
 

16 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                 (30-16صفحات )

 

 على التضخم في االقتصاد العراقي االستثماري واالستهالكي اإلنفاق أثرقياس وتحليل 

 (2017-2003)للمدة 
 العتابيم.م. ضياء عبد ضيدان   و م.م. مرتضى حسين لفته البديري  

 كلية الكوت الجامعة  / قسم إدارة األعمال

 

 

 المستخلص 

المساتددمة مان قبال  واألبار  األهام األداةكبيرة في الدراساات المالياة لا له فياو يعاد  أهميةالعام يحتل  اإلنفاق إن        

السياسااة  إنيمكاان مظح ااة  وباا له فانااه ، ا قتصااادية والماليااةتحقيااا التقاادم والتفااور فااي المجااا ت  ماان ا اال الدولااة 

المرسومة من قبل الحكومات والتي تيدف من ورائيا النيوض بواقا  ا قتصااد  األهدافتعكس وبصورة كبيرة  فاقيةا ن

تمثال دراساة لمر ار الن ااط الماالي  أنياا إذألي بلاد،  الوطني لغرض دف  عجلاة التنمياة وتحقياا ا ساتقرار ا قتصاادي

على مدتلف قفاعات ا قتصااد القاومي حيا   إثارهتقوم بفحص  نياأ إلى باإلضافةالتحليلية ه ا  أدواتيامن  وأداةللدولة 

 أهادافالعاماة لغارض الحفاال علاى ولائفياا وتحقياا  واإلياراداتت تمل علاى تحليال كماي وناوعي لحجام النفقاات  أنيا

 توضا  سياساة انفاقياة متفاورة تكاون إن، مان هناا فاناه يجا  للموارد والنماو ا قتصاادي األمثلا ستقرار والتدصص 

تدخل الدولة في الن اط ا قتصادي وباألخص بعد الف ال الا ي ضرورة فضظ عن المن ودة  األهدافقادرة على تحقيا 

ساوء تو يا  الادخل و ياادة حادة  إلاى أدت يدته ن رياات الفكار ا قتصاادي التقليادي وماا تبعياا عنياا مان نتاائ  سالبية 

قياس وتحليل مدى تأثير سياسة  إلى أساسية. تيدف ه ه الدراسة بصورة األ ماتالبفالة والتضدم وتتالي حدوث وقوع 

فاي ا قتصااد  والمتمثال بالتضادم المتغيارات ا قتصاادية الكلياة أحادعلاى ب اقه ا ساتيظكي وا ساتثماري العام  اإلنفاق

 (.2017-2003)الزمنية خظل الفترة  العراقي
 

 

Abstract 

       The public spending is of great importance in financial studies so it is the most important tool 

and the most used by the state to achieve progress and development in the economic and financial 

fields, so it can be seen that the policy of spending largely reflect the goals set by the governments, 

which aims to promote the national economy for the purpose of advancing the development and 

economic stability of any country, as it is a study of the index of the state's financial activity and a 

tool of this analytical in addition to that it examines the effects on various sectors of the national 

economy as it includes the solution this should be based on a sophisticated spending policy that is 

capable of achieving the desired goals, in addition to the need for state intervention in economic 

activity, especially after the failure of the theories of thought economic consequences and 

subsequent negative results have led to poor distribution of income and increased unemployment 

and inflation and the subsequent occurrence of crises. The main objective of this study is to 

measure and analyze the effect of the public expenditure policy in the consumer and investment 

sectors on one of the macro economic variables represented by inflation in the Iraqi economy 

during the period 2003-2017. 
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 منهجية البحث :

المفروحااة وتحقيااا تااحة  اإل ااكالياتماان ا اال حاال 

التحليال الكماي فاي  أدواتالفرضيات تم ا عتمااد علاى 

العاااام علاااى التضااادم فاااي  اإلنفااااق أثااارعملياااة قيااااس 

( وذلااه ماان 2017-2003ا قتصاااد العراقااي للفتاارة )

فاي تحليال العظقاة  فاولر(ديكاي )خظل استددام اختبار 

  البح .بين المتغيرات هدف 

 -المقدمة:  

السياسااة  أدوات أباار ا ماان احاادوالعااام  اإلنفاااقيعااد    

 أداةميا اساااتددالتاااي تقاااوم الدولاااة باالمالياااة الرئيساااية 

 األتااااعدةمدتلااااف  وعلااااى أهاااادافياتحقيااااا لغاااارض 

مجاااا ت  ان لتناااوع والمالياااة،المجاااا ت ا قتصاااادية و

 فااي اكبياار ادورا قتصااادية  األن اافةتاادخل الدولااة فااي 

 أنللدولاة  خظلاه يمكانفمن  العام، اإلنفاقتفور مفيوم 

 أنيمكنياا  ومن ثامترثر في مستوى الن اط ا قتصادي 

عان الا ي بالغاا علاى مساتوى الفلا  الكلاي  راأثاتترك 

م ااااااكل التعمااااال علاااااى معالجاااااة  أنيمكااااان  طريقاااااه

كال ماا تدفعاه  ي تمل علاىالعام  اإلنفاقان  ا قتصادية.

 لغااارضمدتلاااف هيئاتياااا مااان نفقاااات نقدياااة الدولاااة وب

القياام بالدادمات  بيادفالحصول على الموارد الظ مة 

لقاد كاان للتقلباات ا قتصاادية . حا ات العامةالم بعة لل

 نإ إذا قتصاادي، الباال  فاي تغيار مساار الن ااط  األثر

تحقيقياااا  إلاااىلتاااي كاااان يساااعى ا األهاااداف أبااار مااان 

ن علااى وضاا  السياسااة ا قتصااادية هااو مسااالة والقااائم

ومحاولااة تاادخل تحقيااا ا سااتقرار ا قتصااادي الكلااي 

الحكوماااة فاااي ال ااارون ا قتصاااادية واساااتددام وساااائل 

وماان اهاام  ،فااي تحقيااا ا سااتقرار ا قتصااادي وأساالي 

فااي اآلوناااة ف العاااام. اإلنفاااقهاا ه الوساااائل هااو سياساااة 

حجام ا هتماام  ن هنااك  ياادة كبيارة فايأنرى  األخيرة

وذلااه ماا  تعااالم دور  العااام اإلنفاااق بدراسااة ن ريااات

تدخليا في  حجم  يادةفضظ عن الدولة وتوس  سلفتيا 

إلااى كونيااا األداة التااي  اتبعاا الحياااة ا قتصااادية و ذلااه

سياساااتيا ا قتصاااادية  طرياااا عااانتساااتددميا الدولاااة 

التاي تساعى إليياا فياي  األساسيةتحقيا أهدافيا  لغرض

وكيفيااة تمويليااا  كافااة العامااة األن اافةاناا  تعكااس  و

ول له نرى أن ن رية النفقات العامة قاد  ايدت تفاورا  

 أنلاا ا ناارى  ي ااابه التفااور الاا ي لحااا باادور الدولااة

فاااااي الحيااااااة  وأساسااااايادورا ميماااااا  تااااارديالحكوماااااة 

تقااااوم بوضاااا  الحلااااول  إنيااااا إذا قتصااااادية لل ااااعو  

ياتم معالجاة  ثامللم اكل ا قتصادية المتف اية باالمجتم  

الاا ي ذلااه عاان طريااا التاادخل فااي السياسااة ا نفاقيااة 

يندرج التضدم كواحد من اهم تله الم اكل التي يعااني 

منااه ابلاا  اقتصاااديات العااالم والاادول الناميااة بصااورة 

 .يدخل العراق من بينيا وخاتة 

: التأصيل النظري لظاهرتي التضخم  األول الفصل 

 العام واإلنفاقالنقدي 

   التضخم النقدي :  -اوال : 

 :مفهوم التضخم 

من ابر  الم ااكل  ايعد التضدم ا قتصادي واحد       

ا قتصااادية المتأتاالة فااي التاااري  الفكااري ا قتصااادي 

ذلاااه بااااان و اااوده كااااان مرتبفاااا ماااا  لياااور الاااان م 

والماادارس  األفكااارا قتصااادية التااي تاادل علااى و ااود 

انااه ماان خااظل الم اااهدة بااان مااا ماان  إذوالن ريااات، 

ن ااام  أوحضااارة كاناا  تتميااز بن اااط اقتصااادي مميااز 

ولياارت فيااه بااوادر  إ كيااان مسااتقل  أونقاادي واساا  

التضادم  أهمياةالتضدم داخل اقتصااده، مان هناا تبار  

ومسابباته حيا  ن ااهد هنااك  أسابابها قتصاادي وبياان 

فااي  بااين الماادارس ا قتصااادية اوذهنياا افكرياا ااختظفاا

تعريااف وتفسااير محاادد وموحااد لمفيااوم  إعفاااءمسااالة 

التضااادم، فقاااد عرفاااة   كااااردينر اكلاااي   علاااى اناااه 

ا رتفاااااع المسااااتمر المحسااااوس فااااي المسااااتوى العااااام 

( ،  251،ص1999لألسعار)ضاااياء مجياااد الموساااوي،

 فااي هاا ا التعريااف فانااه   يعااد تضاادما إلااىواسااتنادا 

بصاورة قليلاة  األساعارالحا ت التي يكون فييا ارتفااع 

ومتقفعة، كما انه   يمكان التساليم باان كال ارتفااع فاي 

 األساعاري يعد تضدما ألنه قد يحدث ارتفاع فا األسعار

اذا رافا  التمثيلفعلى سبيل  يكون هناك تضدم أندون 

ارتفااع فاي  اودة السال  والدادمات فااي  األساعار ياادة 

رافقياا  األساعارن حدوث  ياادة فاي إف ومن ثم األسواق

المنفعااااااااة للمسااااااااتيله )وضااااااااا  نجياااااااا   يااااااااادة 

، كماااا يمكااان تعرياااف التضااادم (21،ص2011ر ااا ،

علااى اناااه ا رتفاااع فاااي عناتااار الاادخل ساااواء كانااا  

وبياا ا فااان التضاادم ا قتصااادي  األربااا ، أوا  ااور 

التاي   مجموعاة مان الحاا ت ا قتصاادية يأخ أنيمكن 
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 ،مااان ابر هاااا ا رتفااااع فاااي المساااتوى العاااام لألساااعار

وك له ا رتفاع في معدل الدخل وا رتفاع في مساتوى 

التاي يمكان عليياا  األخيارةالصورة  أماوحجم التكاليف 

فاي خلاا  اإلفاراطالتضدم فأنيا تكون من خظل عملياة 

يفلا علييا  أنالنقدية. ان ه ه الحا ت يمكن  األرتدة

ان هاا ه  األماارالتضاادم علااى الااربم ماان انااه فااي واقاا  

 أيوان  ،تبفااة ماا  بعضاايا الاابعضالحااا ت تكااون مر

ياارثر  أن  يمكاان  ياار يحصاال فااي واحاادة منيااا فانااهيتغ

   األخرى.على 

 :انواع التضخم 

لقااد كااان  خااتظف الكتااا  ماان علماااء ا قتصاااد       

حول اعفاء تعريف موحد لمفيوم التضدم ا ثر البال  

في تحديد انواع التضدم فمنيم من يا ه  الاى تصانيفه 

رعة التي ترتف  بيا ا سعار ومنيم مان على اساس الس

ي ه  الى تصنيفيا على اساس توق  نسابة الحادوث او 

الكماون ) ساامي قد يصنف على اساس نسبة ال يور و

، ولكن علاى الاربم مان ذلاه ( 624،ص1982خليل ،

كله ا  ان تقسيم التضدم على اسااس سارعة ا رتفااع 

بر  وا هم من باين كال التقسايمات في ا سعار هي ا 

 ةالتااي ماان خظليااا يمكاان ان نقساام التضاادم الااى ثظثاا

 -انواع هي :

التضادم  ان ها ا الناوع مان -التضادم الزاحاف : -1

تدر ااة فااي متباطئااة و م ةيباادا بالسااير بحركااة تااعودي

 أيالتاااي   ياااتمدض عنياااا المساااتوى العاااام لألساااعار 

رتفااااع يكاااون ا  وإنماااا األسااعارارتفاعااات حاااادة فاااي 

بصورة معتدلة ودائمة ومتواتلة حتى م  عدم و اود 

باال انااه فااي  ، يااادات فااي معااد ت نمااو الفلاا  الكلااي

الغالاا  يحاادث خااظل فتاارات تراخااي الفلاا  )عااوض 

، تتاراو  (633ص ،1990 ل اساماعيل الادليمي،فاض

 نساابة ا رتفاااع فااي المسااتوى العااام لألسااعار بمعااد ت

بالنساااابة  أمااااا، % ( 2نساااابية بفيئااااة تقاااادر بحاااادود ) 

للضرر ال ي يتركه ه ا النوع من التضدم فينااك قسام 

ناه أديين ييوناون مان خفورتاه و  يارون من ا قتصاا

يروناه نافعاا  إذ ،ي كل خفرا بل على العكس مان ذلاه

 أماااذلااه ألنااه سااوف ي ااكل دافعااا للنمااو ا قتصااادي، 

 ،فانيم يارون فياه خفاورة علاى ا قتصااد اآلخرالقسم 

خاااارج عااان السااايفرة ويعمااال علاااى ذلااه ألناااه يكاااون 

انه سايعمل  إذ األسعار،تسارع ورف  نس  ومستويات 

على استمرارها لمدة طويلة وب له يدر يا مان كونياا 

 (.87،ص1988تضدما  احفا )مجدي محمود  يا ،

ان ها ا الناوع مان  -التضدم الجامح او المفرط : -2

التضااادم علاااى النقااايض مااان الناااوع ا ول مااان حيااا  

اذ يكاااون ارتفاعاااه بسااارعات فائقاااة  ،سااارعة ا رتفااااع

ا ماار الاا ي يعماال علااى فقاادان الثقااة  ،ومعااد ت فلكيااة

تو اه ا فاراد نحاو محاولاة  وبالنتيجاةبالعملاة الوطنياة 

التدلص منيا عن طريا  اراء السال  والدادمات، اماا 

% ( وقد تصال فاي بعاض  50نس  ا رتفاع فتفوق ) 

كثار ا إلاى% (  بال قاد تتضااعف  100الحا ت الى )

من ذله. ان ه ا ا رتفااع ياأتي علاى اثار ا ديااد حجام 

وبيا ا فاان  األساعار،النفقات التي تحادث بفعال ارتفااع 

ا قتصاد سيكون قد دخل في حلقاة مفرباة مان ارتفااع 

سيساعون نحاو الاتدلص  األفارادفاان  ومان ثام األسعار

مااان النقاااود مااان خاااظل  اااراء السااال  وتظفاااي ارتفااااع 

التضادم  أماا، لوك المستيلكينيرتبط بسوهو  األسعار،

فان المنتجين سيعملون على  ،المرتبط بسلوك المنتجين

ماان ا اال التداازين والبياا  فااي المسااتقبل  اإلنتاااج يااادة 

الا ي  األمار ،اكثار فااكثر أساعارهاارتفااع  أساسعلى 

يترت  علياه توسا  فاي حجام الفجاوة باين حجام الفلا  

 وحجاام المعااروض المتناااقص ماان ،المتزايااد ماان  يااة

و يااادة حجاام  األسااعارارتفاااع  وماان ثاام أخاارى، يااة 

الكميااات المفبوعااة ماان العملااة النقديااة وكاا له  يااادة 

ود ساوف تاردي فاان النقا وبالنتيجةسرعة تداول النقود 

وسااايط للتباااادل فقاااط وفقااادان دورا واحااادا فقاااط وهاااو 

 ،1999قيمااة )سااعيد الدضااري ،وضاايفتيا كمداازن لل

 .(211ص

  يعااد هاا ا النااوع  -:التضاادم المكبااوت او المقيااد  -3

وذلااه  ،مان التضاادم تضاادما باالمعنى المتعااارف عليااه

لعااادم و اااود ارتفااااع محساااوس فاااي المساااتوى العاااام 

وي ير ه ا النوع على اثر التدخل الحكاومي  ،لألسعار

 األسااعار،ومحاولااة كاابح  مااا  ا رتفاااع المسااتمر فااي 

عاان  األسااعارويكااون ذلااه ماان خااظل عمليااة مراقبااة 

وكااا له  ،ساااة التساااعير مااان  ياااةطرياااا اساااتددام سيا

ا  ور النقدية والدعم والتقنين  ن اام البفاقاات   مان 

الا ي ساوف يعمال علاى تقليال حجام  األمر أخرى ية 

ا نفاااق علااى الساال  والداادمات وباا له يمناا  حاادوث 

 .  األسعارارتفاعات ميمة في 

 

  اهممممم المممممدارس االقتصممممادية المفسممممرة لظمممماهرة

   -التضخم االقتصادي :

ان لكثرة ا هتمام في دراسة لاهرة التضدم كان       

له ا ثر البال  في تباين اآلراء ا قتصادية المفسرة لياا 

وعلااى اخااتظف الحقاا  الزمنيااة وباااختظف الماادارس 

ا قتصادية التاي كانا  تحااول تساليط ا ضاواء عليياا 

فالمااادارس  لياااا، عمومااااوالتفااارق لألسااابا  المردياااة 

اما  بتفساير لااهرة التضادم كثيارا ا قتصادية التاي ق

 - دا ومن ابر  تله المدارس:

باااادء الكظساااايه تحلاااايليم  -المدرسااااة الكظساااايكية : -أ

كميااة  ل ااهرة التضادم عان طرياا اساتدداميم ن رياة

التي تنفلا من فكرة مفادهاا النقود التي قاموا بوضعيا 

ان هناك عظقة ارتباط وثيقة وطردية بين الزيادة التاي 

كميااة النقااود المتداولااة وارتفاااع المسااتوى تحاادث فااي 

العااام لألسااعار، فماا   يااادة حجاام المعااروض النقاادي 

 وماان ثاامساايزداد حجاام الفلاا  علااى الساال  والداادمات 

ه ا ما   ،وحدوث الم اهر التضدمية األسعارسترتف  

كسارعة دوران النقاود  األخرىافتراض ثبات العوامل 

وحجاااام المباااااد ت )نااااالم محمااااد نااااوري ال اااامري 



 ... م.م. مرتضى حسين لفته البديري   و  م.م. ضياء عبد ضيدان العتابي.............االستثماري واالستهالكي ...... اإلنفاق أثرقياس وتحليل  

 

19 
 

( ، ويمكاااان عاااارض ن ريااااة كميااااة 266،ص1988،

   -: اآلتيتينالنقود من خظل الصيغتين 

 :   تعااد   -تاايغة ارفياان  في اار   ن ريااة كميااة النقااود

ه ه الصيغة من اهم الصي  التي قام  بتفساير لااهرة 

التااي ت ااير الااى ان لتقلبااات الحاتاالة فااي قيمااة النقااود ا

تندة الاى التضدم يحدث على اثر  يادة كمية النقود مسا

اي ان قيمااة النقااود تدضاا  للقااوة  ، اناا  عاارض النقااد

وباا له  ،نفساايا التااي تدضاا  ليااا اي ساالعة فااي السااوق

تتحدد كمية النقود عند تساوي العرض ما  الفلا  فاي 

(. ويمكااان 129ص ،198نقفاااة التاااوا ن )ج .اكلاااي، 

  -: اآلتيةتمثيليا بالمعادلة 

  

     𝑀𝑆 . 𝑉   =      𝑃. 𝑌    
      

 : تاايغة مار ااال وبيجااو   ن ريااة ا رتاادة النقديااة- 

لقاااد اساااتفاع اقتصااااديو  امعاااة كاااامبردج كااال مااان 

 مار ااال وبيجااو  ماان القيااام بعمليااة تحسااين للصاايغة 

يا وذله يلإالسابقة واضافة بعض التعديظت الجوهرية 

عن طريا اضافة فكرة الفل  على النقاود   اي حجام 

د ا حتفااال بيااا ا رتاادة النقديااة التااي يرباا  ا فاارا

ألبااراض المعااامظت الااى  اناا  عرضاايا  ، كمااا ان 

اضااافة الساال  والداادمات الجدياادة كااان باسااتفاعتيا ان 

تااربط بااين كميااة النقااود والنااات  القااومي، اذ ان كميااة 

النقود تمثل نسبة من النات  القاومي التاي تتغيار بتغياره 

  -:اآلتيةوكما في الصيغة 

 

              𝑀𝑆  =   𝑃  .  𝑌   .  𝐾               

لقااد قاماا  المدرسااة بانتقاااد  -المدرسااة الكينزيااة : - 

الن ريااة الكظساايكية، اذ ياارى كينااز ان النقااود وساايط 

كمااا انااه قااام بوضاا  معادلااة ا رتاادة النقديااة  ،للتبااادل

( وكمااا فااي الصاايغة  53ص ،1980)رماازي  كااي، 

اذ اناه افتارض ثباات كال   n = p ( k + r k' ) اآلتياة

التاي تمثال )نسابة ا حتيااطي فاي (   'r , k , kمان )

( البنوك، كمياة السال  ا ساتيظكيةالبنوك ، الودائ  في 

فاان حجام التغيار فاي المساتوى العاام لألساعار  ومن ثم

يرتبط بعظقة طردية ما  حجام التغيار فاي كمياة النقاود 

ولكان وهي ضامن ماا  ااءت باه الن رياة الكظسايكية، 

 اا ضااافة فااي هاا ه المعادلااة هااو اعتبااار النقااود مدزناا

فاااااي ساااااعر الفائااااادة وحجااااام وانياااااا تااااارثر  ،للقيماااااة

. ان تحليل كيناز حاول موضاوع التضادم ا ستثمارات

 النقااادي ينفلاااا مااان تلاااه التقلباااات التاااي تحصااال فاااي

الا ي ي اتمل علاى العرض الكلاي مقابال الفلا  الكلاي 

وذلاه مان  ،وميا ساتيظك وا ساتثمار وا نفااق الحكا

خااظل ا عتماااد علااى فكاارة المضاااعف والمعجاال فااي 

ايضا  اتجاهات التضدم بد  من كمية النقود التي قاام 

الكظساايه بااالتركيز علييااا فااي تفسااير التضاادم )سااامي 

(. ان كينااااز يعاااازو حاااادوث  115، ص1982خلياااال، 

لاهرة التضدم الاى الزياادة فاي حجام الفلا  الكلاي   

لنقاااود   مقارناااة مااا  حجااام علاااى السااال  والدااادمات وا

العاارض الكلااي وبصااورة واضااحة ومحسوسااة وتكااون 

ا ماار الاا ي يعماال علااى حاادوث سلساالة ماان  مسااتمرة،

وهنااا يكااون  ،ا رتفاعاات فااي المسااتوى العاام لألسااعار

فااائض الفلاا  م ااتمظ علااى فااائض الفلاا  فااي سااوق 

بادورهما سايعمظن  الل ينالسل  وسوق عوامل ا نتاج 

 تاااايل،نبااا   )علاااي تضااادميةعلاااى حااادوث الفجاااوة ال

. ان انييار الكفاءة الحدية لراس المال (13ص ،2004

خظل فترة ارتفااع التكااليف ومعاد تيا والمنافساة عان 

طريااا عمليااة الضااغط علييااا فااان ذلااه ساايتبعه انييااار 

وت اااؤم وانت ااار للبفالااة واندفاااض ا سااتثمار خااظل 

فترة قصيرة من الزمن وبصورة متسارعة بفعل عمال 

المضاعف ال ي يعمل ب كل عكساي وياردي الاى رفا  

دي عن طرياا التاأثير سعر الفائدة و يادة التفضيل النق

الااا ي يتبعاااه حااادوث ا  ماااة ) ااايمس فاااي التوقعاااات 

(. اذا 306ص ،1988  وارتيني وريت ارد استرو ،

وبصورة عامة فان الن رية الكينزية كان  تركز علاى 

ين والمسااتيلكين حااالتي التفاااؤل والت اااؤم لاادى المنتجاا

علااى حاادا سااواء ماان خااظل بيااان اثاار كاال ماان حجاام 

العااارض الكلاااي والفلااا  الكلاااي فاااي المساااتوى العاااام 

   لألسعار.

    الطرق المستخدمة في قياس التضخم 

 

 الرقم القياسي ألسعار المستيله -أ

ن هاااا ا الاااارقم مجموعااااة واسااااعة ماااان الساااال   يتضاااامذ

 والددمات التاي تعكاس أبار  وأكثار  ازء مان اإلنفااق

يااات ماان الساال   الكلذااي للفاارد، فمقاادار التغيذاار فااي الكمذ

والداادمات التااي يحصاال علييااا الفاارد خااظل فتاارتين 

 منيتين، ومن ثمَّ مدى ا ندفاض الحاتال فاي القادرة 

ة ال اارائية  ال اارائية للنقااود، ذلااه أن العظقااة بااين القااوذ

ياااة السااال  والدااادمات الم اااتراة عكساااية،  للنقاااود وكمذ

ة فارتفاع أساعار السا ل  والدادمات يعناي اندفااض القاوذ

ال اارائية للنقااود والتغيذاارات التااي تفاارأ علااى أسااعار 

تاااين، يعبذااار عنياااا الساال  والدااادمات باااين فتااارتين  مني

الاا ي يمثذاال التغيذاار الحاتاامل فااي قيمااة بااالرقم القياسااي 

، ويتم ذله  (24-21ص ،1979النقود ) نبيل الروبي، 

ل فتاامرة بقساامة مجمااوع أسااعار الساال  والداادمات خااظ

 منيذااااة معيذنااااة كنساااابة إلااااى مجمااااوع أسااااعار الساااال  

ج. هااولتن والداادمات فااي فتاارة األساااس أو المقارنااة )

(. وتكتنااااف هاااا ه الفريقااااة  622ص ،1990ولساااان، 

بعاض المخخا  منيااا كيفياة اختياار ساانة األسااس وتااوفذر 

البيانااات اإلحصااائية الدقيقااة والن اارة الواسااعة للساال  

فاااء أهميااة نساابية للساال  والداادمات كافذااة ماان دون إع

  المدتلفة.

 الرقم القياسي ألسعار المنت  - 

فااة يقاايس هاا ا الاارقم أسااعار الساال  عنااد المراحاال المدتل

ة لكاال ماان الساال  قياسااي لعمليااة اإلنتاااج، فيناااك أرقااام

الوساايفة والمااواد األوليااة، وتهعااد هاا ه النيائيااة والساال  

األرقاااام أكثااار دقذاااة مااان الااارقم القياساااي لكااال السااال ، 

ألساالو  األخياار يااردذي إلااى المبالغااة فااي التغيذاارات فا
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السااعرية، فااإذا حاادث ارتفاااع فااي سااعر ساالعة معيذنااة، 

ة،  وكاناا  هاا ه الساالعة تاادخل فااي مراحاال تااناعية عاادذ

فعندما تحتس  الارقم القياساي لساعر ها ه السالعة، فاإن 

السلعة السعرية ساتكرر بعادد اساتددامات ها ه السالعة 

، وعادة ما تردي حركات بالمراحل الصناعية المدتلفة

األرقام القياسية ه ه إلى تغيذرات الرقم القياسي ألسعار 

المستيله، مما تمنح فرتة إمكانياة التنبار مسابقا  با له 

. وهنااااك  (367-366ص ،1999مايكااال إباااد مان،  )

مصااففى ) يااأتيأساالوبان رخااران يمكاان إيجا همااا كمااا 

 :  (611-610ص ،1985 ، ر دي  يحه

ميةقياس  -1   الفجوة التضدذ

ياة السال   ويقوم ه ا األسلو  باحتسا  الفروق باين كمذ

ة ال اارائية لاادى األفااراد، أي  والداادمات المنتجااة والقااوذ

الفرق بين فائض الفل  الكلذي النقادي )اإلنفااق النقادي 

باألساااعار الجارياااة( وحجااام الناااات  المحلذاااي اإل ماااالي 

بذار ع ناه باالعرض الحقيقي باألساعار الثابتاة وهاو ماا يهع 

 الكلذي. 

 :معيار فائض العرض النقدي -2

ويتم احتسا  فائض العرض النقادي مان خاظل الفارق 

بين التغيذار فاي عارض النقاد والتغيذار فاي الفلا  علاى 

 النقود خظل فترة  منيذة محددة. وبمو   الصيغة: 
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فيااو يسااتند إلااى تحلياال  ،أمااا معيااار ا سااتقرار النقاادي

المدرسة النقودية وفكرتاه أن التضادم ين اأ أساساا  مان 

اإلفراط النقدي، فإذا  اد معدذل التغيذر في عرض النقاد 

M

M
عن معدل التغيذار فاي الناات  المحلاي اإل ماالي  

1Y

Y
في ا يعني و اود فاائض نقادي ياردي إلاى لياور 

 حس  الصيغة:والضغوط التضدمية 
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 -االنفاق العام : -ثانيا :

  : مفهوم االنفاق العام- 

العااام وبيااان دوره فااي  اإلنفاااقماان ا اال تحلياال        

 أن األمار ئل له يج  علينا في باد ،ا قتصاديةالحياة 

العاام ومكوناتاه الرئيساية  اإلنفااقنقوم بتوضيح مفياوم 

العااام هااو  اازء  نفااق، فاإلأ ااكالهو وأهدافااهومصاادره 

الاا ي يتمثاال فااي الماادفوعات كافااة القااومي  اإلنفاااقماان 

التااي يقااوم بيااا القفاااع العااام ماان ا اال الحصااول علااى 

السال  والداادمات الظ مااة لقيامااه باادوره المفلااو  فااي 

تيني وريت ااااااااااارد ا قتصاااااااااااد ) اااااااااايمس  ااااااااااوار

(، اذ ان ا نفاااااااق العااااااام  230،ص1988اسااااااترو ،

المبا اار يتمثاال بالساال  والداادمات التااي تقااوم الوحاادات 

اذ يعاد ا نفااق العاام علاى  ،الحكومية المدتلفة ب رائيا

هاا ه المااوارد ماان الساال  والداادمات المقياااس لقيمتيااا 

الحكااومي فانااه  الااى اإلنفاااقا قتصااادية، امااا بالنساابة 

نه مبل  نقادي يدارج مان ال ماة المالياة للدولاة يعرف با

)عبااد  احاادى تن يماتيااا بياادف ا ااباع حا ااة عامااة أو

هي عبارة  ذإ (.243،ص1987الكريم تادق بركات،

نفاقيا  دص عام من ا ل تلبية إيقوم بعن مبال  نقدية 

 اااراء  أوحا اااات عاماااة كتقاااديم الدااادمات للماااولفين 

الساال  والمساااعدة فااي تلبيااة احتيا ااات فئااة ماان فئااات 

الم اااري  ا قتصااادية وا  تماعيااة  إقامااة أوالمجتماا  

، 1986عبااااد المجيااااد ر اااايد التكريتاااااي، المدتلفااااة )

ن النفقااة أ. ماان خااظل المفاااهيم السااابقة ناارى (126ص

  -على: محاور رئيسية ت تمل  ةالعامة تتألف من ثظث

ان الدولاااة او احاااد  -نقااادي : ا نفااااق العاااام مبلااا  -1

 يماتياااا ا دارياااة ومااان ا ااال قيامياااا بوليفتياااا تن

المالية عن طريا ا نفااق مان ا ال تساديد وا اباع 

فر هنااك مبلا  االحا ات العاماة لا له يجا  ان يتاو

نقاادي، اي ان الدولااة وماان ا اال ا ااباعيا للحا ااات 

العامة تقوم بعملية ا نفاق من ا ال الحصاول علاى 

والدااادمات ومااانح المسااااعدات وا عاناااات السااال  

وان هااا ا ا نفااااق  ،ا  تماعياااة والثقافياااة وبيرهاااا

يكون ب كل نقدي، اذا المقصاود بالنفقاة العاماة هاو 

قياااام الدولاااة بااادف  نفقاتياااا بصاااورة نقدياااة ولااايس 

 ،1990لفتااا  عبااد المجيااد، بصااورة عينيااة )عبااد ا

بياار النقديااة  إلااى المااواردبالنساابة  أمااا ،( 43ص 

 إياااراداتي مااان خظلياااا تحصااال الدولاااة علاااى التااا

مقاباال مثاال الساادرة  وماان دون إ باريااةوبصااورة 

وا ساتيظء او قاد يكاون مقابال  ازء بسايط ومحادد 

لااابعض المزاياااا العينياااة كالساااكن المجااااني لااابعض 

ماااولفي الدولاااة فأنياااا   تنااادرج ضااامن الصااايغة 

ماان (.  193ص ، 1984النقديااة )مجاادي  اايا ، 

قتصااادي فاي الوقا  الااراهن ن الفكار ا أهناا نارى 

 يد ارتفاعات في حجم ا ساتددام للنقاود باد  مان 

محليا من ا ال  وإحظلياا ستددام للوسائل العينية 

المعااااامظت الحكوميااااة لقضاااااء الحا ااااات  إ ااااراء

هاا ا ا ساالو  لااه  ملااة ماان العامااة للمجتماا  وان 

 -:  يأتيمن ابر ها ما التي المزايا 

المجتما  فاي مساالة  أفارادمبدأ المساواة بين  إحظل -أ

 المب ولة.تقسيم  يودهم 

 أفارادترتين سياسة مبادأ العدالاة ا  تماعياة باين  - 

 العامة.المجتم  في عملية تو ي  النفقات 

عناد تنفيا   اإلداريةالقضاء على العقبات والم اكل  -ت

 سيولة المراقبة لألسلو . فضظ عنسلو  ه ا اإل

 ادص  أوالعاام مقادم مان قبال هيئاة عاماة  اإلنفاق -2

 أنالنفقااات العامااة يجاا   إعاادادعمليااة  إن -عااام :

القااانون العااام والمتمثاال  أ ااداصتصاادر ماان قباال 

سياسااااتيا وذلاااه بصااافتيا بالدولاااة علاااى اخاااتظف 

تااااحبة السااايادة وان المباااال  النقدياااة التاااي تنفقياااا 
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الدولااة تكااون ماان ا اال تنفياا  م اااريعيا وممارسااة 

وذلااه مااان خااظل ساالفة وسااايادة  ،العامااةمياميااا 

ن النفقااات العامااة يجاا  ان أالدولااة، ماان هنااا ناارى 

يكون اتادارها مان قبال  ادص عاام او مان هيئاة 

، ( 319ص ،2002عامة )مرسي السيد حجاا ي، 

ي العامة التي تنفقيا الدولة ف الى النفقاتاما بالنسبة 

التي تكاون مقارباة ممارساتيا لألن فة ا قتصادية 

لألن اافة ا قتصااادية التااي يمارساايا ا فااراد مثاال 

الم روعات ا نتا ية التاي تتو هاا فأنياا تعاد نفقاة 

، 2011خاتااة وليساا  نفقااة عامااة )علااي  ااوادي،

 (. 15ص

ان اليدف  -ا نفاق العام ييدف الى تحقيا نف  عام : -3

اتااادار النفقاااات العاماااة يجااا  ان يكاااون مااان وراء 

المجتما  بصاورة  لغرض تحقياا النفا  العاام ألفاراد

عامااة وا ااباع حا ااااتيم العامااة وتحقيااا المصاااالح 

العامة فظ يمكان ان نفلاا تعبيار النفقاة العاماة علاى 

النفقات التي   يترت  علييا ا باع حا ات عاماة او 

وان ه ا ا مار يرتكاز علاى مبادأين  ،تحقيا نف  عام

ن اوليماا هاو ان النفقاات العاماة ترتكاز علاى ياساسي

عان  ةنيابا  باع حا اات عاماةإبولة تقوم مبدأ ان الد

ا فااراد وانيااا تكااون ملزمااة علااى تحقيااا نفاا  عااام 

وذله من خاظل ا اباع الحا اات العاماة، اماا المبادأ 

الثاني فانه يتمثل بمبادأ التسااوي باين افاراد المجتما  

العاماة )د. سنوساي علاي، في عملياة تحمال ا عبااء 

يد ، كماااا ان مفياااوم النفااا  العاااام  ااا( 6ص 2016

توسااااعا لي ااااتمل علااااى تحقيااااا اهااااداف اقتصااااادية 

ة وا تماعياة وذلاه ماان خاظل تقااديم ا عاناات النقدياا

، او قاااد يكاااون والعينياااة علاااى العماااال والماااولفين

ة هااو تحقيااا ا سااتقرار الغاارض ماان النفقااات العاماا

ذلاه مان خاظل عملياة الحاد مان لااهرة ا قتصادي 

طرياا وذلاه عان  اإلقليمياة،البفالة وتحقيا التنمياة 

دة ) ساااعيد التوسااا  فاااي المنااااطا العمرانياااة الجديااا

 . ( 448، ص 2003عتمان ، 

  

   العامة: تقسيمات النفقات-   

ان عمليااة دراسااة وتحلياال ا نفاااق العااام وادارتااه        

لفااة يتفلاا  ماان قباال الدولااة او احاادى ا يزتيااا المدت

رف بأو ياااه نفاااق أل اال التعااتقساايم الييكاال العااام لإ

 من التقسيمات التاي ان هناك عددأ، ل له نرى المدتلفة

، وان عمليااة تحديااد تاادرج تبعااا لتعاادد معااايير التقساايم

 ألنيااتقسيمات النفقات العامة تح ى بأهمية كبيرة ذله 

التاي مان ابر هاا تيدف الى تحقيا  ملة من ا هاداف 

بموا نة الدولة سيولة اعداد وتيابة البرام  المتعلقة 

 وبالنتيجاةمة تنادرج ضامن حسااباتيا اذ ان النفقات العا

يضمن ترتي  تله الحسابات وبالمحصالة النيائياة فاان 

ولة اعاااداد وتااايابة وتنفيااا  ذلاااه سااايردي الاااى ساااي

، كماااا ان هااا ه التقسااايمات تسااايم فاااي تحقياااا البااارام 

اذ ان الدولاة عناد  ،الكفاءة والفعالية فاي تنفيا  الميزانياة

نيااا سااوف تنفياا  الدفااة الماليااة علااى ساابيل المثااال فأ

تحتااج الااى تقسايم النفقااات العامااة لكاي يتساانى للجيااات 

. ان ياايم وقياااس كفاااءة تنفياا  كاال برنااام المساارولة تق

التفااور الاا ي  اايده مفيااوم الدولااة و يااادة تاادخليا فااي 

فااي  األثاارالن ااطات ا قتصااادية وا  تماعيااة كاان لااه 

 ةسالة تقسايم النفقاات العاماة نتيجاحول م األهمية يادة 

العااام وتااوره واخااتظف اثاااره  اإلنفاااق أو ااه   دياااد

ليارت الحا اة الاى تفاوير ها ا التقسايم ذلاه  ومن ثام

يمكان ل له  محددة، وأهدافامتعددة  أبراضاتددم  ألنيا

الاااى  ملاااة مااان التقسااايمات  ان نقسااام النفقاااات العاماااة

 أبر ها:التي من الن رية 

يقاوم ها ا التقسايم  -التقسيم الوليفي للنفقات العاماة : -أ

طبيعااة الوليفااة التااي تقااوم بيااا الدولااة  أساااسعلااى 

الن ااط الحكاومي والتي من خظليا يمكن بيان حجام 

المدتلفاة، اذ ان الولاائف  اإلنفااق أو اهعن طرياا 

الرئيسااااااية ت ااااااتمل علااااااى الوليفااااااة ا  تماعيااااااة 

ت العاماة ستقسام وا قتصادية ل له فاان تقسايم النفقاا

هااااي النفقااااات ا داريااااة للدولااااة  أقسااااام ةالااااى ثظثاااا

والمتمثلاااة بنفقاااات الااادفاع وا مااان ونفقاااات السااالفة 

فياي  الت ريعية والقضائية وبيرها، اما القسم ا خر

ال ي يكاون الغارض منياا النفقات ا  تماعية للدولة 

تحقيا وتلبية ا براض ا  تماعية للدولة والمتمثلة 

 ،وتااوفير امكانيااة التعلاايم ،لألفاارادالصااحي بالتااامين 

واعانة الفئات المحروماة فاي المجتما  وبيرهاا مان 

النفقااات ا  تماعيااة التااي ت ااب  الجاناا  ا  تماااعي 

للمااواطنين، امااا القساام ا خياار فانااه يتمثاال بالنفقااات 

ا قتصادية للدولة حي  اناه ي اتمل علاى كال نفقاات 

الدولاااة المنفقاااة لغااارض تحقياااا اهاااداف اقتصاااادية 

ة عاان طريااا كالم اااركة فااي الن اااطات ا قتصااادي

ا ساااتثمارات فاااي الم ااااري  ا قتصاااادية المدتلفاااة 

ا عانات والمنح ا قتصادية المقدماة مان فضظ عن 

خالاد  احاذة  قبل الدولة مان ا ال  ياادة ا نتااج ) د.

 .(63ص ،2008 ، هير  امية، د. احمد خفي 

ان تقسااايم  -التقسااايمات الدورياااة للنفقاااات العاماااة : - 

وريتيا يقسم الى قسامين النفقات العامة على اساس د

، حيااا  ان مااا نفقاااات عاديااة ونفقاااات بياار عادياااةه

النفقات العادية تتجدد خظل كل فتارة  منياة اي انياا 

تتميااز بااالتكرار وا نت ااام وتكااون بصااورة دوريااة 

ودائمااة وان هاا ه النفقااات يكااون ماان الساايل عمليااة 

تلف ه ه النفقات مان سانة الاى تقديرها ويمكن ان تد

بياار العاديااة فانيااا  الااى النفقاااتلنساابة ، امااا بااخاارى

تتمثل بالنفقات التي لم يكان متوقا  حادوثيا والتاي   

تحااادث بصاااورة دائماااة ودورياااة اي انياااا   تتكااارر 

بصورة عادية ومنت ماة ومان ابار  امثلتياا النفقاات 

لكااااوارث الفبيعيااااة كااااالز  ل علااااى الحاااارو  وا

 .وبيرها

ان النفقااات  -النفقااات الحقيقيااة والنفقااات التحويليااة : -ت

الحقيقية هي النفقات التي تعمل علاى تنمياة ا نتااج 

وبصورة مبا رة والتاي يمكان ان  ،الجاريالقومي 

ذلاااه  ن  ،يفلاااا عليياااا ايضاااا بالنفقاااات المنتجاااة
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الدولاااة مااان خظلياااا ساااوف تحصااال علاااى السااال  

 مينوالدااادمات، وان هااا ه النفقاااات تقسااام الاااى قسااا

( ا ولااى نفقااات 445، ص2003 ،)سااعيد عتمااان

 فااايحيااا  تااارثر هااا ه النفقاااات  رأساااماليةحكومياااة 

ا نتاااج القااومي عاان طريااا  يااادة مسااتوى الفلاا  

الزيااادة فااي حا  المن ااأة ا نتا يااة  وماان ثامالفعاال 

 على عملية  يادة ا نتاج، اماا القسام ا خار فيتمثال

ل علااى الاا ي ي اتمبالنفقاات الحكوميااة ا ساتيظكية 

كااال م اااتريات الحكوماااة مااان مساااتلزمات ا نتااااج 

الظ ماااة لتساااير والسااال  ا ساااتيظكية والدااادمات 

لااة المرافااا العامااة والقيااام بالولااائف العامااة للدو

. امااا بالنساابة والولااائف ا داريااة بصااورة خاتااة

  تااردي الااى  يااادة  فأنياااالتحويليااة  الااى النفقااات

هااا ماان ا نتاااج بصااورة مبا اارة وانمااا يكااون اثر

ال  نقدياة خظل تحويل القوى ال رائية او تحويل مب

، اي ان الدولاة فاي عمليااة باين ا فاراد والجماعاات

ا نفاق   تيدف من ورائياا الاى اكتساا  سالعة او 

خدمة وانما الغرض من ذله هو تحقيا توا ن بين 

طبقااات المجتماا  عاان طريااا اعااادة تو ياا  الاادخل 

ال من فئاات معيناة بعض الم تأخ والثورة، اذا انيا 

وتو عه على فئات اخرى دون مقابال وتكاون ها ه 

النفقااات علااى  ااكل اعانااات ومساااعدات ا تماعيااة 

مدتلفاااااااة كالضااااااامان ا  تمااااااااعي وا عاناااااااات 

ان النفقااات التحويليااة يمكاان  ا  تماعيااة ا خاارى .

التاي ى قسمين نفقاات تحويلياة اقتصاادية ان تقسم ال

اماا  ا قتصاادي،يكون اليدف منيا تحقيا التاوا ن 

القسم ا خر فيتمثال بالنفقاات التحويلياة ا  تماعياة 

 ومااان دوناذ ان هااا ه النفقاااات تااادف  نقااادا او عيناااا 

مقابال وتقادم لاابعض الم ااري  وا فاراد او طبقااات 

 ا  تماعية.المجتم  من ا ل تدفيض النفقات 

 

  العامة: االقتصادية للنفقات  اآلثار- 

  

 -القممومي:  اإلنتمما النفقممات العامممة علممى  أثممر -أوال: 

التي من من خالل جملة من المحاور  األثريشتمل هذا 

 -أبرزها: 

النفقاات العاماة علاى قادرة ا فاراد علاى العمال  أثر -أ

  -وا ستثمار: وا دخار 

ان ا نفاااق علااى المراكااز العامااة التقليديااة كالاادفاع 

 لإنتااج،وا من الداخلي والعدالة تعتبار ضارورية 

ذله ألنيا تعمل على تييئاة ال اروف التاي يصاع  

باادونيا ا نتاااج حياا  انيااا تااوفر ا ماان والفمأنينااة 

لألفااراد ماان ا اال قياااميم بالن اااط ا نتااا ي اذ انيااا 

تزيااد ماان امكااانيتيم علااى ا دخااار وكاا له  يااادة 

قااادرتيم علاااى ا ساااتثمار فاااي حاااال وضااا  تلاااه 

الييئاااات  المااادخرات القابلاااة لظساااتثمار فاااي ايااادي

 ا ساتثمار،العامة او الداتة التي تعمل في مجاال 

على قدرة ا فاراد علاى سوف ترثر  فأنيا وبالنتيجة

 وا ستثمار.العمل وك له قدرتيم على ا دخار 

  -اثر النفقات العاماة علاى انتقاال عناتار ا نتااج : - 

ان النفقااات العامااة تاارثر بالنااات  القااومي ماان خااظل 

اج ماان مكااان الااى اخاار وذلااه انتقااال عناتاار ا نتاا

عن طريا الدور الوليفي للدولة وال ي ييدف الى 

فلاا  ا ماار اعااادة ا ااباع الحا ااات العامااة لاا له يت

الن ر في عملياة تو يا  عناتار ا نتااج مان ا ال 

، تجديااد ا نتعاااق ا قتصااادي للبلااد المساااهمة فااي

ك له فان النفقات العامة ترثر على ا نتااج القاومي 

قاااااال عناتااااار ا نتااااااج الاااااى بعاااااض نتيجاااااة  نت

ا ستددامات التي يعزف عنياا القفااع الدااص او 

يكااون ا تجاااه نحوهااا بصااورة اقاال مثاال م اااري  

البح  العلمي والتدري  والتعليم والصحة وبيرها 

علااااى اثاااار ضاااادامة هاااا ه ا سااااتثمارات وكاااا له 

وبا له فاان الدولاة  األربا ،وقلة العراقيل ا دارية 

ي فاااان لياااا اثااار علاااى الناااات  وبالتاااالتتجاااه نحوهاااا 

، كمااا ان تو ااه ا نفاااق العااام نحااو انتاااج القااومي

السل  والددمات ذات النف  الكبير للمواطنين ا مار 

فاان ذلاه  ومن ثامال ي يزيد من حجم الفل  علييا 

سوف يحدث اثرا ايجابيا على ا نتااج القاومي عان 

ا نتااااج الاااى هااا ه السااال   طرياااا انتقاااال وساااائل

 .دماتوالد

 -اثر النفقات العامة على القدرة ا نتا ياة القومياة : -ت

ا نتا ية القومياة هاي القاوى المادياة يقصد بالقدرة 

لظنتاااج والتااي تتمثاال بااالموارد الفبيعيااة والقااوى 

، اماا بالنسابة املة وراس المال الفناي وا نتاا يالع

النفقاااات العاماااة علاااى القااادرة ا نتا ياااة  الاااى أثااار

القومية عن طريا تنمية العامل ا نتا ي فاناه  باد 

من تقسيم النفقات الى قسمين هما نفقاات اساتثمارية  

  رأساامالية او انتا يااة    والتااي تسااتددم فااي بناااء 

الرأس المال ا  تماعي وم روعات البنى التحتية 

رأس ين من ا ال ا اباع حا اات عاماة بيادف تكاو

مال آل ال ا ساتثمار، وان ها ا الناوع مان النفقاات 

يردي الى  يادة حجم الدخل القومي ورف  مساتوى 

، اماااا القسااام كفااااءة ا نتا ياااة لظقتصااااد القاااوميال

ا خااار فيتمثااال بالنفقاااات ا ساااتيظكية او الجارياااة 

والتااي تعماال علااى  يااادة القاادرة ا نتا يااة القوميااة 

ات التعلااايم والبحااا  كاإلعاناااات ا  تماعياااة ونفقااا

ياادة العلمي والتدري  والصحة والتي تاردي الاى  

 .ا نتاج القومي

 -الفعلي: النفقات العامة على الفل   أثر -ث

ان الفلاا  الفعلااي بصااورة عامااة يتكااون ماان طلاا  

على اموال ا ستثمار وا ستيظك وان حجم الدخل 

القااومي يتوقااف علااى مسااالة فاارض ثبااات القاادرة 

ا نتا ية القومية علاى الفلا  الفعلاي   اي الفلا  

 ،“المتوقاا  علااى كاال ماان ا سااتثمار وا سااتيظك 

ماان  اميماا اوباا له فااان النفقااات العامااة ت ااكل  اازء

جاام الفلاا  الفعلااي الاا ي ياازداد ماا   يااادة تاادخل ح

التاااأثير المو ااا   نأكماااا  ا قتصااااد،الدولاااة فاااي 

للفل  الفعلي على النفقات العامة سوف يرثر على 

وان  ، يااادة حجاام ا نتاااج القااومي وحجاام الت ااغيل
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الاا ي بماادى مرونااة الجيااا  ا نتااا ي  يتااأثرذلااه 

  أخرى. إلىيدتلف من دولة 

  -االستهالك: النفقات العامة على  أثر -ثانيا: 

علااى ا سااتيظك بصااورة مبا اارة ياارثر ا نفاااق العااام 

وذله عن طريا النفقات العامة ا ستيظكية التي تقاوم 

الدولة بتو يعيا على ا فراد وبصورة رواتا  وا اور 

ان  ا  ااتراكية.فااي البلاادان  األفارادتكااد ت اامل بالبيااة 

ماة علاى ا ساتيظك يقصاد ا ثار المبا رة للنفقات العا

، وان ها ه الزيادة في حجم الفل  ا ساتيظكيبيا تله 

النفقااات تاارثر فااي ا سااتيظك القااومي ماان خااظل قيااام 

الدولة بتوفير السل  ا ستيظكية لبعض افاراد المجتما  

ال باااد  مااان تو يااا  كاااأفراد الجااايس علاااى سااابيل المثااا

ا سااتيظك ، اذ انااه يعااد نوعااا ماان تحوياال الاادخول لياام

، يضاف الى ذله فاناه د  من قيام ا فراد بي ه الميمةب

يمكاان ان تقاااوم الدولاااة بتو ياا  الااادخول مااان مرتباااات 

والعمال مقابال ماا  للمولفينوا ور ومعا ات ومكافأة 

يقدموناااه مااان اعماااال اذ ان الجااازء ا كبااار يدصاااص 

 ياادة در اة ا  اباع ا مار الا ي  ومان ثاملظستيظك 

 .ا ستيظك القوميستوى يعمل على رف  م

 -اثر النفقات العامة على توزيع الدخل : -ثالثا:

ان مبدأ العدالة في تو ي  الدخل يعاد واحادا مان ابار   

، اذ تساعى الاى تحقيقياا الدولاةا هداف الرئيساية التاي 

ان الياادف ماان هاا ه النفقااات هااو عمليااة اعااادة تو ياا  

ياا  ان الاادخل ماان حالااة الظعدالااة الااى حالااة العدالااة ح

الجمااعي يقتار  مان قادرة الدولاة فاي تحقياا ا  اباع 

الااا ي يساااعى ا فاااراد للوتاااول الياااه مفياااوم العدالاااة 

ئاات فان ذله يعمل على حدوث تقار  باين ف وبالنتيجة

مااااان العدالاااااة  المجتمااااا  المتباعااااادة وحصاااااول ناااااوع

الادخل باين  ا  تماعية ومن ا ل تحقياا اعاادة تو يا 

اون بااين ون هناااك تعااطبقااات المجتماا   بااد ماان ان يكاا

، حياااا  ان الضاااارائ  الضاااارائ  والنفقااااات العامااااة

التصاعدية ليا دور كبير في عملية استقفاع  زء ميم 

يمكن تحويليا الاى الفبقاات  ومن ثممن الفبقات الغنية 

الفقيارة عان طرياا النفقااات العاماة ومان خاظل ا ااكال 

يمكاان  وماان هنااامتعااددة كاإلعانااات والماانح وبيرهااا 

م مساااااعدة الفبقااااات الفقياااارة فااااي تحسااااين مسااااتوياتي

الااى ، امااا بالنساابة المعا ااية واعااادة الاادخل لصااالحيم

تقاادير در ااة اعااادة تو ياا  الاادخل بااين افااراد  عمليااة

المجتم  فيمكن حسابه من خظل معرفاة حجام ا لتازام 

الضاريبي الاا ي يقاا  علااى الفاارد ومقارنتااه ماا  النفقااات 

نادما يكاون حجام النفا  اكبار مان فع العامة التاي يتلقاهاا

 امقدار الع ء فان اعادة تو ي  الادخل   يكاون تاالح

 . لألفراد والعكس تحيح

 

 

   -التضخم: على  أثرهاالسياسات االنفاقية  -: رابعا

السياسااة  إن -التضاادم: السياسااة ا نفاقيااة وضاابط  -أ

ا نفاقياااة تساااعى الاااى محاولاااة الحاااد مااان لااااهرة 

التضاادم او تدفيضاايا وذلااه ماان ا اال العماال علااى 

اذ  لألسااعار،تحقيااا ا سااتقرار فااي المسااتوى العااام 

ان  يادة حجم النفقاات العاماة هاو الا ي ياردي الاى 

ن أت التضدم وتوسعه ل له فان السياساة ا نفاقياة 

حي   العامة،تكون من خظل مسألة خفض النفقات 

ان ذله سيترت  عليه اندفاض في الناات  والعمالاة 

ماااااير  )توماااااسعليااااه فااااي ا ئتمااااان اكثاااار ممااااا 

. يضاااف الااى ذلااه ( 432ص ، 2002واخاارون، 

فااان سياسااة الميزانيااة ليااا دور رئيسااي وكبياار فااي 

عملياااة الرقاباااة علاااى مساااار التضااادم وذلاااه عااان 

طريا ا نفاق الحكومي وعلى اختظفاه ساواء كاان 

نفاقا استيظكيا او استثماريا اذ اناه يمكان السايفرة ا

عاا للوضا  على ه ا ا نفاق ارتفاعاا او اندفاضاا تب

، ان سياساااة ا نفااااق ا قتصاااادي فاااي ذلاااه البلاااد

الحكااومي تعماال علااى تاان  عجااز او فااائض فااي 

الميزانيااااة ماااان ا اااال الساااايفرة علااااى الضااااغوط 

التضدمية ه ا ما  ا خا  بعاين ا عتباار ال اروف 

ضاع الداتة بحركة الن اط ا قتصادي مان وا و

)باا ي حي  ممارسة الحكومة لسياساتيا ا نفاقياة 

، كماااا ان العجاااز فاااي ( 65ص ، 2006، عناياااة

وذلاااه الموا ناااة يمكااان ان تقاااوم الدولاااة بتحويلاااه 

و مان خااظل بمساارين اماا عاان طرياا ا قتااراض ا

، اماا بالنسابة للتضادم فاناه ا تدار النقدي الجدياد

، اذ ان خااظل انقاااص ا نفاااق الحكااومي يكااون ماان

الرقابة علاى ا نفااق العاام تسااهم فاي  ياادة ورفا  

مساااتويات ا نتااااج وبالتاااالي فأنياااا ساااوف تحقاااا 

معد ت الفلا  الكلاي وبالقادر المفلاو  مان ا ال 

لمرباو  باه مان حجام التولياف تحقيا المستوى ا

، ماان خااظل مااا تقاادم نظحااا بااان السياسااات الكاماال

التوسعية تعمل على  ياادة معادل ا ساعار ا نفاقية 

وان ه ا يعود الى طبيعاة الييكال التن يماي للعملياة 

ا نتا ية وبصاورة خاتاة فاي الادول النامياة التاي 

لبدء في الزمنية وذله من عملية اتفول فييا الفترة 

، كماا ان السياساة ا نفاقياة ا نتاج الى نياياة تحققاه

ن طريقيااا عااظج تعاد اداة او وساايلة فعالااة يمكاان عاا

ا  ماااات ا قتصاااادية المدتلفاااة وذلاااه مااان خاااظل 

تأثيراتيا المبا رة ودورها الفعال في عملية التحكم 

بال واهر التضدمية او ا نكما ية وذلاه مان ا ال 

، يا التاوا ن وا ساتقرار ا قتصااديالتوتل لتحق

حي  انيا في حا ت التضادم فاان مان الضاروري 

لحكااومي وذلااه لغاارض التقلياال ماان حجاام ا نفاااق ا

، وان هااا ا حقياااا او تولياااد فاااائض فاااي الميزانياااةت

الفااائض يتباا  حجاام الفجااوة التضاادمية التااي نياادف 

، 2000)الساااااايد عبااااااد الواحااااااد، الااااااى عظ يااااااا 

إن النفقاااات العاماااة اليادفاااة إلاااى تقليااال  .(349ص

فاعليتيااا أقاال فااي التااأثير علااى  العااام تكااونالاادين 
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إلااى  يااادة دف تياا مسااتوى األسااعار ماان تلااه التااي

القاااااوة ال ااااارائية لأل اااااداص، مثااااال اإلعاناااااات 

ا  تماعية، كما أن تركيز النفقات على ا ستيظك 

أو ا ستثمار يكاون لاه أثار مدتلاف علاى األساعار، 

إلاى  فإذا و ي  النفقات لظستثمار فاإن ذلاه ياردي

ذلاه هاو  والساب  فاياندفاض نسابي فاي األساعار 

 ىويكاااون مساااتو ياااادة العااارض علاااى الفلااا ، 

التوا ن عند مستوى من األسعار أقل من المستوى 

أمااا إذا و ياا  النفقااات العامااة لت ااجي   .السااابا

ا ستيظك، فاإن ذلاه سايردي إلاى ارتفااع مساتوى 

األسعار و الساب  فاي ذلاه هاو  ياادة الفلا  علاى 

ادة قاااد تتوقاااف لتعااااود العااارض، لكااان هااا ه الزيااا

اإلنتااج، افزا للمنتجين لزيادة كان  ح ا ندفاض إذ

لياا ا فااإن هاا ا األثاار يتوقااف أيضااا علااى مسااتوى و

الن اط ا قتصادي العام، فيكون أثر النفقات العامة 

فاي حالاة الركاود ا قتصااادي،  لايظاألساعار ق ىعلا

ل ى يرى الكثيار ايكون كبيرا في حالة ا  دهار، و

ماان علماااء الماليااة العامااة بضاارورة إتباااع سياسااة 

 كساد وانكما ية في حالةمالية توسعية في فترات ال

 ،2009 ،ا  نتعااااق ا قتصاااادي )طاااارق الحااااج

 (.144ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر ا نفاق ا ستثماري وا ستيظكي على  (1 كل )ال

 . التضدم في ا  ل الفويل

 .المصدر: من عمل الباحثين 

 

   -سياسة القروض الداخلية والدار ية : - 

القاروض الداخلياة ان الدولة تقوم باستعمال سياسة 

من ا ل الحد او تدفيض حجم ا نفاق داخال ساوق 

، وهنا يج  لسل  وسح  الفائض من دخل ا فرادا

علااى الدولااة ان   تعماال انفاااق هاا ه القااروض فااي 

، ولكاان عيا الداتااة او قفاعاتيااا المدتلفااةم اااري

الغاية من ذله محاولة التقليل وبقدر المستفاع مان 

كان من قبل ا فراد او من العام سواء حجم ا نفاق 

قبل الحكومة وذله بيدف المحاولة من تقليال حجام 

تااال فاااي المجتمااا  )ساااعيد هتاااات، التضااادم الحا

( ، فاي مقابال ذلاه فاان ها ا المباادأ  74، ص2006

التي من ابر ها هاو ان وا ه بعض ا عتراضات ي

الدولة تتحمل ا عباء وذله من خظل دفعيا لنفقات 

الدين العاام والا ي يكاون علاى  اكل فوائاد يحصال 

علييا الفرف او الجية المانحة او المقرضة ساواء 

كاناا  افاارادا او مرسسااات، وان ا عتااراض علااى 

هاا ه السياسااة يكماان ماان خااظل احتفااال الحكومااة 

وتاا وان القاروض بالقروض بصورة فائض خص

التااي يااتم تو يييااا نحااو تحقيااا الساال  ا سااتيظكية 

والتااي   يترتاا  علااى اسااتعماليا اي عوائااد تساااهم 

فاان  ومان ثاممن خزانتياا في سداد تله ا لتزامات 

)سااعيد  ذلااه سااوف يترتاا  عليااه اعباااء اضااافية 

. عموما فاان الساير علاى (74، ص 2006هتات ، 

ص من فجوة التضدم ه ا المبدأ   يعمل على التدل

وانماا قاد ياتمكن مان تحقياا  ،خظل ا  ال القصاير

ذله في ا  ل الفويل وبصورة خاتة عنادما ياتم 

ت ااغيل كاال هاا ه القااروض وتحويليااا أل اال  يااادة 

لت اااغيل فاااي الفاقاااة ا نتا ياااة و ياااادة مساااتوى ا

. ان ( 60، ص2006ا قتصاااااد )احمااااد الجااااظل، 

راك والوعي لدى الفاعلية لي ا المبدأ تتب  مدى ا د

، وكا له افرادا او مرسسااتالمدخرين سواء كانوا 

الحااوافز فضااظ عاان تباا  مسااتوى الاادخل الفااردي ي

الممنوحاااة مااان قبااال الدولاااة مااان ا ااال رفااا  حجااام 

المدخرات من هنا تتبين ا همية الكبرى لي ا المبدأ 

في مساالة المحاولاة نحاو تقليال حجام التضادم وماا 

ن طريااا دفاا  اء عاايترتاا  علااى الدولااة ماان اعباا

يمكاان ان نثباا  ماادى  وماان ثاام، الفوائااد للمقرضااين

الفاعلية والنجا  لي ا المبدأ وذله عن طرياا حجام 

ا عباء التي تتحملياا الحكوماة والا ي سايردي الاى 

رف  معد ت الضريبة من ا ل تقليل حجام ا نفااق 

داخل سوق السل  وخفض الفل  على السل  ا مر 

لفجاااوة حجااام ااندفااااض فاااي الااا ي يترتااا  علياااه 

. ان القااااروض التضاااادمية ومسااااتويات ا سااااعار

همااا قاااروض ن ين رئيساااييم الاااى نااوعسااالعامااة تق

، اذ ان ا ولاااى تعمااال حقيقياااة وقاااروض تضااادمية

على تحقيا ا ستقرار في المستوى العاام لألساعار 

ذله بان ه ه القروض تن ا في ا ساس عن طريا 

عملية من ا فراد وكا له وحادات القفااع الدااص 

ن خااظل ا كتتااا  فااي سااندات القااروض العامااة ماا

وبي ا فان ه ه المدخرات ستكون  ازءا مان القاوى 

يمكان تحقياا ال رائية الحالياة فاي ا قتصااد وبيا ا 

الاا ي ا سااتقرار فااي ا سااعار، امااا النااوع الثاااني 

في ا سااس  فأنيا تن أ ،يتمثل بالقروض التضدمية

عاان طريااا ا قتااراض ماان ا فااراد والمرسسااات 

ير المصرفية وذلاه عان طرياا عملياة ا كتتاا  ب

وه ه ا دخارات تأتي  ،في سندات القروض العامة

ماان خااظل الزيااادة فااي كميااة النقااود الناتجااة عاان 

نقاااادي او ا ئتماااااني ) نبياااال الروبااااي، التوساااا  ال

فانه مان ا ال دراساة  ومن ثم. ( 442، ص 1984
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في مكافحة التضادم   باد  وأثرهاالسياسة ا نفاقية 

حاول مساالة الفلا  من بيان ما  اء في الن رياات 

اذ تعتبر  يادة حجم الفل  الكلي النا م  والعرض،

عااان ا نفااااق علاااى العااارض الكلاااي عناااد مساااتوى 

الت غيل الكامل وبالتاالي ت يار الباوادر التضادمية 

فاي مسااتويات ا ساعار ا ماار الا ي يعفااي المجااال 

لتوا ن فاااي عملياااة تحدياااد للن رياااات الداتاااة باااا

 وماان ثاامالعواماال والضااوابط فااي  يااا  ا ئتمااان 

الاااتحكم فاااي تحركاااات ا ساااعار مااان ا ااال تحقياااا 

ان الن رياااات التاااي تااارتبط  الساااوق.التاااوا ن فاااي 

بعملية التوا ن ا قتصادي ت ير الى ان الدلال فاي 

التاااوا ن يكاااون مااارتبط ارتباطاااا وثيقاااا با رتفااااع 

ي يحاادث بصااورة الاا تاال فااي الفلاا  الكلااي الحا

مااان حجااام المعاااروض الكلاااي عناااد مساااتوى  أكبااار

الت ااغيل الكاماال ا ماار الاا ي يترتاا  عليااه حاادوث 

التضدم وبي ا يكون التضدم تابعا الى تلاه الزياادة 

 عنايااة، )بااا يالحاتاالة فااي حجاام الفلاا  الكلااي 

ن الزياااادة فاااي أمااان هناااا نااارى  (.94ص ،2006

الفجاوة ا نفاق العام سيترت  عليه اتساع فاي حجام 

 ا مار الا ي ،بين المعروض الكلاي والفلا  الكلاي

، اماا بالنسابة ينجم عنه لياور الفجاوات التضادمية

الرئيسااي الثاااني ماان القااروض العامااة  الااى النااوع

فيتمثاااال بااااالقروض العامااااة الدار يااااة وان هاااا ه 

القروض تدتلف عان القاروض الداخلياة مان حيا  

ذ العاا ء المااالي المترتاا  علااى ا قتصاااد القااومي ا

، ص 2003)عااادل العلااي،  مسااارانيباار  هناااك 

اذ   يترتا  ( احدهما يرتبط بددمة القاروض 183

عليااه اعباااء حقيقيااة علااى ا قتصاااد القااومي وانمااا 

فاراد تعمل على اعادة تو ي  الدخل والثروة بين ا 

، اماا خدماة القاروض والفئات ا  تماعية ا خارى

فاااي الدار ياااة فاناااه يترتااا  عليياااا اعبااااء حقيقياااة 

ا قتصاد القاومي تبعاا  لتزاماتياا المساتحقة عليياا 

للدااارج وبياا ا فانااه يجاا  تحوياال قساام ماان القااوة 

ال اارائية التااي تملكيااا الجماعااة الااى الدااارج وانااه 

يااااردي الااااى اسااااتدداميا ماااان  اناااا  المقرضااااين 

ا  ان  الى اقتفاع  زء من ثروة الجماعاة وها ا 

ماااا ، اه اندفااااض فاااي الرفاهياااة ا قتصااااديةسااايتبع

المساااار الثااااني فاناااه يتعلاااا بكاااون خدماااة الااادين 

ياا ضارورية لتحقياا الدار ي على الربم من كون

لددماااة القاااروض الدار ياااة  ادخاااار محلاااي كااااف

وتوفر قدر من العمظت ا  نبية الظ ماة مان ا ال 

تحقيااا هاا ه الددماااة، ا  انيااا ترتااا  عاا ء علاااى 

ميزان المدفوعات الداتة في البظد النامية وال ي 

العجاز تا  في ابل  ه ه الدول بكونه يعاني مان يم

الدائم ومن ثم فان ا دخار الظ م لددماة القاروض 

كااون علااى  ااكل فااائض العامااة ا  نبيااة يجاا  ان ي

 .قابل للتصدير

 

 

 السياسة االنفاقية واثرها على التضخم : الفصل الثاني

 ( ) االطار التطبيقي في االقتصاد العراقي

)االسمممتهالكي االنفممماق العمممام  مؤشمممرتحليمممل   -اوال : 

 على التضخم و اثره واالستثماري ( 

تبادل  نفاق العام وتفوره ا ثر البال  فايلقد كان لإ    

، فبعااد ان كاناا  ا فكااار الاارؤى وا فكااار ا قتصااادية

ا قتصااادية الكظساايكية قائمااة علااى رؤى تن اار الااى 

يقتصاار ا نفاااق العااام علااى انااه انفاااق اسااتيظكي وانااه 

علاااى ولاااائف الدولاااة الرئيساااية فقاااط متماااثظ بااااألمن 

والدفاع   سياسة الدولة الحارسة   ثم بعد ذلاه  ااءت 

ر مغاايرة لا له بأفكاا المدرسة الكينزية والقائمين علييا

الدولاااة الاااى التااادخل فاااي الحيااااة  اذ انياااا كانااا  تااادعو

ا قتصادية وذله من ا ل تحقيا ا هداف ا قتصاادية 

عااان طرياااا اساااتددام ادوات السياساااة  وا  تماعياااة

الماليااة والاا ي يناادرج ا نفاااق العااام ماان ضاامنيا   باال 

يعااد ا باار  ماان بينيااا اذ انااه ي ااكل دورا بااار ا فااي 

تحفياااز النماااو ا قتصاااادي وذلاااه مااان خاااظل النفقاااات 

 باألنفااااااااقالت اااااااغيلية   ا ساااااااتيظكية   والمتمثلاااااااة 

المدصااص ماان قباال الدولااة لاادف  رواتاا  المااولفين 

فرائااد  فضااظ عاانويليااة التم ا عانااات والماادفوعاتو

التاااي تكاااون قاااادرة علاااى تييئاااة القاااروض الحكومياااة 

المرتكزات بير المادية لعملية النمو ا قتصادي وذلاه 

من خظل ادامة المرافا العامة والددمات المقدماة مان 

الاى كونياا تادخل فاي تعزياز راس  باألضاافةقبليا ه ا 

ن اساسااايات العملياااة الماااال الب اااري والااا ي يعاااد مااا

اماا  ،ال التعليم وخلا المياارات الفنياةا نتا ية في مج

بالنساابة للنفقااات ا سااتثمارية فأنيااا ت ااتمل علااى تلااه 

تكااوين  النفقاات التااي يمكاان عاان طريقياا المساااهمة فااي

الاا ي يناادرج ماان ضاامنيا راس المااال القااومي الثاباا  

واآل ت والمعااااادات ا نفااااااق علاااااى  اااااراء المكاااااائن 

كااا له ا نفااااق علاااى البناااى التحتياااة مثااال ضاااي وا را

الفاارق والجساااور والمفااارات والماااوان  والمااادارس 

يرهااا ماان المراكااز الحيويااة ا خاارى والمست اافيات وب

التااااي تعماااال علااااى المساااااهمة فااااي مسااااالة تفااااوير 

المرتكزات المادية للنمو ا قتصادي سواء كان مبا را 

او بيااار مبا ااار، وبيااا ا يمكااان ان نمياااز باااين هااا ين 

لنوعين من ا نفااق تبعاا لدورياة حادوثيما اذ نارى ان ا

بالدوريااة والتكاارار خااظل النفقااات ا سااتيظكية تمتااا  

رية في عملية سير المرافا فترات معينه وتكون ضرو

، امااا بالنساابة للنفقااات ا سااتثمارية فأنيااا تكااون العامااة

ويكون اليدف منياا هاو لزياادة التاراكم بير ضرورية 

عان طرياا تنمياة راس الماال ب اقيه  الرأسمالي للدولة

الماادي والب ااري والاا ي يادخل ضاامن اباار  عناتااره 

ا تاااول الثابتاااة ونفقاااات البحااا  والتفاااوير وكااا له 

البعثات الدراسية ولكن ه ا   يمن  من ان تكون هنااك 

محاو ت من قبل القاائمين علاى رسام السياساة المالياة 

ه محور من ا ل  يادة ا نفاق ا ستثماري على اعتبار

السالعي وتكاوين راس  رئيسي في رف   انا  العارض

لقاااد كاااان لرفااا  العقوباااات ا قتصاااادية . الماااال الثابااا 
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وما  ايده مان  2003المفروضة على العراق بعد عام 

ارتفاعات هائلة في حجم ا يرادات والتوس  فاي حجام 

الجياااا  ا داري للدولاااة وان ااااء سااالم رواتااا   دياااد 

وبأرقااام كبياارة بالمقارنااة ماا  الفتاارة السااابقة وارتباااط 

وثياااا النفقاااات بعائااادات الصاااادرات النففياااة وب اااكل 

بصاورة واضاحة وكا له وعودتيا الى الساوق النففياة 

محاولاااة فضاااظ عااان ايااارادات النقاااد ا  نباااي   ياااادة

تعويض ا فراد مماا  ارى علاييم خاظل فتارات ال لام 

والحرمااااان التااااي وا يوهااااا خااااظل عقااااود الحصااااار 

ا قتصادي فان كل ذله ادى الى ارتفااع حجام النفقاات 

العامااة وعلااى  ااقييا ا سااتثماري وا سااتيظكي ساااعيا 

 ومان ثامت التي طال  البنى التحتياة لتعويض ا نتياكا

السااعي نحااو النمااو ا قتصااادي واعااادة بناااء مااا دمرتااه 

 الحاارو  اذ نااارى ان هناااك فاااوارق كبياارة فاااي حجااام

، فعلى اثر الزيادة التي ا نفاق العام خظل مدة الدراسة

الروات  وا ور العااملين ارتفا  حجام  يدتيا من ومة 

الاى  2003م ( فاي عاا4901961.8ا نفاق العام من )

مسجظ معادل نماو  2017( في عام 104158183.7)

% ( بلاا  فيااه معاادل النمااو   24.38مركاا  مقااداره )

( بعاد ان كاان 24.65%المرك  لألنفاق ا ستثماري )

( 3631159.2مااااا مقااااداره )  2003يبلاااا  فااااي عااااام 

اماااا  2017فاااي عاااام  (79508071.5ليرتفااا  الاااى )

ارتفعااا  مااان  ا ساااتثمارية فقاااد الاااى النفقااااتبالنسااابة 

الاااااااااااااااى  2003فاااااااااااااااي عاااااااااااااااام  (1270802.6)

وبمعادل نماو سانوي  2017( في عام 24650112.2)

%( وهااو باا له ي ااكل نساابة ماان 23.57مركاا  بلاا  )

حجم ا نفااق العاام   تحقاا حجام ا حتيا اات الكبيارة 

ماااان حجاااام ا سااااتثمار فااااي البنااااى التحتيااااة ومدتلااااف 

تكااون بياار قااادرة  بالنتيجااةالقفاعااات ا نتا يااة وهااي 

ا ماار الاا ي  ،علااى النيااوض بواقاا  ا قتصاااد العراقااي

يعااد ركياازة اساسااية لزيااادة حاادة الضااغوط التضاادمية 

حياا  بلاا  معاادل  ،وهاا ا بالفعاال مااا  اايدته تلااه الفتاارة

%( بعاد ان 11.31النمو المرك  للتضادم ماا قيمتاه ) 

ليصال الاى  2003( فاي عاام 181301.7ارتف  مان ) 

. اماااا خاااظل الفتااارة 2017ام فاااي عااا (813541.44)

فقااد  ااكل ا نفاااق العااام معاادل نماااو  2007 – 2003

بعااااد ان  اااايد  %( 68.28مركاااا  مقااااداره ) ساااانوي 

 2007( فاي عاام 39308348.5ارتفاعا ليصال الاى )

كااان خااظل هاا ه الفتاارة معاادل النمااو المركاا  لألنفاااق 

%( اما ا نفاق 73.25ا ستيظكي مو   الميل بل  ) 

%( ا  ان معاااادل نمااااو  50.89ا سااااتثماري فبلاااا  ) 

%( فاي  - 2.18ا نفااق العاام  ايد اندفاضاا مقاداره )

فضاظ على اثر الصدمات في اسعار النفط  2005عام 

ا خااتظل فااي ا نتاااج النففااي وم ااكلة اختناقااات  عاان

ا نتااااج فاااي العدياااد مااان القفاعاااات بفعااال افااارا ات 

، امااا 2006 – 2005ظل عااامي ع ا منيااة خااا وضااا

معدل نماو التضادم فقاد  ايد ارتفاعاا كبيارا بفعال ها ه 

ا ختناقات والصدمات محققا معدل نماو سانوي مرتفا  

( علااى التااوالي 53.2و)( 36.95) لياا ين العااامين بلاا 

بالنساابة لمعاادل النمااو الساانوي المركاا  للتضاادم  أمااا

-2008الفتارة ) أماا( 2.8%خظل ه ه الفترة فقد بلا  )

( فقااد  اايد ا نفاااق العااام فييااا ارتفاعااا ولكاان  2012

بنسااا  اقااال مااان الفتااارة الساااابقة بعاااد ان ارتفااا  مااان 

( فاااااي بداياااااة الفتااااارة ليصااااال الاااااى 67277196.6)

( في نياية الفترة محققا با له معادل 105139575.7)

% ( بلا  خظلاه معادل النماو  11.8)  نمو مركا  بلا  

%( وا ستثماري  9.71المرك  لألنفاق ا ستيظكي )

% ( وان هاااا ه الفتاااارة  اااايدت هااااي ا خاااارى 18.3)

اندفاضااا فااي معااد ت النمااو الساانوي اذ حققاا  معاادل 

علااى اثاار  (-17.37بلاا  ) 2009نمااو سااال  فااي عااام 

ة وتااااداعياتيا علااااى عوائااااد ا  مااااة الماليااااة العالمياااا

، اما بالنسبة لمعدل النماو المركا  للتضادم الصادرات

ضاااا بالمقارناااة مااا  الفتااارة فقاااد  ااايد هاااو ا خااار اندفا

 الااى الفتاارة%(، امااا بالنساابة  2.8السااابقة حياا  بلاا  ) 

( حقا ا نفاق العاام معادل  2017 – 2013ا خيرة ) 

%( بعد ان حقا فاي عاام -3.3نمو سنوي مرك  بل  )

( ليعاود ويااندفض 119127556.2ماا قيمتااه )  2013

في السانوات الظحقاة وبصاورة تدريجياة خاظل عاامي 

وبمعاااادل نمااااو ساااانوي سااااال  بلاااا   2015و  2014

، ا  اناااااه %( علاااااى التاااااوالي-26.18%( و ) 5.82)

( فااي عااام 104158183.7ارتفاا  مجااددا ليصاال الااى )

مركا  وبي ا يكون قد  اكل معادل نماو سانوي  2017

%( لألنفااق ا ساتيظكي  0.24مو   الميل مقداره ) 

ومعاااادل نمااااو ساااانوي مركاااا  سااااال  المياااال مقااااداره 

، اما التضدم فقاد حقاا ا ستثماري %( لألنفاق11.6)

%( ماان خااظل 1.34معاادل نمااو ساانوي مركاا  بلاا  ) 

مظح ااة نساابة مساااهمة ا نفاااق ا سااتيظكي المرتفعااة 

مقارنة م  نسبة ا نفاق ا ستثماري المندفضاة وعلاى 

طول فترة الدراسة فيي ب له تكون قد رسم  لنا واق  

يظكية التو ه الحكومي من ا ل ا باع الحا ات ا سات

يعمال علاى اهماال الجانا   المرقتة وه ا بادوره ساوف

المتمثل باألنفاق ا ستثماري ال ي تمتا  نسابة التنموي 

التااي   تلبااي علااى طااول فتاارة الدراسااة با ندفاااض 

مستوى الفمو  ال ي نرتجيه من ا ل النياوض بواقا  

ن أمن خظل ما تقدم يمكن ان نباين  ،ا قتصاد العراقي

لة في ا نفاق العام ساوف تتبعياا مروناة الزيادة الحات

كبيرة في  يادة النفقاات ا ساتيظكية والتاي تاردي الاى 

حدوث ا ثار التضدمية فاي ا قتصااد العراقاي بساب  

، ده الجياا  ا نتاا ي فاي ا ساتجابةالضعف ال ي ي ي

كما ان ذلاه ساينعكس علاى حجام النفقاات ا ساتثمارية 

ي ساااتردي الاااى حيااا  ان هيمناااة ا نفااااق ا ساااتيظك

ا ساااتثماري وبنسااا   لألنفااااقاندفااااض معااادل النماااو 

تفااوق ا ندفاااض الحاتاال فااي معااد ت نمااو ا نفاااق 

  .المالية للدولة ا ستيظكي اثناء انحسار الموارد
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 .(2017-2003)قتصاد العراقي للمدة مر ري ا نفاق العام والتضدم النقدي في ا  (1 دول رقم )

االنفاق  معدل نموه االنفاق العام معدل نموه التضخم النقدي السنة

 االستهالكي

االنفاق 

 االستثماري

2003 181301.7 ------ 4901961.8 ----- 3631159.2 1270802.6 

2004 230184.1 26.9 31521427.4 543 13608947.3 17912480.1 

2005 315259.01 36.95 30831142.6 (2.18) 14683390.5 16147752.1 

2006 483074.4 53.2 38806679.3 25.8 32778999.1 6027680.2 

2007 632029.8 30.8 39308348.5 1.29 32719836.2 6588512.3 

2008 648891.2 2.66 67277196.6 71.1 52301181.1 14976015.5 

2009 630713.1 (2.8) 55589721.1 (17.37) 45941062.5 9648658.5 

2010 646480.9 2.4 70134201.8 26.16 54580860.4 15553341.3 

2011 690248.7 6.7 78757666.3 12.29 60925553.4 17832112.8 

2012 724723.8 4.99 105139575.7 33.49 75788623.7 29350951.9 

2013 771106.12 6.4 119127556.2 13.3 78746806.3 40380749.9 

2014 783443.8 1.6 112192125.1 (5.82) 76741672.6 35450452.5 

2015 794412.01 1.4 82813611.3 (26.18) 55381792.2 27431819.1 

2016 797589.65 0.4 84134251.6 1.95 59702432.5 24431819.1 

2017 813541.44 2.01 104158183.7 23.79 79508071.5 24650112.2 

2003-2007 % 36.64  % 68.28  % 73.25 % 50.89 

2008-2012 % 2.8  % 11.8  % 9.71 % 18.31 

2013-2017 % 1.34  % (3.3)  % 0.24 % (11.6) 

2003-2017 % 11.31  % 24.38  % 24.65 % 23.57 

 

المجموعات ا حصائية  و ارة التدفيط والتعاون اإلنمائي، الجيا  المركزي لإحصاء وتكنولو يا المعلومات، -:المصدر

 البنه المركزي العراقي، المديرية العامة لإحصاء واألبحاث، المجموعة .السنوية، ن رات متفرقة

  مدتلفة.سنوات  المركزي،للبنه  اإلحصائية 
 

االسمممتهالكي ) االنفممماق العمممام قيممماس مؤشمممر  -:ثانيممما

عبمممر النممممو    علمممى التضمممخم  ( واثمممرهواالسمممتثماري

 القياسي

 صياغة وتوصيف النمو   -أ

اري بعد أنذ تناولنا دراسة ا نفاق ا ساتيظكي وا ساتثم 

 ا نعلاى التضادم مان الجانا  الن اري. نتناااول  وأثاره

باساااتعمال األساااالي    قتصااااديوا التحليااال ا حصاااائي

اإلحصااائية لمعرفااة ماادى التااأثير الاا ي يتركااه ا نفاااق 

فقاااد تااام  )ا ساااتيظكي وا ساااتثماري( علاااى التضااادم.

اسااتددام اساالو  ا نحاادار المتعاادد ماان قباال البااااحثين 

لوقااوف علااى التااأثير الاا ي يتركااه ا نفاااق ا سااتيظكي ل

الاااا ي يااارثر علااااى  (المتغياااار المساااتقلوا ساااتثماري )

 )المتغير التاب (. والمتغيرات هي:  تضدمال

 

الرمو  الداتة بالنموذج القياسي  (1الجدول )

 .ومعانييا ا قتصادية
 المعنى االقتصادي الرمو 

X1 ا نفاق ا ستيظكي 

X2 ا نفاق ا ستثماري 

Y التضدم 

bo , b1 معامظت الدالة 

Ui المتغير الع وائي 

 .نيالمصدر: من عمل الباحث

 

 

 

يتكااون النمااوذج ماان معادلااة واحاادة يقاادر علااى أساساايا 

 تأثير ا تفاق )ا ستيظكي وا ستثماري( على التضادم

  وكما يأتي:

   Y = f (X1,X2) 

Y = bo + b1 X1 - b2 X2 + ui 

 

 نفاق والتضخملمتغيرات اال (ADF)اختبار   -ب

االسممتهالكي )اإلنفمماق لمتغيممر  (ADFاختبممار ) .1

 :(2017-2003واالسمممتثماري( فمممي العمممراق للممممدة )
فااولر الموساا  لكاال ماان  –ديكااي  عنااد أ ااراء اختبااار

ا نفاااق ا سااتثماري وا سااتيظكي اتضااح ماان خااظل 

( أنذ السلساااااة الزمنياااااة بيااااار مساااااتقرة  2) الجااااادول

تبااين أنذ السلسااة الزمنيااة تعاااني ماان  الاا يبالمسااتوى  

 مساتقرةويتضح أنذ السلسة الزمنياة  ،و ود   ر وحدة

 ،% 5،  %1باااالفرق ا ول عناااد مساااتوى معنوياااة ) 

( المحتساابة هااي اكباار ماان t%(  وذلااه  ن قيمااة )10

(t( الحر اااة عناااد  ميااا  مساااتويات المعنوياااة )1 ,% 

%( وهاا ا يعنااي  أنذ السلسااة الزمنيااة خاليااة 10  ،5%

وباا له يااتم رفااض فرضااية العاادم  ،ماان  اا ر الوحاادة

  .والقبول بالفرضية البديلة

 

 



 

28 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                 (30-16صفحات )

 

 .وا ستيظكينتائ  اختبار ديكي فوللر لبيانات السلسلة الزمنية لمتغير ا نفاق ا ستثماري  (2الجدول )

 درجة السكون
المحسوبة  tقيمة 

 )الفرق األول(

 (tالقيم الجدولية لـ)

 عند سكون السلسلة

المحسوبة  tقيمة 

 )المستوى(
 المتغيرات

 

I(1) 

 

3.80311- 

2.7549- IeveI %1 

0.595- X1 1.9709- IeveI %5 

1.6036- % IeveI10 

 

I(1) 
3.0617- 

2.7549- IeveI%1 

 
X2 -1.9709 IeveI%5 

1.6036- % IeveI10 

 (.EViews.7با عتماد على مدر ات البرنام  اإلحصائي ) نيالمصدر: الجدول من عمل الباحث

 

لمتغيممر التضممخم فممي العممراق للمممدة  ADFاختبممار . 2

(2003-2017.)   
فاولر الموسا  اتضاح مان  –عند أ راء اختبار ديكي    

التضادم ( أنذ السلساة الزمنياة لمتغيار 3)الجدول خظل 

  تبااين أنذ السلسااة الزمنيااة  مسااتقرة بالمسااتوى والتااي

ويتضاااح أنذ السلساااة  وحااادة،تعااااني مااان و اااود  ااا ر 

 %1)الزمنيااة مسااتقره بالمسااتوى عنااد مسااتوى معنويااة 

 أكبار( المحتسبة هاي t%( وذله  ن قيمة )10و% 5و

 ،% 1( الحر ة عناد  ميا  مساتويات المعنوياة )tمن )

السلسة الزمنية خالياة مان  يعني أنذ %( وه ا 10 ،% 5

وب له ياتم رفاض فرضاية العادم والقباول  الوحدة،  ر 

 بالفرضية البديلة.

 

 .نتائ  اختبار ديكي فوللر لبيانات السلسلة الزمنية لمتغير التضدم (3الجدول )

 درجة السكون
المحسوبة  tقيمة 

 )الفرق األول(

 (t) القيم الجدولية لـ

 عند سكون السلسلة

المحسوبة  tقيمة 

 )المستوى(
 المتغيرات

 

I(1) 

 
 

4.1219- IeveI %1 

5.4263- Y 3.1449- IeveI %5 

2.7137- % IeveI10 

 (.EViews.7با عتماد على مدر ات البرنام  اإلحصائي ) نيالمصدر: الجدول من عمل الباحث

 

 

علمممممى  االسمممممتهالكي واالسمممممتثماري اإلنفممممماق أثممممر - 

 لتضخم.ا

ا نفااق ا ساتيظكي ( تاأثير 4تضح من خظل  ادول )ي

(X1( وا ساااتثماري )X2فاااي العاااراق )  علاااى معااادل

يتبااين ماان خااظل المعادلااة الدفيااة أنذ  ، (Y) التضاادم

 ( X1ا نفاااق ا سااتيظكي )بااين طرديااة هناااك عظقااة 

 ا ساتيظكي( اي كلماا  اد ا نفااق Y) ومعدل التضدم

يااااردي الااااى  يااااادة المعااااد ت  بمقاااادار وحاااادة واحاااادة

وهناك عظقاة عكساية باين  ،((0.009بمقدار التضدمية

اي  (Y( ومعاادل التضاادم )X2ا نفاااق وا سااتثماري )

ياردي  بمقدار وحدة واحدة كلما  اد ا نفاق ا ستيظكي

 ( (0.003بمقااادار الاااى اندفااااض المعاااد ت التضااادمية

كماا ته يار منفا الن رية ا قتصادية .فا م  وه ا يتوا

( والبالغااة 2Rنتااائ  ا ختبااارات اإلحصااائية أنذ قيمااة )

%( ماان التغياارات فااي معاادل التضاادم تعاازى إلااى 87)

%( يمثااااال 13) ا نفااااااق ا ساااااتيظكي وا ساااااتثماري

اماا فيماا يداص  تغيرات أخرى لام ت يار فاي النماوذج.

لااااى ( فت ااااير إ41.77( المحتساااابة والبالغااااة )Fقيماااة )

  % 1)معنويااااة المعادلااااة ككاااال عنااااد مسااااتوى معنويااااة 

وي ياار اختباااار )دربااان والسااان( عااادم و اااود  ،%(5و

ختبارات اإلحصاائية وقد أثبت  ا  م اكل ارتباط ذاتي.

من  (X2( وعدم معنوية المعلمة )X1) المعلمةمعنوية 

والسااب  يعااود الااى ضااعف ا نفاااق  (،tخااظل اختبااار )

 ا ستثماري في التقليل من معد ت التضدم في العراق

البيئااة  فضااظ عاان ن العاراق يعااد دولااة ريعيااة بامتيااا  

ا منيااة والسياسااية المتمثلااة بو ااود داعااس ا رهااابي 

ة الباااا  لفسااااد الماااالي وا دري فضاااظ عااان سياساااوا

التاااي اضاااعف  وسااااهمة فاااي تااادني ا نتااااج  المفتاااو 

كماا تاارتبط   والصااناعية.الحقيقاي للقفاعااات الزراعياة 

 2003الم ااكلة فااي العااراق ب ااكل الموا نااة بعااد عااام 

حي  اكدت على  ان  العدالة في التو ي  على حسا  

 ياادة كبيارة فاي ا نفااق مما ادت الاى الكفاية ا نتا ية 

الماااااولفين ا ساااااتيظكي مااااان خاااااظل  ياااااادة عااااادد 

والمتقاعاادين وكاناا  هاا ه الزيااادة علااى حسااا  ا نفاااق 

ا سااتثماري علااى الااربم ماان تدصاايص نساابة معينااة 

 ا سااتثماري فااي الموا نااة العامااة ا  ان نساابة لألنفاااق

   دا .التنفي  كان  متدنية 
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 .(2017-2003العراق للمدة )اثر ا نفاق ا ستيظكي وا ستثماري في  (4 دول )

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/08   Time: 08:42   

Sample: 2003 2017   

Included observations: 15   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
C 232290.9 47853.82 4.854176 0.0004 

X1 0.009119 0.001362 6.694722 0.0000 

X2 -0.003693 0.003049 -1.211044 0.2492 

     
     
R-squared 0.874416 Mean dependent var 609533.3 

Adjusted R-squared 0.853485 S.D. dependent var 210619.0 

S.E. of regression 80619.28 Akaike info criterion 25.60972 

Sum squared resid 7.80E+10 Schwarz criterion 25.75133 

Log likelihood -189.0729 Hannan-Quinn criter. 25.60821 

F-statistic 41.77662 Durbin-Watson stat 1.484650 

Prob(F-statistic) 0.000004    

     
      

 

 (.EViews.7با عتماد على مدر ات البرنام  اإلحصائي ) نيالمصدر: الجدول من عمل الباحث

 

 -االستنتاجات :

ان السياسااة ا نفاقيااة تعااد اداة او وساايلة فعالااة يمكاان  -1

عاان طريقيااا عااظج ا  مااات ا قتصااادية المدتلفااة 

وذله مان خاظل تأثيراتياا المبا ارة ودورهاا الفعاال 

في عملية التحكم بال واهر التضدمية او ا نكما ية 

وذله من ا ل التوتل لتحقيا التاوا ن وا ساتقرار 

ا ت التضادم فاان مان حي  انيا في حا ا قتصادي،

الضروري التقليل من حجم ا نفاق الحكاومي وذلاه 

وان  الميزانيااة،لغاارض تحقيااا او توليااد فااائض فااي 

ه ا الفائض يتب  حجم الفجوة التضدمية التي نيادف 

 .الى عظ يا

ومااا تبعااه ماان  2003بعااد عااام   يااادة ا يااراداتان  -2

توس  في حجام الجياا  ا داري للدولاة وان ااء سالم 

تاااا   ديااااد وبأرقااااام كبياااارة وارتباااااط النفقااااات روا

بعائادات الصااادرات النففياة وكاا له  ياادة اياارادات 

ى ارتفاااع حجاام ا نفاااق العااام النقااد ا  نبااي ادى الاا

ساااااعيا نحااااو النمااااو  وا سااااتيظكي(ا سااااتثماري )

 .ا قتصادي واعادة بناء ما دمرته الحرو 

يتبااين ماان خااظل المعادلااة الدفيااة أنذ هناااك عظقااة  -3

(  ومعااادل X1طردياااة باااين ا نفااااق ا ساااتيظكي )

( اي كلمااااا  اد ا نفاااااق ا سااااتيظكي Y) التضاااادم

بمقااادار وحااادة واحااادة ياااردي الاااى  ياااادة المعاااد ت 

 (.(0.009التضدمية بمقدار

% مان ا نفااق الحكاومي فاي العاراق   90ان نسابة  -4

هو حصيلة بي  النفط اي مان خاظل مصادر تماويلي 

 ثروة في العراق.واحد وال ي يعد مصدر ال

تعاااد لااااهرة ا ديااااد النفقاااات العاماااة ب اااكل عاااام  -5

 السمات    من  خاص  ب كل  ا ستيظكي  وا نفاق 

 

 

وخصوتا في الدول النامياة الرئيسية للمالية العامة 

 تضدمية.وه ه الزيادات تردي الى ليور فجوات 

 عكسااية عظقااة يتضااح ماان خااظل الدراسااة ان هناااك -6

 التضااادم ومعااادل( X2) ا ساااتثماري ا نفااااق باااين

(Y ) ا سااتثماري ا نفااق  اد كلمااا اي العاراق،فاي 

 المعااد ت اندفااض الاى يااردي واحادة وحادة بمقادار

 الن ريااااة منفااااا ماااا  يتوافااااا وهاااا ا التضاااادمية.

 ا قتصادية.

نسااااابة ا نفااااااق  يتضاااااح مااااان خاااااظل الدراساااااة ان -7

 اادا  ا سااتثماري فااي الموا نااة العامااة يعااد ضاائيظ

 ا خرى.بالمقارنة م  النفقات 

 

 -التوصيات :

 خااظل فتاارات توسااعية ماليااة سياسااة إتباااع ضاارورة -1

 حالاااة فاااي انكما ااايةاتبااااع سياساااة مالياااة و الكسااااد،

 .ا قتصادي ا نتعاق

التعدد في مصادر الدخل لتمويل  على محاولةالعمل  -2

المدتلفاااة مااان خاااظل  بااااإليراداتالموا ناااة العاماااة 

تموياااال النفاااااق ا سااااتثماري للعماااال علااااى تفااااوير 

 النففية.الصادرات بير 

تر يد النفقات العاماة وخصوتاا ا ساتيظكية منياا  -3

لألساابا  الملحااة ذلااه بياادف ا نفاااق  بمباادأوا خاا  

 التضدمية.عدم ليور بوادر 

ضرورة الزيادة فاي ا نفااق ا ساتثماري وذلاه  ن  -4

ا نفاق ا ستثماري يردي الى  يادة ايرادات الدولاة 

علااى الماادى الفوياال وكاا له بعماال علااى التعاادد فااي 

   العامة.مصادر التمويل للموا نة 
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العماال علااى تدفاايض حجاام النفقااات الت ااغيلية فااي   -5

رساام الموا نااة العامااة وخصوتااا مااا يتعلااا بحجاام 

اتااا  العالياااة وا متياااا ات للمناتااا  الداتاااة الرو

 والنفقات بير الضرورية.

 

                                             -المصادر: 

 النقاااادي:ا قتصاااااد  الموسااااوي،د. ضااااياء مجيااااد   [1]

مرسساااات  –ساااات سيا –ن رياااات  -ن ااام -قواعاااد

 ،دار الفكار للفباعاة والن ار الندلاة،مفبعة  نقدية،

1999. 

التضاادم والكساااد ا ساابا   ر اا ،وضااا  نجياا    [2]

، الفبعاة لول وفا مباادى ا قتصااد ا ساظميوالح

، ا ردن ، لاااى، دار النفاااائس للفباعاااة والن ااارا و

2011. 

ريااااات والسياسااااات النقديااااة ، الن سااااامي خلياااال  [3]

 ولااى،  ااركة كالمااة للن اار، ، الفبعااة اوالماليااة

 .1982الكوي ، 

، النقاود والبناوكعوض فاضل اسماعيل الادليمي،   [4]

 . 1990 ،مة للفباعة والن ر، الموتلدار الحك

ا قتصاااد النقادي، الفبعااة ، مجادي محمااود  ايا   [5]

 .1988دار الجامعية للفباعة، ، الا ولى

، سااعيد الدضااري، ا قتصاااد النقاادي والمصاارفي  [6]

ن للفباعااااة والن اااار، الفبعااااة مرسسااااة عااااز الاااادي

 .1999ا ولى، 

، نقاود والمصاارفنالم محمد ناوري ال امري، ال  [7]

 .1988 الموتل، والن ر،دار الكت  للفباعة 

ج. اكلااي، ا قتصاااد الكلااي الن ريااة والسياسااات،   [8]

 ا ول،الجااازء  سااالمان،تر ماااة د. عفياااة ميااادي 

 .1984 ،بغداد المستنصرية،مفبعة الجامعة 

م اااكلة التضااادم فاااي مصااار مااا    كاااي،رمااازي   [9]

الييئااة المصاارية  الغااظء،برنااام  مقتاار  لمكافحااة 

 .1980 القاهرة، للكتا ،العامة 

مصاادر التضادم فاي ا قتصااد  تاايل،علي نبا   [10]

والساااااابل  (2000-1970العراقااااااي للساااااانوات )

رساالة ما ساتير مقدماة الاى  لمعالجتيا،المقترحة 

 .2004 ،كلية ا دارة وا قتصاد ا نبار، امعة 

ا قتصااد  اساترو ، يمس  وارتيني وريت اارد  [11]

 الماااري ،دار  والدااااص،الكلاااي ا ختياااار العاااام 

 .1988 الرياض،

 المااالي،ا قتصاااد  بركااات،عبااد الكااريم تااادق  [12]

 .1987دم ا  الجامعية،من ورات الدار 

السياساااة المالياااة  التكريتاااي،عباااد المجياااد ر ااايد  [13]

 الرافادين،تنمية  العراق،على ا سعار في  وأثرها

 .1986تمو   ،8المجلد ،18العدد 

، العامةعبد الفتا  عبد المجيد، اقتصاديات المالية  [14]

 .1990 مصر، المنصورة،  امعة

دار  العااااام،ا قتصاااااد اتااااول   اااايا ،مجاااادي  [15]

 ا سكندرية. الجديدة،الجامعة 

 العاماااة،مباااادى المالياااة  حجاااا ي،مرساااي السااايد  [16]

 .2002 ،بيروت والن ر،الدار الجامعية للفباعة 

 ألثاااردراساااة اقتصاااادية قياساااية   اااوادي،علاااي  [17]

ا قتصاااديات الضااريبية وا نفاااق الحكااومي علااى 

 امعاة  ما ستير،رسالة  ا قتصادي،اداء الن اط 

 .2011 ،الجزائر الجزائر،

اثر ا نفااق العاام علاى التضادم  علي،د. سنوسي  [18]

 (2012-1980النقدي في الجزائر خاظل الفتارة )

 امعااة  ،37العاادد الحقيقااة،مجلااة  قياسااية،دراسااة 

 .2016 ،الجزائر المسلية،

مكتبااة  العااام،مقدمااة فااي ا قتصاااد  عتمااان،سااعيد  [19]

 .2003 ،يةا سكندر الجامعية،الدار 

  ااامية،د. خالااد  ااحاذة خفياا  و د. احمااد  هياار  [20]

 ا ردن، للن اار،دار وائاال  العامااة،اسااس الماليااة 

2008. 

 للن ار،دار الجيال  المالي،التضدم  عناية،با ي  [21]

 .2006 ،بيروت

النقااااااود والبنااااااوك  واخاااااارون،توماااااااس ماااااااير  [22]

 .2002 ،الرياض المري ،دار  وا قتصاد،

دراسااة اقتصااادية ل اااهرة التضاادم  هتااات،سااعيد  [23]

 .2006 ورقلة، قاتدي، امعة  الجزائر،في 

مبااادى واقتصاااديات الماليااة  الواحااد،الساايد عبااد  [24]

 .2000 ،مصر العربية،دار النيضة  العامة،

مرسسااة الثقافااة  التضاادم،ن ريااة  الروبااي،نبياال  [25]

 .1984 ا سكندرية، الثانية،الفبعة  الجامعية،

دور السياسااة النقديااة والماليااة فااي  الجااظل،احمااد  [26]

 امعاااة  النامياااة،مكافحاااة التضااادم فاااي البلااادان 

 .2006 الجزائر، الجزائر،

المالياااة العاماااة والت اااري  الماااالي  العلاااي،عاااادل  [27]

لفبعاة ا والتو يا ،دار الحامد للن ار  والضريبي،

  .2003 عمان، ا ولى،

 للن اار تاافاء دار العامااة، الماليااة الحاااج، طااارق [28]

  م.2009 األولى الفبعة ،والتو ي  عمان

م الروباااااي، نبيااااال  [29]  ا قتصااااااديات فاااااي التضااااادذ

 اإلساكندرية، الجامعياة، الثقافاة مرسساة المتدلذفة،

1979. 

المفاااهيم  –ج. هااولتن ولساان، ا قتصاااد الجزئااي  [30]

تر مااة:  كاماال ساالمان العاااني، دار والتفبيقااات، 

ي ، الرياض.  المرذ

 الن ريااااة -الكلااااي ا قتصاااااد إبااااد مان، مايكاااال [31]

 دار منصاور، إبراهيم محمد: تر مة والسياسات،

ي   .1999 الرياض، للن ر، المرذ

 النقااااادي ا قتصااااااد  ااااايحه، ر ااااادي مصاااااففى [32]

 والن اااار، للفباااا  الجامعيااااة الاااادار والمصاااارفي،

 .1985 القاهرة،

 

                


