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  المستخمص
تصادي، من خالل مكونات أىم األثار التي تحدثيا النفقات العامة في النمو االق اليدف من ىذا البحث ىو دراسة     

استعمالنا نموذج  حيثىذه النفقات بين تمك الموجية لجانب التسيير واألخرى الموجية لجانب التجييز )اإلستثمار(، 
 ، الختبار ىذه األثار.VARاالنحدار الذاتي 

نمو االقتصادي ، وخمصت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أن النفقات العامة االجمالية تؤثر بنسب معتبرة عمى ال      
وبالنظر إلى تصنيفاتيا فإن نفقات التسيير تمتمك أكبر اثر عمى النمو االقتصادي بالمقارنة مع نفقات االستثمار وىذا ما 

 يعد مخالفا لما يجب أن تقوم بو ىذه األخيرة من إنتاجية أكبر.
  . نمو االقتصادي ، الجزائرنفقات التسيير ، نفقات التجييز ، ال: االنفاق العام ، الكممات المفتاحية

 
Abstract : 

    The objective of this  research is to study the most important effects of public 

expenditure on economic growth through the components of these expenditures between 

Functionary expenditure and investment expenditure. And we use of the model of auto-

regression (VAR) to test these effects. 
   The results of this study indicate that the total public expenditure has a significant impact 

on economic growth. Given its classifications, the Functionary  expenditure has the greatest 

impact on economic growth compared to investment expenditure, which is contrary to what 

the latter should do with greater productivity. 

Keywords: public expenditure, Functionary expenditure , investment expenses, economic 

growth, Algeria. 

 دــتمهي: 
والتاي بفلااميا . John Maynard Keynesإن االنفاا  العاام ىاو مان أىام أدوات السياساة المالياة التاي ركاز عميياا     

فاي تحقيا  األىاداف توجياات ميماة سياساة االنفاا  العاام ل  ماع العمام أنيمكن الوصول إلاى حااالت التاوازن االقتصاادي. 
 . و. لامن ماا يعارف باالمربع الساحريN.Kaldor(1971) لتاي صاااياوخاصاة أىاداف السياساة االقتصاادية ا المرجوة 

" عماى أىمياة اإلنفاا  العاام le modèle de croissance endogène ""ركازت النظرياة الحديثاة لمنماو الاداخمي الن ا ة 
 ب  كالو المختمفة  كاإلنفا  عمى البنية التحتية ، التقدم التقني ، واالنفا  عمى الرأسمال الب ري 

إن الجزائاار وكريرىااا ماان دول العااالم وفااي بدايااة االسااتقالل تبناات نيجااا اقتصاااديا ا ااتراكيا حيااث قاماات بسياسااات         
مااان خاااالل اعتمااااد المخططاااات التنموياااة مناااذ  -معتمااادة عماااى قطااااع الااانفط كمصااادر تماااويمي اساساااي-تنموياااة جاااد ىاماااة 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                    42دد ـالع  11اجمللد      

 

  96     

ة فاي معادالت النماو االقتصاادي ، وتحسان معادالت ، وحققات الجزائار نقماة نوعياة خاصا 0431االستقالل إلى ااية سنة 
. 0431الت ريل.وفي بداياة الثمانيناات  ايد العاالم عادة أزماات اقتصاادية خانقاة أىمياا أزماة انخفااض ساعر البتارول سانة 

 مخصات االنفا  العام.ىذا الواقع كان لو انعكاسات كبيرة عمى 
نتعاااشممحااوظ فااي أسااعار البتاارول ، فااي مرحمااة األلفيااة الثالثااة التااي رافقيااا صااعود و          نفااذتالخزينااة العموميااة ،  وا 

 .برنامج الخماسي وال 0111/0114برامج تنموية عمى ارار برنامج االنعاش االقتصادي وبرنامج دعم النمو خالل فترة 
اآلثااار التااي وماان خااالل مااا تطرقنااا إليااو سااابقا ، تتبااادر لنااا إ ااكالية المولااوع التااي تتمحااور حااول البحااث عمااى أىاام      

 يمي:  كما تحدثيا سياسة اإلنفا  العام عمى أىداف السياسة االقتصادية
 ؟نظرا لمسياسة التوسعية المنتهجة في الجزائر معدل النمو االقتصادي سياسة االنفاق العام في  تأثيرما مدى 

   :ألثار االقتصادية لإلنفا  لقد جاءت ىذه الدراسة إلبراز العديد من النقاط الميمة في مجال اأهداف الدراسة
 العام ، وأىم ىذه األىداف:

 توليح الدور الميم لسياسة االنفا  العام في مجال إحداث التنمية االقتصادية -
إلقاء اللوء عمى أىم قنوات اإلنفا  العام  ب قييا نفقات التسيير ونفقات التجييز وأىم الت ثيرات المحتممة عمى  -

 النمو االقتصادي.
باستعمال  -نتاجية النفقات العامة من خالل اختبار تاثيرىا عمى النمو االقتصادي في الجزائرإبراز مدى إ -

 الطر  القياسية في ذلك.
  :والمستوى التطبيقي من  العممى ىالمستو  عمى تقديميا المتوقع االلافات من الدراسة ميةىأ تنبعأهمية الدراسة

براز جانب ميم وىو األدبيات االقتصادية خالل الجانب النظري الذي يعالج جوانب االنفا  ا لعام بمكوناتو وا 
التي توث  ألىم آثار االنفا  العام عمى النمو االقتصادي. بينما في الجانب التطبيقي الذي حاولنا من خاللو 
إلقاء اللوء عمى دراسة حالة لإلعطاء نظرة  اممة حول مدى إنتاجية النفقات العامة من خالل اختبار تاثيرىا 

 مى النمو االقتصادي في الجزائر.ع
 كما أن الدراسة تعتب مادة عممية تفيد الجيات المكمفة بوزارة المالية خاصة. -
 :فرضية الدراسة 
توجد عالقة قوية بين مكونات اإلنفا  العام )نفقات التسيير والتجييز( من جية والنمو االقتصادي من جية  -

 أخرى وخاصة عمى المدى الطويل.

عالجت العديد من الدراسات مولع االنفا  العام وأىم األثار التي يحدثيا عمى النمو   دراسات السابقة:األدبيات وال
 االقتصادي والتي ارت ينا التعرض إلييا كمايمي:

  دراسـة"hIbrahem Mohamed Al Bataine  ( "2102 : )النماو االقتصاادي  تا ثير اإلنفاا  العاام عماى حاول 
فااااولر ، واختبااااار  -ديكااايواختبااااار ، المتعاااددنمااااوذج االنحاااادار مساااتخدما فااااي ذلاااك ( 2101 - 1>>0) خاااالل الفتاااارة

PHILIPS/PERRON التكامااال المتااازامن ل  ، كماااا تااام اساااتخدام اختباااارJohansen  وخماااص الباحاااث إلاااى ان ،
 إلنفا  الحكومي عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي والذي يتواف  مع نظرية أتباع كينز.ىناك ت ثير إيجابي ل

 " دراســةLY Moustapha Mouhamadou  ( "3122 ) : والتااي ركااز فييااا عماى اآلثااار التااي تحاادثيا السياسااة
 " الييكمياة ونماوذج "VARالمالية في عينة من الدول النامية وخص سياسة االنفا  العام بالتحميل باستعمال نمااذج"
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"Gravitéتاادفقات االسااتثمار نحااو الاادول الناميااة، وخمااص العالقااة بااين الولااعية الماليااة لماادول النا اائة وبااين  لتحمياال
  عمى أن ىناك حالة المزاحمة التي تن   بين اقتصاديات الدول النا ئة والدول النامية.

 " دراسةMinh Quang Dao("2102)  : حول النفقات العامة ودورىا في تحقي  ىدف النمو االقتصادي فاي الادول
دولة نامية ، باعتماد النماذج الخطية حيث خمصت الدراساة إلاى أن  ;2النامية، حيث اعتمد الباحث عمى عينة من 

نماو نصايب الفارد مان اإلنفاا  الناتج المحمي االجمالي في ىذه الدول يتا ثر بمجموعاة مان المتريارات االتفاقياة وىاي: 
فااي الناااتج نصاايب الفاارد ماان اإلنفااا  عمااى التعماايم العااام  وكااذلكعمااى الصااحة العامااة فااي الناااتج المحمااي اإلجمااالي، 

وأراد الباحاث مان  المحمي اإلجمالي والنمو السكاني وحصة تكوين رأس المال اإلجمالي في الناتج المحمي اإلجمالي.
خاالل ىاذا البحااث تقاديم اقتراحاات لوالااعي سياساات االنفاا  العااام فاي ىاذه الاادول مان أجال إعطاااء األولوياة لتحفيااز 

 النمو االقتصادي. 

 دراسة   Munongo Simon محور حول فعالية السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي، استخدمت تت
سمسمة باستخدام تقنية ديكي فولر ال وحدة منال. تم فحص جذور 0101-0431البيانات السنوية التي ترطي 

وبعد ذلك تم إجراء اختبار التكامل الم ترك باستخدام منيج جوىانسن. وقدرت نماذج تصحيح الخط . وت ير 
نتائج إلى أن نفقات االستيالك الحكومي ولريبة الدخل أثرت إيجابا عمى النمو االقتصادي خالل الفترة من ال

الترطية ولكن النفقات الرأسمالية قبل الحكومة لو ت ثير سمبي وعالقة عمى المدى الطويل قائما بينيما عمى نحو 
 ما أكده اختبار التكامل الم ترك.

 الى ان زيادة االنفا  عمى الرعاية الصحية و  (2102ي و د.فاطمة ابراهيم خمف)د.احمد حسين الهيت  دراسة
  %0تحسن حياة السكان  يفعل معدالت  النمو  االقتصادي في االقتصاد السعودي زيادة االيراد الكمي بنسبة 

دي الى يؤ %0في حين انخفاض الناتج الداخمي الخام بنسبة  %101110يؤدي الى زيادة االنفا  الحكومي ب 
،فيما يخص االقتصاد األردني وجود عالقة سببية بين االيراد الكمي و االنفا   %1002انخفاض االنفا  ب 

الحكومي اي ان االيراد يسبب في االنفا  الحكومي و معدل النمو االقتصادي و العجز اي ان معدل النمو 
 االقتصادي يتسبب في العجز.

 " دراسةGervasio SEMEDO("1813)  ي أجراىا عمى فرنسا، وف  نمط خطي باالعتماد عمى قانون الت
"Wagner"  حيث خمص إلى أن ىناك عالقة قوية بين النفقات العامة والناتج المحمي االجمالي، وكانت

 نتيجة العتماد مبدأ التخصيص األمثل لمدخل المقوم بنصيب الفرد من الدخل االجمالي.

تمدنا عمييا في بحثنا وكإلافة أردنا أن نعالج مولوع االنفا  العام في حالة وتبعا ليذه الدراسات السابقة والتي اع
الجزائر ومعرفة أىم اآلثار التي يحدثيا عمى النمو االقتصادي باستعمال النيج القياسي في اختبار العالقة، من 

 خالل نموذج االنحدار الذاتي. 

لدراسة الجانب النظري ، باإلستعانة في ذلك عمى  عمى المنيج الوصفي يعتمد ىذا البحث عمى منهجية البحث: 
أساليب التحميل االقتصادي في استنباط النتائج ، بَاإللافة إلى المنيج التحميمي والكمي  مرتكزين في ذلك عمى 

حصائيات صادرة عن الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائري ) ( ، وزارة المالية الجزائري،  والدراسات ONSمعطيات وا 
( والبنك العالمي. ويستند التحميل في ىذا الجانب عمى سمسمة بيانات سنوية FMIادرة عن صندو  النقد الولي )الص
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، وسوف يتم االعتماد عمى األساليب التحميمية والقياسية 0421/0100لإلقتصاد الجزائري عمى طول الفترة الممتدة من 
 .VARونخص بالذكر نموذج االنحدار الذاتي 

I- والنمو االقتصادي والعالقة بينهما اماإلنفاق الع : 
 أوالا النفاق العام:

I-0-  : مبما  نقادي يخارج مان الذماة المالياة ل اخص معناوي عاام  "تعارف النفقاة العاماة عماى أنياا  مفهوم اإلنفاق العام
 ووفااا  ىاااذه الرؤياااة تتكاااون النفقاااة العاماااة مااان ثاااالث عناصااار،  (0110500)مصاااطفى حساااين،بقصاااد إ اااباع حاجاااة عامة"

اساسااية وىااي العنصاار األول أن النفقااة العامااة مبماا  نقاادي، أمااا العنصاار الثاااني أن النفقااة العامااة تصاادر ماان الدولااة أو أي 
 . خص معنوي وأخيرا العنصر الثالث أن النفقة العامة الررض منيا تحقي  منفعة عامة

I-2-   :م بيا ويمكن التطر  إلييا كما يمي:لإلنفا  العام جممة من اللوابط يتوجب االلتزاضوابط اإلنفاق العام 
يقصااد بلااابط المنفعااة أن يكااون الراارض ماان االنفااا  العااام فااي ذىاان القااائمين بااو، تحقياا  أكباار منفعااة ضــابط المنفعــة: -

 (0111500) عدلي نا د ، .ممكنة
 .يعني ىذا اللابط استخدام أقل نفقة ممكنة ألداء نفس الخدمة ضابط االقتصاد في النفقات العامة:-

حكام - ضمانات التحقق من استمرار المنفعة واالقتصاد في االنفاق العام )تقنين النشاط المالي واإلنفاق لمدولة وا 
حتى يمكن التحق  من حصول لابطي المنفعة واالقتصاد في النفقات العامة يتوجب الرقابة عمى النفقات العامة(: 

أحمد   .)مراحميا ، وتحديد صالحيات كل سمطة في ىذا المجال ولوح الجانب القانوني إلجراء النفقات العامة في كامل
 .(8;:،2>>0ح يش ،  

 
يعني النمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، : ثانيا: النمو االقتصادي

فاااي المتوساااط مااان الااادخل الكماااي عااادد الساااكان، أي أناااو ي اااير لنصااايب الفااارد ÷ ومتوساااط الااادخل الفاااردي ل الااادخل الكماااي 
 لممجتمع.

ويمكن تعريف النمو االقتصادي عمى أنو ذلاك التوساع فاي النااتج الحقيقاي أو التوساع فاي نصايب الفارد مان النااتج الاوطني 
 (>1 :2110،حسين خميفة: )الحقيقي وىو يخفف من عبئ قمة الموارد

عنااد قياااس مسااتوى التقاادم االقتصااادي عامااة مااا يقاااس  و يعتباار متوسااط نصاايب الفاارد ماان الاادخل أكثاار المعااايير اسااتخداما
 النمو االقتصادي باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط والمتمثل في المعادلة التالية:

 
 
 
 
 

 : ثالثا: التأصيل النظري لديناميكية تحقيق اإلنفاق العام لمنمو االقتصادي في الفكر االقتصادي
سايك عماى فرلايات عديادة أىمياا الممكياة الخاصاة والمنافساة التاماة وسايادة حالاة ركاز الكالوجهة نظـر الكالسـيكية:  -0

ب ن العمل ىاو مصادر لثاروة األماة ، وتقسايم العمال. الاذي دعاا إلاى عادم  "A.Smith"االستخدام الكامل ، ومن ذلك آراء 
ى أن اإلنتااج ىاو دالاة لعوامال عديادة تدخل الدولة،واالعتماد عمى آلية السو  )اليد الخفية( فاي إعاادة التاوازن بااللاافة إلا

 الدخل الحقيقي في الفترة السابقة( –ي الفترة الحالية )الدخل الحقيقي ف
 011×                                                                                                      معدل النمول

 الدخل الحقيقي في الفترة السابقة
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ىي العمل ورأس المال والموارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي ، والترير في نمو اإلنتاج يتحق  عندما يحصل ترير فاي أحاد 
 (.10. 0112القري ي، العوامل أو جميعيا )

ة،)تساوي جانب اإليرادات مع النفقات( أي عدم كما زاد اىتمام النظرية الكالسيكية بالتوازن المحاسبي لمميزانية العام     
( وبالتالي الت كيد عمى توازن الميزانية وىو المبدأ الواجب .03:،0110الييتي،  قبول عجز وال يسمح بتكوين فائض)

تحقيقو دون المجوء إلى اإلصدار النقدي أو االقتراض ألن النفقات العامة موجية أساسا لالستيالك وىذا يؤدي إلى 
 (9050444،بوخالفة) .the only good budget is a balanced budget"خم وفي ذلك يقول "آدم سميث": "التل

ظيرت أفكار االقتصادي كينز وجهة النظر الكينزية ألثر اإلنفاق العام عمى النمو االقتصادي)أثر المضاعف(:   -2
John Maynard Keynes(1883-1946) العامة في الت ريل والفائدة  ، من خالل كتابو ال يير "النظرية

، والذي لمنو نقدا  ديدا لمنظرية الكالسيكية، وتطمب األمر حينئذ تدخل الدولة 0491والنقود"،والذي صدر في عام 
واتسع دورىا في الحياة االقتصادية ، وبالتالي تريرت النظرة إلى النفقات العامة تريرا جذريا فقد تم تزايد االىتمام بيا ليس 

نما أيلا من حيث مكوناتيا وأىدافيا ومعايير تحديدىا ونوعيتيا، وخاصة دورىا الكبير في إحداث  فقط من حيث الحجم وا 
 النمو االقتصادي.

ويرى كينز وأتباعو أن عالج أزمة الكساد العالمي تتم من خالل أدوات السياسة المالية وخاصة النفقات العامة والتي 
يتمثل في "تمك المبال  المتوقع إنفاقيا سواء كان ذلك من أجل اقتناء األاراض  تساىم في زيادة الطمب الكمي الذي

(،  من أجل  19 :0110صخري، االستيالكية واالستثمارية"، أو بصفة مختصرة "ىو مجموع االستيالك واالستثمار)
الذي ييدده نتيجة لوجود البطالة  زيادة اإلنتاج والت ريل والقلاء عمى البطالة وبالتالي إنقاذ النظام الرأسمالي من الخطر

 (.000:،0113القري ي ، )

 الدراسات الحديثة حول تأثير اإلنفاق العام في النمو االقتصادي:-3
( كتوساعة ديناميكياة لتحمايالت التاوازن Harrod - Domar(   كماا ظيار نماوذج )Harrod - Domarنمـوجج )-0

بماادان المتقدمااة ، وقااد توصاال إلااى اسااتنتاج مفاااده أن لالسااتثمار دورا ويبحااث فااي متطمبااات النمااو المسااتقر فااي ال،الكينزيااة 
 رئيسيا في عممية النمو.

نمااوذج بااارو)  مدولااة دور فااي النمااو االقتصاااديوماان أباارز النماااذج التااي أعطاات ل   Barro (1990)نمــوجج بــارو) -2
Barro (1990) ) ىي مصدر لمنمو الداخمي أن الن اطات الحكومية الذي يبين (Croissance endogène) حيث أناو ،

يفترض أن الحكومة ت تري جزء من اإلنتاج الخاص و تستعمل م ترياتيا من أجال عارض الخادمات العمومياة مجاناا إلاى 
( Barro 1990، األمر الذي يساعد المؤسسات عمى االستثمار أكثر لتحقي  النمو.ومن خاالل نماوذج )المنتجين الخواص

" le modèle de croissance endogène "(FOUDEH,2007, 14. )  والاذي مان خاللاو اساتنتج أن االنفاا  العاام
يكاون فاي حجماو األمثال عنادما تكاون االنتاجياة الحدياة لإلنفااا   g/y ىاو مناتج وأن حجام التادخل العماومي فاي االقتصااد 

 . dy/dg=1العام تساوي 
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 نتاجية الحدية لإلنفا  العام.(: الحجم األمثل لمتدخل الحكومي واإل10ال كل البياني رقم )
 
 
 
 
 
 

. Musa FOUDEH, Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et Source
Performance Macroéconomique -Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Libanm, 

Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques, université de Limoges, 2007,p14.  
كما بدأت بعض النماذج االقتصادية تدخل الخدمات العامة ك حد العناصر المؤثرة في النماو نماجج الخدمات العامة:  -3

 The  public Goods Model of)"نماااوذج الساامع العامااة لمخاادمات الحكوميااة المنتجااة" وماان أىاام ىااذه النماااذج:

Productive)    تكاادس لمخادمات الحكوميااة المنتجاة"و"نماوذج ال(The Congestion model of Productive 

Government Services)  ( ، ، وي ااير ىااذان النموذجااان إلااى أن العالقااة بااين حجاام الحكومااة 00150119عطيااة.  )
 مقاسا بنسبة اإلنفا  العام الى الناتج المحمي اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي ىي عالقة اير خطية 

II- اإلنفاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة االقتصادية 
سياسة االنفا  العام تساىم بدرجة كبيرة  في تحقي  التنمية االقتصادية من خالل تحريك عجمة االستثمار ، كماا لياا دور 

خفلاة القادرة ال ارائية ، وىاو ماا يجعال ميم في تحقي  العدالة االجتماعياة مان خاالل إعاادة توزياع الادخل عماى الفئاات من
من ىذا اإلنفا  سياسة اقتصادية ليا أدواتيا وأىدافيا ، وليذا نحاول من خاالل ىاذا الفصال التطار  إلاى أىام اآلثاار التاي 
تحدثيا سياساة االنفاا  العاام عماى أىاداف السياساة االقتصاادية  التاي اايتياا الرفاىياة العاماة  وىاي متعاددة ، وقاد جمعياا 

 Rigaud etفي أربعاة أىاداف لامن ماا يعارف باالمربع الساحري Nicolas KALDOR 1908/1986 قتصادي "  اال

autre.2008.06), ) االسااااتقرار فااااي ، تحقياااا  الت ااااريل الكامل)محاربااااة البطالااااة(، تحقياااا  النمااااو االقتصااااادي   :كمااااايمي
 تحقي  التوازن الخارجي و المستوى العام لألسعار 

 لم تسعى جاىدة إلى تحقي  ىذه األىداف رام اختالف السياسات المتبعة بحيث أن جل دول العا 
ففي نفس االتجاه ولع "كينز" النقاط عمى الحروف من خالل إقراره ب ن السياسة االقتصادية عموما تيدف إلى          

  (Cned.2000,04)تحقي  مستوى جد عال من الن اط االقتصادي 

ا الطارح با ن اقتصااد أي دولاة يكاون فاي حالاة جيادة كمماا كانات مسااحة المرباع أكبار ىاذ N.Kaldor(1971)، بينما أكد 
من خالل السعي جاىدة في سبيل تحقي  معدالت ىامة في ىذه األىداف، ومن الصعب إن لم نقل من المستحيل تحقي  

 جميع األىداف في وقت واحد. 
الميزانياة العاماة إلاى جاناب اإليارادات العاماة، فإناو يمعاب وباعتبار أن جانب النفقات العامة الاذي ىاو جازء ميام مان      

 دور جد كبير مع األخذ بعين االعتبار مبدأ ملاعف اإلنفا  العام.
 (: موقع سياسة اإلنفاق العام في منظومة تحقيق أهداف السياسة االقتصادية 2الشكل البياني رقم )
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ية والمالية لتوازنات المربع االقتصادي السحري الداخمية في بن عابد مختار،إ كالية تحقي  السياستين النقد :مصدر

 (.C.Rodrigues,p:49). نقال عن   010ص 0100الجزائر، مذكرة ماجستير ، جامعة تممسان،
ال ااكل البياااني أعاااله يولااح مولااع السياسااة االنفاقيااة لاامن أدوات السياسااة الماليااة ودورىااا فااي السااعي لتحقياا  أىااداف 

 مقبول.إحداث نمو اقتصادي  وخاصةة، السياسة االقتصادي
III-  في الجزائر : لمنمو االقتصاديدراسة قياسية لمدى رشادة تحقيق سياسة اإلنفاق 

III-0- : أدوات التحميل واالختبارات القياسية المعتمدة في الدراسة القياسية 
III-0-0-  :تحميل السالسل الزمنية"Time Series Analysis" 
III-0-0-السمساامة الزمنياة ىاي سمساامة مان القاايم العددياة لمؤ ار إحصااائي يعكاس ترياار م السالســل الزمنيـة: :مفهـو  -أ

 ظاىرة ما بالنسبة لمزمن
III-0-0-ُتعرف السمسمة الزمنية المستقرة عمى أنيا تمك السمسمة التي ال تترير  استقرارية السالسل الزمنية : -ب

( 2111=01 رابي ،  )فترة زمنية طويمة نسبيا  فيمتوسط فييا ، وذلك مستوياتيا عبر الزمن ، أي ال يترير المستوى ال
وتعد   .) (.Bourbonnais2003, 225)عام اتجاه عمى تحتوي ال التي ىي المستقرة الزمنية السمسمة وبمعنى آخر فإن

 (31، 0112) المعيجل، ، مستقرة إذا تحققت الخصائص التالية Ytسمسمة زمنية 
 الزمن        ثبات متوسط القيم عبرµلE(Yt) 
  ثبات التباينVariance 2 ( من ز عبر ال =  µ-Var (Yt) = E (Yt 
  الترايرأن يكون Covariance  بين أي قيمتاين لانفس المتريار معتمادا عماى الفجاوة الزمنياةk  باين القيمتاينYt 

 وليس  عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عنده الترابر Yt-kو 
.Cov (Yt- Yt-k)= E [(Yt-µ) (Yt-k- µ)] = yk 

III-0-0-اختبار استقرارية السالسل الزمنية: -جStationarity test  : إن عدم استقرارية السالسل الزمنية في كثير
اختبارا يك ف وجود جذر الوحدة أو عدم  Dickey & Fullerمن األحيان يكون نتيجة لوجود جذر الوحدة ، وقد اقترح 

 وجودىا.
   )D.F.y & FullerDicke (إختبار  -0
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 :  )A.D.F. Augmanted Dickey & Fuller (اإلختبار المعزز  -2
III -0-2-: )زمنيتين   سمسمتين بين تصاحب  "أنو عمى المتزامن التكامل يعرف  التكامل المشترك )المتزامن( Xt 

,Yt) عبر ثابتة قيمتيما بين النسبة تجعل  بطريقة األخرى في التقمبات إللراء إحداىما في التقمبات تؤدي بحيث أكثر أو 
  (670 .ص ، .0112 عطية،)الزمن

 العنصر األساسي الذي يجب توفره Granger (0891 :)و  Engleأوال: إختبار التكامل المتزامن جو متغيرين لـ 
 .  الدرجة نفس من متكاممة السالسل تكون أن ىو المتزامن لمتكامل

 Johansen (1988) من خالل ىذا التوجو لا  :Johansen (1988)عدة متغيرات لـ ثانيا: إختبار التكامل المتزامن ل
 :التالية لألسباب م ترك تكامل عالقة وجود عن لمك ف اختبار استخدام يتم

 . رتبة وليا نفس ساكنة  اير األصمية والسالسل متريرين من أكثر بين عالقة تقدير عند -أ
 الحصول  المراد النتائج تقوية وانجر جر  اختبار نتائج صحة عمى الت كيد -ب

III-0-3-   نماجج االنحدار الجاتي جات المتجـ) VARVectorial Auto Regressive( : " يعتبارChristopher 
Simsأول مان اقتارح نمااذج االنحادار الاذاتي "(Vectorial Auto Regressive) VAR   مان خااالل 0431فاي عاام،

  ". economicaفي مجمة " Macroeconomics and Reality "(Viegi, 2010, 04)مقالو المعنون با"
   Simsالاذي اقترحاو   )VAR )Vectorial Auto Regressiveنماودج االنحادار الاذاتي    :VARالنمـودج العـام لــ 

  ،يستخدم ىذا األسموب في التنبؤ في حالة النماذج اآلنية التي يوجد في ظميا عالقات بين المتريرات .
،  nذات المكوناات  X، عمى أنو عمميات ع وائية متعددة المتريرات  VARطاء مفيوم عام و امل لنموذج يمكن إع و

وعممياة  ,n x nمان ناوع   مصافوفات،  µ، إذا كاان ىنااك متجاو لاا  pذو الدرجاة  VARوالتاي ياتم إن ااؤىا بنماوذج 
 يمي:  ، إذا كل مكون يمثل لولاء بيلاء، كما  0µع وائية متعددة المتريرات 

 
 

 وتصبح العالقة كمايمي:
 وأيلا:

 
 مصفوفة متعددة الحدود بفترات ت خر ويعرف كمايمي: حيث يمثل 

 
 

III- في الجزائر:النمو االقتصادي دراسة العالقة بين االنفاق العام ومعدالت 
القتصادي من جية في دراستنا ىذه سوف نتعرف عمى العالقة بين مترير االنفا  العام من جية ومعدالت النمو ا

 ،. VARاخرى، وذلك باستعمال نموذج 
 
 
 
 وصف تحميمي لمعطيات الدراسة : -2
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 معطيات الدراسة ومصادرىا:-أ
 المدة المصدر الرمز السمسمة

 االنفاق العام بشقي :
 االنفاق  الجاري - 
 االنفاق االستثماري-

 
DEPF 

DEPE 

-Ministère des Finances 

-Office nationale des 

statistiques 

-La Bank mondial 

 
 الفترة الممتدة

إلى  2000من  
)معبر عن  بالناتج معدل النمو االقتصادي 2014

 (PIBالمحمي 
PIB 

 التمثيل البياني لمعطيات الدراسة:-ب
 PIBسمسمة الناتج المحمي 
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 سمسمة إجمالي النفقات العامة 
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 مة نفقات التسييرسمس
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 سمسمة نفقات التجهيز
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 اعتمادا عمى إحصائيات : نمن إعداد الباحثيمصدر: 

-Ministère des Finances 

-Office nationale des statistiques(ONS) 

-La Bank mondial www.worldbank.org  
-www.dgpp .mf.dz  
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 نتائج الدراسة القياسية متبوعة بالتحميل االقتصادي: مراحل و  -3
ماان خااالل ىااذه الدراسااة التطبيقيااة )القياسااية( والتااي سااوف نحاااول اختبااار أىاام اآلثااار التااي يمكاان أن تحاادثيا النفقااات      

سالساال  ، حيااث نعمااد إلااى تطبياا  أىاام أدوات المناساابة  لمتحمياال القياسااي باعتمااادالعامااة عمااى معاادل النمااو االقتصااادي  
، وسمسمة النماو االقتصاادي النفقات العامة ب قييا نفقات التسيير ونفقات التجييز كمتريرات مستقمة زمنية سنوية لكل من 

 كمترير تابع. 
 auto-correlation function اختبار دالة االرتباط  الذاتي القصير : -1

 وتولح مد ى ارتباط قيم السمسمة المتجاورة 

 PIB سمسمة الناتج المحمي

 

سمسمة النفقات العامة )بما فيها نفقات التسيير 
 والتجهيز(

 
 سمسمة نفقات التسيير

 

 سمسمة نفقات التجهيز

 
 Eviewsباالعتماد عمى برنامج  : من إعداد الباحثين مصدر

القيم ب depيولح ان عالقة السمسمة  ، والذيDEPمن الرسم البياني أعاله ون خذ مثال سمسمة النفقات العامة 
وت خذ في التراجع وتتناقص تدريجيا بنسب لعيفة  وىو مالحظ  1>;19ل t-1عند الفترة   depالسابقة ليا  مثال 

 Q=Statوتكون السمسمة اير مستقرة في حالة ،  t-20=-0.136إلى ااية الفترة  t-2=798كذلك في الفترة الثانية 
xالمحسوبة أكبر من 

ينص عمى أن كل معامالت االرتباط الذاتي مساوية حيث يتم رفض الفرض العدم الذي  2
عمى قيم الصفر وارد  وىذا  Qحصول قيم  Probومن خالل الرسم البياني فإن احتمال  لمصفر والعكس صحيح.

 ما يدل عمى أن السمسمة الزمنية اير مستقرة.
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– Augmented Dickeyج ذنمو ولبدء في دراسة ىذه السالسل الزمنية نقوم باختبار استقراريتيا  باستعمال  

Fuller(ADF) 

 Augmentedذج لدراسة استقرارية السالسل الزمنية نعتمد عمى نمو أوال: اختبار استقرارية السالسل الزمنية:   

Dickey –Fuller(ADF) وفرليات االختبار تكون كمايمي: 5، . وسنقوم باالختبار عند درجة معنوية . % 
-  H0 سمة اير مستقرة .يوجد جذر الوحدة وتعتبر السم 

- H1    . وكانت النتائج مفصمة كمايمي: ال يوجد جذر الوحدة وتعتبر السمسمة مستقرة 
 :depإختبار استقرارية السمسمة الزمنية لمنفقات العامة -0
 إختبار االستقرارية عند المستوى:-أ

Null Hypothesis: DEP has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.350645  1.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  
 10% level  -2.611531  
     
 جذر وحدة وىي مستقرة. depأي ليس لمسمسمة    H1| وبالتالي نقبل الفرلية Tt<|.9.3=|Tc| ل49.2  نبما أ     

 :depfاختبار استقرارية السمسمة الزمنية لنفقات التسيير -2
 إختبار االستقرارية عند المستوى: -أ

Null Hypothesis: DEPF has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.103469  1.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  
     
 جذر وحدة وىي مستقرة. depأي ليس لمسمسمة    H1| وبالتالي نقبل الفرلية Tt<|29..=|Tc| ل49.2  نبما أ     

 :depeاختبار استقرارية السمسمة -.
 إختبار االستقرارية عند المستوى : -أ
 
 

Null Hypothesis: DEPE has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.939067  1.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  
 10% level  -2.602225  
     
      

 جذر وحدة وىي مستقرة. depأي ليس لمسمسمة    H1| وبالتالي نقبل الفرلية Tt<|49..=|Tc| ل49.4  بما أن

 ::PIBاختبار استقرارية السمسمة -.
 إختبار االستقرارية عند المستوى : -أ

Null Hypothesis: PIB has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.957410  0.9998 

Test critical 
values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  
 10% level  -2.611531  
     
جذر وحدة وىي اير مستقرة.،  PIBأي لمسمسمة    H0لية المعدومة| وبالتالي نفبل الفر Tt>|.9.1=|Tc| ل49.2  بما أن     

 وىذا ما يقودنا إلى اختبار االستقرارية من الدرجة األولى.
 إختبار االستقرارية من الدرجة األولى:-ب

Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.030801  1.0000 

Test critical 
values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     
جذر وحدة وىي مستقرة.من الدرجة  depأي ليس لمسمسمة    H1لتالي نقبل الفرلية | وباTt<|.9..=|Tc| ل49.2  بما أن     

 األولى.
ىاااي مساااتقرة عناااد المساااتوى بينماااا سمسااامة النااااتج  DEP-DEPF-DEPEنساااتخمص فاااي أن السالسااال الزمنياااة التالياااة : 

نفاس الدرجاة فإناو ال يمكان  وبماا أن ىاذه المتريارات ايار متكامماة مان ىاي مساتقرة مان الدرجاة األولاى. PIBالمحماي الخاام 
  .Johansenإجراء التكامل المتزامن لا 

 : بسالسل زمنية مستقرة VARثانيا: تقدير نموجج 
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 كما خو ممخص في الجدول الموالي: VARيتم تقدير نموذج     
 :VARنتائج تقدير السالسل الزمنية المستقرة بنموذج (: 4رقم )الجدول 

 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 04/21/17   Time: 17:18 

 Sample (adjusted): 1973 2015 
 Included observations: 43 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 DPIB DEP DEPE DEPF 

DPIB(-1) -
0.369
193 

 0.407
827 

 0.214
920 

 0.232
457 

  (0.15
792) 

 (0.07
228) 

 (0.03
606) 

 (0.04
677) 

[-
2.337
82] 

[ 
5.642
39] 

[ 
5.960
87] 

[ 
4.969
88] 

     

DEP(-1) -
1.852
846 

-
0.539
529 

-
0.232
169 

-
1.001
696 

  (0.92
871) 

 (0.42
506) 

 (0.21
204) 

 (0.27
507) 

[-
1.995
07] 

[-
1.269
29] 

[-
1.094
95] 

[-
3.641
66] 

     

DEPE(-1)  1.639
438 

 0.449
171 

 1.141
423 

 0.052
060 

  (0.91
309) 

 (0.41
791) 

 (0.20
847) 

 (0.27
044) 

[ 
1.795
49] 

[ 
1.074
80] 

[ 
5.475
30] 

[ 
0.192
50] 

     

DEPF(-1)  1.351
613 

 1.484
135 

-
0.207
442 

 1.901
725 

  (0.97
324) 

 (0.44
544) 

 (0.22
220) 

 (0.28
825) 

[ 
1.388
77] 

[ 
3.331
81] 

[-
0.933
57] 

[ 
6.597
38] 

     

C  8780
7.09 

-
7535.
699 

-
98.98
979 

 7533.
862 
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  (9505
8.8) 

 (4350
7.4) 

 (2170
3.0) 

 (2815
4.5) 

[ 
0.923
71] 

[-
0.173
20] 

[-
0.004
56] 

[ 
0.267
59] 

 .Evews7: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى برنامج المصدر
%، بينما إذا  2>19ي ممثال بالناتج المحمي ب% فسوف يزداد النمو االقتصاد0كمما زادت النفقات العامة  االجمالية ب 

% فإن 0%، كما أن نفقات التجييز إذا زادت ب  0>19% فإن الناتج المحمي سوف يزيد ب0زادت نفقات التسيير ب
%. وعميو من خالل ىذه النتائج فإن لإلنفا  العام دور ميم في الرفع من الناتج :>19ذلك ينعكس عمى الناتج المحمي ب

تحقي  زيادة في معدالت النمو االقتصادي، لكن كما ىو مالحظ أن نسبة الت ثير تبقى جد متوالعة في  المحمي اي
 النمو االقتصادي بالمقارنة باألموال المنفقة  في  ال   التسيير وال   التجييزي.

 

   Analyse of Impulse response functions""  ثالثا: تحميل دوال االستجابة الدفعية:
باإلعتماد عمى تحميل دوال االستجابة الدفعية نتعرف عمى مقدار االستجابة لمعدل النمو االقتصادي بمقابل حدوث       

صدمة تقدر بوحدة واحدة في االنفا  العام   ويبين ال اكل البيااني الماوالي دوال االساتجابة الدفعياة لكال متريار )يمكان أن 
 تكون سالبة أو موجبة(.
دوال االستجابة الدفعية لكل من النمو االقتصادي ومعدل البطالة لمتريرات )الصدمات( (: 5الشكل البياني رقم )

 الحاصمة في تدفقات االستثمار األجنبي المبا ر

 

 
 Eviews 7: من استنتاج الباحثين باإلعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر

يعرفيا الناتج المحمي الحقيقي نرا لمتريرات الحاصمة في من خالل دوال االستجابة الدفعية  تبين لنا أىم االستجابات التي 
النفقاات العاماة ب نواعيااا ، فالنفقاات العامااة االجمالياة يالحاظ عمييااا تااثير مرتفااع نوعاا ماا عمااى النااتج المحمااي تفاو  نسااب 

 طويل.% لكن عناك تذبذب والح بين المدى القصير والمتوسط ، بينما ينخفض الت ثير عمى المدى ال01ت ثيرىا 
والمالحظ كذلك أن نفقات التسيير ليا أثر أكبر من مثيمتيا لمتجيياز ، وىاو ماا يخاالف النظارة االقتصاادية التاي ت اير با ن 

 نفقات التجييز ىي األولى بيذا الت ثير .
 تحميل تباين األخطاء:  

 Variance Decomposition of 
DPIB: 

   

Period DEP DEPF DEPE 
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معدل النمو ومن خالل ىذه النتائج المتحصل عمييا تتلح لنا أىم اآلثار التي تنتجيا برامج االنفاا  العاام عماى 
توسعية التي دأبت السمطات الجزائرية عمى ، إذ أن السياسة الاالقتصادي الممثل في الدراسة بالناتج المحمي الحقيقي

اتباعياا في مجال االنفا  العام ، لم يكن ليا تمك اآلثار النظرية التي تم التطر  إلييا في الجزء النظري والاتي تفيد ب ن 
بالدرجة  سياسة االنفاا  العام بنيج كينازي تساىم في تحقي  عوامل التوزان االقتصادي والرفاىية المن ودة. وذلك يرجع

األولى إلى لعف الجياااز االنتاجي القاعدي لمقطاعات االقتصادية وصعوبة تحفيزه، باإللافة إلى الت ثيرات الخارجية 
ويتلح من خالل  . ا االقتصاد الجزائري باعتباره اقتصاد ريعي يعتمد عمى نسبة كبيرة عمى المحروقاتر  بيالاتي يت ث

  ىذه النتائج ما يمي
بنسبة ال  االجمالي  نة األولى ت تي من اإلنفا  العاامسفي ال (PIB) تي تطارأ عمى الناتج المحمي الحقيقيالتريرات ال-

% )أثر إيجابي عمى المدى القاصير(، بينما عمى المدى >02.7% بينماا ترتفاع في الاسنة الثانياة إلى :7.>2تتجااوز 
عمى التوالي بينما عمى  المدى % 7:.29و %  8>.20ثر إلى وفي السنوات الرابعة والخامسة ينخفض ىذا األ المتوسط
 .%  21ينخفض ىذا األثر إلى ما دون  الطويل

في السنة  %17.27تؤثر فييا نفقات التسيير بما يقارب   (PIB)التريرات التي تطرأ عمى  الناتج المحمي  الحقيقي  -
، بينما عمى المدى الطويل و %00لخامسة إلى ما يفو  األولى ويرتفع ىذا الثر إلى ااية المدى المتوسط في السنة ا

، وكما ىو مالحظ أن أثر نفقات التسيير ليا دور ميم في النمو %:0إلى ااية السنة العا رة يرتفع نوعا ما ليفو  عتبة 
 االقتصادي لكن ىذا الت ثير يبدو متذبذب واير مستقر  عمى المدى الطويل .
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في السنة  %1.112تؤثر فييا نفقات التجييز بما يقارب   (PIB)اتج المحمي  الحقيقي  التريرات التي تطرأ عمى  الن -
ويبقى ىذا األثر يراوح مكانو  إلى ااية المدى الطويل . وىذا  %00األولى ليرتفع ىذا األثر عمى المدى المتوسط ليفو  

 تعتبر من محفزات النمو االقتصادي .لرورة إعادة النظر في تفعيل نفقات التجييز التي  ما يؤودنا إلى الجزم ب
 خـاتمة :

يعتبر جانب النفقات العامة واىم اثارىا عمى النمو االقتصادي من المواليع اليامة ، لما تفيد في دراسة مدى إنتاجية 
راسة المبال  المالية المنفقة من طرف الدولة  في محتمف الم اريع التنموية واالقتصادية واالجتماعية. وجاءت ىذه الد

 لتوليح ىذا الجانب ، في حالة االقتصاد الجزائري وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية
 النتائج :

إن دراستنا لألثر النفقات العامة بصفة إجمالية عمى النمو االقتصادي من خالل قناة الناتج المحمي االجمالي  -
/ لكن خالل المدى المتوسط والطويل يبدأ أفادت أن ىناك أثر إيجابي عمى المدى القصير ولكن صئيل نوعا ما 

 أثر النفقات العامة عمى الناتج المحمي بالتناقص  تدريجيا .

  نة األولى ت تي من اإلنفا  العاامسفي ال (PIB) عمى الناتج المحمي الحقيقي ظيرت التريرات التي إن أىم - -
% )أثر إيجابي عمى المدى >02.7نياة إلى % بينماا ترتفاع في الاسنة الثا:7.>2بنسبة ال تتجااوز  االجمالي

و %  8>.20وفي السنوات الرابعة والخامسة ينخفض ىذا األثر إلى  القاصير(، بينما عمى المدى المتوسط
 .%  21ينخفض ىذا األثر إلى ما دون  الطويلعمى التوالي بينما عمى  المدى % 7:.29

تؤثر فييا نفقات التسيير بما  (PIB)محمي  الحقيقي  بينما اآلثار التي ظيرت عمى  تطرأ عمى  الناتج ال- -
، %00في السنة األولى ويرتفع ىذا الثر إلى ااية المدى المتوسط في السنة الخامسة إلى ما يفو   %17.27يقارب  
أن أثر ، وكما ىو مالحظ %:0عمى المدى الطويل و إلى ااية السنة العا رة يرتفع نوعا ما ليفو  عتبة بينما 
 التسيير لها دور مهم في النمو االقتصادي لكن هجا التأثير يبدو متجبجب وغير مستقر  عمى المدى الطويل . نفقات

تؤثر فييا نفقات التجييز بما يقارب   (PIB)وأخيرا فإن  التريرات التي تطرأ عمى  الناتج المحمي  الحقيقي  - -
ويبقى ىذا األثر يراوح مكانو   %00سط ليفو  في السنة األولى ليرتفع ىذا األثر عمى المدى المتو  1.112%

لرورة إعادة النظر في تفعيل نفقات التجييز التي  إلى ااية المدى الطويل . وىذا ما يؤودنا إلى الجزم ب
 تعتبر من محفزات النمو االقتصادي .

العامة لمدولة في سبيل توصمت  الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تعتبر كحمول  لتوجيو النفقات    التوصيات:
 تحقي  معدالت اقتصادية عند الطموح المراوب فيو كما يمي:

لرورة  التقيد بالنماذج الحديثة في تسيير الميزانية العامة لمدولة مثل ميزانية البرامج واألداء، ميزانية الساس  -
 الصفري ...الخ.

في تحقي  إنتاجية إقتصادية ميمة  والرفع من العمل عمى توجيو جيد لنفقات التجييز باعتبارىا المسمك الميم  -
 معدالت النمو االقتصادي.

 التقميل من االسراف في توزيع االعتمادات المالية عمى الن اطات االقتصادية اير المنتجة. -

دخال طر  التسيير  - العمل عمى إدخال المنط  الت اركي مع القطاع الخاص في تسيير المراف  العامة ، وا 
 داف  لتوزيع جيد لالعتمادات المالية بدون إسراف.بالنتائج والي

 قائمة المراجع:
 :مراجع بالمغة العربية 
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 ، الجزائر.المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ،2110حسن مصطفى حسين 

  ، حمبي الميزانية العامة، من ورات ال-اإليرادات العامة-النفقات العامة-، المالية العامة2111سوزي عدلي نا د
 الحقوقية، االسكندرية.

 ، دار  -مدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العام -أساسيات المالية العامة ،2>>0عادل أحمد ح يش
 .النيلة العربية لمطباعة والن ر ، لبنان

 :النمو االقتصادي، النظرية والمفيوم، دار القاىرة، مصر ،2110،ناجي حسين خميفة. 

 ،الطبعة األولى، دار وائل  -نظريات وسياساات ومولوعات  –التنمية االقتصاادية  ا:211مدحت القري ي
 .لمن ر، األردن

 ،المدخل الحديث في المالية العامة، الطبعة  ا2118نوازد عبد الرحمن الييتي، منجد عبد المطيف الخ اليI ،
 .دار المناىج،عمان

  ،التصحيح الييكمي دراسة حالة الجزائر، رسالة  برامجإطار السياسة الميزانية في ، >>>0سميرة بوخالفة
 .ماجستير ، جامعة الجزائر

 ،التحميل االقتصادي الكمي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الخامسة ،2118عمر صخري.  
  ، تطور الفكر االقتصادي ، الطبعة األولى ،  دار وائل لمن ر ، األردن ، ;211مدحت القري ي. 
  اتجاىات حديثة في التنمية ، الدار الجامعية لمن ر، مصر ، 2110محمد عبد القادر عطية ، عبد القادر 

  ،طر  إحصائية لمتوقع االقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.2111 رابي عبد العزيز ، 
 مصر"بي التط و النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث ،2117"عطية، القادر عبد محمد القادر عبد ، 

 :مراجع بالمغة األجنبية 

-  Musa FOUDEH,211:, Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et 

Performance Macroéconomique -Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le 

Libanm, Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques, UNIVERSITE de 

LIMOGES.  

- Benoît Rigaud et autres,2003, Politiques publiques - La politique économique 

québécoise  entre libéralisme et coordination, Bibliothèque et Archives Canada. 

- Régie Bourbonnais.2003, « Econometrie » ,Dunod 5eme édition . Paris. 

 

 


