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة.

ي رغب فتوين الرأسمالي ) بروز نخبة زيادة معدل التك أما على المستوى االقتصادي فنجد

 بدايةى إل ، إضافةبداية تخصص العمال في أنشطة معينة، وتعبئة االدخار وتقوم باالستثمار(

ة تماعيظهور االستثمارات االج، وكذا هور القطاع  الصناعي إلى جانب القطاع الزراعيظ

 )بناء الطرقات، المواصالت،..(.

 .دي منخفضخل الفرلكن مع ذلك كله، يبقى نصيب الد
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على  لدولةاوفيها تصنف  ،وهي المرحلة الثالثة والحاسمة في عملية النمو :مرحلة االنطالق

ا. خلفهتأنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو، حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على 

 ومن مظاهرها:

 الصناعات الثقيلة. والتوزيع وإنشاءإحداث ثورة في أساليب اإلنتاج  -

 النهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل. -

 المائة. ب 10بالمائة وأقل إلى أكثر من  5من  االستثمار الصافيارتفاع معدل  -

  بروز صناعات جديدة تنمو بمعدالت مرتفعة. -

د لمطربروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو ا -

 ذاتيا.

 دوث تقدم ملموس، إال أن المجتمع يبقى متمسكارغم أن هذه المرحلة تنطوي على ح

حيث تتراوح  كما يرى روستو أن هذه المرحلة قصيرة نسبيا، باألساليب اإلنتاجية التقليدية.

 سنة.  30و 20مدتها ما بين 

 وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا، ومن مظاهرها: مرحلة النضج:

ة صادية )الزراعة والصناعة والتجاراستكمال نمو جميع القطاعات االقت -

 والخدمات( بشكل متوازي.

 انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع. -

 ارتفاع مستوى اإلنتاج المادي.  -

 ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. -

 تقدم المجتمع ونضوجه فكريا و فنيا. -

 لدولةروستو، حيث تكون اوهي آخر مراحل النمو كما تصورها  مرحلة االستهالك الوفير:

 ومن مظاهرها:، قد بلغت شوطا كبيرا في التقدم

 يعيش سكانها في سعة ورغد من العيش. -

 الدخل الفردي مرتفع جدا. -
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سة لرئياألهداف ا.( الغذاء، السكن، الكساء،..) ال تشكل في ظلها الضروريات -

 للفرد.

 زيادة اإلنتاج الفكري واألدبي والعلمي للمجتمع. -

 :النمو غير المتوازنومو المتوازن نظرية الن -10

 :نظرية النمو المتوازن -أ

ات النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع االستهالك وبين صناع

 أسلوبا ظريةالسلع الرأسمالية، كذلك تتضمن التقارب بين الصناعة والزراعة. وقدمت هذه الن

 ة.روسيا وساعدتها على اإلسراع بمعدل النمو في فترة قصير جديدا للتنمية طبقتها

 :نظرية النمو غير المتوازن  -ب

هنا  ماراتتأخذ هذه النظرية اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن، حيث إن االستث

 طني،تخصص لقطاعات معينة بدال من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات االقتصاد الو

 أن إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشاريع أخرى من ونوروادها يعتقد

وتقوم  نها،وفورات خارجية، إال أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن يستفيد م

 عليها مشروعات أخرى تالية. 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االقتصادية  الدورات: السادسالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

82 
 

 تمهيد:

ل من تالزم الحياة االقتصادية تغيرات مستمرة، إذ يمر التطور االقتصادي بمراح

االزدهار ومن االنكماش وتسمى الدورات االقتصادية. وهي ظاهرة مالزمة للنشاط 

ة ر الثورظهو االقتصادي منذ القديم. ولكن مظاهر الدورات االقتصادية غدت أكثر تعقيداً منذ

 وأصبحت ظاهرة تالزم نظام السوق بوجه عام.  االصناعية في أورب

 تعريف الدورة االقتصادية:أوال: 

ادي  القتصاأنها التقلبات االقتصادية التي تحدث في النشاط تعرف الدورة االقتصادية ب

يث ح، والوطنيولكن أكبر مظهر للنشاط االقتصادي اإلجمالي لألمة هو الدخل  ،صفة عامةب

ما هي  تصاديةالدورة االقفإن  ،وثيق اللمجتمع ارتباط الوطنين حجم العمالة يرتبط بالناتج أ

ألشياء ذه اهأال التقلبات التي تطرأ على العمالة والناتج الكلي و األثمان حيث على أساس 

 .الوطنيالثالثة تتحرك كلها بشي من االتحاد وخاصة العمالة والناتج 

ي رة التالمسي، حيث ربط بين االقتصاد الرأسمالي تصادية بهناك من ربط الدورة االق

لك قود ذتراحل الدورة االقتصادية، وهي المسيرة التي ومتحكم تطور االقتصاد الرأسمالي 

 ،يلةاالقتصاد، من أزمة إلى أزمة. وأوضح أن الجمود قد يخيم على االقتصاد سنين طو

ألسعار فاض امن المنتجات بسبب الكساد وانخفتتعطل القوى المنتجة، وتُبَدَّد كميات كبيرة 

ً فشيئاً،، وعدم القدرة على التصريف وتتسارع  ثم تنشط حركة اإلنتاج وتبادل السلع شيئا

رة، تدريجياً حتى درجة الركض والجموح، ثم تتحول إلى قفزات تشمل الصناعة، والتجا

 ا. ية ال قرار لهوالتسليف، والمضاربة، وتبدأ بعدها بالتباطؤ واالنحدار إلى هاو

روراً رى، موالدورة هي مرحلة من الزمن تبدأ مع بداية أزمة وتنتهي مع بداية أزمة أخ

ى توالبأربع مراحل أساسية هي: أزمة فانتعاش ونهوض فركود تعقبه أزمة أخرى، وهكذا ت

رة الدو والمرحلة الرئيسة فيها هي أزمة فيض اإلنتاج، فكل أزمة تكمل، الحركة الدورية

بدة جار، معالنفالسابقة لها، وتؤدي التناقضات المتراكمة في مسيرة تلك الدورة السابقة إلى ا

ها لغ ذروتة تبالطريق لتوسع اإلنتاج في دورة جديدة تنتهي إلى أزمة تالية. وعلى هذا فالدور

 ة وهي ما يسمى أزمة فيض اإلنتاج.لتالية في دورة جديدعندما تبدأ األزمة ا

 :ويمكننا أن نوجز الفترات التي حدثت فيها التقلبات االقتصادية كاآلتي
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 بيل الحربلقرن الثامن عشر وحتى قمنذ قيام الثورة الصناعية في نهاية ا :الفترة األولى

 تعني عيةالتقلبات الصنا ( وكانت الدورة االقتصادية تعني1913-1892العالمية األولى )

 .التقلبات الصناعية التي حدثت خالل هذه الفترة

 (1939-1919ة )ين األولى و الثانيهي الفترة الواقعة بين الحربين العالميت :الفترة الثانية

 ياةة و الحلماليالكساد األسواق اوتميزت هذه الفترة بطول مرحلة الكساد. ففي بريطانيا اجتاح 

 اعدةلى قإية وبسبب عودة انكلترا فة عامة نتيجة إلتباع السياسة االنكماشاالقتصادية بص

نطاقه  سعوقد اشتدت حدة الكساد وأت 1914 على أساس أسعار التعادل للعام 1925الذهب عام 

 .1929سنة  حتى شمل معظم العالم بعد

 وقد 1945 مرب العالمية الثانية عاوهي التي صاحبت المشاكل ما بعد الح :الفترة الثالثة

 ميةلعالاةأما فترة ما بعد الحرب تميزت هذه الفترة بارتفاع مستوى العمالة بصفة مستمر

مالة الع افظة علىالفترة اتباع سياسة المح( فقد كان المظهر الرئيسي لهذه 1945الثانية)ما بعد 

ظهرت  دولق بطالة نحو الهبوط بصفة عامةالكاملة لذلك تميزت هذه الفترة باتجاه معدالت ال

زت وتمي من حيث الشكل عن الدورات السابقةخالل هذه الفترة دورات اقتصادية تختلف 

تساوية مة والالزم و تعقبتها فترات قصير بفترات قصيرة حدثت فيها عمالة كاملة أكثر مــن

 .لها من الكساد المعتدل حيث ارتفعت فيها البطالة نسبيا

  ائصهامراحل الدورة االقتصادية وخصثانيا: 

 مراحل الدورة االقتصادية -1

ضخمي بأربعة مراحل انطالقا من االنتعاش، ثم الرواج التتمر الدورة االقتصادية 

 تالي:كال )الذروة(، يليها االنكماش )الركود(، ثم الكساد )القاع(. وهذه المراحل مفصلة

المرحلة بميل المستوى العام لألسعار إلى الثبات، أما  هذه: تتسم مرحلة التوسع أو االنتعاش

سعر في مجموعه فيتزايد ببطء، وينخفض )حجم الناتج الداخلي الخام( النشاط االقتصادي 

، ويتضاءل المخزون السلعي، و تتزايد الطلبات على المنتجين لتعويض ما أستنفذ من الفائدة

 هذا المخزون.

، وتزايد حجم اإلنتاج ألسعاراالمرحلة بارتفاع مطرد في  هذه: وتتسم مرحلة الرواج أو القمة

وتسعى البنوك المركزية حينها ، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيفالكلى بمعدل سريع، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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لرفع أسعار الفائدة وبيع السندات الحكومية لكبح جماح التضخم وسحب الفائض النقدي من 

 االقتصاد.

ام لألسعار، تراجع الناتج المرحلة بهبوط المستوى الع هذهوتتسم : الركودمرحلة األزمة أو 

لتصل  البطالةمن العمالء، وتتزايد  قروضها البنوك، وينتشر الذعر التجاري، وتطلب المحلى

 .السلعيإلى أقصاها، كما يتزايد المخزون 

 تسعىو. رةالتجا، وكساد البطالة، وانتشار األسعاروتتسم بانخفاض : أو القاع الكسادمرحلة 

% وشراء 0البنوك المركزية في هذه المرحلة لتخفيض سعر الفائدة لمستويات تقارب 

هذه  السندات الحكومية بهدف تشجيع االستثمار لخفض مستوى البطالة إلى القيمة المستهدفة.

في الدورة االقتصادية وهي مرحلة تابعة لركود االقتصاد إذا ما استمر  األخطرالمرحلة هي 

بذل  إلي، يحتاج الخروج منه اقتصاديركود  إليالركود بدون عالج صحيح فانه يتحول 

 .االنتعاشمن دائرة الركود إلي مرحلة  االقتصادعمل غير عادي النتشال وإخراج 

ما أ ،تقلصلالتوسع و اهما في حالتين رئيسيتين ر ويمكن القول أن الدورة االقتصادية تم

 لمراحلاتقسيم  . وعليه يمكن نقطتي التحول من مرحلة إلى أخرى فيشكالن القاعالذروة و 

اط ا النشوهي الفترة التي يتوسع فيه، االتجاه الصعوديالخاصة بالدورة االقتصادية إلى 

 .مش فيها النشاط االقتصاديوهي الفترة التي ينك، تجاه النزوليالاو، االقتصادي

 م يبدأته ثتصادي إلى أن يبلغ ذروأي أن الدورة االقتصادية تبدأ بالتوسع في النشاط االق

د ن جديمثم تبدأ الدورة  (الكساد)لنشاط االقتصادي في الهبوط إلى أن يصل إلى القاع ا

 .وهكذا

 : تميز اتجاه الدورة االقتصادية نحو الرواج بالميزات اآلتيةوي

 . وسع الطلبت -

 .زيادة اإلنتاج -

 .زيادة التكوين وتراكم رؤوس األموال -

 .نقص البطالة -

 .أي انخفاض قيمة النقود رتفاع األجور و األسعار،ا -

 .توسع التجارة الخارجية -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 .توسع حجم االئتمان المصرفي وزيادة عرض النقود -

 :بينما يتميز االتجاه النزولي االنكماشي للدورة بالميزات اآلتية

 .وط الطلبهب -

 .انخفاض اإلنتاج -

 .زيادة البطالة -

 .تقلص حجم التجارة الخارجية -

 .انخفاض األسعار و األجور و األرباح أي زيادة قيمة النقود -

 .تقلص حجم التجارة الخارجية التجارة الخارجية -

 . انكماش حجم االئتمان المصرفي و انخفاض عرض النقود -

 خصائص الدورة االقتصادية: -2

 : هما هامتين بحقيقتين تتصف نهاأ تبين االقتصادية الدورات دراسة بعد

 تفترا وخالل دوري بشكل تحدث االقتصادية فالدورات : دورية طبيعة ذات نهاأ -

 توضيحل كافية االنتظام درجة أن إال دقيقة، غير الواحدة الفترة أن رغم منتظمة،

 ترةف تأخذ الدورات تلك أن على يونداالقتصا ويجمع االقتصادية، الدورات دورية

 دورتها. لتكمل سنوات 10سنوات إلى  7 بين ما تمتد

 اتمؤسس بين تربط التي الشمولية العالقة بسبب: وشاملة عامة طبيعة ذات نهاأ -

 ركودا، وأ إخفاقا تواجه مؤسسة أي فإن واحدة، وحدة االقتصاد أن واعتبار األعمال،

 ما هذاو ومتتالي، متسلسل بشكل السوق في العاملة المؤسسات بقية تأثر يعني فهذا

 اعينالقط في المختلفة االقتصادية والفعاليات القطاعات مستوى على أيضا ينطبق

 .والخاص العام

 استراتيجيات مواجهتها:و ترقب الدورة االقتصادية

 ترقب الدورة االقتصادية -1

رها تطووراقب األوضاع االقتصادية تعدة مؤشرات يعتمد على ترقب الدورة االقتصادية 

 :ومن أهم هذه المؤشرات نذكر ما يلي ،بصورة مستمرة

 مجموع المداخيل المدفوعة -
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 إنتاج السلع االستهالكية -

 العمالة في مختلف القطاعات -

 أسعار الجملة -

 مجمل اإلنتاج الصناعي و الزراعي -

 أسعار األسهم في السوق المالية -

 مجمل االستيراد -

 السلع االستهالكية المعمرة إنتاج -

  مجمل رخص البناء -

 فصلةمتصادي بقدر ما تسمح بدراسة وهذه المؤشرات ال تكفي لوحدها لترقب التطور االق

ا كز عليهترت هذا شر ط أن تكون المعطيات اإلحصائية التي ،لكل من العمالة و الدخل والناتج

 ،يهامية والعرضية الطارئة علمن كل العناصر الموستم تصفيتها قد فحصت بشكل علمي و

 .المعطيات كل ذلك من أجل ضمان موضوعية

 

 :االقتصادية الدورات عالجةم -2

ية ألساسإن مسألة معالجة الدورة االقتصادية و السيطرة على أطوارها تشكل العقدة ا

 فرص إذ أنه في حال فشل هذه األنظمة في خلق ،لألنظمة التي تعتمد االقتصاد السوقي

ى نشوب إل ، فسيؤدي ذلكاالستخدام المتصاص اليد العاملة العاطلة عن العمل في حلة الكساد

 .معضالت اجتماعية تهدد االستقرار السياسي لتلك األنظمة

 يمكن التي االستراتيجيات من رئيسيتين مجموعتين على االقتصاديون يركز

 : هما و االقتصادي االستقرار وتعزيز االقتصادية، الدورات واجهةلم استخدامها

 النقدية السياسات في جادة تحوالت على اإلستراتيجية هذه تقوم: النشطة اإلستراتيجية

 التقليدية النقدية السياسة أدوات باستخدام المركزي البنك يقوم الركود فترات ففي والمالية،

 الحكومي اإلنفاق بزيادة المالية السلطات تقوم الوقت نفس وفي النقود، عرض لزيادة

 هذه تنسق حيث التضخمي الرخاء فترات في والعكس .أخرى جهة من الضرائب وتخفيض

 الحكومي اإلنفاق مستويات بموجبها تتغير والتي التلقائية، االستقرار أدوات مع السياسات
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 مستوى عند الناتج مستوى من بالقرب الطلب مجمل استقرار دفبه الضرائب ومعدالت

 .الكامل التشغيل

 ابتالث النقدي النمو قاعدة على اإلستراتيجية هذه تقوم: النشطة غير اإلستراتيجية

 قيقي،الح الناتج نمو معدل من بأقل النقود عرض زيادة أن على تنص والتي(، لفريدمان)

 على ستعمل ةالنقدي السياسة فإن وبالتالي الحقيقي، للناتج بالنسبة النقود عرض تقليص يعني

 أكثر لنقودا عرض زيادة فإن وبالمقابل .التضخمي الرخاء فترة خالل المحدود التأثير تفعيل

 م.خالتض لمعدالت التصاعدي االتجاه تعديل على سيعمل الحقيقي، الناتج نمو معدل من

 بحك من بدال وذلك تحرك، ثم توقف أسلوب على النشطة غير اإلستراتيجية تقوم وهكذا

 المتولد التضخم زيادة ثم ومن التوسع، من مرات عدة بعد بقوة النقدي للعرض القرار صناع

 .الركود إلى االقتصاد يدفع مما
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 جامعة المسيلة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

   2012/2013السداسي الثالث 

  IIامتحان السداسي في مقياس االقتصاد الكلي

ألسئلة اأجب عن ف  ،G=100  و   ، I=200     و، +200C=0.8 Yتهالك سإذا كانت دالة اال(: ن3)التمرين األول

 التالية:

 5000-د     ، 2500 -ج     ، 1600 -ب     ،800 -مقدار الدخل الذي يحقق التوازن هو : أ -1

 ، فإن نوع الفجوة و مقدارها هو:2000إذا كان مستوى الدخل عند التشغيل الكامل  -2

 200 بمقدارانكماشية -د ، 200بمقدار  تضخمية -ج  ، 500بمقدار  انكماشية -ب   ،500بمقدار  تضخمية -أ 

      مالية توسعية،  -ب             نقدية توسعية، -السياسة االقتصادية لسد هذه الفجوة هي: أ -3

 أ و ب-د     ، انكماشيةمالية و نقدية  -ج                                             

 الحكومي المناسب لسد هذه الفجوة هو: اإلنفاقمقدار التغيير في  -4

 100زيادة بمقدار -د   ،50زيادة بمقدار  -ج   ، 100تخفيض بمقدار  -ب   ، 50تخفيض بمقدار  -أ

 :التمرين الثاني

 دي إلىرة تؤهفي اقتصاد في وضعية انكماش، عندما تقرر الحكومة تطبيق سياسة جبائية توسعية، تحدث ظا  -1
 تجة عن ارتفاع سعر الفائدة.اخسارة في النمو ن

 ؟ ن(2) ؟ و كيف يمكن التخلص منهان(1) ةما اسم هذه الظاهر

يادة ية في زالتوسع القتصاديةالجدول التالي و الذي يلخص نموذج "مندل ، فيمينغ" لفعالية السياسات اأكمل  -2
 ن(3)الناتج

  نظام سعر صرف ثابت 

 رقابة تامة على حركة رؤوس األموال   

     السياسة المالية

     

 لتكن لديك المعلومات التالية حول اقتصاد بلد ما: :(ن11) التمرين الثالث

-=50s=0.25Y,    Lt=250,   L0200i,   G=140,   Tx=0.25Y,   Tr=0,   M-50,   I=160- dS=0.2Y

200i 

 المطلوب:

 نIS  (2)أوجد معادلة  -1

 نLM (2)أوجد معادلة  -2

 نBS( (3)(و  i)*Y)  ,(*( القيم التوازنية  دأوج -3

 ،    Y=400إذا أرادت الحكومة إنعاش هذا االقتصاد بحي  -4

يق ال تطبح، في نفاق الحكومي المناسب لذلك مع المحافظة على التوازن اآلنياإل مقدار التغير فيأحسب  -
 ن(2) سياسة جبائية توسعية

بيق ال تطح أحسب مقدار التغير في المعروض النقدي المناسب لذلك مع المحافظة على التوازن اآلني، في -
 ن(2) سياسة نقدية توسعية

 

 فرقة المقياس –بالتوفيق 
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 جامعة المسيلة

 كلية العلوم االقتصادية، و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

   2012/2013السداسي الثالث 

  IIمتحان السداسي في مقياس االقتصاد الكليالحل النموذجي ال

 (:ن03)التمرين األول

 الصحيحة لألسئلة التالية:اإلجابة 

 ،  G=100،    و  I=200و     ، C=0.8 Y+200تهالك سإذا كانت دالة اال

  2500 -جمقدار الدخل الذي يحقق التوازن هو  -1

 500تضخمية بمقدار  -أ، فإن نوع الفجوة و مقدارها هو: 2000إذا كان مستوى الدخل عند التشغيل الكامل  -2

 مالية و نقدية انكماشية -جسد هذه الفجوة هي السياسة االقتصادية ل -3

 100تخفيض بمقدار  -بمقدار التغيير في اإلنفاق الحكومي المناسب لسد هذه الفجوة هو:  -4

 ن(06) :التمرين الثاني

 : الطرد أو المزاحمةاسم هذه الظاهرة -أ -1

عن طريق تدخل البنك المركزي )السلطة النقدية( فيفع من عرض النقود، فيؤدي ذلك إلى  يمكن التخلص منها -ب   
 لجدول الذي يلخص نموذج "مندل ، فيمينغ" لفعالية السياسات القتصاديةا -انخفاض أسعار الفائدة و منه زيادة الناتج

 التوسعية في زيادة الناتج

 نظام سعر صرف عائم نظام سعر صرف ثابت 

تامة لرؤوس حركة 

 األموال
رقابة تامة على حركة 

 رؤوس األموال
حركة تامة لرؤوس 

 األموال
رقابة تامة على حركة 

 رؤوس األموال

 فعالة غير فعالة غير فعالة فعالة السياسة المالية

 فعالة فعالة غير فعالة غير فعالة السياسة النقدية

 

  :ن(11)التمرين الثالث

 AD=AS=Yمن شرط التوازن في سوق السلع و الخدمات : انطالقا ISإيجاد معادلة  -1
 IS(Y=875-500i)معادلة 

 s+Lt=L=L0M: انطالقا من شرط التوازن في سوق النقد: LMإيجاد معادلة  -2
  LM (Y=800+800i)معادلة    

 نجد: IS=LMتحديد سعر الفائدة التوازني: شرط التوازن اآلني في كال السوقين:  -3
=0.0576 = 05.76%*i 

 نجد: LMأو  ISبالتعويض في 

=846.08*Y 

 Y0.25(G+TR)= (-BS= Tx* (– (G+TR) حساب رصيد ميزانية الحكومة:
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BS= Tx-(G+Tr)=71.5 

 حساب مقدار التغير في اإلنفاق الحكومي : نحسب أوال مضاعف السياسة الجبائية:  -4
 h))=1.53α/b G(1+(K/GK =δ مضاعف السياسة الجبائية

 2.5GK=1/0.4=حيث 

 G= ΔY/ δ =261.43  Δدار التغير في اإلنفاق الحكومي المناسب: مق

 حساب مقدار التغير في المعروض النقدي المناسب: نحسب أوال مضاعف السياسة النقدية  -
 δ (b/h)  1.53=مضاعف السياسة النقدية 

 261.43 δ Y/(Δ= 0MΔ= ((b/h)  مقدار التغير في العرض النقدي المناسب: 
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 جامعة المسيلة

 و التجارية و علوم التسييركلية العلوم االقتصادية، 

 قسم علوم التسيير

   2011/2012السداسي الثالث 

  IIفي مقياس االقتصاد الكليالسداسي  امتحان

 (:07)التمرين األول

 إختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية

 السياسة المالية التوسعية و السياسة النقدية االنكماشية تتلخص في: -1

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو خفض الضرائب، و زيادة عرض النقود .أ
 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و زيادة عرض النقود .ب
 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و خفض عرض النقود .ت
 فاق الحكومي و/أو خفض الضرائب، و خفض عرض النقودزيادة اإلن .ث

 د:إذا كان مستوى الدخل التوازني أقل من مستوى التوظف الكامل، فإن ذلك يؤدي إلى وجو -2

 فجوة انكماشية .أ
 فجوة تضخمية .ب

فإن  0R=TR,   T0,       Tx=Tx0G=G   ,0çY,    I=I+ 0C=c   ,في اقتصاد يميز بالعالقات التالية: -3

 إذا كان: و ن 500و ن، تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار  100االنفاق الحكومي بمقدار زيادة 

 5/3الميل الحدي لالستهالك =  .أ
 5/1الميل الحدي لالستهالك =   .ب
 5/4الميل الحدي لالدخار =   .ت
 5/1لالدخار =  الميل الحدي  .ث

 (:04)التمرين الثاني

 بناءا على الشكل التالي، يمكن لالقتصاد 

 أن ينتقل إلى مستوى التشغيل الكامل عن طريق سياسة نقدية توسعية

 أو سياسة مالية توسعية. 

 ؟ )مع الشرح(2Eو أيهما تؤدي إلى  1Eفأي السياستين تؤدي إلى  

 لدينا معادلة التوازن الكلي:  :(09)التمرين الثالث

Y=C+I+G+X-Z 

 و لدينا المعطيات التالية على هذا التوازن:

i 

i0 

0 

E 

E1 

E2 

Y*        Yf 

LM 

IS 

Y 
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00i2 – d+0.5Y400C= 

I=600+0.3Y – 600i 

Tx=100+0.2Y 

G=500 

X=500 

Z=200+0.5Y 

=2000oM 

L= 0.5Y+1500-2000i 

 المطلوب:

 كتابة معادالت التوازن ألسواق السلع و النقد -1
 التوازن و كذلك رصيد الميزان التجاري و رصيد الميزانية استنتج مجموعة قيم -2
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 جامعة المسيلة

 و التجارية و علوم التسييركلية العلوم االقتصادية، 

 قسم علوم التسيير

  LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

   2011/2012السداسي الثالث 

  IIمقياس االقتصاد الكليفي السداسي  متحانالحل النموذجي ال

 (:07)التمرين األول

 اإلجابة الصحيحة لألسئلة التالية:

 السياسة المالية التوسعية و السياسة النقدية االنكماشية تتلخص في: -1

 ن(2زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو خفض الضرائب، و خفض عرض النقود ) -ث

 د:التوظف الكامل، فإن ذلك يؤدي إلى وجوإذا كان مستوى الدخل التوازني أقل من مستوى  -2

 ن(2)  فجوة انكماشية .ت
 Tr=Tr0,       Tx=Tx0,   G=G0çY,    I=I+ 0C=c   ,0   ,في اقتصاد يميز بالعالقات التالية: -3

 و ن إذا كان: 500و ن، تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بمقدار  100فإن زيادة االنفاق الحكومي بمقدار 

 ن(3)    5/1لالدخار =   الميل الحدي -ث

 (:04)التمرين الثاني

ن عإلى اليمين  )IS(هي ساسة مالية توسعية عن طريق تحرك منحنى  1Eالسياسة تؤدي إلى  -

 Y* وازنيطريق زيادة اإلنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب و التي تؤدي إلى زيادة الدخل الت
 ن(2و منه يرتفع الطلب على النقود فيرتفع سعر الفائدة. ) fYإلى 

لنقدي و ، فهي سياسة نقدية توسعية عن طريق زيادة المعروض ا2Eأما السياسة التي تؤدي إلى  -

رتفاع اإلى األسفل( و منه  (LM)التي تؤدي بدورها إلى انخفاض أسعار الفائدة )تحرك منحن 

 نfY    (2)إلى  Y*توازني االستثمار و بالتالي زيادة الدخل ال

  :(09)التمرين الثالث

 IS(Y=2187.5-1000i)معادلة        

  LM (Y=1000+4000i)معادلة    

=0.2375 = 23.75%*i 

=1950*Y 
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Tx=490 

=1460dY 

C=1082.5 

I=1042.5 

Z=1175 

675-X)=-=(ZxN 

BS= Tx-(G+Tr)=-10 
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 العلوم االقتصادية، و التجارية و علوم التسيير كلية

 قسم علوم التسيير

          LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

   2014/2015السداسي الرابع 

 II امتحان السداسي في مقياس االقتصاد الكلي

 ن(: أجب على األسئلة التالية في هذه الورقة: 10األسئلة النظرية )

 ن(:1.5ثالثة دوال استهالك حديثة)عدد  -1

 نظرية الدخل المطلق -

 نظرية الدخل الدائم -

 نظرية الدخل النسبي -

 نظرية دورة الحياة -

هرة دث ظافي اقتصاد في وضعية انكماش، عندما تقرر الحكومة تطبيق سياسة جبائية توسعية، تح -2

 تؤدي إلى خسارة في النمو ناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.

 ن(0.5لظاهرة ؟ )ما اسم هذه ا -أ

 ظاهرة المزاحمة

 ن(0.5و كيف يمكن التخلص منها ؟)  -ب

 LMنحنى عن طريق تدخل البنك المركزي من خالل تطبيق سياسة نقدية توسعية تؤدي إلى انتقال م

ار و ستثمنحو األسفل فيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة مما يدفع القطاع الخاص إل زيادة اال

 بالتالي زيادة الناتج.

( على كل من سعر IS/LMأكمل الجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج ) -أ -3

 ن(2الفائدة و الناتج )

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

 + + - - السياسة المالية )الجبائية(

 السياسة النقدية
+ 

 
- - + 

 ن(1عرف النمو االقتصادي ) -4

 في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.هو الزيادة المضطردة طويلة األجل 

 ن(0.5عرف التنمية االقتصادية ) -5

يقي، الحق زيادة على كونها تعبر عن الزيادة المضطردة طويلة األجل في نصيب الفرد من الدخل

 فهي تعنى تغيرا هيكليا في المجتمع و القيم.

 ن(1عدد أربع نماذج )نظريات( للنمو. ) -6

 االقتصاديالنظرية التقليدية للنمة  -

 النظرية التقليدية الحديثة للنمو االقتصادي -

 دومار-نموذج هارود -

 نموذج نادي روما -

 نموذج سولو -

 نموذج ميد -

 نموذج  كالدور -
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 ن(1عرف الدورة االقتصادية ) -7

و  نتعاشهي التقلبات الدورية التي تطرأ على مستوى النشاط االقتصادي منتقلة من حالة اال

 واج.و الركود ثم تعود مرة ثانية إلى حالة االنتعاش و الرالرواج إلى حالة االنكماش 

 ن(1ما هي مراحل الدورة االقتصادية ) -8

 مرحلة االنتعاش -

 مرحلة الرواج -

 مرحلة الركود -

 مرحلة الكساد -

 ن(1أذكر على األقل نظريتين مفسرتين للدورة االقتصادية ) -9

 النظريات المناخية -

 نظرية هليك -

 نظرية هاوتري -

 نظرية فيبلن -

 ة شومبيترنظري -

 مدرسة شيكاغو ) التفسير الفريدماني( -

 النظرية الناركسية -

 نظرية سيسموندي -

 النظرية الكينزية -

 نظريات المضاعف المعجل  -

 ن(10)التمرين الثاني: 

 خدمات.تمثل كلها توازن في سوق السلع و ال Yو  i: هو مجموعة من التوليفات من ISتعريف  -1

 تمثل كلها توازن في سوق النقد. Yو  i: هو مجموعة من التوليفات من LMتعريف       

 IS :Y=2000-2000iمعادلة  -2

 =LM :Yمعادلة 

 Y*=1900,     i*=0.05 الدخل و سعر الفائدة المحققين للتوازن اآلني في كال السوقين: -3

 1800Y*=-fY-1900=-100التغير الالزم في الناتج:  -4

 =§2bK/h))=Gα+( 1(/Gαو حسابه:  عبارة مضاعف السياسة الجبائية -أ

 أي تخفيض في االنفاق ΔG=(ΔY/§)=-100/2=-50 مقدار التغير في اإلنفاق الحكومي: -ب

 ون 50الحكومي بمقدار 

 2000Y*=-fY-1900=100التغير الالزم في الناتج:  -5

 β=δ(b/h)=2(500/400)=2.5عبارة مضاعف السياسة النقدية و حسابه:  -أ

أي زيادة المعروض  Δ(M/P)=ΔY/β=100/2.5=40مقدار التغير في المعروض النقدي:  -ب

 ون40النقدي بمقدار 
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 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 كلية العلوم االقتصادية، و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير

           LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

  2015/2016السداسي الرابع 

 IIامتحان السداسي في مقياس االقتصاد الكلي

 ن(:08األسئلة النظرية )

 أجب على األسئلة التالية: 

 ن(:1.5عدد ثالثة دوال استهالك حديثة) -10
، توسعية في اقتصاد في وضعية انكماش، عندما تقرر الحكومة تطبيق سياسة جبائية -11

 تحدث ظاهرة تؤدي إلى خسارة في النمو ناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.
 ن(0.5ما اسم هذه الظاهرة ؟ ) -ت
 ن(0.5و كيف يمكن التخلص منها ؟)  -ث

( على كل من IS/LMأكمل الجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج ) -أ -12

 ن(2سعر الفائدة والناتج)

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 
     السياسة المالية )الجبائية(

     السياسة النقدية

 ن(1عرف النمو االقتصادي ) -13
 ن(0.5عرف التنمية االقتصادية ) -14
 ن(1عرف الدورة االقتصادية ) -15
 ن(1ما هي مراحل الدورة االقتصادية ) -16

 ن(:12)السؤال األول

 : ما بلد باقتصاد المتعلقة التالية المعطيات لدينا لتكن
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250
M

   ،iLs 400146 ،yLt 2,0   ،iI 500150 

20GTx       ،dyC 8,040 

الطلب على  tLة، سعر الفائد iدالة االستثمار الخاص،  Iالدخل المتاح،  dYدالة االستهالك الكلي،  Cحيث: 

 ضرائب على Txعرض النقود،  Mالطلب على النقد لغرض المضاربة،  sLالنقد لغرض المعامالت، 

 اإلنفاق العام )الحكومي(. Gالدخل، 

 المطلوب

 نLM.......1و منحنى  ISعرف منحنى  .1
 ن IS ،LM......................... 3أوجد معادلتي  .2
 ن2أحسب الدخل التوازني وسعر الفائدة الموافق...... .3
 ن1 أحسب قيمة االستهالك واالستثمار الموافقة.......... .4
yNفرد وحجم العمالة مرتبط بالدخل كالتالي  2700إذا كانت العمالة الكاملة  .5 3 

 أثر وما ومي؟الحك اإلنفاق خالل منباستخدام السياسة الجبائية  الكاملة العمالة بلوغ يمكن كيف -أ

 ن3..؟االستثمارذلك على 
 ن2..؟النقدية السياسة باستخدام الكاملة العمالة بلوغ يمكن كيف -ب

 أرقام بعد الفاصلة. 3في الحسابات نستخدم  :مالحظة

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة



100 
 

 كلية العلوم االقتصادية، و التجارية و علوم التسيير

   LMDنية علوم التسيير الجذع المشترك للسنة الثا                                        قسم علوم التسيير

  2015/2016السداسي الرابع 

 IIمتحان السداسي في مقياس االقتصاد الكلياإلجابة النموذجية ال

 النظرية:إجابة األسئلة 

 ن(: أجابة األسئلة النظرية: 08األسئلة النظرية )

 ن(:1.5عدد ثالثة دوال استهالك حديثة) -17

 نظرية الدخل المطلق -

 نظرية الدخل الدائم -

 نظرية الدخل النسبي -

 نظرية دورة الحياة -

ة، في اقتصاد في وضعية انكماش، عندما تقرر الحكومة تطبيق سياسة جبائية توسعي -18

 إلى خسارة في النمو ناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.تحدث ظاهرة تؤدي 

 ن(0.5اسم هذه الظاهرة ؟ ) -ج

 ظاهرة المزاحمة

 ن(0.5يمكن التخلص منها )  -ح

 LMنحنى عن طريق تدخل البنك المركزي من خالل تطبيق سياسة نقدية توسعية تؤدي إلى انتقال م

ار و ستثمع الخاص إل زيادة االنحو األسفل فيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة مما يدفع القطا

 بالتالي زيادة الناتج.

( على كل من سعر IS/LMالجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج ) -19

 ن(2الفائدة و الناتج )

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

 + + - - السياسة المالية )الجبائية(

 السياسة النقدية
+ 

 
- - + 

 ن(1االقتصادي )تعريف النمو  -20

 هو الزيادة المضطردة طويلة األجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

 ن(0.5تعريف التنمية االقتصادية ) -21

يقي، الحق زيادة على كونها تعبر عن الزيادة المضطردة طويلة األجل في نصيب الفرد من الدخل

 فهي تعنى تغيرا هيكليا في المجتمع و القيم.

 ن(1االقتصادية )تعريف الدورة  -22

و  نتعاشهي التقلبات الدورية التي تطرأ على مستوى النشاط االقتصادي منتقلة من حالة اال

 واج.الرواج إلى حالة االنكماش و الركود ثم تعود مرة ثانية إلى حالة االنتعاش و الر

 ن(1مراحل الدورة االقتصادية ) -23

 مرحلة االنتعاش -

 مرحلة الرواج -

 مرحلة الركود -

 الكسادمرحلة  -
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 ن(:12التمرين )

لسلع افي سوق  هو مجموع التوليفات المختلفة من سعر الفائدة والناتج تمثل كلها توازن ISمنحنى  -أ -1

 والخدمات

 لنقد.سوق ا هو مجموع التوليفات المختلفة من سعر الفائدة والناتج تمثل كلها توازن في LMمنحنى -ب

 IS ،LMمعادلتي  -2

 ISمعادلة  -أ

 biAy G  

5من خالل المعطيات                     
8,01

1

1

1









G 

          19420.8,02015040 


xTGICA                                                 

iyبالتعويض نجد    2500970  

 LMمعادلة  -ب











P

M
Mky

h
i

1

                                  
26.00005,0بالتعويض نجد   yi 

 حساب الدخل وسعر الفائدة التوازنيين: -3

1,0,720نجد  IS ،LMبحل جملة المعادلتين  
**

 iy 

 حساب قيمة االستهالك واالستثمار الموافقين  -4

بالتعويض في دالة االستهالك نجد   600207208,040 C 

1001,0.500150بالتعويض في دالة االستثمار نجد  I 

ffحساب دخل العمالة الكاملة لدينا   -5

f

f yN
N

y 3900
3

2700

3
  

222,2باستخدام اإلنفاق الحكومي  -أ

1










h

bKG

y

G

G




 

008,81ومنه 
222,2

180

222,2

720900









y
G 

 و.ن 81,00إذا للقضاء على البطالة على الحكومة زيادة اإلنفاق الحكومي ب 

19,026,0900.0005,0*األثر على اإلستثمار i 

5519,0.500150 I 

4555100ومنه ينخفض االستثمار بالقيمة   I 

  باستخدام السياسة النقدية –ب 
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7775,2لدينا 
400

500
.222,2. 





h

b

P

M

y


                             

ومنه 

806,64
7775,2

180


P

M
 

 و.ن 64,80  لبلوغ حجم العمالة الكاملة على الحكومة التوسع في حجم الكتلة النقدية ب

 

 

 

 

 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 سم علوم التسييرق                  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                     

 الرابعسداسي ال                                   LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

2016/2017   

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي امتحان 

 إختر إجابة واحدة لألسئلة التالية:ن(: 6التمرين األول )

 التوسعية و السياسة النقدية االنكماشية تتلخص في:السياسة المالية  -1

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو خفض الضرائب، و زيادة عرض النقود -أ

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و زيادة عرض النقود -ب

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و خفض عرض النقود -ت

 خفض الضرائب، و خفض عرض النقودزيادة اإلنفاق الحكومي و/أو  -ث

 تحدث ظاهرة المزاحمة عند: -2

 تطبيق سياسة جبائية توسعية -أ

 توسعية نقديةتطبيق سياسة  -ب

 إنكماشية نقديةسياسة  مصاحبة لها  تطبيق سياسة جبائية توسعية -ت

 من أثر المزاحمة من خالل تطبيق: يمكن التخلص -3

 توسعية نقديةسياسة  -أ

 توسعية جبائيةسياسة  -ب

 إنكماشية يةنقدسياسة  -ت

 :ؤدي إلىيف الكامل، فإن ذلك التوظالدخل عند إذا كان مستوى الدخل التوازني أقل من مستوى  -4

 فجوة انكماشية -أ

 فجوة تضخمية -ب

 كل ما سبق -ت

 طبقا لنظرية الدخل النسبي: -5

 الميل الوسطي لالستهالك ثابت -أ

 الميل الوسطي لالستهالك دائما يتزايد -ب

 يتناقصالميل الوسطي لالستهالك دائما  -ت
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 يتغير الميل الوسطي لالستهالك إذا كان هناك تذبذب في مستوى الدخل -ث

 وفقا لنظرية الدخل الدائم: -6

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل العابر -أ

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا انخفض مستوى الدخل العابر -ب

 سيزيد مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل الدائم -ت

 سبق كل ما -ث

على كل  (IS/LMأكمل الجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج )ن(: 2التمرين الثاني )

 من سعر الفائدة و الناتج

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

 السياسة المالية )الجبائية(
    

  السياسة النقدية
   

 

  :ن(4)الثالثالتمرين 

 المنشود الهدف بلوغ أجل من سنوات، 3 أعمالها خالل رقم وتطوير منتجاتها تنويع في مؤسسة ترغب

  الدراسة محتوقد تلقت المؤسسة ثالثة عروض  من ممونين مختلفين، س .جديد تجهيز اقتناء يلزمها

 : التالية المعلومات على بالحصول

سعر اقتناء  التجهيز

 التجهيز

قيمة التجهيز في نهاية السنة  الثالثةدخل السنة  دخل السنة الثانية دخل السنة األولى

 الثالثة

A 30 995 6 782 7 342 7 287 60% من التكلفة األولية 

B 28 000 5 290 5 998 5 238 65% من التكلفة األولية 

C 17 368 3 000 4 000 4 000 70% من التكلفة األولية 

لحالية اأفضل وفق طريقة القيمة أي العروض ف، %5ي السوق هو فإذا علمت أن سعر الفائدة السائد 

 الصافية.

  :ن(8)الثالث التمرين 

طيات ت المع. وكان)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(، حيث األسعار ثابتةقطاعات نعتبر اقتصاد مغلق بثالث 

 كالتالي:

C= 50+0,8Yd 

I= 260-200i 

G=250 

Tx=200 

M=800 

L=0,25Y-250i+325 

 المطلوب:

 نIS (2)أوجد معادلة  -1
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 نLM (1.5)أوجد معادلة  -2

 ن(1.5أحسب التوازن العام ) -3

 50إذا قررت الحكومة زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -4

 ن(1.5ثم أحسبه ) δحدد عبارة مضاعف السياسة الجبائية  -أ

 ن(0.5أحسب مقدار التغير في الناتج  المتولد عن زيادة اإلنفاق ) -ب

 50قدار إذا قررت البنك المركزي زيادة المعروض النقدي بم -5

 ن(0.5ثم أحسبه ) βحدد عبارة مضاعف السياسة النقدية  -ت

 ن(0.5)المعروض النقدي أحسب مقدار التغير في الناتج  المتولد عن زيادة  -6
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 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 سم علوم التسييرق     كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                                  

 الرابعسداسي ال                                   LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

2016/2017   

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي متحان الحل النموذجي ال

 إختر إجابة واحدة لألسئلة التالية:ن(: 6التمرين األول )

 المالية التوسعية و السياسة النقدية االنكماشية تتلخص في:السياسة  -7

 النقود زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو خفض الضرائب، و زيادة عرض -ج

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و زيادة عرض النقود -ح

 زيادة اإلنفاق الحكومي و/أو زيادة الضرائب، و خفض عرض النقود -خ

 و/أو خفض الضرائب، و خفض عرض النقود زيادة اإلنفاق الحكومي -د

 تحدث ظاهرة المزاحمة عند: -8

 تطبيق سياسة جبائية توسعية -ث

 توسعية نقديةتطبيق سياسة  -ج

 إنكماشية نقديةسياسة  مصاحبة لها  تطبيق سياسة جبائية توسعية -ح

 من أثر المزاحمة من خالل تطبيق: يمكن التخلص -9

 توسعية نقديةسياسة  -ث

 توسعية جبائيةسياسة  -ج

 إنكماشية نقديةسياسة  -ح

ذلك  ف الكامل، فإنالتوظالدخل عند إذا كان مستوى الدخل التوازني أقل من مستوى  -10

 :يؤدي إلى

 فجوة انكماشية -ث

 فجوة تضخمية -ج

 كل ما سبق -ح

 طبقا لنظرية الدخل النسبي: -11

 الميل الوسطي لالستهالك ثابت -ج

 الميل الوسطي لالستهالك دائما يتزايد -ح

 دائما يتناقصالميل الوسطي لالستهالك  -خ

 يتغير الميل الوسطي لالستهالك إذا كان هناك تذبذب في مستوى الدخل -د

 وفقا لنظرية الدخل الدائم: -12

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل العابر -ج

 لن يتغير مستوى االستهالك إذا انخفض مستوى الدخل العابر -ح

 سيزيد مستوى االستهالك إذا زاد مستوى الدخل الدائم -خ

 كل ما سبق -د
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ل من كعلى  (IS/LMالجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج )ن(: 2التمرين الثاني )

 سعر الفائدة و الناتج

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

 + + - - السياسة المالية )الجبائية(

 + - - + السياسة النقدية

  :ن(4)الثالثالتمرين 

VAN= (∑
𝑅𝑖

(1+𝑡)𝑖
+

𝑉𝐹

(1+𝑡)𝑛
) − 𝑃𝑘𝑖=𝑛

𝑖=1   

 Pk R1/(1+t)1 R2/(1+t)2 R3/(1+t)3 VF/(1+t)3 VAN التجهيز

A 30 995 6459,0476 6659,4104 6294,7846 16064,7878 4483,0305 

B 28 000 5038,0952 5440,3628 4524,7813 15721,8443 2725,0837 

C 17 368 2857,1429 3628,1179 3455,3504 10502,1920 3074,8032 

 

 هو األول ألنه يعطي أكبر قيمة حالية صافية فضلاألالعرض 

  :ن(8)الثالث التمرين 

                   AS=AD                 Y=C+I+G: شرط توازن سوق السلع والخدمات  ISمعادلة  -7

𝑌 = 𝛼𝐺(�̅� − 𝑏𝑖) = 2000 − 1000𝑖 

M=L                         𝑖: شرط توزن سوق النقد LMمعادلة  -8 = 00.1𝑌 − 1.9 

𝐼𝑆أحسب التوازن العام يتحقق عند   -9  نحل جملة معادلتين: نجد   ∩

Y=1950   وi=0.05=5% 

 50زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -10

𝛿عبارة مضاعف السياسة الجبائية  -ث =
𝛼𝐺

1+
𝛼𝐺 𝑏 𝐾

ℎ

= 2.5 

𝑌∆مقدار التغير في الناتج  المتولد عن زيادة اإلنفاق  -ج = 𝛿 ∆𝐺 = 2.5 (50) = 125 

 50زيادة المعروض النقدي بمقدار  -11

𝛽عبارة مضاعف السياسة النقدية  -ح = 𝛿
𝑏

ℎ
= 2.5 

200

250
= 2 

𝑌∆المعروض النقدي مقدار التغير في الناتج  المتولد عن زيادة  -12 = 𝛽 (∆𝑀) =

2 (50) = 100 
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 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 لتسييرلوم اسم عالتسيير                              قكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

   2017/2018 ابعالرالسداسي                           LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي امتحان 

 اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: ن(10السؤال األول )
 يتم تحديد مستوى الناتج التوازني العام في: -1

 سوق السلع والخدمات وسوق العمل -أ

 سوق النقد -ب

 سوق السلع والخدمات -ت

 سوق النقد وسوق العمل -ث

 يتم تحديد سعر الفائدة التوازني في -2

 سوق السلع والخدمات وسوق العمل -أ

 سوق السلع والخدمات -ب

 سوق النقد -ت

 سوق النقد وسوق العمل -ث

 دمات هو:لع والخالعالقة العكسية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق السالمنحنى الذي يوضح  -3

 LMمنحنى  -أ

 منحنى الطلب الكلي -ب

 ISمنحنى  -ت

 منحنى العرض الكلي -ث

 قد هو:المنحنى الذي يوضح العالقة الطردية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الن -4

 LMمنحنى  -أ

 منحنى عرض النقود -ب

 ISمنحنى  -ت

 منحنى طلب المال -ث

 نقطة توازن في LMتمثل كل نقطة من منحنى  -5

 سوق النقد لتوليفات مختلفة من أسعار الفائدة والناتج اإلجمالي -أ

 سوق السلع والخدمات لسعر فائدة معين -ب

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ت

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ث

 نقطة توازن في ISمن منحنى  تمثل كل نقطة -6

 سوق النقد لمستوى معين من الناتج اإلجمالي -أ

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ب

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ت

 سوق السلع والخدمات لمستوى سعر فائدة معين -ث

 عندما يزيد العرض النقدي فإن -7

 LMالناتج يرتفع صعودا على طول منحنى  -أ

 LMيرتفع سعر الفائدة صعودا على طول منحنى  -ب

 إلى األسفل LMينتقل منحنى  -ت
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 إلى األعلى LMينتقل منحنى  -ث

 الزيادة في عرض النقود التي تهدف إلى زيادة الناتج الكلي هي:  -8

 سياسة نقدية توسعية -أ

 سياسة مالية )جبائية( انكماشية -ب

 سياسة مالية )جبائية( توسعية -ت

 سياسة نقدية انكماشية -ث

 كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية انكماشية، فإنه سوف:إذا  -9

 لماليةواق ايشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -أ

 يخفض  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية( -ب

 بنوك التجاريةيخفض معامل االحتياطي القانوني لل -ت

 ةلماليينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق ا -ث

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية توسعية ، فإنه سوف -10

 لماليةاواق يشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -أ

 ةلماليينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق ا -ب

 يرفع معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -ت

 رفع  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية(ي -ث

 ن(4) الثانيالتمرين 

 المنشود الهدف بلوغ أجل من سنوات، 3 أعمالها خالل رقم وتطوير منتجاتها تنويع في مؤسسة ترغب

  الدراسة محتوقد تلقت المؤسسة ثالثة عروض  من ممونين مختلفين، س .جديد تجهيز اقتناء يلزمها

 : التالية المعلومات على بالحصول

سعر اقتناء  الممون

 التجهيز

قيمة التجهيز في نهاية السنة  ثةدخل السنة الثال دخل السنة الثانية دخل السنة األولى

 الثالثة

A 30 995 6 782 7 342 7 287 60% من التكلفة األولية 

B 28 000 5 290 5 998 5 238 65% من التكلفة األولية 

C 17 368 3 000 4 000 4 000 70% من التكلفة األولية 

لحالية اوفق طريقة القيمة أي العروض أفضل ف، %5ي السوق هو فإذا علمت أن سعر الفائدة السائد 

 الصافية.

 )استخدم أربعة أرقام بعد الفاصلة بدون تقريب(

 ن(6) الثالثالتمرين 
طيات ت المع. وكان)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(، حيث األسعار ثابتةقطاعات نعتبر اقتصاد مغلق بثالث 

 كالتالي:

C= 100+0,4Yd 

I= 2500-3000i 

G=640 

Tx=600 

M=1000 

L=0,2Y-500i 

 المطلوب:

 نIS (2)أوجد معادلة  -13

 نLM (1.5)أوجد معادلة  -14
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 ن(0.75أحسب التوازن العام ) -15

 50إذا قررت الحكومة زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -16

 ن(1ثم أحسبه ) δحدد عبارة مضاعف السياسة الجبائية  -خ

 ن(0.75) أحسب مقدار التغير في الناتج  التوازني العام المتولد عن زيادة اإلنفاق -د

 

 فرقة المقياس -بالتوفيق

 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 لتسييرالوم سم عكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                              ق

   2017/2018 ابعالرالسداسي                           LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي امتحان حل 

 اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: ن(10السؤال األول )
 يتم تحديد مستوى الناتج التوازني العام في: -11

 سوق السلع والخدمات وسوق العمل -ج

 سوق النقد -ح

 سوق السلع والخدمات -خ

 سوق النقد وسوق العمل -د

 في يتم تحديد سعر الفائدة التوازني -12

 سوق السلع والخدمات وسوق العمل -ج

 سوق السلع والخدمات -ح

 سوق النقد -خ

 سوق النقد وسوق العمل -د

 خدمات هو:لع والالمنحنى الذي يوضح العالقة العكسية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الس -13

 LMمنحنى  -ج

 منحنى الطلب الكلي -ح

 ISمنحنى  -خ

 منحنى العرض الكلي -د

 قد هو:يوضح العالقة الطردية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق النالمنحنى الذي  -14

 LMمنحنى  -ج

 منحنى عرض النقود -ح

 ISمنحنى  -خ

 منحنى طلب المال -د

 نقطة توازن في LMتمثل كل نقطة من منحنى  -15

 سوق النقد لتوليفات مختلفة من أسعار الفائدة والناتج اإلجمالي -ج

 ئدة معينسوق السلع والخدمات لسعر فا -ح

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -خ

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -د

 نقطة توازن في ISتمثل كل نقطة من منحنى  -16

 سوق النقد لمستوى معين من الناتج اإلجمالي -ج

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ح

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -خ

 سوق السلع والخدمات لمستوى سعر فائدة معين -د

 عندما يزيد العرض النقدي فإن -17

 LMالناتج يرتفع صعودا على طول منحنى  -ج

 LMيرتفع سعر الفائدة صعودا على طول منحنى  -ح

 إلى األسفل LMينتقل منحنى  -خ

 إلى األعلى LMينتقل منحنى  -د

 الزيادة في عرض النقود التي تهدف إلى زيادة الناتج الكلي هي:  -18
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 سياسة نقدية توسعية -ج

 سياسة مالية )جبائية( انكماشية -ح

 سياسة مالية )جبائية( توسعية -خ

 سياسة نقدية انكماشية -د

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية انكماشية، فإنه سوف: -19

 لماليةواق امن خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس يشترك في عملية السوق المفتوحة -ج

 يخفض  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية( -ح

 يخفض معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -خ

 ةماليال ينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق -د

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية توسعية ، فإنه سوف -20

 لماليةواق ايشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -ج

 ةيلمالينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق ا -ح

 يرفع معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -خ

 رفع  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية(ي -د

 ن(4) الثالثالتمرين 

VAN= (∑
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
+

𝑉𝐹

(1+𝑖)𝑛
) − 𝑃𝑘

𝑗=𝑛
𝑗=1   

 Pk R1/(1+i)1 R2/(1+i)2 R3/(1+i)3 VF/(1+i)3 VAN التجهيز

A 30 995 6459,0476 6659,4104 6294,7846 16064,7878 4483,0305 

B 28 000 5038,0952 5440,3628 4524,7813 15721,8443 2725,0837 

C 17 368 2857,1429 3628,1179 3455,3504 10502,1920 3074,8032 

 هو األول ألنه يعطي أكبر قيمة حالية صافية فضلاألالعرض 

 ن(6) الثالثالتمرين 

𝐴𝑆: شرط توازن سوق السلع والخدمات  ISمعادلة  -17 = 𝐴𝐷 ⇒ 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

                   𝑌 = 𝛼𝐺(�̅� − 𝑏𝑖) = 5000 − 5000𝑖 

𝑀       : شرط توزن سوق النقدLMمعادلة  -18 = 𝐿 ⇒ 1000 = 0.2𝑌 − 500𝑖 ⇒ 𝑖 =

0.0004𝑌 − 2 

𝐼𝑆التوازن العام يتحقق عند   -19 ∩ 𝐿𝑀   نحل جملة معادلتين: نجد 

Y=5000   وi=0.00=0% 

 50زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -20

𝛿عبارة مضاعف السياسة الجبائية  -ذ =
𝛼𝐺

1+
𝛼𝐺 𝑏 𝐾

ℎ

= 0.5556 

𝑌∆مقدار التغير في الناتج  المتولد عن زيادة اإلنفاق  -ر = 𝛿 ∆𝐺 = 0.5556 (50) =

27.78 

 

 فرقة المقياس
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 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 لتسييرلوم اسم عالتسيير                              قكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

   2018/2019 ابعالرالسداسي                           LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي امتحان 

 اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: ن(8السؤال األول )
 خدمات هو:لع والالمنحنى الذي يوضح العالقة العكسية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الس -21

 LMمنحنى  -ذ

 منحنى الطلب الكلي -ر

 ISمنحنى  -ز

 منحنى العرض الكلي -س

 قد هو:المنحنى الذي يوضح العالقة الطردية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الن -22

 LMمنحنى  -ذ

 منحنى عرض النقود -ر

 ISمنحنى  -ز

 منحنى طلب المال -س

 نقطة توازن في LMتمثل كل نقطة من منحنى  -23

 سوق النقد لتوليفات مختلفة من أسعار الفائدة والناتج اإلجمالي -ذ

 سوق السلع والخدمات لسعر فائدة معين -ر

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ز

 النقودسوق النقد لمستوى معين من عرض  -س

 نقطة توازن في ISتمثل كل نقطة من منحنى  -24

 سوق النقد لمستوى معين من الناتج اإلجمالي -ذ

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ر

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ز

 سوق السلع والخدمات لمستوى سعر فائدة معين -س

 عندما يزيد العرض النقدي فإن -25

 LMدا على طول منحنى الناتج يرتفع صعو -ذ

 LMيرتفع سعر الفائدة صعودا على طول منحنى  -ر

 إلى األسفل LMينتقل منحنى  -ز

 إلى األعلى LMينتقل منحنى  -س

 الزيادة في عرض النقود التي تهدف إلى زيادة الناتج الكلي هي:  -26

 سياسة نقدية توسعية -ذ

 سياسة مالية )جبائية( انكماشية -ر

 سياسة مالية )جبائية( توسعية -ز

 نقدية انكماشيةسياسة  -س

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية انكماشية، فإنه سوف: -27

 لماليةواق ايشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -ذ

 يخفض  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية( -ر

 حتياطي القانوني للبنوك التجاريةيخفض معامل اال -ز

 ةلماليينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق ا -س

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية توسعية ، فإنه سوف -28
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 ماليةواق الالخزينة في األسيشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات  -ذ

 ةلماليينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكومية وسندات الخزينة في األسواق ا -ر

 يرفع معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -ز

 رفع  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية(ي -س

 

 

 

 ن(4) الثانيالتمرين 

 المنشود الهدف بلوغ أجل من سنوات، 3 أعمالها خالل رقم وتطوير منتجاتها تنويع في مؤسسة ترغب

  الدراسة محتوقد تلقت المؤسسة ثالثة عروض  من ممونين مختلفين، س .جديد تجهيز اقتناء يلزمها

 : التالية المعلومات على بالحصول

سعر اقتناء  الممون

 التجهيز

قيمة التجهيز في نهاية السنة  دخل السنة الثالثة الثانيةدخل السنة  دخل السنة األولى

 الثالثة

A 30 995 6 782 7 342 7 287 60% من التكلفة األولية 

B 28 000 5 290 5 998 5 238 65% من التكلفة األولية 

C 17 368 3 000 4 000 4 000 70% من التكلفة األولية 

لحالية اأي العروض أفضل وفق طريقة القيمة ف، %5ي السوق هو فإذا علمت أن سعر الفائدة السائد 

 الصافية.

 )استخدم أربعة أرقام بعد الفاصلة بدون تقريب(

 ن(2) الثالثالتمرين 

( على كل من IS/LMأكمل الجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج ) -24

 سعر الفائدة والناتج

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

     السياسة المالية )الجبائية(

     السياسة النقدية

 

 ن(6) الرابعالتمرين 
طيات ت المع. وكان)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(، حيث األسعار ثابتةقطاعات نعتبر اقتصاد مغلق بثالث 

 كالتالي:

C= 100+0,4Yd 

I= 2500-3000i 

G=640 

Tx=600 

M=1000 

L=0,2Y-500i 

 المطلوب:

 نIS (2)أوجد معادلة  -21
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 نLM (2)أوجد معادلة  -22

 ن(2أحسب التوازن العام ) -23

 

 

 فرقة المقياس -بالتوفيق

 

 المسيلةمحمد بوضياف بجامعة 

 لتسييرالوم سم عكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                              ق

   2018/2019 ابعالرالسداسي                           LMDالجذع المشترك للسنة الثانية علوم التسيير 

 II في مقياس اقتصاد كلي الرابعالسداسي امتحان حل 

 اختر إجابة واحدة صحيحة لألسئلة التالية: ن(8السؤال األول )
 عمل -ذ

 خدمات هو:واللع المنحنى الذي يوضح العالقة العكسية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الس -29

 LMمنحنى  -ش

 منحنى الطلب الكلي -ص

 ISمنحنى  -ض

 منحنى العرض الكلي -ط

 قد هو:المنحنى الذي يوضح العالقة الطردية بين قيم التوازن للناتج الكلي وسعر الفائدة في سوق الن -30

 LMمنحنى  -ش

 منحنى عرض النقود -ص

 ISمنحنى  -ض

 منحنى طلب المال -ط

 نقطة توازن في LMتمثل كل نقطة من منحنى  -31

 النقد لتوليفات مختلفة من أسعار الفائدة والناتج اإلجماليسوق  -ش

 سوق السلع والخدمات لسعر فائدة معين -ص

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ض

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ط

 نقطة توازن في ISتمثل كل نقطة من منحنى  -32

 سوق النقد لمستوى معين من الناتج اإلجمالي -ش

 سوق النقد لمستوى معين من عرض النقود -ص

 سوق السلع والخدمات لمستوى معين من اإلنفاق العام -ض

 سوق السلع والخدمات لمستوى سعر فائدة معين -ط

 عندما يزيد العرض النقدي فإن -33

 LMالناتج يرتفع صعودا على طول منحنى  -ش

 LMيرتفع سعر الفائدة صعودا على طول منحنى  -ص

 إلى األسفل LMينتقل منحنى  -ض

 إلى األعلى LMينتقل منحنى  -ط

 الزيادة في عرض النقود التي تهدف إلى زيادة الناتج الكلي هي:  -34

 سياسة نقدية توسعية -ش

 سياسة مالية )جبائية( انكماشية -ص

 سياسة مالية )جبائية( توسعية -ض

 سياسة نقدية انكماشية -ط

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية انكماشية، فإنه سوف: -35

 لماليةواق ايشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -ش

 يخفض  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية( -ص

 يخفض معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -ض



114 
 

 لماليةالحكومية وسندات الخزينة في األسواق اينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات  -ط

 إذا كان البنك المركزي يرغب في اتّباع سياسة نقدية توسعية ، فإنه سوف -36

 لماليةواق ايشترك في عملية السوق المفتوحة من خالل شراء السندات الحكومية وسندات الخزينة في األس -ش

 ةلماليية وسندات الخزينة في األسواق اينفذ عملية السوق المفتوحة من خالل بيع السندات الحكوم -ص

 يرفع معامل االحتياطي القانوني للبنوك التجارية -ض

 

 

  -ط

 رفع  سعر الخصم )سعر الفائدة بين البنك المركزي والبنوك التجارية(ي -ظ

 ن(4) الثانيالتمرين 

VAN= (∑
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
+

𝑉𝐹

(1+𝑖)𝑛
) − 𝑃𝑘

𝑗=𝑛
𝑗=1   

 Pk R1/(1+i)1 R2/(1+i)2 R3/(1+i)3 VF/(1+i)3 VAN التجهيز

A 30 995 6459,0476 6659,4104 6294,7846 16064,7878 4483,0305 

B 28 000 5038,0952 5440,3628 4524,7813 15721,8443 2725,0837 

C 17 368 2857,1429 3628,1179 3455,3504 10502,1920 3074,8032 

 هو األول ألنه يعطي أكبر قيمة حالية صافية فضلاألالعرض 

 ن(2) الثالثالتمرين 

( على كل من سعر IS/LMالجدول الملخص ألثر السياسات االقتصادية في نموذج ) -25

 الفائدة والناتج

 السياسة
 توسعية انكماشية

i Y i Y 

 + + - - السياسة المالية )الجبائية(

 + - - + السياسة النقدية

 

 ن(6) الرابعالتمرين 

𝐴𝑆: شرط توازن سوق السلع والخدمات  ISمعادلة  -24 = 𝐴𝐷 ⇒ 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

                   𝑌 = 𝛼𝐺(�̅� − 𝑏𝑖) = 5000 − 5000𝑖 

𝑀       : شرط توزن سوق النقدLMمعادلة  -25 = 𝐿 ⇒ 1000 = 0.2𝑌 − 500𝑖 ⇒ 𝑖 =

0.0004𝑌 − 2 

𝐼𝑆التوازن العام يتحقق عند   -26 ∩ 𝐿𝑀   نحل جملة معادلتين: نجد 

Y=5000   وi=0.00=0% 

 

 فرقة المقياس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع المعتمدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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