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 . 2019 – 2001في الجزائز الاقتصاديت 



    ملخص :    

رامج الخىمىيت املطبقت في الجشائز الحظىا بأنها كاهذ حسعى كلها الى الزفع من الىمى من خالل دراسدىا للب  

على قطاع البىاء و الاشغال العمىميت الذي أدي الى سيادة وسبت الاقخصادي و الخحسين مىه و كذلك اقخصزث 

ومن خالل الىخائج الاًجابيت التي حققتها البرامج الخىمىيت ،معدالث البطالت الشغيل و الذي ساهم في جحسن 

فقد ساهمذ في خلق مىاصب و الخقليص من وسب البطالت الى أهه ًمكن القىل أن الخبيان في وسبت املساهمت 

وهما جكمن  املحزوقاثفي الىاجج املحلي الاجمالي خارج قطاع املحزوقاث جبقى طعيفت باملقارهت مع قطاع 

لى حشجيع املشزوعاث الشبابيت و ًجب عطزورة الاهخمام بالقطاعاث الاخزي السياحت ،الفالحت والصىاعت و 

 . جطبيق هذه السياساث والبرامج على أرض الىاقع ىدولت الجشائزيت أن حعمل علال



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 هذه املذكزة ،وماكنا لنعدها لىال فضله و عىهه سبحاهه و تعالى.. إلهجاس الحمد هلل الذي وفقنا 

 أهدي ثمزة عملي هذا :

 

ن أمي إلى ٍش ت  "والدًا العٍش أطال هللا في عمزهما فحبهما ٌغدي القلب و رضاهما من  "محمد"و أبي "العماٍر

 رضا الزب.

 

كل من أخىاتي فاًشة  وهنادي و سليمت وسوجها لكحل و ابنتاها غفزان وأالء و أخي سفيان. إلى  

ت عمتي ، وبن صليحت ،هاجز ،كحلت  فىسٍت ، اث دربيقرفي سميلي هىرالدًن الذي كان اليد اليمنى و   لىوا

نت   والى كل من ًذكزهم قلبي و لم ًكتبهم قلمي.، صبًر

 

كل من قدم لي ًد العىن طيلت مشىاري الدراس ي. إلى  

 

 

                                                                                          

    "منصورية  "                                                                      

             

 



 

 

          هرا البحث، و الحمد هلل إلثمامنشكس هللا ونحمده على عىنه و ثىفيقه لنا                         

.هرا العمل املحىاضع لإلنجاش املحىاجد بصفات كالمه و الري و هبنا من العلم ما ووفقنا به   

 

 نصائحبما أداه من ثىجيهات و  "عامس مصطفى"ؤطس بن ألاسحاذ امل إلىنحقدم بالشكس الجصيل           

. على هرا العمل املحىاضع دؤوب إشسافقيمة و محابعة مسحمسة و    

ونحقدم  بجصيل الشكس كرلك الى شميلي " فخات نىزالدًن " على ما برله من مجهىد في        

 مساعدجي إلكمال املركسة .
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مقدمــــةال  

 
حعخبر الخىمُت الاكخصادًت في الجصائس الاصغاٌ السئِسُت ملخخلف الحيىماث املخعاكبت خاصت مىر بداًت          

الدسعُىاث , خُث وان اسعاز البتروٌ مع نهاًت الثماهِىاث ازاز سلبُت هبيرة على الاكخصاد الجصائسي سسعان 

اس ي في البالد ,لرلً زاهىذ السلطاث ما هخج عنها هصاث عىُفت شعصعذ البيُان الاحخماعي و الاسخلساز السُ

العمىمُت على الخىمُت الاكخصادًت مظاهسة اولى لخجاوش الاططساباث الاحخماعُت و الامىُت و لخلم مصداكُت 

للهُئاث السسمُت في ظل مإصساث واهذ جىرز بانهُاز مإسساث الدولت , و اسدثمس السهان على الخىمُت 

ت العمىم للسلطاثالاكخصادًت باليسبت   .  0202_0202ختى للفترة الحالُت و 0202_0222ُت للعضٍس

س الخعلُم           ت تهدف الى جدسين مسخىي معِضت الافساد و جطٍى ومً احل ذلً جم اعداد مخططاث جىمٍى

س  ت هبري لبىاء ميضاث كاعدًت حدًدة و جطٍى ع جىمٍى وحعمُم السعاًت الصحُت الالئلت , والاهطالق في مضاَز

افدخُت املىحىدة , والاهخمام البيُت الخ و دعم اللطاع الفالحي مً احل خلم جىاشن خُىي على مسخىي  باألٍز

اف الرًً هصخىا بضيل حماعي الى املدن بسبب  اليضاطاث الاكخصادًت ٌسمذ بعىدة و اسخلساز سيان الاٍز

ت الدسعُىاث ,اطافت الى الضسوع في  بىاء مئاث الاالف مً الاططساباث الامىُت و طُاع ممخلياتهم في عضٍس

الىخداث السياهُت للخللُص مً خدة اشمت السىً , واعداد بسامج خاصت جخفع الحجم املسجفع للبطالت 

ع جددًثُت وجىسُع س ,هما جم حسجُل اطالق السلطاث العمىمُت ملض م السُاز صسق _غسب ومضاَز وع الطٍس

ع السدود الطخمت ومدطاث جدلُت مُاه الب ع السيان الحدًدًت و مضسوع صبىت الطسق , ومضاَز دس , ومضاَز

ع البرامج الخاصت بمىطلتي الهظاب  ت و املطازاث , اطافت الى مضاَز س املىاوئ البدٍس ع جطٍى املُترو , ومضاَز

 العلُا و الجىىب . 

ع الىبري طمً سلسلت الاسدثمازاث العمىمُت التي جلىم بها الدولت مىر سىت           وجم طسح هره املضاَز

و البرامج الخىمُلُت لدعم الىمى للفترة  0222_0220في لدعم اطاز بسهامج الاوعاش الاكخصادي للفترة  0222

,هما سِخم 0222_0222الخىمُلُين للخىمُت مىاطم الجىىب و الهظاب العلُا  بالبرهامجيناملسفم  0222_0222

ع في اطاز املخطط الخماس ي   .  0202_0202مىاصلت العدًد مً هره املضاَز

ع الىبري في مىخصف الدسعُىاث الا انها بلُذ خسُت الادزاج           وكد جم الخخطُط الهم هره املضاَز

مً سىت  ابخداءبسبب الىطعُت املائُت الصعبت التي واهذ جمس بها الجصائس , غير ان جدسً املداخُل الىفطُت 

ع و ا 0222 لتي حعخمد عليها السلطاث العمىمُت بسب اسعاز البتروٌ سهل اهطالكت الىثير مً هره املضاَز

هثيرا مً احل لعب الدوز الىبير في اخدار جىمُت اكخصادًت صاملت و مسخدامت و جيضُط مخخلف اللطاعاث 

ت لالكخصاد الىطني .   الاكخصادًت في اطاز دفعت كٍى

 أ



مقدمــــةال  

 
ع خُث           ع الىبري هظسا للخيالُف الطخمت لهره املضاَز وكد اعخمدث السلطاث العمىمُت حسمُت املضاَز

ملُاز دوالز  082ملُاز دوالز  , هما جم زصد خىالي  082اهثر مً  0202_0222ولفذ البرامج السابلت في الفترة 

ع السابلت و اسخددار  0202_0202للخماس ي  ع اطافُت . والري سُخصص السخىماٌ املضاَز  مضاَز

 _ الاشكالية العامة : 10

 مً خالٌ الدزاست ًمىً ادخاز مضيلت البدث بالدساٌؤ الجىهسي الخالي : 

ت  مىر سىت  ت الىبري املعلً منها في اطاز البرامج الخىمٍى ع الخىمٍى هثيرة و ضخمت  0222_ اذا واهذ املضاَز

ً بمخخلف  دفعت واخدة  بإعطاءاللطاعاث الاكخصادًت بما ٌسمذ الخيالُف , ووغلم عليها اماٌ هبيرة للتهٍى

ت  ع  باإلصيالُتللخىمُت الاكخصادًت كٍى السئِسُت  التي جطسح هفسها هي : الى اي مدي جم الىجاح في اهجاش املضاَز

ع في الخىمُت الاكخصادًت الىبري و ما   ? هى دوز هره املضاَز

 الفسعُت الخالُت : لألسئلت _ وجخفسع الاصيالُت السئِسُت 20

ت خالٌ الفترة   20-20  ?وماهي مخصصاتها املالُت  0202_0222ماهي مخخلف البرامج الخىمٍى

  ?هى واكعه في الجصائس  هى مفهىم البىً وما ما 20-20

  _ الفرضيات :20

 بىاءا على اهداف و مضيلت البدث جم صُاغت الفسطُاث الخالُت : 

خصص لها مبالغ هبيرة و استهدافاث ول  0202-0222بسامج الىفاق الحيىمي خالٌ الفترة  – 20-20

 اللطاعاث .

ل و جيبع البىىن اسس وكىاعد معىُت و دكُلت لخىفير  20-20 اللدز وهرلً البىً مصدز لالكساض و الخمٍى

 فظت على امىاٌ الغير .لظمان سالمت و جدلُم الخىاشن بين جلبُت اخخُاحاث اصحاب العجص املالي و املدا

ت الىبيرة صملذ مخخلف مىاطم الىهً ولها جىمُت بالغت في جلبُت اخخُاحاث امليان  03 _ 20 ع الخىمٍى املضاَز

س الاوضطت الاكخصادًت بضيل مخىاشن اكلُمُا .   وجطٍى

 همية البحث :أ -  04

له البىىن مً خالٌ اجباع ادازاتها طسكا فعالت في  جبر ش أهمُت هره الدزاست في الدوز الحُىي الري جفىم

 الخلسُم الجُد و الاعتراف بدوزها الهام الري ًمىنها أن جلعبه في الخىمُت و الىمى الاكخصادي.

 ب



مقدمــــةال  

 
 أهداف البحث : – 10

 ست الى جدلُم العدًد مً ألاهداف ومً أبسشها :ه الدزاهر  عىحس

ل مخخلف اليضاطاث. – 20  الخعسف على مدي مساهمت البىىن في جمٍى

ت . – 20 ل البرامج الخىمٍى  معسفت دوز البىىن في جمٍى

 السغبت في ازساء املعسفت العلمُت في هرا املجاٌ. – 20

 اب اختيار البحث : أسب – 10

 ٌعىد اخخُازها لهرا البدث لألسباب الخالُت :

كلت الدزاساث التي جىاولذ هرا البدث و همساهمت مخىاطعت مىا زأًىا أن وغامس و هىخب في هرا  – 20

 املىطىع.

ت السابلت       .  – 20 ت الىبري اهدسبذ أهمُت هبيرة طُلت العضٍس ع و البرامج الخىمٍى هرلً وىن املضاَز

 . 0202 – 0202ختى خالٌ الخماس ي الحالي  0202 – 0220

 حث :منهج الب – 10

للىصٌى الى احابت عً مضيلت البدث التي جم طسخها و هرلً للخأهد مً صحت الفسطُاث و جدلُم ألاهداف 

 سي و الخطبُلي.ىظاسخخدام املىهج الىصفي و الخدلُلي في الجاهب ال

 ثقسيم البحث : – 10

         جىاولذ امللدمتخاجمت خُث سبم فلد جم جلسُم هرا البدث الى ملدمت و زالر فصٌى و  بىاءا على ما

 ه مىجُخه (البدث أهمُخه أهدافه فسطُاجه أسباب اخخُاز  ) مضيلت

مباخث و ول مبدث  20مفاهُم البىىن والخىمُت الاكخصادي هما ًىلسم هرا الفصل الى الفصل ألاٌو 

مطالب , املبدث ألاٌو :ماهُت البىىن و أهدافها ) وضأة البىىن و مفهىمها , أهىاعها و  20ًىلسم الى 

, العىامل  خصائصها , أهدافها ( أما املبدث الثاوي :وظائف البىىن و أهمُتها ) وظائف البىىن , أهمُتها

   الخىمُت الاكخصادًت ) مفهىم الخىمُت الاكخصادًت خٌى املإزسة على ادازة البىىن ( املبدث الثالث : مفاهُم 

 أهدافها ,معىكاتها ( .و مإصساث كُاسه ,

 ج



مقدمــــةال  

 
ت في الجصائس فُدىاٌو  مباخث وول مبدث ًىلسم  20أما الفصل الثاوي : وطعُت الخمُت و املخططاث الخىمٍى

, املبدث ألاٌو :وطعُت الخىمُت في الجصائس ) الهُيل الاكخصادي في الجصائس , مإصساث الخىمُت  مطالب 22الى 

ت في  ل الخىمُت الاكخصادًت ( املبدث الثاوي :البرامج الخىمٍى ت , مصادز جمٍى في الجصائس و الامياهُاث الخىمٍى

الاكخصادي ,بسهامج جىطُد الىمى , البرهامج  الجصائس ) بسهامج دعم الاوعاش ,البرهامج الخىمُلي لدعم الىمى 

ت في الخىمُت الاكخصادًت )  الازاز الاكخصادًت للبرامج  الخماس ي ( املبدث الثالث :فعالُت السُاست الخىمٍى

ت , الازاز الاحخماعُت , معىكاث الخىمُت و افاكها املسخلبلُت (  الخىمٍى

ت و أز أما الفصل الثالث : مباخث وول مبدث فُه  22سها على جىمُت الاكخصادًت ًدىاٌو دزاست البرامج الخىمٍى

له ,الىخائج املدللت مىه(  22 : بسهامج دعم الاوعاش ) أهدافه , دوز البىىن في جمٍى مطالب املبدث ألاٌو

له في البىىن دوز , أهدافه)املبدث الثاوي : البرهامج الخىمُلي                              (مىه املدللت ,الىخائج جمٍى

له في البىىن دوز  , أهدافه) املبدث الثالث :بسهامج جىطُد الىمى                 (مىه املدللت ,الىخائج جمٍى

 . (مىه املدللت الىخائج , أهدافه) املبدث السابع 
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 جمهُد :

هما لها دوسا   ،و الاحخماكُت البىىن دوسا اظاظُا في جىفحر الامىاٌ ملخؼلباث الخىمُت الاكخصادًت جللب         

ا في ججمُم الىدابم و جىؿُفها فهي حلخبر الللب الىابع في الىُان الاكخصادي و هـشا  املالُت جلجا  ألهمُتهاخٍُى

ُت الافتراض منها و الشفم مً وجحرة اهخاحها . و للذ كشفذ البىىن جؼىسا ملخىؿا في غاليها الاكىان الاكخصادًت ب

ة جظبؽ كملُاتها املصشفُت و ٌلخبر البىً ميؽاة الاكماٌ او الذٌو لغشض هـامها املصشفي في ؿل الُاث حذًذ

ً هما جلبل الىدابم مً الافشاداكشاض الاخ ظدثماسها في اوساق و الهُئاث و ًخخز منها وفم اظغ ملُىت ا ٍش

 مالُت مدذدة . 

لخغلب ل حععىو الهُيلُت   مً ظلعلت مً املخغحراث الىؿُفُت جخيىن  دًىامُىُتحلخبر الخىمُت كملُت          

اكخصادًتها ٌلخمذ في الاظاط كلى  تحر مً الذٌو اصبدذ جإمً بان جىمُكلى مـاهش الخخلف و باكخباس الىث

ا للخصااص الزي جخمخم بها مً الذوس الخُىي الزي ًللبه كؼاق املإظعاث الصغحرة و املخىظؼت في رلً ،هـش 

ادة الاهخماماث الخيىمُت مً حهت و ، حهت دًت و املالُت هشظذ اصالخاتها العُاظُت و الاكخصا،اخشي  لٍض

 تها الصغحرة و املخىظؼت .لصالح جىمُت مإظعا

خ           و لهزا خاولىا اكؼاء هـشة واضخت و مبعؼت في هزا الفصل كً مخخلف مفاهُم البىىن مً جاٍس

فها و اهىاكها هزا في املبدث الاٌو اما املبدث الثاوي  وؽأتها     فلذ جؼشكىا الى وؿااف البىىن و اهمُتهاو حلٍش

 .و مىاسد اظخخذاماث البىىن اما املبدث الثالث ٌؽشح لىا مذخل مفاهُم الخىمُت الاكخصادًت 

 مباخث كلى الىدى الخالي 7  3و كلى هزا الاظاط هلىم بخلُُم هزا الفصل الى          

ماهُت البىىن و أهذافهااملبدث الاٌو 7   

ي 7 وؿااف البىىن و اهمُتها املبدث الثاو  

 املبدث الثالث 7 مذخل مفاهُم الخىمُت الاكخصادًت 
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 املبحث ألاول :ماهُت البىىن و أهدافها 

خ و كذ مص ى هزا الخؼىس ول الجىاهب            جأزشثو  فأزشثكشفذ البىىن بصفت كامت جؼىسا هاما كبر الخاٍس

 بمدُؼها العُاس ي الاكخصادي املالي و الىلذي و خذ الاحخماعي و الثلافي . 

ول رلً ادي الى بشوص وؿااف حذًذة باليعبت للبىىن جماؼُا مم هزه الخؼىساث و مىاهبت ملخؼلباث          

 اللصش . 

 و مفهىمها البىىن  وشأةاملطلب الاول : 

  البىىن :  وشأة   -1

البذاًاث الاولى لللملُاث املصشفُت الى كهذ بابل )اللشاق اللذًم ( بالد الشافذًً ، في الالف  جشجلي          

م فلذ كشفىا كبل املُالد ،أالشابم كبل املُالد  كشون بذاًت اللملُاث التي جضاولها البىىن  بأسبلتما الاغٍش

 امللاصشة هخبادٌ اللمالث و خفف الىدابم ومىذ الفشوض. 

فلذ ،في اللصىس الىظؼى بفىشة الصشاف فالبىىن بؽيلها املالي  بذأثفلذ ،بالىلىد   وفىشة الاًجاس         

ؿهشث في الفترة الاخحرة مً اللشون الىظؼى اللشن الثالث كؽش و اللشن الشابم كؽش بلذ اصدهاس املذن 

جخؼلب هفلاث ماالت زش الخشوب الصلُبُت فلذ واهذ جلً الخشوب أكلى  ،فلىسوعاالاًؼالُت خاصت حىىب 

ملهم خحراث هثحرة و جشجب كلى ول هزا  حلبىافلذ ،لغشض ججهحز الجُىػ هما ان اللااذًً منها مً املداسبحن 

 ط في الثرواث و همى متزاًذ في اللملُاث املصشفُت . ذاليؽاغ جى

طشوسة الخلامل ؼُىق كذ كظذ ،مً هزا الخدٌى الىبحر  املعخفُذًًوان الخاحش املصشفي مً اهثر          

ل الىدابم مً اظم الى  أزم بذ ،فىشة كبٌى الىدابم للمدافـت كليها مً الظُاق ملابل ؼهاداث اظمُت جدٍى

       و فُما بلذ بمجشد الخـهحر و خحرا ؿهشث ؼهاداث الاًذاق،اظم اي اهخلل الخم في كُمتها الى خظىس الؼشفحن 

 نها الؽًُ و هزلً البىيىث ) الىلىد الىسكُت (بؽيله الخذًث .)بذون حلُحن اظم املعخفُذ ( الزي اوؽم م

للغحر  بإكشاطهاخُث لم ًىخفي الصُاسفت ملجشد كبٌى الىدابم فلذ كملىا كلى اظدثماس امىالهم الخاصت          

نهم وفي مشخلت الخلت كلى اظدثماس الىدابم التي لذيهم اي ماٌ غحر املىدق ىلىن كليها مصملابل فىااذ ًد

و لم جلم مماسظت الصُاسفت كىذ ، التملابل رلً اسباح ػا خللىاملابل فااذة و كذ  لألفشاد  بإكشاطهاكىذهم 

 1.ودابلهم و هزا هى السخب املىؽىفهزا الخذ فلذ اخزوا ٌعمدىن للمالئهم سخب مبالغ جخجاوص اسصذة 

                                                           
1 .83 82،ص 8005،دًىان املؼبىكاث الجاملُت ،الؼبلت الشابلت،الجضااش،شاهز اللشوٍني،مخاطزاث في اكخصاد البىىن  
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  ىو العهش كل ،صاسفت خيىمُت جلىم بدفف الىدابم نى ىوؽئذ بأوفي اواخش اللشن العادط كؽش          

خُا ث املماس و هىزا جؼى  ظالمتها ن هدذد أسظاث املالُت مً صشاف الى بِذ الصشف زم الى البىً ، ًصلب جاٍس

 5300معتردام( خىالي أوبىً ) 5524-5520-خىالي أُت ( الزي اوؽذكٌو مصشف هى مصشف )البىأختى ؿهش 

                  كذ اصدهشث الاكماٌ املصشفُت هدُجت جذفم الخحراث و امللادن الىفعُت في اللشهحن العادط و العابم كؽش . 

مىز بذاًت اللشن الثامً كؽش صاد كذد البىىن في اوسوبا و وان اهثرها صغحرا و كاالُا وكذ صادث وؿااف البىىن 

و بمجيئ الثىسة  ،مااُت و خلف الىلىدخُالث الاههالى الخصم فلذ جىظلذ في الاكشاض و الدع باإلطافت

هبحرة اخزث البىىن جخىظم هي  مىاٌأل الاكخصادًت و الذخٌى في كصش الاهخاج الىبحر و الزي ًدخاج حعحره 

 الاخشي. 

ل           و في الىصف الثاوي مً اللشن الثامً كؽش اصداد كذد البىىن املخخصصت في الاكشاض املخىظؽ وػٍى

لت وعبُا ومً جلً الثماس ًفترض  ً ساط املاٌ الزي ًإحي زماسه الى بلذ فترة ػٍى الاحل ، وهي طشوسي لخيٍى

م  بذأثاللشن الخاظم كؽش وفي اواخش  ؼذًذ اكخصاد الذًً ، خشهت جشهض البىىن بىاظؼت الاهذماج او كً ػٍش

ادة جذخل البىىن في جىـُم  الؽشهت اللابظت )اي ؼشاء ملـم اظهم البىىن الاخشي ( وكذ صاخب رلً ٍص

ت ،فلذ جاخش  ؿهىسها  اكماٌ البىىن و اكخصش اصذاس الاوساق الىلذًت كلى بىىن ملُىت كشفذ بالبىىن املشهٍض

ذ وان ؿهىسها ظىت   . 5500وفي فشوعا ظىت   5361وعبُا ففي العٍى

جباؼش  بذأثو ،وجظمً وؽاػها في البذاًت كلى اصذاس الىلىد و جىالي الاكماٌ املصشفُت الخيىمُت             

لخدذًذ  هأداةوؿُفتها في الشكابت كلى الااخمان مً خُث همُخه و هىكُخه و ظلشه و في اظخخذام ظلش الخصم 

ً اظخلشث مهمتها هبىً البىىن   1اي امللشض الاخحر. الااخمان و في اللشن اللؽٍش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .84 ، ص  رهشهمشحم ظبم ، محاطزاث في اكخصاد البىىن، شاهز اللشوٍني  
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     مفهىم البىىن :  -2

وان ًلصذ بها  و، وحلني مصؼبت banco( اصلها هى اليلمت الاًؼالُت باهيى bank ;banqueولمت بىً )         

ل اللملتلغ كليها التي وان ًجاملصؼبت في البذئ  لنى فُما بلذ لُلصذ باليلمت زم جؼىس امل، الصشافىن لخدٍى

      ذةظحلني امليان الزي ًىحذ جلً املى زم اصبدذ في النهاًت،ذة التي ًخم فىكها كذ وجبادٌ اللمالث ظاملى

  1و ججشي املخاحشة بالىلىد.

وكلى رلً ،الاهدئمان هه مإظعت او ؼشهت ميىهت لغشض الخلامل في الىلىد و أهما ٌلشف كلى  -

       ًلذم مياها امُىا للىدابم الىلذًت و ًصذس اوساق البىىىىث في بلع الذٌو  ) bankerفالصشفي )

ت بؼشق مخخلفت  م اللُىد الذفتًر بدُث ًللل مً الخاحت الى الىلىد ،و ٌعحر املذفىكاث كً ػٍش

  8و الخجاسي.اللملُاث املخخلفت في مُذان اليؽاغ الاكخصادي  ألداءالفللُت 

او الاحل ،زم حعخخذم هزه هى جلً امليؽاة التي جلبل الىدابم مً الافشاد و الهُئاث جدذ الؼلب  -

 3.الىدابم في مىذ اللشوض و العلفُاث

البىً هى مإظعت مهمتها الاظاظُت و اللادًت الخصٌى مً الجمهىس كلى الامىاٌ في ؼيل ودابم ،وفي  -

   1في كملُت الخصم او اللشض او كملُاث مالُت.ؼيل اخش حعخخذمها لخعابها الخاص 

ف العابلت وعخيخج ان البىً هى مإظعت مالُت جيؽؽ في كالم الىلىد و الاكماٌ  - مً خالٌ الخلاٍس

الزي ًخمحز بىحىد خاحت معخمشة لخذاٌو الامىاٌ بمبالغ مخخلفت بحن اكىان اليؽاغ الاكخصادي 

اغ ،ورلً وفلا بؼبُلت وحجم اللملُاث املشاد اللُام بها خُث حعمذ هزه الخشهت املعخمشة و اليؽ

 الذاام لبلع الاػشاف بخدلُم فااع مالي و في هفغ الىكذ حعبب في عجض مالي. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .81مشحم ظبم رهشه،ص شاهز اللشوٍني ،محاطزاث في اكخصاد البىىن ،  
 .23، ص  5646، 8داس الؽشوق ،حذة ،الؼبلت حطين عمز ، مىضىعت املصطلحاث الاكخصادًت ، 2
 .13،ص  5663ت اللشبُت ، بحروث ،داس النهظ، البىىناضماعُل هاشم ،مذهزاث في الىلىد و  3
دة بخشار ٌعدل ،جلىُاث و ضُاضاث الدطُير املصزفي ، 1  .38،ص 8002، 3ؼبىكاث الجاملُت ،الجضااش ،الؼبلت دًىان املفٍز
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 املطلب الثاوي : اهىاع البىىن و خصائصها.

و ٌؽشف كلى ،ط هزا الجهاص أكلى س  ًأحيي دولت مً البىً املشهضي الزي أالجهاص املصشفي في  ًخيىن          

ت و البىىن املخخصصت و ول بىً مً هزه البىىن ًخمحز مً خصااص كذة ورلً  مجمىكت مً البىىن الخجاٍس

 كلى الىدى الخالي7 

  البىك املزهشي :  -5

ف البىك املزهشي :   - أ ٌلخبر بىً البىىن الزي ًلف كلى كمت الجهاص املصشفي و ٌؽشف كلى حمم  حعٍز

ل فهى ٌلىيها كىذ ا لخاحت وهي اما جيىن مملىهت ملىُت جامت او حضاُت للذولت او جيىن املذي الؼٍى

جخظم لشكابت و اؼشاف الذولت كادة ما جخىلى الىؿااف الاخشي  فإنهاملىُت خاصت و في هزه الخالت 

كلى ظُاظت الااخمان و العُاظت الىلذًت في الذولت ميا ان  إلاؼشافللبىىن مثل خذمت للخيىمت و 

الزي ًخمخم بدم اصذاس اللملت الىسكُت بملخض ى اللاهىن ،وهى الزي  إلاصذاس البىً املشهضي هى بىً 

 1. بإكشاطهاًلبل الىدابم مً البىىن و ًلىم 

 خصائص البىك املزهشي :  - ب

 ًلي7  بلُت البىىن منها ماجخصف مجمىكت مً العماث و التي كذ ال جخصف بها 

  ت حلىد ملىُتها جخم اداستها مً كبل افشاد لهم صلت مباؼشة بالهُئاث الخيىمُت ،اي البىىن املشهٍض

 للذولت . 

  ال تهذف هزه البىىن الى الشبذ املادي ، بل انها جخدمل معإولُت احخماكُت و اكخصادًت في اججاه

 اللؼاكاث و وؽاػاث املجخمم . 

   ت و املخخصصت ارا جملً العلؼت اظالُب مخخلفت همىنها لهزه البىىن كالكت وزُلت بالبىىن الخجاٍس

  8في اوؽؼت و فلالُت هزه املصاٍسف بهذف جدلُم العُاظت الاكخصادًت . الخأزحر مً 

 

 

 

                                                           
1
ل الخجارة الخارحُت   ت ،حاملت كبذ الخمُذ ، ًحي ضهام ،دور البىىن في جمٍى مزهشة ملذمت طمً مخؼلباث لىُل ؼهادة املاظتر في الللىم الخجاٍس

 .06،ص  8055 – 8050بً بادٌغ ،معخغاهم،
 .06املشحم ،ص هفغ ًحي ضهام ،  2
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ت:   -2  البىىن الخجاٍر

ت الى الفترة الاخحرة مً اللشون الىظؼى في  وؽأةجشحم           وسوبا و بالزاث في مذن البذكُت أالبىىن الخجاٍس

ً في الشبم الاخحر مً اللشن العادط كؽش كلى املؼالبت ،وحىىا وبشؼلىهت  ٌو أ بإوؽاءوكذ دفم كذد مً املفىٍش

   شطه الاظاس ي خفف الىدابم اوص ئ بىً امعتردام ووان غ5306ذكُت باظم بُاصاًلخى كام ىبىً خيىمي في الب

لها مً الؼلب .و   جدٍى

ف البىك الخجاري :   - أ  حعٍز

ت ومىذ  باألكماٌهي التي جلىم           ت امللخادة مً جللي الىدابم و جىؿُفها و خصم الاوساق الخجاٍس الخجاٍس

ت مً غحرها مً البىىن الاخشي هى  اللشوض و ما للىدابم  ُلىلتهاكؼبه رلً . و اهم ما ًمحز البىىن الخجاٍس

ت مما ًجللها كلى اظخلذاد لذفم هزه الامىاٌ الى اصخابها في اي وكذ  للذوام جدذ الؼلب و الخعاباث الجاٍس

  1.الشظمي للصشف

 خصائص البىك الخجاري :   - ب

م           ت مؽاَس ت خُث ان البىىن الخجاٍس   هذفها جدلُم اهبر سأظمالُتالععي الى الشبذ كىغ البىىن املشهٍض

 جيىن مملىهت مً ػشف الاػشاف او الؽشواث.  امكل هفلت ممىىت وهي غالبا أسبذ ممىً ب

ٍت غحر الىلىد اللاهىهُت فالىلىد املصشفُت التي جصذسها البىىن الخجاس اخخالف الىلىد املصشفُت كً          

م . و نهااُت ت نهااُت بلىة الدؽَش  الثاهُت التي جصذسها البىىن الخجاٍس

 كلُه.  بشكابت البىً املشهضي و ال جإزش جخأزش  -

ت و جخىصق جبلا لخاحت العىق الىلذًت امام وحذاهُت البىً املشهضي . -  حلذ البىىن الخجاٍس

ت  - ت بخىؿُف الامىاٌ التي ًدصل كليها مً الاكشاض و ؼشاء الاوساق الخجاٍس جلىم البىىن الخجاٍس

لت الاحل.  8املخىظؼت و ػٍى

  

 

 

                                                           
1
هُل ؼهادة اللِعاوغ في الللىم الاكخصادًت ،حاملت كبذ الخمُذ بً بادٌغ  مخؼلباثمزهشة جخشج طمً ، صبىحت ظُذ أخمذ ،اللشوض البىىُت  

 .01،ص  8006 – 8005،معخغاهم ،
 .02مشحم ظبم رهشه ، ص ،سبىحت ضُد أحمد  2
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 البىىن املخخصصت :   -3

ف البىىن املخخصصت  - أ  7 حعٍز

ل وؽاغ اكخصادي ملحن و ًشحم العبب في هزا الخخصص الى ما جلخظُه            هي بىىن جخخصص في جمٍى

ل في ول مً هزه املجاالث راث الؼبُلت املخباًىت .   1ؿشوف جمٍى

 اهىاع البىىن املخخصصت :    - ب

 :ل الصىاكاث بىىن الخىمُت الضساكُت7 هي بىىن مخخصصت في  بىىن الخىمُت الصىاعُت اوؽاء و جمٍى

ل . باألمىاٌاملخخلفت او امذادها   الالصمت لؽشاء املىاد الخاصت و الاالث او بغحر رلً مً وظاال الخمٍى

املخخصصت في جلذًم خذماث مصشفُت للمالئها في  الضساكُت إلاكشاضهي جلً البىىن او املإظعاث 

ل الىفلاث الضساكُت و الخصاد في ؼشاء الاالث الضساكُت و صالح  مجاٌ الضساكت و جيىن في جمٍى

 الاساض ي....الخ.

 : ت ل اوؽؼت الدؽذًذ و املعاهمت وجلذم هزه املصاسف كشوطا و  بىىن علاٍر تهخم هزه البىىن بخمٍى

لت جخجاوص  ألحاٌحعهُالث للمىاػىحن بهذف اوؽاء املعاهً و اللماساث و غالبا ما جلذم كشوض  ػٍى

 .اللؽش ظىىاث 

 :جخخلف في هي مإظعت مالُت جماسط اللذًذ مً الاوؽؼت املالُت و الاكخصادًت و  البىىن الطالمُت

ً التي جخلامل    8فااذة. بأظلاس فلعفتها و مماسظتها كً مصاٍسف الاخٍش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .552، ص  8005دًىان املؼبىكاث الجاملُت ،بً كىىىن ، الجضااش، ،جلىُاث البىىن ، الطاهز لطزش   
 .553، مشحم ظبم رهشه ،ص  جلىُاث البىىن الؼاهش لؼشػ ، 2
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 خصائص البىىن املخخصصت:   -ج

ل الاحل في وؽاغ اكخصادي ملحن حلىغ           جلىم البىىن املخخصصت بلملُاث الااخمان املخىظؽ وػٍى

ت و الضساكُت و الصىاكُت او كذ  ًشحم الخخصص الى ملابلت خاحاث اهخمااُت مً هىق حعمُتها والبىىن الللاٍس

خاص هما هى الخاٌ مثال باليعبت لبىىن الاظدثماس و الاكماٌ حلخمذ البىىن املخخصصت كلى مىاسدها الزاجُت 

و اًظا كلى مىاسد الخاسحُت اي غحر راجُت و ٌغلب كلى جلً املىاسد الاخحرة ػابم الاكشاض مً ظىق املاٌ كً 

م اصذاس ظىذ تػٍش ل الىبري و ؼشواث الخامحن و جلترض البىىن الخجاٍس   اث وؽتريها خاصت مإظعاث الخمٍى

 او مً البىً املشهضي او مً الذولت اًظا.

صفت ساِعُت في الخصٌى كلى املىاسد بالزهش ان البىىن املخخصصت في الذٌو الىامُت حلخمذ ب  وحذًش        

ت املعاومت طُم  الخاسحُت       و البىً املشهضي ورلً لظُم الاظىاق املالُت في جلً الذٌو  و البىىن الخجاٍس

 1 فااذة مىخفظت .  بأظلاس و كادة جلذم لها جلً اللشوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .554، مشحم ظبم رهشه ،ص  الطاهز لطزش ، جلىُاث البىىن  
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 املطلب الثالث: اهداف البىىن 

اظخمشاس جدلُم الاسباح هى الهذف الشاِس ي فالبىً ٌععى الى جدلُم و حلـُم الاهداف املالُت :   -5

 الشبذ .

الخفاؾ كلى وعبت مللىلت مً العُىلت اي وحىد فترة ممىىت مً العُىلت في خىص البىً جىفي ملىاحهت 

 التزاماجه اججاه اللمالء في ول الاوكاث و مخخلف الذًىن املخخلفت . 

 الاهداف املزجبطت بالخدماث املصزفُت : )الاهداف الاهخاحُت (  -2

 جدعحن الخذماث املصشفُت . -

ش الخ -  ذماث املصشفُت ملىاحهت مخؼلباث حمهىس الللماء جىصَم و جؼٍى

 جدلُم جيالُف جلذًم الخذماث املصشفُت . -

 جللب الىكذ الظابم. -

 الاهداف الخاصت بالبلاء و الاضخمزار و ججىب الاخطار   -3

ت و حماًتها.  -4  الاهداف الخاصت بالىمى و الاضخمزار و املحافظت على املىارد املالُت و البشٍز

اث مزطُت مً الفىائد او الخدماث   -5  ألطزافالاهداف الجماعُت و اليطبُت مثل جحلُم مطخٍى

  1الخعامل الداخلي و الخارجي .
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  . 02مشحم ظبم رهشه ص اللشوض البىىُت ،،  حمدأ سبىحت ضُد  
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 املبحث الثاوي : وظائف البىىن و اهمُتها 

جشحم اهمُت البىىن الى انها اخذ الذكاماث الاظاظُت لالكخصاد اللىمي خُث جللب البىىن دوسا هاما          

 في حعهُل امللامالث الاكخصادًت و الخلامالث املالُت . 

 املطلب الاول: وظائف البىىن 

ت :  -1  وظائف البىىن املزهٍش

 ظاظُت7 أًخمحز البىً املشهضي بثالر وؿااف          

 اخخُاحاتهاالىلذًت الفااظت كً خاحتها هما انها جلجا الُه  بأسصذتهافالبىىن جدخفف لذًه  بىىن :بىك ال -أ

ت التي ظبم ان خصمتها هي  إلكادةللعُىلت الىلذًت  الى رلً ًلٌى ان  باإلطافت،و خصم الاوساق الخجاٍس

 البىً املشهضي هى املفشض الاخحر للىـام الااخماوي لزا ٌعخدم وصف بىً البىىن.

هى البىً الزي ًدم اصذاس الىلىد الىسكُت ، البىيىث هما له خم اصذاس الىلىد املعاكذة  بىك الاصدار: -ب

ؽشف كلى جىفُ ز الخؼت وهى اًظا املعإوٌ امللذهُت و ًلىم بىطم خؼت الاصذاس و حجم الىلذ املخذاٌو َو

 ت .بُحىت الىسكُت مً الزهب و اللمالث لا كً غؼاء اللمل

فهى مصشفا و معدؽاسها املالي و جدخفف لذًه بىدابلها و هى ًلذم لها ما جدخاج الُه مً  بىك الدولت : -ج

كلى اػفاء  ث و ٌؽشفالا خذمت الذًً اللام ًصذس اللشوض ظىذاث وخىكشوض مخخلفت الاحاٌ و ًخىلى اًظا 

 الاًفاء بالذًً و دفم الفىااذ. ألياللشوض 

م الشكابت كلى الااخمان                  و في الاخحر هى الاداة الشاِعُت لخىفُز ظُاظت الذولت الاكخصادًت و رلً كً ػٍش

 و جىحيهه.

هبىً ًخخلف كً لُلت بىً الخيىمت في ان واخذ و هى خو باخخصاس فان البىً املشهضي هى في ال         

البىىن باكخباسه ال يهذف الى جدلُم الاسباح بل ٌلمل كلى جدلُم الصالح اللام وفم مىـىس الخيىمت و لهزا 

  1زُلت و كادة ًيىن مإمما.في مخخلف بلذان اللالم بشوابؽ و  فاهه ًشجبؽ بالخيىمت

 

 

                                                           
  .33، 38 ص،مشحم ظبم رهشه ،ص  شاهز اللشوٍني  1
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ت :   -2  وظائف البىىن الخجاٍر

حلحن الاخخفاؾ بىدابم الافشاد و الؽشواث و املإظعاث و جىمُتها خُث جخم جلً الىدابم في  حعُين املدخالث : -أ

ت جدذ الؼلب و ال كلى رمت الاخخفاؾ  بأصخابهاًذفم كنها فااذة باكخباس انها جشجبؽ  ؼيل ودابم خعاباث حاٍس

فيها ال بلذ مض ى وكذ ٌعخؼُم اصخابها الخصشف  ال لألحلبها و بىطلها جدذ جصشفه في اي وكذ و الذافم 

كً خم اظخخذامها في اي  خعاباث احلت و جذفم كنها فىااذه ملابل الخىاٌص مً اصخابهاملحن فهي جمثل 

 وكذ و ال جـل الىلىد املىدوكت لذي البىىن كاػلت .

ت: -ب ت و جإد خصم الاوراق الخجاٍر ي الى وهي جخمثل اظاظا في الىمُاث التي حلخبر اداة هامت الااخمان الخجاٍس

جيؽُؽ و حعُحر امللامالث و كذ جيىن هزه الاوساق كابلت لذفم بلذ فترة مً صمً في خحن ان املعخفُذ ًدخاج 

ت التي ًلىم بخصمها اي ٌلؼُه كُمتها بلذ  الى هلىدها املباؼشة اكماله فُخلذم بها الخذ البىىن الخجاٍس

الى كمىلت ًدؼها البىً ملابل  باإلطافتامها اظخجزاٌ الخصم وه ًمثل الفىااذ كً املذة الباكُت كبل اظخخذ

 كُامه بهزه اللملُت . 

حؽمل وظاال الالكخصادًاث الخذًثت في الىلىد املعاكذة التي حؽيلها وصاسة املالُت  وضائل دفع حدًدة : -ج

ت التي جمىً السخب كليها بىاظؼت  باإلطافت الى الىلىد املصشفُت التي جمثل الىدابم في ؼيل خعاباث حاٍس

 الؽبياث .

عاباث بُنهم و كبٌى خال تخاحش خضااً شخصُت لللمالء وحعٍىه ماث الاخزي :جلدًم بعض الخد -د

ماث الاظدثماس في الاوساق لُام بذساظاث الجذاٌو الاكخصادًت للمؽشوكاث لخذمت اللمالء و خذلم و اهمذخشات

  1املالُت و غحرها مً الخذماث .

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .583، ص  8004الذاس الجاملُت مصش ،، الىلىد و البىىن الحمُد، اكخصادًاثعبد املطلب عبد   
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 وظائف البىىن املخخصصت :   -3

 هزهش بلع الىؿااف التي جلىم بها البىىن املخخصصت 7          

ادة ظُىلت هزه املؽشوكاث و كذستها كلى  -أ ت املدذدة لها لٍض ؼشاء اظهم و ظىذاث ببلع املؽشوكاث الخىمٍى

ت.  م الخىمٍى ل الزاحي و الاؼتران و املعاهمت في املؽاَس  الخمٍى

ت و رلً بخلذًم الخذماث التي ًلبلها البىً الخجاسي و خاصت الاخخُاحاث  -ب  جىمل كمل البىىن الخجاٍس

لت  املذي هما انها حعاهم في جدلُم الخىمُت هال في مجاٌ جخصصه و هزا ٌلخمذ كلى هىق العُاظت التي الؼٍى

 جظلها الخيىمت في مجاالث الخىمُت . 

ت املدذدة باالكتراض مً الؽًُ املشهضي او اصذاس طماهاث حعمذ ملعخدلات -ث  ها مً املؽشوكاث الخىمٍى

ت و رلً لفتراث مخخلفت و   فااذة مخمحزة .  أظلاسهابالبىىن الخجاٍس

اصذاس خؼاباث طمان مً الصىذوق باليعبت لللشوض و الدعهُالث الااخماهُت الخاسحُت الظتراد  -ث 

  1الخىىىلىحُا و الاحهضة الصىاكُت مً الخاسج.
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 .31،مشحم ظبم رهشه ص  شاهز اللشوٍني ،محاطزاث في اكخصاد البىىن   
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 املطلب الثاوي : اهمُت البىىن  

 جخطح اهمُت البىىن مً خالٌ زالزت مداوس اظاظُت وهي 7         

ت خشوحها مً اليؽاغ و الىؿااف  -5 م الخىمٍى ل املؽاَس دوسها في الخيؽُؽ الفلاٌ و كذستها كلى جمٍى

م  الخللُذًت و كُامها بمهام جلذًم خذماث مصشفُت خذًثت دوسها في خذمت الخجاسة الذولُت كً ػٍش

 .ؼبىُت فشوكها و مشاظلها املىدؽشة كبر اللالم 

 غ البىىن و دوسها ًخمثل فُماًلي7 و هالخف ان الزهىُت الاكخصادًت ليؽا -8

  ادة الىخااج املدلي ورلً  جىخميهاحىذي و ججمُم املذخشاث و هدى الاظدثماساث التي حلمل كلى ٍص

 ُت للمجخمم .كبدلم كُمت اهخاحُت حذًذة جمىً مً فخذ افاق هى 

  في الاظىاق املالُت  كُامها بذوس باسص 

ي مً ؼشاء وبُم الاوساق املالُت و جدمُل الاسباح الصالخت كُامها بذوس الىظُؽ لللمالء في العىق املال -3

الىاججت لصالح اللمالء ملابل كمىلت ملُىت ؼشاء و بُم الاوساق املالُت لخعابها الخاص في الاظىاق 

 1املالُت.
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 . 02،مشحم ظبم رهشه ص  سبىحت ضُد أحمد، اللزوض البىكُت  
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 املطلب الثالث : العىامل املؤثزة على ادارة البىىن 

شي كلى الاداسة في حىه جأزحر الىـش الى املعخلبل ًمىً اللٌى ان هىان خعب اججاهاث ًيىن لها          

ت ا،الخاظباث الالىتروهُت البىىن و هي مخمثلت في جىىىلىحُا  اللاملُت وهزلً ،لخىىق و هـم املللىماث الاداٍس

 ًلي7  الخغحر الاحخماعي هىحضها فُما

 :  إلالكتروهُتث جكىىلىحُا الحطابا   -1

هـم الازش بل  2ان الاظخخذام املخىظم و املىثف للخاظباث الالىتروهُت مً كبل البىىن ظُيىن له          

 وافت اللملُاث الخىفُزًت داخل البىً و كلى هـم الاداسة التي جدبلها البىىن .

و حعخخذم في  حعخخذم البىىن الخعاباث الالىتروهُت لترؼذ كملُت اجخار اللشاساث داخل البىً        

الخدلُل الجغشافي في مسح دساظت املىاػم التي جمىً البىً ان ًيص ئ فيها افشق له ، و حعخخذم هزلً في 

 الخدلُل الذًمىغشافي في دساظت وعبت العيان و جىصَلهم و خشهخه و اججاهاتهم وسغباتهم ..الخ

وافت  جخأزش ذمها للمالاه خالُا و معخلبال و التي ٌلخمذ كليها البىً في جدذًذ اهىاق الخذماث التي ًل        

 حلذًالث البىً مم كمالاه باظخخذام لهزه الخىىىلىحُا الخذًثت .

و  ثسبدُت للبىً و جخؼُؽ ظىق اللمال  و حعخخذم الخعاباث الالىتروهُت اًظا في وطم خؼؽ        

ً فهي   1احي كلى همؽ الاداسة في البىىن.جإزش مً كذة هى  بالخأهُذجخؼُؽ كالكخه بعىق الاظدثماس و املعدثمٍش

ت :  -2  الخىىع و هظم املعلىماث الاداٍر

ان الخىحه الخالي و املعخلبلي في كمل البىىن هى هدى جىىق الخذماث التي جلذمها و حلذد مهامها و  الخىىع : -أ

ب او مً بلُذ للىىاحي املالُت ،ًإدي هزا الاججاه الى طشوسة  حلب اوؽؼتها التي جلىم بها و التي جيخمي مً كٍش

ىىن اللالم ، و ظُلؼي الاججاه جىمُت اظالُب جىحيهُت حذًذة خاصت بالصىاكاث الخذماجُت في مخخلف ب

ذ ان ًجذها البىً و هىكُتها  اهمُت متزاًذة للخخؼُؽ الاظتراجُجي بالزاث فُما ًخللم بماهُت املىـمت التي ًٍش

  8،ملذٌ الخىمُت و ملذٌ الخغحر و الخؼىس .

 

 

                                                           
1
 .44،ص  8002، داس الجاملت الجذًذة ، مصش ، محمد ضعُد اهىار الطلطان ،ادارة البىىن   
 .45، مشحم ظبم رهشه ،ص  البىىن ،ادارة الطلطان اهىار ضعُد محمد  8
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ت : –ب  ت الخذًثت و الفلالت  هظم املعلىماث الاداٍر ءة الاداسة في البىىن كلى هفاجإزش هـم املللىماث الاداٍس

فهي جذكم و حعاهذ كملُاث مشاحلت و مخابلت الخخؼُؽ و الشكابت باليعبت لخىمُت الاكماٌ و جىمُت اللاملحن و 

ب اللاملحن في وافت  ظُيىن اظخخذامها ازاس بلُذة املذي كلى العشكُت في كملُت اجخار اللشاس وهزلً جذٍس

ت و اًظا كلى وظاال الا اث الاداٍس  1املللىماث الذاخلُت و الخاسحُت .جصاٌ و جذاٌو املعخٍى

ً ظىت املاطُت كامذ بىىن كبل بىً '' ؼحزمانهاجً'' و ''باسولحز'' و غحرهم مً البىىن  العاملُت : -د خالٌ اللؽٍش

الشاِعُت في اللالم بالخىظُم في اوؽؼتها كاملُا مً خالٌ وهالء و ممثلي ومياجب جمثُل داامت و افشق و بىىن 

مؽترهت مم ؼشواء مجاهُحن ،وهىان مإؼشاث ودالال حؽحر الى ان هزا الخىظم و الاهدؽاس وخذه مً كبل هزه 

البىىن لً ًيىن وافُا مللابلت الخاحت للخذماث املصشفُت مً كبل اللمالء املدلُحن و اللمالء مخلذدي 

 الجيعُت .

وبالخالي فان الاججاه املعخلبلي ظُيىن هدى اوؽاء بىىن مخلذدة الجيعُت و مجمىكاث مصشفُت           

كاملُت لدعاكذ و جذكم كملُاث الخىمُت الاكخصادًت في مخخلف دٌو اللالم و اوؽاء مثل هزه املىـماث 

  ا و حلامالتها .حىهشي كلى همؽ اداستها و هُاولها الخىـُمُت و مجاالث كمله جأزحر اللمالكت ظُيىن له 

ت لالججاهاث العابلت والى  أهزا الاججاه الخحر و الزي وؽ الخغير الاحخماعي :  -3 لت مىاٍص و جؼىس بؼٍش

خذما هىدُجت لها ًجب كلى البىىن اًظا ان جىاحهه. فالبىىن في خاحت متزاًذة ملىاحهت الخدذًاث 

الخغحر الاحخماعي و ظشكت هؼاكه  الىاججت كً ظشكت ملذٌ الخغحر الاحخماعي و احعاق هؼاكه ،فعشكت

في البىىن ،ميا ًجب كلى البىىن ان  لإلداسةًظُفان بلذا حذًذا الى الفلالُت املدخملت و املتركبت 

الاحخماكُت ليؽاػها فلليها معإولُت احخماكُت متزاًذة الاهمُت هدى  لألبلادحغؼي  اهخماما متزاًذا 

تها . هزه إزش كلى اظلىب و همؽ الاحخماكُت ظخها و هزه املعإولت البِئت التي حلمل في اداستها و اولٍى

و هي ان اهـمت و ادواث الاداسة في البىىن ختى في البىىن  خخمُتالاججاهاث مجخملت جإدي الى هدُجت 

ش و الخدذًث و الخىمُت .وبالشغم مً  ذ مً الخزهُب و الخؼٍى ختى في اهثر الذٌو جلذما جدخاج الى مٍض

هؼاق هزا الخغحر في بِئت الاداسة في البىىن هىدُجت الخخالف الثلافاث و اللىامل  اخخالف جىكُذ و 

ت و الاسباح  اللىمُت )مً دولت الى دولت ( و الخىـُمُت )مً بىً الى بىً اخش( الى ان املفاهُم الاداٍس

للذًت مً املشجلبت و الاكماٌ و الاوؽؼت املدللت فهزه الاسباح واهذ لها في مجاٌ الخؼبُم اللماٌ ا

 2العماث املىخذة او اللامت .

 

                                                           
1
 .46، مشحم ظبم رهشه ،ص  محمد ضعُد اهىار الطلطان ،ادارة البىىن  

2
 .  50، مشحم ظبم رهشه ،ص محمد ضعُد اهىار الطلطان ،ادارة البىىن  
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 لخىمُت الاكخصادًت ا حىل  املبحث الثالث : مفاهُم

ل جلذم مفهىم مبعؽ كً           الخىمُت الاكخصادًت ؼاكت جدخاج الى حهذ هبحر وهفلاث ػاالت ووكذ ػٍى

 الخىمُت الاكخصادًت واهم اهذافها .

 كُاضه ب الاول : مفهىم الخىمُت الاكخصادًت ومؤشزاث لاملط

ان مصؼلح الخىمُت ٌلني اؼُاء مخخلفت الى مخخلف الاشخاص ، ولهزا مً  مفهىم الخىمُت :  -5

كىذ الاكخصادًحن و الىخاب  آلاساءالظشوسي ان ًيىن لذًىا حلٍشف مدذد و ملبٌى وللذ اخخلفذ 

الخىمُت الاكخصادًت حؽمل حمُم حىاهب الخُاة في  ها احخملذ كلى انأنخٌى مفهىم الخىمُت الا 

 املجخمم و ججاوصث بزلً مفهىم الىمى الاكخصادي 7

كشفذ الخىمُت الاكخصادًت  بانها اللملُت التي ملخظاها ًجشي الاهخلاٌ مً خالت الخخلف الى الخلذم  -

ت و  ت في البيُان الاكخصادي .و ًصاخب رلً اللذًذ مً الخغحراث الجزٍس  1الجىهٍش

ت كلى املعخىي اللىمي زم اًجاد الؼش  - ق املمىىت هي كملُت خصش ليافت املىاسد املادًت و املالُت و البؽٍش

و الشفاهُت و هي  بأخحر ، و الخلذم الاكخصادي وبما ٌلىد كامت كلى الؽلب الظخخذام هزه املىاسد

ادة مخىظؽ الذخل الخلُلي للفشد .  8كملُت حعتهذف ٍص

حغحراث في الفشد و الجماكت و الخىـُم مً خُث املللىماث و الى اخذار هي وؽاغ مخؼؽ له يهذف  -

الخبراث ومً هاخُت الاداء وػشق اللمل ومً هاخُت الاججاهاث و العلىن مما ًجلل الفشد و الجماكت 

  3صالخحن لؽغل وؿاافهم بىفاءة و اهخاحُت كاملُت .

ادة ملذالث الىمى الاكخصادي اظىادا هي مجمىق العُاظاث التي ًخخزها مجخمم ملحن وجإدي الى  - ٍص

تزامه لخلبُت خاحُاث افشاد املجخمم ، و جدلُم اهبر لالى كىاجه الزاجُت لظمان جىاصل هزا الىمى و ا

  1كذس ممىً مً اللذالت الاحخماكُت .

 

 

                                                           
1
اث وظُاظاث و مىطىكاث( ،داس واال لليؽش و الخىصَم     ص ي ،الخىمُت الاكخصادًت )هـٍش  . 588ص ،8004، مذخذ اللَش
ت ،داس الجاملت الجذًذة ، في الفله الاظالمي ، الخىمُت الاكخصادًت و الخطبُم العملي لها ،حمد محمد اضماعُل بزج أ 2  8051 -،8053الاظىىذٍس

 . 84ص ،
ل الخىمُت املحلُت في اطار صىدوق الجىىب لدراضت ،ضُلت  لطبتي و 3 ت في والًت بطكزة ئعاودجمٍى ع الخىمٍى مزهشة ماحعتر ، حاملت مدمذ ، املشاَر

  . 01ص ،8002 ،بعىشة ،خُظش 
 .30ص ،بذون رهش العىت ،ؼبىت الالىهت  ، الىمى الاكخصادي،خشِب حالل 4
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 املطلب الثاوي : اهداف الخىمُت الاكخصادًت 

مت           للخىمُت الاكخصادًت اهذاف كذًذة جذوس ولها خٌى سفم ملِؽت العيان و جىفحر اظباب الخُاة الىٍش

 .وىظُلت لخدلُم الاهذاف امليؽىدة لهم و بالخالي حلخبر الخىمُت في البالد الىامُت 

خىمُت التي ًجب ان جدبلىس خىلها الخؼت اللامت لل ووعخلشض فُماًلي بلع الاهذاف الاظاظُت         

 الاكخصادًت في الذٌو الىامُت 7 

ارة الدخل اللىمي :  -5 ادة الذخل اللىمي اهم اهذاف الخىمُت الاكخصادًت في الذٌو الىامُت ٍس حلخبر ٍص

رلً بان الفشض الاظاس ي الزي ًذفم هزه البالد الى اللُام بالخىمُت هى فلشها ،اهخفاض معخىي 

ادة الذخل ظب ملِؽت اهلها وجضاًذ همى كذد ظيانها و ال ُل اللظاء كلى ول هزه املؽاول ظىي ٍص

 اللىمي . 

ادجه هىا هى الذخل اللىمي الخلُلي ال الىلذي ،اي رلً الزي ًخمثل في  والذخل اللىمي  هلصذ ٍص

ادة  البلم و الخذماث التي جيخجها املىاد الاكخصادًت خالٌ فترة صمىُت ملُىت ولِغ هىان في ؼً في ٍص

ادة في العيان و الذخل اللىمي الخلُلي  في اي بلذ مً البلذان اهما جدىمها كىامل ملُىت مللذٌ الٍض

ادة في العيان هبر ولما اطؼشث الذولت الى  امياهُاث البلذ املادًت و الفىُت مثال ولما وان ملذٌ الٍض

ادة في دخلها اللىمي فيلما جىفشث امىاٌ اهثر وهفاءاث اخعً ولما  اللمل كلى جدلُم وعبت اكلى للٍض

ادة في دخلها اللىمي فيلما جىفشث امىاٌ اهثر و هفاءاث اخعً ولما  امىً جدلُم وعبت اكلى للٍض

ادة في الذخل اللىمي و باللىغ ولما واهذ هزه اللىامل هادسة فان   امىً جدلُم وعبت اكلى للٍض

ادة الذخل اللىمي الخلُلي كادة ما وعبت ما ا ًمىً كمىم جيىن صغحرة وعبُا و  ًمىً جدلُله مً ٍص

ادة الذ ادة او هىكها اهما حلخبر مً اولى اهذاف  أًاخل اللىمي جدلُله مً ٍص وان حجم هزه الٍض

 1الخىمُت الاكخصادًت و اهمها كلى الاػالق في الذولت املخخلفت اكخصادًا . 

 

 

 

 

                                                           
1
ل    ت في جمٍى ،مزهشة ملذمت طمً مخؼلباث هُل ؼهادة املاظتر في الللىم الاكخصادًت  الخىمُت الاكخصادًتهاجي حلُمت ،دور البىىن الخجاٍر

 .85ص  8053 -8052،جخصص هلىد مالُت حاملت مدمذ خُظش، بعىشة ،
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ععى الخىمُت ٌلخبر جدلُم معخىي امللِؽت مً بحن الاهذاف اللامت التي ح رفع مطخىي املعِشت : -8

اث املادًت  الاكخصادًت الى جدلُلها في الذٌو املخخلفت اكخصادًا ،رلً اهه مً املخلزس جدلُم الظشوٍس

 .للخُاة املادًت للخُاة و جدلُم معخىي مالام للصخت و الثلافت

ُت ملم ًشفم معخىي ملِؽت العيان ،و بالذسحت اليافُت لخدلُم مثل هزه الغاباث فالخى          

ادة معخىي امللِؽت بيل ما ًخظمىه هزا الخغحر مً ملنى الن  الاكخصادًت لِعذ مجشد وظُلت لٍض

ادة في الذخل اللىمي ،فان هزا كذ ًدذر فلال غحر  الخىمُت الاكخصادًت ارا وكفذ كىذ خذ خلف ٍص

ادة كذ ال ذ العيان  ان هزه الٍض جيىن مصخىبت بان حغحر في معخىي امللِؽت و ًدذر رلً كىذما ًٍض

ادة الذخل اللىمي او كىذما ًيىن هـام جىصَم هزا الذخل مخخال . بيعبت اهبر   مً وعبت ٍص

ادة في مخىظؽ           ادة الذخل اللىمي ججلل مً املخلزس جدلُم ٍص ادة العيان وعبت اهبر مً ٍص فٍض

هصِب الفشد مً هزا الذخل و بالخالي اهخفاض معخىي امللِؽت ،وهزلً الخل لى وان هـام جىصَم 

ادة التي جدللذ في الذخل اللىمي الى الؼبلت الذخل مخ خال و في هزه الخالت جخدٌى ملـم الٍض

املعُؼشة كلى اليؽاغ الاكخصادي و هي كادة جيىن كلت مً الىاط و بالخالي ًبلى معخىي امللِؽت 

الجضء الاهبر مً العيان كلى خالت هزا ان لم ًىخفع و بما اهىا هلِغ معخىي امللِؽت بمخىظؽ 

هخفاض معخىي امشجفم ولما دٌ رلً الى فشد مً الذخل اللىمي فيلما وان هزا املخىظؽ هصِب ال

معخىي امللِؽت بمخىظؽ هصِب امللِؽت و باللىغ ولما وان مىخفظا ولما دٌ رلً كلى اسجفاق 

   الفشد مً الذخل اللىمي فيلما وان هزا املخىظؽ مشجفم ولما دٌ رلً كلى اسجفاق معخىي امللِؽت 

 .ولما وان مىخفظا دٌ رلً كلى اهخفاض معخىي امللِؽت  و اللىغ

ادة مخىظؽ دخل الفشد ختى ًدعً سفم           لزلً البذ ان حلمل الخىمُت الاكخصادًت كلى ٍص

ادة في الذخل اللىمي فدعب بل ًجب ان  معخىي ملِؽت و جدلُم هزا ال ًخىكف كىذ خلم ٍص

ادة  ادة بخغحراث في هُيل الٍض لت جشجبؽ هزه الٍض جىصَم الذخل مً حهت اخشي العياهُت مً حهت و ػٍش

، فمً هاخُت ًجب اللمل كلى وكف الىمى املتزاًذ في كذد العيان وعبُا و رلً  بالخدىم في معجل 

املىالُذ و الهبىغ به الى معخىي مالام ومً هاخُت اخشي ًدب جدلُم هـام كادٌ لخىصَم الذخل 

 1اللىمي بحن العيان .

 

 

 

                                                           
1
ل الخىمُت الاكخصادًت ، مشحم ظبم رهشه ،ص    ت في جمٍى  .88هاجي خلُمت ،دوس البىىن الخجاٍس
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هزا الهذف للخىمُت الاكخصادًت في الىاكم هى هذف جللُل الخفاوث في الدخىل في الثرواث :   -3

احخماعي ار اهه ي ملـم  الذٌو املخخلفت هجذ اهه بالشغم مً اهخفاض الذخل اللىمي و هبىغ 

 .في جىصَم املذخٌى و الثرواث فشوكا هبحرة هشي  فإهىامخىظؽ هصِب الفشد في هزا الذخل 

خز ػاافت صغحرة مً املجخمم كلى حضء هبحر مً زشوجه و هصِب كالي مً دخله اللىمي إ ار ج         

بِىما ال جملً غالبُت افشاد املجخمم ال بيعبت بعُؼت مً زشوجه و جدصل كلى هصِب  مخىاطم مً 

      دخله اللىمي ،وهزا الخفاوث مً جىصَم الثرواث و الذخٌى ًإدي الى اهلعام املجخمم الى خالخحن

دالت مً الغنى املفشغ و خالت مً الفلش املذفم ،اطافت الى اهه غالبا ما ًإدي الى اطؼشاباث ؼذًذة ه

فيها هدُجت املجخمم وما ٌعتهلىه و ولما صاد هزا الاطؼشاب صاد ساط املاٌ امللؼل في املجخمم ،رلً ان 

سجفاق مُلها الجذي ب االؼبلت الغىُت ال جخدلم في اللادة  ول ما جدصل كلُه مً امىاٌ بعب

 .لالظتهالن 

فله في اللادة ول ما جدصل كلُه مً ىج جزه الؼبلت الغىُت و الاطافت الى ان الجضء الزي جى            

امىاٌ بعبب اسجفاق مُلها الجذي لالظتهالن اطافت الى ان الجضء الزي جىجزه الؼبلت الغىُت و ال 

ل الى طلف  ادة حلؼل اللماٌ رلً باهه لى اكُذ جىفله ًإدي في الاحل الؼٍى كذسة الجهاص الاهخاجي ،ٍص

ادة حؽغُل  ادة وؽاغ الاكماٌ و بالخالي ٍص اهفاكه كلى ؼشاء العلم و خذماث في العىق لللمل كلى ٍص

اللماٌ لزلً فلِغ مً املعخغشب اكخباس جللُل الخفاوث  في الذخٌى و الثرواث مً بحن الاهذاف 

 ت الاكخصادًت الى جدليها . اللامت التي حععى الخىمُ

7 هىان اهذاف اخشي اظاظُت لخىمُت الاكخصادًت جذوس ولها خٌى حلذًل  حعدًل الترهُب اليطبي  -1

الترهُب اليعبي لالكخصاد اللىمي ، وان واهذ حلخمذ كلى الضساكت فلؽ و البدث في اوؽاء و دكم 

الى خؼى الخللباث الاكخصادًت كؼاق الصىاكت و رلً ان الاكخماد كلى كؼاق واخذ ٌلشض البالد 

هدُجت الخللباث في الاهخاج و الاظلاس في هزا اللؼاق الىخُذ املعخغل فُما ٌؽيل خؼشا الؽذًذة 

 .حعمُا كلى هذوء و اظخلشاس مجشي الخُاة الاكخصادًت 

الخىمُت في البالد اخذار جىاصن في اللؼاكاث و كذم  الاكخماد كلى  بأمش ًجب كلى اللاامحن              

كؼاق واخذ همصذس للذخل اللىمي هما هى الخاٌ في اخُاء كؼاق الضساكت للىصىٌ الى الاهخفاء الزاحي زم 

الخصذًش هما لم هيس ى كؼاق الصىاكت و الزي ًمثل اخذي ملالم الخؼىس الاكخصادي ول هزا مً احل 

 1ىمُت اكخصادًت ؼاملت .الىصٌى الى ج
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م  رفع مطخىي الحُاة :  -2 جُا كً ػٍش تهذف الخىمُت الاكخصادًت الى سفم معخىي خُاة اللماٌ جذٍس

 جلبُت خاحُاتهم الاظاظُت و ًخظمً هزا الهذف الاظخيخاحاث الخالُت 7 

طشوسة سفم اهخاحُت اللمل دون ان ًخم رلً كلى خعاب الاظخخذام خاصت و هدً في بلذ ًخمحز بملذٌ  -أ

 جضاًذ ظياوي هام .

طشوسة الخدىم الىاضح في مُذان جىـُم اليؽاغ الاكخصادي و خصىصا اللالكاث املذهُت بالٍشف وي  -ب

 جخداش ى الازاس العلبُت للىطج و الخدفحز.

وكُا خادا اججاه بشاهحن لصالح الخلىُاث الاهثر جلذما لىىه جظمً وبىفغ الىكذ طشوسة وحى ادلت و  -ج

 الخبلُت الخىىىلىحُت املللذة حذا.

جىحُه الاظخماساث افظل جىحُه لالظدثماس هى الزي ٌصجم مباؼشة او بصىسة غحر مباؼشة كلى اهخاج العلم  -د

  1املفُذة للفئاث الؽلبُت .
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 معىكاث الخىمُت الاكخصادًت  الثالث :املطلب 

 منها فُما ًلي 7  ألخش هىان اللذًذ مً الاظباب التي حلُم الخىمُت الاكخصادًت و جخخلف مً كاام          

 :العىائم الاكخصادًت : جخمثل في   -1

الفىشة حلذ دااشة الفلش املفشغت اخذي الخللاث اللذًذة في اللالم الاكل جلذما ، و  دائزة الفلز املفزغت : -أ

وساء رلً اهه ًمىً الاخخباء مً الىاط ان ًذخشوا و ٌعدثمشوا بعهىلت اهثر ن كُام الفلشاء بزلً و كُاط 

ٌلذ اهثر صلىبت باليعبت للذٌو الفلحرة ان جذخش و حعدثمش باللذس اليافي الزي ًمىنها مً  كلُه فان الامش

 احخُاص الفلش . 

ان اللالكت بحن طُم حجم العىق و الخخلف الاكخصادي حعدىذ اظاظا كلى  طُم حجم الطىق : -ب

الفىشة اللاالت بان وفشاث الدجم في الصىاكت حلخبر اخذ مالمذ الشاِعُت للخىمُت ،فان وحب كلى املؽشوكاث 

للخىىىلىحُا الخذًثت فان حجم العىق الزي جباق فُه  الىفءالصىاكت ان جيىن هبحرة مً احل الاظخخذام 

العلم التي جيخجها جلً املصاوم ًجب ان جيىن هبحرة الا ان هىان سؤٍا ٌلضي صغش حجم العىق في الذٌو 

 الا اهخفاض الذخٌى ومً زم الؼلب في جلً الذٌو . الىامُت 

  جخمثل في 7العىائم الحكىمُت :   -2

ض بِئت معخلشة للمؽشوباث  الاضخلزار الطُاس ي : -أ ًفترض في الخيىمت اوال ان جيىن كادسة كلى تهُئت و حلٍض

ٌلذ  الخذًثت ، ظىءا واهذ كؼاكا كاما او خاصا و هدذ ادوى ًخىحب كلى الخيىمت ججىب الخشب الاهلُت ار

ا كبل ان ًصبذ الىمى الاكخصادي الخذًث ممىىا و وان مً املمىً جصىس ان الخيىماث الاظ ت طشوٍس خلماٍس

  1حلمل كلى حصجُم جىمُت خلُلُت الا اهه في اغلب الاخىاٌ لم ًخم رلً .
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 خالصت : 

مً خالٌ دساظدىا لهزا الفصل وعخخلص ان البىىن لها دوس هام و اظاس ي في اللملُاث املصشفُت          

        للمخلاملحن جلىُاث فُذ مً رلً و اهه ًلىمخبدُث ٌلشف بصفت ادق باهه ًلبل الامىاٌ و ًفترطها و ٌع

لت الاحل ، بدُث هزه الخلىُاث ًخم  اخخُاس  ها مً و ػشق مخخلفت ظىاء كصحرة الاحل او املخىظؼت و ػٍى

ػشف هإالء املخلاملحن وفلا مللاًحر مخخلفت كذ ًخللم بلظها بىىق و ػبُلت اللملُت او الصفت او بلالكت البىً 

م هزه املبادالث حعخخذم البىىن و ظاال بلملُت او ختى الى كالكت املخلاملحن  فُما بُنهم و حعهُل و حؽَش

 .ىُت و منها  خذًثتُللذفم منها هالظ

ل            وما هجذس الاؼاسة الُه في هزه الىلؼت ان بلع و ظاال الذفم ٌلخبر في هفغ الىكذ جلىُاث للخمٍى

جبحن لىا ان البىىن هي مدىس الىـام بذال كً كملُه . و  كصحرة الاحل وىن ان البىً ٌعدىذ طمً الصفلت

املالي و اللمل الاكخصادي فهي حععى لخلبئت املذخشاث و جىؿُفها وفم طىابؽ و ملاًحر ملُىت في اػاس 

العُاظاث الاكخصادًت التي جخم بالخغحر و كذم الاظخلشاس ، و لىنها ماصالذ لم ججذ هفعها وظؽ جلً الخغحراث 

 ؼدُت.وهزا بعبب ظُاظتها البىىُت الع

م الىـام املصشفي الزي ٌلذ           ل الخىمُت الاكخصادًت في الجضااش جخم كً ػٍش  بأحهضجهوبان كملُت جمٍى

 املخخلفت الللب الىابع لالكخصاد الىػني .

دًت اهذاف كذًذة جذوس ولها خٌى سفم معخىي ملِؽت العيان و جىفحر اظلىب فللخىمُت الاكخصا         

مت .   الخُاة الىٍش
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 جمهيد :     

الىؾُلت التي  نهاألوهظا  ،حٗخبر الخىمُت مً اهم الخدضًاث التي حكغل الضٌو ؾىاء املخلضمت او الىامُت          

ت الاكخهاص لاأ تحؿمذ بخدؿين مؿخىي مِٗك ني بفغاص وػٍاصة عفاهُتهم و جلٍى  كيل ٌٗؼػ مياهت الضولتالَى

ؿم ت املخىفغة  غير  ذ باالؾخفاصة املشلى مً املىاعص وكىتها َو يها ؤالُبُُٗت والبكٍغ ن الضٌو الىامُت وعغم  ٖو

ماػالذ في  هااكخهاصًاتالا ان اغلب ،منها ٖلى  املىاعص الالػمت  لىشير ا بمخُلباث الخىمُت مىظ ٖلىص و عغم جىفغ

أصائغة الخسلف . 

وهظا بؿبب يٗف  ،حٗاوي اًًا مً بٌٗ مٓاهغ جسلف اكخهاصها  فإنهاباٖخباع الجؼائغ صولت هامُت           

خماص ٖلى ٖائضاث ناصعاث اللُإ الىفِ اٖخماص مُلم عغم جىفغها ٖلى الامياهُاث  هُيلها الاكخهاصي و بااٖل

 بإخضارزلم اكخهاص جىٕى ٌؿمذ  بمسخلف اللُاٖاث الاكخهاصًت الازغي بكيل ًمىً مً ىىنهللالالػمت 

أ٘ املُاصًً .ُجىمُت قاملت في حم

ت ه           دىاٌو في هظا الفهل الهُيل الاكخهاصي في الجؼائغ و املاقغاث التي حؿمذ بفهم الىيُٗت الخىمٍى

ت في مسخلف اللُاٖاث الاكخهاصًت ، فاكها ؤهما ؾيخُغق الى املٗىكاث و ،ايافت الى الامياهُاث الخىمٍى

أاملؿخلبلُت التي جىاحه ٖملُت الخىمُت بالجؼائغ . 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ



ت في الجؼائويُٗت الخىمُ                                  الفهل الشاوي                           غت و املسُُاث الخىمٍى

 

30 
 

 املبحث الاول : وضعيت الخىميت في الجشائز 

ًٖ فً اؾخسضام مىاعص الضولت و امياهُاتها لخدلُم الاهضاف الٗامت املؿُغة ،حٗخبر اؾتراججُت الخىمُت          

تالغفاهُت اللاصعة ٖلى الاأ لها والغئٍت الكاملت لخدلُم الٗضالت الاحخماُٖت وأ أ. عجفإ بٗملُت وكغ اللُم الحًاٍع

 املطلب الاول : الهيكل الاكخصادي في الجشائز 

لهم منها ًبين الهُيل الاكخهاصي هُفُت جيىن اكخهاص الضولت و كُاٖاث الاهخاج فيها و الاهمُت اليؿبُت          

أمضي الاعجباٍ بين هظه اللُاٖاث .

ان الضٌو املخلضمت جخميز بهُيل اكخهاصي مخىٕى بدُث ًيىن فيها ليل كُإ اكخهاصي صوع  ًالخٔو          

ٗاب الُض الٗاملت ، وهظا ٖىـ الضٌو الىامُت التي ٌٗخمض الهُيل ُمٗخبر في املؿاهمت في الىاجج املدلي و في اؾد

ىخجاث الاولُت املياهت الاولى مً ىخجاث الاولُت و اخخالٌ الهاصعاث مً املالاكخهاصي في اغلبها ٖلى اهخاج امل

أناصعاتها صون ان ًيىن هىان اؾخغالٌ حُض لهظه املىخجاث الاولُت في جيكُِ اللُاٖاث الاكخهاصًت الازغي.

ني مىظ الؿىىاث الاولى لالؾخلالٌ           وفي الجؼائغ ًلٗب كُإ املدغوكاث صوعا عئِؿُا في الاكخهاص الَى

لؿخِىُاث الضٖامت الغئِؿُت للخىمُت في مسخلف املجاالث الاكخهاصًت ، وكض خُث ٌٗخبر هظا اللُإ مىظ ا

ت املىخهجت في الجؼائغ كبل الاؾخلالٌ اخض الاؾباب الغئِؿُت التي حٗلذ الاكخهاص  واهذ الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

ت ٖلبى اؾخسغاج الىفِ و جهض عه الؼمني ًبلى عهُىت ٖاهضاث املدغوكاث خُث عهؼث الؿلُاث الاؾخٗماٍع

حؿمذ باؾخغالٌ املىاص الاولُت مدلُا وفي هفـ الىكذ حؿمذ زاما و ٖضم زلم نىاٖاث ازغي في الجؼائغ 

ت  غ مسخلف اللُاٖاث الاكخهاصًت الازغي ،لظلً قيل اللُإ الىفُي مدىع اهخمام الؿلُاث الجؼائٍغ بخٍُى

ىُت ٖ لى الثرواث البترولُت وخض مباقغة بٗض الاؾخلالٌ خُث اججهذ الجهىص الى اؾترحإ الؿُاصة الَى

م ؾُاؾاث   لُت و اؾخغاللها لفائضة الاكخهاصالبترو امليكأث  جإمُمالخخياعاث الكغواث الفغوؿُت ًٖ ٍَغ

ت  ت التي جم اٖضاها ملىاحهت مسخلفا الفترة الاؾخٗماٍع ٘ الخىمٍى ل مسخلف املكاَع ني و جمٍى أ1.الَى

أ

أ

أ

أ
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ت           ني م٘ كُام الضولت الجؼائٍغ ش  بخإمُموكض ػاصث مياهت املدغوكاث في الاكخهاص الَى هظا اللُإ بخاٍع

مً خهو الكغواث البترولُت الفغوؿُت ،هما اصي اهضإل الحغب  % 51وكغاع ازظ وؿبت  1871فُفغي 24

اصة اهمُت اللُإ الىفُي في الجؼائغ بؿب 1973الٗغبُت الاؾغائُلُت ؾىت  ب اعجفإ الٗىائض البترولُت الى ٍػ

جي  البترولي وكض واهذ هظه  إلهخاحهاهدُجت اعجفإ اؾٗاع البتروٌ ٖلى ان كغاع مىٓمت اوبً الحفٌ الخضٍع

ت  أ1.الٗىائض عهيزة الؿلُاث الٗمىمُت في اؾتراجُجُاتها الخىمٍى

ني خُث حٗخمض ٖلُه            الؿلُاث الٗمىمُت في الحهٌى هىظا ناع الىفِ الضوع الاهم في الاكخهاص الَى

ت ٘ الخىمٍى ل املكاَع خماص . وجهىف الجؼائغ ٖلى انها صولت  ٖلى املىاعص الالػمت لخمٍى هفُُت وهظا هٓغا اٖل

ني بكيل هبير حضا ٖلى ٖائضاث ناصعاث املدغوكاث .  أالاكخهاص الَى

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 املطلب الثاوي : مؤغزاث الخىميت في الجشائز و الامكاهياث الخىمىيت في الجشائز 

أ مؤغزاث الخىميت في الجشائز :  -1

ت التي ٌِٗكها البلض و           ت ًلخض ي فهم الىيُٗت الخىمٍى ان الاوكغاٌ بالؿُاؾاث و املسُُاث الخىمٍى

ت  صكت ممىىت و طلً مً احل عؾم الاهضاف املىحىصة مً هظه الؿُاؾاث و  بإهثرأجدضًض املياهت الخىمٍى

ت  لت صحُدت و ًخم فهم و جدضي ويُٗت البلض الخىمٍى م كُاؽ الخىمُت في هظا البلض ًٖ َاملسُُاث بٍُغ أٍغ

ت فهى ٌؿمذ ايا و مً اللًاًا الهامت ، الخىمُتلظلً ٌٗخبر كُاؽ           ت الفهم و جدضًض الىيُٗت الىدٍى

بخلُُم الجهىص املبظولت في اَاع ٖملُت الخىمُت و جخم ٖملُت اللُاؽ باؾخسضام ماقغاث ًيىن بًٗها اخهائي 

أو البٌٗ الازغ ونفي او جدهُلي . 

ت ،اط حؿمذ هظه املاقغاث           ت صوعا عئِؿُا في جدضًض الىيُٗت الخىمٍى بفهم و جلٗب املاقغاث الخىمٍى

الحالت الاكخهاصًت و ًمىً مً جىيُذ الىشير مً املُُٗاث الخانت بالخىمُت والىاجج املدلي الاحمالي و 

ُت الخضماث الصحُت . لألفغاصاملؿخىي املِٗش ي  أو مؿخىي الفلغ و مؿخىي الخٗلُم و البُالت و هٖى

كض ٖغفذ جُىعا هبيرا و اهبر  وججضع  الاقاعة الى ان املاقغاث التي حؿخسضم في كُاؽ الخىمُت         

ها بما ًدىاؾب م٘ الجىاهب املخٗضصة للخىمُت غير اهه                الخُىعاث التي ٖغفها مفهىم الخىمُت ، ايافت الى جىٖى

ان ًىضح ول حىاهب الخىمُت هما ان ليل ماقغ مؼاًاه و ُٖىبه ، و جخمشل اقهغ  بإمياههًىحض ماقغ  واخض  ال

أا ًلي : املاقغاث فُمهظه 

ًغجىؼ ٖلى خؿاب الىاجج املدلي الاحمالي و ٌكخم مىه بٌٗ املاقغاث  امللياص الخلليدي للخىميت : -أؤ

 .لفغص مً الىاجج املدلي الاحماليهمٗضٌ الىمى الؿىىي في الىاجج املدلي الاحمالي و مخىؾِ ههِب ا

وؿب الُض الٗاملت في  وجغجىؼ هظه املاقغاث ٖلى و مطخىي املعيػت :  الاحخماعيظ الخلدم اًيمل -أب

اجه ،وؿبت الفلغ جىػَ٘  للُاٖاث املسخلفت والؼعاٖت و الهىاٖت و وؿبت الخٗلُم بمسخلف مؿخٍى

ت ،اؾتهالن اللحىم اكخىاء الاحهؼة  فاٌ ،ههِب الفغص مً الؿٗغاث الحغاٍع الضزل ،مٗضٌ وفُاث الَا

أ1الحضًشت ...... 

أ

أ

                                                           
أ .101م  2001 ، صاع الكغوق ، اللاهغة، الخىميت في عالم مخغير،ابزاهيم العيطىي   1
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 املؤغز املزكب للخىميت البػزيت :  - ث

ٌٗىص الفًل في جغهُب هظا املاقغ الى بغهامج الامم املخدضة الاهمائي الظي كام بالتروب ملفهىم الخىمُت          

ت  ت الاٌو ؾىت  ابخضاءالبكٍغ غ الخىمُت البكٍغ الهاصع  ًٖ  1990مً مُل٘ الدؿُٗىاث ، خُث اكترح جلٍغ

خيىن هظا املاقغ  ت ٍو ً ماقغ للخىمُت البكٍغ مً زالر ماقغاث حٗخبر ًٖ الخُاعاث بغهامج الامم املخدضة جيٍى

اث الخىمُت و هي :  أالغئِؿُت في ول مؿخٍى

 . لت الخالُت مً الٗلل  الحُاة الٍُى

  اهدؿاب املٗغفت 

  مت أالخمخ٘ بمِٗكت هٍغ

 مؤغزاث الخىميت املطخدامت :  - ث

املخدضة و البىً الضولي بملُاؽ الخىمُت املؿخضامت ،وهٓغا ملياهت البٗض  واألمماهخمذ الهُئاث الضولُت          

ت نغفت و لىنها جخًمًالبُئي في مفهىم الخىمُت املؿخضامت فان هظه املاقغاث لِؿذ م ماقغاث  اقغاث جىمٍى

خباع : ـإبُئُت اًًا ،خُث ًخم الترهيز ٖلى مضي جيامل البِئت م٘ الخىمُت و ج أزظ الٗىامل الخالُت بٗين الٖا

  الاؾدشماع في عاؽ املاٌ البكغي 

 هالن الامىاٌ املىخجت .ا 

  جضهىع البِئت و اؾخفاص املىاعص الُبُُٗت 

 مؤغزاث الخىميت املطخللت :  - ج

ُت الاكخهاصًت في الضولت ،هماقغ وؿبت ىمؼ ٖلى صعحت اؾخلاللُت ٖملُت الخوهي ماقغاث جغجى         

أ1الهاصعاث الى الىاعصاث ،ماقغ الضًً الخاعجي ،ماقغ الامً الغظائي ،ماقغ الخبُٗت الهىاُٖت .

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
1
أ.137، مغح٘ ؾبم طهغه ،م ،الخىميت في عالم مخغير ابزاهيم العيطىي   
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 مؤغزاث الاطار الػامل للخىميت :  -د

اع الكامل للخىمُت "وهى مفهىم ٌٗخمض           كام البىً الضولي باكتراح مفهىم حضًض للخىمُت اَلم ٖلُه "الَا

املالُت و الاكخهاصًت مً حهت و الجىاهب الهُيلُت و املاؾؿت الاحخماُٖت مً حهت ٖلى الجم٘ بين الجىاهب 

أ( ٖىهغا هي :14ازغي و حكمل هظه الجىاهب اعبٗت ٖكغ )

  الحىم الجُض و الىُٓف 

  الىٓام اللاهىوي و اللًائي الجُض 

  الىٓام املالي الجُض 

 خماُٖت حهٓم الخامين و البرامج الاأ 

  الخٗلُم و املٗغفت 

 صحت و الؿيان ال 

  املُاه و الهغف الهخي 

  الُاكت 

  الُغق و الىلل و املىانالث 

  اللًاًا البُئُت و مضي اَغاص الخىمُت 

  فُت  اؾتراججُت الخىمُت الٍغ

  ت  اؾتراججُت الخىمُت الحًاٍع

  ٕاؾتراججُت جىمُت اللُا 

 . 1اؾتراججُاث اللًاًا طاث الاهمُت الخانت للضولت 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
1
 .138مغح٘ ؾبم طهغه ،م ، ابزاهيم العيطىي ،الخىميت في عالم مخغير  
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 الامكاهياث الخىمىيت في الجشائز :   -1

لُا جخىؾِ بلضان املغغب الٗغبي و جمخض ٖلى مؿاخت جلضع بدىالي            2381741جل٘ الجؼائغ في قماٌ افٍغ

ت ًبلغ خىالي  2ولم لُا ،ٌَى خضوصها البًر ولم جفهلها ٖلى صٌو 6000وهي اهبر مؿاخت في افٍغ

ملغغب و الصحغاء الغغبُت ولما جُل مً الكماٌ ٖلى البدغ الابٌُ جىوـ،لُبُا،مالي ،الىُجغ ،مىعٍخاهُا ،ا

ِ ؾاخلي َىله  ت و اهمها :  1200املخىؾِ بكٍغ ـ الجؼائغ مخىٖى أ1ولم ، جًاَع

 املىطلت الطاحليت :  - أ

ولم جخًمً الؿهٌى و  190و 80وهي املىُلت املُلت ٖلى البدغ الابٌُ املخىؾِ ٖغيها ًتراوح بين          

أهثر زهىبت ،ٌؿىصها مىار البدغ املخىؾِ و حٗخبر اهثر املىاَم املمُغة في البالص .املىاَم الا

 الهضاب و الطهىل املزجفعت: - ب

متر جخًمً مىسفًاث جضعى  1000الى  600جمخض مً الكغق الى الغغب الجؼائغي ًتراوح اعجفاٖها بين          

أالكٍُى مىازها قبه كاعي ٌؿمذ باػصهاع ػعاٖت الحبىب .

 الصحزاء : - ث

.صعحت الحغاعة املخىؾُت فيها  2ملُىهيلم 2مىُلت هبيرة مً الجىىب الجؼائغي جلضع مؿاختها بدىالي          

ت ،غىُت بالبتروٌ و الغاػ الُبُعي واًًا باملٗاصن  36زالٌ النهاع  ت و زالٌ اللُل هضعحت مئٍى صعحت مئٍى

أالىفؿُت التي وحضث ازىاء الخىفـ في هخلت الهلاع .

 لطكان : ا - ث

 2010_01_أ01ملُىن وؿمت في ًىم  35.6مً الىاخُت الضًمىغغافُت بلغ حٗضاص ؾيان الجؼائغ خىالي          

                                 هما بلغ ٖضص الؿيان الحُىي  2011_01_01ملُىن وؿمت ًىم  36.3وحكير الخلضًغاث الى خىالي 

(la population active في الشالسي )  وؿبت البُالت خىالي شخو و بلغذ  10812000خىالي   2010الخير الٗام

الخٔ ان وؿبت البُالت ٖىض الظًً  21.5ؾىت خىالي  24 -16%بِىما ونلذ هظه اليؿبت ٖىض الكباب 10 %ٍو

جي الخٗلُم الٗالي الى %بِىما جغجف٘ ٖىض 7.3ال ًمليىن اًت قهاصاث جبلغ  أ2%.21.4زٍغ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
1
 .2011فُفغي ، لإلحصائياثالدًىان الىطني ،احصائياث احخماعيت   
مظهغة ملضمت يمً مخُلباث الحهٌى ٖلى قهاصة املاحؿتر في ، املػاريع الكبري في الجشائز ودورها في الخىميت الاكخصادًت، باغىع حميد  2

أ. 22م ،2011-2010 ،حامٗت الجؼائغ،الٗلىم الاكخهاصًت 
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هاجج مدلي احمالي كضع بدىالي  2009اما في حاهب ماقغاث الاكخهاص الىلي فلض سجلذ الجؼائغ ؾىت          

%وكضع احمالي لالخخُاَاث بما فيها 4.4%هما بلغ مٗضٌ الخطخم  2.1ملُاع صوالع و مٗضٌ همى  140.576

. وجخمخ٘  2009صوالع نهاًت ملُاعأ5,413ُت خىالي حملُاع صوالع هما بلغذ املضًىهُت الخاعأ 155,112الظهب خىالي 

ت مٗبرة عغم ٖضم وحىص اؾخغالٌ امشل لها : و ًمىً الاؾدشماع الى اهم اللُاٖاث ٖلى  بإمياهُاثالجؼائغ  جىمٍى

أالىدى الخالي : 

  : أالفالحت

 شراعي :الاهخاج ال 

 ُت فُماًلي : ٖجخمشل اهم املدانُل الؼعا 

وهي عهيزة الامً الغظائي التي ًجب الاهخمام  حٗخبر  الحبىب اهم مدهٌى ػعاعي في الجؼائغ  الحبىب : -

ت و ًغجبِ  غ اهخاحها في الجؼائغ ،حغُي ػعاٖت الحبىب اليؿبت الاهبر مً املؿاخت املؼعٖو الضائم بخٍُى

ملُىن  61,2كُمت  2009اهخاحها اعجباَا هبيرا بالٓغوف املىازُت ،وكض ججاوػ اهخاج الحبىب ؾىت 

،هما ًالخٔ ان ملُىن كىُاع  30يرة املايُت في خضوص زكىُاع بٗض ان وان مٗضٌ الؿىىاث لاأ

٘ الؿلي الخىمُلي مً احل يمً خض اصوى مً اهخاج الحبىب  الؿلُاث الٗمىمُت كض َغخذ مكاَع

٘  اؾتراجُجُتبٌٗ الىٓغ ًٖ الٓغوف املىازُت وهظا في اَاع  الامً الغظائي جؼامىا م٘ اهجاػ املكاَع

الث املائُت ما ٌؿمذ بخىؾُ٘ املؿاخاث املؿلُت .  الىبري املخٗللت بالؿضوص و الخدٍى

ت في مىؾم         اصة بلغذ  3241553الى  2009_2008وكض ونلذ مؿاخت الحبىب املؼعٖو هىخاع بٍؼ

لخُير و جدؿين البظوع واؾخسضام هما جم وي٘ بغهامج واؾ٘  2008_2007% ًٖ مىؾم  3خىالي

أ.ىفان كالخلىُاث الحضًشت ،جخمشل امم مدانُل الحبىب في الجؼائغ في اللمذ اللين ،الكٗير ،ال

مالًين كىُاع ٖلى مؿاخت خىالي  10ًهل اهخاج الفىاهه الى خىالي  اشجار الفىاكه و الحمضياث : -

 60الًين كىُاع ٖلى مؿاخت جلضع بدىالي م06الف هىخاع بِىما ًهل اهخاج الحمًُاث الى خىالي  250

أالف هىخاع . 

ت           ني م٘ كُام الضولت الجؼائٍغ ش  بخإمُموكض ػاصث مياهت املدغوكاث في الاكخهاص الَى هظا اللُإ بخاٍع

مً خهو الكغواث البترولُت الفغوؿُت ،هما اصي اهضإل الحغب  51وكغاع ازظ وؿبت  1971فُفغي  24

اصة اهمُت اللُإ الىفُي في الجؼائغ بؿبب اعجفإ الٗىائض البترولُت  1973ت ؾىت لُُالٗغبُت الاؾغائ الى ٍػ

جي هدُجت اعجفإ اؾٗاع البتروٌ ٖلى كغاع مىٓمت اوبً  البترولي وكض واهذ هظه الٗىائض  إلهخاحهاالحفٌ الخضٍع

ت . اؾتراجُجُاثعهيزة الؿلُان الٗمىمُت في  أ 1الخىمٍى

أ

                                                           
1
 .23مغح٘ ؾبم طهغه، م باغىع حميد ، املػاريع الكبري في الجشائز ودورها في الخىميت الاكخصادًت ،   
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ني خُث حٗخمض ٖلُه الؿلُاث الٗمىمُت في الحهٌى ٖلى  الاكخهاصوهىظا ناع  الضوع الاهم في           الَى

ت .  ٘ الخىمٍى ل املكاَع أ1املىاعص الالػمت لخمٍى

ني بكيل هبير حضا ٖلُُوجهىف الجؼائغ ٖلى انها صولت هف خماص الاكخهاص الَى ى ٖائضاث ت وهظا هٓغا اٖل

أ2ناصعاث املدغوكاث . 

الف هىخاع و ٌٗغف اهخاج 70الخًغ بدىالي  إلهخاججلضع الاعاض ي املسههت   الجافت و البخىل :الخضز  -

ا بين ؾىت و ازغي خُث ًتراوح بين  الف كىُاع و ًخمغهؼ اهخاحها  600الف كىُاع و  400الخًغ جظبظبا ملحْى

ع في هظه املىاَم وكض في الؿهٌى زانت الغغبُت منها بؿبب زهىبت التربت و اعجفإ مٗضالث حؿاكِ الامُا

ت في الؿىىاث الازيرة م٘ ؾُاؾاث صٖم الضولت الضولت لكغاء  جخم حسجُل اهخاج متزاًض لها في املىاَم الصحغاٍو

ُتها و اؾخٗماٌ الؿلي باملُاه الجىفُت و بىاء البُىث  ومً حهت ازغي غغف  البالؾخىُتالبظوع و جدؿين هٖى

ا وكض كضع الاأ  121,2و اهخللذ مغصوصًت الاهخاج مً  2001 -2000هخاج في مىؾم اهخاج البلٌى جُىعا ملحْى

أ./هىخاع بين هظًً املىؾمين كىُاع 

غ و اللٌى الؿىصاوي ،كض جغاوح اهخاج الُماَم بحكمل الُماَم الهىاُٖت ،الخ املحاصيل الشراعيت : -

الاف هىخاع  10جتراوح بين  مالًين كىُاع ٖلى مؿاخت 6مالًين كىُاع و 3بين  2006-2000الهىاُٖت في الفترة 

الف كىُاع ٖلى مؿاخت اهثر مً  70الف هىخاع بِىما ونل في هفـ الفترة مخىؾِ اهخاج الخبغ الى خىالي 27و

الف كىُاع ٖلى  40هىخاع ،وبلغ مخىؾِ اهخاج الفٌى الؿىصاوي الظي ًخمغهؼ في والًت واصي ؾىف  5000

 هىخاع . 3500مؿاخت جلضع بدىالي 

ت و ًىاحه اهخاج الخمىع مكيلت وأ الخمىر : - غاباث الىسُل  قُسىزتٍترهؼ اهخاج الخمىع في املىاَم الصحغاٍو

ني مً الخمىع زالٌ ؾىت  ملُىن  5,5بدىالي  2008وهلو وخضاث الخىيِب و الخهضًغ وكضع الاهخاج الَى

 ملُىن شجغة .12كىُاع و بلغ ٖضص اشجاع الىسُل املشمغة خىالي 

 مٗغفت ويُٗت الاهخاج الحُىاوي في الجؼائغ مً زالٌ الٗملُاث املىخجت مً ًمى :الاهخاج الحيىاوي ً

الف  497خاج اللحىم جُىعا هبيرا فلض اهخلل الاهخاج مً اللحىم و الالبان و البٌُ ،خُث لم ًجل اه

% عغم مؿاهمت ٖملُت غلم 1,4اي بمٗضٌ همى  2007الف ًَ ؾىت  588الى  1995ًَ ؾىت 

ت م٘ امل ت .الحضوص البًر أ 3غغب في جللُو ٖضص املاقُت املهٍغ

أ

أ

أ

                                                           
1
أ. 38م  2008، اللاهغة ، أضاضياث الخىميت و الخذطيط الاكخصادي ، عبد الهادي ضىيفي  

اث الجامُٗتي،للبتروأامحمد احمد الدوري .محاضزاث في الاكخصاد  أ 2 .14 م 1983الجؼائغ ،صًىان املُبٖى

أ.24 م طهغه، ؾبم مغح٘ ، الاكخصادًت الخىميت في ودورها الجشائز في الكبري  املػاريع ، حميد باغىع  3
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 : الصيد البحزي و جزبيت البرمائياث  

ت للنهىى بلُإ الهُض البدغي وجغبُت املائُاث           جخىفغ الجؼائغ ٖلى الٗىامل الُبُُٗت الًغوٍع

املمىىت خُث حؿمذ الٓغوف املىازُت باػصهاع هظا اللُإ اط ًلضع ٖضص اًام اليكاٍ اي ٖضص الاًام 

ًىم في املخىؾِ هما ان قيل و جغهُبت الؿاخل  210للخغوج الى ٖغى البدغ مً احل الهُض ب 

ت وطلً مً  الؿاخل جىفغ ول ما حُىمغفىلىحُت) هى يغوعي للهُض البدغي و جىمُت املىاعص البدٍغ

 زالٌ : 

 هثرة الخلجان  -

بت و جىفغ املُاه الٗظًت و املالح -  توفغة املىاَم الؿاخلُت الَغ

 جىفغ الٗلاع الغملي طو  الغمل الىاٖم او الحهىي   -

ت  -  ٌَى الكىاَئ الغملُت والصخٍغ

ت زىعة  كيل كُإ الهُض البدغي و جغبُت املائُاث كُاٖا واٖضا وطا اهمُت هبيرة باٖخباع الثروة البدٍغ َو

الى حاهب املىخجاث الفالخُت الازغي لٗب صوع عئِس ي في الاكخهاص الجؼائغي الظي ماػاٌ  بإميانهامخجضصة و 

غبر ان الىعي املتزاًض بضوعه عهُىت املدغوكاث بكيل قبه مُلم ،ولم ًىً هىان اهخمام هبير بهظا اللُإ 

املدلُت جُلم  ُت الاكخهاصًت و الاؾخفاصة مً ججاعب الضٌو الازغي حٗل الؿلُاثمالاؾتراجُجي في الخى

غ اللُإ مشل مسُُي  أ. 2007-2003و 2003-2000مسُُاث واٖضة لخىمُت و جٍُى

  : الصىاعت 

يها بضوعه في ؤ          ُٖذ الؿلُاث الٗمىمُت للُإ الهىاعي اهمُت هبيرة مباقغة ٖلب الاؾخلالٌ هٓغا لٖى

ٖلى  الاؾخسغاحُتالخىمُت الاكخهاصًت غير ان الترهت املىعزت ًٖ الاؾخٗماع حٗلذ الترهيز ًبلى ٖلى الهىاٖاث 

ت واهذ جغجىؼ ٖلى جهضًغ املىاص  خؿاب غيرها مً الهىاٖاث باٖخباع ان الاؾتراججُت الهىاُٖت الاؾخٗماٍع

ضم الاهخمام بىي٘ كاٖضة نىاُٖت مخ ىٖت حؿمذ باػصهاع كُإ الهىاٖت مدلُا ًًاف الى ىالخام فلِ ٖو

ت .ىضة نىاُٖت مخٖاث و مُل٘ الشماهِىاث في بىاء كاطلً الىلائٌ الىبيرة زالٌ الؿبُٗيُ ت و كٍى أ 1ٖى

أ

أ

أ

أ

أ
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ني م٘ مُل٘ الدؿُٗىاث في حٗل املاؾؿاث وكض ؾاهمذ ٖملُت  الاهُالق في           غ الاكخهاص الَى جدٍغ

ُٗت و اللاهىهُت اُٖى بغغم َغَغ الدكن حغير لاأؤ ؿُت لم ًىً مؿخٗضة لها غيرأفالهىاُٖت امام ويُٗاث جىا

لُت  12املاعر في  25_88الىلائو الىبيرة ، الاهخٗاف لللُإ الهىاعي الخام مشل اللاهىن   1988حٍى

ىُت الخانت ،وكهض جضاعن الىلائو الىبيرة املىحىصة في هظا  الاؾدشماعأحُه املخٗللت بخىأ الاكخهاصًت الَى

ىُت خٌى الهىاٖت للجؼائغ الى الجلؿاث  2007فُفغي  28و  26املجاٌ اوٗلضث بالجؼائغ الٗانمت مابين  الَى

أ. 2022افاق 

أوجغجىؼ الاؾتراججُت الهىاُٖت الجضًضة ٖلى املداوع الخالُت : 

غهااف كُاؾتهض -  .اٖاث مُٗىت و جغكُتها و جٍُى

م اؾخغالٌ املىاعص الُبُُٗت ا - ملدلُت و جىشُف اليؿُج الاهدكاع اللُاعي للهىاٖت و ًيىن ًٖ ٍَغ

 جغكُت الهىاٖاث الجضًضة . الهىاعي

 اكُاب نىاُٖت و مىاَم نىاُٖت مخسههت . بإوكاءاهدكاع و جىؾ٘ خيز الهىاٖت : وطلً  -

م حصجُ٘ الابخياع و الاأؾُاؾاث التركُت  - غ املىاعص الهىاُٖت : ًٖ ٍَغ بضإ في املجاٌ الهىاعي و جٍُى

ت و حصجُ٘ الاؾدشماعاث الاحىبُت املباقغة .  البكٍغ

أو ًمىً طهغ اهم الهىاٖاث في الجؼائغ ٖلى الىدى الاحي : 

  :هي مً الهىاٖاث الشلُلت الاؾتراججُت في الجؼائغ طاث هشافت    صىاعت جكزيز البترول و جمييع الغاس

ت و في ؾىُىضة واعػٍى بىهغان و  و جىىىلىحُا و عؤؾمالُت ت ٖالُت جخمغهؼ في املىاَم الصحغاٍو َاكٍى

ني بالىٓغ الى ٖائضاث ناصعاث املدغوكاث واهم جلٗب هظه الهىاٖاث الضوع الاهبر في  الاكخهاص الَى

لُا في جغجِب اخؿً بالتي اخخلذ املغج ؾىهاَغانهي قغهت  قغهت في هظا املجاٌ  500ت الاولى في افٍغ

لُت لٗام   1ملُاع صوالع . 71,4بغكم اٖماٌ  2010قغهت افٍغ

أ

أ

أ 

أ
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 : مً الىباث املدلي للهىاٖاث 47حؿاهم الهىاٖاث الغظائُت في الجؼائغ وؿبت  الصىاعت الغذائيت%

لُت و ٌؿُُغ ٖليها اللُإ الخام خُث اهسفًذ مؿاهمت  اللُإ الخام خُث اهسفًذ  الخدٍى

     هي مً الهىاٖاث املغشحت للخُىع و الخىؾ٘ اهثر  و %16الى  2007مؿاهمت اللُإ الٗام ؾىت 

هثر و هظا بؿبب ٖضم حٗلض الخىىىلىحُا املؿخسضمت في اللُإ و احؿإ الؿىق و اؾخلُاب بضٖامت ا

مدل الىاعصاث زانت م٘ جدؿً الاهخاج الفالحي وهى ما  لإلخالٌاملدلُت خُث ان هىان فغنا هشيرة 

م املىخجاث الفالخُت اًًا و جخمشل اهم الهىاٖاث  ٌؿاٖض ٖلى همى الهىاٖاث الغظائُت و حؿٍى

ل الحبىب ،الحلُب و ت اللُإ مؿاهمالغظائُت   كخلاجه.مفي نىاٖاث املىاص الضؾمت ،جدٍى

 : و جىشُف جىىىلىحُا  صىاعت البتروكيماوياث و الاضمدة ٘           جخميز هظه الهىاٖاث بخُىع ؾَغ

،حٗخمض هشيرا ٖلى املدغوكاث واهم مىخجاتها هي البالؾدًُ ،  الخإهُلًض ٖاملت ٖالُت و َاكىي 

أالاؾمضة ،الضهان ،املىٓفاث و املبُضاث . 

وجترهؼ اهم املهاو٘ في خاس ي مؿٗىص غغصاًت .كؿىُُىت ،ٖىابت .ؾىُىضة .هما ٌكهض هظا اللُإ صزٌى ٖضة 

  . ؾىهاَغانزانت بالكغواث م٘ ماؾؿت قغواث احىبُت 

  وكض ٖغف اهخاحها همىا مؿخمغا  املىخجتحٗخبر ماصة الاؾمىذ اهم مىاص البىاء  البىاء :صىاعت مىارد

ا  2002مىظ ؾىت  هما كضعث  2009ؿىت لملُىن  18,2ونل الى  بإهخاجبمٗضٌ ملُىن ًَ ؾىٍى

ملُاع صوالع .وهظا بفًل اعجفإ  1,068بدىالي  2008مالي ؾىت حمؿاهمت اللُإ في الىاجج املدلي الاأ

٘ الىبري في ااؾدشم اصة الُلب املضفٕى باملكاَع عاث اللُإ الخام في الؿىىاث الازيرة الىاحم ًٖ ٍػ

 البِئت الخدخُت و كُإ الؿيان .

  بدىالي واخض ملُاع  2008: ؾاهم هظا اللُإ ؾىت  كاهيكيت و الكهزبائيتيالصىاعاث املعدهيت و امل

لُت ،وهي نىاٖاث حٗخمض ٖلى هُاول و %مً اله15صوالع في الىاجج املدلي الاحمالي بيؿبت  ىاٖت الخدٍى

ُت  ٖالُت ويغوعة وحىص  مٗضاث ضخمت و جىشُف َاكىي ايافت الى الاهخاج بىمُاث هبيرو وهٖى

هكضعاث  ض ٖاملت ماهلت بكيل هبير جخمغهؼ نىاٖت الحضًض و الهلب في ٖىابت  حؿُيًر ٖاملُت ٍو

الازغي فاهم مهاوٗها  ىُت التي جضٖم اللُاٖاثُ،وهغان و الجؼائغ الٗانمت ،اما الهىاٖت املُياه

ىُت للٗغبُاث بالغأ أ 1.ٍبتوأهً٘ ؾُضي بلٗباؽ للٗخاص الفالحي و الكغهت الَى

أ
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 ت  ت :الصىاعت الصيدالهي ٌٗغف اللاهىن الجؼائغي املىاص الهُضالهُت بانها املىاص التي حكمل الاصٍو

الغالبُت مشل  .اليىاقف البُىلىحُت ،املىاص الىُمُائُت الخانت بالهُضلُاث ،مىاص الخًمُض املىخجاث

ت للُلب البكغي حٗخبر  قغهت نُضاٌ  ابغ الحلً و زٍُى الجغاخت ..... وول املىاص الازغي الًغوٍع

saidal   غ ىُت و التي حؿعى لخٍُى كضعاتها مً زالٌ الغهيزة الاؾاؾُت للهىاٖت الهُضالهُت الَى

يي "فاًؼع"       الكغاهت م٘ ماؾؿاث ٖاملُت مشل الكغاهت م٘ الفٕغ الفغوس ي "هاعجمان" و الفٕغ الامٍغ

ُاهُت .و قغهت "اؾتر" مً اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت واًًا قغهت "غالهؿض ؾمِل هالًً " ا ألبًر

أوجىاحه الهىاٖت الهُضالهُت الٗضًض مً الٗغاكُل التي ال حؿاٖض ٖلى جُىعها مشل : 

 ٖضم وحىص ؾُاؾت واضحت للمىخىحاث الهُضالهُت  -

 غُاب الخيؿُم الجُض بين الٗاملين في اللُإ و الؿلُاث الٗمىمُت . -

عي و حغير اللىاهين.  - اع الدكَغ  يٗف الَا

 : نىاٖت الخؼف و الفساع و الؼعابي و هي نىاٖاث طاث افاق واؾٗت بالىٓغ  مشل الصىاعت الخلليدًت

ىيها . غ هظه الهىاٖاث و حصجُ٘ اصحابها و جيٍى أ 1الى اؾتراججُت الؿلُاث الٗمىمُت الغامُت الى جٍُى

  : غبكت الىلل 

ت في كُاعي الفالخت و الهىاٖت جخمخ٘ قبىت الىلل في الجؼائغ             باإلمياهُاثايافت الى الامياهُاث الخىمٍى

أالخالُت : 

ت : - بكيل هبير في % مً حجم الخىلالث مدلُا و حؿاهم 90جًمً قبىت الُغق خىالي  الطزق البًر

 الحغهت الاكخهاصًت . 

ت  4500ًبلغ َىلها  الحدًدًت :الطكك  - بلغ ٖضص املدُُاث الخجاٍع   مدُت .  200ولم ٍو

 مُاعا . 55َائغة هما ًبلغ ٖضص املُاعاث  63الجىي مً ًخيىن الاؾٌُى  الىلل الجىي : -

أخُث هاكالث لبتروٌ و الغاػ  5ؾفُىت منها  74ًخيىن الاؾٌُى البدغي مً :  بحزي الىلل ال -

  الاجصاالثغبكت :  

ا م٘ جُبُم بغهامج الجؼائغ الالىتروهُت ٌٗغف ك          وهى ما ًمىً مً  2013ُإ الاجهاالث جُىعا مدؿاٖع

٘ للخىىىلىحُت الحضًشت  م الاؾخٗماٌ الفٗاٌ و الؿَغ غ اللُإ الاصاعي و املاؾؿاث الاكخهاصًت ًٖ ٍَغ جٍُى

ت هما ان الاه ٘ خهٌى املىاَىين ٖلى مسخلف الخضماث الاصاٍع ضماج م٘ جلىُاث خُث ًخم حؿهُل و حؿَغ

 2.ُل ٖلى مسخلف الاوكُت الاكخهاصًتالىشير مً الٗغاك بإػالتالاجهاٌ الحضًشت ٌؿمذ 

أ
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 .الاكخصادًت الخىميت جمىيل مصادر:  الثالث املطلب

  الاكخصادًت  الخىميت لخمىيل الخارحيت ملصادر -1

ل و الاهمائُت املؿاٖضاث اقياٌ و نىعأ جخٗضص أًلي :هما الخىمُت لٗملُت الخاعجي الخمٍى

 الدوليت :  املىظماث و املؤضطاث مً الخحىالث و الخدفلاث -أؤ

 ماؾؿت و الضولُت الخىمُت ماؾؿت و الخٗبير و كاءلإلو الضولي البىً هي املاؾؿاث هظه اهم لٗل         

ل أ:منها الضولي الخمٍى

 منها اغغاى لٗضة البىً اوش ئ و:  الخعمير و لإلوػاء الدولي البىك : 

ٌأ اللغوى جلُُم - ًاء للضو  الاعنضة مً اعاييها في اللائمت الخانت الاكخهاصًت املاؾؿاث او الٖا

أأاملخاخت الغؤؾمالُت  مً الالػمت اللغوى جىفير ٖضم او الخانت الاؾدشماعاث هفاًت ٖضم خالت في،

  .ملبىلت بكغوٍ ازغيأ مهاصع

 في بىهِب باملكاعهت او الالػمت الًماهاث بخلضًم ؾىاء الاحىبُت الخانت الاؾدشماعاث حصجُ٘ -

ٌأ الاحىبُت اللغوى  . .الاًٖاء لضو

ضاص الفىُت اثهاملٗىأ جىفير - ت الخٍُى جىفُظ و إٖل            اٖضاص في املؿاهمت و الاهمائُت و الاؾدشماٍع

ب و ت و الفىُت اليىاصع جضٍع ٌأ جدخاحها التي الاصاٍع م ًٖ الىامُت الضو  الاكخهاصًت الخىمُت مٗهض ٍَغ

 . للبىً الخاب٘

ل ماؾؿت ،مؿاٖضة ماؾؿاث زالر هىان: الضولي للبىً املؿاٖضة املاؾؿاث -  الضولُت الخمٍى

ٌأ لضي الخام اللُإ مكغوٖاث في الاؾهام في وكاَها ًىدهغ و 1956 ٖام جإؾؿذ  الضو

 اي الؿهلت لللغوى هاما مهضعا حٗخبر و 1960 ٖام جإؾؿذ الضولُت الخىمُت ماؾؿت .الاًٖاء

لت احالها و مىسفًت فىائضها كغوى ٌأ جلضم ٍَى  مخىؾِ ًبلغ و الفلغ قضًضة"  الىامُت الضو

ا صوالع 580 فيها الضزل مً الفغص ههِب   1.اكل او ؾىٍى

 : ل مىاعص مً الضولت املاهدت الى الضولت الىامُت املمىىح اليها و كض جيىن املىح و الاعاهاث جخمشل في جمٍى

ل و الُٗني في قيل ؾل٘  هظه املىاعص في قمل هلضي ؤو ُٖني و امللض ًيىن في قيل مىالث كابلت للخدٍى

ت ؤو ٖبراث فىُت.زضماث اؾتهالهُ أت او اؾدشماٍع

                                                           
1
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 : لٗامت حٗلضها خيىماث الضٌو الىامُت م٘ الغير كض جيىن ٖامت ؤو زانت فاللغوى االلزوض

ين  تُام َبُٗٗت لها ؤو ؤشخبامللُمين في الخاعج ؾىاء واهذ خيىماث ؤحىبُت ؤو هُئاث جا ؤو مٗىٍى

ل صولُت والبىً الٗملي ؤو نىضوق الىلض ؤ الهُاث الضولُت الخابٗت لها . اثئهُؾىاء واهذ  أالخمٍى

 : اؾدشماع املىاعص لاحىبُت في عئوؽ ؤمىاٌ مكغوٖاث الخىمُت في الضٌو ًخمشل في الاضدثمار ألاحىبي

أالىامُت بهضف الاؾخفاصة مً الخىىىلىحُا التي ًىللها مٗه لضف٘ عجلت الخىمُت بها.

 ًلى املؿدشمغ لاحىبي بامخالن عؤؽ املاٌ املكغوٕ الاهخاجي و ًخىلى اصاعجه ؤو  ر ألاحىبي املباغز :االاضدثم

أؤؽ املاٌ للمكغوٕ هبيرة و جمىده الحم باالقتران في الاصاعة.املؿاهمت في عأ

 الاكخصادًت الخىميت لخمىيل الخارحيت املصادر -2

مىً جلؿُمها الى : أٍو

                هي جلً الاصزاعاث التي ًلبل لافغاص و املكغوٖاث َىاُٖت و ازخُاعا الادداراث الادخياريت :  -أؤ

أو جخمشل في :

  و جمشل الفغق بين الضزل املخاح ؤي الضزل بٗض حؿضًض الًغائب و بين العائلي :مددزاث اللطاع

أالاهفاق ٖلى ؤوحه الاؾتهالن املسخلفت و جخمشل مهاصع الاصزاع فُه فُماًلي :

 مضزغاث الخلاٖض هإكؿاٍ الخإمين و املٗاقاث. -

 الىصائ٘ في البىىن و نىاصًم الخىفير. - -

 لاعاض ي.اكخىاء  فيؾدشماع املباقغ الاأ -

 ؾضاص الضًىن و ملابلت التزاماث ؾابلت. -

 : الاهخاحُت التي حؿتهضف جدلُم لاعباح مً مددزاث كطاع ألاعمال ٘ و ًلهض به وافت املكاَع

ُين هما اصزاعاث  مبُٗاتها التي حكيل بضوعها مهضعا لالصزاعاث و جىلؿم هظه املضزغاث الى هٖى

م ماٌ الخام ،و اصزاعاث كُإ لٖا  اٌ الٗام.كُإ لٖا

لت الؼامُت و  الادداراث الاحباريت :  -أب و هي اصزاعاث جلُ٘ مً الضزٌى املخدللت لضي لافغاص بٍُغ

ل الخطخمي.  1ًخمشل في الاصزاع الحيىمي الجماعي و الخمٍى

أ

أ

أ

                                                           
1
ت ، ، الٗالكاث الاكخهاصًت الضولُت ٖاصٌ ؤخمض خكِش ي،   .173،م2000صاع الجامٗت الجضًضة ،الاؾىىضٍع
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 املبحث الثاوي : البرامج الخىمىيت في الجشائز 

ت           بؿبب الازخالٌ في جىػٕ اليكاٍ الاكخهاصي كض جم اَالق الاؾدشماعاث الٗمىمُت ٖلى حكيل مجمٖى

ت مً الاهضاف املدضصة وطلً  ت ًدخىي ول بغهامج ٖلى مجمٖى ُاءمً البرامج الخىمٍى ت ملسخلف  إٖل صفٗت كٍى

أ .اللُاٖاث الاكخهاصًت و لخدؿين مؿخىي املِٗكت

         2004 - 2001الاوعاع الاكخصادي هامج دعم املطلب الاول : بز 

 حعزيف بزهامج دعم الاوعاع الاكخصادي : -1

هى بغهامج  le programme de soutien a la relance economiqueبغهامج الضٖم الاكخهاصي          

ملُاع  07بميزاهُت اولُت ججاوػث  2004-2001الاؾدشماعاث الٗمىمُت الظي َغخذ الؿلُاث الٗمىمُت للفترة 

اه عئِـ الجمهىعٍت ف افخخاح الىضوة لصوالع ، وجم الاٖالن عؾمُا ًٖ هظا البرهامج زالٌ الخُاب الظي ال

ىُت  اعاثالَى ل 26الامت ًىم  إَل ٌؿتهضف هظا البرهامج صٖم الىمى الاكخهاصي مً زالٌ جفُٗل  2001افٍغ

الغي الىاكل ، البيُت الخدخُت ،جدؿين  الاوكُت الاهخاحُت الفالخُت و جضُٖم الخضماث الٗمىمُت مً مجاالث

ت  غ املىاعص البكٍغ اع املِٗش ي لحُاة الؿيان . الخىمُت املدلُت و جٍُى أ.الَا

 دوافع اطالق بزهامج دعم  الاوعاع الاكخصادي :  -2

ت في ؤللض           صي بغامج الخٗضًل الهُىلي و الانالخاث الاكخهاصًت التي هلضتها الؿلُاث الجؼائٍغ

اث مً احل اؾخٗاصة الخىاػهاث الاكخهاصًت اليلُت الى اهسفاى في مؿخىي مِٗكت الؿيان حي و ان الدؿُٗى

فٗاٌ في  واهذ هظه البرامج تهضف الى مٗالجت الازخالالث الهُيلُت لالكخهاص و جمىُىه مً الاهضماج بكيل

ملغؾىمت وهظا ماؾاهم في الاكخهاص الٗالمي الا ان الىخائج املخدهل ٖليها واهذ اكل بىشير مً الاهضاف ا

ملُاع  20جضهىع الاويإ اهثر و جغصي الحالت الاحخماُٖت و الاكخهاصًت هشيرة كضعتها بٌٗ الاوؾاٍ بدىالي 

أ1.صوالع 

ني بكيل ٌؿمذ ت الانالح اليامل و الفٗاٌ لألأُمخخمام ؤو           غ الاكخهاص الَى ويإ الاكخهاصًت و جدٍغ

              باػصهاع الاوكُت الاكخهاصًت املىخجت و في امللابل الخسىف مً مدضوصًت هخائج الانالخاث الاكخهاصًت 

          الؿلُمت ،اصعهذ الؿلُاث الٗمىمُت اهه ًجب ان ًيىن هىان مىار اكخهاصي  الاحخماُٖت اوٗياؾاتهاو  

الخىمُت املُلىبت ،واهه ال ًمىً جىمُت الىشير مً املىاَم في الجؼائغ بضون  بإخضارو احخماعي مالئم ٌؿمذ    

جضزل الضولت و مؿاهمتها في عف٘ اللضعة الكغائُت و حصجُ٘ الاؾخماعاث الخانت لظلً وان مً الًغوعي ٖلى 

                                                           
لُت الاداء الاحخماعي الاصالحاث الاكخصادًت غزفاوي حاج عبى،  1 ني الاٌو خٌى الانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ و املماعؾت الدؿٍى ، امللخلى الَى

ل  20-21  .غهؼ الجامعي ببكاع ، امل 2004افٍغ
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كخهاصًت و الاحخماُٖت مً احل اخضار اوٗاف ُمت للىيُٗت الاالؿلُاث الٗمىمُت مٗالجت الازاع الؿل

أاكخهاصي . 

اع سخغث الؿلُاث الٗمىمُت الٗائضاث الىفُُت التي واهذ مخىفغة           الوٗاف الخىمُت  آهظانوفي هظا الَا

أالاكخهاصًت و الاحخماُٖت وطلً مً زالٌ الترهيز ٖلى ؾلؿلت مً الٗملُاث اهمها: 

 اث هشُفت الٗمالت . حصجُ٘ و صٖم الاوكُت و املباصعأ -أث

٘ الهغيرة . -أر غ املكاَع  جٍُى

ل الاوكُت الاكخهاصًت . -أج  اوكاء اللىىاث املىاؾبت لخمٍى

 جىمُت اللُإ الؼعاعي و كُإ نُض الاؾمان و مسخلف الاوكُت املدلُت . -أح

اع املِٗش ي للؿيان  -أر غ املغافم الخٗلُمُت و جدؿين الَا ً و جٍُى  جسٍؼ

غ واٖاصة  -أص  البيُت الخدخُت . جإهُلجٍُى

الحيىمُت التي واهذ تهضف الؾخٗاصة ٖملُت الىمى و الاهخٗاف املىفلت بمىانلت  الاؾتراجُجُتهما ان          

ت  ؼ اللضعة الكغائُت و جىمُت املىاعص البكٍغ الانالخاث الاكخهاصًت ويٗذ اًًا مً بين قغوَها الغئِؿُت حٍٗؼ

أ 1ت مخياملت.،وزلم جىاػن اكلُمي في اَاع جىمُت مدلُ

مشل هظه  بإَالقوججضع الاقاعة الى ان الحالت التي واهذ ؾائضة َُلت فترة الدؿُٗىاث لم ٌؿمذ               

ت ،بؿبب  املضًىهُت زالٌ جلً الفترة و جضهىع اؾٗاع الىفِ مً حهت و جىفُظ قغوٍ  ٖبءالبرامج الخىمٍى

الٗمىمُت بٗض طلً فغنت اعجفإ الٗائضاث الىفُُت الانالح الهُىلي مً حهت ازغي .لظلً اغخىمذ الؿلُاث 

أو اؾخٗاصة الخىاػهاث اليلُت مً احل جىؾُ٘ الاجفاق الٗام و اَللذ بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي .

  

                                                           
ت 2004- 2001ملف بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي   1  . ،مهالح عئاؾت الحيىمت الجؼائٍغ
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أ   2009-2005املطلب الثاوي : البرامج الخكميليت لدعم  الىمى الاكخصادي 

 الاكخصادي :مكىهاث البرهامج الخكميلي لدعم الىمى و مفهىم  -1

( هى بغهامج الاؾدشماعاث الٗمىمُت الظي َغخخه c.s.cp.البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى الاكخهاصي )         

ل ؤ 07الؿلُاث الٗمىمُت ًىم  البرامج  اؾتراجُجُتفي اَاع مىانلت  2009_2005املخٗلم بالفترة  2005فٍغ

وطلً  2004_2001م٘ بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي الخام بالفترة  بضؤثالىبيرة الهفاق الٗمىمي التي 

أ 1بٗض مالخٓت بٗض مالخٓت بيخائج الاًجابُت زالٌ هظه الفترة عغم مدضوصًت املبالغ املسههت .

 2 و فُما ًسو ميىهاث هظا البرهامج فهي جخلخو في الٗىانغ الاجُت :       

 بزهامج جحطين ظزوف معيػيت الطكان :  - أ

ملُاع صًىاع وهى ما ًمشل  1.908,5كضعث املبالغ املسههت لباب جدؿين ْغوف مِٗكُت الؿيان بدىالي   

بىاب ٖلى الىدى ُلي لضٖم الىمى .ملؿمت ٖلى مجمىٖت مً الاأم% مً الغالف الاحمالي للبرهامج الخى45.5وؿبت 

أالاحي : 

 : ًفان الٗضص الاحمالي للىخضاث  2004وخضة التي بغمجذ الى غاًت ؾىت  385000ايافت الى  الطك

كغة الاف وخضة مالؿىُىت الخير بغمجذ في اَاع البرامج الخى ُلُت لضٖم الىمى ًلضع  بدىالي ملُىن ٖو

أمىػٖت ٖلى الىدى الخالي :  1.010000ؾىُىت 

 : وخضة  120000الؿىً الاحخماعي الاًجاعي. 

  ُ٘وخضة  8000:  باإلًجاعؾىً الب. 

  : وخضة  315000الؿىً الاحخماعي الدؿاهمي. 

  :) في )في قيل الاٖاهاث  .وخضة  275000الؿىً الٍغ

  : وخضة 175000الؿىً التركىي . 

  : وخضة  145000البىاء الظاحي 

 : غ كُإ الخٗلُم الٗالي جم بغمجذ اهجاػ:  الخعليم العالي  مً احل جٍُى

  ملٗض بُضاغىجي حضًض 231000ا هجاػ. 

  غ حضًض لخدؿين ْغوف اًىاء الُلبت  185000اهجاػ  .ؾٍغ

                                                           
1
ضة الغؾمُت ملضاوالث املجلـ الكٗبي  2005ٖغى وػٍغ املالُت الؿُض "مغاص مضلِـ" ملكغوٕ الامغ  املخًمً كاهىن املالُت الخىمُلي لؿىت    الجٍغ

ني  أ. 7م ،2005اهخىبغ  169,19الؿىت الغابٗت عكم ،الَى
ل ، مهالح عئاؾت امليىهت ،ملف البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى الاكخهاصي   2  .05 م، 2005افٍغ

2
ل     .08م  2005ملف البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى الاكخهاصًت ،مهالح عئاؾت الحيىمت ،افٍغ
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  مُٗم حماعي حضًض ٖلى مؿخىي الاكاماث و اليلُاث الجامُٗت  26بىاء. 

  ت بغمجذ الؿلُاث الٗمىمُت ىُت : في اًُاع انالح و ٖهغهت املىٓىمت التربٍى التربُت الَى

 اهجاػ ٖضص مً املاؾؿاث املضعؾُت اهمها :  2009_2005للفترة 

ً  6,955ىاء ب - أ.كؿم صعاس ي حضًض مىػٖت ٖلى مسخلف اهداء الَى

ت حضًضة  434مضعؾت اؾاؾُت و 929اهجاػ  -  زاهٍى

ي مً احل الخىفل بخالمُظ لمغفم حضًض للىٓام الضاز 165مغفم حضًض للىٓام الىهف الضازلي و 635اهجاػ 

أ1املىاَم الىائُت .

 : و الخٗلُم املهىُمغهؼ  30.000اهجاػ و ججهيز  الخكىيً املنهي ً الؿلُاث  اؾتراجُجُتين في اَاع للخيٍى

أالكباب مً احل الاهضماج في ؾىق الٗمل . لخإهُلالٗمىمُت 

  ماؾؿت 145ػالت ماصة الامىُاث مً ماؾؿت و ا 250 جإهُلتهُئت و اٖاصة . 

  أمغفم للىٓام الضازلي زانت باللُإ . 123اهجاػ

 : في اَاع مىانلت ؾُاؾت وُٗم الخضماث الصحُت الالئلت جًمً البرهامج الخىُلي  الصحت العمىميت

 :  ما ًليلضٖم الىمى في كُإ الصحت اهجاػ 

 19  ُٖاصة  55مؿدكفى بين مؿدكفُاث حامُٗت و ماؾؿاث اؾدكفائُت مخسههت و

 . مغهؼ للصحت والىالصة 113مخٗضصة الخضماث ايافت الى 

 11  امغاى الللب (،مغاهؼ الؿلُان ،مغهؼ مخسهو )مٗالجت الحغوق . 

  05  ٌان ،مغهباث الامهاث و الاَفا  .و مٗهضًً للىلى و امغاى الؿَغ

 06  لي ً قبه الُبي الافٍغ  .مغاهؼ للمغاكبت الصحُت في الحضوص و مٗهض الخيٍى

أظزوف اطالق البرهامج الخكميلي لدعم  الىمى الاكخصادي :  -2

هىان ٖضة ٖىامل واهذ وعاء َغح الؿلُاث الٗمىمُت للبرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى الاكخهاصي و هى          

خماصاث املالُت املسههت له  ش الجؼائغ  مً خُث الٖا الى الغغبت مىانلت  باإليافتبغهامج غير مؿبىق في جاٍع

و يغوعة  2004 -2001ي للفترة م٘ بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاص بضؤثىمُت التي مؾلؿلت الاؾدشماعاث الٗ

الاؾخجابت لخُلٗاث الؿيان زانت بٗض الازاع الؿلبُت الىبيرة التي اٖلبذ فترة الدؿُٗىاث هىان ٖضة ٖىامل 

ذ للىيُٗت املالُت الاعجفإ الاؾتراجُجُتىمُت ٖلى مىانلت هظه مشجٗذ الؿلُاث الٗ  اهمها الخدً املٍغ

اث كُاؾُت و الاوٗياؾاث  الىبير الظي سجلذ الٗائضاث الىفُُت مً حغاء اعجفإ اؾٗاع الىفِ ملؿخٍى

أ 2الاًجابُت لظلً ٖلى ٖضة مداالث واخخُاَاث الهغف و حؿضًض املضًىهُت الخاعحُت .

                                                           
1
أ.06م  2005 ملف البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى الاكخهاصًت ،مهالح عئاؾت الحيىمت ،افٍغل  
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  2014_  2010 الىمى الاكخصاديجىطيد املطلب الثالث : بزهامج 

أ 2014 -2010 بزهامج جىطيد الىمى الاكخصادي جكلفت وحعزيف   -1

ماي  24جمذ صعاؾخه املىافلت ٖلُه ًىم  2014_أ2010بغهامج الاؾدشماعاث الٗمىمُت زام بالفترة  هىأ         

ىضعج هظا البرهامج في اَاع مىانلت ؾلؿلت مسُُاث الاؾدشماعاث  2010 بٗض احخمإ مجلـ الىػعاء . ٍو

                              ُلي                     ممج الخىزم البرها 2004_2001الٗمىمُت التي اهُللذ ببرهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي للفترة 

بالبرهامجين الخىمُلُين بمىاَم الجىىب و مىاَم و التي صٖم  2009_أ2005الىمى الاكخهاصي للفترة لضٖم 

أ.2009-2006الهًاب الٗلُا لفترة 

مً  2014-2010الؿلُاث للفترة لبرهامج الخماس ي لالؾدشماعاث الٗمىمُت الظي اٖلىذ ٖىه جُلب ا          

ٗه خىالي  أ.ملُاع صوالع  286ٌٗاصٌ خىالي  ملُاع صج او ما 21,214احل اهجاػ مسخلف مكاَع

أ: 2014 -2010 بزهامج جىطيد الىمى الاكخصاديمضمىن   -2

املدلُت للض شجٗذ الاوٗياؾاث الؿلبُت الاػمت الاكخهاصًت الٗاملُت ٖلى الاكخهاص الٗالمي الؿلُاث          

ت ٖلى ،ث الاؾدشماعاث الٗمىمُت الىبيرة في الجؼائغ ٖلى مىانلت ؾُاؾا خُث اٖخمضث مً الىاخُت الىٍٓغ

ت  هما اصي جللو الاؾدشماعاث الاحىبُت مً حغاء ،الخىؾ٘ في الاهفاق الٗمىمي  لألَغوخاثالٗىصة اللٍى

خماص  ، املُالبت آلاعاءجضاُٖاث الاػمت الٗاملُت الى جغحُذ  ٖلى املىاعص املدلُت في جيكُِ الخىمُت الاكخهاصًت بااٖل

اث اؾٗاع الىفِ بٗض ججاوػها للفتراث الحغحت في الاقهغ لاأ زيرة ،وكض اصي الاؾخلغاع  الظي ٖغفخه مؿخٍى

ٖلبذ طعوة الاػمت الٗاملُت الى جبضًض مسلىف الؿلُاث الٗمىمُت في الجؼائغ و التي  2009وائل ؤو  2008لؿىت 

نيغالٌ الفىائٌ الىفُُت في اُٖاو مىانلت اؾخ ت لالكخهاص الَى أ1.ء الضفٗت اللٍى

خًمً البرهامج الخماس ي للخىمُت           أاملداوع الغئِؿُت الخالُت :  2014-2010ٍو

% مً الغالف الاحمالي 40زهو البرهامج الخماس ي للخىمُت خىالي جحطين الخىميت البػزيت : - أ

ت وطلً مً زالٌ: لخدؿين  الخىمُت البكٍغ

  ىُت جخًمً  5000اهجاػ خىالي ت  850اهمالُت و  1000ميكاة لفائضة كُإ التربُت الَى  .زاهٍى

  غ  400.000ملٗض بُضاغىجي و 600,000اهجاػ ؼ امياهُاث كُإ  إلًىاءؾٍغ الُلبت مىحهت لخٍٗؼ

 الخٗلُم الٗالي .

  ًو الخٗلُم املهىُين  300اهجاػ اهثر م ً  .ماؾؿت للخيٍى

  ًمغهبا صحُا مخسهها و  45مؿدكفى و 172ميكاة كاٖضًت صحُت جخًمً  1500اهجاػ اهثر م

  باإليافتصة مخٗضصة الخسههاث ُٖا 377

                                                           
1
 .2010مىك٘ الاهترهذ الغؾمي لغئاؾت الجمهىعٍت اوث 2014-2010ملف " البرهامج الخامـ للخىمُت   
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 1,2(وخضة ؾىىُت منها 2ماؾؿت مخسههت لفائضة املٗىكين .بغمجت اهجاػ ملُىوي) 70اهثر مً  ىال 

ٖلى ان ًخم الكغوٕ في اهجاػ  2014_2010ىن وخضة ؾِخم حؿلُمها زالٌ الفترة الخامؿت ملُ

  . 2014وخضة املخبلُت كبل نهاًت ؾىت  800.000

 ُفي بالىهغباء  220.000ض ىن بين قبىت الغاػ الُبُعي و جٍؼجىنُل مل  .ؾىً ٍع

  ل املُاه و انها الاقغاٌ مىٓىمت  25ؾضا و  35جدؿين التزوٍض باملاء املكغوب مً زالٌ اهجاػ لخدٍى

 بجمُ٘ مدُاث جدلُت مُاه البدغ الجاعي اهجاػها .

  ًايت منها  5000اهجاػ اهثر م كاٖت مخٗضصة  160ملٗبا و  80ميكاة كاٖضًت مىحهت للكبِبت و الٍغ

اياث و   هٌؼ و صاع الكباب .  200مؿبذ و اهثر مً  400الٍغ

 :  اللاعدًت الاضاضيت و جحطبن الخدمت العمىميت يػأةاملجطىيز  -أب

الٗمىمُت جًمىذ ٖلى  شماعاثلالؾد%مً مىاعصه 40خىالي  2014-2010زهو البرهامج لخماس ي          

أ: الخهىم

  ًملُاع صج لهالح كُإ الاقغاٌ الٗمىمُت مىحهت بالخهىم ملىانلت جىؾُ٘  3,100عنض اهثر م      

  وػٍاصة كضعاث املىاوئ.و جدضًث قبىت الُغكاث 

  ًملُاع صج للُإ الىلل مً احل جدضًث و جىؾُ٘ قبىت الؿىً الحضًضًت 2800جسهو اهثر م         

مضًىت  14و جدضًث الهُاول اللاٖضًت للمُاعاث و جدؿين الىلل الحًغي الظي ؾُٗغف ججهيز 

 . يابسٍُى الترامىأ

  1بِئت .و ال إلاكلُمملُاع صج لتهُئت  500جسهو ما ًلاعب 

أبزهامج دعم جىميت الاكخصاد الىطني :  -ج

أملُاع صج جًمً ماًلي:  1.500اهثر مً  2014_2010زهو البرهامج الخماس ي                

  ًفُت . 1,000جسهو اهثر م ٘ صٖم الخىمُت الفالخُت و الٍغ  ملُاع صج ملىانلت بغامج و مكاَع

 15  ملُاع صج مىحهت لتركُت املاؾؿاث الهغيرة و املخىؾُت مً زالٌ اوكاء مىاَم نىاُٖت و الضٖم

 ملُاع صج . 300املاؾؿاث و حؿُير اللغوى البىىُت التي كض جهل الى  لخإهُلالٗمىمي 

  ًٗها هثر م ملُاع صج مً اللغوى البىىُت املؿيرة مً  2000صٖم الخىمُت الهىاُٖت التي حؿعى مكاَع

ت و جدضًث  غ الهىاٖت البتروهُماٍو كبل الضولت مً احل اهجاػ مدُاث حضًضة لخىلُض الىهغباء و جٍُى

 املاؾؿاث الٗمىمُت .

                                                           
1
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  جي الجامٗاث  350جسهُو خىالي ملُاع صج لدصجُ٘ اوكاء مىانب ومغافلت الاصماج املنهي لخٍغ

ً املنهي ل الُاثجوصٖم اوكاء املاؾؿاث املهغغة و  ومغاهؼ الخيٍى اوكاء مىانب الكغل ،وهظا  مٍى

 مً احل جدلُم هضف اوكاء زالر مالًين مىهب قغل زالٌ الؿىىاث الخمـ امللبلت .

  غ اكخهاص املٗغفت : ًسهو البرهامج الخماس ي ملُاع صج لضٖم البدث  250خىالي  2014- 2010جٍُى

الم الالي صازل ماؾؿاث الخٗلُم و في   1املغافم الٗمىمُت .الٗلمي و حٗمُم الخٗلُم و اؾخٗماٌ الٖا
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أ
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أ
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أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
                                                           

1
 .2010لغئاؾت الجمهىعٍت اوثمىك٘ الاهترهذ الغؾمي  2014-2010ملف " البرهامج الخامـ للخىمُت   
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  2019 -2015املطلب الزابع : املذطط الخماس ي 

 2019 -2015حعزيف املذطط الخماس ي  -1

هخىملت للبرامج الؿابلت و هٓغا للميكئاث الاًجابُت املدللت في  2019_2015حاء املسُِ الخماس ي          

ت ،كغعث الحيىمت مىانلت  ني و اَاع البرامج الخىمٍى ت مً احل صٖم الاكخهاص الَى ؾلؿلت البرامج الخىمٍى

أجدلُم الخىمُت .

ملُاع  4079,7و الظي ًخًمً ميزاهُت ججهيز مبلغ  2015وفي هظا الؿُاق جم اكغاع كاهىن املالُت لؿىت          

%ملاعهت 4,25ووؿبت همى اكخهاصًت كضعها  2014%ملاعهت بيؿبت 48.7صج اي ما ٌٗاصٌ وؿبت همى كضعها 

أ%3%كُإ املدغوكاث و وؿبت جطخم كضعتها 4,25و بيؿبت همى اكخهاصًت كضعتها  2014بيؿبت 

أوالجضٌو املىالي ًىضح مدخىي هظا املسُِ بكيل صكُم: 

 2019-2015 الخماس ي محخىي املذطط -2

 حطب اللطاعاث 2015( :جىسيع الىفلاث لطىت 1الجدول ركم )

أاٖخُاصاث الضف٘ أعزهت البىاء أاللُاٖاث 

أ5541000أ5195000أالهىاٖت 

أ315957500أ209437700أالفالخت 

أ49802200أ32657500أصٖم الخضماث املىخجت

أامليكاث اللاٖضًت الاكخهاصًت 

ت أو الاصاٍع

أ1078715730أ1854278110

اللاٖضًت الاحخماُٖت  امليكأث

أوالشلافُت

أ250809500أ227829040

أ207589800أ151366500أصٖم الحهٌى ٖلى الؿىً

أ293678000أ234307880أمىايُ٘ مسخلفت

أ100,000,000أ00,000,000أللخىمُت البلضًت املسُُاث

أ2.802.093.730أ3.615.071.730ألالؾدشماعاث الفغعي املجمٕى

أ70.000.000أ100.000.00أالىالًاث لفائضة الخىمُلي البرهامج

أ271.800.000أ364.600.000أمخىكٗت غير لىفلاث اخخُاَي

أ3.885.784.930أ4.079.671.730أالخجهيز ميزاهُت مجمٕى

.الجزيدة الزضميت للجمهىريت  2015املخضمً كاهىن املاليت  2014_12_131ٌ ، 1436ريع  09املؤرخ في  14_10املصدر : اللاهىن 

 48،ص 78الجشائزيت ،العدد 
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ت الى اًجاص الخىاػن للخللباث الٗاملت حؼء انهُاع اؾٗاع           اصة ٖلى طلً حؿعى الحيىمت الجؼائٍغ  البتروٌٍػ

ىت خىالي  في الؿىق الضولُت ،اط ان بمجغص جغاح٘ ؾٗغ البرمُل للىاخض البتروٌ بلُمت واخض صوالع ًيلف الخٍؼ

أملُىن صوالع في الُىم .  100

أ(:2019 - 2015بها املسُِ الخماس ي ) لاٍ التي حاءىفمً اهم ال         

  2019% مدلٌى ؾىت 7جدلُم وؿبت الىمى الاكخهاصي كضعها . 

 . الُض الٗاملت ملاهلت ً ً املىعص البكغي مً زالٌ حصجُ٘ و جغكُت جيٍى  ابالء ٖىاًت زانت لخيٍى

  الحهٌى ٖلى جدؿين مىار الاٖماٌ مً زالٌ جبؿُِ احغاءاث اوكاء املاؾؿت وملؿها جىفير الٗلاع و

لى زضماث ٖمىمُت حضًضة .  اللغى ٖو

  ًفُت التي مً قئنها جدلُم الام اصة الاهخمام بالجاهب الفالحي مً زالٌ الخىمُت الفالخُت و الٍغ ٍػ

 1الغظائي و جللُو فاجىعة اؾتراص الخانت باملىاعص الاؾتهالهُت .
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1
الضعاؾاث الاحخماُٖت و الاؾاؾُت  لاواصًمُت 2010-2000"صعاؾت جلُُمُت لؿُاؾت الاوٗاف الاكخهاصي املُبلت في الجؼائغ في الفترة بىفليح هبيل   

أ.2013.الٗض الخاؾ٘ .حامٗت الجؼائغ 
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 .في الخىميت الاكخصادًت بالجشائز فعاليت الطياضت الخىمىيت  :املبحث الثالث 

ت لضٖم الىمى و الجهىص الىبيرة           جبرػ في هظا املبدث اهم الازاع الاكخهاصًت و الاحخماُٖت للبرامج الخىمٍى

ت لضٖم الىمى و الجهىص الىبيرة  التي كامذ بها الضولت مً احل الخىمُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت للبرامج الخىمٍى

أبها الضولت مً احل الخىمُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت للبالص .التي كامذ 

 الاكخصادًت للبرامج الخىمىيت  ألاثار ول : املطلب ألا 

 على معدل الىمى الاكخصادي :  2004 – 2001ثار بزهامج الاوعاع أ  -1

ٌٗخبر اؾتهضاف الضف٘ مً مٗضالث الىمى الاكخهاصي مً بين اهم اهضاف بغهامج صٖم الاوٗاف          

أ1 .مىشف للخىمُت الاكخهاصًت بإوٗاف  2004 – 2001الاكخهاصي لفترة 

 7الىحدة  2004-2001( اللطاعي pib:جطىر معدل الىمى الاكخصادي ) 02الجدول ركم 

أ2004أ2003أ2002أ2001أاللُاٖاث 

أ3,3أ8,8أ3,7أ-1.6أاملدغوكاث 

أ3.1أ19.7أ-1.3أ13.2أالفالخت 

أ-1.0أ0.6أ6.1أ-2.8أاملىاحم 

أ5.8أ6.6أ4.3أ5.0أاملُاه الُاكت و

أ-1.3أ3.5أ-1.0أ-1.0أنىاٖاث مهىٗت 

نىاٖاث 

أاللُاٖاث الخام 

أ2.5أ2.9أ6.6أ3.0

بىاء الاقغاٌ 

أالٗمىمُت

أ8.0أ5.5أ8,2أ2.8

زضماث زاعج 

أالاصاعة الٗامت 

أ7.7أ4.2أ5.3أ3.8

زضماث الاصاعة 

أالٗامت 

أ10.2أ2.3أ16.7أ4.8

     Source banque d’algerieM rapport annuel l’annuel l’annee 2005 ;annence   Tableaux statuistique p 176                                                            

أ                                                                              

                                                           
1
ً ،حامٗت مدمض زًُغ ، ، بزامج الخىميت بين الاهداف امليػىدة و الىخائج املحدودة فىسيت دلىط    مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ،الٗضص الخاؾ٘ الٗكٍغ

 . 105، م 2013،بؿىغة ،فُفغي 
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اي كضع  2000صوالع ملاعن م٘ ؾىت  24.8اهسفاى في ؾٗغ البتروٌ خُث ونل الى  2001سجلذ ؾىت          

اث املدغوكاث مً بالى م ا هما اهسفًذ ناصعأ 2001ؾبخمبر  11صوالع للبرمُل وهظا عاح٘ الى اخضار 28.7ب 

اصة في ؾٗغ البرمُل ًمىً اللُإ مً  5.1خُث الحجم بيؿبت  %و هٓغا لتزاًض الُلب الٗالمي بظلً الٍؼ

أ. 2003حسجُل جُىع اًجابي ٖلى مضي ؾىت 

%وؿبت 1.3  2002ؿبب ْاهغة حفاف و ب 2001%وؿبت همى في ؾىت  13.2خت سجل الأاما كُإ الف         

أ. 2004قهضث وؿبت همى كُاؾُت و في ؾىت  2003همى عؾالت جلبيها ؾً

% اما ًٖ كُإ البىاء و الاقغاٌ الٗمىمُت سجل وؿبت همى 3.1ٖغف الاهخاج الؼعاعي اهسفايا ب          

جلضعها خلُلُا  2004ؾىت لدكهض   2003ماي 21ػلؼاٌ  جإزيرأ% بؿبب 5.5  2003اما ؾىت  2002% ؾىت 8.2

ت .8وؿبت  أ%زانت في مجاٌ الهىضؾت املُٗاٍع

حكمل الى  2003%في 2.5%و 1.4ب  2002م اعجفاٖا متزاًضا خُث كضعث ؾىت غفذ مٗضالث الخطخٖ         

أ. 2004%ؾىت 3.6

 2004_2001هجض ان مخىؾِ وؿبت الىمى الاكخهاصي زالٌ فترة بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي          

أ%وهظا مً زالٌ الىخائج املدللت في ول كُإ .5.4كضعث ب 

للض ؾمذ  :على معدل الىمى الاكخصادي  2009 -2005لدعم الىمى الاكخصادي  الخكميلير البرامج اثأ -02

حجم الغالف املالي املسهو في اَاع البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى بخدلُم مٗضالث همى كُاُٖت مٗبرة 

%هما حاء هظا  10.5،الؾُما في كُإ الاقغاٌ الٗمىمُت ،اط بلغذ مٗضالث الىمى زاعج كُإ املدغوكاث 

الاوٗاف خُث ًسخلف ٖىه مً خُث البرهامج ملىانلت وجيرة اليكاٍ الاكخهاصي الؿابلت ًٖ بغهامج صٖم 

أ1املضة و اللُمت . 
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 .106مغح٘ ؾبم طهغه م ، فىسيت دطىط  
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 الىحدة% 2009_2005( الاهم اللطاعاث في الفترة pib: جطىر معدالث الىمى الاكخصادي )03الجدول ركم 

أ2009أ 2008أ2007أ2006أ2005أاللُاٖاث 

أ-0,8أ-3.2أ-0.9أ-2.5أ5.8أاملدغوكاث 

أ21.1أ-5,3أ5,0أ4,9أ1.9أالفالخت 

 وأ الهىاعي

أي مالٗمىأ

أ3,5أ1.9أ-3,4أ-2,2أ-4,5

نىاٖاث 

أاللُإ الخام 

أأأ3.2أ2.1أ1.7

البىاء و 

الاقغاٌ 

أالٗمىمُت 

أ7,4أ8.4أ6.5أ3.1أ3.0

زضماث زاعج 

أكُإ الٗامت 

أ7.7أ7.8أ6.8أ6.5أ6.0

Source banque d’algerie’rapport annuel l’annee 2008 ‘annense des tableaux statistique p190 

مً زالٌ الجضٌو هالخٔ التراح٘ امللحّى في مٗضالث الىمى الخانت بلُإ املدغوكاث و هظا عاح٘          

الى اهسفاى اؾٗاع البتروٌ هاججت الهسفاى الُلب ٖلى الىفِ و اللغاػ هظا جماقُا م٘ بضاًت الاػمت  باألؾاؽ

ا و الظي بلغذ اما مٗض 2007املالُت اوازغ ؾىت  ٌ الىمى الخاعج كُإ املدغوكاث الظي قهض جدؿىا ملحْى

وهظا عاح٘ الى الازغ الاًجابي للبرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى مً زالٌ مسُُاجه  2009%ؾىت 10.5وؿبت 

أ.الٗمىمُت  ٌلألقغاللُاعي الخضماث و الخباصع 

بما ًلاعب  2007و 2005اجج الفالحي بين ؾىتي ما ًٖ كُإ الفالخت ؾاهم في عف٘ مٗضالث همى الىؤ         

ا بلغ -5,3لُهل الى  2008لىىه ٖاص لالهسفاى بكيل خاص ؾىت 3.1% % 21.1% زم لِكهض جدؿىا ملحْى

أملُىن كىُاع . 61.2بفٗل جدؿً كُإ الحبىب لُهل حجم الاهخاج الى  2009ؾىت 

لى وؿبت همى بٗض اللُإ الفالحي و التي كضعث ب ىمُت الظي خلم زاوي اٖمكُإ البىاء و الاقغاٌ الٗ         

اول اللاٖضًت و امليكاة و الظي قهض جىؾٗا هبير في بغمجت و اهجاػ الهُ 2009_2007ٖلى ٌَى الفترة  9.8

أ1.الاؾاؾُت
                                                           

ت و ازغها ٖلى الٗمالت بالجؼائغ زالٌ الفترة   1 ، مظهغة ملضمت يمً مخُلباث لىُل 2004-2001زضًجت خؿاًً صواجي ،صعاؾت اخهائُت جدلُلُت للبرامج الخىمٍى

 .08،م 2014-2013قهاصة املاؾتر في الٗلىم الاكخهاصًت.حامٗت ٖبض الحمُض بً باصٌـ ،
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 على معدل الىمى الاكخصادي :  2019_2015 اثز بزهامج املذطط الخامظ   -3

 ٖلى ان ٌؿاهم في جىؾُ٘ الاكخهاص و اوكاء مىانب الكغل وهما ًىٓغ الاكخهاص الازًغ في الجؼائغأ         

    للهىاٖت في الىمى الاكخهاصي ؾاؾُا باليؿبت للبلض طلً اهه في ؾُاق ًخم باملؿاهمت الًُٗفتؤ نعهاها

ٌأ أ.% 5 خى

اصة مً الاؾدشماع في كُاٖاث فغوٕ الاكخهاص الازًغ و           الهىاعي ٌ الاهضماج مٗضًمىً ان جدؿً الٍؼ

% ًتراوح مابين مسخلف 10% و 15ت كائمت ٖلى اٖاصة الخىاػن بين هو النهىى بالخىمُت املدلُت وفم ملاعأ

املىاَم ملجاالث الترابُت هما ٌٗض الاكخهاص الازًغ عافٗت للخلضم الخىىىلىجي الظي ٌكيل ٖىهغا اؾاؾُا 

أ الاهفخاح ٖلى الابخياعاث . ُلتللخدؿين جىافؿُت الكغواث الهغغي و املخىؾُت التي الجؼاٌ ك

ؾُت الجضًضة همىا الجؼائغ الاؾدشماع في اللُاٖاث الغئِؿُت لالكخهاص الازًغ و ا٘ الخُت الخمُحصج           

غ و اؾترحإ الىفاًاث و الهىاٖت و الؿُاخت  ان ٌكيل ًمىً هما املخمشل في الؼعاٖت و املُاه و اٖاصة جضٍو

التي جغهؼ قبىت زام ٖلى كُاٖاث اؾاؾُت والُاكت و هىضؾت املُاه و البىاء  ؾُت للىمى وأاجىفُظ الخُت الخم

ً املنهي .  1و الصحت و التربُت و الخيٍى

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

                                                           
1
 .106 مغح٘ ؾبم طهغه ،م، ددًجت حطاًني دواجي  
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 .حخماعيت للبرامج الاكخصادًت املطلب الثاوي : الاثار الا 

الٗملي ان الهضف  :الاثز املخىكع مً بزهامج الاوعاع الاكخصادي على مطخىي الدػغيل و البطالت  -1

الظي يمىه بغهامج صٖم الاوٗاف الاكخهاصي هى اٖاصة جيكُِ الُلب الىلي وصٖم اليكاَاث التي 

جىفغ اللُمت املًافت ومىانب الكغل الؾُما جغكُت املؿدشمغاث الفالخُت و املاؾؿاث املدلُت 

ؼ الخجهيزاث الاحخماُٖت الجماُٖت و حغُُت خباع للهُاول اللاٖضًت و حٍٗؼ الُلباث  ،واٖاصة الٖا

ت و ٖلُه فان اهم الازاع املىخٓغة مً بغهامج  ت لدصجُ٘ جُىع املىاعص البكٍغ الاحخماُٖت و التربٍى

أ1.لغف٘ مً الاهخاج و زلم فغم حضًضةالاوٗاف هي ا

و ٌٗخبر :على مطخىي الدػغيل و البطالت  2009-2005اثز بزهامج الخكاملي لدعم الىمى الاكخصادي   -2

ىُت اللًاء ٖلى البُالت اوأ ت َو ملُىن مىهب قغل  زاال  بإوكاء،فلض التزم عئِـ الجمهىعٍت لٍى

ٖلى مؿخىي الكغل و البُالت ٌٗخبر اللًاء ٖلى البُالت  2009_2005بغهامج الخياملي لضٖم الىمى 

ىُت ،فلض التزم عئِـ الجمهىعٍت  ت َو ُلي لضٖم مملُىن مىهب قغل زالٌ البرهامج الخى بإوكاءاولٍى

ىان الاكخهاصًين و الدكغُل الٗمىمي ،وملُىن مىهب منها ملُىن  2009-2005الىمى  مىهب الٖا

مٗاصٌ مىانب الكغل في اَاع البرامج طاث الىشافت الٗاملُت مً الُض الٗاملت ،ومً املىخٓغ ان ًبلغ 

%و ٖالوة ٖلى طلً ًٓهغ الاهخمام بالدكغُل لضي املخٗاملين الاحخماُٖين ،وكض 5املٗضٌ الؿىىي 

ل اكترح الا ين اوكاء نىضوق صٖم الاؾدشماع للكغل الخام بخمٍى جداص الٗام للٗماٌ الجؼائٍغ

ت  املاؾؿاث الهغيرة و املخىؾُت ، ومً املالخٔ اطن جًافغ وحهاث الىٓغ خٌى يغوعة مىذ الاولٍى

أملؿالتي الدكغُل و البُالت ، وبالخالي فاملؿائل التي جُغح خٌى الكغل هي : 

  و الحفاّ ٖلى الكغل املىحىص .اوكاء مىانب قغل حضًضة 

 . اهخاحُت الٗمل و مىانب الكغل املاكخت و ازاعها 

 . جىػَ٘ مىانب الكغل بين املىاَم الجغغافُت بين مسخلف الفئاث الاحخماُٖت 

أ 2مما ٌُٗضها الى جدلُل الؿُاؾاث البضلُت للكغل املُبلت و فٗالُتها .

 :على مطخىي الدػغيل و البطالت  2014_2010اثار  بزهامج جىطيد الىمى الاكخصادي   -3

ب املض اعؽ اهثر فاهثر مً اهم الازاع التي هخجذ ًٖ هظا البرهامج جخمشل في جللُو وؿبت قغل الاكؿام ة جلٍغ

في   جغكُت و ، لألؾاجظةجمىين الجامٗت مً اؾخلباٌ ملُىن َالب ، وجدؿين الٓغوف الاحخماُٖت  الىؾِ الٍغ

                جدؿين الؿىً للؿيان ،البدث الٗلمي و جدؿين الفًاء الظي ًيكِ فُه الاؾاجظة بغمجت و جلؿُم 

 1خماًت خلىق طوي الاخخُاحاث الخانت و الخللُل مً وؿبت البُالت . و جدؿين الامً الغظائي  

                                                           
1
غ خٌى جلىٍم احهؼة الكغل    ني الاكخهاصي و الاحخماعي حىان  الضوعة الٗامت الٗكغون لجىت ٖالكاث الٗمل،مكغوٕ الخلٍغ أ.143م     2002املجلـ الَى

2
 16 م  2009_2008ت الجؼائغ ٗاحؿتر  في الٗلىم الاكخهاصًت حاممظهغة م ،ضاعى باًت الاوعاع الاكخصادي في الجشائز واكع و افاق
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أاملطلب الثالث : معىكاث الخىميت بالجشائز و افاكها املطخلبليت 

أجىاحه ٖملُت الخىمُت في الجؼائغ ٖضة مٗىكاث هظهغ منها :          

ت  البطالت :  -1 ني مً مكيلت البُالت التي حُٗم هجاح مسخلف البرامج الخىمٍى ٌٗاوي الكخهاص الَى

% وونلذ هظه 10مٗضٌ 2010خُث بلغذ البُالت خؿب الاخهائُاث الغؾمُت ؾىت  املؿُغة 

% هما ًالخٔ ان وؿبت البُالت ٖىض الظًً ال ًمليىن 21.5ؾىت خىالي  24_16اليؿبت ٖىض الكباب 

جي الخٗلُم الٗالي الى 7.3اًت قهاصاث جبلغ  ٘ 21.4% بِىما جغجف٘ ٖىض زٍغ % وهظا ما ًخُلب مكاَع

ت  اصة  بإميانهاجىمٍى ب ًض ٖاملت هبيرة جللو مً حجم البُالت املىحىصة و حؿاهم في ٍػ ان حؿخٖى

أالىاجج املدلي . 

ىُت للؿىً كضع في نهاًت مػكلت الطكً :   -2  7.090000خىالي  2009عغم ان مجمٕى الحٓيرة الَى

شخو في  5,79الى مٗضٌ  1948شخو في الؿىً بٗض ان ونل ؾىت  4,89وخضة ؾىىُت بمٗضٌ 

الؿىً الىاخض الا ان مكيلت الؿىً جبلى مً املٗىكاث الغئِؿُت التي جىاحه الخىمُت و تهضص 

٘ املىجؼة الحاحُاث  ،خُث ًىؼ الُلب قيل مؿخمغ و ال ئغ الاؾخلغاع الاحخماعي في الجؼا جبالي املكاَع

أاملتزاًضة للٗائالث . 

وهظا ما ًخُلب اجفاكا هبيرا في مجاٌ اليؿبت الاكخصادًت :  لألوػطتالجهىي غير العادل الخىسيع   -3

لفٗاٌ بين الخدخُت  في املىاَم الضازلُت و مىاَم الجىىب ، هما ًغي بٌٗ الخبراء ان الخيؿُم ا

ان ًجٗل  وكإجهاملاؾؿاث الهغير و املخىؾُت مً  بإوكاءالُاث الضٖم  و املغاكبت و الخىحُه املخٗلم 

أُا للخىمُت املؿخضامت في مسخلف املىاَم . ؾؾاؤمدغوا  املاؾؿاثهظه 

في عغم الاهفاق املتزاًض في هظا اللُإ وعغم الجهىص التي جبظلها الؿلُاث ضعف الاهخاج الشراعي :  -4

اعص الغظائُت صٖم الفالخين الا ان املىخجاث الؼعاُٖت جبلى يُٗفت خُث بلغذ واوصث الجؼائغ مً املىأ

ٗىص يٗف الاهخاج الؼعاعي الى جىحُه ملُاع صوالع  7.167 الضٖم الفالحي بُغق صًمىكغاَُت ال َو

املُاه الظي  جسً٘ ؾُاؾُا مضعوؾت تهضف الى جدؿين اصاء اللُإ . ايافت الى ٖامل الجفاف وكلت

أ2ًازغ هشيرا .

ًغجىؼ الهُيل الاهخاجي في الجؼائغ ٖلى الهىاٖاث الاؾخسغاحُت الىفُُت الهيكل الاهخاجي غير املخىسع :  -5

ذ في  جغكُت الهاصعاث مً غير املدغوكاث في اٖلاب  اؾتراجُجُتعغم ان الؿلُاث الٗمىمُت قٖغ

غ املاؾؿاث الضولُت ًٖ الجؼائغ الى اهه عغم املاقغاث املالُت  1986اػمىت :  و حكير بٌٗ جلاٍع

( الا اهه ًجب ٖلى الؿلُاث الٗمىمُت اللُام 2015الجضًضة الحالُت و في املضي املخىؾِ )افاق 

ج كُإ املدغوكاث بالخىاػي م٘ حصجُ٘ اوكاء املاؾؿاث في الالػمت لترهيز الاًغاصاث زاعأ باإلحغاءاث

أ. ٖليها الجبائُت مسخلف اللُاٖاث الاكخهاصًت و جسفُف الٗغاكُل

                                                                                                                                                                                     
1

مظهغة ملضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ، 2015-2010اثز البرامج الخىمىيت على ضياضاث الدػغيل في الجشائز دالل الفترة ،شجاعت هىال  

أ.38م،2017_2016حامٗت مدمض بىيُاف باملؿُلت ، ماؾتر اواصًمي في الٗلىم الاكخهاصًت
2
غ   ت 2008 لؿىت الخاعحُت الخجاعة ماقغاث جلٍغ أ. الجماعن ،مضًٍغ
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 دالصت : 

هظا  ًغاصاثال ًؼاٌ الهُيل الاكخهاصي في الجؼائغ مغجىؼا ٖلى ٖائضاث كُإ املدغوكاث خُث حكيل ا         

اللُإ وؿبت هبيرة مً الاحغاءاث الٗامت وجبلى مؿاهمت اللُاٖاث الازغي يُٗفت بالغغم مً الامياهُاث 

غ مسخلف الاوكُت الاكخهاصًت في اللُإ الهىاعي و كُإ  املٗخبرة التي جىفغ ٖليها الجؼائغ و التي حؿمذ بخٍُى

فُت و كُإ الهُض البدغي و جغبُت ا ملائُاث و اللُإ الؿُاحي .وػٍاصة مؿاهمت هظه الفالخت و الخىمُت الٍغ

أاللُاٖاث في زلم الثروة و صف٘ عجلت الخىمُت في حمُ٘ املجاالث . 

ت و اؾدىاصا الى ماقغاث الخىمُت املٗمىلت بها صولُا فان هىان ؤ          ما فُما ًخٗلم بلُاؽ الىيُٗت الخىمٍى

ت لٗام ي جُىع ملحّى في بٌٗ املاقغاث الخانت املاقغاث الت و اعجلذ  2010جلِـ ويُٗت الخىمُت البكٍغ

غح٘ طلً الى جدؿين الخضماث امللضمت  ت املخىؾُت ٍو ت الضٌو طاث الخىمُت البكٍغ الى املغجبت الايمً مجمٖى

اًت الصحُت و ؾُاؾاث مداعبت الفلغ و صٖم الفئاث الهِكت ،ولىً بالغغم مً هظا  في مجاالث الخٗلُم و الٖغ

ث اهثر فٗالُت زانت في ما ؾاُاي٘ ؾوأاملاقغاث ان الجهىص املبظولت غير وافُت و ًجب  الخدؿً جبين بٌٗ

ُت املاؾؿاث ومضي اهدكاع الفؿاص         ًخٗلم بالبُالت و ماقغاث اصاعة الحىم املخٗللت بدىم اللاهىن و هٖى

أو الغقىة .

الى الٗغاكُل املخٗللت  بإيافتلجؼائغ و بسهىم الٗغاكُل و الخدضًاث التي حٗغى ٖملُت الخىمُت في ا         

الاكخهاصًت حكيل  لألوكُتبالهُيل الاهخاجي غير املخىٕى و الازخالٌ املىحىص ٖلى مؿخىي الخىػٕ الجهىي 

البُالت املغجفٗت و اػمت الؿىً مٗىكاث هبيرة حٗغيذ الخىمُت الاكخهاصًت .هما ان هىان جدضًاث هبيرة 

ني وابغػها  ًاف الى جىاحه الاكخهاص الَى الخىمُت املؿخضامت التي جدافٔ ٖلى خلىق الاحُاٌ اللاصمت ، ٍو

م حصجُ٘  ٘ الهاصعاث ًٖ ٍَغ           الاحىبُت  اثالاؾدشماعأطلً جدضًاث جدؿين الخضماث الٗامت امللضمت و جىَى

ت . أو اللُإ الخام و جىمُت املىاعص البكٍغ

أ

أ

أ

أ 
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 9جمهيد

 لخٌليل اليكاغ الاُخصاصي  مً البرامج الخىمىيت بويت تهيئت ألاعطيت الالػمت مجمىكتػبِذ الجؼااغ          

ٔان لها  و اإلاؿخضامت ،حلؼيؼ امٖاهياث الخىميت  و الىمى و   زغ الااجا ع ك ب بلع اإلارقغاث الاُخصاصات ألاالتي 

ثير ٕهير أن هظا الخدؿً يلخبر أُل ب اهما٘ الاكخباعاث البيئيت ،مم  2004-2001و الاحخماكيت زال٘ الٌترة 

ٔان باإلمٖان جدِيِه مِاعهت بحجم اإلابالى  الخبليت لِؼاق  مغن و اإلاىٌِت و طلٗ لوياب حهاػ اهخاجيمما 

     تيِيِخاإلادغوُاث و طلٍ الِؼاق الصىاعي الظي يلض الِؼاق الغايس ي الِاصع ك ب جدِيّ ملضالث همى  

ت أما  مؿخضامت ،و  لبىاء اُخصاص وػني  الهاصي   2019 -2001الىمى  امجهبغ  في هظا اإلابدث ؾيخؼَغ الب ملًغ

 الخاليت : باخثمً زال٘ اإلا مخىىق

 .2004 – 2001بغهامج صكم الاولاف  اإلابدث ألا٘و :

 . 2009 – 2005البرهامج الخٕمي ي لضكم الىمى الاُخصاصي  اإلابدث الثاوع :

 .2014 – 2010بغهامج همى جىػيض الىمى الاُخصاصي  الثالث :اإلابدث 

 .2019 – 2015البرهامج الخماس ي  اإلابدث الغابم :
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 . 1003-1002برهامج دعم الاوعاش الاقتصادي  املبحث ألاول 9

 كامت بصٌت اإلايزاهيت ؾياؾت اؾخسضام إمٖاهيت هىالٗ الٕ ي، الاُخصاص في الهامت اإلاباصئ بين مً         

ىص، خالت في ما اُخصاص جدغيٗ و الٕ ي الؼلب لخلؼيؼ  أهم إخضي الاُخصاصي ؤلاولاف ؾياؾت وحلخبر الٔغ

 . الِغيب اإلاضي في الاُخصاصي الىطم ك ب للخؤزير الضولت حؿخسضمها التي اإلايزاهيت ؾياؾت وؾاال

 . ألاهداف املىتظرة من البرهامج املطلب ألاول 9

 اللام اػاعه في ضييه 2004-2001 للٌترة الاع لت الؿىىاث ك ب اإلامخض الاُخصاصي الاولاف صكم بغهامج         

 الاوكؼت مسخلٍ و الٌالخيت وكؼتألا و اإلارؾؿاث صكم و %6 و %5 بين اتراوح ؾىىي  همى ملض٘ بلىن

ؼ و الازغي  الاهخاحيت  اولاف ااظا هضيي ٓما؛  الخدخيت البييت جضكيم و الىِل و الغي  زضماث حلؼيؼ ك ب آغ

 . البكغيت اإلاىاعص جؼىيغ و اإلادليت الخىميت

 جدٌيز الاُخصاصي الاولاف صكم بغهامج اخظمً ان ك ب اللمىميت الؿلؼاث خغصذ          

 الخىميت كمليت بضًم يؿمذ اُليمي جىاػن  زلّ احل مً الىػً مىاػّ مسخلٍ في الاُخصاصات1الاوكؼت

 . الكاملت

 :  في جخمثل وعؾمها  جم التي ألاهضاي مً مجمىكت وطم جم الاػاع هظا في و         

 الاهجاػ . ُيض في هي التي اإلاكاعيم و الاوكؼت اؾخلما٘ -

 . الِاكضات اإلايكآث صياهت و جؤهيل اكاصة -

 اإلاؼغوخت . اإلاكاعيم و اإلاسؼؼاث اؾخٕما٘ -

 . مجها اإلادليت زاصت،  الاهجاػ  امٖاهياث و وؾاال ريجًى  -

 الاهخاحيت اللامت والخاصت مجها . اولاف اإلارؾؿاث الىػىيت -

ير حى مالام لالؾدثماع.  -  جًى

 1بالخالي جسٌيع وؿبت البؼالت. ًخذ مىاصب قول حضاضة و -

 

 

 

                                                           
 . 2000الخِغيغ الىػني خ٘ى الخىميت البكغيت لؿىت   1
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 دور البىوك في جمويل البرهامج. املطلب الثاوي 9

الؿياؾت الىِضات التي اجبلتها الجؼااغ في ؿل بغهامج الخصحيذ الهيٕ ي خملذ ملها كضة          

مً ػغي بىٗ الجؼااغ و اإلاصاعي الخجاعيت زال٘  ، كميِت ك ب الخمىيل اإلاصغفي لالُخصاص جؤزيراث

ىاث الؿابِت  ىي مجا٘ اإلاىيل ًغيضة مِاعهت بالؿٔاهذ وطليت بىٗ الجؼااغ ف ، 2004-2001الٌترة 

ٔاهذ ملضومت ، و هي  بديث أن مِضاع الِغوض اإلاِضمت لالُخصاص مً ػغي مصغي الاصضاع كمليا 

  : والجض٘و الخالي اىضح طلٗ ؛ ؾالبت أاظا

يت اللمىميلىص هظا الاهسٌاض الب اعجٌاق الجباات البتروليت و زلّ صىضَو طبؽ اإلاىاعص ،ًالخؼيىت  -

لخوؼيت اخخياحاتها الخمىيليت  2004 – 2001الاصضاع زال٘  مرؾؿت ليؿذ ملؼمت باللجىء الب

 .                        ليت كاعض لألمىا٘ اججاه بىٗ الجؼااغباللٕـ الخؼيىت أل٘و مغة مىظ الاؾخِال٘ جـهغ في وط

                ال٘زبلع الازصااياث كً الىطليت اإلااليت للخؼيىت ويىٗ الجؼااغ  ما ا يفي           

 : 2004-2001 الؿىىاث

  10009سىت 

زضمت اإلاضاىهيت جمٕىذ الخؼيىت اللمىميت  بٌظل جدؿً اإلااليت اللمىميت مً حؿضاض ُؿم مً  -

للمصاعي وطلٗ بلىىان ًىااض الضاىن اللمىميت الضازليت التي اُترطتها لضي اإلاصاعي في اػاع جؼهير 

يت هير الِابلت للدؿضاض .  الضاىن اإلاصًغ

 317.4جميز هظا الخدؿً اإلاالي بٌااع في عصيض الحؿاب الجاعي للخؼيىت لضي بىٗ الجؼااغ ُضعه  -

 (.2000صيؿمبر  31ملياع صاىاع )

ٔان اِضع  2000ملياع صاىاع في نهاات  170مبلى الِغوض اإلاِضمت مً ُبل بىٗ الجؼااغ ُضع ب  - بيىما 

 . 1999ملياع صاىاع في ؾىت  309.1ب 

اهخِا٘ ألاعصضة الخاعحيت الصاًيت لبىٗ الجؼاع في ؾياَ اعجٌاق ٓبير الاخخياػاث الصغي مً  -

ملياع ص ج سجلذ ػياصة ُضعها  774الب  2000ملياع صاىاع في الؿضاس ي ألا٘و مً ؾىت  419.963

84.30 %. 

ىت اػاء ملياع ص ج هديجت حؿضاض صاىن الخؼي 156الب  2000جغاحم الِغوض الصاًيت للضولت ؾىت  -

اإلاصاعي مما ؾمذ لها باللجىء أُل الب اكاصة الخمىيل لضي بىٗ الجؼااغ و ججضع الاقاعة الب أهه زال٘ 

% و الؿبب في طلٗ هى الاهسٌاض البالى  12سجل جىؾم هِضي ػياصة ملخضلت ُضعها  2000ؾىت 

 1للِغوض الضازليت و ٓظا ُلت الِغوض الخاصت باالُخصاص.

                                                           
1
في الللىم الاُخصاصات  ،مظٓغة مِضمت طمً مخؼلباث الحص٘ى ك ب قهاصة اإلااحؿتر  دور التمويل املصرفي في التىميت الاقتصاديتحملىن هىا٘ ،  

 .120، ص  2005 – 2004،حاملت الجؼااغ ،
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اث مً اللملت الصلبت ارصي الب اعجٌاق ألاعصضة الخاعحيت مً ػغي بىٗ الؼياصة في الاخخياػ -

 الجؼااغ.

 الخٌع في اكاصة جمىيل الخمىيل ُض ؾاهم في ٓبذ وجيرة جىؾم الٕخلت الىِضات الِاكضات. -

 1مليىن ص ج . 869حسجيل الخؼيىت اللمىميت عصيضا ًااظا ُضعه  -

 9 1002سىت 

 . في جؼهير وطليت ممخلٖاث اإلاصاعي اللمىميتؾاهمذ الحؼيىت اللمىميت بِىة  -

 9  1001سىت  

ت بين اإلاصاعي ملخبرا. -  بضأ ًحها الٌااع في كغض الؿيىلت في الؿَى الىِضات اإلاكتٓر

 جدؿً ملحىؾ  لؿيىلت اإلاصاعي اإلاِغوهت بالخؼيىت اللمىميت . -

 9 1002سىت 

 2002بلض اؾخِغاعه ؾىت  2003جؼىع الؿيىلت اللمىميت بخدؿً زال٘ الؿضاس ي ألا٘و مً ؾىت   -

 ملياع ص ج ٔىصابم للخؼيىت اللمىميت لضي بىٗ الجؼااغ . 400كىض 

 9 1003سىت 

               سجلذ الخؼيىت اللمىميت ًااع في عصيضها الاحمالي ُضع مؿخىي الغصيض الاحمالي لها  -

 مً الىاجج الضاز ي الخام.%  3.1 ب 

، و ُضع مبلى  2001ان وصابم الخؼيىت في بىٗ الجؼااغ حلٕـ ُضعة الخمىيل للغصيض ألاولب مً ؾىت  -

ملياع ص ج زال٘ الؿضاس ي  599.56ملياع ص ج مِابل  628.9ب  2004هظه الىصابم في نهاات حىان 

 %. 5أي جدؿً وؿبت  2003ألا٘و مً ؾىت 

                                 ا اللغض ألهم الاخصااياث الىِضات هالخف أن ؾياؾت اإلاصاعي الخجاعيت مً زال٘ هظ         

 2و الخؼيىت ُض جِلصذ مً جض٘ البىٗ حؼااغ في هجا٘ جمىيل الاُخصاص.

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .121، مغحم ؾبّ طٓغه ،ص دور التمويل املصرفي في التىميت الاقتصاديت حملىن هىا٘ ،  

2
 .211،  211ص ص  ، ذكره سبق مرجع ، االقتصادية التنمية في المصرفي التمويل ،دور نوال جمعون  
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 املطلب الثالث 9الىتائج املحققت في التىميت.

 . 23.3%الب  %29.3مىصب قول و مىه ًِض اهسٌظذ وؿبت البؼالت مً 1100000أٓثر مً  غ جًى -

 في ُيض ؤلاهجاػ . 256000مؿًٕ و  600000بىاء ما اِاعب  -

 مؼلم للىصٍ الضاز ي  336صازليت و  149ُؿم لالبخضابع  19546مخىؾؼت،  563زاهىيت،  232بىاء  -

ؼ حضاض زاص بالخٖىيً ا 180اهجاػ   -  مٖان بيضاهىجي.  20000إلانهي ما اِاعب ملهض و مٓغ

 مٖان ؤلااىاء . 90000مٖان بيضاهىجي في الخلليم اللالي و  230000إهجاػ أٓثر مً  -

ؼ للصحت و  150مؿدكٌياث ما اِاعب  8إهجاػ  -  ُاكت كالج.  548كياصة مخلضصة الخضماث ومٓغ

 ؾضوص . 9ُاكت مخلضصة الغياطاث و بىاء  200مللب حضاض و  100إهجاػ  -

 ٔلم مً الؼَغ الِضامت .  300ٔلم مً ػَغ الجضاضة وإصالح  4000إهجاػ  -

ذ اإلاغخلت ما اِاعب        كمىمع  ٔاؾدثماع ملياع صاىاع  45ملياع صاىاع أي ما اِاعب  3700ٓما كًغ

 وزاص، ُضع هصيب .

ملـم ؤلاهجاػاث اإلاسؼؽ لها ملياع صاىاع ٓميزاهيت للخجهيز وخضها، إال أن  2300اؾدثماع الضولت خىالي            

ٔاؾدثماع زاص وػني  25ملياع صوالع إطاًت إلب  38اؾخضكذ ميزاهيت إطاًيت الؾخٕمالها ُضعث ب  ملياع صوالع 

و أحىبي؛ ومً أحل حوؼيت الىِااص اإلاسجلت في هظا البرهامج، ًِض خاولذ الحٖىمت اؾخضعاْ طلٗ في البرهامج 

 1الخماس ي اإلاىالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 1222 لسنة البشرية التنمية حول الوطني التقرير  
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 . 1008 – 1004البرهامج التكميلي لدعم الىمو الاقتصادي  الثاوي 9املبحث 

أُغث الضولت بغهامج ازغ ؾمي بالبرهامج الخٕمي ي لضكم  2004 – 2001اؾخٕماال لبرهامج صكم الاولاف          

 أطلاي البرهامج ألا٘و . 8الىمى الاُخصاصي خيث زصص له مبلوا ضخما يلاص٘ 

 املىتظرة من البرهامج.ألاهداف املطلب ألاول 9

حاء زظا البرهامج في اػاع مىاصلت وجيرة البرامج و اإلاكاعيم التي ؾبّ اُغاعها و جىٌيظها في اػاع مسؼؽ          

 . 2004-2001صكم الاولاف الاُخصاصي للٌترة 

 وطم البرهامج الخٕمي ي لضكم الىمى لخدِيّ حملت مً ألاهضاي :

ٔاهذ  جدضاث و جىؾيم الخضماث اللامت  -1 :خيث أن ما مغث به الجؼااغ زال٘ ًترة الدؿليىاث ؾىاء 

مىق و حجم الخضماث اللامت ، بكٖل حلل مً  و ألاػمت الاُخصاصات أزغ ؾلبا ك بالاػمت الؿياؾيت أ

لِؼاق كاغ االاػاع اإلاليش ي مً حهت ٓخٕملت لي جدضاثها و جىؾيلها طغوعة ملحت ُصض جدؿين

 الىػني. صاصالخاص في ؾبيل اػصهاع الاُخ

الجىاهب اإلارزغة ك ب همؽ مليكت ألاًغاص ،  كت ألاًغاص : و طلٗ مً زال٘ جدؿينجدؿين مؿخىي ملي -2

ٔاهذ الجاهب الصحي ، ألامني أو الخلليمي.  ؾىاء 

جؼىيغ اإلاىاعص البكغيت و البنى الخدخيت : وطلٗ عاحم للضوع الظي اللبه ٓال مً اإلاىاعص البكغيت و البنى  -3

ذ اليكاغ الاُخصاصي ، الخدخيت في جؼىيغ  اط تهخبر اإلاىاعص البكغيت مً أهم اإلاىاعص الاُخصاصات في الُى

يت الحالي ، اطا أن جؼىيغها اإلاخىاصل  بجىب الىضعة التي جخميز  بها اإلاىاعص الخِليضات كً ػغيّ جُغ

خدخيت لها صوع اإلاؿخىي الخلليمي و اإلالغفي لألًغاص و الاؾخلاهت بالخٕىىلىحيا في طلٗ ، ٓما أن البنى ال

هام حضا في جؼىيغ اليكاغ الاهخاجي و بالخىص ًضكم اهخاحيت الِؼاق الخاص مً زال٘ حؿهيل 

 1كمليت اإلاىاصالث و اهخِا٘ الؿلم و الخضماث و كىامل الاهخاج.

 

 

 

 

                                                           
1
 البرهامج الخٕمي ي لضكم الىمى ،بىابت الىػيغ ألا٘و   

www.premier. ministre.you.dz/avabe/india/pdf/textre Essentiel/prugpilar/progeroissance.pdf . 
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 البىوك في جمويل البرهامج. املطلب الثاوي 9 دور 

ًىالخف مً الجض٘و  2009 -2005خضة ما بين مؿاهمت البىىْ في اإلاغخلت اإلامفي ما اسص          

زال٘ هظه الٌترة ، اط  %73.42أصهاه أن احمالي حجم الِغوض ُض أزظ مىدنى متزااض بيؿبت بلوذ 

اق الِغوض وؿبت اعجٌ %78.40في اعجٌاق الِغوض اإلامىىخت للِؼاق اللام و   %68.37وسجل وؿبت 

                      هي وؿبت ملخبرة حلٕـ اهخمام البىْى بهظا الِؼاق .   ، اإلامىىخت للِؼاق الخاص

 الجض٘و الخالي اىضح طلٗ :

(الوحدة مليار  1008 – 1004هيكل القروض للقطاع املصرفي الجزائري ) 9  03الجدول رقم 

 .ديىار

 1008 1007 1006 1005 1004 السىواث 

 485.9 1 202.2 1 989.3 848.4 882.5 قروض للقطاع العام

 البىوك العموميت 9

 قروض مباشرة -

 شراء السىداث -

881.6 

811.3 

70.3 

847.3 

751.7 

95.6 

987.3 

900.1 

87.2 

1 200.3 

1 112.2 

88.1 

1 484.9 

1 400.3 

84.6 

 البىوك الخاصت 9

 قروض مباشرة -

 شراء سىداث -

0.9 

0.4 

0.5 

1.1 

0.0 

1.1 

2.0 

0.1 

1.9 

1.9 

0.0 

1.9 

1.0 

0.1 

0.9 

 599.2 1 411.9 1 214.4 1 055.7 1 896.4 قروض للقطاع الخاص

 البىوك العموميت 9

 قروض مباشرة -

 شراء السىداث -

765.3 

765.3 

0.0 

879.2 

874.7 

4.5 

964.0 

956.6 

4.4 

1 086.7 

1 081.7 

5.0 

1 227.1 

1 216.4 

10.7 

 البىوك الخاصت 9 

 قروض مباشرة -

 شراء سىداث -

131.1 

131.1 

0.0 

176.5 

176.4 

0.1 

250.4 

250.3 

0.1 

325.2 

325.1 

0.1 

372.1 

371.9 

0.2 

 085.1 3 614.1 2 203.7 2 904.1 1 778.9 1 اجمالي القروض
 جاعيش  2009 – 2008مللىماث مجملت مً جِاعيغ البىٗ الجؼااغ خ٘ى جؼىعاث الىطليت الىِضات و اإلااليت في الجؼااغ لؿىىاث  املصدر9

 .  2019حىيليت  17الاػالق 
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ح للِؼاق بضاات ججاوػ ًحها حجم الِغوض اإلامىىخت للِؼاق الخاص الحجم اإلامىى  2005مثلذ ؾىت          

حه الضولت مدى حشجيم اوكاء اإلارؾؿاث الصويرة و اإلاخىؾؼت ، الا أن مؿاهمت ى اللام ،هظا جؼامىا مم ج

زصىصا ، البىىْ الخاصت جبِى طليٌت مِاعهت بمثيالتها مً البىْى اللمىميت في مجا٘ مىذ الِغوض 

صالت الخلامالث بين الِؼاق اللام   بو هى مرقغ ك ب ك %1للِؼاق اللام ، خيث لم جخجاوػ  وؿبت مؿاهمتها 

مً حهت و طلٍ ألاصاء الاُخصاصي و اإلاالي زصىصا يلض أػمت البىْى الخاصت ، و البىْى الخاصيت 

أزغي ، أما هصيب البىْى للمرؾؿاث اللمىميت الظي ادض مً حلامل البىىْ الخاصت ملها مً الجهت 

ي أٓبر مً جلٗ التي مىدجها للِؼاق اللام خيث الِغوض اإلامىىخت للِؼاق الخاص ًه الخاصت مً احمالي 

                2007زال٘ الؿىىاث  %20لخخجاوػ وؿبت   %15في خضوص  2006و  2005جغاوخذ اليؿبت زال٘ ؾىتي 

 . 2009و  2008و 

مً هىا هغي أن البىْى اللمىميت ال جؼا٘ هي اإلام٘ى الغايس ي لالُخصاص الىػني و هظا عهم اهسٌاض          

زصتها مِابل اعجٌاق خصتها مِابل اعجٌاق زصت البىْى الخاصت التي جبِى هير مهخمت بالكٖل الالػم للمليت 

 جمىيل وكاػها في اللملياث ُصيرة ألاحل.

جم أصىلها مِاعهت مم البىىْ اللاإلايت الا أنها حسجل ما جؼا٘ البىْى الجؼااغيت حلاوع  مً صوغ ح         

 ُاامت البىىْ غيِع مً ؾىت ألخغي خيث جصضع البىٗ الخاعجي الجؼااغي اإلاؿخىي الاًجدؿىا في جغجيبها ك ب 

ٔان زامؿا ؾىت  2010الجؼااغيت ك ب الصليض الاًغيِع مدخال اإلاغجبت الثالثت ؾىت  هظا خؿب  و 2009 بلضما 

الخاعجي  ع الاقاعة أ البىٗبىٗ في اًغيِيا ٓما ججض 100ًظل الخىوؿيت أل   kapitalisما أصضعجه مجلت 

ٔان مً بين زمؿت بىْى حؼااغيت ازخلذ اإلاغاجب الخمؿت واللكغون ألاولب اًغيِيا .  1الجؼااغي 
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  املحققت في التىميت ىتائجاملطلب الثالث 9 ال 

لٌااضة ُغاعاث عايؿا  65مليىن ؾًٕ، ًسجل ػياصة ب  %  1.65 اهجاػ مليىن ؾًٕ ليصل الب هاات -

 ملياع صاىاع. 1.581الجمهىعيت مسصصا له هالي مالي اِضع ب 

مً  91.2ؾًٕ أي ما اِضع ب %  326.912الب  2009-2005وصل كضص الؿٖان اإلاىجؼة في الٌترة  -

 .2009البرهامج  الظي وكض الغايـ مً زالله حؿليم مليىن وخضة ؾٕىيت ؾىت 

ٔلم مً الكبٕت  67369ًيما اسص الهيأل الِاكضات ألاقوا٘ اللمىميت ًِض ؾمذ  بترميم و جؼىيغ  -

اث و بىاء   وخضة ًىيت. 1250الؼُغ

% ٓؤُص ى ُيمت لها 5.90جم حسجيل ملضالث همى مىحبت  للىاجج الضاز ي الخام الحِيِع التي بلوذ  -

و يلؼي طلٗ الب صضمت هٌؼيت و جغاحم  2009% ؾىت 1.60، ٓما بلوذ أصوى ُيمت  وهي  2005ؾىت 

 أؾلاع البترو٘ في ألاؾىاَ اللاإلايت .

حسجيل ملضالث همى مىحبت و أزغي ؾالبت لحصت الٌغص مً الىاجج الضاز ي الخام الحِيِع التي  -

 .2009% ؾىت -0.35،و أصوى ُيمت لها مً 2005% ٓؤُص ى ُيمت لها في ؾىت 4.16بلوذ 

الب  2005% ؾىت 15.30الت اإلاغجٌلت خيث اهسٌظذ مً مؿخىي جغاحم مدؿىؽ إلالضالث البؼ -

 .2009%ؾىت 10.2خضوص 

% ؾىت 4.90الب مؿخىي  2005% ؾىت 1.40اعجٌاق ملضالث الخطخم خيث اعجٌلذ ك ب مؿخىي  -

 2009.1% ؾىت 4.40، لختراحم الب خضوص 2008
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  . 1023-1020برهامج جوطيد الىمو الاقتصادي املبحث الثالث 9 

و زصص له مبلى مالي ضخم  اؾتهضًذ الحٖىمت  2011صزل خيز الخىٌيظ باإلاصاصًت ك ب ُاهىن ليىت          

 مً زال٘ هظا البرهامج اؾخٕما٘ اإلاكاعيم الٕبري الجاعي اهجاػها 

 .للبرهامج  ىتظرةاملطلب ألاول 9 الاهداف امل

ه الجؼااغ مىظ الاؾخِال٘ وهظا  2014-2010جؼلب البرهامج الخماس ي للخىميت           آبر مسؼؽ جىمىي حلًغ

مسخلٍ اإلاكاعيم التي اخظمجها و يهضي هظا البرهامج كمىما  إلهجاػ هـغا للوالي اإلاالي الٕبير  الظي اخم عصضه 

 الب جدِيّ هضًين عايؿيين : 

زاصت في ُؼاكاث الؿٕت الحضاضات و الؼَغ و اإلاياه و ُض  اؾخٕما٘ اإلاكاعيم الٕبري الجاعي اهجاػها -1

 .ملياع صوالع  130ملياع صج ما يلاص٘  9700زصص لظلٗ مبلى 

 1 . ملياع صوالع 156ملياع صاىاع اي خىالي  11534اػالَ مكاعيم خضاضة بمبلى   -2
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 ىط مً اإلاىُم :ز،مؤ 2010، الجؼااغ ، 2014 – 2010بيان احخماق مجلـ الىػعاء ، بغهامج الخىميت للٌترة   

//193.194.78.233.photos/gov/proar.pdf .php/ essid=05FDF 04a7e54f8a67afdao. :http 
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  البىوك في جمويل البرهامج. املطلب الثاوي 9 دور 

 و هظا ما 2014 – 2010بين  حلؼػث مرقغاث الاُخصاص الٕ ي بكٖل ااجا ع زال٘ ًترة ممخضة ما         

 اىضحه الجض٘و الخالي :

 ديىار . مليار الوحدة( 1023 – 1020)  في البىوك الجزائريت القروض هيكل9  04 رقم الجدول 

 1023 1022 1021 1022 1020 البيان

 608.7 1 423.4 1 361.6 1 363.0 1 311.0 1 القروض قصيرة اجل

 091.0 1 936.4 973.9 999.6 045.4 1 البىوك العموميت 

 517.7 487.0 387.7 363.4 265.6 البىوك الخاصت

 متوسطت روض ق

 طويلت اجل  و

1 955.7 2 361.7 2 924.0 3 731.1 4 894.2 

 621.1 4  521.0 3 742.2 2 194.4 2 790.4 1  العموميتالبىوك 

 273.1 210.1 181.8 167.3 165.3 الخاصت البىوك

 502.9 6 154.5 5 285.6 4 724.7 3  266.7 3 قروض ال مجموع 

قروض قصيرة حصت 

 اجل

40% 36.6% 31.8% 27.6% 24.7% 

حصت قروض طويلت 

 اجل

59% 63.4% 68.2% 72.4% 75.3% 

 17جاعيش الاػالق :  http://www.bank-of-algeria.dz/htmi/communicat13.htm، 108،ص  2013ك ب جِغيغ بىٗ الجؼااغ ؾبخمبر اعتمادا املصدر 9

 .2019حىيليت 

الاججاه الخصاكضي باليؿبت للٌغوض اإلاخىؾؼت والؼىيلت  2013هالخف مً زال٘ الجض٘و اهه في نهاات           

رة غوض ُصيِالاليؿبت ب %27.6 مً ُاام الٌغوض اإلاىػكت %72.4ضعها خصت وؿبيت ُالاحل والتي بلوذ 

 حل خيث بلوذغوض ػىيلت ألا ِال زصىصا الب الاعجٌاق في، ويلىص  2006 الاحل وهى اججاه ؿهغ  مىظ ؾىت

اإلاىػكت بالخصىص لخمىيل الاؾدثماعاث في ُؼاعي الؼاُت  2012في  %68.2 مِابل 2011في ؾىت  63.4%

 1.واإلااء

 

 

                                                           
1
حاملت اإلاؿيلت ، مظٓغة مِضمت طمً مخؼلباث الحص٘ى ك ب قهاصة ليؿاوـ في الللىم الاُخصاصات ، الىظام املصرفي الجزائري ص ػيخىوع ٓما٘ ،   

 .19،ص  2017 – 2016، 
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ضة الاؾغ في الاججاه الخصاكضي اإلاىحهت لخمىيل الؿًٕ لٌااألاحل غوض ػىيلت ِؾاهم الاعجٌاق في ال         

ع مليا259.1 الب 2011ملياع صاىاع في نهاات  216.9اهخِل حجم الٌغوض مً ، يلت  الاحلغوض مخىؾؼت وػى ِلل

 %18.6 ب الخىالي الثاهيت كؿىت اي همىا ُىيا لل ، 2013صاىاع في نهاات  307.4ملياع  ليبلى 2012صاىاع في نهاات 

غي ػ اإلاىػكت مً لألؾغ غوض الغهىيت ِحكٖل خصت ال، ك ب وحه الخصىص  2012في   %19.4و  2013ي ف

ابِى وكاغ  ، باللٕـ و ، زاصت ًيما اخللّ بمؿاهمت صىضَو الاصزاع  %95البىْى اللمىميت خصت ملخبرة 

بالغهم مً الىصابم  ، ال اؼا٘ طليٌا وؿبيا و، خضاثا الا غوض الغهىيت لألؾغ ِفي جىػيم الصاعي الخاصت اإلا

 .الضي الاؾغ  ؤةاإلالخبرة اإلالب

غوض مخىؾؼت و ػىيلت الاحل اإلاىػكت مً ػغي اإلاصاعي اللمىميت مؼغوخا ِمثلذ ال 2013في نهاات          

باليؿبت للمصاعي  2012 في نهاات %73.8مً مجمىق ُغوطها مِابل  %79غوض وؿبت ِاكاصة قغاء المجها 

ٔاهذ ُض بلوذ م ، الحصت الِغوض مخىؾؼت وػىيلت الاحلًان هظه ، الخاصت  ؿخىي ملخبر في نهاات التي 

 1 . 2011في %31.5و  2012في نهاات   %30.1 جضعيجها لخبلىجغاحلذ   %52بلوذ  2009
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أن هظا الخدؿً ابِى   3%ب  2013-2010ال٘ أع م ؾىىاث زُضع مخىؾؽ ملض٘ همى اُخصاصي          

طليٍ و هير مؿخضام هديجت اعجباغ مؿخىي ُؼاق اإلادغوُاث بالىـغ الب اإلاؿاهمت الٕبيرة و هيمىت هظا 

 الِؼاق في الىاجج اإلاد ي الاحمالي مِاعهت مم الِؼاكاث ألازغي.

وحىص جِاعب ما بين الؼياصة في اللمالت اليكؼت  ملض٘ البؼالت إلاؿخىياث زابخت جِغيبا هديجت ذلسج         

الا أن  2013-2010مىصب كمل بين ؾيخين 1052000مِاعهت باللمالت الكولت ًل ب الغهم مً زلّ خىالي 

،وبالخالي 1152000حجم اللمالت اليكؼت اعجٌم بما يكير الب ػياصة صافي الضازلين الجضص لؿَى اللمل بدىالي 

ٔافي ك ب ملض٘ البؼالت مِاعهت ببرامج جىػيض الىمى الاُخصاصي الؿابِت.ًان هظا البرامج لم ارز  غ بكٖل 

ٔالخِليل مً ح          جم جمًٕ الاُخصاص الجؼااغي طمً هظا البرهامج مً جدؿين حملت مً ألاوطاق 

ااع في اإلايزان 2014ملياع ؾىت  0.59اإلايزان الخجاعي ًااع ابلى  ِّٓىا خ 2013ؾىت  9.8البؼالت ب  ًو

ملياع صوالع مم  3.39،و جدؿين في حجم اإلاضاىهيت الخاعحيت ب 2013ملياع صوالع ؾىت  0.13اإلاضًىكاث بلى 

، الضازليت و الخاعحيت زمً جىحهاث الضولت هدى 2012ؾىت  190.66اخخياػاث مً اللمالث ألاحىبيت بلوذ 

غجهلظي جدِيّ الخىميت الا ان البلع الازغ ال اىـغ للىاُم الاُخصاصي الجضاض ا                    بغامج الاصالح  ًو

يت و ليؿذ أصاة لخدِيّ  و الاؾدثماعاث بىٌـ اإلاىـاع و طلٗ باكخباع الخىاػن الضاز ي و الخاعجي خالث ؿًغ

 1. ُلألأهضاي ُاكضات و أؾاؾيت و لم حؿاهم في جدٌيز الىمى وزلّ الكغوغ الظغوعيت 
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بيذ الحٖىمت بغهامجا  2001في اػاع اؾخٕما٘ كمليت الخىميت التي كمضث الضولت الب جىٌيظها مؼلم          

حضاضا لإلولاف الِؼاكاث التي ال ػالذ في ُيض الاهجاػ  و اللمل ك ب جؼبيّ مداوالث حضاضة بإمٖانها الجهىض 

بٌظل  2019 – 2015ؿيض البرهامج اللمىمع لالؾدثماع للٌترة اإلامخضة بين باالُخصاص الىػني و ؾيخم جج

ملياع ص ج ، وصاىن  5.600ملياع صوالع و أعصضة صىضَو طبؽ الااغاصاث اإلاِضعة  200اخخياػع صغي اىاهؼ 

 زاعحيت مىلضمت جِغيبا.

 .البرهامج املىتظرة من هداف املطلب ألاول 9 ألا 

 :إلب جدِيّ ما ا ي  2019-2015لخىميت ل هظا البرهامجهضي ي         

 . الخاماللمل ك ب إخضار همى ُىي للىاجج الضاز ي  -

 . اإلادغوُاثجىىيم الاُخصاص وهمى الصاصعاث زاعج  -

 . قولاؾخدضار مىاصب  -

% مم مىاصلت الؿياؾت الاحخماكيت للحٖىمت كبر جغقيض جدىيالث الاحخماكيت وصكم 7اؾتهضاي بلىن وؿبت  -

 .الؼبِاث اإلادغومت 

يت وجٖىيً ألاػغ واليض اللاملت  إاالء كىاات زاصت للخٖىيً وجىكيت اإلاىاعص البكغيت مً زال٘ حشجيم وجُغ

 . اإلارهلت

  . ةللثروحشجيم الاؾدثماع اإلاىخج اإلادضر  -

يت حجم ألاوكؼت الاُخصاصات الِاامت ك ب اإلادغوُاث والخٕىىلىحيا الِىيت حجم اإلارؾؿاث  -   . اإلاصوغةجُغ

يت الكغآت بين الِؼاق اللام والخاصت مد ي أم  -  . أحىبيجدؿين مىار ألاكما٘ واللمل ك ب جُغ

ؼي ك ب الِغاع مً أحل طمان كصغهت ؤلاصاعة الاُخصاصات ومٖاًدت البيروُغاػيت وإػٌاء الؼابم الالم - ٓغ

 1و مً أحل جدؿيض الاهضاي.  زضمت كمىميت حيضة

 الىتائج املحققت في التىميت.9  وياملطلب الثا

ملياع صوالع ، الكخباعه بغهامج  262ان اإلاسؼؽ الخماس ي للخىميت الظي عصضث له الضولت مدى          

ملياع صوالع مم مىذ ألاوليت لخدؿين  52.4اإلااليت ُضعه اؾدثماعاث كمىميت جِترض ملضال ؾىىيا للمسصصاث 

                                                           
1
 . 308، ص  2016،  16الجىصي صؼىعي ، الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼااغ ،مجلت الباخث ، حاملت وعُلت ،الجؼااغ ،كضص   
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ّ يِ.. الخ جدؿغوي مليكت الؿٖان في ُؼاكاث الؿًٕ ، التربيت ، الصحت ، اإلااء ، الٕهغباء ، الواػ .

 مجمىكت مً الىخااج : 

 اخضار همى ُىي للىاجج الضاز ي الخام. -1

 جىىيم الاُخصاص و همى الصاصعاث زاعج اإلادغوُاث. -2

 مىاصب الكول. اؾخدضار -3

مم مىاصلت الؿياؾت الاحخماكيت للحٖىمت كبر جغقيض  %7اؾتهضاي بلىن وؿبت همى اُخصاصي  -4

 الخدىيالث الاحخماكيت و صكم الؼبِاث اإلادغومت.

يت و حشجم و جٖىيً ألاػغ و اليض اللاملت اإلارهلت  -5  و اكؼاء كىاات زاصت للخٖىيً.جُغ

يت الاوكؼت الاُخصاصات الِاامت ك ب اإلا -6 ت و الخٕىىلىحيا الِىيت و صكم اإلارؾؿاث اإلاصوغة.جُغ  لًغ

غ اللِاع و الِغوض ..الخ. -7  جدؿً مىار ألاكما٘ مً زال٘ جبؿيؽ الاحغاءاث و جًى

 1كصغهت الاصاعة الاُخصاصات . -8
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 إمٖاهيت كضم إلب كامت بصٌت الاُخصاصات ؤلاصالخاث ببرهامج اإلاخللِت الضعاؾت هخااج حكير                 

٘  و ٔاي همى جدِيّ  لإلصالخاث اإلاخىاطلت الىجيرة إلب الظلٍ هظا إعحاق امًٕ و ، اإلادضصة آلاحا٘ في مِبى

 . الٕ ي الاُخصاص ؾياؾاث طلٍ و   الاُخصاصات

٘  البرهامج جىٌيظ ؾبِذ التي الاُخصاصات الىطليت إلب بالىـغ و                       الاُخصاصي ؤلاولاف صكم بغهامج ألاو

٘  امًٕ ًاهه ، والخاعحيت الضازليت للخىاػهاث الاُخصاصات اإلارقغاث الىاخيت مً زاصت و  هظا بؤن الِى

 ، الخىمىيت اإلاكاعيم و البرامج زال٘ مً الجؼااغ في الاُخصاصي اليكاغ إلب  ؤلاولاف إكاصة في ؾاهم اإلاسؼؽ

م هى مىه والهضي ، الاُخصاصي ألاصاء في الخدؿً وجيرة لدؿخمغ ااجابيت مرقغاث البرهامج هظا سجل لِض  ًع

 .  البؼالت ملضالث جسٌيع و الاُخصاصي الىمى

 زال٘ ،مً بغهامج في مباقغجه جم ُض ما ليىاصل 2009 – 2005 الىمى لضكم الخٕمي ي البرهامج حاء إط         

 الاهخلاف صكم بغهامج في اإلاسجلت لىِااع ججاوػ  إلب تهضي ٔاهذ التي الطخمت اإلااليت اإلاسصصاث

 . الاُخصاصي

 ص ملياع 21214 ُضعه مالي مبلى لهظا زصص ًِض 2014 – 2010 الاُخصاصي الىمى جىػيض بغهامج ليليه         

 . صوالع ملياع 286 يلاص٘ ما ج

 في اإلادِِت الااجابيت للمرقغاث هـغا و الؿابِت للبرامج ٓخٕملت 2019 - 2015 الخماس ي اإلاسؼؽ حاء         

 الىػني الاُخصاص صكم أحل مً الخىمىيت البرامج ؾلؿلت مىاصلت الحٖىمت ُغعث الخىمىيت البرامج أاؼاع

 . الخىميت وجدِيّ
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عي   8811خاغذ الجشائز سلسلت من الاضالخاث ابخداء من سىت           من خالل مزاحعت الاؾار الدشَز

جي من همـ الاقخطاد املخؿـ الى  والقاهىوي املخعلق بالقؿاع العام والخاص وابدث رغبت في الخدىل الخدٍر

ت و ضىال الى  اقخطاد السىق وهى ما ٌعد بداًت اهفخاح الاقخطاد و جفػُل أدواث السىق على ألادواث الاداٍر

 .    1088الى  1008سُاست الاوعاش الاقخطادي التي ؾبقتها الجشائز ابخداء من 

في هذه السىىاث الاخيرة  عزفذ الجشائز 1000مع العىدة الى اسخقزار الاقخطاد الكلي في سىت و           

 ملسخمز خارج قؿاع املدزوقاث جدذي وافالىمى القى  ، اقخطادًت ومالُت مخِىت ثداءاو أ اسخقزار كلُا متزاًدا

خىمُت والخدكم في والبرهامج الخكمُلي لدعم الىمى والبرهامج الخماس ي لل ، هامج الاوعاش الاقخطاديجأثير  بز 

ش الخطخم والخع الىاضح للىغعُت املالُت الخارحُت كلها عىامل حشهد على مخاهت الاقخطاد الىؾني وقد  ٍش

د ملىارد  املدزوقاث في حسدً املدزوقاث والدسُير الحذربأسعار فُما ًخعلق  يلساهم املدُـ الدولي املىا

ت بزهامج الاوعاش الاقخطادي للفترة   - 1008الدًىن الخارحُت وكذا ضخ مبالغ مالُت ضخمت للبرامج الخىمٍى

 1082 – 1080، وبزهامج جىؾُد الىمى  1008 1002- والبرهامج الخكمُلي لدعم الىمى الاقخطادي للفترة  1002

وقد خققذ هذه البرامج هخائج اًجابُت على ضعُد  1088 – 1082والبرهامج الخماس ي للخىمُت للفترة  ،

قطىر او الىقائظ خُث لم  الاقخطاد الكلي وكذا في معدالث البؿالت الا اهىا ال ججشم بعدم وحىد بعؼ ال

ت ولغاًت الُىم  جدقق الاهداف املزحىة وال جشال مىاؾق فُت والصحزاٍو عدًدة من الىؾن خاضت املىاؾق الٍز

شزوؽ العِش فهي في خالت خزمان وتهمِش من خُث املزافق  العمىمُت  الشغل  الغاس  والكهزباء  ألدوىجفخقز 

 .الخ....

 نتائج البحث :

 من خالل هذا البدث  أمكىىا الخىضل الى حملت الىخائج الخالُت :

و بفػل حشجُع الاسدثمار  1088لغاًت  1008ادي كان اًجابُا على مسخىي سىىاث الاوعاش الاقخط -

الخاص الىؾني و ألاحىبي و جزاحع وسب الخطخم و جقلُظ خد املدًىهُت ، وجزاحع وسب البؿالت كلها 

 عىامل ساعدث البالد على جدقُق الاسخقزار على مسخىي الاقخطاد ككل .

ت خالل الفترة  - ت التي اعخمدتها الدولت الجشائٍز مساهمت  1088 – 1008ساهمذ البرامج  الخىمٍى

و بزهامج مىاضب اًجابُت ، من خالل بزامج الدشغُل املؿبقت مثل مؤسساث عقىد ما قبل الدشغُل 

 الشغل املىسمُت ،جقلُظ معدل البؿالت .
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 ثوصيات البحث :

و الشراعي و السُاخت  من خالل جىحُه فعال للمىارد و جأهُل  غزورة الاهخمام بالقؿاع الفالحي -

 الشباب في هذا املجال ألحل خلق مىاضب شغل مهمت .

 غزورة وحىد هُئت خكىمُت حعمل على جؿبُق سُاست الاوعاش على أرع الىاقع. -

 حشجُع مشزوعاث القؿاع الخاص و اسالت العىائق البيروقزاؾُت. -

 افاق البحث :

ع الاقخطادي خارج قؿاع املدزوقاث .أهمُت بزامج  -  الاوعاش في الخىَى

 سُاست الاوعاش الاقخطادي على القؿاع الفالحي. -
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 املراجع

:كتب   

 . 1002العِعىي ،التىمُت في عالم متغير،داس الؽشوق ، اللاهشة،  إبشاهُم -

بشج ، التىمُت الاكتصادًت و التطبُم العملي لها، في الفله الاظالمي، داس  إظماعُلأحمذ محمذ  -

تالجامعت الجذًذة ،  . 1023 -،1022 إلاظىىذٍس

 . 2885ظت العشبُت ، بيروث ،ههاؼم ،مزهشاث في الىلىد و البىىن ،داس الن إظماعُل -

 . 2868، 1حعين عمش ، مىظىعت املصطلحاث الاكتصادًت ،داس الؽشوق ،حذة ،الطبعت  -

 بذون رهش العىت . ،ؼبىت الالىهت، خؽِب حالل ،الىمى الاكتصادي -

اطشاث في اكتصاد البىىن ،دًىان املطبىعاث الجامعُت ،الطبعت حم ؼاهش اللضوٍني، -

 1007الشابعت،الجضائش،

 .1002الطاهش لطشػ ، جلىُاث البىىن ،دًىان املطبىعاث الجامعُت ،بً عىىىن ، الجضائش،  -

ت ، العالكاث الاكتصادًت الذولُت، ي،عادل أحمذ حؽِش  -  . 1000داس الجامعت الجذًذة ،الاظىىذٍس

 . 1006عبذ املطلب عبذ الحمُذ،اكتصادًاث الىلىد و البىىن ،الذاس الجامعُت مصش ، -

في، -  1007أظاظُاث التىمُت و التخطُط الاكتصادي ، اللاهشة ، عبذ الهادي ظٍى

ذة بخضاس ٌعذل ،جلىُاث و ظُاظاث التع - طبىعاث الجامعُت ،الجضائش دًىان املُير املصشفي ،فٍش

 .1004، 2،الطبعت 

خ  - ً بيرهض ، دوهالذ ظىىدحشاط ،اكتصادًاث التىمُت ، داس املٍش ماليى لم حُابض ،ماًيل سومش داٍو

 . 2884لليؽش،

 .2872محمذ احمذ الذوسي ،محاطشاث في الاكتصاد البترولي،دًىان املطبىعاث الجامعُت،الجضائش  -

 . 1004البىىن ، داس الجامعت الجذًذة ، مصش ، إداسةالعلطان ، أهىاس محمذ ظعُذ  -

اث وظُاظاث و مىطىعاث( ،داس وائل لليؽش و التىصَع   - ش ي ،التىمُت الاكتصادًت )هظٍش مذحت اللَش

،1006. 
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:مذكرات    

ع باؼىػ - -  الحصىل  متطلباث طمً ملذمت مزهشةالاكتصادًت  التىمُت في ودوسها الجضائش في الىبري  حمُذ،املؽاَس

1022-1020 الجضائش، ،حامعت الاكتصادًت العلىم في املاحعتر ؼهادة على   . 

ت للبرامج جحلُلُت إحصائُت ،دساظت دواجي حعاًً خذًجت - -  الفترة خالل بالجضائش العمالت على أثشها و التىمٍى

 بً الحمُذ عبذ حامعت. الاكتصادًت العلىم في املاظتر ؼهادة لىُل متطلباث طمً ملذمت مزهشة ،1002-1003

1023-1022، بادٌغ   

 الاكتصادًت العلىم في اللِعاوغ ؼهادة هُل متطلباث طمً جخشج ،مزهشة البىىُت ،اللشوض أحمذ ظُذ صبىحت - -

1008 – 1007، ،معتغاهم بادٌغ بً الحمُذ عبذ ،حامعت  . 

 الجضائش حامعت الاكتصادًت العلىم في  ماحعتر مزهشة ، افاق و واكع الجضائش في الاكتصادي الاوعاػ باًت ظاعى - -

1007_1008  . 

ت البرامج ،اثش هىال شجاعت - -  ملذمت ،مزهشة1024-1020 الفترة خالل الجضائش في التؽغُل ظُاظاث على التىمٍى

1026_1025  باملعُلت بىطُاف محمذ حامعت الاكتصادًت، العلىم في أوادًمي ماظتر ؼهادة هُل متطلباث طمً   

ل وظُلت لعبتي - - ع ائع$و لذساظت الجىىب صىذوق  إطاس في املحلُت التىمُت ،جمٍى ت املؽاَس  بعىشة، والًت في التىمٍى

1004، ،بعىشة خُظش محمذ حامعت،  ماحعتر  مزهشة  . 

ت البىىن ،دوس  حلُمت هاجي - - ل في التجاٍس  ؼهادة هُل متطلباث طمً ملذمت ،مزهشة الاكتصادًت التىمُت جمٍى

1025 -1024، بعىشة خُظش، محمذ حامعت مالُت هلىد ،جخصص الاكتصادًت العلىم في املاظتر  . 

ل في البىىن ،دوس  ظهام ًحي - -  العلىم في املاظتر ؼهادة لىُل متطلباث طمً ملذمت ،مزهشة الخاسحُت التجاسة جمٍى

ت 1022 – 1020،معتغاهم، بادٌغ بً الحمُذ عبذ ،حامعت التجاٍس  . 

ل ،دوس  هىال حمعىن  -   -  ؼهادة على الحصىل  متطلباث طمً ملذمت ،مزهشة الاكتصادًت التىمُت في املصشفي التمٍى

، 1004 – 1003، الجضائش ،حامعت الاكتصادًت العلىم في املاحعتر  

تىوي د - -  في لِعاوغ ؼهادة على الحصىل  متطلباث طمً ملذمت مزهشة ، الجضائشي  املصشفي الىظام ، همال ٍص

. 1026 – 1025 ، املعُلت ،حامعت الاكتصادًت العلىم  

  ملتقيات :

 في الاكتصادًت إلاصالحاث حىل  ألاول  الىطني امللتلى الاكتصادًت، إلاصالحاث الاحتماعي عبى،ألاداء حاج ؼشفاوي  -

لُت املماسظت و الجضائش ل 12-10 التعٍى .ببؽاس الجامعي املشهض ، 1003 افٍش  
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 املواقع :  

املىكع عً هلال ألاول  الىصٍش بىابت  :.  http://www.premier-ministre 

la reveu de sonatrach .n61.lentrerire sontrach . mars 2010. p 

الاهترهت ؼبىت على الىلل لىصاسة الشظمي املىكع  

www.premier.ministre.you.dz/avabe/india/pdf/textreEssentiel/prugpilar/progeroissance.pd

f . 

 مجالت:

 إلاوعاهُت العلىم املحذودة،مجلت الىتائج و امليؽىدة ألاهذاف بين التىمُت بشامج ، خلىط فىصٍت - -

ً التاظع ،العذد 1022 ،فُفشي  ،بعىشة خُظش محمذ ،حامعت العؽٍش    

-1000 الفترة في الجضائش في املطبلت الاكتصادي إلاوعاػ لعُاظت جلُُمُت دساظت" هبُل بىفلُح - -

1022 الجضائش حامعت. التاظع العذد. ألاظاظُت و الاحتماعُت الذساظاث ألاوادًمُت 1020  . 

 ،عذد ،الجضائش وسكلت حامعت ، الباحث ،مجلت الجضائش في املعتذامت التىمُت ، صطىسي الجىدي - -

25،1025 .   

:جرائد  

 . 1004 لعىت التىمُلي املالُت كاهىن  املتظمً  ألامش ملؽشوع" مذلِغ مشاد" العُذ املالُت وصٍش عشض

ذة . 1004 أهتىبش 258928 سكم الشابعت ،العىت الىطني الؽعبي املجلغ ملذاوالث الشظمُت الجٍش   

  ملفات :

ل سئاظت مصالح ، الاكتصادي الىمى لذعم التىمُلي البرهامج ملف . 1004 امليىهت،افٍش  

ت الحيىمت سئاظت مصالح، 1003- 1002 الاكتصادي إلاوعاػ دعم بشهامج ملف . الجضائٍش  

1020اوث الجمهىسٍت لشئاظت الشظمي الاهترهت مىكع 1023-1020 للتىمُت الخامغ البرهامج"  ملف .  
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