
 السياسات االقتصادية

Economic Policy 
 

 وتشمل السياسة المالية والسياسة النقدية
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 الماليةالسياسة : أوال

Fiscal Policy 
 

 أحد أهم أدوات السٌاسة االقتصادٌة
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 تعريف السياسة المالية وأهم أهدافها

هيييلسياسة سييي سياهيييلسهةيييما سة يتقسياب اةييي سةه يييةمسا وليييتيمس  ييي سه  ةييي ه سةاميييلس هيييمس•
 : هديمسياسة س سياب اة سهه خصسفل

 .ياةصةلسإا سبسهةىسياهلغةلسياك بل(س س)س•
 . ة دقسبمدلسيا بةسيالقهص دي(سبس)•
 .هح ةقسيالسه تيتسفلسيابسهةىسيام مساألسم ت(سجس)•
 .إ  دقسهة ةعسيادخلسالكلس  دلسةيامبلس   ستف هة سيابجهبع(سدس)•
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 .تعريف الموازنة العامة
هلسهبثةلسا     تسياحكةبة سةيوةتيديتسياحكةبة سيابهةقم سخاللسفهتقس ب ة سق دب س  دقس)س•

س(.سهكةنسس  سب اة 
 يس  ايي سهةةييجس ةجيياسيو  يي قسيابهةقييعسا ميي مسيا يي دمسفييلسبجيي التسياصييح سةياهم ييةمسةياييدف عس•

 .ةغةته سةك اكس ةجاسهداةتسيوةتيديتسياال ب ساهغطة سه كسيا    ت
 :ةهةيجاسيابةي   سيام ب س  دقسثالثسيحهب التس•
 النفقات< حيث اإليرادات . وجود فائض موازنة: االحتمال األول•

 النفقات> حيث اإليرادات . وجود عجز موازنة:  االحتمال الثاني•

 النفقات= وجود توازن الموازنة حيث اإليرادات :  االحتمال الثالث•
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الفرق بين الموازنة العامة والميزانية العمومية 
 لممنشات

 الميزانية العمومية لممنشات الموازنة العامة

هليييبلس تق بيييً سه دةتةييي س ييينسسييي  سس-1
 .ق دب 

هلييييبلس تق بييييً سفم ةيييي سفييييلسهيييي تة سس-1
بميييةنس ييينسفهيييتقسسييي ا  س ييي دقسهكيييةنس

 .س  
السهأخييييييييييييي سياصييييييييييييي  سيا   ة ةييييييييييييي سس-2

ةياه  ة ةيييييي سإالسامييييييدسبةيف يييييي سياسيييييي ط س
 .  ةا (سيااتاب ن)سياهلتةمة س

السهميييييييييييييت س  يييييييييييييلسياسييييييييييييي ط سس-2
نسك  يييييييييييتس ياهليييييييييييتةمة سوقتيتهييييييييييي  سةي 
همييييييييييييت س  ييييييييييييلسيااة يييييييييييي سيام بيييييييييييي س

 .سا بس هبةن

هصدتسفلس ا ة سياس  س ينسفهيتقسس-3 هصدتسفلس ةلسياس  س-3
 .س ا  
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 :أهمية الموازنة العامة
يابةي  يي سيام بيي سات يي بلسيامبييلسياسة سييلسةيالقهصيي ديسةيالجهبيي  لسا حكةبيي سهبثييلس1.

 نسيا هتقسيا ب ةي سياب ا ي  ساي اكسالسةيهمسياايدفساه  ةي سيابةي  ي سإالساميدسي هب دهي سبينس
 .يااتاب ن

 .ه هسيألهبة سبنسخاللس ة دقسهدخلسيادةا سفلسيا ل طسيالقهص ديه ديدس2.

 هبةها سفلسيادةلسياهلسههاعس س ةبسياهخطةطسيالقهص ديسك ادةلسيالليهتيكة سه ديدس3.
 .سسسةالسةم لس اكس نسيااالدسيات سب اة سالسهاهمسا ابةي   
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 مكونات الموازنة العامة

 :اإليرادات العامة أو الحكومية وتشمل: أوال•

س.إةتيديتسبح ة سةةأهلس   ست سا سيوةتيديتسياةتةاة  1.

سياخ تجة سيوةتيديتسياخ تجة سا دةا سةةأهلس   ست سا سيابس  ديتس2.
 :وتشمل العامةالنفقات :سث  ة •
سيا    تسياج تة 1.
 يا    تسياهطةةتة 2.
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 :أدوات السياسة المالية
 :الكلس  مسههكةنس دةيتسياسة س سياب اة سبنسثالثس دةيتست ةسة سهل•
 .هغةةتسبمدالتسياةتةا .س1•
 . ة دقس ةسه  ةلسيو   قسياحكةبل.س2•
س.ياسة سه نسياس ا ه نسبم ًس.س3•

س
 وهي نوعان•

8 



 األدوات التلقائية

ةهيييلسهايييدمسإاييي سهح ةيييقس هيييديمسياسة سييي سياب اةييي ساطتة ييي سه    ةييي س ةس يهةييي  سةهييي هس•
س.يألدةيتسهمبلسدةنسياح ج سإا سهدخلسبا لتسةكاةتسبنسياحكةب 

س ظ مسياةتي بسياهص  دة 1.

س ظ مسيابدفة  تسياهحةة ة 2.

 سة س تسياد مسياحكةبلسةخ ص سا  تي  3.
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 األدوات المقصودة

ةه هسيألدةيتسههط يبسدخيةلسياحكةبي سفيلس لي ط تسبمة ي سهايدمسإايلسياةصيةلسإايلس•
س. هديمسياسة س سيالقهص دة سفلسبج التسياهةظةمسةيا بةسةغةته 

ساتيبلسيأللغ لسيام ب 1.

سبلتة  تسياهةظةمسيام ب 2.

سهغةةتسبمدالتسياةتةا 3.
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 الماليةآلية عمل أدوات السياسة 
  Fiscal Policy Mechanism  

فلس ةق تسياكس دسحةثسة خ  سبسهةىسياط بسياك لسةياب هتنسامج سهصتةمس•
ياب هج تسبب سةم لس ةةً س دمسةجةدسفتصس بلسك فة سةةجةدسيااط ا ساأ ةي ا س

 دةيتسياسة س سياب اة س هاعسياسة س سياب اة سياهةسمة سةههبثلسةفلسه هسياح ا س
سياهةسمة سا اه السي

س ة دقسيو   قسياحكةبل1.

سهخ ة سبمدالتسياةتةا 2.

 يسهخديمسياسة سه نسبم 3.
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 الماليةآلية عمل أدوات السياسة 
  Fiscal Policy Mechanism  

  دسيته  عسيألسم تسةأهلسدةتسياسة س سياب اة ساه  ةلسياط بسس:في أوقات التضخم•
ب سةسب سا اسة س سياب اة سيها عسةخ  سيا ةقسيالتي ة سفلسيابجهبعس نسطتةقس

س ة دقسيو   قسياحكةبله هسياسة س سفلسيال كب لة سةهه خصس
 .يو   قسياحكةبلسه  ةلس1.
 .بمدلسياةتةا تفعس2.
  (.خ  سيو   قسة ة دقسياةتي ب.س)بم ًسياسة سه نس3.
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 :فعالية السياسة المالية في الدول النامية
ياسة س سياب اة سفلسيالقهص دة تسيا  بة سيألكثيتسفم اةي سفيلسبجي لسهحتةيكس ج ي سهمدس•

يالقهصييي دسةبم اجييي سيابلييي كلسيالقهصييي دة سيابخه  ييي سابييي سةسيييامسفيييلسهح ةيييقس هيييديمس
ياسة سيي سيالقهصيي دة سياك ةيي  سةيابمييتةمس نسياسة سيي سيا  دةيي سفييلسياييدةلسيا  بةيي سغةييتس
ق دتقس  لسهح ةقس هديمسياسة سي سيالقهصي دة سة ايكساسيابسغةي بسةجيةدسسيةقست  س

 .ب لسح ة لسفلسه هسيادةل
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 تابع

فييلسحييةنسإنسيهصيي لس دةيتسياسة سيية سياب اةيي ساييأبةتسياحةيي قسياةةبةيي سا لييمةبسيا  بةيي س•
ةجمييلسبيينس دةيهايي س كثييتسهحتةكييً سةهييأثةتًيسفييلسبسييهةىسيو  يي قسياميي مسةياخيي صسةكيي اكس
يالسييهثب ت سف ةيي دقس ةسفييت سةييتي بسجدةييدقسسييةمثتسفييلسيابجهبييعسككييلسةفييلسبةةايياس

 . سفلسحةنس نسهغةةتسسمتسيا   دقس ةسيالحهة ط تسانسةكةنسااس اكسيألثتيال   قةا
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أدوات السياسة المالية أكثر فعالية في الدول 
 :النامية من أدوات السياسة النقدية بسبب

 دةيتسياسة سييي سياب اةييي س كثيييتسيقهتيايييً سبييينسغ ااةييي س فيييتيدسيابجهبيييعسبييينس دةيتسياسة سييي س(سس1)س•
 .يا  دة 

 يييدمسةجيييةدسسيييةقسبييي السبهطيييةتسفيييلسيايييدةلسيا  بةييي سةةيييبنسهطاةيييقس دةيتسياسة سييي س(سس2)س•
 .يا  دة 
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 :النقديةالسياسة : ثانيا
Monetary Policy 
 

ياسة سييي سياهيييلسةةيييما سياا يييكسيابتكييي يسةةليييتمس  ييي سه  ةييي ه ساايييدمسبم اجييي س ةةييي عسهيييلس•
 .ياتكةدس ةسياهةخمسيالقهص دي
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 أنواع السياسة النقذية

 :تنقسم أدوات السياسة النقدية إلى نوعين•
 (.الكمية)األدوات التقميدية : النوع األول•

 .األدوات النوعية: النوع الثاني•
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 (.الكمية)األدوات التقميدية : النوع األول

 (خ  س ةستفع)سمتسيا   دقس1.

 (لتيفس ةساةعسياا كسيابتك يساس ديتسياحكةب )ياب هةح سياسةقس ب ة تس2.

س(خ  س ةستفع)سيا   ة ليالحهة طلس سا س3.
س

سةقدسهكةنسياسة س سهةسمة سفلسح ا سياكس د
  ةسهكةنسي كب لة سفلسح ا سياتةيج

18 



 :مالحظات هامة حول السياسة النقدية
ةبيينسثييمس(سس I)سحجييمسيالسييهثب تس  يي سةالحييظس نس دةيتسياسة سيي سيا  دةيي سهييمثتسس-1•

 ياط بسياك لسكب سةهةجسبنسبم دا سياط بسياك ل   س

•AD= C + I + G + Nx (x-m) 

ةهمسيسهخديمس دةيتسياسة س سيا  دة سالكلسكاةتسفيلسيايدةلسيابه دبي س ظيتًيساةجيةدسس-2•
 . سةيقسب اة سبهطةتق سة حج مسيسهثب تيتسكاةتق
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 :األدوات النوعية: النوع الثاني
 :وتتكون من أداتين هما•
 الرقابة عمى االئتمان1.
 الرقابة عمى االرصدة األجنبية2.
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 الرقابة على االئتمان: أوال

 يينسطتةييقسسة سيي سياسيي ةمسيال هب  ةيي  سةهاييدمسإايي سياحييدسبيينسقييدتقسياا ييةكسياهج تةيي س1.
  يي سبيي جسيال هبيي ن سةهسييهخدمسهيي هسياسة سيي سابم اجيي س ةةيي عسياهةييخمسيالقهصيي دي س

ابم يييي س%س75بيييينسإجبيييي السياةدي ييييع س ةس%س50ةقييييدسةصييييلسياسيييي مسيال هبيييي  لسإايييي س
 .بنسياةدي عسف ط سةياا قلسةا  سك حهة طل%س75إقتي س
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 : الرقابة عمى األرصدة األجنبية

اادمسيابح فظ س   سيسه تيتسسمتسصتمسيامب  سياةط ة  سحةثس  دس ة دقسط يبسة اكس
ياا ييةكسياهج تةيي س  يي سيالحه يي ظساأتصييدقسكاةييتقسبيينسيامبييالتسيألج اةيي سفييلسياخيي تجسفايي يس
ة  ييلسبيينسقةبيي سيامب يي سياةط ةيي سةبيينسثييمس ييدمسيالسييه تيتسفييلسسييمتسياصييتم سايي اكسه ييةمس
سة سيي سياا ييكسيابتكيي يس  يي س سيي  سه  ةييلسيحه يي ظسياا ييةكسياهج تةيي ساأتصييدقس ج اةيي سكاةييتقس

 .فلسياخ تج
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 :عرض النقود والطمب عمى النقود
على أنه  (Money   Market)من الناحٌة االقتصادٌة، ننظر إلى سوق النقد •

 .ٌشتمل عرض النقود والطلب علٌها مثل أي سلعة أخرى

 وهناك العدٌد من العوامل المؤثرة فً عرض النقد •

 والعدٌد من العوامل المؤثرة فً الطلب على النقد أٌضا•
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 أثر زيادة عرض النقذ على التوازن في السوق

س
س

 سعر ال ا د 

MD  

 النقود

MS1 

6% 

5% 

MS1 

 

(  - شكل بياني رقم )
 التوازن في سوق النقود

MS0 

MS0 

 مستو  ا سعار

AD1 

     ك  

P1 

P0 

Y1 

 

(  - شكل بياني رقم )
 التوازن في سوق السم  والخدمات

Y0 

AD2 

 النات  المح  

AS 

E0 

E1 

E1 

E2 
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 أثر زيادة عرض النقذ

ة  دس ة دقس ت سيا  د سبعسثا تسياط ب سفا يسسة ةدساخ  سسيمتسيا   يدقسياهيةي  لس•
ة حيينس م ييمس ن سخ يي س(س2-8)كبيي سهييةسةيةييجسفييلسيالييكلس%(س5)إايي س%(س6)بيينس

سمتسيا   دقسهةسابث ا سهلجةعسا  ط عسياهجي تيساالقهيتي سألغيتي سيالسيهثب ت سإ نس
ف  خ   سسمتسيا   دقسةيمديسا ةي دقسيالسيهثب تيتسياهيلسسيه  لسايدةته سب ح ي سياط يبس
ياك لساأل   سا ا ة دق سةسه ةدسبينسيا ي هلسيابح يلسيوجبي الساب يديتسيابةي  مسكبي س

 (.3-8)هةسبةةجسا الكلس
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 أثر انخفاض عرض النقذ على التوازن في السوق

 بيي سإ يسقييلس ييت سيا  ييد سفسييةته عسسييمتسيا   ييدق سةه ييلسيالسييهثب تيت سةة ه ييلسب ح يي س•
ياط بسياك لسفلسيالقهص دسإا سياةسي ت سبيعسي خ ي  سفيلسيا ي هلسيابح يلسيوجبي ال س
إ نسف  خ   س ت سيا  دسا سهخديمس دةيتسياسة سي سيا  دةي سياهيلس ليت  سإاةاي سهمهايتس

 سةكبي س م يمسفي نسConcretionary Monetary Policyسة سي س  دةي سي كب لية س
يسييهخديمسياسة سيي سيال كب ليية سةكييةنسفييلس ةقيي تسياتخيي فسةياهةييخمسة اييكساغةيي سه  ةييلس

 .ياسةةا سةيا ةقسيالتي ة سادىسياجباةت
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