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 "لئن شكرتم ألزيدنكمقال هللا تعالى: " 

 "" من ال يشكر الناس ال يشكر هللاوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الثناء والحمد هلل الذي وفقنا إلعداد هذا العمل ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر  بعد

تقديم يد في  للذين كانوا وراء هذا العمل وساهموا كل من موقعه االمتنانوعظيم 

أستاذي الفاضل يخلف عبدهللا الذي تفضل مشكورا ونخص بالذكر  ، املساعدة

بقبول اإلشراف على إعداد هذه املذكرة، وما قدمه من إرشادات وتوجيهات قيمة كانت 

 نبراسا ليعرف هذا البحث النور.

 كما أتوجه بالشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة املناقشة هذه املذكرة، وال 

 مأساتذة في كلية العلو يفوتني في هذا املقام أن أتقدم بالشكر والتقدير  لجميع 

خاصة  وعلوم التسيير  على ما قدموه من توجيهات، العلوم التجارية االقتصادية

كما ال أنس ى أن أتوجه إلى جميع موظفي املكتبة بالجامعة، ،الكمي االقتصادأساتذة 

 ام هذا العمل ولم يدخروا جهدا في مساعدتي.بالشكر إلى الذين ساعدوني على إتم

 

 



 
عم بحكمته الوجود، بسم هللا والحمد هلل له امللك والحمد وهو على كل ش يء قدير 

مده أفضل ما جرت به األقالم، موجود، أفتتح بحمده الكالم، وبح وشملت رحمته كل

 ، يأحمده على توفيق

 .عليه وسلمإلى الحبيب املشفع ونور الهدى محمد صلى هللا 

إلى من قال فيهما الرحمان " وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" إلى الوالدين 

 الكريمين أطال هللا في أعمارهما و حفظهما من كل سوء.

 الذين لم يدخروا مجهودا في مساعدتي.إلى أخي و أخواتي 

د لي ي الذين قدمواإلى كل زميالتي وزمالئي بمديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء 

، م.محمد عبد هللافؤاد، ب.ب.العون من قريب أو من بعيد وأخص بالذكر كل من ع.

 .عبد القادر

ماستر في العلوم  2019-2018إلى زميالتي وزمالئي بالجامعة وأخص بالذكر دفعة 

 االقتصادية تخصص اقتصاد كمي .

والتقدير لكل من قدم لنا يد  االحتراموفي األخير ال ننس ى أن نتقدم بأسمى معاني 

املساعدة في هذا العمل من قريب أو من بعيد، وكان سبب في نجاحي وجمعتني بهم 

 األقدار.
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  مقدمة عامة :

تلف ثقافاتها للعمل عل منذ القدم هدفا تسعى إليه جميع الشعوب و األمم بمخ االقتصادييمثل النمو  

البحث عن الوسائل و العوامل التي من شأنها الرفع من معدل املستوى املعيش ي للفرد ككل ، فالنمو تحقيقيه و 

في الوقت الحالي يعد من بين األهداف الرئيسية التي تسعى الدول بأكملها إلى تحقيقه سواء تلك  االقتصادي

 ن تحقيق معدالت عالية و مستمرة منمن دو  اقتصاديةاملتقدمة أو النامية ، إذ أنه ال يمكن تصور عملية تنمية 

 ، فمتوسط الدخل الحقيقي للفرد هو من بين أهم املؤشرات التي تفرق تقدم الدول و تخلفها،االقتصاديالنمو 

ل ي داللة على تحسن املستوى املعيش ي لألفراد ورفاهيتهم،ولهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدو بارتفاعه يعطإذ 

،و ة في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخول بين هذه الدول املتقدمة و الدول النامي

سكاني التي ترجع باألساس إلى التدهور الكبير في األنظمة اإلنتاجية و قدم وسائلها وأساليبها،وأيضا إلى النمو ال

 اهتم ،االقتصاديالنمو  رة في الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى،و نظرا ألهمية معرفة وتحديد العوامل املؤث

على املستوى النظري  االقتصاديةبدراسة و تحليل العديد من النماذج  االقتصاديينالعديد من 

 العالقة بين النمو  واتجاهوالتطبيقي،وذلك للوصول إلى  صياغة وتحديد الدوال ذات القدرة التفسيرية لطبيعة 

الهامة في دالة النمو  االقتصاديةواملتغيرات األخرى،وتعتبر التجارة الخارجية ضمن املتغيرات  االقتصادي

 االبتكاروالتنمية وأيضا كوسيط لنقل التطور الحضاري و إشاعة  ، كما أنها تعتبر كمحرك للنمواالقتصادي

 مختلف دول العالم إلى قتصادياتاالوترجع أهمية التجارة الخارجية في  واالقتصادي االجتماعيوتوثيق الترابط 

 كون أي دولة مهما بلغ مستوى التطور فيها فإنها ال تستطيع أن تستغني عن بقية العالم.

 االندماجبأن  االعتقادسيطر على السياسة التجارية في معظم الدول النامية مع بداية التسعينات ولقد  

القوي في النظام التجاري العالمي وخاصة بعد بروز الظواهر الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل كظاهرة 

العوملة سيخلق شروطا مواتية للنمو فيها، ويسمح لها بأن تسدد الفجوة في الدخل بينها وبين الدول 

ئز رة الخارجية التي تعتبر أحد الركاالصناعية،وكان األسلوب الذي اختارته الدول النامية هو سرعة تحرير التجا

وذلك من خالل انفتاحها على العالم الخارجي وربط أسواقها  االقتصاديةالتي تهدف إلى تحقيق النمو والتنمية 

ة التصنيع من أجل التصدير التي تسمح بتخفيض الضغط الخارجي واستيراد سبأسواق دول أخرى وانتهاج سيا

..( إلى تنادي به  مؤسسات العوملة )صندوق النقد الدولي،املنظمة العاملية للتجارة . رأس املال األجنبي،األمر الذي

العالمي نحو  االقتصادالدول النامية و منها العربية إلى ضغوط عديدة، و خاصة بتوجه  اقتصادياتتعويض 

كتالت ما لم تقم وهذا سيحد من فرص الدول في  التصدير إلى دول هذه الت ظهور التكتالت التجارية الكبرى،

ل بتطوير إنتاجها وزيادة كفاءتها لدرجة تمكنها من منافسة السلع القادمة من الدول األخرى املشتركة في التكت

 التجاري.

والجزائر كغيرها من الدول النامية بدأت تستشعر خطر العوملة و إفرازاتها املتمثلة في توجه الكثير من  

 لم يعد يطرح كاختيار فاالنفتاحالعالمي،  االقتصادمكانة مرموقة في  تاللالح االقتصادي االندماجالدول نحو 

 من إيجابياته و لالستفادةبديل بالنسبة للجزائر بل كمعطى واقعي يوجب تبني إستراتيجية تمكن من التحكم فيه 

 تفادي سلبياته.

 اإلشكالية : 
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 التساؤل التالي :  بناءا على ما سبق ارتأينا طرح إشكالية  التي يمكن صياغتها في

 ؟ 2017-2000في الجزائر خالل الفترة  االقتصاديالتجاري على معدالت النمو  االنفتاحما مدى تأثير 

 األسئلة الفرعية: 

 و تندرج تحت هذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية : 

 ؟  االقتصاديماهي أهم النظريات و النماذج الخاصة بالنمو  -1

 ؟ مؤشرات قياسهالتجاري ؟ و ما هي أهم  باالنفتاحماذا نعني  -2

 ؟  االقتصاديمو االنفتاح التجاري والنما طبيعة العالقة بين  -3

في الجزائر  االقتصاديالتجاري على النمو  االنفتاحكيف يمكن صياغة أو بناء نموذج قياس ي يحدد أثر  -4

 ؟ 

 فرضيات البحث : 

 على ضوء ما جاء سابقا ولإلجابة على التساؤالت املطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية :        

 ؛ النمو االقتصادي ىعل تأثير إيجابيالنفتاح التجاري يكون ل -1

 نمو الصادرات يؤدي إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي و بالتالي النمو االقتصادي؛ -2

 . منفتح طبيعيااداته على العائدات النفطية فهو اقتصاد بما أن االقتصاد الجزائري يهتم في إير  -3

 

 :   أهمية البحث

جزء ال يتجزأ  باعتباره واالجتماعية االقتصاديةفي التنمية  االقتصاديتكمن أهمية بحثنا في دور النمو  

منها،و يعبر عن مستوى الناتج الداخلي و متوسط الدخل الفردي،وهو األمر الذي يمس جميع أفراد املجتمع 

الوطني بصفة  مباشرة،لذلك وجب دراسة أهم محدداته و أهم املتغيرات التي تؤثر فيه،حيث  االقتصادويمس 

خارجي ور الذي يلعبه تحرير التجارة و التبادل التجاري الالتجاري نظرا للد االنفتاحمنها في دراستنا هذه  اخترنا

 بالنسبة ملختلف الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.

 املوضوع :  اختيار أسباب 

 لهذا املوضوع لعدة أسباب منها:  اختيارنايعود   

 يتماش ى مع التخصص ؛  باعتباره

 الشغل الشاغل و الهدف األساس ي ملختلف السياسات التي تضعها الدول؛ االقتصاديكون النمو 

 على العالم الخارجي وتحرير التجارة هدف من بين األهداف التي تسعى إليه الدول. االنفتاحكون 

 أهداف البحث : 

 تتجلى أهداف البحث التي نصبو إليها من خالل قيامنا بهذه الدراسة في :   

 واالنفتاح االقتصاديحول النمو  االقتصاديالتعرف على أهم املفاهيم، النظريات والنماذج التي عرفها الفكر  -

 ؛التجاري 

 ؛لدولي في رفع أداء النمو االقتصاديالتجاري والتبادل اتحرير الإبراز دور  -

 ؛ياالقتصادالتجاري و النمو  االنفتاحالتعرف على طبيعة العالقة التي تربط بين  -
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 ؛االقتصاديالتجاري والنمو  االنفتاحعرض أهم الدراسات النظرية والتطبيقية السابقة حول العالقة بين  -

 . االقتصاديالتجاري على النمو  االنفتاحمحاولة بناء نموذج قياس ي يحدد تأثير  -
 حدود البحث : 

من أجل معالجة اإلشكالية املطروحة تم تحديد إطارين زماني و مكاني،فاإلطار الزماني يتمثل في فترة  

 الجزائري . االقتصادأما اإلطار املكاني فالدراسة تخص  2017-2000الدراسة حددت ما بين 

 منهج البحث  واألدوات املستخدمة: 

على املنهج الوصفي التحليلي، حيث نقوم  االعتمادأجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ارتأينا من  

تحليل التجاري، باإلضافة إلى  واالنفتاح االقتصاديات التي تتعلق بالنمو بوصف مختلف املفاهيم و النظري

قة نهج التحليلي الكمي املشتمل على األساليب القياسية الحديثة لتحديد طبيعة العالوتطور هذان األخيران، وامل

املتغيرات من املتغير التابع و ، وذلك ببناء نموذج قياس ي يتكون االقتصاديالتجاري و النمو  احاالنفتبين 

 ..Eviews8على برنامج  باالعتماداملستقلة، وهذا 

 ومن أجل إنجاز هذا البحث قمنا باستعمال األدوات التالية : 

 ؛ املاجستيرعلى عدة مراجع من الكتب، املجالت، األطروحات،رسائل  االعتماد .1

 وطلب التوجيه؛ االستشارةباألساتذة الجامعيين املختصين في املجال في املجال من أجل  االتصال .2

 بشبكة اإلنترنت من أجل الحصول على الدراسات الحديثة التي يتعذر إيجادها في املكتبات؛ االستعانة .3

 الدراسات السابقة :

سية (، بعنوان" اإلنفتاح التجاري وأثره على النمو اإلقتصادي في الجزائر )دراسة قيا2015دراسة دليلة طالب )  -

ى (، والنتيجة التي خلصت إليها أن سياسة اإلنفتاح التجاري املنتهجة في الجزائر لن تؤدي إل2013-1980للفترة 

 ف البنية التصديرية، وكذا ضعف الجهاز اإلنتاجي .رفع معدالت النمو اإلقتصاديعلى املدى الطويل، نظرا لضع

، مذكرة مكملة لنيل 2014-1990 االقتصاديالتجاري على النمو  االنفتاحسهير كعبور، دراسة قياسية ألثر  -

 ،االقتصاديةشهادة ماستر أكاديمي في العلوم 

الجزائر" ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة باريك مراد: " التحرير التجاري وسعر الصرف الحقيقي، دراسة حالة  -

 املاجستير في العلوم االقتصادية

"، مذكرة 2010-170محمد يحياوي: " أثر الواردات على النمو االقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر  -

مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستير في اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، تخصص تحليل االقتصاد 

 .لي و االقتصاد القياس ي، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و االقتصاد التطبيقيالك

ة عبدوس عبد العزيز: "سياسة االنفتاح ودورها في رفع القدرة التنافسية للدول، دراسة حالة الجزائر"، أطروح -

 ،مقدمة  لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية

من بين الصعوبات التي واجهناها أثناء قيامنا بهذه الدراسة هو نقص بعض املراجع فيما  لبحث : صعوبات ا

ئر، التجاري بالجزا باالنفتاحالتجاري ، وال سيما فيما يتعلق  االنفتاح، وكذا حول  االقتصادييخص نماذج النمو 

التي وجد تباين في أرقامها، وهذا ما  ة بمتغيرات داخل الدراسة،رب املعطيات حول اإلحصائيات الخاصوكذا تضا

 زاد من صعوبة الدراسة القياسية.

 :  تقسيم البحث
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لغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة في البحث والتساؤالت املتفرعة عنها وللتفصيل أكثر في املوضوع  

 قمنا بتقسيم بحثنا إلى ثالثة فصول كانت كالتالي :

  لفصل الذي جاء بعنوان "مفاهيم ونظريات حول النمو االقتصادي"  تعاريف : تناولنا في هذا ا الفصل األول

تلف النمو االقتصادي املتعددة،وكذا العوامل املحددة له والفوائد والتكاليف املترتبة عنه، باإلضافة إلى مخ

 .النظريات و النماذج القديمة والحديثة ملختلف املدارس االقتصادية

 لتجاري و عالقته بالنمو االقتصادي"ا ن "االنفتاح: تناولنا في هذا الفصل الذي جاء بعنوا الفصل الثاني 

التجاري و كذا النظريات املفسرة له ومؤشرات قياسه، كما تطرقنا إلى  لالنفتاحمختلف التعاريف املقدمة 

ي التجار  لالنفتاحاألخير  ، باإلضافة إلى التطرق فياالقتصاديالتجاري بالنمو  االنفتاحالعالقة التي تربط 

 في الجزائر. االقتصاديالنمو و 

  تجاري على ال االنفتاحتطبيقي تحت عنوان الدراسة القياسية ألثر ال وهو متعلق بالجانب :الفصل الثالث

ألثر ، وذلك من خالل دراسة محاولة نمذجة (2017-2000خالل الفترة ) في الجزائر االقتصاديالنمو 

على النمو االقتصادي في الجزائر وإختبار مدى صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية االنفتاح التجاري 

  واالقتصادية والقياسية .
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  : جمهيد

ًا وألاَضاف التي خظُذ باالَخمام الىاؾؼ مً كبل مسخلف        ٌػخبر الىمى الاكخهاصي مً بحن ؤَم اللًا

الضٌو اإلاخلضمت والىامُت،والتي حؿعى بلى جدلُله بيل الىؾاثل اإلاخاخت مً ؤحل جدؿحن اإلاؿخىي اإلاػِش ي 

اصة مػضالث بالىمى  ظا ال ًخم بال في بَاع جدؿحن ألاصاء الاكخهاصي غً ٍَغم ٍػ َا وػٍاصة عفاَُتهم،َو ألفغاص

الاكخهاصي وجدلُم جىمُت مؿخضامت وحاء الاَخمام بمىيىع الىمى الاكخهاصي غبر مسخلف مضاعؽ ومغاخل 

 مً زالٌ هظغٍاث ، فيان الاكخهاصًىن الىالؾًُ مً ألاواثل الظًً جُغكى لهظا اإلاىيىعالاكخهاصيالفىغ 

م زم بغػ بػضَا الىُىهالؾًُ ؤمثاٌ Adam smith  ،Ricardo،  Malthus ،Marcxول مً  ، Solow وؾحَر

Harrod & Domer لخػغف فترة الثماهِىاث مً اللغن الػكٍغً ؤفياع حضًضة جخمثل في هماطج الىمى الضازلي ،

نهم   .Romer ،Lucas ،Rebert Barroغلى ًض اكخهاصًحن مً ُب

     مً زالٌ َظا الفهل ؾىداٌو الخُغق بلى ؤَم مفاَُم الىمى الاكخهاصي و هظا ؤَم الىظغٍاث و الىماطج 

 : الىالؾُىُت و الىُىهالؾُىُت، بيافت بلى هماطج الىمى الضازلي وطلً في ؤعبػت مباخث والخالي 

 .مفهىم الىمى الاكخهاصي  : املبحث ألاول

 .الىظغٍاث الىالؾُىُت في الىمى الاكخهاصي  : املبحث الثاوي

 .الىماطج الىُىهالؾُىُت في الىمى الاكخهاصي  : املبحث الثالث

    .هماطج الىمى الضازلي في الىمى الاكخهاصي: املبحث الرابع
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  : الاكتصاديمفاهيم و هظرياث الىمى : املبحث ألاول 

اصة   ما ٌػىُان ٍػ هثحرا ما ٌؿخسضم البػٌ مهُلحي الىمى الاكخهاصي  والخىمُت همغاصفحن باغخباَع

نهما غلى ؤؾاؽ زهاثو وممحزاث الاكخهاص،  مُل البػٌ ألازغ بلى الخفغكت ُب الُاكت ؤلاهخاحُت لالكخهاص، ٍو

فِؿخسضم مهُلر الخىمُت الاكخهاصًت للضاللت غلى الضٌو الىامُت ومهُلر الىمى للضٌو اإلاخلضمت، بال ؤن 

ه في َظا اإلابدث مغهٍؼً في طلً غلى الىمى  ظا ما ؾىف هخُغق بُل الازخالف واضر بحن اإلاهُلخحن، َو

 .الاكخهاصي 

 .الىمى الاكتصادي و التىميت الاكتصادًت و الفرق بينهما : املطلب ألاول 

ٌػخلض الىثحر ؤن مهُلحي الىمى الاكخهاصي و الخىمُت الاكخهاصًت ٌػىُان الش يء هفؿه، بال ؤن  

نهما لظا فةهه مً اإلافُض ؤن جىضر ؤَم اإلافاَُم اإلاخػللت بالىمى و الخىمُت الاكخهاصًت  الازخالف واضر ُب

نهما  .لىسلو في ألازحر بلى الفغق ُب

ف الىمى الاكخهاصي : ؤوال   .حػٍغ

ف للىمى الاكخهاصي هداٌو بغُاء ؤبغػَا فُما ًلي    :  وعصث غضة حػاٍع
اصة في الضزل اللىمي ؤو الىاجج اللىمي الخلُلي غبر الؼمً-   .1ٌػغف الىمى الاكخهاصي بإهه جدلُم ٍػ
اصة مؿخمغة في الضزل اللىمي الخلُلي وػٍاصة ههِب الفغص مىه-  .2 غبر الؼمً الىمى الاكخهاصي َى جدلُم ٍػ

الىمى الاكخهاصي َى ؤخض ألاَضاف الاكخهاصًت الغثِؿُت التي حؿعى بليها حمُؼ بلضان الػالم في ؾبُل - 

ٍاث ؤغلى مً الغفاَُت إلاجخمػاتها ًاتها وجدلُم مؿخى   .3 جُىع اكخهاص
ف الىمى :"الىمى الاكخهاصي بإهه «s. Kuznets»ٌػغف الاكخهاصي -  ؤؾاؽ ظاَغة همُت، وبالخالي ًمىً حػٍغ

 .4 "لبلض ما بالؼٍاصة اإلاؿخمغة للؿيان و الىاجج الفغصي
فاث الؿابلت وؿخيخج ؤن الىمى الاكخهاصي َى الىؾُلت الغثِؿُت لؼٍاصة خهت الفغص         مً زالٌ الخػٍغ

مً الىاجج وجدؿحن مؿخىي اإلاػِكت في ول مجخمؼ،ولهظا تهخم الضعاؾاث الاكخهاصًت بػملُت الىمى الاكخهاصي 

 .وحؿعى للُاؽ مػضالجه في الؿىىاث اإلاسخلفت

 .5  هما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن خضور الىمى الاكخهاصي ًغجبِ بثالر غىانغ ؤؾاؾُت جخمثل فُما ًلي
 .جدلُم في مؿخىي ههِب الفغص مً الضزل اللىمي  : العىصر ألاول

اصة خلُلُت  : العىصر الثاوي اصة خلُلُت في مخىؾِ ههِب الفغص مً الضزل الخلُلي،ؤي جدلُم ٍػ جدلُم ٍػ

 .في ملضعة ألافغاص غلى قغاء الؿلؼ و الخضماث اإلاسخلفت

اصة مؿخمغة ومؿخلغة في مخىؾِ ههِب الفغص مً الضزل الخلُلي،والؼٍاصة  : العىصر الثالث جدلُم ٍػ

اصة خلُلُت في مؿخىي  اإلاؿخمغة في مخىؾِ ههِب الفغص مً الضزل الخلُلي جخُلب ؤن جيىن هاججت غً ٍػ

 .اليكاٍ الاكخهاصي

                                                                 

ت الاكخهاصًت،جدلُل حؼجي وهلي :" غبض اإلاُلب غبض الخمُض  -  .466،م2006، الضاع الجامػُت،مهغ،"الىظٍغ 1       

اب هجا -  2 تي، غلي غبض الَى ت الاكخهاصًت : "الؿُض مدمض الؿٍغ  .339،م 2008،الضاع الجامػُت ألاعصن،"الىظٍغ

بُلاث: "هؼاع ؾػض الضًً الػِس ي  -  3 بػت ألاولى، ألاعصن،"الاكخهاص الىلي،مباصت وُج  .43،م2006،صاع الخامض لليكغ و الخىػَؼ،اُل

غة بً ًسلف-  4 ًىان اإلاُبىغاث الجامػُت،الجؼاثغ ،"مضزل بلى الخدلُل الاكخهاصي الىلي : "قػُب بىهىة،َػ  .60 م2010،ص

ت الاكخهاصًت اليلُت: "بًمان غُُت هانف-  5  .335-333،م2008، صاع الجامػت الجضًضة،مهغ،"الىظٍغ
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 : الفرق بين الىمى الاكتصادي و التىميت الاكتصادًت : ثاهيا 

اصة في مخىؾِ ههِب الفغص مً الضزل الخلُلي  الخىمُت الاكخهاصًت هي الػملُت التي مً زاللها جخدلم ٍػ

غلى مضاع الؼمً، وجدضر مً زالٌ حؿحراث في ول مً َُيل ؤلاهخاج وهىغُت الؿلؼ والخضماث اإلاىخجت، بيافت 

 .1بلى بخضار حؿحر في َُيل جىػَؼ الضزل لهالر الفلغاء
 : مما ؾبم ًمىً جبُان الفغق بحن الخىمُت الاكخهاصًت والىمى الاكخهاصي في الجضٌو اإلاىالي       

 

 .الفرق بين الىمى الاكتصادي والتىميت الاكتصادًت (I-01)الجدول ركم

 التىميت الاكتصادًت الىمى الاكتصادي

اصة الىاجج اللىمي الهافي؛-   الىمى الاكخهاصي ٌػني ٍػ

الىمى الاكخهاصي ًيبغي ؤن ًيىن ؤغلى مً مػضٌ - 

ت؛  الؼٍاصة الؿياُه

مً اإلامىً ؤن ًىمى الاكخهاص صون ؤن ًيىن َىان - 

ؤي جىمُت خلُلُت،والىمى الاكخهاصي كض ًىدهغ في 

كُاع مدضوص غً بلُت ؤلاكخهاص اللىمي، هما ؤن 

الضزل اإلاخدلم مً َظا اللُاع كض ًدؿغب بلى 

 الخاعج ؤو حؿخدىط غلُه مدضوصة حضا مً الؿيان؛ 

جخًمً الخىمُت بيافت بلى طلً حؿحراث ؤؾاؾُت في -

 الىظام الاكخهاصي والاحخماعي و الؿُاس ي؛

اصة ههِب الفغص مً الضزل -  الخىمُت جاصي بلى ٍػ

 اللىمي؛

الخىمُت الاكخهاصًت الخلُلُت جخمثل في الاهخلاٌ مً -

َُيل اكخهاصي طي بهخاحُت مىسفًت باليؿبت للفغص 

اصة لإلهخاحُت في خضوص  بلى َُيل ٌؿمذ بإغلى ٍػ

اإلاىاعص اإلاخاخت،ؤي الاؾخسضام ألامثل للُاكاث 

 اإلاىحىصة؛

لاث :املصدر  .273،م2004،صاع واثل لليكغ و الخىػَؼ، الُبػت ألاولى، ألاعصن،"مفاَُم وهظم اكخهاصًت : "غبض الغخمان بؾماغُل، خغبي غٍغ

 .ومىه وؿخيخج ؤن الخىمُت ؤقمل وؤوؾؼ مً الىمى الاكخهاصي

 .كياس الىمى الاكتصادي وأهىاعه: املطلب الثاوي 

      ٌػخبر الىمى الاكخهاص ماقغا غً مضي خلُلت ألاصاء الاكخهاصي، خُث جخىضر مً زالٌ الػالكت بحن ول 

مً اإلاضزالث واإلاسغحاث في الاكخهاص، مً َظا اإلاىُلم جىمً ؤَمُت كُاؽ الىمى الاكخهاصي، باإليافت بلى 

 .2 ؤهه ًهىف بلى هىغحن
 .كُاؽ الىمى الاكخهاصي : ؤوال 

                                                                 

ؼ عجمُت وؤزغون -  1 بُلُت:"مدمض غبض الػٍؼ ت وُج  .77، م2006،الضاع الجامػُت،مهغ،"الخىمُت ؤلاكخهاصًت،صعاؾاث هظٍغ

،م-  2  .467غبض اإلاُلب غبض الخمُض،مغحؼ ؾبم طهٍغ
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       ًلاؽ مػضٌ الىمى الاكخهاصي بمػضٌ الىمى في الىاجج اللىمي الخلُلي ؤو الضزل اللىمي الخلُلي، ؤي 

ًلاؽ مً زالٌ الخػغف غلى اإلاخؿحراث في الىاجج اللىمي الخلُلي، ؤو الضزل اللىمي الخلُلي غبر الؼمً خُث 

 : ًيىن

100=مػضٌ الىمى الاكخهاصي(           1-1) ×
ألاؾاؽ اإلالاعهت ؾىتو  بحن ؾىت  الىاجج  ؤو  الضزل  في  الخؿحراجاألؾاؽ 

في ؾىت  الىاجج  ؤو  الضزل   
 

ىغع طلً غبر الؿىىاث اإلايىهت للؿلؿلت مدل الضعاؾت ومً هاخُت ؤزغي ًمُل الاكخهاصًىن لألزظ بملُاؽ  ٍو

مػض الخؿحر في الضزل الفغصي الخلُلي، بضال مً الخؿحر في الضزل اللىمي ؤلاحمالي للخػبحر غً مػضٌ الىمى 

 : الاكخهاصي مً مىُلم ؤن 

 = الضزل الفغصي الخلُلي (01-02) 
اللىمي الخلُلي الضزل   

الؿيان غضص 
 

 :و بالخالي فةن

 . مػضٌ الخؿحر في الؿيان–مػضٌ الخؿحر في الضزل اللىمي الخلُلي = مػضٌ الخؿحر في الضزل الفغصي الخلُلي 

 . مػضٌ الىمى في الؿيان –مػضٌ الىمى في الضزل اللىمي الخلُلي = مػضٌ الخؿحر في الضزل الفغصي الخلُلي 

      وجىحض الػضًض مً الخدفظاث غلى اؾخسضام مخىؾِ الضزل الفغصي الخلُلي في َظا اإلاجاٌ للخفغكت بحن 

الضٌو اإلاخلضمت والضٌو الىامُت، مً ؤَمها ؤن َظا اإلااقغ للخؿحر في الضزل الفغصي ال ٌػُي صاللت غلى غضم 

غضالت جىػَؼ الضزل بلى الُبلاث الؿىُت في خحن ال جىاٌ الُبلاث الفلحرة بال الجؼء الِؿحر، ومً هاخُت ؤزغي 

ت غلى خؿاب بهخاج الؿلؼ  اصة بهخاج الؿلؼ الػؿىٍغ كض ًيىن ؾبب الؼٍاصة في حجم الضزل اللىمي ٍػ

ت،خُث ؤن ألازحرة هي التي جغفؼ مً مؿخىي مػِكت ؤفغاص اإلاجخمؼ  . اإلاضُه

ا  : ؤهىاع الىمى الاكخهاصي : زاُه

 : 1    ًمىً جهيُف ؤهىاع الىمى بلى
ًخمثل َظا الىمى في وىن همى الضزل ًخم بىفـ مػضٌ همى الؿيان، ؤي ؤن : الىمى الاكتصادي املىسع -1

 .الضزل الفغصي ؾاهً

ًخمثل َظا الىمى في وىن همى الضزل ًفىق همى الؿيان، وبالخالي فةن : الىمى الاكتصادي املكثف -2

الضزل الفغصي ًغجفؼ وغلُه اإلاغوع مً الىمى اإلاىؾؼ بلى الىمى اإلاىثف ًمثل هلُت الاهلالب،ؤي اإلاجخمؼ 

 .ًخدٌى جماما و الظغوف الاحخماغُت جخدؿً

  : العىامل املحددة للىمى الاكتصادي: املطلب الثالث 

ا فُما ًلي      :2 َىان الػضًض مً الػىامل جلػب صوعا مهما في جدضًض الىمى الاكخهاصي ًمىً بًجاَػ
  .رأس املال املادي: أوال

  ًىُىي عؤؽ اإلااٌ اإلااصي غلى ول ؤنل مىخج ًيخج ؾلػا ؤزغي واآلالث واإلاػضاث،باإليافت بلى 

                                                                 
1
 . 59، ص2000،قسم االقتصاد كلية التجارة، مصر،" التنمية االقتصادية، دراسات نظرية وتطبيقية:"حممد عبد العزيز عجمية،إميان عطية ناصف-  

  . 471-469عبد املطلب عبد احلفيد، مرجع سبق ذكره،ص -  2
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خسظ  الخجهحزاث والبيُت ألاؾاؾُت الالػمت للُام اإلاكغوغاث ؤلاهخاحُت ؾىاء ػعاغُت ؤو نىاغُت ؤو زضمُت، ٍو

عؤؽ اإلااٌ الهىعة الػُيُت في ألاؾاؽ، وغىض بغُاء كُمت ًخدٌى بلى قيل هلضي، بن غملُت ؤلايافت بلى 

ى غملُت جغاهمُت جىدكف غً مػنى الاؾدثماع الظي ٌػبر  ً الغؤؾمالي، َو اإلاىحىص مً عؤؽ اإلااٌ حؿمى بالخيٍى

غً الؼٍاصة في عؤؽ ماٌ اإلاجخمؼ فاالؾدثماع ٌػخبر ؤخض الػىامل الغثِؿُت اإلادضصة للىمى الاكخهاصي، خُث 

اصة الىمى  اصة ؤلاهخاج،وبالخالي ٍػ ً الغؤؾمالي ؤو الاؾدثماع ولما ػاصث الُاكت ؤلاهخاحُت ومىه ٍػ ولما ػاص الخيٍى

ً الغؤؾمالي ؤو الاؾدثماع وهي ٍ مػُىت ليي ًخدلم الخيٍى ىان قغو   : 1الاكخهاصي َو

 جدلم الاصزاع، فال اؾدثماع بال اصزاع :الشرط ألاول. 

 ؤن ًخم اؾدثماع ما جم اصزاٍع: الشرط الثاوي. 

 ؤن ال ًيىن َى اهخىاػ : الشرط الثالث. 

 .رأس املال البشري:ثاهيا

  ٌػبر عؤؽ اإلااٌ البكغي ؤو الاؾدثماع البكغي غً ؤَم الػىامل التي جازغ غلى الىمى الاكخهاصي في 

ب فلِ، بل غلى ملضاع  ً عؤؽ اإلااٌ البكغي غلى الخػلُم و الخضٍع الاكخهاص اللىمي ؤو اإلاجخمؼ، وال ٌػخمض جيٍى

 .الخضماث الصخُت والاحخماغُت التي حػمل غلى بىاء و نُاهت عؤؽ اإلااٌ البكغي

اصة غغى الػمل مؼ  ً عؤؽ اإلااٌ البكغي َى الؿيان، فؼٍاصة الؿيان حػني ٍػ  بن ؤَم غىهغ في جيٍى

ألازظ بػحن الاغخباع ؤزغ الىمى الؿياوي غلى مؿخىي ههِب الفغص مً الىاجج اللىمي ؤو الضزل اللىمي، خُث 

ٌكيل طلً مهضعا عثِؿُا للُلب الفػاٌ ومً زم اؾخمغاع صوعة اليكاٍ الاكخهاصي والىمى الاكخهاصي، 

اصة الاؾدثماع في عؤؽ اإلااٌ البكغي البض ؤن ًخىاػن و ًخىاهب مؼ الؼٍاصة في الغؤؽ  وبالخالي ًمىً اللٌى ؤن ٍػ

اصة مػضٌ الىمى الاكخهاصي ومً زم ؤلاؾغاع بػملُت  اصة بهخاحُت الػمل، وبالخالي ٍػ اإلااٌ اإلااصي، خُث ًمىً ٍػ

 .الخىمُت الاكخهاصًت

 .مدي جىفر املىارد الطبيعيت: ثالثا

 وهي اإلاىاعص التي ال صزل لإلوؿان في نىػها، بل هي َبت مً الخالم ؾبداهه و حػالى، وهي جخيىن مً 

ألاعى وما غليها وما بباَنها، فيلما جىافغث َظٍ اإلاىاعص ولما ػاص مػضٌ الىمى الاكخهاصي وغىـ صخُذ، لظا 

ًإمل ؤن جيىن لضًه ختى ًغجفؼ الىمى  وحب غلى ؤي اكخهاص كىمي جىمُت اإلاىاعص الُبُػُت لضًه، ؤو 

ا...ألاؾمان –الؿاباث –اإلاػاصن -البتروٌ)الاكخهاصي، وجخيىن اإلاىاعص الُبُػُت مً  ، فيلما ػاص (وؾحَر

 .اؾخؿالٌ َظٍ اإلاىاعص الُبُػُت ولما اعجفػذ مػضالث الىمى الاكخهاصي والػىـ صخُذ

 .التخصص وجلسيم العمل: رابعا 

اصة الىفاءة الاكخهاصًت وؤلاهخاحُت، جدؿحن ألاصاء، وجىلض جىىىلىحُا   خُث ًاصي َظا الػامل بلى ٍػ

اصة مػضٌ الىمى الاكخهاصي  .حضًضة، ومً زم ٍػ

 .التلدم التلني والتكىىلىجي: خامسا

اؾخسضام مىاص :  بن الخلضم الخلني والخىىىلىجي ًاصي اؾخسضام بضاثل حضًضة في غملُاث ؤلاهخاج مثل

ا جدؿحن هىغُت اإلاىخجاث اإلاػغوفت، ونىؼ  ف ؤلاهخاج، وؤًً ت ؤزغي مما ًسفٌ جياُل ت ميان مىاص ؤوُل ؤوُل

                                                                 
1
 Jean Arrous , Les Theories De La Croissance, Edications Du Seuil, Paris, 1999,P 9. 
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ًلػب صوعا َاما في اؾخدضار ،  1 مىخجاث حضًضة لم جىً مػغوفت مً كبل باإليافت بلى ؤن َظا الػامل 

وؾاثل حضًضة لإلهخاج وجدؿحن ؤصاء اإلاػضاث وآلاالث وهظم ؤلاصاعة والخىظُم، فهظا الػامل ؤو اإلادضص ؤنبذ 

 :  معيارا لتصييف الدول إلى املستىياث التاليت

 الضٌو ألاهثر جلضما؛ 

 الضٌو اإلاخلضمت ؛ 

 الضٌو الىامُت؛ 

 الضٌو ألازظة في الىمى؛ 

 2و التي جىلؿم بضوعَا بلى كؿمحن: الضٌو اإلاخسلفت: 
 الضٌو ألاكل همىا؛

 .ؤكل الضٌو ألاكل همىا

 : فىائد وجكاليف الىمى الاكتصادي: املطلب الرابع

 تهخم ول مً صٌو الػالم بخدلُم وؿب ؤغلى للىمى الاكخهاصي هظغا لألَمُت التي ًخمخؼ بها، و الفىاثض 

ه ف للىنٌى بُل  .التي حػىص غلى قػىبها، و ألاهُض ؤهه لخدلُم ؤي َضف غلُىا ؤن هخدمل ؤغباء و جياُل

 .فىاثض الىمى الاكخهاصي: ؤوال

 :    مً ؤَم الفىاثض التي جىجم غً الىمى الاكخهاصي هجض ما ًلي

اصة الىمُاث اإلاىخجت ألبىاء اإلاجخمؼ مً الؿلؼ والخضماث، ألامغ الظي ٌػخبر اإلادغن الغثِس ي لخدؿحن -  ٍػ

ٍاث اإلاػِكت غبر الؼمً؛   مؿخى

 مػضالث الىمى اإلاغجفػت جسفٌ مً مكيلت البُالت؛- 

اصي بلى ظهىع خاحاث -  الىمى الاكخهاصي ًازغ غلى اإلاضي البػُض غلى ؤهماٍ وغاصاث الاؾتهالن في اإلاجخمؼ، ٍو

 اؾتهالهُت مخلضمت و مخىىغت،- 

الخىؾؼ في الضٌو هدُجت الىمى الاكخهاصي ًضفؼ الخيىماث بلى مجاعاة خاحاث ألافغاص الاؾتهالهُت اإلاخُىعة، - 

غ اإلاغافم الػامت و جىفحر الخضماث الترفيهُت   .3مً زالٌ جٍُى
ا ف الىمى الاكخهاصي: زاُه  .جياُل

غوعي ؤلاقاعة بلى ؤن الىمى الاكخهاصي ال ًخدلم بال في بَاع جدمل بػٌ ألاغباء     مً اًل

 : 4 والخطخُاث مً ؤَمها
  ت، و جىحُه اإلاىاعص ولما ػاص مػضٌ الىمى الاكخهاصي ػاصث الخاحت بلى بهخاج الؿلؼ الغؤؾماُل

ظا مػىاٍ الخطخُت ببػٌ  ب، َو اصة الاؾدثماع في الخػلُم و الخضٍع والاؾدثماعاث بليها باإليافت بلى ٍػ

اصة ؤلاهخاج في اإلاؿخلبل  ؛ الؿلؼ الاؾتهالهُت في الىكذ الخايغ مً ؤحل ٍػ

                                                                 
1
ت وصاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، الُبػت ألاولى،ألاعصن، "الاكخهاص الىلي : "ؤخمض ألاقلغ-    .74، م 2002الضاع الػلمُت الضوُل

، م -    2 .472 ،471غبض اإلاُلب غبض الخمُض، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 .182، 181، م 2004، وكغ بضغم مً مػهض الضعاؾاث اإلاهغفُت، ألاعصن، " مضزل بلى الاكخهاص الىلي: " َالب مدمض غىى -  3

، م-  4  .472غبض اإلاُلب غبض الخمُض، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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  اصة الخلىر البُئي، وبالخالي اللًاء الىمى الاكخهاصي في الضٌو اإلاخلضمت بل وختى الىامُت ًاصي بلى ٍػ

 غلى الثرواث الُبُػُت واػصخام اإلاضن؛

  غى غلى الجىاهب الغوخُت وألازالكُت في ولما ػاص مػضٌ الىمى الاكخهاصي ػاص الخلضم اإلااصي، َو

 .اإلاجخمؼ

  .الىظرياث الكالسيكيت في الىمى الاكتصادي: املبحث الثاوي 

ا صاللت وحػبحرا غلى ألاصاء الاكخهاصي       غغف الىمى الاكخهاصي باغخباٍع ؤَم الخؿحراث الاكخهاصًت، وؤهثَر

اع غضة هظغٍاث مفؿغة في مجملها لظاَغة الىمى  اَخماما هبحرا مً َغف الاكخهاصًحن الظًً َىعوا في َظا ؤلَا

م وآعائهم في الىمى  بىىا غلى ؤؾاؾها ؤفياَع الاكخهاصي، فلض غانغ الاكخهاصًىن الىالؾًُ جلً الفترة ُل

 ,Marcx, Malthusالاكخهاصي، وؤؾبابه وهُفُت جدلُله ولػل ؤَم جلً ألافياع واهذ في هخاباث ول مً،

Ricardo, Adam Smithت  .1، خُث ؾيخػغى إلاسخلف جلً الىظغٍاث في اإلاُالب اإلاىاُل
 .في الىمى الاكتصادي  Adam Smith»2»هظريت: املطلب ألاول 

 بضاًت الخفىحر الاكخهاصي اإلاىظم و اإلاخهل مىه بػملُت الىمى الاكخهاصي «Adam Smith » جمثل ؤفياع 

ػخبر   بإن الػمل مهضع لثروة ألامم، وجلؿُمه َى وؾُلت لؼٍاصة بهخاحُخه، وبالخالي «Smith »بهىعة زانت َو

اصة غىاثض «Smith »زغوة ألامت هما كض اَخم      بخدضًض الػىامل التي جدلم الىمى، ومً ؤهبر مؿاَماجه فىغة ٍػ

 .3ؤلاهخاج اإلاؿدىضة بلى ظاَغة جلؿُم الػمل و الخسهو
ًا غضًضة مً حغاء جلؿُم الػمل ؤَمها      :4 وجخدلم مؼا

  اصة مهاعاث الػاملحن بط جؼصاص صعحت هفاءة الػامل وصعحت بجلاهه للػمل غىضما ًخىفغ الخسهو ٍػ

 وجلؿُم الػمل؛

  اصة الابخياعاث الىاحمت غً الخسهو وجلؿُم الػمل، خُث ًاصي جسهُو كؿم مً الػاملحن ٍػ

اصة الابخياعاث؛  للبدث والابخياع بلى ٍػ

  بهلام وكذ الػمل الالػم إلجمام الػملُاث ؤلاهخاحُت اإلاسخلفت، هظغا ألن جىغاع الػمل وبكيل مؿخمغ

صون الاهخلاٌ بلى غمل آزغ ًاصي بلى الخللُل مً الىكذ الظي ًخُلبه الاهخلاٌ بلى غمل ؤزغ، بيافت بلى ؤن 

 .ؤصاء الػامل للػمل ًخىغع بهىعة مؿخمغة ًللل مً الىكذ اإلاُلىب لللُام به

ظا هظغا لتزاًض الؿلت فُه اللُاع «Smith » بال ؤن   ًغهؼ غلى اللُاع الهىاعي في غملُت الىمى، َو

الهىاعي الىاججت غً ٍَغم جلؿُم الػمل الظي ٌؿمذ بؼٍاصة بهخاحُت الػماٌ في اللُاع الهىاعي ملاعهت 

اهض ، 5باللُاع الؼعاعي ٍاث اإلاػِكت ٌػخمضان غلى الاؾدثماع وجغاهم عؤؽ «Smith »ٍو  ؤن همى ؤلاهخاج و مؿخى

اإلااٌ، و ؤن الاؾدثماع بضوعٍ ٌػخمض غلى الاصزاع الظي ًىجم غً ألاعباح اإلاخىلضة غً اليكاٍ الهىاعي و الؼعاعي 

                                                                 

1 - Dominique Guellec, les nouvelles théories de la ceoissance, édition la décoverte, France,2001, p 25. 

  ".1776البدث غً َبُػت وؤؾباب زغوة ألامم "اكخهاصي وغالم اؾىخلىضي مً ؤبغػ هخاباجه هخاب : ؤصم ؾمُث  -  2

ش ي - 3  .56،م 2007، صاع واثل لليكغ، الُبػت ألاولى، ألاعصن،"الخىمُت الاكخهاصًت، هظغٍاث و ؾُاؾاث ومىيىغاث:"مضخذ اللَغ

 .106،م 2006خضاع للىخاب الػالمي لليكغ والخىػَؼ، الُبػت ألاولى، ألاعصن، " الخىمُت و الخسُُِ الاكخهاصي: "فلُذ زلف خؿً-  4

ٌ الىامُت: " نضع الضًً نىالُلي  -  5 ت في الضو ، ؤَغوخت ملضمت يمً مخُلباث لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في الػلىم الاكخهاصًت، " الىمى والخجاعة الضوُل

 . 09، م 2006-2005جسهو اكخهاص كُاس ي، حامػت الجؼاثغ، 
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ىه، ألن غضم وحىص كضع واف مً عؤؽ . 1ومً جسهو الػمل فباليؿبت لغؤؽ اإلااٌ البض مً الخىؾؼ في جيٍى

ت جدلُم مضي مهم مً الخسهو وجلؿُم الػمل بط ؤن َظا ألازحر ٌػخمض غلى حجم  اإلااٌ ًللل مً بمياُه

اصة ؤلاهخاج  الؿىق، ؤي ولما ػاص حجم الؿىق ؾمذ بؼٍاصة صعحت الخسهو وجلؿُم الػمل غً ٍَغم ٍػ

 .2واحؿاغه وػٍاصة اإلاباصالث
 ؤصاة مهمت في جىؾُؼ الؿىق،والخجاعة الخغة جلىص بلى «Smith »هما ؤن الخجاعة الخاعحُت حػخبر في هظغ  

ض الخفُت التي جدٌى اإلاهالر  جىػَؼ هفء في اإلاىاعص بط ؤن ألاؾىاق التي جىظم هفؿها بىفؿها هي بمثابت اُل

ػخلض     جُا وجغاهمُت، لىىه «Smith »الخانت بلى مىافؼ احخماغُت َو  بإن الخىمُت الاكخهاصًت بضؤث جيىن جضٍع

حن ؾىف  ت بؿبب فىاء اإلاىاعص وزباث غىاثض ؤلاهخاج، وؤن اإلاىافؿت فُما بحن الغؤؾماُل جهىع وجضَىع الغؤؾماُل

يخهي جلضم اإلاجخمػاث، وبهظا ٌػخلض وحىص خضوص للخىمُت الاكخهاصًت  ً عؤؽ اإلااٌ ٍو جللل ألاعباح ومً زم جيٍى

اصة  اصجه مً خُث اللُمت غً ٍَغم ٍػ فالغوىص الاكخهاصي ؤمغ خخمي، طلً ألن بهخاج ألاعى والػمل ًمىً ٍػ

اصة َاكت الػمل ؤلاهخاحُت، وؤن َظٍ ألازحرة ًمىً ؤن جدضر بؼٍاصة غضص الػماٌ ؤو  همُت الػمل اإلاىخج ؤو ٍػ

 .بؼٍاصة عؤؽ اإلااٌ

 ؤن الاصزاع غامل مهم في جغاهم عؤؽ اإلااٌ، خُث ٌػخبر َظا ألازحر غامل مهم في «Smith »هما ًاهض 

ًإحي غً ٍَغم الاصزاع وبالخالي الاؾدثماع، ولهظا ال ًمىً خهٌى جغاهم عؤؾمالي  الىمى الاكخهاصي، فالتراهم 

 .3وجىمُت صون وحىص اصزاعاث
 .في الىمى الاكتصاديDavid Ricardo» 4 »هظريت : املطلب الثاوي 
ا «Ricardo »ٌػخبر    مً بحن ؤبغػ هخاب اإلاضعؾت الىالؾُىُت الظي غمل غلى حػمُم آعائها وؤفياَع

ؼ، و ألاحىع والخجاعة الخاعحُت وما بلى طلً  واعجبُذ باؾمه الػضًض مً آلاعاء و ألافياع منها ما ًخهل بالَغ

ٍ خٌى الىمى الاكخهاصي، فةهه ًغي بإن الؼعاغت حػخبر مً ؤَم اللُاغاث الاكخهاصًت ألنها  وفُما ًسو آعاء

حؿهم في جىفحر الؿظاء للؿيان لىنها جسًؼ للاهىن الؿلت اإلاخىاكهت، ولم ٌػُي ؤَمُت جظهغ لضوع الخلضم 

 .الخىىىلىجي في الخللُل مً ؤزغ طلً

ألاولى مالن :  اإلاجخمؼ بلى زالر َبلاث عثِؿُت«Ricardo »ومً زالٌ جدلُله لػملُت الىمى كؿم  

ت، خُث َظٍ ألازحرة خؿب  ت الػماٌ، والثالثت الُبلت الغؤؾماُل  هي الُبلت «Ricardo »ألاعاض ي، والثاُه

ت لػملُت الىمى الاكخهاصي بط ؤنهم ًخىلىن البدث غً ألاؾىاق واؾػت وػٍاصة ، 5اإلاىخجت والتي حػخبر يغوٍع

ؼ حضًضة، ؤما  ا غلى الىمى الاكخهاصي مً زالٌ بغاصة اؾدثماع َظٍ ألاعباح في مكاَع ألاعباح، مما ًىػىـ بًجاُب

 ؤكل ؤَمُت مً «Ricardo »الػماٌ فهم ألاصاة والىؾُلت التي مً زاللها جلىم غملُت ؤلاهخاج، لىنهم خؿب      

حن، ؤها مالن ألاعاض ي فخىمً ؤَمُتهم في وىنهم ًىفغون ؤؾاؽ غملُت ؤلاهخاج وهي ألاعى   6.الغؤؾماُل
                                                                 

، م -  1 ش ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ  .56مضخذ اللَغ

، م -  2  .106،108فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ

ش ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ ، م -  3  .57،58مضخذ اللَغ

 .مفىغ بكخهاصي بهجلحزي ومدلل للغؤؾمالُت الُبرالُت: صافُض عٍياعصو-  4

، م -  5   .111-110فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ

م -  6 ،مظهغة ملضمت يمً مخُلباث لىُل قهاصة "2009-2001ؤزغ ؾُاؾت ؤلاهفاق الػام غلى الىمى ؤلاكخهاصي، صعاؾت خالت الجؼاثغ : "وصزضر هٍغ

 .98، م2010-2009اإلااحؿخحر في غلىم الدؿُحر، جسهو هلىص ومالُت،حامػت الجؼاثغ، 
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للمجخمؼ بلى اإلاجمىغاث الؿابلت ًىػع الضزل بلى زالر خهو «Ricardo »وغلى ؤؾاؽ جلؿُم  

ى الخهت التي ًدهل غليها :عثِؿُت وهي ؼ الظي ًضفؼ إلااليي ألاعاض ي، و الغبذ َو ألاحىع التي جضفؼ للػاملحن،الَغ

ىن ملابل بقغافهم غلى الػملُت ؤلاهخاحُت  .1الغؤؾماُل
حن وىن ؤن جدلُم «Ricardo »وبما ؤن ألاعباح هي ؤغظم َظٍ الضزٌى فلض عهؼ       غلى الغؤؾماُل

ض التراهم الغؤؾمالي،  ٍؼ ىظا ٌؿخمغ الخىؾؼ ؤلاهخاجي ٍو ألاعباح ٌؿمذ بةغاصة اؾخسضامها في الػملُت ؤلاهخاحُت، َو

ؼ التي جىو غلى ؤن جؼاًض الىمى الؿياوي بكيل ؤهبر ًاصي بلى اؾخػماٌ ألاعاض ي ألاكل  ت الَغ فُىع هظٍغ

ظا ما ًازغ ؾلبا  ظا ما ًاصي بلى جىاكو الضزل اإلايىن مً ؤعباح، ؤحىع وعَؼ، َو زهىبت في غملُت ؤلاهخاج، َو

ى ًاهض الخإزحر الؿلبي لىمى الؿيان اإلاتزاًض غىض  غلى غملُت ؤلاهخاج وبالخالي غلى الىمى الاكخهاصي َو

  .2الىالؾًُ
 .في الىمى الاكتصادي* «Robert Malthus »هظريت : املطلب الثالث

لضعاؾت مىيىع الىمى الاكخهاصي، " مباصت الاكخهاص الؿُاس ي " في هخابه «Malthus »للض جُغق  

ت  خه اإلاػغوفت غً الؿيان بط ًلٌى بإن الؿيان ًتزاًضون بمخخاُل خُث اقتهغ مً بحن الىخاب الىالؾًُ بىظٍغ

ت غضصًت  .َىضؾُت، في خحن ؤن بهخاج الؿظاء ًتزاًض بمخخاُل

 ؤن «Malthus » الاكخهاص بلى كُاغحن ػعاعي ونىاعي، َظا ألازحر الظي ًغي «Malthus »وكؿم   

خُث اهه ًخمخؼ بتزاًض في الؿلت هدُجت وحىص الفغم اإلاغبدت - ؤي اللُاع الهىاعي- الىمى الاكخهاصي ًيخج غىه

لغئوؽ ألامىاٌ وؾهىلت اؾخسضام الخلضم الخلني فُه، في خحن ًخمحز اللُاع الؼعاعي بدىاكو الؿلت هدُجت 

مدضوصًت ألاعاض ي وجفاوث زهىبتها بؿبب يػف اعجباٍ الخلضم الفني والخىىىلىجي بها، لظلً فهى ًغي ؤن 

مان الىخُض للخلضم الاكخهاصي ًخمثل باالؾخمغاع في اللُاع الهىاعي، واؾخسضام الخلضم الخلني الفني  اًل

ً الغؤؾمالي، هما ًغهؼ    غلى ؤَمُت الُلب «Malthus »بكيل واؾؼ في الهىاغت غً ٍَغم الخىؾؼ في الخيٍى

اصة ؤلاهخاج وجُىعٍ، خُث ؤهه عفٌ كاهىن  لألؾىاق الظي ًىو بإن " ؾاي "الفػاٌ غلى اإلاىخجاث في ٍػ

ت ؤي  الػغى ًسلم الُلب غلُه، والظي ٌػني ؤن الاصزاع َى غباعة غً الُلب غلى الؿلؼ الغؤؾماُل

ؤوضر ؤهه مً اإلامىً جهىع وحىص خالت جخجاوػ فيها ؤلاصزاعاث غً «Malthus »، لىً (الاؾدثماع=الاصزاع)

ظا ٌػني الىلو في الُلب الاؾتهالوي ألامغ الظي ٌػُم مً الخىؾؼ  في  الخاحت بليها ألؾغاى الاؾدثماع، َو

 .3الىمى، ألهه ًللل مً الخافؼ غلى الاؾدثماع ولظلً هاصي باإلاُل ألامثل لالصزاع
ت الؿيان غلى جدلُالجه وؤفياٍع غً الىمى في اإلاجخمؼ الظي عؤي ؤهه لً لً ًضوم   فللض ؾُُغث هظٍغ

ال، فمؼ جؼاًض غضص الؿيان وجللو مؿاخاث ألاعاض ي اللابلت لإلهخاج، ؾىف جىسفٌ بهخاحُت الػمل  ٍَى

وجىسفٌ مػها ؤحىع الػماٌ بلى ؤن جهل َظٍ ألاحىع بلى خض الىفاف ؤي بلى الخض ألاصوى للمػِكت، خُث ؤن 

اصة في الؿيان بػض طلً جاصي بلى جضَىع الخالت الصخُت للؿيان هدُجت لؿىء الخؿظًت واهدكاع ألمغاى  ؤي ٍػ

                                                                 

 .114-113فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ ، م -  1

م ، مغحؼ ؾبم طهٍغ ، م -  2  .98بىصزضر هٍغ

 .18اكخهاصي بٍغُاوي وعحل صًً، بَخم هثحرا بػضص الفلغاء اإلاػخبر في اإلاجخمؼ ؤلاهجلحزي في ؤوازغ اللغن : عوبغث مالخىؽ*  

، م -  3  .116،119فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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 .1 و اعجفاع مػضٌ الىفُاث
بإن الخلضم الاكخهاصي ًخدلم مً زالٌ الخلضم الفني غً ٍَغم التراهم «Malthus »هما اغخلض   

اصي بلى اعجفاع  الغؤؾمالي، بط ؤهه غىضما ًىسفٌ مػضٌ الخلضم الفني فةن كاهىن الؿلت اإلاخىاكهت ًظهغ، ٍو

ف اإلاػِكت وجغاحؼ ألاحىع بلى خض الىفاف وهلو ألاعباح، واججاٍ الاكخهاص هدى الىنٌى بلى خالت  جياُل

 .2الؿيىن ؤو الغوىص
  :في الىمى الاكتصادي Karl Marx»3 »هظريت : املطلب الرابع

ت، هما ًخفم حمُؼ «Karl Marx »ٌػض    الاكخهاصي الىالؾُيي الىخُض الظي جيبإ بانهُاع الغؤؾماُل

الاكخهاصًحن الىالؾًُ بإن مػضٌ الغبذ غلى عؤؽ اإلااٌ ؾىف ًىسفٌ مؼ همى الاكخهاص، لىنهم ازخلفىا غلى 

 بإن اهسفاى مػضٌ الغبذ ٌػىص بلى اإلاىافؿت فُما بحن «Adam Smith »ؾبب اهسفايه، فبِىما ًغي  

حن، فةن   «Marx » ًغي بإن مثل َظا الاهسفاى ٌػىص بلى جىاكو الػىاثض لألعى، ؤما «Ricardo »الغؤؾماُل

فُاهض غلى ؤن الاكخهاص ال ًمىً ؤن ًىمى بلى ألابض وطلً بؿبب ألاػمت التي جغافم خالت فاثٌ ؤلاهخاج 

 .وؤلايغاب الاحخماعي

غي   ؤي بخيلفت بغاصة بهخاج – بإن ألاحىع جخدضص بمىحب الخض ألاصوى إلاؿخىي الىفاف «Marx » ٍو

، وؤن فاثٌ اللُمت الظي ًسلله الػامل ًمثل الفغق بحن همُت بهخاج الػامل «Marx »َبلت الػماٌ بخػبحر 

ت لخىىىلىحُا ؤلاهخاج، فةن خهت عؤؽ اإلااٌ  وبحن الخض ألاصوى ألحغ الػامل، ومؼ جؼاًض مػضٌ الىثافت الغؤؾماُل

 جيبإ بإهه مؼ خضور التراهم الغؤؾمالي فةن ما ٌؿمُه «Marx »الثابذ جؼصاص و ًىسفٌ مػها مػضٌ الغبذ، لىً 

بالجِل الاخخُاَي للػماٌ ؾىف ًسخفي، مما ًضفؼ باألحىع بلى ألاغلى وألاعباح بلى ألاؾفل، فيان عص فػل 

حن  حن غلى طلً بما بةبلاء ألاحىع مىسفًت ؤو بةخالٌ عؤؽ اإلااٌ مدل الػمل، وبؿبب مُل الغؤؾماُل الغؤؾماُل

بلى جغاهم عؤؽ اإلااٌ واججاَهم بلى بخالله مدل الػمل جيكإ مكيلت جخػلم بػضم كضعة الػماٌ غلى اؾتهالن 

ىظا جيخلل الؿلُت بلى  ت بلى الانهُاع َو حمُؼ الؿلؼ اإلاىخجت، وبالخالي فةن فكل الُلب الفػاٌ ًضفؼ الغؤؾماُل

ت، خُث ٌؿخىلي الػماٌ غلى  ت، فخدل الاقتراهُت ميان الغؤؾماُل الُبلت الػاملت غً ٍَغم الثىعة الػماُل

 .وؾاثل ؤلاهخاج والخىػَؼ، اإلاباصلت وغلى الؿلُت

 فةنهم ًاهضون بإن جدلُالجه جخًمً هظغة زاكبت وكُمت ألصاء «Marx »وفي بَاع جلُُم البػٌ ألعاء  

ت، بال ؤن جيبااجه بسهىم انهُاع الىظام الغؤؾمالي الػالمي لم جخدلم وطلً لؿببحن اصة : الغؤؾماُل ألاٌو ؤن ٍػ

اصة في  اصة في ألاحىع الخلُلُت، وؤي ٍػ غوعة ٍػ ألاحىع الىلضًت الىاحمت غً ازخفاء فاثٌ الػمل ال ٌػني باًل

اصة في ؤلاهخاحُت، مما ًترن مػضٌ الغبذ صون حؿُحر، و الثاوي جللُل             ألاحىع الخلُلُت ًمىً ؤن حػىيها ٍػ

« Marx»هما كلل بلُت الاكخهاصًحن الىالؾًُ مً ؤَمُت الخلضم -  مً ؤَمُت الخلضم الخىىىلىجي في الهىاغت

ازغ غلى بهخاحُت الػمل- الخىىىلىجي في الؼعاغت   .4والظي ًمىً ؤن ٌػاصٌ ؤزغ جىاكو الػىاثض ٍو

                                                                 

بػت ألاولى،ألاعصن،"مباصت ؤلاكخهاص هلي: " هؼاع ؾػض الضًً الػِس ي- 1 ت وصا ع الثلافت لليكغ والجىػَؼ،اُل  .336،م 2001، الضاع الػلمُت الضوُل

، م -  2  .119فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 ".ألاؾاؾُاث في هلض الؿلخهاصي الؿُاس ي والغاؾمالُت"فُلؿىف واكخهاصي اقتراوي ؤإلااوي مً مالفاجه : واع ماهـ-   3

، م -  4 ش ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ  .60،62مضخذ اللَغ
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مما ؾبم ههل بلى ؤن فىغ الىالؾًُ في الىمى الاكخهاصي ًترهؼ في جُىع الىظام الاكخهاصي  

الغؤؾمالي ٌػض ؾباكا بحن الخلضم الخىىىلىجي والىمى الؿياوي، فةطا ؾبم الخلضم همى الؿيان جظهغ مىحت مً 

اصة الدكؿُل وؤلاهخاج وألاحىع، ؤي حؿىص خالت مً  اصة الخلضم الفني حػمل غلى ٍػ الىمى، وطلً ليىن ٍػ

اصة الؿيان فظهىع مىحت حضًضة مً الغوىص زم الىمى  الاهخػاف الاكخهاصي، وجاصي َظٍ ألازحرة بلى ٍػ

ت ؤن الخلضم الفني ٌػخمض غلى التراهم  الغؤؾمالي، والظي ٌػخمض بضوعٍ غلى مؿخىي  والاهخػاف، وجبحن الىظٍغ

ت  : 1ألاعباح واججاَاتها، وللخفؿحر ما ؾبم هلخو الىمىطج الىالؾُيي في الضواٌ الخاُل
𝑂 (..........02-01:)صالت ؤلاهخاج -1 = 𝑓(𝐿,𝐾,𝑄,𝑇) 

O:ؤلاهخاج؛  

L : كىة الػمل؛ 

K : اإلاىاعص الُبُػُت؛)اإلاخاح مً ألاعى 

Q :عؤؽ اإلااٌ؛ 

T :الخلضم الخلني . 

جُا، وبافتراى زباث اإلاؿاخت اإلاخاخت مً  وكض ججاَل الىمىطج غىهغ الخىظُم الغخباٍع غامال ؾحر اؾتراُج

ألاعى فةن اإلاىاعص الجضًضة جضزل يمً الخلضم الفني، وؤن الثباث في ألاعى واإلالترن بؼٍاصة مُغصة في غىهغ 

 .الػمل ًاصي بػض فترة بلى جىاكو الىاجج الىلي

T(.......03-01): مؿخىي الخلضم الخىىىلىجي ًخىكف غلى الاؾدثماع -2 = T(I) 
I(........04-01): الاؾدثماع ًخىكف غلى ألاعباح -3 = dQ = I(R) 

غباعة غً R و الظي ٌػبر غً الؼٍاصة في عنُض الغؤؾماٌ وIخُث ًلهض باالؾدثماع َىا الاؾدثماع الهافي 

 .(ألاعى وعؤؽ اإلااٌ)الػاثض مً غىانغ ؤلاهخاج الثابخت

R(.......05-01): ألاعباح جخىكف غلى مؿخىي جىىىلىجي وغغى الػمل -4 = R(T, L) 

L(......06-01): حجم كىة الػمل ًخىكف غلى حجم ألاحىع -5 = L(W) 

W(......07-01): ألاحىع جخىكف غلى مؿخىي الاؾدثماع -6 = W(I) 

𝑂: غلما بإن مجمىع ألاعباح وألاحىع حػاصٌ الىاجج الىلي، ؤي  = 𝑅 + 𝑊 

ل فُيىن 𝑊: ؤما قٍغ الخىاػن في ألاحل الٍُى = 𝑤𝐿 

 . مػضٌ ألاحغ ألاصوىw: ؤن خُث

 . الاهتلاداث املىحهت للىظريت الكالسيكيت

ت الىالؾُىُت غضم كضعتها غلى جىكؼ اهدكاع الثروة الخىىىلىحُت خُث   مً الاهخلاصاث اإلاىحهت للىظٍغ

ًلغي ؤزغ جىاكو الؿلت وال ًمىً جُبُله بال في  ؤن اغتراف الىالؾًُ بالخلضم الخلني خؿب عؤيهم ال ًمىً ؤن 

اللُاع الهىاعي، ٌو ًمىً الاؾخفاصة مىه في اللُاع الؼعاعي الظي ًخمحز بدىاكو الؿلت، ولىً الخُىع الظي 

اصة في ؤلاهخاج ا هبحرا جم جىحيهه للخهضًغ، باإليافت  قاَضجه الضٌو اإلاخلضمت ؤفغػ ٍػ الؼعاعي، مما ؤخضر فاًث

                                                                 
1
 : باإلغخماص غلى-  

، م   -   .120،123فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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بلى ما ؾبم غضم حضوي الػالكت بحن جغاهم عؤؽ اإلااٌ وحجم الؿيان غلى الضٌو اإلاخلضمت هظغا لخىاكو 

ٍاث الضزل، خُث ؤنبذ ههِب الفغص مً الضزل في الضٌو اإلاخلضمت في الغبؼ  ض مؼ جؼاًض مؿخى مػضالث اإلاىاُل

الثالث مً اللغن الخاؾؼ غكغ ًفىق بىثحر اإلاؿخىي الُبُعي لألحغ، باإليافت بلى جؼاًضٍ بمػضٌ مػخبر مما ؤصي 

ت غلى جدلُل همى في الضٌو اإلاخلضمت  .غلى غضم نالخُت َظٍ الىظٍغ

ت   وعؾم الاهخلاصاث التي ؾبم وؤن وحهذ لها غىض جُبُلها غلى الضٌو اإلاخلضمت فخػخبر الىظٍغ

الىالؾُىُت ؾحر نالخت لخدلُم الخىمُت والىمى الاكخهاصي في الضٌو الىامُت، هظغا لالفتراياث التي كامذ 

غليها و اإلابيُت غلى جىفغ عؤؽ اإلااٌ والخلضم الخىىىلىجي، وهي ؤنال غىامل جفخلضَا الضٌو الىامُت، وبظلً 

ت الىالؾُىُت وحضث وؿبُا لخدلُم الىمى الاكخهاصي في الضٌو اإلاخلضمت   .1ًمىً اللٌى ؤن الىظٍغ
 .الىماذج الىيىكالسيكيت في الىمى الاكتصادي: املبحث الثالث 

 ظهغ الفىغ الىُىهالؾُيي في الؿبػُيُاث مً اللغن الخاؾؼ غكغ، خُث حػض الىماطج الىُىهالؾُىُت 

ت الىمى، هظغا ألَمُت ألافياع و اإلاؿاَماث التي حاءث مً َغف اكخهاصَي َظٍ  مً الىماطج ألاؾاؾُت في هظٍغ

م، و للخفهُل ؤهثر في الىماطج الىُىهالؾُىُت    Harrod & Domar, Ramsy, Swan & Solowمً  اإلاضعؾت وؾحَر

 . اإلاخػللت بالىمى الاكخهاصي ؾيخػغى  ألَما في َظا اإلابدث

 .في الىمى الاكتصادي  Harrod & Domar»2»:املطلب ألاول

 مً الاكخهاصًحن الظًً جبىىا الفىغ الىُجزي، مداولحن مػالجت « Harrod »و «Domar »ٌػخبر  

 .الىلاثو التي ؤؾفلها هُجز فُما ًخػلم بالىمى الاكخهاصي

ً الُلب الفػاٌ الظي ًىفل حكؿُل   خُث اَخم الخدلُل الىُجزي باالؾخلغاع الاكخهاصي وغملُت جدٍغ

ت اإلاػُلت وبالخالي فلض جم الترهحز غلى عبِ مػضٌ الىمى بالىاجج  ت و اإلاىاعص البكٍغ الُاكت ؤلاهخاحُت الفاًث

غوعة ؤن ًدؿاوي  ؤلاحمالي، فُيىن الُلب الػامل اإلاىحه ليل مً الاؾدثماع والدكؿُل وؤلاهخاج، لىً لِـ باًل

الاؾدثماع مؼ الاصزاع، هما ؤقاع بلى ؤن ؾبب الفلغ في الضٌو اإلاخسلفت ٌػىص بلى اهسفاى مؿخىي الدكؿُل، ؤو 

  .3بلى يػف الجهاػ ؤلاهخاجي و الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت فُه
ًلمـ الظىاَغ ألاؾاؾُت للىمى الاكخهاصي لظلً حاء همىطج    »و«« Harrod لىً الخدلُل الىُجزي لم 

Domar»  لخبُان صًىامُىُت الخدلُل الىُجزي وقغح ؤهثر لظاَغة الىمى الاكخهاصي، وفىغجه ألاؾاؾُت ؤن ؤي 

 .حؿحر في الاؾدثماع ؾُاصي بلى ؤزغ مؼصوج غلى الُلب الىلي والُاكت ؤلاهخاحُت

ايُت للىمى   «Domar E .»و « R. Harrod»ففي صعاؾخحن مىفهلخحن ظاَغٍا كام ول مً   بيكغ هماطج ٍع

الاكخهاصي، وكض غني ول مىم الباخثحن بمػالجت مؿإلت اؾخمغاع همى الاكخهاص صون مغوٍع في ؤػماث هؿاص 

ًان همىطحهما غلى يىء افتراى ؤن الاكخهاص مؿلم مؼ زباث اإلاُل الخضي لالصزاع  مخىغعة وؤكام الاكخهاص

                                                                 

ت، صعاؾت ملاعهت: "بُىى مدمض الػُض-  1 ًاث اإلاؿاعُب : جلُُم ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ غلى الىمى الاكخهاصي والخىمُت اإلاؿخضامت في الاكخهاص

َاع مضعؾت الضهخىعاٍ في الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، "جىوـ،الجؼاثغ،اإلاؿغب ،  مظهغة ملضمت هؼج مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر في ب

 .61، م 2011-2010جسهو الاكخهاص الضولي والخىمُت اإلاؿخضامت، حامػت ؾُُف،

ت الػامت للػمل «An Essay on Dynamique theory»بكخهاصي بهجلحزي مً ملاالجه : َاعوص عوي فىبغ-  2 والظي بغخمض في بهجاٍػ غلى ألافياع الىظٍغ

لىُجز، و بػض الكهغة التي غغفها جسلُل َظا ألازحر جم عبِ بؾمه باإلكخهاصي ألامٍغيي بفس ي صوماع، ومً زم ؾمي همىطج َاعوص وصوماع ؤو همىطج هُجز 

 .للىمى

 .381،382، م 2005صاع نفاء لليكغ و الخىػَؼ الُبػت ألاولى، ألاعصن، " جدلُل الاكخهاص الىلي :"مػغوف َىقُاع -  3
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ه مؼ اإلاُل اإلاخىؾِ لالصزاع، باإليافت بلى زباث ول مً اإلاؿخىي الػام لألؾػاع ومػامل عؤؽ اإلااٌ  وحؿاٍو

 .1، هما ؤن خؿاباث الاصزاع والاؾدثماع حػخمض غلى الضزل اإلادلم لىفـ الؿىت(K/L)الىاجج 
 . في الىمى الاكتصادي« Harrod »عرض همىذج : أوال

 في جدلُله إلاكيلت الىمى الاكخهاصي بضعحت ؤبػض مً هُجز، ووان طلً غام « Harrod » للض طَب   

ت الخغهُت1939  . في ملاٌ له في الىظٍغ

، L، والػمل K، باؾخسضام ول مً عؤؽ اإلااXٌ اكخهاصا ًيخج هاججا خلُلُا « Harrod »للض افترى  

ت هي الاؾدثماع = K والؼٍاصة في الؿلؼ الغؤؾماُل I  والظي ؾِخػاصٌ مؼ ؤلاصزاعS مىً هخابت مػضٌ همى ، ٍو

 :2ؤلاهخاج والخالي

Y =
X

X
=

K/X

K/X
=

S/X

I/X
=

s


……………………   (08 − 01) 

 : خُث 

 s : اإلاُل اإلاخىؾِ لالصزاع؛ 

 :الظي ًهل بحن الاؾدثماع و الؼٍاصة في ؤلاهخاج 3اإلاعجل. 

ا     فةطا اججه عؤؽ اإلااٌ هدى الىمى بىفـ مػضٌ ؤلاهخاج مثال، فةن اإلاعجل ًمىً جفؿحٍر ؤًً

       واإلاػامل اإلاخىؾِ لغؤؽ اإلااٌ لإلهخاج         =
K

X
= K/X 

 . جدضص اإلاضزغاث اإلاُلىبت لخدلُم مػضٌ مدضص للىمى« Harrod »فمػاصلت 

ت للمدافظت غلى حؿاوي الاصزاع باالؾدثماع هما « Harrod »وكض عهؼ   غوٍع ٍ اًل  غلى الكغو

ى ؤلاهفاق الاؾدثماع الجاعي، وججاوػ به مؼ الخؿحر الظي َغؤ غلى  غالج الػامل ألاؾاس ي في غملُت الىمى َو

ؤلاهخاج ؤو غلى مؿخىي الضزل الفغصي، ؤي جدضًض ما بطا وان مػض همى الضزل في اإلااض ي اللٍغب مغجفػا باللضع 

ت، هما ًفترى   Harrod »اليافي إلخضار بهفاق اؾدثماعي كاصع غلى امخهام الاصزاع الخانل في الفترة الجاٍع

ٍ التي جمىً مً « نها ًمىً جدضًض الكغو   غضة مػضالث للىمى غىض اإلالاعهت ُب

ظٍ اإلاػضالث هي  : جدلُم مػضٌ زابذ ومؿخلغ مً الىمى الاكخهاصي َو

َى اإلاػضٌ الكامل الظي بطا جدلم ؾُترن عحاٌ ألاغماٌ في خالت هفؿُت : اإلاػضٌ اإلاغؾىب للىمى

 .4ًيىهىن فيها غلى اؾخػضاص لللُام بخلضم مكابه
ت مىً الخػبحر غىه باإلاػاصلت الخاُل = gw( ...........   09-01):  5 ٍو  S/v =  n 

 : خُث     

    gw : مػضٌ الىمى اإلاغؾىب فُه؛ 

                                                                 
1
، م -    .64بُىى مدمض الػُض، مغحؼ ؾبم طهٍغ

ت: " بىاوي فخُدت-  2 ، مظهغة ملضمت يمً مخُلباث لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الػلىم الاكخهاصًت، "الؿُاؾت الىلضًت و الىمى الاكخهاصي، صعاؾت هظٍغ

ًاث اإلاالُت والبىىن، حامػت بىمغصاؽ،   .18، م 2009-2008جسهو اكخهاص

 .بلى وؿبت الخؿحر في مؿخىي الىاجج (الاؾدثماع الهافي)َى وؿبت الخؿحر التي جُغؤ غلى اإلاىحىصاث الغؤؾمالُت : اإلاعجل -  3

، م -  4  .151فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ

، م -  5  .19بىاوي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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    S : ؛مػضٌ الاصزاع اإلادلي ؤلاحمالي 
    v : وؿبت عؤؽ اإلااٌ؛ 

    n : وؿبت الىمى الُبُعي لللىة الػاملت؛ 

مىً الخػبحر غىه  ، 1َى الخػبحر اإلائىي الالخم في الىاجج بحن فترة الضزل الؿابلت: املعدل الفعلي للىمى -1 ٍو

𝑌(..........................10-01          )                    :          هما ًلي

𝑌
 gt  = 

 : خُث 

gt: جمثل اإلاػضٌ الفػلي للىمى؛ 

Y  :ني ؛  الضزل الَى

Y  :الخؿحر في الضزل. 
 .العالكت بين معدل الىمى املرغىب والفعلي- 3

بطا وان مػضٌ الىمى الفػلي ؤهبر مً مػضٌ الىمى اإلاغؾىب، َظا ٌػني ؤن الاؾدثماع اإلاخىكؼ ًفىق الاؾدثماع - 

ت للضزل  (الفػلي)اإلاخدلم  .(الاكخهاص ٌػاوي مً هلو حؼجي في عؤؽ اإلااٌ)في الفترة الجاٍع

بطا وان اإلاػضٌ الفػلي للىمى ؤنؿغ مً اإلاػضٌ اإلاغؾىب، ٌػني ؤن الاؾدثماع الفػلي ًفىق الاؾدثماع اإلاخىكؼ - 

 .(الاكخهاص ًمُل هدى الغوىص)

 .في الىمى الاكتصادي «Domar »عرض همىذج : ثاهيا

  في ملاله الكهحر1947 خٌى الىمى الاكخهاصي وان غام  «Domar » ؤٌو جدلُل كضمه 

"Expansion and Employment de American Economic Review" فباليؿبت له الىمى اإلاخىاػن ال ًيىن ،

ض غً الػغى)جطخمي  ض غً الُلب)، وبضون الدكؿُل اليامل (ؤًً الُلب ًٍؼ ، و اإلاخؿحر (ؤًً الػغى ًٍؼ

ػخمض همىطج   للىمى الاكخهاصي غلى الافتراياث  «Domar »ألاؾاس ي اإلادضص لغؤؽ اإلااٌ اإلاىخج َى الاؾدثماع َو

ت  : الخاُل

 ؛2اإلاُل الخضي لالصزاع ٌؿاوي اإلاُل اإلاخىؾِ لالصزاع- 
ل ًمثل وؿبت زابخت مً الضزل اللىمي، ؤي ؤن اإلاُل الخضي لالؾتهالن في اإلاضي -  الاؾتهالن في اإلاضي الٍُى

ا؛ ل زابذ، وبالخالي اإلاُل الخضي لالصزاع زابذ ؤًً  الٍُى

غضم وحىص فجىة ػمىُت في الػالكت بحن الاصزاع والاؾدثماع، وؤن بحمالي الاؾدثماع الظي ًغؾب اإلاىخجىن - 

 ؛3اللُام به ٌؿاوي بحمالي الاؾدثماع اإلاخدلم
ني بإهمله ٌػخمض غلى همُت -  ؤلاهخاج ألي وخضة اكخهاصًت ؾىاء واهذ قغهت ؤو نىاغُت ؤو الاكخهاص الَى

  ؛4عؤؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ في جلً الىخضة
ًىحض بخالٌ بحن عؤؽ اإلااٌ و الػمل-   .ال 

                                                                 

 .15فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ م-  1

، م-  2 ش ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ  .74مضخذ اللَغ

، م-  3  .20بىاوي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ

ش ي -  4  .92، م 2010، بزغاء لليكغ والخىػَؼ، الُبػت ألاولى، الاعصن،"غلم بكخهاص الخىمُت: " مدمض نالر جغوي اللَغ
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 بلى جىيُذ مػضٌ الؼٍاصة في الاؾدثماع ختى ًمىً للضزل ؤن ًىمى بكيل ٌػاصٌ  «Domar »و يهضف همىطج     

ض مً اللضعة ؤلاهخاحُت  الؼٍاصة في اللضعة ؤلاهخاحُت، بدُث ًظل الاؾخسضام وامال باغخباع ؤن الاؾدثماع ًٍؼ

سلم الضزل  جيىن مغجبُت بػىهغ الػمل وعؤؽ اإلااٌ، ؤي «Domar »هما ؤن صالت بهخاج اإلااؾؿت غىض ، 1 ٍو

Ys ،هي همُت الػغى vوخضة عؤؽ اإلااٌ، وبالخالي الضالت جيىن هما ًلي  :  
(01-11  .................), 𝐿

𝑉
   

𝐾

𝑉
   Ys=min 

 : وجيىن

(01-12    .................)YS = 𝐾
𝑉

 
ٍ بخؿحر عؤؽ اإلااٌ، وبالخالي ؤلاؾدثماع خُث  :الخؿحر في ؤلاهخاج ًيىن مكغو

(01-13  .................)= 1
𝑉

     YS = 𝐾  

𝑉
 

، حؿحر الاؾدثماع (بالخلٍغب....)َظا الخدلُل ألاولي ًظهغ لىا ؤن الاؾدثماع الجضًض ٌؿمذ بخؿُحر الػغى وؿبُا

ض الضزل والُلب الىلي، وؿمي   . اإلاُل الخضي لالصزاعs اإلاُل الخضي لالؾتهالن وcًدضر مًاغف ًٍؼ
(01-14  .................)   1

𝑆
  1

1−𝐶
   Multiplicateur =  

ض بىمُت  : فُيىن لضًىا......   َظٍ الػالكت جضٌ غلى ؤهه بطا اعجفؼ الاؾدثماع بىمُت مػُاة، الضزل و الُلب ًٍؼ

(01-15  .................) Yd = 𝐼
𝑆

 
 فةن الىمى اإلاخىاػن (Yd=Ys)بطا ؤزظها ويػُت الخىاػن ؤًً غغى الؿلؼ و الخضماث ٌؿاوي الُلب غليها 

 .لالكخهاص ًفترى ؤن َاجحن اإلاغهبخان جىمىان بىفـ اإلاؿخىي

 : حػُُان (15-01)و (13-01)اإلاػاصلخان 
(01-16.................)     Yd  =     𝐼

𝑆
    = YS = 1
𝑉

 
(01-17  .................)                  𝐼

𝐼
=

𝑠

𝑣
 

 (s)ًىضر مػضٌ همى الاؾدثماع، و الجؼء ألاًمً ٌػبر غً اإلاُل الخضي لالصزاع  (17-01)الجؼء ألاٌؿغ للمػاصلت 

فترى ؤن ًيىن زابخحن و زاعححن غً الىمىطج(v)ومػامل عؤؽ اإلااٌ   .، ٍو

 ًدبحن ؤن الاؾدثماع بطا لم ًىً وافُا، فةن طلً ؾُاصي بلى ظهىع البُالت  «Domar »     ومً زالٌ جدلُل 

ض الُلب،  ت ختى ًٍؼ غوعي ويؼ اؾدثماع ؤهبر في الؿىت الثاُه وبطا خضر الاؾدثماع في الؿىت ألاولى فمً اًل

وطلً باؾخػماٌ اللضعة ؤلاهخاحُت التي جم جىؾُػها لخفاصي وحىص فاثٌ في جغاهم عؤؽ اإلااٌ، وبال فةن الفاثٌ 

للىمى «Harrod & Domar»ؾُاصي بلى َبٍى الاؾدثماع ومً زم هؿاص اكخهاصي وبهفت غامت فةن همىطج 

 :الاكخهاصي ًخمثل في صالت بهخاج ال مجاٌ فيها لإلخالٌ بحن غاملي عؤؽ اإلااٌ و الػمل، وجإزض الكيل الخالي
(01-18  .................)Y=Min(vK,bL) 

 : خُث 

  K :عؤؽ اإلااٌ؛ 

  L :الػمل؛ 

                                                                 

، م-  1  .150فلُذ زلف خؿً، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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  v:وخضة عؤؽ اإلااٌ؛ 

 b : وخضة الػمل. 

ني كاصعا غلى جدلُم « Harrod & Domar للض خاٌو  ؤلاحابت غً الؿااٌ متى ًيىن الاكخهاص الَى

ني ًجب ؤن ًدؿاوي مؼ خانل  الىمى غىض مػضٌ زابذ ؟، خُث جىنال بلى بحابت هي ؤن مػضٌ الاصزاع الَى

، في َظٍ الخالت ًمىً لالكخهاص ؤن (الفػالت)يغب مػامل عؤؽ اإلااٌ الىاجج، ومػضٌ همى اللىة الػاملت 

ًدافظ غلى الخىاػن بحن عنُضٍ مً ألاعى واإلاػضاث وغغى الػمل، ومً زم ًمىً للىمى ؤن ٌؿخمغ صون 

 .1ظهىع هلو في الػمل وال فاثٌ فُه
 .«Harrod & Domar»الاهتلاداث املىحهت لىمىذج : ثالثا

 : 2  َىان حملت مً الاهخلاصاث وحهذ بلى الىمىطج جخمثل فُما ًلي
 ؾحر واكػُت، خُث ًمىً ؤن (K/L) ومػضٌ عؤؽ اإلااٌ الىاجج (s/Y)فغيُت زباث اإلاُل الخضي لالصزاع  -

ل، هظلً باليؿبت لفغيُت زباث وؿب اؾخسضام ول مً عؤؽ اإلااٌ والػمل ؾحر ملبىلت  ًخؿحرا في اإلاضي الٍُى

نهما وجإزحراث الخلضم الخلني؛ ت ؤلاخالٌ فُما ُب  بؿبب بمياُه

 الىمىطج لم يهخم باخخماٌ حؿحر مؿخىي ألاؾػاع ؤو ؤؾػاع الفاثضة؛- 

مً خُث مالثمت الىمىطج للبلضان الىامُت فُػخبر همىطج ؾحر مالثم، ألن الىمىطج كام غلى ؤؾاؽ مىؼ - 

ل ألاحل غلى غىـ البلضان الىامُت التي جىسفٌ  ًاث اإلاخلضمت مً الضزٌى في خالت الغوىص الٍُى الاكخهاص

 فيها مػضالث الىمى باألؾاؽ ؤو جىػضم باليامل؛

 الىمىطج ًفترى غضم جضزل الخيىمت في اليكاٍ الاكخهاصي ال ًالثم البلضان الىامُت؛ - 

ت الىمى الجضًضة التي -  ل ألاحل، َظٍ الفىغة عفًتها هظٍغ الخإهض بإن الاؾدثماع  ال ًازغ باليؿبت للىمى ٍَى

اث جمىؼ الاهسفاى في بهخاحُت عؤؽ اإلااٌ غىض جؼاًض الاؾدثماعاث، فةن َظٍ  جلٌى بإهه بطا واهذ َىان آُل

ل ألاحل  .ألازحرة جازغ في الىمى الٍُى

 غلى الغؾم مً بؿاَت الىمىطج والاهخلاصاث التي وحهذ له بال ؤهه ًىكف خلُلت مهمت حضا، ليي 

اصة ما ًمىً اصزاٍع واؾدثماٍع ٌؿغع الىمى  ًاث ؤن جضزغ وحؿدثمغ، بط ؤن ٍػ ًدضر الىمى ًجب غلى الاكخهاص

هبذ مخىانل بكيل طاحي، وبظلً ًهبذ عؤؽ اإلااٌ ؤصاة مىُلُت جبرع الخدىالث الهاثلت في عؤؽ اإلااٌ و  ُل

  .3اإلاؿاغضاث الفىُت مً الضٌو اإلاخلضمت بلى الضٌو ألاكل جلضما
 .في الىمى الاكتصادي « Solow4- Swan5» همىذج: املطلب الثاوي

مؿاَمت في " في هخابه  «Robert Solow»حاء َظا الىمىطج بىاءا غلى ؤبدار ول مً الاكخهاصي   

ت الىمى الاكخهاصي ؾىت  الىمى الاكخهاصي وجغاهم " التي حاءث في هخابه «Swan»والاكخهاصي " 1956هظٍغ

سُت إلاػضالث الىمى الاكخهاصي ،1956ؾىت " عؤؽ اإلااٌ   وطلً مؿاَمت منهما لخفؿحر الكىاَض الخاٍع

                                                                 

، م -  1  .23-21بىاوي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ

،م -  2 ش ي ، مغحؼ ؾبم طهٍغ  .78-76مضخذ اللَغ

ش لليكغ، الؿػىصًت، "الخىمُت الاكخهاصًت: "مِكاٌ جىصاع-  3  .126، م 2006، اإلاٍغ

فىع نىان-  4  .بكخهاصي ؤؾترالي: جٍغ

 .1987اكخهاصي ؤمٍغيي، خاػ غلى حاثؼة هىبل لالكخهاص ؾىت : عوبغث ؾىلى-  5
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مىً خهغ ؤَم فغيُاث َظا الىمىطج فُما ًلي، 1 في الػالم  :2ٍو
ل ؤي - ، Nt=Noent  همى اللىي الػاملت جيىن زاعحُت، وؾىق الػمل ًيىن في خالت جىاػن غلى اإلاضي الٍُى

 ؛غضص الؿيان ألانلي No،  َى مػضٌ همى الؿيانnمؼ 
Nt ،وؿبت الؼٍاصة في غضص الؿيان  tالؿىىاث . 
 ؤلاهخاحُت الخضًت مىحبت و مخىاكهت باليؿبت ليل غىهغ بهخاجي؛  -

ىهالؾُىُت، جخيىن مً غىهغي بهخاج َما عؤؽ اإلااٌ والػمل وجىخب هما ًلي  -  : صالت ؤلاهخاج هي صالت ُه

Yt=F(K, L) ( 01-19  .........................)  
 اإلاغصوصًاث الؿلمُت لػىامل ؤلاهخاج زابخت؛  -

الخىاػن غلى ؾىق الؿلؼ ماهض، بكٍغ افتراى خالت اكخهاص مؿلم، و الىفلاث الػمىمُت جخفغؽ بلى غىانغ - 

 اؾتهالن الػاثالث وغىانغ الاؾدثماع في الؿلؼ الػامت، وجىخب مػاصلتها هما ًلي

 ( 01-20 .............)Yt=ct+It 

 : ألاغىان الاكخهاصًت لها مػضٌ اصزاع زابذ -

 𝑠 =
Yt−Ct

Yt
, 0 < 𝑠 < 1  ……………………… . (21− 01) 

 : خُث ؤن مػضٌ الاصزاع َى غامل زاعجي َى غامل زاعجي، ومػاصلت الاؾتهالن حػُى هما ًلي

                                                                      Ct=(1-s)Yt     (01-22.....................).  
 Y غلى افتراى ؤن جيىن الضعاؾت في الاكخهاص ًيخج ؾلػت واخضة « Solow- Swan»للض كام همىطج  

نهما للخهٌى غلى الضالت(K) وعؤؽ اإلااٌ (L)غً ٍَغم الخيؿُم بحن الػمل  ت ؤلاخالٌ ُب  Y=F(K,L):  مؼ بمياُه

ٍ الىُىهالؾُىُت لضالت ؤلاهخاج خُث جيىن ؤلاهخاحُت الخضًت مىحبت و مخىاكهت باليؿبت  وطلً في ظل الكغو

 :3ليل مً غاملي ؤلاهخاج

(01-23  ................)      𝐹

 𝐾
> 0      ,      


2 F

K2
< 0 

 

 
  𝐹

 𝐿
> 0      ,      


2 F

 L2
< 0 

عؤؽ اإلااٌ وغىضما جاوٌ كُمت الػمل وجيىن ؤلاهخاحُت الخضًت للػمل وعؤؽ اإلااٌ جاوٌ بلى ما ال نهاًت  

خضًت لها جاوٌ بلى اٌبلى الهفغ غلى الخىالي، وغىضما ًاوٌ عؤؽ اإلااٌ والػمل بلى ما ال نهاًت، فةن ؤلاهخاحُت 

ظًً الخانِخحن ي خان4INADA  1963*بكغوٍلم غليهما ٍالهفغ، َو  : بالهُؿخان الخاُل

lim𝑘→0 ( Fk )= lim𝐿→0 ( FL )=+∞  

                                                                 

، م -  1 م، مغحؼ ؾبم طهٍغ  .99بىصزضر هٍغ

، م -  2  .24،28بىاوي فخُدت ، مغحؼ ؾبم طهٍغ
3
 - David Romer, macroéconomie Approfandie, trauit par Fabrise Mazerolle, edi eeience international, paris,1997, p8 et s. 

ٍ مفغويت غلى خالت ؤلاهخاج ٌ*- 4  .وعؤؽ اإلااٌ للفغص جمثل الػالكت بحن الىاجج الفغصيؾُىُت والتي الىُىهالي قغو
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(01-24   ....................  )0 lim𝑘→∞ ( Fk )= lim𝐿→+∞( FL )= 

 : ومىه الضالت التي جبحن اإلاغصوصًاث الؿلمُت الثابخت هي

(01-25.)...........................F(K , L)= F(K,L)LR+* 

مىً ؤن ر کله ٌؿذsوالاصزاع ( sY) أي ،s ؤو ًضزغ بذجم، (s-1 )فاإلهخاج بما ؤن ٌؿتهلً بذجم زابذ مغ ٍو

 :حػُی مػاصلت الاؾدثماع هما ًلي

(01-26)  ...............................  =sY(t)-K(t) 𝐾 =   K (t )

t
 

 . مػضٌ اَخالن عؤؽ اإلااٌخُث 

ٌ صالت ؤلاهخاج  : هجض( 26-01)  في اإلاػاصلت=F(K,L) Yt :بخػٍى

(01-27.)..................sF(K,L)-K 𝐾 =  

َظٍ اإلاػاصلت جمثل جُىع عؤؽ اإلااٌ غلى اإلاضي اللهحر 

: هي  فخيىن مػاصلت همى ألافغاص غلى اإلاضي اللهحر nعى ؤن الؿيان ًتزاًضون بيؿبت زابخت هف 

(01-28)..........................L(t)=L0ent 

ٌ اإلاػاصلت   .همُت الػملصاللت  مػاصلت الاؾدثماع بهجض( 27-01)في اإلاػاصلت  (28-01)بخػٍى

(01-29.)............................... 𝐾 =sF(K,L0ent)-K 
 .َظٍ اإلاػاصلت جبحن جُىع عؤؽ اإلااٌ في اكخهاص صون الدكؿُل الخام  -

 :صعاؾت الىمىطج

 الىمى ًجب صعاؾت خلٌى اإلاػاصالث الؿابلت صٌغغفت ؤن مػضٌ جغاهم عؤؽ اإلااٌ ًخىافم صاثما مؼ مؼ لم

الظهغ وؾيخػامل آلان مؼ مخؿحراث فغصًت، خُث حػُي مخؿحرة فغصًت بدغف نؿحر للمخؿحر اإلاىخىب بىفـ 

 مػاصلت هخابت بهظٍ الهُؿت ًمىىىا y = Y/Lعصي ف، وؤلاهخاج اk=K/Lٌعصي ف عؤؽ اإلااٌ اٌ:الخغف الىبحر فُيىن

 : هما ًليالفغصيؤلاهخاج لغؤؽ اإلااٌ 

(01-30.)................................. 𝐹(𝐾 ,𝐿)

𝐿
= Y=f (K,L)𝑌

𝐿
 

 𝐾

𝐿
, 1) y=f(  

 y=f(k) 
: َظٍ الخؿحراث حؿمذ لىا بىخابت

Ln(k)=Ln(𝐾
𝐿

) = ln 𝐾 − ln(𝐿) 
 :باالقخلاق هدهل غلى

(01-31.)................... K

K
−

L

L
 =  k

k
 

 :ًمىً هخابت (28-01)مً زالٌ اإلاػاصلت 
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(01-32)  ......................=n    L0ent

L0ent
=       L

L
 

ٌ اإلاػاصلت   :هجض (31-01)في  (32-01)بخػٍى

(01-33. ).................................................-nk K

K
 K= n- K

K
= 𝑘

k
    

 :ًمىً هخابت (27-01)ومً اإلاػاصلت 

(01-34...)   ......................-   SY

K
 =- SF (K ,L)

K
= 𝑘

k
 

 :هدهل غلى (27-01)في  (34-01)ًخػىیٌ 

(01-35)       .......................k-nk k= 𝑠 𝑌

𝐾
−   

ها في اإلاػاصلت بذ K/L=kلضًىا   :هجض( 35-01)غىًٍ

(01-36..).................-(n+)k=s𝑌
𝐿
−  𝑛 +  𝑘 𝐾

L
 k= 𝑠 𝑌

𝐾
  

                                  k=  s𝑌
𝐾

  -(n+)k=sy-(n+)k 
   "Solow Swan  " الىمىطج النهاجي له بن 

(01-37.)        .....................-(n+)k k) f( =k=s   𝑘  
 : وبالخالي Kغلی  (37-01) هلىم بلؿمت اإلاػاصلت K  لـوللخهٌى غلى مػضٌ الىمى

(01-38 ) ....................................... -(n+) =s.𝑓 (𝑘 )

𝑘
 yk=𝑘

 

𝑘
 

مىً جمثُل همىطج  :  في الكيل الخالي « Solow - Swan» ٍو

 .في الىمى الاكتصادي"Solow Swan  "التمثيل البياوي لىمىذج : (I-01)الشكل ركم 

 
 
 
 
 
 
 
  

: باالغخماص غلى: اإلاهضع

، عاص مخمؼة-   . 50 مس ى، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 - ،  .29 مبىاي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 

 

(n+)k 

n+s 

f (k) 

sf (k) 

k 

y 

0 

𝑘 

> 0 

C=cY 

𝑘 < 0 

𝑘 = 0 

 استثمار خام

𝑦  
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 .في الىمى الاكتصادي « Ramsey» همىذج : املطلب الثالث

ٌ الاصزاع هما في الىماطج الؿابلت، لىىه ؤفترى ؤن َىان صفي همىطحه زباث مؼ « Ramsey» م ًفغى      ٌ

ت ًسًؼ لخفًُالث ألافغاص فُما  جدىُم بحن الاصزاع والاؾتهالن، خُث ؤن ؤلاًغاص الجاعي لألغىان الػلالُه

ممًش .  اؾتهالههم واصزاَع

 :1ؤَمهاصة فغيُاث عغلى  « Ramsey» ًلىم همىطج        

 ؛جالن ٌة الاب وعؤؽ اإلااٌ مخىاكو بيـnٌ همى الؿيان َى صمؼ - 

ًىحض جلضم جلني غلى اإلاضي اللهحر -   ؛ال 

 الاصزاع مخؿحر صازلي؛  مػضٌ- 

الضزل ًىلؿم بلى اؾتهالن واصزاع؛ - 

دلم اإلاػاصلت i َى الفغصي والاؾدثماع الخام cَى الاؾتهالن الفغصي -   c+i=f(k): ٍو
 .ألاغىان الاكخهاصًت جخمثل في الػاثالث واإلااؾؿاث « Ramsey»في همىطج 

جخيىن صزىلهم مً ألاحىع التي ًدهلىن غليها مً الػمل والفىاثض اإلالضمت لهم مً :  للعائالثباليسبت- 1 

ت، َضفهم ًيىن حػظُم مىفػتهم مؼ ألازظ بػحن الاغخباع جىظُف  ألاحُاٌ مىفػت ؤمىالهم في ألانٌى اإلااُل

ض بهىعة زابخت  ض ) n زاعجي بمػضٌاللاصمت، خُث ؤن ول غاثلت لها ؤخفاص حجمها ًٍؼ خُث ؤن مػضٌ اإلاىاُل

 ٌػُى L(t ) الىلي لىمى الؿياناإلاػضٌوبالخالي فةن ، (n> 0 )ؤيًفترى ؤن ًيىن ؤهثر مً مػضٌ الىفُاث 

بالهُؿت 

L(t)=L0ent 

وواهذ لها صالت مىفػت فةن َظٍ الضالت ًفترى ؤن  ، ct=Ct/Lt: فةطا وان اؾتهالن الػاثلت في الؼمً َى

 ٍ  . INADAجخىافم مؼ قغو

 ولِـ الفغصًت =(c)e nt: والػاثلت حؿعى لخػظُم صالت اإلاىفػت اليلُت  +((∞= ∞+ و (0)=0 :حيث
(c)  ىم وال جفًُل مػضٌهما ؤن الػاثالث لها ض ؤن ٌؿتهلً ؤهثر اُل  باليؿبت للخايغ خُث ؤن البػٌ ًٍغ

ىم مً ؤحل ؾضاًفىغ في اؾتهالن ؤوالصٍ  ت والبػٌ آلازغ ًفًل الاؾتهالن ؤكل اُل ، ؤي ؤهه ًخهف باألهاُه

 .ؾضاالاؾتهالن ؤهتر 

وحػُى   et    اإلاكترن للخفًُل َىاإلاػضٌ الخاليخُث ؤن   ًغمؼ إلاػضٌ الخفًُل الخايغ بالغمؼ 

. ent.e-tdt =  𝑐......................         (39-01):صالت اإلاىفػت للػاثلت هما ًلي
+∞

0
 

ضزغون الجؼء آلازغ   wt  ؤحىعلهاالػاثالث  ، (c-1)جىافؿُت جخىافم مؼ جىاػن الؿىق، خُث ٌؿتهليىن حؼي ٍو

 (t) مع r(t) (t) و الضزل الظي ًسو wt مؼ الػلم ؤن صزل الػاثالث ًيىن ميىن مً مجمىع صزل الػمل
 .َى مػضٌ الفاثضة اإلادهل غلُه r(t )َى صزل ألانل للفغص الىاخض و

 
                                                                 

، م -  1  .39،43بىاوي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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:  خُث

    A/N = . 
 .كُمت الضزل الىلي A: مع

N      غضص ألافغاص. 

ت والتي جىخب هما ًلي  :خُث ًيىن اؾتهالن الػاثالث جدذ كُض اإلاحزاُه

(01-40........................)  = 
𝐴 𝑁−𝐴𝑁 

N2
  =𝐴 

 

𝑁
-𝐴
𝑁

. 𝑁 
𝑁

=𝐴 
𝑁
− 𝑛 

  W+rA-c 𝐴=  :       وهالخظ ؤن

n   𝑤+𝑟𝐴−𝑐- :                                       و هدهل غلى

𝑁
  =   

 (01-41   ........................) W+r-c-n  =  
ت للػىن، خُث ؤن ؤلاع ىسفٌ ، (w+r )عصيفعصي ًؼصاص مؼ الضزل اٌف اٌراإلاػاصلت جمثل مخُلباث اإلاحزاُه ٍو

 .(n )وجؼاًض الؿيان( c )نمؼ الاؾتهال
وىن له صالت مىفػت مً الىىع ث الػىن ًبدث غً حػظُم مىفػخه جدذ مخُلباث الضزل، و:خُث ؤن

(Constant Inter Temporal Elasticity of Substitution (CIES) 

 صالت ال مغوهت مغجفػت زابخت وحػُى باإلاػاصلتوهي 

(01-42     ............................. )c 1−v −1

(1−𝑣)
 (c) = 

 : خُث

 :  هي صعحت الاؾدبضاٌ اإلااكذ، فيلما واهذ كُمت ما ؾحرث الػاثالث اؾتهالهها غبر الؼمً، وولما ٌ نمػخبرة

:  والخاليًخؿحر اإلاىفػت حػظُمواهذ يػُفت ولما وان اؾتهالن الػاثالث ؤكل حؿحر غبر الؼمً، في َظٍ الخالت 

(01-43.)    ............................=𝑟−
𝑣

  𝑐  

c
 

ومخىاكهت  (t)الاؾتهالن َى صالت متزاًضة إلاػضٌ الفاثضة  ،ؾحران باؾخمغاعثهالخظ ؤن الاؾتهالن والاصزاع ي

 . وهظلً باليؿبت إلاػامل اإلاغوهت اإلااكذ ،الخفًُل في الخايغ 

 والػمل K اإلااؾؿاث ؾلػت واخضة جخيىن مً غاملي بهخاج عؤؽ اإلااٌ بىمُت جيخج: باليؿبت للماؾؿاث- 2

اصجه Lبىمُت  ض الخلني الظي بالخلضم َظا ؤلاهخاج ًمىً ٍػ ت الػملًٍؼ  ؤن الخلضم الخلني ًفغى ، مً فػاُل

ىمى بمػضٌ   :عىف في َظٍ الخالت ًمىً Xزابذ خامل زاعجي، ٍو
(01-44)  ...........................Lext  (t)= 𝐿  
(01-45.) .........................)  𝐿   Y=F(k , 

، عؤؽ اإلااٌ ًسفٌ r(t )فاثضة مػضٌ لهم وجضفؼهفغى ؤن اإلااؾؿاث جلترى عؤؽ مالها مً الػاثالث      

، 1اٌ  ؤنًفغى، Pَا وجبُػها بؿػغ هخجخهل اإلااؾؿاث غلى صزلها مً الؿلؼ التي ثث، و بَخالههبمػضٌ 

ا مً َغف ماؾؿت ما، َضف اإلااؾؿت   ًيىناإلاىافؿت واملت وفي َظٍ الخالت ؤؾػاع الؿىق ال ًيىن اخخياَع

ىخبعبدهاحػظُم  :  ٍو
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(01-46)   ...............-(r+)k-wL ( profit=F(K,𝐿  
يىن  :  باليؿبت للىخضة الفػلُت هما ًليالغبذٍو

(01-47)   ............. w.e-xt-  )-(r+)𝐾   𝑘    profit=f( 
 :عصي فةن حػظُم صالت َضف اإلااؾؿت ًيىنفبةًجاص اإلاكخم باليؿبت لغؤؽ اإلااٌ اٌ

𝑓 (𝑘 )  =r+ 
 هإحي آلان لخىظُم مغهباث الػاثالث واإلااؾؿاث ختى هضعؽ زباث الخىاػن الخىافس ي، خُث :حالت التىازن- 3

 :عصي هما ًليف عؤؽ اإلااٌ اٌجُىع مؿلًؾخُُؼ هخابت ن، و(25)ؤن الكٍغ ألاٌو ٌػُى باإلاػاصلت 
k=𝐾

𝐿
𝑘 =𝐾 𝐿−𝐾𝐿

𝐿2
=𝐾 
𝐿
-nk 

     𝑘 =1−𝐾

𝐿
-nk     

  𝑘 𝐹 𝐾 −𝐾

𝐿
-nk 

    𝑘 =f(k)-c-(+n) 
      𝑘 

𝑘
=𝑓 𝑘  −𝑐

𝑘
-(+n) 

 : وهجض قٍغ ألامثلت للىمىطج هماًلي

(01-48..).............................       (k*)=n++ f’ 

 جإزظ ألامثلت ؤن ًظهغ، خُث (Régle d’or modifiée)َظا الكٍغ ٌؿمى اللاغضة الظَبُت اإلاػضلت  

الخظ في نًل الخايغ لألغىان، وىوالظي ًيىن مغجبِ بالخف ( Intertemporels)بػحن الاغخباع الخدىُم الؼمني 

 مً َغف اللاغضة الظَبُت في همىطج اإلادضص الخىاػن ؤكل مً غىضعصي فؤن عؤؽ اإلااٌ اٌ « Ramsey» همىطج 

«- Swan Solow». 

، خُث ؤن مػضٌ الاصزاع «Swan Solow -»َى حػمُم الىمىطج  « Ramsey» وهسالنت فةن همىطج  

ضعؽ جُىعٍ في خالت الخفًُل الخا ع لألغىان، وهظلً صعاؾت الخىظُم ألامثلي لغؤؽ اإلااٌ ىصازلي ٍو

و مخىاػن خُث ًجب جىحُه ألاغىان إلحغاء حؿُحراث في مؿخىي موالاؾتهالن الفغصي مً ؤحل الىنٌى بلى ن

 .اؾتهالن عؤؽ اإلااٌ

 .هماذج الىمى الداخلي في الىمى الاكتصادي: املبحث الرابع

ػُف الىظغٍاث الىالؾُىُت اإلادضزت        ىء غلى مهاصع الىمى (الىُىهالؾُىُت)بن ألاصاء اًل  في بللاء اًل

ل ألاحل كض كاص بلى غضم الغيا غً جلً الىظغٍاث خُث  ت في لم جفلرٍَى  ؤو الخباغض جفؿحر َظٍ الىظٍغ

تالازخالفاث الىبحرة في ألاصاء الاكخهاصي فُما بحن البلضان اإلاسخلفت، ألامغ الظي صفؼ بلى ظهىع   هي  حضًضة هظٍغ

ت  . الىمى الضازليهظٍغ
 .     في الىمى الاكتصادي« AK»همىذج : املطلب ألاول

ػىص  (K)صم جىاكو مغصوصًت عؤؽ اإلااٌ عٌػخبر اوػضام        مً الخهاثو ألاؾاؾُت لىماطج الىمى الضازلي، َو

 هماطج الىمى الضازلي وغلى عؤؾها َظا الىمىطج  حاءثؾُاب جىاكو َظٍ ألازحرة بلى عؤؽ اإلااٌ البكغي، وكض

اث ؤلاهخاحُت الخضًت لغؤؽ اإلااٌ، وؤٌو زب« AK»جغى همىطج فوغلُه ي، إلاػالجت اإلاغصوصًت اإلاخىاكهت لغؤؽ اإلااٌ
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ايُت ؤغُُذ لضالت ؤلاهخاج  غ َظا " مً َغف 1937واهذ ؾىت  « AK»نُؿت ٍع ىمان وكض جم جٍُى فىن ُه

 « Robelo » ،« 1990 Romer » ،              « 1988 Lucas 1991الىمىطج مً كبل

ػُي الىمىطج الػام الىمىطج    Y=AK  ( .............49-01)       :1هما ًلي « AK» َو

 : بدُث

A :؛ث مىحب اإلاؿخىي الخىىىلىحُتبجمثل زا 

Y :لدجم ؤلاهخاج. 

K:  وعؤؽ اإلااٌ البكغي ؤي - آلاالث واإلاػضاث - ًمثل عؤؽ اإلااٌ اإلاىؾؼ والظي ًخًمً عؤؽ اإلااٌ الػُني

ـــــصي بفغغً ٍَغم عؤؽ إلااٌ اًٌمثل وؤلاهخاج الفغصي . الػمالت ـ ـ     AK= Y        ــ:ـ
ت  A   ــــ لــوؤلاهخاحُت اإلاخىؾُت والخضًت لغؤؽ اإلااٌ زابخت ومؿاٍو

 :هخدهل غلى « Solow» لىمىطج ( 38-01) في اإلاػاصلت   f(k)/k=A غىیٌتب 
yk=sA-(n+) (01-50................................... )  

ا إلاػضٌ الىمى لإلهخاج الفغصي، ي   C=(1-s)Y وY=AKما صام  وىن مػضٌ الىمى الفغصي لالؾتهالن مؿاٍو

 :  ٌؿاويوبمػضٌوبالخالي ول اإلاخؿحراث للفغص في الىمىطج جغجفؼ في هفـ الىكذ 
sA-(n+) 

ل AKغلُه فةن الاكخهاص اإلاىنىف بالخىىىلىحُت و   ًمىً ؤن ٌػغف مػضالث همى للفغص في اإلاضي الٍُى

ة ومؿخللت غً الخلضم الخىىىلىجي، باإليافت بلى ؤن مػضٌ الىمى مغجبِ بمػضٌ الاصزاع ومػضٌ همى بمىج

ي  ًخيبإ بدضور الAKالؿيان، وغلى غىـ الىمىطج الىُىهالؾُيي فةن الىمىطج   جلاعب مُلم ؤو قَغ

ٍاث  ظا Yباليؿبت ليل مؿخى  .ص هلها لهظا الىمىطجٌؼ، َو

ا غلى اإلاضي اإلادمي ٌؿمذ بالخهٌى غلى الىمى AKمؼ ؤن همىطج   ل طاُج ، لىىه لم ًخىنل بلى الٍُى

ؾىت  « Romer»  مً كبل َىعث مً َظا الىىع الجضًضة َظا الىمى، وألافياع ومدضصاث اهدكاف مهاصع 

 .1988ؾىت  « «Howitt et Aghio و1990

في الىمى الاكتصادي  « Lucas» همىذج : املطلب الثاوي 

،  «UZAWA1956»  الىمى الاكخهاصي غلى همىطج إلادضصاثهثحرا في جدلُله  « Lucas» للض اغخمض  

، فغؾم بصزاله لػىهغ عؤؽ اإلااٌ البكغي في خالت  «Solow - Swan» فهظا ألازحر لم ًسغج مً بَاع جدلُل 

ظا ما ؤصي به بلى الىنٌى بلى همىطج للىمى  ؤلاهخاج بال ؤهه اغخبر ؤن ؤلاهخاحُت الخاصًت لهظا الػامل مخىاكهت، َو

غلى "عفٌ فغيُت جىاكو الػىاثض الخضًت لتراهم عؤؽ اإلااٌ البكغي واغخبر ؤهه  « Lucas» الخاعجي ؾحر ؤن 

اصة عؤؽ اإلااٌ البكغي واإلادافظت غلى غىاثض   زابخت غلى ألاكل خضًتالػىـ مً عؤؽ اإلااٌ اإلااصي ًمىً ٍػ

ؤن الازخالفاث  « Lucas» ، هما اغخبر "َا، مما ٌؿمذ باؾخمغاع الىمى الاكخهاصي صون جىكفمغىيا غً جىاق

                                                                 

، م -  1  .25،26نضع الضًً نىالُلي، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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ػخمض َظا  نها، َو في مػضالث الىمى بحن البُاهاث ًغحؼ بلى الازخالف في مؿخىي جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي ُب

  :1الىمىطج غلى مجمىغت مً الفغيُاث هلخهها فُما ًلي
عؽ إلهخاج الؿلؼ والخضماث اهُالكا مً عؤؽ اإلااٌ اإلااصي وحؼء نجهاص مكکل مً كُاغحن ؤخضَم مقالا -

 ، ً عؤؽ اإلااٌ البكغي الظي لم ٌؿخػمل في اللُاع ألاٌو مً عؤؽ اإلااٌ البكغي، ؤما اللُاع الثاوي يهخم بخيٍى

 . خضًت غلى ألاكل زابختبةهخاحُتؤن جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي ًيىن  « Lucas» وهما ؤقغها ؾابلا ًفترى 

عؤؽ اإلااٌ البكغي ًيخج مً جللاء هفؿه، هما ؤن ازخهام الفغص والؼمً اإلاسهو للضعاؾت ًدضصان وجحرة  - 

لحن في اإلاؿخىي الخػلُمي، والىمىطج الظي رجغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي، باإليافت بلى ؤن حمُؼ ؤفغاص اإلاجخمؼ مخما

عص ًىغؽ حل وكخه بحن الػمل ؤو جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي، وال ف بضون فغاؽ ؤي ؤن اٌَى « Lucas» مه له هلضؽ

تٍوحىص لىكذ آزغ ومىه ًيىن مؿاع جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي غلى قيل ر : ي وفلا للمػاصلت الخاُل

(01-51)......................... ℎ t=ßhi(1-µ)            
  :خُث
ℎ t : ؛ملضاع الخؿحر في عؤؽ اإلااٌ البكغي 

 :ßت وكاٍ جغاهم عؤؽ اإلااٌ البكغي  ؛مػلمت مىحبت حػحر غلى فػاُل
hi : ؛  للفغصمسؼون عؤؽ اإلااٌ البكغي
(1-µ:)الىكذ اإلاخاحإلاجللىكذ اإلاسهو للخػلم واليكاٍ اإلاخػلم بتراهم عؤؽ اإلااٌ البكغي باليؿبت ا . 

مان  hi :ـــلت الدجم باليؿبت ٌؽزانُت زباث ب( 1)وجخمحز اإلاػاصلت       وهي زانُت ؤؾاؾُت في الىمىطج ًل

جدلُم الىمى الضازلي، وحػخبر َظٍ الخانُت ؤَم مً الضوع الظي ًمثله الىكذ اإلاسهو للضعاؾت، هما ًلغ 

 . الىمىطجلهظافي جلضًمه  « Lucas»  بظلً 

ً خلم الاكخهاص           همىا هبحرا بظلًوهلٌى ؤهه ولما زهو حؼء هبحر مً الىكذ ألحل الخػلُم والخيٍى

ٌػخمضان بضعحت هبحرة ٌ في عؤؽ اإلااٌ البكغي غبر الؼمً، وبالخالي فةن مؿخىي عؤؽ اإلااٌ البكغي ووجحرة حؿحر

غلى كغاعاث ألافغاص الغاؾبحن في الاؾدثماع وفي جىمُت كضعاتهم، ؤما في كُاع بهخاج البًاجؼ فةن الػملُت 

 :التي حػُي غلى الىدى الخالي" وىب صوؾالؽ"ؤلاهخاحُت جدىمها جلىُا صالت ؤلاهخاج 

(01-52)............................... yi=Aki
(hi)1- 

 :خیث

yi  : ؛ الفغصَى كُمت بهخاج 
 iو ki  عص؛ف للويعؤؽ اإلااٌ العي  

µ :  الىكذ الظي ًىغؾه الفغص في غملُت بهخاج الؿلؼًمثل .

مً َىا وؿخيخج ؤن الىكذ اإلاىغؽ للخػلُم ال ٌؿاَم في زلم الىاجج في الخايغ لىىه ٌؿمذ بؼٍاصجه في       

 .اإلاؿخلبل

 :  ًوؿبت مؿاَمت عؤؽ اإلااٌ في الىاججًمثل مىحب زابذغباعة غ . 

                                                                 

، م -  1  .59،61خمؼة مغاصس ي ، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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 الىاججت غً مؿخىي عؤؽ (l’externelité)وعاث الخاعحُت ففي َظا الىمىطج جإزحر الى« Lucas» ؤصمج  

ظا مً ؤحل صغم الىنٌى بلى يمان جىمى صازلي، وكض بغ  َظٍ عاإلااٌ البكغي غلى اليكاٍ ؤلاهخاجي، َو

ٍ الخا  مً عؤؽ اإلااٌ البكغي فؿُيىن ؤهثر فاغلُت بطا ؤخُِ مالفغيُت بإن ول فغص مهما وان مؿخىا

ظا الظي ٌؿمى بالخدٍغٌ وهغمؼ إلالضاع جإزحر الىفىعاث الخاعحُت في  الت ؤلاهخاج صبإشخام آزغیً فػالحن، َو

ػُيها قکال ججاوـما ًغفؼ مً صعحت  بالغمؼ  تحضًضا صالت ؤلاهخاج َو :  لخهبذ بالهُؿت الخاُل

(01-53.)........................... yi=Aki
(hi)1-(h)                          

 :خُث 

 h :ػون عؤؽ اإلااٌ البكغي لبلُت ألافغاص في اإلاجخمؼمش  .

ًىحض جماًؼ بحن ألافغاص في اإلاؿخىي الخػلُمي فةن   h =hi :وبافتراى ؤهه ال 
الث اٌ       ت ألافغاص اإلاخىاحضًً مػه في هفـ فؤي ؤهه بطا عفػىا مَا ، اإلادُِعص فةهه بضوعٍ ًغفؼ مً فػاُل

َظا الكيل بوعاث الخاعحُت، وفبؿبب الى( +1 ) جخمحز ًتزاًض الؿلت« Lucas»وبالخالي صالت ؤلاهخاج في همىطج 

ظا ما ًخًمً همىا صازلُا في الىمىطج ألن  ًيىن َىان جإزحر بًجابي لغؤؽ اإلااٌ البكغي غلى كُمت ؤلاهخاج، َو

ض مً اإلاسؼون  اصة اإلاػغفيجدؿً مؿخىي ول فغص ًٍؼ  ومسؼون عؤؽ اإلااٌ البكغي لألمت، مما ًاصي بلى ٍػ

 . ؤلاهخاحُت اليلُت في اللُاغاث الاكخهاصًت للضولت
 .في الىمى الاكتصادي « 1Paul Romer » همىذج: املطلب الثالث

 .غغى الىمىطج: ؤوال  

ت الىمى مً هماطج الجُل  Rover  1990»»  مىطجنًهىف       الضازلي خُث حػخبر َظٍ الىماطج الثاوي لىظٍغ

، ثؤهثر واكػُت مً هاخُت  مثُلها لػملُت جغاهم اإلاػغفت، والخُىع الخىىىلىجي ملاعهت مؼ هماطج الجُل ألاٌو

ىُلم  م نُاؾت نٍغدت جسؿغ غملُت جغاهم اإلاػغفت والخُىع يفي َظا الىمىطج مً مداولت جلض « Romer»      ٍو

التي جدفؼ بضافؼ الغبذ اإلاىخظغ مً زالٌ  مغة ألافياع الجضًضة والازتراغاثرالخىىىلىجي، الظي اغخبٍر بمثابت 

ؼ بغاءاث الازتراع، وفي بَاع جلضًمه للىمىطج اغخبر   ؤن الاكخهاص ميىن مً زالر كُاغاث  « Romer» ُب

 : 2هيؤؾاؾُت 
 بهه إلاً الُبُعي حضا ؤن وػخبر ؤن الخُىع الخىىىلىجي ٌػخمض ؤؾاؾا غلى همُت الاهدكافاث :كطاع البحث- 1

ل وخضة مً  الػلمُت فاالهدكاف الجضًض ٌػني في ؤؾلب ألاخُان مً وحهت اكخهاصًت ؤؾلىب حضًض الخدٍى

 ؤؾاؽ مػظم هيع مػظم الاكخهاصًحن بإن اإلاػغفت قناصًت حضًضة، وياكذعؤؽ اإلااٌ الخام بلى ؾلػت 

اإلاىدكفاث الػلمُت، فهي حػض ملىُت زالهت ؤي ؤن اؾخسضامها مً كبل شخو ال ًمىؼ اؾخسضامها مً كبل 

ظا ما ٌػغف بسانُت غضم   مً اؾخسضامها بال في خاالث آلازٍغً هما ؤهه مً الهػب مؼ الخىافـآلازٍغً َو

ت  ظا ما ٌؿمى الخامتالؿٍغ بإن الخلضم التي ًخُلب وحىص  « Romer» زانُت غضم الاؾدبػاص وكض ؾلم ب، َو

ظا اليكاٍ مالف مً مغهبخحن  : وكاٍ حماعي يهضف للغبذ، َو

                                                                 

ت الىمى الجضًضة: بٌى عومغ-  1  .َى ؤخض ابغػ الخبراء ؤلاكخهاصًحن ألامغهُحن، و َى مُىع لىظٍغ

، م-  2  .64،61خمؼة مغاصس ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ



 الفصل ألاول                                                         مفاهيم وهظرياث حىل الىمى الاكتصادي

 

 
30 

ن مماعؾت اليكاٍ عجهامُم مخجؿضة في مىخجاث ًمىً حسجُل بغاءة ازتراغها إلبػاص الكغواث اإلاخىافؿت - 

دلمهفؿه  ؼ َظٍ اٌٍو  .عاءاثب الباخثحن بًغاصاتهم مً ُب

 ؾحر مملىهت حؿظي مسؼون اإلاػغفت اإلاكترن بحن غامتاإلاػغفت اإلاخػللت بالخهامُم والتي حػض ؤؾاؾا مػغفت  - 

بخياعاث وازتراغاث االباخثحن، خُث ؤن ول باخث ًمىً ؤن ٌؿخسضم مجمىغت اإلاػاعف اإلاخاخت ليي ًىجؼ 

لی جغاهم اإلاػغفت وغلى زلم ع الؿابلخحن حؿاغضان اإلاغهبخحنحضًضة مً الؿلؼ الىؾُُُت وهالخظ ؤن 

غ، وغلى َظا ألاؾاؽ حػُى صالت  حكىُالث ؾلػُت حضًضة هدُجت الاؾدثماع الفػاٌ في ؤوكُت البدث والخٍُى

: في َظا اللُاع غلى الىدى الخالي Aجغاهم اإلاػغفت 

(01-54.)    ..................................À=LAA 

  :خیث
À: ؛الخؿحر في همُت ومسؼون اإلاػاعف 

 A :؛مسؼون ألافياع واإلاػاعف اإلاخىفغة 

 LA:غ  ؛همُت عؤؽ اإلااٌ البكغي اإلاسهو للُاع البدث والخٍُى

 :ت وكاٍ البدث غزابذ مىحب ٌػحر غلى فػاُل  . والخٍُى
إلاػاعف والخىىىلىحُا ا مسؼونغلى يغوعة الخفاغل بحن عؤؽ اإلااٌ البكغي  (1)وجىو للمػاصلت  

جکاع  بباإلاخاخت، مً ؤحل 

( 1)، وحؿخضعي اإلاػاصلت 1986ؾىت « Romer» ؤفياع وجىىىلىحُا، هما حػخبر َظٍ اإلاػاصلت ؤَم ما حاء به 

ؤلاقاعة بلى  

 .مالخظخان جلػبان صوعا َاما في َظا الىمىطج

ت الهُؿت الؿابلت غلى الكيل -  LA À=:   ًمىً هخاُب

𝐴
  

الت زُُت جابػت لدجم عؤؽ اإلااٌ صٌ بمثالظي ي  gA والتي حػبر غلى مػضٌ همى مسؼون اإلاػاعف والابخياعاث 

 .. ومضي فاغلُت وكاٍ البدث LAالبكغي 

، فيلما وان َظا اإلاسؼون مػخبرا ػاصث  للباخثؤلاهخاحُت الخضًت جدضص غلى ؤؾاؽ مسؼون اإلاػغفت اإلاخىفغة -

ظا ما ًجػل   جىمى صون جىكف وحػُى ؤلاهخاحُت الخضًت للباخث بالهُؿت Aؤلاهخاحُت الخضًت للباخثحن، َو

ت  :الخاُل

(01-55..)..........................  =A   PmLA= A

𝐿𝐴
 

ت مؿخػملت في  ًخً:كطاع السلع الىسيطيت- 2 اجؼ عؤؾماُل ون َظا اللُاع مً قغواث وماؾؿاث جيخج ًب

خمحز َظا اللُاع باإلاىافؿت  طلً مجمىغت مً الاهدكافاث والازتراغاث اإلاكتراة مً كُاع البدث، ٍو



 الفصل ألاول                                                         مفاهيم وهظرياث حىل الىمى الاكتصادي

 

 
31 

ت مً الكغواث التي ًخسظ ول  Aعة مً كبل غضص خخً مالىؾُُُت مً الؿلؼ A، فةطا وان َىالً غضص الاخخياٍع

ا مػُىا لبُؼ بهخاحها فُمىً ؤن ٌؼ تبمنها ويػا اخخياَع  :ع غلى عؤؽ اإلااٌ الىلي في َظا اللُاع بالهُؿت الخاُل

(01-56.)....................................K= xj d
𝐴

0  j 

 :خُث

xj : ت ا فترى jلىمُت اإلاىحىصة في الؿلؼ الغؤؾماُل ؤن حمُؼ الؿلؼ ًخم بهخاحها في هفـ  « Romer» ، ٍو

ظا نالظغوف، بدُث ؤن اإلاىخجحن ٌؿخسضمىن هفـ الىمُت واٌ ت، َو ؾب مً اإلاضزالث في ول الؿلؼ الغؤؾماُل

ت مً َىا ًمىً هخابت ا مدؿاٍو    :غلى الىدى الخالي (2)ومىه جهبذ اإلاػاصلت   (j),x(j)=𝑥: ما ًجػل ؤؾػاَع
A K=A𝑥  
ت -3 ت والتي حػخبر في ثي: كُاع الؿلؼ النهاُث قيل َظا اللُاع مً غضص هبحر مً الكغواث اإلاىخجت للؿلؼ النهاُث

النهاًت ؾلػت مخجاوؿت واخضة، وحؿخػمل َظٍ الكغواث في غملُاتها ؤلاهخاحُت جىىىلىحُا بهخاج جغبِ عؤؽ 

ت اإلاىخجت مً َغف اللُاع الثاوي، وجيىن  اإلااٌ البكغي والػمل وعؤؽ اإلااٌ اإلااصي اإلاخمثل في الؿلؼ الغؤؾماُل

 :صالت ؤلاهخاج في َظا اللُاع غلى الىدى الخالي
Y=𝐿Y

  𝐿𝐴
 ( 𝑥𝑗

𝐴

0
𝑑𝑗 )(1−−)   .............................  (01-57)  

 :خیث
LY و LA  ًمثالن همُت الػمل وعؤؽ اإلااٌ البكغي غلى الخىالي. 

ٌ اإلاػاصلت بو   :هجض(57-01)في اإلاػاصلت( 56-01)حػٍى

 Y=  A


A



𝑌
(𝑥 )(1--) (01-58.).......................  

 ؤن y ؤلاهخاج، وبالفػل جالخظ ؤهه باإلايان غىاملامال مً عهي مجغص مػلمت ولِؿذ  𝑥  َىا وكحر بلى ؤن     

، بط ًىفي لظلً اعجفاع همُت اإلاضزالث مً الؿلؼ الىؾُُُت زابخت  𝑥 ، LY، LA  ًغجفؼ ختى ولى واهذ ول مً

A مً الابخياع ظهىع ؤهىاع حضًضة مً الؿلؼ  اإلاؿتهلىت مً َغف ماؾؿاث اللُاع الثالث، هما ًً

ؼ مىخجاتهم باؾخػماٌ حمُؼ  ت جىَى ت بهىعة مؿخمغة، وطلً ألهه مً مهلخت مىخجي الؿلؼ النهاُث الغؤؾماُل

. ألانىاف مً الؿلؼ الىؾُُُت

 .هلد الىمىذج: ثاهيا 

 غملُت الىمى في الػالم اإلاخلضم فلِ، ألن الضٌو نفبإهه ي « Romer» للض جم اهخلاص الىمىطج الظي كضمه      

ة وعؤؽ اإلااٌ البكغي مً ؤحل فععاإلاخُىعة هي التي حؿخُُؼ في ؤؾلب ألاخُان جدلُم الخفاغل بحن مسؼون الم

، وغلى غىـ  بهخاج ازتراغاث حضًضة، وطلً للمؿخىي الغاقي لغؤؽ اإلااٌ البكغي الظي جخمخؼ به جلً الضٌو

مً طلً فةن الضٌو الىامُت حػاوي مً يػف في عؤؾمالها البكغي، هما حعجؼ غلى جدلُم الابخياع الخىىىلىجي 

وهي بظلً جهبذ ؤمام خلحن، بما غملُت هلل الخىىىلىحُا ؤو الخىُف الخىىىلىجي الظي ًخُلب مؿخىي مػحن 

 غملُت الابخياع، وفي صعاؾت كام جخُلبه الظي اإلاؿخىيمً عؤؽ اإلااٌ البكغي، لىىه في ؾالب ألاخىاٌ ؤكل مً 

 كلُال مً ءاؤهض ؤن الػامل الخىىىلىجي ال ًفؿغ بال حؼ « Romer» ج ط الزخباع همى1992ؾىت  « Shaw»   بها 

ًاث الضٌو الىامُت وطلً  صي ؤزغ هبحر غلى بهـ الضٌو اإلاخلضمت، خُث ؤن الػامل الخلني يعالىمى في اكخهاص

فؿغ  ت عؤؽ اإلااٌ البكغي في الضٌو  « Shaw»الىمى الاكخهاصي، ٍو َظا الازخالف غلى ؤؾاؽ يػف فػاُل



 الفصل ألاول                                                         مفاهيم وهظرياث حىل الىمى الاكتصادي

 

 
32 

الىامُت، هما ًغي ؤن الاهفخاح الاكخهاصي لهظٍ ألازحرة بمثابت آلالُت التي حؿاغض غلى جدؿحن بهخاحُتها غً 

 .1اإلاخلضمٍَغم هلل الخىىىلىحُا اإلاخُىعة مً الػالم 
 .في الىمى الاكتصادي«  Robert Barro2 » همىذج: املطلب الرابع 

 حاء فُه 1990غام  « Barro» ًيخمي َظا الىمىطج َى آلازغ لىماطج الىمى الضازلي خُذ في ملاٌ له  

ىمهضع آزغ للىمى الضازلي ب ل اإلايكأث اللاغضًت، التي  (G) جضفم الىفلاث الػامت َو مً َغف الضولت لخمٍى

فلاث هي غباعة غً اؾدثماع نؤن َظٍ اٌ « Barro» حؿاَم في عفؼ ؤلاهخاحُت الخضًت لغؤؽ اإلااٌ الخام، واغخبر 

 :3ي َظٍ الضالت هما ًليٍوحؼ (i) جضزل في صالت ؤلاهخاج ليل ماؾؿت G ٌػني ؤن َظافي ؾلػت احخماغُت، 
(01-59)..........................N1-G1-          0 ,1 Ki

 Yi=Ai 
 :خُث

Yi،Ki،Ni  غلى الخىالي َى ؤلاهخاج، مسؼون عؤؽ اإلااٌ والػمل للماؾؿت( i )؛ 
A   ؛(زابذ)مؿخىي الخلضم الخىىىلىجي 

1-  مغوهت ؤلاهخاج. 

تبوبطا اغخبرها ؤن ول اإلااؾؿاث مخمازلت، ًمىً هخا : ة صالت ؤلاهخاج الاحخماغُت بالهُؿت الخاُل

(01-60.)............................... Y=AKN1-G1- 

لٌى       بُت Gؤن الىفلاث الػامت  « Barro» ٍو ٍغ وجفغى غلى  ( الؼمًغبرزابخت ) t بمػضٌ جمٌى غً ٍَغم اًل

ت ًيىن مدللا صاثما ، T = tY إلاضازُلاول    G= T وجىاػن اإلاحزاُه
ت، خُث ؤن ثو       جيىن حؼء مً ؤلاهخاج النهاجي اإلاإزىط مً َغف  tجيىن الىفلاث الػامت مً الؿلؼ النهاُث

ًإزظ الهُؿت  :الضولت وحؿخػمل الػاثالث الجؼء الباقي مً الضزل في الاصزاع، خُث التراهم في عؤؽ اإلااٌ 
                𝐾 =s(1-t)Y-𝐾  (01-61.................................)  

: tY  بــــــــG باؾدبضاٌوبالخالي مػاصلت ؤلاهخاج ؤلاحمالي جدضص 
( 01-62)........................Y=AKN1-(tY)1- 

(01-63)      ...............      K𝑁
1−

   𝐴
1

  Y=𝑡
1−


 

 .زىابذ A ،N ،t: خُث

زؼون عؤؽ اإلااٌ لمحؿمدان بىخابت مػضٌ الىمى  (63-01)و  (61-01)اإلاػاصلخحن   الضًمىؾغافيالىمىفي ؾُاب  

: والخالي 

 gK=𝐾 
𝐾

=s(1-t)𝑌
𝐾

-=s(1-t) 𝑡
1−

  𝐴
1

𝑁
1−

 - (01-64)...............  
بت اإلافغويت        ٍغ لت ؾحر مىخظمت بمػضٌ اًل ومما ًمىً مالخظخه ؤن مػضٌ الىمى الاكخهاصي مغجبِ بٍُغ

ث بػض بصزاٌ غىهغ الىفلاث بالاكخهاص له مػضٌ اصزاع صازلي وزا « Barro» مً َغف الضولت ففي همىطج 

  فةن جىاػن الؿىق ًىخب باإلاػاصلتGالػمىمُت 
                                                                 

، م -  1  .64خمؼة مغاصس ي، مغحؼ ؾبم طهٍغ

 .اكخهاصي ؤمٍغيي ، ٌػمل ؤؾخاط لإلكخهاص بجامػت َاعفىعص ألامٍغىُت : عوبغث حىػٍف باعو -  2

، م- 3  . 57،60بىاوي فخُدت، مغحؼ ؾبم طهٍغ
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 Y=C+I+G=C+𝐾 + 𝐾 +G (01-65..........................)  

   C=(1-s)(1-t)Y.............  (....66-01):وصالت الاؾتهالن للػاثالث جىخب هما ًلي
    K+G Y=(1-s)(1-t)Y+𝐾+...........(67-01 ):والخىاػن غلى ؾىق الؿلؼ ًيىن

   K  s(1-t)Y=𝐾+                                           :ؤي ؤن

بُت الم ٍغ ترمػضٌ اًل : الي ًغفؼ مػضٌ الىمى، وبالخالي ًمىً الخهٌى غلى اإلاػاصلت الخاُل

(01-68)............ 
(𝐾/𝐾) 

t
= −𝑡

1−

 +
1−


 1 − 𝑡 𝑡

1−


−1 𝑠𝐴

1

𝑁
1−

 = 0 

 t=1−


(1-t) t*=1- 

مىً جبُان ؤزغ مػامل  بتٍو ٍغ :  اإلاىالي باإلاىدنى غلى مػامل الىمى اًل

 .التمثيل البياوي ألثر معدل الضريبت على معدل الىمى: (2-1)الشكل ركم  

 

 

 

 

 

  

 
 

 59می « کٍغ»بىاي فخُدُت، مغحؼ ؾبم : املصدر

بُت  فمً زالٌ اإلاىحى هالخظ ألازغ اإلاؼصوج للًٍغ

<*t   ملا -  𝑡  ت ًاصي بلى عفؼ مؿخىي الىمى، ألن ألازغ بًجابي غلى ؤلاهخاج بؼٍاصة هفلاث ٍغ اعجفاع مػضٌ اًل

بُت في غغكلت الاؾتهالنالؿلبيعؤؽ اإلااٌ الػام، َظا ألازغ ؤلاًجابي ًخؿلب غلى ألازغ  .   للًٍغ

- t*< 𝑡 ت حػىص بإزغ ؾلبي غلى الاؾتهالن ؤهبر مً ألازغ ي   ملا ٍغ بضؤ مػضٌ الىمى في الازخهام، ألن اًل

. ؤلاًجابي غلى ؤلاهخاج

𝑲 

𝐊
 

t 

t*=1- 

-  
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خُث ؤن جضزل  « Barro»  مهما في همىطج حاهبا جإزظمً زالٌ ما ؾبم هالخظ ؤن الىفلاث الػامت         

اصة  م ءاع َظا الىيؼ ًخالجثم ًدفؼ الىمى الاكخهاصي غً ٍَغم حصجُؼ غملُت الاؽهفلاتهاالضولت غً ٍَغم ٍػ

ل، لىً اغخباع  ض مً الخمٍى بتوالضٌو الىامُت التي جدخاج بلى اإلاٍؼ ٍغ ل َظٍ الىفلاث همىعص اًل  ؤؾاس ي لخمٍى

 َظا ما ًازغ غلى الضزل الفغصي، وبالخالي غلى مػضالتهاًدُُه بػٌ الخدفظ زانت في خالت اعجفاع 

 .الاؾتهالن مما كض ًجػل ألازغ غىؿُا
 خالصت الفصل

 ماقغ ٌػىـ اججاٍ جُىع اليكاٍ فهىبالص، لل الاكخهاصًت اإلالضعة غًبن الىمى الاكخهاصي ٌػبر        

 العجباَه باعجفاع هظغاالاكخهاصي، فلض وان وال ًؼاٌ مً ؤَم ألاَضاف التي حؿعى بليها مسخلف الخيىماث 

ٍاث اإلاػِكت والخسفُف مً الفلغ والبُالت . مخىؾِ الضزٌى الخلُلُت ومؿخى

ت : َاَمفالىمى الاكخهاصي َى هدُجت حملت مً الػىامل ًخدضص غلى ؤؾاؾها ؤ       همُت وهىغُت اإلاىاعص البكٍغ

ًا ،والُبُػُت جغاهم عؤؽ اإلااٌ  الخسهو، مػامل الخلضم الخلني والخىىىلىجي، لىً طلً لً ًيىن بخدلُم مؼا

ف البُئُت والصخُت هي في جؼاًض مؿخمغ، ألامغ الظي ًجػل غملُت الىمى الاكخهاصي  بهخاحُت فلِ فالخياُل

ُىت  ف والخطخُاث في اإلاؿخلبلبَع ض مً الخياُل  .كضعة البلض غلى جدمل اإلاٍؼ

ا لػملُت الىمى، فللض اَخم      واهُالكا مً جُىع هظغٍاث وهماطج الىمى الاكخهاصي التي ازخلفذ في جفؿحَر

ل ألاحل،   « Adam Smith» خُث بالفىغ الىالؾُيي بهظٍ الػملُت، واججه بلى البدث غً ؤؾباب الىمى الٍُى

حن في خحن طَب  « Ricardo »      ؤعحػه بلى جلؿُم الػمل، ؤما بلى اغخباع  « Maltus» عصٍ بلى ؤعباح الغؤؾماُل

ت اإلااعهؿُت فياهذ فىغة فاثٌ اللُمت ألاؾاؽ  اللُاع الهىاعي هإَم مىعص للثروة، ؤما باليؿبت للىظٍغ

. للىمىالفػلي 

م فُما ًسو الىمى الاكخهاصي في قيل هماطج خُث اَخم مفاالكخهاصًىن الىُىهالؾًُ جغج                                وا ؤفياَع

 «Harrod » « Domar »  عهؼباإلخالٌ بحن عؤؽ اإلااٌ والػمل، فُما «Solow »  غلى صوع الخلضم الخىىىلىجي في

ل، ؤما  فلض اَخم بالبدث في همُت  « Ramsey» غملُت الىمى الظي ًفؿغ بلاء جُىع الىمى غلى اإلاضي الٍُى

ث هماطج الىمى الضازلي التي ؤعحػذ الىمى الاكخهاصي ألؾباب وغىانغ ء لالكخهاص بلى ؤن حااإلاثلىالاصزاع 

 » ص الػامت غً والىفلاث«Romer» غاعف غىض المو «Lucas»  ؽ اإلااٌ البكغي غىضؤصازلُت في الىمىطج، کغ

Barro» . 
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   :جمهيد

اث ؤي صولت  ًاث صو٫ الٗالم، ألهه مهما بلٛذ مىاعص وبم٩اُه  بن للخجاعة الخاعظُت ؤَمُت بالٛت في ا٢خهاص

نها مً  ٞةنها ال حؿخُُ٘ ؤن حِٗل بمٗؼ٫ ًٖ الٗالم الخاعجي، بياٞت بلى طل٪ ٞةن صو٫ الٗالم جخٟاوث ُٞما ُب

ه  ًا الُبُُٗت اإلا٨دؿبت، ٞاالهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي َضٝ مً بحن ألاَضاٝ التي حؿعى بُل خُض اإلاؼا

مسخل٠ الضو٫ ؾىاء ٧اهذ مخ٣ضمت ؤو هامُت، بط ؤن َظا الاهٟخاح ًاصي بلى ٢ُام ججاعة مخباصلت ٢اثمت ٖلى 

ت مسخلٟت مً جهضًغ واؾخحراص، ٦ما ؤْهغ الاهٟخاح الخجاعي الٗضًض مً اإلا٩اؾب التي ًم٨ً  مٗامالث ججاٍع

اصة مٗضالث  اصة مٗضالث الضزى٫ في ألاؾىا١ ألاظىبُت، الخُىع الخ٣ني، باإلياٞت بلى ٍػ الخهى٫ ٖليها مً ٍػ

. الىمى الا٢خهاصي

 والجؼاثغ ٦باقي الضو٫ جدخاط بلى بهخاط البلضان ألازغي الظي ال ًم٨نها ؤن جيخجه، ٦ما ؤنها جدخاط بلى 

ت، مما ًجٗل الخباص٫ الخجاعي الكغٍان  غوٍع ٠ ٞاثٌ بهخاظها هدى الخاعط للخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اًل جهٍغ

ألاؾاس ي الظي ًغبِ الضو٫ ببًٗها البٌٗ، وج٩ىن الخجاعة الخاعظُت في ال٣ىاة الغثِؿُت التي جم٨ً الضو٫ مً 

. الخهضًغ والاؾخحراص

٠ التي ٢ضمذ لالهٟخاح الخجاعي، والىٓغٍاث   مً زال٫ َظا الٟهل ؾىداو٫ الخُغ١ بلى مسخل٠ الخٗاٍع

ال٣اثمت ٖلى جٟؿحر ؤؾباب ٢ُام الخجاعة الخاعظُت، باإلياٞت بلى آلازاع الىاظمت ًٖ َظا الاهٟخاح ٖلى الىمى 

لُه ٢مىا بخ٣ؿُم َظا  الا٢خهاصي، ٦ما ؾِخم الخُغ١ لالهٟخاح الخجاعي والىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، ٖو

:  الٟهل بلى ؤعبٗت مباخض ٧الخالي 

. مٟاَُم وهٓغٍاث الاهٟخاح الخجاعي : اإلابدث ألاول

. ماقغاث ٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي: اإلابدث الثاوي

.   ٖال٢ت الاهٟخاح الخجاعي بالىمى الا٢خهاصي: اإلابدث الثالث

.  الاهٟخاح الخجاعي والىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ:اإلابدث السابع
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 .مفاهيم وهظسياث الاهفخاح الخجازي: اإلابدث ألاول

 بًٗها البٌٗ، ٦ما ؤنها ال٣ىاة الغثِؿُت التي الضو٫حٗخبر الخجاعة الخاعظُت الكغٍان ألاؾاس ي الظي ًغبِ  

اصة الضولت مً الٗملت  جم٨ً مً الخهضًغ والاؾخحراص، طل٪ ؤن الهضٝ الغثِس ي مً ٢ُام الخباص٫ الخجاعي َى ٍػ

٘ اإلاؿخىي اإلاِٗص ي، بط ؤهه ال حؿخُُ٘ ؤي صولت ؤن حِٗل في ٖؼلت ًٖ الضو٫ ألازغي،  الهٗبت مً ؤظل ٞع

زضماث بحن ا٫الٗال٢اث الا٢خهاصًت التي ًجغي بم٣خًاَا جباص٫ الؿل٘ و  ؤَم نىعجمشلٞالخجاعة الخاعظُت 

 .1الضو٫ في ق٩ل ناصعاث وواعصاث
٣هض بالخجاعة الخاعظُت الخدغ٧اث الضولُت الؿل٘ والخضماث،    انُالح ا٢خهاصي ًخهٝغ بلى وهيٍو

ٗخبر جباص٫ اإلاىخجاث مً الؿل٘ والخضماث بحن الضو٫ مً  خغ٦ت الؿل٘ والخضماث بحن الضو٫ اإلاسخلٟت، َو

اث الخُاة لكٗبها، والتي ٢ض  يغوعاث الخُاة، خُض غ مً يغوٍع ًدب٘ طل٪ خهى٫ ٧ل صولت ٖلى ماال ًخٞى

ت في ٖضم بهخاظه لضيها حر ، 2جخضزل ْغوٝ َبُُٗت ؤو ٞىُت ؤو عؤؾماُل ٞالهضٝ ألاؾاس ي مً ٢ُام الخجاعة جٞى

ت ٠ الٟاثٌ ًٖ ٍَغ٤ اإلاباصالث الخجاٍع خم جهٍغ . الؿل٘ والخضماث لخلبُت الخاظاث اإلادلُت، ٍو

ا مً   حَر ا ٖلى ؤنها ٖملُت الخباص٫ الخجاعي في الؿل٘ والخضماث ٚو ٦ما حٗٝغ الخجاعة الخاعظُت ؤًً

ٞمهُلر الخجاعة ، 3َغاٝ الخباص٫ألَضٝ جد٤ُ٣ مىاٞ٘ مخباصلت بٖىانغ ؤلاهخاط اإلاسخلٟت بحن ٖضة صو٫ 

ت الهاصعاث والىاعصاث اإلاىٓىعة ؤي الؿل٘، الهاصعاث : 4الخاعظُت ٢ض ٌكخمل ٖلى اإلاهُلخاث الخاُل

حر  والىاعصاث ٚحر اإلاىٓىعة ؤي الخضماث، الخغ٦ت الضولُت لغئوؽ ألامىا٫ ؤي الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ٚو

 . الهجغة الضولُت لؤلٞغاص ؤي خغ٦ت ألاٞغاص ما بحن الضو٫،اإلاباقغة

مً زال٫ َظا اإلابدض ؾيخُغ١ بلى مٟاَُم وؤَمُت الاهٟخاح الخجاعي، باإلياٞت بلى الىٓغٍاث التي لها  

 مً زال٫ اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت، خُض ظاءث طل٪الًٟل في جٟؿحر ٦ُُٟت الخباص٫ الخاعجي بحن الضو٫، 

ت  اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت بإولى الىٓغٍاث التي خاولذ بُٖاء جٟؿحر ٢ُام الخجاعة، ومً بٗضَا الىٍٓغ

ت الخضًشت التي ؤُٖذ جٟؿحرا ظضًضا بما ًخماش ى م٘ مجغٍاث الٓغوٝ  .الىُى٦الؾ٨ُُت بلى ؤن بغػث الىٍٓغ
 .مفهىم الاهفخاح الخجازي: اإلاطلب ألاول

بن آلاعاء خى٫ بُٖاء مٟهىم قامل لالهٟخاح الخجاعي و٦ظا مضي اؾخٟاصة الضو٫ مً جدٍغغ الخجاعة  

ض ومٗاعى ل٨ٟغة الاهٟخاح الخجاعي، ٞبحن  اعب َظٍ آلاعاء بحن مٍا الخاعظُت ٧اهذ مخٗضصة، باإلياٞت بلى ًج

ض واإلاٗاعيت ػاص جىظه آلاعاء الا٢خهاصًت في آلاوهت ألازحرة هدى الاهٟخاح الخجاعي، ٣ٞض ٧ان ؤلا٢با٫  َظا الخإًُ

مً م٨ٟغي الا٢خهاص ومً الضو٫ الٗٓمى مخمشال في الؿعي هدى الخجاعة، وطل٪ مً زال٫ اجٟا٢ُت الجاث 

 .واإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة

 .حعسيف الاهفخاح الخجازي: أوال

٠ جدٍغغ    ٢بل ٖغيىا الىٓغي إلاٟهىم الاهٟخاح الخجاعي ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢ض حٗضصث مداوالث حٍٗغ
                                                                 

1
ًاث الخجاعة الخاعظُت:"خؿام ٖلي صاووص وآزغون-    .13،م2002،صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن، "ا٢خهاص

ت في يىء ال٣ٟه ؤلاؾالمي و اجٟا٢اث الجاث"مدمض الؿىىس ي شخاجت،-  2  .46،م 2007، صاع ال٨ٟغ الجامعي،مهغ،"الخجاعة الضوُل

ًاث الخجاعة الخاعظُت"خمضي ٖبض الُٗٓم-  3  .13، م 2000،لبىان، "، صاعالنهًت الٗغبُت"ا٢خهاص

، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة "2010-170ؤزغ الىاعصاث ٖلى الىمى الا٢خهاصي، صعاؾت ٢ُاؾُت لخالت الجؼاثغ : " مدمض ًدُاوي-  4

ىُت الٗلُا لئلخهاء و الا٢خهاص  اإلااظؿخحر في ؤلاخهاء والا٢خهاص الخُب٣ُي، جسهو جدلُل الا٢خهاص ال٨لي و الا٢خهاص ال٣ُاس ي، اإلاضعؾت الَى

 .04، م2012-2011 الجؼاثغ، –الخُب٣ُي 
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٣ا  ٠ ٫الخجاعة ٞو لخىظهاث الا٢خهاصًت للخجاعة مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي اهدكغث مٟاَُم زاَئت لخٍٗغ

الاهٟخاح الخجاعي لضي ٚحر اإلاسخهحن، خُض ؤن َىا٥ ٞهم زاَئ ل٨شحر مً اإلاهُلخاث اإلاغجبُت باالهٟخاح 

ُما  .ًٝلي ٖغى بٌٗ الخٗاعي الخجاعي، ٞو

:  Bhagawati Kruegerحعسيف الاهفخاح الخجازي خظب - 

غ٦ؼ الخجهحز جل٪ الؿُاؾت التي مً قإنها ج٣لُل صعظت  هي  الا٢خهاصًىن في اإلادللىن يض الهاصعاث، ٍو

غجبِ  الٛالب ٖلى الخسًُٟاث في عؾىم وجغازُو الاؾخحراص ٦سُىة ؤؾاؾُت في بنالح الخجاعة الخاعظُت، ٍو

ٟاث  غوعة ؤن ج٩ىن ٢ُمت الخٍٗغ ٠ بسانُت َامت جخمشل في ؤن جدٍغغ الخجاعة ال ٌؿخلؼم باًل َظا الخٍٗغ

ًىظض ا٢خهاصا مٟخىخا ٝالجمغ٦ُت م ٠ ًم٨ً ؤن  عا ؤو ختى مؿخىي مخضن ظضا وبالخالي خؿب َظا الخٍٗغ

ٟاث ظمغ٦ُت٠ًومدغعا وفي هٟـ الى٢ذ   .1عى حٍٗغ
: M , Michelaly , Papar Georgion , A,M , choksiب حعسيف الاهفخاح الخجازي خع- 

ل ألاع٢ام   خؿب صعظت جدٍغغ الخجاعة  (20-1) الاهٟخاح الخجاعي ٌٗٝغ خؿب صعظت جدغعٍ مً زال٫ صُل

غ، و (1)بدُض  ىاهي ؤ٦بر صعظت جدٍغغ ، ٦ما  (20)هي ؤ٢ل صعظت جدٍغ  جدٍغغ الخجاعة ؤهه ؤي حٛحر ًاصي ٖٞغ

بىٓام ججاعة الضولت بلى الخُاصًت، بمٗنى ؤن ًهل الا٢خهاص بلى وي٘ ٩ًىن َى الىي٘ الؿاثض وال ٩ًىن ُٞه ؤي 

٠ اؾخسضمىا ؤعبٗت  مىهج ) ًٟؿغون مً زاللها جدٍغغ الخجاعة مىاهججضزل مً الخ٩ىمت، وفي ْل َظا الخٍٗغ

، حُٛحر الؿُاؾاث ت، حُٛحر ؾٗغ الهٝغ  .2(ج٣لُل اؾخسضام ال٣ُىص ال٨مُت، حٛیحر ألاصواث الؿٍٗغ
 :حعسيف الاهفخاح الخجازي خظب اإلاؤطظاث الدوليت- 

 الؿُاؾت التي جاصي بلى الخسلي ًٖ الؿُاؾاث اإلاىداػة يض الخهضًغ، جل٪٣ًهض باالهٟخاح الخجاعي  

ٟت الجمغ٦ُت اإلاغجٟٗت والخد٨م  وبجبإ ؾُاؾاث خُاصًت بحن الخهضًغ والاؾخحراص، والخسٌُٟ مً ٢ُمت الخٍٗغ

ل ال٣ُىص ال٨مُت بلى حٗغي  .3َظٍ ألازحرة٫ مىخضع٦ُت والاججاٍ هدى هٓام مطا٫ة ٝٞيها، باإلياٞت بلى جدٍى
 .أهميت الاهفخاح الخجازي: زاهيا

جُت ا٢خهاصًت وؾُاؾُت ٦ما ؤنها ؾالح حؿخسضمه الضو٫   جيب٘ ؤَمُت الخجاعة الخاعظُت ٧ىنها جمشل بؾتراُج

ٖلى اإلاٗامالث الضولُت لخد٤ُ٣ ؤٚغايها الا٢خهاصًت والؿُاؾُت، ولخىُٟظ ؤَضاٞها الضازلُت ٦دماًت 

ًا الضو٫ ألازغي ٞما ثالهىاٖاث الىاقئت مً اإلاىاٞؿت ألاظىبُت، ٦ما  م٨ً ٧ل صولت مً ؤن حؿخُٟض مً مؼا

ٗه الخجاعة الخاعظُت جدذ جهٝغ الضو٫ جخمخ٘  .4ظمُٗا به صولت ما ًج
بن ؤَمُت الخجاعة ج٨مً في الٗال٢ت التي ججمٗها م٘ الىمى الا٢خهاصي، بط ًا٦ض الٗضًض مً الا٢خهاصًحن  

اَُت الا٢خهاصًت  ؤن جدٍغغ الخجاعة ًازغ بًجابا ٖلى ماقغ الىمى الا٢خهاصي، ومً زم ٖلى اإلاؿخىي الٗام للٞغ

ه الخىمُت الا٢خهاصًت، ٦ما ؤهه ٌٗخبر في خض  والاظخماُٖت مٗا، باٖخباع ؤن الىمى الا٢خهاصي َضٝ حؿعى بُل

ت، زانت مً  طاجه مً ؤ٦بر الٗىاث٤ واإلاكا٧ل الاظخماُٖت والؿُاؾُت في الٗالم مىظ نهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاُه
                                                                 

1
٘ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للضو٫، صعاؾت خالت الجؼاثغ: "ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼؼ-   َا في ٞع ، ؤَغوخت م٣ضمت  لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في "ؾُاؾت الاهٟخاح وصوع

 .44، م 2011-2010الٗلىم ؤلا٢خهاصًت، جسهو ا٢خهاص الخىمُت،  ظامٗت جلمؿان، 

، م -  2  .44مدمض الؿىىس ي شخاجت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ٝ الخ٣ُ٣ي، صعاؾت خالت الجؼاثغ: " باٍع٪ مغاص- 3 غ الخجاعي وؾٗغ الهغ ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، " الخدٍغ

 .37، م 2013-2012جسهو ا٢خهاص ٦مي ٢ُاس ي ومالي وبى٩ي، ظامٗت جلمؿان ، 

 .15، م 2001، صاع الهٟاء، ألاعصن، " الخجاعة الخاعظُت:" َاع١ الجبلي -  4
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ت ج٣كُٟت، والتي  ظاهب الضو٫ الىامُت التي ٧ان جىظهها مخمغ٦ؼا خى٫ جىمُت الؿى١ الضازلي م٘ ؾُاؾت ججاٍع

٧ان ٌك٩ل ٞيها ؤلاخال٫ مدل الىاعصاث وؾُلت مً ؤظل بٗض الخىمُت وج٣لُو الخبُٗت الا٢خهاصًت ًٖ ٍَغ٤ 

٘ الهُا٧ل ؤلاهخاظُت، ول٨ً َظا الخىظه لم ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة ٞٛحرث جىظهها هدى عبِ الىمى  جىَى

اؾت جدٍغغ اإلااؾؿاث مً جضزل الضولت يالا٢خهاصي بالضعظت الاهٟخاح الخجاعي، ٞىخج ًٖ َظا الخىظه ؤو ؽ

جُت الؿى١ الٗالمي، بال ؤن َظٍ الضو٫ اٖخمض الخُىع الا٢خهاصي ٖىضَا ٖلى ل٣ىيوجغ٥ اإلاجا٫   بؾتراُج

ظا الاػصواط  لى جىمُت الهاصعاث في البٌٗ آلازغ، َو الاهٟخاح الخجاعي ؤي ٖلى بخال٫ الىاعصاث في بًٗها ٖو

جي واکب خضور اػصواط اظخماعي خاص في اإلاجخم٘   في جبایً صعظاث الخمىُت الا٢خهاصًت، مما جمشلالاؾتراُج

خ٣اص بإن الخجاعة   جسضم مهالر الخغةؤٖاص الخسٝى مً ؾُاؾت الاهٟخاح الخجاعي بلى الؿاخت وجغؾُش الٖا

٘ ألاؾىا١ عؤؽ اإلاا٫  غعا مً الخ٣لب الؿَغ  .1  الضو٫ الىامُتهيالضو٫ الٛىُت ٣ِٞ، وؤن الضو٫ ألا٦ثر ًج
 .يهظسياث الفكس الکالطیک: اإلاطلب الثاوي

بغػ ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ، وؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ کغص ٞٗل آلعاء اإلاظَب  

ضا ٫  الخهى٫ ٖلى اإلاٗاصن الىِٟؿت ٢هض ٖلى الخجاعة الخاعظُت ٢ُىصاعى الضولت ٝالخجاعي الظي ٧ان مٍا

ت ال٨الؾ٨ُُت مً ؤظل الضٞإ ٖلى ٧١الظَب والًٟت، التي ٧اهذ في طل٪ الى٢ذ م٣ُاؽ ا٫ وة ٣ٞامذ الىٍٓغ

ت الخباص٫ الخجاعي، مً ؤَم عواصٍ  .John Stuart Mill, David Ricardo, Adam Smith خٍغ

 .هظسيت الىفلاث اإلاطللت : أوال 

 .عسض الىظسيت- 1

بن ؤو٫ ا٢خهاصي کالؾ٩ُي خاو٫ جٟؿحر ؤؾباب ٢ُام الخجاعة الخاعظُت بحن الضو٫ َى الٗالم الا٢خهاصي  

خُض ٌٗخبر ماؾـ ٖلم الا٢خهاص وؤو٫ مً  ، 2"زغوة ألامم " ــــفي ٦خابه اإلاٗغوٝ ب « Adam Smith»     الكهحر 

ؾُغ اإلاىهجُت الٗلمُت مً ؤظل ؤَغوخاجه اإلاسخلٟت للمك٩لت الا٢خهاصًت والخدلُل الا٢خهاصي اإلاغجبِ بها، 

ٍا واُٞا اإلاٟهل في ؤؾـ ومهاصع زغوة ألامم، ٟٞي ٦خابه ٢ضم َظا الٗالم ال٨بحر جدلُال بدشهو٦ظل٪   و٢ى

اث الا٢خهاصًت  ًا واإلاىيٖى  بظل٪ اللبىت ألاولى لٗلم الا٢خهاص، و٧ان مً بحن وناٙللٗضًض مً ال٣ًا

اث التي جىاولها  ه جدلُلُت ألاولي لٓاَغة الخباص٫ الخجاعي، و٦ُُٟت  « Adam Smith» اإلاىيٖى في مالٟه اإلاكاع بُل

ُٟخحن َامخحن، ٞهي ١ث « Adam Smith» ٞالخجاعة الخاعظُت في عؤي ، ٢3ُام الخجاعة الخاعظُت بحن الضو٫ وم بْى

٠ ؤلاهخاط الٟاثٌ مً خاظت الاؾتهال٥  ع، وهي بٞ٘ ؤ٥ن طي وحؿدبضله بص يء آزغ اإلادليؤوال جسل٤ مجاال لخهٍغ

٘ مً بهخاظُت  ا جخٛلب ٖلى ي٤ُ الؿى١ اإلادلي وجهل ٦ىدُجت لظل٪ بخ٣ؿُم الٗمل بلى ؤ٢هاٍ وجٞغ زاُه

 .4 البلضان اإلاخاظغة وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ احؿإ حجم الؿى١
ٖلى ؤَمُت الاهٟخاح الخجاعي ٦إصاة لؼٍاصة الثروة لجمُ٘ الضو٫ اإلاخاظغة، بط  « Adam Smith» ٦ما ٌٗخمض  

صاُٖا  « Smith» مً هاخُت ؤزغي ال ًغي ، 5ًغي ؤن اإلاىٟٗت اإلاكتر٦ت للخجاعة ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاحزة اإلاُل٣ت

                                                                 

ضان الجمل-  1 ت: " ظما٫ ظٍى  .23،37، م2011، صاع اليكغ مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، " الخجاعة الضوُل

 . 57، م 2003، لبىان، "ؤؾاؾُاث الا٢خهاص الضولي"َاب،ٖاص٫ ؤخمض خكِل، مدمىص مجضي ف-  2

ت الا٢خهاص الخضًشت الاججاَاث ": ي ُٖٟٟيمخاجم ؾا- -  3 ت اللبىاهُت ، ،"الضولي و الخجاعة الضوُل .  117، م2003، مهغ، الضاع اإلاهٍغ

يب خؿً ٖىى هللا-  4  .9، م 2004، صاع الجامٗت الجضًضة ، مهغ، "الا٢خهاص الضولي:" ٍػ

 .10،م2006، صاع اإلاىاهج، ألاعصن، "الخجاعة و الخىمُت:" زالض مدمض الؿىاعي -  5
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للخٟغ٢ت بحن الخجاعة الضازلُت والخجاعة الخاعظُت، ٞاألزحرة حٗض امخضاصا لؤلولى و٦الَما وؾُلت للخسلو مً 

 في زهاثهه مسخل٠ؤلاهخاط الٟاثٌ وجُب٤ُ مبضؤ ج٣ؿیم الٗمل والخسهو، في خحن ؤن هىعي الخجاعة 

ت جخلخو في ؤن  بخضي هخج ٖىضما ثصاإلاىٟٗت اإلاُل٣ت جىط: وهٓغٍاجه وبهٟت ٖامت ٞةن ال٨ٟغة الٗامت للىٍٓغ

٠ ؤ٢ل مً الضولت ألازغيالضو٫  .1  الؿلٗت ؤو الخضمت بخ٩اُل
ت اإلاىٟٗت اإلاُل٣ت ٖلى هٔو٢امذ   نها ٍٕع  :صة اٞتراياث مً ُب

لى ٚغاع الخجاعة الضازلُت جاصي الخجاعة الضولُت بلى -   ٢ضعة ٖىانغ ؤلاهخاط ٖلى الخى٣ل بحن الضو٫ اإلاسخلٟت، ٖو

٣ا ل٣اٖضة الى٣ٟاث اإلاُل٣ت احؿإ ؛ صاثغة الؿى١ ؤمام الؿل٘ التي جسخو بها الضولت ٞو
بن الخجاعة الضولُت حٗىص بالٟاثضة ٖلى ظمُ٘ اإلاكاع٦حن في الخباص٫ الضولي، ؤي الٟاثضة حٗىص مً احؿإ  - 

 ؛وػٍاصة ج٣ؿُم الٗمل الؿى١صاثغة هُا١ 

ت ٖلى الى٣ٟاث اإلاُل٣ت ولِـ ٖلى الى٣ٟاث ا٫ -  ؾبُت ل٩ل ؾلٗت، ؤي ٨ًٟي قٍغ ازخالٝ نجغ٦ؼ َظٍ الىٍٓغ

 . اإلاسخلٟت ل٩ل ؾلٗت بحن الؿلٗخحن ل٩ي ج٣ىم الخجاعة الضولُت الى٣ٟاث
 .الاهخلاداث اإلاىحهت للىظسيت- 2

في ٖغيه للم٩اؾب اإلادخملت لخدٍغغ الخجاعة الخاعظُت مً صخٌ ؤ٩ٞاع ج٣ُُض الخجاعة،  « Adam Smith» ام ١

: بال ؤن جدلُله وجٟؿحٍر ل٣ُام الخباص٫ الخجاعي جغ٥ اهخ٣اصاث مً ؤبغػَا

ؤن ًٟؿغ لىا ؤهه لى لم جمل٪ صولت ؤًت محزة مُل٣ت في بهخاط ؾلٗت ما، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً  « Smith» لم ٌؿخُ٘  - 

 ؛2الخجاعة الضولُت مكاع٦تها في
ٍ الٗغى، خُض ؤنها ال ث « Smith» ي ٍؤٕ -  ؾغ مدضصاث الغبذ ٖىض ٧ل بلض، باإلياٞت بلى ٝؤَمُت بال لكغو

 ؛ 3ًٟغ١ بحن الخجاعة الضازلُت والخجاعة الخاعظُت طل٪ لم
ل٣ُام الخجاعة الضولُت ٖلى ازخالٝ الى٣ٟاث اإلاُل٣ت ال ٌُٗي بال بٌٗ الخاالث  « Smith» بن جٟؿحر  -

ظا الخٟؿحر ٚحر وا٢عي  الخجاعة بحن٥  .4ٖٓم الخجاعة الخاعظُتلمالضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت، َو
ت في الخبؿُِ، ٞهي جدهغ الخباص٫ بحن صولخحن ٣ِٞ، في خحن ؤن اإلاؿإلت ؤ٦ثر حك٘ٝؤنها م-   .5ا وح٣ُٗضابَع
 .هظسيت الىفلاث اليظبيت: زاهيا- 

 .عسض الىظسيت- 1 

ت الؿاب٣ت وطل٪ في ٦خاببيؿ٠« David Ricardo» ٢ام الا٢خهاصي ال٨بحر    اإلاكهىعة ًٖ الخجاعة جه الىٍٓغ

غاثب"الخاعظُت  الظي ٌٗض مً ؤَم  6* ، خُض قغح ُٞه ٢اهىن الى٣ٟاث اليؿبُت"الا٢خهاص الؿُاس ي واًل

 .7ال٣ىاهحن الا٢خهاصًت

                                                                 

يب خؿحن ٖىى هللا، -  1  .48،م 2003،الٟخذ للُباٖت و اليكغ،مهغ،"الٗال٢اث الا٢خهاصًت"ٍػ

،م -  2  .12زالض مدمض الؿىاعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

يب خؿً ٖىى هللا -  3  .48، م 1999،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، مهغ، "الا٢خهاص الضولي:"ٍػ

 .23، م 2007، صاع اإلاؿحرة،ألاعصن، "ؤلا٢خهاص الضولي، هٓغٍاث وؾُاؾاث:"ٖلي ٖبض الٟخاح ؤبى قغاع-  4

، م-  5  .43باٍع٪ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

  .٣ًهض بالى٣ٟت اليؿبُت  اليؿبت بحن ه٣ٟت بهخاط الؿلٗخحن صازل البلض الىاخض، واليؿبت بحن ه٣ٟت ؤلاهخاط لىٟـ الؿلٗت في البلضًً-  6

، م -  7 ضان الجمل، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .26ظما٫ ظٍى
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ت ٖلى ؤن الخباص٫ الخاعجي بحن صولخحن ؤو ؤ٦تر ًخم ٖلى ؤؾاؽ الى٣ٟاث ا٫  ة، ؤي ؤن ٧ل بيؽنجغج٨ؼ َظٍ الىٍٓغ

ه٣ٟاث وؿبُت ؤ٢ل، ؤي ج٣ىم بخهضًغ الؿل٘ التي لضيها محزة وؿبُت ؤ٢ل، بصولت جخسهو في بهخاط الؿل٘ 

غوعي وال٩افي لل٣ُام  وحؿخىعص الؿل٘ مً الضو٫ التي ج٩ىن ٞيها اإلاحزة اليؿبُت ؤ٢ل، ومٗنى آزغ ٞةن الكغح اًل

ت مً الؿل٘ طا ؾبُت في بهخاط َظٍ نَا، َى ؤن جسخل٠ الى٣ٟاث ا٫ثبالخباص٫ الخجاعي بحن صولخحن جيخجان مجمٖى

 1الؿل٘ مً صولت بلى ؤزغي
ًاث الٗلمُت، ٦ما هجخذ   ا ٖلى الا٢خهاص ت الخباص٫ الخاعجي وؤزَغ ان خٍغ ت في ُب ل٣ض ؾاَمذ َظٍ الىٍٓغ

ىن ا الخجاٍع ان ؤَمُت الىاعصاث بٗض ؤن ؤه٨َغ الٟغيُاث  « Ricardo» نضص قغح هٍٓغخه وي٘ ويف 2 في ُب

ت  :الخاُل

ت ؤن الخباص٫ ًخم ٖلى ؤؾاؽ -   ؛ بمٗنى ٖضم وظىص ؤصاة ه٣ضًتاإلا٣اًً

 ؛جهغ البدض ٖلى صولخحن ال جيخجان بال ؾلٗخحن١ؤن ي- 

 ؛ال جىظض ه٣ٟاث ه٣ل ؤو عؾىم ظمغ٦ُت- 

 ج٩لٟت بهخاط الىخضة ال جخٛحر جبٗا لدجم ؤلاهخاط، بمٗنى ؤن ٢ىاهحن الٛلت اليؿبُت ٚحر مُب٣ت وؤن ؤلاهخاط -

 .3لشباث الٛلتًسً٘ 
. الاهخلاداث اإلاىحهت للىظسيت- 2

خه الهخ٣اصاث ٖضًضة  « David Ricardo» ل٣ض خاو٫   م طل٪ حٗغيذ هٍٓغ الا٢تراب مً الىا٢٘ ول٨ً ٚع

 :هجضومً بحن َظٍ الاهخ٣اصاث التي وظهذ له 

ت باإلابالٛت في الخبؿُِ خُض بضث بُٗضة ًٖ الىا٢٘ ٞهي اٞتريذ وظىص صولخحن ٣ِٞ، احؿمذ-   الىٍٓغ

  ٣ِٞ؛وجباص٫ ؾلٗخحن

ت نٗىبت اهخ٣ا٫ ٖىانغ ؤلاهخاط بلى الخاعط، لظا ا٦خٟذ بضعاؾت جباص٫ الؿل٘ في خحن ؤن -  اٞتريذ الىٍٓغ

 الىا٢٘ ٌكحر بلى ٢ضعة 

لخى٣ل ٖبر الخضوص؛  ٫ (عؤؽ اإلاا٫)زهىنا ٞاث٣ت لضي َظٍ الٗىانغ 

ت الٟىُت ؤو الخ٪ث-  ت ؤزغ الخٛحراث في مؿخىي اإلاٗٞغ  ؛ولىظُانججاَل الىٍٓغ

٠ اًلٌث -  ت ج٩اُل  . ١٫4مل الىٍٓغ
 .هظسيت الليم الدوليت: زالثا

 .عسض الىظسيت- 1 

ال٢خه بيؿبت الخباص٫ في  John Stuart Mill »5 » ـــل٣ض ٧ان ٫  صوع ٦بحر في جدلُل ٢اهىن الى٣ٟاث اليؿبُت ٖو

الخجاعة الضولُت، وفي ببغاػ ؤَمُت َلب ٧ل مً البلضًً في جدضًض الى٣ُت التي ٌؿخ٣غ ٖىضَا مٗض٫ الخباص٫ 

ت الظي ًدضص مٗض٫ الخباص٫ الضولي َى الُلب اإلاخباص٫ مً ظاهب ٧ل صولت ٖلى  ٣ا لهظٍ الىٍٓغ الضولي، ٞٞى

                                                                 

، م -  1  .36،37ٖلي ٖبض الٟخاح ؤبى قغاع،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

يب خؿً ٖىى هللا- 2 ، م "الا٢خهاص الضولي:" ٍػ  .49، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ٝ ؤخمض الٗضلي-  3 ت :" ؤقغ  .15، م2006، قغ٦ت عئٍت، الُبٗت ألاولى،مهغ، "الخجاعة الضوُل

، م -  4  .44باٍع٪ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 "princpes d.économie politiques" ا٢خهاصي اهجلحزي مً مالٟاجه،: ظىن ؾدُىاعجمُل-  5
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 الظي ًجٗل اإلاٗض٫مىخجاث الضولت ألازغي، ومٗض٫ الخباص٫ الظي ًد٤٣ الخىاػن في الخجاعة الضولُت، َى طل٪ 

ت . ٢ُمت ناصعاث و واعصاث ٧ل صولت مدؿاٍو

ت َىا٥ م٨ؿب    ن ٢ُام الخجاعة الضولُت وجىػَ٘ َظا اإلا٨ؿب بحن الضولخحن ٕهخج يَب٣ا لهظٍ الىٍٓغ

 الخباص٫ الضولي ٦شحرا مً مٗض٫ ص٫ًسً٘ للٗضًض مً الٗىامل الا٢خهاصًت والؿُاؾُت، خُض ٧لما ا٢ترب م٘

 .1  لضولت ما ٧ان ههُبها مً م٨ؿب الخجاعة الضولُت يئُال وال٨ٗـ صخُذاإلادليالخباص٫ 
 .الاهخلاداث اإلاىحهت للىظسيت- 2

خ٣ُ٣ُت في مجا٫ الخجاعة الخاعظُت خُض ٧ان له الًٟل في  بياٞاث  «John Stuart Mill» حٗخبر آعاء   

ت ال٨الؾ٨ُُت، بال ؤن َظٍ آلاعاء هي ألازغي حٗغيذ الهخ٣اصاث ٦شحرة ؤبغػَا ت الىٍٓغ :  ج٣ٍى

 الهٛحرة، واإلا٩اؾب ألا٢ل بلى الضو٫ ال٨بحرة، ٫ؤن اإلا٩اؾب ال٨بحرة مً جدٍغغ الخجاعة الضولُت حٗىص بلى الضو- 

اإلا٩اؾب ألا٦بر حٗىص بلى ناخب الُلب ألانٛغ، واإلا٩اؾب ألا٢ل بلى ناخب الُلب ألا٦بر؛   ؤي ؤن

 .2الاَخمام باألؾىا١ الغزُهت ومداولت الخىؾ٘ في الخاعط باؾم ال٨ؿب الضولي- 
 .هظسياث الفكس الىيىهالطيكي: اإلاطلب الثالث

ت الخ٣لُضًت في جٟؿحر الخجاعة الضولُت بلى ٚاًت الخغب ال٘  إلاُت ألاولى ؤن ْهغث مضعؾت ااؾخمغث الىٍٓغ

تظضًضة جٟؿغ لىا ؤؾباب ٢ُام الخجاعة الخاعظُت، ٩ٞاهذ اإلاغخلت ألاولى   الىُى٦الؾ٨ُُت بٖاصة الهُاٚت للىٍٓغ

ت الخ٣لُضًت، وفي الى٢ذ طاجه جم جدٍغغ الخجاعة  ت الى٣ٟاث اليؿبُت، ٞهي جمشل ج٣ضما خ٣ُ٣ُا ٖلى الىٍٓغ هٍٓغ

ت الخ٣لُضًت، وهي اٖخباع الٗمل ألاؾاؽ ال٣ُمت الؿلٗت  .مً ال٣ُىص التي ٞغيتها الىٍٓغ

 . 3 أولين-هظسيت هيكشس:  أوال 
 .عسض الىظسيت- 1

ضي   ت بلى الا٢خهاصي الؿٍى خُض َظٍ ألازحر ؤل٠  « Ohlin» وجلمُظٍ « Hecksher» جغظ٘ َظٍ الىٍٓغ

ت ؤولحن للخجاعة الخاعظُت"٦خابه الظي اقتهغ باؾمه   « Ohlin»      ، خُض اٖخمض 1939 الظي وكٍغ ٖام "هٍٓغ

عي للخجاعة والخباص٫ الضازلي، و٢ض بضؤ ٍٖلى ؤن الخجاعة الضولُت في الامخضاص ا٫ خه بالى٣ض  « Ohlin» ُب هٍٓغ

ت ال٨الؾ٨ُُت ٖلى ؤن الٗمل ؤؾاؽ ال٣ُمت واٞتريها ازخالٝ الخجاعة الضولُت والضازلُت  .4 للىٍٓغ
ت  ت بىٍٓغ ذ َظٍ الىٍٓغ ت الخىاٞغ اليؿبي لٗىامل ؤلاهخاط، ٞل٣ض  « Hacksher - Ohlin» ٦ما ٖٞغ ؤو بىٍٓغ

٠ اليؿبُت بحن صولت وؤزغي، و٢ض  ت ؤن جىضر ؤؾباب الازخالٝ في الخ٩اُل  » ؤُٖىخاولذ َظٍ الىٍٓغ

Hacksher »  ٍظ جٟؿحرا ألؾباب َظا الازخالٝ في عؤًه ؤن ج٩لٟت الؿل٘ جسخل٠ بازخالٝ بهخاظُت الضو٫، َو

 : َماؤلاهخاظُت جخى٠٢ ٖلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن

غة ؤو الىضعة اليؿبُت لٗىامل ؤلاهخاط:ألاول .  ازخالٝ الضو٫ مً خُض جمخٗها بالٞى

ٍ الٟىُت إلهخاط الؿل٘: الثاوي  . الازخالٝ في الكغو

                                                                 

يب خؿً ٖىى هللا -  1 ت:"ٍػ ، م"الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضوُل  .51 ،50،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

يب خؿً ٖىى هللا - 2 ت:" ٍػ ، م "الا٢خهاص الضولي ،الٗال٢اث الا٢خهاصًت الى٣ضًت الضوُل  .14، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ضي مسخو في الخاٍعش ؤلا٢خهاصي، ؤولحن: ٨َُكغ-  3 ضي خاثؼ ٖلى ظاثؼة هىبل : ا٢خهاصي ؾٍى  .ا٢خهاصي وؾُاس ي ؾٍى

،م -  4  . 10مدمض ًدُاوي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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في ؤن وؿب جىاٞغ ٖىامل ؤلاهخاط في صولت ما هي التي جدضص « Hecksher» م٘ ؤؾخاطٍ  « Ohlin» اج٤ٟ   

 َظٍ اليؿب بحن الضو٫ ال ًٟؿغ لىا إلااطا ٝ ؤن ازخالطل٪هٕى الؿل٘ التي جيخجها َظٍ الضولت، ول٨ً ؤياٝ بلى 

ت الخهى٫ ٖلى الؿل٘ مً الخاعط  ج٣ىم الخجاعة الضولُت، وطل٪ ألن الؿبب في ٢ُام الخباص٫ الضولي َى بم٩اُه

ت مً ا٫ ،1بخ٩لٟت ؤ٢ل مً ج٩لٟت بهخاظها مدلُا ت ٖلى مجمٖى :  عوى ؤبغػَاٝو٢امذ الىٍٓغ

 ؛ الؿلٗت واخضة باليؿبت للمىخجحن في البلض الىاخضهٟـؤن الخ٨ىىلىظُا اإلاخاخت إلهخاط - 

ؤطوا١ اإلاؿتهل٨حن مُٗاة بدُض ؤهه لً ًترجب ٖلى الخجاعة الضولُت ؤي حُٛحر في َظٍ ألاطوا١، وؤن َظٍ ألازحرة - 

 بلض ألزغ؛زخل٠ ٦شحرا مً  ثال

  ؛ی و مٗغوٝ في بلضان مسخلٟتٍؤن همِ جىػَ٘ الضزل م٘- 

؛ اإلاى٤ُلِـ َىا٥ ٢ُىص ٖلى اهخ٣ا٫ الؿل٘ بحن - 

 - ٠  ؤو عؾىم ظمغ٦ُت؛  ه٣للِـ َىا٥ ج٩اُل

ت الاهخ٣ا٫ بحن لهاٖىامل ؤلاهخاط - ت ال٩املت لالهخ٣ا٫ صازل اإلاى٣ُت الىاخضة ل٨ً لِـ لها خٍغ  الخٍغ

 .2اإلاى٣ُخحن
ت مً اهخ٣اصاث   ًىظه بلى َظٍ الىٍٓغ م ما  ت جُب٣ُهابن ؤَمُتها جخمشل في ٝبالٚغ ، وجدلُل الشمً لىٍٓغ

ت الٗغى والُلب لبُان ال٣ىي التي جخٟاٖل مً ؤظل   زمً الؿلٗت جدضًضالخىاػن الظي ٌؿخسضم في هٍٓغ

ىء ٖلى الٗال٢ت اإلاخباصلت ما بحن  ت الخجاعة الخاعظُت، ًٞال ًٖ بلٛائها اًل وال٨مُاث اإلاىخجت منها ٖلى هٍٓغ

ا، وبهٟت زا ٩ُل الا٢خهاص ال٣ىمي للضولت التي جباقَغ مضي جإزغ نىعة جىػَ٘ الضزل  ةمالخجاعة الخاعظُت َو

غاٝ في َظٍ الخجاعة، ؤي  مان زضماث ٖىانغ ؤلاهخاط في الضولت باليؿبت لهظٍ ؤرال٣ىمي ما بحن مسخل٠ ألَا

 . 3مان هٟؿها في الضو٫ ألازغيرألا
 .الاهخلاداث اإلاىحهت للىظسيت- 2

نها  ت بال ؤنها لم حؿلم هي ألازغي مً الاهخ٣اصاث مً ُب م مً ٧ل ما ظاء في َظٍ الىٍٓغ  :4بالٚغ
ُت لٗىانغ ؤلاهخاط - ت للٟغو١ الىٖى  ؛بٟٚا٫ الىٍٓغ

 ؛حٛحًرً ٣ِٞ َما الٗمل وعؤؽ اإلاا٫لماؾخسضام الىمىطط - 

ال جدضص بهٟت ٢اَٗت ؤي الؿل٘ الضازلت في الخجاعة الضولُت؛  - 

ٍ اإلاىاٞؿت ال٩املت-   .جٟترى ؤن ؤلاهخاط والخباص٫ ًخم في ْل جىاٞغ الكغو
 .5فيلیىهذ لغص: زاهيا

ت « Leontief» عی ي  ياٞت ٖىهٍغً آزٍغً مً بب « Ohlin»و « Hecksher» ؤهه مً اإلام٨ً جضُٖم هٍٓغ

 ٨ًمً في ال٨ٟاءة همىطظهٚغ ٫ؤن  « Leontief» ٖىانغ ؤلاهخاط، َما عؤؽ اإلاا٫ البكغي والخ٨ىىلىظُا، و٢ض عؤي 

عؤؽ اإلاا٫ البكغي، ٦ظل٪ ٞٗىهغ الخ٨ىىلىظُا ًم٨ىه ؤن ٌٛحر مً الٗال٢ت بحن ألاعى والٗمل وعؤؽ ٫ؤلاهخاظُت 
                                                                 

، م-  1  . 10مدمض ًدُاوي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ت الغاَىت، صعاؾت خالت الجؼاثغ: "خمكت ٖبض الخمُض 2 ، مظ٦غة "صوع الخجاعة الخاعظُت في جغ٢ُت الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث في ْل الخُىعاث الضوُل

 .34، م 2013-2012م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت، جسهو ب٢خهض صولي ، ظامٗت بؿ٨غة، 

،م-  3 ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ يب خؿً ٖىى هللا، الٗال٢اث ؤلا٢خهاصًت الضوُل  .57ٍػ

يب خؿً ٖىى هللا-  4 ت:"ٍػ ، م"الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضوُل  .57، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 .1973ا٢خهاصي ؤمٍغ٩ي ؤٖماله مخٗل٣ت بالخباص٫ ؤلا٢خهاصي خاثؼ ٖلى ظاثؼة هىبل ؾىت : لُىهد٠ُ -  5
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٘ بهخاظُت ٘ قغوَا ؤ٦ثر باليؿبت  اإلاا٫ ٖالوة ٖلى ٞع ٧ل منهما، و٢ض ؤنبذ الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي ًً

ب الٗمل في بٌٗ الٟغوٕ الجضًضة  ُت الٗمل البكغي، ٞاالجٟا١ ٖلى جضٍع ض ٖلى ما ًسهو لىؾاثل يلىٖى ٍػ

هبذ الخٗلُم  اؤلاهخاط، ٍو اٝ بلى طل٪ ؤلاهٟا١ ٖٞغ ًً ، ٍغ غاث٤ جٍُى  مً ٞغوٕ الا٢خهاص مً خُض صاللخه َو

غ الخ٨ىىلىجي ٧اهذ وال ػالذ مد٩ىمت  غ، وال ق٪ ؤن ٖملُت الخٍُى اإلاتزاًض للضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖلى البدض والخٍُى

ا٠ٖ مً بهخاظُت  ي الىاضر مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي َى ؤنٞالهضٝ بذباعجباَاث الغ ٘ ٦ٟاءة ؤلاهخاط، وؤن ًً ٞع

٤، وطل٪ مً زال٫ جسٌُٟ ه٣ٟت ؤلاهخاط وجدؿحن  ض مً ٢ضعة اإلاىخجاث ٖلى اإلاىاٞؿت والدؿٍى الٗمل، وؤن ًٍؼ

 .1ال٣ضعة ٖلى جلبُت الُلب في ألاؾىا١
، واإلاشحر ٢1984ام بخدلُل ٩َُل الخجاعة الخاعظُت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ؾىت  « Leontief»  ؤن وهجض 

غة ؤو ٢لت ٖىامل ؤلاهخاط ش يء زاَئ، بخي  في الٓاَغ جبضو رؤن ال٣ُام بالخجاعة الخاعظُت ٖلى ؤؾاؽ ٞو

غة وؿبُت في عؤؽ اإلاا٫، بال ؤنها في الىا٢٘ جخمخ٘ بى عة وؿبُت في ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت بإنها مخمخٗت بٞى

٩ا بلى جهضًغ الؿل٘ ٦شُٟت الٗمل واؾخحراص الؿل٘ ٥  .ًٟت عؤؽ اإلاا٫رالٗمل واٖخبر ؤن َظٍ اإلاحزة ؤصث بإمٍغ

ت « Leontief » ٩ًىن  وبهظا ًل٣ي ال٣بى٫  « Hecksher» ؤزاع ق٩ى٥ خى٫ مما صخت هٍٓغ بال ؤن جدلُله لم 

ى ؤن اليؿب التي ًدخاظها بهخاط ؤي ؾلٗت مً  ت َُکكغ وؤولحن َو ألهه ٢ام ٖلى ؤؾاؽ اٞتراى زاَئ لىٍٓغ

 Leontief » ــــ ٖىامل ؤلاهخاط هي زابخت بجمُ٘ البلضان ؤو مخٛحرة في خضوص يُٟٗت للٛاًت، ٦ما وظهذ اهخ٣اصاث ٫

الٗمل في بٌٗ نىاٖاث الخهضًغ م٘ مٗض٫ عؤؽ ما٫ /  بحن مٗض٫ عؤؽ ما٫ الخاَئتمً زال٫ م٣اعهخه « 

ًلت الىاعصاث بضال مً ؤن ٣ًاعن بحن مٗض٫ عؤؽ اإلاا٫/  الٗمل في /الٗمل في بٌٗ الهىاٖاث اإلاىخجت للؿل٘ بض

 .٧2ل مً ؾل٘ الخهضًغ والاؾخحراص في م٩ان نىاٖتها زاعط الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت
 .رهظسياث الفكس الحدی: اإلاطلب السابع 

ت خاو٫ بٌٗ الا٢خهاصًحن الخىؾ٘ في   تبٗض الخغب الٗاإلاُت الشاُه  الخباص٫ الخاعجي وطل٪ مً زال٫ هٍٓغ

ه ُٞما  ظا ما ؾٝى جخُغ١ بُل اججاَاث ظضًضة في بصزا٫ ما ٌؿمى باالبخ٩اع في هٟـ الخجاعة الخاعظُت َو

. ؾُإحي

ت الٟجىاث الخ٨ىىلىظُت: ؤوال   .هٍٓغ

جلٗب الخ٨ىىلىظُا صوعا َاما في ٢ُام الخجاعة الخاعظُت، ٍوىظض في ال٨ٟغ الخضًض همىطظُحن ٌٗمالن ٖلى  

 :3ماٌٖلى ؤؾاؽ الخٛحراث والخُىعاث الخ٨ىىلىظُا و جىيُذ ٢ُامها وطل٪
 .همىذج الفجىة الخكىىلىحيت- 1 

ت واإلاهاعاث اإلاخاخت لالؾخسضام في بهخاط الؿل٘ والخضماث   ٠ الخ٨ىىلىظُا ٖلى ؤنها ٩َُل اإلاٗٞغ ًم٨ً حٍٗغ

ٞالخ٨ىىلىظُا لها جإزحر ٦بحر ٖلى الخجاعة الخاعظُت ًٖ ٍَغ٤ ظلب ؾل٘ ظضًضة ٖلى الضوام بلى الؿى١، 

خباع ع١ بحن الضو٫ ٝالخُىعاث الخ٨ىىلىظُت في ٖملُت ؤلاهخاط، وهي بظل٪ ث ٞالخجاعة بحن الضو٫ جإزظ بٗحن الٖا

ظٍ ألازحرة صاثمت الخٛحر ٞةنها جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى الخجاعة، ولى ؤن َظٍ بناح ة الخ٨ىىلىظُا واإلاؿخىعصة لها، َو

                                                                 

، م - 1 يب خؿً ٖىى هللا، ؤلا٢خهاص الضولي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .32،33ٍػ

، م - 2  .35،36خمكت ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ت، صعاؾت خالت الجؼاثغ واجٟا١ الكغا٦ت ألاعومخىؾُُت: " ٞحروع ؾلُاوي-  3 ت في جُٟٗل ؤلاجٟا٢اث الخجاٍعت ؤلا٢لُمُت و الضوُل ، "صوع الؿُاؾاث الخجاٍع

 .43،44، م2013-2012مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت، جسهو ب٢خهاص صولي، ظامٗت بؿ٨غة، 
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» ظىة الخ٨ىىلىظُت بلى الا٢خهاصي ٝالخ٨ىىلىظُا ًسخل٠ جُب٣ُها مً صولت ألزغي، ًغظ٘ جٟؿحر همىطط ا٫

Posner »  والتي مٟاصَا ؤن للخٟاوث الخ٨ىىلىجي بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫ الىامُت ؤزغ ٖلى 1961في ٖام ،

٫ الخجاعة الضولُت، خُض ججخم٘ الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖلى محزة وؿبُت م٨دؿبت ؤصث بلى جٟى٢ها في الٗضًض مً ٥ف

غظ٘ وظىص اإلاحزة   : بلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن َمااليؿبُتالؿل٘، ٍو

 ؛وظىص جٟاوث وؿبي في الًٟ الخ٨ىىلىجي اإلاؿخسضم - 

اث ا-   .الجضًضة٦دؿاب خ٣ى١ بهخاط وقغاء اإلاستٖر

"  ما ؤهه ال ًم٨ً لجمُ٘ الضو٫ الىنى٫ بلى مؿخىي مدؿاو مً الخ٨ىىلىظُا، لظل٪ ًٓهغ بما ٌؿمى ب

غ محزة ٖضص يجتر٦ؼ ٞيها الخ٨ىىلىظُا لض" الٟجىاث الخ٨ىىلىظُت  ٢لُل وؿبُا مً الضو٫ التي حؿعى بلى جٍُى

ت، و٧لما ع٦ؼث الضو٫ ألا٦ثر ج٣ضم في بهخاط الؿل٘ طاث اإلاؿخىي  ت في الؿل٘ طاث الخ٨ىىلىظُا الٗاُل وؿبُت ٢ٍى

ًا اليؿبُت في الؿل٘ طاث الخ٨ىىلىظُا اإلاسًٟت جيخ٣ل بلى الضو٫ ألا٦ثر جسلٟا في  الخ٨ىىلىظُا اإلاغجٟ٘، ٞةن اإلاؼا

ى ماؾـ  « Posner» ٦ما ؤَل٤ الا٢خهاصي . ٖملُت الخىمُت ججاعة " وطط الٟجىة الخ٨ىىلىظُت باؾم همَو

. ٖلى الىمىطط الظي ؤؾؿه" الٟجىة الخ٨ىىلىظُت

 .هظسيت دوزان اإلاىخج-  2

ىضر 1966ؾىت  « Vernon » ٌوعٍظىة الخ٨ىىلىظُت التي ٝوطط صوعان اإلاىخج ؤوؾ٘ مً همىطط ا٫ هم ، ٍو

 زال٫ اليؿبُتالىمىطط اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاىخج الجضًض في مؿحرة جُىعٍ، والخٛحراث التي جدضث في محزجه 

 :2 يفجمشالوطظه  همهاءباٞترايحن ٫« Vernon »وبىاءا ٖلى طل٪ ٢ضم ، 1بهاَظٍ اإلاغاخل التي ًمغ 
 ؛م وؤصخاب الضزى٫ اإلاغجٟٗتءالثوظىص مىخجاث ظضًضة ث - 

 .جى٢غ ٖىهغ الٗمل اإلااَغ، ومىه ؤلاهخاط ؾٝى ًبضؤ في الىالًاث اإلاخدضة زم ًيخ٣ل بلى صو٫ ؤزغي - 
ٍ ؤما٦ً بهخاط اإلاىخج وهي ٦ما ًلي   «Vernon» ع١ ٝوي  غ قغو  :بحن زالر مغاخل لخٍُى

ًبضؤ جهيُ٘ اإلاىخج في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت، وطل٪ العجٟإ مؿخىي الضزل وج٩لٟت : مسخلت ؤلاهخاج-  2-1 

بت  ٣ه في الؿى١ اإلادلُت وألاؾىا١ ال٣ٍغ ألاًضي الٗاملت، ٞٗضم الخإ٦ض الظي ًهاخب َظا اإلاىخج ًجٗل حؿٍى

ٟه تي٠ُٗ ألن ج٩اُل  . ٖاُل

اصة :مسخلت الىضج - 2 - 2 ظا ًاصي بلى ٍػ ٍاث، َو  ًبضؤ اإلاىخج بالخىٕى ختى ًهبذ ٧ل هٕى ًخجه بلى ٖضة مؿخى

ىا جًٟل الكغ٦ت ألامٍغ٨ُت ؤن حؿخمغ في بهخاط  ىىن بهخاظه َو الُلب ٖلُه، مما ًاصي بلى اهدكاع ج٣ىُاث ٞو

غاث الدجم  ٠ الى٣لجٟى١َظا اإلاىخج بالضو٫ الهىاُٖت، وال جترص في اؾخحراص، بطا ٧اهذ ٞو  . ج٩اُل

 بضعظت ٦بحرة والؿى١ الخانت به همُُا في َظٍ اإلاغخلت ًهبذ اإلاىخىط :مسخلت الىمطيت الشدًدة - 2-3 

ٍاث ألاظىع  ىا ًهبذ الخ٨ٟحر في ب٢امت اإلاكغوٖاث في بٌٗ الضو٫ الىامُت بؿبب اهسٟاى مؿخى مٗغوٞت َو

٠ مٗضاث الهُاهت و٢ُ٘ الُٛاع م اعجٟإ ج٩اُل  .3ٞيها ٚع
 
 

                                                                 

، م -  1  .146ٖلي ٖبض الٟخاح ؤبى قغاع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 .36، م 2000، صاع اإلاؿحرة، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، "الخجاعة الخاعظُت: " عقاص الٗهاع وآزغون-  2

ت :" مدمىص ًىوـ -  3  .48 ، م1999، الضاع الجامُٗت، مهغ "الخجاعة الضوُل
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 .هظسيت اكخصادًاث الحجم: زاهيا

ت   غ وحٗضًال آزغ لىٍٓغ ًاث الدجم في الخجاعة الخاعظُت جٍُى ت ا٢خهاص » و  « Hecksherr» حك٩ل هٍٓغ

Ohlin »  ًا اليؿبُت وٝ، بةصزالها ؤلاهخاطليؿب ٖىانغ عاث ؤلاهخاط ال٨بحر ٦إخض اإلاهاصع الغثِؿُت للمؼا

ت حٗخبر بؽثاإلا٪  جل٪ الؿل٘ التي ًخم بهخاظها في ْل لخهضًغواٞغ ؾى١ صازلي ضخم ؤؾاؾُا ثة، ٞهظٍ الىٍٓغ

اصة ؤلاهخاط،  اصة الٗاثض م٘ ٍػ ٍ ا٢خهاصیاث الدجم واإلاخمشلت في ٍػ غاث وبخٗبحرقغو  ؤلاهخاط مخ٩افئ جيكإ ٞو

ال٨بحر هدُجت الهسٟاى ه٣ٟاث ؤلاهخاط م٘ جىؾ٘ الٗملُاث ؤلاهخاظُت، وبالخالي جم الخٍٟغ٤ بحن اإلاىخجاث 

، وبحن الضو٫ (الؿل٘ الىؾُُت)مهىٗت  واإلاىخجاث الىه٠ (الؿل٘ الاؾتهال٦ُت) الهى٘ الخامتالهىاُٖت 

 . (طاث ؾى١ صازلي کحر)، والضو٫ الهىاُٖت ال٨بحرة (طاث ؾى١ صازلي نٛحر )الهىاُٖت الهٛحرة 

ًاث الدجم حؿعى بلى جٟؿحر همِ الخجاعة الخاعظُت بحن الضو٫   ت ا٢خهاص مً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هٍٓغ

ا، ٞغوؿا، اإلامل٨ت اإلاخدضة : الهىاُٖت طاث الؿى١ الضازلي ال٨بحر مشل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت، ؤإلااُه

ا، وبحن الضو٫ الهىاُٖت طاث الؿى١ الضازلي الهٛحر مشل ا، ا، ٙعوب لى٦ؿم،بلج٩ُا، َىلىضا: وبًُاُل ؾباُه

ىهان، والضو٫ الاؾ٨ىضًىاُٞت ي بظاي٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ ٖمىما ؤن ؤٚلب الىٓغٍاث اإلاظ٧ىعة حٗتٝر بالضوع ؤلا. 1اُل

م مً ؤن َىا٥ هٓغٍاث حؿمذ جٟؿحر ظؼء مً الخباص٫ الضولي الخالي خُض ؤنها جٟؿغ  لالهٟخاح الخجاعي، بالٚغ

نها، الىا٢٘الخباص٫   ما بحن الكما٫ وصو٫ الجىىب وؾبب ٢ُامه، بِىما ٖمل الخباص٫ مابحن صو٫ الكما٫ ُٞما ُب

ت ال٨الؾ٨ُُت والىُى٦الؾ٨ُُت ؤما الاججاَاث الا٢خهاصًت في ال٨ٟغ الخجاعي،  ؾغ ٝ ثٞةنها٦ما ٞٗلخه الىٍٓغ

 .2 الهىاُٖتوالضو٫الخباص٫ ؤو الٗال٢ت بحن الضو٫ اإلاهىٗت الجضًضة 
 .مؤشساث كياض الاهفخاح الخجازي: اإلابدث الثاوي

اث الا٢خهاصًت الٗضًض مً اإلااقغاث التي حٗنى ب٣ُاؽ صعظت الاهٟخاح الخجاعي،  ل٣ض ْهغث في ألاصُب

ت ووٗني  ت الؿُاؾاث الخجاٍع ت لبلض ما، خُض حؿمذ اإلاخبىاة باإلااقغاث مجمٖى  التي حٗبر ًٖ الاصٖاءاث الخجاٍع

ت مضي  ًا بهٟت زانت ٖلى بًٗها البٌٗ، ٦ما حؿخسضم مً اهٟخاحَظٍ اإلااقغاث بمٗٞغ  الضو٫ ا٢خهاص

 . اهٟخاخهمؤظل جغجِب الضو٫ وجهيُٟهم خؿب صعظت

اث ألاولى جغج٨ؼ ٖلى ٢ُاؽ صعظت الاهٟخاح  م٨ً ج٣ؿُم ماقغاث الاهٟخاح الخجاعي بلى زالر مجمٖى ٍو

ت جغ٦ؼ صيوی اهدكاع الخىاظؼ الجمغ٦ُت ؤو ٖلى مثالخجاعي ٖلى مـ  ج٨غاع الخىاظؼ ٚحر الجمغ٦ُت، ؤما الشاُه

ضم ويٗها ألي خىاظؼ  ٖلى ٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي ٖلى مضي ٢ضعة الضولت ٖلى ؤلاهخاط باألؾٗاع الضولُت ٖو

ت الشالشت ٞهي جغ٦ؼ ٖلى  ىا٥ ن امضيالخجاعة، ؤما باليؿبت للمجمٖى ٞخاح الضولت مً خُض ناصعاتها وواعصَا، َو

خحن لمج٣ؿُم آزغ  ألاولى جغج٨ؼ ٖلى ٢ُام الخجاعة الخاعظُت : ئقغاث الاهٟخاح الخجاعي خُض ٌٗخمض ٖلى مجمٖى

مً خُض الدجىم، ٞجل الضعاؾاث ؤزبدذ ؤن َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الخجاعة الخاعظُت والىمى 

ت جغج٨ؼ ٖلى  ت، ٞٓهغث صعاؾاث جشبذ ؤن ١ًاؽ الاهٟخاح الخجاعي مً خُض ا١٫الا٢خهاصي، والشاُه ًىص الخجاٍع

ت، والتي جازغ ٖلى مٗضالث الىمى الا٢خهاصي  .الاهٟخاح الخجاعي لبلض ما ًخإزغ بمؿخىي بظغاءاث الخماًت الخجاٍع

مً زال٫ َظا اإلابدض ؾِخم ٖغى مسخل٠ اإلااقغاث اإلاؿخسضمت ٧ىؾُلت لخدضًض صعظت الاهٟخاح 

  .الخجاعي
                                                                 

1
، م -    .15،16مدمض ًدُاوي ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م -  2 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .53ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ
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 .ًاض الاهفخاح الخجازي خظب مؤشساث الاهفخاح اإلاطلمق: طلب ألاولالم

 واؾخٗماال، خُض تهضٝ بلى ج٣ضًم مباقغ لضعظت اهٟخاح اؾخسضاماحٗخبر َظٍ اإلااقغاث ألا٦ثر 

٩ىن الاؾخيخاط بما بمالخٓت   بخ٣ُُم وبما الاهٟخاح بمٗض٫ الىدُجتا٢خهاص ما ٖلى الخجاعة الخاعظُت، ٍو

تال٣ُاؾاث  :  اإلاُب٣ت صازل الضو٫ اإلاُٗىت، ومً بحن َظٍ اإلااقغاث ما ًليالخماُث

 .مؤشس دزحت الاهفخاح الاكخصادي:  أوال

ت ٖلى الٗالم الخاعجي والتي جمخاػ   َُا٧ل ؤلاهخاط بدىٕىحٗخبر الضو٫ طاث مٗضالث الاهٟخاح الٗاُل

ُا٧ل ناصعاتها وباألزو الهاصعاث طاث اإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي ا٫   صعظتالي ؤ٦ثر ٢ضعة مً الضو٫ طاثَٕو

ت مدضوصة، بهُا٧لهٟخاح اإلاىسًٟت، والتي جخه٠ الا خ٨م صعظت الاهٟخاح ٖلى ألاؾىا١ ب بهخاط وناصعاث ؤوُل

الضولُت منها حجم الخجاعة الخاعظُت، خُض حٗخبر وؿبت مجمٕى الخجاعة الخاعظُت بلى بظمالي ؤلاهخاط الضازلي 

. الخام مً ؤَم م٣اییـ صعظت الاهٟخاح ٖلى الا٢خهاص الضولي 

مجمٕى الهاصعاث )لخجاعة الخاعظُت ٫ اليؿبُتبحن ماقغ صعظت الاهٟخاح الا٢خهاصي ألاَمُت ي

ىُت ميؿىبا بلى الىاجج الضازلي الخاموالىاعصاث  ؿمى َظا اإلااقغ بمٗامل الخجاعة الخاعظُت الا٢خهاص (الَى ، َو

ني  ا صعظت اه٨كاٝ الا٢خهاص ٖلى الٗالم الخاعجي ومضي اعجباَه بهي، و(F)الَى  ؤو صعظت اهٟخاخه ،بحن ؤًً

ايُا ٖلیه والظي ٌٗبر ٖىه  : 1ي٦ما ًلٍع
(02-01       ...............................)× 100 F=(𝑋+𝑀)

𝑃𝐼𝐵
 

 ؛جمشل الهاصعاث :X: حیث

        M : ؛جمشل الىاعصاث 

      PIB : ني الضازلي . ًمشل الىاجج الَى

 (الهاصعاث والىاعصاث)جبرػ ؤَمُت َظا اإلااقغ ؤهه ًضلىا ٖلى مضي مؿاَمت الخجاعة الخاعظُت بك٣يها 

ً الىاجج الضازلي   اٖخماص اليكاٍ الا٢خهاصي ألًت صولت مضي للضو٫، وبخٗبحر آزغ ٞةهه ًىضر الخامفي ج٩ٍى

 .ٖلى الٓغوٝ الؿاثضة في ؤؾىا١ الخهضًغ والاؾخحراص

لُه ٞةطا ٧ان َظا اإلااقغ مغجٟٗا ص٫ ٖلى اٖخماص الضولت وبك٩ل ٦بحر ٖلى الٗا م الخاعجي، مما ٫ٖو

جٗلها في خالت جبُٗت  للٗالم الخاعجي،  (ا٦ٝلان)ًجٗل ا٢خهاصَا ؤ٦ثر حٗغيا للخ٣لباث الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ٍو

٠ مىخجاجه وللخهى٫  ا اعجٟإ َظا اإلااقغ بلى ٖم٤ اٖخماص الا٢خهاص ٖلى ألاؾىا١ الخاعظُت لخهٍغ كحر ؤًً َو

ت والخبُٗت للخاعط، ومً زم بلى مض خؿاؾُت ي مىه ٖلى خاظخه مً ؾل٘ وزضماث اؾتهال٦ُت واؾدشماٍع

ت للكغ٧اء  ت والا٢خهاصًت الخجاٍع الا٢خهاص اإلادلي للمخٛحراث الخاعظُت ٧األؾٗاع الٗاإلاُت والؿُاؾاث اإلااُل

حن والاجٟا٢ُاث والخ٨خالث الا٢خهاصًت وألاخضا .  الؿُاؾُت الٗاإلاُترالخجاٍع

. مؤشس الترهيز الظلعي للصادزاث: زاهيا 

٣ًِـ َظا اإلااقغ مضي جغ٦حز ناصعاث الضولت ٖلى ؾلٗت ؤو ٖضص ٢لُل مً الؿل٘، وجخه٠ ناصعاث  

ض مً اإلاىاعص ألاولُت، وجهضع في  الضو٫ الىامُت باخخىائها ٖلى ٖضص ٢لُل مً الؿل٘ التي هي في الٛالب ال جٍؼ

ٚالبُتها بلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت وبالخالي حٗخبر الؼٍاصة في التر٦حز ٖلى ؾلٗت مُٗىت في الخهضًغ مً مٓاَغ الخبُٗت 

                                                                 

،م-  1  .58،59باٍع٪ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ًاث الضو٫ الىامُت  ًاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت، بالتي جغبِ ا٢خهاص  مً زال٫ اٖخماص الضو٫ الىامُت ٖلى وطل٪ا٢خهاص

ض الجؼء ألا٦بر مً صزلها ال٣ىمي، ختى ؤنبدذ جل٪ الضو٫ اإلاهضع الغثِس ي   لخل٪اإلاىخجاث ألاولُت في جىُل

 ًخمشل في وظىص الخبُٗتلضو٫ اإلاخ٣ضمت، باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن َىا٥ مٓهغ آزغ مً مٓاَغ ٫اإلاىخجاث 

ٝع صازل اليكاٍ الا٢خهاصي لٛالبُت الضو٫ الىامُت، وطل٪ باٖخماصَا ٖلى ؾلٗت واخضة ؤو ٍ اإلاذمالخسو

ا في ٢ُاؽناصعاتهاٖضص يئُل مً الؿل٘ ألاولُت في  ؿخسضم َظا اإلااقغ ؤًً ت، َو الخبُٗت   ؤلاظماُل

في صولت ما جهبذ َظٍ الضولت في زُغ ٦بحر زانت بطا % 60الا٢خهاصًت، ٖىضما جبلٜ وؿبت َظا اإلااقغ ؤ٦ثر مً 

 خاصة في ألاؾٗاع، مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ج٣لباث ٖلى ؾل٘ جخٗغى في الٛالب بلى ناصعاتها٧اهذ جغ٦ؼ في 

ىُت باؾخسضام ١ ويالهٗبتخهُلت الضولت في خهىلها ٖلى الٗمالث  اؽ ماقغ التر٦حز الؿلعي للهاصعاث الَى

ى ؤ٦ثر اإلا٣امَحرف-مٗمل ظُني  م٨ً الخٗبحر اإلااقغ ل٣ُاؽ َظا اؾخسضاماؽ َيان َو  ٖلى الىدى ٖىه، ٍو

 :1الخالي
(02-02...............................)  cc=( 𝑥 𝑖𝑡

𝑥𝑡

𝑖=𝑛
𝑖=1 )2 

 ؛ماقغ التر٦حز الؿلعي للهاصعاث :cc:حیث

       xit ناصعاث الضولت مً الؿلٗتi الؿىت زال٫  t؛ 
       xt ىُت زال٫ الؿىت  .  t مجمٕى الهاصعاث الَى

 
. ماقغ التر٦حز الجٛغافي للهاصعاث: زالشا

ىُت مضي اٖخماص الضولت في ناصعاتها ٖلى صولت مُٗىت ؤو ٖضص   ٣ًِـ ماقغ التر٦حز الجٛغافي للهاصعاث الَى

اث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت في بمٗحن مً الضو٫، واعجٟإ صعظت َظا اإلااقغ ًجٗل الضو٫ الىامُت ٖغيت للخ٣ل

الضو٫ اإلاؿخىعصة، ٨ٞما َى مٗلىم ؤن الضو٫ الىامُت هي مً ؤ٦بر ألا٢ُاع التي جهضع اإلاىاعص ألاولُت بلى الضو٫ 

عي ط في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٢ض جازغ بك٩ل طراإلاخ٣ضمت، ولهظا ٞةن الخ٣لباث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي جدض

ًاث الضو٫ الىامُت، ٦ما  ٗخبر َظا اإلااقغ کؿا(...ألاعصن - الٗغا١ - الجؼاثغ  ) ؤٚلبها فيًدضرٖلى ا٢خهاص ٢ه ب، َو

مً ؤَم اإلااقغاث التي جد٨م به ٖلى جبُٗت جل٪ الضو٫ اإلاهضعة للضو٫ اإلاؿخىعصة خُض مً اإلاٟغوى ؤن ال 

ض ًٖ وؿبت   .وبال اٖخبر َظا الا٢خهاص اإلاهضع جاب٘ جبُٗت ٧املت لال٢خهاص اإلاؿخىعص% 60جٍؼ

ىُت باؾخسضام مٗامل ظُني ٝاؽ ماقغ التر٦حز الجٛغا١وي ٣ت ٌ- ي للهاصعاث الَى ًغقمان بىٟـ ٍَغ

ىُت م٘ اؾدبضا٫ البلض  م٨ً الخٗبحر ٖىه م٩ان٢ُاؽ ماقغ التر٦حز الؿلعي للهاصعاث الَى  مخٛحر الؿلٗت، ٍو

 :2ٖلى الىدى الخالي
(02-03..........................................)   

𝑥 𝑖𝑡

𝑥𝑡

𝑖=𝑛
𝑖=1

 )2 cc= 
: حیث
       cc: ؛ي للهاصعاثٝماقغ التر٦حز الجٛغا  
      xit  : ىُتالهاصعاث  ؛t الؿىت زال٫ i للضولت الَى

                                                                 

، م -  1  .59،60زالض مدمض الؿىاعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 .61هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م -  2
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      xt:   ىُت زال٫  .t الؿىتمجمٕى الهاصعاث الَى
 .اإلايل اإلاخىطط لالطخيراد: زابعا

ًم٨ً ال٨ك٠ ًٖ مضي اوٛال١ ا٢خهاص ما بطا ٢ِؿذ صعظت اهٟخاخه بمخىؾِ وؿبت الىاعصاث بلى الىاجج  

ى ما ٌٗٝغ باإلاُل اإلاخىؾِ لالؾخحراص، خُض ؤن ؤَمُت َظا اإلااقغ جىضر مضي اٖخماص  اإلادلي ؤلاظمالي َو

ی جغاِب ؤلاهخاط ال٣ىمي صؾخحراص اخخُاظاتها الؿلُٗت، بمٗنى ؤهه ٨ٌٗـ ماالضولت ٖلى صو٫ الٗالم الخاعجي في 

 وال٨ٗـ الخاعجيباإلهخاط الٗالمي، خُض ؤهه ٧لما ػاصث وؿبت َظا اإلااقغ ص٫ ٖلى اٖخماص الضولت ٖلى الٗالم 

 .1صخُذ
 .مؤشس الخبادل الخجازي: خامظا 

 وهٓغان صعظت اهٟخاح بلض ما، ٌٕٗخبر ماقغ الخباص٫ الخجاعي مً بحن اإلااقغاث ألا٦ثر اؾخسضاما للخٗبحر  

كحر اعجٟإ َظا اإلااقغ ألَمُخه حن ونىإ الؿُاؾُت، َو اصة بلى ٣ٞض ظلب اهدباٍ الا٢خهاصًحن وؤلاخهاُث  ٍػ

 مٗضالث الخباص٫ جضَىعقحر بلى ي واهسٟايهاهٟخاح َظا البلض مً زال٫ جدؿحن مٗض٫ الخباص٫ الخجاعي 

ٟؿغ َظا اإلااقغ ٖضص الىخضاث اإلاؿخىعصة  الخجاعي لهظا البلض ومً زم جغاظ٘ صعظت اهٟخاخه في ٞترة مُٗىت، ٍو

ٖنى ؤن َظٍ الضولت ٢اصعة ٖلى الخهى٫ ٖلى وخضاث بمن اإلااثت  ٕاعجٟاٖهٝالتي ًخم مباصلتها بىخضة ناصعاث، 

بياُٞت مً اإلاؿخىعصاث م٣ابل وخضة ناصعاث، وجغاظٗه ًٖ اإلااثت بٗني ؤن الضولت جدهلذ ٖلى ٦مُاث ٢لُلت 

مً اإلاؿخىعصاث م٣ابل وخضة واخضة مً الهاصعاث، وبالخالي جتراظ٘ صعظت اهٟخاخها ٖلى الخجاعة الخاعظُت، 

اَُت اإلاجخمٗاث باٖخباٍع ٨ٌٗـ لِـ ٣ِٞ ؾلى٥ الا٢خهاص  ٗخبر َظا اإلا٣ُاؽ مً اإلا٣اًِـ التي حٗبر ًٖ ٞع َو

٠ُ اإلاىاص اإلادليو٥ الا٢خهاصي ٫ؽا٫الخاعجي، بل ختى   ألهه ٌٗخمض ٖلى مخٛحراث خ٣ُ٣ُت ٧ال٣ضعة ٖلى جْى

     .الا٢خهاصًت اإلادلُت وجىػَ٘ الضزل وهمِ ؤلاهخاط وألاؾٗاع
ايُا ًٖ وؿبت الغ٢م ال٣ُاس ي لؿٗغ وخضة ناصعاث صولت ما بلى الغ٢م ٌٗبر   ماقغ الخباص٫ الخجاعي ٍع

 :2 مًغوبت في ماثت ؤيتهاال٣ُاس ي لؿٗغ وخضة مؿخىعصا

𝟏𝟎𝟎= مؤشر التبادل التجاري(.....................02-04) ×
لسعر وحدة الصادرات القیاسي  الرقم   
لسعر وحدة الواردات القیاسي  الرقم 

 

 .اليظبيكياض الاهفخاح الخجازي خظب مؤشساث الاهفخاح : اإلاطلب الثاوي

ة في َّضٝ َظٍ الُغ١ بلى ج٣ُُم الاهٟخاح الخجاعي لبلض ما ٖلى ؤؾاؽ اؾخسضام م٣اییـ مغ٦بت ؤو مالح ث

٣اؽ الاهٟخاح بالٟغ١ اإلاىظىص بحن يبلض ؤو مى٣ُت حٗخبر مى٣ُت مغظُٗت الؾخسضام َظا الىٕى مً اإلا٣اي ؽ ٍو

 . البلضاهٟخاحال٣ُمت اإلاالخٓت في البلض وبحن َظا اإلاُٗاع الظي ٨ًك٠ ًٖ صعظت 

 .مؤشس الخعسيفاث الجمسهيت وغير الجمسهيت: أوال 

 الاهٟخاح الخجاعي، َىال٪ ماقغاث ؤزغي حٗخمض في ٢ُاؾها ؽباإلياٞت بلى اإلااقغاث اإلاؿخسضمت في ٢ُا 

حر الجمغ٦ُت مشل  ٟاث الجمغ٦ُت ٚو ت اليؿبُت مً ٢بل الخٍٗغ عزو : لالهٟخاح ٖلى مضي الخٟاوجاث الخجاٍع

اهاث  ًا ......... الاؾخحراص ؤو خهو الخهضًغ ؤو ؤلٖا ٟاث الجمغ٦ُت مً ؤخض ال٣ًا الخ، وحٗخبر مؿإلت الخٍٗغ

ب ٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي، ٞل٣ض جمذ صعاؾاث ؾٗذ بلى ج٣ُُم الاهٟخاح  الباعػة في مىا٢كت َغ١ وؤؾاُل

                                                                 

، م -  1  .61باٍع٪ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م -  2  .51زالض مدمض الؿىاعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 وألاؾٗاع ألاظىبُت، بال ؤن ؤٚلبُت َظٍ الضعاؾاث اإلادلُتالخجاعي بىاؾُت ٢ُاؽ الخٟاوث الخجاعي في ألاؾٗاع 

 :1صة نٗىباث مً ؤَمهإحٗغيذ بلى 
ت، باإلياٞت بلى اإلادلُتؤهه مً الهٗب جدضًض الٟىاع١ بحن ألاؾٗاع -    والٗاإلاُت مً َٝغ الؿُاؾاث الخجاٍع

٠ الى٣ل؛   ج٩اُل

؛ -  ت ؾٗغ الهٝغ  ٖضم حؿٍى

جُت للماؾؿاث والخمُحز في ألاؾٗاع، و٦ظل٪ جٓهغ الهٗىبت ٞىاع١-   ت والؿلى٦ُاث ؤلاؾتراُج  اإلاغوهت الؿٍٗغ

حر ٢ابلت للخضاو٫ في جدضًض  .الٟىاع١ بحن ألاؾٗاع الضازلُت وألاؾٗاع ألاظىبُت للؿل٘ ال٣ابلت للخضاو٫ ٚو

 .معدل الخعسيفت غير اإلاىشون: زاهيا 

ٟت الجمغ٦ُت مشا٫   ٌؿخىعص بلض ما زالزت ؾل٘ وجٟغى : ًدؿب َظا الٗض٫ بمخىؾِ ٖضص مٗضالث الخٍٗغ

ٟت الجمغ٦ُت ٧الخالي  :2ٖليها زالث مٗضالث الخٍٗغ
  .%15 عى ٖليهاٝي( A )الؿلٗت
  .%20 عى ٖليهاٝي( (B  الؿلٗت
  .%25 عى ٖليهاٝب( C ) الؿلٗت

 ُٞهبذ  

  %20= 3(/% 25 +%20%+15)= معدل التعريف غير المتوازن (.................02-05)
خباع ألاَمُت اليؿبُت للؿل٘،   ًإزظ بٗحن الٖا ل٨ً َظا اإلااقغ ال ٨ٌٗـ مؿخىي الاهٟخاح الخ٣ُ٣ي، ألهه 

 .لجإ بلى اؾخسضام ماقغ آزغ ٨ٌٗـ ألاَمُت اليؿبُت للؿلٗتولهظا ن

 .معدل الخعسيفت اإلاىشون: زالثا 

غط  ٟت ٧ل ؾلٗت ٍو ًإزظ مٗض٫ حٍٗغ  :ــ ل بإَمُت اليؿبُت، ٞةطا اٞتريىا ؤن ٢ُمت الاؾخحراصحخُض 
 .وخضة ه٣ضًت 700بلغت  (A)السلعة 
 .وخضة ه٣ضًت 400بلغت  (B)السلعة 

 .وخضة ه٣ضًت 200بلغت  (C)السلعة 

 : إذن 
𝟏𝟎𝟎 =معدل العريقة المتوازن (....................02-06) ×

 𝟎 .𝟐𝟓×𝟐𝟎𝟎 + 𝟎 .𝟐×𝟒𝟎𝟎 + 𝟎 .𝟏𝟓×𝟕𝟎𝟎 

𝟐𝟎𝟎+𝟒𝟎𝟎+𝟕𝟎𝟎
 

 %18.1=معدل التعريف المتوازن                                    
 .طلب الثالث، كياض الاهفخاح الخجازي خظب مؤشس البىاقيالم

٣ت ٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي بىاؾُت ماقغاث الاهٟخاح اإلاُل٤، خُض ؤنها لم حؿخُ٘ اهخ٣ضث ل٣ض   ٍَغ

ت، ولهظا ٣ٞض ا٢ترح ٧لواججاٍ ا٢خهاص ما اهٟخاحن صعظت ٕالخٗبحر  » و    «Guillarmont »  مً ؾُاؾخه الخجاٍع

Syruin Chenery »  ٣ت مغا٢بت جض٣ٞاث الخباص٫ الخجاعي بىاؾُت مخٛحراث ٩َُلُت مؿخ٣لت ًٖ 1984ؾىت  ٍَغ

ت وحجمها في اإلاؿخ٣بل  ٣ت في ج٣ُُم الٟاع١ بحن حجم الخجاعة الخاُل ت، خُض ج٨مً َظٍ الٍُغ الؿُاؾت الخجاٍع

                                                                 

، م -  1  .62باع٥ مغاص ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م-  2  .283ٖلي ٖبض الٟخاح ؤبى قغاع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ت حی مىظب ؤي ؤن حجم الخجاعة ا١٫ع١ ؤو الباٝبخضاء مً همىطط مغظعي ًهبذ ٦ماقغ اهٟخاح ٞةطا ٧ان ا٫ا اُل

ٗخمض في جدضًض ا٫ اع١ في َظا اإلااقغ ٝؤ٦بر مً حجمها في اإلاؿخ٣بل، ُٞٗتر البلض مىٟخدا وال٨ٗـ صخُذ، َو

الدجم، مخٛحر الىاجج الضازلي الخام، مخٛحر الضزل الٟغصي ومخٛحر ٥ٖلى ٖضص مٗحن مً اإلاخٛحراث اله٩ُلُت 

غا) للبلضالدجم الٟحزًاجي  ا و٢ض َىع َظا  (فياإلاؿاخت والىمى الضًمٚى حَر واإلاؿاٞت بِىه وبحن البلضان ألازغي ٚو

 .ث ؤزغي ٚحر ٩َُلُت ممشلت في اإلاخٛحراث الش٣اُٞت واإلااؾؿُتا وؤصزل ٖلُه مخٛحراإلااقغ

م مً ا   الاهٟخاح البؿُِ الظي ٌٗخمض ٖلى وؿبت اإلاباصالث ماقغع َظا اإلااقغ ؤخؿً مً ٖخبابالٚغ

 اٖخماص َظا اإلااقغ في ؤبغػَا٢اصاث خاصة اهذالخاعظُت مً الخهضًغ والاؾخحراص، بال ؤهه ٢ض حٗغى َى آلازغ بلى 

ًغ اله٩ُلُت، خُض ؤنها ال جىظض في ؤًت صولت مً الٗالم ٢ُٙاؾه لضعظت الاهٟخاح ٖلى بٌٗ اإلاخٛحراث اله٩ُلُت و

 بحن الىخاثج ظضال٪ لىخٔ مً الىاخُت الٗملُت وظىص اعجباٍ يٗی٠ طمجخمٗه ٞيها َظٍ اإلاخٛحراث، ٥

خماص ٖلى َظٍ اإلاخٛحراث، و ٠ اإلاخٛحراث اله٩ُلُت ١الؿبب ٝ َظا٫الخدهل ٖليها بااٖل ص ؤُٖض الىٓغ في حٍٗغ

ُت التي بىاؾُتها ًم٨ً  الخ٣ُ٣ُت اإلاٗخمضة في ٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي وجدضًضَا مً الىاخُت ال٨مُت والىٖى

 . 1اإلاخسظةجدضًض جض٣ٞاث الخباص٫ اإلاؿخ٣لت ًٖ الؿُاؾاث 
 .الىماذجكياض الاهفخاح الخجازي خظب بعض : اإلاطلب السابع

٤ همىطظحن   :2َماًخم ٢ُاؽ صعظت الاهٟخاح الخجاعي ٞو
 . Warner -Sachs الاهفخاح الخجازي خظب همىذج اإلاؤشس اإلاصدوج كياض: أوال 

ذ ٢بىال مً ٢بل الا٢خهاصًحن، 1995 ؾىت Sachs Warnerٌٗخبر همىطط    مً بحن ألا٦ثر اإلااقغاث التي ٖٞغ

٘ ؤظىبت ل٨شحر مً الاهخ٣اصاث الؿاب٣ت مً زال٫ جم٨ىه مً بُٖاء  بد٨م ؤن َظا اإلااقغ اؾخُإ ؤن ًً

ا جىاعیش جبىيها َظٍ الؿُاؾت .  جٟؿحر ؤ٦ثر وا٢عي ومى٣ُي لؿُاؾاث الاهٟخاح الخجاعي للبلضان اإلاضعوؾت وؤًً

خحن٣ًSachs - Warnerىم ماقغ   :  بخهي٠ُ الضو٫ بلى مجمٖى

تواإلاىٛل٣ت البلضان اإلاىٟخدت  خماص ٖلى اإلاٗاًحر الخاُل :   ٖلى الخجاعة الخاعظُت، وطل٪ بااٖل

ُٟت، بط جٟى١ -  حر الخٍٗغ ُٟت ٚو  ؛مً ٢ُمت اإلاىخج% 40مٗیاع الخىاظؼ الخٍٗغ

 ؛(زال٫ الؿبُٗىاث والشماهِىاث)% 20مٗیاع خهت الؿى١ الؿىصاء بط ال ًجب ؤن جٟى١ - 

 ي؛قتراکبمُٗاع الىٓام الؿُاس ي بط ال ًجب ؤن ٩ًىن هٓام - 

 بط ال ًجب ؤن جدخ٨غ الضولت ٢ُإ الخهضًغ؛ ةمٗیاع جضزل الضو٫ - 

٣اؽ ا ؤو اوٛال١ البلض اهٟخاح  ٍو حر َظٍ ججاٍع  مً زال٫ َظٍ اإلاٗاًحر، بط ؤن الضو٫ التي ال حؿخُُ٘ جٞى

ًاث  ٍ جهى٠ يمً الا٢خهاص ٍ ٞخهى٠ اإلاىٛل٣تالكغو ، بِىما البلضان التي حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ َظٍ الكغو

 صولت، جم صعاؾتها 117 مً اإلااقغ ًضعؾهايمً الضو٫ اإلاىٟخدت ٖلى الخجاعة الخاعظُت، جخ٩ىن الُٗىت التي 

 صولت حٗخبر مً الضو٫ اإلاخٟخدت 15:  و٧اهذ هخاثج الضعاؾت التي جم الخىنل بليها ؤهه1970- 1945زال٫ الٟترة 

٤ اإلاٗاًغ اإلا٣ترخت مً ٢بل  ٞخدت ٖلى الخجاعة ن مً الضو٫ المنىٟذ صولت 74 و Sachs-Warnerباهخٓام ٞو

 خ٣٣ذ مٗضالث همى مغجٟٗت اهٟخاخاؤن الضو٫ ألا٦ثر  ول٨ً بهٟت صاثمت ومىخٓمت، ٦ما ؤزبدذ الضعاؾت

                                                                 

، م-  1 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .78ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ

،م -  2  .64،66باٍع٪ مغاص ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ض ًٖ ) صولت 15 صولت مً ؤنل 11 ـــباليؿبت ٫ ذ مٗضالث همى جٍؼ ت 70بِىما  (%23ٖٞغ  صولت مً اإلاجمٖى

ت را٫ ذاُه  .%3 ؤ٢ل مً همى ٖٞغ

 .Edwards اإلاؤشس اإلاسهب خظب همىذجكياض الاهفخاح الخجازي : زاهيا

م ي ؤخض ؤخضر اإلااقغاث التي ٖىِذ ب٣ُاؽ وج٣ي1998 ؾىت Edwards ــــٌٗخبر ماقغ الاهٟخاح اإلاغ٦ب ٫ 

م مً ٦ثرة اإلااقغاث اإلاؿخسضمت   مى٣ُُا ا ؤن ؤٚلبُتها ال حُٗي جٟؿحرEdwards ًغيالاهٟخاح الخجاعي، وبالٚغ

ا ٖلى الىمى الا٢خهاصي، ل٣ُاؽ  ولهظ اهٟخاح صولت ما ٖلى الخجاعة الخاعظُت، خُض ؤنها لم جىضر مضي جإزحَر

 . ماقغ ًغج٨ؼ ٖلى ٞغيُت ؤؾاؾها ؤن ؾُاؾاث الاهٟخاح جخماش ى م٘ اعجٟإ بهخاظُت الٗىاملEdwardا٢ترح 

مٗها في ط اإلااقغاث اإلاىظىصة مً ٢بل ألظل ٢ُاؽ صعظت اهٟخاح ؤي بلض وا٢ترح Edwardsبن اؾخسضام  

ُت، الشالزت ألاولى منها جوثق٩ل ماقغ مغ٦ب ي  وظىص ؾُاؾاث الاهٟخاح، بِىما ٧ٝىن مً حؿٗت ماقغاث ٖٞغ

ت وهي مىػٖت ٧الخاليالؿخت :  ألازحرة ج٣ِـ مؿخىي الخٟاوجاث الخجاٍع

 .Sachs-Warnerماقغ   -1

 .(1987)ماقغ ج٣ٍغغ الخىمُت في الٗالم   -2

 . Leamer (1988) ماقغ البىاقي  -3

 . للؿى١ الؿىصاء (La Prime De Change)ماقغ ٖالوة الهٝغ  -4
ُٟت اإلاخىؾُت ٖلى الىاعصاث  -5  .الخٍٗغ
 .اإلاؿخىي اإلاخىؾِ للخىاظؼ ٚحر الجمغ٦ُت  -6
 .ماقغ الخٟاوث للماؾؿاث الظي ٣ًِـ الخٟاوث الخاي٘ لىظىص الضولت  -7

غاثب   -8   ٖلى الخجاعة الخاعظُت اإلاخىؾُتمٗض٫ ٞغى اًل

 .Wolf( (1993َٝغ  ماقغ الخٟاوث ٖلى الىاعصاث اإلادؿىبت مً  -9

ت، ب ٢Edwardsام   ظم٘ ٧ل َظٍ اإلااقغاث في ماقغ واخض لٛغى جبیان مسخل٠ مٓاَغ الؿُاؾت الخجاٍع

 . Edwards ـــــواإلااقغ اإلاغ٦ب ٫
ُٟت اإلاخىؾُت، الخهو، ماقغ Sachs - Warner )صالت = اإلاؤشس السهب   ، الخٍٗغ  .( Wolf ، ٖالوة الهٝغ

، ؤن الاهٟخاح الخجاعي ألي بلض ٌٗخمض ٖلى مضي اعجٟإ الخىاظؼ ٌ في جٟؿحر ماقغEdwardsل٣ض طَب  

ى هٟـ %20الجمغ٦ُت ؤو ٚحر الجمغ٦ُت بلى ؤ٦ثر مً   بال ؤن اليؿبت ؤ٦بر مً طل٪ Sachs-Warner مظَب، َو

ئقغ لم في مٓهغ ماؾس ي، باليؿبت الضولت ًه٠ جضزل هه ؤEdwardsالخٟاوث ٞحري  ، ؤما باليؿبت إلااقغ40%

 .ٖالوة الهٝغ للؿى١ الؿىصاء ُٞم٨ً ؤن ًيخج ًٖ ٖضم جىاػن الا٢خهاص

 .عالكت الاهفخاح الخجازي بالىمى الاكخصادي: اإلابدث الثالث

حٗغيذ ال٨شحر مً الضعاؾاث الٗال٢ت بحن الىمى الا٢خهاصي وججاعة الخاعظُت، وبالخالي صعاؾت الٗال٢ت بحن  

ىُت والىمى الا٢خهاصي في ٧ل مً  الاهٟخاح الخجاعي والىمى الا٢خهاصي، وباألزو ٖال٢ت همى الهاصعاث الَى

 صوع الاهٟخاح الخجاعي في بخدضًضالضو٫ الىامُت والضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖلى خض ؾىاء، ٣ٞض اَخمذ َظٍ الضعاؾاث 

نها ٖلى الضوع الاًجا م الازخالٞاث ال٣اثمت ُب  لالهٟخاح الخجاعي في بيٖملُت الىمى الا٢خهاصي، وصلذ هخاثجها ٚع

ًا الؿى١ الخاعجي  جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي، ٞمنهم مً ًغي ؤن الاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي لالؾخٟاصة مً مؼا
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َا البٌٗ  ومنهم مً ًغي ؤن الٗال٢ت بحن الاهٟخاح الخجاعي والىمى الا٢خهاصي لِؿذ بخل٪ ال٣ىة التي ًغا

. آلازغ
 .الدزاطاث الىظسيت للعالكت بين الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادي: اإلاطلب ألاول 

ل٣ض ٧اهذ ؤعاء الا٢خهاصًحن مسخلٟت وطل٪ ُٞما بطا ٧ان الاهٟخاح الخجاعي ٌؿخُُ٘ ؤن ًضٞ٘ بعجلت  

ا  خغ٧ا للىمى، لظا ؾِخم ٖغى آعاء اإلاظاَب مالخىمُت الا٢خهاصًت بلى ألامام باليؿبت للضو٫ الىامُت باٖخباَع

ضة لالهٟخاح الخجاعي مً ؤههاع اإلاظَب الخجاعي   آعاء بٌٗ ا٢خهاصَي و٦ظل٪الا٢خهاصًت اإلاٗاعيت واإلاٍا

و٦ظل٪ آعاء عواص ال٨ٟغ  John Stuart Mill , Ricardo , Adam Smith ال٨ٟغ الا٢خهاصي ال٨الؾ٩ُي ؤمشا٫

 :1لييالخضًض مً اإلادكاثمحن واإلاخٟاثلحن ُٞما
 .آزاء اإلارهب الخجازي: أوال 

جضوع مداوع ال٨ٟغ الخجاعي خى٫ يغوعة جضزل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت، وطل٪ مً زال٫ ؾٗيها بلى  

اصة ما لضيها مً  ض في ٢ىة الضولت وؤن َظا ًخد٤٣ مً زال٫ حصجُ٘ الضولت زغوةٍػ  مً الظَب والًٟت التي جٍؼ

ٖنى مسخهغ ؤن الىمى الا٢خهاصي ألي صولت ًم٨ً ؤن بم لها، وزمىاللهاصعاث التي ؾخجلب اإلاٗضن الىِٟـ 

غى ؾُُغتها ٖلى ٧ل ال٣ىىاث التي مً قانها ؤن جد٤٣ الخىمُت الا٢خهاصًت  ًخد٤٣ مً صون جضزل الضولت ٞو

 .لها

 .آزاء مفكس اإلارهب الكالطيكي: زاهيا

البىا ب َظٍ اإلاضعؾت ا ٢ام مٟکغو ل٣ض ت بكضة، َو ه عواص اإلاضعؾت الخجاٍع تمٗاعيت ما طَب بُل  بالخٍغ

ت ومً ؤَم عواص َظا ال٨ٟغماالا٢خهاصًت ٞٓهغ   : ٌٗٝغ بدُاص الؿُاؾاث الخجاٍع

٠ : أدم طميث  ؤقاع بلى ؤزغ الاهٟخاح الخجاعي في تهُئت الٟغنت لخُب٤ُ الخسهو وج٣ؿُم الٗمل وجهٍغ

ٞاثٌ ؤلاهخاط بلى الضو٫ التي ًىٗضم ٞيها الخسهو وج٣ؿُم الٗمل، وبالخالي احؿإ الؿى١ وػٍاصة ال٨ٟاءة 

 .ؤلاهخاظُت

٩اعصو مً زال٫  ٫ْهغث ؤَمُت الاهٟخاح الخجاعي: دافيد زيكازدو لضو٫ في ٦خاباث الا٢خهاصي الكهحر صاُٞض ٍع

خه ل هٍٓغ ٠ اليؿبُت لئلهخاط، وجدٍى  اإلاحزة اليؿبُت، و٢ض بحن ؤن الخباص٫ الخجاعي ًدهل بازخال١ الخ٩اُل

اَُت الؿ٩ان  .اإلاىاعص الىاصعة بلى ال٣ُاٖاث ألا٦ثر ٦ٟاءة وجدؿحن ٞع

ت الى٣ٟاث :حىن طديىازث میل  اث ؤلاهخاط الؿا٦ًاليؿبُت محز میل بحن هٍٓغ خُض ًاصي   في ْل بم٩اُه

ل٣ىي الخجاعة الخاعظُت باٖخباع ؤن ء مشل في الاؾخسضام ال٠٨ثالاهٟخاح الخجاعي بلى مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مباقغة ث

ٗخبر  ٘ اإلاؿخىي الٗام لئلهخاظُت َو  . ؤَمُت ٦بحرةطولها جإزحرا صًىام٨ُُا وهٟٗا ٚحر مباقغ ًخمشل ؤؾاؽ في ٞع

 .آزاء الفكس الحدًث:  زالثا

بدض الٗال٢ت بحن الاهٟخاح الخجاعي ومٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، ب٢امذ الٗضًض مً الضعاؾاث الخضًشت  

ت مً الاعجباٍ والخهاخب بحن الاهٟخاح  ٣ٞض ظاءث ؤٚلب هخاثج َظٍ الضعاؾاث لخا٦ض وظىص صعظت ٖاُل

الخجاعي وباألزو همى الهاصعاث ومؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي لضي ٖضص ٦بحر مً الضو٫ الىامُت، بما ٌٗخبر 

ت ٖلى ما جخمخ٘ به ؽ ٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي الاهٟخاحاؾاث يصاللت ٢ٍى  الخجاعي مً ؤَمُت ٦بحرة في ٞع

                                                                 

،م-  1 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .157،158ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ
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 ، وؤلاؾغإ بٗملُت الخىمُت الا٢خهاصًت في جل٪ الضو٫ وؤهه ٧لما ػاص جىظه ا٢خهاص ما بلى الخاعط ػاص مٗض٫ همٍى

خحن  لى الٗمىم ًم٨ً ج٣ؿُم الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى مجمٖى ول٨ً وظضث صعاؾاث حٗاعى آلاعاء الؿاب٣ت ٖو

٣ا لآلعاء اإلاخٟاثلت واإلادكاثمت  .ٞو

 . لىحىد عالكت اًجابيت بين الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادياإلاؤيدةآلازاء - 1 

حٗخبر َظٍ الضعاؾت مً بحن ؤواثل الضعاؾاث التي بدشذ الٗال٢ت بحن همى : Emery( 1980)1  دزاطت-  

-1953والىمى الا٢خهاصي، وجم اؾخسضام ؤؾلىب الؿالؾل الؼمىُت لخمؿىن صولت زال٫ الٟترة  الهاصعاث

، وجيخمي َظٍ الضعاؾت بلى الضعاؾاث التي اؾخسضم ٞيها ؤؾلىب الاهدضاع الخُي البؿُِ بحن الٓاَغجحن، 1963

وجىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن مٗض٫ الهاصعاث ومٗض٫ همى ههِب الٟغص مً الىاجج 

نِب الٟغص مً الىاجج ال٣ىمي ؤلاظمالي بيؿبت ن ػاص % 5.2ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي، ٩ٞلما ػاصث الهاصعاث بيؿبت 

لهاصعاث والىمى الا٢خهاصي ؾٝى ًاصي بلى  ا، ٦ما جىنلذ بلى هخاثج ؤزغي مٟاصَا ؤن الٗال٢ت بحن همى1%

اصة اإلا٣ضعة الاؾخحراصًت للضولت واحؿإ الؿى١، بما ًاصي بلى الخسهو وج٣ؿُم ٝمىا ٕ مباقغة جخمشل في ٍػ

 ًاصي بلى ٝعاث الدجم ال٨بحر، ؤما اإلاىاٞ٘ ٚحر اإلاباقغة ٞةن جىمُت الهاصعاث ؾىٝالٗمل والاؾخٟاصة مً و

غ اإلاىخجاث وط ٠ ؤلاهخاط وجٍُى ت اإلاىاٞؿت الخاعظُت وجسٌُٟ ج٩اُل ب ٫حصجُ٘ الاؾدشماع اإلادلي وألاظىبي وج٣ٍى

 .الخ٨ىىلىظُا
٢امذ َظٍ الضعاؾت بخدلُل الٗال٢ت بحن الىمى الا٢خهاصي وجىؾ٘ الهاصعاث ٖلى  : Tyler( 1981)2دزاطت  - 

 صوالع 300ن ٕ ٞيها صزل الٟغص ىز٠ن، و٢ض جم اؾدبٗاص الضو٫ التي ي1977- 1960صولت هامُت زال٫ الٟترة 55

ا ٢یاؽ مٗامل الاعجباٍ بحن همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، همى الىاجج الهىاعي، همى   همى الاؾدشماع،وجم ؤًً

ت بحن همى هيالهاصعاث ال٩لُت وهمى الهاصعاث الهىاُٖت، وجىنلذ الضعاؾت   ألازغي بلى وظىص ٖال٢ت بًجاُب

ما ًا٦ض ؤن الٗال٢ت ب، 0.86الهاصعاث الهىاُٖت ومٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، و٢ض بلٜ مٗامل الاعجباٍ بینهما 

اصة الهاصعاث بلى بظمالي الهاصعاث  .الُغصًت بحن الهاصعاث والىمى الا٢خهاصي جؼصاص ويىخا م٘ ٍػ

 همىحٗخبر َظٍ الضعاؾت ألا٦ثر اهدكاعا مً بحن الضعاؾاث التي حٗنى ب٣ُاؽ ؤزغ : Feder( 1983)3دزاطت -  

ت مً الٟغيُاث  الخجاعة الخاعظُت ٖلى مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، وطل٪ مً زال٫ اٖخماصَا ٖلى مجمٖى

، 1973 -1963 زال٫ الٟترة هامُت صولت 31اإلاى٣ُُت، و٢ض َب٣ذ الضعاؾت ٖلى الضو٫ قبه الهىاُٖت حكمل 

ت ٖىض ازخُاع الٗال٢ت بحن الٓاَغجحن، وطل٪ مً زال٫ بٖاصة جسهُو اإلاىاعص مً  و٧اهذ الىخاثج اًجاُب

ت بلى ال٣ُاٖاث لى ال٣ُاٖاث ٚحر الخهضًٍغ ت طاث ؤلاهخاظُت ألٖا . الخهضًٍغ
مىذ جدلُال  : 4(1987)دزاطت البىك الدولي -   ؤظٍغذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ٖضص مً الضو٫ الىامُت، خُض ًج

، و٢ض نىٟذ بلى ؤعبٗت 1986- 1946لضا بحن ٖامي ب 19 همىطظُا مً هماطط الخدٍغغ الخجاعي في 36لخهمُم 

٣ا إلاٗاًحر کُُٟت جخمشل في اث خؿب جىظُه الخجاعة الخاعظُت ٞو مٗض٫ الخماًت الٟٗلُت، الغ٢ابت : مجمٖى

                                                                 

تي-  ًا ا٢خهاصًت مٗانغة:"ٖبض الغخمً ٌؿغي ؤخمض، مدمض ؤخمض الؿٍغ .261، م 2007، الضاع الجامُٗت، مهغ ،"٢ًا 1  

،م -  2  .42زالض مدمض الؿىاعي،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م -  3 تي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .294ٖبض الغخمً ٌؿغي ؤخمض، مدمض ؤخمض الؿٍغ

ؼ-  4 ، مجلت الباخض ، ظامٗت بكاع، الٗضص "الىظه ألازغ:ؾُاؾت ؤلاهٟخاح الخجاعي بحن مداعبت ال٣ٟغ وخماًت البِئت: "ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ

 .153،م08/2010
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اإلاباقغة مً زال٫ الخهو وجغازُو الاؾخحراص، اؾخسضام خىاٞؼ الهاصعاث وصعظت ج٣ُم ؾٗغ الهٝغ 

ًاث يُٟٗت الخىظه : بإٖلى مً ٢ُمخه، ومٗاًغ ٦مُت وهي ا٢خهاصیاث قضًضة الخىظه هدى الخاعط، ا٢خهاص

ًاث يُٟٗت الخىظه هدى الضازل وا٢خهاصیاث   . الخىظه هدى الضازلقضًضةهدى الخاعط، ا٢خهاص

 الخ٣ُ٣ي في الىماطط التي احؿم اإلادليوزلهذ َظٍ الضعاؾت بلى حؿإع هدى الهاصعاث وبظمالي الىاجج  

ت ٞيها  . الاهٟخاح الخجاعي بال٣ىة والاؾخمغاٍع

ىذ ٖلى وظىص ٖال٢ت ؾببُت بحن : Chow( 1987)1دزاطت -  حٗخبر َظٍ الضعاؾت مً بحن الضعاؾاث التي بَغ

الهاصعاث والىمى الا٢خهاصي، وطل٪ باؾخسضام ٖضة ازخباعاث مسخلٟت لخدضًض اججاٍ َظٍ الٗال٢ت، و٢ض 

اع الٗال٢ت بحن الهاصعاث وهمى الهىاٖاث بالزذ" SIMS"اٖخمضث َظٍ الضعاؾت ٖلى ألاؾلىب الظي اؾخسضمه 

ٍلُت، ٦ما ا ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً  الخدى ، ٩ٞاهذ 1970- 1960 زال٫ الٟترة جهيُٗا صو٫ ألا٦ثر 6اٖخمضث ؤًً

ٍلُت، خُض ًازغ ٧ل  هخاثجها جض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن همى الهاصعاث الهىاُٖت وهمى الهىاٖاث الخدى

. منهما في آلازغ

ُت اإلااؾؿاث ٖلى الخجاعة الضولُت والىمىنَظٍ الضعاؾت جخم بأزاع  :David Dollar(2000)2  زاطت د-   ٖو

الا٢خهاصي، وبخإزحر الخجاعة الضولُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي، والىدُجت ألاؾاؾُت اإلاخدهل ٖليها في َظٍ 

ت جإث ُت الٗاُل ٘ واإلاؿخىي الٗالي للخجاعة واإلااؾؿاث طاث الىٖى  م٘ بًٗها يالضعاؾت جخمشل في ؤن الىمى الؿَغ

نهمالبٌٗ، وال ًم٨ً  . الخٟغ٢ت ُٞما ُب

 .آلازاء اإلاعازطت لىحىد عالكت اًجابيت بين الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادي- 2 

: 3َىا٥ مٟکغیً ا٢خهاصًحن وصعاؾاث مٗاعيت لآلعاء الؿاب٣ت منها
 -Karl Marx :ؤن الخجاعة الخاعظُت للضو٫ الىامُت ال ًم٨ً لها ؤن ج٣ىم بالضوع ؤلاهماجي، ؤي ما ٢امذ به ًغي 

ا، وطل٪ هٓغ للبيُان الخالي للٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت التي حؿُُغ  في اإلااض ي باليؿبت للضو٫ اإلاخ٣ضمت خاُل

ت التي حؿخٗمل زغواث قٗىب الضو٫ الىامُت، وججٗلها في خالت جبُٗت مؿخمغة لها ٖليها  .ال٨ُاهاث الغؤؾماُل

 -Myrdal : ضم ض مً صعظاث الخٟاوث ٖو ًغي ؤن الاهٟخاح الخجاعي في البلضان ال٣ٟحرة والبلضان الىامُت ٢ض ًٍؼ

غاث الخاعظُت، في خحن  الدؿاوي ت وجخمخ٘ بالٞى ٣ت جغا٦مُت، ٞالهىاٖت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٢ٍى نهما بٍُغ ُب

ٛلب ٖليها الُاب٘  الىامُتصَا يُٟٗت في الضو٫هج  .الخغفي وطاث حجم نٛحر َو

 خخمُت جىا٢ٌ الٟغ١ في الضزل بحن ٖضمجىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى  Danben – David( 2000:)دزاطت  - 

 ما بحن الضو٫ في جؼاًض، ول٨ً الضو٫ التي لضيها ٖامتاع١ في الضزل بهٟت ٝالضو٫ زال٫ الؿىىاث، خُض ؤن ا٫

نها  ت الضولُت، والىدُجت جخ٣اعبججاعة صولُت ُٞما ُب  في صزلها، باإلياٞت بلى ال٣ُام بخدٍغغ ؾُاؾتها الخجاٍع

 ؤن الخجاعة الضولُت لها جإزحر ؤؾاس ي ٖلى الىمى الا٢خهاصي، وبالخهىم هيالٗامت التي جدهل ٖليها في ألازحر 

َا، باإلياٞت بلى َظٍ الضعاؾاث َىا٥ صعاؾاث مخٗضصة في َظا تفي الضو٫ التي لها ٞاع١ في الضزل م٣اعهت بكغ٧ا

اإلاجا٫، ول٨ً ما ًم٨ً مالخٓخه َى ازخالٝ آلاعاء في الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الاهٟخاح والىمى الا٢خهاصي في 

 .الىامُتالضولت 

                                                                 

، م -  1 تي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .293ٖبض الغخمً ٌؿغي ؤخمض، مدمض ؤخمض الؿٍغ

،م -  2  .20نىالُلي  نضع الضًً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ؼ-  3 ٘ ال٣ضعة الخىاٞؿُتللضو٫: "ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ َا في ٞع ،م "ؾُاؾت ؤلاهٟخاح الخجاعي وصوع  .161، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 .الدزاطاث الخطبيليت للعالكت بين الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادي: اإلاطلب الثاوي

البا ما اؾخسضمذ َظٍ ٕل٣ض بضؤث في ؾىىاث الؿبُٗىاث الضعاؾاث وألا  بُت اإلايكىعة، ٚو ما٫ الخجٍغ

 الهاصعاث و الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ؤو مٗامالث الاعجباٍ بحن همىالضعاؾاث مٗامالث اعجباٍ بؿُُت بحن 

ت مً اإلااقغاث التي جمشل الاهٟخاح ؤو ل مً  مجمٖى ت للضو٫ مً ظهت، والىمى في اإلاضي الٍُى الؿُاؾاث الخجاٍع

وزلهذ بلى وظىص ٖال٢ت وز٣ُت بحن  Edwards 1989-1993ظهت ؤزغي، ٞهظٍ الضعاؾاث وظضث في ؤٖما٫ 

ت  ت الجضًضة للخجاعة الضولُت وهٍٓغ  الضازلي ؤصي بلى التر٦حز الىمىالاهٟخاح والىمى الا٢خهاصي، ٞٓهىع الىٍٓغ

بُت طاث ال٣ىىاث التي ًم٨ً ؤن ًازغ ٞيها الاهٟخاح الخجاعي ٖلى مٗض٫ الىمى، وبك٩ل ٖام  ٖلى البدىر الخجٍغ

٣خحن ٩ًىن جإزحر ً عؤؽ اإلاا٫ : الاهٟخاح ٖلى الىمى مً زال٫ ٍَغ ا مً زال٫ جدٟحز ) اإلااصيج٩ٍى الىمى مضٖٞى

االىمى )وعؤؽ اإلاا٫ البكغي  (الاؾدشماع  .( مً زال٫ ا٦دؿاب اإلاهاعاث واإلاٗاٝع والخ٨ىىلىظُامضٖٞى

َى ب٢امت همىطط  (جإزحر ٚحر مباقغ)ًم جإزحر الاهٟخاح ٖلى الىمى يوفي َظا الؿُا١ ٞةن الىؾُلت الجُضة لخ٤ 

 :1هجض الىمىاإلاٗاصالث ومً ؤقهغ الىماطط اإلاؿخسضمت ل٣ُاؽ صعظت جإزحر الاهٟخاح ٖلى 
ا بضاٞ٘ الخ٨ىىلىظُا والاهٟخاح  Moghadam , Coe ( 1993:)دزاطت  -  صعاؾت ؤْهغث ؤن الىمى ٩ًىن مضٖٞى

وجىنلذ بلى ؤن الخجاعة وعؤؽ اإلاا٫ بهٟت ٖامت َما اإلاؿاوالن ًٖ مٗٓم الىمى اإلاسجل في الا٢خهاص 

 .ٖاماقٍغً  ٕمً الٟغوس ي أل٦ثر

 بلض مً البلضان الهىاُٖت، وجىنلذ بلى ؤن 22امذ بضعاؾت ُٖىت مً  E,Helpman,Coe (1995:)١دزاطت - 

ا مً قغ٧ائها بلٗىامل ؤلاهخاط لل ؤلاهخاظُت ال٩لُت لض ال جخى٠٢ ٣ِٞ ٖلى مسؼون عؤؽ اإلاا٫ ول٨ً ؤًً

حن، ٦ما ؤن ألازغ ؤلاًجابي ألوكُت   الخجاٍع

غ الخاعظُت ٖلى ؤلاهخاظُت ال٩لُت لٗىامل ؤلاهخاط للبلض ٌٗخمض ٖلى صعظت مً  . الاهٟخاحالبدض والخٍُى

وظضث َظٍ الضعاؾت مً زال٫ الٗمل في زالزت زُىاث لخ٣ضًغ  Seghezzi, Baldwin ( 1996:)همىذج - 

ا مً زال٫ جدٟحز الاؾدشماع والاهٟخاح الخجاعي بهٟت  البُاهاث ٩ٞاهذ هخاثج الضعاؾت ؤن الىمى یکىن مضٖٞى

ظٍ الىدُجت جم جإ٦ُضَا  .1994-1993 ؾىتي "Lee" مً زال٫ ؤٖما٫  وبزباتهازانت، َو

٠ اإلام٨ىت مً ماقغاث الاهٟخاح، و٢ض : Harrison( 1996)دزاطت -  جغج٨ؼ َظٍ الضعاؾت ٖلى الخٗاٍع

ا ماٖٙت ماقغاث بفي ٦شحر مً ألاخُان ؽ اؾخسضمذ اث الا٢خهاصًت، ٦ما جىنلذ ؤخُاها  ناُل ظضَا في ألاصُب

ت بحن َظٍ اإلااقغاث وهمى الا٢خهاصي وجُىع الهاصعاث ؤو الىعصاث بلى وظىص ٖال٢ت  .بًجاُب

اث َظٍ الضعاؾت الٗضًض مً اإلااقغاث التي في ظمٗذ Lant Pritchett ( 1996)دزاطت -    وصعؾذألاصُب

بًٗها البٌٗ، وجٟؿحر طل٪ ؤن ال ؤخض مً ب جغجبِالٗال٢ت اإلاخباصلت بحن َظٍ اإلااقغاث، وجبحن ؤن مٗٓمها ال 

.  اإلااقغاث حٗبر ًٖ مٟهىم الاهٟخاح َظٍ

 حكحر الضعاؾت بلى ؤن ألاويإ الضازلُت للبلض هي التي جدضص هخاثج :J,Lguerin,L,Fontagne( 1997)دزاطت - 

ٍ مُٗىت ٥نا واٞغ عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٖىضثظ ؾ٩ُىن الاهٟخاح ثٞخاخه، بطا جىاٞغث قغو

. ال٢خهاص٫ههغ مؿاٖض لخُٟٗل الىمى وعص الهضماث الخاعظُت ٕ

                                                                 

ؼ، مغظ٘ ؾب٤ -  1 ،ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ  .162،163 م ط٦ٍغ
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بُت لضعاؾت الٗال٢ت بحن الاهٟخاح والىمى الا٢خهاصي جىصي في ١م٨ً ا٫ ي ما٫ الخجٍغ و٫ ٦سالنت ؤن ألٖا

ت التي جد٨م مىظ البضاًت ٖلى وظىص جإزحر اًجابي  ما٫ الىٍٓغ ٦شحر مً ألاخُان بلى هخاثج مغيُت، ٖلى ٨ٖـ ألٖا

ما٫ حكحر بلى قٗىع بٗضم الغيا بلى اإلااقغاث اإلاؿخسضمت ل٣ُام  لالهٟخاح ٖلى الىمى، وم٘ طل٪ ٞةن َظٍ ألٖا

.  الاهٟخاح الخجاعي

 .أزس الاهفخاح الخجازي على الىمى الاكخصادي: اإلاطلب الثالث

ت اإلاالثمت لخد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت، ؤي َل جخد٤٣   لُاإلاا زاع ظض٫ خى٫ ازخُاع الؿُاؾاث الخجاٍع

جُت بخال٫ الهاصعاث، ؤو بالخىظه هدى الضازل مً زال٫ نالخىمُت بالخىظه  خى الخاعط مً زال٫ جبني بؾتراُج

جُت بخال٫ الىاعصاث، و٢ض صاع ه٣اف  ضي الاهٟخاح وظض٫جبني بؾتراُج  ٦بحر في زمؿُيُاث ال٣غن اإلااض ي بحن مٍا

ضون الخىظه هدى الخاعط  جُت الخهيُ٘ مً ؤظل الخهضًغ، وبحن الضاٖمحن للخماًت بةجبإالظًً ًٍا  بؾتراُج

جُت الخهيُ٘ مً ؤظل الاؾخحراص و٢ض ؾُُغ الخىظه  ضون بؾتراُج جُت ألاولى ابخضاء مً ٫الظًً ًٍا إلؾتراُج

جُخحنؾىىاث الؿبُٗىاث لضي م٨ٍٟغً الٛغب والبى٪ الضولي، ومً ؤظل الخمُحز بحن   وظب اإلا٣اعهت ؤلاؾتراُج

لُه ٞةطا خهلذ الضو٫ ، 1الهٝغ الخ٣ُ٣ي للهاصعاث م٘ ؾٗغ الهٝغ الخ٣ُ٣ي للىاعصاث بحن ؾٗغ ٖو

 ؤظىبُت م٣اعهت م٘ ما ًيبغي ؤن جضٞٗه الضو٫ ٖملت ٖلى ٦مُت ؤ٦بر مً الٗمالث اإلادلُت ل٩ل اإلاهضعة

جُت الىاعصاث جُت الهاصعاث بضال مً بؾتراُج  .اإلاؿخىعصة، ج٩ىن الضو٫ مخبيُت ؤلاؾتراُج

 .طياطت الخصدًس وعالكتها بالىمى الاكخصادي: أوال

ًاث التي جىاظه صو٫ الٗالم وفي ن مالخهضًغيع الخجاعة الخاعظُت وزهىنا الجاهب جبح٘  َا مً ؤبغػ الخدض

ؤولها صو٫ الٗالم الشالض، ٞالخجاعة الخاعظُت لِؿذ ٣ِٞ جباص٫ ؾل٘ ومىخجاث واؾخحراص وجهضًغ م٘ صو٫ 

جهضًغ ا٫ ٌٗخبرالٗالم، بل هي ماقغ ًض٫ ٖلى مؿخىي جُىعَا الا٢خهاصي واهٟخاخها ٖلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت، بط 

ؤخض ؤَم مدغ٧اث الىمى الا٢خهاصي و٦ظل٪ ؤَم اليكاَاث الا٢خهاصًت ألاؾاؾُت بلى الضٞ٘ بعجلت الىمى 

ىُت مً ؤظل صٖم محزان  الا٢خهاصي بلى ألامام، والخهضًغ ؤمغ يغوعي باليؿبت للمىخجاث والؿل٘ الَى

اث وحُُٛت الاخخُاظاث مً مسخل٠ الؿل٘ اإلاؿخىعصة مً الخاعط ل٣ُإ الخهضًغ طا ؤَمُت ٦بري في  اإلاضٖٞى

ى ؤخض الٗىامل ألاؾاؾُت للخىمُت الا٢خهاصًت ووؾُلت ٞٗالت لخد٤ُ٣ مٗضالث  ًاث مسخل٠ الضو٫، َو ا٢خهاص

٣ت هاجخت لجم٘ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الٗملت الهٗبت، ٞإَمُخه جخمشل في ٧ىهه  الىمى اإلاغظىة، ٦ما ؤٖخبر ٍَغ

اصة  مىعص َام مً مىاعص الٗملت الهٗبت، والجضًغ بالظ٦غ ؤن اعجٟإ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي الىاجج مً ٍػ

حر طل٪ مً الخٛحراث التي جاصي بضوعَا بلى  الهاصعاث ًهاخبه حٛحراث في ؤهماٍ الاؾتهال٥ الخ٨ىىلىجي، ٚو

ظا ما  اصة وهمى مٗض٫ الهاصعاث مً ظضًض َو ت ٍػ  الٗال٢ت اإلاخباصلت واإلاخضازلت بحن مٗض٫ همى ًبحنبم٩اُه

ني  .الهاصعاث ومٗض٫ همى الضزل الَى

جُت بخال٫ الهاصعاث  ي ضي بؾتراُج لؿل٘ ألاولُت والؿل٘ اإلاهىٗت بلى اإلاىاٞ٘ وآلازاع التي ًم٨ً ؤن ٫قحر مٍا

جدهل للىمى مً زال٫ جُب٤ُ ؾُاؾت الاهٟخاح الخجاعي واإلاىاٞؿت، وؤَمُت بخال٫ ألاؾىا١ الضولُت ال٨بحرة 

                                                                 

،م - 1 ص ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .238مضخذ ال٣َغ
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ا بخهيُ٘ ؾل٘ بخجغبت الهٛحرة، خُض ٌؿدكهضون اإلادلُت ألاؾىا١ مدل  آؾُا الىاجخت التي اعجبِ جهضًَغ

 . 1ي في ٢ُاعي الخهيُ٘ والاؾخحراص ٖلى خض ؾىاء٢ًًٟت الٗمالت وعؤؽ اإلاا٫ والخ٣ضم الذر٥
 :أهميت إطتراجيجيت إخالل الصادزاث- 1

ا   َغ اث التي جٞى بت في ؤلام٩اُه اصة في الاَخمام والٚغ جُت بخال٫ الىاعصاث، َىا٥ ٍػ ٖلى ٨ٖـ بؾتراُج

ظٍ الؿُاؾت حٗني بخال٫ الهاصعاث الخضًشت ؤو ٚحر  جُت الخهيُ٘ مً ؤظل بخال٫ الهاصعاث، َو بؾتراُج

ا، وبخال٫ الؿل٘ قبه  الخ٣لُضًت مشل الؿل٘ اإلاهىٗت مً اإلاىاص ألاولُت، ؤي جهيُ٘ اإلاىاص ألاولُت ٢بل جهضًَغ

ا ٖملُت بهمً اإلاىاص ألاولُت، ولٗملُت بخال٫ الهاصعاث ٞىاثض مُٗىت جٟى١  اإلاهىٗت مدل الهاصعاث الخ٣لُضًت

ا ُٞما ًليهىبخال٫ الىاعصاث   : 2ظَؼ
جُت بخال٫ الهاصعاث ٧ٝل ة اإلاىاعص اإلادلُت للخهى٫ ٖلى وخضة واخضة مً الٗملت ألاظىبُت ًٖ ٍَغ٤ بؾتراُج

 ؛ؤن ج٩ىن ؤ٢ل مً ٧لٟت اإلاىاعص اإلادلُت الصزاع وخضة مً الٗملت ألاظىبُت ًٖ ٍَغ٤ بخال٫ الىاعصاث جمُل بلى

جُت بخال٫ الهاصعاث ال ج٩ىن مدضصة بالدجم الهٛحر للؿى١  ؾُاؾت الخهيُ٘ التي حٗخمض ٖلى بؾتراُج

جُت الىمى الا٢خهاصي اإلاٗخمضة ٖلى الخهضًغ مالثمت بك٩ل ؤًٞل للخهى٫ ٖلى  اإلادلُت، ولهظا ٞةن بؾتراُج

  الدجم؛عاثٝو

 الخهيُ٘ ًٖ ٍَغ٤ بخال٫ الهاصعاث ٌؿاَم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت ٧الخىؾ٘ في الٗمالت والخدؿً في جىػَ٘ 

 .الضزل، وطل٪ بهىعة ؤ٦بر مً الخهيُ٘ مً زال٫ ٖملُت بخال٫ الىاعصاث

 .إطتراجيجيت الخصييع مً أحل جصدًس الظلع ألاوليت- 1 - 1

جُت لم   جُت ناصعتها ٖلى جهضًغ اإلاىاص ألاولُت، ل٨ً َظٍ ؤلاؾتراُج حٗخمض ؤٚلبُت الضو٫ الىامُت في بؾتراُج

ا الضو٫ اإلاخ٣ضمت الهىاُٖت بلى الضو٫ اججاٍج٨ً في نالخها، وبالخالي ٞةن   ؤؾٗاع الؿل٘ الهىاُٖت التي جهضَع

بلى  (خغو٢اثلما) ؤؾٗاع الؿل٘ ألاولُت باؾخصىاء البترو٫ والٛاػ اججاٍالىامُت بلى الاعجٟإ الكضًض م٣ابل 

وي والخ٨ىىلىجي الظي خ٣٣خه الضو٫ ١الاهسٟاى، وطل٪ ألؾباب جخٗل٤ بجاهب الُلب هدُجت للخ٣ضم الذ

اإلاؿخسضمت إلهخاط الىخضة مً  (اإلاؿخىعصة)الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت مما ؾاٖضَا ٖلى جس٠ُٟ وؿبت اإلاىاص ألاولُت 

 .3الهىاُٖت
. إطتراجيجيت الخصييع مً أحل جصدًس الظلع الصىاعيت  - 2 - 1

 الؿل٘ ٦شُٟت ججاعة اإلاهاعة والخ٨ىىلىظُا همى ؤؾٕغ ب٨شحر مً ٦شُٟتظاعة الؿل٘ الهىاُٖت ثخ٣٣ذ  

ظا عاظ٘ بلى الؿُاؾاث الخا٦مت لبٌٗ الضو٫ الهىاُٖت خُض جًٟل  ، 4الٗمالت و٦ظل٪ اإلاىاص ألاولُت َو

ن٠ ن ٞيها َظٍ الضو٫ محزة جىاٞؿُت ٖلى الؿل٘ الؼعاُٖت والؿل٘ جمخل٪ال٣ُاٖاث ٦شُٟت اإلاهاعاث، والتي 

اإلاهىٗت طاث ألاَمُت ال٨بحرة باليؿبت للضو٫ الىامُت و٢ض ٧ان لبٌٗ الضو٫ الىامُت ههِب في َظٍ 

                                                                 

، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة "2006-1978صعاؾت ا٢خهاصًت و٢ُاؾُت للهاصعاث الهىاُٖت في الجؼاثغ : "٢ؿىم مِؿاوي الىلُض- 1

.   13، م 2008-2007، جسهو ب٢خهاص جُب٣ُي، ظامٗت بؿ٨غة، الا٢خهاصًتاإلااظؿخحر في الٗلىم 

ص ي-  2 ٤ُ هجٟي، مدمض نالر جغ٧ي ال٣َغ  .188،م 1988، صاع ال٨خاب للُباٖت و اليكغ، الٗغا١ "م٣ضمت في ا٢خهاص الخىمُت: " ؾالم جٞى

ٝ ؾُٗضي-  3 ًاث:" ونا  .09،م01/2002، مجلت الباخض، ظامٗت وع٢لت، الٗضص"جىمُت الهاصعاث و الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، الىا٢٘ و الخدض

ٞا١ اإلاؿخ٣بلُت: " ًلماّ  ا٦ُىػ-  4 ش، الغٍاى "الضولت الىامُت والخجاعة الٗاإلاُت، ألاصاء و ألا  .45، م2008، صاع اإلاٍغ
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جُت وطل٪ بًٟل  ٍا اهضماظا جد٣ُ٣هاؤلاؾتراُج ، بال  1 ٦بحرةنىاُٖت في هٓام الخجاعة الٗاإلاُت وبعؾاء ٢اٖضة ٢ى

 .ؤنها الػالذ حٗخمض في ناصعاتها ٖلى اؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت والٗمالت ٚحر اإلااَغة

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضو٫ الهىاُٖت ماػالذ جماعؽ ؾُاؾت الخماًت في وظه الضو٫ الىامُت ٖلى  

 وال٣ُىص ألازغي في َظٍ ألاؾىا١ والخهولخهضًغ، ٞالغؾىم الجمغ٦ُت  ٫بٌٗ اإلاىخجاث الهىاُٖت اإلاىظهت

ض  حك٩ل ال٣ٗبت الغثِؿُت ؤمام الهاصعاث الهىاُٖت للبلضان الىامُت، ٟٞي الشماهِىاث ٢امذ صو٫ مخ٣ضمت ًٍؼ

٘ مٗضالث الخماًت ٖلى اإلاىخجاث الهىاُٖت اإلاىظهت للخهضًغ هدى الضو٫ الىامُت بإ٦ثر 23ٖضصَا ًٖ   صولت بٞغ

ا و٢ُىصا ٖلی ناصعاث الضو٫ الىامُت بخ٩لٟت  مً اإلاٗضالث اإلاخٗاٝع ٖليها، ٦ما جماعؽ الضو٫ اإلاخ٣ضمت يَٛى

ض ًٖ  ًاث الضو٫ الهىاُٖت24جٍؼ ىب ٞيها في ا٢خهاص حر مٚغ  . 2 بلُىن صوالع ٦بًاج٘ يالٗت ٚو
 .آلياث جأزير إطتراجيجيت الخصدًس على عىامل الىمى الاكخصادي-  2

٘ للهاصعاث ًدغ٥ الىمى   بُت بلى ؤن الىمى الؿَغ ت والخجٍغ جىنلذ الٗضًض مً الضعاؾاث الىٍٓغ

الضو٫ الىامُت التي جبيذ ؾُاؾت حصجُ٘ الهاصعاث کاخضی   ججاعبؤزبدذالا٢خهاصي هدى الاعجٟإ، ٦ما 

 وؾاثل الىمى الا٢خهاصي ٖلى هدى ؤؾٕغ مما تهُ ئاؾتراججُاث الخىمُت الا٢خهاصًت بلى ؤن جىمُت الهاصعاث 

ًخد٤٣ في ْل ؾُاؾت بخال٫ الىاعصاث ؤو الؿُاؾاث ألازغي، ول٣ض جؼاًض اَخمام الا٢خهاصًحن بؿُاؾت 

و الهاصعاث والىمى محصجُ٘ الهاصعاث، وجغ٦ؼث ظهىصَم في بدض وجدلُل ٖال٢ت اعجباٍ الؿببُت بحن ن

 .3الا٢خهاصي وجىيُذ ؤؾباب َظٍ الٓاَغة
ًاث الضو٫   جُت الخهضًغ ٖلى همى ا٢خهاص بُت لبدض ؤزغ بؾتراُج وؤظغث الٗضًض مً الضعاؾاث الخجٍغ

 :الىامُت مً ظىاهب مخٗضصة هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ت الخٛلب ٖلى ألاػماث الا٢خهاصًت الخاعظُت  مى الهاصعاث ٖلى ٦ٟاءة عؤؽنؤزغ -   Bela Balassaاإلاا٫ وبم٩اُه

 ؛(1981)

غاث الخاعظُت -   ؛William G,Tyler( 1981)ؤزغ همى الهاصعاث ٖلى آزاع الدجم والٞى

 ؛Gershon Fede( 1982)ؤزغ همى الهاصعاث ٖلى ٦ٟاءة جسهُو اإلاىاعص - 

ت همى الهاصعاث في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي للضو٫ الىامُت م٘    ول٣ض جىنلذ َظٍ الضعاؾاث بلى ٞٗاُل

خباعألازظ بٗحن  اصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي ًٖ ٍَغ٤ الٖا  اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت، ٞؼٍاصة الهاصعاث جاصي بلى ٍػ

 : ؤَمها مً آلالُاثٖضص

 .الصادزاث وجخصيص اإلاىازد الاكخصادًت - 1 - 2

اصة ال٨ٟاءة   ٣ل، ومً زم ٍػ جىمُت الهاصعاث جاصي بلى جىظُه اإلاىاعص الا٢خهاصًت هدى الاؾخسضام ألٖا

ًا  ٣ا إلابضؤ اليؿبُتالا٢خهاصًت مً زال٫ بٖاصة جسهُو اإلاىاعص الا٢خهاصًت في نالر ال٣ُاٖاث طاث اإلاؼا  ٞو

ًا  ٩اعصو، الظي ٣ًغع ؤن ٖلى الضو٫ ؤن جخسهو في بهخاط وجهضًغ الؿل٘ التي جمل٪ ٞيها مؼا اإلاحزة اليؿبُت لٍغ

ا في بهخاظها  ا، بما ًد٤٣ ٞاًث ض بهخاط الؿل٘ التي جخمحز ٞيها الضولت بةهخاظُت ؤٖلى مً ٚحَر وؿبُت، ومً زم ًٍؼ

ٍ الخباص٫ الخجاعي، مما ًاصي في ألازحر  مً الاؾتهال٥ اإلادلي بك٩ل ٌؿمذ بخهضًغ َظا الٟاثٌ بإخؿً قغو

                                                                 

، م -  1 ص ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .241مضخذ ٢َغ

، م-  2 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .172ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ

،م -  3 ٝ ؾُٗضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .09ونا
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اَُت اإلاؿتهل٨حن وػٍاصة الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي والضزل ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي ومً زم اعجٟإ مٗض٫  اصة ٞع بلى ٍػ

 .1الىمى الا٢خهاصي
 .الخلنيالصادزاث والخلدم  - 2 - 2

 بالضعظت ألاولى وؾاثل الخ٨ىىلىظُا مً ألاظهؼة طل٪مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤي جىمُت ا٢خهاصًت ًخُلب  

ت اإلاخُىعة والٗمالت اإلااَغة، ٦ما جخُلب بصزا٫ َغ١ ووؾاثل خضًشت ومخُىعة لىؾاثل ؤلاهخاط  الغؤؾماُل

ت ٧ل َظٍ  ت وجُب٤ُ مٗاًحر ألازال١ الا٢خهاصًت والخجاٍع والابخ٩اعاث واهدكاع الش٣اٞت الخىُٓمُت وؤلاصاٍع

٘ ٦ٟاءة بهخاظُت ٖىامل ؤلاهخاط وبالخالي ٞةن الهاصعاث جلٗب صوعا باع ا في زل٤ ػاإلاخُلباث مً قإنها ؤن جٞغ

ت ٝ َظٍ اإلاخُلباث، وبخضار ت الالػمت الؾخحراص الؿل٘ الغؤؾماُل حر اإلاىاعص اإلااُل الهاصعاث حٗض مهضعا مهما لخٞى

ب وجلٗب صوع  ا مهضعا مهما ال٦دؿاب اإلاهاعاث والخبراث والخضٍع  ٖلى صٞ٘ الضو٫ اإلادٟؼاإلاخُىعة ٦ما حٗض ؤًً

ض مً ألاؾىا١ الخاعظُت مما ؾُضٞٗها بلى جدؿحن مؿخىي ج٣ضمها الخ٨ىىلىجي بهٟت اإلادى  ٦دؿاب اإلاٍؼ

٘ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي  .مؿخمغة، ألامغ الظي ًى٨ٗـ في نىعة مباقغة في ٞع

 .الصادزاث وشيادة ؤلاهخاحيت الكليت لعىامل ؤلاهخاج - 3 - 2

٘ الكضًضةبن ٖملُت الخىؾ٘ في الهاصعاث جاصي بلى اإلاىاٞؿت   ٘ ٞبٟٗل بحن اإلاكاَع  اإلاىاٞؿت جضزل مكاَع

ٍاث ؤلاهخاظُت ال٩لُت لٗىامل ؤلاهخاط،  لُت جؼصاص مؿخى ٘ ؤ٢ل ٦ٟاءة، ٖو ظضًضة ؤًٞل وؿبُا وجسغط مكاَع

٘ مؿخىي بهخاظُتها ٞتزصاص  غاث الدجم ال٨بحر، مما ًٞغ ٘ اإلادلُت اإلاؿخمغة مً ٞو وبالخالي حؿخُٟض اإلاكاَع

٘ اإلادلُت باألؾىا١ الضولُت للخهى٫ ٖلى  ظا ما ًاصي بلى عبِ اإلاكاَع ؤلاهخاظُت ال٩لُت لٗىامل ؤلاهخاط لضيها، َو

ت جغجبِ بك٩ل مؿخمغ م٘ ألاؾىا١  لها للٗمل في بِئت جهضًٍغ ل، مما ًَا الٗمالث ألاظىبُت الالػمت للخمٍى

. اإلادلُت ألاظىبُت

. مظاهمت الصادزاث في الىاجج الداخلي الخام- 3

 وعثِس ي في خغ٦ت الخجاعة الخاعظُت بك٩ل ٖام والىمى مدٟؼ ٖىهغبن مؿاَمت الخهضًغ ٧ان وال ًؼا٫  

ظا ٌٗىص   الخىمىي في َظا اإلاجا٫ مً زال٫ خغ٦ت الهاصعاث اإلاخمشلت في لؤلزغالا٢خهاصي بك٩ل زام، َو

 لِـ بال٣ىة ال٩اُٞت ٝػاإلاذالؿل٘ واإلاىاص ألاولُت مشل الٛضاء واإلاىاص الخام واإلاٗاصن والىِٟ الخام، ول٨ً َظا 

ل   الىامُت الؾُما جل٪ البلضان التي ماػالذ في بضاًت اإلاجخمٗاث مشل مجخمٗاثالتي ججٗله ٢اصعا ٖلى جدٍى

 ٢لُلت م٘ بًِل بطا ما اعجبِ َظا ال٣ُإ بغواتمغاخل الخىمُت الا٢خهاصًت، ؤما باليؿبت لؤلزغ الخىمىي ٞهى ى

ني، ٞمشال خالت ٢ُإ الخهضًغ باليؿبت للمٗاصن الظي ٌٗخبر ٢ُإ مىٗؼ٫ ًٖ  ب٣ُت ٢ُاٖاث الا٢خهاص الَى

ٍغ في بٌٗ البلضان زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مشالٍؤظؼاء الا٢خهاص، خُض جم ث لي يالىداؽ في الل ٍو

 مً ٢بل الاؾدشماع ألاظىبي، ول٣ض ٧اهذ ٖملُت ؤلاهخاط ب٨شاٞت عؤؽ ما٫ واؾخسضام ٖضص مالحزًاوال٣هضًغ في 

ت التي ٧اهذ حؿخىعص ب٣ُت٢لُل مً الٗما٫ اإلادلُحن ومٗٓم   ٖىانغ ؤلاهخاط مشل ؤصواث الٗمل واإلاىاص الٛظاُث

مً الخاعط، و٦ظل٪ بٌٗ مىا٢٘ ؤلاهخاط، ؤما الخضزل الىاجج مً ٢ُإ الخهضًغ ٣ٞض ًدى٫ بلى الخاعط مً 

 .2 الٛىُتالُب٣ت٢بل اإلاال٨حن ألاظاهب ؤو ًظَب بلى ٢لت مً 
 

                                                                 

، م - 1 تي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .286ٖبض الغخمً ٌؿغي ؤخمض، مدمض ؤخمض الؿٍغ

، م -  2 ص ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ٤ُ هجٟي، مدمض نالر جغ٧ي ال٣َغ  .181، 180ؾالم جٞى
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 .طياطت الاطخيراد وعالكتها بالىمى الاكخصادي: زاهيا 

جُت الخهيُ٘ ب٣هض  لجإث  الٗضًض مً الضو٫ الىامُت مىظ نهاًت الخغب الٗاإلاُت بلى جبني ؾُاؾت بؾتراُج

بخال٫ الىاعصاث وطل٪ بؿبب اهسٟاى خهتها مً اإلاىخجاث ألاولُت اإلاهضعة في ألاؾىا١ الضولُت وجؼاًض العجؼ 

ا ً مضٖٞى جُت ؤنبدذ ؤ٦ثر قٗبُت واعجبُذ بذجت خماًت الهىاٖاث الىاقئتثفي مىاٍػ . َا، ٞهظٍ ؤلاؾتراُج

 .أهميت إطتراجيجيت إخالل الىازداث- 1 

َاٖنى بةخال٫ الىاعصاث بهخاط الضولت مىخجاث مدلُت بض٫  ن  مً بلضان ؤزغي، ؤي ؤن جيخج ما اؾخحراص

ه  حر الخماًت اإلادلي وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ زل٤ الؿى١ مدلُاجدخاط بُل  للهىاٖت التي جضزل مدل الىاعصاث وجٞى

جُت التي حؿعى  جُت بخال٫ الىاعصاث هي جل٪ ؤلاؾتراُج خاولت بخال٫ مدل لمال٩اُٞت لهظٍ الهىاٖت، ؤما بؾتراُج

ت لئلهخاط والٗغى، ول٣ض جم اللجىء بلى َظٍ حالؿل٘ اإلاؿخىعصة ٖاصة ؾلٗا اؾتهال٦ُت جامت الهى٘ بىؾاثل م ُل

ذ جُت مً ٢بل الضو٫ الىامُت في ؾىىاث الخمؿِىاث والؿخِىاث، ؤًً ٖٞغ ؤؾىا٢ها الٗاإلاُت مً  ؤلاؾتراُج

ت،  نها الجاٍع اث لهظٍ الضو٫ عجؼا في مىاٍػ اإلاىخجاث ألاولُت جغاظٗا في الٗىاثض، ٦ما قهضث مىاػیً اإلاضٖٞى

ًاث الضو٫، خُض ال جؼا٫ الٗضًض مً  و٧اهذ الدجج في طل٪ ٧ىن ؤن الخهيُ٘ ٌٗخبر طا ؤَمُت ٦بري ال٢خهاص

غاى  جُت ألؾباب ؾُاؾُت وا٢خهاصًت، ٞهي حٗمل ٖلى جىمُت ؤلاهخاط اإلادلي أٚل الضو٫ جدب٘ َظٍ ؤلاؾتراُج

ٍ مً الخاعط جُت بخال٫ الىاعصاث باألؾاؽ ٖلى بىاء ،1الاؾتهال٥ ٞٗلي ٖىى ًٖ اؾخحراص  ٦ما حٗخمض بؾتراُج

٢اٖضة مً الهىاٖاث حٗمل ٖلى جلبُت ظل اخخُاظاث الؿى١ اإلادلي مً الؿل٘ الاؾتهال٦ُت، وطل٪ ٖىيا ًٖ 

حر البضًل اإلاالثم للىاعصاث، مً خُض الؿٗغ  َا مً صو٫ ؤظىبُت، ٦ما ًخىظب ٖلى َظٍ الهىاٖاث جٞى اؾخحراص

ت بةظغاءاث مضٖىمتوالجىصة اإلاُلىبحن، ختى وبن ٧اهذ َظٍ الهىاٖاث   .2 وصٖم مً َٝغ الضولتخماُث
تها البض وؤن حٗخمض ٖلى الخماًت الجمغ٦ُت وخهو الىاعصاث   ٗاُل ا ٞو وختى ٩ًىن لهظٍ الؿُاؾت جإزحَر

ض نعى ال٣ُىص ٖلى اؾخحراص جل٪ الؿل٘ التي ٝإلهخاط اإلادلي، ٞمً زال٫ ٫التي جدى٫ صون مىاٞؿت الىاعصاث  ٍع

ت، ٕ في وي٘ ؤًٞل مً اإلاىخج ألاظىبي مً خُض اإلاىاٞؿت الـاإلادلياإلاىخج  َا باإلهخاط اإلادلى، ًهبذ٫بخال ٍع

ا وجهبذ ٚحر ٢اصعة ٖلى مىاٞؿت الـٝ ٟت ٖلى ؾٗغ الؿلٗت اإلاؿخىعصة ًغجٟ٘ ؾَٗغ ٖت ٫بٗض بياٞت الخٍٗغ

 بلى الاؾدشماع في مشل َظٍ الهىاٖاث التي ج٣ىم بةهخاط َظٍ الؿلٗت، ومً اإلادلُت اإلاىاعص اججاٍاإلادلُت، وبالخالي 

٤ ٖىضما اإلاخى٢٘ ٠ ؤلاهخاط، زانت بطا ٧اهذ حٗمل ٞو  جىمى َظٍ الهىاٖاث ٩ًىن بةم٩انها جسٌُٟ ج٩اُل

ًاث الدجم، وهدُجت   ٣ِٞ للؿى١ اإلادلي لِـ لضيها ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاط صون خماًت، ًهبذ لظل٪ا٢خهاص

وبىاءا ٖلى الظي ؾب٤ ٞةن ال٨شحر مً مخسظي ال٣غاعاث الا٢خهاصًت في صو٫ . وبهما بالخهضًغ بلى الخاعط

جُت بخال٫ جُت اإلامهضة  الىامُت ًىٓغون بلى بؾتراُج جُت جىمُت لخُب٤ُالىاعصاث، بإنها ؤلاؾتراُج  بؾتراُج

بتالهاصعاث، وهٓغا  خماص ٖلى الظاث وبىاء ٢اٖضة لٚغ ت، وؾهىلت جدهُل نىاُٖت َظٍ الضو٫ بااٖل  مخىٖى

جُت ًجٗل الٗضًض منها جًٟل ظمغ٦ُتبًغاصاث   .3 بخال٫ الىاعصاثاؾتراُج
                                                                 

، مظ٦غة "ؤزغ جىمُت الهاصعاث ٚحر الىُُٟت ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، صعاؾت خالت اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت و الهٛحرة: " مهُٟى بً ؾاخت-  1

ت، اإلاغ٦ؼ الجامعي بٛغصاًت،    .34، م 2011-2010لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ، جسهو ججاعة صوُل

، م -  2  .194زالض مدمض الؿىاعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ا ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الضو٫ الىامُت م٘ ؤلاقاعة بلى خالت الجؼاثغ، صعاؾت جدلُلُت و٢ُاؾُت : " قا٢ىع ؾمحرة-   3 غ الخجاعة الخاعظُت وؤزَغ جدٍغ

، مظ٦غة م٣ضمت  يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في الا٢خهاص وؤلاخهاء الخُب٣ُي ، جسهو جدلُل وا٢خهاص ٢ُاس ي، "2009-1970للٟترة 

 .123، م 2012-2011الجؼاثغ، -اإلاضعؾت الٗلُا لئلخهاء و ؤلا٢خهاص الخُب٣ُي



الىمى الاكخصاديبالفصل الثاوي                                                                الاهفخاح الخجازي وعالكخه   

 

 
61 

 .الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادي في الجصائس: اإلابدث السابع

ت مً الٗىانغ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت التي بطا جٟاٖلذ م٘   بن الا٢خهاص الجؼاثغي ًخإزغ بمجمٖى

ً آ٢خهاص ابًٗها ؤهخجذ خالت َظا الا٢خهاص وماقغاث ؤصاثه، ٞهظا الا٢خهاص قإن ؤي  زغ ؾىاء ٧ان في الَى

ؤوال ؤن الا٢خهاص مغ : ٖضًضة مً ٖىامل ؤَمُتهاالٗغبي ؤو في الٗالم، ٞخإزظ مخابٗت جُىع الا٢خهاص الجؼاثغي 

غ ٌ بمغخلت اهخ٣ا٫ و جدى٫ مً ا٢خهاص ٢اثم ٖلى الخسُُِ اإلاغ٦ؼي وال٣ُإ الٗام بلى الخهاص ًخم جدٍغ

ٗت بمٗضالث  في ال٣ُاٖاث ٚحر اإلاغجبُت باإلاىاعص الُبُُٗت کالىِٟ والٛاػ، والشاوي ؤن الا٢خهاص وطل٪ ؾَغ

ٍاث ؤؾُىعٍت مً الخ٣لباث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت، ؤما باليؿبت للٗامل الشالض  الجؼاثغي مغ بمؿخى

لى عؤؾها ألامم اإلاخدضة مغشر للخدى٫ بلى  َى ؤن الا٢خهاص الظي ٧ان مغشخا مً َٝغ الجهاث الضولُت ٖو

. ا٢خهاص نىاعي مخ٣ضم

جُا،   ٘ بلى ا٢خهاص الؿى١ جضٍع باصعث الجؼاثغ بٗض الخدىالث ال٨بحرة التي قهضَا الٗالم في الخدى٫ الؿَغ

ٍ ٖلى  خُض ٧اهذ الغ٢ابت ؤمغ يغوعي للخض مً الاؾخحراص اإلا٨ش٠ وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ وي٘ ٢ُىص وقغو

، ل٨ً بٗض ٞكل باإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن في الخجاعة الخاعظُت باؾخسضام ٖضة وؾاثل کمغا١ ة ؾٗغ الهٝغ

ً، خُض اجسظث  َظٍ الؿُاؾت، اٖخمضث الجؼاثغ ٖلى بظغاءاث ومٗاًحر مىاؾبت م٘ الىي٘ الا٢خهاصي الَغ

 هٓام جدٍغغ ألاؾٗاع جسهُوبنالخاث ؤؾاؾُت زانت بلٛاء ال٣ُىص ال٨مُت ٖلى واعصاث الؿل٘، و٦ظا 

ت مً  لب اإلاىخجاث وبٓهىع ؤلانالخاث الا٢خهاصًت اؾخضٖذ الجؼاثغ جدًحر وبٖضاص مجمٖى باليؿبت أٚل

ىُت حٗمل وحؿاَم في جغ ت التي جاصي لخدٍغغ الخجاعة الخاعظُت، وبوكاء ٖضة ماؾؿاث َو ًت ١ال٣ىاٖض ال٣اهىُه

غ ا٫ ًام بٗملُاث الخجاعة الخاعظُت ٖلى اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، وبظل٪ ًخم بُٖاء الىاعصاث ١وجٍُى

ت زاعط اإلادغو٢اث مالثمت م٘ الؿُاؾت الا٢خهاصًت طوالهاصعاث م٩اهتهما وث ؾُض ؾُاؾت اؾخحراصًت وجهضًٍغ

ت لىجاح ٖملُت الخىمُت وبٗض الىمى الا٢خهاصي  .ٞهي يغوٍع

 .كياض الاهفخاح الخجازي في الجصائس:  اإلاطلب ألاول

ت اإلاخمحزة باٖملُتبن   ٞخاخها الا٢خهاصي اإلاغجٟ٘ ٖلى الٗالم الخاعجي ن الخجاعة الخاعظُت الجؼاثٍغ

ها   في مؿخىعصاتها م٘ ٖضص مدضوص مً اإلاٍٟغواٖخماصَا ٖلى جهضًغ مىخج ؤولي واخض، باإلياٞت بلى جىٖى

حن، خُض ؤن َىا٥ ٖضة ٖىامل جٟؿغ صعظت الاهٟخاح الخجاعي جسخل٠ مً بلض بلى آزغ واهُال٢ا  الكغ٧اء الخجاٍع

ت مً اإلااقغاث الا٢خهاصًت ل٣ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي مً ؤبغػَا ما نمً َظا الؿُا١   :1ًليظض مجمٖى
 .مؤشس الاهفخاح الخجازي على الخازج: أوال

 (الاؾخحراص والخهضًغ)ج٨مً ؤَمُت َظا اإلااقغ في ؤهه ًضلىا ٖلى مضي مؿاَمت الخجاعة الخاعظُت بك٣يها  

ً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الجؼاثغي، وبخٗبحر آزغ ٞةهه ًىضر مضی اٖخماص   ٖلى للبلض الا٢خهاصي اليكاٍفي ج٩ٍى

 .َظٍ الضولت٫الٓغوٝ الؿاثضة في ؤؾىا١ الخهضًغ والاؾخحراص 

 .مؤشس السطىم الجمسهيت للخجازة الخازحيت: زاهيا 

ا مً ماقغاث الاهٟخاح التي ج٣ضم مٗلىماث ًٖ مؿخىي اإلاباصالث   حَر بهٝغ الىٓغ ًٖ حجم الخجاعة ٚو

٣ت : ن الغؾىم الجمغ٦ُت ؤو الخىاظؼ ٚحر الجمغ٦ُت مشلٕالىاججت  هٓام الخهو ؤو الترازُو، وحٗخبر ٍَغ

                                                                 

، م -  1 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .284،290ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ
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ُٟت٢ُاؽ الاهٟخاح الخجاعي بالخىاظؼ الجمغ٦ُت ٚحر   نٗبت للٛاًت، خُض جُغح مك٩لت جدضًض ٢ُمتها الخٍٗغ

زغ، آل، ٞةن مؿخىي الخاظؼ ًم٨ً ؤن ًسخل٠ مً بلض بها٦مُا، وختى بطا جم٨ىا مً ٢ُاؽ ال٣ُمت التي جخٗل٤ 

ظا ًخى٠٢ ٖلى وجحرة الاؾخسضام وجٟؿحر الخاظؼ مً ٢بل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت  الخغمان مً عزهت )َو

 في الجؼاثغ ظغث الاهٟخاحٞمً ؤظل م٣اعهت صعظاث  (الاؾخحراص ًم٨ً ؤن ًىجم ًٖ خضور ٞؿاص في طل٪ البلض

 .اإلاؿى٢ت الٗاصة ٖلى اؾخسضام مخىؾِ الغؾىم الجمغ٦ُت البؿُِ اإلاٟغوى ٖلى اإلاىخجاث
. Sachs et Warnerمؤشس : زالثا

٣ت مسخلٟت جماما ل٣ُاؽ صعظت الاهٟخاح ٣ًSachs et Warner ( 1995)ترح    في ٌٗخمض خُض في جدلُله ٍَغ

٣ىم بخهي٠ُ البلضان بطا ما ٧اهذ مىٟخدت ؤو مىٛل٣ت  ت، ٍو ت مً ؤصواث الؿُاؾت الخجاٍع طل٪ ٖلى مجمٖى

ت ٣ا للمٗاًحر الخاُل : ٖلى الخجاعة الخاعظُت ٞو

ُٟت، بط ال ًجب ؤن جٟى١  -1 حر الخٍٗغ ُٟت ٚو  ؛مً ٢ُمت اإلاىخج% 40مٗیاع الخىاظؼ الخٍٗغ
 ؛(زال٫ الؿبُٗىاث والشماهِىاث % 20مٗیاع خهت الؿى١ الؿىصاء بط ال ًجب ؤن جٟى١   -2

 ؛هٓام اقترا٧يمُٗاع الىٓام الؿُاس ي بط ال ًجب ؤن ٩ًىن  -3
 .الخهضًغمٗیاع جضزل الضولت بط ال ًجب ؤن جدخ٨غ ٢ُإ  -4

 .مؤشسي الترن والخىىع الظلعخين: زابعا

نِب َظا اإلاىخج في ألاؾىا١ مدل ن مىخج ما ؤو صولت ما، ٦ما ًىضر جغ٦ؼًىضر َظًً اإلااقٍغً صعظت  

 n/1و (ل٤ٍ حكحر بلى وظىص جغ٦ؼ موالتي )1الضعاؾت والتي ًخم الخهضًغ بليها، وجتراوح ٢ُمت َظا اإلاُٗاع ما بحن 

ت)  (.والتي حكحر بلى وظىص جىػَ٘ مدؿاوي باليؿبت للهاصعاث الهىاُٖت الجؼاثٍغ

 ۔(ألاوهكخاد)مؤشساث مؤجمس ألامم اإلاخددة للخجازة والخىميت : خامظا

ؿخسضم ُٞه   ت، َو ًا اإلاخٗل٣ت بالخىمُت والؿُاؾاث الخجاٍع ٍا ج٣ٍغغ خى٫ ال٣ًا جهضع مىٓمت ألاوه٨خاص ؾىى

غ ت مً اإلااقغاث الا٢خهاصًت ل٣ُاؽ الخجاعة الخاعظُت للبلضان اإلاكاع٦ت في َظا الخ٣ٍغ  .مجمٖى
 .مؤشس معدالث الخبادل الخجازي واللدزة الشسائيت للصادزاث- 1
 ما، ص للخٗبحر مً صعظت اهٟخاح بلمااصٌٗخبر ماقغ مٗضالث الخباص٫ الخجاعي مً بحن اإلااقغاث ألا٦ثر اؾخش 

اصة  كحر اعجٟإ َظا اإلااقغ بلى ٍػ  واهسٟايه الخباص٫ الخجاعي، مٗض٫ َظا البلض مً زال٫ جدؿحن اهٟخاحَو

ٟؿغ َظا  ٌكحر بلى جضَىع مٗضالث الخباص٫ الخجاعي لهظا البلض، ومً زم جغاظ٘ صعظت اهٟخاخه في ٞترة مُٗىت، ٍو

 .م مباصلتها بىخضة ناصعاث الىخضةثاإلااقغ ٖضص الىخضاث اإلاؿخىعصة التي ي

سخل٠ ًٖ اإلااقغاث الؿاب٣ت ولِـ ججضع٦ما   ًىظض ماقغ آزغ ٣ًِـ صعظت الاهٟخاح، ٍو  ؤلاقاعة بلى ؤهه 

له ٖال٢ت بالهاصعاث ؤو الىاعصاث ؤو بإحجام الخجاعة الخاعظُت، وبهما ماقغ ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب الجٛغافي للبالص، 

، وخؿب (الخ.... َل ٣ً٘ ٖلى الؿاخل ؤو بلض صازلي ؤو صخغاوي  )٧اإلاؿاخت الجٛغاُٞت مى٢٘ البلض الجٛغافي 

ا، زانت وؤن  َظا اإلااقغ ٞالضولت التي جمل٪ مؿاخت ظٛغاُٞت ٦بحرة ومُلت ٖلى الؿاخل حٗخبر مىٟخدت ججاٍع

لُه   َظا اإلااقغ صعظت َا بًهى٠ للمٗاًحر التي َب٣االخجاعة الخاعظُت حٗخمض في خغ٦تها ٖلى اإلاىاوئ والبىازغ ٖو

ا ألهه طاث، ٞالجؼاثغ بلض مىٟخذ ثياهٟخاح الا٢خهاص غ ٖلى مؿاخت ظٛغاُٞت ٦بحرة ًذاَع ٖاقغ صولت في )ٞو

، ل٨ً َظا اإلااقغ حٗغى بلى اهخ٣اصاث ٦بحرة مً خُض ( ٧لم1500ؤ٦ثر مً ) ٖلى الؿاخل مُلتو (الٗالم
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و٫ بدغي ٦بحر ول٨نها ٚحر مخٟخدت ٍ، ٨ٞشحر مً الضو٫ جخمخ٘ بمؿاخت قاؾٗت وؤؽصَااإلاٗاًحر التي اٖخم

 .وال٨ٗـ صخُذ

" جأزس الصادزاث الىفطيت"أزس الاهفخاح الخجازي على الىمى الاكخصادي : اإلاطلب الثاوي

ت لؿىت ث ل٣ض  ت الٗغُب ت ومنها الجؼاثغ مً َغ١ ج٣ٍغغ الخىمُت ؤلاوؿاُه ، بإنها 2002م ون٠ الضو٫ الٗغُب

ا، ٦ما ؤ٦ض الخ٣ٍغغ ؤن َىا٥ ٞجىة جٟهل بحن زغواث البالص مً  م ٢لت همَى ؤ٦ثر الضو٫ الٛىُت في الٗالم ٚع

ٍاث الم ت ثظهت واإلاؿخى ت مً ظهت ؤزغي٫صُه  .لخىمُت البكٍغ

 .أداء الصادزاث في الجصائس: أوال  

 الٗامل ألاؾاس ي الظي ًخد٨م في الخىاػهاث ال٨بري جمشلإلادغو٢اث، ٞهي ٫ؾُُغة ٧لُت بجخمحز ناصعاث الجؼاثغ 

ت التي اٖخمضث ٧اهذ ٢اثمت في ق٣ها اإلاالي ٖلى اإلاىاعص اإلاخإ جُاث الخىمٍى ًت مً جهضًغ ث٩ٞل الاؾتراُج

ت الٗاإلاُت، باإلياٞت  اإلادغو٢اث، وما جٟغػٍ لى َظا ٞةن مبُٗاث بالخ٣لباث الخانلت في الؿى١ البتروُل

ى ما ٨ٌٗـ صعظت اعجباٍ الا٢خهاص الجؼاثغي اإلادغو٢اث ٩ي، َو طٍ الٗملُت وما ًُغؤ به حؿٗغ بالضوالع ألامٍغ

 .1ج٣لباثٖليها مً 
ض ًٖ ٝ بوتهُمًبن ناصعاث اإلادغو٢اث   ت، ٞهي جمشل وؿبت جٍؼ % 97ة باعػة ٖلى الهاصعاث الجؼاثٍغ

ت مً الخجاعة الخاعظُت ل٩ل  (2009- 1990)لت الٟترة ٍي ت اإلاخإُج ظٍ اليؿب ح٨ٗـ خؿاؾُت اإلاىاعص اإلااُل َو

الخٛحراث الخانلت في ؾى١ الىِٟ الٗاإلاُت، ٦ما جبرػ ألاَمُت التي ًخمخ٘ بها ٢ُإ اإلادغو٢اث في مسخل٠ 

، ؤما ًٖ الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى َظٍ ًب٣ىالىمى الا٢خهاصي  الخىاػهاث الخاعظُت، ؤما

 1996اإلادغو٢اث الػالذ جمشل وؿبا يُٟٗت ظضا في حجم الهاصعاث ال٩لُت، و٢ض سجلذ ؤ٦بر وؿبت لها ؾىت 

. مً الىاجج الضازلي الخام% 2ٖضي ث ثلممً بظمالي الهاصعاث، ٦ما ؤنها % 5.46بمٗض٫ 

 .جأزير أطعاز الىفط على معدل الىمى الاكخصادي: زاهيا 

 .العىامل اإلاؤزسة في همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي- 1 

 . 2وهيٖىامل ؤؾاؾُت جازغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي ر َىال٪ زال
 .معدل التراهم في الدخل الىطني - 1 - 1

نيالضزل  إن  ؾم بلى جغا٦م واؾتهال٥، والترا٦م يغوعي لٗملُت بٖاصة ًى٤ الاؾخسضام مً خُض الَى

سُت الا٢خهاصًت ؤن مٗض٫  ني ٌؿمذ ٣ِٞ بةٖاصة ؤلاهخاط % 10ؤلاهخاط، وجُٟض الخجغبت الخاٍع مً الضزل الَى

البؿُِ، ؤي ٌؿمذ بالخٟاّ ٖلى حجم بهخاط الشىعة الجضًضة الؿاب٣ت، بمٗنى آزغ ًامً مٗض٫ همى ٌؿاوي 

ٌ ؤلاَخال٧اث، و٧ل  ظا مٟهىم ألن َظا الدجم مً الترا٦م ًخجه هدى الاؾدبضا٫ والخجضًض لخٍٗى الهٟغ، َو

٠، ؤي ما ههه٣ُت جغا٦م بياُٞت جامً وؿبت همى مُٗىت لها ٖال٢ت في  اًت اإلاُاٝ بمغصوصًت عؤؽ اإلاا٫ اإلاْى

 ٠ ني، التي ما هي بال ٖال٢ت الثروة الجضًضة اإلاىخجت بذجم عؤؽ اإلاا٫ اإلاْى ُٗت الا٢خهاص الَى ٌؿمى َع

ني ًخضر ؤن  ُٗت الا٢خهاص الَى غوعي إلهخاظها، وبالٗىصة بلى مك٩لت الترا٦م ٢بل الضزى٫ في جٟانُل َع واًل

ظا ًٟؿغ بلى خض ک%15مخىؾِ حجم الترا٦م زال٫ ال٣ٗض اإلااض ي في الجؼاثغ لم ًخجاوػ  یغ ي٠ٗ وجاثغ ب، َو

. اإلاد٣٣تالىمى 
                                                                 

، م - 1 ؼ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .302،303ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ

، م-  2 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .304،305ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ
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 .العالكت بين ألاحىز وألازباح- 2 - 1

ت بحن ألاظىع وألاعباح في الجؼاثغ   اح، واإلاٗغوٝ ؤن الٗال٢ت بحن بعؤ %75ؤخىع و %25هي بن الٗال٢ت الخاُل

ض ؤو ثوهيؤعباح % 40ع ووؤط% 60ألاظىع وألاعباح في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت، هي  + - )٢ٌ بدضوص ن جٍؼ

ت اإلاخُىعة، ألن الُب٣ت اإلاال٨ت والخا٦مت ٞيها حعي جماما ؤن (20%  خؿب ٧ل بلض مً البلضان الغؤؾماُل

ل٣ضعة ٫يه ياهسٟاى مؿخىي ألاظىع ًٖ خض مٗحن ؾُاصي بلى ؤلايغاع ب٩ل الخُىع الا٢خهاصي مً زال٫ جس٠

ت التي ؾخازغ ؾلبا ٖلى الُلب مما لً ٌؿمذ لعجلت ؤلاهخاط باالؾخمغاع  .الكغاُث
 .مسدودًت زأض اإلاال - 3 - 1

ني، ًخضر حجم اإلاك٩لت مً ظهت، والاخخُاَاث % 20التي ال جهل بلى ؤ٦ثر مً   مً مجمل الا٢خهاص الَى

ظٍ  تص هي مى٣ُُت وبالذالاخخُاَاثالهاثلت اإلام٨ىت لخلها، َو  :عط خؿب ألاَمُت الخاُل

ا بحن ألاظىع وألاعباح -  ؛حُٛحر الٗال٢ت ظظٍع

 .ٞ٘ ٖاثضًت عؤؽ اإلاا٫ع -

ٗت الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت للجؼاثغ، ٞةن ؤصاء الا٢خهاص الجؼاثغي ٌٗخمض اٖخماصا ٦بحرا ٖلى زالزت ٍهٓغا لل  ُب

 :٦بري هيٖىامل 

 ؛البِئت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ٖمىما وؤؾٗاع الىِٟ ٖلى وظه الخهىم -

ا ٖلى ال٣ُإ الؼعاعي -  ؛الٓغوٝ اإلاىازُت وجإزحَر

 .طث بالٟٗل ؤو التي ماػالذ في مغخلت الخىُٟظ في ٞترة مً الؼمًه٠هضج بغامج ؤلانالح التي  -

 .الىمى الاكخصادي وأطعاز الصادزاث الىفطيت- 2

اعجٟاٖا ٢ُاؾُا ألؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت التي ػاصث ؤ٦ثر مً  2006-2005-2004قهضث ؾىىاث   

ٍاث اإلاغجٟٗت ألاؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت بلى  م٨ً بعظإ اإلاؿخى ٍاتها، ٍو ٠ٗ لخهل بلى ؤٖلى مؿخى اًل

٩ا   وصو٫ ؤزغي، مما والهىضٖضة ٖىامل منها، الؼٍاصة ٚحر اإلاخى٢ٗت للُلب ٖلى الىِٟ وباألزو في الهحن وؤمٍغ

ت ؤو الم ل٣ت في صو٫ ؤوب٪، و٦ظل٪ الٗىامل الجُىؾُاؾُت مشل ٖضم اؾخ٣غاع ٢ٙلو مً َا٢ت ؤلاهخاط الٟاًث

جزوٍال وظىعظُا وهُجغٍا، بياٞت بلى اإلاؿخىي الٗالي  ألاويإ ألامىُت والؿُاؾُت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، ٞو

ضم  ًتهامً اإلاًاعباث اإلاؿخ٣بلُت للىِٟ، وال٣هىع في ٖال٢ت الخهُٟت ألامٍغ٨ُت، ٖو ة الُلب ٌ إلاىاط٦ٟا

غة اليؿبُت للمكخ٣اث اإلاخىامي  ٖلى اإلاىخجاث الىُُٟت في يىء الدكضًض ٖلى مىانٟاتها مً ظهت، والٞى

ت  ث يمً هُا١ الٗغى الٗالي مً ظهت ؤزغي، و٢ض جغجب ٖلى َظا الاعجٟإ يعبخخىي مً ال٪المالىُُٟت ٖاُل

ٍ ه٠واإلاؿتهل٨ت لل ججتنجضاُٖاث ا٢خهاصًت ٖضًضة ؾىاء ٖلى ؤصاء الا٢خهاص الٗالمي ؤو ٖلى ا٢خهاص الضو٫ الم

خى٫ جإزحر اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي بهٟت ٖامت والىمى الا٢خهاصي بهٟت زانت ٣ٞض 

ت مً ال٣ُمت اإلاًاٞت للهىاٖت  اصة ٖىاثض الهاصعاث الخ٣ىُت التي حك٩ل وؿبت ٖاُل ؤصي َظا الاعجٟإ بلى ٍػ

جُت، وبالخالي مؿاَمتها في همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي   الا٢خهاص الجؼاثغي جغجبِ مىظ ٞمؿحرةؤلاؾتراُج

َُت ل٨ً الىمى ه٠ٍ في اإلا٣ام ألاو٫، و٢ض اؾخمغ الىي٘ م٘ اؾخمغاع الُٟغة ا٫ٝمؿحرة اًلبالؿبُٗىاث 

ىا لخُاعاث زاعظُت اإلايكإ، ٞالُٟغة ا٫ َُت ألاولى ه٠الا٢خهاصي اإلاغجبِ بخ٣لباث ؤؾىا١ الىِٟ ٧ان وماػا٫ َع
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ثغي في ؤوازغ الؿبُٗىاث جالقذ في الشماهِىاث وؤواثل الدؿُٗىاث هٓغا للخ٣لباث االتي ؤوٗكذ الا٢خهاص الجؼ

 .ث ؤؾٗاع الىِٟ في الٗالمبالخاصة التي ؤنا
 .الىمى الاكخصادي وعائداث الصادزاث الىفطيت:  زالثا

بطا ٧ان همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٌٗخمض ٖلى خغ٦ت ؤؾٗاع الىِٟ، ٞمً البضًهي ؤن اعجٟإ ؤو اهسٟاى  

في الجؼاثغ حك٩ل ٝا باعجٟإ ؤو اهسٟاى ٖاثضاث الهاصعاث الىُُٟت ١يرالىمى الا٢خهاصي ًغجبِ اعجباَا و

ت ؤ٦ثر مً  ت وبطا ث% 85الٗاثضاث البتروُل بٗىا مؿحرة الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، ثمً الٗاثضاث ؤلاظماُل

ا مً الىمى اإلاغجٟ٘ في الؿبُٗىاث مغوعا بالغ٧ىص الا٢خهاصي زال٫ مهالخٔ الخٟاوث اإلاخإعجر  بَى ٖىصا َو

 في ؤواثل ال٣ٗض مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغً ٧ان اهخٗاقا مباقغا الاؾخصىاجي، ونىال بلى الىمى الشماهِىاث

 .ؾى١ الىِٟبللخ٣لباث الخاصة التي ٖهٟذ 

 "جأزير الىازداث"أزس الاهفخاح الخجازي على الىمى الاكخصادي: اإلاطلب الثالث

غاثب الجمغ٦ُت ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة   جُت الاؾخحراص في ؤي صولت ٖلى يغوعة ٞغى اًل حٗخمض بؾتراُج

ُت، ول٨ً ٢ض ًترجب ٖلى  بُٛت خماًت اإلاىخجاث والهىاٖاث اإلادلُت مً الخضَىع ؤمام جىاٞؿُت ألاؾٗاع والخٖى

ت ٢ض ًازغ  ض مً ٞغى الغؾىم الجمغ٦ُت ؤمام خغ٦ت اإلاىخجاث الهىاُٖت النهاُث َظا ؤلاظغاء ؤزاع ظاهبُت ٞاإلاٍؼ

اَُت الا٢خهاصًت، مشل اهسٟاى صعظت  ؾلبا ٖلى ؤلاهخاط الهىاعي والاؾتهال٥ مً الؿل٘ الهىاُٖت والٞغ

الخسهو وج٣ؿُم الٗمل، هٓغا ألن الضو٫ في َظٍ الخالت لً جيخج الؿل٘ التي جخمخ٘ ٞيها بمحزة وؿبُت، ٦ما 

اَُت اإلاجخم٘  .ًدضر اعجٟإ في ألاؾٗاع في الؿى١ اإلادلُت، مما ًترجب ٖلُه اهسٟاى ٞع
 .1إطتراجيجيت الاطخيراد في الجصائس: أوال 
ٗخمض َظا البرهامج ٖلى ثاعط ويٗذ الجؼاثغ ٢ُض الخىُٟظ بغهامجا لخدٍغغ ث1994 ؾىت طمً  َا الخاعظُت، َو

ت الاؾخحراص ال٨لى الٗمالء الا٢خهاصًحن، خُض ًخًمً الىظه   لؿُاؾت الاؾخحراص الجضًضاإلابضؤ الٗام لخٍغ

ُت ؾىت  لى ب، الظي جإؾـ 1992ج٨ُٟ٪ آلالُاث اإلاىيٖى َضٝ الخد٨م في مهاصع الٗمالث ألاظىبُت، ٖو

ل الىاعصاث جم الخٗضًل مً َٝغ ل ٖملُاث  مؿخىي جمٍى ٍ الجضًضة لخمٍى البى٪ الجؼاثغي بىي٘ الكغو

مان  ت مماعؾت اإلاغا٢بت ًل لخد٤ُ٣ الجضًض اليكاٍ الاؾخحراص االاؾخحراص، وؤُُٖذ للبىى٥ اإلاٗخمضة مؿاوُل

ا  .ًم يماهاث مىاؾبت و٦ُٟلت بضٞ٘ زمً الاؾخحراص ؤو زضمت ال٣غى اإلا٣ٗىصص ؤو ج٤،مً ٢ضعة اإلاؿخىعص ماُل

خم اؾخحراص الؿل٘ والبًاج٘ مً َٝغ ٧ل ا٢خهاصي   ظا ٖلى ؤؾاؽ مٗاًىت بى٨ُت ًمل٪ سجٍو ا، َو ال ججاٍع

ت، ٞمىظ  ُحن ؤنبذ الٗمُل الا٢خهاصي ًمـ ختى 1994مؿب٣ت ويغوٍع غوعة الخٞغ ، وبن لم ٩ًىهىا باًل

 ٖلى الخىُٟظ اهدهغمسجلحن يمً السجل الخجاعي، ُٞم٨نهم الدسجُل في سجل الخٝغ ؤو البًاج٘، ول٣ض 

بٌٗ البًاج٘، وطل٪ بالخىا٤ُٞ م٘ الخُب٣ُاث الٗامت اإلاخ٤ٟ ٖليها في الخجاعة الضولُت، وؤنبدذ ال٣ُىص 

ٟت الجمغ٦ُت الىؾُلت الىخُضة 1995ألازحرة ٖلى الاؾخحراص مىي٘ بلٛاء في ظاهٟي  ، وظٗلذ مً الخٍٗغ

ت باؾخصىاء زُىاث  واإلاًٟلت الؿُاؾاث الاؾخحراص، خُض جد٤٣ ٖملُاث الاؾخحراص صون بظغاءاث بصاٍع

غوعة ألاولى  جُت، ؤو طاث اًل ت ؤلاؾتراُج الؿ٨غ، ال٣هىة،  )الخهٍغذ ؤلاخهاجي إلاؿ٣ُت الؾخحراص اإلاىخجاث الٛظاُث

.  (الخ...ػالض٤ُ٢، ال٣مذ الهلب واللحن، ازًغ الجاٞت وألاع

                                                                 

، م- 1 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .316،217ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ
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. إطتراجيجيت إخالل الىازداث في الجصائس: زاهيا

ه نح٘  جُت بخال٫ الىاعصاث ؤن ًيخج مدلُا ما ٧ان ٌؿخىعص مً ٢بل، ؤو جيخج مدلُا ما جدخاط بُل ي بؾتراُج

خم طل٪ ًٖ ٍَغ٤   الىاعصاث، زل٤ الخماًت ال٩اُٞت مدلل٤ الؿى١ اإلادلي للهىاٖت التي جضزل رمً ؾل٘، ٍو

خم طل٪  ض بخاللها باإلهخاط ٕلهظٍ الهىاٖت، ٍو ، مؿخسضمحن في طل٪ اإلادلين ٍَغ٤ مى٘ اؾخحراص الؿل٘ التي ًٍؼ

ٟت الجمغ٦ُت ؤو ؤصواث ٢ُىص الاؾخحراص  .الخٍٗغ

جُت الخىمُت بالتر٦حز ٖلى ٢ُإ الهىاٖاث الش٣ُلت وجىظه ؤٚلب   ٝ في الجؼاثغ ػاص الخىظه في بؾتراُج

ا  الاؾدشماعاث بليها لم ًمىٗها مً جىظُه ظؼء الاؾدشماعاث بلى الهىاٖاث الخُٟٟت، والتي جد٤٣ بخالال ظؼُث

ما، و٧ان َظا الخىؾُ٘ هاجج ًٖ اؾدشماع طس ينقملذ الهىاٖاث ا٫ٝللىاعصاث،  حَر ت ٚو ًت، والهىاٖاث الٛظاُث

، وؤصي َظا الشماهِىاثال٣ُإ الٗام والخام ٖلى خض الؿىاء، م٘ الؿُُغة اإلاُل٣ت لل٣ُإ الٗام ٢بل 

ٕ الهىاٖاث اليؿُجُت، بال ؤن ٢غاعاث صر مٌٖ الهىاٖاث بلى خض الخهضًغ، ٦ما حبؤلاخال٫ بلى اإلاغوع ب

م ج٨ً ا٢خهاصًت، ألن الاهخ٣ا٫ بلى مغخلت الخهضًغ ج٣خط ي جلبُت خاظاث الؿى١ الضازلُت التي حٗض ٫الخهضًغ 

مشل في ازخالٝ ظىصة اإلاىخج ثالهضٝ ألاؾاس ي مً بوكاء مشل َظٍ الهىاٖاث، ٦ما ؤهىا همل٪ ْاَغة ؤزغي ث

 بلى الخهضًغ، ومً ظهت ؤزغي لٗب اخخ٩اع الضولت للخجاعة الخاعظُت اإلاىخج اإلاخجهاإلاخجه بلى ؾى١ اإلادلُت ًٖ 

اصة بهخاظها، بال ؤن َظٍ الؼٍاصة َاماوالخماًت التي ٞغيتها لهظٍ الؿل٘ صوعا  م جغقى بلى خض جد٣ی٤ ٫ في ٍػ

 .1الهضٝ الظي ؤوكئذ مً ؤظله
ني والضولي الهٗب في   اًت الؿبُٗىاث بلى حُٛحر مؿاع ههاعجإث الجؼاثغ في بَاع اإلادُِ الا٢خهاصي الَى

ت، باٖخماص  الؾخماعاث بحن مسخل٠ ٫ ؤؾاؾا ٖلى جىػی٘ مخىاػن ػمىطط جىمُت ظضًض ًغج٪نؾُاؾتها الخىمٍى

حر ؤلاهخاظُت  .ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت ٚو

 .جلييم مظاهمت الىازداث في الىاجج الداخلي الخام: زالثا 

ٍا مً الخُىعاث لبرهامج جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع والخ٠ُ٨ ا٫الجؼاثغؤْهغث   ي بضؤ ٖام طي ا٫٫ً٪ٌ سجال ٢ى

م اإلاىؾ٘واجٟا٢ُت ، "يابؾاهض"، بضٖم الهىضو١ الى٣ض الضولي في بَاع اجٟا٢ُت 1994  . حؿهُل الخ٣ٍى
، وجد٤ُ٣ بٌٗ الخ٣ضم في مجا٫ اإلاخ٣لبت مىاظهت ؤؾٗاع البترو٫ لى٣ٞض ؤعس ى الاؾخ٣غاع الىاجج ٕ 

بن مداولت الخ٣ُُم التي ؤ٣ٖبذ جىُٟظ مسُِ الخٗضًل . ؤلانالخاث اله٩ُلُت ألاؾاؾُت للىمى الا٢خهاصي

ت - اله٨ُلي ؤْهغث آزاع َظٍ ألازحرة ٖلى الخىاػهاث اإلااکغو غوٍع ٍ اًل الا٢خهاصًت ومضي ٢ضعجه ٖلى زل٤ الكغو

 .صمً ؤظل بٗض وجحرة الىمى الا٢خهاصي مً ظضي

ت في   ا٢خهاصًت خُض ججاوػث بلى -  ٖلى مؿخىي بٖاصة الخىاػهاث اإلاا٦غو مجملهال٣ض ٧اهذ الىخاثج الاًجاُب

خض بُٗض اإلاٗاًحر التي جم الاجٟا١ ٖليها مً بىىص الاجٟا٢ُت اإلابرمت م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي، خُض جم حسجُل 

ت جمشلذ زانت في جد٤ُ٣ ٞاثٌ ث ً طٖضص مً الىخاثج الاًجاُب ت، بٖاصة ج٩ٍى ت اإلااُل اعي ٖلى مؿخىي اإلاحزاُه

جُا مىظ  ، الخض مً وؿبت الخضخم، خُض جغاظٗذ وؿبت الخضخم جضٍع يخ٣ل مً 1996اخخُاَاث الهٝغ  ُل

، 2000 بلى ٚاًت 1998ؾىت % 5، لدؿخ٣غ في ؤ٢ل مً 1997ؾىت % 10م ر 1996ؾىت % 20بلى ؤ٢ل مً % 30

ني للخاعط  ظا ًٟؿغ اهسٟاى جبُٗت الا٢خهاص الَى اصة مؿخمغة بضاًت مً ًٌغ ؤنَٙو ذ ٍػ ظا ما 2003ا ٖٞغ ، َو

                                                                 
1
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لب ال٨لى، و٦ظا ازخالٝ ؤهماٍ ًٍض٫ ٖلى ماقغ الاهٟخاح اإلاتزاًض ٖلى الٗالم الخاعجي بُٛت الاؾخجابت لل

٘ مِٗكت   .1اإلاىاَىحنالاؾتهال٥ زال٫ الؿىىاث ألازحرة وبالخالي ٞع
 .أزس الىازداث على الاطدثماز: زابعا

 بىظه ٖام مً زال٫ ؤزغ الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاٟغويت الاؾدشماعهٓغٍا جازغ ؾُاؾت الاهٟخاح الخجاعي ٖلى  

ت اإلاؿخىعصة الالػمت لالؾدشماع خُض ؤن بخضي وؾاثل جدٍغغ الخجاعة َى  ٖلى مؿخلؼماث ؤلاهخاط ؤو الؿل٘ النهاُث

ىا ٖلى آزاع ال٣ُض اإلاخمشل في ٞغى الغؾىم الجمغ٦ُت، ٞةهىا ًم٨ً ؤن  جسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت، ٞةطا ما حٗٞغ

٣ت ٖ٪  .2ةس يحؿخض٫ ٖلى آزاع الاهٟخاح الخجاعي بٍُغ
ت ٝ  ت 1992 مً ٖام اجضاءاب١ ب، بضؤث الجؼاثغ جِاإلاىخهجتفي بَاع الؿُاؾت الخجاٍع  بنالخاث ججاٍع

ض مً ا٫الذعثِؿُت مخمشلت في   مً ؤظل الخٟاوىًٌ في الغؾىم الجمغ٦ُت لٛغى جس٠خٍغغ الخجاعي واإلاٍؼ

ت مام بلى مىٓمت الخجاعة الٗاُل ي، و٢ض وظهذ ظهىص ٦بحرة لخد٤ُ٣ بواجٟا٢ُاث الكغا٦ت م٘ الاجداص ألاوع، الاًه

- 1992الجمغ٦ُت وجسًُٟها في الؿىىاث  الاوسجام وجبؿُِ ؤلاظغاءاث الجمغ٦ُت، و٦ظل٪ لترقُض الغؾىم

بٗض ما % 60 مىخج، الخض ألا٢ص ى لالؾخحراص 6112جسًُٟاث هدى الخض ألا٢ص ى ا٫، و٢ض مؿذ 2002- 1997

ُب٤، 1998ؾىت % 40 بلى 1997 ؾىت %45بلى % 50، ٦ما اهسًٟذ اليؿبت ال٣هىي مً %٧120ان   َظا ٍو

ت جسٌُٟ ٧لٟت اإلاىاص ألاولُت وهه٠ االخسٌُٟ م٘ مغاٖاة  ىُت مً ػاٍو إلاغ٦ؼ الخىاٞس ي للمىخجاث الَى

ً غاى الخمٍى  .اإلاهىٗت اإلاؿخىعصة أٚل
 (2017 – 1990)جدلیل جطىز الخجازة الخازحيت والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي خالل الفترة : اإلاطلب السابع 

 الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي جُىعمً زال٫ َظا اإلاُلب ؾى٣ىم بخدلُل جُىع الخجاعة الخاعظُت باإلياٞت بلى  

 .(2017- 1990)في الجؼاثغ وطل٪ زال٫ الٟترة 

 (.2017- 1990)جطىز خصيلت الخجازة الخازحيت خالل الفترة : أوال 

لُه الجضو٫  (2017- 1990) اإلامخضة مً الٟترةحٗخبر   مغخلت جدٍغغ الخجاعة الخاعظُت باليؿبت للجؼاثغ ٖو

 . ؤَم جُىعاث الخجاعة الخاعظُت زال٫ َظٍ اإلاغخلتًبحناإلاىالي 

 (2017-1990)جطىز خصيلت الخجازة الخازحيت خالل الفترة  :(II-1)الجدول زكم

  دوالز أمسيكي 106:                                                                                                الىخدة

 معدل التغطية الميزان التجاري الصادرات الواردات السنوات
1990 9684 11304 1620 116,73 
1991 7681 12101 4420 157,54 
1992 8406 10837 2431 128,92 
1993 8788 10091 1303 114,83 
1994 9365 8340 -1025 89,05 
1995 10761 10240 -521 95,16 

                                                                 

، م -.  1 ؼ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 318ٖبضوؽ ٖبض الٍٗؼ

ت في جىُٓم الخجاعة الخاعظُت، مً اخخ٩اع الضولت بلى اخخ٩اع الخىام:"عجلت الجُاللي-  2 ت، الجؼاثغ،"الخجغبت الجؼاثٍغ  266،م2007 ، صاع الخلضوُه



الىمى الاكخصاديبالفصل الثاوي                                                                الاهفخاح الخجازي وعالكخه   

 

 
68 

1996 9098 13375 4277 147,01 
1997 8687 13889 5202 159,88 
1998 9403 10213 810 108,61 
1999 9164 12522 3358 136,64 
2000 9173 22031 12858 240,17 
2001 9940 19132 9192 192,47 
2002 12009 18825 6816 156,76 
2003 13534 24612 11078 181,85 
2004 18199 31713 13514 174,26 
2005 20357 46001 25644 225,97 
2006 21456 54613 33157 254,53 
2007 27631 60163 32532 217,74 
2008 39479 79298 39819 200,86 
2009 39294 45194 5900 115,02 
2010 40473 57053 16580 140,97 
2011 47247 73489 26242 155,54 
2012 47490 71866 24376 151,33 
2013 54852 65917 11065 120,17 
2014 58580 62886 4306 107,35 
2015 51501 37787 -13714 73,37 
2016 47089 30026 -17063 63,76 
2017 45957 34763 -11194 75,64 

 CNISاملديرية العامة للجمارك، املركز الوطين لإلعالم اآليل و اإلحصاء التابع للجمارك : المصدر
ا َُلتهالخٔ ؤن اإلاحزان الخجاعي  (II-1)مً زال٫ الجضو٫ ع٢م    الؿىىاث ألاعبٗت ألاولى، بال ؤهه ٖٝغ ٞاًث

 ملُىن 1303 بلى 1991 ملُىن صوالع ٖام 4420 مً اهخ٣ل عنُضٍ مؿخمغ مً ؾىت بلى ؤزغي، خُض جىا٢وفي 

ٗىص َظا 1991 ٖام %157بٗضما ٧اهذ ؤ٦ثر مً % 114.83 مىسًٟا بمٗض٫ حُُٛت بلى 1993صوالع ؾىت  ، َو

الاهسٟاى في ظؼء ٦بحر مىه الهسٟاى الهاصعاث ممشلت في ٢ُإ اإلادغو٢اث، بال ؤهه وم٘ بضاًت مغخلت الخدٍغغ 

ًىسٌٟ ٫ ملُىن صوالع 1025 سجل اإلاحزان الخجاعي ؤو٫ عجؼ له بم٣ضاع 1994الخام للخجاعة الخاعظُت م٘ ؾىت 

غظ٘ ؾبب َظا العجؼ للسجل زال٫ َاجحن الؿيخحن بلى 521 بلى 1995َظا العجؼ في ؾىت   ملُىن صوالع، ٍو

 1991 صوالع للبرمُل ؾىت 20.4 هدُجت اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ مً اإلادغو٢اثاهسٟاى خهُلت الهاصعاث مً 
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 واعصاتها مً مسخل٠ الؿل٘، باإلياٞت بلى وج٣ُُضمما صٞ٘ بالخ٩ىمت بلى ج٣لُل ، 19941صوالع في بضاًت  16.3بلى 

اعجٟإ وؿبت زضمت الضًىن الخاعظُت التي بلٛذ مؿخىي ؤصي بالجؼاثغ بلى الخى٠٢ ًٖ حؿضًض صًىنها 

ا بلى اعجٟإ حجم الىاعصاث  الخاعظُت، واللجىء بلى بٖاصة ظضولتها، ٦ما جغظ٘ ؤؾباب َظا العجؼ اإلاسجل ؤًً

زانت اإلاخٗل٤ منها باإلاىاص ألاولُت وؾل٘ الخجهحز الهىاعي مما ٧ان له ألازغ ؤلاًجابي ٖلى ال٣ُإ الهىاعي الظي 

 ٣ٞض جدغع اإلاحزان 1995 ؤما بٗض ؾىت 1994ٖام % 4.4- بٗضما ٧ان 1995ٖام % 1.4- بالخضَىع بلى اهسٌٟ

ت وبن ٧ان الى٣و  ٗٝغ ٞىاثٌ مخخاُل  اإلاحزان عنُض بضا واضخا، خُض سجل 1998إلاسجل ٖام االخجاعي ُل

ٗىص 810 ٢ُمتالخجاعي   في ظؼء ٦بحر مىه للخضَىع ال٨بحر في ؤؾٗاع الىِٟ التي ونلذ بلى طل٪ ملُىن صوالع، َو

 بـــ، لخىسٌٟ بظل٪ ٢ُمت الهاصعاث 1997 ٖام صوالع للبرمُل 19.94 صوالع للبرمُل الىاخض، بٗضما ٧اهذ 12.94

ل٨ً َظا  ، %26.46-        ونلذ وؿبخه بلى خىالي بخضَىع، ؤي 1997 ملُىن صوالع م٣اعهت م٘ ؾىت 26.64%

ان ما جم ث ، 2000ا اعجٟٗذ ؤؾٗاع البترو٫ زهىنا ٖام لماوػٍ طالاهسٟاى اإلاسجل في اإلاحزان الخجاعي ؾٖغ

ى ما ؤصي بلى جد٤ُ٣ ٞاثٌ ججاعي  ٗٝغ مٗض٫ الخُُٛت 12858 ظضا ونل بلى خىالي مٗخبرَو  ملُىن صوالع، ُل

ت ٢ضعث بدىالي   الخدؿً بال ؤن َظا الغنُض طل٪ ٦ما ؾاَم اؾخ٣غاع الىاعصاث في   %240.17وؿبت ٖاُل

هل بلى  خحن ُل  2002 ملُىن صوالع ٖام 6816بلى و 2001 ملُىن صوالع ٖام 9192اهسٌٟ زال٫ الؿيخحن الخاُل

خغو٢اث زانت الموطل٪ عاظ٘ بلى الخظبظباث اإلاسجلت في ؤؾىا١ الىِٟ، و٦ظل٪ بلى اهسٟاى حجم ناصعاث 

 وبلى 2003 التي و٢ٗذ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت، بال ؤهه واهُال٢ا مً ؾىت 2001 ؾبخمبر 11بٗض ؤخضار 

ا متزاًضا ونل ؾىت 2008 الغاب٘ مً ؾىت الشالسيٚاًت بضاًت   بلى خىالي 2006 سجل اإلاحزان الخجاعي ٞاًث

ٗٝغ مٗض٫ وهي ملُىن صوالع 33157 ش %254.53 وؿبت الخُُٛت ٢ُمت مٗخبرة ظضا ُل ظا ألو٫ مغة في جاٍع ، َو

ىسٌٟالجؼاثغ اإلاؿخ٣لت   ؤي بيؿبت اهسٟاى ج٣ضع 2007ملُىن صوالع ؾىت  32532 بلى خىالي الٟاثٌ َظا ُل

ٗاوص َظا الٟاثٌ في الاعجٟإ مً زال٫ الدؿٗت ؤقهغ ألاولى مً ؾىت 2006ن ؾىت  ٕ%1.88بدىالي   2008 ُل

هل بلى خىالي  غظ٘ الًٟل في طل٪ وبضعظت ٦بحرة بلى اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ والتي 35174ُل  ملُىن صوالع، ٍو

 ملُىن صوالع 5900 ب 2009 ؾىت مجضصاخُمذ ع٢ما ٢ُاؾُا بال ؤن الٟاثٌ في اإلاحزان الخجاعي اهسٌٟ 

ٗاوص الاعجٟإ ؾىت   بدىالي 2012م ًىسٌٟ مجضصا ؾىت ر 2011بؿبب التراظ٘ اليؿبي في ؤؾٗاع البترو٫ ُل

اهسٟاى   هالخ2013ٔ، وابخضاءا مً ؾىت 2011 ملُىن صوالع ؾىت 26242 ما ٧ان بٗضما ملُىن صوالع 24376

هل بلى   ، و َظا %120.17ملُىن صوالع و٦ظل٪ جغاظ٘ وؿبت الخُُٛت بلى 11065في اإلاحزان الخجاعي ُل

هل بلى   و٦ظل٪ اؾخمغاع بهسٟاى وؿبت الخُُٛت لخهل 2014 ملُىن صوالع ؾىت 4306ؤلاهسٟاى ػاص خضة ُل

هل بلى 2015 في هٟـ الؿىت ، و ابخضاءا مً ؾىت %107.35بلى  -،13714-) سجل اإلاحزان الخجاعي عجؼا ُل

ظا ؤلاهسٟاى عاظ٘ بلى الخضَىع في ؤؾٗاع  (2015،2016،2017)زال٫ ؾىىاث  (11194-،17063 ٖلى الخىالي َو

ُبا في الؿىىاث ألازحرة، وبهظا جغاظ٘ وؿبت حُُٛت الهاصعاث للىاعصاث ٖلى  ذ بهسٟايا َع اإلادغو٢اث التي ٖٞغ

 .في هٟـ الؿىىاث (%75.64،%63.76،%73.37)الىدى الخالي 

م مً َظا الٗاث٤ الظي خ٣٣ه اإلاحزان الخجاعي، بال ؤهه ال  لى َظا ألاؾاؽ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه ٖلى الٚغ  ٖو

ني الظي ماػا٫ لخض الؿاٖت ي نها ًخسب٨ِٖـ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت لال٢خهاص الَى  في مكا٧ل ٖضًضة، ومً ُب

                                                                 

ًاث هللا مىلخؿان-  1 ٩اؾاتها ٖلى ٢ُإ الخجاعة الخاعظُت، صعاؾت خالت الجؼاثغ:" آ ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر "مهغ- اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة واٗو

. 149-147،م 2011-2010ميكىعة، ظامٗت باجىت، 
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ا صاثما َى جؼایض ناصعاث   بضوعَا واإلاغجبُت اإلادغو٢اثؤن ٧ل اإلاضازُل الىاظمت مً الخجاعة الخاعظُت مهضَع

بإؾٗاع الىِٟ بالضعظت ألاولى، ؤما باليؿبت للهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث ماػالذ مؿاختها يُٟٗت ظضا، وبالخالي 

ىهت  ناصعاث اإلادغو٢اث، َظٍ ألازحرة هي التي جدضص َبُٗت الغنُض بٞىيُٗت اإلاحزان الخجاعي جب٣ی مَغ

ل ٖلى طل٪، مً ٧ل ما1995 و1994، والعجؼ اإلاسجل زال٫ ؾىتي (ؾالب ؤم مىظب) ؾب٤ البض مً   صُل

 والبدض ًٖ الخلى٫ ال٨ُٟلت بةوٗاف نىاٖاث اإلادغو٢اثبٖاصة الىٓغ في جىمُت الهاصعاث زاعط ٢ُإ 

 .ومىخجاث ٢اصعة ٖلى الخدضي وزىى ٚماع اإلاىاٞؿت الضولُت

 (2012- 1990)جطىز الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ومعدل الىمى خالل الفترة : زاهيا 

ٌٗخبر مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي مً ؤَم اإلااقغاث ٖلى ؤصاء اليكاٍ الا٢خهاصي ٩٦ل، ألهه ًدضص مضي  

٢ضعة الىٓام الا٢خهاصي ٖلى زل٤ ٞاثٌ لخُُٛت ؤلاهٟا١ الضازلي والخاعجي، والجضو٫ اإلاىالي ًبحن جُىع 

۔ (2012- 1990) زال٫ الٟترة اإلامخضة مً اإلادليالىاجج 

 .  2000جطىز الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و معدل الىمى بأطعاز طىت : (II-2)الجدول زكم 

   دوالر  أمريكي103                                                                                              الوحدة 
 (%)معدل النمو  الناتج المحلي اإلجمالي السنوات
1990 46366908062 0,8 
1991 45810504880 -1,12 
1992 46635095028 1,6 

 1993 45655757681 -2,2 
1994 45244857431 0,2 
1995 46964159665 3,8 
1996 48889689496 3,7 
1997 49427476044 1,1 
1998 51948279105 5,1 
1999 53610624834 3,5 
2000 54790058957 2,4 
2001 56214597843 2,7 
2002 58856686557 4,8 
2003 62917798908 6,9 
2004 66189522629 5,2 
2005 69565187811 4,5 
2006 70956491567 2,5 
2007 73085186314 3 
2008 74839230786 3 
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2009 76635372324 2,4 
2010 79164339611 3,3 
2011 81143448101 2,8 
2012 83454213432 3,3 

 (ONS)الديوان الوطين لإلحصائیات: المصدر
% 0.8 ٢ضعة همى خ٤٣ 1990 هالخٔ ؤن الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي زال٫ ؾىت (II-2)مً زال٫ الجضو٫ ع٢م  

ها الىمى  (1995- 1990)، خُض ؤن الٟترة مً 1995ؾىت  3.8جهل اليؿبت بلى ٫ حٗخبر ؤؾىء ٞترة ٖٞغ

الا٢خهاصي الجؼاثغي، والؿبب عاظ٘ بلى اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ وبضاًت ألاػمت الؿُاؾت التي ؤزغث ٖلى ؤصاء 

هل بلى % 6.2 ٢ض سجل همىا ٢ضع ب 1990 ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت، ٞىجض ؤن ٢ُإ الؼعاٖت ؾىت ُل

بضؤ 1990 ؾىت 4.1 ٢ضٍععو٢اث ٣ٞض خ٤٣ همىا حم ٢ُإ المر، ؤما ُٞما ي1995 ؾىت 1.5  باالهسٟاى ُل

ىانل%0.9 بيؿبت 1991ؾىت  غظ٘ ؾبب َظا الاهسٟاى بلى % 4.4 مٗض٫ 1995 اهسٟايه بلى ٚاًت ؾىت  ُل ٍو

-1990) ؾىتي %0.7، %3.5 جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫، وؤما ٢ُإ الهىاٖت زاعط اإلادغو٢اث ٣ٞض خ٤٣ هدى

، وطل٪ بؿبب جغاظ٘ اليكاٍ الهىاعي هٓغا لٗملُاث ؤلانالح التي مؿذ 1995ؾىت  1.4ونىال بلى ( 1991

ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام، باإلياٞت بلى ٖملُاث الخسٍغب والنهب التي حٗغيذ لها ال٨شحر مً اإلااؾؿاث هدُجت 

 لحرجٟ٘ بٗض 1990ؾىت % 3.1ؤما ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ٞد٤٣ همىا ب ، 1جضَىع ألاويإ ألامىُت

بضؤ 1990ؾىت  % 2.7، ؤما باليؿبت ل٣ُإ الخضماث ٣ٞض خ٤٣ مٗض٫ 1995 ؾىت %2.7 بلى طل٪  ُل

ــــ  1995عجٟ٘ مجضصا ؾىت ي جم 1993ؾىت   %0.35ليؿبت باالهسٟاى بلى ؤن ونل  جدؿحن ، ٦ما جم %2.4بـ

ـــــ  ب٣ٞ1996ضعث ؾىت  (2000- 1996 )مٗضالث الىمى الا٢خهاصي في الؿىىاث مً  ـ ؾىتي % 3.5، %5.1  و%3.7ـ

ظا عاظ٘ بلى بضاًت اؾخ٣غاع ؤؾٗاع البترو٫ وػٍاصة حجم الاؾخماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة، ؤما (1999- 1998) ، َو

ىسٌٟ بلى 1996ؾىت % 21.3 ٢ضع ب همىُٞما ًسو ال٣ُإ الؼعاعي ٣ٞض خ٤٣  ، ؤما 2000ؾىت % 5 ُل

لى نُٗض ٢ُإ الهىاٖت (1998-1997-1996) في الؿىىاث %4،%6،%٢6.3ُإ اإلادغو٢اث خ٤٣ همى ب  ٖو

-1999) ؾىتي %2.1، %1.6و (1997-1996)،زال٫ %3.8، %8.6 مٗض٫ الىمى ٞيها ٞبلٜ اإلادغو٢اثزاعط 

، 2000ؾىت % 5.1 و1996ؾىت % 4.5 بــــ٦ما خ٤٣ ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت مٗضالث ٢ضعث ، (2000

د٤٣ ٢ُإ الخضماث   %4، %3 مٗضالثوطل٪ عاظ٘ بلى بضاًت ال٣ُإ الخام باالؾدشماع في مجا٫ الؿ٨غ ُل

 .2000ؾىت %2.1بــ، واهسٟاى (1996-1998)زال٫ ؾىتي 

٦ما جم٨ً الا٢خهاص الجؼاثغي مً جد٤ُ٣ مٗضالث ؤخؿً مً اإلاٗاصالث الؿاب٣ت، وطل٪ في الٟترة اإلامخضة مً 

ًٞل اؾخمغاع ب (2004-2003-2002)زال٫ الؿىىاث %5.2، %6.9، %4.5و ، ٩ٞاهذ وؿبت الىم(2005- 2001)

 اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ واهخٗاف ؤصاء ال٣ُإ الٗام والخام، ؤما ُٞما ًسو ٢ُإ الؼعاٖت ٣ٞض خ٤٣ وؿبت

لخدؿً الٓغوٝ اإلاىازُت وؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً َٝغ هٓغا  (2004-2002)  زال٫ ؾىتي19.7%، 13.5%

 2000 ٣ٞض ٧ان ؾىت اإلادغو٢اثة لىمى ٢ُإ بالضولت الهخٗاف َظا ال٣ُإ، باليـ

                                                                 

ُٖل مُلىص- 1 ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، "2010-1990اإلادضصاث الخضًشت للىمى ؤلا٢خهاصي في الضو٫ الٗغبُت،الجؼاثغ، مهغ، الؿٗىصًت،:" و

.195-191، م2014-2013ظامٗت الجؼاثغ،    
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ب٣ى 4.6% خغو٢اث الظي ٧ان الم، باإلياٞت بلى ٢ُإ الهىاٖت زاعط 2005 ؾىت %5 ـــ مداٞٓا ٖلى اعجٟاٖه بُل

 ام٘ ب٣اثه مىسٌٟ (2002-2001)في ؾىتي % 2، %1.2يُٟٗا في هٓغ البٌٗ، خُض ٢ضعث مٗضالث همٍى ي 

ُما ًسو 2005بلى ٚاًت ؾىت  % 2.1 البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ٣ٞض وانل همٍى خُض خ٤٣ وؿبت ٢ُإ، ٞو

في  % 4.25قی مخجها هدى الاعجٟإ، وؤما بسهىم ٢ُإ الخضماث ٣ٞض ٖٝغ مٗضالث همى ب ب لی2001ؾىت 

 وطل٪ عاظ٘ الحؿإ وكاٍ ٧ل مً ٢ُإ الاجهاالث 2005ؾىت  % 5.1، لحرجٟ٘ بٗض طل٪ بلى 2001ؾىت 

، %2.5والى٣ل والؿُاخت، ول٣ض جغاظ٘ الا٢خهاص الجؼاثغي مً خُض جد٤ُ٣ مٗضالث الىمى ٩ٞاهذ وؿبت 

ظا بؿبب التراظ٘ اليؿبي  (2011-2010-2009- 2006 )زال٫ الؿىىاث  2.8%، 3.3%، 2.4% ٖلى الخىالي، َو

يها ي  %7.6، واعجٟ٘ بلى ٚاًت 2006ؾىت % 4, 9م ٢ُإ الؼعاٖت ٣ٞض خ٤٣ همىا ب رفي ؤؾٗاع البترو٫، ٞو

ظا بؿبب جدؿحن الٓغوٝ اإلاىازُت وبلى ؤلاظغاءاث التي 2010 ؾىت %10.5 و2010ؾىت   الضولت اجسظتها، َو

ل الٟالحيٕالهخٗاف َظا ال٣ُإ، وطل٪ بضٖم الٟالخحن  مسخل٠ وؾاثله ؤما ٢ُإ  بن ٍَغ٤ الخمٍى

ظا بؿبب جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ ( 2009-2007) في ؾىتي %6، %0.9 و2006 ؾىت %٣ٞ2.5ض ٧ان اإلادغو٢اث  َو

عو٢اث ٣ٞض خ٤٣ همىا ٢ضٍع حفي الؿى١ الٗاإلاُت، ؤما باليؿبت ل٣ُإ الهىاٖت زاعط الم

ظا بًٟل اهخٗاف 2010ؾىت % 4.9 طل٪ بلى ٚاًت لحرجٟ٘ بٗض ،2007 ؾىت %0.8، 2006 ؾىت 2.8% ، َو

اليكاٍ الهىاعي الىاجج ًٖ صٖم الضولت، زانت في مجا٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، وػٍاصة مؿاَمت 

 ؾىتي %9.8، 2006ؾىت  %11.6ـ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ، ؤما ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت خ٤٣ همىا ب

ظا عاظ٘ بلى البرامج الضخمت التي ؤهجؼ(2010- 2009)في الؿىىاث % 9.03، %9.2و( 2007-2008) َا ث، َو

الضولت واإلاىضعظت يمً التهُئت اإلادلُت، وبغامج صٖم البيُت الخدخُت في بَاع بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي، 

  %6.3، %6.8، %7.8 و،(2007- 2006 ) ؾىتي%6.8،%6.5ـــــوباليؿبت ل٣ُإ الخضماث ٣ٞض خ٤٣ همى ٢ضع ب

زاعط ٢ُإ % 6.1 ـ ٣ٞض خ٤٣ همى ٢ضع ب2011، ؤما باليؿبُت لؿىت (2010-2009- 2008)زال٫ الؿىىاث 

 2012الا٢خهاصي ؾىت  ٫ الىمىسج، ليوالهىاٖت منها ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ؾُماعو٢اث ال إلاذا

ظا عاظ٘ بلى جإزٍغ بال٣ُإ زاعط اإلادغو٢اث والتي خ٤٣ اعجٟاٖا بيؿبت  %3.3 اعجٟاٖا َُٟٟا بيؿبت   %7.1َو

 . والؾُما منها ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والهىاٖت2011ؾىت  %6.1م٣ابل 
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 : خالصت

جُت ٫مً زال٫ َظا الٟهل جىنلىا بلى ألاَمُت ال٨بحرة   الهٟخاح الخجاعي ؾىاء مً خُض بؾتراُج

الهاصعاث ؤو الىاعصاث، ٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤٚلب الىٓغٍاث اإلاٟؿغة ل٣ُام الخباص٫ الخجاعي حٗتٝر بالضوع 

ذ الُغ١ التي ًم٨ً مً زاللها ٢ُاؽ صعظت ؤلاًجابي  لالهٟخاح الخجاعي باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض حٗضصث وجىٖى

 الضو٫ ٖلى بًٗها البٌٗ، ٦ما جىاولىا ؤزغ الاهٟخاح الخجاعي ٖلى الىمى الا٢خهاصي بالخٗٝغ ٖلى اهٟخاح

ال٢تهما بالىمى الا٢خهاصي،  ؾُاؾت الخهضًغ والاؾخحراص ٖو

وفي ألازحر جُغ٢ىا بلى الاهٟخاح الخجاعي والىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، خُض ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ٖال٢ت  

لى َبُٗت  الاهٟخاح الخجاعي بالىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ جخى٠٢ ٖامت ٖلى ؤصاء الهاصعاث بالضعظت ألاولى، ٖو

اث الىمى ؾذالؿل٘ اإلاهضعة زانت، ٦ما ًم٨ً اٖخباع ؤن م  في الجؼاثغ مترجبت ًٖ اعجٟإ الهاصعاث اإلاد٣٣تٍو

م مً ٧ل ن اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ والٛاػ والٗاثضاث ال٨بحرة مً َظٍ اإلاىخجاث،ٕالىُُٟت الىاججت   ول٨ً بالٚغ

َظا ًب٣ى مٗض٫ الىمى ؤلا٢خهاصي في الجؼاثغ بُيء بِء همى الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث، ما صام الًىظض 

 الىُُٟت في جماص ٖلى جىمُت ناصعتهإول٨ً بطا اؾخمغث الجؼاثغ في الاجىائم بحن ؤلاهخاط وبيُت الخجاعة ، 

ا مخجاَلت جىمُت الهاصعاث ىمىا َظا  اإلاهىٗتجدؿحن ؤصاء همَى ا ن ٞةن  ٖلى ألا٦ثر %03 التي ال جخجاوػ ُل مَى

م هجاخها ٖلى مؿخىي الاهضماط والخ٩امل الا٢خهاصيبُُئای ًب٤ ٍاث ٚع  . صون اإلاؿخى
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  : جمهيد

نهما، طىداوٌ  ت للىمى الاكخصادي ومفهىم الاهفخاح الخجازي و اللالكت فُما ُب  في  بلد كُامىا بالدزاطت الىـٍس

هرا الفصل الخؼسق ئلى مداولت همرحت  أزس الاهفخاح الخجازي كلى الىمى الاكخصادي، و ذلً مً زالٌ ئجباق 

زؼىاث املىهج الاكخصادي اللُاس ي الري يهخم بالخلدًس املُداوي لللالكاث بين الـىاهس الاكخصادًت خُث 

ت الاكخصادًت التي حلىع اللالكاث اللامت ملخغيراث الىمىذج، خُث طنهخم  ٌلخمد كلى جصىزاث الىـٍس

ت لهره املخغيراث، زم  بخددًد مخغيراث التي هدزحها في الىمىذج اللُاس ي وهلىم بالدزاطت الخدلُلُت وإلاخصاُئ

-2000)هداٌو بىاء همىذج كُاس ي ًلِع أزس الاهفخاح الخجازي كلى الىمى الاكخصادي في الجصائس زالٌ الفترة 

 :وكلُه كمىا بخلظُم هرا الفصل ئلى زالر مباخث مبدثين كلى الىدى الخالي (2017
ت الخازحُت للجصائس : املبدث ألاول-   .الظُاطاث الخجاٍز

ت للمخغيراث : املبدث الثاوي-   .دزاطت جدلُلُت وئخصاُئ

 (.2017-2000)مداولت همرحت أزس الاهفخاح الخجازي كلى الىمى الاكخصادي في الجصائس للفترة : املبدث الثالث- 
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 1.لظياطاث الخجازيت الخازحيت الجصائسيتا: املبدث ألاول

ت التي مسث هي ألازسي بثالر املبدثطىلىم في هرا       ت الخازحُت الجصائٍس  بابساش الظُاطاث الخجاٍز

 .مساخل زئِظُت

 (.1969 – 1963 )مسخلت السكابت كلى الخجازة الخازحُت : املسخلت ألاولى: املعلب ألاول

ًا ٌظُؼس كلُه اكخصاد فسوظا فُما ًسص املبادالث      كلب الاطخلالٌ وززذ الجصائس هـاما اكخصاد

ت مم اللالم الخازجي، مما أدي بمخسري اللساز ئلى اكخماد حملت مً اللىاهين و املساطُم، جداٌو مً  الخجاٍز

زاللها جىـُم الخجازة الخازحُت ملخمدة كلى مبدأ السكابت، و مً أحل جدلُم هره السكابت كمدث الدولت ئلى 

 :هاكدة ئحساءاث مً

خُث كسفذ الجصائس اطخلسازا في أطلاز الصسف زالٌ هره الفترة، هرا الاطخلساز وان :  على الصسفالسكابت- 

ا بالىـس للمسخلت التي وان ٌلِؼها الاكخصاد الىػجي، و التي جميزث بدىمُت هثُفت جخؼلب اطدثمازاث  طسوٍز

 .هبيرة

م حؼىُلتها، مً أحل خماًت الاكخصاد ا املجاٌفي هر: لسطوم الجمسكيتا-   جم اطخددار ملدالث حدًدة و جىَى

ٍلُت  . الىػجي مً املىافظت الخازحُت و حشجُم الصىاكت الخدى

ت كلى فسض هـام الخصص و ئوؼاء : هظام الحصص و الخجمعاث املهيمىت للشساء - كمدث الخيىمت الجصائٍس

ججملاث مهُمىت للؼساء، فمً زالٌ اطدىادها كلى مجمىكت مً السطىم الخىفُرًت، كامذ هره الخيىمت 

 : بالسكابت كلى الخجازة الخازحُت أًً وان الهدف مً هرا إلاحساء

 ئكادة جىحُه الىازداث؛ 

  ت و الخفاؾ كلى اللملت الصلبت؛  -هبذ الىازداث الىماُل

  خماًت إلاهخاج الىػجي و جدظين امليزان الخجازي في ؿل اخخُاػاث صسف كلُلت 

ت ئال أن وطلُت امليزان الخجازي واهذ مخربربت بين الفائع و العجص، فبلد      زغم هره إلاحساءاث الخماُئ

 بلُمت 1965 الخجازي طىت نها ،فلد كسفذ الجصائس أٌو عجص في ميزا1964و  1963الفائع املسجل في طىتي 

ين طبب هرا العجص ٌلىد ئلى الاهسفاض الري كسفخه كُمت الصادزاث التي 167  ملُىن دج، و خظب إلاخصاُئ

.  ملُىن دج3588 و 3748 كلى الخىالي 1964و  1963 ملُىن دج، بلد أن واهذ كُمتها طىتي 3145جدهذ ئلى 

كاد الظبب في هرا العجص . دجمليون  370 بقيمة 1969هما أن أهبر عجص زالٌ هره املسخلت سجل في طىت 

أطاطا ئلى الصٍادة في كُمت الىازداث بؼيل ملمىض، زاصت مً طلم الخجهيز و املىخجاث الىصف املصىلت التي 

ت اهسفاطا ابخداء مً   1965واهذ مىحهت لخلبُت خاحاث البالد، مً حهت أزسي كسفذ صادزاث املىاد الغراُئ

 .طىت بظبب جأمُم ألازاض ي الصزاكُت، بامللابل كسفذ صادزاث املدسوكاث اشدهازا زالٌ هفع الفترة

 

                                                                 
1
اسٌة ألثر اإلنفتاح التجاري على النمو اإلقتصادي -   ، مذكرة مكملة لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً فً العلوم 2014-1990سهٌر كعبور، دراسة ٌق
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 . )1989 - 1970 )اخخكاز الدولت للخجازة الخازحيت : ملسخلت الثاهيتا:املعلب الثاوي

هما أطلفىا الرهس حاء املسؼؽ السباعي ألاٌو لخلٍصص الاطخلالٌ الاكخصادي و حلل الخصيُم مً أهم     

ت اججاه كؼاق الخجازة  ًا الظلؼاث الجصائٍس اللىامل املظاهمت في الخىمُت الاكخصادًت، ول هرا أفصر كً هىا

ٍلُت ابخداءالخازحُت، بدُث   جم ئكساز مجمىكت مً إلاحساءاث، هصذ كلى اخخياز الخجازة 1971 مً حى

، هما وان الهدف مً هرا (ول واخدة خظب املىخىج املخسصص فُه)الخازحُت مً ػسف املإطظاث اللمىمُت 

ت و ئدماحها في ئػاز الخسؼُؽ املسهصي للىمى الاكخصادي والاحخماعي،  الاخخياز هى الخدىم في الخدفلاث الخجاٍز

 .1مً الىازداث جدذ زكابت الدولت %80وهىدُجت لرلً واهذ أهثر مً 

ت التي كسفتها :1986 ئبخداءا مً :املسخلت الثالثت جدسيس الخجازة الخازحيت: املعلب الثالث  بلد ألاشمت البتروُل

ادة 1986ألاطىاق اللاملُت طىت  يي؛ و أًظا ٍش  بظبب اهسفاض أطلاز البتروٌ؛ و جدهىز كُمت الدوالز ألامٍس

ت الخازحُت؛ و هرا طغؽ املىـماث الدولُت، كمدث الجصائس ئلى ئصالح كؼاق الخجازة الخازحُت،  كبء املدًىُه

ت ما  بدُث جصامً ذلً مم الخىكُم كلى بسهامج الخلدًل الهُىلي، لرلً مسث طُاطت الخجازة الخازحُت الجصائٍس

 . بفترجين1986بلد طىت 

-91ئن كملُت الخدٍسس بدأث مم صدوز املسطىم زكم :  1994فترة الخدسيس املليد للخجازة الخازحيت كبل-  3-1

 ، واملسجبؽ أطاطا بسفم اللُىد املخلللت بؼهاداث الاطخيراد، مما أدي ئلى اطخيراد 1991 املإزر في فبراًس 37

.  السبذ، ألامس الري أدي ئلى اهسفاض املدازُل مً اللملت الصلبت بهدف اللدًد مً الظلم دون طىابؽ

ت بظبب إلاحساء الغير مدزوطت في جلدًم جسازُص  فىـسا للفىض ى التي كسفتها الخجازة الخازحُت الجصائٍس

الاطخيراد، كمدث هره ألازيرة ئلى طبؽ و جىـُم كملُت جدٍسس الخجازة الخازحُت، مً زالٌ ئصدازها للخللُمت 

 . ، بدُث وان الهدف منها خماًت املىخىج الىػجي 1992أوث  17 18 الصادزة في 625الخيىمُت التي جدمل زكم 

هى اهسفاض ، (1993- 1991)ن أهم الىخائج التي ميزث مسخلت اللىدة ئلى السكابت كلى الخجازة الخازحُت     م

ت  ت هدُجت ازجفاق ئًساداث املدسوكاث، بدُث بلغذ املدًىُه  ، واهسفظذ 1990طىت $  ملُاز 28,38في املدًىُه

 . 1993كام $  ملُاز 25,72بلغذ أن ،ئلى $  ملُاز 26,68اهسفظذ ئلى  زم  ،1991كام $ ملُاز  27,88  ئلى

، نهاللد خاولذ الجصائس جفادي ئكادة حدولت دًى: 1994للخجازة الخازحيت بعد الفعلي خلت الخدسيس مس- 3-2

ت الخازحُت ئلى  ل ئلى ئبسام اجفاق1994كام$  ملُاز 29,49وهـسا الزجفاق حجم املدًىُه  )، اطؼسث بلد جسدد ػٍى

(STANDBY الىلد الدولي مم صىدوق( (FMI  الري اخخىي كلى بسهامجين؛ ًخللم ألاٌو بالخفاؾ كلى اطخلساز

الري طاكدث كلى اطترحاق الخىاشهاث الاكخصادًت اليلُت، أما البرهامج الثاوي ) 1995- 94)الاكخصاد الىلي 

الري مهد الؼٍسم للجصائس للدزٌى ئلى اكخصاد الظىق والاهدماج ) 1998- 1995)فلد حللم بالخلدًل الهُىلي 

 و مً أهم إلاحساءاث املخسرة في  جظمً هرا إلاجفاق ػسغ جدٍسس الخجازة الخازحُت،  ، اللالميفي الاكخصاد

س؛ وجسفُع كُمت اللملت الظُاطت الجمسهُت جدٍسس ألاطلاز؛ حغُير : هرا إلاػاز وان  بما ًالئم طُاطت الخدٍس

ل 12 املإززت في 13-94 في ئػاز جدلُم هرا الؼسغ صدزث أًظا الخللُمت الخيىمُت زكم .الىػىُت  1994 أفٍس
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ت  .625، التي ألغذ الخللُمت الظابلت زكم  طمدذ هره الخللُمت اللُام باطخيراد البظائم دون أي كُىد ئداٍز

ت، التي واهذ جسظم  أو همُت، بدُث جم جدٍسس حمُم كملُاث الاطخيراد باطخثىاء مجمىكت مً الظلم الخٍُى

ت التي جلل كُمتها كً هصف ملُىن. مإكخا مللاًير مهىُت $ في هرا إلاػاز جم ئكفاء الىازداث مً الظلم السأطماُل

ل ال ًلل أحله كً زالر طىىاث، بدُث وان ذلً ابخداء مً   1995 ًىاًس 01مً ػسغ الخصٌى كلى جمٍى

فت الجمسهُت مً ز،هما جم ئلغاء اللُىد املف  45 ئلى 1996طىت  %60وطت كلى الصسف، وجسفُع الخلٍس

ت1997طىت % مما طبم  .  ،زم ئلغاء جسازُص الاطخيراد و الخصدًس و ئبلائها فلؽ كلى بلع امللامالث الخجاٍز

ت، مثل جدكُم ألاطلاز بلُذ  ًمىىىا اللٌى أن الخجاوشاث و ألازؼاء التي ازجىبذ في الخجازة الخازحُت الجصائٍس

مسجفلت زاصت باليظبت لللؼاق الفالحي و إلاهخاج الىػجي الري كسف جدهىزا، و كدم اطخغالٌ املىازد 

ت بأهمل وحه، وان الظبب في الازجفاق الري كسفخه فاجىزة الىازداث زاصت جلً املخلللت باملىاد  الؼاكٍى

ت املىحهت لخلبُت زغباث مىاػىيها، لرلً كمدث الجصائس في هرا الظُاق، ئلى اجساذ طُاطاث صازمت مً  الغراُئ

س  .أحل ملالجت هرا الخلل باكخماد طُاطت الخدٍس

 

 .الدزاطت إلاخصائيت و الخعسيف بمخغيراث الدزاطت: املبدث الثاوي 

ت التي ولخمد كليها في الدزاطت اللُاطُت، هلىم باكؼاء ملدت كً       كبل دزاطت وجدلُل البُاهاث إلاخصاُئ

 .مخغيراث الدزاطت

 . الخعسيف باملخغيراث للدزاطت: املعلب ألاول

لسف باملخغير الدازل وهى املخغير املساد جفظير طلىهه، وفي دزاطدىا هره املخغير الخابم هى : املخغير الخابع: أوال َو

يي  .الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي ملُم بامللُىن دوالز أمٍس

ؼلم كلُه ئزخصازا Gross Domestic Productالىاجج املدلي إلاحمالي   وهى ألاداة ألاهثر اطخسداما في GDP، ٍو

ت كلى املظخىي  كُاض حجم اكخصاد بلد ما، وهى كبازة كً اللُمت الظىكُت لجمُم الخدماث والظلم النهاُئ

 .املدلي، أي حمُم ما ًخم ئهخاحه دازل خدود الدولت زالٌ فترة شمىُت مدددة 

ٌظاكد كلى كُاض مإػس ملظخىي ملِؼت الفسد دازل الدولت، وبؼيل أزس ٌلخبر الىاجج املدلي ملُاطا ألداء 

د حجم الدزل الىلي،  الاكخصاد، فيلما شاد ملدٌ الىاجج املدلي إلاحمالي شاد حجم الاكخصاد الىلي، وبالخالي ًٍص

ادة في الدزل الري ًدصل كلُه الفسد  .وفي النهاًت ًلابله ٍش

ت وغيرها مً  ًخم كُاض الىاجج املدلي إلاحمالي كادة كلى أطاض فصلي أو طىىي هما جلىم البىىن املسهٍص

 .املإطظاث امللىُت بسفم أو زفع جىكلاتها للىمى اطدىادا ئلى اللىامل الظائدة في الاكخصاد

نهم، : املخغيراث املظخللت:  ثاهيا املخغيراث املظخللت التي لها الخأزير في املخغير الخابم مً زالٌ ػبُلت اللالكت ُب

فها هما ًلي  : ومخغيراث الدزاطت الدزاطت ًمىً حلٍس

وهى ًلِع أهمُت الخجازة الخازحُت باليظبت للىاجج املدلي، والري ًمثل : معدالث إلاهفخاح إلاكخصادي-  -1

، ملبر كىه باليظبت (OPEN)مجمىق الصادزاث شائد الىازداث هيظبت مً الىاجج املدلي إلاحمالي وهسمص له بالسمص 

ت  .املئٍى
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زالٌ فترة الدزاطت  (IMPOR)وهي كُمت وازداث الجصائس مً طلم وزدماث، وهسمص لها بالسمص  : الوازداث  -2

يي  . ،ملبر كنها بامللُىن دوالز أمٍس

(  EXPORH H)وهي كُمت صادزاث الجصائس زازج املدسوكاث، وهسمص لها بالسمص     : صادزاث خازج املدسوكاث -3

يي   .ملبر كنها بامللُىن دوالز أمٍس

ملبر كنها   (EXPORH)وهي كُمت صادزاث الجصائس مً املدسوكاث، وهسمص لها بالسمص  : صادزاث املدسوكاث -4

يي  .بامللُىن دوالز أمٍس

 

 .دزاطت جدليليت ملخغيراث الىموذج: املعلب الثاوي

 

 .املخغير الخابع الىمو الاكخصادي: أوال

ٍاجه زالٌ الفترة  ، وذلً زاحم لآلزاز الظلبُت  (2003-2000)    أن الىاجج املدلي إلاحمالي كسف أدوى مظخى

ت الظىداء كلى الاكخصاد الجصائسي ، وكسف ازجفاكا مظخمسا زالٌ الفترة  وذلً زاحم  (2009-2004)لللؼٍس

الزجفاق ئًساداث الدولت مً الصادزاث الىفؼُت باإلطافت ئلى أهه في هره املسخت ػهدث بسامج دكم الىمى 

الاكخصادي مً زالٌ جدزل الدولت ، وذلً كبر جبىيها بسامج إلاولاغ الاكخصادي الري ٌلخمد كلى جدكُم 

الهُاول اللاكدًت،  وكلى اللمىم ًمىً اللٌى أن في املخىطؽ ، كدز همى الىاجج املدلي إلاحمالي زالٌ الفترة 

 وهى همى طلُف وظبُا، وىهه ال ًسخلف وظبُا كً ذلً املدلم في %2.9بيظبت ( 2017-2000 )الدزاطت 

 .الظىىاث الظابلت ،  وهرا ما ًمىً جىطُده في الؼيل املىالي

 (2017-2000)ًبين جعوز الىاجج املدلي إلاحمالي خالل الفترة  (III- 1)الشكل زكم 
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 .املخغيراث املظخللت: ثاهيا

 .معدل الاهفخاح الاكخصادي -1

صل ئلى أكلى 2001 أما فُما ًسص  ملدالث الاهفخاح الاكخصادي كسفذ  ازجفاق مظخمس  ئبخداءا مً طىت   ُل

ٍاجه طىت  باػس في اهسفاض مظخمس وهرا زاحم ئلى الظُاطت املىخهجت مً كبل الدولت في فسض 2009مظخى ، ُل

ت، وهى ما ًىضخه  زطىم حمسهُت ئطافُت، وجساحم الجصائس كً ئطخيراد كائمت مىطلت مً الظلم الىماُل

 .الؼيل املىالي

 (.2017-2000)ًبين جعوز الاهفخاح الاكخصادي للجصائس خالل الفترة  (III- 2)الشكل زكم 
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 .جعوز وازداث الجصائس -2

ن وازداث الجصائس في اطخمساز مسجفم زالٌ فترة الدزاطت، وهرا زاحم لخلدد الخاحاث وهرا زلم             إ

 2015وؼاػاث جدخاج للمىاد ألاولُت مً الخازج وهرا الصٍادة املظخمسة في الىمى الظياوي، وذلً ئلى غاًت طىت 

مىً ئزحاكه ئلى الظُاطت املىخهجت مً ػسف الدولت في جسػُد  هالخف أن الىازداث ػهدث اهسفاطا ػفُفا ٍو

الىازداث وهرلً الشدهاز بلع ألاوؼؼت وجدلُم اهخفاء ذاحي في بلع املجاالث، وهرا ما ًفظسه الالؼيل 

 .املىالي

 

 



االقتصادي في الجزائر  الفصل الثالث                   الدراسة القياسية ألثر االنفتاح التجاري على النمو             

 

 
80 

 

 (.2017-2000)ًبين جعوز وازداث الجصائس خالل الفترة  (III- 3)الشكل 
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 .جعوز الصادزاث خازج املدسوكاث -3

بي في الظىىاث ألاولى للُىت الدزاطت ،         هالخف أن الصادزاث زازج املدسوكاث خافـذ كلى جىاشن جلٍس

ٍاتها طىت  ، ولدؼهد بلد ذلً ئزجفاكا مدظىطا في 2004لدؼهد بلد ذلً اهسفاطا لخصل ئلى أدوى مظخى

، وال ػً في أن بسامج الاطدثمازاث اللمىمُت للبذ دوزا خاطما في جدلُم هره (2006-2005)املسخلت 

الىخائج، ئذ ًمىً اللٌى أنها أصبدذ بمثابت امليؼؽ ألاٌو لللؼاكاث زازج املدسوكاث، وزاصت كؼاق زازج 

 زالٌ فترة الدزاطت، ئطافت ئلى كؼاق الخدماث، ومم ذلً فان هرا %7.73ألاػغاٌ اللمىمُت، بملدٌ همى 

الىمى ًبلى هؼا ، خُث أن هلؼت الظلف السئِظُت ألداء الاكخصاد الىػجي زازج املدسوكاث جبلى مخمثلت في 

 .اللؼاق الصىاعي، والؼيل املىالي ًفظس ذلً
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 (.2017-2000)ًبين جعوز صادزاث خازج املدسوكاث للجصائس خالل الفترة  (III- 4)الشكل 
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 .جعوز صادزاث املدسوكاث -4

ٍاث صادزاث الجصائس مً املدسوكاث واهذ طىتي  وهرا زاحم لىلص  (2001-2000)            ئن أدوى مظخى

ت الظىداء، لدؼهد بلد ذلً ئزجفاكا  إلاكباٌ كلى املدسوكاث الجصائس لىـسا للىطم ألامجي زالٌ اللؼٍس

ٍاجه طىت  صل ئلى أكلى مظخى  وهرا هدُجت إلزجفاق أطلاز الىفؽ في الظىق اللاملُت، لِؼهد 2010مدظازكا ُل

، وىذا ما نشهده يف الشكل بلد ذلً جربرباث بظبب كدم ئطخلساز أطلاز املدسوكاث في ألاطىاق اللاملُت
 .املوايل
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 (.2017-2000)ًبين جعوز صادزاث املدسوكاث للجصائس خالل الفترة  (III- 5)الشكل 
                                                                                                                                               X 106 ًدوالر أمرٌك  
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EXPORH

 
 Eviws8من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات :المصدرالسنوات                                   

 .الدزاطت إلاخصائيت ملخغيراث الىموذج: املعلب الثالث

 

 .GDPدزاطت إخصائيت للىاجج املدلي إلاحمالي : أوال

ت للمخغير الخابم الىاجج املدلي إلاحمالي      . هما هى مىضر في الجدٌو املىاليGDPجم اللُام بدزاطت ئخصاُئ

 .GDPًبين دزاطت إخصائيت للمخغير الخابع  (III -1): الجدول زكم 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث :املصدز
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 هالخف أن ملدٌ الىاجج املدلي إلاحمالي زالٌ فترة الدزاطت  واهذ (III- 1: )      مً الجدٌو زكم 

 2001 أما أدوى كُمت فياهذ طىت 213810خُث كدزث بــ 2014 أما ، أما أهبر كُمت فياهذ طىت 137244.4

ــــ 54744خُث كدزث بــ   وهي 56027.84 ، أما فُما ًسص جباًً اللُم كً مخىطؼها الخظابي كدزث بلُمخه بـ

 .اللُمت التي جىدسف بها كً املخىطؽ

 .دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل معدل الاهفخاح الاكخصادي: ثاهيا

ت للمخغير املظخلل إلاهفخاح إلاكخصادي     . هما هى مىضر في الجدٌو املىاليOPENجم اللُام بدزاطت ئخصاُئ

 

 ًبين دزاطت إخصائيت  ( III- 2):  الجدول زكم

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث :املصدز

 ،أما أهبر وظبت ئهفخاح 58.22هالخف أن ملدٌ كُم إلاهفخاح إلاكخصادي واهذ  (III -2)مً الجدٌو زكم  

 وهرا ما 48.16 خُث كدزث بــ 2016 أما أدوى كُمت فياهذ طىت 69.46 خُث كدزث بــ 2008للجصائس وان طىت 

جؼسق له طابلا خُث أن الجصائس ئهخهجذ طُاطت جسػُد الىازداث، أما كً إلاهدساف اللُم كً مخىطؼها 

 .5.65الخظابي  فياهذ كُمخه بـــــ 

 

 .دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل الوازداث: ثالثا

ت للمخغير املظخلل الىازداث      . هما هى مىضر في الجدٌو املىاليIMPORجم اللُام بدزاطت ئخصاُئ
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 .IMPORًبين دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل  (III -3):  الجدول زكم

 
 

 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث :املصدز

ــــ   (III -3)مً الجدٌو  ـ ، أما أهبر كُمت فياهذ طىت 33713.22هالخف أن ملدٌ وازداث الجصائس  كدز بـ

 خُث هسحلها ئزجفاق في وازداث الجصائس مً الظلم املصىلت وفي ملدمتها ئطخيراد 58580خُث كدزث بــ 2014

ت، أما أدوى كُمت فياهذ طىت  ، أما كً إلاهدساف امللُازي 9173 خُث كدزث بــ 2000الظُازاث والظلم الغراُئ

 .17049.5فياهذ كُمخه بـــــ 

 .دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل صادزاث املدسوكاث: زابعا

ت للمخغير املظخلل صادزاث املدسوكاث    . هما هى مىضر في الجدٌو املىاليEXPORHجم اللُام بدزاطت ئخصاُئ

 

 .EXPORHًبين دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل  (III  -4): الجدول زكم

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث :املصدز
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 ، أما أهبر 44942.61هالخف أهه كدز ملدٌ صادزاث الجصائس مً املدسوكاث بـــ  (III - 4)             مً الجدٌو  

سحم ذلً لئلزجفاق في أطلاز الىفؽ ، أما أدوى كُمت فياهذ 77361   خُث كدزث بــ 2008كُمت فياهذ طىت   ٍو

ــــ 18110 خُث كدزث بــ 2002طىت   .19460.52 ، أما كً إلاهدساف امللُازي فياهذ كُمخه بـ

 
 .دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل صادزاث خازج املدسوكاث: خامظا

ت للمخغير املظخلل صادزاث زازج املدسوكاث    هما هى مىضر في الجدٌو EXPORHHاللُام بدزاطت ئخصاُئ

 .املىالي

 .EXPORHHًبين دزاطت إخصائيت للمخغير املظخلل  (III  -5): الجدول زكم

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث :املصدز

 وحلخبر كُمت هامؼُت 1465.55هالخف أن ملدٌ صادزاث الجصائس زازج املدسوكاث  كدز  ( III- 5)مً الجدٌو 

 أما أدوى كُمت فياهذ 2582خُث كدزث بــ 2014ملازهت بذجم الصادزاث اليلُت، أما أهبر كُمت فياهذ طىت 

ــــ 163 خُث كدزث بــ 2004طىت    .701.3 ، أما كً إلاهدساف امللُازي فياهذ كُمخه بـ
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 مداولت همرحت  أثس الاهفخاح الخجازي على الىمو الاكخصادي في الجصائس للفترة: املبدث الثالث  

(2000-2017.) 

    طىداٌو في هرا املبدث بىاء همىذج اكخصادي كُاس ي للىمى الاكخصادي في الجصائس مً أحل ملسفت أهم 

 .املإػساث التي جإزس فُه، وهرا باالكخماد كلى جلىُاث الاكخصاد اللُاس ي 

 .حعيين الىموذج:املعلب ألاول

 :  لخلُين الىمىذج البد مً جددًد املخغيراث والؼيل السٍاض ي وذلً فُما ًلي

 .جددًد مخغيراث الىموذج: أوال

خمثل في الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي وللد جم اطخسدامه هخلبير كً الىمى : املخغير الخابع-  ٍو

ت(GDP) الاكخصادي وزمصها له بالسمص  . ملبر كىه باليظبت املئٍى

 : جخمثل املخغيراث املظخللت في: املخغيراث املظخللت

وهى ًلِع أهمُت الخجازة الخازحُت باليظبت للىاجج املدلي، والري ًمثل مجمىق : معدالث الاهفخاح الاكخصادي

ت(OPEN)الصادزاث شائد الىازداث هيظبت مً الىاجج املدلي إلاحمالي وهسمص له بالسمص   .، ملبر كىه باليظبت املئٍى

زالٌ فترة الدزاطت ،ملبر  (IMPOR)وهي كُمت وازداث الجصائس مً طلم وزدماث، وهسمص لها بالسمص  : الوازداث 

 كنها بامللُىن دوالز 

(  EXPORH H)وهي كُمت صادزاث الجصائس زازج املدسوكاث، وهسمص لها بالسمص      : صادزاث خازج املدسوكاث

 .ملبر كنها بملُىن دوالز 

ملبر كنها   (EXPORH)وهي كُمت صادزاث الجصائس مً املدسوكاث، وهسمص لها بالسمص  : صادزاث املدسوكاث

 .بامللُىن دوالز

 .جددًد الشكل السياض ي للىموذج: ثاهيا

 بلد جددًد املخغير الخابم امللبر كً الـاهسة مدل الدزاطت و مجمىق املخغيراث املفظسة ًمىً الخلبير كما 

ت  :طبم بالصُغت السٍاطُت الخاُل

𝑮𝑫𝑷 = 𝑭 𝑶𝑷𝑬𝑵 , 𝑰𝑴𝑷𝑶𝑹 , 𝑬𝑿𝑷𝑶𝑹𝑯, 𝑬𝑿𝑷𝑶𝑹𝑯𝑯                 (𝟏− 𝟑) 
ت  : حلؼى الصُغت السٍاطُت للىمىذج الخؼي في صُغت امللادلت الخاُل

 (3-2     )GDPt= β 0+ β 1 𝑂𝑃𝐸𝑁 + β 2 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅 + β 3 𝐸𝑋𝑃𝑂 𝐻+ β 4 𝐸𝑋𝑃𝑂𝐻 𝐻 + Ut           

 :خُث

GDP:يي؛ ـــــامللُىن دوالز أمٍس ـ  ًمثل الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي بـ

OPEN : ؛%ًمثل ملدٌ الاهفخاح الاكخصادي بـــ  

IMPOR : يي ؛ ـــــامللُىن دوالز أمٍس ـ  ًمثل حجم الىازداث بـ

EXPOR H H :يي؛ ًمثل حجم صادزاث ـــــامللُىن دوالز أمٍس ـ  زازج املدسوكاث بـ

EXPOR H :يي؛ ًمثل حجم صادزاث ـــــامللُىن دوالز امٍس ـ  املدسوكاث بـ
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β0 , β 1, β 2, β 3, β 4 جمثل مللماث الىمىذج؛ 

t : جمثل الصمً أي كُمت املخغير في الظىتt؛ 

Ut : ىىب كً بلع املخغيراث التي ًمىً أن جإزس كلى الىمىذج خد الخؼأ الري ًجب ئطافخه للىمىذج ُل

صلب كُاطها  .ٍو
 

  .جددًد الخوكعاث اللبليت: ثالثا

ت المً ر      املدلي خلُلي للىاجج ٌ الخابم للىمى الظىىي ابين املخغير اللالكت جيىن الاكخصادًتٌ الىـٍس

 : إلاحمالي واملخغيراث املظخللت هما ًلي

جيىن اللالكت بين ملدالث الاهفخاح الاكخصادي والىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي كالكت - 

 ػسدًت؛

 جيىن اللالكت بين الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي والىازداث ػسدًت؛- 

 جيىن اللالكت بين الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي و الصادزاث زازج املدسوكاث كالكت ػسدًت؛- 

 .جيىن اللالكت بين الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي و صادزاث املدسوكاث كالكت ػسدًت- 
 

 .جلدًس معلماث الىموذج الخعي: املعلب الثاوي

 .اخخياز ظسيلت اللياض املالئمت- أوال

لت املسبلاث الصغسي اللادًت      لخلدًس الىمىذج اللُاس ي امللبر كً اللالكاث الاكخصادًت وظخسدم ػٍس

MCO  لىدها ذلً ئلى ملسفت امللاًير للخىم كلى حىدة هره  باكخبازها حلؼي ملدزاث زؼُت غير مخديزة ٍو

بت مً اللُم الخلُلت  ، وبالخالي حلخبر 1امللدزاث كمىما، مً املفسوض أن جيىن كُم امللامالث امللدزة كٍس

لت املسبلاث الصغسي مً أخظً الؼسق لخلدًس الىماذج الخؼُت وذلً ملا جمخاش به مً زصائص وفسطُاث  ػٍس

 .لخلدًس إلاهدداز الخؼي املخلدد

 : خصائص ظسيلت املسبعاث الصغسى - أ

 : خاصيت عدم الخديز -1

 . هلٌى بأن امللدز مخديز0الخديز هى الفسق بين ملدزة ما ووطؽ جىشَلها فاذا ازخلف هرا الفسق كً 

 : خاصيت الاحظاق -2

 : هلٌى بأن املللماث هي ملدزاث مدظلت ئذا جدلم ماًلي

 .كُم امللالم امللدزة جلترب مً كُم امللالم الخلُلت وذلً ولما هبر حجم اللُىت- 

ان الصفس ولما اكترب حجم اللُىت ئلى ماال نهاًت-   .كُمتي الخدير والخباًً جلتربان أو حظاٍو

 : خاصيت أصغس جباًن- 3

𝐵i ًلصد بأكل جباًً ممىً للملدزاث، كىدما ًيىن جباًً
 .أكل مً جباًً أي كُمت ملدزة أزسي   

 :  فسضياث هموذج الاهدداز الخعي املخعدد - ب

لت املسبلاث الصغسي اللادًت في جلدًس الىمىذج الخؼي املخلدد، فاهه ًجب جىفس الفسطُاث  كىد اطخسدام ػٍس

ت  : الخاُل
                                                                 

1
ت  والخؼبُم، داز وائل للؼباكت واليؼس، كمان -    .179، ص1998مجُد كلي خظين، كفاف كبد الجباز طلُد، الغلخصاد اللُاس ي الىـٍس
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     𝐻1 :   املخغير الخابم ًيىن دالت زؼُت في املخغيراث املظخللت بدُث جيىن كُمت واخدة كلى ألاكل مً كُم

 .املخغيراث املظخللت مسخلفت كً بلُت اللُم
    𝐻2 :اللُمت املخىكلت أو مخىطؽ اللُمت للمخغير اللؼىائي حظاوي الصفس. 
  𝐻3 :  ججاوع جباًً ألازؼاء أو جباًً املخغير اللؼىائي ًيىن زابذ. 
  𝐻4:   كدم وحىد ازجباغ ذاحي بين ألازؼاء. 

  𝐻5 :  اطخلالٌ املخغير اللؼىائي كً املخغيراث املظخللت. 
  𝐻6   :املخغير اللؼىائي مىشق جىشَم ػبُعي. 
ت: حعيين الىموذج - ث  .جأحي مسخلت جلدًس مللماث الىمىذج وذلً مً زالٌ الخؼىاث الخاُل

 

 .حمع البياهاث وجددًد البرهامج إلاخصائي املظخعمل: ثاهيا

، (2017-2000)كمىا بخجمُم البُاهاث الخاصت بمسخلف املإػساث مدل الدزاطت وذلً زالٌ الفترة   

 باالكخماد كلى 

اث -  ًىان الىػجي لئلخصاُئ  www.ons.dzالد

 www.bm.com:  البىً اللالمي  -

 : جدصلىا كلى هخائج الخلدًس للىمىذج  هماًليEviws8بلد ئدزاٌ البُاهاث في بسهامج   

 
 

GDP = 121359 − 2096.64𝑂𝑃𝐸𝑁+ 1.86 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅 + 1.54 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝐻 + 3.8𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝐻𝐻 
      𝑇𝐶  :   (6.73)       ( 6- .14)           (14.67)                  (12.08)                    (1.7)   
R2=0.9974               N=18                                    F𝐶= 1284.16 
  𝑅2      =0.9966                       DW=1.22                                       Prob=   0.00000      

 : خُث
𝑇𝐶  :ت ت طدُىدهذ املدظىبت للملالم امللدزة ، وجدظب باللالكت الخاُل  : هي كُمت ئخصاُئ

𝑇cβ i
=|𝛽𝑖

  −𝛽𝑖  |

𝛿𝛽 𝑖

        , 𝑖 = 0,1,2,……… . .                                                        (3 − 3) 
𝑅2 :ملامل الخددًد؛ 

 𝑅2    : ًمثال ملامل الخددًد املصدر؛ 

N : كدد املؼاهداث؛ 

DW :ت دازبً واحظىن حظخسدم للىؼف كً الازجباغ الراحي لؤلزؼاء؛  جمثل ئخصاُئ

Prob :ت الخؼأ؛  اخخماُل

F𝐶 :متثل إحصائية فيشر احملسوبة وفق العالقة التالية : 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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𝐹C= 𝑅2

1−𝑅2
×

𝑁−𝑀−1

𝑀
                                                                                                   (4 − 3) 

 : حيث
N :كدد املؼاهداث. 

M:كدد املخغيراث املظخللت. 

 . األول دراسة تحليلية وإحصائية للنموذج: المطلب الثالث 
جخمثل هره الدزاطت في الخدلُل إلاخصائي والاكخصادي للىمىذج امللدز، ولدزاطت مدي صالخُت      

ت  الىمىذج البد مً ئحساء مجمىكت مً الازخبازاث وذلً مللسفت مدي صالخُت الىمىذج مً مىـىز الىـٍس

ت زم ازخبازه مً الىاخُت اللُاطُت، وهرلً ازخباز مدي  الاكخصادًت ومدي صالخُخه مً الىاخُت إلاخصاُئ

ت في الخلدًساث الخاصت بمللماث الىمىذج وذلً بىاطؼت ملامل الخددًد املصدر (     𝑅2 )الثلت إلاخصاُئ
ت فِؼس ت اليلُت باطخسدام ئخصاُئ ت املللماث باطخسدام ( F )وازخباز امللىٍى هما طِخم ازخباز ملىٍى

ت طدُىدهذ  .(T) ئخصاُئ
 .الخدليل إلاخصائي: أوال

ت طدُىدهذ وذلً لخلُُم : اخخباز املعىويت الفسدًت للمعالم امللدزة -1 إلحساء هرا الازخباز حظخسدم ئخصاُئ

ت ملالم الىمىذج، ومً زم جأزير املخغيراث املظخللت في املخغير الخابم، وإلحساء هرا الازخباز هلىم بملازهت  ملىٍى

ت   وظخسسحها مً حدٌو طدُىدهذ كىد %5ئخصاءة طدُىدهذ املدظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

ت أي  ت%5هفع ملىٍى   13= 5- 18 وحظاوي( n-k ) وبدزحت خٍس
𝑇𝑛:  أي  −𝑘

 = 𝑇13
0.05 = 2.16 

 .جمثل كدد مخغيراث الىمىذج :  k : خُث

         n :جمثل كدد املؼاهداث. 

ت طدُىدهذ املدظىبت ليل مللمت في الىمىذج  : والجدٌو الخالي ًىضر ئخصاُئ
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 .هخائج اخخباز طديودهذ للىموذج الخعي امللدز: (III.6)الجدول

 الليم  املعامالث امللدزاث

 Tca املدظوبت

 الليم 

 Ttab الجدوليت

أدوى مظخوى 

 Prob معىويت

 𝛃𝟎 6.73 2.16 0.000 الثابذ

OPEN 𝛃𝟏 6.14- 2.16 0.000 

IMPOR 𝛃𝟐 14.67 2.16 0.000 

EXPORH 𝛃𝟑 12.08 2.16 0.000 

EXPORHH 𝛃𝟒 1.7 2.16 0.11 

 (.01)مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى امللخم زكم :املصدز

ت   ، وفلا %5وإلحساء هرا الازخباز هلىم بملازهت ئخصاءه طدُىدهذ املدظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

ت  : للفسطُت الخاُل

𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 
 

𝐻1:β𝑖 ≠ 0 

 :خُث

  𝐻0 :ت ت ئخصاُئ  .جمثل فسطُت اللدم وحلجي املللمت لِع لها ملىٍى
  𝐻1 :ت ت ئخصاُئ ًلت وحلجي املللمت لها ملىٍى  .جمثل الفسطُت البد

إخخباز معىويت 𝛃𝟏. 

𝐻0 : 𝛽1 = 0 

𝐻1 :β1 ≠ 0 
𝑇tab : هالخف أن (1-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم و بالخالي هسفع    |

ًلت ت β1 ومىه، 𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى
إخخباز معىويت 𝛃𝟐. 

𝐻0 : 𝛽2 = 0 
𝐻1 :β2 ≠ 0 
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𝑇tab : هالخف أن (1-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم و بالخالي هسفع    |

ًلت ت β2 ، ومىه𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى

إخخباز معىويت 𝛃𝟑. 

𝐻0 : 𝛽3 = 0 

𝐻1 :β3 ≠ 0 
𝑇tab : هالخف أن (1-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم و بالخالي هسفع    |

ًلت  ت β3 ، ومىه𝐻1الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى
إخخباز معىويت 𝛃𝟒. 

𝐻0: 𝛽
4

= 0 

𝐻1 :β4 ≠ 0 
𝑇tab : هالخف أن (1-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهسفع   𝐻0  فسطُت اللدم     و بالخالي هلبل|

ًلت ت β4 ومىه، 𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لِع لها ملىٍى
 :إخخياز املعىويت إلاحماليت للىموذج -2

ت فِؼس  ت للىمىذج وظخسدم ئخصاُئ ت إلاحماُل ت Fisher  إلزخباز امللىٍى ، وذلً مً زالٌ ملازهت ئخصاُئ

𝐹𝑐𝑎𝑙 فِؼس املدظىبت = ت فِؼس الجدولُت  التي ًخم ئطخسساحها مً حدٌو فِؼس  1284.16 مم ئخصاُئ

 :  همالي%5كىد مظخىي 

𝐹𝑛−𝑘−1
𝑘 = 𝐹18−4−1

4 = 𝐹13
4 = 3.18 

ت   :وإلحساء هرا الازخباز هلىم بىطم الفسطُت الخاُل

𝐻0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4                           

𝐻1:∃β𝑖  /  β𝑖  ≠  0    i = 1,2,3,4     

 : خُث

𝐻0 :ت ولُت  .جمثل فسطُت اللدم وحلجي الىمىذج لِع له ملىٍى

  𝐻1 : ًىحد كلى ألاكل مخغير مظخلل واخد له جأزير ت ولُت أو  ًلت وحلجي الىمىذج له ملىٍى جمثل الفسطُت البد

 .كلى املخغير الخابم

ت فِؼس املدظىبت هي (1-3)مً الجدٌو زكم : لدًىا  Fcal : ئخصاُئ = 1284.16 

ت فِؼس الجدولُت هي Ftab : أما ئخصاُئ = 3.18 
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Ftab : بما أن < Fcal فاهىا هسفع فسطُت اللدم 𝐻0 ًلت   وبالخالي الىمىذج له  𝐻1 وهلبل الفسطُت البد

ًىحد كلى ألاكل مخغير مظخلل واخد له جأزير كلى املخغير الخابم ت ولُت، أو أهه   .ملىٍى

ت للىمىذج الخؼي امللدز ، هالخف أن ول الىازداث و صادزاث  مً زالٌ الدزاطت الاكخصادًت وإلاخصاُئ

ت، بِىما الصادزاث زازج املدسوكاث  ت اكخصادًت وئخصاُئ املدسوكاث وملدٌ الاهفخاح الاكخصادي لهم ملىٍى

ت، وهرا ما ًثبذ أن الصادزاث زازج املدسوكاث لِع لها جأزير في زفم مً مظخىي  ت ئخصاُئ لِع لها ملىٍى

 .الىاجج املدلي إلاحمالي  لرلً طِخم ئشالتها وهلىم بخلدًس الىمىذج مسة أزسي

 
 .(EXPORHH)جلدًس الىموذج بعد إشالت الصادزاث خازج املدسوكاث : املعلب السابع

مىً جلخُص هخائج الخلدًس هما  هلىم باكادة جلدًس الىمىذج بلد ئشالت مخغير الصادزاث زازج املدسوكاث، ٍو

 : ًلي

 

𝐺𝐷𝑃 = 122977.2 − 2118.66 𝑂𝑃𝐸𝑁+ 1.97 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅 + 1.58 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝐻 

                            (6.15)       (16.19)           (11.38)                     (-5.58)   

R2=0.9969               N=18                                    F= 1505.43 

𝑅2      =0.9962                      DW=1.00             Prob=0.000 

 Eviews8 مً مسسحاث 2مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى امللخم : املصدز

 .الخدليل إلاخصائي للىموذج الثاوي: أوال

ت طدُىدهذ وذلً لخلُُم : إخخباز املعىويت الفسدًت للمعالم امللدزة -1 إلحساء هرا إلازخباز حظخسدم ئخصاُئ

ت ملالم الىمىذج، ومً زم جأزير املخغيراث املظخللت في املخغير الخابم، وإلحساء هرا إلازخباز هلىم  ملىٍى

ت   وظخسسحها مً حدٌو %5بملازهت ئخصاءة طدُىدهذ املدظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

ت أي  ت%5طدُىدهذ كىد هفع ملىٍى   14= 4- 18 وحظاوي( n-k ) وبدزحت خٍس
𝑇𝑛 :  أي −𝑘

 = 𝑇14
0.05 = 2.14 

  .جمثل كدد املللماث بما فيها الخد الثابذ : k : خُث
         n :جمثل كدد املؼاهداث. 

ت طدُىدهذ املدظىبت ليل مللمت في الىمىذج  : والجدٌو الخالي ًىضر ئخصاُئ
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 .هخائج اخخباز طديودهذ للىموذج الخعي امللدز الثاوي: (III-  7)الجدول

 اللُم  امللامالث امللدزاث

 Tcal املدظىبت

 اللُم 

 Ttab الجدولُت

أدوى مظخىي 

ت  Prob ملىٍى

 𝛃𝟎 6.41 2.14 0.000 الثابذ

OPEN 𝛃𝟏 -5.82 2.14 0.000 

IMPOR 𝛃𝟐 16.62 2.14 0.000 

EXPORH 𝛃𝟑 11.78 2.14 0.000 

 (.02)مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى امللخم زكم :املصدز

ت   ، وفلا %5وإلحساء هرا الازخباز هلىم بملازهت ئخصاءة طدُىدهذ املدظىبت مم الجدولُت كىد مظخىي ملىٍى

ت  : للفسطُاث الخاُل
𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 

 
𝐻1:β𝑖 ≠ 0 

 :خُث

  𝐻0 :ت ت ئخصاُئ  .جمثل فسطُت اللدم وحلجي املللمت لِع لها ملىٍى

  𝐻1 :ت ت ئخصاُئ ًلت وحلجي املللمت لها ملىٍى  .جمثل الفسطُت البد

إخخباز معىويت 𝛃𝟏. 

𝐻0 : 𝛽1 = 0 

𝐻1 :β1 ≠ 0 

𝑇tab : هالخف أن (2-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم     و بالخالي هسفع|

ًلت ت β1 ، ومىه𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى
إخخباز معىويت 𝛃𝟐. 

𝐻0 : 𝛽2 = 0 

𝐻1 :β2 ≠ 0 

𝑇tab : هالخف أن (2-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم و بالخالي هسفع    |

ًلت ت β2 ، ومىه𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى
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إخخباز معىويت 𝛃𝟑. 

𝐻0 : 𝛽3 = 0 
𝐻1 :β3 ≠ 0 

𝑇tab : هالخف أن (2-3)مً زالٌ الجدٌو زكم  < |Tcal وهلبل   𝐻0  فسطُت اللدم و بالخالي هسفع    |

ًلت ت β3 ومىه، 𝐻1 الفسطُت البد ت ئخصاُئ  .لها ملىٍى
 :إخخياز املعىويت إلاحماليت للىموذج -2

ت فِؼس  ت للىمىذج وظخسدم ئخصاُئ ت إلاحماُل ت Fisherإلزخباز امللىٍى ، وذلً مً زالٌ ملازهت ئخصاُئ

𝐹𝑐𝑎𝑙 فِؼس املدظىبت = ت فِؼس الجدولُت  التي ًخم ئطخسساحها مً حدٌو فِؼس  1284.16 مم ئخصاُئ

 :  همالي%5كىد مظخىي 

𝐹𝑛−𝑘−1
𝑘 = 𝐹18−3−1

3 = 𝐹14
3 = 3.34 

ت  : وإلحساء هرا إلازخباز هلىم بىطم الفسطُت الخاُل

𝐻0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4                         
𝐻1:∃β𝑖  /  β𝑖  ≠  0    i = 1,2,3,4  

 : خُث

𝐻0 :ت ولُت  .جمثل فسطُت اللدم وحلجي الىمىذج لِع له ملىٍى

  𝐻1 : ًىحد كلى ألاكل مخغير مظخلل واخد له جأزير ت ولُت أو  ًلت وحلجي الىمىذج له ملىٍى جمثل الفسطُت البد

 .كلى املخغير الخابم

ت فِؼس املدظىبت هي (2-3)مً الجدٌو زكم : لدًىا  Fcal : ئخصاُئ = 1284.16 

ت فِؼس الجدولُت هي Ftab : أما ئخصاُئ = 3.34 
Ftab : بما أن < Fcal فاهىا هسفع فسطُت اللدم 𝐻0 ًلت   وبالخالي الىمىذج له  𝐻1 وهلبل الفسطُت البد

ًىحد كلى ألاكل مخغير مظخلل واخد له جأزير كلى املخغير الخابم ت ولُت، أو أهه   .ملىٍى

 :إخخباز الخوفيم وإلازجباط -3

 ملا لو من خصائص 𝑅2      =0.9962           ئكخمدها في ئزخباز الخىفُم وإلازجباغ كلى ملامل الخددًد املصدر
فهى كلى ألاكل ًجُب كلى حظاؤالث بلع الباخثين خٌى أهمُت ، R2جتعلو وسيلة قياس جودة التوفيق أفضل من 

ادة كدد املخغيراث للىمىذج، بدون الخفىير في طبب ؿهىز هره املخغيراث كلى ول خاٌ، زغم ذلً ال ًجب  ٍش

ت ؿهىز بلع   R2 ًدل ول املؼاول املخلللت بامللُاض     𝑅2 الخفىير في أن خُث أن اللساز خٌى ئمياُه

ت أزسي في اللُاض إلاكخصادي، هما أن اللُمت  املخغيراث في الىمىذج أم ال، جبلى ملخمدة كلى اكخبازاث هـٍس

 .جيىن حد خظاطت لىىق امللؼُاث أو البُاهاث املظخلملت       𝑅2 لـ اللددًت
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مفظسة بىاطؼت املخغيراث  (GDP) الخغيراث الخاصلت في املخغير الخابم %99.62   ومىه هلٌى أن 

في الىمىذج امللدز، وهرا ًدٌ كلى وحىد ئزجباغ بين  املظخللت، والباقي جفظسه مخغيراث أزسي لم جدزل

 .املخغير الخابم واملخغيراث املظخللت مما ٌلجي أهه ملبىٌ

ت الىمىذج ولخمد كلى : كياض مدى إطخلسازيت جلدًساث الىموذج خالل فترة الدزاطت -4 إلزخباز ئطخلساٍز

 : دالت إلازجباغ الراحي والجصئي هما هى مىضر في الؼيل الخالي

 .دالت إلازجباط الراحي والجصئي : ( III—06)الشكل 

 
 Eviws8مً ئكداد الؼالب بىاءا كلى مسسحاث : املصدز 

مً زالٌ دالت الازجباغ الراحي والجصئي هالخف أن طلظلت البىاقي للىمىذج جلم دازل مجاٌ الثلت وهرا ًفظس 

 .أن الظلظلت مظخلسة

 

 .اخخباز الىموذج الثاوي من الىاخيت اللياطيت: املعلب الخامع 

ت طىلىم بازخبازه مً الىاخُت     بلد جأهدها مً صالخُت الىمىذج مً الىاخُت الاكخصادًت وإلاخصاُئ

 .اللُاطُت مللسفت مدي اوسجامه وجؼابله مم الفسطُاث الخاصت به، وطِخم ازخباز الىمىذج الثاوي

 للىؼف ئذا Whiteطِخم ئكخماد  ئزخباز : (إخخباز واًذ)اخخباز مشكل عدم ججاوع جباًن ألاخعاء  -1

𝑒i وان هىان ججاوع أو كدم ججاوع ألازؼاء، والري ٌلخمد بالدزحت ألاولى كلى جلدًس اهدداز مظاكد بين 
2 

ت  : مً هاخُت واملخغيراث املفظسة مً هاخُت أزسي أي جلدًس الصُغت الخاُل

𝑒i
2 =  β 0+ β 1 𝑂𝑃𝐸𝑁 + β 2 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅 + β 3 𝐸𝑋𝑃𝑂 𝐻+ β1

 𝑂𝑃𝐸𝑁2+ β2
 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅2+ 

β3
 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝐻2+ 𝛽4𝑂𝑃𝐸𝑁  ×  𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅+𝛽5 𝑂𝑃𝐸𝑁   ×  𝐸𝑋𝑃𝑂 𝐻+𝛽6  𝐸𝑋𝑃𝑂 𝐻 ×

 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅+𝜇𝑡                    

  .𝑅2زم خظاب ملامل الخددًد الخاص بهره امللادلت 

 :  التي ًيبغي ازخبازها هي 𝐻0فسطُت زباث جباًً ألازؼاء - 



االقتصادي في الجزائر  الفصل الثالث                   الدراسة القياسية ألثر االنفتاح التجاري على النمو             

 

 
96 

𝐻0: β1 = β2 = β3 = β1
  =β2

  =β3
 =0 

   
H0 :جمثل فسطُت اللدم وجىص كلى ججاوع جباًً ألازؼاء. 

ت (04)         مً زالٌ امللخم زكم  ت ملين  (WH)، هلىم بدظاب ئخصاُئ  ودزحاث %05كىد مظخىي ملىٍى

ت حظاوي  تK=9خٍس  :  خُث هره ألازيرة حلؼى باللالكت الخاُل

WH=n𝑅2= 18(0.67)=12.07  
ت 2زم هلىم بملازهت هره ألازيرة مم اللُمت الخسحت لخىشَم   خُث وظخسسحها مً حدٌو %05 بيظبت ملىٍى

9,    0.05: اللُم الخسحت وهي واألحي
2 = 16.91 

>  12.07  ومً زالٌ امللازهت هجد 9,    0.05
2 = 16.91   WH= 

 . وهرا ٌلجي زباث ججاوع جباًً ألازؼاءH0وبالخالي هلبل فسطُت اللدم 

 

 :اخخباز الكشف عن الازجباط الراحي لألخعاء -2

 للىؼف كً وحىد أو كدم وحىد مؼيل إلازجباغ الراحي لؤلزؼاء وظخسدم :إخخباز دازبين واحظون - أ

تDWئزخباز دًسبين واحظىن   : خُث حظمذ هره إلاخصاءة بازخباز الفسطُت الخاُل

 
𝐻0 : ρ = 0                                                                                      
𝐻1: ρ ≠ 0   (ρ < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0)                

 : 𝐻0  وحىد ئزجباغ ذاحي لؤلزؼاءوجىص كلى كدمجمثل فسطُت اللدم . 

: 𝐻1 ًلت وجىص كلى وحىد ئزجباغ ذاحي لؤلزؼاء  .جمثل الفسطُت البد

ت  (1)املخدصل كليها مً امللخم  (DW)هلىم بملازهت كُمت  املخدصل كليهما مً  (dL, du)مم اللُمت الىـٍس

 الجدٌو دازبً واحظً 

 : خُث

DW=1.00 وهي اللُمت املددظبت الزخباز دازبً واحظً؛ 

 

 (Durbin - Waston)مىاظم اللبول والسفض لدازبين واحظون : (III-7)الشكل زكم 

 

4 4-dL            4-du              2                    du                 dL                0 
     DW=1.00  

 ارتباط ذايت موجب منطقة غري حمددة عدم وجود ارتباط  عدم وجود ارتباط منطقة غري حمددة ارتباط ذايت سالب
                         3.18                   2.13                                        1.87                    0.82   

   .Eviews8من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات : المصدر
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مىؼلت ) جلم في مىؼلت غير مدددة 1.00   املدظىبت في الىمىذج حظاوي (DW)هالخف  أن كُمت     

ًىحد، ولهرا همس ئلى الازخباز  (الؼً مما ًدٌ كلى كدم ملسفت ئذا وان هىان ازجباغ ذاحي لؤلزؼاء أو أهه ال 

Breuch- Godfrey.  

 ًصلر هرا إلازخباز كىدما ًيىن إلازجباغ الراحي لؤلزؼاء أهبر :Breusch –Pagan- Godfreyخخباز ئ - ب

ت خم وفم ئزخباز الفسطُت الخاُل  :مً الدزحت ألاولى، ٍو

𝐻0 : 𝜌1 = 𝜌2 =  …… . = 𝜌𝜌 = 0          

𝐻1:∃ρ𝑖  /  ρ𝑖  ≠  0    i = 0,1,2, . . ρ 

𝐻0 ت وجىص كلى كدم وحىد ئزجباغ ذاحي لؤلزؼاء  .جمثل الفسطُت الصفٍس

:𝐻1 ًلت وجىص كلى وحىد ئزجباغ ذاحي لؤلزؼاء  جمثل الفسطُت البد

 :  هخدصل كلىBreusch –Pagan- Godfreyلىخائج ئزخباز  (4)باإلكخماد كلى امللخم زكم 

 Breusch –Pagan- Godfreyهخائج الخلدًس إلخخباز  (III  -8)الجدول 

 

 . Eviews8مً ئكداد الؼالب باإلكخماد كلى مسسحاث : املصدز 

ت ت وبالخالي هسخبر الفسطُت الخاُل  : ئكخمدها في إلازخباز كلى أزؼاء مً الدزحت الثاُه

              𝐻0 : 𝜌1 = 𝜌2 = 0                                    

𝐻1 :∃ρ𝑖  /  ρ𝑖  ≠  0    i = 0,1,2 

 املدظىبت وفم اللالكت LM كلى ملازهت ئخصاءة Breusch –Pagan- Godfreyٌلخمد ئزخباز 

ت   :الخاُل

𝐿𝑀 = 𝑂𝑏𝑠 ∗  𝑅2 = 6.86 
 مم ئخصاءة

ρ
ت 2  :                                   الجدولُت الخاُل


(0.05  ;2)
2 = 7.81 

 : هالخف أن
(0.05  ;2)
2 > 𝐿𝑀 ت ًىحد مؼيل  𝐻1  وهسفع𝐻0 ومىه هلبل الفسطُت الصفٍس و هلٌى أهه ال 

ت ما بين البىاقي)إلازجباغ الراحي لؤلزؼاء   .(إلاطخلالُل
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 .(Jarque -Beraإخخباز )إخخباز الخوشيع العبيعي للبواقي  -3

 
 Jarque Bera إخخباز الخوشيع العبيعي للبواقي لــــ  (III -8)الشكل 

 
 .Eviews 8من إعداد الطالب بناءا على خمرجات : المصدر

 

 ومىه ًمىً وطم الفسطُاث 0.05 مم  probability  كلى ملازهت Jarque –Beraٌلخمد ئزخباز 

ت  : الخاُل
 𝐻0  البواقي تتبع التوزيع الطبيعي:  
𝐻1   البواقي ال تتبع التوزيع االطبيعي:

 

   Prob=0.81 هالخف أن Eviews 8ئكخمادا  مسسحاث  (6-3)مً الؼيل 

< Prob :بما أن  ًلت 𝐻0 فاها هلبل فسطُت اللدم  0.05 𝐻1 وهسفع الفسطُت البد ومىه هلٌى أن   

 .البىاقي جخىشق جىشَلا ػبُلُا

 

لت ئزخباز : إخخباز الخعدد الخعي  -4  الري  Farrar-Glauber  إلهدؼاف  الخلدد الخؼي طىدبم  ػٍس

ت  : ًدبم الخؼىاث الخاُل

  :  ملصفىفت ملامالث إلازجباغ بين املخغيراث املظخللتDخظاب مددد : أوال 
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 .مصفوفت إلازجباط الجصئيت بين املخغيراث املظخللت (III-9)الجدول زكم 

 

𝐷 =
1 0.623 0.64

0.623 1 −0.111
0.64 −0.111 1

= 0.1 

2نستعمل إختبار    : ثانيا  :    وذلك بوضع الفرضيات التالية    

𝐻0 :𝐷 = 1 
𝐻1 :𝐷 < 1 

 : حلسف هما ًلي (اللُمت املدظىبت)   Farrar-Glauberإحصائية 

2∗= -n-1-1

6
(2𝑘 + 7).ln D 

خم الىبريln Dو  هى كدد املخغيراث املفظسة في الىمىذجk هى حجم اللُىت،  nخُث   ملددد   هى اللىغاٍز

ت   .ملامالث إلازجباػاث الجصُئ

  D=0.1جدصلىا كلى كُمت املددد هما ًلي  Excelباطخلماٌ بسهامج 

 : املدظىبت هما ًلي∗2 أما كُمت 

2∗= -18-1-1

6
(6 + 7).ln 0.1= 34.13 

ت 2 أما كُمت  = 6 الجدولُت كىد دزحت خٍس
1

2
𝑘(𝑘 + 1) V= ت  .12.592 هي %5 ووظبت ملىٍى

ت 2 املدظىبت أهبر مً اللُمت املجدولت لخىشَم  ∗2ومىه هلٌى أن  كُمت   بدزحت خٍس
1

2
𝑘(𝑘 + 1) V= ووظبت

ت  ∗2 2 ،  %5ملىٍى  التي حلجي أهه هىان حلدد زؼي  أي أن املخغيراث 𝐻1 وهلبل 𝐻0  ، وكلُه هسفع <

 .املظخللت مسجبؼت فُما بُنها

 :الحلول امللترخت للخعدد الخعي

ت ئًجاد مصادز أزسي للبُاهاث وكلى     كىد وحىد الخلدد الخؼي، فان الخلٌى جيىن ملخمدة كلى امياُه

أهمُت اللىامل التي حظببذ في ؿهىزها، زم مً أحله هلىم بخلدًس  الدالت جدذ الدزاطت، فاذا لم ًإزس الخلدد 
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الخؼي بؼيل فللي كلى ملدزاث الىمىذج ، ًلترح بلع باخثي اللُاض الاكخصادي ئهماٌ وحىده في 

مىً هرلً جداش ي الخلدد الخؼي بخىطُم حجم اللُىت، أو باطلاغ  املخغير املدظبب في  (خرف)الىمىذج، ٍو

الخلدد الخؼي ولىً هره اللملُت ًمىً أن جسلم مؼاول أزسي، ولهرا طىىمل جدلُلىا وذلً بىاءا كلى 

 .1اكتراح ئهماٌ وحىد الخلدد الخؼي
 

 .الخدليل إلاكخصادي: املعلب الظادض 

 باليظبت مللامل ملدٌ الاهفخاح الاكخصادي( β1 ) ئػازجه طالبت  مما ًدٌ كلى أن اللالكت كىظُت بين

، (ملدٌ الاهفخاح الاكخصادي)و املخغير املظخلل  (الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي)املخغير الخابم 

خُث ئذا حغير هرا ألازير بىخدة واخدة ، فان الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي طىف ًىسفع بــ 

ه في الجاهب الىـسي مً الدزاطت، وطببه أن الجصائس في خالت ئهفخاخها 2096.64  وهرا مىافي ملا  جىصلىا ئُل

كلى اللالم الخازجي طخىاحه مؼيلت جىافظُت هبيرة، ألن مىخجاتها غير مىاهبت للخؼىز الخىىىلىجي ، ومىه 

 .طُيىن جأزير كلى املإطظاث الىاػئت ومىه جأزير كلى إلاكخصاد الىػجي

 باليظبت مللامل الىازداث( β2 ) الىمى )ئػازجه مىحبت مما ًدٌ كلى أن اللالكت ػسدًت بين املخغير الخابم

، خُث ئذا حغيرث الىازداث بىخدة واخدة (الىازداث)و املخغير املظخلل  (الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي

 ومىه هره اللالكت جخىافم مم 1.86، فان الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي طىف ًخغير بــ 

ت الاكخصادًت ودزاطت ول مً  اللخان جىصلخا ئلى وحىد كالكت مىحبت بين  ESFAHANIو  ROMRE الىـٍس

مىً حللُل ذلً لؼبُلت إلاكخصاد الجصائسي الري ٌلخمد كلى اهخاج املدسوكاث  الىازداث والىمى الاكخصادي ٍو

ألامس الري ًدفلها ئلى كملُاث إلاطخيراد لخلبُت خاحُاث الظيان مً الظلم ألاحىبُت، وهىق الىازداث التي 

جيؼؽ وحظاهم في زفم مً مظخىي الىمى الاكخصادي هجد كلى طبُل املثاٌ طلم الخجهيز الصىاعي، وهرا 

 .اطخيراد زؤوض أمىاٌ الطخغاللها في الاطدثمازاث

 باليظبت مللامل صادزاث املدسوكاث( 𝛽3 ) ئػازجه مىحبت مما ًدٌ كلى أن اللالكت ػسدًت بين املخغير

، خُث ئذا حغيرث (صادزاث املدسوكاث)و املخغير املظخلل  (الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي)الخابم 

 ومىه 1.54هره ألازيرة  بىخدة واخدة ، فان الىمى الظىىي الخلُلي للىاجج املدلي إلاحمالي طىف ًخغير بــ 

م الاكخصادي ئذ  هرا املخغير ملبٌى مً الىاخُت الاكخصادًت، وإلاكخصاد الجصائسي ٌلخمد بؼيل هبير كلى الَس

 . مً صادزاتها مً املدسوكاث، خُث أنها جدفم بعجلت الىمى إلاكخصادي%97هجد خىالي 

 

 

 

 

                                                                 
1
ى، -    .96ص ، 2011الدكتور محمد شٌخً، طرق اإلقتصاد القٌاسً، دار الحامد للنشر ،الطبعة األول
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 : خالصت

   خاولىا مً زالٌ هرا الفصل بدزاطت كُاطُت ألزس الاهفخاح الخجازي كلى الىمى الاكخصادي ممثال في همى 

ب الىمُت ومىاهج 2017-2000الىاجج املدلي إلاحمالي زالٌ الفترة  م، وذلً باطخسدام الؼسق وألاطاُل

الاكخصاد اللُاس ي بهدف الخىصل ئلى ػبُلت اللالكت بين الاهفخاح الخجازي والىمى الاكخصادي في الجصائس، 

اهاث املخغيراث املظخللت واملخغير الخابم في الدزاطت اللُاطُت مً  خُث جم جددًد الىمىذج اللُاس ي وحمم ُب

كدة مصادز مسخلفت، وبلد ذلً جم بىاء وجلدًس همىذج كُاس ي باطخلماٌ الاهدداز الخؼي املخلدد  زم جمذ 

ت وذلً بهدف ملسفت مدي جىافم الفسطُاث  ملالجت هرا الىمىذج باطخسدام ملاًير اكخصادًت وئخصاُئ

 : املىطىكت ، وهخائج الخلدًس، ومً زالٌ ذلً جم الخىصل ئلى هخائج الدزاطت اللُاطُت وهي واألحي 

ت ، وجأزيره كلى الىمى الاكخصادي ًيىن بلالكت كىظُت-  ت ئخصاُئ  .مإػس الاهفخاح الاكخصادي له ملىٍى

ت، وله كالكت ػسدًت مم الىمى الاكخصادي-  ت ئخصاُئ  .مإػس الىازداث له ملىٍى

ت ، وله كالكت ػسدًت مم الىمى الاكخصادي-  ت ئخصاُئ  .مإػس الصادزاث املدسوكاث له ملىٍى

ت واللُاطُت-   .الىمىذج ألامثل املخدصل كلُه هى حُد مً الىاخُت الاكخصادًت ، إلاخصاُئ

 

 

 

 

  



 

 



عامة  خاتمة  

 

 
102 

  : عامة خاتمة

من خالل الدراسة حاولنا توضيح مختلف املفاهيم املتعلقة باملوضوع، ففي الفصل األول قمنا بعرض  

لي ، حيث في هذا األخير يقصد به حدوث زيادة في إجمالي الناتج املحاالقتصاديمختلف املفاهيم املتعلقة بالنمو 

 االقتصاديبما يحقق زيادة في الدخل الفردي، كما تمكنا من إعطاء مختلف النظريات والنماذج املتعلقة بالنمو 

وذلك بداية من النظريات الكالسيكي لــ" آدم سميث"، "ريكاردو"، "ماركس"، "مالتوس"، ثم النماذج 

 وكاس"،نيوكالسيكية لــ "رامس"، "سولو"، "هارود ودومار"، وصوال إلى نماذج النمو الداخلي املتمثلة في نموذج "لال

ة في االقتصادي، واملتمثل "رومر"، "روبرت بارو"، هذه النماذج التي تعطي مختلف العوامل املؤثرة واملحددة للنمو

في الرأس املال البشري،  االستثمارنتاجية العمل من خالل تراكم رأس املال بشقيه املادي والبشري، إرتفاع إ

 التقدم التكنولوجي واالبتكارات، إضافة إلى دعم البحث والتطوير الذي يؤدي إلى تنويع وتحسين املنتجات، أما

النظريات التجاري باإلضافة إلى مختلف  لالنفتاحالفصل الثاني فتم التطرق فيه إلى مختلف التعاريف املقدمة 

 االنفتاحاملفسرة ألسباب قيام التجارة الخارجية، كما أبرزنا أهم املؤشرات املستخدمة لقياس درجة 

، زد على ذلك األوربيةقتصاد منفتح يعتمد أساسا على السوق اجزائري ، كما رأينا أن االقتصاد الاالقتصاديات

صدمات الخارجية وتقلبات حدود التبادل ستزيد من فالجزائر التي تعتمد على أسواق الدول غير الصناعية فإن ال

الصدمات العكسية التي تؤثر سلبا على اقتصادها، فأغلب صادرات الجزائر مكونة من النفط والغاز ومشتقاتها 

وكذلك صادرات املواد األولية األخرى، فهذه الصادرات ستواجه حدود نمو ضيقة وصدمات عنيفة في األسعار 

 والطلب الخارجي.

التجاري على معدالت النمو  االنفتاحمن خالل إشكالية التي تتمحور حول اإلجابة عن مدى تأثير ف 

  في الجزائر، توصلنا في دراستنا إلى النتائج التالية: االقتصادي
 النتائج املتعلقة بالجانب النظري:  -

بينت أنه مرتبط بعامل تراكم  االقتصاديالنمو املختلفة التي قامت بتفسير  االقتصاديةالنظريات إن  

 رابتكاالتي تسمح برفعها بحيث كل  االبتكاراترأس املال من جهة وزيادة اإلنتاجية من جهة أخرى، وهذا من خالل 

 .االقتصادييسمح بإعطاء دفع جديد للنمو 

، إال ادياالقتصوالنتيجة األساسية لنظريات النمو هي أن التبادل الحر يكون جيدا عموما ومفيدا للنمو  

ظهر أن طبيعة العالقة أي األثر اإليجابي للتجارة الخارجية على النمو في الدول النامية يكتنفها الغموض، حيث ت

داخل  اقتصاديةفي النمو االقتصادي، وتبرر ذلك بوجود عوامل  الخارجيةفرضيات تشير إلى ضعف دور التجارة 

 االنفتاحلتجارة الخارجية على النمو االقتصادي، وأن هيكل اقتصاديات هذه الدول تعيق األثر اإليجابي ل

ية املزمنة التي تعاني منها هذه الدول ربما يشكل في نها االقتصاديةللدول النامية في ظل التشوهات  االقتصادي

 املطاف عقبة في طريق النمو االقتصادي.

أن النظرية التقليدية التي  الخارجالتي قامت بتفسير التجارة  االقتصاديةكما تبين مختلف النظريات  

تجانس املنتجات وثبات املردودية واملنافسة الكاملة، تسمح بتفسير جزء من التبادل ما بين دول الشمال تفترض 

ودول الجنوب وسبب قيامه، بينما تهمل التبادل ما بين دول الشمال فيما بينها، غير أنها تسمح بإعطاء نظرة 

ة وأنها تعود باملكاسب على كل الدول القائمة بالتبادل، أي أنها تؤيد سياسة حرية إيجابية للتجارة الخارجي
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املعاصرة في تفسير التجارة الخارجية فإنها تفسر العالقة بين الدول املصنعة الجديدة  االتجاهاتالتجارة، أما 

ول املتقدمة فيما بينها، حيث والدول الصناعية، أما النظرية املعاصرة فإنها تفسر التبادل الدولي املتعلق بالد

 .ترجع التبادل ما بين هذه الدول إلى اقتصاديات الحجم، تشابه األذواق وإلى تنوع املنتجات
منغلقا أمام  اقتصاداأما بالنسبة للنتائج الخاصة باالقتصاد الجزائري فنجد أن اقتصاد الجزائر ليس  

التجاري  االنفتاحأمام حركة خروجها، حيث أن درجة حركة دخول التجارة الخارجية، وأنه ليس منفتحا كليا 

مقارنة مع الدول النامية األخرى، وهي درجة عالية من  في املتوسط تقريبا %50الجزائري تجاوزت  القتصاد

ة درج ارتفاعمع العالم الخارجي مما يدل على أن الجزائر تسعى لتطبيق مبدأ الحرية التجارية، كما أن  االنفتاح

 تها على املوارد الطبيعية)النفط والغاز(عالم الخارجي واعتماد هيكل صادراالتجاري للجزائر على ال االنفتاح

بيرة أكثر انفتاحا على املوارد الطبيعية بحكم أنه يملك ميزة نسبية كالجزائري  االقتصادبصورة كبيرة، بمعنى أن 

ثير سياسة االنفتاح التجاري على النمو وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى، باإلضافة إلى أنه يتوقف تأ

في الجزائر بالدرجة األولى على أداء الصادرات عامة، وعلى طبيعة السلع املصدرة خاصة، ولقد تم  االقتصادي

 التوصل إلى أن مستويات النمو املحققة في الجزائر سببها ارتفاع الصادرات النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار

 .الثالثةدات الكبيرة من هذه املنتجات، وهذا يثبت صحة الفرضية النفط والغاز والعائ

 النتائج املتعلقة بالجانب التطبيقي. 

في الجزائر،  االقتصاديالتجاري على النمو  االنفتاحتقدير أثر محاولة هدفت دراستنا التطبيقية إلى  

التجاري،  االنفتاحكمتغير مفسر يعبر عن  االقتصاديوقد قامت الدراسة بتقدير وتحليل أثر معدالت النمو 

 ، وذلك من خالل صياغةاالقتصاديوالنمو السنوي الحقيقي للناتج املحلي اإلجمالي كمتغير تابع يعبر عن النمو 

، حجم االقتصادي االنفتاحنموذجين للدراسة، تضمن النموذج األول أربعة متغيرات مفسرة تمثلت في معدل 

خارج املحروقات وكذلك حجم صادرات املحروقات ، أما النموذج الثاني فتضمن  الواردات، حجم الصادرات

ولقد تم  ، حجم الواردات، وكذلك حجم صادرات املحروقاتاالقتصادي االنفتاحثالث متغيرات وهي معدل 

 التوصل إلى النتائج القياسية التالية: 

ول النموذج )األ معظم معالم املقدرات املدرجة في أن  االقتصاديلدالة النمو  االنحداري أثبتت نتائج التحليل  -

ما عد حجم الصادرات خارج املحروقات التي لم تظهر لها  % 5نوية إحصائية عند مستوى لها معوالثاني ( كانت 

  .معنوية إحصائية في النموذج األول 
ملحلي بأن النمو السنوي الحقيقي للناتج ا أظهرت نتائج التقدير أن إشارات املعلمات املقدرة في النموذج األول  -

بكل من حجم الواردات، حجم صادرات خارج املحروقات وكذا حجم صادرات املحروقات، اإلجمالي يتأثر طرديا 

 فله عالقة عكسية مع النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي. االقتصادي االنفتاحأما بالنسبة ملعدل 

تهج في الجزائر لن املن -التجارة الخارجية –التجاري  االنفتاحلنا أن  ضحاتمن خالل الدراسة القياسية  

التي مفادها أن  األولى عكس الفرضيةوهذا يثبت  على املدى الطويل،  االقتصاديالنمو ؤدي إلى رفع معدالت ي

وذلك نظرا لضعف البنية التصديرية وكذا ضعف الجهاز التجاري أثر إيجابي على النمو االقتصادي،  لالنفتاح

 مما يثبت صحة الفرضية االقتصاديوكذلك تم التوصل إلى األثر اإليجابي للصادرات على النمو اإلنتاجي، 
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الجزائري  االقتصادفنقول أن  الثانية، و بما أن الجزائر لها عالقات مع جهات متعددة في صادراتها وكذا وارداتها

  نفتح على العالم، ومنه تثبت صحة الفرضية األولى.م اقتصاد
 االعتمادتسهم في تخفيض نسبة تفتقر إلى قاعدة إنتاجية صناعية الجزائر كغيرها من الدول النامية  

، حيث يتوقع في االقتصاديعلى عوائد الصادرات من املحروقات، ولذلك تلعب هذه العوائد دورا حيويا في النمو 

ل ، وإنما تنفق على مشاريع تنموية مث لالستثماراتمثل هذه الدول النامية أن نسبة كبيرة من العوائد ال توجه 

ي يف القتصادنمو الالنفتاح الـجاري أثر سليب على ال، ومنه نقول أن املرافق العامة وغيرها من البنى التحتية
تلف السلع يت تتسم هبا خمالية الا العاجلزائر وذلك لضعف البنية اإلنتاجية والصناعية هلا وكذا افتقارها للتكنولوجي

يكون  وق الوطين مماتوى السلى مسوالصناعات املتداولة يف السوق العاملي، مما ال ميكنها من منافسة هذه السلع ع
 له أثر على املؤسسات الناشئة داخل الوطن.

  :توصيات الدراسة -
بناءا على ما جاء من النتائج املتوصل إليها نقدم بعض التوصيات التالية بالنسبة للدول النامية العربية  

 بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة.

من تقلبات  الجزائري بوضعه في مأمن نسبي االقتصادضرورة التفكير في وضع سياسة اقتصادية تسمح بتنويع   -

 االقتصاد العالمي، وذلك باالستغالل الفوائض املالية املتاحة إلحداث تنمية حقيقية.

ضرورة مراعاة التدرج والتوقيت املناسب في صياغة أي سياسة خاصة باالنفتاح التجاري مع املوازنة بين   -

  اح.الفوائد والتكاليف املرتبطة بأي سياسة انفت

ة مالئم اقتصاديةال يتم إال من خالل إتباع سياسة  االقتصاديالتأثير اإليجابي للتجارة الخارجية على النمو  -

ال يمكن أن تكون صالحة لكل  االنفتاح، باإلضافة إلى ذلك فإن تأثير سياسة االقتصادحتى ال يكون سلبي عل 

 الداخلي. اقتصادهاواحتياجات  الدول النامية هذا تبعا للمنتجات التي تقوم بتصديرها

عن طريق السياسة الكلية للبلد ، وهذا من خالل التحكم في التضخم،  االنفتاحيةيتم نجاح السياسة  -

ئمة و التي يجب أن تكون مال االستهالك الحكومي، والسوق السوداء، باإلضافة إلى السياسة التجارية املتبعة للبلد 

 الداخلي. االقتصادحسب خصوصيات 

ها سلعة واحدة ر على اإليرادات التي مصد تمادعاال في السعي نحو تنويع مصادر الدخل وعدم  االستمرارضرورة  -

 وهي النفط.

السعي الجاد نحو دعم القطاعات اإلنتاجية املحلية لكي تفي بحاجة الطلب املحلي، وذلك من خالل تطوير  -

 التكنولوجية في اإلنتاج. األساليب استعمالو  الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الخاص

ى العربي وزيادة معدالت التبادل التجاري بينها، مما يجعلها ترقى إلى مستو  االقتصاديضرورة تفعيل التعاون  -

 .االقتصاديةالتكتالت 

وفي نهاية هذه الدراسة نقول أن املجال ما زال واسعا لدراسات أخرى في املوضوع، واستكمالنا له ال يعني  

 يناه حقه ومألنا وعاءه، فكل وعاء يضيق إال وعاء العلم فإنه يتسع. أننا استوف
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 : امللخص

 االنفتاحالدولي، التأثير الذي يمارسه  االقتصادمن بين أهم املواضيع التي شغلت حيزا مهما في مجال  

أن التجارة الخارجية هي أحد املتغيرات  االقتصاديينحيث يعتبر العديد من  االقتصاديالتجاري على النمو 

بالنجاح الذي تحقق في العديد من دول جنوب وشرق  االتجاهالرئيسية التي تؤثر على النمو ، ويستدل رواد هذا 

 (.J.Emilio.2001أسيا وبعض دول أمريكا الالتينية)

خالل الفترة في الجزائر  االقتصاديعلى النمو إلى محاولة قياس تأثير االنفتاح تهدف هذه املذكرة  

ري، وهي مؤشر  الصادرات التجا لالنفتاحأربعة مؤشرات تمثيال   استخدام(، ومن أجل ذلك تم 2000-2017)

التجاري، أما الناتج املحلي  االنفتاحخارج املحروقات، مؤشر صادرات املحروقات، مؤشر الواردات ومؤشر 

استخدم كمؤشر للنمو االقتصادي ، ومن أجل ذلك تم صياغة نموذجين وذلك باستخدام طريقة اإلجمالي 

من النتائج املتوصل إليها أن مؤشرات االنفتاح التجاري املربعات الصغرى ، وهي إحدى طرق التكامل املشترك، و 

 كان لها أثر سلبي على النمو االقتصادي في الجزائر.

 التجاري، النمو االقتصادي، نماذج قياسية. االنفتاحالصادرات، الواردات، الكلمات املفتاحية: 

Résumé 

 L’impact de l’ouverture commerciale sur la croissance économique, est l’un des 

phénomènes les plus répandus ces dernières années . De nombreux économistes pensent que le 

commerce extérieur est l’un des facteurs clés qui influent sur la croissance économique d’un pays. 

En développant leur commerce extérieur, plusieurs pays du sud et du est asiatiques et quelques 

pays d’Amérique latine sont dans le bain des gagnants (J.Emilio2001). 

 L’objectif de cette recherche est d’essayer de mesurer l’impacte de l’ouverture commercial 

sur la croissance économique en Algérie durant la période (2000-2017)  , pour ce faire, nous avants 

pris en considération quatre indicateur représentatifs a l’ouverture commerciale  : le ratio des 

exportation hors hydrocarbures , le ratio des exportation hydrocarbures, le ratio des importations, 

le ratio l’ouverture commercial , quant a GDP est utilisé comme un indicateur de la croissance 

économique ; Pour cela , nous proposons deux modèles cela utilisé Méthode  moindres carrés ,  

Alors que le second est élaboré par l’approche autorégressif, résulta montrent que l’ouverture 

commerciale a un impact significativement négatif sur la croissance économique en Algérie. 

Mots clés:  Exportations, Importations, Ouverture Commerciale, Croissance Economique, Modèles 

Econométriques. 
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