
 :التحليل االقتصادي الكليالتحليل االقتصادي الجزئي و 

همم"اللقلملمماالقتعا مم ع القلممبكالفيممااالخدفمفمممالقمممام قاالقل عا مم الل مم"ق   الالEconomicsعلمماالقتصادمم  ال

قل ح " ةالإلشخ عالح ع اهالقلغف ال ح " ةل.الال"فنقماالقلاحلفلالقتصاد  كالإلىالف عم  ال يفممف  اله م ال ال

،ال"قلاحلفملال(101)قلاحلفلالقتصاد  كالقلعزي القلبكالص ن الخ  قماهالف ال   ةال خ  ئالقتصاد  القلعزيم 

-Microبكالمممممفد" ال حمممملال  قمممممان الفمممم الهممممب القل مممم  ة.القتصادمممم  القلعزيمممم القتصادمممم  كالقلدلمممم القلمممم

economicsفام  مممممملال مممممم القل"حممممممم قدالقلم  فمممممممالفممممممم القتصادمممممم  ،ال"همممممم العممممممم  ةالقلممممممم  ال "الق مممممممم ةالال

Householdالقل نشممم ةالال"Firmالحفمممرالف دمممزالعلمممىالممممل" القل ممممايل ال"الخ لدفمفممممالقلاممم الاممم"زعالخيممم ال،

د.الالد ممم الفيمممااالقتصادممم  القلعزيممم الخاح فممم الق مممم ةال مليممم الخ إلنمممم لالعلمممىال مالممماالقلممممل ال"القلمممم   

 ممما"االقإلنامم ذالقلممبكالف دمم القل نشمم ةال مم الام ممفاال  خ حيمم .ال"علممىالقلنقممف ال مم البلمم النعمم القتصادمم  ال

قلدل الفان "لال  قممالقل "قضمف القتصادم  فمالبقدالقلحعماالقلدخفم ،الففام  ملال م القتصادم  القلقم"  الفم ال

لام الا"قعييم .ال"خم لا دفزالعلمىالقتصادم  ال ع "عهال اع هاًلالقل"ح قدالقلم  فمم،ال"ديفم ال م القل شم دلالق

قلق"  الفم ال ع لمه،الفما القتصادم  القلدلم الفيمااالخ لنم ا القلدلم اللالصادم  ال"القل مما"االقلمم االل ممم  ال

"لفسالخ لن ا ال" ما"االق مم  الف الدلال نش ةالعلىالح ة.ال"هن  الف لال فضً الخمف القتصادم  القلعزيم ال

خشدلالع اال  القلن ا القلدل ال"قل ما"االقلمم اال"قلدل ال  الحفرالقل نيعفم،الف تصاد  القلعزي الفما  ال

ل مم  ال ح  ق ال"  الياالفي"الفح "لالش حالدفمفمالاح ف القلن ا ال"ق مم  الللمل الدلالعلىالح ة.الهبقال

"فمامم  القلاحلفمملالقلدلمم القممماق ق الا"زفمم القلنمم ا ال"ق مممم  القلنمممخفم،ال"فم  مملالقلنمم ا القلدلمم ال"قل ممما"اال

اح فمم ه  .ال"صمم الفدممماالع لفممً الإ  ق الهممبقالقتممماالاالقلممم االل مممم  الد اغفمم ف ال حمم "ًتالشمم حالدفمفمممال

خفني ممم الحفممممرال  القلاغفممم الفمممم القل اغفممم قدالقلعزيفمممممالصممم الفممممةي الخقممم"ةالعلممممىالقل اغفممم قدالقلدلفمممممال"قلمدممممسال

خمم لمدس.الف  اممم عالمممم الممملممالدمم لنمرال ممياًلالفممةي الخمم " الشمم العلممىالقلنشمم رالقتصادمم  كالقلممم ل  ال "ال



فمما القل شممدلمالقلعزيفمممالاممةي العلممىالقتصادمم  الالعلممىالق صمملالقلنشمم رالقتصادمم  كالل "لمممال مفنممم،ال"علفممه

القلدل .

 :أهمية النظرية االقتصادية الكلية

لاالفحالالقلاحلفملالقلدلم ال د نامهالقلح لفممالفم القلن  فممالقتصادم  فمالإتال نمبالز م الص فماال"فم ال نادماال

ال(1946-1883)الJ.M.Keynesهممبقالقلقمم  الخمضمملالقتصادمم  كالقلخ فرمم ن اللعمم" ال فنممم  الدفنممزلال

لد الهبقالتالفمن العم اال"عم" القلامدفم القلدلم الفم القل شمدالدالقتصادم  فمالصخملالبلم .القهمااالقلاعم  ف" ال

ف القلق  القلم خ العش الخاحقفلال دلحمالقل "لمال"لفسال دلحمالقلم  ال "القلرخق دالدلالعلمىالحم ةالفم ال

  كال قملالقل "لم،الد  الن  "قالخ لا ملالقتصاد  كاللل "لمال"ع االيقاياالف الص  ةالقلنش رالقتصاد  كالقلم

االعم  اللف قنمم"قالدفنم كلال ةممسال "لال   مممال1758علىالاحقفلال دلحمالقل "لمالخ م   .الال"ف العم اال

قصاد  فمال)   ممالقلرخفمفف (الال"د حاال "لال ةلاالقصاد  كالفانم "لال  قمممالقل م"قه القتصادم  فمال

(ال ةدمم ًقالللمالصمم دالقلاخ  لفمممالخممف الالEconomic Tableقلدلفمممالفمم القل عا مم ال)قلعمم "لالقتصادمم  كال

ع دالد"ح ةال ا قخرمالق عزق .الالص االخم البلم القتصادم  كالقلم نمم اللعم  الخ اممدالمم كلال فدم  ًقالقلقر 

  مم العمم ال )قلن  فمممالقلاقلف فممم(.الSay's Low املقمممالخ لاحلفمملالقلدلمم ،ال"قلامم الع فممدالخقمم ن" الممم كال

لدممم  لال ممم  دسلال ةممممسالقتشممما قدفمالقلمل فممممالفدممم  الدممم حاال "لال ح "لمممماللانممم "لال شمممدالدالقلن ممم اال

ل،ال"ل مممماالدمم" ةال اد  لممممالعممم القلحفمم ةالقتصادممم  فمال"قلمالصممم دالقلدلفمممالقلاممم الاشممما لالقتصادمم  كالددممم

علفيممم الهمممب القلحفممم ةال)قلن  فمممممالقتشممما قدفمالقلمل فمممم(.الد نمممدالنقرمممممالق مممم سال"قلاحممم"لالنحممم"القلاحلفمممملال

قتصاد  كالقلدل القل م "االل فن الف القل"صدالقلح ض اله العن النش اللدفنزلالل ةلمهال)قلن  فمالقلم  ممال

 يم ةال"قلنقم" (.ال"فماخم ال "ضم"عالقتصادم  القلدلم ال ي مً ال"  اممً الفم النممسالقل"صمد،الإبالف القلا" اال"قلم

امدممممصالقلدممممحاالقلف" فمممممال"قل عممممالدال"قلمممم " ف دالدمممممح دال نيمممم اللرمممم حال" ن صشمممممال "ضمممم"ع دال

قتصادمم  القلدلمم الدالمم القل املقمممالخ ل ف هفمممالقتصادمم  فمال" ممما"االقلمم ملال"قلا" مماال"قلخر لمممال" ف همم ،ال



"قلالم ز.ال"قلمخاالف البل ال ه فمال "ض"عالقتصاد  القلدل القلبكالفان "لالال"دبل الام لالخ ق  القإلبقعم

 مممم يلالايممماالع فممم ال فممم ق القل عا ممم .ال"علمممىالضممم" القل  قمممم دالقتصادممم  فمالااحممم  الصممم  ةالق فممم ق العلمممىال

قتمايال ال"ال  االقمار عاياالعلىالاحمف ال "ض عياالقل مفشفم،الد  الفام فم" العلمىالام يف الق امم عال

"الخ لا دفزالالض القتصاد  كال"ق مم  ال"ق ع" ،ال"  " ال م االديف ة. ما"االقلن ا القلق"  العلىالقل"ال

علممىالقتصادمم  القلقمم"  الفمم ال ع "عممه،الفانممهالف دننمم الالمممفصالقل "ضمم"ع دالقلامم الفيممااالخيمم القتصادمم  ال

القلدل ال) حلال  قمان (الف القلنق رالقلا لفم 

  ال"قلم  لمم،ال  قممال"احلفلالقل اغف قدالقتصادم  فمالقلدلفممالد لنم ا القلدلم الفم القل "لم،قلم ملالقلقم"ال -1

 قل ما"االقلم االل مم  ال"قل ما"االقلم االل ع" .

فان "لالقلرلاالقلدل الف القل عا  ال"قل ا يلالف القإلنم لالقلدل ،ال"فان "لالقلم  القلدل ال"قل ا يلال -2

 ف القلن ا القلدل ال  القلمل ال"قلم   د،ال"خ لا ل الدفمفمالاح ف القل ملالقلا"قزن .

قلخر لمال" ح "لمالاق فاالقلحل"لالقلم دمالخيم ،الد م الاحلفلال"  قممالقل شدالدالقل املقمالخ لاضماال"ال -3

 ف  سالقل ش دلالقل املقمالخ لن "القتصاد  كال" فزق القل  ف"ع د.

  قمممممال " القل "لممممالفممم القلنشممم رالقتصادممم  كالعممم الر فممملالقلمف مممم دالقلنق فممممال"قل  لفممممال"قل املقممممال -4

  خاحقفلالقتماق ق القتصاد  ك.

 :القتصادية و السياسة االقتصاديةالنظرية ا

هممم ال ع "عممممالقلن  فممم دالقلم دممممالخشممم حالممممل" الالEconomic Theoryقلن  فممممالقتصادممم  فمال

قل مم"قه القتصادمم  فمالقل مالمممم.ال"اممم االخ نيمم اللهمم القلامم الاضمم القلق"قعمم ال"القل خمم  ئالقتصادمم  فمال"ال

قلامم الادمم" الخ ي خمممال  شمم الفمم القاممم بالقلقمم ق قدالفمم ال مملال ع "عمممال مم القل مم "ال.الالفينمم  القلديفمم ال مم ال

قلا الف د ال  النش ه ه ال"قلا الاعملن النام  لالعني ال"عم القلمالصممالقلام النعم ه الالقل "قه القتصاد  فم

خممف الشممفيف ال "ال ديمم الففيمم .الال"امم اخرالالمم القل مم"قه ال مم الخمضممي الخمالصمم دال اشمم خدمالفنخغمم القداشمم في ال



  فمال"قلام االعلىالح دايم ال"دفمفممالقلام يف الففيم ،ال"فدم" البلم ال م المماللالقلن  فمم.ال"قلن  فممالقتصادم

 -عل فمال   الااد" الد كالن  فم

قلاممممم الا"ضممممممالقل قدممممم" ال ممممم القلامخفممممم قدال"قل مممممم هفاالالDefinitions ع "عممممممال ممممم القلامممممم  فاالال- "تاًل

 قل مالممالقل مام  م.

"قلاممم الاحممم  القل ممم "االقلاممم التخممم ال ممم الالAssumptions ع "عممممال ممم القلمممم " القلشممم رفمالال-ي نفممم اًل

الا"قف ه الحاىالانرخلالقلن  فم.ال

عم الدفمفمممالممل" الخمم القل مم"قه .الالالHypothesesال"قحم ال "ال ديم ال مم القلمم " القتحا  لفممال-ي ليم اًل

"لد الادا لالقلن  فمالفالخ ال  القماخ  الهب القلم " الل م فمالفف  الإبقالد  الهن  ال  القل ش ه قدال م ال

   القلمف ممالقتصادم  فمالفيم الال  فم،ال"الإ اللاالفد الا ف القلن  فم.فةف القلم " اللد الفااالصخ"لالقلن

Economic Policyلقامم بالصم ق قدال مفنممالفم ال ملال م "اال مفنممل.ال"لم"ال نمهال م القل ماحمم ال  الال

ااخ المف مان القتصاد  فمالقلن  فممالقتصادم  فم،إتال نمهالديفم ًقال م الامم لالقلمف مممالقتصادم  فمالخ"قممرمال

قلمف م دالقتعا  عفمال "القلح خفمال "القل  "اال"الق ح قرالقلمف مفم.الفقم الام االقلن  فممالقتصادم  فمال

خم  القلح فممالقلاع  فممال"الإلغم  القلقفم" العلمىالقل خم  تدالقل "لفمم،ال"اللدم الن م ًقاللضمغ"رال"ع"االق مبالخ 

مف مممفمال مفنمممالااخمم القلحد" مممالمف ممممالقصادمم  فمال مم الشمم ني الزفمم  ةالقلقفمم" القل م "ضمممالعلممىالقلاعمم  ةال

القلم  عفم.

 ما هي أهداف السياسة االقتصادية؟

مف ممممممالقتصادمممم  فم،الاا يمممملالفمممم الفممممبد القتصادمممم  ف" ال  لخممممً ال  الهنمممم  ال  خممممممال همممم قاال م مممممفمالللال
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