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سياسة اإلنفاق الحكومي االستثماري و أثرها 
 (2017-1990)على التشغيل حالة الجزائر 



 ؤلاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء

م  بؿم هللا الغخمان الغخُم والهالة والؿالم على هبِىا الىٍغ

م  عب احعل َظا العمل نالخا لىحهً الىٍغ

  الؼهُــــــــــــــــــــت الُاَــــــــــــــــــــــغة ، ًا نضعا عخبا ياكذ بي الضهُا بعضٍؤبــــــــــــــــــــــــــــيبلى عوح 

م العلم، وحعىيني  فغاق  بلى مً خهضث ألاقىان عً صعبي لخمهض لي ٍَغ

ا وعػكها الصخت والعافُتؤمـــــــــــــيالغالي،    الخبِبت ؤَاٌ هللا في عمَغ

مـــــــــــــــــــــت هـبُـــــــــــــــــــــغا نغُــــــــــــــــــــــــغا  بلى هـــــــــــــل العائلــــــــــــــــــــــت الىٍغ

 بلى ول مً ؤهاع قمعت في صعبي ووان لي ؾىضا وعىها

 بلى ول الؿاصة ألاؾاجــــظة الىغام،ماَـــغ ومؿاعــــض اإلااَــــغ ولجىــــــت اإلاىاككـت

 بلى هـــــــــــــــل ألاؾــــــــــــــــــــغة العلمُــــــــــــــــــت

 .ؤَــــــــــــــــــــــــــــــضي َــــــــــــــــــــــــظا الــــــــــــــــــــــــــعمل اإلاخىايــــــــــــــــــــــــع 

 .بـــــــــغوبـــــــــــــت .ف  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قـىـــــــــــــــــــــغ و جلضًــــــــــــــــــــــــــغ

 ؤلف خمض وقىغ هلل حعالى الظي بدمضٍ جخم الهالخاث، اللهم لً الخمض هما ًيبغي 

 .لجالٌ وحهً وعظُم ؾلُاهً وعلى مياهً على جىفُلً لي إلهجاػ َظا العمل 

ل الكىغ بلى اإلاكغف على َظا العمل  ض مً الخلضًغ و الامخىان ؤجلضم بجٍؼ   بمٍؼ

 بــــــىظغاف الجُــــــــــاللي. ص

ولمت قىغ و عغفـــــــــان وجلضًغ بلى مؿاعض اإلاكغف، الظي وان ؾعُه مكىىعا وعُاٍئ 

وفحرا ، ومؿاعضجه هثُفت، وجىحيهه زالو، والظي وان نبىعا معي ووفم بلى خض هبحر 

ت لضي، مؿاعض اإلاكغف مت واإلاعىٍى  في عفع العٍؼ

ــــــــــــــضان خــــــــــــــــاج. ص  بً ٍػ

غوخت   .ول الخلضًـــغ والكىــــــغ بلى ؤعًاء اللجىت الظًً وافلىا على مىاككت َظٍ ألَا
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: اإلالضمـــت العامـــــت

حٗاوي مٗٓم الضو٫ مً مك٩لت البُالت التي حٗخبر مً ؤزُغ اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت طاث            

خ٣ُ٣ي ٖلى اؾخ٣غاع  ألازغ الؿلبي الٟخا٥ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث، وزانت ال٣ٟحرة مجها، إلاا لها مً تهضًض

. الىٓام ال٨لي للضولت

٣ٞض ٧اهذ وال جؼا٫ َظٍ اإلاك٩لت حك٩ل َاظؿا ل٩ل الضو٫ التي حٗاوي مجها، بازخالٝ ؤهٓمتها 

والاظخماُٖت والؿُاؾُت، والجؼاثغ هي ألازغي جهى٠ يمً ٢اثمت جل٪ الضو٫ التي َاإلاا سجلذ  الا٢خهاصًت

 .مٗضالث مغجٟٗت و مسُٟت للبُالت، والتي باجذ حك٩ل الكٛل الكاٚل لها

وال ق٪ ؤًًا في ؤن مىيٕى الدكُٛل َى آلازغ ٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت مً زال٫ صوعٍ الىاؾ٘ في 

الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع الاظخماعي والا٢خهاصي وختى الؿُاسخي، ألامغ الظي ًدخم ٖلى مخسظي ال٣غاع الاَخمام 

به ؤ٦ثر مً ؤظل مىاظهت جٟصخي ٣ٞغ الٗمالت، وفي َظا الؿُا١ اهخهجذ الجؼاثغ ٖضة بنالخاث ا٢خهاصًت 

ت مىظ الاؾخ٣ال٫، مً زال٫ وي٘  ٤ عؾم مسُُاث جىمٍى جي، ًٖ ٍَغ مداولت مجها الجهىى باال٢خهاص الَى

الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للىمىطط الخىمىي ٢هض بزغاط البالص مً خل٣ت ال٣ٟغ و الخض مً مٗض٫ البُالت، مٗخمضة في 

طل٪ ٖلى ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي، الظي ٌٗخبر وؾُلت ٞٗالت مً بحن وؾاثل الؿُاؾت اإلاالُت، التي 

٤ آلُاث خضًشت مخبٗت مً َٝغ الخ٩ىمت، وجبجي ؤَضاٞا  تهضٝ بلى جغقُض ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الٗام،ًٖ ٍَغ

واضخت، جم٨ً الضولت مً الخد٨م في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و اؾخٛال٫ ؤمشل للمىاعص اإلاالُت اإلاخاخت و جد٤ُ٣ 

اصة الىمى الا٢خهاصي،  اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي زانت الاؾدشماعي جاصي خخما بلى ٍػ الاؾخ٣غاع اإلايكىص، ألن ٍػ

ت ظا خؿب ألا٩ٞاع ال٨جًز  .واعجٟإ مٗض٫ الدكُٛل ٞالخ٣لُو مً مٗض٫ البُالت، َو

ظا عاظ٘ بلى ؾُاؾت  اث الدكُٛل،َو ت ج٣ضما خؿىا في مؿخٍى قهضث الجؼاثغ في الؿىىاث الٟاَع

بت مجها في بًجاص  ؤلاهٟا١ الخىؾُٗت التي اهخهجتها ؤهظا٥ التي تهضٝ بلى زل٤ ؤ٦بر ٖضص إلاىانب الكٛل، ٚع

ؾُاؾت حكُٛل حُٛي الى٣و ال٨بحر في مىانب الٗمل و جصخُذ ؤلازخالالث الىاضخت في ؾىء حؿُحر ؾى١ 

ت ٧ل ال٣ُاٖاث وبالخهىم ال٣ُإ الٟالحي والهىاعي َظا  الكٛل،٣ٞض اؾتهضٞذ جل٪ اإلاسُُاث الخىمٍى

ظلب ؤ٦بر ٖضص للٗما٫ م٣اعهت بال٣ُإ الؼعاعي ، و ٨ٌٗـ بضعظت ٖالُت ٞٗالُت الخ٩ىمت  ألازحر الظي جم٨ً مً

 .في الخإزحر ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي

ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي َى وؾُلت جبحن ؤزغ جضزل الضولت في الا٢خهاص بٗضما ٧ان صوعَا ٣ًخهغ 

اث الدكُٛل و امخهام مٗضالث البُالت  ا في مؿخٍى ٖلى اإلاغا٢بت، و ٞٗال ٧ان لخضزلها ْهىع ج٣ضما ملخْى

ان ما بضؤث ألاويإ في الخضَىع هدُجت خضة ألاػمت الا٢خهاصًت، .وجدؿً اإلااقغاث ال٩لُت لال٢خهاص  ل٨ً ؾٖغ

بؿبب الاهسٟاى الكضًض في ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، ٞى٢ٟذ الجؼاثغ ٖاظؼة ًٖ ؾض سٛغة َظا الى٣و في اإلاىاعص 



 

  ب
 

ت، هٓغا لٗضم وظىص بًغاصاث بضًلت للمدغو٢اث ،مما ظٗلها حٛغ١ في  ٘ الاؾدشماٍع اإلاالُت واؾخ٨ما٫ اإلاكاَع

ا الؿلبي ٖلى الا٢خهاص واضخا زانت في ؾىىاث الدؿُٗيُاث،ججلى في  ؤػماث ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٧ان ؤزَغ

ل  ل الخاعجي، و العجؼ ًٖ جمٍى اث و ه٣و مهاصع الخمٍى بز٣الها بالضًىن بؿبب عجؼ محزان اإلاضٖٞى

اصة ها٢ىؽ زُغ جٟصخي آلاٞاث الاظخماُٖت  الاؾدشماعاث والتراظ٘ اإلالخّى في زل٤ مىانب الكٛل و بالخالي ٍػ

بؿبب التزاًض اإلالخّى في مٗضالث البُالت، وللخغوط مً َظا الىي٘ عاخذ الجؼاثغ جبدض ًٖ ؤهج٘ الُغ١ 

مغة ؤزغي للخهضي لهظٍ ألاػمت، مً زال٫ بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي زانت الاؾدشماعي،ببظ٫ 

 ؤ٦ثر هجاٖت ، لخد٤ُ٣ ٢ٟؼة 2001مجهىصاث ظباعة في مجا٫ الخىمُت بةجبإ بغامج بوٗاف ابخضاء مً ؾىت 

٤ جسهُو مبالٜ مالُت ضخمت ل٩ل ال٣ُاٖاث، مجها ُت في الا٢خهاص ًٖ ٍَغ ؤلاوعاف  "بغهامج: هٖى

لُه مباقغة البرهامج الشاوي 2004 بلى ٚاًت ؾىت 2001الظي اجسظجه ٖلى َى٫ اإلاضة مً ؾىت " الاكخهاصي  ، ٍو

وازخخمذ جل٪ البرامج "البرهامج الخىمُلي لضعم الىمى" اإلاىؾىم بـــــ2009 بلى ٚاًت ؾىت 2005بضءا مً ؾىت 

ؼ الىمى الاكخهاصي " الىاٖضة ببرهامج ، و ٧اهذ جل٪ البرامج 2014 بلى ٚاًت 2010الظي امخض مىظ ؾىت "حعٍؼ

ت الىي٘ الا٢خهاصي اإلاخًغع  وبنالح ؤلازخالالث، ٦ما ال ًم٨ً  مخخالُت خغنا مً الضولت ٖلى الدؿٕغ في حؿٍى

غ ؾى١ الكٛل، ٣ٞض ؾُغث همىطحا اكخهاصًا  به٩اع ًٞل الضولت واإلاجهىصاث التي بظلتها في ؾبُل جٍُى

الظي زهو له مبلٛا مالُا مٗخبرا بُٛت اؾتهضاٝ مٗضالث همى مغجٟٗت، 2019-2015حضًضا على ٌَى الفترة 

و٢ض وانلذ الخ٩ىمت الاَخمام بالبيُت الخدخُت مً ؤظل جدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت للؿ٩ان، ومً زال٫ َظا 

البرهامج جم اؾخدضار مىانب قٛل ظضًضة ،وج٣لُو مٗخبر في مٗضالث البُالت، ل٨ً اٖخماص الجؼاثغ اإلاٍٟغ 

ٖلى الهاصعاث الىُُٟت، ًجٗلها صاثما في خالت الالآمان وؤلالؾخ٣غاع ،وؤ٦ثر ٖغيت للهضماث ؾىاء الضازلُت 

 بلى 2014ؤو الخاعظُت مجها، ٞٓهىع َٟغة الىِٟ والاهسٟاى اإلادؿىؽ في ؾٗغ البرمُل الظي بضء مىظ ؾىت 

ٚاًت الُىم خخم ٖلحها اهتهاط ؾُاؾت به٨ماقُت ج٣كُٟت، مؿاًغة للىي٘ الخالي، مما ظٗل ؾُاؾت ؤلاهٟا١ 

الخ٩ىمي الاؾدشماعي ج٠٣ ٣ُٖمت، ٖاظؼة ًٖ الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاخمشلت في جىؾُ٘ ؾى١ الدكُٛل 

في الجؼاثغ وال حؿخجُب إلاخُلباث ؾى١ الكٛل اإلاؿخعجلت، ل٨ً وم٘ ٧ل َظا جب٣ى جل٪ الؿُاؾت ؾالح 

م ٧ل َظا بال ؤهه ال بضًل للجؼاثغ في يمان  الخ٩ىمت في الخهضي لألػماث الاظخماُٖت وبىاء ا٢خهاص ٢ىي ،و ٚع

خماص ٖلى ناصعاث اإلادغو٢اث، و جبجي ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي للخإزحر ٖلى  اؾخضامتها اإلاالُت بااٖل

٤ اجساط بظغاءاث مجضًت للخض مً البُالت، والاَخمام ؤ٦ثر باالؾدشماع في البيُت  ؾى١ الكٛل ٞحها ًٖ ٍَغ

 .الخدخُت ومسخل٠ الاؾدشماعاث اإلاغبدت التي ًم٨ً مً زاللها اؾدُٗاب ؤ٦بر ٢ضع مً الُض الٗاملت اإلاكٛلت 
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 ٌ عالكت ؤلاهفاق الخىىمي  و بىاء على ما جم طهٍغ ؾابلا، ًمىً َغح ؤلاقيالُت الخالُت التي جخمدىع خى

 :الاؾدثماعي بالدكغُل و ؤَم الخإزحراث التي ًمىً ؤن ًدضثها علُه  في الجؼائغ هما ًلي

 ما مضي جإزحر ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على ؾىق الدكغُل في الجؼائغ؟ 

ُت هيؤؾئلتوجخٟٕغ مً َظٍ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت التي ًداو٫ البدض ؤلاظابت ٖلحها ٖضة  :  ٖٞغ

 ما مضي ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاالُت اهُال٢ا مً ؤصاة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي؟ -

َل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؾُاؾت ؤلانالح الا٢خهاصي التي اهخهجتها الجؼاثغ زال٫ الٟترة ألازحرة خ٣٣ذ  -

 ؤَضاٞها زانت في ؾى١ الدكُٛل؟ وما َى وا٢ٗه وجُلٗاجه ؟

 ٠ُ٦ ًم٨ً جهىع الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي وؾُاؾت الدكُٛل ؟ -

ض مً حجم الدكُٛل في الجؼاثغ؟ -  بلى ؤي مضي ًم٨ً ألصاء ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ؤن ًٍؼ

 :الفغيُاث

جلٗب الى٣ٟاث الٗامت وزانت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي صوع َام في الخإزحر ٖلى اإلاخٛحراث  -

الا٢خهاصًت، ووؾُلت ٖالط إلزخالالث الخىاػن في ؾى١ الكٛل، ومً ؤظل طل٪ خضصث الخ٩ىمت 

اتها ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام هدُجت الاهسٟاى ال٨بحر في ٖاثضاث الىِٟ  ت يمً ؤولٍى الجؼاثٍغ

ت ألا٦ثر بهخاظُت ٘ الاؾدشماٍع  .وطل٪ مً ؤظل الخض مً َضع اإلاا٫ الٗام وجىظحهه للمكاَع

ت ظضاعتها في الخض مً البُالت  - ل٣ض ؤزبدذ ججاعب ؤلاوٗاف اإلاىخهجت ؾاب٣ا مً ٢بل الضولت الجؼاثٍغ

محزاهُت الضولت واٖخماص الجؼاثغ بهٟت مُل٣ت ٖلى الٗاثضاث  وػٍاصة مٗضالث الدكُٛل ،بال ؤن العجؼ في

ان الىابٌ ال٢خهاصَا ًجٗلها صاثما ٖغيت للهضماث والهؼاث هدُجت  ُٗت التي حٗخبر الكٍغ الَغ

٠٣ خاظؼا ؤمام طل٪، ٣ٞض قهض ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ ؾلؿلت  ا ٍو ٗت في ؤؾٗاَع للخٛحراث الؿَغ

 .مً الخٗثراث بؿبب ظملت مً الخٛحراث ؤزغث ٖلُه ؾلبا و بًجابا

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي زانت في ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت  - َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن ٍػ

 .الخدخُت ومٗضالث الدكُٛل

اصة  - لؿُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جإزحر ٖلى الُلب ال٨لي وحؿاٖض ٖلى حصجُ٘ ؤلاهخاط ٍٞؼ

 .حجم الدكُٛل
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 :ؤؾباب ازخُاع اإلاىيىع  

بت شخهُت في  ىا٥ ٚع ًم٨ً اٖخباع ؤو٫ ؾبب الزخُاع َظا اإلاىيٕى َى جىا٣ٞه م٘ الخسهو ، َو

ازخُاع َظا اإلاىيٕى هٓغا للىي٘ الخغط الظي جمغ به البالص زال٫ الٟتراث ألازحرة خُض ًهٗب ٖلى الضولت 

ضم  مىاظهت مك٩لت ه٣و مىانب الكٛل ،هٓغا اله٨ماف بًغاصاتها الىاججت ًٖ جغاظ٘ الهاصعاث الىُُٟت ٖو

ا، التي خخمذ ٖلحها اهتهاط ؾُاؾت ج٣كُٟت زانت بٗض َؼة   التي ٞخدذ مجا٫ الؿ٣ٍى 2014اؾخ٣غاع ؤؾٗاَع

الىاضر ألؾٗاع البترو٫ ،مما ؤصزل الجؼاثغ في ؤػمت حؿخىظب مغاظٗت ؾُاؾتها واللجىء بلى جغقُض ؤلاهٟا١ 

٘ الا٢خهاص و البدض ًٖ خلى٫ ٖلها ج٩ىن بغ ؤمان لها، بياٞت مداولت َظٍ الضعاؾت جىيُذ ألازغ  الٗام وجىَى

الظي ًم٨ً ؤن ًدضزه ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي وزانت ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت ٖلى الدكُٛل في 

 . الجؼاثغ

 :ؤَمُت الضعاؾت

هٓغا ألن جغاظ٘ مٗضالث الدكُٛل وػٍاصة مٗضالث البُالت جمشل بخضي الاَخماماث ال٨بري للضو٫ 

وزانت الىامُت مجها، وهٓغا ألن جٟا٢مها في الا٢خهاص الجؼاثغي ٌٗىص لؿىىاث ٢ضًمت، مما ًخُلب ٖلى الضولت 

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  ٤ ؾُاؾت جىؾُٗت حؿخضعي بوٗاف الُلب الٟٗا٫ بىاؾُت ٍػ الخضزل ًٖ ٍَغ

الاؾدشماعي، ٞةن ؤَمُت اإلاىيٕى ج٨مً في ٧ىهه ٌؿلِ الًىء ٖلى مك٩لت جغاظ٘ مٗضالث الدكُٛل َظا مً 

ظهت، و جىا٢و في بًغاصاث الضولت مً ظهت ؤزغي، زانت في الؿىىاث ألازحرة التي ٖغ٢لذ ٖملُت جىُٟظ 

ت الخٛحراث التي ظغث في ؾى١ الدكُٛل ظغاء جىُٟظ اإلاسُُاث  ت، بياٞت بلى مٗٞغ ٘ الاؾدشماٍع اإلاكاَع

الا٢خهاصًت و بالخالي مداولت بًجاص الُغ١ اإلاشلى التي ججٗل ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جهل بلى 

٘ مً مٗضالث الدكُٛل ا ؤلاًجابُت في الٞغ  .ٞٗالُتها بةهٟا١ عقُض ، م٘ جىيُذ آزاَع

  :ؤَضاف الضعاؾت

 الخإنُل الىٓغي إلاٟهىم ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي؛- 

 جبُان الٗال٢ت التي جغبِ بحن ؾى١ الدكُٛل و ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي؛- 

م -  صعاؾت وا٢٘ ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ ،ومداولت بًجاص ألاؾباب التي ؤصث بلى جغاظ٘ مٗضالث الدكُٛل ٚع

٤ بغامج الضٖم الا٢خهاصي التي تهضٝ بلى بعؾاء ٢ىاٖض ؾى١  اإلاجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الضولت ًٖ ٍَغ

 الدكُٛل؛



 

  ه
 

 التي ؾٗذ مً 2019-1990بل٣اء هٓغة ٖلى مسلٟاث البرامج الخ٩ىمُت التي جبىتها الجؼاثغ ٖلى َى٫ الٟترة - 

ت، وجبُان ألازغ الظي ؤخضزخه جل٪ البرامج ٖلى  ٗها الخىمٍى ٘ الا٢خهاص واؾخ٨ما٫ مكاَع زاللها بلى حصجُ٘ وجىَى

 اإلاخٛحراث ال٩لُت لال٢خهاص وزانت ؾى١ الدكُٛل؛

اصة مٗضالث الدكُٛل، وزانت بطا جم -  ت مضي ٢ضعة ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى ٍػ مداولت مٗٞغ

٘ البيُت الخدخُت التي ًم٨جها اؾدُٗاب ؤ٦بر ٢ضع مً الُض الٗاملت  جغ٦حز الخ٩ىمت ؤ٦ثر ٖلى ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع

 .اإلاكٛلت

 : خضوص الضعاؾت

الضعاؾت جسو الا٢خهاص الجؼاثغي، و ما مؿه مً حٛحراث، ومسخل٠ البرامج الخ٩ىمُت اإلاُب٣ت ٖلى 

، و ٢ض 2017-1990:  ٖلُه زانت في مجا٫ الاؾدشماع َظا باليؿبت للمجا٫ اإلا٩اوي،ؤما اإلاجا٫ الؼمجي َى الٟترة

 هٓغا إلاا ٖاقخه الجؼاثغ مً ْغوٝ ؤمىُت ٢اؾُت ٧ان لها ألازغ الؿلبي 1990جم ازخُاع َظٍ الٟترة بضء مً ؾىت 

ٖلى الا٢خهاص، و جلتها ٞترة زغوط الجؼاثغ مً جل٪ ألاويإ التي زلٟذ آزاعا ؾلبُت اؾخىظبذ جضزل الضولت 

ت ألاويإ مً زال٫ ؾلؿلت مً ؤلانالخاث ٧لٟذ الضولت بهٟا٢ا خ٩ىمُا واؾٗا ،باإلياٞت بلى ؤن ؾىت  لدؿٍى

 حٗخبر ٦همؼة ٞهل بحن الا٢خهاص اإلاىظه و ا٢خهاص الؿى١، و ٦ظل٪ مً ؤظل ال٣ُام بضعاؾت ٢ُاؾُت 1990

 .تهضٝ بلى مداولت جدضًض الىمىطط ألامشل و ألاوؿب لخٟؿحر الٓاَغة اإلاضعوؾت

 :الضعاؾاث الؿابلت

ٌٗخبر مىيٕى الدكُٛل والبُالت و ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي طو ؤَمُت بالٛت زانت في الضو٫ الىامُت التي 

اصة ه٣ٟاتها الٗامت إلاىاظهت جل٪ اإلاك٩لت ، ٨ٞشحرة هي اإلاىايُ٘ التي جدضزذ ًٖ جل٪ اإلاك٩لت هٓغا  حٗخمض ٖلى ٍػ

لخضتها ٖلى الا٢خهاص ،والاَخمام ؤًًا بمىيٕى الدكُٛل وعبُه باإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي  ولى ؤجها 

٢لُلت، ٞالخٗٝغ ٖلى وظهاث الىٓغ للضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ هٟـ اإلاىيٕى حُٗي ٨ٞغة ٖلى جل٪ 

، لظل٪ ًم٨ً بخهاء بٌٗ الضعاؾاث الهامت مجها  :الىظهاث اإلاسخلٟت في الخ٨م ٖلى اإلاىيٕى

مظ٦غة ، (2012-1988)ملغاوي خمُض، ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على معضلي البُالت و الخضخم في الجؼائغ- 

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت بىمغصاؽ الجؼاثغ ،  لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ،الٗلىم الخجاٍع

،خُض خاو٫ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت الباخض الخُغ١ بلى ج٣ُُم ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاالُت 2014/2015

ا ٖلى ٧ل مً مٗضلي البُالت و الخطخم،  اصة الى٣ٟاث الٗامت و ٦ظا جإزحَر الخىؾُٗت للجؼاثغ، مً زال٫ ٍػ

اصة في الى٣ٟاث الٗامت جاصي  باؾخٗما٫ هماطط  ٢ُاؾُت و َغ١ بخهاثُت، خُض جىنل مً زاللها بلى ؤن ؤي ٍػ



 

  و
 

اصة في مٗض٫ الخطخم ، جل٪ الىدُجت التي ًم٨ً ال٣ى٫ مً زاللها ؤن  بلى اهسٟاى في مٗض٫ البُالت و ٍػ

 .ؾُاؾت الجؼاثغ الخىؾُٗت م٨ىتها مً الىنى٫ بلى ؤَضاٞها اإلابخٛاة

ضًل ،ؤلاهفاق الخىىمي هإصاة لخىؾُع آفاق الدكغُل في الجؼائغ زالٌ الفترة -  هماٌ عاٌش ي، ؾلُم بَى

،جُغ١ الباخشان مً زاللها بلى ببغاػ و بْهاع الضوع الظي 2010مضازلت بجامٗت باجىت لؿىت  ، 2001/2010

جلٗبه الى٣ٟاث الخ٩ىمُت في جغقُض و جىمُت ؾى١ الدكُٛل، خُض جم٨ىا مً زال٫ الضعاؾت الخدلُلُت التي جم 

ت لخيكُِ ؾى١ الدكُٛل ٧ان هاجخا، و خ٤٣ َضٞه هٓغا  بظغائها بلى ؤن اٖخماص الجؼاثغ ٖلى اإلا٣اعبت ال٨جًز

خه مٗضالث البُالت َىا٫ الٟترة مدل الضعاؾت  .للتراظ٘ اإلالخّى الظي ٖٞغ

ؤزغ ؾُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي على مداعبت البُالت في : ؤخمض لعمى، مدمض مؿعى، مضازلت بعىىان- 

صعاؾت جدلُلُت، مجلت الباخض الا٢خهاصي ، مجلت مد٨مت، ظامٗت ٢انضي مغباح،  ،(2001/2010)الجؼائغ 

، في َظٍ اإلاضازلت ٧ان للباخشحن َضٝ في جدلُل ؾُاؾت ؤلاوٗاف 2014، لٗام 14وع٢لت الجؼاثغ، الٗضص 

 ، ٞخىنال ٖلى زالٝ الضعاؾت الؿاب٣ت 2010 بلى ٚاًت 2001الا٢خهاصي اإلاىخهجت في الجؼاثغ َى٫ اإلاضة مً 

بلى ؤن ؾُاؾت ؤلاوٗاف لم جإحي بدلى٫ صاثمت، بل ٧اهذ ٖباعة ًٖ الخ٨ٟل اإلاا٢ذ بالٗضص الطخم للبُالحن 

جي الجامٗاث مً زال٫ الدكُٛل اإلاا٢ذ ؤي ؤجها مٗالجت اظخماُٖت جىلض مىانب قٛل ما٢خت،  زانت زٍغ

٘ اإلادغو٢اث  .زانت في ْل ما ٌٗاب ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي بدبُٗت لَغ

مجلت  1985/2014صعاؾت كُاؾُت إلاكيل البُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة : ؾلُم مجلخ، مضازلت بعىىان- 

ت، الٗضص   1945 ماي 08 باؾخسضام ؤقٗت الاهدضاع الظاحي، ظامٗت 2016 ،ؾىت 09ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

، خُض  ٚام ٢VARاإلات، الجؼاثغ، مً زال٫ َظٍ اإلاضازلت و باؾخٗما٫ همىطط ؤقٗت الاهدضاع الظاحي 

الباخض في جدلُل و ٢ُاؽ بٌٗ اإلاخٛحراث ٖلى مٗضالث البُالت في الجؼاثغ، ٞخىنل مً زاللها بلى ازخالٝ في 

اث الا٢خهاصًت ،خُض بُيذ الضعاؾت ؤن َىا٥ ٖال٢ت في هٟـ الاججاٍ  الٗىامل اإلادضصة للبُالت خؿب الىٍٓغ

إلاٗض٫ البُالت و حجم الؿ٩ان، و ٖال٢اث بًجابُت و ؾلبُت بحن مٗض٫ البُالت و اإلاخٛحراث ألازغي ٧الٗال٢ت 

ا  ال٨ٗؿُت ؤلاًجابُت بحن مٗض٫ البُالت و الى٣ٟاث الٗامت التي جٟؿغ ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاالُت في الجؼاثغ و جإزحَر

 .ٖلى مٗض٫ البُالت

ض علي، مضازلت بعىىان-  صعاؾت جلىُت لضوع الضولت في جدلُم البعض الاكخهاصي : ؾلُمان مدمض، باًٍؼ

ت لال٢خهاص (2001/2014)للخىمُت اإلاؿخضامت بالجؼائغ،زالٌ بغامج ؤلاوعاف الاكخهاصي  مً اإلاجلت الجؼاثٍغ

ل 03و اإلاالُت، الٗضص  ، خُض ٖغيذ الىع٢ت البدشُت الٗضًض مً الؿُاؾاث التي اهخهجتها الجؼاثغ، 2015، ؤٍٞغ

زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت و اإلامشلت في اجساط ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٦إصاة لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ،ل٨ً بُيذ الضعاؾت ٖلى ؤهه 

م مً ؾعي الضولت و مجهىصاتها الجباعة في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت بال ؤن بَما٫ ال٣ُإ ألازًغ في خض  بالٚغ



 

  ز
 

عي  خماص ٖلى ٢ُإ اإلادغو٢اث ال٣ابل للىٟاط ًجٗلها ٖاظؼة ٖلى الجهىى با٢خهاصَا الَغ ٢ى٫ الباخشان  و الٖا

 .ما ًدخم ٖلحها الخ٨ٟحر في مغخلت ما بٗض البترو٫

همظحت كُاؾُت إلاعضالث البُالت في الجؼائغ، صعاؾت : مىس ى عخماوي، خىان ًلاٍ، مضازلت بعىىان- 

،ظامٗت الكهُض خمه لخًغ، الىاصي، الجؼاثغ، " مجلت عئي ا٢خهاصًت "(1980/2014)كُاؾُت للفترة 

، مً زال٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت خاو٫ الباخشان الخُغ١ بلى صعاؾت ٢ُاؾُت بلى اإلاك٩لت 2016، ظىان 10الٗضص

، مً زال٫ بىاء همىطط ٢ُاسخي 1980/2014التي ال ج٣بل الخإزحر و ال الخإظُل خؿب ٢ىلهما، زال٫ الٟترة 

إلاٗضالث البُالت، زم الىنى٫ بلى ؤن الاؾدشماع لم ٨ًً ٞٗاال في ج٣لُو مٗض٫ البُالت ٦ما جضعي ألا٩ٞاع 

ت، ألن مٗامله ٧ان ي٠ُٗ ظضا، و الؿبب في طل٪ ٣ًى٫ الباخشان عاظ٘ بلى ُٚاب الغقاصة في حؿُحر  ال٨جًز

الاؾدشماعاث، و ٦سالنت ٖامت للضعاؾت، جىنلذ بلى ؤن ٞئت الكباب ؤزظث خهت ألاؾض مً مٗضالث البُالت 

 .اإلاغجٟٗت، هٓغا لخمحز اإلاجخم٘ الجؼاثغي بالكبابُت

صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق العام في جدلُم ؤَضاف الؿُاؾت : بً عؼة مدمض في مضازلت بعىىانظاءث صعاؾت- 

صعاؾت العالكت الؿببُت بحن الإلهفاق العام و ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت في الجؼائغ "الاكخهاصًت 

مجلت عئي ا٢خهاصًت ظامٗت الكهُض خمه لخًغ، الىاصي ،  "VARباؾخعماٌ هماطج الاهدضاع الظاحي

 ، مخىا٢ًت م٘ الضعاؾاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، خُض زلهذ الضعاؾت بلى ؤن 2015 صٌؿمبر  09الجؼاثغ،الٗضص 

اصة ؤلاهٟا١ الٗام حؿبب بٌٗ  ت، هٓغا ألن ٍػ الؿُاؾت  ؤلاهٟا٢ُت التي  جماعؾها الجؼاثغ حٗخمض ٖلى ؤ٩ٞاع ال٦جًز

اصة الًٍٛى الخطخمُت خؿب ٢ىله، مما ًىحي  اإلاهاٖب ٖلى الا٢خهاص ٧اعجٟإ مؿخىي ألاؾٗاع و بالخالي ٍػ

 :بٗضم ججؿُض ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ظملت و جٟهُال ٖلى ٧ل مً

 الىمى الا٢خهاصي؛- 

 الدكُٛل ال٩امل؛- 

 الاؾخ٣غاع في اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع؛- 

 .جد٤ُ٣ الخىاػن الخاعجي- 

عي  .و الؿبب ألاو٫ و ألازحر في طل٪ ٣ًى٫ الباخض ٌٗىص بلى الهكاقت اإلاالُت لال٢خهاص الجؼاثغي الَغ

: مدمض ماػن مدمض ألاؾُل، التي حاءث اؾخىماال لكهاصة اإلااحؿخحر في فلؿُحن، بعىىانؤما صعاؾت -

خُض جُغ٢ذ بلى  ، 2014 ، لعام 1996/2012العىامل اإلاازغة على معضٌ البُالت في فلؿُحن، للفترة 

ت مً الىخاثج ؤبغػَا  مك٩لت البُالت في ٞلؿُحن، مً ظاهب ؤَم الٗىامل اإلاازغة ٖلحها، ٞخىنلذ بلى مجمٖى



 

  ح
 

ٖضم مىا٣ٞت الكهاصاث اإلامىىخت مً الخٗلُم الٗالي م٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل، باإلياٞت زانت بلى ٖامل 

 .الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي الظي ًٟغى ؾُاؾخه ٖلى ألاعاضخي الٟلؿُُيُت اإلادٟؼة لتزاًض مٗضالث البُالت الخخمُت

اهاث  ىها بخل٪ ؤلٖا اهاث الخاعظُت ظٗل ا٢خهاصَا مَغ  .و اٖخماص الضولت الٟلؿُُيُت ٖلى ؤلٖا

 :اإلاىهج اإلاخبع

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي مً ؤظل ون٠ جٟانُل اإلاك٩لت، باإلياٞت بلى اإلاىهج الخدلُلي و طل٪ بُٛت  ؾِخم الٖا

خماص ٖلى ألاؾلىب ؤلاخهاجي  جدلُل الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها، و بما ؤن الضعاؾت ؾخ٩ىن ٢ُاؾُت ، ٞؿِخم الٖا

٣ت  خماص ٖلى ٍَغ ال٨مي ال٣ُاسخي مً ؤظل ازخُاع الىمىطط ألامشل لخدلُل و جٟؿحر اإلاك٩لت اإلاُغوخت بااٖل

. اإلاغرٗاث الهٛغي 

في َظا الؿُا١ جمذ ٖملُت ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ الضعاؾت خُض ان  البدض الكامل 

ت مً اإلاغاظ٘ اإلاسخلٟت التي لها ٖال٢ت باإلاىيٕى مدل الضعاؾت،  خماص ُٞه ٖلى مجمٖى واإلاُٟض َى الظي ًخم الٖا

ت مً الىؾاثل التي جٟي بالٛغى و التي مً بُجها خماص ٖلى مجٖى  :لظل٪ ؾِخم الٖا

ىُت بها،مً ؤظل الخٗٝغ ٖلى الجاهب الىٓغي للمىيٕى -  الغظٕى بلى ال٨خب و ٦م هي ٚىُت اإلا٨خبت الَى

اث التي ٧ان للباخشحن الا٢خهاصًحن صوع ٦بحر في قغح ٧ل ما حٗل٤ باإلهٟا١ الاؾدشماعي  ومسخل٠ الىٍٓغ

ت  . والبُالت والدكُٛل ٖلى عؤؾهم اإلاضعؾت ال٨جًز

٣خه الخانت و مً - ، و ال٩ل بٍُغ الضعاؾاث الؿاب٣ت ؾىاء اإلادلُت ؤو الٗغبُت ؤو ألاظىبُت التي جىاولذ اإلاىيٕى

هم اصة و ؤلاياٞت ٖلى ما جم الخىنل بلُه مً َٞغ ، و طل٪ مً ؤظل الٍؼ ت مسخلٟت ًٖ ٚحٍر  .ػاٍو

جي لإلخهاء و وػاعة اإلاالُت -  خماص ٖلى مسخل٠ اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت الخانت باإلخهاثُاث،٧الضًىان الَى الٖا

ا ٧ل ؾىت مً ؤظل يبِ اإلاٗلىماث  والبى٪ الضولي خُض ًم٨ً الاؾخٟاصة مً ألاع٢ام الٗضصًت التي جيكَغ

 .ؤلاخهاثُت باإلياٞت، بلى مسخل٠ اإلاؿخجضاث اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى

 :جلؿُماث البدث

ا ُٞما ًلي ، جم ج٣ؿُم البدض بلى ؤعرٗت ٞهى٫، و ًم٨ً بًجاَػ  :مً ؤظل ؤلاإلاام ب٩ل ظىاهب اإلاىيٕى

 ٌ الظي جم ُٞه ، ؤلاهفاق الخىىمي  الاؾدثماعي هإصاة مً ؤصواث الؿُاؾُت اإلاالُت: جدذ ٖىىان الفهل ألاو

قغح ؤلاًُاع الىٓغي ألصواث الؿُاؾت اإلاالُت وؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؾُاؾت جغقُضٍ، و مسخل٠ الٗىامل اإلاازغ ة 

اث اإلاٟؿغة له وؤزٍغ ٖلى الىمى  ُٞه ونىال بلى ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ومسخل٠ الىٍٓغ



 

  ط
 

، مً زال٫ الخُغ١ بلى وا٢٘ ؾى١ ، ؤما الفهل الثاوي فعىىن بمىيىع الدكغُل في الجؼائغوالدكُٛل

اث  الدكُٛل في الجؼاثغ ، والخىاػن في ؾى١ الٗمل ،بياٞت بلى ؤلاًُاع الىٓغي إلاك٩لت البُالت ومسخل٠ الىٍٓغ

ُه جم ، العالكت بحن ؤلاهفاق الاؾدثماعي والدكغُلجم مً زالله الخُغ١ بلىالفهل الثالث التي ٞؿغتها،ؤما ٞو

،و٦ظا جإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى البُالت وؾى١ (IS-LM)جدلُل الخىاػن في ؾى١ الؿل٘ والخضماث 

٘ مً مٗضالث الٗمالت، م٘ جبُان الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗام والخام، و٢ض زهو الفهل الدكُٛل والٞغ

الغابع بلى الضعاؾت الخُبُلُت الخدلُلُت واللُاؾُت لخإزحر ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على ؾىق الدكغُل 

مً زال٫ جدلُل ٞترة البرامج الخ٩ىمُت و جدضًض الٗال٢ت التي جغبِ ،1990/2017في الجؼائغ زالٌ الفترة 

ت  ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي بؿى١ الدكُٛل و مضي جإزغ َظا ألازحر ببرامج ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، مً زال٫ مٗٞغ

الٗال٢ت بحن مٗضالث الدكُٛل ٦مخٛحر جاب٘ و٧ل مً ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت، الاؾدشماعاث ألازغي، الىاجج 

ت مؿخ٣لت  .اإلادلي ؤلاظمالي، وؤؾٗاع اإلادغو٢اث وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗض٫ الخطخم ٦مخٛحراث جٟؿحًر

 :الهعىباث

٣ت الخهى٫ ٖلى ألاع٢ام الخ٣ُ٣ُت الٟٗلُت الهاصعة  جمذ مىاظهت  بٌٗ الهٗىباث زانت في ٍَغ

جي لإلخهاء مشال الظي ٣ًضم ؤع٢اما ًٖ مٗضالث البُالت ومٗضالث  ًٖ الؿلُاث اإلاٗىُت،٧الضًىان الَى

ا بحن الُٟىت وألازغي مما ًجٗل نٗىبت في ؤزظ ؤلاخهاثُاث الٟٗلُت لىي٘ اإلادا٧اة بحن  خم حُٛحَر الدكُٛل ٍو

 . ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي  و مٗض٫ الدكُٛل، بياٞت ٖضم جىخُض ألاع٢ام الهاصعة ًٖ اإلاهاصع الغؾمُت
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 :جمهُــــــــــــــــــــــض 

ه ٖلى الكٗب بضون م٣ابل ٌٗخبر بهٟا٢ا خ٩ىمُا، خُض ؤن الضولت جخدمل          بن ٧ل ما ج٣ىم الضولت بهٞغ

ل، ؤولهما ؤلاهٟا١ الجاعي و اإلاخمشل في ألاظىع و الغواجب  حن مً ؤلاهٟا١ في ألاظل ال٣هحر و الٍُى هٖى

اإلاٗاقاث، و ٧ل ما ًخٗل٤ بالضٖم الخ٩ىمي للمىاص اإلاؿتهل٨ت، و ؤَمهما ؤلاهٟا١ الغؤؾمالي ٧البيُت الخدخُت و

الظي ٌٗخبر مهما في صٖم الىمى الا٢خهاصي و الخىمُت اإلاؿخضامت، خُض اهُال٢ا مً مباصت ٦ُجز، و التي جا٦ض 

اصة الُلب الٟٗا٫، هجض ؤن اإلا٨ٟغان  ٖلى ؤَمُت صوع الضولت في الا٢خهاص مً زال٫ الخضزل اإلاباقغ لٍؼ

Peacockو Wisemen ًاصة ؤلاهٟا١ الٗام و ٖال٢خه بخضزل الضولت خُض جىنال م خاوال ؤن ًٟؿغا ْاَغة ٍػ

اصة ٚالبا ما ج٩ىن  تهما ؤن الى٣ٟاث الٗامت جؼصاص بك٩ل مٟاجئ زم حٗىص لُبُٗتها، خُض ؤن جل٪ الٍؼ زال٫ هٍٓغ

بي، و َظٍ الخالت ال جخد٤٣ في ألاو٢اث  اصة الخدهُل الًٍغ في ؤو٢اث ألاػمت ؤًً ج٩ىن الضولت ٢اصعة ٖلى ٍػ

، و بالخالي جضزل الضولت في الا٢خهاص ؤمغ يغوعي،مً ؤظل بخضار خالت الخىاػن، م٘ الخغم ٖلى 1الٗاصًت

 .جغقُض الى٣ٟاث الٗامت 

و اهُال٢ا مً َظا ؾِخم الخُغ١ في َظا الٟهل بلى اإلاٟاَُم الٗامت اإلاخٗل٣ت باإلهٟا١ الخ٩ىمي، 

 :وباألزو الاؾدشماعي مىه ، مً زال٫ اإلاباخض الخالُت

 ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت: اإلابدض ألاو٫ 

اع الىٓغي لإلهٟا١ الخ٩ىمي: اإلابدض الشاوي  .ؤلَا

ا : اإلابدض الشالض  .ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و ؤزاَع

 .ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي : اإلابدض الغاب٘

 

 

 

 

 

                                                           
ت بً مضزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت صعاؾت جدلُلُت جلُُمُت، (2005)ٖبض اإلاجُض ٢ضي1 اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ ، صًىان اإلاُبٖى

.17: ٨ٖىىن، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت ، م  
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I- 1  ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت

اث اليكاٍ الا٢خهاصي  جمشل الؿُاؾاث اإلاالُت ؤخض ألاصواث التي حؿخسضمها الخ٩ىمت للخإزحر في مجٍغ

ىب ٞحها اث اإلاٚغ  1بهضٝ الخٛلب ٖلى الخ٣لباث التي جيخاب الا٢خهاص والىنى٫ بالضزل ال٣ىمي بلى اإلاؿخٍى

وجخمشل في صوع الخ٩ىمت في ٞغى الًغاثب اإلاباقغة وجدهُلها وبًغاصاث ًخم بهٟا٢ها في مجا٫ الخضماث الٗامت 

ت مً ألاصواث التي ؾِخم الخُغ١ بلحها مً زال٫  َظا اإلابدض 2لألٞغاص  .وحٗخمض في طل٪ ٖلى مجمٖى

I-1-1 ألاصواث الخللائُت  

 :3وتتمثل تلك األدوات يف

I-1-1- 1جغجبِ بٗال٢ت َغصًت م٘ الضزل؛: الًغائب الخهاعضًت 

I-1-1- 2ُل٤ ٖلحها :  بعاهاث الخىىمت اهاث الاظخماُٖت ٦ةٖاهاث الٗاَلحن ًٖ الٗمل، ٍو ؤو ما ٌؿمى باإٖل

لُت؛ اث الخدٍى  ؤًًا اإلاضٖٞى

I-1-1-3 وحؿخسضمهاالخ٩ىمت في صٖم ؤؾٗاع اإلاىخجاث الؼعاُٖت ؤلاؾتراججُت : ؾُاؾت الضعم الخىىمي

 .٦كغاء مدانُل ال٣مذ مشال، ؤو صٖم ؤؾٗاع الهاصعاث بلى الخاعط

I- 1-2ألاصواث اإلالهىصة  

: التي حؿخسضمها الخ٩ىمت ًٖ ٢هض للخإزحر ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي وجخمشل فياإلاسُُت وهي ألاصواث 

I- 1-2-1  وحٗخبر مؿاَمت مالُتبلؼامُت جٟغى ٖلى ألاوكُت والضزى٫، وختى ٖلى الخجاعة : الًغائب

اصة ؤو ج٣لُل ؤلاهٟا١ ال٨لي في الا٢خهاص، ٦مشا٫ ٖلى  الخاعظُت، وحٗض مً ألاصواث اإلاالُت التي تهضٝ بلى ٍػ

اصة مٗضالث الًغاثب ًاصي بلى اهسٟاى ؤلاهٟا١ ال٨لي في الا٢خهاص مما ًاصي بلى جغاظ٘ مؿخىي : طل٪ ٍػ

 ؛4الضزل ال٣ىمي وال٨ٗـ صخُذ

 

 

                                                           
ت، الضاع الجامُٗت، م(مع الخُبُلاث)ملضمت في الاكخهاص الىلي ،، (2014)مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص .174: ، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع 1 

٤ُ الكمغي 2  ، ٖمان ألاعصن، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، مضزل بلى علم الاكخهاص، الخدلُل الجؼئي والىلي، (2011)َاَغ ٞايل البُاوي، زالض جٞى

 .377: الُبٗت الشاهُت، م

٤ُ الكمغي، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ ، م .381: َاَغ ٞايل البُاحي، زالض جٞى 3 

. 342: ، ٖمان، ألاعصن، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، الُبٗت الشالشت، ممباصئ ؤلاكخهاص الىلي، (2013)خؿام ٖلي صاوص 4
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I- 1-2- 2 بعاصة جىػَع الضًً العام

اصة ه٣ٟاتها ًٖ  ؤلاٞغاٍ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًى٢٘ الخ٩ىمت في خالت عجؼ في اإلاىاػهت الٗامت هٓغا لٍؼ

ًم٨ً للخ٩ىمت اؾخسضام الؿُاؾت اإلاالُت في مٗالجت . بًغاصاتها، ٞخًُغ بلى الا٢تراى وجهبذ مش٣لت بالضًىن 

ىضَا جخضزل الخ٩ىمت مً ؤظل  العجؼ ؤو الٟاثٌ في اإلاىاػهت، ٟٞي ؤو٢اث الخطخم ج٩ىن ألاؾٗاع مغجٟٗت ٖو

ُل٤  ج٣لُل الُلب وزٌٟ ال٣ضعة الكغاثُت، ٞخٗمض ٖلى ج٣لُل ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وعٞ٘ مٗض٫ الًغاثب، ٍو

اث الُلب ال٨لي بؿبب  ٖلحها الؿُاؾت الاه٨ماقُت، ؤما في ؤو٢اث ال٨ؿاص، ٩ًىن َىا٥ اهسٟاى في مؿخٍى

ض مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  جغاظ٘ ؤلاهخاط، وجؼاًض مٗضالث البُالت ٞخخضزل الخ٩ىمت بؿُاؾت جىؾُٗت وجٍؼ

. وجسٌٟ مٗضالث الًغاثب

حٗض ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت مهمت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ومٗالجت اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت 

اإلاسخلٟت، مً زال٫ زل٤ حٛظًت ٨ٖؿُت إلاسخل٠ ؤلازخالالث الا٢خهاصًت وبٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي بما 

ٌؿاَم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال٩لُت، وحٗض هاظٗت في الضو٫ الىامُت ٖلى ٚغاع الؿُاؾت 

ا جازغ في الا٢خهاص ٩٦ل  .الى٣ضًت باٖخباَع

I- 1-2- 3 ؤلاهفاق الخىىمي  :

ؾُإزظ ظؼء مٗخبر مً َظا البدض بدُض ؾِخم الخُغ١ بلُه بالخٟهُل الخ٣ا، ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي 

 ٪ ًم٨ً له ؤن ًلٗب صوعا مهما في مٗالجت ؤػماث الا٢خهاص الٗالمي، و٢ض ؤقاع ٦ُجز بلى اؾخسضامه في جدٍغ

ل بالعجؼ  ت الخمٍى اليكاٍ الا٢خهاصي زانت في ؤػمت الشالزِىاث التي خلذ بالٗالم، خُض ؤ٦ض ٖلى بجبإ هٍٓغ

، ُٞم٨ً للخ٩ىمت اؾخسضام ؤلاهٟا١ 1ؤي ؤن ج٩ىن ه٣ٟاث اإلاحزاهُت ؤ٦ثر مً بًغاصاتها إلاٗالجت جل٪ ألاػمت

اصة ؤلاهٟا١  اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى الؿل٘ والخضماث ًاصي بلى ٍػ اصة جىػَ٘ الضزل، خُض ٍػ الخ٩ىمي إٖل

اصة الضزل ال٣ىمي وال٨ٗـ صخُذ؛  ال٨لي وطل٪ ًاصي بلى ٍػ

I-2 اع الىظغي لإلهفاق الخىىمي  ؤلَا

بن بغامج الٗمل التي ج٣ىم بةٖضاصَا الؿلُت الخىُٟظًت، الؾخسضام مىاعصَا اإلاالُت، باؾخٗما٫ ؤصواتها 

، وهي ما ٌؿمى بالؿُاؾت اإلاالُت، التي ؾِخم مً زال٫ َظا اإلابدض 2و اإلاخمشلت ؤؾاؾا في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي

ى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الظي ًازغ في الُلب ال٨لي و بالخالي ٖلى مؿخىي الاؾخسضام  التر٦حز ٖلى ؤخض ؤَم ؤصواتها َو

. و الضزل ٞضٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت

                                                           
، م ٤ُ الكمغي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .382: َاَغ ٞايل البُاحي، زالض جٞى 1 

، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، جىظُم ؤلاصاعة اإلاالُت مً ؤحل جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي و ميافدت الفؿاص، (2010)مدمض خؿحن الىاصي2

.143:الُبٗت ألاولى، م  
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مفاَُم عً ؤلاهفاق الخىىمي2-1- I 

ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي م٩ىن ؤؾاسخي مً م٩ىهاث الُلب ال٨لي، خُض اػصاصث ؤَمُخه م٘ جىؾ٘ صوع 

اصة جضزلها في اليكاٍ الا٢خهاصي ،لُهبذ مً ؤَم ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت ، التي حؿخٗملها الضولت 1الضولت و ٍػ

مً ؤظل بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي، زانت في الضو٫ ألا٢ل همىا مشل الجؼاثغ ،خُض جلٗب الخ٩ىمت صوعا ٦بحرا 

٘ الىمى الا٢خهاصي . ، في ْل الؿُاؾاث الخىؾُٗت للضولت(TechomeKatma 2006 )وواؾٗا لدؿَغ

I-2-1-1 حعٍغف ؤلاهفاق الخىىمي 

الى٣ٟاث الٗامت حٗجي ٧اٞت اإلابالٜ الى٣ضًت التي ٣ًىم بةهٟا٢ها شخو ٖام مً ؤظل جلبُت خاظت 

ت، 2ٖامت ، بما جلبُت زمً الؿل٘ والخضماث ؤو مىذ مؿاٖضاث و بٖاهاث ، و٦ظا ال٣ُام باإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

ىت الضولت ؾضاصا لخاظاث ٖامت، الٛغى مجها خماًت   ٟه ٖلى ؤهه مبلٜ مً اإلاا٫ ًسغط مً زٍؼ ٦ما ًم٨ً حٍٗغ

اَُتهم ، خُض ٌؿخلؼم طل٪ بنضاع بهٟا٢ا مً الخ٩ىمت اصة ٞع ،ٞالى٣ٟاث الٗمىمُت حكمل 3اإلاىاَىحن و ٍػ

ىت، و ؤًًا اإلاحزاهُاث اإلالخ٣ت ،  الى٣ٟاث الىاعصة في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت و ٦ظا الخؿاباث الٗامت للخٍؼ

ومحزاهُت الهُئاث الٗامت، الهضٝ مجها بقبإ خاظت ٖامت، و جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام، ٞةن ٧اهذ ٚحر طل٪ ال حٗض 

. 4ه٣ٟت ٖامت

غ الضولت في ٖملُت ؤلاهٟا١ الٗام، ٞهي التي  اهُال٢ا مً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًخطر  بإهه ؤمغ يغوعي جٞى

ؤي ؤهه جىلي الصخو الٗام مهمت جلبُت الخاظاث الٗامت مً ،ج٣ىم بخ٣ضًغ ؤلاًغاصاث الالػمت لخُُٛت الى٣ٟاث

ها الضولت ٖلى ألاٞغاص . زال٫ ٧ل ألامىا٫ التي جهٞغ

ا للى٣ٟت الٗامت هي َغ : مً زال٫ ما ؾب٤  ًم٨ً جدضًض زالر ٖىانغ ًجب جٞى

 5الكيل الىلضي للىفلت العامت: ؤوال

جخسظ الى٣ٟت الٗامت َابٗا ه٣ضًا ، بمٗجى ؤجها جخم في نىعة جض٣ٞاث ه٣ضًت، ؤي ؤجها جخمشل ُٞما ج٣ىم 

بضٞٗه الضولت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص ؤلاهخاظُت ٧الؿل٘ و الخضماث ، ؤي ؤهه ًخم مباصلت ؾلٗت بالى٣ىص، 

                                                           
، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، الىححز في اإلاالُت العامت، الىفلاث العامت، ؤلاًغاصاث العامت ، اإلاحزاهُت العامت، (2000)ؾىي ٖضلى هاقض1

ت، م .23: ؤلاؾ٨ىضٍع  
، ظضاعا لل٨خاب الٗالمي  لليكغ و الخىػَ٘ ، الُبٗت ألاولى ، ٖمان و بعبض، ألاعصن،  اإلاالُت العامت، عالم الىخب الخضًث، (2008)ٞلُذ خؿً زل2٠

.89: م  

.41: ،صاع الجهًت الٗغبُت، بحروث، ماإلاالُت العامت و الؿُاؾت اإلاالُت، (1972)ٖبض اإلاىٗم ٞىػي 3 

ع الجؼائغي ،(2015)بغخماوي مدّٟى ت، ماإلاالُت العامت في الدكَغ .29: ، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ و الخىػَ٘، ؤلاؾ٨ىضٍع 4 

.106:، صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت،ٖمان ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، ممباصيء اإلاالُت العامت، (2007)مدمىص خؿحن الىاصي 5
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و ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الى٣ضي ؤًٞل نىع ؤلاهٟا١، ألهه ًمؼط بحن ،خُض حٗخبر وؾُِ للضولت في ٖملُت ؤلاهٟا١

ت مً الٗىامل ؤَمها : 1مجمٖى

حؿهُل مباصيء الغ٢ابت اإلاٗخمضة ٖلى الى٣ٟاث الٗامت الى٣ضًت م٣اعهت باإلهٟا١ الُٗجي؛ - 

جُب٤ُ مبضؤ الٗضالت و اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص؛ - 

ت، ٦ٗضم الض٢ت - . الخسلي ًٖ ؤلاهٟا١ الُٗجي الظي ًشحر ال٨شحر مً اإلاكا٧ل ؤلاصاٍع

حن ٖلى جإصًت مهامهم - م٘ الخُىعاث الخضًشت و عؾىر مباصيء الضًم٣غاَُت ألامغ الظي ظٗل ألاٞغاص ٚحر م٨َغ

. بضون ؤظغ

الىفلت العامت جهضع مً شخو عام : زاهُا

 ٣ًا٫ ًٖ الى٣ٟت ؤجها ٖامت بطا ٧ان الصخو الظي ٢ام بها ٖام، ٧الضولت ؤو اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث 

، ؤي ؤجها جهضع مً َُئت ٖامت،خُض ؤن الى٣ٟاث التي ٣ًىم بةهٟا٢ها ؤشخام زانت ، 2الُاب٘ ؤلاصاعي 

ا ه٣ٟت ٖامت وختى و لى ٧ان الهضٝ مجها جد٤ُ٣ هٟ٘ ٖام ت ال ًم٨ً اٖخباَع ، و ل٩ي ًخم 3َبُُٗت ؤو اٖخباٍع

غ الهٟت ال٣اهىهُت للصخو الٗام ٤ بحن ؤلاهٟا١ الٗام و الخام ًجب جٞى . الخٍٟغ

الهضف مً الىفلت العامت بقباع خاحت عامت : زالثا

غ َضٝ جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام للى٣ٟت، ٖلى ظمُ٘ اإلاىاَىحن ولِـ ٖلى ٞغص  ٌٗخبر قٍغ يغوعي جٞى

 خُض ؤن الى٣ٟت الخانت َضٞها جد٤ُ٣ مىٟٗت زانت، ؤما ، 4واخض ؤو ٞئت مُٗىت مً ؤظل اٖخباع الى٣ٟت ٖامت

ؤلاهٟا١ الٗام حهضٝ بلى جد٤ُ٣ هٟ٘ ٖام ، و بالخالي جد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص، و ججىب الخٟغ٢ت بُجهم في 

. الاؾخٟاصة مً الى٣ٟت الٗامت

 I ؤؾباب جؼاًض ؤلاهفاق الخىىمي2-1-2-

ل٣ض جُىعث الى٣ٟاث الٗامت في ٧ل الضو٫، اعجباَا باإلاٟهىم اإلاٗانغ لضوع الضولت ، و الظي جُلب 

و جخُىع و جتزاًض الى٣ٟاث الٗامت ؤًًا هدُجت حُٛحر الٓغوٝ الؿُاؾُت 5الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ ٖلى ٧اٞت اإلاجاالث

                                                           
.29: ؾلىي ٖضلي هاقض،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م1  

، م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 31: بغخماوي مدّٟى 2 

، م .29: ؾىػي ٖضلى هاقض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 
، صاع ال٨خاب الخضًض لليكغ و الخىػَ٘، ال٣اَغة،  الغكابت اإلاالُت على الىفلاث العامت في اللاهىن الجؼائغي و اإلالاعن ،(2010)بً صاوص ببغاَُم4

.54:م  

، م .94: ٞلُذ خؿً زل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 5 
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، ؤهه ٧لما ػاص مٗض٫ "A .VAGNER" خُض اٖخبر الٗالم ألاإلااوي ؤصول٠ ٞاظجر ،والا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للضولت

اصة ؤلاهٟا١ الٗام، و ل٨ً لِـ  اصة و جىؾ٘ في صوع الضولت مما ًيخج ٖىه ٍػ الىمى الا٢خهاصي إلاجخم٘ ما ًدبٗه ٍػ

اصة في صزل الٟغص اصة ؤلاهٟا١ الٗام التي لم ج٣خهغ ٖلى الضو٫ 1بالًغوعة الٍؼ ،و مً ألاؾباب التي جضٖى بلى ٍػ

 :اإلاخ٣ضمت ٣ِٞ بل حٗضتها بلى الضو٫ الىامُت ٞباجذ ْاَغة ٖامت، و جل٪ ألاؾباب جخمشل في

ت -1 ؤؾباب ظاٍَغ

اصة في الخضماث  اصة الى٣ٟاث الٗامت في ألاؾباب التي ال ًترجب ٖلحها ؤًت ٍػ ت لٍؼ جخمشل ألاؾباب الٓاٍَغ

اصة في الخاظاث الٗامت  اصة ع٢م الى٣ٟاث الٗامت صون ؤن ًيخج ٖجها ٍػ الٗامت ، ؤي هي ألاؾباب التي جاصي بلى ٍػ

اصة حٗىص لألؾباب الخالُت2لألٞغاص اصة ع٢مُت ال ٚحر ، وجل٪ الٍؼ : ، ؤي ؤجها مجغص ٍػ

"الخضخم"جضَىع كُمت الىلىص، : ؤوال  

اصة اإلاؿخمغة في اإلاؿخىي  اصة الخ٣ُ٣ُت، التي جيخج ًٖ الٍؼ ت ٣ِٞ صون الٍؼ اصة ج٩ىن ْاٍَغ بمٗجى الٍؼ

اصة الُلب ال٨لي ًٖ الٗغى ال٨لي  الٗام لألؾٗاع، واهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت للى٣ىص، و ٧ل طل٪ هاجج ًٖ ٍػ

ظا ما ٌٗٝغ بالخطخم اصة ال ج٩ىن في 3للؿل٘ الاؾتهال٦ُت  َو ، الظي ٖاهذ مىه ظل الضو٫ اإلاخُىعة، ؤي ؤن الٍؼ

ا، مما ًضٞ٘ بالخ٩ىمت بضٞ٘ مبالٜ ضخمت مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى ال٨مُت  الؿل٘ و الخضماث  وبهما في ؤؾٗاَع

اصة ال ج٩ىن م٣ابل زضماث ؤو ؾل٘ م٣ضمت وبهما بلى اعجٟإ 4هٟؿها مً الخضماث الٗامت التي ج٣ضمها ،ٞخل٪ الٍؼ

. ألاؾٗاع

ازخالف الُغق اإلاداؾبُت اإلاؿخعملت : زاهُا  

ت  اصة ْاٍَغ ٌٗخبر حُٛحر ال٣ىاٖض و ؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت في بٖضاص الخؿاباث الٗامت ؾببا في ٍػ

٣ت بظمالي الى٣ٟاث الٗامت بض٫ نافي اإلاىاػهت  خماص خالُا ٖلى ٍَغ ٚحر خ٣ُ٣ُت للى٣ٟاث الٗامت، خُض ًخم الٖا

خماص ٖلى اإلاحزاهُت الهاُٞت ًٖ  ؤلاظمالُت،ؤو ما ٌؿمى بازخالٝ الًٟ اإلاالي،خُض و في الؿاب٤ ٧ان ًخم الٖا

٤ َغح الى٣ٟاث مً ؤلاًغاصاث و بالخالي ال ًٓهغ في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت بال ٞاثٌ ؤلاًغاصاث ٖلى  ٍَغ

خماص ٖلى مبضؤ ٖمىمُت اإلاحزاهُت خُض ًخم بْهاع ٧اٞت الى٣ٟاث صون 5الى٣ٟاث ،ل٨ً في الى٢ذ الغاًَ ًخم الٖا

                                                           
،م .  62: بً صاوص ببغاَُم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

ت و الخُبُم، (2015)مدمض زهاوهت . 67: ، صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ألاعصن، الُبٗت ألاولى،ماإلاالُت العامت، الىظٍغ 2 

.68: مدمض زهاوهت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 3 

، م .118:مدمىص خؿحن الىاصي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4 
ؤزغ ؤلاهفاق العام في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، صعاؾت جُبُلُت على صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة زالٌ الؿىىاث ، (2012)ٖلي ؾ٠ُ ٖلي اإلاؼعوعي5

.620: الٗضص ألاو٫، م-28اإلاجلض –، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت (1990-2009)  
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٣ت اإلاحزاهُت ؤلاظمالُت بض٫ الهاُٞت بلى  غظ٘  ؾبب اجساط ٍَغ اللجىء بلى اإلا٣انت بحن الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث،  ٍو

٣ت الشاهُت و نٗىبت ع٢ابتها اإلاالُتةالاهخ٣اصاث اإلاىظه .   للٍُغ

اصة اإلاؿخمغة في عضص الؿيان و احؿاع بكلُم الضولت: زالثا الٍؼ  

اصة الى٣ٟاث  اصة الؿ٩ان حٗخبر مً ألاؾباب الخ٣ُ٣ت لٍؼ ٚالبا ما ٌٗخبر الا٢خهاصًىن و الباخشىن ؤن ٍػ

اصة الؿ٩ان جاصي بلى جىامي الى٣ٟاث الٗامت مً  ت، خُض ٍػ الٗامت، ل٨جها في الخ٣ُ٣ت هي مً ألاؾباب الٓاٍَغ

اصة الؿ٩ان باء الجضًضة التي هخجذ ًٖ ٍػ اَُت 1ؤظل مىاظهت ألٖا اصة ال جى٨ٗـ ٖلى مؿخىي ٞع  ، ل٨ً جل٪ الٍؼ

ت، خُض ًغي  اصة ْاٍَغ ؤن  "Goffman and Mahar(1971)"ألاٞغاص وجدؿً مؿخىاَم اإلاِٗصخي، و بالخالي حٗخبر ٍػ

اصة  اصة الى٣ٟاث الٗامت، و جٟؿحر طل٪ ٌٗىص بلى ٍػ غافي له آزاعا ٦بحرة و بالٛت ألاَمُت ٖلى ٍػ الٗامل الضًمٚى

اصة الى٣ٟاث والُلب ٖلى مسخل٠ الخضماث الٗامت ألامغ الظي ًاصي بلى خخمُت جلبُت الُلب اإلاتزاًض  طل٪ بٍؼ

ت . الٗامت زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلاغا٤ٞ الٗمىمُت الًغوٍع

 2017حعضاص الؿيان في العالم جبعا للبلض زالٌ ؾىت : (I-1 )الكيل

 
إلhttps://data.albankaldawli.org:مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي ٖلى اإلاى٢٘: اإلاهضع ش ؤلَا   .25/12/2017: جاٍع

اصة وؿبت الؿ٩ان مغجٟٗت زانت في ٧ل مً الهحن التي بلٛذ   ، جلحها الهىض بمٗض٫ %18.5ًٓهغ ؤن ٍػ

اصة ٧اهذ يئُلت م٣اعهت بالضولخحن الؿاب٣تي  17.9% م ؤن الٍؼ ، و ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للضو٫ ألازغي و ٚع

اصة في اإلاغا٤ٞ الٗامت زانت الكباهُت مجها ٦ماؾؿاث الخٗلُم ،  اصة حؿخىظب ٍػ الظ٦غ، بال ؤهه ٧اهذ َىا٥ ٍػ

اصة وؿبت الؿ٩ان  اصة جىا٦ب ٍػ حر ألامً و الخماًت ألامغ الظي ٩ًل٠ الضولت ه٣ٟاث ٖالُت وبالخالي جل٪ الٍؼ و جٞى

اصة اإلاىٟٗت الخ٣ُ٣ُت  اَُت الٟغص و جدؿً مؿخىاٍ اإلاِٗصخي، ٞظل٪ ال ٌٗجي خخما ٍػ ٞهي بطن ال ح٨ٗـ ٞع

اصة في ؤلاهٟا١ . اإلاترجبت ٖلى جل٪ الٍؼ

                                                           
، م .69: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

 

0
20000000
40000000
60000000
80000000

1E+09
1,2E+09
1,4E+09

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/


 

 
9 

اصة الىمى الؿ٩اوي ًؼصاص حجم الى٣ٟاث الٗامت ، ل٨ً جل٪  و ؤًًا هدُجت احؿإ ب٢لُم الضولت و ٍػ

ت  اصة ال ج٩ىن بال ْاٍَغ مُت جٓهغ ظلُا مً زال٫ الضزل الٟغصي الظي ًب٣ى زابخا 1الٍؼ اصة الَى ، و جل٪ الٍؼ

البا ما ًتراظ٘  . ٚو

ت : عابعا ألاؾباب ؤلاصاٍع

اصة الخضماث  اصة جضزلها في اليكاٍ الا٢خهاصي ،٢ض او٨ٗـ ٖلى ٍػ جُىع صوع الضولت في الا٢خهاص و ٍػ

اصة في الى٣ٟاث الٗامت، بدُض ال جؼصاص مٗها اإلاىاٞ٘ الٗامت التي  ت اإلا٣ضمت، و التي حؿخىظب ٍػ و زانت ؤلاصاٍع

ت و جٟخ٣غ بلى وؾاثل الدؿُحر  جد٣٣ها جل٪ الخضماث، زانت في الضو٫ الىامُت التي جى٤ٟ في مجاالث ٚحر يغوٍع

ؤلاصاعي الخضًشت، ل٨ً الىا٢٘ اإلاغ الظي حِٗكه الضو٫ الىامُت هدُجت ٖضم اؾخجابت آلالت ؤلاهخاظُت للُلب 

اصة صزل  ، ًجٗل مً جل٪ الى٣ٟاث 2لٟغص الظي ؾاَم ُٞه ؤلاهٟا١ااإلاتزاًض ٖلى الؿل٘ و الخضماث الىاجج ًٖ ٍػ

ت ٚحر خ٣ُ٣ُت .  ٣ِٞ جطخمُت ْاٍَغ

ؤؾباب خلُلُت- 2  

اصة اإلاىٟٗت  اصة الى٣ٟاث الٗامت و بالخالي ٍػ ألاؾباب الخ٣ُ٣ت جخمشل في جل٪ ألاؾباب التي جاصي بلى ٍػ

الٟٗلُت التي جدهل ٖلحها الضولت مً حجم البًاج٘ و الخضماث التي ًخم اؾخسضامها لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها، و جل٪ 

: ألاؾباب هي

العىامل الاكخهاصًت : ؤوال  

ت الٗىامل الخالُت  : 3و جخمشل في مجمٖى

اصة اإلاؿخمغة في مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي و اعجٟإ مؿخىي اإلاِٗكت؛ -  الٍؼ

اصة الضوع الا٢خهاصي للضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي -  .ٍػ

اصة صعظت الخهيُ٘ " ٞاهجغ"٣ٞض ٞؿغ  ت بٍؼ اصة الىمى الا٢خهاصي ج٩ىن مخبٖى زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ؤن ٍػ

اصة جضزل الضولت مً ؤظل جلبُت الُلب اإلاخىامي ٖلى  وحٗضص ألاوكُت الا٢خهاصًت ألامغ الظي ٌؿخىظب ٍػ

اصة الضزل الخ٣ُ٣ي لألٞغاص اصة ه٣ٟاتها 4اإلاىخجاث بؿبب ٍػ اصة الضزل ال٣ىمي ًم٨ً الضولت مً ٍػ  .، ٍٞؼ

 

                                                           
، م . 63:بً صاوص ببغاَُم ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

، م .109: ٞلُذ خؿً زل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

ؼ ٖخمان ت، ، ماإلاالُت العامت ، مضزل جدلُلي معانغ، (2011)ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ .484: ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع 3
 

ؼ ٖخمان، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م .484: ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ 4 
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العىامل الؿُاؾُت : زاهُا

اصة بقغا٥ ألاٞغاص في قاون الؿلُت،  جغجبِ جل٪ ألاؾباب بالخُىعاث الخانلت في الؿُاؾت ، ٦ٍؼ

اث و ال٩ىاعر ض مً التزاماث الضولت زانت ُٞما ًسو ال٣ًاًا الضولُت ،اإلاىاٖػ ا في 1مما ًٍؼ ، و ٦ظل٪ بغوَػ

. مىا٠٢ الخًامً الاظخماعي

العىامل الاحخماعُت : زالثا

ٟي  اصة الجزوح الٍغ اصة الى٣ٟاث الٗامت في اإلاجا٫ الاظخماعي، هي ٍػ مً بحن ألاؾباب التي جاصي بلى ٍػ

اصة مُالب الكٗب مً ؤظل جدؿحن الخضماث الٗمىمُت، مً ؤظل  وجمغ٦ؼ الؿ٩ان في اإلاضن ،مما ًضٖى بلى ٍػ

اصة جضزل الضولت في  غ مؿخىي مِٗكتهم، مما ًدخم ٖلى الضولت جد٤ُ٣ مُالبهم ، ألامغ الظي ًاصي بلى ٍػ جٍُى

. ، و بالخالي جىامي حجم الى٣ٟاث الٗامت2الا٢خهاص

ألاؾباب اإلاالُت : عابعا

اصة ٖضص اإلااؾؿاث الضولُت اإلاخسههت في ؤلا٢غاى ٧البى٪  مً بحن ألاؾباب في الجاهب اإلاالي، هجض ٍػ

،زانت في خاالث العجؼ اإلاالي، ل٨ً 3الضولي، و نىضو١ الى٣ض الضولي ظٗل الضو٫ ج٣بل ٖلى الا٢تراى مجها

ٖملُت الدؿضًض ج٩ىن م٩لٟت ألجها جخًمً الٟىاثض ؤًًا، مما ًجٗلها ج٣٘ في ٞش اإلاضًىهُت، باإلياٞت بلى 

ؤؾلىب الا٢تراى الضازلي والخاعجي خُض الضولت جلجإ بلى بنضاع ؾىضاث لال٦خخاب لألٞغاص و بكغوٍ مغيُت 

 ٘ وؾهلت ٦ةٖٟاء ٞىاثض الؿىضاث مً الًغاثب، و َى ألامغ الظي ًاصي بالضولت بلى جىؾٗها في ؤلاهٟا١ في اإلاكاَع

اصة ؤلاًغاصاث 4الغؤؾمالُت و الاظخماُٖت، مً زال٫ الجؼء الظي جدهل ٖلُه بٗض جىػَ٘ ألاعباح ،و بالخالي ٍػ

. الٗامت ًاصي صوما بلى اإلابالٛت ؤخُاها في مبالٜ ؤلاهٟا١ الٗام

I -2-2ٍؤكؿام و جهيُفاث ؤلاهفاق الخىىمي وصوع  

َىا٥ ٖضة جهيُٟاث و ج٣ؿُماث للى٣ٟاث الٗامت،التي جم اٖخماصَا مً ٢بل الا٢خهاصًحن، و ؤبغػَا 

خماص ٖلى اإلاُٗاع الا٢خهاصي ٖىض 5الخ٣ؿُم الا٢خهاصي و الخ٣ؿُم الىيعي: ٢ؿمحن عثِؿحن َما ، ًخم الٖا

                                                           
ت اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت، (2005)ٖبض اإلاجُض ٢ضي1 اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ بً –، صعاؾت جدلُلُت ج٣ُُمُت، صًىان اإلاُبٖى

.188:الجؼاثغ،الُبٗت الشاهُت، م-٨ٖىىن   
، مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في 1970/2012جإزحر الىفلاث العمىمُت على الىمى الاكخهاصي، صعاؾت خالت الجؼائغ، ، (2014)َاوف ٢ىضوسخي2

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤري ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان،ؾىت ت ٖو . 39: ،الجؼاثغ، م2013/2014:ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع  

، م .67: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 

، م .118: مدمىص خؿحن الىاصي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4
 

ؼ ٖشمان ت،  ماإلاالُت العامت مضزل جدلُلي معانغ، (2008)ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ .469:، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع 5 
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خماص ٖلُه في بٖضاص اإلاىاػهاث الٗامت الخضًشت ، 1جدلُل آلازاع الا٢خهاصًت للى٣ٟاث الٗامت، خُض ًخم الٖا

ؤمااإلاُٗاع الىيعي ًخم مً زالله جهي٠ُ الى٣ٟاث جبٗا إلاىاػهت الضولت، ؾىاء الخ٣لُضًت ؤو الخضًشت، وال ًىظض 

سُت، ؤما  ت ٖلى اٖخباعاث جاٍع ج٣ؿُم واخض مىخض جدبٗه ٧ل الضو٫، ٞمشال ٌٗخمض في ج٣ؿُم اإلاحزاهُت ؤلاهجلحًز

٨ُت ت، و ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ . اإلاحزاهُت  الٟغوؿُت ج٣ؿُمها ٌٗخمض ٖلى اٖخباعاث بصاٍع

٣ا للخ٣ؿُم  بُٗت َظا اإلاىيٕى اإلاضعوؽ،ؾِخم جبُان ج٣ؿُماث الى٣ٟاث الٗامت ٞو خؿب جىظه  َو

خماص ٖلى زالر مٗاًحر ٧الخالي : الا٢خهاصي، خُض خؿب َظا ألازحر ًخم الٖا

الخلؿُم الاكخهاصي لإلهفاق الخىىمي : ( I-2)الكيل 

 

 

 

 

 

  

 نفقات إدارية-1نفقات جارية                               -1 النفقة احلقيقية-1 

 نفقات اجتماعية                           -2نفقات رأمسالية                             -2النفقة التحويلية                                 -2  

 نفقات اقتصادية-3                                                                                                       

، م: مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع . 71: مدمض زهاوهت مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 ًم٨ً جبُان مٟهىم مسخل٠ ج٣ؿُماث ؤلاهٟا١ الٗام خؿب اإلاٗاًحر الشالزت، خُض جل٪ الخ٣ؿُماث 

، و ْغوٞها و بم٩اهاتها ،خُض حٗىص  ؤَمُت ٦2ما ؾب٤ الظ٦غ جسخل٠ مً صولت ألزغي خؿب خاظاث ٧ل صولتو

 :جل٪ الخ٣ؿُماث بلى ٧ىجها جسضم ؤٚغاى الضولت اإلاخٗضصة، و ًم٨ً جبُان مسخل٠ جل٪ الخ٣ؿُماث ُٞما ًلي

 

                                                           
،م .70: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

 

غان لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان،ممباصيء الاكخهاص اإلاالُت ، (2009)ٖبض الٟٛىع ببغاَُم مدمض . 225:، صاع َػ 2 

 الىفلاث الاكخهاصًت الخىىمُت

 

 معُاع الغغى مً الىفلت

 

 معيار دورية النفقة
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I-2-2-1: خؿب معُاع َبُعت الىفلت

لُت: اٖخماصا ٖلى َظا اإلاُٗاع ٢ض جم ج٣ؿُم الى٣ٟاث بلى ٢ؿمحن . ه٣ٟاث خ٣ُ٣ُت و ؤزغي جدٍى

 ؤلاهفاق الخلُلي -1

٦م٣ابل لخهى٫ الضولت ٖلى الؿل٘ و الخضماث، التي جخمشل باإلهٟا١ ٖلى صٞ٘  هي الى٣ٟاث التي جخد٤٣

، وطل٪ بٗض ؤصاء زضمت حؿخُٟض مجها الضولت، و هي جازغ ٖلى الضزل ال٣ىمي و بهٟت مباقغة، 1ألاظىع والغواجب

جي خُض ًم٨جها الخإزحر ٖلى ٦مُت و  ؤي ؤجها جاصي بلى صزى٫ ظضًضة جًاٝ بلى باقي الضزى٫ اإلا٩ىهت للضزل الَى

ُت ؤلاهخاط   .2هٖى

لي- 2  ؤلاهفاق الخدٍى

اصة  جخمشل في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ، خُض ؤجها ٖباعة ًٖ ه٣ٟاث مً صون م٣ابل، ال جاصي مباقغة بلى ٍػ

ؤلاهخاط ال٣ىمي، بال ؤجها جدى٫ ال٣ىة الكغاثُت بحن ألاٞغاص ؤي ؤجها حٗمل ٖلى بٖاصة جىػَ٘ الضزل 

،٦خإمُىاث البُالت و مؿاٖضاث الهىاص٤ً الخ٩ىمُت بلى ؤصخاب الضزل اإلاخضوي و اإلادضوص ، وهي 3ال٣ىمي

، و َى ج٣ؿُم خؿب الٛغى، خُض ؤن الٟٕغ ألاو٫ 4ج٩ىن بضون م٣ابل ، و ج٣ؿم هي ألازغي بلى زالزت ؤ٢ؿام

لُت الاظخماُٖت ٦ى٣ٟاث الخإمحن ًٖ البُالت و اإلاغى ؤو العجؼ، ؤما الٟٕغ الشاوي  ًخمشل في الى٣ٟاث الخدٍى

 ٘ لُت طاث الٛغى الا٢خهاصي، واإلاخمشلت في ه٣ٟاث الضٖم الخ٩ىمي للمكاَع ًخمشل في الى٣ٟاث الخدٍى

لُت اإلاالُت، و اإلاخمشلت في ٞىاثض الضًً  الا٢خهاصًت، ٧الضٖم الٟالحي، و الٟٕغ الشالض ًخمشل في الى٣ٟاث الخدٍى

 .5الٗام واؾتهال٦ه

 I خؿب معُاع صوعٍت الىفلت2-2-2-

ت، ؤي ؤن َظا  ت و ه٣ٟاث عؤؾمالُت اؾدشماٍع ٤ َظا اإلاُٗاع ٢ض جم ج٣ؿُم الى٣ٟاث بلى ه٣ٟاث ظاٍع ٞو

 .الخ٣ؿُم ٌٗخمض ٖلى الجهت التي ًىظه بلحها ؤلاهٟا١

 

 

                                                           
،م .178:ٞلُذ خؿحن زل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

.80: ، صاع ألابغاع، ٖمان ، مالىظام اإلاالي في ؤلاؾالم، (2010)ابغاَُم زَغـ 2 

، م .125:مدمىص خؿحن الىاصي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 

، م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .36: بغخماوي مدّٟى 4 

بي، (2011)ؤٖاص خمىص ال٣ِسخي ع الًٍغ .45: ، صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ، ماإلاالُت العامت و الدكَغ 5
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ؤلاهفاق الجاعي -1  

اصة في الغؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي ؤو الغؤؽ  َظا الىٕى مً الى٣ٟاث ٌكمل جل٪ التي ال ًترجب ٖلى بهٟا٢ها ٍػ

اإلاا٫ ؤلاهخاجي، ٞهي جخمحز بالخ٨غاع و الضوعٍت، و هي حكمل بىىص الغواجب و ألاظىع و زضماث ال٨هغباء و الٛاػ 

اصة عئوؽ ألامىا٫ الُٗيُت  ،ٞهي ه٣ٟاث 1مشال، ٞهي حٗجى بدؿُحر قاون الضولت و ؾحر بصاعتها، وال حؿاَم في ٍػ

ت بلحها ٦سضماث الضٞإ و ألامً و الخٗلُم  ت جم٨ً الخ٩ىمت مً جإصًت ألاقٛا٫ الٗمىمُت اإلاىَى يغوٍع

.  2الصختو

ؤلاهفاق الاؾدثماعي - 2

ً عئوؽ ؤمىا٫ ُٖيُت، ٦ما ًترجب ٖجها ؤًًا  الى٣ٟاث الٗمىمُت ج٩ىن عؤؾمالُت ٖىضما ًيخج ٖجها ج٩ٍى

اصة في الظمت اإلاالُت للصخو الظي ٢ام بةظغائها  ، مشل البيُت الخدخُت و ٧ل ما ج٣ىم الضولت بضٞٗه لخىمُت 3ٍػ

اصة ٧ل مً الضزل  الا٢خهاص، ٞهظا ؤلاهٟا١ ٌٗخبر ظؼء مً ؤلاهٟا١ ال٣ىمي ألهه ٌؿاَم و بهىعة مباقغة في ٍػ

  ،، و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ ٨ٞغة  اإلاًا4٠ٖالىاجج ال٣ىمي، ؤو ٌؿاَم في جىلُض ؤلاهخاط و الٗغى ال٨ليو

اصة في ؤلاهٟا١ اصة الضزل ال٣ىمي بم٣ضاع ؤ٦بر مً الٍؼ اصة ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي جاصي بلى ٍػ ، و 5التي مٟاصَا ؤن ٍػ

:  ًخم الخٗبحر ًٖ اإلاًا٠ٖ بالٗال٢ت الخالُت

                   1 

     =   اإلاًاعف

          اإلاُل الخضي لالؾتهالن -   1                             

خُض ًخى٠٢ ؤزغ اإلاًا٠ٖ ٖلى صعظت مغوهت و جىؾ٘ الجهاػ ؤلاهخاجي ، خُض ؤهه ٧لما ٧ان الجهاػ مغها ٧لما ٧ان 

اصاث اإلاخخالُت في الاؾتهال٥ ، و مً َىا حٗخمض ال٨شحر مً الضو٫ ٖلى ؾُاؾت الخىؾ٘ ٢6اصعا ٖلى الخجاوب م٘ الٍؼ

٘ البجى الخدخُت مً ظؿىع و َغ١ و مؿدكُٟاث  مضاعؽ وفي ؤلاهٟا١ الغؤؾمالي لِكمل ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع

 .7وظامٗاث خ٩ىمُت و ختى حكُِض ألابغاط و اإلاهاو٘

                                                           
، م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .38: بغخماوي مدّٟى 1 

، م .75: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

، م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .39:بغخماوي مدّٟى 3 

، م .129: ٞلُذ خؿً زل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4 

، م . 196: ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 5 

. 196:  ٖبض اإلاجُض ٢ضي،هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 6 

، م .64: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 7 
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I-2-3-3 خؿب معُاع الغغى مً الىفلت 

ُٟت ؤو الٛغى الظي ؤوكئذ مً ؤظله الى٣ٟت الٗامت، و هي ه٣ٟاث  ٌٗخمض َظا الخ٣ؿُم ٖلى الْى

ت واظخماُٖت و ا٢خهاصًت . بصاٍع

ت-1 هفلاث بصاٍع  

ه مً ؤظل حؿُحر اإلاغا٤ٞ الٗامت 1جخمشل في ه٣ٟاث الخضماث الٗامت التي ج٣ضمها الضولت  ؤي ما ًخم نٞغ

اصة  ت جاصي بلى ٍػ خُاصًت ،و التي هي ؤٖما٫ و وكاَاث بصاٍع ؤو مً ؤظل جمكُت ؤٖما٫ الضولت و وكاَاتها الٖا

. 2صزى٫ ألاٞغاص ٦م٣ابل لخضماتهم

 هفلاث احخماعُت- 2

اَُت ألٞغاص اإلاجخم٘ ٖمىما و الُب٣اث ال٣ٟحرة زهىنا، ٞهي  اصة الٞغ الهضٝ مً َظٍ الى٣ٟاث َى ٍػ

ًاث البُالت، ٞهي 3مىظهت و بهٟت زانت بلى طوي الضزى٫ اإلاخضهُت مً ٣ٞغاء ٦ةٖاهاث الٛظاء  ، ؤو حٍٗى

ا مً الى٣ٟاث طاث الٛغى 4حكمل اإلاؿاٖضاث و الخضماث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت مً صخُت و حٗلُمُت  و ٚحَر

. الاظخماعي

هفلاث اكخهاصًت  -3

 ٘ ٞهي حكمل ه٣ٟاث ألاقٛا٫ الٗامت، و تهضٝ بلى جد٤ُ٣ َضٝ ا٢خهاصي ٧االؾدشماعاث في اإلاكاَع

ت ال٨بري والى٣ٟاث التي تهضٝ بلى جؼوٍض الا٢خهاص ال٣ىمي بالخاماث ألاؾاؾُت الى٣ل و ٧الُا٢ت 5الاؾدشماٍع

٘ البيُت الخدخُت  .و مكاَع

I-2-3-4 ازخُاع الضوع اإلاىاؾب للضولت في الاكخهاص

:ؤزظ صوع الضولت في الا٢خهاص ظضلُت بحن الا٢خهاصًحن، مً يغوعة جضزلها في الا٢خهاص مً ٖضمه   

 ٞهي 1 جدب٘ ؤؾلىب مالي مداًض لِـ مً ؤَضاٞه جد٤ُ٣ جىاػن ا٢خهاصي ؤو اظخماعي:فالضولت الخاعؾت

. مداًضة ٣ًخهغ صوعَا ٖلى خغاؾت اليكاٍ الا٢خهاصي و جغ٥ الخىاػن ًخد٤٣ آلُا بحن ألاٞغاص و اإلاجخم٘

                                                           
، م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .33: بغخماوي مدّٟى 1 

، م .138: ٞلُذ خؿً زل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

، م .75: مدمض زهاوهت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 

ضوص ت بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، م اإلاالُت العامت،(2005)ٖلي ٚػ اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ .26: ، صًىان اإلاُبٖى 4 
ا ؤخمض ٖؼام5 : ، صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان ألاعصن، الُبٗت ألاولى،  ممباصيء اإلاالُت العامت، (2007)مدمىص خؿحن الىاصي ، ػ٦ٍغ

135.  
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بٗض ؤن ؾاصث الٗالم ألاػمت الا٢خهاصًت ال٨بري واإلاخمشلت في ؤػمت ال٨ؿاص الٗالمي ٖام :ؤما الضولت اإلاخضزلت

ت و ؤنبذ صوع الضولت ًخمشل في1929 ت ال٨جًز : 2 و في هٟـ الى٢ذ الظي بغػث ُٞه الىٍٓغ

اصة و جُىع صوع الضولت في الا٢خهاص مً ج٣لُضي بلى ا٢خهاصي و اظخماعي ٧األمً و الخماًت و الٗضالت-  . ٍػ

مداولت بخضار الخىاػن الا٢خهاصي، و الاظخماعي مً زال٫ الخضزل مً ؤظل بجهاء خالت الاه٨ماف ؤو مٗالجت - 

. الخطخم، وبٖاصة جىػَ٘ الضزل

جي و مداولت ال٣ًاء : الضولت الاقتراهُت ؤو اإلاىخجت، جُب٤ هٓام الخسُُِ اإلاالي، و الخإزحر في حجم الضزل الَى

ٖلى الخٟاوث في الضزل، و جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي ٞهي ج٣ىم بهٟت ٖامت باإلهخاط و الخىػَ٘، و تهضٝ بلى 

جي بحن ألاٞغاص جىػَٗا ٖاصال  خؿب الخُت 3ال٣ًاء ٖلى الٟىاع١ بحن الُب٣اث وبٖاصة جىػَ٘ الضزل الَى

الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للضولت، خُض ؤنبذ اليكاٍ اإلاالي للضولت ظؼءا ال ًخجؼؤ مً وكاَها الا٢خهاصي 

. ، ؤي ؤن صوع الضولت ؤنبذ ٧امال في اليكاٍ الا٢خهاصي4والظي ًغجبِ اعجبُا ٧امال بخسُُِ الا٢خهاص ال٣ىمي

ٞضوع الضولت ٨ًمً في بٖاصة الخىاػن مً زال٫ وي٘ الؿُاؾاث التي حٗالج طل٪ الازخال٫ و حُٗض ألامىع بلى 

ا ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي بك٩ل مباقغ مً زال٫ ٢اهخحن عثِؿِخحن َما5ويٗها ألامشل : ، خُض ًخم جإزحَر

٠ُ ال٩امل للُا٢اث 6ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و الًغاثب ٤ الؿُاؾت اإلاالُت، التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الخْى َظا ٞو

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؤو  ؤلاهخاظُت اإلاخاخت في اإلاجخم٘ خُض حؿعى الضولت بلى ٖالط مك٩لت البُالت مً زال٫ ٍػ

جسٌُٟ الًغاثب ؤو ٦الَما مٗا، ٦ما ؤجها ج٣ىم ؤخُاها بخسٌُٟ ؤؾٗاع الٟاثضة ٢هحرة ألاظل و حؿهُل 

٘ مؿخىي  ٘ مً مؿخىي الُلب ال٨لي الٟٗا٫ و ًؼصاص الُلب ٖلى الٗمالت و ًٞغ قغوٍ ؤلاثخمان ألامغ الظي ًٞغ

. 7الضزل ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي

٣ٞض ؤزاع صوع الضولت في الا٢خهاص ظضال ٦بحرا ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٞهىا٥ مً ٖاعى جضزلها و مجهم 

ٍغ مً  اصة صوع الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي هدُجت إلاا جٞى مً ؾاهض طل٪، ل٨ً الاججاٍ الٗام ٧ان ًمُل بلى ٍػ

                                                                                                                                                                                     
ضوص،  .17: ، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغٖلي ٚػ 1 

غان لليكغ و الخىػَ٘، اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت، ٖمان ألاعصن،  م مباصيء الاكخهاص و اإلاالُت العامت ، (2013)ٖبض الٟٛىع ابغاَُم ؤخمض2 ، صاع َػ

. 227-226: م  

ضوص،  .18-17:، م ممغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغٖلي ٚػ 3 

.228: ٖبض الٟٛىع ابغاَُم ، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 4 
ىت، ظما٫ لٗماعة5 ل عجؼ اإلاىاػهت العامت للضولت في الاكخهاص ؤلاؾالمي، (2007)٦غصوصي نبًر ، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، صاع الخلضوهُت لليكغ و جمٍى

.33:الخىػَ٘، ال٣بت ال٣ضًمت، الُبٗت ألاولى، م  

.   142: ،صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت الشالشت، ممباصيء ؤلاكخهاص الىلي، (2013)خؿام ٖلي صاوص 6 
ت،  مملضمت في الاكخهاص الىلي،(2014)مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص7 . 184: ، صاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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،خُض ًغي الا٢خهاصي ألاإلااوي 1بم٩اهاث مالُت و ماؾؿُت و ج٨ىىلىظُت ظٗلتها حؿُُغ ٖلى الخُاة الا٢خهاصًت

Wagner ؤن الٗال٢ت التي جغبِ بحن مؿخىي الخُىع الا٢خهاصي وحجم ؤلاهٟا١ الٗام جغجبِ بمبضؤ ؤن 

الخهيُ٘ ًاصي بلى اعجٟإ جضزل الضولت و خهت ؤلاهٟا١ في الضزل ال٣ىمي،و بالخالي ٞةن ٖملُت الخهيُ٘ 

لُه جُىع 2بضوعَا ج٣ىص بلى مًاٖٟت ه٣ٟاث ؤلاصاعاث الٗامت، َُا٧ل ٢اٖضًت، جغبُت، جضزل اظخماعي ، ٖو

اصة جضزل الضولت في الا٢خهاص . اإلاجخمٗاث مغجبِ بٍؼ

I- 2-3-5 ؤلاهفاق الخىىمي هإصاة إلاعالجت العجؼ في اإلاىاػهت العامت 

اصة حجم الى٣ٟاث الٗامت اإلاسههت ًٖ حجم ؤلاًغاصاث الٗامت  ٣ًهض بعجؼ اإلاىاػهت الٗامت للضولت ٍػ

لها ،مما ًضٞ٘ بالضولت بلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت مً ؤظل ؾض العجؼ في اإلاىاػهت الٗامت،خُض 3اإلاٗخمضة لخمٍى

ىا جلٗب اإلاىاػهت الٗامت 4ًغي ٦ُجز ؤن ج٣لباث الُلب ال٨لي هي اإلاهضع ألاؾاسخي لٗضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي َو

صوعا َاما في مىاظهت ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي و البُالت  والخطخم، والعجؼ اإلاالي ؤو عجؼ اإلاىاػهت َى جمشُل 

وا٢عي لخالت اإلاجخمٗاث الىامُت زانت، ٞخلجإ الضولت في جل٪ الخالت بلى الا٢تراى بإهىاٖه، الضازلي 

،و جخضزل الضولت مً زال٫ الؿُاؾت اإلاالُت مً ؤظل مٗالجت 5الخاعجي، لُٓهغ الضًً الخ٩ىمي ؤو الضًً الٗامو

. العجؼ

خُض ًغي ٦ُجز بإن ج٣لباث الُلب ال٨لي هي اإلاهضع ألاؾاسخي لٗضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، ٞمشال في 

اصة حجم الُلب ال٨لي الٟٗا٫،  اث ميكُت لٍؼ اصة خ٣ً الا٢خهاص ال٣ىمي بجٖغ خالت ال٨ؿاص ٖلى الضولت ٍػ

اصة  وصٖا ٦ُجز بلى جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة، ختى جىسٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط، و ؤ٦ض ٖلى جسٌُٟ الًغاثب و ٍػ

اصة حجم الضزل ال٣ىمي6ؤلاهٟا١ الٗام . ، و بالخالي ًاصي طل٪ بلى ٍػ

له و ال٣ًاء ٖلُه،  ألامغ اإلاهم في عجؼ اإلاىاػهت الٗامت َى ٦ُُٟت جضبحر الىؾاثل الالػمت مً ؤظل جمٍى

ل ه٣ٟاجه مؿخٗمال ٖضة وؾاثل حؿمى بــــ ، ٞهى ٖباعة ًٖ "٢ُض اإلاىاػهت: "خُض ؤن ال٣ُإ الخ٩ىمي ٣ًىم بخمٍى

                                                           
،صاع الكغو١،ال٣اَغة، الُبٗت ألاولى ، ،اإلاى٢٘ صوع الضولت في الاكخهاص، (1998)خاػم الببالوي  1

إل2loopsresearch.org/media/images/phototklzuqoluq.pdf:الال٨ترووي ش ؤلَا  .35:م، 10/03/2018:   جاٍع

، م .15:ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 
ل عجؼ اإلاىاػهت العامت للضولت في الاكخهاص ؤلاؾالمي،(2007)ظما٫ لٗماعة3 ، صعاؾت جدلُلُت و م٣اعهت، صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ جمٍى

 .87: الُبٗت ألاولى، م

.100:ظما٫ لٗماعة، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 4 
اعي5 ت و الخُبُم،(2007)زالض وان٠ الىػوي،ؤخمض خؿحن الٞغ ، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن، الُبٗت مباصيء الاكخهاص الىلي، بحن الىظٍغ

.242: الشالشت ، م  

، م ىت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .٦:100غصوصي نبًر 6
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٢ُض ًهىع الٗال٢ت بحن الخض٣ٞاث اإلاالُت الضازلت بلى ال٣ُإ الخ٩ىمي و الخاعظت مىه، و ًم٨ً الخٗبحر ٖىه 

ا ٦ما ًلي : 1ظبًر

BD=(G-T( = dB +dC 

:خُض  

BD :(الى٣ٟاث الٗامت )ًمشل م٣ضاع العجؼ اإلاالي، ؤي بظمالي الى٣ٟاث الخ٩ىمُت الى٣ضًت" G" ، مُغوخا مجها

 .(T) (ؤلاًغاصاث الجباثُت )بظمالي اإلاخدهالث الخ٩ىمُت الى٣ضًت 

dB :هي خهُلت ال٣غوى الجضًضة اإلا٣ضمت للخ٩ىمت مً ال٣ُإ الخام اإلادلي، ؤو مً اإلاهاصع ألاظىبُت .

dC : ل العجؼ  .جمشل الى٣ىص اإلاهضعة خضًشا للمؿاٖضة في جمٍى

ل ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي باإلًغاصاث الٗامت الٗاصًت ٣ِٞ ؤي ؤن : و ٖلُه جم جمٍى

dC=dB 0=  

في َظٍ الخالت ٞةن اإلاىاػهت الٗامت ج٩ىن في وي٘ مخىاػن، ؤي ألهه ال جىظض ٢غوى ٖلى الضولت، و لم 

ل العجؼ، ؤما بطا ؤزظ ؤخض اإلاخٛحراث الؿاب٣ت و هي ٢ُمت dB، dC: ج٣م بةنضاع ه٣ىص خضًشت مً ؤظل جمٍى

لها مدلُا مً زال٫ الا٢تراى مً البى٪  مىظبت ٞةن اإلاىاػهت الٗامت ج٩ىن في خالت عجؼ، التي ًخُلب جمٍى

ل الخاعجي اإلاخمشل في الا٢تراى ت ؤو ال٣ُإ ٚحر اإلاهغفي، ؤو الخمٍى . اإلاغ٦ؼي ؤو البىى٥ الخجاٍع

I-3  ا  ؾُاؾت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي و ؤزاَع

جخمشل ٖملُت جغقُض الى٣ٟاث الٗامت في ازخُاع الُغ١ ألامشل مً ؤظل الا٢خهاص في ٖملُت نٝغ اإلاا٫ 

الٗام بهىعة ٣ٖالهُت، م٘ حكضًض الغ٢ابت  بُٛت نٝغ اإلاا٫ في ألاوظه اإلاسههت له إلاى٘ ازخالؾه ، ؾِخم مً 

زال٫ َظا اإلابدض جبُان ٦ُُٟت جضزل الضولت مً ؤظل جغقُض الى٣ٟاث الٗامت و ٦ُُٟت جإزحر طل٪ ٖلى 

. الدكُٛل

I-3-1ماَُت ؾُاؾت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي  

ٌٗخبر مهُلر جغقُض الى٣ٟاث الٗامت خضًض في الا٢خهاص، و ٢ض اَخمذ به الٗضًض مً الضو٫ زانت 

الىامُت مجها هٓغا لتراظ٘ بًغاصاتها ، باجبإ ؾُاؾت الخ٣لُو ٢ضع ؤلام٩ان للما٫ الٗام ،مً ؤظل جٟاصي العجؼ 

: في اإلاىاػهت الٗامت، خُض ًم٨ً جبُان اإلاٟهىم اللٛىي و الانُالحي لٗملُت جغقُض الى٣ٟاث ُٞما ًلي

                                                           
ىت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م م .145-٦:144غوصي نبًر 1 
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I-3-1 -1حعٍغف ؾُاؾت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي 

ؤوال و ٢بل الخُغ١ بلى ؾُاؾُت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام البض الخٗٝغ ٖلى مٗجى ٧لمت الترقُض في خض طاتها، زم 

. مٗجى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت

 : معنى ولمت جغقُض لغت -1

ل٣ض وعصث جٟؿحراث ٖضًضة لهظٍ ال٩لمت ، خُض مًمىجها الٗام َى بزٟاء نٟت ال٣ٗالهُت في الؿلى٥ 

 عقضو .1والخهٝغ ، خُض ؤن ٧لمت الغقض جإحي نٟت لإلوؿان للضاللت ٖلى الخ٨مت و ال٣ٗل و خؿً الخهٝغ 

٤، ؤي َى ناثب، و الغقض ه٣ٌُ الًال٫   2بالٟخذ، عقضا، ؤي اَخضي و ؤناب وظه ألامغ و الٍُغ

اإلافهىم الانُالحي لترقُض الىفلاث - 2  

اصة ٢ضعة  اصة ٞاٖلُت ؤلاهٟا١ بال٣ضع الظي ًم٨ً مٗه ٍػ ٣ًهض بترقُض ؤلاهٟا١ الٗام الٗمل ٖلى ٍػ

اث  ل اخخُاظاجه اإلاالُت، م٘ ال٣ًاء ٖلى مهاصع الخبظًغ و ؤلاؾغاٝ بلى ؤصوى اإلاؿخٍى جي ٖلى جمٍى الا٢خهاص الَى

، بمٗجى جدؿحن الغبدُت و جضهُت الخ٩ال٠ُ ٢ضع ؤلام٩ان و م٩اٞدت َغ١ الٟؿاص و ازخالؽ ألامىا٫ ب٩ل 3اإلام٨ىت

٣ت بدض مىهجُت  ، جُب٤ ٖلى بظغاءاث (Recherche méthodique )الُغ١، و ٌٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤهه ٍَغ

غة للخدلُل و الخ٣ضًغ و الخىُٓم بك٩ل مصخو و ٞٗا٫  الؿلُت الٗامت مؿخسضمت في طل٪ ٧ل الخ٣ىُاث اإلاخٞى

 ؤي 5، و خؿً الخهٝغ في ألامىا٫ و بهٟا٢ها ب٣ٗالهُت و خ٨مت و ٖلى ؤؾاؽ عقُض4و مُاب٤ لؿُاؾت مدضصة

٣ت عقُضة بُٛت جٟاصي الى٢ٕى في عجؼ اإلاحزاهُت  ؤهه ال بؾغاٝ وال جبظًغ، في اإلاا٫ الٗام و بهما خؿً حؿُحٍر بٍُغ

اصة ؤلاهخاظُت . الٗامت و ٍػ

                                                           
م َاصي نالر قٗبان1 ض ٖبض الخؿحن الًٟل، ٖبض ال٨ٍغ ت، بإؾلىب الخدلُل الىمي،(2010)مٍا غوان، ٖمان، بضون  جغقُض اللغاعاث ؤلاصاٍع ، صاع َػ

.17: ط٦غ ؾىت اليكغ، م  
ؼ، الٗلىم الهىضؾُت، اإلاجلض مفهىم الترقُض، ؤؾباب فكله و عىامل هجاخه، (2003)ٖمغ ؾغاط ؤبى عػٍؼة2 ، ظامٗت 01، الٗضص 14، مجلت ٖبض الٍٗؼ

ؼ،  إلhttps://mzamzami.kau.edu.sa/Showاإلال٪ ٖبض الٍٗؼ ش ؤلَا  .6-5: م م، 19/04/2018: جاٍع
 ،(2014-1990)مؿاَمت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت في الجؼائغ، صعاؾت جُبُلُت للفترة ، (2016)َاع١ ٢ضوعي3

ت و ٖلىم الدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت  مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ الٗلىم، في الٗلىم الا٢خهاصًت ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

إل، dspace.thesis.univ-biskra.dz: ، الجؼاثغ، ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2015/2016مدمض زًُغ بؿ٨غة، ؾىت  ش ؤلَا  .120: ، م28/03/2018: جاٍع
ت4 ، (2013بلى ؾىت 1980صعاؾت جُىع الىفلاث العمىمُت في الجؼائغ مً ؾىت  )جغقُض الىفلاث العمىمُت، (2016)بً مىسخى ؤم ٧لشىم، ِٖسخي هبٍى

ما٫ و الضعاؾاث الا٢خهاصًت ،الٗضص  ان ٖاقىع بالجلٟت، الجؼاثغ، 02مجلت بصاعة ألٖا   ،ظامٗت ٍػ

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: اإلاى٢٘ الال٨ترووي ش ؤلَا  .190:  م06/04/2018: جاٍع
ما٫ جغقُض ؤلاهفاق العام هضعامت للخىىَع الاكخهاصي في الجؼائغ في ظل ألاػمت الىفُُت الغاَىت، (2017)خضاب مخي الض5ًً ، مجلت بصاعة ألٖا

ان ٖاقىع بالجلٟت، الجؼاثغ، الٗضص  إلhttps://www.asjp.cerist.dz:اإلاى٢٘ الال٨ترووي. ،03والضعاؾاث الا٢خهاصًت، ظامٗت ٍػ ش ؤلَا : جاٍع

 .178:م، 08/04/2018

https://mzamzami.kau.edu.sa/Show
https://mzamzami.kau.edu.sa/Show
https://www.asjp.cerist.dzhttps/www.asjp.cerist.dz
https://www.asjp.cerist.dzhttps/www.asjp.cerist.dz
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غ ٖلى ؾخت قغوٍ هي : 1و ل٩ي ٩ًىن جغقُض الى٣ٟت الٗامت عقُضا ًجب ؤن ًخٞى

 غ بِئت ؾلُمت للخ٨م  .يغوعة جٞى

 ت  .بعاصة ؾُاؾُت ٢ٍى

 ٦ٟاءة ؤظهؼة الضولت. 

 ت الٗلمُت اإلا٨دؿبت  .الخُب٤ُ الجاص للمٗٞغ

 غ هٓام مداؾبت و ع٢ابت ٞٗا٫  .جٞى

 الابخٗاص ًٖ مؼاخمت ال٣ُإ الخام .

ؾُاؾت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي - 3  

ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام جخسظَا الضولت مً ؤظل خؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت، زانت في خالت 

٪ عجلت الا٢خهاص  ها في عجؼ اإلاىاػهت الٗامت، و ٦ما ظاءث به ؤ٩ٞاع ٦ُجز  خى٫ صوع الضولت في جدٍغ و٢ٖى

والا٢خهاصًىن، خُض ًغي بلى الضوع الخ٩ىمي ؤهه ٧لما ؤإلاذ بضوعة الخُاة الا٢خهاصًت ياث٣ت ْهغث البُالت 

 ألامغ الظي ٌؿخىظب خؿً اإلاٗاملت م٘ الًغاثب و ؤلاهٟا١ الٗام الظي ٌٗخبر 2ؤو هجمذ الًٍٛى الخطخمُت

 .٦ٗالط لعجؼ اإلاىاػهت الٗامت، مً زال٫ خؿً الاؾخٛال٫ و الخىظُه ألاوؿب للى٣ٟاث الٗامت 

 :" و٢ض ظاء في ٢ىله حٗالى في ؾىعة الٟغ٢ان
َ

ِلً
َ
 ط

َ
 َبْحن

َ
ان

َ
ُروا َوو

ُ
ت
ْ
ل ًَ ْم 

َ
ىا َول

ُ
ْؿِغف ٌُ ْم 

َ
ىا ل

ُ
ل

َ
ف

ْ
ه
َ
ا ؤ

َ
ًَ ِبط ِظً

َّ
َوال

َىاًما
َ
ؤي ؤن مؿاولُت الترقُض و ٖضم الخبظًغ ج٣٘ ٖلى الجمُ٘ ختى هللا ؾبداهه  ،  (67الفغكان آلاًت ) " ك

وحٗالى و خض ٖلحها، و صٖا بلى ٖضم ؤلاؾغاٝ في اإلاا٫ و حكخِخه مً ٞى١ ؾب٘ ؾمىاث، لظا ٖلى الضولت ؤن 

، .. جىؾ٘ مً ز٣اٞت الا٢خهاص في اؾتهال٥ اإلاىاعص ٧اؾخسضاماث الُا٢ت ال٨هغباثُت والاجهاالث الهاجُٟت   واإلاُاٍ

و الضولت بضوعَا حٗمل ظاَضة في الخغم ٖلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت و ٢ض اجسظث الضولت َظا الىهج زانت 

م٘ ألاػمت الٗاإلاُت خُض صٖا نىضو١ الى٣ض الضولي بلى يغوعة جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام زانت بطا اؾخمغث ألاػمت 

، و بما 3آهظا٥ بؿب الاهسٟاى ال٨بحر في ٖاثضاث الىِٟ الظي ًازغ ٖلى الىمى مً زال٫ جباَا الاؾدشماع الٗام

ؤن ا٢خهاص الجؼاثغ مغجبِ بةًغاصاث الجباًت البترولُت ٞهى مٗغى للهضماث بؿبب جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ، و 

٪ الضوعة الا٢خهاصًت، ٟٞي خالت الغ٧ىص جخىؾ٘ الضولت في ه٣ٟاتها مً ؤظل  َىا ٨ًمً صوع الضولت في جدٍغ

حر اإلاؿخىي اإلاِٗصخي  ٪ الضوعة اإلاالُت، و لدكُٛل ٧اٞت مىاعصَا ؤلاهخاظُت لخد٤ُ٣ خض ال٨ٟاًت، و مجها جٞى جدٍغ

                                                           
.179: م: خضاب مخي الضًً، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ 1 

ت و الخُبُم، (2014)زالض وان٠ الىػوي2 ، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الخاصًت ؤخمض خؿحن الغفاعي، مباصيء الاكخهاص الىلي، بحن الىظٍغ

.321: ٖكغ، ألاعصن ٖمان ، م  
3
Ait Mokhtar Omar ، (2018) L’ALGERIE EN QUETE D’UNE RATIONALISATION DES DEPENSES 

PUBLIQUES، dspace.univ-km.dz ش إلجاٍع  p : 21 ، 13/04/2018:  ؤلَا
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ا مً خضور جطخم  و ج٣خهغ 1الالث٤ ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘، ؤما في خالت الاهخٗاف ٞخ٣لل مً ه٣ٟاتها زٞى

ت ٣ِٞ، ومً َىا حؿعى الضولت بلى جد٤ُ٣ الٗضالت ال٩املت و الاؾخ٣غاع في  ه٣ٟاتها ٖلى ألاوكُت الًغوٍع

اصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي جي و ٦ظا ٍػ .    ألاؾٗاع، الٗضالت في جىػَ٘ الضزل الَى

I-3-1-2 آلُت جضزل الضولت مً ؤحل جغقُض ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي

حؿعى الضولت مً زال٫ بجبإ ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت 

ال٩لُت مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجخم٘ و بقبإ الخاظاث الٗامت، مً زال٫ يبِ الى٣ٟاث الٗامت و م٩اٞدت 

ت للبرامج الخ٩ىمُت م٘  الٟؿاص و الخض مً َضع اإلاا٫ الٗام، وطل٪  بخدضًض ٖضة ؤَضاٝ واضخت و مًبَى

اث هٓغا إلادضوصًت اإلاىاعص اإلاالُت و طل٪ خؿب صعظت بقباٖها لخاظت ألاٞغاص ألا٦ثر  خباع لألولٍى ألازظ بٗحن الٖا

ت ألا٦ثر بهخاظُت زانت م٘ اهسٟاى مٗض٫ الىاجج 2بلخاخا ٘ الاؾدشماٍع ، و جىظُه مبالٜ ؤلاهٟا١ الٗام بلى اإلاكاَع

بؿبب جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ مما ٌؿخىظب ج٨ش٠ُ ؤلاهخاط،م٘ وظىب 3اإلادلي ؤلاظمالي في البلضان الىُُٟت 

٠ُ ألامىا٫ ٖلحها مً اظل جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاىخٓغ مجها ٘ ٢بل جْى  م٘ مغاٖاة 4الضعاؾت الجُضة و ال٩اُٞت للمكاَع

ل، م٘ وي٘ وازخُاع ؤًٞل لل٣اثمحن ٖلى اإلاا٫ الٗام،و طل٪ ًخُلب بظغاءاث ملمىؾت ٖلى اإلاضي ال٣هحر  الٍُى

ت ٧اإلوٗاف الا٢خهاصي و  ٖملُت ج٣ُُم مؿخمغة تهضٝ بلى بٖاصة جغ٦حز ٖمل الضولت ٖلى البرامج طاث ألاولٍى

، 5حكضًض الغ٢ابت ٖلُهوالظي ٌكمل ؤلاهٟا١ و الاؾدشماع في البيُت الخدخُت  م٘ بصاعة اإلاا٫ الٗام بصاعة ناعمت 

ألهه و في خالت ٖضم اإلاغا٢بت و خؿً الدؿُحر في اإلاا٫ الٗام ٢ض ًاصي طل٪ بلى التراظ٘ في مٗضالث الخىُٟظ اإلاالي 

و٢ض ْهغ ظلُا جغقُض الضولت للى٣ٟاث الٗامت .(2010Ulysse Vital Arthur NANGBE)لى٣ٟاث الاؾدشماع الٗام

اصة ؤؾٗاع بٌٗ مىاص الاؾتهال٥، و  في الؿىىاث ألازحرة زانت مً زال٫ جغاظ٘ ماقغ اإلاضًىهُت الخاعظُت و ٍػ

بُغ١ جسخل٠ مً صولت بلى وؾُاؾت ؤلانالح وجغقُض ؤلاهٟا١ الٗام ٢ض زايتها ٖضة صو٫ بالكغ١ ألاوؾِ 

: ؤزغي، و ًم٨ً مالخٓت طل٪ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي

 

 

 

                                                           
إلhttps://www.al-sharq.com، ٖلى اإلاى٢٘(2014)مدمض بً ٖلي ال٨بِسخي1 ش ؤلَا  .13/04/2018:  جاٍع

2
https://www.enabbaladi.net consulte le :14/04/2018.      

، صاع َىمت للُباٖت و اليكغ ألاػماث الىفُُت و الؿُاؾاث اإلاالُت في الجؼائغ، صعاؾت على يىء ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت، (2013)ؾٗض هللا صاوص3

 .44:الخىػَ٘، الجؼاثغ ، مو

ت، مصوع الؿُاؾت اإلاالُت في جدلُم الخىمُت الاحخماعُت، (2013)َكام مهُٟي الجمل .190:، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع 4
 

5
Conseil du trésor Québec(2018) ; Rigueur et responsabilité dans la gestion des 

dépenses ;https://www.tresor.gouv.qc.  consulte le : 21/04/2018. 

https://www.al-sharq.com/
https://www.al-sharq.com/
https://www.enabbaladi.net/
https://www.tresor.gouv.qc.?????/
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بعٌ هماطج بنالح الضعم لعُىت مً البلضان العغبُت : (I-1)الجضٌو 

الخُىاث الخالُت ؤَم الخضابحر اإلادللت لألزغ آزغ الخضابحر البلض 

هغ 
م

ً بيؿبت : 2012/2013في  ٘ ؾٗغ البجًز  ٖلى %112ٞع

ذ الى٢ىص للهىاٖاث ٚحر ٦شُٟت  الؿُاعاث ٘ ؾٗغ ٍػ ، و ٞع

 و للهىاٖاث ٦شُٟت %33الاؾخسضام للُا٢ت بيؿبت 

. %50الاؾخسضام للُا٢ت بيؿبت 

٘ ؾٗغ ال٨هغباء لألؾغ اإلاِٗكُت بيؿبت : 2013في ظاهٟي  ٞع

ذ الى٢ىص 16% ٘ ؾٗغ الٛاػ الُبُعي و ٍػ  في اإلاخىؾِ، و ٞع

. اإلاؿخٗملت في جىلُض ال٨هغباء بىا٢٘ الشلض

لُت  ٘ ؾٗغ الى٢ىص و الٛاػ الُبُعي بم٣ضاع : 2014في ظٍى ٞع

ٟت ال٨هغباء بم٣ضاع 40-78% اصة حٍٗغ  %50-20 و ٍػ

ٟت ال٨هغباء باليؿبت   ال حُٛحر في حٍٗغ

دت الاؾتهال٥ الضهُا . لكٍغ

اصة ٖضص ألاؾغ اإلاؿخُٟضة مً الًمان  ٍػ

. الاظخماعي

 

. الاهتهاء مً جىػَ٘ البُا٢اث الظ٦ُت

الخىؾ٘ في البرامج الاظخماُٖت طاث 

الث الى٣ضًت اإلاىظهت  ألاولُت و الخدٍى

. للمؿخسضمحن

ا
عصن أل
 

ٟاث ال٨هغباء باليؿبت ل٣ُاٖاث : 2012في ظىان  اصة حٍٗغ ٍػ

و الكغ٧اث  (البىى٥، الاجهالث و الٟىاص١ و الخٗضًً )مسخاعة 

. اإلادلُت ال٨بري و ٢ُإ ألاؾغ

مبر  . بلٛاء الضٖم ٖلى الى٢ىص: 2012في هٞى

اؾخئىاٝ الٗمل بألُت حٗضًل ؤؾٗاع الى٢ىص : 2013في ظاهٟي 

ا . قهٍغ

ٟت ال٨هغباء بم٣ضاع : 2014 و ظاهٟي 2013في ؤوث  اصة حٍٗغ ٍػ

.   ٖلى ٞئاث مسخاعة مً اإلاؿتهل٨حن7.5-15%

الث ه٣ضًت لألؾغ التي ٣ًل صزلها  جدٍى

بطا  ( مً الؿ٩ان%70)ًٖ خض مٗحن

 صوالع 100ججاوػث ؤؾٗاع الىِٟ 

. للبرمُل

 

ج  ٟاث ال٨هغباء بالخضٍع اصة حٍٗغ ٍػ

اؾخدضار مهاصع ظضًضة للُا٢ت و

. بخ٩لٟت جىلُض ؤ٢ل 

ُاهُا 
ٍ مىع

  

اؾخدضار نُاهت جل٣اثُت ظضًضة لدؿٗحر : 2012في ماي 

اث  ٘ ؤؾٗاع الى٢ىص اإلادلُت لخًاهي اإلاؿخٍى الضًؼ٫، مما ٞع

. الضولُت

ٟاث ال٨هغباء باليؿبت ل٣ُإ : 2012في ظاهٟي  اصة حٍٗغ ٍػ

. الخضماث

بٖاصة جىظُه قب٨ت ألامان الاظخماعي 

الث الى٣ضًت  جُا هدى هٓم الخدٍى جضٍع

. التي حؿتهضٝ اإلاؿخد٣حن

الخإ٦ض مً نُٛت الخُب٤ُ الخل٣اجي 

. لهُٛت حؿٗحر الضًؼ٫ 

بلٛاء الضٖم ٖلى ال٨هغباء و الٛاػ  

الث  جي للخدٍى بوكاء بغهامج َو

. الى٣ضًت

ب 
اإلاغغ

٘ ؤؾٗاع الضًؼ٫ بيؿبت : 2012في ظىان  ً %14ٞع ، و البجًز

. %27، و الى٢ىص الهىاعي بيؿبت %20بيؿبت 

بضء جىُٟظ آلُت لغبِ ؤؾٗاع بٌٗ اإلاىخجاث : 2013ؾبخمبر 

البترولُت باألؾٗاع الٗاإلاُت ، و هدُجت لظل٪ ، ػاصعث ؤؾٗاع 

ً بيؿبت %8.5الضًؼ٫ بيؿبت   و الى٢ىص بيؿبت %4.8 و البجًز

14.2% .

بلٛاء الضٖم ٖلى الى٢ىص الهىاعي :2014في ظاهٟي 

او ما مغجحن قهٍغ ً،م٘ مغاظٗت ؤؾٗاَع . البجًز

جسٌُٟ صٖم الضًؼ٫ ل٩ل وخضة، م٘ بٖالن : 2014في ُٟٞغي 

ت إلاا جب٣ى مً ٖام  .  2014جسًُٟاث بياُٞت عر٘ ؾىٍى

ت قب٨ت ألامان ؤلاظخماعي ال٣اثمت  ج٣ٍى

ج و جىظحهها لكغاثذ الؿ٩ان  بالخضٍع

مدضوصة الضزل مً زال٫ جدؿِىاث 

في الخٗلُم و الصخت و مؿاٖضة ألاعامل 

. ال٣ٟغاء و طوي الاخخُاظاث الخانت

. صٖم وؾاثل الى٣ل الٗام

مىانلت جىُٟظ ٖملُت قاملت إلنالح 

الث ه٣ضًت  الضٖم مصخىبت بخدٍى

. بغامج ؤزغي للمؿاٖضة الاظخماُٖتو
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ؿىصان 
ال

 
ً بيؿبت : 2012في ظىان  ٘ ؤؾٗاع البجًز ً %74.4ٞع  ، و البجًز

. %66.7، والٛاػ الىُٟي اإلاؿا٫ بيؿبت %68بيؿبت 

اصة الغواجب في ال٣ُإ الٗام بىدى  ٍػ

 ظىُه ؾىصاوي، و نٝغ مىدت 100

ت ب٣ُمت  ؤل٠ ؤؾغة ٣ٞحرة في 150قهٍغ

ت، و جسٌُٟ ٢ؿِ  اإلاىا٤َ الخًٍغ

ؤل٠ ؤؾغة، 500الخإمحن الهخي لخىالي 

و بٖٟاء طوي الاخخُاظاث الخانت مً 

. مهغوٞاث اإلاضاعؽ و عؾىم اإلاىانالث

جي إلاا جب٣ى مً الضٖم  ؤلالٛاء الخضٍع

ٖلى مىخجاث البترو٫ و ٚحٍر مً 

ؼ قب٩اث  الؿل٘ ألاؾاؾُت، م٘ حٍٗؼ

اصة  ألامان، الاظخماعي مً زال٫ ٍػ

ؤلاهٟا١ ؤلاظخماعي و بًجاص قبت 

لألمان الاظخماعي ؤ٦ثر جماؾ٩ا 

. اؾتهضاٞا للمؿخد٣حنو

ـ 
جىو

  

ٟاث ال٨هغباء بيؿبت : 2012ؾبخمبر  ً و حٍٗغ اصة ؤؾٗاع البجًز ٍػ

.  في اإلاخىؾ7%ِ

اصة ظضًضة في ؤؾٗاع هٟـ اإلاىخجاث بمخىؾِ : 2013ماعؽ  ٍػ

7-8% .

جسٌُٟ صٖم الُا٢ت لكغ٧اث الاؾمىذ : 2014في ظاهٟي 

ٟت ال٨هغباء بيؿبت  اصة حٍٗغ ٤ ٍػ  %47بم٣ضاع الىه٠ ًٖ ٍَغ

 ،جالٍ بلٛاء َظٍ ألاق٩ا٫ %35و ؾٗغ الٛاػ الُبُعي بيؿبت 

. مً الضٖم

ٟت ال٨هغباء و ؾٗغ الٛاػ : 2014في ظىان  اصة حٍٗغ و جمذ ٍػ

اصة  الُبُعي إلاؿتهل٩ي الجهض اإلاخىؾِ بلى اإلاىسٌٟ م٘ ٍػ

٦ظل٪ جم .2014 و ماي 2014 في ظاهٟي %10اإلاٗضالث بيؿبت 

ً . اٖخماص نُٛت جل٣اثُت ألؾٗاع البجًز

لُت  ً بيؿبت : 2014في ظٍى ٘ ؾٗغ البجًز ، وؾٗغ %6.3ٞع

. %7الضًؼ٫ بيؿبت بدىالي 

ٟت  ، "خبل الؿالمت"اؾخدضار حٍٗغ

ؤلاياُٞت ٖلى ال٨هغباء لألؾغ التي 

 ٦ُلى واث 100حؿتهضٝ ؤ٢ل مً 

ا، وب٢امت بغهامج ظضًض لإلؾ٩ان  قهٍغ

الاظخماعي ٌؿتهضٝ ألاؾغ اإلادخاظت، 

بي ٖلى صزل ؤ٣ٞغ و اصة الخهم الًٍغ ٍػ

. ألاؾغ

جي لضٖم الُا٢ت ًٖ  ؤلالٛاء الخضٍع

ٟاث ال٨هغباء وؤؾٗاع  اصة حٍٗغ ٤ ٍػ ٍَغ

. الى٢ىص

اؾخدضار اؾتراجُجُت ظضًضة 

. مىظهت إلاؿاهضة ألاؾغ

بٖضاص هٓام مىخض ظضًض لدسجُل 

. ألاؾغ مدضوصة الضزل

 ً
الُم

ً بيؿبت : 2011-2012 اصة ؤؾٗاع البجًز  و ؤؾٗاع %66ٍػ

. الضًؼ٫ و ال٨حروؾحن بم٣ضاع ال٠ًٗ

جىخُض ؾٗغ الضًؼ٫ بحن مسخل٠ مؿخسضمُه، بما ٞحهم : 2013

. ٢ُإ ال٨هغباء

الترزُو إلا٣اوالث ال٣ُإ الخام باؾخحراص : 2014في ظىان 

.الضًؼ٫ مباقغة الؾخٗمالهً الخام و طل٪ باألؾٗاع الٗاإلاُت

  

اًت  جىؾُ٘ هُا١ حُُٛت نىضو١ الٖغ

 ؤل٠ ؤؾغة 500الاظخماُٖت لِكمل 

.  بياُٞت 

بظغاء زٌٟ بيافي في صٖم الُا٢ت 

جُت في  اصة جضٍع مً زال٫ جُب٤ُ ٍػ

. ؤؾٗاع الى٢ىص

ؼ مؿاهضة اإلاؿخد٣حن مً زال٫  حٍٗؼ

اًت  جىؾُ٘ حُُٛت نىضو١ الٖغ

. ؤلاظخماُٖت

لُا، (2014)مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى ٧اعلى ؾضعالُٟدل، و آزغون: اإلاهضع عغى : بنالح الضعم في الكغق ألاوؾِ و قماٌ بفٍغ

، اإلاى٢٘ 2014، نىضو١ الى٣ض الضولي، ظىان مىحؼ للخلضم في آلاوهت ألازحرة و جدضًاث الفترة اإلالبلت

إلhttps://www.imf.org:ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  27/04/2018: جاٍع

اهُل٣ا مً الجضو٫ الؿاب٤ ًخطر ظلُا ؤن الضو٫ الٗغبُت باصعث ٞٗال في ججاعب بنالح قملذ 

اصة ؤؾٗاع الؿل٘ الىُُٟت و ج٣ُُض بهٟا٢ها  زانت الؿل٘ ألا٢ل  الًِٛ و الخ٣لُو مً صٖم بٌٗ الؿل٘، و ٍػ

ظا ؾُٗا بلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت مً ؤظل الدؿُحر الخؿً للمحزاهُت الٗامت  . جإزحرا ٖلى ال٣ٟغاء ،َو

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/
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ٞٗملُت جغقُض الى٣ٟاث الٗامت هي ٖباعة ًٖ ج٣ىُت حٗخمض ٖلحها الضولت مً ؤظل خؿً حؿُحر اإلاا٫ 

الٗام، باٖخماص ٧ل الىؾاثل اإلام٨ىت مً ؤظل خل اإلاك٩لت اإلاالُت ، و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الك٩ل 

: 1اإلاىالي

و خلها " اإلاكيلت "َغح  خللت حكىُل اإلاكيلت الاكخهاصًت ؤو اإلاالُت و خلها: (I-3)الكيل 

 

 

 

 

  الضعاؾت 

 

 

 

اللغاع                                                                                                         

  

 

الدؿُحر  

  

  

 

                                                           
ت،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،1  .194: مبً مىسخى ؤم ٧لشىم، ِٖسخى هبٍى
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: 1مً ؤظل خل اإلاك٩لت اإلاالُت ًجب اإلاغوع بالخُىاث ألاعرٗت الخالُت

ؤولهما جهىع ألاَضاٝ و جدضًضَا و جهيُٟها، ، َظٍ اإلاغخلت جدخىي ٖلى زُىجحن عثِؿِخحن: مغخلت الضعاؾت-1

و في الخُىة الشاهُت الٗمل ٖلى ظم٘ الىؾاثل اإلام٨ىت للكغوٕ في الٗمل، و بٗض طل٪ جخم ٖملُت ج٣ؿُم 

. الىؾاثل ٖلى ألاَضاٝ اإلاضعوؾت مً ؤظل جإَحر مٗالم الازخُاع

َظٍ اإلاغخلت ًخم ازخُاع البرامج و الترظمت اإلاالُت ٖلى نُٗض اإلاحزاهُت، لخىُٟظَا  زال٫  مً:مغخلت اللغاع-2

اث هي ظا بُٛت الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاؿُغة ؾالٟا، و جل٪ ال٣غاعاث جخمدىع خى٫ زالر مؿخٍى : َو

 ٢غاعاث َامكُت خى٫ مكغوٕ الٗمل، ماطا ًجب ؤن هىٟظ َظا الٗام؟ 

 ٢غاعاث مخٗل٣ت باالزخُاعاث الؿُاؾُت و البرامج مً ؤظل بقبإ الخاظت الٗامت. 

  ٢غاعاث مخٗل٣ت باالزخُاعاث اإلاٗىُت مباقغة ، ٞهي جمـ ألاَضاٝ الا٢خهاصًت الٗامت و مضي اوسجام

 . الخلى٫ اإلام٨ىت م٘ الىا٢٘ الخالي

 وهي ٖباعة ًٖ مغخلت للمغا٢بت الضاثمت و اإلاؿخمغة لٗملُت الدؿُحر الالث٤ و مضي جد٤ُ٣: مغخلت ؤلاصاعة-3

. البرامج اإلادضصة ؾاب٣ا

هي اإلاغخلت التي ًخم مً زاللها ا٦دكاٝ الاهدغاٞاث في خالت وظىص حٗاعى بحن هخاثج : مغخلت اإلاالخظت-4

ظا في مغخلت الدؿُحر، وما جم الخىنل بلُه في مغخلت ال٣غاع الخانت التي جخم ٞحها الترظمت  الخُب٤ُ ؤلاصاعي َو

اإلاالُت، وفي خالت وظىص اهدغاٞاث البض مً بٖاصة الىٓغ بلى ألاَضاٝ و الىؾاثل التي اٖخبرث ه٣ُت الاهُال١ في 

. حك٩ل اإلاك٩لت

ا مً ؤَم صو٫ ظىىب قغ١ آؾُا التي و٢ٟذ في وظه ألاػماث الا٢خهاصًت الهٗبت، و طل٪ مً  حٗخبر مالحًز

ت الهاصع ًٖ البرهامج ؤلاهماجي لألمم  غ الخىمُت البكٍغ زال٫ جبىحها إلاكغوٕ ا٢خهاصي ضخم، خُض نىٟها ج٣ٍغ

 صولت مهضعة للخ٣ىُت الٗاإلاُت جخٟى١ ٖلى ٧ل مً 30مً بحن  (09) في اإلاغجبت الخاؾٗت2001اإلاخدضة لٗام 

ض و الهحن ، ألجها اهخهجذ ؾُاؾت محزاهُت البرامج الخ٩ىمُت ، و ٢ض ع٦ؼث ٖلى  اإلاجالث طاث 2اًُالُا و الؿٍى

ت ٧الخجاعة و حؿُحر الاؾدشماع مً ظهت، و الخٗلُم الٗالي مً ظهت ؤزغي ، و ٢ض جم جسهُو ما ٢ُمخه  ألاولٍى

ا زال٫ الٟترة ملُىن ًىعو ٘ 2013-2007 إلاالحًز ل اإلاحزاهُت مً ؤظل اؾخ٨ما٫ اإلاكاَع  مً الاجداص ألاوعوري لخمٍى

ت مً ؤظل الجهىى باال٢خهاص 3و البرامج اإلامىلت في بَاع البرامج ؤلا٢لُمُت ،و ٢ض ٧اهذ لها ٖضة مسُُاث جىمٍى

                                                           
، م1 ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 195:بً مىسخى ؤم ٧لشىم، ِٖسخى هبٍى

 
إلhttps://www.asjp.cerist.dz: خضاب مخي الضًً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ اإلاى٢٘ الال٨ترووي2 ش ؤلَا   . 179:  م،29/04/2018:  جاٍع

3
Malaisie – Communauté Européenne, Document de Stratégie, pour la période de 2007-2013،p :05 
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 الظي ؤَل٤ 2020بلى 1991، و بٗضَا اإلاسُِ اإلامخض مً 1990بلى ٦1970مسُِ الؿُاؾت الا٢خهاصًت مً 

اصة مٗضالث الخىمُت و جدؿحن ألاويإ 1"عئٍت ا٢خهاصًت: "ٖلُه اؾم ، و جل٪ اإلاسُُاث ٧اهذ هاجخت في ٍػ

مً خُض الىاجج  (2008) ٖاإلاُا ٣ٞ34ض اخخلذ اإلاغجبت : الاظخماُٖت، ألامغ الظي ظٗلها جدخل اإلاغاجب الٗلُا

 ٖاإلاُا مً خُض الهاصعاث خُض بلٛذ 12اإلادلي ؤلاظمالي خؿب مُُٗاث نىضو١ الى٣ض الضولي، و اإلاغجبت 

حجم  مً خُض 17 مً خُض حجم الىاعصاث و خاػث ٖلى اإلاغجبت 20، اإلاغجبت 2004 ملُاع صوالع ٖام 126.5

ا 2الهاصعاث ت ؤُٖذ صعوؾا للضو٫ اإلاجاوعة لها ٖلى ٚغاَع ا ألن ججغبتها الخىمٍى  ، و ٢ض ٧ان الخضًض ًٖ مالحًز

ت و ًم٨ً اؾخسالم ؤَم الضعوؽ اإلاُٟضة  ت، و ٢ض اؾخٟاصث مجها الضولت في مؿحرتها الخىمٍى الضولت الجؼاثٍغ

: 3لال٢خهاص الجؼاثغي و اإلاخمشلت ُٞما ًلي

ا و ختى في زغوظها مً ألاػمت اإلاالُت؛ - ت ٧اهذ مُٟضة لال٢خهاص الجؼاثغي جىمٍى  الخجغبت اإلاالحًز

-  ٤ ض الضولت الؿحر ٖلُه ٞو الا٢خهاص الجؼاثغي بداظت ٞٗال بلى و٢ٟت ظضًت ؤمام الاججاٍ و اإلاىخى الظي جٍغ

 عئٍت ا٢خهاصًت ووَىُت ظضًت؛

ت مً زال٫ ظم٘ اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت و اإلاٗلىماث، ًم٨ً ألي صولت ؤن حؿخُٟض  - ا ججغبت باٖع ٧اهذ إلاالحًز

 مجها ، ألامغ الظي ًخُلب ٖلى الجؼاثغ الاؾخٟاصة مىه؛

ت مً زال٫   - ت ؤن جإزظ ظاهب الخظع م٣ضما و طل٪ اؾخٟاصة مً الخجغبت اإلاالحًز حؿخُُ٘ الضولت الجؼاثٍغ

ؼ ؾُاؾت الضولت الا٢خهاصًت؛  حٍٗؼ

ا َى ؤهه للكٗب صوع ٦بحر في جىمُت بلضٍ و ظبر  - ت مً ججغبت مالحًز و ؤَم صعؽ اؾخسلهخه الضولت الجؼاثٍغ

٦ؿغ ألاػماث اإلاالُت و طل٪ مً زال٫ وي٘ ٧ل الش٣ت في ؤلاظغاءاث التي جخسظَا الضولت و صٖمها لها  

 .واإلاؿاَمت في بلىعة الغئي الا٢خهاصًت مً زال٫ اإلاجخم٘ اإلاضوي

I-3-1-3 عغاكُل جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي 

،و اإلاىاعص 4ظمُ٘ الضو٫ حؿعى بلى جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي مً زال٫ الاؾخٛال٫ ألامشل للثرواث

الُبُُٗت و طل٪ مً زال٫ ؾٗحها بلى خؿً حؿُحر مىاعصَا و ًٓهغ طل٪ مً زال٫ ألاَمُت البالٛت التي 

ؤولتها بلى حؿُحر اإلاحزاهُت الٗامت و زانت مُىلها بلى ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام، الظي ٌٗخبر يغوعة 

                                                           
ت في اللًاء على ظاَغة البُالت، (2018)يلى ٦ما٫، ٦ُاؽ ٖبض الغقُض1 :  ، اإلاى٢٘ ؤلال٨تروويكغاءة ؾىؾُى اكخهاصًت للخجغبت اإلاالحًز

iefpedia.comإل ش ؤلَا  .11:  م،29/04/2018:   جاٍع

، م .180: خضاب مخي الضًً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 
ؼ3 ؼ، ؾمحر بً ٖبض الٍٗؼ ا، ججغبت بؾالمُت عائضة، (2010)ؾُٟان بً ٖبض الٍٗؼ ،اإلاى٢٘ 12، مجلت البضع الٗضص الخىمُت الاكخهاصًت في مالحًز

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:الال٨ترووي ش ؤلَا  .173: ، م30/04/2018: جاٍع
، مجلت صٞاجغ الا٢خهاصًت، الٗضص الؿاصؽ ، ظامٗت ؤزاع بغامج ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي، (2013)بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل4٠ُُ

ان ٖاقىع الجلٟت، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلhttps://www.asjp.cerist.dz:ٍػ ش ؤلَا  .62:، م09/05/2018: جاٍع
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خخمُت جٟغيها ٖضم اؾخ٣غاع ؤؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الضولُت، جل٪ الخ٣لباث التي ؤزغث بك٩ل مباقغ 

ُٗت بهٟت ٖامت و الجؼاثغ بهٟت زانت َى وبؿبب اٖخماصَا ٖلى مىعص وخُض 1ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫ الَغ

اصة  ا ؾاب٣ا ٦ٍؼ اصة الُبُُٗت للى٣ٟاث الٗامت التي حٗىص ألؾاب مسخلٟت جم ط٦َغ الىِٟ، و بؿب الٍؼ

. الؿ٩ان مشال، ألامغ الظي ًخُلب ٣ٖالهُت الاؾتهال٥ للما٫ الٗام 

 ٖضم اؾخ٣غاع ةاإلاالخٔ ؤهه في الجؼاثغ جخد٨م ؤؾٗاع الىِٟ في حجم ؤلاهٟا١ الٗام، و ًم٨ً مالخٔ

: ؤؾٗاع الىِٟ زانت في الؿىىاث ألازحرة مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي

 (2017-2014)بحن ؾىتي  مخىؾِ ؾعغ بغمُل الىفِ الخام الؿىىي خؿب مىظمت ؤوبً: (I-4)الكيل 

 
خماص ٖلى: اإلاهضع : مً بٖضاص الُالبت بااٖل

-https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/, from  

OPEC statistics, Retrieved on12/05/2018. 

 

  (2016-2014) زال٫ الٟترةمً زال٫ الك٩ل ًخطر ؤن مخىؾِ ؾٗغ بغمُل الىِٟ ٖٝغ جظبظبا خُض اهسٌٟ     

اصة بدىالي 2017،  لُٗاوص الاعجٟإ ؾىت %57,75بيؿبت  سجل ٍػ  ، َظا التراظ٘ في 2016ًٖ ؾىت  % 29,08 َو

ؤؾٗاع الىِٟ ًسل٤ ٖضم الاؾخ٣غاع في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و نٗىبت الخد٨م في حجم الى٣ٟاث الخ٩ىمُت ٞٗىض 

ىض جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ و ج٣لبها ًٟغى ٖلحها الخ٣لُو  اعجٟإ ألاؾٗاع ٌؿمذ للضولت في الخىؾ٘ في ه٣ٟاتها، ٖو

ىتها مما ًض٫ ٖلى الهكاقت اإلاالُت لال٢خهاص الجؼاثغي  ل زٍؼ مً ه٣ٟاتها ألجها حٗخمض ٖلى ٢ُإ الىِٟ لخمٍى

ا ؾُاؾت ٧2ا٢خهاص ععي ٌٗخمض ٖلى الٗىاثض البترولُت ألامغ الظي ًازغ ٖلى نالبت اإلاحزاهُت الٗامت باٖخباَع

م مً ؤن الىٓام  ا٢خهاصًت ًم٨ً مً زاللها الخإزحر ٖلى ألاويإ الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للضولت، ٖلى الٚغ

                                                           
، مصًًخضاب مخي ا1٫  .176: ، ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق العام في جدلُم ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت ، صعاؾت العالكت الؿببُت بحن ؤلاهفاق العام و ؤَضاف ، (2015)مدمض بً ٖؼة2

 اإلاى٢٘ 09ظامٗت  خمه لخًغ الىاصي الجؼاثغ، الٗضص  ،VARالؿُاؾت الاكخهاصًت باؾخعماٌ هماطج ؤلاهدضاع الظاحي 

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .27: ، م 13/05/2018: جاٍع
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 ألامغ 1، و ًٟخ٣غ ؤًًا بلى مٗاًحر الخى٦مت"جغقُض الخُاعاث اإلاالُت"اإلاحزاوي الجؼاثغي خالُا ال حؿخٗمل ُٞه ج٣ىُت

دؿبب في الخ٣لُو مً جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام، هاَُ٪ ًٖ البحرو٢غاَُت  الظي ٌٗؿغ حؿُحر اإلاحزاهُت الٗامت ٍو

 148 مً مجمل 74والٟؿاص و ُٚاب الكٟاُٞت وؤلاؾغاٝ في ؤلاهٟا١ الٗام خُض نىٟذ الجؼاثغ في اإلاغجبت 

 ، و َظا ًض٫ ٖلى ؤهه َىا٥ جبظًغ 2 2015-2014: صولت مً زال٫ جغجِب ماقغ ؤلاؾغاٝ في ؤلاهٟا١ الٗام لؿىتي

ه في ؤوظه مدضصة و مُٗىت ، و ُٚاب الغ٢ابت ٖلى حؿُحر ؤمىا٫ الضولت مما * للما٫ الٗام و َضٍع و ٖضم نٞغ

ٌٗغ٢ل ٖملُت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام، جل٪ الغ٢ابت التي جمشل ؾُُغة ؾُاؾُت مً ٢بل البرإلاان ٖلى اإلاحزاهُت 

الٗامت ، خُض ًجب ٖلى الؿلُاث اإلاالُت التي ًماعؾها البرإلاان ؤن ج٣ىص البرإلاان لخ٣ُُم مضي جىُٟظ لألخ٩ام 

ل اإلاحزاهُت اإلامىىح في البضاًت ٣ا لخسٍى وهي ع٢ابت جخٗل٤ باهخٓام و بزالم 3اإلاالُت التي اٖخمضَا البرإلاان، ٞو

اصة و  لخىُٟظ ٢اهىن اإلاىاػهت ًٖ الاؾخسضام الجُض لألمىا٫ الٗامت و٧اٞت وؾاثل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ،بياٞت بلى ٍػ

جىامي ؤلاهٟا١ الاظخماعي الظي ٧ان له ؤزغا بالٛا ٖلى محزاهُت الدؿُحر ، بؿبب صٖم الضولت لظوي الضزى٫ 

اصة الُلب ٖلى الؿ٨ىاث الاظخماُٖت و الخٗلُم و الصخت ، ٧لها ؤؾباب مً قإجها ؤن حٗغ٢ل  اإلادضوصة و ٍػ

ض في حجم الى٣ٟاث بضال مً الا٢خهاص ٞحها    .ٖملُت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام و جٍؼ

I-3-1-4 جغقُض الضولت للىفلاث العامت مً ؤحل الخىمُت الاكخهاصًت 

ت  ٣ُت جبدض ًٖ هماطط لخىمُت مجخمٗاتها، بخُب٤ُ مجمٖى  مىظ اؾخ٣اللها الؿُاسخي و بلضان ال٣اعة ؤلاٍٞغ

-Bazika, Jean )مً الاؾتراجُجُاث جتراوح مً اؾدبضا٫ الىاعصاث بلى الخ٠ُ٨ اله٨ُلي و الهىاٖاث اله٩ُلُت

christophe, 2011  ) ل٨جها ٞكلذ في يمان جىمُتها الا٢خهاصًت ، بؿب ما حٗاهُه مً مكا٧ل ا٢خهاصًت ،

بلضا في 30ؤ٣ٞغ  )وؾُاؾُت و اظخماُٖت ،خُض ؤجها جخهضع ٢اثمت الضو٫ ال٣ٟحرة بإٖلى مٗض٫ لل٣ٟغ في الٗالم

٣ُا  ، باإلياٞت بلى ُٚاب الضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ُت و خ٣ى١ ؤلاوؿان، و الجؼاثغ حٗخبر ظؼء 4(الٗالم ج٣٘ في بٍٞغ

٣ُت هي ألازغي حٗاوي مً هٟـ مكا٧لها ولها زهىنُاتها في الخىمُت بط حٗاوي الجؼاثغ خالُا  مً ال٣اعة ؤلاٍٞغ

                                                           
إلhttps://www.asjp.cerist.dz:بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي1 ش ؤلَا  .59: ،م18/05/2018: جاٍع
غة2 ان اؾتراجُجي لترقُض ؤلاهفاق العام في الجؼائغ، (2016)ُٖضوصي ٞاَمت الَؼ ت للٗىإلات و الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الخىهمت َع ، اإلاجلت الجؼاثٍغ

إل  ، /www.univ-alger3.dz/labos/labo_mondialisation:، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي07، الٗضص 03ظامٗت الجؼاثغ  ش ؤلَا : م 19/05/2018: جاٍع

191. 

اث و ألاقُاء بىاؾُت الٟغص هٟؿه ؤو بىاؾُت الٛحر، و طل٪ مً ؤظل الخإ٦ض ٖلى ؤجها جخم :" الغ٢ابت* ٣ًهض بالغ٢ابت مخابٗت و مالخٓت و ج٣ُُم الخهٞغ

، م"ٖلى ؤ٦مل وظه مً ؤظل بُان الاهدغاٞاث و ألازُاء و ٖالظه  .192: ،َكام مهُٟى الجمل، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
3
Stéphanie DAMAREY, (2018) FINANCES PUBLIQUES ;5

e
 édition 2017-2018 ; 

http://academic.fimaktabati.dz/ consulté le :19/05/2018 ; p :155. 
4
Jean-Christophe ;BoungouBasika ; Abdelali Bensaghir Naciri(2011),Repenser les économies africaines pour 

le développement, http://academic.fimaktabati.dz/ consulté le :19/05/2018 ; p :12. 
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 ، باإلياٞت بلى جغاظ٘ بًغاصاتها الٗامت، ٞهي بداظت بلى جىمُت 1ؾ٨ً و بُالت و ٖىىؾت: مً ؤػمت بشالر عئوؽ

. قاملت مً ؤظل ال٣ًاء ٖلى ألاػمت 

، و جىُٓمه ، و اهُال٢ا مً  ٨ٞغة اللُبرالُىن 2 ٢ض زى٫ ؤلاؾالم للضولت الخضزل إلاغا٢بت اليكاٍ الا٢خهاصي

ؾٗذ  (Veltmeyer Henry 2015)الجضص ٖلى ؤن حجم الهاصعاث َى اإلادغ٥ ألاؾاسخي للىمى الا٢خهاصي

 ٘ ل زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث مً ؤظل الخغوط مً الخبُٗت و جىَى الجؼاثغ بلى الخهى٫ ٖلى مهاصع جمٍى

اصة ناصعاتها في قتى اإلاجاالث بُٗضا ًٖ اإلادغو٢اث، مً زال٫ الؿعي بلى الاؾدشماع و اٖخماصَا  ا٢خهاصَا، و ٍػ

ل ؤلاهٟا١ الٗمىمي  ٖلى مهاصع مدلُت للخىمُت ، خُض ؤنبذ لؼاما ٖلحها البدض ًٖ الُغ١ الجضًضة لخمٍى

ت باهتهاط بؾتراجُجُت ظضًضة جم٨جها مً ٩َُلت ا٢خهاصَاو ٘ الخىمٍى ل اإلاكاَع ، اهُال٢ا مً الخىظه ال٨جزي 3جمٍى

٘ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي  . بهضٝ ٞع

في الا٢خهاص ٌٗجي جمُحٍز ًٖ الىمى، ٞمٟهىم الخىمُت ٌٗجي حُٛحر في ٩َُل " الخىمُت" بن اؾخسضام مهُلر 

خي ؤلاوؿاوي الكامل جضعظذ 4الا٢خهاص ،ؤو ختى في اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام  ،ٞالخىمُت الا٢خهاصًت بمٟهىمها الخاٍع

ً ؤؾاؾُحن ألاو٫ ٦مي مخٗل٤ باإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاغجبُت : ٖبر الٗهىع و ججلى طل٪ في مٓهٍغ

ت ؤو اله٩ُلُت، ؤما اإلآهغ الشاوي هىعي، ًخمشل في اإلااؾؿاث الاظخماُٖت  و مسخل٠ ألا٩ٞاع 5بالخدىالث البيٍُى

والخهىعاث التي ٌؿعى مً زاللها اإلاجخم٘ بلى جد٤ُ٣ مخُلباجه اإلااصًت،ؤما الىمى الا٢خهاصي َى ؤخض ؤ٦ثر 

الٓىاَغ بزاعة في الا٢خهاص، ألهه ٌؿاٖض ٖلى جٟؿحر لِـ ٣ِٞ ٖملُت بزغاء ألامم و ل٨ً مً زالله ًخم خؿاب 

اث اإلاِٗكت بحن البلضان  خُض ؤن جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي َى الهضٝ الغثِسخي للؿُاؾاث 6الخباًً في مؿخٍى

 في بَاع هماطط الىمى الىُى٦الؾ٨ُُت ؤن Sowlo(1956)الا٢خهاصًت و ؾُاؾاث الخىمُت للبلضان، و ٢ض ؤوضر 

 ؤن Schumpeterالىمى الا٢خهاصي ًيخج ًٖ الىمى في ٖىامل ؤلاهخاط ل٩ل مً الٗمل و عؤؽ اإلاا٫، ٦ما ؤوضر 

غ الخىمُت والىمى الا٢خهاصي ، و اهُال٢ا مما ؾب٤ ًخطر بإن الىمى الا٢خهاصي ًيخج ًٖ 7الابخ٩اعاث هي ظَى

                                                           
، ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الخىمُت الاكخهاصًت في الخثبُذ وؤلانالح و الخىُُف الاكخهاصي، (2015)يُاء مجُض اإلاىؾمي1

.127: ألاولى ، م  

.14:م: يُاء مجُض اإلاىؾمي، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ 2 
ل الخىمُت الكاملت، (2015)مؿٗىصي عقُضة3 ت للٗىإلات العىانغ اإلادغهت للخىمُت في ظل البدث عً مهاصع مؿخللت لخمٍى ، اإلاجلت الجؼاثٍغ

إلhttp://www.univ-alger3.dz:، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي03، ظامٗت الجؼاثغ 06والؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الٗضص  ش ؤلَا   .12:، م 20/05/2018: جاٍع
4
 Marc Raffinot(2015),économie du dévelopment,Editeur :Dunode ,cours , http://academic.fimaktabati.dz/ 

consulté le :21/05/2018, p :15. 
، مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، في الٗلىم بؾتراججُاث و ؾُاؾاث الخىمُت الهىاعُت خالت البلضان اإلاغاعبُت، (2008)مسخاع بً َىُت 5

الا٢خهاصًت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مىىعي ٢ؿىُُىت،الجؼاثغ، اإلاى٢٘ 

إلhttps://bu.umc.edu.dz/theses/economie:ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .04: م 21/05/2018:  جاٍع
6
NshueMboMkime, Alexandre(2014), Croissance économique ;une perspective africaine, 

editeur ;l’Harmattan,. http://academic.fimaktabati.dz consulté le :21/05/2018, p :18. 
 مجلت الخىمُت و الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، اإلاجلض الشامً ؤزغ اكخهاص اإلاعغفت في الىمى الاكخهاصي في الاكخهاص اإلاهغي،،(2016) ظحهان مدمض7

إلhttp://www.arab-api.org/a:ٖكغ،الٗضص الشاوي، اإلاٗهض الٗغري للخسُُِ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .14:م، 22/05/2018: جاٍع

http://www.univ-alger3.dz/
http://www.univ-alger3.dz/
http://academic.fimaktabati.dz/
https://bu.umc.edu.dz/theses/economie
https://bu.umc.edu.dz/theses/economie
http://academic.fimaktabati.dz/
http://www.arab-api.org/a
http://www.arab-api.org/a


 

 
29 

 ٘ ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت التي جخم مً زال٫ جيكُِ و مكاع٦ت قتى ٢ُاٖاث الضولت في ٖملُت جىَى

. الا٢خهاص، ٞالخىمُت ؤقمل مً الىمى ٞهي جٓهغ مضي ج٣ضم الضولت ؤو جسلٟها

 مً ؤظل جىمُت ا٢خهاصَا اهخهجذ الجؼاثغ ظملت مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت الغامُت بلى بٖاصة ٩َُلت 

جي،و التي ؾِخم الخُغ١ بلحها الخ٣ا بالخٟهُل، و مً يمً البرامج ٧ان بغهامجا ٧امال زهو   الا٢خهاص الَى

 مً بظمالي البرهامج الخماسخي ؤي ما ٌٗاص٫ ملُاع صوالع3750لضٖم الخىمُت الا٢خهاصًت، الظي وظه له مبلٜ 

ؼا للخىمُت الا٢خهاصًت 17% ق٩ل و، خُض اٖخبر ٧ىؾُلت لضٖم الىمى ، و٢ض ٧ان مبلٛه ز٣ُال ٖلى الضولت 1 حٍٗؼ

ا حؿعى بلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت َظا مً ظهت و مً ظهت ؤزغي الؿعي بلى  آزاعا ٖلى ؤلاهٟا١ الٗام، باٖخباَع

ت  تهُئت و بهجاػ َُا٧ل ٢اٖضًت حؿمذ بةٖاصة بٗض اليكاَاث الا٢خهاصًت و حُُٛت الاخخُاظاث الًغوٍع

ت  ،و َى وي٘ مدغط ًهٗب الؿُُغة ٖلُه زانت م٘ 2للؿ٩ان زانت ُٞما ًسو جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

َكاقت الا٢خهاص الجؼاثغي اإلاغجبِ بإؾٗاع الىِٟ اإلاخ٣لبت الظي خخم ٖلى الضولت ج٨َغـ جضابحر الخ٣ك٠ في 

، بٛغى زٌٟ الخ٩ال٠ُ التي جخدملها 2016الى٣ٟاث الٗامت و ْهغ طل٪ في ٢اهىن اإلاالُت و اإلاحزاهُت لٗام 

ه في وظهخه الصخُدت صون بؾغاٝ ؤو 3اإلاالُت الٗامت  ،م٘ ج٨ش٠ُ الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام و الخغم ٖلى نٞغ

: ج٣هحر ومً ؤظل ولىط الضولت بلى ؤَضاٞها ًم٨جها بجبإ الُغ١ الخالُت 

  ٤ ج٨ش٠ُ ٞٗالُتها و نغامت ٢غاعاتها ُٟتها و جضزلها في الا٢خهاص ًٖ ٍَغ ٖلى الضولت بٖاصة الىٓغ في ْو

 وصٖمها اإلاباقغ لل٣ُإ الخام لالؾدشماع ُٞه؛

 جغ٦حز بهٟا٢ها ٖلى الخضماث طاث الىٟ٘ الٗام، و زانت جل٪ التي جد٤٣ هٟٗا للٟغص و اإلاجخم٘ ؛ 

   مٗضالث ٘ ٘ الهاصعاث مً ؤظل ٞع الٗمل ٖلى بخضار جدىالث ٩َُلُت في البيُت الا٢خهاصًت  و جىَى

 الىمى و الخىمُت ؛

 ا مً ؤظل جغقُض الى٣ٟاث الٗامت؛  اإلاداٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامت و خؿً حؿُحَر

  ت اإلاىخجت التي جسل٠ آزاعا بًجابُت ٖلى جىظُه الؿُاؾت ؤلاهٟا٢ُت ، و التر٦حز ٖلى البرامج الاؾدشماٍع

 الا٢خهاص؛

 في مىيٕى الخىمُت ٖلى الضولت ؤن جغ٦ؼ ٖلى الٗىهغ البكغي ألهه َى مدغ٥ عجلت الخىمُت ؛ 

 ت مً ؤظل الخدغع مً الخسل٠ ؛  الٗمل بخسُُِ بؾتراجُجي و ؾً ٢ىاهحن جسضم الؿُاؾت الخىمٍى

                                                           
 مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت، الؿُاؾاث الاكخهاصًت البضًلت في ظل ؤػمت اهسفاى ؤؾعاع الىفِ في الجؼائغ،، (2018)صخماوي الُٗض1

ىاٍ، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي07الٗضص  إل/https://www.asjp.cerist.dz: ظاهٟي،ظامٗت ٖماع زلُجي ألٚا ش ؤلَا  .458:،م22/05/2018: جاٍع
لُذ2 ت  الٗضص "2010-2000"،صعاؾت ج٣ُُمُه لؿُاؾت ؤلاوٗاف الا٢خهاصي اإلاُب٣ت في الجؼاثغ في الٟترة(2012)هبُل بٞى ، مجلت ؤبدار ا٢خهاصًت وبصاٍع

إل/https://www.asjp.cerist.dz:، صٌؿمبر، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي12 ش ؤلَا  .252: م 22/05/2018:جاٍع

، م .465:صخماوي الُٗض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3
 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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  ٤ُ ٢ضع ؤلام٩ان بحن جغقُض الى٣ٟاث الٗامت والخىمُت الا٢خهاصًت، ؤي الخغم ٖلى الخض مداولت الخٞى

.  مً الخبظًغ و ؤن ج٩ىن بغامج ؤلاهٟا١ الٗام مىخجت و جد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة

٣ًاؽ همى حجم   ومً ظهت ؤزغي،جلٗب ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي صوعا مهما في الدكُٛل خُض

مىاػهت الضولت بمضي جضزلها الخ٩ىمي، الظي ٌؿمذ بغؾم الؿُاؾت الا٢خهاصًت اإلاىخهجت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

اإلايكىصة، و حٗخبر اإلاىاػهت الٗامت ؤخض الىؾاثل للىنى٫ بلى جل٪ ألاَضاٝ و اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الدكُٛل و الىمى 

، و ؤن  ٖملُت الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي حٗض وؾُلت لٗالط َاظـ البُالت، و زل٤ 1و الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي

. مىانب الكٛل

 الجؼا٫ الى٣اقاث خُت في اإلاجا٫ الٗلمي لال٢خهاص ال٨لي خى٫ ؤنى٫ البُالت، ٨ٞما ؤقاع ٦ُجز ؤن البُالت 

جيخج ًٖ ٖضم ٦ٟاًت الُلب اإلاخى٢٘، وؤن اؾتراجُجُاث م٩اٞدت البُالت حٗخمض ٖلى حصخُو 

، مً ؤظل خكض ؤصواث ؾُاؾت الخدٟحز ٧الخىؾ٘ في حجم ؤلاهٟا١ الٗام ،  (Braquet,Frédéric 2014)ؤؾبابها

و اجساط الخضابحر و الؿُاؾاث اإلاىاؾبت لٗالظها، ٞهي جغجبِ بك٩ل ؤؾاسخي بضعظت الخهيُ٘ و الخدًغ ، ٞهي 

 و ٞكل الؿُاؾاث اإلاخسظة في مداعبتها، و ؾِخم الخُغ١ بلى ٧ل  2ولُضة ؤػمت همىطط جىُٓمي ألظهؼة الضولت 

ت في اليكاٍ  َظا الخ٣ا، و ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الٗىهغ ألا٦ثر ؤَمُت و ٞاٖلُت في زل٤ صٞٗت ٢ٍى

، و مداعبت البُالت، و الجؼاثغ َاإلاا ٖاهذ مً َظٍ اإلاك٩لت و ه٣و في 3الا٢خهاصي، زانت في الضو٫ الىامُت 

ا، ل٨ً اعجباٍ َظٍ  مىانب الكٛل، و ؾالخها في طل٪ ؤلاهٟا١ الٗام اإلاغجبِ بةًغاصاث الضولت الظي ًىمى بىمَى

مخظبظب وال ًاصي ٦ٟاءجه، ؤي ؤن الضولت ج٩ىن - ؤلاهٟا١ الٗام–ألازحرة بمضازُل الجباًت البترولُت ًجٗله 

 بٗضما ٧ان 2017 صوالع ؾىت 52.51مًُغة بلى ج٣لُو بهٟا٢ها في خالت جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ، الظي ج٣لو بلى 

ى جغاظ٘ ملخّى ق٩ل عجؼا في اإلاحزاهُت الٗامت ما  خخم ٖلى الضولت مغاظٗت  4 2014 صوالع ؾىت 96.29ًبلٜ  َو

ؾُاؾت بهٟا٢ها، و بجبإ ؾُاؾت ج٣كُٟت جغقُضًت للى٣ٟاث و الًِٛ ٖلى بىىص الاؾتهال٥ الخ٩ىمي ٚحر 

غة في اإلاىاعص اإلاالُت، و ًجب ٖلى ٖملُت الترقُض ؤن  ت، ألهه ٖىض هجاح ٖملُت الًِٛ ًىلض طل٪ ٞو الًغوٍع

 : 5جمـ ظمُ٘ البىىص و مجها زانت 

                                                           
، ٖمان، 2016صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الٗغبُت الخىؾع اإلاالي و اججاَاث الؿُاؾت اإلاالُت، ، (2016)مدمض ٚالي عاهي الخؿُجي1

.122: ألاعصن، م  

 
2
 Jacques Freyssinet(2004), Le chomage ,11 édition ,pari ; http://libgen.io consulté le :25/082018, p :116 . 

.144:، صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان، الُبٗت  ألاولى، مالاكخهاص الىلي، (2009)مدمض خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿا3ٝ  
4
-https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/, from  

OPEC statistics, consulté le :25/05/2018 . 

.12:، صعاؾت م٣اعهت بحن الا٢خهاص ؤلاؾالمي و الىيعي، صاع الىٟاجـ، مجىاػن اإلاىاػهت العامت، (2013)خمضي بً مدمض بً نالر 5 

http://libgen.io/
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
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  خؿاب ٧لٟت ٧ل ٖامل و مٗض٫ بًغاصٍ بض٢ت ،ألن ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاغجباث و ألاظىع و مسخل٠ ٖالواث

 الٗما٫ ًإزظ ٢ؿُا مهما مً محزاهُت الضولت؛

  الٗمل ٖلى جغقُض ه٣ٟاث ا٢خىاء مسخل٠ ألاظهؼة و اإلاٗضاث، و مخابٗت ٖملُت اؾخٗمالها ألن ٖضم

ا ؤلاهخاجي مما ٩ًل٠ ؤمىالا مً ؤظل نُاهتها؛  اإلاداٞٓت ٖلحها ًجٗلها تهخل٪ ٢بل ٖمَغ

  اث التي ًجب ؤزظَا في الخؿبان، بضال مً َضع اث ؤلاهٟا١ و التر٦حز ٖلى الًغوٍع بٖاصة جغجِب ؤولٍى

٘ ال ٚاًت مجها؛  ألامىا٫ ٖلى مكاَع

 اإلاهمت التي حؿمذ بدكُٛل ؤ٦بر ٢ضع مً الُض الٗاملت ؛ ٘  التر٦حز ٖلى اإلاكاَع

  يغوعة الخد٨م في الضًً الٗام الخاعجي، و ٖضم اللجىء بلُه بال في الًغوعة ال٣هىي لخٟاصي الى٢ٕى

 . عجؼ اإلاىاػهت الٗامتفي

 ؤضخذ ظهىص جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام يمً الؿُاؾاث الهامت للضولت ، ٖلى ٚغاع الضو٫ الٗغبُت 

حر ؤلاًغاصاث اإلاالُت، ل٨ً ٧لما ٢لهذ الضولت مً ه٣ٟاتها ًازغ طل٪ ٖلى بغامج  الىُُٟت ألازغي، بهضٝ جٞى

الدكُٛل ، و ًم٨ً مالخٓت حٛحراث ٧ل مً الى٣ٟاث الٗامت و وؿبت الدكُٛل و البُالت مً زال٫ الجضو٫ 

: اإلاىالي

( صج)ملُاع (2017-2013)حغحراث الىفلاث العامت و وؿبت الدكغُل و البُالت للفترة : (I-2 )الجدول 

 2017 2016 2015 2014 2013البُان  

 6800 7984.1 7656.3 6995.7 6024.1الى٣ٟاث الٗامت 

/  26.8% %26.4 %26.0 %28.0وؿبت الدكُٛل 

 %11.7 %11.5 %11.2 %10.6 %9.8مٗض٫ البُالت 
جي لإلخهاثُاث، الجؼاثغ باألع٢ام، هخاثج : -اإلاهضع  . 15،67: ، م م046، ع٢م2016، وكغة 2015-2013الضًىان الَى

غ نىضو١ الى٣ض الضولي لؿىتي         -  2017-2016ج٣ٍغ

 2017-٢2016اهىن اإلاالُت لؿىتي  -

 %16.1 ٢ضع ب 2014  مً زال٫ الجضو٫ ًخطر حسجُل اعجٟإ ٢ىي في الى٣ٟاث الٗامت في ؾىت 

ذ جغاظ٘ بيؿبت 2013م٣اعهت م٘ ؾىت  خه الضولت في %14.6  التي ٖٞغ ،و َظا عاظ٘ بلى الِؿغ اإلاالي الظي ٖٞغ

 خُض سجلذ اهسٟايا 2017جل٪ الٟترة،و ؾٗحها بلى بوٗاف ا٢خهاصَا،واؾخمغث في الاعجٟإ  بلى ٚاًت ؾىت 

 بؿبب 2016 ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؾىت 7984.1 ملُاع صًىاع ظؼاثغي، م٣ابل 6800مدؿىؾا،٣ٞضعث بــــ

خه ؤؾٗاع الىِٟ، َظا التراظ٘ في ؤلاهٟا١ الٗام ًض٫ ٞٗال ٖلى اعجباٍ بًغاصاث  الاهسٟاى اإلاٟاجيء الظي ٖٞغ

الضولت بمضازُل اإلادغو٢اث، ألامغ الظي ظٗلها ج٣ىم بخجمُض الٗضًض مً مكغوٖاتها، ججىبا لخٟا٢م العجؼ 
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لؿىت %11.7 بلى 2013 لؿىت %9.8اإلاالي و ؤزغ طل٪ ؾلبا ٖلى بغامج الدكُٛل، خُض اعجٟ٘ مٗض٫ البُالت مً 

 مما ًض٫ ٖلى ؤن جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام ًازغ ٖلى البرامج الدكُٛلُت و َى اإلادضص الغثِسخي إلاٗض٫ البُالت، 2017

حر مىانب  م مً ظهىص الضولت و ؾُاؾاتها الخىؾُٗت الغامُت بلى جسٌُٟ مٗضالث البُالت و جٞى ٖلى الٚغ

الكٛل، بطن ًغجبِ مؿخىي الدكُٛل اعجباَا وز٣ُا بذجم ؤلاهٟا١ الٗام، و ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام جازغ 

 ٠ُ ت ، و ب٣ًاٝ الخْى ٖلى مؿخىي الدكُٛل بؿب جإظُل ؤو ججمُض وختى بلٛاء الٗضًض مً البرامج الاؾدشماٍع

. و ج٣لُو ٖضص الٗما٫

I-4 ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي  

حٗخبر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مً بحن ألاؾالُب التي حؿخٗملها الضولت في الؿُُغة ٖلى اليكاٍ 

ت  الا٢خهاصي، و جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الا٢خهاصًت، خُض ٌٗخبر الٗىهغ ألا٦ثر ؤَمُت و ٞٗالُت في زل٤ الضٞٗت ال٣ٍى

و ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي وؾُلت إلاٗالجت مٗضالث البُالت 1لال٢خهاص زانت في الا٢خهاصًاث الىامُت 

، مً زال٫ اؾخٗماله ٦ألُت 2 خُض ؤن الخضزل الخ٩ىمي ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا باإلهٟا١ الاؾدشماعي ،الخطخمو

م مً اإلاكا٧ل الٗضًضة التي  اَُت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٖلى الٚغ لخل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت وعٞ٘ مؿخىي الٞغ

. جىاظهه

I-4-1 ماَُت ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي  

٤ الؿُاؾت اإلاالُت و اإلاخمشلت ٖاصة في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي في   حؿعى ظل الضو٫ بلى جىمُت ا٢خهاصَا، ًٖ ٍَغ

لت ألاظل ،ألانى٫ الشابخت، ٧البيُت الخدخُت ٞاالؾدشماع الخ٩ىمي له جإزحر مُٟض ٖلى بم٩اهُت الىمى ٍَى

ٗخبر التروٍج له مً الاؾتراجُجُاث التي صٖذ بلحها اإلاٟىيُت ألاوعوبُت ٖام  ، مً ؤظل 20143لال٢خهاص،َو

ض مً مىانب الكٛل . ؤلاوٗاف الا٢خهاصي ألاوعوري،وزل٤ اإلاٍؼ

I-4-1- 1 حعٍغف ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي 

حٗبر الؿُاؾت الا٢خهاصًت ًٖ جهٝغ ٖام للؿلُاث الٗمىمُت، وإ و ميسجم و َاصٝ، اإلاخب٘ في 

ً عؤؽ اإلاا٫ ، التي جخسظَا 4اإلاجا٫ الا٢خهاصي، و ًخٗل٤ باإلهخاط، الخباص٫، و ٦ظا الؿل٘ و الخضماث و ج٩ٍى

الضولت مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن الٗام، خُض ؤجها و زانت في خالت الغ٧ىص و ال٨ؿاص جًُغ بلى اهتهاط 

                                                           
، م .144: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

2
Donghua Chen, Saqip  Khan(2013), Government Intervention and Investment comovement: Chine 
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اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي زانت الاؾدشماعي،  ؼ همى مؿخضام، ٦ٍؼ اصة الُلب ال٨لي و حٍٗؼ ؾُاؾت جىؾُٗت بهضٝ ٍػ

٣خحن، ختى ًدؿاوي الٗغى ال٨لي م٘ الُلب ال٨لي ٖىض مؿخىي  وجسٌُٟ الًغاثب ؤو اإلاؼط بحن الٍُغ

الدكُٛل الخام، ؤما في خالت الاه٨ماف والتي ج٩ىن ٖىض اعجٟإ اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع، و ازخال٫ الخىاػن 

٘ و زٌٟ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي  واعجٟإ مٗضالث الخطخم ، ألامغ الظي ًضٞ٘ بالضولت بلى الخضزل الؿَغ

هٓغا إلاغوهخه وؾهىلت الخد٨م ُٞه، ؤو جسٌُٟ الًغاثب، و في بٌٗ الخاالث ج٩ىن مًُغة بلى الجم٘ بُجهما ، 

. و َظا ٧له مً ؤظل جسٌُٟ الُلب ال٨لي لُخٗاص٫ م٘ الٗغى ال٨لي ٖىض مؿخىي مً الضزل الخىاػوي

ٟه    و ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي الخ٩ىمي َى ظؼء مً جل٪ الؿُاؾت  اإلاالُت ٦ما ؾب٤ الظ٦غ، و ًم٨ً حٍٗغ

 و ٦ظا ؤلاهٟا١ 1ما َى بال طل٪ الىٕى مً ؤلاهٟا١ ٖلى الؿل٘ الغؤؾمالُت اإلاخمشلت في اإلا٩اثً و آلاالث:" ٖلى ؤهه

، و ٢ض ؤُٖذ له الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤَمُت بالٛت، خُض ًالخٔ ؤهه في ...ٖلى اإلاباوي و الُغ٢اث و اإلاغا٤ٞ الٗامت

٨ُت و في ٖام   ملُاع صوالع ٖلى الاؾدشماع الغؤؾمالي، ؤي ما 352 ؤه٣ٟذ ما ٢ُمخه 2010الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، وقمل زانت الُغ٢اث و اإلاغا٤ٞ الٗامت والخٗلُم،خُض زلهذ الضعاؾاث 2 ؤوعو للٟغص الىاخض1.141ًمشل 

٩ي ؤن ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى  (Miguel.D, Ramirez , Nader  Nazmi 2003)التي جم ال٣ُام بها ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ

ً عؤؽ اإلاا٫ الخام و الىمى الا٢خهاصي اًت الصخُت له جإزحر بًجاري و بخهاجي ٖام ٖلى ج٩ٍى . الخٗلُم و الٖغ

ً الاؾدشماعاث، ؤو الُا٢اث ؤلاهخاظُت الجضًضة، الالػمت  ٞاالؾدشماع َى اؾخسضام اإلاضزغاث في ج٩ٍى

، ٞهى ٖباعة ًٖ 3لٗملُاث بهخاط الؿل٘ والخضماث، و ٦ظا اإلاداٞٓت ٖلى الُا٢ت ؤلاهخاظُت ال٣اثمت ؤو ججضًضَا 

ُت ؤن حٗىص بالىٟ٘ الٗام ٖلى البلض ٧له، و جداٞٔ ٖلى  ها قٍغ ٘ ٖمىمُت ؤًا ٧ان هٖى ٠ُ لألمىا٫ في مكاَع جْى

ها نىضو١ الى٣ض الضولي ت اليكاٍ الا٢خهاصي ،ؤو ٦ما ٖٞغ ٖلى ؤجها حكحر بلى ه٣ٟاث الخ٩ىمت  (2015)اؾخمغاٍع

الهٝغ وي ج٨غؾها للبيُت الخدخُت الا٢خهاصًت ٧اإلاُاعاث و الُغ١ و الؿ٨٪ الخضًضًت، و قب٩اث اإلاُاٍ ثا٫

الهخي ، و اإلاغا٤ٞ الٗامت ال٨هغباء و الٛاػ ، و ٦ظا الاجهاالث الؿل٨ُت و الالؾل٨ُت ، البيُت الخدخُت 

الاظخماُٖت ٧اإلاضاعؽ و اإلاؿدكُٟاث و السجىن، و ٩ًىن للضولت صوع مهم في جىظُه جل٪ الاؾدشماعاث و الى٢ٝى 

اث٠ هي ٨ٗـ طل٪ صوع الضولت في الا٢خهاص و الظي ًٓهغ مً زال٫ زالر ْو جسهُو اإلاىاعص، جىػَ٘ : ٖلحها ، َو

. 4الضزل والثروة و البدض ًٖ الخىاػن 
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ٟا لإلهٟا١ الاؾدشماعي ،و اهُال٢ا مً الخٗاٍع٠   ٣ٞض حٗضصث و ازخلٟذ اإلاٟاَُم التي جدضص حٍٗغ

الؿالٟت الظ٦غ ًم٨ً اؾخسالم مٟهىمه ٖلى ؤهه ؤلاهٟا١ الخالي ٖلى اإلاىاعص مً ؤظل جد٤ُ٣ عبدا مؿخ٣بلُا، 

اصة مٗضالث الىمى ألهه ظؼء ال ًخجؼؤ مً الىاجج اإلادلي  خُض ٌٗخبر وؾُلت في ًض الضولت ًم٨ً مً زاللها ٍػ

٪ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت  . ؤلاظمالي، و جد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل، و جدٍغ

I-4-1- 2مدضصاث الاؾدثماع الخىىمي   

ٌٗخبر صاٞ٘ الغبذ َى الٗامل ألاؾاسخي الظي ًضٞ٘ بلى الاؾدشماع، ل٨ً الظي ًمحز َظا ألازحر َى ٦ثرة الخ٣لب 

و ٖضم الاؾخ٣غاع، بؿبب الخٛحراث الغؤؾمالُت، بياٞت بلى بٌٗ الٗىامل و اإلادضصاث التي جازغ ٖلُه ؾلبا ؤو 

ا، و ًظ٦غ مجها ما ًلي : 1بًجابا خؿب حٛحَر

 ٌو ٣ًهض بها الغبذ ؤو الٗاثض الظي ًيخج ًٖ ٧ل وخضة ه٣ضًت مؿدشمغة، : الىفاًت الخضًت لغؤؽ اإلاا

ٞهي جمشل جى٢ٗاث ألاعباح ؤو مٗض٫ الٗاثض اإلاخى٢٘ لالؾدشماع، و ًم٨ً الاؾدىاص ٖلحها في جىظُه 

الاؾدشماعاث، خُض ؤهه بطا ٧اهذ ال٨ٟاًت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫ ؤ٦بر مً مٗض٫ الٟاثضة الخالي، ٞةن 

 .الاؾدشماع ؾ٩ُىن مغبدا

 ؤو ما ٌٗٝغ بخ٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ، خُض ؤهه َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بُجها و بحن حجم :  ؾعغ الفائضة

الاؾدشماع ، ٩ٞلما اعجٟ٘ مٗض٫ الٟاثضة ؤصي طل٪ بلى جغاظ٘ حجم الاؾدشماع، خُض ٌٗخبر ؾٗغ الٟاثضة ؤصاة 

الغبِ بحن ٧ل مً ال٣ُإ اإلاالي و الى٣ضي مً ظهت و ال٣ُإ الٟٗلي مً ظهت ؤزغي خؿب الخدلُل 

غا زانت في ؾىت 2ال٨جزي  ذ ؤؾٗاع الٟاثضة في الجؼاثغ جدٍغ  و٧ان طل٪ بالتزامً م٘ 1994و ٢ض ٖٞغ

ؤلانالخاث الا٢خهاصًت، هي زُىة اجسظتها الضولت مً ؤظل حصجُ٘ الاؾدشماعاث ؾىاء الٗامت ؤو ختى 

 . الخانت

 الٟاثضة ألاولى مً الاؾدشماع َى جد٤ُ٣ الغبذ، ٨ٞما ونٟه اإلاؿدكاع ألاإلااوي : الغبذ اإلاخىكعHelmut 

Shmidt اث٠ بٗض ٚض "1976 في زُاب له ٖام  ٞهى 3"ؤعباح الُىم ججٗل اؾدشماعاث الٛض التي ججٗل الْى

ت الٗاثض  ًمشل الٗاثض الظي ًخم الخهى٫ ٖلُه بٗض ٖملُت الاؾدشماع م٣اعهت م٘ ج٩لٟت الاؾدشماع ، ٞبمٗٞغ

الظي ؾُضٍع الاؾدشماع ًم٨ً بظل٪ اإلاٟايلت بحن الاؾدشماعاث اإلاغبدت، و ٚحر اإلاغبدت ،خُض ج٣ِـ الغبدُت 

                                                                                                                                                                                     
Anta Diop deDakar U.C.A.D , www.beep.ird.fr/collect/ptci/index/assoc/...dir/2000-Traore-

Analyse%20impact.pdf COSULTER LE 02/06/2018, P :07.   
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،خُض ؤن 1الٟغ١ بحن الٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلااصي و الٗاثض اإلاالي ؤي ج٣ُُم الؿى١ لألنى٫ 

الٗال٢ت بحن الغبذ والاؾدشماع ؤزظث ؤق٩اال مخٗضصة ، ٞمجهم مً اٖخبر ؤن الاؾدشماع  ًخإزغ َغصًا م٘ الغبذ، 

اصة الضزل ال٣ىمي، و آزغون ًٟتريىن ؤهه جىظض  ض الغبذ بٍؼ الظي َى ظؼء مً الضزل ال٣ىمي، خُض ًٍؼ

ؤن - الاؾدشماع– و ًم٨ً له2 خُض ًخإزغ الاؾدشماع بمؿخىي ألاعباح،ٖال٢ت صالُت بحن الاؾدشماع و ألاعباح

اصة الضزل ٞاعجٟإ ألاعباح  .ًدؿبب في ٍػ

 ٢ض ؤخغػ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الٗضًض مً الخٛحراث في الخُاة الُىمُت لألٞغاص :الخلضم العلمي و الخىىىلىجي

و اإلاجخمٗاث، ٞهى ًمشل مدىع عجلت الخ٣ضم في الٗالم، خُض ٌٗخبر ؤلاوؿان َى مهضع جل٪ الازتراٖاث 

خدضي ٧ل اإلاكا٧ل و ال٣ٗباث التي  اَُت، ٍو والابخ٩اعاث الخضًشت التي ججٗل مً خُاجه ؤ٦ثر ؾهىلت و ٞع

ًىاظهها، و بخل٪ الازتراٖاث والىؾاثل الخضًشت ًخم٨ً مً الؿُُغة ٖلى ج٩ال٠ُ الاؾدشماعاث و ج٣لُهها، 

اصة الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ًاصي بلى حؿهُل ٖملُاث الاؾدشماع   .وبالخالي ٍػ

 الاصزاع َى  طل٪ الجؼء مً الضزل الظي لم ٌؿتهل٪ ، ٞهى ٌؿاَم في الخىمُت الا٢خهاصًت ، و ًإحي : الاصزاع

 :3مً زالر مهاصع عثِؿُت هي

، إلاىاظهت الُىاعت، ؤو : ألافغاص و العائالث - ؤ حر ظؼء مً صزلهم مً ؤظل اصزاٍع خُض ٣ًىمىن بخٞى

؛  مً اظل اؾدشماٍع

ت : ماؾؿاث ألاعماٌ - ب ج٣ىم باصزاع ظؼء مً ؤعباخها بُٛت اؾدشماٍع  في بهخاط ؾل٘ اؾدشماٍع

 .عؤؾمالُت

مهضعا لالؾدشماع، خُض ؤجها حؿخٗمل مضازُل ؤعباخها التي خاػث  حٗخبر الضولت في خضطاتها: الخىىمت - ج

ت باإلياٞت  ٘ الاؾدشماٍع ٧ل اإلاضازُل اإلاخٗل٣ت بالًغاثب بمسخل٠ ؤهىاٖها، جىظهها بلى بلى ٖلحها مً اإلاكاَع

ا بضوعٍ في  بهخاط ؾل٘ عؤؾمالُت ٧البيُت الخدخُت، و بال حؿخُٟض مجها ٣٦غوى لل٣ُإ الخام الظي ٌؿدشمَغ

ٗه الخانت، و مً َىا جلٗب الضولت صوع اإلامى٫ لالؾدشماع  .مكاَع

 اصة :  الخىافؼ ٟاءاث بهضٝ اؾخ٣ُاب الٗضًض مً الاؾدشماعاث، و ٍػ ج٣ىم الضولت بخ٣ضًم الٗضًض مً ؤلٖا

خُض 4جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت، و ظلبها صازل الضولت مً ؤظل حُُٛت الى٣و في اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت

ت و اإلاالُت، و الخسٌُٟ في  ج٣طخي ٖلى ٧ل ال٣ٗباث و جمىذ ظمُ٘ الدؿهُالث في ٖملُت ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

                                                           
1
Joseph KERGUERIS(2002),Les Déterminants de l’investissement ,Rapport d’information n°35 (2002-2003), 

p :25    https://www.senat.fr/rap/r02-035/r02-035Consulté le:02/06/2018 à:18:09 
 .41: م،هبُلت ٖغ٢ىب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ2

.42:م: هبُلت ٖغ٢ىب، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ 3
 

الخؿاباث اللىمُت، َُيل الخضفم الضائغي للضزل "مباصيء الاكخهاص الىلي، (2010)مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الىَاب هجا و آزغون4

ت، بضون ع٢م الُبٗتالبُالت–الخضخم -اللىمي، الخؿاباث اإلاالُت، و مؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي .121: م، ، صاع الخٗلُم الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع  

 

https://www.senat.fr/rap/r02-035/r02-035
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اصجه في  مٗضالث الٟاثضة م٘ جمضًض ٞتراث الاؾخد٣ا١، ٧لها ٖباعة ًٖ خىاٞؼ ًترجب ٖلحها حصجُ٘ لالؾدشماع و ٍػ

 .البلض اإلا٠ًُ، خُض ؤهه ًٓهغ الٟغ١ واضخا في الضو٫ التي ال جدب٘ مشل جل٪ الؿُاؾاث

 اصة : مؿخىي الُلب الىلي جإزظ الٗال٢ت بحن الُلب ال٨لي و الاؾدشماع اججاَا مىظبا َغصًا، خُض ؤن ٍػ

اصة حجم الاؾدشماعاث، ٞهى ٌٗمل ٦مدٟؼ لها،ومً الٗىامل  الُلب ال٨لي ٖلى الؿل٘ ؤو الخضماث، جاصي بلى ٍػ

اصة ٖضص الؿ٩ان، اهسٟاى ألاؾٗاع، و ظىصة اإلاىخجاث، و اعجٟإ  اصة الُلب ال٨لي هي ٧ل مً ٍػ التي حؿمذ بٍؼ

 . بلخ...الضزل

 الخى٢ٗاث هي ٢غاعاث مغجبُت باإلاؿخ٣بل، مً جٟائ٫ و حكائم خى٫ ألاعباح و الخؿاثغ اإلاخى٢ٗت : الخىكعاث

لالؾدشماع، وخالت ٖضم الخإ٦ض إلاؿخ٣بل ا٢خهاص الضولت،و هي مغجبُت بدالت الغواط و الغ٧ىص الا٢خهاصًحن،ٟٞي 

اصة الُلب ، ؤما بطا ٖم ال٨ؿاص و الغ٧ىص  خالت الاهخٗاف الا٢خهاصي حؿىص ٢غاعاث الخٟائ٫ خى٫ جى٢ٗاث ٍػ

ٞةن طل٪ ًىحي بدكائم خى٫ الىي٘ الا٢خهاصي الؿاثض، مما ٣ًل الخاٞؼ ٖلى الاؾدشماع ،و مً َىا جلٗب 

 .الخى٢ٗاث صوعا مهما في ٢غاعاث الاؾدشماع

 بت مً ألاؾباب التي حٗغ٢ل ٖملُت الاؾدشماع، ألجها جدض مً ؤعباح الاؾدشماع : الًغائب اصة مٗض٫ الًٍغ ٍػ

بت ٌصج٘ ٖلى الاؾدشماع، بؿبب اهسٟاى ج٩الُٟه،  بي ؤو جسٌُٟ مٗضالث الًٍغ ٟاء الًٍغ الهاُٞت،ؤما ؤلٖا

ض الخاٞؼ ٖلى الاؾدشماع، خُض حٗخبر الًغاثب مهضع عثِسخي مً بًغاصاث الخ٩ىمت و التي  وػٍاصة ألاعباح، ٞحًز

ل بهٟا٢ها . جخسظَا ٧ىؾُلت في جمٍى

I-4-1- 3 جهيُفاث ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي   

ت ٖلى الٗضًض مً اإلاٗاًحر، و التي مً بُجها :  حٗخمض ٖملُت جهي٠ُ الى٣ٟاث الاؾدشماٍع

خؿب معُاع مضة الاؾدثماع    - 1   

حن َما  :   اهُال٢ا مً َظا اإلاُٗاع ًى٣ؿم الاؾدشماع بلى هٖى

ض هي الاؾدشماعاث: الاؾدثماع الثابذ: ؤوال مضتها ًٖ الؿىت، وهي جسو الاؾدشماع في ؤلاوكاءاث و آلاالث   التي جٍؼ

لت ألاظل1الجضًضة، و الهُا٧ل ألاؾاؾُت في ٖملُاث ؤلاهخاط .  خُض حؿخسضم لٟتراث ػمىُت ٍَى

ٌ :    زاهُا ا ال ًخجاوػ ؾىت، و ج٩ىن هخاثجها في جهاًت  هي: الاؾدثماع اإلاخضاو الاؾدشماعاث ٢هحرة ألاظل، ؤي ٖمَغ

 .2الضوعة، ألجها جخٗل٤ بالضوعة الاؾخٛاللُت

                                                           
، م م .114،115:مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الىَاب هجا و آزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

2ً ، صاع الغاًت لليكغ و الخىػَ٘، بضون ع٢م الُبٗت، ٖمان، ألاعصن،  حشجُع الاؾدثماع و ؤزٍغ على الخىمُت الاكخهاصًت، (2012)مىهىعي الٍؼ

. 22: م
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خؿب معُاع الغغى مً الاؾدثماع   - 2

٤ َظا اإلاُٗاع بلى :  ٢ض جم ج٣ؿُم الاؾدشماع ٞو

بلى اإلاىاٞؿت، خُض ًخم مً  تهضٝ َظٍ الاؾدشماعاث وهي اؾدشماعاث ؤلاخال٫:  اؾدثماعاث الخجضًض : ؤوال

زاللها ججضًض آلاالث و اإلاٗضاث ، مً ؤظل مؿاًغة الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت، و اؾخسضام آالث مخُىعة مً 

 .ؤظل عبذ الى٢ذ وػٍاصة ؤلاهخاط  والؿُُغة ٖلى الؿى١ 

هذ ج٩لٟتها مىسًٟت االخ٩لٟت، ٞةطا ٥ ج٣اؽ ٖلى ؤؾاؽ مُٗاع: الاؾدثماعاث اإلاىخجت و غحر اإلاىخجت: زاهُا

. عبدها الهافي مغجٟ٘ ٞهي مىخجت، ل٨ً بطا ٧لٟذ ال٨شحر و لم جضع بال بغبذ ٢لُل ٞهي اؾدشماعاث ٚحر مىخجتو

٘ البيُت الخدخُت مً ؤَم الاؾدشماعاث اإلاىخجت خُض حٗخبر ٖملُت   في َظا الىٕى ٌٗخبر ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع

 ٪ ٘ البيُت الخدخُت بخضي الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت اإلاهمت و التي حؿاَم ورك٩ل ٦بحر في صٖم و جدٍغ الاَخمام  بمكاَع

الىمى الا٢خهاصي و صٞ٘ عجلت الخىمُت، و حؿاٖض ٖلى ظلب الاؾدشماعاث اإلادلُت و ألاظىبُت، لظا باقغث 

الٗضًض مً الضو٫ زانت الىامُت مجها بٗض اؾخ٣اللها في الاَخمام بمىيٕى الخىمُت و بٖاصة اهخٗاف الا٢خهاص 

٘ البيُت الخدخُت ت وػٍاصة بهٟا٢ها ٖلى مكاَع . مً زال٫ ؾٗحها بلى جىُٟظ بغامج جىمٍى

ت مً ؤلانالخاث  و الجؼاثغ هي ألازغي اَخمذ بهظا زانت بٗض اؾخ٣اللها خُض زايذ مجمٖى

الا٢خهاصًت الغامُت بلى بنالح ما جم جضمحٍر مً ٢بل اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي،مً ؤظل الجهىى بىا٢٘ الا٢خهاص 

ٞمجها ما ٧ان هاجخا و ؤزمغ بةهخاظُت البرامج اإلاؿُغة و مجها ما جإزغ ؤو جم بلٛاثه بؿبب ٢لت و جغاظ٘ اإلاىاعص 

اإلاالُت الىاججت ًٖ حٗغى الا٢خهاص للٗضًض مً ألاػماث بؿبب جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ ، خُض جلٗب الضولت صوعا 

غ البيُت الخدخُت بخبىحها لؿُاؾت بهٟا٢ُت في ْل الخسُُِ اإلاغ٦ؼي  ** و الخسُُِ الالمغ٦ؼي * َاما في جٍُى

لت ألاظل  ا للخىمُت ٍَى اصة حجم الى٣ٟاث الٗامت ، و ألن الاؾدشماع في البيُت الخدخُت ٌٗخبر ؤمغا خٍُى وطل٪ بٍؼ

ألهه ال 1في الضولت، والظي ًلؼم ج٣ُُم ؤصاثه بٗىاًت لًمان ٞٗالُت ٢غاعاث البيُت الخدخُت و ٦ٟاءتها و بههاٞها 

٘ البيُت  ًم٨ً جد٤ُ٣ الاؾدشماع في البيُت الخدخُت بال بطا جم الخسُُِ و الاؾدشماع لها بك٩ل ظُض ، ألن مكاَع

ض مً الهبر زانت في الضو٫ الىامُت، التي ؤنبدذ جلجإ بلى الكغا٦ت  الخدخُت اؾدشماع مشمغ، ل٨ىه ًخُلب اإلاٍؼ

                                                                                                                                                                                     
ت، و ٢ض اٖخمضث : الخسُُِ اإلاغ٦ؼي * اث جدذ ؾحرة الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ٌٗجي وي٘ زُت مؿب٣ت مً ؤظل تهُئت اإلاىار اإلاىاؾب لخىُٟظ اإلاهام خؿب ألاولٍى

ت وهي ٥ ، اإلاسُِ الغباعي ألاو٫ (1969-1967)اإلاسُِ الشالسي :  م٫ًالجؼاثغ َظا ألاؾلىب بٗض الاؾخ٣ال٫ خُض ٢امذ ببرمجت ؤعر٘ مسُُاث جىمٍى

. (1979-1978)، و اإلاغخلت الخ٨مُلُت (1977-1974)، اإلاسُِ الغباعي الشاوي (1970-1973)

ت و الٟىُت للضولت، وباجبإ َظٍ الؿُاؾت ع٦ؼث الجؼاثغ ٖلى : الخسُُِ الالمغ٦ؼي ** ًخم مً زالله بٖضاص الخُت بالدكاوع م٘ مسخل٠ الىخضاث ؤلاصاٍع

حن َما م الا٢خهاص  مً زال٫ مسُُحن جىمٍى  .(1989-1985) ، و اإلاسُِ الخماسخي الشاوي(1984-1980)اإلاسُِ الخماسخي ألاو٫ : بٖاصة ج٣ٍى
1
 Min Cheng, Yujie Lu(2017), Investment efficiency of urban infrastructure systems: Empirical measurement 

and implications firChina, article in journal homepage https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.Consulté 

le:21/06/2018 ,p :01.  

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.10.008
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٘ البيُت الخدخُت  ل مكاَع الخهى٫ ٖلى مغصوصًت ؤ٦ثر لإلهٟا١ الٗام وبحن ال٣ُإ الٗام و الخام مً ؤظل جمٍى

. في البيُت الخدخُت 

ا الا٢خهاصي مً ؤظل جد٤ُ٣  ٘ مٗضالث همَى حٗض الجؼاثغ واخضة مً الضو٫ التي حؿعى بلى ٞع

ت  اَُت ألٞغاص اإلاجخم٘، و ؾُٗا مجها لبلٙى طل٪ الهضٝ ع٦ؼث ٖلى ؾُاؾاث ا٢خهاصًت م٘ بُٖاء ألاولٍى الٞغ

، ألجها حٗخبر ق٨ال ؤؾاؾُا إلاؿاَمت ٧اٞت ال٣ُاٖاث 1إلاكغوٖاث البيُت الخدخُت مً خُض حجم ؤلاهٟا١ ال٨لي

م مً ؤجها جدخاط بلى مبالٜ ضخمت و محزاهُت ٦بحرة، و ؾِخم ،الا٢خهاصًت في اليكاٍ الا٢خهاصي  ٖلى الٚغ

. الخُغ١ بلى ٧ل ما ًخٗل٤ بالبيُت الخدخُت في الجؼاثغ الخ٣ا 

٘ ؤلاهخاظُت خُض ً عؤؽ اإلاا٫ الشابذ  و٦ظل٪ ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع ٌؿاَم ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي في ج٩ٍى

 ٘ اصة همى الىاجج ؤلاظمالي، مما ٌؿخىظب ؤلا٢ضام ٖلى اإلاكاَع ٘ ؤلاهخاظُت، التي حؿاَم في ٍػ ٤ اإلاكاَع ًٖ ٍَغ

 .2ؤلاهخاظُت هٓغا إلاا جىلضٍ مً ٢ُمت مًاٞت و مىانب قٛل حٗىص باإلًجاب ٖلى الىمى الا٢خهاصي

ت مىظ مُل٘  ت  مً ؤلانالخاث، في هٟـ الى٢ذ 1990 في َظا الؿُا١ جبيذ الضولت الجؼاثٍغ مجمٖى

لُت، و تهضٝ بلى الخد٨م في  ٩َُلُت وماؾؿاجُت ، تهضٝ بلى بٖاصة بٗض الخىاػهاث الا٢خهاصًت ال٩لُت و الخمٍى

٘ الاخخ٩اع ًٖ الخجاعة  جي ، و اؾتهلذ طل٪ بٞغ ٖملُت الخدى٫ بلى ا٢خهاص الؿى١، ولُبرالُت  الا٢خهاص الَى

الخاعظُت، و بصزا٫ ؤلانالخاث ٖلى ٢ىاهحن الاؾدشماع ألامغ الظي ؤؾهم في جض٤ٞ مخىامي لالؾدشماعاث ألاظىبُت 

غ الاؾدشماع ٧اهذ الاؾدشماعاث ألاظىبُت 2002اإلاباقغة بضاًت م٘ ؾىت  ىُت لخٍُى ، خُض و خؿب الى٧الت الَى

 ملُاع ؤوعو 2 في ٢ُإ اإلادغو٢اث و 2004 ملُاع ؤوعو ٖام 6ملُاع صوالع  لخهل بلى خىالي 200.1اإلاباقغة خىالي 

غ الاؾدشماع صاثما بلٛذ الاؾدشماعاث زال٫ 3زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث ىُت لخٍُى ، وخؿب بخهاثُاث الى٧الت الَى

 مكغوٕ ؤظىبي مؿغح بها جسو ٧ل مً ٞغوٕ الؼعاٖت ، البىاء، الهىاٖت، 822 ما ٢ُمخه 2016-2002الٟترة  

ظا بن ص٫ ٖلى شخيء ًض٫ ٖلى ؤن الجؼاثغ ؤنبدذ 4الصخت، الى٣ل، الؿُاخت و ٦ظا الخضماث و الاجهاالث  َو

الًماهاث و التي مً بُجها وبىابت اؾخ٣با٫ لالؾدشماعاث ألاظىبُت زانت م٘ الدؿهُالث التي جمىدها للمؿدشمغ، 

 الظي مىذ مٗاملت اإلاؿدشمغ ألاظىبي ؾىاء الُبُعي ؤو اإلاٗىىي بمشل ما ٌٗامل به اإلاؿدشمغ 03-01و خؿب ألامغ 

                                                           
، صعاؾت ٢ُاؾُت لخالت الجؼاثغ، مظ٦غة لىُل قهاصة ؤزغ ؤلاهفاق العام على مكغوعاث البيُت الخدخُت في الىمى الاكخهاصي، (2014)خ٠ُٟ ٞىػٍت1

شhttps://www.pnst.cerist.dz: الض٦خىعاٍ، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ٖلي لىهِسخي البلُضة، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إل جاٍع : ؤلَا

 ،01: م ،23/06/2018
، مجلت الخىُٓم والٗمل، اإلاجلض ؤلاهفاق العام و الاؾدثماع الخام في الجؼائغ عالكت جيامل ؤم بػاخت، (2016)٦ما٫ سخي مدمض، مدمض زلُٟت ع2٤ُ٢

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:، ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي4، الٗضص 5 ش ؤلَا  .72: م، 25/06/2018: جاٍع

، م ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .87: مىهىعي الٍؼ
3
 

ىُت لضٖم الاؾدشماع، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي4 إلhttp://www.andi.dz: الى٧الت الَى ش ؤلَا  . 27/06/2018:   جاٍع

https://www.pnst.cerist.dz/
https://www.pnst.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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الُبُعي و اإلاٗىىي الجؼاثغي ُٞما ًسو الخ٣ى١ و الىاظباث اإلاغجبُت باالؾدشماع، م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام 

 .الاجٟا٢ُاث اإلابرمت

الاؾدشماعاث اإلاىخجت ج٣ُم ٖلى ؤؾاؽ مُٗاع ج٩لٟتها، لظا حؿعى الضولت بلى ج٣لُو الخ٩ال٠ُ ٢ضع 

اصة الغبدُت، و جٟاصي الخؿاثغ، ٞالجؼاثغ ورٗض ججغبتها ؤلانالخُت ا٦دؿذ ججغبت ال  ؤلام٩ان، مً ؤظل ٍػ

٘ و جىُٓم الاؾدشماعاث مً زال٫ ؾً ال٣ىاهحن مً ؤظل ججمُ٘ و جىخُض يماهاث  ٌؿتهان بها في مُضان حكَغ

 مىخض ٨ًدسخي امخُاػاث ٦شحرة و حؿهُالث 1خىاٞؼ الاؾدشماع اإلاخٟغ٢ت في ٢ىاهحن ٖضًضة في ٢اهىن واخضو

. للمؿدشمغ 

ت ؾىاء الاؾتهال٦ُت ؤو ؤلاهخاظُت مغجبِ بمضازُل اإلادغو٢اث التي  ٘  الاؾدشماٍع ٞاإلهٟا١ ٖلى اإلاكاَع

ً الا٢خهاص ال٨لي . ٚالبا ما ح٤ُٗ ٖملُت ؤلاهٟا١ بؿبب جظبظب ألاؾٗاع التي جاصي بلى جضَىع مىاٍػ

هجىمُت ؤو صٞاُٖت، ٞاألولى حؿعى بلى جىؾُ٘  هي ٖباعةًٖ اؾدشماعاث اؾتراجُجُت:اؾدثماعاث الىمى- زالثا

اإلا٩اهت في الؿى١، مً زال٫ الخغم ٖلى جدؿحن الُا٢اث ؤلاهخاظُت لخىمُت ؤلاهخاط و جىؾُ٘ الخهت في 

٤ مىخجاث ظضًضة، ؤما الشاهُت ًخم الؿعي مً زاللها بلى الخٟاّ ٖلى ألا٢ل ٖلى هٟـ وجحرة  الؿى١ بدؿٍى

. ن الاؾدشماعاث جخسظ ُٞه بؾتراججُت مُٗىت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الخىؾ٘ و الاؾخمغاعم، ٞهظا الىٕى 2ؤلاهخاط

اصة في عؤؽ اإلاا٫ *بحن الاؾدشماع ؤلاخاللي و الاؾدشماع ال٨لي ًمشل الٟغ١ : الاؾدثماع الهافي-  عابعا ، ٞهى ًمشل الٍؼ

اصة في الُا٢ت ؤلاهخاظُت . مً ؤظل الٍؼ

خؿب معُاع عالكت الاؾدثماع بالضزل - 3

٤ َظا اإلاُٗاع ًخم ج٣ؿُم الاؾدشماع بلى ٢ؿمحن . ألاو٫ جل٣اجي و الشاوي مدٟؼ :  ٞو

مؿخ٣ل ًٖ الضزل، وال ًخٛحر ؤو ًخإزغ بخٛحراث الضزل، و بهما  ؾمي جل٣اثُا ألهه: الاؾدثماع الخللائي: ؤوال

بخٛحراث ؤزغي ٦ؿُاؾت الضولت الٗامت ؤو حٛحراث ؾٗغ الٟاثضة، خُض ًمشل بك٩ل مىاػي للضزل و مؿخ٣ل 

 .ٖىه 

                                                           
، م م ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .95-94: مىهىعي الٍؼ 1 

ً، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م2 . 22: مىهىعي الٍؼ

 .الاؾدشماع ال٨لي َى الاؾدشماع ؤلاظمالي و ًخًمً ٧ل مً الاؾدشماع ؤلاخاللي و الهافي*
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اصة الضزل ًؼصاص :الاؾدثماع اإلادفىػ : زاهُا  َى اؾدشماع  مغجبِ بالضزل، ًخٛحر بخٛحراث الضزل، خُض ؤهه بٍؼ

اصة * الُلب ال٨لي اصة الاؾدشماع بٍؼ تو مىه ٍػ ٖلى الؿل٘ و الخضماث ؾىاء الاؾتهال٦ُت ؤو الاؾدشماٍع

دىا٢و بتراظٗه1الضزل  . ٍو

خؿب معُاع الُبُعت اللاهىهُت -  4

.  ًىظض زالر ؤهىإ خؿب َظا اإلاُٗاع، اؾدشمغا ٖام و زام، و اؾدشماع ؤظىبي

ًهضع  َظا الىٕى مً الاؾدشماع ًٖ الضولت ، و ٌكمل الاؾدشماع ٖلى البيُت الخدخُت مً : الاؾدثماع العام: ؤوال

٘ اإلاُاٍ و ال٨هغباء ٘ ؤلاهخاظُت ... بىاء الجؿىع و ق٤ الُغ١ و مكاَع ا ، ؤو ٌكمل ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع و ٚحَر

للضولت الظي ٌٗخبر طو ؤَمُت بالٛت في الا٢خهاص، و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٧لما ػاص الاؾدشماع الٗام ؤصي طل٪ بلى 

اصة مٗضالث الىمى الا٢خهاصي في البلض  .ٍػ

ًهضع الاؾدشماع الخام ًٖ ال٣ُإ الخام، و ًخمحز بُاب٘ الغبذ الظي ًخى٢ٗه : الاؾدثماع الخام:  زاهُا

٣ىم بةهجاٍػ ألاٞغاص ؤو اإلااؾؿاث الخانت ، خُض جخم الخٟغ٢ت بحن 2ؤصخابها مً وعاء ٖملُت الاؾدشماع،ٍو

الاؾدشماع الٗام و الخام مً َضٝ ٧ل مجهما، ٞاألو٫ حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام و الخىمُت الاظخماُٖت 

 .ألٞغاص اإلاجخم٘، ؤما الشاوي حهضٝ بلى جد٤ُ٣  الغبذ الخام 

٘ :الاؾدثماع اإلاسخلِ: زالثا  جخم َظٍ الاؾدشماعاث مً زال٫ الكغا٦ت بحن الاؾدشماع الٗام و الخام، في اإلاكاَع

٘ ؤلاوكاء  ا، و زانت مكاَع ال٨بري التي حؿخىظب الخٗاون بُجهما بؿبب ضخامت ألامىا٫ التي جخُلب حؿُحَر

ض مً ٦ٟاءة الخضماث اإلا٣ضمت  ٧الُغ١ و الؿ٨٪ الخضًضًت ألجها ؤ٦ثر بهخاظُت ، ٞالكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن جٍؼ

اصة في ال٣ُمت اإلاًاٞت و الىاجج الضازلي الخام . والٍؼ

ىن زاعط ب٢لُم الضولت، ٍو: الاؾدثماع ألاحىبي:عابعا  جض٤ٞ وَى اؾدشماع ًهضع ًٖ ؤشخام َبُُٗىن ؤو مٗىٍى

لغئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت التي جغص في ق٩ل بؾهام مباقغ مً عؤؽ اإلاا٫ ألاظىبي و ألانى٫ ؤلاهخاظُت لال٢خهاص 

لت ألاظل و التي 3اإلا٠ًُ و َى ما ٌؿمى باالؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة ، ؤو ٧اٞت ال٣غوى الاثخماهُت الٍُى

ى ما ٌؿمى باالؾدشماع ألاظىبي  ج٩ىن ٖلى ق٩ل ٖال٢ت حٗا٢ض بحن الا٢خهاص اإلا٠ًُ لها و الا٢خهاص اإلا٣غى َو

. الٛحر مباقغ

                                                           
، م1 .119: مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الىَاب هجا و آزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  

ما٫)ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي +(الٗاثلي)ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي=ؤلاهٟا١ ال٣ىمي= الُلب ال٨لي نافي ؤلاهٟا١ +(اؾتهال٧ي  واؾدشماعي  )ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي+(٢ُإ ألٖا

..99: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م (الٟغ١ بحن ٢ُمت الهاصعاث و ٢ُمت الىاعصاث )الخاعجي  

ً،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 21: م: مىهىعي الٍؼ 2 

ً، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م .23: مىهىعي الٍؼ 3
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الخض٤ٞ الخاعط للمىاعص الا٢خهاصًت بهضٝ اؾخسضامها مً ٢بل " و ٖٝغ آزغون الاؾدشماع ألاظىبي ٖلى ؤهه 

جي، بُٛت بهجاػ  الٛحر، و جخمشل في ال٣غوى و اإلاؿاٖضاث و الا٦خخاب في ألاؾهم و مكاع٦تها م٘ عؤؽ اإلاا٫ الَى

 .1(Strake, 1996)"اإلاكغوٖاث اإلاسخلٟت في البلض اإلا٠ًُ لخل٪ الاؾدشماعاث

 ٨ًمً ؾغ الازخالٝ بُجهما في ٧ىن الاؾدشماعاث ٚحر اإلاباقغة ج٩ىن بمباقغة الغ٢ابت ٖلى اإلاكغوٕ بهٟت 

ٖامت بضون جٟهُل ٖلى ٨ٖـ الاؾدشماعاث اإلاباقغة التي حؿخىظب الغ٢ابت و بالخٟهُل خى٫ ٧ل وخضة 

. مىخجت

I-4-1- 4   ؤَضاف ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي 

اصة بهٟا٢ها الخ٩ىمي بك٣ُه  الجاعي و الاؾدشماعي، و في خاالث الٗؿغ  ج٣ىم الضولت في ؾاٖاث الغزاء بٍؼ

اإلاالي ججض هٟؿها مًُغة بلى ج٣لُهه زانت ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي، ألن ؤلاهٟا١ الجاعي ًسو الغواجب و ألاظىع 

ظا الخ٣لُو له َبٗا آزاعا ٖلى الىمى الا٢خهاصي  و ه٣ٟاث الضٖم الاظخماعي ال ًم٨ً اإلاؿاؽ بها بؿهىلت، َو

باٖخباٍع ؤخض م٩ىهاث الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ٞاإلاالٟاث ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ضخمت و ٦شحرة، ل٨ً الٛالبُت 

الٗٓمى جغ٦ؼ ٖلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، و الضعاؾاث التي قملذ الضو٫ الىامُت جغ٦ؼ زانت ٖلى الضو٫ الىامُت 

-Kraay ،2012)، جىظض ؤًًا صعاؾت (Ilzetzki ،2013) و  (2008و آزغون،  fan )طاث الضزل اإلاىسٌٟ ٦إمشا٫

ذ باؾخسضام  (2014  صولت مىسًٟت و مخىؾُت الضزل، خُض زلهذ الضعاؾت بلى وظىص 125و التي ؤظٍغ

، ومً ؤظل يمان مٗضالث همى 2ٖال٢ت بًجابُت و ل٨ً يُٟٗت بحن اػصَاع الاؾدشماع الٗام و ؤصاء الىاجج الالخ٣ت

مغجٟٗت و جدؿحن بصاعة اإلاىاعص، و زل٤ ٞغم للدكُٛل ٢اصعة ٖلى امخهام مىظت البُالت الخاصة، حؿخسضم 

ل ٖلى  الضو٫ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و زانت الاؾدشماعي ألن له جإزحر همى بًجاري زانت ٖلى اإلاضي الٍُى

ؼ مؿاع الىمى الكامل، و جم٨حن اإلاجخمٗاث مً الاؾخٟاصة مً زماع طل٪  الا٢خهاص،ألهه ًاصي خخما بلى حٍٗؼ

: الىمى، و ًم٨ً ازخهاع بٌٗ ؤَضاٝ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ُٞما ًلي

ت ٚالبا في الؿعي بلى جد٤ُ٣ ؤ٦بر مٗض٫ همى ا٢خهاصي،  - جخلخو ؤَضاٝ الؿُاؾت الخ٩ىمُت الاؾدشماٍع

حر مىانب للكٛل؛ اصة الىاجج ال٣ىمي و جٞى اث و ٍػ  واإلاؿاَمت في صٖم محزان اإلاضٖٞى

                                                           
، مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت مىتري جلُُم مىار الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼائغ، (2007)ؾُٗضي ًدحى1

إلhttps://bu.umc.edu.dz: ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .12: م، 20/06/2018: جاٍع
2
Wenyi Shen, Shu-Chun S.Yang , Luis-Felipe Zanna(2018), Government Spending Effects in Low –Income 

Countries, article in Journal of Development Economics,15 February 2018,  

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.02.005consuter le: 30/06/2018. 

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.02.005
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اصة الاؾدشماع ًترجب ٖلُه في  -  ًازغ الاؾدشماع ٖلى ٧ل مً ظاهبي الُلب ال٨لي و الٗغى ال٨لي، خُض ؤن ٍػ

اصة الُلب ال٨لي باٖخباٍع ًمشل ؤخض م٩ىهاث الُلب ال٨لي، و ل٨ىه مً هاخُت ؤزغي ًغجب  ألاظل ال٣هحر ٍػ

ل اصة ؤلاهخاط في ألاظل الٍُى اصة الٗغى ال٨لي للمجخم٘ ؛1ٖلُه ٍػ   ، ومً زم ٍػ

صٖا  ٦ُجز بلى ؤن للضولت ال٣ضعة ال٨بحرة ٖلى ؾض الٟجىة بحن الُلب ال٨لي الٟٗا٫ و الٗغى ال٨لي، مً  -

اصة مباقغة في الضزل ال٣ىمي  زال٫ ؤلاهٟا١ الٗام ، خُض ًاصي ؤلاهٟا١ الٗام الاؾدشماعي بلى خضور ٍػ

اصة اإلا٣ضعة ؤلاهخاظُت للضولت؛  الجاعي باإلياٞت بلى ٍػ

ت لها صوع ٦بحر في زل٤ ا٢خهاص مؿخضًم ؤو ٌؿحر هدى الاؾخضامت، و ًخد٤٣ طل٪ مً  -   الى٣ٟاث الاؾدشماٍع

ت  ٘ الاؾدشماٍع زال٫ ج٨ش٠ُ الجهىص الخ٩ىمُت و الخغم ٖلى جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام و الاَخمام ؤ٦ثر باإلاكاَع

 و مخابٗتها؛

الؿُاؾت اإلاالُت في الجؼاثغ مٗبرا ٖجها باإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٞٗالت وؿبُا في الخإزحر ٖلى الىمى  -

ت الٗضًضة التي باصعث بها الجؼاثغ زانت  الا٢خهاصي الجؼاثغي والظي ًم٨ً بعظاٖه بلى اإلاسُُاث الخىمٍى

 2 2014-1990زال٫ الٟترة 

، لظا حؿعى الضو٫ 3جلٗب ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي صوعا مهما في امخهام مٗضالث البُالت -

٘ مٗضالث الدكُٛل؛ ت و بالخالي ٞع ٘ الاؾدشماٍع اصة اإلاكاَع  بلى ج٨ش٠ُ بهٟا٢ها مً ؤظل ٍػ

َىا٥ جإزحر ٦بحر لإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الىاجج اإلادلي و طل٪ ما ؤ٦ضجه الضعاؾت ؤلاخهاثُت  -

، خُض جىنلذ الضعاؾت مً زال٫ ازخباعي ِٞكغ (2016، علي مىُض، ؾىمُت فغكاوي )للباخشحن

وؤ٦ض ٖال٢ت الخإزحر و الخإزغ اإلاىظىصة بُجهما، لظا ٖلى الخ٩ىمت %92ؾدُىصهذ بلى مٗامل جدضًض بلٜ و

ت ٦بحرة لإلهٟا١ الاؾدشماعي ٧ىهه ٌٗض ٖامال ؤؾاؾُا في ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت ت بُٖاء ؤولٍى ، 4الجؼاثٍغ

اصة حجمه ، و الٗمل ٖلى جىظحهه ؤ٦ثر لل٣ُاٖاث اإلاهمت و ال٣اثضة في الا٢خهاص  و التر٦حز ؤ٦ثر ٖلى ٍػ

جي؛  الَى

 يغوعة الخدؿحن و الغقي بٟٗالُت بغامج ؤلاهٟا١ الٗام زانت الاؾدشماعي ألهه مً ؤَم ؤؾباب جدؿحن  -

ىبت ٖلى مسخل٠ ألانٗضة، ألهه ؤنبذ الاَخمام بخد٤ُ٣  ٞٗالُت الى٣ٟاث الٗامت وجد٣ُ٣ها لألَضاٝ اإلاٚغ

                                                           
،م 114:مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلى ٖبض الىَاب هجا، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

 
، مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض الغاب٘، (2014-1990)ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، (2017)بً ٖؼة َىاء2

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:الٗضص ألاو٫، ظىان ، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .142:  م01/07/2018: جاٍع
، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة همىطظا، الضعاؾاث اإلاالُت، صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي في جدلُم الخىمُت الكاملت، (2016)َاظغ ؾالَجي 3

ت، الٗضص الؿاصؽ، صٌؿمبر، ظامٗت الجؼاثغ  إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي03اإلاداؾبُت و ؤلاصاٍع ش ؤلَا ، 01/07/2018: جاٍع

 .320:م
، صعاؾاث (2014-2001)،صعاؾت خالت الجؼاثغكُاؽ ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على الخىمُت الاكخهاصًت، (2016)ٖلي م٨ُض، ؾىمُت ٞغ٢اوي4

ىاٍ ،الجؼاثغ، اإلاى٢٘ 26الٗضص - الٗضص الا٢خهاصي- مجلت صولُت ٖلمُت مد٨مت– ؤ، ظىان، ظامٗت ألٚا

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .157: ، م01/07/2018:جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 le)الىخاثج ؤ٦ثر مً الاَخمام بذجم اإلاىاعص اإلاخاخت ؤي الاهخ٣ا٫ مً مى٤ُ الىؾاثل بلى مى٤ُ الىخاثج

passage d 'une logique de moyen a une logique de résultats)1 ً ،و َظا ما ؤنبذ وا٢ٗا ؤمام اإلاؿحًر

 ٖلحهم الخ٣ُض به؛

غي في جدضًض الا٢خهاص  - ت اإلاخىانلت مً زال٫ ؾُاؾتها اإلاالُت و بك٩ل ظَى ؤؾهمذ ظهىص الضولت الجؼاثٍغ

ؼ اهٟخاخه ٖلى الٗالم الخاعجي، و جُٟٗل ٢ضعاث ال٣ُإ الخام و مؿاٖضجه ٖلى ال٣ُام  جي و حٍٗؼ الَى

حر البيُت الخدخُت و اإلاغا٤ٞ ألاؾاؾُت التي  بضوعٍ في الخىمُت الا٢خهاصًت، باإلياٞت بلى خغنها ٖلى جٞى

، ٞةهخاظُت الاؾدشماع جٓهغ مً زال٫ بغامج البيُت 2حك٩ل ٖامال ؤؾاؾُا ال ًم٨ً لالؾدشماع ؤن ًخم بضوهه

اث الؿُاؾت اإلاالُت؛  الخدخُت، ألن الاؾدشماع ًمشل ؤخض ؤَم ؤولٍى

بن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ًدخل ؤَمُت ٦بحرة في اليكاٍ الا٢خهاصي لٗضة ؤؾباب بياٞت بلى ؤَمُخه الؿاب٣ت  -

 :3مجها ما ًلي

 ٌٗخبر واخضا مً اإلا٩ىهاث الغثِؿُت للُلب ال٨لي ؤو ؤلاهٟا١ ال٣ىمي؛ 

  ٌٗخبر واخضا مً ؤَم الٗىامل اإلادضصة للُا٢ت ؤلاهخاظُت، و٢ض ؤزبدذ طل٪ الٗضًض مً الضعاؾاث

 الا٢خهاصًت، َظا ما ظٗله مً الٗىامل ألاؾاؾُت في ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت؛

  ،ما ًمحز ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ًٖ ب٣ُت ألاهىإ ألازغي لإلهٟا١، َى ؤهه قضًض الخ٣لب و ٖضم الاؾخ٣غاع

ت ٦بحرة م٣اعهت بالخٛحراث التي جدضر في ٢ُإ  ظا بالىٓغ بلى ؤن الؿل٘ الغؤؾمالُت جخٛحر بؿٖغ َو

 .الؿل٘ الاؾتهال٦ُت و الخضماث

I- 2-2  ألازغ  الىلي لإلهفاق الخىىمي الاؾدثماعي

بٗض جبُان ألاَمُت التي ٨ًدؿحها ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ؾِخم آلان جبُان ألازغ الظي ًدضزه ٖلى 

: الا٢خهاص، ٖلى اإلاضي ال٣هحر ،اإلاخىؾِ و البُٗض ٦ما ًلي

I- 4-2-1 على اإلاضي اللهحر

٪ عجلت ؤلاهخاط، وجدؿحن في مؿخىي  جىظه الضولت بلى ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ال٨ٟا الظي ًىجم ٖىه جدٍغ

ؼ مؿاع الىمى الكامل، و ٩ًىن له ؤزغ واضر ٖلى  اإلاِٗكت، و ٖضالت ؤ٦بر في جىػَ٘ الضزل، ؾُاصي بلى حٍٗؼ

الا٢خهاص،الؾُما صٞ٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي، زانت بطا ٧ان الخضزل الخ٩ىمي ٢ىي في الخُاة 

                                                           
ؤزاع بغامج ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي، جدلُل بخهائي ألزغ بغامج ؤلاهفاق الاؾدثماعي على ، (2014 )بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل1٠ُُ

ت لال٢خهاص و ؤلاصاعة، الٗضص الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ ل، ظامٗت جلمؿان،الجؼاثغ، اإلاى٢٘ 05، اإلاجلت الجؼاثٍغ ، ؤٍٞغ

إلhttps://www.asjp.cerist.dz:ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .60:، م01/07/2018: جاٍع

، م .110-109: هبُلت ٖغ٢ىب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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الا٢خهاصًت، بط ؤنبدذ ٧ل الضو٫ جىٓغ بلى الاؾدشماع ٖلى ؤهه خخمُت و ؤصاة للىمى الا٢خهاصي، و ٖىهغ 

اصة في الُا٢ت ؤلاهخاظُت و اؾخٛال٫ للمىاعص  خؿاؽ و ؤصاة ٞٗالت للجهىى باال٢خهاص، بما ًد٣٣ه مً ٍػ

ت بالغظٕى و،م٘ خخمُت الخغؽ ٖلى تهُئت الٓغوٝ اإلاالثمت له ختى ٌؿاَم ٞٗال في الخىمُت الا٢خهاصًت، 1البكٍغ

ض في اإلاسغظاث ؾىاء في اإلاضي ال٣هحر ؤو اإلاضي  بلى ؤزغ ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ٖلى اإلاضي ال٣هحر هجض ؤهه ًٍؼ

ل، و ٣ًلل مً البُالت ، بياٞت بلى ج٣لُل وؿبت الضًً الٗام بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، و الاؾدشماع ٌٗخبر  الٍُى

ؼ ؤلاهخاط زانت في البلضان التي لضحها ؤٖلى ٦ٟاءة لالؾدشماع الٗام  ، لظا حٗخمض ٖلُه 2ؤًًا ؤ٦ثر ٞٗالُت في حٍٗؼ

ت الا٢خهاصًت و ٚحر الا٢خهاصًت، و ٦ظا ؤَضاٝ  الضولت ٦إصاة في جىظُه وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الخىمٍى

. الؿُاؾت اإلاالُت بهٟت ٖامت

٣ٞض ٩ًىن جإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى الىاجج واضخا ظضا في ألاظل ال٣هحر، و ٢ض ٢ام الىمىطط 

ال٨ُجزي بكغح جل٪ الٗال٢ت التي جغبِ بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في اإلاضي ال٣هحر، 

ىن ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مخٛحر زاعجي و ًازغ ٖلى همى الىاجج في ألاظل ال٣هحر و اإلاخىؾِ،  خُض اٖخبر ال٨ُجًز

خُض ؤن ؤي جسٌُٟ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًاصي بلى الخإزحر و ؾلبا ٖلى مجمالث الُلب و ٖلى حجم الضزل، 

اصة بلى ؤهه ؤي 3ؾلبي الظي ًاصي بضوعٍ بلى جغاظ٘ في حجم الٗمالت * ألامغ الظي ًاصي بلى خضور ؤزغ مًا٠ٖ ٍػ

جغاظ٘ ؤو جسٌُٟ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؾُاصي خخما بلى اهسٟاى مٗضالث الٟاثضة و جضَىع في ؾٗغ نٝغ 

٤ مؿاَمتها في الُلب ال٨لي، ٞخ٣لو ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ؤو٢اث  الٗملت ، وجلٗب الضولت صوع اإلاغا٢ب ًٖ ٍَغ

ض مىه في ؤو٢اث الاه٨ماف و ًم٨ً جىيُذ ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي : الخىؾ٘، و جٍؼ
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اصة: (I-5)الكيل  الخسفٌُ في ؤلاهفاق الخىىمي على همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي /ؤزغ الٍؼ

ؤلاهٟا١ ال٨لي   

 C+I+G1   

 C+I+G 

 C+I+G2     

 

 

  y1 y y2 الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي

، م: اإلاهضع . 143: ولُض ٖبض الخمُض ٖاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بلى  اصة الُلب ال٨لي بلى G1ٍػ  ، و اهخ٣ا٫ الىاجج اإلادلي C+I+G1، جاصي بلى ٍػ

 طل٪ ًاصي بلى جغاظ٘ الُلب ال٨لي بلى G2، ؤما في خالت جسٌُٟ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بلى Y1 بلى Yؤلاظمالي مً 

C+I+G2 .

و بالغظٕى بلى ألازغ ال٨لي لإلهٟا١ الاؾدشماعي ٞةن الخٛحراث في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ٢ض جاصي بلى حٛحراث 

ٗت في اليكاٍ الا٢خهاصي، خُض ؤن الخُٛحر في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي البض و ؤن ٣ًىص بلى حٛحراث في  ٖىُٟت و ؾَغ

اصة ؤلاهٟا١ ال٣ىمي  اصة في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي جاصي بلى ٍػ الُلب )ؤلاهخاط و الضزل و في الا٢خهاص ٩٦ل، ٞإي ٍػ

لى (ال٨لي ا هدى ألٖا لى ًاصي طل٪ بلى ازخال٫ في ،1و ًخم حُٛحر في صالت الُلب ال٨لي و اهدُاَػ ا بلى ألٖا و باهدُاَػ

اصة الُلب ال٨لي ًٖ الٗغى ال٨لي، ألامغ الظي ٌؿخىظب مًاٖٟت ؤلاهخاط مً ؤظل مىاظهت  الخىاػن هدُجت ٍػ

الُلب اإلاتزاًض و ج٨ش٠ُ الٗغى مً ؤظل بٖاصة الخىاػن لُدؿاوي الاصزاع و الاؾدشماع و ًخد٤٣ الخىاػن في 

. الضزل و الاؾخسضام

I-4-2-2 ِعلى اإلاضي اإلاخىؾ

اصة الىاجج اإلادلي، ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي ًىلض  حر مباقغ في ٍػ ٌؿاَم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بك٩ل مباقغ ٚو

اصة ؤلاهخاط في خاالث ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي  اصي بلى ٍػ وجاصي الى٣ٟاث 2صزىال ظضًضة في خاالث ؤلاهٟا١ الجاعي ٍو
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ً عئوؽ ألامىا٫ الُٗيُت التي حؿخسضم لالؾدشماع، و٢ض ج٣ىم بها الضولت بهىعة مباقغة  ت بلى ج٩ٍى الاؾدشماٍع

٘ الٗامت ؤو  ٤ مىدها لبٌٗ اإلاكاَع ٣ت ٚحر مباقغة ًٖ ٍَغ اث٠ ؤلاهخاظُت ، ؤو بٍُغ مً زال٫ ايُالٖها بالْى

اهاث ٢هض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت ٦خسٌُٟ ؤؾٗاع الؿل٘ طاث الاؾخٗما٫ الىاؾ٘، ؤو ج٣ضًم  الخانت إٖل

، حؿخُُ٘ الخ٩ىمت مً زال٫ ؤلاهٟا١ 1الضٖم لبٌٗ اإلااؾؿاث الٗمىمُت ًٖ زضماتها ؤلاؾتراجُجُت

الاؾدشماعي الخإزحر في الُلب ال٨لي لال٢خهاص، وبالخالي الخـإزحر في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ومٗض٫ الىمى 

الا٢خهاصي، و٢ض ًدؿبب ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت في ٞخذ ٞغم الاؾدشماع الخاعجي مً زال٫ حؿهُل 

هغهت الُغ٢اث والؿ٨٪ الخضًضًت واإلاُاعاث، التي حٗخبر ٖامل عثِسخي  ت بؿبب ججضًض ٖو اإلاٗامالث الخجاٍع

. لىجاح الخجاعة والاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي

I-4-2-3على اإلاضي البعُض 

ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ؤصاة ٞٗالت في صٞ٘ عجلت  اليكاٍ الا٢خهاصي زانت في الضو٫ الىامُت 

: 2و الؿبب في طل٪ ٌٗىص بلى

 اهسٟاى مؿخىي الضزل في الضو٫ الىامُت الظي ًاصي بلى جغاظ٘ ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي؛ 

  و التي ، يالت ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي الخام، بؿبب مكا٧ل ٦شحرة جىاظهه و حكل خغ٦خه و حٗغ٢ل همٍى

 :مً بُجها

اصة الاؾدشماعاث؛ - َكاقت و ي٠ٗ ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي و ٢ض ٩ًىن طل٪ ٖامل ٚحر مصج٘ لٍؼ

غ بِئت مالثمت لىمى الاؾدشماعاث،زانت و ؤن جل٪ الضو٫ حٗاوي مً ٖضم اؾخ٣غاع في ألاويإ - ٖضم جٞى

الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت؛ 

اعجٟإ صعظت اإلاساَغة و ٖضم ال٣ُحن باإلاؿخ٣بل؛ -

اصة اؾدشماعاجه و اٖخماص الخ٨ىىلىظُا الخضًشت في مجاالث الؼعاٖت - ٖضم حصجُ٘ اإلاؿدشمغ الخام بٍؼ

. والهىاٖت و جىمُت ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت، بؿبب ي٤ُ ألاؾىا١ اإلادلُت

لظا ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت حٗخمض في الضو٫ الىامُت بك٩ل ٦بحر ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي زانت 

٘ ؤلاهخاظُت الٗامت التي جى٨ٗـ مباقغة  ٤ اإلاكاَع ً عؤؽ اإلاا٫ الشابذ ًٖ ٍَغ الاؾدشماعي، ألهه ٌؿاَم في ج٩ٍى

اث اإلاٟؿغة لظل٪ و التي ؾِخم الخُغ١ بلحها الخ٣ا ًىظض همىطط 3ٖلى همى الىاجج  Barro، و ؤبغػ الىٍٓغ

                                                           
٩اػ1 ، ؤَغوخت (2001-2001)ؤزغ ؤلاهفاق العمىمي على الىمى الاكخهاصي صعاؾت كُاؾُت على الاكخهاص الجؼائغي زالٌ الفترة ، (2015)بًمان بٖى

ش م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ لىم الدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الخاط لخًغ ، باجىت،   جاٍع ت ٖو  ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

إل .72:، ص 03/07/2018: ؤلَا theses.univ-batna.dz :   الجسائر، على الموقع  
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الظي اٖخبر ؤن للضولت صوع مهم في الىمى الا٢خهاصي مً زال٫ قغائها لجؼء مً ؤلاهخاط الخام 1990

اؾخٗماله مً ؤظل ٖغى الخضماث الٗمىمُت مجاها بلى اإلاىخجحن الخىام، ِٞؿاٖض طل٪ اإلااؾؿاث ٖلى و

اث الخضًشت للىمى والتي جا٦ض ٖلى وظىص ؤزغ بًجاري لإلهٟا١ 1الاؾدشماع ؤ٦ثر لخد٤ُ٣ الىمى ، بياٞت بلى الىٍٓغ

ل، و ؤبغػ جل٪ الى٣ٟاث، ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت و الخٗلُم و البدض  الخ٩ىمي ٖلى الىمى في ألاظل الٍُى

 ٖلى وظىص نلت مباقغة بحن ؤلاهٟا١ الٗام و مٗض٫ الىمى ٖلى اإلاضي Barro 1990، ٣ٞض ؤ٦ض همىطط 2الٗلمي

اصة في  اصة ظهىص الاؾدشماع الٗام جاصي بلى جغا٦م مٗض٫ عؤؽ اإلاا٫، ٞى١ مؿخىاٍ ألامشل ؤي الٍؼ ل ، ٍٞؼ الٍُى

اصة في بهخاظُت ٖىامل ؤلاهخاط الخانت ُت ؤن ٩ًىن الجهاػ ؤلاهخاجي ًخمخ٘ باإلاغوهت 3ؤلاهٟا١ الٗام جىلض ٍػ قٍغ

اهاث الا٢خهاصًت  الالػمت التي حؿمذ باهخ٣ا٫ ٖىانغ ؤلاهخاط بحن اليكاَاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت، ٦ما ؤن ؤلٖا

التي جمىذ لبٌٗ اإلاكغوٖاث الخانت ؤو الٗامت، جاصي بلى مداعبت الخطخم مً زال٫ زٌٟ ألاؾٗاع، و بلى 

اصة في الىاجج ال٣ىمي مً زال٫ جد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي لبٌٗ اإلاكغوٖاث طاث الىٟ٘ الٗام، بؿب ؾض  الٍؼ

اث، بياٞت بلى حصجُ٘ الاؾدشماع  ا اإلاالي، وحصجُ٘ الهاصعاث ُٞازغ طل٪ بًجابا ٖلى محزان اإلاضٖٞى عجَؼ

لحن ٌؿهغون ٖلى جىُٟظٍ، 4الخىمُتو ٟحن مَا ، وختى ٩ًىن الاؾدشماع الخ٩ىمي مىخجا ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ مْى

٘ مؿخىي ؤظىعَم م٣اعهت م٘ ال٣ُإ الخام لحن ًجب ٞع ٟحن اإلاَا . 5و مً ؤظل ظلب جل٪ اإلاْى

اث ٖالُت مً الاؾدشماعاث  وبالغظٕى بلى خالت الاؾدشماع الٗام في الجؼاثغ، ًالخٔ وظىص مؿخٍى

ت ، ل٨ً لم 2000الٗمىمُت التي بظلتها الضولت مىظ بضاًت الدؿُٗيُاث بلى جهاًت   في مسخل٠ اإلاجاالث الخىمٍى

اوصث ججغبتها مىظ ؾىت 6ًتر٥ طل٪ ؤزغا واضخا ٖلى جدؿً مٗض٫ الىمى ؤو مغصوصًت الٗىانغ ؤلاهخاظُت   ، ٖو

.  وؾِخم الخُغ١ بلى مسخل٠ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت التي زايتها الجؼاثغ الخ٣ا2014بلى ٚاًت ؾىت 2001

زالنت إلاا ؾب٤ ٞةن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي له جإزحر ٖلى همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، و ًخطر طل٪ مً 

اصة بهخاظُت ال٣ُإ الخام ، و بالخالي له آزاع 7زال٫ جإزحٍر ٖلى البيُت الخدخُت التي حؿاَم و بك٩ل ٦بحر في ٍػ

ل . مباقغة ٖلى الىمى في ألاظل الٍُى

                                                           
، م .67:بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

.147: ، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغولُض ٖبض الخمُض، 2
 

3
Ahmed Zakane(2009),L’IMPACTE DES DEPENSES D’INFRASTRUCTURE SUR LA CROISSANCE 

EN ALGERIE UNE APPROCHE EN SERIES TEMPORALLES MULTI VARITEES)VAR ( ?, ARTICLE 

EN LES CAHIERS DU VREAD N 87,.https://www.ajol.info/index.CONSULTÉ LE: 05/07/2018, P :32. 
، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي(2012)ٖلي ؾ٠ُ ٖلي اإلاؼعوعي4 إلwww.damascusuniversity.edu:   ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ش ؤلَا :  ، م05/07/2018:  جاٍع

622. 
5
TeshoumeKetma(2018), The Impact of government spending on economic growth: the case of Ethiopia, 

UNIVERSITY Addis Ababa school of Graduate studies, , www.iiste.org/Journals/index.Consulté le:05/07/2018 

p:97. 
. 119:   ، م2011، صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَ٘، َبٗت ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ، الىاكع و آلافاق،(2011)ٖبض الغخمان جىمي6  

، م .148: ولُض ٖبض الخمُض ٖاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 7 

https://www.ajol.info/index.CONSULTER
http://www.iiste.org/Journals/index.consulter
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I-4-2-4 اث اإلافؿغة لالؾدثماع  الىظٍغ

ت، : َىا٥  ٖضة مضاعؽ خاولذ جٟؿحر ؾلى٥ الاؾدشماع، مً بُجها ت ال٨ُجًز ت ال٨الؾ٨ُُت، الىٍٓغ الىٍٓغ

ل الظاحي، خُض ؾِخم الخُغ١ بلى ٧ل واخضة مجها  ت الخمٍى ت اإلاعجل اإلاغن، و هٍٓغ ت اإلاعجل، هٍٓغ هٍٓغ

: بالخٟهُل ُٞما ًلي

ت الىالؾُىُت   - 1 الىظٍغ  

ت َىعث ال٨ٟغ الا٢خهاصي في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ  اٖخمضث اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت ٖلى هماطط هٍٓغ

٩اعصو، ؤوالث٪ الٗاإلاان اللظان ؤخضزا زىعة مً زال٫ ؤبداثهما  للمُالص، و التي مً عواصَا آصم ؾمُض و صاُٞض ٍع

في مجا٫ الا٢خهاص، ألن جدلُلهما جمحز بالخدضًض و الخدلُل الٗم٤ُ للٓىاَغ الا٢خهاصًت،خُض اٖخ٣ض الىٓام 

٠ُ ال٩امل للمىاعص، ٞهي حٗخض ٖلى اٖخ٣اصًً ؤؾاؾحن  ال٨الؾ٩ُي ؤن الىٓام الغؤؾمالي ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ الخْى

: 1َما 

 مؿخىي بهٟا١ ٚحر ٧افي لكغاء بهخاط  )ؤهه مً ٚحر اإلادخمل خضور ٢هىع في الُلب ال٨لي ؤو ؤلاهٟا١

٠ ال٩امل  ؛(الخْى

  ؤهه ختى لى جم خضور ٢هىع في ؤلاهٟا١ ٞةهه ًدضر حٗضًال في ألاؾٗاع و ألاظىع ًمى٘ اهسٟاى ؤلاهٟا١

٠ و الضزل و الاؾدشماع في ال٨ٟغ الا٢خهاصي .ال٨لي مً ؤن ًاصي بلى اهسٟاى الىاجج الخ٣ُ٣ي و الخْى

 . ال٨الؾ٩ُي ٣ًىم بكغح الاؾدشماع مً زال٫ الٗال٢ت التي جغبِ الاؾدشماع باإلصزاع

اث ل٨الؾ٨ُُت التي ٞؿغث الاؾدشماع ًىظض : ومً بحن الىٍٓغ

ت اإلاعجل البؿُِ : ؤوال هظٍغ

اصة في الضزل  ت جىو في مًمىجها ٖلى ؤن الاؾدشماع ٌٗخمض ٖلى الضزل، خُض ؤهه ؤي  ٍػ َظٍ الىٍٓغ

ت اإلاعجل ٧ل مً  اصة الاؾدشماع،  جُغ١ بلى هٍٓغ ، (A.AFTALION,1903)، (T.H CARVER,1903)جاصي بلى ٍػ

 Business Acceleration and the laws of)و ٧ان طل٪ في ٦خابه  (J.M.CLARK,1917)بياٞت بلى 

Demand)2 ت اإلاعجل حٗخمض ٖلى عبِ حٛحر الاؾدشماع بخٛحر الضزل، و ؤن ،ٞاهُال٢ا مً ؤ٩ٞاع َاالء ٞةن هٍٓغ

اعجٟإ مؿخىي الضزل ال٣ىمي ًٟطخي بلى اعجٟإ مؿخىي الاؾدشماع، و ؤن ٚاًت اإلاؿدشمغ هي باإلياٞت بلى 

جد٤ُ٣ عبذ ،الؿعي بلى اعجٟإ الُلب ؤًًا مً وعاء طل٪ الاؾدشماع ، و جىامي الضزل ٌٗض مدٟؼا لغظا٫ 

اصة الاؾدشماع و ًم٨ً ٢ُاؽ طل٪ ٦ما ًلي ما٫ لل٣ُام و ٍػ : ألٖا

                                                           
إل ش ؤلَا 06/07/2018:  جاٍع www.kau.edu.sa

1
 

، م .48: هبُلت ٖغ٢ىب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 
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 : خُض

I : الاؾدشماعميثل 
Y :ًمشل مؿخىي الضزل 
 Y-Y-1= Y:   ًمشل الخُٛحر في الضزل خُض  : 

اصة الضزل و بهىعة  اصة الاؾخسضام و بالخالي ٍػ اصة ألاولُت في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ؾخاصي ٞٗال بلى ٍػ ٞالٍؼ

اصة ألاولُت في الاؾدشماع : ، و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي1مًاٖٟت و جغا٦مُت م٣اعهت بالٍؼ

 

اصة الضزل على الاؾدثماع : (I-6)الكيل  ؤزغ ٍػ

  ؤلاهٟا١ ال٨لي  (2) 

الاؾدشماع اإلاؿخ٣ل 

 (1)   

 

 

 b b a الضزل ال٣ىمي 

خماص ٖلى : اإلاهضع ، م: مً بٖضاص الُالبت بااٖل  .126: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

و طل٪ باهخ٣ا٫ ، (2)بلى الىي٘ (1) اهُال٢ا مً الك٩ل ًخطر ؤن صالت الُلب ال٨لي اهخ٣لذ مً الىي٘

اصة في الاؾدشماع  ،  b بلى bالضزل الخىاػوي مً اصة الضزل و جًاٖٟه ؤصي طل٪ بلى ٍػ مما ًض٫ ٖلى ؤهه بٍؼ

لى مً وي٘ ًخًمً الاؾتهال٥ ٣ِٞ بلى وي٘ آزغ ًخًمً الاؾتهال٥ و اهخ٣ا٫ صالت الُلب ال٨لي بلى ألٖا

ى وي٘ جىاػوي ؤخؿً و ؤًٞل مً الىي٘ ألاو٫، و ألن الاؾدشماع َى ؤخض م٩ىهاث الُلب ال٨لي و الاؾدشماع، َو

في الا٢خهاص بياٞت بلى ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي ال٨لي و ؤلاهٟا١ ٖلى الهاصعاث اإلادلُت مً ٢بل الٗالم الخاعجي، 

                                                           
، م .124: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖٝغ ٖؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

1



YYY

YI
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بالخالي ٞةن همى و جُىع ؤخض اإلا٩ىهاث الشالزت للُلب ال٨لي ؾٝى ًى٨ٗـ بهىعة بًجابُت ٖلى الىمى و

ت جخٗل٤ بخس٠ُٟ مٗضالث ال٣ٟغ و البُالت . 1الا٢خهاصي ال٨لي و ما ًغجبِ به مً ظهىص جىمٍى

 k=vy : ٢ض جم اؾخسغاط الضالت الؿاب٣ت مً الٗال٢ت

اصة مؿخىي ؤلاهخاط بىخضة vخُض ؤن   جمشل مٗامل عؤؽ اإلاا٫، الظي ٌُٗي م٣ضاع عؤؽ اإلاا٫ الالػم لٍؼ

، و التي ج٨خب (الضزل )واخضة، ٞمعجل الاؾدشماع ًمشل وؿبت الخُٛحر في عؤؽ اإلاا٫ ٖلى الخُٛحر في الىاجج

: يبالك٩ل اإلاىا٫

 DY   DK  Y  =I 

ا، وبالخالي ٞةن ؾبب  مبضؤ اإلاعجل ًىُىي ٖلى ؤن الضزل طو آزاع مًاٖٟت ٖلى الاؾدشماع نٗىصا و َبَى

اصة الضزل ، و ٢ُمت اإلاعجل هي ؤ٦بر مً الىاخض الصخُذ اصة اإلاًاٖٟت في الاؾدشماع هي ٍػ . الٍؼ

ت اإلاعجل اإلاغن  : زاهُا هظٍغ

ت ٖلى ؤهه َىا٥ عنُض مً عؤؽ اإلاا٫ مخب٣ي مً الٟترة الؿاب٣ت لال٢خهاص، خُض ًخم   حكحر َظٍ الىٍٓغ

خماص ٖلُه في جدضًض الاؾدشماع ؤًً ًخم جدضًض حجم الاؾدشماع الخالي اهُال٢ا مً الٟغ١ بحن الغنُض ألامشل  الٖا

لغؤؽ اإلاا٫، ؤي حجم الاؾدشماع اإلاغاص الخهى٫ ٖلُه في الٟترة الخالُت م٘ الغنُض اإلاىظىص في الٟترة الؿاب٣ت 

: ٦ما ًلي

: و عنُض عؤؽ اإلاا٫ َى آلازغ ٌٗخمض ٖلى ٖضة ٖىامل مً بُجها  

ىب ُٞه؛ -  اصة حجم عؤؽ اإلاا٫ اإلاٚغ اصة الاؾدشماع و مىه ٍػ اصة الضزل جاصي بلى ٍػ ٍػ

ىب ُٞه ٌٗخمض ٖلى ج٩لٟت ؤلاهخاط ٧األظىع و ؾٗغ الٟاثضة، خُض ؤهه اعجٟإ ألاظغ ًاصي -  حجم عؤؽ اإلاا٫ اإلاٚغ

ً بلى ازخُاع بضًل آزغ لىؾاثل ؤلاهخاط حٗخمض ٖلى عؤؽ اإلاا٫، بضال  بلى اعجٟإ ج٩لٟت الٗمل، ًُُٞغ اإلاؿدشمٍغ

اصة عؤؽ اإلاا٫؛  مً الٗمل، و َظا ًاصي بلى ٍػ

٘ ٣ُٞلل -  ل اإلاكاَع ٘ ج٩لٟت جمٍى ىب ُٞه، ألهه ًٞغ اعجٟإ ؾٗغ الٟاثضة ًازغ ؾلبا ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاٚغ

ىب ُٞه . اإلاؿدشمغون مً ٢غويهم اإلاىظهت لالؾدشماع و ًتراظ٘ عنُض عؤؽ اإلاا٫ اإلاٚغ

                                                           
ما1٫ ت التي جىاحه ألاصاء الاكخهاصي في الُمً، (2009)هاصي عظا٫ ألٖا ما٫ الُمىُحن، الخدضًاث الخىمٍى ، م٣االث ا٢خهاصًت ناصع ًٖ هاصي عظا٫ ألٖا

إلwww.ybc-yemen.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .13: ،  م 07/07/2018 :جاٍع

1

  KKI

http://www.ybc-yemen.com/
http://www.ybc-yemen.com/
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ت اإلاعجل ٞةن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًدضر آزاعا ٚحر مباقغة في ؤلاهخاط ال٣ىمي بىاؾُت   اهُال٢ا مً هٍٓغ

: ،و ًم٨ً جىيُذ ؤزغ اإلاًا٠ٖ و اإلاعجل مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي1الاؾدشماع اإلاىلض

 

ؤزغ اإلاًاعف و اإلاعجل : (I-7)الكيل 

 

اصة ؤولُت في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي            ٍػ

 

 

 

 

 

  

. 149: وليد عبد احلميد عايب، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

اصة في مؿخىي  اصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جاصي بلى ٍػ ًخطر مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ؤهه الٍؼ

اصة في الُلب ال٨لي جل٪  اصة في جىػَ٘ الضزل ، و طل٪ ًاصي بالًغوعة بلى ٍػ الىاجج، و طل٪ ًاصي بلى ٍػ

اصة و مًاٖٟت ؤلاهخاط مً ؤظل مىاظهت الُلب اإلاتزاًض و َظا ما ٌٗٝغ  الخالت جضٞ٘ اإلايكأث بلى ٍػ

اصة ؤلاهخاط، ل٨ً  ٗت و مؿخعجلت و طل٪ ما ٌٗٝغ  بإزغ اإلاعجل، ومىه ٍػ باإلاعجل، و ٩ًىن طل٪ بهٟت ؾَغ

: 2طل٪ ٢لُال ما ًخد٤٣ زانت في الضو٫ الىامُت  لألؾباب الخالُت

  اهسٟاى مؿخىي الضزل و بالخهىم الضزل الٟغصي في مٗٓم الضو٫ الىامُت، الظي ًاصي بلى

 اهسٟاى مؿخىي الاؾتهال٥، زهىنا و ؤن مًا٠ٖ الاؾدشماع ٌٗخمض ٖلى اإلاُل الخضي لالؾتهال٥؛

                                                           
ض1 : ، ظامٗت ألاهضلـ للٗلىم و الخ٣ىُت، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2014-1990ؤزغ ؤلاهفاق على الىمى الاكخهاصي في الُمً زالٌ اإلاضة ، (2003)ؾالم ؾٍى

www.andalusuniv.net إل ش ؤلَا  .224:  ، م08/07/2018: جاٍع

، م .140-139: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 

ؤزغ 

 اإلاًاعف

اصة ؤولُت في مؿخىي الىاجج  ٍػ

اصة في جىػَ٘  ٍػ

الضزى٫ م٘ مُل 

خضي لالؾتهال٥ 

 مغجٟ٘ 

جدٟحز الُلب اؾتهال٥ 

 مىلض

جىؾ٘ الُا٢ت ؤلاهخاظُت 

 إلاىاظهت الُلب

اؾدشماع مىلض 

 لخعجُل ؤلاهخاط

اصة مًاٖٟت في ؤلاهخاط  ٍػ

 ؤزغ اإلاعجل 

http://www.andalusuniv.net/
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  ٖ٘ضم مغوهت الجهاػ ؤلاهخاجي في الضو٫ الىامُت، صلُل ٖلى ؤن الجهاػ ؤلاهخاجي ٚحر ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م

اصة ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي اإلاؿخ٣ل ال ًاصي طل٪ بلى  الخٛحراث التي جدضر في ؤلاهٟا١، و بالخالي ٖىض ٍػ

اصة في الضزل مشلما ًدضر في الضو٫ الهىاُٖت؛ اصة في الُا٢ت ؤلاهخاظُت و ٍػ  ٍػ

  ا في مجاالث َامكُت و بم٣اصًغ ٢لُلت ، ٩ًىن ؤٚلب الاؾدشماعاث في الضو٫ الىامُت ًخم اؾدشماَع

ت ٖلى الا٢خهاص  .ٖاثضَا ٖلى الا٢خهاص ي٠ُٗ، و ال حُٗي صٞٗت ٢ٍى

خه التي ؾِخم الخُغ١ بلحها الخ٣ا  .َظا ما قغخه ٦ُجز في هٍٓغ

ت اإلاعجل مً ٢بل الا٢خهاصي الهىلىضي  ، وهي حٗخمض في مًمىجها ٖلى (L.M.Koyck ,1954)٢ض َىعث هٍٓغ

، خُض ؤهه بطا ٧ان 1ٞغيِخحن ؤؾاؾِخحن َما ٖضم وظىص َا٢اث بهخاظُت ٖاَلت، و زباث مٗامل عؤؽ اإلاا٫

مغجٟٗا ٞةن طل٪ ٌٗخبر ماقغا ٖلى اعجٟإ حجم الُلب، ِٞكٕغ الاؾدشماع في التزاًض مشلما  (y)مؿخىي الضزل 

ت الؿاب٣ت للمعجل البؿُِ  .ًدضر في الىٍٓغ

اث الضزل  ( k *)جبٗا إلاا جم ط٦ٍغ ؾاب٣ا خُض ؤهه َىا٥ ٖال٢ت َغصًت  بحن عنُض عؤؽ اإلاا٫ ألامشل ومؿخٍى

 :وألاظىع و له ٖال٢ت ٨ٖؿُت م٘ ؾٗغ الٟاثضة في الا٢خهاص، ٦ما ًم٨ً جمشُل جل٪ الٗال٢ت ٦ما ًلي

Y ,W,i)) K*=F 

Y                                                        (W/i)=Q 

ىب ُٞه للخٛحراث التي ججغي في ألاقُاء التي جازغ ُٞه و اإلاخمشلت في  َظٍ الٗال٢ت ج٣ِـ اؾخجابت عؤؽ اإلاا٫ اإلاٚغ

 :و بةٖخباع ؤن صالت الاؾدشماع مً الك٩ل، (i)و ؾٗغ الٟاثضة (W) و ألاظغ (Y)الضزل: ٧ل مً 

 

ٌ الٗىامل الؿاب٣ت الظ٦غ في مٗاصلت الاؾدشماع هدهل ٖلى مٗاصلت اإلاعجل اإلاغن ٦ما ًلي : بخٍٗى

  K-1-Y (/i W) Q=I 

وهي صالت َلب اؾدشماع اإلاعجل اإلاغن، التي ٌٗخمض الاؾدشماع ٞحها َغصًا م٘ مؿخىي الضزل و ألاظغ، 

. ٨ٖؿُا م٘ ؾٗغ الٟاثضةو

                                                           
، م .50: هبُلت ٖغ٢ىب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 
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غ ٞٗلُا و اإلاخب٣ى ًٖ الٟترة  ال ٌؿخُُ٘ اإلاؿدشمغ حُُٛت ٧ل الٟغ١ بحن الغنُض ألامشل  و الغنُض اإلاخٞى

ت مً الٗىاث٤ الٟىُت ، و ال٣اهىهُت ، و بؿبب طل٪ حُٗى وؿبت الٟغ١ و ج٣اؽ بـــــ  () الؿاب٣ت بؿب مجمٖى
 : 1ٞخهبذ صالت الاؾدشماع اإلاعجل ٦ما ًلي

 

:  ٖلما ؤن

  

 .و ٌٗخبر مٗض٫ الخىا٢و

ت  -2 ت الىُجًز الىظٍغ

خه في ،ٌٗخبر ٦ُجز مً ؤقهغ ٖلماء الا٢خهاص لت في الا٢خهاص، خُض زلهذ هٍٓغ  ؾاٖضث ؤ٩ٞاٍع لٟترة ٍَى

ت الٗامت بلى ؤن اإلاك٩لت لِؿذ في  ٞهم ألا٩ٞاع الجضًضة و بهما الهغوب مً ألا٩ٞاع ال٣ضًمت و٧ان  م٣ضمخه للىٍٓغ

ت ٦ُجز ْهىع ٢ىي بٗض ؤػمت 1936طل٪ ٖام  ٌ الخطخُت بالخايغ في اإلاؿخ٣بل، ٣ٞض ٧ان لىٍٓغ ، ٞهى ًٞغ

ت ظضًضة 19292ال٨ؿاص التي خلذ ٖلى الا٢خهاص ؾىت  ، ألامغ الظي اؾخضعى البدض ًٖ آٞا١ و خلى٫ ظظٍع

خه زغوة بُٗضا ًٖ الخدلُل ال٨الؾ٩ُي، و بحن ؤزغ الى٣ىص ٖلى مسخل٠ ؤوظه اليكاٍ الا٢خهاصي،  ٧اهذ هٍٓغ

ت،  ما٫ الخجاٍع ٖلى الا٢خهاص، خُض ؤجها ؤ٦ضث باألؾاؽ ٖلى الُلب ال٨لي، الظي ًخمشل بةهٟا٢اث ألاٞغاص، ألٖا

ا اإلادغ٥ ألاؾاسخي في الا٢خهاص، خُض ؤهه ًا٦ض ٖلى ؤن ٖضم ٦ٟاًت الُلب ال٨لي في  والخ٩ىمت التي اٖخبَر

لت مً البُالت . الؿى١ جاصي بلى ٞترة ٍَى

ت مً الٟغيُاث مجها ت ٦ُجز ٖلى مجمٖى : حٗخمض هٍٓغ

 حٗخبر الى٣ىص ؾلٗت ٦ب٣ُت الؿل٘ التي جُلب لظاتها؛ 

 ٖغى الى٣ىص مخٛحر زاعجي جدضصٍ الؿلُاث الى٣ضًت؛ 

  ٌ ٠ُ ال٩امل، و ٞع ٌ ٢اهىن ؾاي لألؾىا١ و ما ًىجم ًٖ ؾُاصة الخىاػن، ًٖ مؿخىي الخْى ٞع

 حٗاص٫ الاؾدشماع وؤلاصزاع ؛

                                                           
ت اإلاخىؾُت )الاكخهاص الىلي، (1997)ٖبض اإلادمىص ٖبض الغخمان ههغ1 اى، (الىظٍغ ، صاع الخغجي لليكغ و الخىػَ٘، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الٍغ

.129-128: م  
2
Lucien Orio, Jean-joséquilès(2009) ,KEYNES, LES enjeux de la Théorie générale, publier dans  la collection 

« Circa », aux édition Nathan « 1993 » , 2 e edition ,editeur :Armand Colin,. http://academic.fimaktabati.dz/ 

consulté le :11/07/2018, p :08. 

http://academic.fimaktabati.dz/
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 ًخى٠٢ ؤلاصزاع و الاؾدشماع ٖلى الضزل ولِـ ٖلى مٗض٫ الٟاثضة؛ 

 ٌٗخبر جدلُل ٦ُجز جدلُال ٧لُا؛ 

  خه في م٣ىلخه ظىاػ جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي إلاٗالجت ؤلازخالالث، و٢ض لخو هٍٓغ

، و طل٪ "َىا٥ ؤو٢اث جدخاط ٞحها بلى جضزل الضولت لجٗل الغؤؾمالُت حٗمل لهالخىا: "اإلاكهىعة

ىب ُٞه  .1بةهٟا١ اإلاا٫ في الؿى١ و ختى بن ونلذ بلى الاؾخضاهت لخد٤ُ٣ مٗضالث ؤلاهٟا١ اإلاٚغ

ت ٦ُجز هي ؤن الاؾدشماع ؾِىسٌٟ ؤو ًغجٟ٘ م٘ الغبدُت اإلاخهىعة مً اليكاٍ الا٢خهاصي في  مٟخاح هٍٓغ

اإلاؿخ٣بل، و بما ؤن الخى٢ٗاث مً الغبدُت في اإلاؿخ٣بل هي مخ٣لبت، ًم٨ً الخى٢٘ بإن  جدب٘ الاؾدشماع ؤًًا 

اصة في الضزل  اصة في نافي الاؾدشماع جاصي بلى الٍؼ مؿاع ػمجي مخ٣لب، ٦ما ٌٗخ٣ض ؤًًا بإن الٍؼ

ل ًدضص 2اإلاخى٢٘ ،٣ٞض ؤَل٤ ٦ُجز ه٣ضا مضمغا لال٢خهاص ال٨لي ال٨الؾ٩ُي و٢ضم مسُُا ظضًضا للخدٍى

َى و، (ؤي ؾى١ اإلاا٫)الا٢خهاص ال٨لي، وؤ٦ض ٖلى ؤن ؾٗغ الٟاثضة ًىاػن بحن الُلب و الُلب ٖلى الؿُىلت

٣ا لال٢خهاص ال٨لي ال٨الؾ٩ُي، ٦ما ًهبذ  م٩اٞإة للخسلي ًٖ الؿُىلت، و لِـ م٩اٞإة لخإزحر الاؾتهال٥ ٞو

ا خُض ٌٗخمض َظا ألازحر ٖلى الُلب ٖلى الى٣ىص و التي جخإزغ  َغ ؾٗغ الٟاثضة ْاَغة ه٣ضًت في ظَى

بخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بل ٚحر اإلاؿخ٣غ بك٩ل ؤؾاسخي، خُض ؤهه ٌٗخ٣ض ؤن في خالت ؾىء ٖضم ال٣ُحن في ألاو٢اث 

اصة ألاؾٗاع اصة الُلب ٖلى ألامىا٫ و ٍػ . 3الٗهِبت،ؾُاصي طل٪ بلى ٍػ

و ج٣ىم ٨ٞغة مًا٠ٖ الاؾدشماع ل٨ُجز ٖلى ؤهه ؤي حُٛحر في ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي ؤو الاؾدشماعي ؤو الخ٩ىمي 

اصة الُلب ٖلى الاؾدشماع  ؾُاصي خخما  بلى حُٛحر مًا٠ٖ في الىاجج اإلادلي و بالخالي الضزل الخىاػوي،و ٍػ

: 4ًم٨ً ؤن ج٩ىن هدُجت إلاا ًلي

 اعجٟإ مؿخىي الخ٣ضم الٟجي؛ 

 جسٌُٟ الًغاثب ؤو ؤلاٖٟاء مجها ٖلى بٌٗ ألاوكُت؛ 

 اصة الخىاٞؼ اإلا٣ضمت لالؾدشماع مً ٢بل الخ٩ىمت؛  ٍػ

 ما٫؛  جٟائ٫ لضي عظا٫ ألٖا

 اصة الؿ٩ان اصة الضزل ؤو ٍػ اصة في الُلب ال٨لي هدُجت لٍؼ . ٍػ

                                                           
ت هُجز إلاىاحهت ألاػمت الاكخهاصًت، (2017)ل٨دل لُلى1 غة، الٗضص هظٍغ ، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت البٍى ، ظىان،الجؼاثغ، 22، مجلت مٗاٝع

إل: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا  .146: ، م12/07/2018: جاٍع
2
Michael A.Anderson, Arthur H.Gldsmith(19997), Mr Keynes ,theory  of investment :Do forward looking 

expectation and weight really matter?,journal of economic Psychology,volume 18 , 

September,https://doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00023-8Consulté le:12/05/2018 ,p:556. 
3
Thomas Palley(2017), The General Theory at :80 Reflection on the history and enduring relivance of 

Keynes economics,investigacionEconomica, volume 76, September, 

https://doi.org/10.1016/j.inveco.2017.12.003Consulté le:22/07/2018, p:94. 

، م .123: مدمىص ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الىَاب هجا و آزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4 

https://doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00023-8
https://doi.org/10.1016/j.inveco.2017.12.003
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ٞمًا٠ٖ الاؾدشماع ًٓهغ الٗال٢ت بحن الخُٛحر في الاؾدشماع اإلاؿخ٣ل و الخُٛحر في الضزل، و ٌٗبر ٖىه بالٗال٢ت 

: الخالُت

   Y الخُٛحر في الضزل  

=  =  (IM)مًا٠ٖ الاؾدشماع

  I الخُٛحر في الاؾدشماع اإلاؿخ٣ل 

. ًمشل الخُٛحر في الاؾدشماع    I،ًمشل الخُٛحر في الضزل    Y  ًمشل مًا٠ٖ الاؾدشماع IM: خُض 

اصة الُلب ٖلى الؿل٘ الغؤؾمالُت،  اصة ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي اإلاؿخ٣ل جاصي بلى ٍػ ٨ٞغة الاؾدشماع ألاؾاؾُت هي ؤن ٍػ

اصة جاصي بلى اعجٟإ في مؿخىي الاؾخسضام  في ٢ُإ طل٪ الىٕى مً الؿل٘و اصة الضزل في 1بالخالي جل٪ الٍؼ ، و مىه ٍػ

اصة في ؤلاهٟا١  اصة ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي، وجل٪ الٍؼ اصة الضزل ٚالبا ما جضٞ٘ بلى ٍػ هٟـ ال٣ُإ، و اإلاٗلىم ؤهه ٍػ

اصة الترا٦مُت للضزل . الاؾتهال٧ي هي ألاؾاؽ في الٍؼ

ت اإلاًاعف الىُجزي البؿُِ : ؤوال هظٍغ

            ًىضر مًا٠ٖ الاؾدشماع م٣ضاع الخُٛحر في الضزل هدُجت للخُٛحر في ؤخض م٩ىهاث ؤلاهٟا١ الخل٣اجي ، 

 Y=   IM ............(01)   : ؤي الاؾتهال٥ الخل٣اجي ؤو الاؾدشماع ، و ٦ما ط٦غ ؾاب٣ا ؤن

       I 

    c    I+ =    Y:                                       2وم٘ الٗلم ؤن

 C - Y = I :ومىه

ٌ ٢ُمت  :ًهبذ (01) في اإلاٗاصلت     Iوبخٍٗى

   Y =IM 

 C    - Y  

 

 
                                                           

، م .135: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

، م .160-159: مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الىَاب هجا و آزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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                                                                                     1=        ..........(02) 

  C -1 

 Y ،  (=ca    )اإلاُل الخضي لالؾتهالa٥: و باٖخباع ؤن

  y 

 1 =اإلاُل الخضي لالؾتهال٥+ اإلاُل الخضي لإلصزاع: خُض ؤن، َى اإلاُل الخضي لإلصزاع bو

ٌ ٧ل مً - 1= اإلاُل الخضي لإلصزاع : و بالخالي  (02) في اإلاٗاصلت ع٢م bوaاإلاُل الخضي لالؾتهال٥، و بخٍٗى

: ًهبذ

 1 = 1=IM   

      a       b                                        -1 

اصة مبضثُت في الاؾدشماع ًترجب ٖلحها  ظا ٌٗجي ؤن ؤي ٍػ ٢ُمت اإلاًا٠ٖ ؤ٦بر مً الىاخض الصخُذ و ؤ٢ل مما ال جهاًت َو

اصة جهاثُت ؤ٦بر مجها في الضزل و ال٨ٗـ صخُذ، ؤي  I        IM-   =Y                                                  :ٍػ

ت مً الٟغوى مجها  : 1مً ؤظل ٖمل اإلاًا٠ٖ ًٟغى ٦ُجز مجمٖى

  لٛغى ٖمل اإلاًا٠ٖ ًٟترى ٦ُجز مؿخىي حكُٛل صون مؿخىي الدكُٛل ال٩امل، ألن الٗمل صون

اصة في الُلب؛  مؿخىي الدكُٛل ال٩امل ٌُٗي ل٣ُإ ؤلاهخاط مغوهت جم٨ىه مً الاؾخجابت للٍؼ

 الاؾتهال٥ صالت في صالت الضزل؛ 

 زباث اإلاُل الخضي لالؾتهال٥؛ 

 اصة في الُلب ؛  اؾخجابت عؤؽ اإلاا٫ الٗامل للٍؼ

  في الاؾدشماع ٣ًىص لخُٛحر مًا٠ٖ ٘ ُٚاب ٖىهغ الٗمل في ٖملُت اإلاًا٠ٖ، خُض ؤن الخُٛحر الؿَغ

 في الضزل؛

 زباث مؿخىي ألاؾٗاع. 

 

                                                           
، مجلت الٗلىم (2010-1970)كُاؽ ؤزغ مًاعف هُجز على اكخهاص الؿىصان للفترة ، (2013)جمايغ ظابغ البكحر الخؿً، ٖلى ٞاًَ الىهضاوي 1

إلscientific-journal.sustech.edu:  ، اإلاى٢٘ ؤلال٨تروويvol 14(01)الا٢خهاصًت،  ش ؤلَا  .33: ، م14/07/2018:  جاٍع
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اإلاًاعف الضًىامُيي :  زاهُا

اصة الاؾدشماع ٖلى الضزل ٖىض لخٓت مُٗىت، ٞةطا ٧اهذ َىا٥  ؤو ٌؿمى اإلاًا٠ٖ الؿا٦ً، الظي ًبحن ؤزغ ٍػ

اصة في الضزل زال٫ ٞترة  ػمىُت مُٗىت ،و هي جل٪ الٟترة  اصة بلى ٍػ اصة في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي جاصي جل٪ الٍؼ ٍػ

اصة ٖلى الؿل٘  اصة في صزىلهم و بٖاصة بهٟا٢هم لجؼء مً جل٪ الٍؼ التي جٟهل بحن خهى٫ ألاٞغاص ٖلى ٍػ

: 1الاؾتهال٦ُت ، ًم٨ً جىيُذ ٖمل اإلاًا٠ٖ الضًىام٩ُي ٦ما ًلي

بالخالي ؾحرجٟ٘ الضزل بىٟـ اإلا٣ضاع و في هٟـ و    I0خضر اعجٟإ لالؾدشماع بم٣ضاع  t=0 باٞتراى ؤهه في الٟترة

 ΔY0 = ΔI0 :الٟترة ؤي

ٖلى الاؾتهال٥ و ًخم اصزاع الباقي، و باٞتراى ؤن ΔY0 ًى٤ٟ ظؼء مً الضزل ؤلايافيt=1: و في الٟترة اإلاىالُت

الاؾتهال٥ ًخإزغ ًٖ الضزل بٟترة واخضة، ٞةن جل٪ الٟغيُت م٣ٗىلت و طل٪ ألن الضزل الظي ًخم الخهى٫ 

: ٖلُه في الٟترة الخالُت ًخم بهٟا١ ظؼء مىه ٖلى الاؾتهال٥ في الٟترة الالخ٣ت جهبذ ٖال٢ت الاؾتهال٥ الخالُت

= b ΔI0 = ΔY1 ΔC1 = b ΔY0 ΔCt+1 = b Δyt Ct+1 = a + b Yt 

 :ًخم بهٟا١ ظؼء مً الضزل ؤلايافي ٖلى الاؾتهال٥ و ًضزغ الباقي و بالخالي ًهبذt = 2:في الٟترة اإلاىالُت-

ΔC2 = b ΔY1= b( b ΔI0 ) = b2 ΔI0 = ΔY2t 

ؼصاص حجم الضزل في ٧ل ٞترة ختى ًخم الخهى٫ ٖلى الٟترة الجهاثُت   .t=n:الٗملُت الؿاب٣ت جخ٨غع ٍو

اصة في الجهاًت بلى الهٟغ، و الؿبب في  اصة الضزل جدىا٢و مً ٞترة بلى ؤزغي ختى جهل جل٪ الٍؼ اإلاالخٔ ؤهه ٍػ

. طل٪ ٌٗىص بلى ٢ُمت اإلاُل الخضي لالؾتهال٥ الظي َى ؤ٢ل مً الىاخض

اصة ال٩لُت في الضزل- اصاث ل٩ل ٞترةΔYبن الٍؼ  :هي ٖباعة ًٖ مجمٕى الٍؼ

ΔY = ΔY0 + ΔY1 + ΔY2 + …. +ΔYn= ΔI0 + b ΔI0 + b
2ΔI0 + …. + bnΔI0 

 ΔY = ΔI0 ( 1 + b + b2 + … + bn)      

و ٖضص b و ؤؾاؾها1َى ًمشل مخخالُت َىضؾُت خضَا ألاو٫ (b + b2 + … + bn + 1 ) بن َظا اإلاجمٕى

 خضوصَا

 ( n + 1 )خُث ؤن مجمىع جلً اإلاخخالُت الهىضؾُت ٌعُى بالعالكت الخالُت: 

                                                           
إل:       ، ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت،الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨تروويمدايغاث في ملُاؽ جدلُل الاكخهاص الىلي، (2017)َُبي خمؼة1 ش ؤلَا : جاٍع

 virtuelcampus.univ-msila.dz.103-102:  ، م14/07/2018
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 bn -1  ΔI0=ΔY 

  b                                       -1       

:  بلى ما ال جهاًت ٞةن اإلا٣ضاع ؤٖالٍ ًهبذ ٦ما ًليn و ٖىضما جاو٫ 

 

  ΔI0  =ΔY  1-bn  limΔY=limΔI0 

  1-b 1-b  ∞ n  ∞   n 

  bn 0: خُض ؤن

خباع ًهبذ بالك٩ل  ل الخدلُل الؿاب٤ مً ؾا٦ً بلى صًىام٩ُي ؤي ًخم ؤزظ ٖامل الؼمً بٗحن الٖا و بخدٍى

: اإلاىالي

 (1) …… It Ct+ = Yt 

   (2)……... yt b  a+ Ct+1=  

  (3)………..   I0 =IT 

ٌ اإلاٗاصلخحن  : ًخم الخهى٫ ٖلى الضزل الخىاػوي الخالي (1)في اإلاٗاصلت  (3)و  (2)و بخٍٗى

 Yt–b Yt-1 = a + I0   Yt= a + b Yt-1 + I 

: وهي ٖباعة ًٖ مٗاصلت جغاظُٗت مً الضعظت ألاولى ًم٨ً ٦خابت نُٛتها مً الك٩ل

 I0 + a  Yt= 

 1-b  

ل الظاحي: زالثا ت الخمٍى  هظٍغ

وحؿمى ؤًًا ألاعنضة الضازلُت لالؾدشماع خُض ؤن الٗال٢ت بحن الاؾدشماع و ألاعباح ٢ض ج٩ىن في الاججاٍ 

اإلاٗا٦ـ في بٌٗ الخاالث، بمٗجى ؤن الاؾدشماع ٢ض ٩ًىن ؾلبُا في اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘ مً الضزل و َظا ما جم 
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ت مًا٠ٖ الاؾدشماع ل٨ُجز ل الظاحي ٞةن  عنُض عؤؽ اإلاا٫ 1جبُاهه خؿب هٍٓغ ت الخمٍى ٣ا لىٍٓغ ،ل٨ً ٞو

ىب ُٞه ٌٗخمض ٖلى مؿخىي ألاعباح، و ؤن ألاعباح اإلاد٣٣ت ح٨ٗـ ألاعباح اإلاخى٢ٗت ، ٢ض جهىع ٦ُجز اإلاا٫  اإلاٚغ

، ٢ض ؤقاع ٦ُجز ؤًًا في مدايغة 2باٖخباٍع الغابِ بحن الخايغ و اإلاؿخ٣بل ٖلى ٨ٖـ الخدلُل ال٨الؾ٩ُي 

Galton التي وكغث في مجلت EugenicsReview بلى ؤهه بطا اهسٌٟ مٗض٫ الىمى الخاعجي للؿ٩ان 1937 عام 

و الىمى الخ٣ُ٣ي بلى الىه٠، ٞةن الخاظت بلى جىؾُ٘ عؤؽ اإلاا٫ للخٟاّ ٖلى هٟـ ٦شاٞت عؤؽ اإلاا٫ ل٩ل ٞغص 

ت للبُالت بطا لم ٨ًً  اصة ٦بحرة في مخىؾِ اليؿبت اإلائٍى ؾٝى جىسٌٟ بيؿبت الىه٠، مما ًاصي بلى ٍػ

ت ألاعنضة الضازلُت لالؾدشماع  جىو ٖلى ؤن الاؾدشماع 3َىا٥ ؤي حُٛحر في اإلاُل الخضي لالؾتهال٥ ، ٞىٍٓغ

ل اؾدشماعاتها  ٌٗخمض ٖلى ألاعباح اإلاخى٢ٗت و ًغجبِ بًجابُا باألعباح اإلاد٣٣ت و اإلايكأث جًٟل و ب٨ثرة جمٍى

اصة اإلاخاخت مً ألاعنضة الضازلُت مً زال٫ ألاعباح اإلاغجٟٗت جاصي بلى اؾدشماعاث ظضًضة،  صازلُا، و ؤن الٍؼ

ل الضازلي مً ألاعباح اإلادخجؼة و و مسههاث الاَخال٥ و اإلااوهاث طاث * ٢ض جدهل اإلايكإة ٖلى الخمٍى

ل في الُاب٘ الاخخُاَي بياٞت بلى الخىاػ٫ ًٖ ألانى٫ ٚحر اإلاؿخسضمت، و زالنت إلاا جم ط٦ٍغ ٞةن  ت الخمٍى هٍٓغ

. الظاحي ٌٗخمض الاؾدشماع ٖلى ألاعباح و لِـ ٖلى الىاجج

ت الىُىهالؾُىُت -3 الىظٍغ

ْهغ ال٨ٟغ الىُى٦الؾ٩ُي في الؿبُٗيُاث مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، و ًُل٤ ٖلى مضعؾتهم باإلاضعؾت 

بُت ،هٓغا لالَخمام الظي جىلُه لخدلُل خاالث وا٢ُٗت للماؾؿاث و مً ؤبغػ عواصَا ض ماعقا٫، : الخجٍغ ؤلٍٟغ

اصة  ِٞؿ٩ل و٦الع٥، و ٢ض اٖخبر الىُى٦الؾُ٪ ٖملُت الىمى مدهلت للخٟاٖل بحن الترا٦م الغؤؾمالي و الٍؼ

اصة ٖغى عؤؽ اإلاا٫، التي جاصي بضوعَا بلى جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة   ً الغؤؾمالي حٗجي ٍػ اصة الخ٩ٍى الؿ٩اهُت، ٍٞؼ

ض ؤلاهخاط و ًخد٤٣ الىمى الا٢خهاصي  ض الاؾدشماعاث و ًٍؼ ت ،ٞتًز و في ظاهب الاؾدشماع ٢ض ٢ضمذ الىٍٓغ

الىُى٦الؾ٨ُُت همىطظا إلادضصاث الغنُض ألامشل  لغؤؽ اإلاا٫، و ٢ض ا٦دكٟىا ؤن الغنُض ألامشل لغؤؽ اإلاا٫ 

ًخدضص ٖىض حؿاوي ؤلاهخاظُت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫ م٘ ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫، و جماما ٖىض َظٍ الى٣ُت جهبذ 

اث التي اَخمذ باالؾدشماع ؤ٦ثر ُٞما ًلي م٨ً جبُان الىٍٓغ : ؤلاؾدشماعاث الجضًضة حؿاوي نٟغا، ٍو

 

                                                           
، م ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .29: مىهىعي الٍؼ 1 

2
Dieter Denneberg(1988),Keynes Decision Rul,on “Expectation “in the General Theory ,European journal of 

political Economy ,vol 4,NO 2,.https://doi.org/10.1016/0176-2680(88)90001-8Consulté le :16/07/2018, P:206. 
3
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ت جىبحن : ؤوال  1 لالؾدثماعqهظٍغ

ت َى الا٢خهاصي الىُى٦الؾ٩ُي   هي q، خُض اٖخبر ؤن وؿبت )TobinJames، 1969) ناخب َظٍ الىٍٓغ

ال٣ىي اإلادغ٦ت وعاء الاؾدشماع ، و ًخم خؿابها ب٣ؿمت ال٣ُمت الؿى٢ُت للغنُض ال٣اثم لغؤؽ اإلاا٫ ٖلى ج٩لٟت 

بخالله، خُض ؤهه ٧لما ػاصث جل٪ اليؿبت ًٖ الىاخض الصخُذ ٧لما ٧ان الاؾدشماع مغبدا بمٗض٫ ًمشل صالت 

٣ا ليؿبت ألاؾهم مً خُض ال٣ُمت  متزاًضة ،و ٢ض اٖخ٣ض جىبحن ؤن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ًسخل٠ بك٩ل مباقغ ٞو

، خُض ؤقاع جىبحن بلى ؤن اإلايكأث ًجب ؤن 2الؿى٢ُت م٘ وخضة بياُٞت مً عؤؽ اإلاا٫ لخ٩ال٠ُ ؤلاخال٫

ت بىجاح في ٢غاعاث الاؾدشماع، ألن اؾخسضامها ؾهل ، q>1حؿدشمغ ٖىضما ج٩ىن، و٢ض اؾخسضمذ َظٍ الىٍٓغ

ٞإؾٗاع ألاؾهم ٖاصة ما جيكغ بطا ٧اهذ جل٪ ألاؾهم مخضاولت في البىعنت و ؤؾٗاع الؿل٘ الغؤؾمالُت مم٨ً 

م طل٪ بال ؤهه وظهذ بلحها بٌٗ الاهخ٣اصاث هٓغا ألن وؿبت   حٗخبر وؿبت مخىؾُت qالخهى٫ ٖلحها، و ٚع

. لِؿذ وؿبت خضًت، خُض ؤن ٢غاعاث الاؾدشماع جبجى ٖلى وؿبت الخضي و لِـ وؿبت اإلاخىؾِو

ت : زاهُا لالؾدثماع Jorgensenهظٍغ

 ٌٗخبر الاؾدشماع يغوعة الؾخضامت و عزاء الكغ٧اث ،خُض ٧ان ؾلى٥ الاؾدشماع مىيٕى ٖضص ٦بحر مً 

بُت  ت والخجٍغ ما٫ الىٍٓغ ت 3ألٖا ت 1972ٖام Jorgensen، و ٢ض ْهغث هٍٓغ غ الىٍٓغ ، خُض ٢ام بخٍُى

الىُى٦الؾ٨ُُت و بحن ؤن الاؾدشماع ٌٗخمض ٖلى الخٛحراث الؿاب٣ت للضزل م٘ ب٣اء ألاقُاء ألازغي ٖلى 

خالها،الخالنت هي ؤن اعجٟإ مؿخىي الضزل ال٣ىمي ًٟطخي بلى اعجٟإ مؿخىي الاؾدشماع، و ٢ض ًغجٟ٘ 

ما٫ ٢ض ج٩ىن جى٢ٗاث مالثمت  4الاؾدشماع ٦ظل٪، ألن جى٢ٗاث اإلااؾؿت ٖلى الاججاٍ الخهاٖضي لغ٢م ألٖا

ت الىبذ و العمم اإلاالي: زالثا : هظٍغ

ٖلى ؤهه مجغص جىاػ٫ ال٣ُإ اإلاالي الغؾمي ًٖ صوعٍ في  (1973 عام Mckinnon) ٌٗٝغ ال٨بذ اإلاالي 

الىؾاَت اإلاالُت و اهخ٣اله بلى م٣غضخي ألامىا٫ اإلادلُحن و مهاصع ؤزغي لإلثخمان ٚحر عؾمُت و َى ما ًُل٤ ٖلُه 

Curb Market ت مً الؿُاؾاث الىٓامُت ٌٗغى بمىظبها ال٣ُإ اإلاهغفي ، ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه مجمٖى

ا اث مىسًٟت مً ؤؾٗاع ٞاثضة خ٣ُ٣ُت لإل٢غاى و ؤلاًضإ مدضصة بصاٍع ت 5مؿخٍى ، ٧ان الًٟل في ْهىع هٍٓغ

                                                           
اث و اإلادضصاث، (2007)ِٖسخى مدمض الٛؼالي1 :  ،الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي67، ؾلؿلت ظؿغ الخىمُت، الٗضص اكخهاصًاث الاؾدثماع، الىظٍغ

http://www.arab-api.org، إل ذ ؤلَا  .07: ، م18/07/2018: جاٍع

، م .58: هبُلت ٖغ٢ىب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 

3YamnaDaoud,AidaKammoun(2011),Contraintes Financieres et Comportement D’investissement :Cas Des Entreprises 

Tunisiennes, Financial constraints and investmentbehavior :The case of Tunisianlistedfirms ,https://doi.orgConsulté le :19/07/2018 

p :01. 

، م ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .29: مىهىعي الٍؼ 4 
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، ٣ٞض اٖخبرا ؤن الضو٫ الىامُت ٚالبا ما حٗاوي (Show 1979وMckinnon ، 1973)ال٨بذ والٗم٤ اإلاالي ل٩ل مً 

اث مىسًٟت بؿبب ٖضم  ا ٖىض مؿخٍى مً جل٪ الٓاَغة، ٞخ٣ىم الضو٫ اإلاٗىُت بخدضًض ؤؾٗاع الٟاثضة بصاٍع

ُت ؤلاصزاع مىا٦بت إلاخُلباث الٗهغ، و بما ؤن الاؾدشماع ًخى٠٢ ٖلى ٢ضعة ألاٞغاص ٖلى الاصزاع، ومً  غ ؤٖو جٞى

غ الجهاػ الاصزاعي و  غ ؤؾٗاع الٟاثضة و جٍُى اصة الاؾدشماع و جدٟحز ؤلاصزاع ٌؿخىظب طل٪ جدٍغ ؤظل جِؿحر و ٍػ

اصة الاصزاع و ؤلاثخمان و ٦ظل٪ الخسهُو الٟٗا٫ للمىاعص اإلاالُت لضي ال٣ُإ اإلاالي بما ٌؿاَم  طل٪ ٌؿمذ بٍؼ

. 1خخما في جد٤ُ٣ مٗضالث همى ا٢خهاصي مغجٟ٘ 

اصة الخاٞؼ وعاء   َىا ٌؿخيخج ؤن الاؾدشماع ًدىاؾب َغصًا م٘ ؾٗغ الٟاثضة الخ٣ُ٣ي، و الؿبب في طل٪ َى ٍػ

اصة اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت ،ؤلاصزاع في وظىص ؤؾٗاع ٞاثضة مغجٟٗت مً زال٫ الىؾُاء اإلاالُحن  و بالخالي ٍػ

 .لالؾدشماع

ت عضم الُلحن : عابعا  هظٍغ

ش الٗلم الخضًض، و٢ض ظاء به الا٢خهاصي   Pindyck) َظا اإلابضؤ ٌٗخبر مً ؤٖٓم اإلاباصيء ؤزغا في جاٍع

اصة ما جىسٌٟ ٢ُمتها بطا ما ج٣غع ٣ٞض، (1991،  اٖخبر ؤن الؿل٘ الغؤؾمالُت هي التي جمشل ٢غاع اإلاكغوٕ، ٖو

بٖاصة بُٗها،ٞالكغ٧اث بطا حٗغيذ بلى صعظت ٖالُت مً ٖضم ال٣ُحن جسٌٟ مً َلبها ٖلى الاؾدشماع و جازغ 

شما ججم٘ مٗلىماث ظضًضة ألن ج٩لٟت ب٣ًاٝ الاؾدشماع بٗض البضء ُٞه ٚالبا ما ج٩ىن  جىُٟظ مكغوٖاتها ٍع

، و ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت  الؾخجابت ألاؾغ  (Dixit and Pindyck ،1994ودراست Bernank،1983صعاؾت )باًَت

اث ٖضم  اإلاِٗكُت العجٟإ مؿخىي ٖضم ال٣ُحن ممازلت الؾخجابت الكغ٧اث، خُض ؤجها و ٖىض اهسٟاى مؿخٍى

. ال٣ُحن جسٌٟ مً اؾتهال٦ها للؿل٘ اإلاٗمغة 

 بخٗضًل ٢اٖضة نافي ال٣ُمت الخالُت و التي جىصخي باالؾدشماع في خالت ج٩ىن ٞحها ٢ُمت Pindyck و ٢ض هاصي 

طل٪ ووخضة عؤؽ اإلاا٫ حؿاوي ٖلى ألا٢ل ج٩لٟتها، و َظا في خالت ال٣غاع الاؾدشماعي الظي ال ًم٨ً الغظٕى ُٞه، 

. ، و زانت بطا حٛحرث قغوٍ الؿى١ بك٩ل ٨ٖسخي2لهٗىبت ٢غاع جهُٟت اإلاكغوٕ بٗض ب٢امخه 

بُت ٖلى ؤن ؤظىاء ٖضم ال٣ُحن جازغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي، و ختى ٖلى زُِ الكغ٧اث   حكحر ألاصلت الخجٍغ

في حُٗحن الٗمالت،خُض ًغجبِ مٗض٫ همى الىاجج اعجباَا ؾالبا بإظىاء الىمى الترا٦مي في الاؾتهال٥ و الاؾدشماع 

صعاؾت )مؿخمغ في الاؾدشماع بطا ما ْلذ صعظت ٖضم ال٣ُحن مغجٟٗت  وخاص وخضور اه٨ماف

                                                           
ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .07:  ، ممىهىعي الٍؼ 1 

، م .07: ِٖسخى مدمض الٛؼالي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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Kose,Loungani,andTerrones ،2012)1 و اإلاالخٔ ؤن ؤظىاء ٖضم ال٣ُحن  اإلادُُت بالؿُاؾاث الا٢خهاصًت

اصة ٖضم ال٣ُحن ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي  .اعجٟٗذ مازغا ٞهي حؿاَم و بك٩ل ٦بحر في ٍػ

I-4-1- 5 ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على الىمى 

 ٌٗخبر الىمى الا٢خهاصي مً ؤ٦ثر الٓىاَغ بزاعة في الا٢خهاص ،ألهه ال ًٟؿغ ٣ِٞ ٖملُت بزغاء ألامم ، بل 

اث اإلاِٗكت بحن الضو٫، ٞهى ٌٗخبر الهضٝ الغثِسخي للؿُاؾاث الا٢خهاصًت  ًٟؿغ الازخالٞاث في مؿخٍى

 لظا ٢بل جبُان ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ،(Alexander NSHU MboMokine ،2014)ؾُاؾاث الخىمُت و

. الاؾدشماعي ٖلى الىمى البض مً الخُغ١ بلى مٟهىم الىمى الا٢خهاصي

مفهىم الىمى الاكخهاصي  -1

ً ال٣ٗاعي ه٣ُت جدى٫ في ٞهم آلُاث الا٢خهاص ال٨لي، و ٢ض   ق٩لذ ألاػمت اإلاالُت ألازحرة بما ٞحها ؤػمت الَغ

الىالًاث اإلاخدضة  وٖضلذ و بك٩ل ملخّى جى٢ٗاث الىمى الا٢خهاصي في بلضان ؤلاجداص ألاوعري

(Lima,Pascal،2012) ٞالىمى الا٢خهاصي َى ْاَغة خضًشت، جمخاػ بها ا٢خهاصًاث الؿى١ اإلاىلضة مً الثروة ،

ً، و َى ٣ًاؽ مً  ً و بضاًت ال٣غن الىاخض و الٗكٍغ الهىاُٖت، ٣ٞض اهدكغث ٦شحرا في جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

 و٢ض اٖخبرجه بٌٗ الىزاث٤ ،(Gaffard ,Jean –Luc ،2011)زال٫ همى الىاجج ال٨لي ؤو الىاجج للٟغص الىاخض 

ؤلاؾتراجُجُت الضولُت ٖلى ؤهه م٩ىن بلؼامي للخىمُت اإلاؿخضامت مشل وزاث٤ اؾتراجُجُت الىمى ألازًغ 

(OECD،2010)
، َىا٥ الٗضًض مً الا٢خهاصًحن الظًً حٗغيىا بلى الىى الا٢خهاصي و ٢ض ازخلٟذ مٟاَُمه 2

: ٖبر مغاخل جُىع الٗهىع بضءا مً ال٨الؾ٨ُُحن، و مً بحن جل٪ الخٗاٍع٠ 

  الىمى الا٢خهاصي َى جُىع الثروة اإلاىخجت بحن ٖامحن ؤو ٞهلحن، و حؿمى جل٪ الثروة بالىاجج اإلادلي

ظا ألازحر َى هدُجت لليكاٍ ؤلاهخاجي (PIB)ؤلاظمالي  .3، َو

  اصة في الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي مً ٞترة بلى ؤزغي و َى ٨ٌٗـ الخٛحراث ال٨مُت في الُا٢ت الٍؼ

ؤلاهخاظُت و مضي اؾخٛال٫ َظٍ الُا٢ت، ٩ٞلما اعجٟٗذ وؿبت اؾخٛال٫ الُا٢ت ؤلاهخاظُت اإلاخاخت 

 .4لجمُ٘ الُا٢اث الا٢خهاصًت اػصاصث مٗضالث همى الىاجج ال٣ىمي و ال٨ٗـ صخُذ

                                                           
إلhttps://www.imf.org:، اإلاى٢٘ ؤلال٨تروويكُىص عضم الُلحن،(2013)ه٨ُالؽ بلىم، ؤحهان ٧ىػي، 1 ش ؤلَا  .41-40:،م م 21/07/2018: جاٍع

2
RomualdasJuknys,GenovaiteLiobidiene, Renata Dagituite(2018),Decceleration of econmic growth –the main 

course seeking sustainability in developed countries,Journal of Cleaner production, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.231Consulté le:22/07/2018, p:03. 
3
Clarisse Angelier, Jeanne Courouble (2018), Ces innovateurs Créateurs de croissance, Editeur , 

Eyrolles,p :25, http://academic.fimaktabati.dzConsulté le : 23/07/2018 à :17 :49 h. 

.371: ، صاع الخالت لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ممباصيء الاكخهاص الىلي، (2002)ٖبض الىَاب ألامحن 4 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.231
http://academic.fimaktabati.dz/
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  ،ًاصة مؿخمغة في مخىؾِ الضزل الٟغصي الخ٣ُ٣ي م٘ الؼم الىمى الا٢خهاصي ٌٗجي خضور ٍػ

الضزل ال٨لي م٣ؿىما ٖلى ٖضص الؿ٩ان، ؤي ؤهه ٌكحر بلى ههِب الٟغص في = مخىؾِ الضزل الٟغصيو

 .1اإلاخىؾِ مً الضزل ال٨لي للمجخم٘

  اصة في ٦مُت الؿل٘ و الخضماث التي ًيخجها ا٢خهاص مٗحن، و َظٍ الؿل٘ ًخم بهخاظها ٌٗٝغ بإهه الٍؼ

 .2باؾخسضام ٖىانغ ؤلاهخاط الغثِؿُت، وهي الٗمل و ألاعى  و عؤؽ اإلاا٫ و الخىُٓم

 بىاء ٖلى ما جم ط٦ٍغ ٞةن الىمى الا٢خهاصي ٌٗخبر ْاَغة مهمت ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي، ٞهى ٌٗبر 

اصة جغا٦مُت ٖبر ٞترة مٗخبرة مً الؼمً ، ٞهى ٌؿاَم في صٖم  اصة للضزل الخ٣ُ٣ي ٍػ ًٖ ٖملُت ًخم ٞحها ٍػ

اصة ٢ُمت الضزل مما ًاصي بلى جدؿحن  ض مً وؿبت جد٣ُ٣ها لال٦خٟاء  الظاحي ، و ٍػ ا٢خهاص الضو٫ و ًٍؼ

مؿخىي صزل ألاٞغاص، ٞهى ٌٗخبر مً ؤَم ألاَضاٝ الؿُاؾُت للخ٩ىماث في مسخل٠ بلضان الٗالم، ؾىاء 

اإلاخ٣ضمت ؤو اإلاخإزغة، وخؿب اإلاغر٘ السخغي ل٩الضوع ٞةن َضٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال٩لُت َى البدض 

. 3ًٖ الىمى الا٢خهاصي مً زال٫ الخغم ٖلى الاعجٟإ اإلاؿخمغ لإلهخاط و اإلاضازُل

ؤزغ ؤلاهفاق الاؾدثماعي الخىىمي على الىمى - 2

٘ الٗامت ٚحر ؤلاهخاظُت مشل اإلاضاعؽ و الُغ١  ،ل٨ً في 4 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٚالبا ما ٩ًىن ٖلى اإلاكاَع

اصة مٗضالث الىمى  بٌٗ الخاالث جيخهج الضو٫ الٗضًض مً البرامج و الخُِ الا٢خهاصًت الهاصٞت بلى ٍػ

الا٢خهاصي و جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي و اإلاالي و تهُئت اإلاىار الاؾدشماعي اإلاالثم لالؾدشماعاث اإلادلُت 

٘ البيُت الخدخُت التي حٗخبر صٖامت ؤؾاؾُت مً 5وألاظىبُت  و ٩ًىن طل٪ مً زال٫ الكغوٕ في مكاَع

ا للؿل٘ الٗامت و الُض الٗاملت  حَر . صٖاماث الخىمُت الا٢خهاصًت مً زال٫ جٞى

ا الا٢خهاصي ، خُض   ٖلى مضي اإلااثتي ؾىت اإلاايُت، جباًيذ البلضان ٖلى هُا١ واؾ٘ في ؤهماٍ همَى

ؤهه في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٧اهذ اإلامل٨ت اإلاخدضة البلض الهىاعي الغاثض ، و جم٨ىذ ؤإلااهُا و ٞغوؿا مً 

٨ُت بلى البلضان ألاوعوبُت في مُل٘ ال٣غن، و جل٪  اللخا١ بالغ٦ب، بٗضَا ٢ٟؼث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

                                                           
،م .51: بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

مجلت الباخض ،2014-2000جإزحر الؿُاؾت الىلضًت على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، زالٌ الفترة ، (2016)خىخى ُٞىم، ٖؿاوي ؾهام2

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ،الجؼاثغ ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي05الا٢خهاصي، الٗضص ش ؤلَا  .118: م 23/07/2018:  جاٍع

، م .34: ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 
: ، صاع ًاٞا الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، ألاعصن، ممباصيء مباصيء الاكخهاص الجؼئي و الىلي، (2010)زًغ ٣ٖل، ًاؾغ ٖغبُاث4

175.  
، ؤزغ ؤلاهفاق الاؾدثماعي ليل مً اللُاعحن العام و الخام، على الىمى الاكخهاصي في ألاعصن للفترة، (2015)ٖبض الىاٞ٘ الؼععي، ٖا٠َ بُاعؾت5

ت و الا٢خهاصًت ، اإلاجلض 1990-2012 ش https://www.iasj.net: ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2 الٗضص 17، مجلت ال٣ضاؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع إل جاٍع : ؤلَا

 .114:  ، م24/07/2018

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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، خُض حٗخبر الؿُاؾت اإلاالُت و اإلاخمشلت في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 1الٟترة هي التي جلي الخغب الٗاإلاُت الشاهُت

الاؾدشماعي ٞٗالت في الخإزحر ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ ول٨ً بهٟت ظؼثُت هٓغا العجباٍ الىمى 

،ٞاالؾدشماع ًلٗب صواع بًجابُا في ٖملُت الىمى الا٢خهاصي ، مما 2الا٢خهاصي في الجؼاثغ بٗىامل ؤزغي 

ظٗل الضو٫ جلجإ بلُه مً ؤظل الخسلو مً اإلاك٨الث الا٢خهاصًت ٧البُالت و ال٣ٟغ، ٟٞي الضعاؾت  

ذ ٖلى ا٢خهاص اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت للٟترة   جبحن ؤن َىا٥ ٖال٢ت 1980-1970ال٣ُاؾُت التي ؤظٍغ

ت و الىمى الا٢خهاصي و بحن الىمى الا٢خهاصي و الى٣ٟاث  جباصلُت بحن الى٣ٟاث الخ٩ىمُت الاؾدشماٍع

ت مً هاخُت ؤزغي  صلُل ٖلى جإزحر ؤلاهٟا١  الخ٩ىمي ،(12: ، م2008سخغ بيذ خؿً زُاٍ، )الاؾدشماٍع

اصة في الضزل  الاؾدشماعي ٖلى الىمى ألن اهخٗاف الاؾدشماع َى اهخٗاف للُلب ال٨لي و ًترجب ٖلى طل٪ ٍػ

اصة الىمىو . بالخالي ٍػ

ت الا٢خهاصًت ٖلى ؤهه َىا٥ ؤعر٘ مدضصاث ؤؾاؾُت لالؾدشماع وجخمشل في الُلب :  ٢ض ههذ الىٍٓغ

اإلاخى٢٘، الغبدُت، ج٩ال٠ُ ٖىانغ ؤلاهخاط، و ال٣ُىص اإلاالُت ، ٧لها لها ؤزغ ٖلى الاؾدشماع زانت الُلب 

ا  اصة الُلب ًً٘ طل٪ يَٛى اصة الاؾدشماع ، ٞبًز والغبدُت، خُض ؤن الُلب ال٨لي ًدٟؼ اإلايكأث ٖلى ٍػ

ما٫ و التي جُلب الخىؾ٘ في عنُض عؤؽ اإلاا٫، ؤما ُٞما ًسو  ت إلايكأث ألٖا ٖلى الُا٢ت ؤلاهخاظُت الجاٍع

 ٞاالؾدشماع َى اإلاهضع ألامشل و 3اإلاغصوصًت ٞةن الخاٞؼ ٖلى ؤلاهخاط و بالخالي ٖلى الاؾدشماع َى جد٤ُ٣ الغبذ

، التي صعؾذ (AlexiouK2009)الُبُعي لل٣ُمت اإلاًاٞت ؤي ٌٗخبر َى اإلا٩ىن للىاجج، ٣ٞض جىنلذ صعاؾت 

 ً الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و الىمى الا٢خهاصي في ظىىب قغ١ ؤوعبا بلى ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى ج٩ٍى

، و ًم٨ً جلخُو الٗال٢ت 4عؤؽ اإلاا٫ و الاؾدشماع الخام و اهٟخاح الخجاعة ٧لها لها  ؤزغ مىظب ٖلى الىمى 

 :ؤلاًجابُت بحن ؤلاهٟا١ الٗمىمي و الىمى الا٢خهاصي ُٞما ًلي

 

 

 

 

                                                           
1
 Alfred Greiner , Willi Semmler, Gang Gong(2005), The Forces of Economic Growth: A Tim Series 

Perspective ,The journal of Economic History ,vol ,65,No 03, https://www.jstor.orgConsulté le:25/07/2018, 

p:885. 
، م . 142: بً ٖؼة َىاء، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

م3 ت، (2003)لبكحر ٖبض ال٨ٍغ ت و : ، مضازلت يمً اإلالخ٣ى خى٫ جُىع ؤلاهفاق الاؾدثماعي في الجؼائغ وعالكخه باإلاغمضٍو اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

ل، 22/23: جدضًاث اإلاىار الا٢خهاصي الجضًض، ًىم إلhttps://manifest.univ-ouargla.dz ؤٍٞغ ش ؤلَا  .54: ، م 27/07/2018 : جاٍع
4
Alexiou Constantinos(2009), Government Spending and Economic Growth Econometric :Evidence from 

from the South Eastern Europe,  Journal of Economic and Social Research , 111-16,p:12. 
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العالكت ؤلاًجابُت بحن ؤلاهفاق العمىمي و الىمى الاكخهاصي : (I-8)الكيل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

٩اػ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ: اإلاهضع إل، theses.univ-batna.dz:ٖلى اإلاى٢٘ بًمان بٖى ش ؤلَا  .154: ، م 28/07/2018: جاٍع

اصة ؤلاهٟا١ الٗمىمي بما ُٞه الاؾدشماعي ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي خُض ؤهه ٧لما ٧ان حجم   ٍػ

٪ ؤ٢ىي للىمى الا٢خهاصي اصة للى٣ٟاث ٢اصعة ٖلى ظلب ،الى٣ٟاث ؤ٦بر ؤصي طل٪ بلى جدٍغ  خُض ؤن جل٪ الٍؼ

م مً ازخالٝ الا٢خهاصًحن ُٞما بطا ٧ان الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١  جإزحراث بًجابُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي ٖلى الٚغ

الٗمىمي ٌؿاٖض ؤو ٌٗى١ الىمى الا٢خهاصي ، خُض اٞترى بًٗهم ؤن ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت مشل الُغ١ 

اصة اؾدشماعاث ال٣ُإ الخام و عبدُت  ا زٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط، و ٍػ ا ًخى٢٘ هٍٓغ و الاجهاالث و الُا٢ت و ٚحَر

ؼ الىمى الا٢خهاصي و ٨َظا زلو بٌٗ الٗلماء بلى ؤن الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  الكغ٧اث و بالخالي حٍٗؼ

ٌؿاَم بك٩ل بًجاري في الىمى الا٢خهاصي، مً هاخُت ؤزغي ظاص٫ ؤههاع الخ٩ىمت ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 

اص  ض مً حجم يغاثب الخ٩ىمت ؤو الا٢تراى و بٍؼ اإلاغجٟ٘ ٌٗى١ الىمى، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ اعجٟإ الى٣ٟاث ًٍؼ

اصة  بت صزل الٟغص ججٗله ًىٟغ مً الٗمل لؿاٖاث بياُٞت ، و َظا ٣ًلل مً الضزل و الُلب ال٨لي، و الٍؼ يٍغ

اصة  ت، بياٞت بلى ؤن بٍؼ اصة ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط، و ج٣لُل الى٣ٟاث الاؾدشماٍع بت ألاعباح جاصي بلى ٍػ ت لًٍغ اإلاَٟغ

ل اإلاىاعص مً ال٣ُإ مالا٢تراى ًم٨ً مؼاح ة ال٣ُإ الخام و بالخالي الخض مً الاؾدشماع الخام بؿبب جدٍى

اصة حجم ؤلاهفاق العمىمي  ٍػ

 

جىفحر الهُاول 

 ألاؾاؾُت 

 و الؿلع العامت

 جدؿحن البِئت

ت  الاؾدثماٍع

جىفحر الاؾدثماعاث 

 اإلاىاؾبت

جإمحن اإلالىُت 

 الخانت

ٌ جباَا  حعٍى

وجحرة اليكاٍ 

 الاكخهاصي 

مىع اؾخغالٌ 

الثرواث 

ىُت   الَى

جدلُم الاؾخلغاع 

الاكخهاصي و 

جىحُه الىمى 

 الاكخهاصي

 ؤزغ بًجابي على الىمى الاكخهاصي
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حن مشال ؤ٦ضوا ٖلى وظىص ؤزغ لإلهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى  .1ؤلاهخاجي لل٣ُإ الخ٩ىمي ل٨ً ؤٚلب الا٢خهاصًحن ٧ال٨جًز

ت و  غ الاؾدشماعاث اإلاىاؾبت مً قإجها جدؿحن البِئت الاؾدشماٍع غ الؿل٘ الٗامت الىاججت ًٖ جٞى الىمى، ٞبخٞى

. بالخالي جدٟحز الىمى الا٢خهاصي

اصة الى٣ٟاث الٗامت مً قإهه ؤن ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ جإمحن اإلال٨ُت الخانت و حصجُ٘ الاؾدشماع   ٦ما ؤن ٍػ

، ٧ل ما ط٦غ ٌٗخبر آزاعا بًجابُا لإلهٟا١ 2الخام، ألامغ الظي ًيخج ٖىه جىامي في مٗضالث الىمى الا٢خهاصي

لب الدجم اإلاتزاًض لى٣ٟاث الخ٩ىمت ال ٌصج٘ الىمى  الخ٩ىمي و زانت الاؾدشماعي ٖلى الىمى، و ل٨ً ٖلى ألٚا

ل و ٖلُه ٖلى الخ٩ىمت ، (Mahnaz Muhammad, Tasnim Khan ،2017)الا٢خهاصي ٖلى اإلاضي الٍُى

.   حصجُ٘ الاؾدشماع مً زال٫ اإلاغا٢بت بال٣ُإ الخام ؤخؿً مً الٗمل ٦مؿدشمغ مً هٟؿها

I-4-2-6 ؤزغ  ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على الدكغُل  

 ًغجبِ مٟهىم الدكُٛل اعجباَا وز٣ُا بٗىهغ الٗمل، و الظي ٌك٩ل بضوعٍ ال٣اؾم اإلاكتر٥ بحن ٧اٞت 

ت اإلاخاخت في  ٠ُ الُا٢اث البكٍغ ألاوكُت الا٢خهاصًت، ؤما البُالت ٞخٗؼي بلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى حكُٛل و جْى

، و ٢ض حٗضصث ألا٩ٞاع الا٢خهاصًت التي 3بَاع هٓام مخ٩امل ًغاعي البٗض الا٢خهاصي و الاظخماعي ٖلى خض ؾىاء

جىاولذ مىيٕى الٗمل و الهضٝ مىه، ألن الدكُٛل ٌٗخبر مً بحن ؤَم مىايُ٘ الؿُاؾاث الاظخماُٖت الهاصٞت 

. إلاداعبت ال٣ٟغ و ؤلا٢هاء الاظخماعي

ًغجبِ الاؾدشماع بالدكُٛل ، باٖخباع الاؾدشماع ٌك٩ل الغ٦حزة ألاؾاؾُت ألي جىمُت ا٢خهاصًت ، ٞهى اإلادغ٥ 

ألاؾاسخي للىمى الا٢خهاصي، ٞهى ٌؿمذ باؾخدضار مىانب قٛل، ٞمً اإلاٗلىم ؤن ؾُاؾت الدكُٛل جخمشل في 

،مً 4مجمٕى الخضزالث في ؾى١ الٗمل التي تهضٝ بلى جدؿحن آلُاث ٖمله بما ًًمً الخ٣لُل مً ازخالله

٘ مؿخىي و حجم ؤلاهخاط الضازلي، باإلياٞت بلى مؿاَمخه في  ت ألهه ٌٗمل ٖلى ٞع زال٫ اإلاسُُاث الاؾدشماٍع

الخس٠ُٟ مً ؤق٩ا٫ الخبُٗت الا٢خهاصًت ، بياٞت بلى ؤهه ٌؿاٖض ٖلى يمان اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت، بما في 

٘ مً مؿخىي الدكُٛل و ًمخو ظؼء مً البُالت ت،وبالخالي ٞةهه ًٞغ ٞاإلهٟا١ الاؾدشماعي 5طل٪ اإلاىاعص البكٍغ

                                                           
1
Mahnaz Muhammad, Tasnim Khan(2017), Armey Curve Analysis For The Panel of Selected South Aslan 

Economies,Journal of Social Sciences, Humanitiies and Education volume 1,N 2-2 www.ijsshe.com/index, 

Consulté le:28/07/2018,p: 1.  
، م ٩اػ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .153: بًمان بٖى 2 

، البُالت و بقيالُت الدكغُل يمً بغامج الخعضًل الهُىلي لالكخهاص، مً زالٌ خالت الجؼائغ، (2010)هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب3

اث الجامُٗت، م .11: صًىان اإلاُبٖى  
ؾُاؾاث الدكغُل و الىؾاَت في ؾىق العمل في الجؼائغ بحن خخمُت جىفُظ البرامج و مىُم الاؾخجابت الخخُاحاث ؾىق ، (2016)مٗخهم صخى4

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي02: ، ميكىعاث البدض و الٗىإلات و الا٢خهاص ؤلاظخماعي ، الجؼاثغ،الٗضصالعمل ش ؤلَا :  جاٍع

 .33: ، م29/07/2018

، م .16: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 5
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ً عؤؽ اإلاا٫ و جبرػ ؤَمُخه في ٧ىهه حهضٝ ؤؾاؾا بلى  َى ؤخض ؤ٢ؿام ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، ٞهى ًسهو لخ٩ٍى

الث الغؤؾمالُت بلى الضازل ً عؤؽ اإلاا٫ الشابذ و الخدٍى . 1جىمُت الثروة ال٣ىمُت و ج٩ٍى

ا ؤ٦ثر مً البلضان ألا٢ل اهٟخاخا،  ٘ مٗضالث همَى  مً اإلاٗلىم ؤن البلضان ألا٦ثر اهٟخاخا جىمى و بك٩ل ؾَغ

وفي طل٪ بقاعة لالؾدشماع ألاظىبي، ٞأٞا١ الخُىع و ٞغم الخباص٫ جخالءم و َظا الخىظه الا٢خهاصي، َظا 

ٌؿمذ بٟخذ ٞغم للضو٫ الىامُت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلاؼاًا الخىاٞؿُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، و الؿعي بلى 

ا مً الضو٫ ؤصع٦ذ ؤن لالؾدشماع صوع ٦بحر في جض٤ٞ عئوؽ 2ؤلاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي  ، و الجؼاثغ ٦ٛحَر

ض ٞٗالُخه ؤ٦ثر بطا ٧ان مصخىبا بٟىىن و ج٣ىُاث بهخاظُت خضًشت، بياٞت بلى  ألامىا٫ زانت ألاظىبُت، و جٍؼ

ت و جىُٓمُت ٞاث٣ت، مً ؤظل مىا٦بت الخُىعاث الخضًشت ،ٞاالؾدشماعاث حؿاَم في اؾخدضار 3مهاعاث بصاٍع

ت مً  مىانب للكٛل ،و مداعبت ال٣ٟغ و الخس٠ُٟ مً خضجه ، ٣ٞض اجسظث الجؼاثغ مؿاع ؾُاؾت اؾدشماٍع

ؤظل بوٗاف الا٢خهاص و مداعبت البُالت، و التي ٧ان َضٞها ألاؾاسخي اؾخٗاصة الخىاػهاث الا٢خهاصًت اإلا٣ٟىصة، 

ى جل٪ ؤلانالخاث الخ٣ا . و ؾِخم الخُغ١ بلى ؾِىاٍع

٘ ؤلاهخاظُت، ٞهىا   ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ًغج٨ؼ ٖلى ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت بياٞت بلى ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع

ًٓهغ ؤزغ ؤلاهٟا١ ٖلى الدكُٛل، ٞهى ٌؿاَم في ؤلاٞاصة باإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت بإ٢صخى اؾخٟاصة مم٨ىت 

ًخد٤٣ مٗها ا٢تراب الا٢خهاص مً خالت الدكُٛل ال٩امل لجمُ٘ ٖىامل ؤلاهخاط، خُض ٌؿاَم ؤلاهٟا١ 

اصة حجم  اصة الاؾتهال٥، و طل٪ مً زال٫ بٖاصة جىػَ٘ الضزل، ؤو بٍؼ اصة الُلب ال٨لي و ٍػ الخ٩ىمي بٍؼ

ُٟخحن لإلهٟا١ الخ٩ىمي َما ىا جبرػ ْو جىمُت الضزل و اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاٍع و طل٪ مً : الاؾدشماع ، َو

: 4زال٫

 اصة الُلب ال٨لي؛  الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي م٘ ؤلاهٟا١ الخام ًاصي طل٪ بلى ٍػ

  حُٛحر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي جبٗا لخٛحراث الضوعة الا٢خهاصًت، ٞٗىض ٞتراث الغزاء ج٣لو الضولت

اصة ؤلاهٟا١ الخام، و في خالت ال٨ؿاص ًتراظ٘ ؤلاهٟا١  مً بهٟا٢ها و الؿبب في طل٪ ٌٗىص بلى ٍػ

اصة بهٟا٢ها مؿخٗملت ؤصواث مسخلٟت لخم ٌ طل٪ بٍؼ ًل طل٪ والخام مما ًٟغى ٖلى الضولت حٍٗى

 .٧الضًً الٗام و ؤلانضاع الى٣ضي
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زالنــــــــــــت  

 اػصاصث ؤَمُت الضولت و احؿ٘ صوعَا في اليكاٍ الا٢خهاصي مؿخٗلمت في طل٪ ؤصاة ؤلاهٟا١ الٗام ٧ىؾُلت 

ٟه ٖلى ؤهه مبلٜ ه٣ضي ٣ًىم بةهٟا٢ه شخو ٖام بهضٝ  لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها الا٢خهاصًت، الظي ؤظمٗذ حٗاٍع

جد٤ُ٣ هٟ٘ ٖام، و ٢ض جم التر٦حز في َظا الٟهل ٖلى جغقُض الى٣ٟاث الٗامت مً ؤظل الخ٣لُو مً ْاَغة 

. جؼاًض الى٣ٟاث الٗامت التي حٗاوي مجها ظمُ٘ الضو٫ و ما ًترجب ٖجها مً آزاع ٖلى ؤلاًغاصاث الٗامت

 حٗخبر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي الظي َى ؤخض ؤ٢ؿام ؤلاهٟا١ الٗام  مً بحن ؤصواث الؿُاؾت 

ت ججلب الُض الٗاملت  اإلاالُت التي حٗخمض ٖلحها الضولت مً زال٫ جىظُه مىاعص الا٢خهاص بلى ٞغم اؾدشماٍع

ج٣لل مً خضة البُالت، و َى ًغج٨ؼ بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت بياٞت بلى ؤلاهٟا١ ٖلى و

٘ جخُلب ؤمىالا ضخمت مً ؤظل جد٤ُ٣ مٗضالث همى ؤًٞل، ٞبضون البيُت  ٘ ؤلاهخاظُت ، َظٍ اإلاكاَع اإلاكاَع

ا حكمل ظمُ٘ الخضماث التي ج٣ضمها اإلاغا٤ٞ الٗامت  ٞهي ،الخدخُت جهبذ خُاة ألاٞغاص ؤ٦ثر نٗىبت باٖخباَع

. حؿاٖض بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في جدؿحن ألاويإ الاظخماُٖت للؿ٩ان 

م مً  غ الاؾدشماع في مجا٫ البيُت الخدخُت ٖلى الٚغ  وفي َظا الؿُا١ ؾٗذ الجؼاثغ ظاَضة مً ؤظل جٍُى

الخدضًاث التي جىاظهها، و اإلاخمشلت ؤؾاؾا في جغاظ٘ ؤلاًغاصاث الٗامت هدُجت جظبظباث ؤؾٗاع الىِٟ، التي حٗخبر 

ت ٘ الاؾدشماٍع ل اإلاكاَع طل٪ التراظ٘ الظي ؤزغ ؾلبا ٖلى اإلاحزاهُت الٗامت للضولت، ختى ،اإلاهضع ألاو٫ لخمٍى

لها  مً نىضو١ يبِ ؤلاًغاصاث ٘ ا٢خهاصَا و ٖهغهت البيُت الخدخُت مً ،ايُغث بلى  جمٍى ٞما ٖلحها بال جىَى

٣ُا إلاا حسخغ به مً  ً ألاظاهب باٖخباع ؤن الجؼاثغ حٗخبر ٖمال١ البيُت الخدخُت في بٍٞغ ؤظل اؾخ٣ُاب اإلاؿدشمٍغ

. بِئت و مىار مالثم لالؾدشماع و زحراث حؿخىظب الاَخمام ؤ٦ثر مً ؤظل ٚض ؤًٞل

اث جُغ٢ذ بلى مىيٕى الاؾدشماع، ٣ٞض اٖخبر ال٨الؾ٨ُُىن ؤن الىٓام الغؤؾمالي ٢اصع ٖلى   َىا٥ ٖضة هٍٓغ

ىن زلهىا بلى اإلاك٩لت لِؿذ في ٞهم  ٠ُ ال٩امل للمىاعص وؤهه ٌٗخمض ٖلى الضزل، ل٨ً ال٨ُجًز جد٤ُ٣ الخْى

ألا٩ٞاع الجضًضة وبهما الهغوب مً ألا٩ٞاع ال٣ضًمت، ورُٗضا ًٖ الخدلُل ال٨الؾ٩ُي ؤ٦ضوا ٖلى الُلب ال٨لي 

اصة الُلب ٖلى الؿل٘ الغؤؾمالُت وبالخالي اعجٟإ ؤوؤن  اصة في ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي اإلاؿخ٣ل جاصي بلى ٍػ ي ٍػ

بي واٖخبروا ؤن ٖملُت الىمى مدهلت للخٟاٖل بحن  مؿخىي الدكُٛل، بِىما الىُى٦الؾُ٪ ٖٝغ ج٨ٟغحهم بالخجٍغ

اصة ٖغى عؤؽ اإلاا٫ التي جاصي بلى  ً الغؤؾمالي حٗجي ٍػ اصة الخ٩ٍى اصة الؿ٩اهُت، ٍٞؼ الترا٦م الغؤؾمالي والٍؼ

ض الاؾدشماعاث ومً زم ؤلاهخاط ُٞخد٤٣ الىمى الا٢خهاصي . جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة ٞتًز
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  :جمهُــــــــــــــــــــض

     قهضث ظل صو٫ الٗالم مٗضالث بُالت ٢ُاؾُت ، ألامغ الظي ظٗلها جخسظ ٖضة ؾُاؾاث حكُٛلُت مً ؤظل 

مداعبتها، ٞهي جمشل مك٩لت ا٢خهاصًت مؿخٗهُت و م٣ٗضة  ًم٨ً ؤن ًيخج ٖجها ٖضة مكا٧ل اظخماُٖت زانت 

٧الؿغ٢ت و الٟؿاص و الاهدغاٝ ألازالقي  الظي حهضص اؾخ٣غاع الضو٫ و اإلاجخمٗاث و جازغ ٖلى وخضة و جماؾ٪ 

. اإلاجخم٘، ٢ض اَخم بها الٗضًض مً الا٢خهاصًحن مً ؤظل جٟؿحر ؤؾبابها و البدض ًٖ خلى٫ إلاٗالجتها

ٖاهذ و ال جؼا٫ حٗاوي الجؼاثغ مً جل٪ اإلاك٩لت بؿبب جؼاًض الُلب ٖلى مىانب الكٛل،م٘ عجؼ 

م مً الؿُاؾاث ؤلانالخُت  اإلااؾؿاث الٗمىمُت زانت ٖلى اؾدُٗاب َلباث الدكُٛل الهاثلت،ٖلى الٚغ

. الجاصة  التي زايتها مىظ الاؾخ٣ال٫ مً ؤظل اخخىاء مك٩لت البُالت ؤو ٖلى ألا٢ل الخ٣لُل مً خضتها

حٗخبر ؾُاؾاث الدكُٛل وؾُلت في ًض الضولت مً ؤظل بٖاصة الخىاػن في ؾى١ الٗمل، خُض ًالخٔ 

ؤهه في ْل اإلاُُٗاث الا٢خهاصًت الخالُت مك٩ل الدكُٛل لم ًجض خال مىاؾبا له، بضلُل ؤن ؾى١ الٗمل في 

: ، لظا ؾِخم الخُغ١ في َظا الٟهل بلى اإلاداوع الخالُت1البالص ٌٗاوي مً ازخال٫ ٦بحر في الخىاػن 

اع اإلاٟاَُمي للكٛل : اإلابدض ألاو٫  ؤلَا

حصخُو مك٩ل البُالت : اإلابدض الشاوي
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II-1 اع اإلافاَُمي  للكغل ؤلَا

َىا٥ الٗضًض مً الخدىالث التي جازغ ٖلى الا٢خهاصًاث و اإلاجخمٗاث في ظمُ٘ بلضان الٗالم، ٚالبا ما 

ج٩ىن ٖباعة ًٖ مكا٧ل ا٢خهاصًت و التي مً بُجها مٗٓلت البُالت، و بق٩الُت الدكُٛل التي لم جإمً مجها 

ذ بٟترة : الضو٫ الىامُت و ختى اإلاخُىعة ، خُض مغ الٗالم مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بٟترجحن ألاولى ٖٞغ

اث اإلاِٗكت، ؤما (1975-1946)الاػصَاع اصة ٦بحرة في مؿخٍى ، و هي ٞترة جمحزث باهسٟاى مٗض٫ البُالت و ٍػ

الٟترة الشاهُت بضؤث مً مىخه٠ الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، جمحزث بدباَا الىمى، في ؾُا١ اإلاىاٞؿت 

 ، و التي ًخم مداعبتها مً زال٫ بخضار الخىاػن في 1الضولُت اإلاتزاًضة ، مما ؤصي بلى اعجٟإ مٗضالث البُالت

: ؾى١ الٗمل، و في َظا الؿُا١ ؾِخم الخُغ١ في َظا اإلابدض بلى

II-1-1 الكغل  ؾىق 

ٌٗخبر الٗمل الٗىهغ ألاؾاسخي لدك٨ُل الٗالم، باٖخباٍع وؾُلت ؤلاوؿان في ؾُٗه ل٩ُىن زلُٟت في 

، و ٢ض ٖٝغ ٦ٓاَغة بوؿاهُت في الخًاعاث ال٣ضًمت و ٢بل 2ألاعى، ٦ما ؤهه ٌٗخبر مهضعا ل٩ل بهخاط و زغوة

ال٢خه بالدكُٛل ت مٟهىم  الٗمل ٖو ت ؾى١ الٗمل البض مً مٗٞغ . مٗٞغ

II-1-1- 1 بالكغل  اإلافاَُم اإلاخعللت 

خباع للٗامل  ٧ان للخُىع الا٢خهاصي في مسخل٠ اإلاجاالث  و ْهىع مضاعؽ ظضًضة صوع ٦بحر في عص الٖا

٠ُ في الىٓام الا٢خهاصي و حجم  غ مٟهىم الٗمل، ألن اهُال٢ا مىه ًخم جدضًض مؿخىي الخْى وجٍُى

اصة الثروة الجماُٖت ٖلى  الاؾخسضام للُض الٗاملت،٣ٞض ٢ام آصم ؾمُض بخ٣ؿُم الٗمل، مً ؤظل الؿماح بٍؼ

 ؤ٦ض 1662، ٟٞي ٖام 3الٟىع في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ، بطن ٞالٗمل َى ٖامل ؤلاهخاط و هٓام جىػَ٘ الضزل

الٗمل َى ؤب ٧ل زغوة، جماما مشل :"في نُٛت مكهىعة ؤن "  الخؿاب الؿُاسخي "  ، ماؾـولُام بُتيالٗالم 

، و ًم٨ً مً زالله 4صعا ٖلى ٢هغ الُبُٗتاألاعى هي ؤمه، و٢ض اٖخبر ؤن الٗمل البكغي ٖباعة ًٖ وكاٍ ١

ُٟت ؤو مهىت، ؤما انُالخا  ا ٖلى ؤهه ْو ٟه لٍٛى ٞهى طل٪ الجهض : زل٤ بهخاط ؤو ٢ُمت مًاٞت، خُض ًم٨ً حٍٗغ

الجؿضي ؤو اليكاٍ الظي ًبظله ؤلاوؿان مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٞا مُٗىت و الخهى٫ ٖلى ٖاثض مالي مً وعاء 

ا . طل٪ الٗمل، و ٩ًىن بعاصًا و لِـ بظباٍع

                                                           
1
Bertrand Affilé et Christian Gentil Avec la collaboration de Franck Rimbert(2007), Les grandes questions de 

l’économie contemporaine, Editeur : l’Etudiant,  http://academic.fimaktabati.dzConsulté le : 27/08/2018 ,p :07.  
، م2 . 12: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 الخمُحز بحن العمل و الدكغُل  1-1-1-2

َىا٥ جضازل بحن مٟهىم الٗمل و الدكُٛل، ٞالشاوي ٣ًىص بلى ألاو٫، ؤي مً زال٫ ؾُاؾُاث الدكُٛل 

٠ُ، و ًغجبِ ٦الَما باإلاىهب  ُٟت، خُض ًخُاب٤ مٟهىم الدكُٛل م٘ الخْى ًم٨ً الخهى٫ ٖلى ٖمل ؤو ْو

اإلاالي، ل٨ً ًم٨ً ؤن ٩ًىن الازخالٝ بحن الٗمل والكٛل  في ٧ىن ؤن الكٛل ٩ًىن صاثما بم٣ابل مالي ؤما الٗمل 

٢ض ال ٩ًىن ٦ظل٪ ٞغبت البِذ مشال ج٣ىم بٗمل ل٨ً بضون ؤظغ ؤي الكٛل ًم٨ً اٖخباٍع محزة اظخماُٖت ؤي 

ويُٗت اظخماُٖت لليكاٍ في ب٢لُم مٗحن و بلى ٚاًت مضة مُٗىت ؤي َى اؾخسضام ظؼء مً ٖمل اظخماعي 

الدكُٛل لِـ : "ٞةن٣ًHenri et Brunoىم به الٟغص خُض ٩ًىن طل٪ مىاؾب إلاىهب ٖمل، وخؿب حٍٗغ٠ 

ت في  ببؿاَت َى ٨ٖـ البُالت، ولِـ ٣ِٞ الٗمل، ٞالدكُٛل ٖغبت ججغ مٗها ٖضة مخُلباث ٧االؾخمغاٍع

ً، الخ٤ في الخمشُل واإلاكاع٦ت في الخىُٓم الجماعي،  تراٝ بالخإَُل، اإلاغجب، الخُٗحن، الخ٩ٍى الٗمل، والٖا

ٗض الدكُٛل ٢اٖضة الٗمل غ وجدؿحن وجغ٢ُت الٗمل،َو ٗخبر طو ؤَمُت ٦بحرة في الٗمل ٧ىهه ؤؾاؽ جٍُى ،بطن 1َو

  .اهُال٢ا مما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن َىا٥ جضازل ٦بحر بحن الٗمل والكٛل وال ًىظض ازخالٝ بُجهما 

II-1-1-3مفهىم ؾىق العمل   

 ٣ًىم ٢اهىن الٗغى و الُلب ٖلى قغح الٓىاَغ الا٢خهاصًت التي جازغ ٖلى الخُاة الُىمُت، و ًمشل ؾى١ 

الٗمل هٕى مً ؤهىإ ألاؾىا١ الا٢خهاصًت، التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗغى و الُلب، ٞهى اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي 

غ ٞحهم قغوٍ الٗمل  ، خُض الٟئت ألاولى جمشل ألاشخام اليكُُحن الظًً جخٞى ُٞه َالبىا الٗمل م٘ ٖاعيٍى

و ًبدشىن ٖىه و ال ًجضوهه، ؤما الٟئت الشاهُت جخمشل في ٧ل اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو الخانت التي حؿمذ بةُٖاء 

حن َما.ٞغنت ٖمل  ٤ قَغ : ٣ً2ىم ؾى١ الٗمل بةخهاء ال٣ىة الٗاملت الغاٚبت في الٗمل ٞو

  جدضًض ويُٗت الٗامل و مضي اؾخٗضاصٍ للٗمل مً زال٫ وي٘ مٗاًحر زابخت و ص٣ُ٢ت خؿب

٤ مٗاًحر مً بُجها ىلىظُت للٗامل ، ورٗضَا ًخم ظم٘ البُاهاث و جهيُٟها ٞو ت والٟحًز : ال٣ضوعاث ال٨ٍٟغ

الث و اإلاهاعاث الٗلمُت؛  الؿً، الجيـ، الخسهو، واإلاَا

  ج٣ىم الهُئاث اإلاسخهت بةخهاء حجم الٗمالت اإلاخاح، مً زال٫ ج٣ضًم البُاهاث التي حؿمذ

خماص ٖلى الضًىان .بدصخُو الىيُٗت الخالُت والخيبا الخخُاظاث اإلاؿخ٣بل و في الجؼاثغ ًخم الٖا

ت خى٫ الدكُٛل جي لإلخهاء الظي ٌُٗي جد٣ُ٣اث ؾىٍى . الَى

                                                           
ت في الدكغُل في الجؼائغ في آفاق ، (2013)ال٣ىُعي ٖؼ الض1ًً ، ؤَغوخت  لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، 2017ؤزغ الؿُاؾت الاؾدثماٍع

لي ، الكل٠، الجؼاثغ ٚحر ميكىعة، م م:ه٣ىص، مالُت وبىى٥: جسهو  .90-89: ظامٗت خؿِبت بً بٖى

، م .58: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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اث٠، ٣ًاؽ بخض٣ٞاث ال٣ىي الٗاملت ٣ًى٫ ٧ل      ؾى١ الٗمل ًخمحز بضًىام٨ُُت جدى٫ مؿخمغ في ٩َُل الْى

ُٟت ًخم 10.000ؤن الخ٣ضًغاث حكحر بلى ؤن ما مخىؾُه خىالي  (p :14Braquet, Frédéric,2014  )مً   ْو

اث٠ ٧ل ٖام، باإلا٣ابل ًخم بوكاء %٣ٞ15ضاجها في الُىم، ؤي ما ٢ُمخه   ٞغنت 10.000 مً بظمالي مسؼون الْى

ٖمل ٧ل ًىم، صلُل ٖلى خضور حٛحراث و جدىالث صاثمت في ؾى١ الٗمل بياٞت بلى وظىص مىاٞؿت مً ٢بل 

٠ُ التي ًخم مىدها وجٟاوتها مً ماؾؿت بلى ؤزغي  . اإلااؾؿاث الٗاعيت للٗمل مً زال٫ قغوٍ الخْى

II-1-2 هظغة عامت عً ؾُاؾت الدكغُل 

تهضٝ الؿُاؾت الدكُٛلُت بلى مٗالجت مٗضالث البُالت التي حؿخسضمها الضو٫ ٚالبا ٖىض جٟا٢م 

مك٩لت البُالت، زانت م٘ الخىظه ال٢خهاص الؿى١، مً ؤظل بٖاصة الخىاػن في ؾى١ الٗمل ، جل٪ الؿى١ 

 ٠ُ ؼ ؾُاؾت الخْى التي جبدض ًٖ َالب ٖمل مغها و ظاَؼا للخإ٢لم م٘ الخٛحراث اإلاؿخمغة مً  ؤظل حٍٗؼ

 .ومىا٦بتها للؿى١ الٗاإلاُت

II-1-2-1 مفهىم ؾُاؾت الدكغُل 

جخُلب الخُٛحراث في ال٣ىي الٗاملت ؾُاؾاث مدضصة لضٖم الخ٠ُ٨ م٘ زهاثو الىاؽ الخخُاظاث 

٠ُ وكُت ، مً زال٫ ؾُاؾاث جْى ٠ُ، ؾىاء مً خُض ال٨م ؤو الىٕى ، ٞالدكُٛل َى جم٨حن الصخو 1الخْى

مً الخهى٫ ٖلى الٗمل و الاقخٛا٫ به في مسخل٠ ألاوكُت الا٢خهاصًت بٗض خهىله ٖلى ٢ضع مٗحن  مً 

ً ؤي ؤهه اؾخسضام ٢ىة ٖمل جخٗاعى م٘ البُالت ب، الخإَُل و الخ٩ٍى ، ؤما ؾُاؾت الدكُٛل ٞهي حٗجي 2الخضٍع

٦ما ؤجها حٗٝغ ٖلى . ؤظل زل٤ ٞغم ٖمل للبُالحن مجمٕى البرامج و اإلاىاهج اإلاخبٗت مً ٢بل الضو٫ مً

ت مً ؤلاظغاءاث التي جهمم و جُب٤ ٖلى مؿخىي ٧ل مً ؾُاؾاث الا٢خهاص ال٨لي "ؤجها ٖباعة ًٖ مجمٖى

والؿُاؾاث ال٣ُاُٖت، ًٞال ًٖ ؾُاؾت ا٢خهاص الؿى١ بدُض ٩ًىن الهضٝ مً َظٍ ؤلاظغاءاث ؤن حكتر٥ 

غ و جدؿحن ٞغم الٗمل ٧3ل ؾُاؾت مً الؿُاؾاث اإلاظ٧ىعة في الجهىى بالدكُٛل ، ٞهي تهضٝ بلى جٍُى

ا و بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصيو . ٩َُلت الا٢خهاص بياٞت بلى مداولت ج٣لُو مٗضالث البُالت و الخض مً آزاَع
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II-1-2-2 العىامل اإلاازغة في حجم الدكغُل 

مً مهام ؾُاؾت الدكُٛل َى ؤلاههاٝ و الخض مً ال٣ٟغ، و الؿعي بلى الخىاػن بحن ؤَضاٝ الىمى 

ت مً الٗىامل التي جازغ في حجم الدكُٛل و الٗمالت،  الا٢خهاصي و الٗضالت الاظخماُٖت، بال ؤهه َىا٥ مجمٖى

. ما َى ا٢خهاصي، ؾُاسخي و اظخماعي: وحٗغ٢ل ؾُاؾاث الدكُٛل اإلاخبٗت و التي مً بُجها

العىامل الاكخهاصًت -1

اث ؤلاهخاظُت، و ٢غاعاث الاؾدشماع و ٦ظل٪ ؾُاؾت  هي ٖباعة ًٖ ٖىامل جغجبِ زانت بمؿخٍى

: الدكُٛل و ًم٨ً ط٦غ ؤَمها ُٞما ًلي

اث ؤلاهخاحُت : ؤوال مؿخٍى

حٗبر ؤلاهخاظُت ًٖ حجم ؤلاهخاط باإلا٣اعهت م٘ ٖىامله، ؤي ؤجها حٗبر ًٖ حجم ؤلاهخاط م٣اعهت بالخ٩لٟت 

الىاججت ٖىه َظا مً الىاخُت الُٗيُت، ؤما مً الىاخُت الى٣ضًت ٞهي ج٣اؽ بغ٢م ؤٖما٫ اإلااؾؿت ؤو ال٣ُمت 

و مً َظا اإلاىُل٤ ٞةن ٚالبُت الضو٫ التي ج٩ىن بها بهخاظُت ٦بحرة 1اإلاًاٞت م٣اعهت ب٨خلت ألاظىع ؤو بٗضص الٗما٫

اث  اث مىسًٟت و ٧ل ما ٧اهذ ؤلاهخاظُت ؤ٢ل ٧لما ٧اهذ مٗضالث البُالت مغجٟٗت و مؿخٍى جد٤٣ مؿخٍى

اصة  الدكُٛل مىسًٟت، ألن ؤلاهخاظُت جاصي بلى جسٌُٟ ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث، و اهسٟاى ألاؾٗاع ًاصي بلى ٍػ

اصة  اصة َظٍ ألازحرة ٌؿمذ بٍؼ اصة ألاعباح و ٍػ اصة الخض٤ٞ الى٣ضي الضازل و ٍػ الُلب وػٍاصة اإلابُٗاث، و بالخالي ٍػ

. الُض الٗاملت لخ٨ش٠ُ ؤلاهخاط، و َظا ما ؤ٦ضجه الٗضًض مً الخجاعب الضولُت 

كغاعاث الاؾدثماع : زاهُا

حٗخمض ٢غاعاث الاؾدشماع ٖلى مؼط ٖىامل ؤلاهخاط مً ماصة ؤولُت و ًض ٖاملت بياٞت بلى ج٩لٟت ألاظىع، 

اصة و جسٌُٟ الاؾدشماع مغجبِ باإلا٣ضعة اإلاالُت لخُُٛت ج٩ال٠ُ الاؾدشماع، بياٞت بلى الؿلى٥  خُض ؤن ٍػ

 خُض ًالخٔ في الجؼاثغ ؤهه َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الاؾدشماع و حجم ،الاؾتهال٧ي للؿ٘ و الخضماث

الدكُٛل خُض بالغظٕى بلى ؾِىاعو ؤلانالخاث الا٢خهاصًت اإلاخبٗت مً َٝغ الضولت ًالخٔ ؤهه بًٟل 

ت بلٛذ مىانب الكٛل  ض 2 مىهب ٖمل114.500اإلاجهىصاث الاؾدشماٍع  ،و بالخالي بؼاًضة حجم الاؾدشماع ًٍؼ

. حجم الُض الٗاملت 

 

                                                           
، م .161: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 
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ؾُاؾاث الدكغُل : زالثا

ت جغاظٗذ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي و جم ٣ٞضان  هدُجت للخٛحراث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت الجظٍع

الٗضًض مً مىانب الكٛل و َظا ٧له مً آزاع ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت التي مؿذ البلضان الٗغبُت ٧لها، و جم 

حُٗل الٗضًض مً ٖملُاث ؤلاهخاط و جغاظ٘ الاؾدشماعاث، َى ألامغ الظي ػاص مً مٗضالث البُالت بؿبب 

ذ الجماعي للٗما٫ و ٚل٤ و بٞالؽ اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت، و مً ؤظل الجهىى باال٢خهاص ؾٗذ ٧ل صولت  الدؿٍغ

اصة مٗضالث الىمى  غ َاصٞت بلى ٍػ ت  مالثمت و ٞٗالت إلاىاظهت طل٪ الىا٢٘ اإلاٍغ بلى اٖخماص ؾُاؾاث جىمٍى

الا٢خهاصي و مىاظهت ْاَغة البُالت اإلاخىامُت، و ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ حٗخمض الضولت ٖلى هٓام مٗلىماث ٢ىي 

خباع ٖىض حؿُحر البرامج  ٩ُل البُالت الؿاثضة مً ؤظل ؤزظَا بٗحن الٖا ٌؿمذ لها بةخهاء ٖضص البُالحن َو

اصة  اصة في الىاجج اإلادلي، و بالخالي جاصي بلى ٍػ اصة َظٍ ألازحرة ًاصي بلى ٍػ ت، ألن ٍػ ت الاؾدشماٍع ؤلانالخُت الخىمٍى

اصة الاؾدشماعاث  ؤَم ٖامل في همى الا٢خهاص  اصة صزل ألاٞغاص، ألن ٍػ . في وؿبت الٗمالت و مىه ٍػ

الخجاعب  وومً ؤظل جىؾُ٘ ٢اٖضة الدكُٛل،٣ٞض اٖخمضث الجؼاثغ ٖلى الٗضًض مً الىماطط

الا٢خهاصًت قملذ ظمُ٘ اإلاُاصًً الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت مً ؤظل اللخا١ باال٢خهاص الٗالمي، 

اصة الخىمُت الا٢خهاصًت جي، ومً ؤظل ٍػ خماص ٖلى آلُاث و ؤظهؼة مخٗضصة الىؾاثل إلوٗاف الا٢خهاص الَى . بااٖل

٘ مٗضالث همى الاؾدشماع و ظلب الُض الٗاملت، مً زال٫ الاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُاٖاث  ٣ٞض ؾٗذ بلى ٞع

التي حكٛل الُض الٗاملت ب٨ثرة ٧البىاء و الخضماث الاظخماُٖت ،و ٦ظل٪ جضُٖم الٗمل اإلا٣اوالحي و جىمُت عوح 

اإلا٣اوالجُت لضي الكباب، بياٞت بلى مىذ ال٣غوى اإلاهٛغة  الظي ٌٗخبر وؾُلت إلاؿاٖضة ألاٞغاص و مداعبت 

ُت با٫ ٘ اإلاهٛغة الخٞغ ل اإلاكاَع َالت و التهمِل و ج٣لُل آلاٞاث الاظخماُٖت مً زال٫ مؿاٖضة الكباب في جمٍى

ت اإلاجزلُت ،بياٞت بلى بغامج الدكُٛل ٣ٗ٦ىص ما ٢بل الدكُٛل، و ؾٗحها بلى اجساط بظغاءاث  ما٫ اليؿٍى و ألٖا

. بلخ....حٗضًل ٢اهىن الخ٣اٖض اإلاب٨غ

العىامل الاحخماعُت - 2

زانت ما ًخٗل٤ بٗضص الؿ٩ان و الىمى الضًمٛغافي، خُض ؤجها ،هي ٖىامل مغجبُت بالجاهب البكغي 

٣ت مباقغة في حجم الدكُٛل، ألهه ٖىض خضور اهٟجاع ؾ٩اوي ًاصي طل٪ بلى ٖضم ٢ضعة الضولت ٖلى  جازغ و بٍُغ

اؾدُٗاب َلباث الٗمل اإلاتزاًضة زانت باليؿبت للٟئت اليكُت التي حٗغى َلباث الٗمل في الؿى١ ، و بالخالي 

جهٗب اإلاىاعهت بحن الىمى الا٢خهاصي و همى الُلب في ؾى١ الٗمل ، و الجؼاثغ قهضث مٗضالث همى صًمٛغافي 

٘ مً ظهت و اعجٟإ  مغجٟٗت ألامغ الظي ػاص مً خضة البُالت بؿبب ازخال٫ الخىاػن بحن الىمى الؿ٩اوي الؿَغ

ض مً ح٣ُٗض مك٩ل البُالت،  اصة الٟئت اليكُت ًٍؼ مٗضالث البُالت مً ظهت ، و ه٣و مىانب الكٛل، ألن ٍػ

وػٍاصة الىمى الضًمٛغافي جاصي بلى جغاظ٘ ههِب الٟغص مً ؤلاهٟا١ ٖلى الخٗلُم و الصخت  و مسخل٠ الخضماث 
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الٗمىمُت، لظا ٌؿخىظب الٗمل ٖلى زل٤ مىانب للكٛل و زل٤ ٞغم الٗمل اإلاىخجت الؾدُٗاب الضازلحن 

ت اصاث الؿ٩اهُت اإلادؿاٖع ا بلى ؾى١ الٗمل و طل٪ هدُجت الٍؼ .   ؾىٍى

العىامل الؿُاؾُت -3

اع الٗام للخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت، و الخغؽ ٖلى مٗالجت  للضولت صوع ٞٗا٫ في عؾم ؤلَا

اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت، و ٨ًمً صوع الضولت في مجا٫ الدكُٛل في بٗض الاؾدشماعاث و اؾخدضار اإلااؾؿاث، 

خُض ؤن زل٤ البِئت الا٢خهاصًت اإلاىاؾبت لجلب الاؾدشماع ٌؿخىظب ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث و التي مً بُجها 

حر الخىاٞؼ الالػمت  و َىا ًٓهغ الضوع الىاضر للضولت في اإلاجا٫ 1بنالح الؿُاؾاث و اإلااؾؿاث و جٞى

الا٢خهاصي زانت  ُٞما ٌٗٝغ بمجا٫ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ، باإلا٣ابل جلٗب الٓغوٝ و ألاخضار الؿُاؾُت 

صوعا َاما في زل٤ البُالت و الؿبب عاظ٘ بلى ٖضم الاؾخ٣غاع ألامجي و جى٠٢ عجلت اليكاٍ الا٢خهاصي، في 

ال٨شحر مً ال٣ُاٖاث، مما ًجٗل الضولت جى٤ٟ ألامىا٫ مً ؤظل قغاء ألاؾلخت و ج٨ش٠ُ الخجىُض، ألن خضور 

الخغوب و اإلاساَغ الؿُاؾُت  ًازغ ٖلى الا٢خهاص الٗام و ٌٗغ٢ل عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت، مما ًدض مً 

ض مً خضة البُالت و اهدكاع آلاٞاث الاظخماُٖت  اَخمام الضو٫ باالؾدشماعاث و زل٤ مىانب الكٛل مما ًٍؼ

. بلخ.....

II-1-3 ؤَضاف ؾُاؾت الدكغُل و ؤهىاعها 

حٗبر الؿُاؾت الا٢خهاصًت ًٖ جهٝغ ٖام للؿلُاث الٗمىمُت وإ، ميسجم و َاصٝ ًخم ال٣ُام به 

 ومً بحن ؤَضاٝ جل٪ الؿُاؾاث َى البدض ًٖ الدكُٛل ال٩امل، بمٗجى الاؾخٗما٫ 2في اإلاجا٫ الا٢خهاصي

ت ألامىع الٗال٣ت اإلاخٗل٣ت بالدكُٛل  اث مً ؤظل حؿٍى ال٩امل لٗىامل ؤلاهخاط، خُض ٩ًىن الدكُٛل مً ألاولٍى

. و الخض مً البُالت 

II-1-3- 1 ؤَضاف ؾُاؾت الدكغُل 

حٗمل الضولت ٖلى ج٨ش٠ُ بغامج الدكُٛل مً ؤظل جدؿحن ويُٗت الكٛل، ٩ٞل ؾُاؾت جٓهغ ٢ُمت 

بٗضَا الاؾتراجُجي مً ألاَضاٝ اإلاؿخمضة مجها و التي ًخم جد٣ُ٣ها ٖلى ؤعى الىا٢٘، و مً بحن ؤَضاٝ 

: 3الدكُٛل ًظ٦غ

                                                           
ً الٗابضًً مٗى، مبرو٥ ؾاخلي1 ، ٧لُت 11، مجلت صٞاجغ الؿُاؾت و ال٣اهىن، الٗضص ؾُاؾاث الدكغُل في الجؼائغ و ؾبل خىهمتها، (2014)ٍػ

إلhttps://platform.almanhal.com:الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الٗغري بً مهُضي ؤم البىاقي، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا :  جاٍع

 . 08:  ، م02/09/2018

،م .29: ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

ت في الخىمُت و الخسُُِ ، (1982)ٖبض الل٠ُُ بً ؤقجهى اث الجامُٗت، م1980-1962الخجغبت الجؼائٍغ .125:، صًىان اإلاُبٖى
3
 

https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/


 

 
77 

 و بٖضاص ال٣ىي الٗاملت مً ؤظل جد٤ُ٣ جإَُل منهي و ا٦دؿاب مهاعة في ألاصاء؛ ً  ج٩ٍى

 اصة الىاجج ال٣ىمي؛ اصة الضزل الٟغصي، و ٍػ ٘ مً اإلاؿخىي اإلاِٗصخي مً زال٫ ٍػ  الٞغ

  ت ازخُاع حر ٞغم الٗمل ل٩ل مىاًَ في ال٣ىة الٗاملت الغاٚبت في الٗمل مً ؤظل ٦ٟاًت خٍغ جٞى

 الٗمل ؛

 يبِ ؤؾالُب و مىاُٖض الخدؿِىاث بك٩ل ال ًازغ ٖلى ال٣ىي الٗاملت بٗض حُُٗجها .

حر ؤظغ مالثم " ٖلى ٢1919ض هو صؾخىع مىٓمت الٗمل الضولُت ؾىت  الى٢اًت مً البُالت و جٞى

حر صزل "للمِٗكت ، اإلاالخٔ ؤن ؾُاؾت الدكُٛل جغ٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى الخ٣لُل مً مٗضالث البُالت اإلاخٟا٢مت وجٞى

لألٞغاص ، ٞهي تهضٝ ؤؾاؾا بلى جد٤ُ٣ هىاجج الدكُٛل ٦ٛاًت ؤؾاؾُت لال٢خهاص ال٨لي خؿب مىٓمت الٗمل 

: ن جبُان زُىاث ٖملُت نى٘ ؾُاؾاث الدكُٛل مً زال٫ اإلاسُِ الخالي٥الضولُت، و ًم

مغاخل و زُىاث عملُت نىع ؾُاؾاث الدكغُل : (II-1)الكيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىُت صلُل اؾترقاصي: اإلاهضع إلhttps://www.ilo.org: ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي (2013)مىٓمت الٗمل الضولُت، ؾُاؾاث الدكُٛل الَى ش ؤلَا :  جاٍع

 .40: ، م05/09/2018

٤ ؾبٗت مغاخل و ج٩ىن ٧الخالي  :٢ض بُيذ مىٓمت الٗمل الضولُت بإن ٖملُت الدكُٛل جخم ٞو
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مغخلت ؤلاعضاص  : ؤوال

ضاص حٗمض الضولت بلى جدضًض الهضٝ ألاؾاسخي مً قغوٖها في اجساط ؾُاؾت  مً زال٫ مغخلت ؤلٖا

الدكُٛل ، بدُض جخم ٖملُت الخسُُِ بلى اإلاىاعص الالػمت للخغؽ ٖلى هجاح ؾُاؾتها و جىُٟظَا ، و حؿُحر 

البرهامج ٦خدضًضَا لدؿلؿل البرامج و بخهائها للمبالٜ اإلاالُت التي جسههها ل٩ل بغهامج و اإلاضة الؼمىُت 

اث بياٞت بلى اٖخماص و نُاٚت الىهىم  الالػمت لظل٪، بمٗجى بٖضاص اإلاحزاهُاث مؿب٣ا، م٘ جغجِب ألاولٍى

٪ ؾُاؾت الدكُٛل . ال٣اهىهُت الالػمت لخدٍغ

مغخلت جدضًض اإلاكيلت ؤو اللًُت : زاهُا

اث الٗمل  إل ٖلى الى٣اثو و جدضًض ؤولٍى هي مغخلت ًخم مً زاللها صعاؾت ؾى١ الٗمل ، و ؤلَا

اإلاؿخ٣بلُت، م٘ بٖضاص بُان ص٤ُ٢ لل٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بؿى١ الٗمل، و عنض اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت ًٖ ٖضص 

البُالحن و جدضًض ؤبغػ اإلاخٛحراث اإلاازغة في ؾى١ الٗمل ،ختى بن جُلب ألامغ بظغاء البدىر ًٖ ؾُاؾاث 

 ٠ُ الدكُٛل،زانت ؾُاؾاث الا٢خهاص ال٨لي ٦ؿُاؾاث جدؿحن مؿخىي الاؾدشماع وؾُاؾاث الخْى

ُضة بإويإ الدكُٛل و صعاؾت الٗغا٢ُل و ت الَى ب و ؾُاؾت ؾى١ الٗمل الٟٗا٫، و الخغؽ ٖلى اإلاٗٞغ الخضٍع

٤ ناوٗىا ٢غاعاث ؾُاؾت الدكُٛل . التي ًم٨ً ؤن ج٠٣ في ٍَغ

الهُاغت : زالثا

هي مغخلت ًخم مً زاللها بٖضاص بُان بال٣ًاًا التي ًخٗحن ٖلى مخسظي ال٣غاع ؤن ًدضصوا زُاعاث 

اتها غ بغامج 1الؿُاؾت الٗامت ججاَها و جغجِب ؤولٍى ت مً ٚاًاث الدكُٛل مً ؤظل جٍُى و نُاٚت مجمٖى

الكٛل وجدضًض مسخل٠ ال٣ًاًا التي ؾُجغي جىاولها في ؾُاؾت الدكُٛل، م٘ الٗمل ٖلى جدضًض مسخل٠ 

. البضاثل و الخُاعاث مً ؤظل مٗالجت مكا٧ل الدكُٛل 

مغخلت اإلاهاصكت و الاعخماص : عابعا

خماص مً ٢بل اإلاؿاولحن ٖلحها مً ؤظل  بٗض مىا٢كت ؾُاؾت الدكُٛل جإحي مغخلت اإلاهاص٢ت و الٖا

خم جىُٟظَا مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت بٗض جغظمتها في ق٩ل بُان ؤو  اإلاىا٣ٞت ٖلحها واٖخماصَا ٢اهىهُا ٍو

خباع يمً  مغؾىم جىُٟظي لُُٗى لها الُاب٘ الغؾمي وجىٟظ مً ٢بل الجهاث الخ٩ىمُت، و ؤزظَا بٗحن الٖا

ىُت . بغامج الخىمُت الَى

                                                           
، م .42: مىٓمت الٗمل الضولُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 
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ُت الكٗب و اإلاىاَىحن بما اجسظجه الضولت مً بظغاءاث مً زال٫ ٖملُت الاجهاالث  و جخم ٖملُت جٖى

غى مىانب الكٛل اإلابرمجت و اإلاسُُاث اإلاغاص  الم ٖو في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ومسخل٠ وؾاثل ؤلٖا

ا للبُالحن و ٖغى مسخل٠ ؤٚغاى الؿُاؾت و مجالتها  حَر . جىُٟظَا وبخهاء ٖضص مىانب الكٛل اإلاخى٢٘ جٞى

مغخلت البرمجت واإلاىاػهت : زامؿا

ت التي ًخم مً زاللها جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت لخُُٛت  ٖملُت البرمجت جخم بةٖضاص اإلاىاػهت الؿىٍى

ل ؤي حجم ؤلاًغاصاث اإلاالُت اإلاخاخت مً ؤظل ججىب عجؼ  خباع ٢ضعة الخمٍى ت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا البرامج الخىمٍى

، وألن اإلاىاعص 1اإلاىاػهت م٘ الخإ٦ُض ٖلى يغوعة الخهيُ٘ في بَاع الخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت الكاملت

٘ الى٣ٟاث الاظخماُٖت ٧الخٗلُم و الصخت  اث في جىَى خباع ألاولٍى اإلاالُت اإلاخاخت مدضوصة جإزظ الضولت في ٖحن الٖا

ضم الاؾخ٣غاع ؤي ؤجها  زانت و ؤن الضو٫ الىُُٟت ٧الجؼاثغ حٗخمض ٖلى الٗىاثض الىُُٟت التي جدؿم بالخظبظب ٖو

جى٤ٟ في بَاع اإلا٣ٗى٫ وجغقُض للى٣ٟاث الٗامت و اٖخماص هخاثج الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت، ووي٘ ٧ل ؤلاظغاءاث 

ؼ ال٣ضعاث اإلاالُت الالػمت . وألاؾالُب التي حؿمذ بمباقغة ؾُاؾت الدكُٛل مً زال٫ حٍٗؼ

مغخلت الخىفُظ و اإلاغاكبت : ؾاصؾا

ا مغخلت مغا٢بت و جلخُو ل٩ل اإلاغاخل الؿاب٣ت،  م٨ً اٖخباَع جإحي مغخلت الخىُٟظ في اإلاغجبت الؿاصؾت ٍو

خماص  ٞهىا ٩ًىن ال٣غاع الجهاجي بدىُٟظ الؿُاؾت اإلابرمجت، و لًمان الخىُٟظ الجُض لؿُاؾت الدكُٛل ًخم الٖا

: 2ٖلى الٗىانغ الخالُت

 يمان الخيؿ٤ُ بحن الىػاعاث؛ 

 ، نُاٚت ؤو مغاظٗت الىهىم ال٣اهىهُت 

 اء بالتزاماث الضولت اإلاالُت  .الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلاىاعص اإلاالُت ٢اصعة ٖلى الٞى

مغخلت الخلُُم : ؾابعا

٣ت للمغا٢بت  هي آزغ مغخلت مً زُىاث ٖملُت نى٘ ؾُاؾت الدكُٛل، ٞٗملُت الخ٣ُُم حٗخبر ٍَغ

والخإ٦ض مً ؤن الؿُاؾت التي جم اهتهاظها ٢ض خ٣٣ذ ؤَضاٞها، َىا ج٩ىن ٖملُت م٣اعهت بما جم جسُُُه وما جم 

خماص ٖلى هخاثج و جدلُالث مسخل٠  الخىنل بلُه ٞٗال مً زال٫ اؾخسضام ؤؾالُب البدض الٗلمي بااٖل

ىا ٖلى جىُٟظَا و الخإ٦ض بطا ما جم جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغظىة ٞٗال زال٫ مغاخل مُٗىت مً  اإلاؿاولحن الظًً ؤقٞغ

جىُٟظَا وجدضًض ألاؾباب والٗغا٢ُل التي ٧اهذ آلذ صون جد٤ُ٣ ألاَضاٝ بن وظضث مً ؤظل اجساط الخضابحر 

                                                           
، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الٗغبُت، ٖمان، الخىؾع اإلاالي و اججاَاث الؿُاؾت اإلاالُت، (2016)مدمض ٚالي عاهي الخؿُجي1

 .95: ألاعصن،م

، م .46: مىٓمت الٗمل الضولُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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الالػمت مً ؤظل جٟاصحها مؿخ٣بال و اؾخدضار َغ١ و م٣اوالث ظضًضة حؿمذ بدكُٛل صاثم وججىب الخلى٫ 

. اإلاا٢خت التي حٗخبر بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ اإلاٗالجت الا٢خهاصًت و الٟٗلُت إلاك٩ل البُالت

ت مً وعاء ؾُاؾت الدكُٛل بلى جدؿحن مؿخىي الاؾدشماع اإلادلي و ألاظىبي  حؿعى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

وجد٤ُ٣ مٗضالث همى ا٢خهاصي مغجٟٗت زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث الىاجج ًٖ ال٣ُاٖاث اإلاىلضة للكٛل الؾُما 

٢ُإ الخضماث و البىاء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت َظا و ؤن بؾتراجُجُت الدكُٛل حٗخبر م٩ىن ؤؾاسخي مً 

ؼ الٗمل الالث٤ و زل٤ مىانب ؤ٦ثر  بؾتراجُجُت الخىمُت الكاملت التي حؿعى بلى الخض مً ال٣ٟغ مً زال٫ حٍٗؼ

. بهخاظُت  وبقغا٥ ألاٞغاص في الخُاة الاظخماُٖت

II-1-3- 2ؤهىاع ؾُاؾت الدكغُل  

ض مً ٞغم الٗمل ألن مك٩ل البُالت ٌٗخبر مً ؤ٦بر  حر اإلاٍؼ   حٗمل ؾُاؾت الدكُٛل ٖلى جٞى

ت التي جىاظه الضو٫ الٗغبُت ظمٗاء و الجؼاثغ زانت، ألجها جخمحز بمٗضالث بُالت ؤٖلى في  الخدضًاث الخىمٍى

الٗالم، وؤؾىا٢ها جخٗغى بلى ظملت مً الخدضًاث التي ح٨ٗـ ز٣لها ٖلى ٞغم الدكُٛل، و ٢ض مغ الا٢خهاص 

:  1الجؼاثغي ٢بل ؤلانالح خؿب ؤعاء بٌٗ اإلادللحن بشالر مغاخل عثِؿُت

جم ٞحها عؾم اإلاٗالم الؿُاؾُت الا٢خهاصًت مً زال٫ التر٦حز ٖلى بٖاصة بنالح ما جم جضمحٍر مً : اإلاغخلت ألاولى

َىا بضؤ الخسُُِ ٞٗال للخىمُت وؤلانالح الا٢خهاصي مً زال٫ ؤما في اإلاغخلت الثاهُت ٢بل اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي، 

ت جخٟاوث في مغاخلها الؼمىُت واإلابالٜ اإلاالُت اإلاسههت لها و التي ؾِخم عنضَا الخ٣ا، بطن  حؿُحر بغامج جىمٍى

اصة الاؾدشماعاث زانت الهىاُٖت التي ججاوػث  .  في اإلاخىؾِ%50هي مغخلت جمحزث بٍؼ

جدضص بٓهىع ألاػمت الا٢خهاصًت ؤي م٘ مىخه٠ الشماهِىاث ؤًً اجسظث الضولت بنالخاث ؤما اإلاغخلت الثالثت 

ُت زال٫ ٞتراث مخٟاوجت و جىلُض َا٢اث بهخاظُت َامت في ال٣ُإ الٗام، ألامغ الظي ٢لو مٗض٫ البُالت  ْٞغ

 .1967 ؾىت %33 بٗضما بلٜ 1989ؾىت %16بلى 

مً اإلاٗلىم ؤهه ٖىض ٞكل الؿُاؾت الا٢خهاصًت ؤو اهتهاط ؾُاؾت ٚحر ٞٗالت ًازغ طل٪ ؾلبا ٖلى 

الا٢خهاص،زانت ٖلى مٗض٫ البُالت و الىاجج  ؤلاظمالي، لظا َىا٥ ٖضة ؤهىإ لؿُاؾت الدكُٛل ًخم بجباٖها 

لدصجُ٘ ؤلاهخاط الٗام و الخام م٘ جدؿحن مغصوصًخه ٞهي جمشل الىظه اإلا٣ابل لؿُاؾت م٩اٞدت البُالت، مً 

حن لؿُاؾت الدكُٛل َما ا واإلاٗغوٝ ؤن َىا٥ هٖى ؾُاؾت الدكُٛل :زال٫ مًاٖٟت ٞغم الٗمل ٦ما و هٖى

. اليكُت ؤو ؤلاًجابُت وؾُاؾت التراظ٘ ًٖ الدكُٛل الؿلبُت

 

                                                           
، م .155:هانغ صاصي ٖضون،ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 
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 ؾُاؾت ؾىق العمل اليكُت ؤلاًجابُت: ؤوال

ها م٨خب الٗمل الضولي ٖلى ؤجها  غ الضزل البضًل و جضابحر الاهضماط في ؾى١ "٢ض ٖٞغ الؿُاؾاث التي جٞى

حر الضزل  اث٠، ٞهي ج٣ضم الضٖم الٟٗا٫ بُٛت الاهضماط في ؾى١ الٗمل  وحٗجى بخٞى الٗمل للباخشحن ًٖ الْى

٠ُ و حصجُ٘ الكباب البُا٫ ٖلى الاهضماط في ؾى١ الٗمل 1"البضًل ؤزىاء ٞتراث البُالت ،والخدٟحز ٖلى الخْى

بلخ ؤي .....و هي حؿتهضٝ ٚالبا ٞئاث مدضصة ٧اإلاؿىحن و نٛاع الؿً، و اليؿاء و طوي الاخخُاظاث الخانت

لت اصة الٗغى اإلاخاح  مً الُض الٗاملت اإلاَا . ألاشخام الظًً ًهٗب حكُٛلهم  ٞهي حؿعى بلى ٍػ

ؾُاؾت التراحع عً العمل ؤو ؾُاؾت العمل الؿلبُت  : زاهُا

ؤو ما ٌؿمى بؿُاؾت الٗمل الؿلبُت ٞهي جداو٫ مٗالجت الازخالالث في ؾى١ الٗمل، ٞهي حٗمل ٖلى 

الخض مً الٟئت اليكُت مً زال٫ ج٣ضًم بٖاهاث اظخماُٖت والٗمل ٖلى ج٣لُل الٗمالت، و خؿب ما ههذ 

ًاث البُالت : ٖلُه مىٓمت الخٗاون و الخىمُت الا٢خهاصًت ٞةن مٟهىم َظٍ الؿُاؾت ًخلخو في مىذ حٍٗى

.   بياٞت بلى مىذ الخ٣اٖض اإلاؿب٤ ٞهي تهضٝ بلى بٖاصة الخ٠ُُ٨ الا٢خهاصي و اله٩ُلت

II-1- 3-3 الخىاػن في ؾىق العمل

خدضص  ًخد٤٣ الخىاػن في ؾى١ الٗمل مً زال٫ ج٣اَ٘ مىخى ٖغى الٗمل م٘ الُلب ٖلى الٗمل، ٍو

الخىاػن في اإلاؿخىي الظي ٩ًىن ُٞه الا٢خهاص في الدكُٛل الخام خؿب الىمىطط ال٨الؾ٩ُي، َظا الخدلُل 

ٟحن و الُلب ٖلى ٖمل ؤعباب الٗمل، ؤي ؤهه  الظي ًيخج ٖىه الخىاػن الىاجج ًٖ اإلاىاظهت بحن ٖغى ٖمل اإلاْى

ا للٗغى ٖلُه وبطا ٧ان ؾى١ الٗمل ٌٗمل بك٩ل مشالي ؤي  في خالت الخىاػن ٩ًىن الُلب ٖلى الٗمل مؿاٍو

٠ُ ال٩امل خدضص حجم ألاظغ الخ٣ُ٣ي الخىاػوي والٗمل الخىاػوي 2وظىص مىاٞؿت ٧املت ٞةهه ًخم يمان الخْى  ٍو

ت ٖغى الٗمل و  ومىه حجم ؤلاهخاط اإلاىا٤ٞ،و٢بل الخُغ١ بلى جدضًض الخىاػن في ؾى١ الٗمل البض مً مٗٞغ

:  الُلب ٖلى الٗمل، بطن الهضٝ مً صعاؾت الخىاػن في ؾى١ الٗمل َى لشالر ؤؾباب هي

جدضًض ألاظغ الخ٣ُ٣ي الخىاػوي؛  - 

جدضًض مؿخىي الٗمل الخىاػوي؛ - 

. جدضًض حجم ؤلاهخاط اإلاىا٤ٞ لدجم الٗمل الخىاػوي- 

                                                           
ما٫، الضوعة ؾُاؾاث ؾىق العمل اليكُت، (2003)م٨خب الٗمل الضولي، لجىت الٗمالت الؿُاؾت الاظخماُٖت 1 ، 288، البىض الشاوي مً ظضو٫ ألٖا

ً الشاوي  مبر/ظىه٠ُ، حكٍغ إلwww.ilo.org/public/arabic/standards/relm/gb/docs:  اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي.هٞى ش ؤلَا  ، 11/09/2018: جاٍع

 .03:  م
2
 Braquet, Frédéric,ibid , pp49-52. 

http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/gb/docs
http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/gb/docs
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 عغى العمل - 1

ٖغى الٗمل ًمشل ٦مُت الٗمل اإلاخاخت مً ٢بل ؤٞغاص َبُُٗحن ٖىض مؿخىي مٗحن مً ألاظىع 

خم طل٪ في ؾى١ الٗمل خُض ًلخ٣ي ٖاعيىا الٗمل م٘  الؿاثضة في الؿى١، زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت، ٍو

غي ال٨الؾ٨ُُىن ؤن الىٓام الا٢خهاصي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن في خالت اؾخسضام قامل،بال بطا  َالبُه، ٍو

غيهم في الؿى١  و ٦ظل٪ 1اؾخجابذ ألاظىع الى٣ضًت ؤو ألاؾٗاع ٞىعا ألي ازخال٫ بحن الُلب ٖلى الٗما٫ ٖو

ألامغ باليؿبت لؿٗغ الٟاثضة، بطا لم ٌؿخجب لالزخال٫ بحن الُلب و الٗغى ٖلى ألامىا٫ ٞلً ًخد٤٣ الدؿاوي 

، ؤي ٧ل ٖغى ًسل٤ الُلب ٖلُه وؤن ؤي ؾاي لألؾىاقبحن الاصزاع و الاؾدشماع خُض ؤجهم ًامىن ب٣اهىن 

خم حٗضًله بؿبب الُض الخُٟت ت ال٨الؾ٨ُُت في الدكُٛل  والضزل 2زلل ؾ٩ُىن ما٢ذ ٍو ، وحؿدىض الىٍٓغ

وزباث ألاؾٗاع ٖلى ألامض ال٣هحر  وؤهه ٧لما ٧اهذ َىا٥ مىاٞؿت واؾٗت في الخُاة الا٢خهاصًت ٞةن ألاؾٗاع 

 و جمشل صالت ٖغى الٗمل بٗال٢ت َغصًت بحن ألاظىع الخ٣ُ٣ت ألن ٖغى الٗمل 3ألاظىع ج٩ىن ؤ٦ثر مغوهتو

ٌٗخمض ٖلى  اإلاؿخىي الؿاثض لألظىع و ٖال٢تها بإؾٗاع ؤلاهخاط، و ًم٨ً جبُان ٖال٢ت ٖغى الٗمل باألظىع 

: الخ٣ُ٣ت بالك٩ل اإلاىالي، خُض

N:الكيل                                                                                        ٖغى الٗمل(II-2) :جمثُل صالت عغى العمل 

W/P:ألاظغ الخ٣ُ٣ي 

W:ألاظغ الاؾمي 

P :اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع 

 

 
ً مدلىلت، بضون َبٗت، الجؼاثغ،م(2016)مدمض نالح:                                                            اإلاهضع  39: ، الا٢خهاص ال٨لي مدايغاث وجماٍع

  

غجٟ٘  ٟحن، ٍو بطا ػاص الُلب ٖلى الٗمل ٖلى ٖغى الٗمل، ٩ًىن َىا٥ جىاٞـ بحن ؤعباب الٗمل لجظب اإلاْى

جُا  لجظب ال٣ىي الٗاملت، و بطا ؤنبدذ الٗمالت ؤ٦بر مً الُلب ٖلحها، ٞةن  مٗض٫ ألاظىع الخ٣ُ٣ُت جضٍع

ٞاثٌ الٗمل ًخم امخهانه مً زال٫ الاهسٟاى في مٗض٫ ألاظىع الخ٣ُ٣ي و ج٩ىن َىا٥ مىاٞؿت بحن 

                                                           
، م .82: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

،م .42: خؿام ٖلي صاووص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 
 .83: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ ،م3



 

 
83 

جي لألظىع  ، ورٗغى الٗما٫ الٗمل ٞهم ٣ًاعهىن بحن الدكُٛل و 1اإلاىعصًً للٗمل، مما ًاصي بلى اهسٟاى جضٍع

ٖضم الدكُٛل اإلامشل بالٟغاٙ ل٨جهم ًًٟلىن الٟغاٙ ًٖ الٗمل، لظا البض مً وظىص خاٞؼ ًجٗلهم ٣ًبلىن ٖلى 

ى ألاظغ خؿب ال٨الؾ٨ُُحن، وبالخالي ٧لما اعجٟ٘ ألاظغ ػاص ٖغى الٗمل، ألن الخاٞؼ ٖلى الٗمل ٢ض  الٗمل َو

. اعجٟ٘، ؤي ػاصث مىٟٗت الٗمل

الُلب على العمل - 2

ُٟها، زال٫ ٞترة ػمىُت  ب الا٢خهاص في جْى  الُلب ٖلى الٗمل ًمشل م٣ضاع الُلب ٖلى الٗمالت التي ًٚغ

ى ًغجبِ ؤًًا باألظىع الخ٣ُ٣ُت وله   ى ًدخل ؤَمُت ؤ٦بر مً  الٗغى ٖلى الٗمل  في الؿى١، َو مُٗىت، َو

: ٖال٢ت ٨ٖؿُت مٗها ، و ًم٨ً جمشُل جل٪ الٗال٢ت بالك٩ل اإلاىالي

 جمثُل صالت الُلب على العمل: (II-3)الكيل 

  

، م: اإلاهضع  .39: مدمض نالح، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ىض حؿاوي ؤلاهخاط الخضي م٘ ألاظغ الخ٣ُ٣ي ٞةن اإلاىخج ال ٣ًبل ٖلى  في صالت الُلب ٖلى الٗمل ٖو

خدضص الُلب ٖلى الٗمل ٖلى ؤؾاؽ م٣ضاع ؤلاهخاط الظي جىص اإلااؾؿت ؤو اإلايكإة  اصة َلب الٗمالت، ٍو ٍػ

بهخاظه، و٧لما اهسٌٟ ألاظغ الخ٣ُ٣ي ػاص الُلب ٖلى الٗمل ؤي ؤن الُلب ٖلى الٗمل صالت ٨ٖؿُت لألظغ 

اصة  J.B. Sayالخ٣ُ٣ي و ٢ض ؤ٦ض   بإن الغواجب ًخم جدضًضَا مً زال٫ بهخاظُت الٗمل، في اٖخ٣اصٍ ؤن ٍػ

اصة الغواجب، زال٫ ٞترة مُٗىت ل بلى ٍػ ، اإلاىخج َىا ٌؿعى بلى حُٗٓم الغبذ 2ؤلاهخاظُت ؾخاصي ٖلى اإلاضي الٍُى

و ًخم الىنى٫ بلى َظٍ اإلاغخلت إلاا جدؿاوي ألاظغة الى٣ضًت م٘ ٢ُمت الىاجج الخضي،ؤي الخ٩لٟت الخضًت م٘ 

٠ُ . ؤلاًغاص الخضي و ٖىض الىنى٫ بلى َظٍ اإلاغخلت ًخم جى٠٢ اإلاىخج ؤو اإلايكإة ًٖ الخْى

                                                           
1
Braquet,Frédéric,ibid,p :52. 

2
BoniMehaelaStraoanu, Florentina Pantazi(2011),Concept and théories regarding  economic balance in 

incidence with the labor market, Procidia Social and Behavioral Sciences 15, 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.191Consulté le: 15/09/2018, p:820. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.191
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جىاػن ؾىق العمل - 3

خماًت الٗمالت، )حكحر الضعاؾاث الخضًشت بلى وظىص بزخالالث مؿخمغة بحن ؤؾىا١ الٗمل اإلاسخلٟت 

، حؿعى الضو٫ بلى جد٤ُ٣ الخىاػن في ؾى١ الٗمل الظي 1ٖبر البلضان (حك٨ُل ألاظىع، و اؾخد٣ا٢اث البُالت

ًخد٤٣ بخ٣اَ٘ مىدجى ٖغى الٗمل ؤو صالت ٖغى الٗمل م٘ مىدجى الُلب ٖلى الٗمل ؤو صالت الُلب ٖلى 

: الٗمل، ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي

جمثُل الخىاػن في ؾىق العمل : (II-4 )الكيل 

 W/P 

 NS 

W/P2           

 

 NDW/P)e    ) 

 N              (w/p)1 

 D B Ne A C 

، م:                                                                               اإلاهضع      .40: مدمض نالح، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ا للٗغى ٖلى الٗمل ؤيNeفي الى٣ُت و ٩ًىن ألاظغ الخ٣ُ٣ي ٩ًNS=NDىن الُلب ٖلى الٗمل مؿاٍو

ا للم٣ضاع ىض مٗض٫ ألاظغ الخ٣ُ٣ي.e(W/P)الخىاػوي مؿاٍو ٩ًىن الُلب ٖلى الٗمل ؤ٦بر مً الٗغى  (w/p)1ٖو

ت، بؿبب جغاظ٘ ألاظغ الخ٣ُ٣ي وال ًغيىن  ٖلى الٗمل، وفي َظٍ الخالت ٩ًىن الا٢خهاص قي خالت بُالت ازخُاٍع

٘ ألاظىع الخ٣ُ٣ُت م٘ اٞتراى زباث ألاؾٗاع مً ؤظل  بالٗمل ٖىض ألاظىع اإلاخضهُت مما ًاصي باإلااؾؿاث بلى ٞع

٠ُ الٗما٫، و ًغجٟ٘ ألاظغ الخ٣ُ٣ي بلى اإلاؿخىي   ًهبذ ٖغى الٗمل ؤ٦بر  (w/p)2، و في الى٣ُت e(w/p)جْى

اصة ٖغى الٗمل ًٖ الُلب ٖلُه ألامغ الظي ًجٗل  ت بؿبب ٍػ ىا ج٩ىن بُالت بظباٍع مً الُلب ٖلى الٗمل َو

الا٢خهاص في خالت عجؼ ججبر الٗما٫ ٖلى الخسلي ًٖ ظؼء مً ؤظىعَم الخ٣ُ٣ُت مً ؤظل الغظٕى بلى ه٣ُت 

ا  ٠ُ ألن اعجٟإ ألاظىع الخ٣ُ٣ُت ٌٗخبر ج٩لٟت باليؿبت للماؾؿاث ًًَُغ الخىاػن و جلجإ اإلااؾؿاث بلى الخْى

                                                           
1
Braquet, Frédéric,ibid ,p : 37 . 
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٠ُ ًىسٌٟ مٗض٫ البُالت،و ًخد٤٣  ٠ُ، و باهسٟاى ألاظىع و ؤلا٢با٫ ٖلى الخْى بلى الخى٠٢ ًٖ الخْى

خم جدضًض ٦مُت الخىاػن الخ٣ُ٣ُت و ألاظغ الخ٣ُ٣ي الخىاػوي . الخىاػن في ؾى١ الٗمل ٍو

ٖىض ه٣ُت الخىاػن ال ج٩ىن َىا٥ بُالت، بجها خالت الدكُٛل الخام، و بطا ْهغث بُالت ٞةهما هي بُالت  

بىن في الٗمل بؿبب  ت ٣ٞض اٖخبر ال٨الؾ٨ُُحن ؤهه بطا وظض ٖما٫ ال ٌٗملىن، َظا عاظ٘ بلى ؤجهم ال ًٚغ ازخُاٍع

٘ ؤظىعَم . ألاظىع الؿاثضة اإلاىسًٟت و ًُالبىن بٞغ

II-2 حشخُو مكيل البُالت  

البُالت مً اإلاكا٧ل التي جاع١ الٗضًض مً الضو٫، ٞهي ٧اهذ وال جؼا٫ تهضص الخىاػن الا٢خهاصي 

للمجخمٗاث، ٞهي حٗمل ٖلى بيٗاٝ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت، ٞإي صولت جبظ٫ ال٨شحر مً ؤظل مداعبتها، و لهظا 

ت ؤؾبابها و حصخُهها مً ؤظل الىنى٫ بلى خلى٫ لل٣ًاء ٖلحها ؤو الخض مجها . البض مً مٗٞغ

II-2-1 ماَُت البُالت 

ْاَغة البُالت حٗخبر مً ؤ٦بر الخدضًاث التي جىاظه الا٢خهاصًاث بٟغى هٟؿها ٖلى الؿاخت الضولُت 

   .والٗغبُت

II-2-1- 1  مفهىم البُالت

: ل٣ض حٗضصث اإلاٟاَُم والخٗاٍع٠ التي جىاولذ مٟهىم البُالت و التي مً بُجها ًظ٦غ

البُالت باإلاٟهىم الا٢خهاصي حٗجي ٖضم الدكُٛل ال٩افي للمىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت، ؤي وظىص َا٢ت ٞاثًت - "

. 1"ؤو ٖاَلت ًٖ الٗمل في بخضي ٖىانغ ؤلاهخاط

ٌٗخبر الصخو مخُٗال بطا لم ٨ًً لضًه ٖمل، ول٨ىه ٌؿعى ظاَضا للبدض ًٖ واخض و ل٨ىه ال ًجض، -  "

بتهم، وال ًضزل   وألاشخام الظًً لِـ لضحهم ٖمل وال ٌؿٗىن للخهى٫ ٖلى واخض ٞةجهم ٩ًىهىا مخُٗلحن بٚغ

. 2"خؿابهم في ال٣ىة الٗاملت

ذ ؤًًا ٖلى ؤجها-  ً ٖلُه وباخشحن ٖىه ول٨ً لم :" و ٢ض ٖٞغ خالت وظىص ؤشخام عاٚبحن في الٗمل و٢اصٍع

. 3"ًجضٍو

                                                           
 . 175: ، صاع ًاٞا الٗملُت لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن، ٖمان، الُبٗت ألاولى، ممباصيء الاكخهاص الجؼئي و الىلي، (2010)زًغ ٣ٖل، ًاؾغ ٖغبُاث1

، م م .184-183:خؿام ٖلي صاووص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

صخي . 183: ، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، ماكخهاصًاث العمل، (2007)مضخذ ال٣َغ 3
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ذ -  ٟاث مخٗضصة لها، و ٢ض ٖٞغ وحٗض البُالت ْاَغة م٣ٗضة مً خُض ؤؾبابها و جدلُلها ألامغ الظي ؤٞغػ حٍٗغ

٣ت مبؿُت ٖلى ؤجها ه٣ٌُ الٗمل ٞهي حٗجي ٞاثٌ الٗمالت صازل بىاء اليؿ٤ الاظخماعي ؤو :" ؤًًا و بٍُغ

ب َظا الٟاثٌ مً  ما٫ التي حؿخٖى غ ٖضص ألٖا ضم جٞى ، ألن الٗمل 1"ٞخدضر ْاَغة بُالتالٗمالت الهىاعي ٖو

 ،وال٨ؿب ٌٗخبران ؤؾاؽ خُاة ؤلاوؿان و بهما ًخم بىاء شخهُت الٟغص و ٌؿعى بال٣بى٫ وؾِ اإلاجخم٘

، مً زال٫ جدلُل البُاهاث اإلاخٗل٣ت بها  و جدضًض 2والبُالت حٗخبر ماقغ مهم لخالت صوعة الٗمل في البلض

. الٟجىة

البُالت هي ٞئت ألاٞغاص اإلادغومحن مً الٗمل،الظًً ٌٗاهىن مً ؤبؿِ وؾاثل الِٗل بؿبب ال٣ٟغ اإلاخ٣٘  -

ومهُلر البُالت واؾ٘ الاهدكاع بحن البلضان، و٢ض عبُها  ال٨الؾ٨ُُىن باإلاك٩لت الؿ٩اهُت، . اإلاٗاف

وبترا٦م عؤؽ اإلاا٫ والىمى الا٢خهاصي، واهُال٢ا مً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اٖخباع البُالت ٖلى ؤجها 

م البدض  جى٠٢ لٟئت مُٗىت مً ألاشخام ؤو ألاٞغاص ًٖ الٗمل لٟترة ػمىُت مُٗىت، ؤو ٖضم بًجاصٍ ٚع

ٖىه، ٞهي هاججت ًٖ ٖضم اؾدُٗاب الا٢خهاص لدجم الُلب الؼاثض للٗمل ًٖ الٗغى، ٞهي حُٗل 

ت، وجدضر ازخالال في ؾى١ الٗمل و عجؼا في البجي الا٢خهاصًت، و جى٠٢  للُا٢اث ؤلاهخاظُت البكٍغ

الصخو ًٖ الٗمل ال ٩ًىن بمدٌ بعاصجه وبها اؾخدا٫ ٖلُه طل٪ بؿبب هضعة مىانب الكٛل،ٞؿبب 

الخُٗل زاعط ًٖ بعاصجه، ٩ٞل اإلاٟاَُم ججم٘ ٖلى ؤن البُالىن ٌكتر٧ىن في زانُت واخضة و هي البدض 

ضم بًجاصٍ  .ًٖ الٗمل ٖو

II-1-1- 2ؤهىاع البُالت  

للبُالت ؤق٩اال مخٗضصة خؿب مؿبباتها ٞهي جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ، و الخمُحز بحن ؤهىإ البُالت 

ت إلاداعبتها و الخض مجها، لظا  ٌؿمذ بخدضًض ؤحهما ؤ٦ثر اهدكاعا ٖبر الؼمً، مً ؤظل ججىُض الىؾاثل الًغوٍع

: ؾِخم بخهاء بًٗا مً ؤهىاٖها ُٞما ًلي

ت -1 م مً وظىص ؤٞغاص عاٚبحن في الٗمل  اوٗضام الُلب واإلا٣هىص بها: البُالت ؤلاحباٍع ٖلى الٗمالت ٖلى الٚغ

م ٢بىلهم باألظىع الؿاثضة، ٞالٟغص في َظٍ الخالت ٩ًىن مجبرا ٖلى ٖضم  بدشىن ٖىه وال ًجضٍو ٚع ٍو

 .الٗمل

ت -2 ٌ :البُالت الازخُاٍع ت، َىا ج٩ىن بةعاصة الصخو ألهه ًٞغ  َظٍ البُالت حٗخبر ٨ٖـ البُالت ؤلاظباٍع

الٗمل باألظغ الؿاثض، ٩ًىن الصخو ٢ض جغ٥ الٗمل ألؾباب مُٗىت ٧اهسٟاى ألاظىع، و حؿمى ؤًًا 

ا مً هٓغة اإلاجخم٘ لهم ُض زٞى  .البُالت الؿلى٦ُت، ٣ٞض ًذجمىن ًٖ الٗمل بإظغ َػ

                                                           
.156-155: ، صاع وم٨خبت ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، م مالفؿاص ؤلاصاعي و البُالت، (2014)ؤًىب ؤصًب الِٗسخي 1 

2
Federico Nucera(2017), Unemployment fluctuation and the predictability of curreny returns, Journal of 

Banking and Finance, volume 84,.https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.07.007Consulté le: 18/09/2018 p: 02. 

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.07.007
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جيخج َظٍ البُالت بؿبب حٛحراث ٩َُلُت جدضر في الا٢خهاص، زانت بطا ٧ان َىا٥ :  البُالت الهُيلُت- 3

ض الُلب  اهخٗاف لبٌٗ ال٣ُاٖاث ٖلى خؿاب ٢ُاٖاث ؤزغي، مشال ٢ض ًمُل ألاٞغاص بلى جسهو مٗحن و ًٍؼ

 ؤو ،ٖلُه ب٨ثرة، و بطا لم ٨ًً َىا٥ ٢ضع ٧افي مً مىانب الكٛل في الخسهو اإلاُلىب ُٞدضر الازخال٫

حر مىانب ظضًضة جُلب ٦ٟاءة ؤ٦ثر ل٨ً ال ججض الُض الٗاملت اإلاىاؾبت بؿبب ه٣ـ  حٗمض الضولت بلى جٞى

ً و إلاهاعة، ؤو ٖىضما جدل آلالت مدل ؤلاوؿان ج٩ىن َىا٥ بُالت ٩َُلُت بؿبب الخسلي ًٖ ٖضص مٗخبر االخ٩ٍى

 .مً الٗما٫

ها: البُالت الضوعٍت ؤو اإلاىؾمُت- 4 البُالت الىاقئت  "ٖلى ؤجها، (184: ،م2014خؿام ٖلي صاووص، ) ٢ض ٖٞغ

غ ٦ٟاء للُلب هدُجت لؿىء ألاويإ  ًٖ مغخلت التراظ٘ والغ٧ىص في اليكاٍ الا٢خهاصي في الضولت، و ٖضم جٞى

، وإلاا حٗىص ألاويإ الا٢خهاصًت بلى الخدؿً و ػوا٫ ألاػمت جتراظ٘ مٗضالث البُالت، خُض ٚالبا "الا٢خهاصًت

ما جهل جل٪ الٟترة بلى زالر ؾىىاث، و هي حكمل ٧ل ال٣ُاٖاث واإلاهً، و ج٩ىن زانت في اإلاغاخل 

ألجها جسو مىاؾم مُٗىت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في ال٣ُإ الٟالحي ٩ًىن  ؤَل٤ ٖلحها َظا الاؾم. الاه٨ماقُت

َىا٥ ب٢با٫ ٦بحر ٖلى َلب الٗمالت لٟتراث ػمىُت مُٗىت وم٘ اهتهاء مىؾم الخهاص مشال ًخم جى٠٢ ألاٞغاص ًٖ 

 .الٗمل زاعط طل٪ اإلاىؾم

بؿبب حُٛحر م٩ان ؤلا٢امت، ؤو ، هي ٚالبا جمشل ألاٞغاص الظًً ًيخ٣لىن مً ٖمل بلى آزغ: البُالت الاخخياهُت-5

ُٟت و البدض ًٖ ؤزغي ٩ًىن  ؾُٗا وعاء ْغوٝ ٖمل ؤًٞل، في جل٪ الٟترة التي جٟهل بحن جغ٥ الْى

جي الجامٗاث بٗض اهتهاء صعاؾتهم، ٞالبُالت االصخو بِ اصة اإلاٗخبرة لخٍغ ال بخخ٩ا٦ُا، وجيخج ؤًًا بؿبب الٍؼ

ت ت و لِؿذ بظباٍع ال وبهما ج٩ىن لٟترة ػمىُت ٢هحرة، بطن هي بُالت ازخُاٍع ت ال جضوم ٍَى  .الاخخ٩اٍع

ؤي ؤجهاال جيخج  البُالت اإلا٣ىٗت حٗجي وظىصٖمالت ٞاثًتفي ؤما٦ً ؤلاهخاط: البُالت اإلالىعت والبُالت الؿافغة-6

اصة هي ٞاثًت ًٖ الٗضص اإلام٨ً لإلهخاط،  قِئا ختى وبن اوسخبذ ال ًازغ طل٪ ٖلى حجم ؤلاهخاط ألن جل٪ الٍؼ

ٞةهخاظها مٗضوم وهي جىدكغ ب٨ثرة في ال٣ُإ الخضماحي، اإلاٗغوٝ ٖلُه في الجؼاثغ مشال حكُٛل ٖضص َاثل مً 

م ٖضم الخاظت بلحهم  .٣ٖىص ما ٢بل الدكُٛل وجىػَٗهم ٖلى اإلااؾؿاث ٚع

ً ٖلى  ذ ًٖ الٗمل، بمٗجى وظىص ؤٞغاص ٢اصٍع  ؤما البُالت الؿاٞغة هي خالت الخُٗل الٓاَغ  والهٍغ

م مً بدثهم ًٖ الٗمل ل٨جهم ال ًجضٍو ت للهٟغ وختى بهخاظهم مٗضوم، ٞهم بالٚغ اثٟهم مؿاٍو   .الٗمل ل٨ً ْو

،ًا بما: البُالت ؤلاكلُمُت- 7     الؿبب عاظ٘ بلى هضعة اإلاىاعص ؤو هٟاطَا مً ب٢لُم آلزغ جىدكغ في ب٢لُم صون ٚحٍر

اث٠ مخسههت في ب٢لُم صون آلازغ ُٞخى٠٢ ألاٞغاص ُٞه (167: ،م2014لاي ؤصًب الِٗسخي،  ) ، ؤو وظىص ْو

 .ًٖ الٗمل ألؾباب مُٗىت ٦دضور ازخالالث ٞحها
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ًٓهغ ٖىضما ٩ًىن َىا٥ اهخٗاف وهمى لبٌٗ ٢ُاٖاث اليكاٍ       َظا الىٕى مً البُالت: البُالت الاهخلالُت- 8

الا٢خهاصي وجخجه ٢ُاٖاث ؤزغي بلى الغ٧ىص، ألامغ الظي ًاصي بلى جدىالث في الُلب ٖلى بٌٗ اإلاهً 

ما٫و  ؤي خضور جُىع في بٌٗ ال٣ُاٖاث ٖلى خؿاب ال٣ُاٖاث ألازغي بؿبب اهخ٣ا٫ ألاٞغاص مً 1ألٖا

ُٟت بلى ؤزغي  . ْو

ا بلى ؤ٢ؿام  ا ألن الا٢خهاصًىن ٢ض نىَٟى  وجب٣ى َظٍ بٌٗ ؤهىإ البُالت ألاؾاؾُت  ألا٦ثر قُٖى

ٖضًضة و ٦ما ؾب٤ الظ٦غ ٧لما جم جدضًض ويبِ هٕى البُالت بك٩ل ص٤ُ٢ ٧لما ؾهل ٖلى اإلاؿاولحن ازخُاع 

. الؿُاؾت وألاؾلىب الالػمحن للخهضي لها

II-2-1- 3 هُفُت خؿاب معضٌ البُالت 

 حٗخبر البُالت مك٩لت ا٢خهاصًت تهؼ ٦ُان الضو٫ و زانت الىامُت مجها، وخؿب بخهاثُاث مىٓمت 

ظا ًمشل زُغا ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫، ٞالض٢ت في خؿاب %3الٗمل الضولُت ٞةجها جتزاًض بمٗض٫  ا َو  ؾىٍى

ظا ما ٌٗترى اإلادلُحن الا٢خهاصًحن مً ٖغا٢ُل  مٗضالث البُالت ًدخاط بلى بخهاثُاث عؾمُت ص٣ُ٢ت َو

. والؿبب ٌٗىص بلى اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت ٚحر الخ٣ُ٣ُت التي حُٗي هخاثج صعاؾت ٚحر ص٣ُ٢ت

 ،ؤي %6 ؤو %5 وخؿاب مٗض٫ البُالت ًُٟض في بم٩اهُت جدضًض ه٣ُت الخىاػن الظي ًىا٤ٞ ما ٢ُمخه 

م مً جد٤ُ٣ الخىاػن و  خم خؿاب مٗض٫ يؤهه ٖلى الٚغ ٧ىن َىا٥ ؤٞغاص مخُٗلىن وفي بُالت اخخ٩ا٦ُت ٍو

٣ت الخالُت  : 2البُالت بةجبإ الٍُغ

ت ٖضص الؿ٩ان  ت ٖضص الؿ٩ان اليكُحن، باإلا٣ابل مً ؤظل مٗٞغ ت مٗض٫ البُالت البض مً مٗٞغ  إلاٗٞغ

ت حجم البُالت، وحؿدىض بخهاثُاث البُالت الغؾمُت بلى ؤزظ ُٖىت ٖكىاثُت مً  اليكُحن البض مً مٗٞغ

ً ٖلى الٗمل ألا٦ثر  اث عثِؿُت وجسو الؿ٩ان ال٣اصٍع الؿ٩ان في جهاًت الٗام، و ًخم ج٣ؿُمها بلى زالر مجمٖى

:  ؾىت16مً 

 العاملحنEmployed :َم ألاٞغاصالظًً ًماعؾىن وكاٍ م٣ابل ؤظغ. 

 العاَلحنUnemployment :والباخشحن ٖىه ؤو ًيخٓغون  حكمل ظمُ٘ ألاٞغاصالغاٚبحن في الٗمل

 .الٗىصة بلُه ل٨ً ال ًجضوا ٖمال

 الخاعححن مً كىة العملNot in the labor Force : َم ألاٞغاص ٚحر الغاٚبحن في الٗمل، ؤو عباث

 .البُىث ؤو ألاٞغاص البالٛحن الظًً لم ًجهىا صعاؾتهم

                                                           
ؼ ظمُل مسُمغ، ؤخمض ٖبض الٟخاح ٖبض الخلُم1 صوع الهىاعاث الهغحرة واإلاخىؾُت في معالجت مكيلت البُالت بحن الكباب في ، (2007)ٖبض الٍٗؼ

ت بدىر و صعاؾاث، الُبٗت الشاهُت، مالضٌو العغبُت  .16: ، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

،م .185: خؿام ٖلي صاووص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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التي جمشل مجمٕى ألاٞغاص الٗاملحن و الٗاَلحن، و اهُال٢ا مً ٢ىة  Labor Force  ًخم جدضًض ٢ىة الٗمل

: الٗمل ًخم جدضًض مٗض٫ البُالت ٦يؿبت مً ٢ىة الٗمل ؤي

 الٗاَلحن ًٖ الٗملٖضص                   

       100  =مٗض٫ البُالت

 الٟئت اليكُت      

حر الٗمل ، و٧لما ٧ان َظا اإلاٗض٫  اججاٍ مٗض٫ البُالت ٖبر الؼمً َى ماقغ ٖلى ٢ضعة الا٢خهاص ٖلى جٞى

مىسًٟا ٧لما ص٫ طل٪ ٖلى الا٢تراب مً ه٣ُت الخىاػن التي ًخد٤٣ ٞحها الدكُٛل ال٩امل، ؤما بطا ْهغ مغجٟٗا 

ٗاب ٖلى مٗض٫ البُالت ٖلى ؤهه ال ًم٨ىه بُٖاء  ٞظل٪ صلُل ٖلى وظىص خالت ٖضم الاؾخ٣غاع في الا٢خهاص، َو

: 1ؤصوى ٨ٞغة ًٖ ما ٌٗاهُه الٗاَلحن ًٖ الٗمل وطل٪ لألؾباب الخالُت

  ٣ضوا ألامل بىن في الٗمل ؤو مً ؤنابهم الُإؽ ٞو مٗض٫ البُالت ال ًدصخي ٖضص ألاٞغاص الظًً ال ًٚغ

خباع ٖىض خؿاب ٖضص الٗاَلحن؛ اث٠، ٞال ًإزظَم بٗحن الٖا  في الخهى٫ ٖلى ْو

  الٗضًض مً الٗما٫ الٗاَلحن ًم٨جهم الخهى٫ ٖلى صٖم للضزل زال٫ ٞترة حُٗلهم، ؾىاء ٧اهذ

اث صاٖمت مً َُئاث زانت، ًاث ًٖ البُالت مً ٢بل الخ٩ىمت، ؤو مضٖٞى  حٍٗى

  ًم٨ً ؤن ٩ًىن الٗضًض مً الٗاَلحن ًيخمىن بلى ؤؾغ بها ؤٞغاصا ٖاملحن ًد٣٣ىن صزال وبالخالي ٞهم

 لِـ بالٗاثل ألاو٫ لألؾغة؛

  ًٖ مٗض٫ البُالت ًم٨ىه بُٖاء مٗلىماث ًٖ وؿبت ألاٞغاص الٗاَلت، وال ًُٟض في بُٖاء مٗلىماث

 وؿبت الؿ٩ان الٗاملت، ل٨ً ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها مً مٗض٫ الٗمالت ؤو الكٛل؛

لى الٗمىم ٌٗخبر مٗض٫ البُالت ٚحر زابذ و ًسخل٠ مً صولت بلى ؤزغي بؿبب ْغوٝ ؾى١ الٗمل، ؤو  ٖو

ؿمذ للؿلُاث  ؾُاؾت الضولت اإلاخبٗت، وله ؤَمُت بالٛت ألهه ٌؿمذ ب٣ُاؽ حجم البُالت الٟٗلُت في البلض، َو

خماص ٖلى جل٪ الىخاثج اإلاد٣٣ت ،ألهه في ؤي لخٓت ًم٨ً ؤن ًىاظه ؤي بلض مٗض٫  باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت بااٖل

ت م٩اٞدخه  .(Martinot, Bertrand ,2013 ,p :20) بُالت ال ًىًب وال حؿخُُ٘ ختى ؾُاؾاث الخدٟحز ال٨ُجًز

 :ًم٨ً جبُان ازخالٝ مٗض٫ البُالت مً صولت بلى ؤزغي، في بٌٗ الضو٫ ألاوعوبُت ُٞما ًلي

 

 

                                                           
ب بكحر الُاَغ اى، ماكخهاصًاث العمل، (1994)عوهالض بًغهبرط، عوبغث ؾمُض، حٍٗغ ش لليكغ، الٍغ .578: ، صاع اإلاٍغ 1 
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لُت : (II-1)الجضٌو  ، بُاهاث معضلت مىؾمُا 2018معضٌ البُالت لبعٌ الضٌو ألاوعوبُت في حٍى

 

البلض 

 

UE* 

à 28 

 

ZE** 

à 19 

 

بًُالُا 

 

 

بلجُيا 

 

فغوؿا 

 

البرحغاٌ 

 

اؾباهُا 

 

الضاهماعن 

 

الُىهان 

 

ؤإلااهُا 

 (%)معضٌ البُالت 

 

 

6.8 

 

8.2 

 

10.4 

 

6.2 

 

9.2 

 

6.8 

 

15.1 

 

5.0 

 

19.5 

 

3.4 

Source :EROSTAT ,2018 , https://ec.europa.eu/eurostat Consulter le:22/09/2018, P :04. 

 *UE28 :Union européenne à 28 pays. 

 **ZE19 :Zone euro à 19 pays . 

غث ُٞه الكغوٍ  (Frédéric,2014وBraquet) ٣ًى٫ ٧ل مً ؤهه ًم٨ً اٖخباع الصخو بُاال بطا جٞى

: الشالزت الخالُت

- ٌ ؛ : الكٍغ ألاو ًجب ؤن ٩ًىن الصخو ٖاَال ًٖ الٗمل بطا لم ٌٗمل إلاضة ؾاٖت ٖلى ألا٢ل زال٫ ألاؾبٕى

ُٟت في مضة : الكٍغ الثاوي- ًجب ؤن ٩ًىن ألاشخام مخاخحن، ؤي ؤجهم بطا لم ٌؿخُُٗىا ٢بى٫ قٛل ْو

م مً ألاشخام الٗاَلحن ًٖ الٗمل؛  ؤ٢هاَا زمؿت ٖكغ ًىما، ٞال ًم٨ً اٖخباَع

ًجب ٖلى ألاشخام الٗاَلحن ًٖ الٗمل اجساط زُىاث ملمىؾت جبحن وا٢٘ بدثهم ًٖ : الكٍغ الثالث-

ُٟت . ْو

 بالغظٕى بلى مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤ ًالخٔ ؤن مٗض٫ البُالت في جٟاوث مً صولت بلى ؤزغي، ٢ض قهضث 

لُت %6.2 ٞبلج٩ُا بمٗض٫  %5، زم جلحها الضاهماع٥ بمٗض٫ %3.4ؤإلااهُا ؤصوى مٗض٫ بلٜ  ، بٗض 2018 زال٫ ظٍى

لُت %7.6، %5.7، %3.8ؤن ٧ان  ، خُض الاهسٟاى ٧ان َُٟٟا ( EROSTAT ,2017)2017ٖلى الخىالي في ظٍى

 ٖلى الترجِب في هٟـ الؿىت بِىما اهسٌٟ بيؿبت %0.7 و %0.4باليؿبت ل٩ل مً ؤإلااهُا و الضاهماع٥ بيؿبت 

.  باليؿبت لضولت بلج٩ُا1.4%

 لؿىت %9.0ؤما باليؿبت لضولت البرحٛا٫ ٣ٞض ٧ان التراظ٘ ملخّى خُض اهسٌٟ مٗض٫ البُالت مً 

لُت %6.8 لُهبذ 2017 ى جغاظ٘ ملخّى م٣اعهت م٘ الضو٫ ألازغي، ؤما مى٣ُت 2018 في ظٍى  بلٜ UE128، َو

لُت%6.8مٗض٫ البُالت  لُت %0.9 باهسٟاى ٠َُٟ ٢ضع ب 2018 في ظٍى   ُٞما ًسو.2017 باليؿبت لجٍى

لُت %8.2 بلٜ مٗض٫ البُالت ZE 192مى٣ُت الُىعو   2017      م٣اعهت م٘ ؾىت %0.9 بتراظ٘  ٢ضع 2018 في ظٍى

                                                           
  UE128  ا و ظمهىعٍت الدكُ٪ والضهماع٥ و ؤإلااهُا، اؾخىهُا، ؤًغلىضا،الُىهان، اؾباهُا،ٞغوؿا، اًُالُا،٢برم الجُٟا، لُخىاهُا، : ٖلىحكمل بلج٩ُا و بلٛاٍع

ض  و اإلامل٨ت اإلاخدضة ا٦ُا، ٞىلىضا، الؿٍى ُيُا،ؾلٞى . لى٦ؿمبىعٙ، اإلاجغ، مالُا، َىلىضا، الىمؿا، بىلىضا، البرحٛا٫، عوماهُا، ؾلٞى
بلج٩ُا، ؤإلااهُا، اؾخىهُا، ؤًغلىضا، الُىهان، بؾباهُا، ٞغوؿا، بًُالُا، ٢برم، الجُٟا، لُخىاهُا، ل٨ُؿىمىعٙ، مالُا، َىلىضا، :  ٖلىZE19حكمل مى٣ُت 2

ىلىضا ا٦ُا ٞو ُيُا، ؾلٞى  .الىمؿا، البرحٛا٫، ؾلٞى

https://ec.europa.eu/eurostat
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لُت  لى َى٫ ؾىت واخضة ٣ٞض سجل مٗض٫ .( EROSTAT ,2018)2008و َى ؤصوى مٗض٫ سجل بها مىظ ظٍى ٖو

لُت %9.2 و %10.4بًُالُا، ٞغوؿا، : البُالت في ٧ل مً و %11.1 بٗض ؤن ٧ان 2018  ٖلى الخىالي في ظٍى

م مً ؤجهما سجال ؤ٦بر اهسٟاى بلٜ .( EROSTAT ,2017)2017لؿىت 9.6% ل٨ً اؾباهُا و الُىهان ٖلى الٚغ

 بـــ، بال ؤجهما سجلخا مٗضلحن مغجٟٗحن ظضا ٢ضعا 2017 للضولت الشاهُت م٣اعهت بؿىت %2.2 للضولت ألاولى و2%

لُت %21.7 و15.1% اإلاالخٔ ؤن مٗض٫ البُالت في حٛحر مؿخمغ في الضو٫ ألاوعوبُت و صاثما هدىي  .2018 لجٍى

ىا لبُالت الكباب،  الاهسٟاى ٖلى ٨ٖـ الضو٫ الىامُت التي ٚالبا ما حكهض حٛحراث هدىي الإلعجٟإ وحٗخبر مَى

 باليؿبت لترجِب ٢اثمت الضو٫ خؿب ؤٖلى %11.7 بيؿبت 2017و٢ض اخخلذ الجؼاثغ اإلاغجبت الٗاقغة ؾىت 

. مٗض٫ بُالت 

II-2-1-4 جفؿحر اإلاضاعؽ الاكخهاصًت للبُالت   

ً الا٢خهاصًحن بمسخل٠ مضاعؾهم، و٧اهذ َىا٥ وظهاث  ٢ض خُٓذ مك٩لت البُالت باَخمام اإلا٨ٍٟغ

م بإن الا٢خهاص ال ٩ًىن بال في  هٓغ مسخلٟت ل٩ل مجهم خؿب جىظهه الا٢خهاصي، ٞاإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت جٖؼ

خالت الدكُٛل الخام م٘ اٞتراى اوٗضام البُالت وبضون جضزل الضولت في الا٢خهاص، في خحن حٗخبر ؤ٩ٞاع 

٠ُ ًخى٠٢  اإلاضعؾت الىُى٦الؾ٨ُُت امخضاص لؿاب٣تها اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت، باإلا٣ابل ًغي ٦ُجز بإن مؿخىي الخْى

اث و ؤزغي ُٞما ًلي : ٖلى ظاهب الُلب ٖلى الٗمل و لِـ الٗغى، و ًم٨ً الخىؾ٘ ؤ٦ثر في َظٍ الىٍٓغ

مفهىم البُالت مً مىظىع هالؾُيي - 1

٣ضان ٖىهغ الٗمل الظي ٌٗخبر مهمال في بىاء خُاة  حٗاوي ٚالبُت الضو٫ مً مك٩ل البُالت ٞو

ألاشخام، ومً ؤظل حصخُو ؤؾباب َظٍ اإلاك٩لت ومداولت بًجاص الخلى٫ الالػمت لها،عاح الٗضًض مً 

الا٢خهاصًحن ًبدشىن في البيُان ال٨ٟغي لها، و٢ض ٧ان عواص اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت َى الؿبا٢ىن بلى جٟؿحر ؾى١ 

٩اعصو و ظىن ؾدُىاعث مُل اث اإلاخٗل٣ت بالبُالت و ٖلى عؤؾهم آصم ؾمُض،ٍع ٧ان ْهىعَا في ....الٗمل والىٍٓغ

ُاهُا في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ، و ٢ض اٖخمضث ٖلى اإلاباصت الخالُت : بٍغ

ت الاكخهاصًت-  ؤوال جخمشل ؤَم مباصت ال٨الؾ٨ُُحن ُٞما ًلي : مؿلماث الىظٍغ

اؾدبٗاص صوع الضولت في الا٢خهاص، و جضزلها ٩ًىن يغوعي ٣ِٞ لًمان الدكُٛل الخغ لألؾىا١ ويمان  -

ت الا٢خهاصًت و خُاصًت " صعه صعمه ًمغ" وم٣ىلت آصم ؾمُض اإلاكهىعة1محزاهُت مخىاػهت جضٖى بلى الخٍغ

 ؛الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي ب٩ل ظىاهبه و ُٚاب ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ جضزلها

                                                           
1
Oana Simona(2015), Classical, Neoclassical and New Classical Theories and Their Impact Macroeconomic 

Modelling, Procidia Economics and Finance,volume 23,https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00506-

7Consulté le :23/09/2018 ,p:310. 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00506-7
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00506-7
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ًامىىن بمضؤ الخىاػن الخل٣اجي، ؤي ٧ل ٖغى ًسل٤ الُلب اإلاىا٤ٞ له، وؤن الا٢خهاص صاثما في خالت  -

ت،اٖخبروَا مىٗضمت و ظمُ٘  ٖىانغ ؤلاهخاط هي في خالت ٌالاؾخسضام الخام،و بن وظضث بُالت ٝ ي ازخُاٍع

 ؛ "بالُض الخفُت"الاؾخسضام الخام، وؤلاهخاط ؤٖٓمي صون جضزل الضولت صاثما ما ؤؾمٍى 

تهم في مجا٫ الضزل و الاؾخسضام الظي اٖخبروٍ : اإلاىافؿت الياملت - اؾدىض ال٨الؾُ٪ في بىاء نغح هٍٓغ

تهم وؾلمىا بالىاٞؿت الخامت في ؾى١ الٗمل   ؛1ؤؾاؽ هٍٓغ

ل٣ض اٖخبر ال٨الؾُ٪ ؤن اإلاهلخت الخانت ؤؾاؽ اإلاهلخت الٗامت، مً زال٫ خماًت اإلاهلخت الخانت  -

 ؛لضٖم مهلخت ألامت بإ٦ملها

م  - ت ال٨الؾ٨ُُت َى اٖخباَع غ الىٍٓغ ، ؤي ؤن الى٣ىص حٗخبر وؾُُا للخباص٫ ٣ِٞ وال لخُاصًت الىلىصظَى

ذ اإلادغ٥ الظي صوعٍ ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى  صزل لها في اليكاٍ الا٢خهاصي، ختى ؤن البٌٗ قبهها بٍؼ

   ؛(32 :، م2008مدمض عبض اإلاىمً،  )حؿهُل خغ٦ت العجلت الا٢خهاصًت ولِـ جدغ٦ها

ل ٖىض خض ال٨ٟاٝ، َظا ألاظغ الظي ًخدضص  - ؤما باليؿبت لألظىع، ٣ٞض اٖخ٣ضوا ؤجها حؿخ٣غ في ألاظل الٍُى

٩اعصو، وؤهه بطا اعجٟٗذ ؤؾٗاع َظٍ الؿل٘ ،  بضوعٍ ؤؾاؾا بمؿخىي ؤؾٗاع الؿل٘ الٛظاثُت ٖلى خض ٢ى٫ ٍع

٘ مٗها ألاظىع بك٩ل يغوعي و ال٨ٗـ صخُذ ،وؤن مخىؾِ ألاظغ ًخدضص في ألاظل ال٣هحر نٗىصا ؤو 2جٞغ

ا بدؿب خغ٦ت اليكاٍ الا٢خهاصي  .َبَى

في ٢اهىن اإلاىاٞظ خُض ٧اهذ هٓغجه جٟائلُت لال٢خهاص وملخو Jean Baptiste Sayخؿب ما ظاء به  -

٢اهىهه َى ٧ل ٖغى ًسل٤ خخما الُلب اإلاىا٤ٞ له، ؤي ٧ل ٞغص ًيخج ؾلٗت ما ورٗضَا ٣ًىم بٗغيها مً 

بت الٟغص في ؤلاهخاط هي الاؾتهال٥، و بالخالي ٌؿخدُل خضور ٞاثٌ  ؤظل الخهى٫ ٖلى ؾلٗت ؤزغي ألن ٚع

 ، ومً زم ًدضر جىاػن بحن خاظاث ألاٞغاص؛3الٗغى ٖلى الُلب

اصة ٖضص  - اصة ؤلاهجاب و بالخالي ٍػ ت ال٨الؾ٨ُُت ًٖ ألاظىع ؤجهم اٖخبروَا ؾببا عثِؿُا في ٍػ اإلاهم في الىٍٓغ

ل،  الؿ٩ان، ألجهم اٞتريىا ؤن َىا٥ مغوهت بحن حُٛحر ٖغى الٗمل اججاٍ الخُٛحر في ألاظىع في ألاظل الٍُى

اصة بهجاب ألاوالص، صون جدؿحن  اصة ألاظىع الخ٣ُ٣ُت  ٞى١ خض ال٨ٟاٝ ٩ًىن ؾببا في ٍػ باٞترايهم ؤن ٍػ

في مؿخىي اإلاِٗكت، وفي خالت ال٨ٗـ و بتراظ٘ ألاظغ الخ٣ُ٣ي صون خض ال٨ٟاٝ ٩ًىن طل٪ ؾببا ٧اُٞا 

ُاث ألامغ الظي ًاصي بلى  اصة مٗض٫ الٞى ؾىء مِٗكت ألاٞغاص و جٟصخي ألامغاى و آلاٞاث الاظخماُٖت، و ٍػ

                                                           
، م .79: مدمىص خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع ٖؿاؽ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

ت، الٗضص الاكخهاص الؿُاس ي للبُالت، جدلُل ألزُغ مكىالث الغؤؾمالُت اإلاعانغة، (1998)عمؼي ػ٧ي2 ذ،م،226، ٖلم اإلاٗٞغ  .155:  ال٩ٍى
3
Adam Martin( 2004),Keynes and and Say’s Law of Markets : Analysis and Implication for Austrian 

Economics,Conference  ASSC Schedule, Grove city college ,p:04. 
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، َظا ًض٫ ٖلى مغوهت ٖغى الٗمل ججاٍ اإلاخٛحراث التي ججغي ٖلى 1ه٣و في اليؿل، ٣ُٞل ٖغى الٗمل

ل  .ألاظغ الخ٣ُ٣ي في آلاظا٫ الٍُى

البُالت عىض الىالؾًُ :   زاهُا

ؾِخم الخُغ١ بلى هٓغة ال٨الؾ٨ُُحن إلاك٩لت البُالت و ٦ُُٟت جدلُلهم لؿى١ الٗمل مً ظاهبي الٗغى  

م بن وظضث بُالت ٞهي بؿبب الٗما٫ و الُلب ٖلُه، َم الظًً ؤل٣ىا بالبُالت ٖلى ٖاج٤ الٗما٫، باٖخباَع

ًهم الٗمل باألظغ الؿاثض، و٧ان اَخمامهم مىهبا ٖلى جدلُل ألاؾىا١ الظي ٌؿخمض جدلُله مً  كاهىن لٞغ

. اإلاىافظ لؿاي

خماص ٖلحها  ٢ض جم قغح ٖغى الٗمل مً ٢بل ل٨ً بك٩ل ٖام، آلان ؾِخم جبُان ألاؾـ التي جم الٖا

٢ض اٖخمضوا في طل٪ ٖلى ج٣ؿُم الى٢ذ بلى ظؼء للغاخت وظؼء . مً ٢بل ال٨الؾُ٪ في جدلُلهم لٗغى الٗمل

ل الاؾتهال٥،َىا الٟغص مسحر بحن الغاخت و الاؾتهال٥،  للٗمل و ؤن و٢ذ الٗمل َى مهضع الضزل اإلاؿخسضم لخمٍى

و٧ل مىٟٗت ًدهل ٖلحها ٖاعيىا الٗمل مً اؾتهال٥ بيافي ٖلحهم ؤن ٌٗىيىا جل٪ الخؿاعة في اإلاىٟٗت م٣ابل 

ولِـ ٖلى  (الخ٣ُ٣ُت ) ، َىا ٌٗخمض ؾلى٥ اإلاؿتهل٨حن واإلاىخجحن ٖلى ألاؾٗاع اليؿبُت 2جسلحهم ًٖ و٢ذ الغاخت

. صاثما م٘ بَمالهم لضوع الضولت في جد٤ُ٣ الخىاػن في اليكاٍ الا٢خهاصي  .(الى٣ضًت )ألاؾٗاع اإلاُل٣ت

و٢ض اٖخ٣ضوا ؤن ٖملُت بهخاط الؿل٘ جل٣اثُا جىلض ال٣ضع ال٩افي مً الضزل ٌٗاص٫ جماما ٢ُمت الؿل٘ 

ض جل٣اثُا الٗغى الى٣ضي لسخب َظا الىاجج وبالخالي جٟاصي خضور  ظا ٌٗجي ؤهه مهما ػاص ؤلاهخاط ًٍؼ اإلاىخجت، َو

اصة  ؤػماث بٞغاٍ في ؤلاهخاط، ؤما بطا خضر ٞاثٌ في ٖغى الٗمل ًخم ٖالط طل٪ بخسٌُٟ ألاظىع، وبٍؼ

٠ُ،ألامغ الظي ًجٗلهم ٣ًبلىن بإظىع ؤ٢ل، طل٪  البُالت ًدضر جىاٞؿا بحن الٗما٫ للخهى٫ ٖلى ٞغم الخْى

ض  ما٫، ومىه جٍؼ الاهسٟاى في ألاظىع ٣ًلل ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط وباهسٟاى َظٍ ألازحرة ًخىلض عبدا لضي عظا٫ ألٖا

اصة ؤلاهخاط م ٖلى ٍػ . 3خىاَٞؼ

ؤما الُلب ٖلى الٗمل، ٞهى ًخإزغ باألظغ الخ٣ُ٣ي ٖلى خض اٖخ٣اصَم ولهما ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؤي ٧لما 

اهسًٟذ ألاظىع الخ٣ُ٣ُت ػاص َلب اإلااؾؿاث ٖلى الُض الٗاملت، واإلااؾؿت اإلاىخجت ججم٘ بحن الٗمل و عؤؽ 

 ٖلى Qمً ؤظل جد٤ُ٣ ؤلاهخاط ال٨لي : بمٗجىk ,L)  ) Q= f:اإلاا٫ مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤ٢صخى مؿخىي لإلهخاط، ؤي 

                                                           
.156: عمؼي ػ٧ي، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 1 

2
 Fousseynou bah(2006), Analyse du chomage et bilan des politiques d’emploi au mali, Thèse pour obtenir le 

grade de docteur , Science économique, Université de Mali , p : 48.    

، م .167: عمؼي ػ٧ي،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 
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اصة ج٩لٟت ؤلاهخاطK وعؤؽ اإلاا٫ Lاإلااؾؿت ؤن ججم٘ بحن الٗمل  ٠ُ بطا قٗغث بٍؼ  1 وجخى٠٢ ًٖ الخْى

ت، ألن َضٝ اإلااؾؿت ألاو٫ َى حُٗٓم الغبذ، ٞٗىض حؿاوي ؤلاهخاط  ٟحن اإلاضٖٞى اصة ؤظىع اإلاْى الىاججت ًٖ ٍػ

اصة َلب الٗمالت، ومىه ظاءث الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن الُلب ،الخضي م٘ ألاظغ الخ٣ُ٣ي   َىا اإلاىخج ال ٣ًبل بٍؼ

. ٖلى الٗمل و ألاظىع الخ٣ُ٣ُت

 ُٞما ًسو الخىاػن في ؾى١ الٗمل لضي ال٨الؾُ٪، ٣ٞض اٖخبروٍ ٖىض ه٣ُت حؿاوي َلب الٗمل م٘ 

ٌ الٗما٫ زاللها الٗمل  ت ٞع الٗغى ٖلُه، وطل٪ الخىاػن ًٟؿغ بإهه ال جىظض بُالت و بن وظضث ٞهي ازخُاٍع

ىض ازخال٫ الخىاػن في الؿى١ ٞةن حُٛحر ألاظىع ٌُٗض خالت الخىاػن، ٟٞي خالت اعجٟإ َلب  باألظىع الؿاثضة، ٖو

الٗمل ؤ٦بر مً الٗغى ٖلُه، ًٟؿغ طل٪ بالى٣و الظي ٌٗاهُه الؿى١ مً الُض الٗاملت، َىا ًدىاٞـ 

٠ُ، ختى ًخم الىنى٫ بلى الخىاػن، ؤما بطا خضر ال٨ٗـ، الٗغى ؤ٦بر  اإلااؾؿاث ٖلى حصجُ٘ ٖغوى الخْى

. مً الُلب البض للٗما٫ ؤن ٣ًبلىا بخسٌُٟ ؤظىعَم

مفهىم البُالت مً مىظىع هُىهالؾُيي - 2

   ٌٗخبر ال٨ٟغ الىُى٦الؾ٩ُي امخضاص إلاا ظاء به ال٨الؾُ٪، ألجها جامً باللُبرالُت ٦مى٤ُ لليكاٍ 

٠ُ ال٩امل، واعجباٍ حجم كاهىن ؾاي، الا٢خهاصي، واٖخمضث ٖلى  الظي بجي ٖلى ؾُاصة ْغوٝ الخْى

ججاوـ وخضاث : الٗمالت بالٗغى والُلب ٖلى الٗمل، و٢ض اعج٨ؼ جدلُلهم ٖلى بٌٗ الٟغيُاث ؤَممها

لب الٗمل، و٦ظا صوع اإلاىاٞؿت في قغاء  ت جى٣ل الُض الٗاملت وؤن حجم الٗمالت مغجبِ بٗغى َو الٗمل، خٍغ

، و٧ل مً ٖغى الٗمل والُلب ٖلُه مغجبُان باألظغ الخ٣ُ٣ي، ٞألُت جد٤ُ٣ الخىاػن ج٩ىن 2وبُ٘ ٢ىة الٗمل

اصة ٖغى الٗمل ًٖ الُلب  مً زال٫ اإلاغوهت في ألاظغ الخ٣ُ٣ي،خُض بن ٧اهذ َىا٥ بُالت َظا صلُل ٖلى ٍػ

ٖلُه، البض مً جسٌُٟ ألاظغ الخ٣ُ٣ي ختى جخمضص ال٨مُت اإلاُلىبت مً الٗمل مً ؤظل امخهام البُالت 

اصة ألاظىع الخ٣ُ٣ت م٣اعهت  اصة الُلب ٖلى الٗمل ًٖ الٗغى صلُل ٖلى ٍػ الؼاثضة، وال٨ٗـ صخُذ ٖىض ٍػ

باإلهخاظُت الخضًت للٗمل مً ظهت، و اإلاؿاومت بحن ؤعباب الٗمل لخدضًض ألاظغ الاؾمي مً ظهت ؤزغي، ومىه 

، وؤياٞىا في 3ًخدضص ألاظغ الخ٣ُ٣ي، ؤي ؤن الٗما٫ َم مً ًدضص ؤظىعَم الخ٣ُ٣ت و بالخالي مؿخىي الدكُٛل

ض مً ٦مُت ؤلاهخاط  جدلُلهم بإن الخٛحر الخ٨ىىلىجي ٌٗخبر مخٛحر زاعجي ال ًازغ ٖلى الا٢خهاص، والخ٣ُ٣ت ؤهه ًٍؼ

ض مً خضة البُالت و٢ض ب٣ُذ َظٍ ألا٩ٞاع ٢اثمت بلى ٚاًت ؤػمت ال٨ؿاص .ومم٨ً ؤن جدل آلالت م٩ان الٗامل وجٍؼ

. الٗاإلاُت

                                                           
1
BouricheLahcène (2012-2013), Les déterminants du chômage en Algérie : une analyse économétrique 

(1980-2009), Thèse de doctorat en science économique, Faculté de Science économique, science du gestion et 

science commerciales, Université de Tlemcen,. dspace.univ-tlemcen.dz, Consulté le : 26/09/2018 pp :22-23.    
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جفؿحر البُالت لضي ؤههاع الفىغ اإلااعهس ي - 3

، الظي لم ًىا٤ٞ ألا٩ٞاع  الغؤؾمالُت التي ججؼم بإن (1838-1818)٢اثض َظا ال٨ٟغ َى اإلا٨ٟغ ماع٦ـ 

ا  ، والؿبب في طل٪ َى آلُت الخىاػن الخل٣اجي لؿى١ الٗمل، و٢ض اٖخبَر البُالت هي خالت ٖغيُت هاصعة الى٢ٕى

ال٨ٟغ اإلااع٦سخي بإجها مٓهغ مً مٓاَغ ه٣و الاؾتهال٥ لضي الُب٣ت الٗاملت، ألن ٢ُمت ألاظىع ال جدؿاوي م٘ 

،و٢ض هٟى  ٢اهىن عوبغث مالدـ للؿ٩ان التي ًىو 1ؤلاهخاط ؤي ؤن الغؤؾمالُت جيخج ؤ٦ثر مما جضٞ٘ مً ؤظىع 

اصة الؿ٩اهُت والباؽ والبُالت بخُىع الهُا٧ل ؤلاهخاظُت التي مً قإجها ؤن جاصي بلى ج٣ُُم عؤؽ  ٖلى عبِ الٍؼ

، ٣ٞض ٧ان ماع٦ـ ها٢ضا بكضة لأل٩ٞاع الغؤؾمالُت، و٢ض اٖخبر ؤن حجم الدكُٛل ًغجبِ ؤؾاؾا 2(آلاالث)اإلاا٫ 

في ْل ؤلاهخاط : بمٗض٫ الغبذ الىاجج ًٖ وكاَاث ؤعباب الٗمل، والىدُجت الخاؾمت للخدلُل اإلااع٦سخي هي ؤهه

الؿلعي ًىظض اهٟها٫ بحن ألاٞغاص الظًً ٣ًىمىن بسل٤ ال٣ُمت الاؾخٗمالُت و بحن ألاٞغاص الظًً ًخمخٗىن بهظٍ 

ض بهخاط ؤعباب 3الؿلٗت، وجهبذ الؿلٗت َىا ممشلت لٗال٢ت اظخماُٖت بحن مىخج الؿلٗت واإلاجخم٘  ، وبالخالي ًٍؼ

 .الٗمل للؿل٘ ؤلاهخاظُت الخباصلُت ألجها جد٤٣ لهم عبدا ؤٖٓمُا

اٖخ٣ض ماع٦ـ ؤن الغؤؾمالُت ؾخدخاط صاثما بلى ٖضص مً البُالحن الظي ؤَل٤ ٖلُه الجِل 

الاخخُاَي للٗاَلحن ًخم اؾخسضامهم في الخٟاّ الضاثم ٖلى اهسٟاى ألاظىع مً ؤظل الخٟاّ ٖلحها ٖىض خض 

٘ جل٪ ألاظىع   و٢ض ؤصزل  اإلااع٦ؿُحن الى٣ىص في مجا٫ 4ال٨ٟاٝ، م٘ مى٘ ؤي ه٣اباث ٖمالُت مً اإلاُالبت بٞغ

هل ٖملُت الكغاء ًٖ البُ٘، و٢ض  الخٗامالث الا٢خهاصًت  التي ًم٨ً ؤن جهى٘ الخلل بحن الٗغى والُلب ٞو

اصتها ًؼصاص الُلب ٖلى الٗمل، ألن  اٖخبروا ؤن حجم الاؾدشماعاث َى اإلادغ٥ ألاؾاسخي في ؾى١ الٗمل، وبٍؼ

ًسٟى ٖلى ال٩ل بإن ٧اع٫ ما٦ـ بياٞت بلى  الاؾدشماع ٌٗخبر مدٟؼا لظل٪، ومىه ًتراظ٘ مٗض٫ البُالت، وال

جدلُله الىاقِ في الا٢خهاص ٣ٞض ٧ان مخمحزا ؤًًا وعاثضا في اإلاجا٫ الؿُاسخي، و٧ان له صوع ظض مهم في 

ت اإلااع٦ؿُت هي ؤن .الخغ٧اث الٗمالُت، و٢ض قاع٥ في الشىعاث الخغبُت وزالنت إلاا ؾب٤ ،ٞةن هدُجت الىٍٓغ

ت في ؤلاهٟا١ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ وجغا٦مه الظي ًإ٧ل الجؼء اإلاسهو  اصة اإلاَٟغ ؾبب البُالت هاجج ؤؾاؾا في الٍؼ

 .، وبالخالي ٢ض ًدؿببىن بهى٘ ؤًضحهم في جؼاًض مٗضالث البُالت5لألظىع 
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ت إلاكيل البُالت   - 4 هظغة اإلاضعؾت الىُجًز

بٗض ؾ٣ٍى ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي و الىُى٦الؾ٩ُي بؿبب ؤػمت ال٨ؿاص التي ؤنابذ الا٢خهاص زال٫ الٟترة 

 (John Maynard Keynes)ؤنضع اإلا٨ٟغ ظىن ماًجرص ٦ُجز 1936 ُٟٞغي 05، خُض ؤهه وفي (1929-1932)

ت الٗمالت في الضزل والاؾخسضام والى٣ىص" ٦خابه الكهحر خى٫  ت ال٨الؾُ٪ 1"الىٍٓغ التي مً زاللها ه٣ض هٍٓغ

خه هي ال٣ًُت اإلادىعٍت التي ًم٨ً مً زاللها به٣اط الىٓام الغؤؾمالي و ؤخضر زىعة في الا٢خهاص، ؤؾاؽ هٍٓغ

٠ُ ال٩امل الث البُالت ويمان جد٤ُ٣ الخْى ت  (287: ، م1998عمؼي ػوي، )مً ٍو ، زانت بٗض عجؼ الىٍٓغ

ال٨الؾ٨ُُت في جٟؿحر ؤػمت ال٨ؿاص التي خلذ باال٢خهاص، ولم جخم٨ً ألا٩ٞاع ال٨الؾ٨ُُت مً بًجاص خلىال 

ت ال٨الؾ٨ُُت جٟكل، و بًجاص  لها،مً َىا ٧اهذ اهُال٢ت ٦ُجز،بمٗجى البدض ًٖ ألاؾباب التي ظٗلذ الىٍٓغ

ألاولى جبضؤ بٗىصة ٦ُجز بلى : ٦غ الا٢خهاصي بشالر مغاخل عثِؿُتٝو٢ض مغث خُاة ٦ُجز اإلاغجبُت با٫.البضًل لها

ضط في ٖام  اة ماعقا٫ ٖام ٧1908امبًر ، و٧ان في طاث الٟترة ج٨ٟحٍر مغجبِ بماعقا٫، والشاهُت جتزامً م٘ ٞو

 ، َىا ؤًً بضؤ ٦ُجز ًبدض في مؿاع ظضًض بُٗض ًٖ ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي جماما، ؤما اإلاغخلت ألازحرة هي الٟترة 1924

ت و٧ان طل٪ ٖام   .٦ما ؾب٤ الظ٦غ2 1932التي اهٟجغث ٞحها الشىعة ال٨ُجًز

ت مً الاٞتراياث، والتي حٗخبر في هٟـ الى٢ذ اهخ٣اصا لؿاب٣تها والتي مً  ت ٦ُجز ٖلى مجمٖى اؾدىضث هٍٓغ

: بُجها

  ،ت ٦ُجز جبضؤ باٖخباع ؤن الخالت الضاثمت التي حؿىص الا٢خهاص هي الاؾخسضام الكامل ه٣ُت اهُال١ هٍٓغ

ت التي ٧ل الضو٫ حؿعى بلى مداعبتها  ؛3و٢ض اٖتٝر بةم٩اهُت ْهىع بُالت ٢ِؿٍغ

  ،ؤ٦ض ٦ُجز ٖلى يغوعة جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي، زانت بطا ٧اهذ َىا٥ ؤػماث ا٢خهاصًت

٦ٟتراث جىؾ٘ واهخٗاف ؤو اهٟجاع، ألن  الخ٩ىمت لها صوع ٦بحر  في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٖىض 

 مؿخىي الدكُٛل ال٩امل وصعى بلى يغوعة وظىص ؾُاؾت وكُت حٗمل ٖلى بٖاصة طل٪ الخىاػن؛

  ٦ُجز ٧لُت ٢اهىن ؾاي لألؾىا١ ال٣اثم ٖلى ؤن الٗغى ًسل٤ الُلب، وصٖا بلى ؤن جإًُض ٨ٞغة ؤن ٌ ٞع

 الُلب ًسل٤ الٗغى؛

  ىا٥ صاثما َلبا ٖلُه واإلاخمشل في الاؾدشماع، ؤي ؤن ٧ل اصزاع اٞترى ؤن ٧ل اصزاع َى بمجزلت ٖغى، َو

ٌٗغى بالؿى١ الى٣ضي ًخدى٫ مباقغة بلى اؾدشماع، وؤن الخىاػن بحن الاصزاع و الاؾدشماع ؤمغ خخمي 

خد٤٣ مً زال٫ خغ٧اث ؾٗغ الٟاثضة  ؛(الاصزاع و الاؾدشماع)، و ٞهل بُجهما 1ٍو
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  ٣ه ت ال٨الؾُ٪، ٞٞى هٟى ٦ُجز مىيٕى اإلاىاٞؿت ال٩املت في ؾى١ الٗمل التي ٧اهذ مً بحن ٞغيُاث هٍٓغ

اث٠،  ٠ُ، ؤًً ٩ًىن ؤصخاب الٗمل في ويُٗت ٢ىة ألجهم ٖاعيىا الْى ال ًىظض ؾى١ ٖمل بل ؾى١ جْى

ى في خض طاجه ؾى١ اٞتراضخي  ؛2َو

  ًغي ٦ُجز ؤهه بطا ػاص حجم الاصزاع ًٖ حجم الاؾدشماع ٞةن الُلب ال٨لي الٟٗا٫ ؾٝى ٣ًل ًٖ الٗغى

ض طل٪ مً ٖضص الٗما٫ الٗاَلحن ًٖ الٗمل  ض مً خضة مك٩ل 3ال٨لي، وبالخالي ؾحًز ألامغ الظي ًٍؼ

 البُالت؛

  جدلُل ٦ُجز ٩ًىن في اإلاضي ال٣هحر، ٨ٖـ الخدلُل ال٨الؾ٩ُي، باٖخباع ؤن الٟترة ال٣هحرة حؿمذ باؾخ٣غاع

 ألاؾٗاع وزباتها؛

  ًغي ٦ُجز ؤهه بضال مً زٌٟ ألاظىع التي هاصي بها ال٨الؾُ٪ والىُى٦الؾُ٪، ًجب زٌٟ ؾٗغ الٟاثضة

م مً ؤن ٧لخا الؿُاؾِخحن ال حٗخبر الٗالط الكافي للبُالت  ؛4الظي ؾخ٩ىن هخاثجه ؤًٞل، ٖلى الٚغ

  ا ال٨الؾُ٪ وؾُِ للخباص٫ اٖخبر ٦ُجز ؤن الى٣ىص لها صزال في اليكاٍ الا٢خهاصي ٞهي لِـ مشل ما اٖخبَر

ض مً  اصة في ٦مُت الى٣ىص بةم٩اجها ؤن جٍؼ ٣ِٞ، بل ؤجها جخإزغ وجازغ في اإلاٗامالث اإلاالُت، باٖخباع ؤن ؤي ٍػ

ىا ًٓهغ  اصة ؤلاهخاط، ومىه الىنى٫ بلى الدكُٛل ال٩امل، َو ظٍ ألازحرة حصج٘ ٖلى ٍػ اعجٟإ ألاؾٗاع، َو

اصة الى٣ىص  . الخإزحر ؤلاًجاري لٍؼ

ت ٦ُجز حٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى الُلب ال٨لي الظي ٌٗخبر ؤؾاؽ الضزل : زالنت إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ ؤن هٍٓغ

والاؾخسضام في اإلاضي ال٣هحر، وؤجها ؤصزلذ بٌٗ الٗىامل اإلاازغة ٖلى الاؾدشماع والاصزاع، خُض ؤن ؤي 

ازخال٫ بُجهما ًاصي بلى خضور الايُغاباث في صوعة الضزل ال٣ىمي م٘ اخخما٫ و٢ٕى ٦ؿاص، ألن  ٦ُجز اٞترى 

اصة الٗغى ال٨لي ًٖ الُلب ال٨لي،  اصة  حجم ؤلاصزاع ًٖ الاؾدشماع ؾُاصي طل٪ بلى ٍػ ؤهه  في خالت ٍػ

ا مما ٌك٩ل طل٪ زؿاعة في ألاعباح وجغاظ٘ في الىاجج، ومىه جؼصاص الُا٢اث  ٞخترا٦م الؿل٘ وجىسٌٟ ؤؾٗاَع

، ؤما في الخالت ال٨ٗؿُت وهي الاؾدشماع ٩ًىن ؤ٦بر مً الاصزاع، ٞةن الٗغى ال٨لي ٩ًىن ؤ٢ل مً 5الٗاَلت

ض ألاعباح ُٞدٟؼ  ٩ىن َىا٥ جغاظ٘ في اإلاسؼون الؿلعي، وبتزاًض اإلابُٗاث جلتهب ألاؾٗاع، وجٍؼ الُلب ال٨لي، ٍو

اصة اؾدُٗاب الُا٢اث ؤلاهخاظُت اإلاُٗلت، واهخٗاف الا٢خهاص  .طل٪ ٖلى ٍػ

 

                                                                                                                                                                                     
، م  1 .294: عمؼي ػ٧ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2
Gaelle le Guirrier-Milner  (2015) , « L’essentiel des mécanismes de l’économie », 4 

éme
 édition, Lextenso 

édition ,Paris,p :49.    
، صعاؾت لبرامج وآلُاث ؾُاؾت الدكُٛل، مجلت الخىمُت وبصاعة اإلاىاعص واكع ؾُاؾت الدكغُل في الجؼائغ ومداعبت البُالت، (2016)عجاؽ ؾهام3

ت ، الٗضص   .238: ،ظامٗت البلضًت، الجؼاثغ ، م06البكٍغ

، م .296: عمؼي ػ٧ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4
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جفؿحر البُالت مً زالٌ مىدنى فُلُبـ   - 5

ؾمي َظا اإلاىدجى بمىدجى ُٞلُبـ وؿبت بلى الا٢خهاصي البروِٞؿىع ُٞلُبـ، الظي ٢ام بضعاؾت 

ؾى١ الٗمل ٖلى الا٢خهاص ؤلاهجلحزي، وهي صعاؾت بخهاثُت جضعؽ الٗال٢ت بحن مٗض٫ البُالت ومٗض٫ الخُٛحر 

 ، ٌٗبر مىدجى ُٞلُبـ ًٖ الٗال٢ت الخباصلُت 1957- 1861في ألاظىع الى٣ضًت في اإلامل٨ت اإلاخدضة زال٫ الٟترة 

 حٗخبر هي  الضعاؾت ألاولى التي ٢ام بها ُٞلُبـ جىاو٫ مً زاللها ؤزغ 1ال٨ٗؿُت بحن مٗض٫ البُالت والخطخم

، خُض 2الخ٣لباث في الضوعة الا٢خهاصًت وما ًخٗبه مً ج٣لباث في مؿخىي ؤلاهخاط الخ٣ُ٣ي ومؿخىي الاؾخسضام

جىنل ُٞلُبـ بلى ؤن ألاظىع جغجٟ٘ بك٩ل ملمىؽ ٖىض اهسٟاى مٗض٫ البُالت، وؤجها جىسٌٟ بكضة ٖىضما 

، ؤي ؤهه ٖىضما ج٩ىن َىا٥ بُالت مغجٟٗت ؾحرضخى الٗما٫ باهسٟاى ألاظىع مً ؤظل 3جغجٟ٘ مٗضالث البُالت 

اصة في ألاظىع بلى الاهسٟاى، ؤما في خالت جؼاًض مىانب الكٛل  اث٠، ٞخخجه مٗضالث الٍؼ الخهى٫ ٖلى ْو

ىا جٓهغ الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن مٗض٫ الخطخم  اصة ؤظىعَم، َو واهسٟاى البُالت ًهبذ الٗما٫ ًُالبىن بٍؼ

٤ الك٩ل الخالي : ومٗض٫ البُالت، التي جم الخٗبحر ٖجها ٞو

جمثُل مىدنى فُلُبـ : (II-5)الكيل 

 

 

، م: اإلاهضع . 303: مدمىص ٞىػي ؤبى الؿٗىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

حؿعى ٧ل الضو٫ بلى يبِ مٗضالث الخطخم و البُالت  ألن ٦الَما ٌٗخبر زُغا ٖلى الا٢خهاص، 

٠ُ ال٩امل، ؤما مٗضالث جطخم ٚحر م٣ٗىلت ٢اصعة  ٞمٗضالث بُالت مغجٟٗت بةم٩اجها ؤن حكل جد٤ُ٣ الخْى

زٌٟ مٗضالث : ٖلى ٖغ٢لت الضوعة الا٢خهاصًت، اإلاالخٔ ؤن ٖالط ؤخضَما ٩ًىن ٖلى خؿاب آلازغ ؤي ؤن

                                                           
ت الاكخهاصًت اليلُت، (2003)مدمىص ٞىػي ؤبى الؿٗىص ، ت، مالىظٍغ . 302: ، ٧لُت الخجاعة، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع 1 

2
A.w. Philips (1958) , The relation between unemployment and the rate of change of money wages in the 

United kingdom, 1861-1957, https://www.jstor.org/stable/2550759Consulté le: 02/10/2018, p:283.. 

.192: محمود حسين الوادي، أحمد عارف العساف، مرجع سبق ذكره، ص
3 

https://www.jstor.org/stable/2550759
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مخهها، ٣ُٞل الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث، واهسٟاى َظا ألازحر  الخطخم بةم٩اهه ؤن ٣ًلو ٦مُت الى٣ىص ٍو

بٗا ٦مُت ؤلاهخاط حٗخمض ٖلى ال٣ىي  ًسل٤ ٞاثًا في ؤلاهخاط الظي ًدخم ٖلى اإلاىخجحن زٌٟ بهخاظهم، َو

ذ الٗضًض مً الٗما٫ واعجٟإ مٗض٫ البُالت ، وبالخالي ٖىض زٌٟ مٗض٫ الخطخم 1الٗاملت مما ٌؿمذ بدؿٍغ

٘ مٗضالث البُالت، وجٓهغ الٗال٢ت ٚحر الخُُت إلاٗضالث ألاظىع الى٣ضًت، ووظىص الٗال٢ت  ًدؿبب طل٪ في ٞع

ال٨ٗؿُت بحن مٗضالث الخطخم والبُالت التي ًجب ٖلى الضولت مغاٖاتها ٖىض وي٘ ؾُاؾتها خُض ٖلحها ؤن 

. ج٨ٟغ في الى٣ُت اإلاىاؾبت ٖلى مىدجى ُٞلُبـ مً ؤظل جٟاصي ٦ال اإلاك٩لخحن

اث الىلضًت للبُالت  - 6 جفؿحر الىظٍغ

ت الى٣ضًت هي جُاع ممحز لبٌٗ الا٢خهاصًحن الظًً ٢امىا بخٟؿحر البُالت الضوعٍت اٖخماصا ٖلى  الىٍٓغ

َىجغي، : ، مً عواصَا ًظ٦غ2ألاصواث الى٣ضًت خُض عؤوا بإن ٖالظها ًخد٤٣ باؾخسضام ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت

ً ابخٗضوا ًٖ ال٨ٟغ ال٨ُجزي ومالىا ؤ٦ثر بلى ؤ٩ٞاع ال٨الؾُ٪، ٞهم  اً٪، َاالء  اإلا٨ٍٟغ ضمان َو ٨ُٞؿل، ٍٞغ

ًٟلىن اؾخٗما٫ الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاخمشلت في ؤلاظغاءاث التي  يض جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي، ٍو

جخسظَا الضولت وجاصي بلى الخُٛحر في ٖغى الى٣ض صون الخإزحر ٖلى مؿخىي صزل ألاٞغاص وطل٪ مً زال٫ الغ٢ابت 

، ٣ٞض اٖخبر الى٣ضًىن ؤن الى٣ىص هي اإلاازغ في الخُاة 3التي ًٟغيها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى الجهاػ اإلاهغفي

اث الضزل والىاجج والدكُٛل حٗىص بلى ؤزُاء الؿُاؾت الى٣ضًت، وبلى  الا٢خهاصًت، وبِىىا بإن ج٣لباث مؿخٍى

، ُٞهبذ الُلب ال٨لي ًخإزغ باإلاٗغوى الى٣ضي وج٣لباجه في الؿى١، بياٞت 4الخضزل الخ٩ىمي في آلُاث الؿى١ 

ض مً قل ؾى١ الٗمل، باٖخباع ؤن الٗاَلحن الظًً  بلى ؤن بٖاهاث البُالت التي ج٣ضمها الضولت للمخُٗلحن جٍؼ

ت، وال صزل  ت ٚحر بظباٍع ىا جهبذ البُالت ازخُاٍع جدهلىا ٖلحها حٛىحهم ًٖ البدض بجضًت ًٖ الٗمل، َو

ت الخمل٪ والٗمل لً ًد٤٣ مىٟٗخه  للضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي،ألن جغ٥ الٟغص خغا في ازخُاع وكاَه وخٍغ

 و٢ض 5ومهلخخه ٞدؿب بل ٌؿاٖض طل٪ في جد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت، ٞضوع الضولت ٣ًخهغ ٖلى الضٞإ وألامً 

ل ًدضص مً زالله مٗض٫  ضمان ٖلى ؤن مىدجى ُٞلُبـ ٢ض ًإزظ ق٩ل زُا مؿخ٣ُما  في اإلاضي الٍُى ؤ٦ض ٍٞغ

خماص ٖلى آلُاث الؿى١ مشلهم في طل٪ مشل ال٨الؾُ٪ والىُى٦الؾُ٪، 6بُالت َبُُٗت ،  ٞهم اٖخمضوا ٧ل الٖا

٨غتهم في طل٪ جٟترى ؤهه بطا اجب٘  البى٪ اإلاغ٦ؼي ؾُاؾت جىؾُٗت ه٣ضًت، ومً ؤظل طل٪ ًجز٫ بلى الؿى١  ٞو

ض ٦مُت  تراظ٘ ٖاثضَا، وجٍؼ ا للؿىضاث الخ٩ىمُت، وج٩ىن هدُجت طل٪ ؤن جغجٟ٘ ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت، ٍو مكتًر

                                                           
، م .190: خؿام  ٖلي صاووص،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

،م .329: عمؼي ػ٧ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 

، م .203: زًغ ٣ٖل، ًاؾغ ٖغبُاث، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 
 ، 32، الٗضص 1 ، خىلُاث ظامٗت الجؼاثغARDL في بَاع همىطج 2016-1970مدضصاث البُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة ، (2018)بىال٩ىع هىع الض4ًً

. 442: الجؼء الشاوي، ظىان، م
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ض بهٟا٢هم  ض الُلب ال٨لي، ٞاإلهخاط 1الى٣ىص لضي ألاٞغاص وجى٣و ٦مُت ألانى٫ اإلاالُت، وبالخالي ًٍؼ ،وبهظا ًٍؼ

٠ُ، ل٨ً ؤلاٞغاٍ في الؿُاؾت الى٣ضًت ٢ض ًاصي بلى اؾخٟدا٫ الخطخم صون  وج٣ل البُالت بؿبب الخْى

. ج٣لُل مٗض٫ البُالت

ضمان بلى البدض ًٖ  حٗاٌل الخطخم م٘ البُالت  ظىبا بلى ظىب في ٖهض الى٣ضًحن َى الظي صٞ٘ ٍٞغ

وؤن ؾبب الخطخم الغ٧ىصي " الثىعة الىلضًت اإلاًاصة" الؿبل إلاٗالجت طل٪،و٢ض ؤَل٤ ٖلى ؾُاؾخه مهُلر

ىض اعجٟإ مٗض٫ الخطخم َظا 2عاظ٘ بلى الٗىامل الى٣ضًت ، باٖخباع ؤن الى٣ىص لها صوع مهم في الا٢خهاص، ٖو

صلُل ٖلى اهسٟاى ال٣ضعة الكغاثُت للى٣ىص، وبالخالي اهسٟاى الُلب ٖلى الى٣ىص ، باإلا٣ابل ًؼصاص الُلب ٖلى 

ضمان ؤُٖذ ؤَمُت بالٛت للى٣ىص وهاصث بمٗض٫ البُالت الُبُعي الظي ًخد٤٣ ٖىض  الؿل٘ ألازغي ،عئٍت ٍٞغ

.    الاؾخ٣غاع الى٣ضي

 الخفؿحر الخضًث للبُالت - 7

اث جٟؿغ البُالت مً مىٓىع خضًض ومخُىع وؤ٦ثر ص٢ت مً ؤظل جٟؿحر الٓىاَغ  ل٣ض ْهغث ٖضة هٍٓغ

: 3الخضًشت، وجسخل٠ جل٪ الخٟؿحراث جبٗا لؿى١ الٗمل، والتي مً بُجها

ت عؤؽ اإلااٌ البكغي - ؤ  و٧ان جٟؿحٍر Beher- Shult مً َٝغ الا٢خهاصي 1964 ْهغث بالًبِ ٖام :هظٍغ

٣ا للٟىاثض التي ًجىحها الٗامل مجها وطل٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤ٦بر صزل وؤخؿً بهخاظُت، ومً  ُٟت ٞو الزخُاع الْى

لت ىه باٖخباع ؤن ؾى١ الٗمل ًبدض ًٖ الُض الٗاملت اإلاَا . َىا ًغ٦ؼ الٟغص ٖلى جدؿحن ٢ضعاجه وج٩ٍى

ت ججؼئت ؾىق العمل -ب ٩ي مً َٝغ : هظٍغ ذ ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ ت هدُجت لضعاؾت ؤظٍغ ظاءث َظٍ الىٍٓغ

ا D.B Doernberg,M.Pioreالباخض  ٨ُت حٗٝغ هٖى ، زال٫ الدؿُٗيُاث خُض ٞؿغث بإن ٢ىة الٗمل ألامٍغ

مً الخجؼثت ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ والؿً واإلاؿخىي الخٗلُمي، ٢ض ظاءث لخٟؿحر اعجٟإ البُالت والبدض ًٖ 

لى َظا جم ج٣ؿُم ؾى١ الٗمل بلى زمؿت  ؤؾباب اعجٟاٖها في ٢ُاٖاث مُٗىت صون ال٣ُاٖاث ألازغي، ٖو

ت صازل اإلااؾؿت، وؾى١ زاعظُت جبدض ًٖ ا٫الؿى١ : ؤ٢ؿام عثِؿُت وهي صازلُت التي جًمً اإلاىاعص البكٍغ

غ قغوٍ مىهب الٗمل اإلاُلىب، ؤما الؿى١ ألاولُت جًم  الُض الٗاملت زاعط مدُُها هٓغا لٗضم جٞى

اث٠  ت جًم الْى اث٠ ألا٦ثر ؤظغا وألا٦ثر زباجا واؾخ٣غاعا، بما في طل٪ امخُاػاث التر٢ُت، ؤما الؿى١ الشاهٍى الْى

ماع، وؤزحرا  ألا٢ل ؤظغا واؾخ٣غاعا التي جًم ٖىهغ اإلاغؤة و٦باع الؿً ؤي ؤجها جمحز بحن الٗما٫ مً خُض ألٖا
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الؿى١ الغثِؿُت وحكمل اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم التي حؿخسضم الٟىىن ؤلاهخاظُت ال٨شُٟت والٗمالت اإلااَغة 

. وعؤؽ اإلاا٫

ت ؤحغ الىفاءة- ط ت َى ؤن الغظا٫ ٣ًىمىن بضٞ٘ ؤظىعا ؤٖلى مً ألاظىع الخىاػهُت في :هظٍغ  ؤؾاؽ َظٍ الىٍٓغ

ؾى١ الٗمل مً ؤظل حصجُ٘ الٗما٫ وػٍاصة ؤلاهخاظُت بدُض ًترجب ٖلى َظا الاعجٟإ وظىص ٞاثٌ في ٖغى 

هىع البُالت، بمٗجى ؤن ج٩لٟت زٌٟ ألاظىع هي اهسٟاى في بهخاظُت الٗما٫ مً ؤظل َظا جداو٫  الٗمل ْو

.  اإلااؾؿاث ٖلى ؤلاب٣اء ٖلى ألاظىع ٖىض مؿخىي زابذ ختى ال جخإزغ ؤلاهخاظُت

اث ؤزغي ٧لها ع٦ؼث ٖلى جٟؿحر البُالت مً ظاهب ؾى١ الٗمل وجبُان ؤؾبابها و٢ض  بياٞت بلى هٍٓغ

٣ت خضًشت ل٨ً ما ٌٗاب ٖلحها َى ؤن  ظاءث مٗٓمها ٦ىدُجت لضعاؾاث ا٢خهاصًت مُضاهُت ٞؿغث البُالت بٍُغ

 .جدلُلها ٩ًىن ٖلى مضي ٢هحر ظضا مما ٌٗؿغ جٟؿحر الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث هٓغا ل٣هغ اإلاضة الؼمىُت

 عالكت البُالت بالىمى الاكخهاصي- 8

٢ض ؤ٦ضث الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى ؤهه َىا٥ ٖال٢ت جغابُُت بحن مٗضالث البُالت والىمى 

الا٢خهاصي، ٞخُٛحر مٗضالث الىمى بةم٩اهه ؤن ًاصي بلى ج٣لُو مٗضالث البُالت ، ٦ما ؤن اعجٟإ َظٍ ألازحرة 

: ٢ض ًازغ ؾلبا ٖلى الىمى الا٢خهاصي، ومً بحن الضعاؾاث التي جُغ٢ذ لهما ًىظض

٩ي ؤو٦ً زال٫ الٟترة - مً ؤبغػ الضعاؾاث التي جىاولذ مىيٕى البُالت والىمى ًىظض صعاؾت الا٢خهاصي ألامٍغ

٩ي ٖلى َى٫ الٟترة (1928-1980) ذ ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ ، و٢ض جىنلذ هخاثج (1950-1947)، وهي صعاؾت ؤظٍغ

جي الخ٣ُ٣ي%3 ؾُهاخبه اهسٟاى بيؿبت %1الضعاؾت بلى ؤن اعجٟإ مٗض٫ البُالت بيؿبت   1 في الىاجج الَى

بُت بحن الاهدغاٞاث في همى الىاجج والخٛحراث في مٗضالث البُالت  .وال٨ٗـ صخُذ ٢ض صعؽ ؤو٦ً الٗال٢ت الخجٍغ

اٍ ألاٞغاص لظا ًجب ؤن ٩ًىها مخضهُحن ٢ضع ؤلام٩ان  -  الخطخم والبُالت لهما ؤزغ بالٜ ألاَمُت في الخ٣لُل مً ٞع

، التي 2016 ٖام KeshabBhattaraiفي ؤي ا٢خهاص، وفي َظا الهضص ًىظض الضعاؾت التي ٢ام بها الا٢خهاصي 

إلًجاص الٗال٢ت بحن البُالت  (2014-1990)ؤظغاَا ٖلى صو٫ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت زال٫ الٟترة 

والخطخم بلى ؤن م٣ضاع الخطخم الؼاثض ٩ًىن هدُجت لخدٟحز الُلب ال٨لي مً ؤظل الىنى٫ بلى مٗض٫ البُالت 

لت اإلاضي بحن مخٛحراث الضعاؾت وؤن َىا٥ ازخالٝ في مٗضالث  الُبُعي، جىنلذ بلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت ٍَى

                                                           
1
Ahmed Silem , D.Jean Marie Albartini (1999), Lixique d’économie, 6

0
 édition , dalloz , 

http://academic.fimaktabati.dzConsulté le : 05/10/2018, p :337.. 

http://academic.fimaktabati.dz/
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ؤ٦ضث الضعاؾت الٗال٢ت ال٨ٗؿُت اإلاىظىصة بحن البُالت ،البُالت بحن صو٫ مى٣ُت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت

. 1 صولت35 صولت مً ؤنل 28والخطخم مً زال٫ 

 في الضعاؾت التي ٢اما بها ٖلى ٧ل مً Brian Silverstoneو  ٢Richard Harrisض جىنل ٧ل مً الا٢خهاصًان - 

ؤؾترالُا، ٦ىضا، ؤإلااهُا، الُابان، هُىػٍلىضا، اإلامل٨ت اإلاخدضة والىالًاث اإلاخدضة، بلى ٞكل ٖال٢ت ؤو٦ً : الضو٫ 

التي جىو ٖلى وظىص ٖال٢ت بحن مٗض٫ البُالت والىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي في بٌٗ البلضان ٧الىالًاث 

وؤن الىالًاث اإلاخدضة هي ؤ٦ثر ٖغيت للخٛحراث في البُالت والىاجج التي حُٗض الخىاػن في اإلاضي ،اإلاخدضة وهُىػلىضا

ل . 2الٍُى

غ مجلـ الخدلُل الا٢خهاصي الظي ٢ام به ٧ل مً  -   Jean –paulFitoussi و ٧Oliver Blanchareان ج٣ٍغ

ذ ٞغوؿا جباَا ملخّى في مٗضالث  Croissance et Chômage: بٗىىان ٖلى الا٢خهاص الٟغوسخي خُض ٖٞغ

ت ؤؾباب طل٪ التراظ٘ في الىمى و الاعجٟإ في ،الىمى الا٢خهاصي، في مىخه٠ الؿبُٗيُاث ومً ؤظل مٗٞغ

غ ٢ض ؤ٦ضث ؤن ؾبب اهسٟاى مٗض٫ الىمى في ٞغوؿا عاظ٘ بلى جباَا وجحرة  مٗضالث البُالت، هدُجت طل٪ الخ٣ٍغ

غظ٘ ؾبب التراظ٘ ؤًًا بلى جباَا همى الٗمالت ، طل٪ التراظ٘  الىمى اإلادخمل، باٖخباع م٣اًِؿها ٚحر ما٦ضة، ٍو

  هي هدُجت ؤزغي جا٦ض بإن 3في مٗضالث الىمى ػاص مً جٟا٢م البُالت، الىاججت ًٖ الى٣و في الٗغى ؤلاهخاجي

. للىمى والبُالت ٖال٢ت ٨ٖؿُت

ذ مٗضالث بُالت مىسًٟت زال٫ الؿىىاث ألازحرة، الؿبب في  بالغظٕى بلى خالت الجؼاثغ، ًالخٔ ؤجها ٖٞغ

طل٪ عاظ٘ بلى مؿاَمت ال٣ُإ الخام في الا٢خهاص وػٍاصة ؾلؿت ؤلانالخاث اله٩ُلُت التي جبىتها الجؼاثغ 

٘ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، ألن جد٤ُ٣ مٗض٫ همى  بضاًت مً الدؿُٗيُاث والتي ؾاٖضث بلى خض ٦بحر في ٞع

غ حجم ٦بحر مً الٗمالت، ٣ٞض جى٢ٗذ الجؼاثغ ؤن ٩ًىن مٗض٫ الىمى  مغجٟ٘ في الىاجج ًدخاط ال مدالت بلى جٞى

ُض الىمى الا٢خهاصي للٟترة 2019 ؾىت %7الا٢خهاصي  َالب ) (2019-2015) بٗض ؤن ًخم جىُٟظ بغهامج جَى

، وجا٦ض َظٍ الضعاؾت ٖلى الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن (248: ، م2018ؾمُت قهُىاػ، لبُم مدمض البكحر، 

ل، وبالخالي جإ٦ض ظل الضعاؾاث ٖلى ؤن  مٗضالث البُالت ومٗضالث الىمى في الجؼاثغ زانت في ألاظل الٍُى

م٨ً الخٗبحر ٖلحها ٦ما ًلي : ٖال٢ت الىمى بالبُالت هي ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٍو

                                                           
1
KeschabBhattaria(2016), Unployment –inflation trad-offs in OECD Countries, Economic Modelling, 

volume 58, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007 Consulté le 05/10/2018 , Consulté le: 05/10/2018 p: 

93.    
2
Richard Harris, Brian Silverstone (2001), Testing for asymmetry Okun’s Law : A cross-country 

comparison, Economic Bulletin ,vol 5, no 02, www.accessecon.com/pubs/.../2001/Volume5/EB-01E00001A, 

Consulté le: 05/10/2018, p01.. 
3
Oliver J.Blanchard ,Jean –Paul Fitoussi(2014), Croissance et Chômage, La documentation française, 

,https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01059597/document. Consulté le: 06/10/2018, pp5-34. 

 

https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007%20consulter%20le%2005/10/2018
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi46pTNoPDdAhUOgM4BHabRC8kQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.accessecon.com%2Fpubs%2FEBFT08%2F2001%2FVolume5%2FEB-01E00001A.pdf&usg=AOvVaw0a4g2KByJmGVUS3WP23QCG
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01059597/document.%20consulter%20le:%2006/10/2018%20�:%2011:39%20h.
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01059597/document.%20consulter%20le:%2006/10/2018%20�:%2011:39%20h.
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 اعجفاع وؿبت الدكغُل اهسفاى معضٌ البُالت اعجفاع معضٌ الىمى

II-2-2 ؤؾباب البُالت    

ؾبب َضم ا٢خهاصًاث ألامم عاظ٘ ؤؾاؾا بلى مًٗلت البُالت التي باجذ تهضص اؾخ٣غاع ألامم بؿبب 

  ،ؤؾباب ؾُاؾُت: جإزحراتها الؿلبُت ٖلى اإلاجخمٗاث، زانت في الضو٫ الىامُت ، مً ؤَم جل٪ ألاؾباب ًظ٦غ

. ا٢خهاصًت واظخماُٖت

II-2-2-1 ؤؾباب البُالت في الضٌو الىامُت 

، خُض ؤهه وؿبت   مً ألاٞغاص ٣ًبلىن ٖلى %20جٟا٢م مٗضالث البُالت في الضو٫ الىامُت ًشحر اإلاساٝو

 ، وهي وؿبت مٗخبرة حؿخىظب مغاظٗت ؤؾباب البُالت الغثِؿُت 1الاهخداع في الٗالم بؿبب مك٩ل البُالت

الٗمل ٖلى مداعبتها، وجدؿحن ؾى١ الٗمل، زانت وؤن ؤٚلب الُغ١ التي اجبٗتها الضو٫ الىامُت ٚالبا ما جبىء و

بالٟكل، والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى الٗغا٢ُل التي جىاظهها واإلاخباًىت مً صولت بلى ؤزغي، خُض ؤن جُب٤ُ بغامج 

اث  ؤلانالح الا٢خهاصي في الضو٫ الىامُت ٧ان لها ؤزغا ؾلبُا ٖلى ألاؾىا١ ٨ٖـ ما ظاءث به الىٍٓغ

 :2الا٢خهاصًت و الؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى

جبجي ؤلانالح الا٢خهاصي ؤصي بلى ج٣لُو ٞغم الٗمل في ال٣ُاٖاث الغؾمُت  وباألزو ال٣ُإ الٗام،  -

وػٍاصة اججاٍ ألاٞغاص بلى ال٣ُاٖاث ٚحر الغؾمُت، مما ًسل٤ بق٩الُت يمان الخض ألاصوى لألظىع و٢ض ًاصي 

اث؛  طل٪ بلى ْهىع وكاَاث ٚحر مكغوٖت ٧االججاع في اإلامىٖى

ا  - الخ٣ؿُم الضولي للٗمل للضو٫ الىامُت وجسههها في بهخاط اإلاىاص ألاولُت اإلاٗغوٞت بٗضم اؾخ٣غاع ؤؾٗاَع

 ًازغ ؾلبا في ه٣و الٗملت الهٗبت ،بياٞت بلى اٖخماصَا ٖلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت لخُُٛت اخخُاظاتها ؛

اصة  - جمغ٦ؼ ٢ىة الٗمالت الٗغبُت في صو٫ الخلُج زانت صون الضو٫ ألازغي،زانت وؤن َظٍ الضو٫ حٗٝغ بٍؼ

 . ٦شاٞتها الؿ٩اهُت، مما ٣ًلل مً ٞغم الٗمل ؤمام الؿ٩ان الىاٞضًً

٧لها ؤؾباب ؤصث بلى ٖضم هجاح ؾُاؾاث الدكُٛل وؤلانالح في الضو٫ الىامُت، وباإلياٞت بلى ؤؾباب ؤزغي 

: مجها

:   ألاؾباب الؿُاؾُت  -

ت مً ألاؾباب  اصة مٗض٫ البُالت زانت لضي ٖىهغ الكباب في الضو٫ الٗغبُت هاجج ًٖ مجمٖى ٍػ

ضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي، وما ًهاخبه مً  قٗىع بالتهمِل  الؿُاؾُت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الايُغاباث ألامىُت ٖو

                                                           
1
 Y-M.D (2015), Chômage, cause des 20% suicides,  option/ Bio, ,https://doi.org/10.1016/S0992-

5945(15)30033-7Consulté le : 06/10/2018 ,p : 01. 

، م .138: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 

https://doi.org/10.1016/S0992-5945(15)30033-7
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ضم اإلاؿاواة بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘، وجمؼ١ ألاويإ ألامىُت ًجٗل الخ٩ىماث ج٣ٟض ال٣ضعة ٖلى صٖم ؾى١  ٖو

، بؿبب َضع ألامىا٫ ٖلى ألاؾلخت وججىُض الجِل إلاىاظهت اإلاؿخٗمغ، ٞؼاص ؤلاهٟا١ الٗؿ٨غي  ٍغ الٗمل وجٍُى

ٖلى خؿاب ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي وبَما٫ ؾى١ الٗمل ًاصي بلى جسٌُٟ ؤلاهخاط الظي بةم٩اهه جىلُض ٞغم 

م مً ؤن الضو٫ الٗغبُت جخمحز بمجخم٘ قباوي و٦شاٞت ؾ٩اجها خُض ٢ضع ٖضص الؿ٩ان ما  لى الٚغ الٗمل، ٖو

م مً 1 مً ؾ٩ان الٗالم ٞهي وٗمت %5.3 ملُىها ؤي ما ٢ُمخه ٢392ُمخه  حؿخىظب الك٨غ، ل٨ً ٖلى الٚغ

طل٪ ورؿبب الاؾخٗماع للبٌٗ ماػالذ ٚحر مؿخٛلت ومهمكت وحٗاوي مً ألازُاع والتهضًض واوٗضام الخىمُت 

 لال٢خهاص مما ؤظبر الٗضًض مً ألاٞغاص ٖلى الهجغة بلى صو٫ ؤزغي مً ؤظل االؿُاؾُت التي حٗخبر ٖىهغا مدغ٥

. البدض ًٖ الاؾخ٣غاع الىٟسخي والا٢خهاصي

ألاؾباب الاكخهاصًت  -

اصة مٗض٫ البُالت ، مما ًٟغػ ظملت مً آلازاع والاو٩ٗاؾاث  ٚالبا ما جاصي ألاؾباب الا٢خهاصًت بلى ٍػ

ت جضَىع ؤخىا٫ الٗمالت  ضم اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص، وحٗخبر ؤزُغ الٗىامل التي عجلذ مً ؾٖغ الاظخماُٖت، ٖو

وػٍاصة مٗضالث البُالت في البلضان الٗغبُت وزانت ٚحر الىُُٟت في ؤوازغ الشماهِىاث َى جٟا٢م ؤػمت اإلاضًىهُت 

طاث الخ٩لٟت اإلاغجٟٗت مما خخم ٖلى 2الخاعظُت بؿبب ؤلاٞغاٍ في الاؾخضاهت الخاعظُت وباألزو ال٣هحرة اإلاضي

الضو٫ بجبإ ظملت مً الؿُاؾاث الى٣ضًت واإلاالُت ٦خ٣لُو الاؾدشماعاث ، وػٍاصة مٗض٫ الًغاثب زانت ٚحر 

اهاث، مما ػاص مً ؤؾٗاع اإلاىخجاث، زانت وؤن بًغاصاث جل٪ الضو٫ مغجبُت بإؾٗاع  اإلاباقغة وبلٛاء ٧اٞت ؤلٖا

الىِٟ وباهسٟاى َظٍ ألازحرة ؤصي طل٪ بلى جغاظ٘ الُلب ٖلى  الٗمالت ُٞما حؿبب في بخضار ازخال٫ في 

٠ُ، ٞهي حٗاوي مً الغ٧ىص الا٢خهاصي واهسٟاى همى الىاجج  ؤؾىا١ الٗمل هٓغا إلادضوصًت ٢ضعتها ٖلى الخْى

ال٣ىمي، بياٞت بلى زصخهت الٗضًض مً اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت وبالخالي ًخم الخسلي ًٖ الٗضًض مً الٗما٫، 

ن ؤؾبابها ٖضًضة ومخٗضصة جدض ٚالبا بؿبب مىظاث بوخؿب جدلُل الا٢خهاصًحن إلاىيٕى البُالت ٝ

. لاله٨ماف والاهخٗاف في الا٢خهاص 

 ألاؾباب الاحخماعُت -

ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي للٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت َى الؿبب الظي ًجٗل اإلاجخم٘ ٌٗاوي مً البُالت، 

ُاب الىعي باإلاكا٧ل ال٣ىمُت . هدُجت اعجٟإ مٗض٫ ال٣ٟغ، وه٣و الخىمُت الاظخماُٖت ٚو

                                                           
1
Omar F.Bizri(2018), The Arab Countries ‘Economies and Development Policies, Science ,Technology, and 

Development in the Arab C countries ,2018, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812577-9.00002-7Consulté le : 

07/10/2018 p: 14. 
ت والا٢خهاصًت، اإلاجلض البُالت في الضٌو العغبُت الىاكع وألاؾباب في ظل عالم مخغحر، (2010)ناثب خؿً مهضي2 ، مجلت ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع

إلhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13783.،03، الٗضص 12 ش ؤلَا  .93: م, 07/10/2018: جاٍع

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812577-9.00002-7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwilo7nYlfXdAhUP0RoKHasqA9kQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D13783&usg=AOvVaw15nlbUsKbUVSUxs27fznfM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwilo7nYlfXdAhUP0RoKHasqA9kQFjAHegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D13783&usg=AOvVaw15nlbUsKbUVSUxs27fznfM
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 ٖلى صمج ؾُاؾاث الكباب م٘ اؾتراجُجُاث قاملت ٢2030ض ؤ٦ضث زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت 

الىمى الا٢خهاصي الكامل واإلاؿخضام والٗمل الالث٤ للجمُ٘ : للخىمُت اإلاؿخضامت، والتي ٧ان مً بحن ؤَضاٞها

ُٟه ًمشل جدضًا ٖاإلاُا م مً طل٪ ًب٣ى الاهٟجاع 1مؿتهضٞت زانت ٖىهغ الكباب الظي ال ًؼا٫ جْى ،ل٨ً بالٚغ

اصة مٗض٫ البُالت  هدُجت عجؼ ؾى١ الٗمل ٖلى  ت باليؿبت لٍؼ الؿ٩اوي للضو٫ الٗغبُت ًمشل حجغ الؼاٍو

اؾدُٗاب الٗضص الهاثل لُلباث الٗمل، بياٞت بلى ز٣اٞت اإلاجخم٘ الٗغري التي حٗخبر يض ٨ٞغة ٖمل اإلاغؤة 

تها خُض بلٜ مٗض٫ البُالت في جىوـ مشال زال٫ ؾىت  باليؿبت %12.5 م٣ابل %23.1 ما ٢ُمخه 2016وخٍغ

م٨ً جبُان مٗضالث البُالت لبٌٗ الضو٫ الٗغبُت مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي : للغظل، ٍو

 (2016-2010) سنة15معدل البطالة اإلجمالي لجميع األفراد الذين تزيد أعمارهم عن : (II-2)الجدول 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010ماقغ ؾىق العمل البلض 

 %11.5 %11.2 %10.6 %9.8 %9.6 %8.4 %10.0مٗض٫ البُالت الجؼائغ 

 %18.3 / %17.1 %16.3 %17.0 %17.2 %19.1مٗض٫ البُالت لليؿاء 

 %8.2 / %9.2 %9.8 %11.0 %10.0 %8.1مٗض٫ البُالت للغظا٫ 

 / %12.9 %13.2 %13.2 %12.7 %12 %9مٗض٫ البُالت مهغ 

 / %24.2 %24.7 %24.7 %24.1 %22.7 %22.6مٗض٫ البُالت لليؿاء 

 / %9.4 %9.7 %9.9 %9.3 %8.9 %4.9مٗض٫ البُالت للغظا٫ 

 %9.4 %9.7 %9.7 %9.2 %9 %8.9 %9.1مٗض٫ البُالت  اإلاغغب 

 %10.9 / %10.3 %9.6 %9.9 %10.2 %9.6مٗض٫ البُالت لليؿاء 

 %8.9 / %9.5 %9.1 %8.7 %8.4 %8.9مٗض٫ البُالت للغظا٫ 

 %15.5 %15.2 / %15.9 %17.6 %18.9 %13.1مٗض٫ البُالت جىوـ 

 %23.1 %22.2 / %23 %25.6 %27.4 %18.9مٗض٫ البُالت لليؿاء 

 %12.5 %12.5 / %13.3 %14.6 %15 %10.9مٗض٫ البُالت للغظا٫ 

Source : GhadaBarsoum, SarakWahaby et AdityaSarkar(2017), Les Jeunes et l’emploi en Afrique du 

nord, rapport de synthèse Elaboré en Préparation de la Conférence sur l’Emploi des Jeunes en Afrique 

du Nord, Genève,26/27 Septembre 2017,p :14. 

اهُال٢ا مً مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤ ًالخٔ ؤن مٗض٫ البُالت في جٟاوث بحن الضو٫ الٗغبُت ألاعرٗت، 

ٓهغ طل٪ في جىوـ خُض اعجٟ٘ مٗض٫ البُالت مً   ؾىت 18.9%وهي مغجٟٗت في الٗىهغ اليؿىي زانت، ٍو

 بــــــ 2016 و 2010  جلحها مهغ الظي ٢ضع مٗض٫ الخُٛحر بها بحن ؾىتي %4.2 بيؿبت 2016 في  %23.1 بلى 2010

ُت بلى الضو٫ ألاوعوبُت و٦ثرة ٖضص خاالث 1.6%  التي ؾببذ الٗضًض مً ال٩ىاعر الاظخماُٖت ٧الهجغة ٚحر الكٖغ

البُت البُالحن والبُاالث في  ملها، ٚو ت اإلاغؤة ٖو الاهخداع، ؤما باليؿبت للمغؤة ٞةن اإلاجخم٘ اإلاهغي يض خٍغ

                                                           
1
GhadaBarsoum, SarakWahaby et AdityaSarkar(2017), Les Jeunes et l’emploi en Afrique du nord, rapport de 

synthèse Elaboré en Préparation de la Conférence sur l’Emploi des Jeunes en Afrique du Nord, Genève,26/27 

Septembre 2017 , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro.../wcms_577310Consulté 

le:08/10/2018 pp :04-05.   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiO2aLNr_fdAhVLbBoKHYqNDzkQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---africa%2F---ro-addis_ababa%2Fdocuments%2Fmeetingdocument%2Fwcms_577310.pdf&usg=AOvVaw0WiNvv537csTMPuTG_xqfe
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جي الجامٗاث والخٗلُم الشاهىي، وباليؿبت للجؼاثغ مٗض٫ البُالت اليؿىي ٢ضع  مهغ مً الُب٣ت اإلاش٣ٟت ؤي زٍغ

م مً ؤن اإلاغؤة %19.1 التي سجلذ ما ٢ُمخه 2010 باهسٟاى ٠َُٟ م٣اعهت م٘ ؾىت %18.3بـــــ   ٖلى الٚغ

ت خ٣٣ذ جدضًا ٦بحرا مً ؤظل ٞغى هٟؿها في ؾى١ الٗمل، زانت باججاَها بلى الٗمل اإلا٣اوالحي  الجؼاثٍغ

خُض خ٣٣ذ هجاخا ٦بحرا زهىنا م٘ بُٖاء الجؼاثغ ؤَمُت ٦بحرة إلوكاء اإلااؾؿاث الخانت والخىظه هدى 

م مً طل٪ جب٣ى الجؼاثغ حٗاوي مً مٗضالث بُالت بظمالُت مغجٟٗت ٢ضعث ب  ــالا٢خهاص الخغ، ل٨ً ٖلى الٚغ

م ٧ل الجهىص اإلابظولت إلاداعبتها، بال ؤن ٖضص اإلاسجلحن في الكب٨ت الاظخماُٖت ٣ًضعون 2016 ؾىت  11.5%   ٚع

٠ُ، ٌٗاهىن مً مكا٧ل اظخماُٖت ٚالبُتهم مؿغخحن ؤو ؤجهم لم ًجضوا  بٗكغاث آلاالٝ ومدغومحن مً الخْى

ب٣ى الاهٟجاع الؿ٩اوي ٖامال اظخماُٖا  التهم ل٨ؿب ٞغم ٖمل، ٍو ٗاهىن مً ٖضم ج٩اٞا مَا ٖمال ؤنال َو

ذ مٗضالث بُالت  ٌٗغ٢ل مؿحرة الا٢خهاص، ؤما باليؿبت لضولت اإلاٛغب هي الىخُضة بحن الضو٫ اإلاظ٧ىعة التي ٖٞغ

م مً ؤجها 2016 لٗام %9.4 ، ؤما ال٨لي ٢ضع بـــ %10.9مىسًٟت ٣ٞض بلٜ مٗض٫ البُالت اليؿىي   ٖلى الٚغ

مٗضالث مىسًٟت م٣اعهت م٘ الضو٫ اإلاجاوعة الك٣ُ٣ت بال ؤجها الػلذ حٗاوي مً ازخالالث  ٩َُلُت عاظٗت لٗضة 

غ إلاخُلباث ؾى١ الكٛل، وجغاظ٘ صوع الضولت في الخىمُت، و٢ض حؿببذ  ً اإلاخٞى ؤؾباب ٦ٗضم مالءمت الخ٩ٍى

مت واعجٟإ وؿبت ال٣ٟغ وجغاظ٘ في مؿخىي  بُالت الكباب في ٖىا٢ب وزُمت ججلذ في اهدكاع الٗى٠ والجٍغ

. اإلاِٗكت 

II-2-2-2 ؤؾباب خضة مكيلت البُالت في الجؼائغ  

ل٣ض قهض الا٢خهاص الجؼاثغي جدىالث بلُٛت في ظمُ٘ اإلاجاالث زانت اإلاُضان الا٢خهاصي، وباألزو 

ت ق٩لذ مجزل٣ا زُحرا ظٝغ مٗه ظملت مً اإلاكا٧ل و آلاٞاث  ؾى١ الٗمل الظي ٖٝغ حٛحراث ظظٍع

الاظخماُٖت وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألاػمت الا٢خهاصًت لؿىىاث الشماهِىاث ٧ان لها ألازغ البلُٜ في طل٪، بؿب 

ْهىع َٟغة الىِٟ َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي جؼاًض الهغاٖاث والايُغاباث ألامىُت التي ػاصث مً خضة 

الىي٘ وبالًبِ في ؾىىاث الدؿُٗيُاث، هاَُ٪ ًٖ زهىنُت الا٢خهاص الجؼاثغي التي جخمحز ب٣لت جىٕى 

ناصعاتها ٞخجٗله قضًض الخؿاؾُت للخٛحراث اإلاٟاظئت ألؾٗاع الىِٟ والتي بضث واضخت زانت م٘ مىخه٠ 

.   2014ٖام 

ؤؾباب هاججت عً ؾُاؾت الضولت -  1

ت مً ؤلاظغاءاث تهضٝ بلى جىؾُ٘ مجا٫  ٢ض اٖخمضث ؾُاؾت الدكُٛل في الجؼاثغ ٖلى مجمٖى

ُت ٦مغخلت زاهُت ،٧لها َاصٞت بلى بوٗاف الا٢خهاص 1الدكُٛل مً خُض ال٨م ٦مغخلت ؤولى، زم مً خُض الىٖى

م مً جل٪ ؤلانالخاث التي اؾتهضٞذ مٗضالث البُالت اإلاغجٟٗت والتي  وزل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة، ل٨ً ٖلى الٚغ

                                                           
، م .165: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 



 

 
107 

ؤه٣ٟذ ٖلحها ؤمىالا ضخمت بال ؤن ؤٚلبها لم ًإحي بالشماع اإلاىخٓغة بؿبب ي٠ٗ بهخاظُتها زانت وؤهه ٧ان َىا٥ 

ُٚاب جام في جغقُض الى٣ٟاث الٗامت ٖلى مسخل٠ الاؾدشماعاث مما ًجٗلها جس٤ٟ في جد٤ُ٣ م٣ىماث الخىمُت 

م٨ً بًجاػ ألاؾباب الغثِؿُت الىاججت ًٖ ؾُاؾت الضولت ُٞما ًلي : الاظخماُٖت وعٞ٘ مٗضالث الىمى، ٍو

ً عؤؽ اإلااٌ البكغي خؿب مخُلباث ؾىق العمل -2 مىكع الجامعاث في جىٍى

اصة مٗض٫  ٌٗض الخلل في الؿُاؾاث الخ٩ىمُت الخٗلُمُت  اإلاخبٗت مً َٝغ الضولت ؾببا آزغ في ٍػ

جحن لهم قهاصاث ٖلُا ال  ُت، ٞأالٝ الخٍغ البُالت وطل٪ عاظ٘ بلى ؤن الجامٗت حٗمل ٖلى ال٨مُت ولِـ الىٖى

ً ما ٌؿمى بغؤؽ اإلاا٫ اإلاٗغفي، بياٞت بلى ُٚاب ٦لي في  ا ًٖ ج٩ٍى لباث ؾى١ الكٛل وعجَؼ جخىا٤ٞ َو

ً الُلبت مً ؤظل جإَُلهم لىلىط ٖالم  الخيؿ٤ُ بحن الجامٗت واإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو الخانت في ج٩ٍى

٠ُ حٗخمض ٖلى الىؾاَت واإلادؿىبُت ٖلى خؿاب ألاٞغاص ألا٦ٟاء  الكٛل، زانت وؤهه ؤنبدذ ٖملُت الخْى

ُٟي، وؾببذ الخؿاعة للماؾؿاث ؤلاهخاظُت هدُجت ي٠ٗ الٗما٫  الظًً ال ًمل٩ىن طل٪ وؤ٣ٞضتهم ألامان الْى

لحن، وؤنِب الكباب آلازغ باإلخباٍ بؿبب الٓلم اإلا٣ى٘ . ٚحر اإلاَا

بجباع ؾُاؾت اإلاعالجت الظغفُت للبُالت -  3

قهضث الجؼاثغ ٖضة ؤويإ ا٢خهاصًت خغظت ؤو٢ٗتها في جدضًاث اظخماُٖت وا٢خهاصًت، ٧ان مً ؤبغػ 

ت مً الؿُاؾاث اَخمذ مً زاللها بالجىاهب  هخاثجها اعجٟإ مٗض٫ البُالت، خخم ٖلى الضولت بجبإ مجمٖى

ت مً ؤظل الاؾخٟاصة مً َا٢تها، ل٨ً جل٪ البرامج والؿُاؾاث ٧اهذ جٟخ٣ض بلى نٟت الضًمىمت ؤي ؤجها  البكٍغ

حر صاثمت، زانت وؤن مك٩ل البُالت ٨ًمً بك٩ل عثِسخي في  جُب٤ ٣ِٞ في ٞتراث مُٗىت ٢هحرة اإلاضي ٚو

ىا ًٓهغ 1جدٟحز الىمى و الاؾدشماع واجساط ؤلاظغاءاث وال٣ُام باإلنالخاث الالػمت لجٗل َظا الىمى مؿخضًما ، َو

٘، وؾىء حؿُحر اإلاا٫ الٗام وي٠ٗ ٦ٟاءة ال٣ُإ الٗام في حؿُحر الؿُاؾاث  الخسُُِ السخيء للمكاَع

. الدكُٛلُت، هاَُ٪ ًٖ ي٠ٗ ؤؾالُب الغ٢ابت اإلاالُت واإلاداؾبُت زانت

ت في ؾى١ الٗمل،  لت اإلاضي التي حؿمذ بدضور حٛحراث ظظٍع ٖلى الضولت ؤن تهخم ؤ٦ثر باإلاٗالجت الٍُى

ُت ٣ٗ٦ىص ما ٢بل الدكُٛل ، طل٪ الجهاػ  الظي ؤوصخيء ؾىت  ، مىظه 1998ٞاجساطَا لُغ١ اإلاٗالجت الٓٞغ

لخاملي الكهاصاث خُض جمىذ لهم ٞغنت الدكُٛل إلاضة ال جخجاوػ الؿيخحن وباهتهائها ًهبذ الٟغص بُاال، و٢ض 

، و٢ض جم بصماظهم ٧لهم و٧ل٠ 1998 مؿخُٟض ؾىت 6.544بلٜ ٖضص اإلاؿخُٟضًً مً َظا البرهامج ما ٢ُمخه 

 مؿخُٟض ، 2.196 اهسٌٟ طل٪ الٗضص لُهل بلى 1999 ملُاع صًىاع ظؼاثغي، ل٨ً في ؾىت 121طل٪ الضولت 

                                                           
، مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم  بقيالُت الدكغُل في الجؼائغ في ظل الىمىطج الجضًض لؿُاؾت الدكغُل،(2015)صاوص ٞخُدت 1

ت، ظامٗت الجُاللي بلُاؽ، ؾُضي بلٗباؽ، الجؼاثغ،  الا٢خهاصًت، جسهو جدلُل ا٢خهاصي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، ٖلىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 .166: ٚحر ميكىعة، م
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 َى %66.44، ٧ان الاهسٟاى واضخا ٢ضع بــ 1 ملُاع صًىاع ظؼاثغي 323و٢ض جم بصماظهم ٧لهم ؤًًا بخ٩لٟت 

ت البرامج التي مكذ بىٟـ الىجحرة، ٦برهامج  اهسٟاى ًض٫ ٖلى ؤن طل٪ الٗالط ٣ِٞ ْغفي ،مشله مشل مجمٖى

، الظي ٖغى مىانب 1997ألاقٛا٫ طاث اإلاىٟٗت الٗمىمُت وطاث الاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ للُض الٗاملت لؿىت 

غحها مً البرامج التي ٧ان لها جإزحر في مٗالجت ؤػماث البُالت ل٨ً لألؾ٠  ما٢خت، وبغهامج ال٣غوى اإلاهٛغة ٚو

ان ما حٗىص ألاويإ بلى الخٟا٢م الجؼاثغ ٚالبا ما حٗخمض ٖلى ؾُاؾاث ا٢خهاصًت َاصٞت . في ٞترة وظحزة وؾٖغ

اصة مٗض٫ الىمى ولِـ جسٌُٟ مٗض٫ البُالت،  بياٞت بلى جبجي الجؼاثغ  لت مً ؤلانالخاث بٗض ؤػمت ظمبلى ٍػ

، بٗض اجٟا٢ُت الهىضو١ الضولي والبى٪ الضولي ؤؾٟغ ٖلى جىلُض آزاعا اظخماُٖت مً بُجها اهسٟاى ال٣ضعة 1986

كاع ؤًًا بلى ؤن ٖضم مغا٣ٞت الٗمل اإلا٣اوالحي في الجؼاثغ ٌٗض ٖامال في  الكغاثُت للمىاًَ وػٍاصة البُالت، َو

اصة مٗضالتها . ٍػ

 (مىافؿت اللُاع الخام لللُاع العام)الخىحه للعمل في اللُاع الخام -4

ها زانت في ْل  حٗض ججغبت الجؼاثغ في مجا٫ الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام، عاثضة مً هٖى

، بياٞت بلى مىانلت جىُٟظ الىمىطط 2014 بلى ٚاًت 1990بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي اإلامخضة مً ؾىت 

٘ البيُت الخدخُت التي حٗض ؤ٦ثر 2019الا٢خهاصي الجضًض م٘ مكاٝع ؾىت  ، زانت ُٞما ًسو مجا٫ مكاَع

ا ؤ٦ثر بهخاظُت، وطاث  ٘ ؤلاوكاء والؿ٨٪ الخضًضًت باٖخباَع ب٢باال مً ٢بل ال٣ُإ الخام وباألزو في مكاَع

، 2011 مً الُض الٗاملت زال٫ ؾىت %97ٖاثض مغجٟ٘، ٞهي جمخو ٖضص َاثل مً الٗما٫، ٢ض ؾُُغث ٖلى 

ؿُُغ ٖلى ، صلُل ٖلى َغوب ٦بحر للٗما٫ بلى ال٣ُإ الخام 2017 مً الُض الٗاملت زال٫ ؾىت %94.5َو

٠ُ في ال٣ُإ الٗام واهدكاع  غ اإلاىانب َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي نٗىبت الخْى اصة ألاظىع وجٞى بؿبب ٍػ

اثٟه ٚحر  الىؾاَت التي جم الخُغ١ بلحها ؾاب٣ا، وبالخالي ؤنبذ ال٣ُإ الخام مىاٞؿا لل٣ُإ الٗام،ل٨ً ْو

٘ ال٣ُإ الٗام التي ٌؿُُغ ٖلحها  صاثمت ٖلى ٨ٖـ ال٣ُإ الٗام، وال ًسٟى ٖلى الجمُ٘ ؤن حُٗل مكاَع

ً  .ال٣ُإ الخام ًاصي بلى جإزحر وحُُٗل عجلت الخىمُت في الَى

كلت الاؾدثماعاث ألاحىبُت هدى الجؼائغ  -5

غ الٗىإلات  جلٗب الاؾدشماعاث  ألاظىبُت صوعا َاما في اهخ٣ا٫ عئوؽ ألامىا٫ مً صولت بلى ؤزغي، ٞهي ظَى

م ؤن الضو٫  ٍغ مً جض٤ٞ لغئوؽ ألامىا٫ للبلض اإلا٠ًُ، وظلب للُض الٗاملت، ل٨ً ٚع الا٢خهاصًت، إلاا جٞى

لى عؤؾها الجؼاثغ ٧ان لها ههِب مً الاؾدشماعاث ألاظىبُت بال ؤن الضو٫ اإلاخ٣ضمت جب٣ى جدٓى  الٗغبُت ٖو

غ لخل٪ الاؾدشماعاث، وعٚم اإلاىار الظي جخمحز به الجؼاثغ وما جخمخ٘ به مً مدضصاث ظاطبت  بالخهت ألاٞو

                                                           
إلwww.mtess.gov.dz/mtss_fr_N/index.htm: وػاعة الٗمل والدكُٛل والًمان الاظخماعي، ٖلى اإلاى1٘٢ ش ؤلَا  . 11/10/2018: جاٍع

http://www.mtess.gov.dz/mtss_fr_N/index.htm
http://www.mtess.gov.dz/mtss_fr_N/index.htm
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 ٞهى 1%18.8 بلٜ 2014 و2013لالؾدشماعاث ألاظىبُت بال ؤجها قهضث اهسٟاى خاص في طل٪ زانت بحن ؾىتي 

م مً بم٩اهُاث اإلاى٣ُت مما ؤزغ ؾلبا ٖلى الُض الٗاملت اإلاكٛلت، لظا ٖلحها ؤن جبدض ًٖ  ب٣ي مدضوصا ٖلى الٚغ

مٗاًحر ظضًضة لؿُاؾت الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ،وج٨ش٠ُ اهٟخاخها ٖلى الٗالم الخاعجي، والٗمل ٖلى جسٌُٟ 

غ  ؼ الىٓام اإلاالي، وػٍاصة جدٍغ مٗضالث الخطخم ألجها حٗخبر ٖامل مازغ ٖلى الاؾدشماع، وحؿعى ؤ٦ثر بلى حٍٗؼ

 .  الخجاعة الضولُت مً ؤظل ظلب الاؾدشماعاث التي حٗخبر مازغة ٖلى البُالت وألاظىع 

ؤؾباب البِئت الخاعحُت -6

مت  م ٧ل ؤلاعاصة والٍٗؼ لم ًخى٠٢ الجًز٠ الا٢خهاصي والاظخماعي وختى الش٣افي ًٖ الجؼاثغ، ٚع

والخدضًاث التي بظلتها في ؾبُل ؤلانالح والخُٛحر والؿبب في طل٪ واضر، عاظ٘ بلى نٗىبت زغوظها مً هٓم 

ا ٖلى ٖضة م٣ىماث  َغ م مً جٞى ٘ الا٢خهاصي وػٍاصة ؤلاهخاظُت ٖلى الٚغ ٘ الخ٣لُضي والخىظه هدى الخىَى الَغ

ُمىت ٢إ اإلادغو٢اث ٖلحها َى ألامغ الظي ًجٗل  ظا عاظ٘ بلى جسل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت َو لخد٤ُ٣ طل٪، َو

اإلاؿاع اإلاؿخ٣بلي لال٢خهاص مبهم بؿبب اخخما٫ خضور ج٣لباث ألؾٗاع الىِٟ ٖلى اإلاضي ال٣هحر، زانت م٘ 

٣ها صون زؿاثغ، و٢ض  اؾخٟدا٫ ألاػماث الىُُٟت ب٩ل ؤبٗاصَا الظي ًجٗل نٗىبت ٦بحرة في جسُحها ؤو جٍُى

مغث الجؼاثغ بٗضة ه٨ؿاث ق٩لذ مىٗغظا زُحرا في خُاتها الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت بؿب الاهسٟاى 

م : ن خهغ ظملت ألاؾباب الخاعظت ًٖ هُا١ الضولت ُٞما ًلي٥اإلاٟاجيء ألؾٗاع الىِٟ، ٍو

 جغاحع ؤؾعاع البتروٌ- 7

لخٛحراث ؤؾٗاع البترو٫ ؤزغا مهما ٖلى ماقغاث الا٢خهاص ال٨لي الجؼاثغي مً جطخم وهاجج مدلي 

ت  ....بظمالي وختى الضًً الخاعجي وؤَمها البُالت ،وؾبب طل٪ عاظ٘ بلى جغاظ٘ ٢ُمت الهاصعاث الىُُٟت الجؼاثٍغ

م٨ً جىيُذ حٛحراتها زال٫ الٟترة  : في الجضو٫ اإلاىالي (2017-2014)هدُجت جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ ٍو

 (.2017-2014)زالٌ الفترة  مخىؾِ ؾعغ بغمُل البتروٌ وحجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي:(II-3)الجضٌو 

 2017 2016 2015 2014 الىخضة معلىمـــــــــاث
 173,9 166,0 172,3 213,5 ملُاع صوالع الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي

 52.51 40.68 49.49 96.29 صوالع مخىؾِ ؾٗغ بغمُل البترو٫ الخام 
غ الُالبتمً بٖضاص : اإلاهضع  .2017، 2016لؿىتي FMI) نىضو١ الى٣ض الضولي وبخهاثُاث مىٓمت ألاوبُ٪   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

ىضما ٧ان مخىؾِ ؾٗغ بغمُل الىِٟ ؾىت   ٣ًضع بــــ 2014اهُال٢ا مً مُُٗاث الجضو٫ ًٓهغ ؤهه ٖو

ؤن اهسٌٟ مٗض٫ مخىؾِ  بٗض 2017 ؾىت %11.7 ، واعجٟ٘ بلى %10.6 صوالع ٢ضع مٗض٫ البُالت بــــ 96.29

 ملُاع صوالع 39.6 صوالع بظاث الؿىت، وسجل الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي اهسٟايا ٢ضع بـــ 52.51ؾٗغ البرمُل بلى 

                                                           
، ظامٗت 12، مجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ، الٗضص مدضصاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الضٌو الىامُت، (2017)الٗاٝع زضًجت، جغاعي مجاوي خؿحن1

إلhttps://www.asjp.cerist.dzمؿخٛاهم، الجؼاثغ،  ش ؤلَا  .95: م, 11/10/2018:  جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/


 

 
110 

بىٟـ الؿىت، جدصخي مُُٗاث نىضو١ الى٣ض الضولي ؤن الجؼاثغ ال جؼا٫ جىاظه جدضًاث مهمت ًٟغيها َبٍى 

م مما خ٣٣خه مً يبِ مالي ٦بحر م٘ مُل٘ ؾىت 2014ؤؾٗاع البترو٫ زانت م٘ مُل٘ ؾىت  . 2017 ٖلى الٚغ

٢ض جإػمذ ألاويإ اإلاالُت للضولت وجباَإ اليكاٍ الا٢خهاصي بك٩ل ٖام، وػاصث ٞاجىعة الضًً الٗام 

 2016 لؿىت %6.4 مً الىاجج اإلادلي، ورٗض ؤن بلٜ مٗض٫ الخطخم %18.3 بلى %8.0الخ٩ىمي خُض ٢ٟؼث مً 

٧لها .2017 في ؾىت %11.9 وػاص الغنُض الؿالب إلاحزان الخؿاب الجاعي لُهل بلى ،%4.8اهسٌٟ بلى 

اصة مٗض٫ البُالت لم حؿخُ٘ الضولت الؿُُغة ٖلحها . ماقغاث ٧لُت زاعظت ًٖ هُا١ الضولت حؿببذ في ٍػ
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:  زالنت

امال مً ٖىامل           ًلٗب الٗمل ؤَمُت بالٛت في خُاة ألاٞغاص واإلاجخمٗاث باٖخباٍع مهضعا للضزل ٖو

ٗخبر ع٦حزة لخُىع - عؤؽ اإلاا٫، ألاعى والخىُٓم–ؤلاهخاط  ٞهى حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الظاث وبصعا٥ مٗجى الخُاة، َو

ؿاٖضَا ٖلى الخغوط مً مك٩لت ال٣ٟغ الىلُضة ًٖ بُالت ألاٞغاص، جل٪ الٓاَغة الخُحرة  خُاة اإلاجخمٗاث َو

التي حٗىص بإزُاع وآزاع ؾلبُت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ التي ظٗلذ الٗضًض مً اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت جخىؾ٘ في 

. جدضًض ألاؾباب اإلاىلضة لها

صعاؾت َظا الٟهل ؤ٦ضث بإن ؾى١ الٗمل ٌٗخبر م٩ان الخ٣اء ٖغى الٗمل م٘ الُلب ٖلُه الظي ًخمحز بٗضم 

الاؾخ٣غاع في الجؼاثغ التي قهض ا٢خهاصَا ٖضة ج٣لباث في بىِخه زانت بٗض الاؾخ٣ال٫، إلاا زلٟه الاؾخٗماع مً 

ْغوٝ ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٢اَغة ؤظبرث الضولت بلى ؤلاؾغإ في مباقغة بغامج بوٗاقُت زانت م٘ مُل٘ ؾىت 

.  وجىؾُ٘ مجا٫ بهٟا٢ها الخ٩ىمي الظي ٌؿاٖض ٖلى زل٤ مىانب للكٛل وج٣لُو مٗضالث البُالت2001

م مً  لى الٚغ ت ؤ٦ثر ؤق٩ا٫ الخُٗل في الجؼاثغ ٖلى ٚغاع الضو٫ الىامُت ألازغي، ٖو  حٗخبر البُالت ؤلاظباٍع

خه محزاهُت الضولت ؾىىاث  الجهىص اإلابظولت مً الضولت في ؾبُل مداعبتها زانت بٗض الِؿغ اإلاالي الظي ٖٞغ

٘ البترولي اإلاخظبظب بياٞت بلى  ا هٓغا العجباٍ ا٢خهاصَا بالَغ ألالُٟيُاث ،بال ؤجها عجؼث ًٖ ججاوػ ؤزُاَع

ُت الكٛل التي حٗخبر َاظؿا 1الخدضًاث الجضًضة التي ٌٗاوي مجها ؾى١ الكٛل، واإلاخمشلت ؤؾاؾا في  جضَىع هٖى

اصة بلى  ت لل٣ُإ ٚحر الغؾمي،ٍػ باليؿبت ل٩ل الا٢خهاصًاث ؾىاء اإلاخُىعة ؤو الىامُت،وجدضي الضًىام٨ُت ال٣ٍى

حن ؤؾٗاع ...جدضي ٢ابلُت الدكُٛل لضي الكباب ، ًب٣ى ا٢خهاص الجؼاثغ َع م مً ٧ل ما جم ط٦ٍغ ل٨ً ٖلى الٚغ

٘ وجسهِب البيُت الا٢خهاصًت التي حؿخىظب بٖاصة  اإلادغو٢اث التي ٖغ٢لذ مؿحرجه، وظٗلخه ٖاظؼا ًٖ جىَى

ٌ الى٣و في زل٤ مىانب الكٛل .   الىٓغ لل٣ُإ الؿُاحي والخضماحي التي ًم٨ً مً زاللهما حٍٗى

                                                           
ت اججاَاث خضًثت وجدضًاث حضًضة، بوؿاهُاث: باهىعاما ؾىق العمل في الجؼائغ، (2012)ٞااص هىاع: مدمض ناًب محزاث، جغظمت 1 ، اإلاجلت الجؼاثٍغ

إلhttps://journals.openedition.org/insaniyat/13490:في ألازغوبىلىظُا و الٗلىم الاظخماُٖت، الجؼاثغ، مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا :  جاٍع

 .28:  م,03/11/2018

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzxIHzgrneAhWrK8AKHdM6BAUQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finsaniyat%2F13490&usg=AOvVaw3KBvcZmGWEzKhwYAjJ3DTj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzxIHzgrneAhWrK8AKHdM6BAUQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finsaniyat%2F13490&usg=AOvVaw3KBvcZmGWEzKhwYAjJ3DTj
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  :صـــجمهُـــــ

        ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي في ؤي بلض ٌٗض مً بحن الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي حؿهم ورك٩ل ٦بحر في صٞ٘ مٗضالث 

الىمى الا٢خهاصي وجلبُت مٗضالث الُلب اإلاتزاًضة، بياٞت بلى مؿاَمخه في بخضار الخُىع الخ٨ىىلىجي 

ض مً حجم الُا٢ت ؤلاهخاظُت التي حٗخبر اإلادغ٥  وامخهام مٗضالث البُالت، وصٖم البيُت الخدخُت ٞحًز

ت صوعا مهما في اؾخدضار مىانب الكٛل وج٣لُو  ألاؾاسخي للىمى الا٢خهاصي، وجلٗب الؿُاؾت الاؾدشماٍع

مٗضالث البُالت باٖخباع الاؾدشماع م٩ىن عثِسخي للُلب ال٨لي، ٞخد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل ٌٗض مً بحن ألاَضاٝ 

الغثِؿُت التي حؿعى بلحها الؿُاؾت الا٢خهاصًت بك٩ل ٖام وؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي بك٩ل 

. زام، ٞالخ٩ىمت حٗخمض ٖلحها في جد٤ُ٣ جىمُتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت

ؾِخم الخُغ١ في َظا الٟهل بلى الٗال٢ت التي جغبِ ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي بالدكُٛل م٘ ؤلاقاعة بلى 

الخىاػن في ؾى١ الٗمل الظي ًخد٤٣ بدؿاوي ٖغى الٗمل م٘ الُلب ٖلى الٗمل وهي الى٣ُت التي زاللها 

٩ًىن الٗما٫ عايحن بظل٪ ألاظغ الخىاػوي، وبلى ظاهب َظا الخىاػن جخ٩امل اإلاٗالجت بةياٞت الخىاػن في الؿى١ 

الى٣ضي واإلاخمشل في الؿل٘ والخضماث، خُض ؤن الٗال٢ت بحن الٗمالت والىاجج حٗخبر َمؼة ونل بحن الؿى١ 

ؾِخم الخُغ١ ؤًًا بلى ألازغ الظي ًسلٟه ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل في .الؿلعي وؾى١ الٗمل

: الجؼاثغ،مً زال٫ اإلاباخض الخالُت

 (IS-LM) الخىاػن في ؾى١ الؿل٘ والخضماث:    اإلابدض ألاو٫ 

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي وؤزٍغ ٖلى البُالت  :  اإلابدض الشاوي
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III-1الخىاػن في ؾىق الؿلع والخضماث  (IS-LM) 

ؾى١ ؤلاهخاط، الؿى١ الى٣ضي، ؾى١ : ٢ض جم ج٣ؿُم الا٢خهاص ال٣ىمي بلى ؤعرٗت ؤؾىا١ عثِؿُت وهي

الٗمل وؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت، وجد٤ُ٣ الخىاػن في ظمُ٘ ألاؾىا١ الؿاب٣ت الظ٦غ في آن واخض ٩ًىن ؾببا في 

جد٤ُ٣ الخىاػن الٗام ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٣ىمي ٩٦ل، ل٨ً اإلاالخٔ ؤن جد٤ُ٣ الخىاػن في ؾى١ واخضة 

ا ٧اُٞا ا لخد٤ُ٣ الخىاػن الٗام ول٨ىه ال ٌٗض قَغ ا يغوٍع ، ؾِخم التر٦حز ٖلى الخىاػن في ؾى١ الؿل٘ 1ٌٗض قَغ

الظي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ حؿاوي الاصزاع والاؾدشماع ؤي البض مً جدى٫ الاصزاع بلى اؾدشماع ، (IS-LM)والخضماث 

. هو ٖلى ؤن الٗغى ًسل٤ الُلب اإلاؿاوي له ياهُال٢ا مً ٢اهىن اإلاىاٞظ لؿاي الظي 

III-1-1جدلُل همىطج  IS-LM 

وجدضًض ،  IS=LMباؾخسضام الكٍغًخد٤٣ الخىاػن الٗام بالجم٘ بحن الؿى٢حن الؿلعي والى٣ضي 

وؾِخم جىيُذ ، LMمىخى زم اقخ٣ا١ ISؾٗغ الٟاثضة الخىاػوي والضزل الخىاػوي، خُض ًخم اقخ٣ا١ مىدجى

 :طل٪ ُٞما ًلي

III-1-1-1جىاػن ؾىق ؤلاهخاج ومىدنى  IS  

الظي ٌٗخبر ٖمىما بيٟاء الُاب٘ الغؾمي 1937ٖام و٧ان طل٪حىن َُىـ ناخب َظا الىمىطط َى 

ت،َظا الىمىطط ًبحن ت ال٨جًز الخىاػن الا٢خهاصي ال٨لي ٖلى اإلاضي ال٣هحر الظي ًد٤٣ الخىاػن بحن  للىٍٓغ

: 2، والظي اٖخمض ٖلى الٟغيُاث الخالُت(s=i)الاصزاع والاؾدشماع 

 ألاؾٗاع ظامضة ٖلى اإلاضي ال٣هحر؛ 

 ت )ؾٗغ الٟاثضة َى مخٛحر للؿى١ اإلاالُت  ، وؾى١ اإلاا٫؛(ؾل٘ اؾدشماٍع

 جازغ الخى٢ٗاث ٖلى مؿخىي اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣بلُت ٖلى مؿخىي اإلاخٛحراث الخالُت .

م٨ً ٦خابتها مً الك٩ل (IS-LM) في همىطط  مشل صالت ٨ٖؿُت في ؾٗغ الٟاثضة، ٍو :  ٌٗخبر الاؾدشماع ٚحر زابذ ٍو

  I= f(i) 

 .جمشل صعظت اؾخجابت الاؾدشماع للخٛحراث في ؾٗغ الٟاثضة: ( β)خُض  

                                                           
ت ،مملضمت في الاكخهاص الىلي مع الخُبُلاث،(2014)مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص1  .231: ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

2
Lionel  Artige  (2018) ,L’équilibre macroéconomique keynésien , Introduction à la macroéconomie HEC –

Université de Liège ,Sans année de publication  .  

www.crepp.ulg.ac.be/profiles/artige/documents/MacroKeynes.pdfConsulté le : 07/2/2018 , p : 02. 

I= i0           βi 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwissv2Ko47fAhVvQRUIHTMOCkUQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.crepp.ulg.ac.be%2Fprofiles%2Fartige%2Fdocuments%2FMacroKeynes.pdf&usg=AOvVaw2ggj1-JqcZknQyO69PaRKJ
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م٨ً جىيُذ صالت الاؾدشماع مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي  :ٍو

 i       جمثُل صالت الاؾدثماع: (III-1)الكيل عكم

 i 1      مىدجى الُلب ٖلى الاؾدشماع 

 i 2 

   

  I 2 I 1              I     

، م:مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع  232:  مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

و باٖخباع ؤن الاؾدشماع I2بلىI1ٞةن طل٪ ًاصي بلى اعجٟإ الاؾدشماع مً i2بلى i1 اهسٟاى ؾٗغ الٟاثضة مً ٖىض

وبهظا ًدضر جىاػن ظضًض ٖىض مؿخىي صزل   AD2 بلى AD1ؤخض م٩ىهاث الُلب ال٨لي، ٞحرجٟ٘ َظا ألازحر مً

: ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي، y1بضال مً y2جىاػوي 
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 AD (IS) اقخلاق مىخى: (III-2)الكيل عكم 

 Y  

 AD2 

 AD1  b   

 a 

  

 Y Y2                 Y1   

 i  

  

 i1  

 

 IS i2  

 y             

ت، الضاع (2007)ٖبض الغخمان ٌؿغي ؤخمض، بًمان مدب ػ٧ي : مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع ت الا٢خهاصًت ال٩لُت، ؤلاؾ٨ىضٍع ، الىٍٓغ

. 257: الجامُٗت، بضون َبٗت، م

م٘  (AD1 )الُلب ال٨لي في الجهت الؿٟلُت وبخ٣اَ٘ i1مً زال٫ الك٩ل ًخطر ؤهه ٖىض ؾٗغ الٟاثضة  

ت ًخد٤٣ الخىاػن في ؾى١ ؤلاهخاط ٖىض الى٣ُت yالضزل ال٨لي وهي بظل٪ جدضص مؿخىي (a)في الجهت الٗلٍى

خ٣اَ٘ الُلب  I1 بضال مً I2 ٞةن الاؾدشماع ًغجٟ٘ بلىi2وبطا اهسٌٟ ؾٗغ الٟاثضة بلى،(Y1)الضزل الخىاػوي ٍو

خد٤٣ الخىاػن الجضًض في الى٣ُتYم٘ الضزل ال٨لي (AD2 ) ال٨لي خدضص مؿخىي الضزل الخىاػوي  (b) ٍو ٍو

الؿالب صاللت ٖلى الٗال٢ت ال٨ٗؿُت  طو اإلاُل (IS)وبخىنُل ه٣ُتي الخىاػن هدهل ٖلى مىدجى (Y1)الجضًض 

. بحن ؾٗغ الٟاثضة والاؾدشماع
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ا للمىدجى ألانلي وطل٪ ٖىضما جدب٘ الخ٩ىمت  بال٩امل (IS)  ًيخ٣ل مىخى لى مً ظهت الُمحن مىاٍػ بلى ألٖا

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؤو جسٌُٟ الًغاثب  بال٩امل (IS) ، بِىما ًيخ٣ل مىخى1ؾُاؾت مالُت جىؾُٗت ؾىاء بٍؼ

ا للمىدجى ألانلي في خالت بجبإ ؾُاؾت مالُت اه٨ماقُت بخسٌُٟ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  لألؾٟل ظهت الِؿاع مىاٍػ

اصة الًغاثب ٨ً جىيُذ الاقخ٣ا١ الهىضسخي إلاىدجى،2ؤو ٍػ  :ُٞما ًلي (IS)ٍو

 i (IS)الاقخلاق الهىضس ي إلاىدنى : (III-3)الكيل 

4                                                                                                                        i1 

 

 

IS 

         Y                   I  

          3                                                                                  S 2                           S 

 

 

   

 450 Y   

 I 

 

 

، ٖلى (is-lm)، الخىاػن في ْل همىطط 03، مدايغاث ا٢خهاص ٦لي صولي، اإلادايغة ع٢م (2014)ولُض الٗاًب:  اٖخماصا ٖلىالُالبتمً بٖضاص : اإلاهضع

إلwww.pr.laib-walif.sitew.com/fs/_/brf8c-_03.docx: اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .03:  م08/12/2018: جاٍع

 

 الضوا٫ الؿلى٦ُت ل٩ل مً الاؾدشماع و الاصزاع و َما ؤؾاؽ حك٨ُل 3 و الك٩ل 1ًمشل الك٩ل        

 ٞهى مىدجى اهخ٣الي ٨ٌٗـ الدؿاوي بحن الاصزاع و بحن الاؾدشماع ٖىض الخىاػن و اإلاىدجى 2ؤما اإلاىدجى ( IS)مىدجى

 الظي 3(IS ) ًم٨ً عؾم مىدجى، و في ججاٍ الُمحن 1خُض ٨ًٟي ؤن هسخاع ه٣ُخحن في اإلاىدجى  (IS) َى مىدجى4

                                                           
، م .238: مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

، م م .239-238: مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2 
، م298 . 03: ولُض الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  

 

http://www.pr.laib-walif.sitew.com/fs/_/brf8c-_03.docx%20?????%20???????:%2008/12/2018%20??????:%2010:02??.
http://www.pr.laib-walif.sitew.com/fs/_/brf8c-_03.docx%20?????%20???????:%2008/12/2018%20??????:%2010:02??.
http://www.pr.laib-walif.sitew.com/fs/_/brf8c-_03.docx%20?????%20???????:%2008/12/2018%20??????:%2010:02??.
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خُض ٖىض حٛحر الضزل ؤو ؾٗغ الٟاثضة في اججاٍ،البض  SوIًخمحز بمُل ؾالب مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الخىاػن بحن 

مً حٛحر اإلاخٛحر آلازغ ل٨ً في اججاٍ مٗا٦ـ، خُض ؤن الى٣اٍ الىا٢ٗت ٞى١ اإلاىدجى ظهت الُمحن جمشل جٟى١ 

ظهت الِؿاع جمشل جٟى١ الُلب  (IS)الٗغى ال٨لي ًٖ الُلب ال٨لي، بِىما الى٣اٍ اإلاىظىصة ؤؾٟل اإلاىدجى

. ال٨لي ًٖ الٗغى ال٨لي

III-1-1-2جىاػن ؾىق الىلىص ومىدنى  LM 

 ًخد٤٣ الخىاػن في ؾى١ الى٣ىص ٖىض حؿاوي الٗغى الى٣ضي م٘ الُلب الى٣ضي، م٘ اٖخباع زباث الٗغى 

الى٣ضي في ألاظل ال٣هحر، خُض ؤن ٖغى الى٣ىص ٌك٩له الىٓام اإلاهغفي اإلاخمشل ؤؾاؾا في البى٪ اإلاغ٦ؼي 

صاٞ٘ اإلاٗامالث، والاخخُاٍ *: والبىى٥ الابخضاثُت، ؤما الُلب ٖلى الى٣ىص ٩ًىن لشالر ؤٚغاى خؿب ٦ُجز وهي

. وصاٞ٘ اإلاًاعبت

 (LM) الاقخلاق الهىضس ي إلاىدنى:(III-4))الكيل 

LM                                  i  i 

 4 1 

 

 

 

 

y                                                                                                        L2 L1 

 

              3                                        L1                                                                    2                         

 

 

Y  L2 

، م: مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع   05: ولُض الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

                                                                                                                                                                                     
٧لما ػاص الضزل ػاص الُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى اإلاٗامالث مً ؤظل حُُٛت الٟترة التي ًخم الخهى٫ ٖلى الضزل ٞحها ، ؤما صاٞ٘ :  صاٞ٘ اإلاٗامالث*

ىان الا٢خهاصًىن بمبالٜ ه٣ضًت ؾاثلت مً ؤظل الاؾخجابت لبٌٗ الخىاصر ٚحر اإلاً: الاخخُاٍ  َىألانى٫ : ْغة، ؤما صاٞ٘ اإلاًاعبتثَى اخخٟاّ ألٖا

ض الُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى  اإلاالُت اإلاخمشلت في الؿىضاث و الى٣ىص الؿاثلت، التي ٩ًىن لها ٖال٢ت ٨ٖؿُت م٘ مٗض٫ الٟاثضة خُض ٖىض اهسٟايه  ًٍؼ

  .اإلاًاعبت، وبطا اعجٟ٘ ًضٞ٘ باألٞغاص بلى الخسلو  مً جل٪ الؿىضاث والاخخٟاّ بالى٣ىص الؿاثلت
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٣ت اقخ٣ا١ مىدجى (LM) ًخم اقخ٣ا١ مىدجى  الظي ًمشل الشىاثُاث ، (IS) بىٟـ ٍَغ

 ،التي جد٤٣ الخىاػن في ؾى١  الى٣ىص، خُض َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن الضزل ومٗض٫ الٟاثضةi،(y)الى٣ُُت

جي، بياٞت بلى ؤن الى٣اٍ اإلاىظىصة ٖلى ًمحن اإلاىدجى اصة مٗض٫ الٟاثضة ًؼصاص الىاجج الَى جمشل ( LM)ٞبًز

 .جمشل ٞاثٌ الٗغى الى٣ضي(LM )ٞاثٌ في الُلب الى٣ضي والى٣اٍ التي ٖلى ٌؿاع اإلاىخى

III-1-1-3و ؾىق الىلىص  (ؾىق ؤلاهخاج) الخىاػن آلاوي لؿىق الؿلع والخضماث(IS- LM) 

 ومىدجى (IS)  ًخد٤٣ الخىاػن ال٨لي في ٧ل مً ؾىقي ؤلاهخاط والؿى١ الى٣ضي ٖىضما ًخ٣اَ٘ ٧ل مً مىدجى

(LM )مشلما ًىضخه 1في ه٣ُت جىاػهُت وخُضة جدضص ٧ل مً ؾٗغ الٟاثضة الخىاػوي وحجم الضزل الخىاػوي ،

: الك٩ل اإلاىالي

 (IS- LM )الخىاػن الاكخهاصي الىلي:(III-5))الكيل 

  

 LM    i 

    2    

 i*  3 1   

 

                                                    IS           4      

 y* Y                 

 .258: مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص، م:  اٖخماصا ٖلىالُالبتمً بٖضاص : اإلاهضع

 جمشل مٗض٫ الٟاثضة الخىاػوي، مً زال٫ الك٩ل ًم٨ً اؾخيخاط *i جمشل الضزل الخىاػوي و *yخُض ؤن 

: 2ؤعرٗت مىا٤َ هي

 ٞاثٌ ٖغى ٦لي و ٞاثٌ َلب ه٣ضي: 1اإلاى٣ُت  -

 ٞاى ٖغى ٦لي و ٞاثٌ ٖغى ه٣ضي: 2اإلاى٣ُت  -

 ٞاثٌ َلب ٦لي و ٞاثٌ ٖغى ه٣ضي: 3اإلاى٣ُت  -

ٞاثٌ َلب ٦لي و ٞاى َلب ه٣ضي : 4اإلاى٣ُت  -

                                                           
، م .276: ٖبض الغخمً ٌؿغي ؤخمض، بًمان مدب ػ٧ي ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

، م .07: لٗاًب ولُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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ٌؿمذ بخىيُذ آلازاع اإلاغجبت ٖلى ٢ُام الخ٩ىمت بةجبإ ٧ل مً الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت  (IS LM )همىطط

ىن، ل٨ً (الضزل)التي حؿعى مً زاللها بلى اإلاداٞٓت ٖلى مؿخىي مؿخ٣غ للىاجج  ، خؿب ما ًىصخي به  ال٨جًز

٠ُ،بياٞت بلى ٖضم بُٖاثه جٟؿحرا  ما ٌٗاب ٖلُه بٟٚا٫ ظاهب الٗغى، و٦ُُٟت جدضًض مؿخىي الخْى

. للبُالت ؤو الخطخم

III-2 ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي و جإزحٍر على البُالت 

ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖىهغا مهما في ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت، خُض ؤن جد٤ُ٣ 

ت بحن  ض مً الاؾدشماعاث التي حؿاَم في حكُٛل الُض الٗاملت، ٞالٗال٢ت ٢ٍى مٗضالث همى مغجٟٗت ًخُلب اإلاٍؼ

ا 1ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ومٗض٫ الىمى والبُالت ؤو الكٛل  وجٓهغ ؤَمُت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي في جإزحَر

ٖلى مؿخىي الدكُٛل مً زال٫ الاؾدشماع في اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت ؤ٢صخى اؾخٟاصة مً ؤظل جد٤ُ٣ 

.  الدكُٛل ال٩امل ل٩ل ٖىامل ؤلاهخاط

III-2-1صوع ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي في اللًاء على البُالت  

بن ؤَم ألاَضاٝ التي حؿعى بلحها الؿُاؾت الا٢خهاصًت هي جد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت، الاؾخ٣غاع في 

اصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي جي بياٞت بلى ٍػ ، خُض ٌؿاَم ؤلاهٟا١ 2ألاؾٗاع ، الٗضالت في جىػَ٘ الضزل الَى

اصة الاؾدشماع ؤو بٖاصة جىػَ٘ الضزل ٤ ٍػ اصة الُلب وػٍاصة الاؾتهال٥ ًٖ ٍَغ . الخ٩ىمي في ٍػ

III-2- 1-1  ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي ؤصاة فعالت في الخللُو مً معضالث البُالت 

ٌٗبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًٖ الؿلى٥ اإلاالي للخ٩ىماث مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ، ٞمً وظهت الىٓغ 

ى طو جإزحر  الخ٣لُضًت طاث الخىظه ال٨جزي، ٌؿمذ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت، َو

اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، وؤلاهٟا١ الاؾدشماعي َى ؤخض 3مباقغ ٖلى مىدجى الُلب ال٨لي الظي ٌؿمذ بٍؼ

اصة الاؾدشماعاث  م مً ؤن ٍػ ؤ٢ؿام ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الظي ٌٗخبر م٩ىها عثِؿُا للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ٖلى الٚغ

في اإلاجاالث ٧اٞت و زانت اإلاجاالث ؤلاهخاظُت جخُلب بظ٫ ظهض ٦بحر مً ٢بل الضولت وزانت الضو٫ الىامُت ؤًً 

                                                           
، وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهماجي، صاثغة الاؾدشماع  ؤلاهفاق الاؾدثماعي ومؿخلبل الُلب على ألاًضي العاملت في العغاق،(2008)ٖالء الضًً ظٟٗغ1

إلhttps://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf:الخ٩ىمي، ٢ؿم الضعاؾاث والبدىر، بٛضاص، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .10: م 08/12/2018: جاٍع
، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الىمظحت اللُاؾُت لترقُض الؿُاؾاث الاكخهاصًت مع صعاؾت زانت لؿُاؾت ؤلاهفاق العام، (1999)مدمض ٞغحي2

إلdspace.univ-tlemcen.dz:ص٦خىعاٍ صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت جلمؿان، الجؼاثغ، ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .194: م، 08/12/2018:  جاٍع
، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت ؤزغ مؼاخت ؤلاهفاق الخىىمي لالؾدثماع الخام في الجؼائغ، (2014)ُٖا هللا بً مؿٗىص، بىزلجت ٖبض الىانغ3

لىم الدؿُحر، ظامٗت الىاصي، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ت ٖو ش :  واإلاالُت،الٗضص الؿاب٘، اإلاجلض الشاوي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع جاٍع

إل  https://www.asjp.cerist.dz.30: م، 08/12/2018: ؤلَا

https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQmNjjhpHfAhUESxUIHY6fC2kQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F7034%2F1%2Fdepenses-publiques-poltiques-economiques-algerie.doc.pdf%2520&usg=AOvVaw3mzCgb3IIU67uwF3Tr9ztd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQmNjjhpHfAhUESxUIHY6fC2kQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F7034%2F1%2Fdepenses-publiques-poltiques-economiques-algerie.doc.pdf%2520&usg=AOvVaw3mzCgb3IIU67uwF3Tr9ztd
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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ت ٘ الاؾدشماٍع ،وباٖخباع ؤن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ظؼءا مً الؿُاؾت 1حٗخبر الضولت هي الغاعي الغؾمي للمكاَع

٪ عجلت الا٢خهاص ومٗالجت اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت  اإلاالُت التي حٗخبر ؤ٦ثر ٞٗالُت في الضو٫ الىامُت في مجا٫ جدٍغ

. اإلاسخلٟت بما ٌؿهم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال٩لُت

امال مدٟؼا ٖلى حصجُ٘ اإلاىخجحن لل٣ُام بيكاَاتهم وػٍاصة  ًلٗب الاؾدشماع في البيُت الخدخُت صوعا مهما ٖو

ً عؤؽ اإلاا٫  ض مً الُض الٗاملت اليكُت، واَخمام الا٢خهاصًىن باالؾدشماعاث وج٩ٍى بهخاظهم الظي ًخُلب اإلاٍؼ

اث٠ الشالر التي ٣ًىم بها، خُض ًاصي بلى : 2زانت في الضو٫ الىامُت َى هدُجت للْى

 اصة ؤلاهخاط ال٨لي وػٍاصة ال٣ضعة ؤلاهخاظُت لٗىانغ ؤلاهخاط؛  ٍػ

  حُٛحر البيُان الا٢خهاصي ؤو اله٩ُل الا٢خهاصي وه٣له مً َغاث٤ ؤلاهخاط الخ٣لُضًت بلى َغاث٤ ؤلاهخاط

 اإلاخُىعة؛

 الخس٠ُٟ مً آزاع البُالت ومكا٧لها وزانت في الضو٫ طاث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت الٗالُت .

اصة الؿ٩اهُت  غ مٗضالث الاؾدشماعاث الخ٩ىمُت جازغ في ظاهب الُلب لؿى١ الٗمل،خُض ؤهه للٍؼ ٞخٍُى

اصة عؤؽ  زانت في اإلاجخمٗاث الٟخُت ؤزغ ٖلى الاؾدشماع ألجها جٟؿغ بىظىص ؤٖضاص ٦بحرة مً الٗمالت حؿخضعي ٍػ

 ٘ الت الٗالُت جخُلب ٞع اإلاا٫ الشابذ لخإمحن آلاالث واإلاٗضاث لل٣ُام بالٗملُت ؤلاهخاظُت، ٦ما ؤن وؿبت ؤلٖا

اصة عؤؽ اإلاا٫ لدكُٛل الٗامل الىاخض،  ظا ٌٗجي ٍػ مٗض٫ ؤلاهخاظُت للمداٞٓت ٖلى مؿخىي الضزل الٟغصي، َو

 ،ومً َىا ٌؿخسلو ؤهه ٧لما ػاص الىمى الؿ٩اوي ٧اهذ 3وػٍاصة ؤلاهٟا١ ٖلى الاؾدشماعاث زانت الاظخماُٖت

٠ُ ؤ٦بر للُض الٗاملت، وهخاثج  ت، وبالخالي جْى ظا ما ههذ ٖلُه ألا٩ٞاع ال٨جًز الخاظت بلى الاؾدشماع ؤٖلى، َو

بً عِس ى هماٌ الضًً، مغاؽ مدمض، ؤزغ ؤلاهفاق العام على  )الضعاؾت ال٣ُاؾُت التي ٢ام بها الباخشان

ٖلى  ( 2014-2001الضزل والخىظُف وجىػَع الضزل ومؿخىي ألاؾعاع في الجؼائغ، في الفترة اإلامخضة بحن 

ت جٟؿغ بإن البرامج ؤلاهٟا٢ُت التي  الا٢خهاص الجؼاثغي جىنلذ بلى ؤن الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ والدكُٛل هي ٢ٍى

ت في جل٪ الٟترة ٧اهذ بغامج طاث َاب٘ اظخماعي، َضٞها جدؿحن ال٣ضعة الكغاثُت،  ؤَل٣تها الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

. بياٞت بلى  ال٣ًاء ؤو الخس٠ُٟ مً وؿبت البُالت

                                                           
، م .21: ؤخمض ظبر ؾالم، ؤخمض ظاؾم مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

ل الضولي،(2006)َُشم عجام غان لليكغ، مالخمٍى . 30: ، َػ 2 
ؼ الجىضي، ٖبض الغخُم بىاص٢جي 3 ، صمك٤ ؾىعٍا، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الاؾدثماع في الجمهىعٍت العغبُت الؿىعٍت، (2010)زؼامى ٖبض الٍٗؼ

إلwww.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images: ، الٗضص الشاوي،، ٖلى اإلاى26٘٢الا٢خهاصًت وال٣اهىهت، اإلاجلض  ش ؤلَا :  جاٍع

 .617: ، م14/12/2018

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiV6q_6-5_fAhUMxoUKHeEWB_cQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.damascusuniversity.edu.sy%2Fmag%2Flaw%2Fimages%2Fstories%2F609-649.pdf&usg=AOvVaw26eofeIa4kJ8uPveGqoM2d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiV6q_6-5_fAhUMxoUKHeEWB_cQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.damascusuniversity.edu.sy%2Fmag%2Flaw%2Fimages%2Fstories%2F609-649.pdf&usg=AOvVaw26eofeIa4kJ8uPveGqoM2d
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 التي 1931ٖام  ( Richard khan)و٢ض ٧اهذ ٨ٞغة اإلاًا٠ٖ التي َىعَا ٦ُجز زمغة بدض للٗالم ؤلاهجلحزي 

حر الاؾدشماع في البيُت الخدخُت إلاًاٖٟت حجم الدكُٛل ، و٢ض 1ًا٦ض بم٣خًاَا خخمُت التزام الخ٩ىمت بخٞى

٨ُت 1989، ؾىت (D.A  Aschauer )بُيذ صعاؾت  ؤن مغوهت ؤلاهخاط لغؤؽ اإلاا٫ الٗام في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت زال٫ ؾىىاث الؿبُٗيُاث مغصٍ بلى 0.39حؿاوي بلى   وؤن اهسٟاى ؤلاهخاظُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . 2اهسٟاى حجم الاؾدشماع الٗمىمي

III-2- 1-2  عالكت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي بؿىق الدكغُل  

ت و٧ل اإلاٗلىماث الالػمت  ٌٗمل الاؾدشماع ٖلى اؾخسضام ألانى٫ اإلاالُت والغؤؾمالُت واإلااصًت والبكٍغ

مً ؤظل جد٤ُ٣ ٖىاثض ا٢خهاصًت، وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجخم٘، ٞهى ٨ٌٗـ بضعظت ٦بحرة ٞٗالُت الخ٩ىمت 

في الخد٨م في اليكاٍ الا٢خهاصي ، ٞاإلهٟا١ الاؾدشماعي ٌٗخبر ظؼء مً الُلب ال٨لي وبالخالي ٞهى ًازغ ٖلى 

اث الدكُٛل وم٩اٞدت البُالت  ٘ مؿخٍى ت، ؤلاهٟا١  )الُلب الٟٗا٫ الظي بضوعٍ ٌؿاَم في ٞع لعجا٫ الٗمٍغ

. (09: ، م2012الٗام وؤزٍغ ٖلى مؿخىي الدكُٛل، 

ؾِخم مً زال٫ َظا الجؼء جبُان الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي وزل٤ ٞغم الٗمل 

، ٣ٞض ظاءث صعاؾت   Joel)بالخُغ١ بلى بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ٧ان لها وظهت هٓغ في َظا اإلاىيٕى

HinaunyeEita,Johannes M.AS ،2010التي جم ال٣ُام بها ٖلى ا٢خهاص هامُبُا مً ؤظل 3(98-92: ، ص،

، وباؾخسضام ظظع الىخضة وهمىطط جصخُذ (2002-1971)الخد٤٣ مً مدضصاث البُالت ٞحها زال٫ الٟترة 

الخُإ بخ٣ضًغ همىطط البُالت م٘ اإلاخٛحراث ال٩لُت الا٢خهاصًت، جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن 

ت ُٞلُبـ ٖلى ا٢خهاص هامُبُا ،وؤن َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن  البُالت ومٗض٫ الخطخم مما ًا٦ض اهُبا١ هٍٓغ

، وؤياٞذ الضعاؾت بلى اهه  اصة الاؾدشماع جاصي بلى اهسٟاى البُالت ورك٩ل ملخّى الاؾدشماع والبُالت، ؤي ٍػ

جىة ؤلاهخاط  .َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن البُالت و٧ل مً ألاظغ الخ٣ُ٣ي ٞو

والتي جم بظغاءَا  (415: ، م٢2017ٍغب هللا ٖبض اإلاجُض، ٖبض ال٣اصع خامض،  )٢ض جىنلذ صعاؾت 

اإلادضصاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للبُالت في الؿىصان صعاؾت ٢ُاؾُت : ٖلى الا٢خهاص الؿىصاوي اإلاٗىىهت بــــ

ت  (2015-1981: باؾخسضام اهدضاع اإلاغ٦باث الغثِؿُت للمضة ت مً الىخاثج جخىا٤ٞ م٘ الىٍٓغ بلى مجمٖى

ؤلاهٟا١ : وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت طاث صاللت بخهاثُت بحن البُالت و٧ل مً : الا٢خهاصًت والتي مً ؤَمها

ً الغؤؾمالي، و٦ظل٪ وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن البُالت والخغب  الخ٩ىمي، ومٗض٫ الخطخم، وبظمالي الخ٩ٍى

                                                           
، م .52: بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

، م .167: بل٣اؾم عخالي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
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اصة ؤلاهٟا١ الٗام بةم٩اجها ج٣لُو مٗضالث البُالت وبالخالي  ألاَلُت، بطن هي بياٞت ؤزغي جا٦ض ٖلى ؤهه ٍػ

اصة مىانب الكٛل . ٍػ

ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ومؿخ٣بل الُلب : بٗىىان (10: ، م2008ٖالء الضًً ظٟٗغ،  ) صعاؾت الباخض 

ت ومترابُت بحن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي والىمى والدكُٛل  ٖلى ألاًضي الٗاملت في الٗغا١، ؤ٦ضث ٖلى ؤن الٗال٢ت ٢ٍى

ؤو البُالت وؤن ؤي ؾُاؾت ا٢خهاصًت تهضٝ بلى الخسٌُٟ مً حجم البُالت ٞالبض ؤن حٗخمض الخىؾ٘ في 

ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ٦إصاة ؤؾاؾُت لخد٤ُ٣ طل٪ الهضٝ بياٞت بلى ؾُاؾاث ؤزغي م٨ملت، خُض ؤونذ 

لُت  بالخىؾ٘ في حجم ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي الؾدُٗاب ؤًضي ٖاملت ظضًضة زانت في ٢ُإ الهىاٖت الخدٍى

. وال٣ُإ الؼعاعي

اصة  بطن بك٩ل ٖام و٦سالنت إلاا ؾب٤ ٌٗخبر الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي زانت الاؾدشماعي مدٟؼا لٍؼ

الُلب ٖلى الُض الٗامت وػٍاصة ٞغم الٗمل وبالخالي الخ٣لُو مً مٗضالث البُالت، و٦ظل٪ ٌؿاٖض في 

 (2014-1909 ) زال٫ الٟترة اإلاداٞٓت ٖلى ج٣لُو الٟجىة بحن الُلب ال٨لي والٗغى ال٨لي، وا٢خهاص الجؼاثغ

قهض ج٣لها في مٗضالث البُالت هدُجت جض٤ٞ إلًغاصاث هُُٟت م٨ىتها مً الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 

الاؾدشماعي بدىُٟظ ظملت مً ؤلانالخاث لدكمل جىمُت ا٢خهاصًت واؾٗت ؾاَمذ ورك٩ل ٦بحر في الُلب ٖلى 

. ال٣ىي الٗاملت وجيكُِ ؾى١ الٗمل

III-2-1-3  آزاع ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي في عفع مؿخىي العمالت في الجؼائغ 

ٌٗخبر جد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل مً ؤَم ؤَضاٝ الؿُاؾت اإلاالُت بهٟت ٖامت وؾُاؾت ؤلاهٟا١ 

ا ٖلى مؿخىي الدكُٛل بمضي مؿاَمتها في  الخ٩ىمي بهٟت زانت، وجٓهغ ؤَمُت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في جإزحَر

اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت ؤ٢صخى اؾخٟاصة مم٨ىت ًخد٤٣ مٗها ا٢تراب الا٢خهاص مً خالت الدكُٛل بؤلاٞاصة 

ت مً ال٣ىاهحن التي حٗالج 1ال٩امل لجمُ٘ ٖىامل ؤلاهخاط ذ الجؼاثغ مجمٖى ، ومىظ الاؾخ٣ال٫ بلى الُىم ٖٞغ

: مىيٕى الاؾدشماعاث في الجؼاثغ والتي ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي 

 

 

 

 

                                                           
، م م .164-161: ولُض ٖبض الخمُض ٖاًب،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 
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عي لالؾدثماع في الجؼائغ: (III-1)الجضٌو عكم اع الدكَغ  ؤلَا

ش اليكغ اإلاغحع  جاٍع

٢اهىن جىظُهي لتر٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  12/12/2001 اإلااعر في 08-01ع٢م 

خمم ألامغ ع٢م  15/07/2006 اإلااعر في 06/08ع٢م   ٚكذ 20 اإلاىا٤ٞ لــ 1422 اإلااعر في ؤو٫ ظماصي الشاهُت ٖام 03-01ؤمغ ٌٗض٫ ٍو

غ الاؾدشماع 2001ؾىت   واإلاخٗل٤ بخٍُى

غ الاؾدشماع   20/08/2001 اإلااعر في 03-01ع٢م  ؤمغ ًخٗل٤ بخٍُى

مغؾىم جىُٟظي ًدضص مبلٜ جدهُل مؿخد٣اث مٗالجت ملٟاث الاؾدشماع و٦ُُٟاتها  27/09/2007 اإلااعر في 298-07ع٢م 

مغؾىم جىُٟظي ًدضص ٢اثمت اليكاَاث والؿل٘ والخضماث اإلاؿخصىاة مً اإلاؼاًا اإلادضصة في ألامغ  11/01/2007 اإلااعر في 08-07ع٢م 

 واإلاخٗل٤ 2001 ٚكذ ؾىت 20 اإلاىا٤ٞ لـــ 1422 اإلااعر في ؤو٫ ظماصي الشاهُت ٖام 03-01ع٢م 

غ الاؾدشماع  بخٍُى

جي لالؾدشماع وحك٨ُلخه وجىُٓمه وؾحٍر 09/10/2006 اإلااعر في 355-06ع٢م  . مغؾىم جىُٟظي ًخٗل٤ بهالخُاث اإلاجلـ الَى

ا 09/10/2006 اإلااعر في 356-06ع٢م  غ الاؾدشماع وجىُٓمها وؾحَر ىُت لخٍُى . مغؾىم جىُٟظي ًخًمً نالخُاث الى٧الت الَى

ا 03/05/2005 اإلااعر في 157-06ع٢م  . مغؾىم جىُٟظي ًخًمً حك٨ُلت لجىت الًُٗ اإلاسخهت في مجا٫ الاؾدشماع وجىُٓمها وؾحَر

ا 03/05/2005 اإلااعر في 165-05ع٢م  غ اإلااؾؿاث الهٛحرة وجىُٓمها وؾحَر ىُت لخٍُى . مغؾىم جىُٟظي ًخًمً بوكاء الى٧الت الَى

.  مغؾىم جىُٟظي ًخًمً بوكاء نىضو١ يمان اله٣ٟاث الٗمىمُت وجىُٓمه وؾحٍر 21/02/2001 اإلااعر في 67-98ع٢م 

. مغؾىم جىُٟظي ًخًمً بوكاء نىضو١ يمان اله٣ٟاث الٗمىمُت وجىُٓمه وؾحٍر 21/02/2001 اإلااعر في 68-98ع٢م 

دضص ٢اهىهه ألاؾاسخي  21/02/2001 اإلااعر في 69-98ع٢م  مغؾىم جىُٟظي ًخًمً بوكاء اإلاٗهض الجؼاثغي للخ٣ُِـ ٍو

ىُت لخىمُت الؿُاخت 21/02/2001 اإلااعر في 70-98ع٢م  . مغؾىم جىُٟظي ًخًمً بوكاء الى٧الت الَى

م٣غع ًخًمً وكغ ٢اثمت البىى٥ و٢اثمت اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاٗخمضة في الجؼاثغ  07/02/2007 اإلااعر في 01-07ع٢م 

ضة الغؾمُت ع٢م  ٘ الاؾدشماع 29/04/2009 اإلااعر في 25الجٍغ . ٢غاع وػاعي مكتر٥ ًخٗل٤ بال٨ك٠ الؿىىي لخ٣ضم مكاَع

ضة الغؾمُت ع٢م  دضص م٩ىهاث  29/04/2009 اإلااعر في 25الجٍغ ٢غاع ًدضص ٦ُُٟاث حٗضًل ٢ىاثم الؿل٘ والخضماث اإلاؿخُٟضة مً اإلاؼاًا الجباثُت ٍو

. اإلال٠ اإلاخٗل٤ به

. هٓام ًخٗل٤ باإلؾدشماعاث ألاظىبُت 06/06/2005 اإلااعر في 05-03ع٢م 

ًخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدشماع  2016 ٚكذ ؾىت 03 ماعر في 09-16ع٢م *

، ٢ًاًا في الا٢خهاص الجؼاثغي زال٫ هه٠ ٢غن، صاع وم٨خبت الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ألاولى،  (2017)سخي مدمض ٦ما٫: اإلاهضع

. 249: م

ضة الغؾمُت الٗضص *:  .  46الجٍغ

 

خؿب اللُاعاث -1

ت مازغا بٗملُاث الاؾدشماع في ٧ل ال٣ُاٖاث باٖخباٍع ٌٗض طو ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت      اَخمذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

حر ٞغم الٗمل وجدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت،  اصة ؤلاهخاط وجضُٖم الا٢خهاص بياٞت بلى جٞى للضو٫ ألهه ٌؿهم في ٍػ

٘ الا٢خهاصي ًٖ  اتها وطل٪ مً ؤظل اجساط الٟالخت ٦مدغ٥ للخىمُت والخىَى ٗخبر ال٣ُإ الٟالحي مً ؤولٍى َو

اصة اَخمامها بال٣ُاٖاث ألازغي ٧الهىاٖت والخضماث  غ وجىمُت ال٣ُإ الٟالحي،بياٞت بلى ٍػ ٤ جٍُى ٍَغ

: بلخ والتي ًم٨ً جبُان آلازاع التي زلٟتها جل٪ الاؾدشماعاث ٖلى مٗضالث البُالت ُٞما ًلي...والتربُت والخٗلُم 
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اللُاع الفالحي : ؤوال

ت مً ؤلاظغاءاث والتي ًم٨ً خهغ بًٗها  بن هجاح ؤلانالخاث في ال٣ُإ الٟالحي ًخُلب ال٣ُام بمجمٖى

: 1ُٞما ًلي

٤ التي ؤصث بلى ْهىع الؿى١  - ً الدؿٍى تها مً زال٫ صواٍو غ اإلاىخجاث الؼعاُٖت مً ال٣ُىص التي ٖٞغ جدٍغ

ت والتي ٧اهذ جد٤٣ ؤعباخا ٖلى خؿاب اإلاىخج واإلاؿتهل٪؛  اإلاىاٍػ

حر اإلاىاعص اإلاالُت  - ً والبدض في اإلاُضان الؼعاعي وحصجُٗها مً زال٫ جٞى يغوعة وي٘ ؾُاؾت مالثمت للخ٩ٍى

ظا ما جٟخ٣ضٍ الضو٫ الىامُت بما ٞحها الجؼاثغ التي ًخُلب ٢ُاٖها الٟالحي الاَخمام ؤ٦ثر بخدضًض  لها، َو

 وؾاثل ؤلاهخاط الخانت بال٣ُإ الؼعاعي التي ؾاٖضث ورك٩ل ٦بحر ٖلى هجغة الٟالخحن بلى اإلاضن؛

ل مؿخلؼماث ؤلاهخاط الؼعاعي التي ًخم  - حر الٓغوٝ اإلاالثمت للخهى٫ ٖلى  اإلاىاعص وبالٗملت الهٗبت لخمٍى جٞى

٤ م٩ُاهحزماث الؿى١ ؾىاء حٗل٤ ألامغ  اؾخحراصَا مً الخاعط م٘ يغوعة الاَخمام باالثخمان وظٗله ٌؿحر ٞو

.    بكغوٍ مىذ ال٣غوى ؤو ؤؾٗاع الٟاثضة

ـ   ت مً الخًاَع م مً اإلاى٢٘ الاؾتراجُجي الظي جخمخ٘ به الجؼاثغ، واإلاؿاخت الكاؾٗت واإلاخىٖى لى الٚغ ٖو

ت ضخمت، بال ؤن  ا، وبم٩اهاث بكٍغ حَر اػ ٚو ىاَا باإلاىاعص الُبُُٗت مً بترو٫ ٚو وؤعاضخي نالخت للؼعاٖت، ٚو

ت ٖلى ؾ٨ت ؤلا٢إل الا٢خهاصي م٨ً 2الجؼاثغ ال جؼا٫ لم جً٘ ٢اَغتها الخىمٍى ، لخد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت، ٍو

ت،  ال٣ى٫ بإن الؿُاؾاث الؼعاُٖت اإلاىٟظة في الجؼاثغ احؿمذ في ال٣ٗىص الشالزت اإلاايُت بٗضم الاؾخمغاٍع

ل الجؼجي لىٓام ؤلاهخاط، ؤما  باٖخباع ؤن ٞترة الؿخِىُاث جمحزث بخجغبت في ؤلاصاعة الظاجُت وؾُاؾت بٖاصة الخدٍى

ذ اإلاكاع٦ت اإلااؾؿُت للضولت في بصاعة ال٣ُإ، لُإحي في ٞترة الشماهِىاث ؤلانالح  ٞترة الؿبُٗيُاث ٣ٞض ٖٞغ

. 3الؼعاعي الظي خاو٫ يمان الاهخ٣ا٫ هدىي ا٢خهاص الؿى١ 

ت، واَخمذ بالضعظت ألاولى  ٘ الاؾدشماٍع ٤ اإلاكاَع ؾٗذ الخ٩ىمت بلى اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن الٗام ًٖ ٍَغ

٘ التي حؿاَم بال٣ضع ال٩افي في جىمُت  ا مً اإلاكاَع في الجاهب الٟالحي باؾخهالح ألاعاضخي الؼعاُٖت باٖخباَع

ت الؼعاُٖت  اصة الُا٢ت الخهضًٍغ اث بٍؼ عقُض ػوػو، )ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت وحٗمل ٖلى صٖم محزان اإلاضٖٞى

، و٢ض ْهغ الاَخمام بال٣ُإ الٟالحي مازغا بخسهُو مبالٜ مالُت ضخمت خُض ٢ضع اإلابلٜ (06: ، م2014

 ملُاع صوالع 13.5 ملُاع صًىاع ما ٢ُمخه 1000الظي زهو لل٣ُإ الٟالحي زال٫ اإلاسُِ الخماسخي بدىالي 
                                                           

.110: ، م02،مجلت الباخض ، الجؼاثغ الٗضص  اللُاع الفالحي بحن الىاكع ومخُلباث،(2003 )باشخي ؤخمض 1 
ت مؿخلبلُت ملاعهت مً مىظىع اإلاكغوع الخًاعي، الجؼائغ،(2015 )ٞاعو١ َُٟىع 2 ، صاع  إلااطا جسلفذ الجؼائغ وجلضمذ مالحزا، عئٍت جىمٍى

 .216: ، م2015الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت 
بؾتراجُجُت : صوع اللُاع الؼعاعي في امخهام البُالت بالجؼائغ، مضازلت يمً اإلالخلى الضولي بعىىان، (2011 )ٖمغ ظىُه، مضًدت بسىف3

مبر 16-15، ًىمي الخىىمت في اللًاء على البُالت وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت :   ، ظامٗت اإلاؿُلت ، ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2011 هٞى

iefpedia.com/...إل ش ؤلَا  . 11:  ، م19/12/2018: ، جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjB8JP026zfAhUVu3EKHUB-A7sQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fiefpedia.com%2Farab%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2F%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1-%25D8%25AF.-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A9%25D8%258C-%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B4.docx&usg=AOvVaw07CA2avyfwEwAVRiDofJ4T
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وطل٪ مىانلت للجهىص الؿاب٣ت، و٢ض اَخمذ ؤًًا بخم٨حن الٟالخحن مً ا٢خىاء الٗخاص  (2014-2010 )للٟترة 

ىُت  الٟالحي مً ظغاعاث وآالث خهاص وججهحزاث الغي اإلاهىٗت مدلُا، مً زال٫ حٗبئت اإلااؾؿاث الَى

ت ت اإلاخىٖى ت الخدٟحزاث الاؾدشماٍع ، اإلابالٜ اإلاالُت اإلاسههت لل٣ُإ 1وجىظحهها لخضمت َظا ال٣ُإ ٖبر مجمٖى

م٨ً جبُان مؿاَمت ال٣ُإ الٟالحي في زل٤ مىانب الكٛل مً  حر ًض ٖاملت مٗخبرة، ٍو الٟالحي ؾمدذ بخٞى

: زال٫ ما ًلي

جُىع حعضاص الُض العاملت اليكُُت ووؿبت الفالخت مً اللىة العاملت اليكُُت زالٌ الفترة : (III-2)الجضٌو عكم

( 2007-2016) 
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Source : www.ons.dz 

 (2016 -2007)  بىاء ٖلى الجضو٫ الؿاب٤ الظي ًمشل جُىع الُض الٗاملت ل٣ُإ الٟالخت زال٫ الٟترة 

اصة للُض الٗاملت زال٫ ؾىتي  ان ما 2008و 2007ًخطر بإهه ٖٝغ ٍػ ٟي ل٨ً ؾٖغ ٘ الدكُٛل الٍغ  هدُجت مكاَع

م مً اإلابالٜ اإلاالُت اإلاىظهت بلُه والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى 2009بضؤث وؿبخه جتراظ٘ بضء مً ؾىت   ٖلى الٚغ

ُضة التي جتراوح بحن  م 800  و500ٖؼوٝ ألاٞغاص ًٖ الٗمل في َظا ال٣ُإ هدُجت ألاظىع الَؼ صًىاع ظؼاثغي ٚع

اث في ٢ُاٖاث ؤزغي ٣٦غوى صٖم حكُٛل الكباب  ق٣اوة الٗمل في َظا ال٣ُإ،وباإلا٣ابل َىا٥ مٍٛغ

جي للخإمحن ًٖ البُالت التي ججٗل ألاٞغاص ًخىظىن بلى ٢ُاٖاث ؤزغي طاث ظهض بؿُِ وعبذ  والهىضو١ الَى

٘ ٧الهىاٖت والخضماث، ٣ٞض ونلذ وؿبت الٟالخت بلى   وهي وؿبت يئُلت ظضا م٣اعهت 2016 ؾىت %8ؾَغ

ٟي حٗخبر  بال٣ُاٖاث ألازغي ال ح٨ٗـ ما ٧ان مخى٢ٗا جد٣ُ٣ه مً بنالخاث لهظا ال٣ُإ، ٞٓاَغة الجزوح الٍغ

م مً مكغوٕ  ؤَم ٖامل في بَما٫ ال٣ُإ الٟالحي والخمغ٦ؼ في اإلاضن هدُجت ؾهىلت الخُاة ٞحها، ٖلى الٚغ

ٟي الشاوي الظي جم الاهُال١ ُٞه جهاًت   بٗضما خ٤٣ اإلاكغوٕ ألاو٫ هجاخا خُض ٧ان الهضٝ 2003الدكُٛل الٍغ

ل زىاجي  ٟي بخمٍى ألاو٫ مىه َى بوكاء مىانب قٛل صاثمت وطل٪ في بَاع م٩اٞدت ْاَغة البُالت والجزوح الٍغ

ت والبى٪ الضولي لإلوكاء والخٗمحر ب٣ُمت   ملُىن صوالع ٖلى مضي زمـ 95ل٣غى مالي بحن الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

                                                           
ؼ عؤؾماٌ اللُاع 2014-2009صوع ؾُاؾت الخجضًض الفالحي التي جًمنها البرهامج الخماس ي ، (2018)ؾلُمان بلٗىع، لخمِسخي الىاٖغ1 ، في حعٍؼ

ج، الجؼاثغ، الٗضصالفالحي الجؼائغي  ٍغ ٍغ لىم الدؿُحر، ظماٖت بغط بٖى ت ٖو الخامـ،   : ، مجلت الباخض الا٢خهاصي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الخجاٍع

https://www.asjp.cerist.dzإل ش ؤلَا  .320-318: م م، 20/12/2018:  جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
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 و٧اهذ مؿاَمخه في الىاجج الضازلي الخام 1 ؤل٠ مىهب قٛل مباقغ36مً ؤظل زل٤  (2009-2004 )ؾىىاث

 هدُجت جغاظ٘ في ؤٚلب 20162 ؾىت %6.3 وعٚم طل٪ جب٣ى وؿبت مكاع٦خه يُٟٗت وال جخجاوػ %2.4ج٣ضع 

م قؿاٖت ألاعاضخي الؼعاُٖت  . اإلادانُل الؼعاُٖت ٚع

اقلت هدُجت ي٠ٗ  بك٩ل ٖام جب٣ى مكاع٦ت ال٣ُإ الؼعاعي في جىمُت الا٢خهاص الجؼاثغي يُٟٗت ٞو

ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت في جُب٤ُ الؿُاؾاث الؼعاُٖت، ويألت الاؾدشماعاث في مجا٫ ال٣ُإ الؼعاعي،بياٞت بلى 

٤ الؼعاعي واإلاىاٞؿت ، هاَُ٪ ًٖ جظبظب اإلاُٛازُت و٢لت ألاعاضخي الؼعاُٖت . ُٚاب الاَخمام ال٩افي بالدؿٍى

اللُاع الهىاعي : زاهُا

حٗض الهىاٖت ؤخض الغ٧اثؼ التي ٌٗخمض ٖلحها الا٢خهاص الجؼاثغي باٖخباٍع مهما في صٞ٘ عجلت الخىمُت 

زانت نىاٖت الُا٢ت واإلادغو٢اث ٞبضون نىاٖت ال ًم٨ً ال٣ًاء ٖلى الخسل٠ الا٢خهاصي والاظخماعي 

م٨ً ببغا ػ ؤَمُتها في الا٢خهاص ُٞما ًلي : 3وجد٤ُ٣ جىمُت قاملت ٍو

  ،الهىاٖت جخمحز ب٣ضعتها ٖلى اؾدُٗاب الُض الٗاملت وجىؾُ٘ ٞغم الكٛل والخس٠ُٟ مً خضة البُالت

 واعجباَها بال٣ُاٖاث ألازغي بٗال٢اث ج٩املُت ًجٗلها مدٟؼة ٖلى الىمى اإلاؿخضام؛

  الخُىع الهىاعي ٌٗخبر ٖىهغا ؤؾاؾُا في زل٤ اإلاهاعاث والخبراث الهىاُٖت والخ٣ىُت، مما ًى٨ٗـ ٖلى

اث اإلاضازُل والخىػَ٘ الٗاص٫ لها؛ اصة مؿخٍى  ٍػ

 وجحرة همى الضزل ال٣ىمي ؛ ٘ اصة بهخاظُت ال٣ُإ الهىاعي حؿاَم في حؿَغ  ٍػ

  غ ال٣ُإ الؼعاعي بإخضر آلاالث ٖملُت الخهيُ٘ حٗخبر مهمت في جد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي الىاجج ًٖ جٍُى

غ مىاص زام هاججت ًٖ ٢ُإ الؼعاٖت غ للهىاٖت بضون جٞى ما مخ٩امالن ٞال جٍُى  ؛واإلاٗضاث زانت باٖخباَع

  غ الضولت ٖلى ٢ُإ نىاعي مخىٕى و٢ىي ٌؿاٖض ٖلى الخس٠ُٟ مً آلازاع الؿلبُت الىاججت ًٖ ٖضم جٞى

جٗلها ؤ٦ثر مغوهت في الخ٠ُ٨ م٘ ألاػماث؛  الاؾخ٣غاع التي حكهضَا ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت ٍو

  ٪للهىاٖت صوع ٦بحر في جدؿحن اإلاحزان الخجاعي هدُجت اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىخىظاث اإلاهضعة ُٞى٨ٗـ طل

 .بًجابا ٖلى اإلاضازُل وعٞاَُت ألاٞغاص

                                                           
1٤ُ فُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ، ألاَضاف واإلاعىكاث، (2016)جماع جٞى ، مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض الخىمُت الٍغ

إلthese.univ-msila.dz:بىيُاٝ اإلاؿُلت، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  . 139-138:  ، م م22/12/2018:  جاٍع
غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ ؾىت 2  .22: ، م(2017)2016الخ٣ٍغ
، مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في صعاؾت جدلُلُت لخىافؿُت اللُاع الهىاعي في الجؼائغ ملاعهت ببعٌ الضٌو العغبُت، (2018 )مسًاع ؾلُم3

-dspace.univ:  بدىر الٗملُاث وحؿُحر اإلااؾؿاث، ظامٗت ؤري ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘: الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو

tlemcen.dzإل ش ؤلَا  .102-101: ،م م22/12/2018:  ، جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8yubS1bHfAhUytHEKHTWaD1AQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fthese.univ-msila.dz%2Fpmb%2Fopac_css%2Fdoc_num.php%3Fexplnum_id%3D766&usg=AOvVaw3_dbdC1jIkSG_Leul2gCai
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8yubS1bHfAhUytHEKHTWaD1AQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fthese.univ-msila.dz%2Fpmb%2Fopac_css%2Fdoc_num.php%3Fexplnum_id%3D766&usg=AOvVaw3_dbdC1jIkSG_Leul2gCai
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_4rCTj7PfAhXcSxUIHQwYBgcQFjAHegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F785%2F1%2FBelarbi-Abdelkader.doc.pdf&usg=AOvVaw3L4RKkefLSCyK1AVYax27Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_4rCTj7PfAhXcSxUIHQwYBgcQFjAHegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F785%2F1%2FBelarbi-Abdelkader.doc.pdf&usg=AOvVaw3L4RKkefLSCyK1AVYax27Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_4rCTj7PfAhXcSxUIHQwYBgcQFjAHegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F785%2F1%2FBelarbi-Abdelkader.doc.pdf&usg=AOvVaw3L4RKkefLSCyK1AVYax27Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_4rCTj7PfAhXcSxUIHQwYBgcQFjAHegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F785%2F1%2FBelarbi-Abdelkader.doc.pdf&usg=AOvVaw3L4RKkefLSCyK1AVYax27Y
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الا٢خهاص الجؼاثغي ٞترة جغاظ٘ زال٫ ٣ٖض الدؿُٗيُاث بؿبب او٩ٗاؾاث ؤلانالخاث  ٢ض ٖٝغ  

الا٢خهاصًت وجسلي الضولت ًٖ الٗضًض مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت الخابٗت لهظا ال٣ُإ ومدضوصًت اؾدشماعاث 

، بياٞت بلى ي٠ٗ ٦ٟاءة الُض الٗاملت وه٣و الخبراث (78: ، م2017ؾاٖى باًت،  )ال٣ُإ الخام ُٞه 

ً َما م٨ً اٖخباع الؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى ؤمٍغ ؤولهما نٗىبت : الٟىُت ال٣اصعة ٖلى جدمل ٖبء الخهيُ٘ ٍو

بت ٖجها، والؿبب الشاوي ؤٚلب اإلااؾؿاث  ج٠ُ٨ الُض الٗاملت ال٣اصمت مً الؼعاٖت م٘ ؤؾالُب الخهيُ٘ الٍٛغ

ً ٧الخل٣حن ـ والخ٩ٍى  ،الخٗلُمُت في الضو٫ اإلاخسلٟت بما ٞحها الجؼاثغ حٗخمض ٖلى ألاؾالُب ال٣ضًمت ٧الخضَع

. (16: ، م2010مدمض ػوػي، )

غ : ٢ُإ الهىاٖت في الجؼاثغ ب٣ي بحن مض وظؼعمىظ الاؾخ٣ال٫، و٢ض مغ بشالر مغاخل مغخلت البىاء والخٍُى

، 2013خىان خُمغ،  ) 1999، ومغخلت الاؾخ٣غاع والاهخٗاف بٗض 1989-1987 ومغخلت الاه٨ماف 1966-1986

غ َظا ال٣ُإ مازغا بدؿهُل الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ (01:م ، و٢ض ؾٗذ الخ٩ىمت بلى جٍُى

اصة الاهٟخاح  الخام، زانت م٘ حُٛحر صوع الضولت مً الخاعؾت بلى اإلاخضزلت في اليكاٍ الا٢خهاصي، و ٍػ

الا٢خهاصي و جدٟحز صوع ال٣ُإ الخام الظي ؤنبذ ًلٗب صوعا ٦بحرا في مجا٫ الخضماث التي ٣ًضمها ألهه 

ت الخضًشت و ٦ظا الخ٨ىىلىظُا الخضًشت مما ٌؿاٖض ٖلى  ًخٟى١ ٖلى ال٣ُإ الٗام في اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاصاٍع

اصة ؤلاهخاظُت وبالخالي جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت خ٣ُ٣ُت، ألهه مً زال٫ الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام  ٍػ

ما٫، باٖخباع ؤن ال٣ُإ الخام ٌٗخبر اإلاضع٥  ًم٨ً جد٤ُ٣ حٗاون مخىاػن و مخ٩امل بحن الضولت و عظا٫ ألٖا

اصة مٗضالث اليكاٍ الا٢خهاصي، بياٞت بلى جٟى٢ه في ظلب  الغثِسخي للخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت، مً زال٫ ٍػ

. الُض الٗاملت اليكُُت م٣اعهت بال٣ُإ الٗام

جُىع حعضاص الُض العاملت اليكُُت ووؿبت الهىاعت مً اللىة العاملت اليكُُت زالٌ : (III-3)الجضٌو عكم

 ( فغص1000: )الىخضة (2016-2007 )الفترة 
اللُاع 
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Source :  www.ons.dz 

ىن بةهخاط اإلادغو٢اث ٣ٞاٖضجه الهىاُٖت زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث يُٟٗت هاَُ٪  ا٢خهاص الجؼاثغ مَغ

ذ  ًٖ جدضي الٗىإلات، واهُال٢ا مً مُُٗاث الجضو٫ ًخطر ؤن الُض الٗاملت اإلاكٛلت في ٢ُإ الهىاٖت ٖٞغ

ذ ؤؾٗاع 2000، ٞابخضاء مً ؾىت %13.5 ؤل٠ ٖامل، بيؿبت ج٣ضع بـــــ 1436 بلى 2016جُىعا ونل ؾىت   ٖٞغ

http://www.ons.dz/


 

 
129 

دُت مالُت بًجابُت،وقهضث جل٪ الٟترة اؾخدضازا آللُاث حكُٛل  الىِٟ اعجٟاٖا ظٗلذ الخ٩ىمت حِٗل في ؤٍع

ظا عاظ٘ بلى زل٤ َُئاث مؿاٖضة ٖلى بوكاء اإلااؾؿاث، زانت الهٛحرة واإلاخىؾُت مجها، وطل٪  ظضًضة َو

مٛاعي مخي الضًً ٖبض ال٣اصع، مسخاعي زالض،  )باٖخباع اإلااؾؿت ؤَم ؤصاة إلوكاء مىانب الكٛل باإلاجخم٘

ىهت بدغ٧اث ج٣لباث ؤؾٗاع الىِٟ .(07: ، م2018ل٣ام خىان،  ال٩ل ٌٗلم ؤن ويُٗت الا٢خهاص الجؼاثغي مَغ

م طل٪ ٞهي حٗخبر ٢بلت لالؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة خُض  والتي ٚالبا ما جخد٨م ٞحها الٗىامل الخاعظُت، ٚع

 خؿب ما ؤ٦ضجه اإلااؾؿت %6.2 ملُاع صوالع وبدهت 2.9 ب٣ُمت 2012اخخلذ اإلاغجبت الغابٗت ٖغبُا ؾىت 

غ الؿىىي إلاىار الاؾدشماع لؿىت  وكغة اإلااؾؿاث الهٛحرة  )2012الٗغبُت لًمان الاؾدشماع في الخ٣ٍغ

ً الٗغري،  خمحز ٢ُإ الهىاٖت في الجؼاثغ (01:، م2013واإلاخىؾُت والاؾدشماعاث الهىاُٖت بالَى ،ٍو

: 1بممحزاث وزهاثو حٗخبر ٦ى٣اٍ ٢ىة له مً بُجها

 غ ؾى١ ٖمىمُت لجمُ٘ اإلاىخجاث؛ غ اإلااصة الخام، والُا٢ت والُض الٗاملت الغزُهت، وجٞى  جٞى

  صجٗها ٖلى وكىء ؾى١ ب٢لُمُت وه٣ل مى٢٘ الجؼاثغ الضًمٛغافي ًجٗلها ٢بلت لالؾدشماعاث ألاظىبُت َو

 نىاعي؛

 غ ٖلى ٞغم ٦بحرة لإلصعاط في الخ٣ؿُم الضولي للٗمل؛  جخٞى

  وظىص ؤصاة َامت لإلهخاط بُا٢اث مغ٦بت ٢اصعة ٖلى جلبُت الُلب مً ٖضص ٦بحر مً اإلاىخجاث وبم٩اهاث

ىُت بإق٩ا٫ مسخلٟت؛  الخ٩امل الَى

 ٢ضعاث بهخاط َاثلت ٚحر مؿخٛلت بك٩ل ٦لي، بؿبب ٖىامل ؤلاهخاط الًُٟٗت .

م مً ممحزاث الا٢خهاص الجؼاثغي بال ؤن الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال جؼا٫ بُٗضة ًٖ جُب٣ُها    ل٨ً ٖلى الٚغ

خذ اإلاجا٫ لالؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة مً ؤظل ظلب الُض الٗاملت ظا ًخُلب بٖاصة الىٓغ ٞحها ٞو  .بٟٗالُت َو

اللُاع الخضماحي : زالثا

ٌٗخبر ال٣ُإ الخضماحي ظالبا للُض الٗاملت في الا٢خهاصًاث الخضًشت باٖخباٍع ٢لب الا٢خهاص اإلاٗانغ 

اصة الضزل ًاصي طل٪ بلى جؼاًض الُلب ٖلى الخضماث  ؿاَم ب٣ُمت ٦بحرة في ال٣ُمت اإلاًاٞت للبلض، ٞٗىض ٍػ َو

ٗخبر همى الٗمالت ؤ٦ثر في ال٣ُإ الخضماحي ،و٢ض نىٟه  اصة مغوهت الضزل، َو في اإلاغجبت  (1935ِٞكغ ،  )ؤي ٍػ

، ل٨ً (81: ، م2015بىنالر ؾُٟان، بىزلجت ٖبض ال٣اصع،  )الشالشت بٗض ٧ل مً ٢ُإ الؼعاٖت والهىاٖت

: مازغا ٖٝغ َظا ال٣ُإ همىا ٦بحرا والؿبب في طل٪ عاظ٘ ب٫ ٖضة ؤؾباب مجها 

 

                                                           
٨ت، هىع الهضي ٖماعة1 غ كُاع الهىاعت في الجؼائغ،، (2015 )الؿُٗض بٍغ  مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الغاب٘، اؾدثماع العىائض الىفُُت لخٍُى

إلwww.univ-oeb.dz: ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .283:  ، م26/12/2018: جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwj0j466gL7fAhVpx4UKHfCODwwQFjANegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-oeb.dz%2FJHS%2Fdocs%2Fn4%2F16.pdf&usg=AOvVaw1Arl4st-ElKOJ5mT-NLlAZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwj0j466gL7fAhVpx4UKHfCODwwQFjANegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-oeb.dz%2FJHS%2Fdocs%2Fn4%2F16.pdf&usg=AOvVaw1Arl4st-ElKOJ5mT-NLlAZ
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 ؤؾباب همى اللُاع الخضماحي: (III-4)الجضٌو عكم

الىدُجت الؿبب 

 اعجٟإ اإلاؿخىي اإلاِٗصخي؛ -

 ػمً الُٗل؛ -

 اإلاغؤة في مُضان الكٛل؛ -

 ألامل في الخُاة؛ -

 ح٣ٗض اإلاىخجاث؛ -

 اَخماماث بُئُت واهسٟاى اإلاىاعص؛ -

 .ٖضص ٦بحر مً اإلاىخجاث الجضًضة -

 

اؾدبضا٫ الخضماث اإلاىظهت لالؾتهال٥ الظاحي بالخضماث  -

 اإلاؿى٢ت؛

 عخالث وزضماث ز٣اُٞت؛ -

 مؿاٖضاث ٖاثلُت؛ -

 الصخت؛ -

 و٦الء؛ -

 ٦غاء، ج٣اؾم؛ -

ً، جىهِب - . ج٩ٍى

ان ٖاقىع، صوع كُاع الخضماث في الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت البضًل الاكخهاصي، (2015 )بىنالر ؾُٟان، بىزلجت ٖبض الىانغ: اإلاهضع ، ظامٗت ٍػ

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: الجلٟت، الٗضص الغاب٘ ،الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا . 84:  ،م2/12/2018:  جاٍع

حر اإلاؿى٢ت سجل ٢ُمت مًاٞت  وبالغظٕى بلى الا٢خهاص الجؼاثغي ٞةن ٢ُإ الخضماث اإلاؿى٢ت ٚو

، وسجل 2016 مً بظمالي الىاجج اإلادلي لؿىت 4%5.1 ملُاع صًىاع، ؤي بيؿبت ج٣ضع 7856.8مترا٦مت ٢ضعث بــــ 

 في جىؾ٘ بظمالي الىاجج الضازلي مً خُض الدجم م٣اعهت بؿىت %31.8 خُض ؾاَم بىا٢٘ %2.4همىا ٣ًاعب 

غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ،  ) 2015 ٗخبر ٢ُإ الخضماث الٗام وظهت لدكُٛل (26-25: ، م م2016الخ٣ٍغ ، َو

م٨ً جبُان جُىع الُض الٗاملت في ٢ُإ الخضماث مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي  :الُض الٗاملت، ٍو

جُىع حعضاص الُض العاملت اليكُُت ووؿبت الخضماث مً اللىة العاملت اليكُُت : (III-5)الجضٌو عكم

 ( فغص1000): الىخضة                                                                     (2016-2007 )زالٌ الفترة 
اللُاع 

20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 

الخضماث 

48
71

 51
78

 53
18

 53
77

 56
03

 62
60

 64
49

 62
24

 65
24

 66
20

 

 %وؿبت الخضماث

56
.5

9
 

56
.6

 56
.1

4
 55

.2
3

 58
.3

7
 

 -59
.8

 60
.8

 61
.6

 61
.0

 

Source : www.ons.dz 

مُُٗاث الجضو٫ جبحن ؤن ٢ُإ الخضماث ٌؿاَم في ظلب الُض الٗاملت خُض اعجٟٗذ مؿاَمخه مً 

 ؤل٠ مىهب قٛل في هٟـ 1749،وزل٤ ما ٣ًاعب (2016-2007 ) زال٫ الٟترة%4.41ال٣ىة الٗاملت بيؿبت 

م التراظ٘ ال٠ُُٟ بحن ؾىتي   الظي ًٟؿغ بتراظ٘ الخضماث اإلاؿى٢ت هدُجت جباَا همى 2016 و2015الٟترة ٚع

الىاعصاث مً الؿل٘ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخضماث ٚحر اإلاؿى٢ت جمشل زاوي ؤ٦بر مؿاَم في زل٤ الثروة ب٣ُمت 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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غ بى٪ الجؼاثغ،و٢ض ٖٝغ َظا ال٣ُإ جدضًشا 2016 ملُاع صًىاع ؾىت 3018.9ج٣ضع بــ   خؿب مُُٗاث ج٣ٍغ

، وصٖم اهٟخاخه ٖلى ألاؾىا١ الضولُت، وجىمُخه مً  ٍغ ت التي ؾاَمذ في جٍُى مٗخبرا زانت بٗض البرامج الخىمٍى

ٗخ٣ض زبحر الا٢خهاص  غ الخباص٫ الخجاعي، الظي او٨ٗـ بًجابا ٖلى مٗضالث همى َظا ال٣ُإ،َو زال٫ جدٍغ

٩ي ولُام بىمى٫ ؤن ٢ُإ الخضماث َى ٢ُإ م٣اوم لخدؿً ؤلاهخاظُت وؾبب طل٪ َى نٗىبت الخماشخي  ألامٍغ

بغا٧اف لىوٛاوي، )م٘ مؿاثل جىخُض اإلا٣اًِـ والخجاعة، التي جمشل مهضع همى ؤلاهخاظُت ومً زم الضزل 

. (51:  ، م2014ؾىعاب مِكغا، ٢ُإ الخضماث لِـ مً الجُل ال٣ضًم، 

اصة مخىامُت في بخضازاث الكٛل، زانت بطا جم الاؾدشماع ُٞه  ٌكهض ٢ُإ الخضماث في الجؼاثغ ٍػ

والاَخمام به  ؤ٦ثر ٦سُاع لخد٤ُ٣ الخىمُت بُٗضا ًٖ ٢ُإ اإلادغو٢اث، وؤخؿً زُاع لها في ٢ُإ الخضماث 

ت حٗض  َى الاَخمام بالؿُاخت ٦بضًل اؾتراجُجي زانت وؤن الجؼاثغ جؼزغ بكٍغِ ؾاخلي مٗخبر ومىا٢٘ آزاٍع

اصة في  ٢بلت للؼواع، ٞالؿُاخت حٗخبر مهضعا للٗملت الهٗبت ومجاال واؾٗا لدكُٛل الُض الٗاملت ومىه الٍؼ

م مً جل٪ ألاَمُت بال ؤن َظا ال٣ُإ ال ًؼا٫ مهمال ٌؿخىظب بٖاصة الىٓغ ُٞه  جي، ل٨ً ٖلى الٚغ الضزل الَى

مىخت للمصخي ٢ضما والا٢خضاء بالضو٫ التي ٧اهذ ؾبا٢ت لها وهجخذ في طل٪  بالخىى في بؾتراجُجُت ٞٗالت َو

غ وجإَُل َظا ال٣ُإ .  ٦بلض جىوـ الك٣ُ٣ت وجشمحن الىظهت الؿُاخُت بخٍُى

كُاع البىاء وألاقغاٌ العمىمُت : عابعا

اتها وصلُل طل٪  ت ومً ؤولٍى ٌٗض ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت مهضع اَخمام الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ت، زانت م٘ جؼاًض الُلب ٖلى  اإلابالٜ اإلاالُت الطخمت التي عنضث له مازغا زال٫ بغامج ؤلانالخاث الخىمٍى

ا في خحن ال جخجاوػ َا٢ت ؤلاهخاط اإلادلُت 200الؿ٨ىاث الظي ًهل ب٫ خىالي   ؤل٠ 80 ؤل٠ وخضة ؾ٨ىُت ؾىٍى

، خُض بلٜ ٖضص الؿ٨ىاث اإلاؿلمت (67: ، م2017ؤخمض ب٩اي، مدمض الؿُٗض ؾُٗضاوي،  )وخضة ؾ٨ىُت 

اصة ٢ضعث بــــ 338300 ما ٢ُمخه 2016زال٫ ؾىت  غ البى٪ 2015 م٣اعهت بؿىت %3.1 وخضة بٍؼ  خؿب ج٣ٍغ

. 2016الضولي لؿىت 

٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت مضٖىما بالى٣ٟاث الٗمىمُت في البجى الخدخُت والبىاء ا٦دؿب جىؾٗا 

، ما 2016 ملُاع صًىاع ؾىت 2069.3 وبلٛذ ال٣ُمت اإلاًاٞت له بياٞت بلى ٢ُإ الغي ما ٢ُمخه %5لُبلٜ همٍى 

 مً بظمالي الىاجج الضازلي، خُض %11.9 مً ال٣ُمت اإلاًاٞت لال٢خهاص بمٟهىمه الخ٣ُ٣ي ، و%15.9ًمشل 

، ٞهظا ال٣ُإ ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في همى 1 في الىمى ؤلاظمالي للىاجج الضازلي%17.4ؾاَم َظا ال٣ُإ بىا٢٘ 

ٗخبر َظا ال٣ُإ و٢ُإ الخضماث الٗمىمُت ؤ٦ثر  الىاجج اإلادلي بياٞت بلى صوعٍ في جىؾُ٘ حجم الٗمالت، َو

                                                           
غ الؿىىي  .24: ، مالخُىع الاكخهاي والىلضي للجؼائغ،(2017) لبى٪ الجؼاثغ2016الخ٣ٍغ 1 
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غجبِ اهخٗاف َظًً ال٣ُاٖحن بذجم ؤلاهٟا١ الٗام للضولت ٖلحهما الظي ٧ان  مؿاَمت في الىخاط اإلادلي، ٍو

ما . ؾببا وعاء جدؿً مٗضالث همَى

جُىع حعضاص الُض العاملت اليكُُت ووؿبت كُاع البىاء وألاقغاٌ العمىمُت مً اللىة : (III-6)الجضٌو عكم

 ( فغص1000): الىخضة                                          (2016-2007 )العاملت اليكُُت زالٌ الفترة 
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Source : www.ons.dz 

٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ٖٝغ في الؿىىاث ألازحرة همىا في ال٣ىة الٗاملت اإلاكٛلت، ٞهى ٌٗمل 

م مً اإلابالٜ اإلاالُت  حر الُض الٗاملت ، ل٨ً مُُٗاث الجضو٫ جىضر بإهه ٖلى الٚغ صوعا مهما في صٖم الىمى وجٞى

 %17.73الطخمت التي عنضث له بال ؤن وؿبخه مً الُض الٗاملت جغاظٗذ زال٫ الٗكغ ؾىىاث ألازحرة مً 

 ًم٨ً بعظإ الؿبب بلى العجؼ الخانل بحن الٗغى والُلب بؿبب لجىء 2016 ؾىت  %16.6 بلى 2007ؾىت 

ت، بياٞت بلى جى٠٢ ؤقٛا٫  الكغ٧اث بلى الُض الٗاملت ألاظىبُت زانت الهِىُت صون الُض الٗاملت الجؼاثٍغ

ل وجغقُض الى٣ٟاث الظي اهخهجخه الضولت مازغا،هاَُ٪ ًٖ ٖؼوٝ  ٘ بؿبب مك٩ل الخمٍى الٗضًض مً اإلاكاَع

٘ ؤووؿاط، بياٞت بلى ه٣و الخإَُل  غوبهم إلاكاَع الكباب ًٖ الٗمل في َظا ال٣ُإ و٢ُإ الٟالخت َو

اصة ٖلى ٚل٤ الٗضًض مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي ؾغخذ الٗضًض مً الٗما٫،  ً في َظا ال٣ُإ،ٍػ والخ٩ٍى

ت هدُجت  البا ما ٩ًىن َىا٥ وؿبت مً الُض الٗاملت في َظا ال٣ُإ ٚحر مهغح بها ؾىاء ؤظىبُت ؤو ظؼاثٍغ ٚو

 مً الُض الٗاملت ألاظىبُت ٚحر %4اعجٟإ وؿب الخ٩ال٠ُ الجباثُت وقبه الجباثُت، و٢ض ونلذ بلى خىالي 

غ ٖلُه َظٍ الُض الٗاملت مً زبرة وبهخاظُت 1مهغح بها مً بُجهم ؾىعٍحن ونِىُحن وختى ؤٞاع٢ت هٓغا إلاا جخٞى

ًها بالُض الٗاملت الجؼاثُت، ٣ُٞإ البىاء ٖمىما وألاقٛا٫ الٗمىمُت زهىنا ٌٗخبر اإلادغ٥  ؤ٦ثر لظا جم حٍٗى

. الٟٗا٫ للخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت

٢ض ؾٗذ الجؼاثغ بلى ٖهغهت اإلااؾؿاث الهٛحرة وااإلاخىؾُت الٗامت جماقُا م٘ الخُىعاث التي 

ا ظؼء مً ٢ُإ جٟغيها اإلاىاٞؿت الكضًضة   في ألاؾىا١ اإلادلُت وألاظىبُت في ْل الاهٟخاح الا٢خهاصي باٖخباَع

                                                           
ىت العامت، (2018)مىؾىؽ مٛىُت1 اصة بًغاصاث الخٍؼ ، 02، الٗضص 04، مجلت الا٢خهاص واإلاالُت، اإلاجلض يبِ الاكخهاص غحر الغؾمي في الجؼائغ لٍؼ

لي قل٠، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لىم الدؿُحر، ظامٗت خؿِبت بً بٖى ت ٖو ش www.univ-chlef.dz: ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع  جاٍع

إل  .183:  ، م29/12/2018: ؤلَا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx5Lmn4MXfAhXrsYsKHfcBD4sQFjAJegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-chlef.dz%2Fref%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FV4-N2-11.pdf&usg=AOvVaw0QAFApUIkI-IvfL1Kk2V55
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx5Lmn4MXfAhXrsYsKHfcBD4sQFjAJegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-chlef.dz%2Fref%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FV4-N2-11.pdf&usg=AOvVaw0QAFApUIkI-IvfL1Kk2V55
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مشل ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ ما وؿبخه  مً  % 97البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ، ٍو

 2017، ل٨جها قهضث اهضزاعا ٦بحرا ؾىت 2017اإلاجمٕى ؤلاظمالي للماؾؿاث الىاقُت خؿب بخهاثُاث ؾىت 

 بؿبب الٗضًض مً الٗغا٢ُل والهٗىباث التي حٗتريها، بياٞت بلى 2016 ماؾؿت م٣اعهت بؿىت ٢520ضع بــــ 

ت هدُجت جغاظ٘  ل الظي حٗاوي مىه اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ جدضًاث اإلاىاٞؿت مً الكغ٧اث ألاظىبُت ، وه٣و الخمٍى

ؤؾٗاع اإلادغو٢اث،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااؾؿاث الٗمىمُت جمشل وؿبت يئُلت ؤمام اإلااؾؿاث الخانت 

م اجبإ الجؼاثغ الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث التي جغمي بلى جىمُت ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة %2ج٣ضع بــــ  ، ٚع

ل ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الهٛحرة  ت مخ٩املت مً اإلااؾؿاث لضٖم وجمٍى واإلاخىؾُت، خُض ؤؾؿذ مجمٖى

 مىهب ٖمل، مشلما ًمشله 2601958واإلاخىؾُت بهضٝ حصجُٗها و٢ض م٨ىذ جل٪ اإلاجهىصاث مً اؾخدضار 

:  الجضو٫ اإلاىالي

 جُىع عضص مىانب العمل اإلاهغح بها مً َغف اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت بحن :(III-7)الجضٌو عكم

 (2017-2016)ؾىتي 

 هىع اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت

 2017الؿضاس ي ألاٌو لؿىت 2016الؿضاس ي ألاٌو لؿىت

(الخُىع  %( 
(اليؿبت  العــــضص  العــــضص )%

 اليؿبت 

) %( 

  ماؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت  زانت

579438 ألاظغاء  1 57.82 990517  1 58.34 5.52 

 4.60 40.75 060 2891 40.74 637 013 1 اإلاؿخسضمىن 

 5.14 99.09 2 279578 98.57 216 452 2 مجمٕى ال٣ُإ

 33.67- 0.91 67923 1.43 698 35 ماؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت ٖمىمُت

 4.58 100 2 958601 100 2 371 020 اإلاجمىع الىلي

Source: Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d'information statique, N 31, Op-cit, P14. 
 

مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ ًالخٔ ؤن ٖضص الٗاملحن في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٢ـــــــض بلــــــــــٜ ؾىت 

 مً بُجهم 2601958 خىالي2017
ً
 في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت ؤي 2 578 279 ٖامال

ً
 ٖامال

 ٣ِٞ في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الٗمىمُت ما 67923 مً اظمالي الٗاملحن، و% 99.09بيؿبت 
ً
 ٖامال

بحن %4.58 مً اإلاجمٕى ال٨لي للٗاملحن في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الظي ػاص بيؿبت %0.91وؿبخه 

. 2017 و 2016ؾىتي 

III-2-1-4 العالكت بحن الاؾدثماع العام والاؾدثماع الخام في الجؼائغ 

ت  ٘ الاؾدشماٍع اصة ؤلاهٟا١ الٗام جاصي بلى مؼاخمت ؤلاهٟا١ الخام، زانت وؤن اإلاكاَع مً اإلاٗلىم ؤن ٍػ

اصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في خالت الدكُٛل  ل وجغا٦م الضًىن، ٞالٍؼ الخانت حٗاوي مً ي٠ٗ وه٣و في الخمٍى



 

 
134 

اصة لها آزاعا ؾلبُت ٢ض جازغ ٖلى ال٣ضعاث ؤلاهخاظُت  الخام ؾخاصي بلى جسٌُٟ ؤلاهٟا١ الخام، وجل٪ الٍؼ

ل  جي ٖلى اإلاضي الٍُى ت لال٢خهاص الَى ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الٗام والاؾدشماع 1والخهضًٍغ

ا للجض٫ في ٦شحر مً صو٫ الٗالم اإلاخ٣ضم والىامي ٖلى خض ؾىاء، وجًاعبذ آلاعاء  الخام ٧اهذ وماػالذ مىيٖى

٤ آزغ ؤن الٗال٢ت ج٩املُت  2ٞشمت مً ًغي ؤن الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗام والخام جىاٞؿُت، بِىما ًغي ٍٞغ

: ومً بحن الضعاؾاث التي جىاولذ َظا اإلاىيٕى ًظ٦غ

٩ي ُٞما ًسو بهخاظُت ال٣ُإ  (David Alan Aschauer ،1989(صعاؾت - التي ؤظغاَا ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ

الٗام التي جىنلذ بلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن الاؾدشماع الٗام والاؾدشماع الخام،زانت في البيُت 

ضان الهجهىط،  )ألاؾاؾُت،و٧اهذ صعاؾت  : ، التي ٖىىهذ بـــــ(2012خؿً بً بل٣اؾم ٚهان، خؿً بً ٞع

ازخباع ؤزغ مؼاخمت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي لالؾدشماع الخام في الا٢خهاص الؿٗىصي ، والتي ظاءث لضعاؾت الٗال٢ت 

بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي والاؾدشماع الخام لال٢خهاص الؿٗىصي، خُض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الاؾدشماعاث 

ٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت ٖامال مدٟؼا  الٗامت الؿٗىصًت  جؼاخم اؾدشماعاث ال٣ُإ الخام َو

اصة مؿخىي الاؾدشماعاث الخانت، ؤما صعاؾت ٩ٞاهذ ٖلى الى٣ٌُ مً طل٪ بط (Aperigs,Nicholas ،2000 )لٍؼ

جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ؤزغ ؾلبي لالؾدشماع الخ٩ىمي ٖلى الاؾدشماعاث الخانت، خُض ٧لما اعجٟٗذ 

٦ما٫ سخي )،ؤما صعاؾت 1996-1980الاؾدشماعاث الٗامت ػاص ؤزغ مؼاخمتها لالؾدشماع الخام في الُىهان للٟترة 

ؤًًا ٧اهذ حكبه ؾاب٣تها،خُض خاولذ الضعاؾت ازخباع ٖال٢ت جؼاخم ؤلاهٟا١ الٗام لالؾدشماع  (2016مدمض، 

، ٩ٞاهذ هخاثج الضعاؾت GMM باؾخسضام همىطط الٗؼوم اإلاٗممت 2015-1994الخام في الجؼاثغ زال٫ الٟترة 

 ٘ جا٦ض وظىص ؤزغ ج٩امل بلى ظاهب مبضؤ اإلاؼاخمت مً الاؾدشماع الٗام للبيُت ألاؾاؾُت زانت في اإلاكاَع

. ؤلاهخاظُت هدى الاؾدشماع الخام، وحكحر الضعاؾت بلى ؤن ؤزغ الخ٩امل ؤ٦بر مً ؤزغ اإلاؼاخمت

: ًم٨ً جلخُو بٌٗ الضعاؾاث التي جىاولذ الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗام والاؾدشماع الخام ُٞما ًلي

 

 

                                                           
، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت ؤزغ مؼاخمت ؤلاهفاق الخىىمي لالؾدثماع الخام في الجؼائغ، (2014)ُٖا هللا بً مؿٗىص، بىزلجت ٖبض الىانغ1

إلhttp://www.univ-eloued.dz: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي.واإلاالُت، الٗضص الؿاب٘، اإلاجلض الشاوي، ظامٗت الىاصي ، الجؼاثغ ش ؤلَا  ، 01/01/2019:  جاٍع

 .28: م
 :الموقع، ٖلى  96، وع٢ت ٖمل ع٢م الؾدثماع العام والاؾدثماع الخام في مهغ، مؼاخمت ؤم جيامل، ا(2012 )ؾمُدت ٞىػي، جها٫ اإلاٛغب2

www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/a78edcd0.pdf01/01/2019:  تارٌخ اإلطالع. 
 

 
 

http://www.univ-eloued.dz/
http://www.univ-eloued.dz/
http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/a78edcd0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiCk_O_sM3fAhURy6QKHTRbBnEQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eces.org.eg%2FMediaFiles%2FUploaded_Files%2Fa78edcd0.pdf&usg=AOvVaw0vAsXisiGpgUwtZCuBb0m4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiCk_O_sM3fAhURy6QKHTRbBnEQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eces.org.eg%2FMediaFiles%2FUploaded_Files%2Fa78edcd0.pdf&usg=AOvVaw0vAsXisiGpgUwtZCuBb0m4
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العالكت بحن الاؾدثماع العام والخام، هخائج بعٌ الضعاؾاث الخُبُلُت : (III-8)الجضٌو  عكم

الىخائج عُىت البلضان الضعاؾت 

Mamatzakis(2001)  الاؾدشماع الٗام ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخام،ول٨ىه ًؼاخمت ٖلى الُىهان

.  اإلاىاعص

Periera(2001)  ٨ُت ٖلى اإلاؿخىي ؤلاظمالي ًخ٩امل الاؾدشماع الٗام م٘ الاؾدشماع -الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الخام 

. الاؾدشماع الٗام في اإلاٗضاث ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخام-

Ahmed and Miller(2000)  الاؾدشماع الٗام في الى٣ل والاجهاالث ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع صو٫ هامُت

. الخام
Ghura and 

Goodwin(2000) 
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ل  الاؾدشماع الٗام في البيُت ألاؾاؾُت ًؼاخم الاؾدشماع الخام في البراٍػ

ل خ٩امل مٗه في اإلاضي الٍُى . اإلاضي ال٣هحر ٍو

Sobhee (1999)  ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى الصخت والبيُت ألاؾاؾُت اإلااصًت ًخ٩امل م٘ مىعَكُىؽ

الاؾدشماع الخام، ول٨ً ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى الخٗلُم ال ٌصج٘ 

. الاؾدشماع الخام

Balassa (1988)  الاؾدشماع الٗام ًؼاخم الاؾدشماع الخامصو٫ هامُت .
MonadjemiandHuh 

(1998) 
ؤؾترالُا، اإلامل٨ت اإلاخدضة 

والىالًاث اإلاخدضة 

. ؤزغ اإلاؼاخمت بحن الاؾدشماع الٗام والخام ٚحر ما٦ض

Looney and 

Frederiken(1997) 
. الاؾدشماع الٗام ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخامبا٦ؿخان 

Nazmi andRamirez 

(1997) 
. الاؾدشماع الٗام ًؼاخم الاؾدشماع الخاماإلا٨ؿُ٪ 

Argimon, et al. (1997) OECD  الاؾدشماع الٗام في البيُت ألاؾاؾُت ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخام
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. الخام
Clements and Levy 

(1994) 
بي  . الاؾدشماع الٗام ًؼاخم الاؾدشماع الخامصو٫ ال٩اٍع

Sakr (1993)  الاؾدشماع الٗام في ٚحر البيُت ألاؾاؾُت ًؼاخم الاؾدشماع الخامبا٦ؿخان .

Erenburg (1993)  ٨ُت . الاؾدشماع الٗام ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخامالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
Greene and Villanueva 

(1991) 
. الاؾدشماع الٗام ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخامصو٫ هامُت 

Musalem (1989)  ٪ُالاؾدشماع الٗام ًخ٩امل م٘ الاؾدشماع الخاماإلا٨ؿ .

Blejer and Khan (1984)  الخام الاؾدشماع م٘ ًخ٩امل ألاؾاؾُت البيُت في الاؾدشماعالٗامصو٫ هامُت  

 الخام الاؾدشماع ًؼاخم ألاؾاؾُت البيُت ٚحر في الاؾدشماع الٗام

Wai and Wong (1982) ،ا  الُىهان،٧ىعٍا،مالحًز

 اإلا٨ؿُ٪،جاًالهض

م مىظب،ٖلى الٗام لالؾدشماع ألازغالهافي مً ٢ضع خضور مً الٚغ  

ل اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص ٖلى اإلاؼاخمت  الاؾدشماعاث لخمٍى
، ٖلى 96، في مهغ، وع٢ت ٖمل الاؾدثماع العام والاؾدثماع الخام، (2000)ؾمُدت ٞىػي، جها٫ اإلاٛغب: مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى:اإلاهضع

إلwww.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/a78edcd0.pdf: اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .08: ، م 28/01/2019:  جاٍع

ا الا٢خهاصي، ظٗلذ مً الاؾدشماع في البيُت الخدخُت                         اصة همَى ت لٍؼ ؾُٗا مً الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

اإلاىاوىء وٞاَخمذ ب٩ل ما ًخٗل٤ بةوكاء و نُاهت وبٖاصة جإَُل البيُت الخدخُت ٧الُغ١ مجاال لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها، 

ت و بغامج بنالح زههذ لها  و اإلاُاعاث و قب٩اث الاجهاالث و ال٨هغباء ، و ٢ض بغمجذ لظل٪ زُُا جىمٍى

مهمت مً ؤظل ؤلانالح الا٢خهاصي مؿذ الاؾدشماع في البيُت الخدخُت،ٞاالؾدشماع ٌٗخبر حجغ  مبالٜ مالُت

ت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت،زانت في مجا٫ البيُت الخدخُت الظي ًدٓى ب٣ؿِ واٞغ وؤَمُت  الؼاٍو

بالٛت مً حجم الى٣ٟاث الٗامت هٓغا لخإزغحها الىاضر ٖلى مسخل٠ ظىاهب الخُاة الاظخماُٖت 

والا٢خهاصًت،ؤما باليؿبت لالؾدشماع الخام في الجؼاثغ ٞةهه لم ًخدغع بال بٗض الخسلو مً الاقترا٦ُت 

ت ٖضة بنالخاث ا٢خهاصًت م٘ نىضو١  والخىظه بلى ا٢خهاص الؿى١ وفي َظا الؿُا١ ؤبغمذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

م مً مغوع ؤ٦ثر مً  لى الٚغ  ؾىت ٖلى والصجه ال ًؼا٫ ٌؿاَم بمٗضالث يُٟٗت مً الىاجج 20الى٣ض الضولي، ٖو

،وفي ٢ُاٖاث مدضوصة عبدُت ٧الى٣ل والخجاعة، ومً ؤظل 20151 بلى 1994 مً %12ؤلاظمالي بمخىؾِ خىالي 

خدذ اإلاجا٫ للكغا٦ت  جضاع٥ جل٪ اإلاؿاَمت الًُٟٗت ؾٗذ الخ٩ىمت بلى بُٖاء صوع متزاًض لل٣ُإ الخام ٞو

اصة في ال٣ُمت  ض مً ٦ٟاءة الخضماث اإلا٣ضمت والٍؼ بحن ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الخام ألن الكغا٦ت بُجهما جٍؼ

اإلاًاٞت والىاجج الضازلي الخام، وحٗخبر جل٪ الكغا٦ت ؤًًا ٞغنت للجهىى باال٢خهاص الجؼاثغي مً زال٫ 

                                                           
، مجلت الخىُٓم والٗمل، اإلاجلض ؤلاهفاق العام والاؾدثماع الخام، عالكت جيامل ؤم بػاخت، (2016)٦ما٫ سخي مدمض، مدمض زلُٟت ع٤ُ٢ و آزغون1

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، ظامٗت مٗؿ٨غ، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘(11)4الخامـ، الٗضص  ش ؤلَا  .66:  ، م04/01/2019:  جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjQ3KK875DgAhXB1-AKHXePCN0QFjAIegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eces.org.eg%2FMediaFiles%2FUploaded_Files%2Fa78edcd0.pdf&usg=AOvVaw0vAsXisiGpgUwtZCuBb0m4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjQ3KK875DgAhXB1-AKHXePCN0QFjAIegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eces.org.eg%2FMediaFiles%2FUploaded_Files%2Fa78edcd0.pdf&usg=AOvVaw0vAsXisiGpgUwtZCuBb0m4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjD6_O5ntTfAhXB1-AKHWaDBSMQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asjp.cerist.dz%2Fen%2Farticle%2F11459&usg=AOvVaw3bMZQIsnhi2FjNbNzrtuez
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjD6_O5ntTfAhXB1-AKHWaDBSMQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asjp.cerist.dz%2Fen%2Farticle%2F11459&usg=AOvVaw3bMZQIsnhi2FjNbNzrtuez
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م مً جل٪ اإلاجهىصاث بال ؤن  لى الٚغ حٗبئت مىاعص ال٣ُاٖحن الٗام والخام لإلهٟا١ في مجا٫ البيُت الخدخُت، ٖو

ال٣ُإ الٗام ًب٣ى مؼاخما لل٣ُإ الخام خُض ٌٗخبر ههِب ماقغ ال٣غوى اإلاىظهت لل٣ُإ الٗام مغجٟ٘ 

٘ التي ًخم  م مً طل٪ ًب٣ى ال٣ُإ الخام مؿُُغا ٖلى ظل اإلاكاَع لى الٚغ م٣اعهت بال٣ُإ الخام ٖو

ا ما ًضٖى بلى اؾخيخاط هدُجت مٟاصَا ؤهه َىا٥ ج٩امل بحن الاؾدشماع الخام و الٗام و ًم٨ً جىيُذ  بهجاَػ

ت اإلاىػٖت خؿب هٕى ال٣ُإ ال٣اهىوي ٘ الاؾدشماٍع : طل٪ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي الظي ًبحن ٖضص اإلاكاَع

غ الاؾدثماع خؿب هىع اللُاع :: (III-9)الجضٌو  ىُت لخٍُى ع اإلاهغح بها عبر الىوالت الَى جىػَع اإلاكاَع

  2002/2017اللاهىوي للفترة 

ع الخالت اللاهىهُت   %مىانب الكغل  %اللُمت اإلاالُت باإلالُىن صج  %عضص اإلاكاَع

 %94.5 1050246 %88.2 8570379 %98.8 61926اللُاع الخام  

 %4.9 131914 %10.7 4518781 %1.1 1197اللُاع العام 

 0.7% 49434 %1.0 1211505 %0.1 112مسخلِ 

 %100 1231594 %100 14300664 %100 63235اإلاجمىع 

غ الاؾدشماع: اإلاهضع ىُت لخٍُى . الى٧الت الَى

٘ ؤي ما ٢ُمخه %98مً زال٫ الجضو٫ ًخطر ؤن ال٣ُإ الخام ٌؿُُغ ٖلى خىالي   مً اإلاكاَع

ا مً ٢بل ال٣ُإ الخام الظي ٖٝغ جدغعا بضء مً 61926 ٘ ًخم اهجاَػ  مكغوٕ ، صلُل ٖلى ؤن ظل اإلاكاَع

خه اإلااؾؿاث الٗمىمُت في اؾخ٣اللُتها اإلاالُت، في خحن ًخم اهجاػ 2006ؾىت   1197 بؿبب الخظبظب الظي ٖٞغ

. %0.1 وجب٣ى مكاع٦ت ال٣ُإ اإلاسخلِ يُٟٗت بيؿبت %1.1مكغوٕ مً ٢بل ال٣ُإ الٗام ، ؤي بيؿبت 

ت خؿب هٕى ال٣ُإ ال٣اهىوي للٟترة  (III-6)الكيل  ٘ الاؾدشماٍع  2002/2017جىػَ٘ اإلاكاَع

 
 مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤: اإلاهضع

ًىضر الك٩ل ؤن ال٣ُإ الخام ٌؿاَم بك٩ل واؾ٘ في بهجاػ الاؾدشماعاث ، ؾىاء اإلاىجؼة مً خُض 

ؤلاوكاء ؤو الخىؾ٘ ؤو بٖاصة الخإَُل، خُض ؤن الاؾدشماعاث الجضًضة و الخىؾُٗت هي التي جل٣ى ب٢باال مً ٢بل 

مختلط

العامالقطاع

الخاصالقطاع
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ً ٖلى خؿاب الاؾدشماعاث ألازغي  ٘ %98.19وبلٛذ وؿبتها خىالي اإلاؿدشمٍغ ،ومٗٓم 1مً مجمٕى ٖضص اإلاكاَع

. جل٪ الاؾدشماعاث ج٩ىن في ٢ُإ الهىاٖت والبيُت الخدخُت

بطن اهُال٢ا مما ؾب٤ ًم٨ً الىنى٫ بلى هدُجت مٟاصَا ؤهه بلى ظاهب ؤزغ مؼاخمت ال٣ُإ الٗام لل٣ُإ 

اصة الاؾدشماعاث الخانت،  اصة الى٣ٟاث الٗامت ًاصي بلى ٍػ الخام في الجؼاثغ َىا٥ ؤزغ بًجاري ًترجب ٖلى ٍػ

٣ضم  لى مسخل٠ الجىاهب الا٢خهاصًت، ٍو اصة الى٣ٟاث الٗامت ًازغ ٖلى الا٢خهاص ال٨لي والجؼجي للضولت،ٖو ٍٞؼ

ل، ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي وزانت الجاعي ٌٗخبر  بٖاهاث وخىاٞؼ لل٣ُإ الخام الظي ٌٗاوي مً ه٣و في الخمٍى

٘ التي  ٤ بجمام اإلاكاَع م٨مال لالؾدشماع الخام ومؿاٖضجه ٖلى جىُٟظ الؿُاؾت الا٢خهاصًت للضولت ًٖ ٍَغ

غ َظا  جد٤٣ جل٪ الؿُاؾت وػٍاصة بهخاظُخه وحصجُٗه، لظا ًخىظب ٖلى الخ٩ىمت ج٨ش٠ُ الجهىص بُٛت جٍُى

٘ الا٢خهاصي وزل٤ ٞغم الٗمل ٖلى ٚغاع الضو٫ ألازغي  ال٣ُإ بلى ٢ُإ خُىي ومؼصَغ بهضٝ جد٤ُ٣ الخىَى

ت الخانت ،وحكمل ٖملُت  ٘ الاؾدشماٍع حر اإلاىار اإلاىاؾب لالؾدشماع ، و جضُٖم اإلاكاَع و مً ؤظل طل٪ ًجب جٞى

: 2جىمُت ال٣ُإ الخام في ٖىامل ؤؾاؾُت  ًظ٦غ مجها

 حؿهُل اإلاكاع٦ت اإلاباقغة لل٣ُإ الخام في ٢ُاٖاث ٚحر ج٣لُضًت؛ 

 غ ؤَغ جىُٓمُت جضٖم الخىمُت اإلادلُت لل٣ُإ الخام؛ ؼ اإلااؾؿاث و جٍُى  حٍٗؼ

 ما٫ و الؿُا١ ال٣اهىوي الظي جىاظهه الكغ٧اث بما ٞحها اإلايكأث الهٛحرة ظضا؛  بنالح بِئت ألٖا

  ًمؿخىي ال٣ضعاث و اإلاهاعاث اإلاهىُت التي جخمحز بها الجهاث الٟاٖلت في ال٣ُإ الخام، الؾُما م ٘ ٞع

ما٫؛ غ ألٖا حر زضماث جٍُى ؼ جٞى  زال٫ حٍٗؼ

 حصجُ٘ الكغا٦ت ما بحن ال٣ُإ الخام و ال٣ُإ الٗام. 

  ٞمً زال٫ الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام و الخام ًم٨ً جد٤ُ٣ حٗاون مخىاػن و مخ٩امل بحن الضولت 

اصة  ٤ ٍػ ما٫، باٖخباع ؤن ال٣ُإ الخام ٌٗخبر اإلاضع٥ الغثِسخي للخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت، ًٖ ٍَغ وعظا٫ ألٖا

ت بضؤث باالَخمام ؤ٦ثر بهظٍ الكغا٦ت خُض مىدذ ،مٗضالث اليكاٍ الا٢خهاصي  واإلاالخٔ ؤن الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ٟاء ًٖ ال٣ُمت اإلاًاٞت باليؿبت للؿل٘ و الخضماث  جدٟحزاث ظباثُت و قبه ظباثُت و ظمغ٦ُت، بياٞت بلى ؤلٖا

 مً مبلٜ ؤلاجاوة %90 اإلاؿخىعصة ؤو اإلا٣خىاة مدلُا التي جضزل مباقغة في بهجاػ الاؾدشماع ، جسٌُٟ بيؿبت

ت اإلادضصة مً ٢بل مهالر ؤمال٥ الضولت َى٫ ٞترة الاؾدشماع ت الؿىٍى ، ٧لها حؿهُالث مىدذ ؤمام 3ؤلاًجاٍع

                                                           
غ الاؾدشماع ىُت لخٍُى .الى٧الت الَى 1 

، مجلت الىاخاث العىامل اإلادضصة لىمى اللُاع الخام بالضٌو الىامُت، صعاؾت خالت الجؼائغ، (2010)ٖبض الغػا١ مىالي لخًغ،بىهىة قُٗب2

-https://dspace.univ: ٖلى اإلاى٢٘،  ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلى الدؿُحر، ظامٗت وع٢لت ،الجؼاثغ09للبدىر و والضعاؾاث الٗضص 

ouargla.dzإل ش ؤلَا  .66: ،م05/01/2019:  جاٍع

. اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدشماع2016 ؤوث 03 اإلاىا٤ٞ ٫ 1437 قىا٫ ٖام 29 اإلااعر في 09-16 مً ال٣اهىن ع٢م 12اإلااصة  3 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygaHVjNffAhUpDWMBHWV9DSMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7519%2F1%2FR0710.pdf&usg=AOvVaw1_PrcxIrNwiuWihKmDpkri
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygaHVjNffAhUpDWMBHWV9DSMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7519%2F1%2FR0710.pdf&usg=AOvVaw1_PrcxIrNwiuWihKmDpkri
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygaHVjNffAhUpDWMBHWV9DSMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7519%2F1%2FR0710.pdf&usg=AOvVaw1_PrcxIrNwiuWihKmDpkri
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygaHVjNffAhUpDWMBHWV9DSMQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7519%2F1%2FR0710.pdf&usg=AOvVaw1_PrcxIrNwiuWihKmDpkri
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٘ م٘ مغاٖاة مخُلباث الكغا٦ت الىاجخت بُجهما  ً الخىام مً ؤظل اؾدُٗاب ؤ٦بر ٖضص مً اإلاكاَع اإلاؿدشمٍغ

. ٦بىاء ٖملُت حٗا٢ضًت ظُضة وطو قٟاُٞت 

III-2-1-5صوع اللُاع الخام في معالجت مكيل البُالت  

ؿاَم في صٖم الؿى١ اإلادلُت باإلهخاط  اصة الضزل ال٣ىمي َو ًلٗب ال٣ُإ الخام صواع مهما في ٍػ

ٗخبر ال٣ُإ الخام مً اإلاكاع٦حن في مداولت خل مك٩ل البُالت بالخٗاون م٘  اإلادلي مً ؾل٘ وماصة ؤولُت، َو

ت  ال٣ُإ الٗام زانت بٗض اٖخماص الضو٫ ؾُاؾت زصخهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت بما ٞحها الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

التي ٢لهذ ال٣ُىص ال٣اهىهُت ٖلى ال٣ُإ الخام بُٛت الخض مً تهمِكه، م٘ الٗلم ؤن الاهخ٣ا٫ مً ال٣ُإ 

ض مً  الٗام بلى ال٣ُإ الخام له مىاٞ٘ ٦بحرة حٗىص ٖلى الضولت، مً بُجها ظلب عئوؽ ألامىا٫ للبلض مما ًٍؼ

اصة بلى البٗض الاظخماعي ال٨بحر واإلاخمشل في انُضامه بالجمهىع اإلاخمشل في ألاًضي  جضُٖم الا٢خهاص ال٣ىمي له،ٍػ

ان الخ٣ُ٣ي للهىاٖت في البالص ًخى٠٢ 1الٗاملت والتي حٗخبر ٖىهغا مهما مً ٖىانغ ؤلاهخاط ، وباٖخباع ؤن الَغ

ٖلى نىاٖت ال٣ُإ الخام، و ؤن ٦ٟاءة وظىصة ؤلاهخاط و اإلاحزة الخىاٞؿُت ال ًم٨ً جد٣ُ٣ها بال مً زال٫ 

حر البيُت الخدخُت و جِؿحر ،٢ُإ زام ًترب٘ ٖلى ؤ٦بر وؿبت مً اليكاٍ الا٢خهاصي  لظا ٖلى الضولت جٞى

، ومك٩ل البُالت مشلما ؾب٤ الظ٦غ ٌٗخبر مً ؤَم 2قغوٍ ؤلا٢غاى مً ؤظل يمان همى َبُعي لهظا ال٣ُإ

الخدضًاث التي حٗاوي مجها الجؼاثغ ؤمام عجؼ ال٣ُإ الٗام في اؾدُٗاب الٗضص الهاثل مً البُالحن، بياٞت بلى 

اٞخ٣اع الخٗلُم في الجؼاثغ بلى بزغاط م٩ىهحن وبَاعاث خؿب مخُلباث الؿى١، ٞمؼا٫ الخٗلُم بُغ١ ج٣لُضًت 

ضم حصجُ٘ الخٗلُم الخغفي واإلانهي وؤٖما٫ اإلا٣اوالجُت . حؿعى بلى الٗمل في ال٣ُإ الٗام ٖو

ًسخل٠ ال٣ُإ الٗام ًٖ ال٣ُإ الخام ُٞما ًسو حكُٛل ألاًضي الٗاملت ٧ىن ؤن َظا ألازحر 

الدكُٛل ُٞه ٌٗخبر ٚحر مًمىن واإلاىانب ما٢خت، هٓغا الخخما٫ الاؾخٛىاء ًٖ جل٪ اإلاىانب في ؤي و٢ذ، 

م َظا بال ؤن الٗضًض مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت وختى اإلاخسلٟت زايذ ججاعب  هاَُ٪ ًٖ ألاظىع اإلاىسًٟت،ل٨ً ٚع

: ٖضًضة هاجخت في مجا٫ زصخهت ال٣ُإ الخام مً بُجها

ىُت - ٨ُت صولت  ال٣ُإ الخام، ٣ٞض زايذ : ججغبت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ حٗخبر الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت امخضث في آلاوهت ألازحرة بلى مٗالجت مُاٍ الهٝغ  زىعة للخصخهت في مٗٓم الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 زضمت 50الهخي، وؾ٨٪ الخضًض واإلاؿدكُٟاث والسجىن، و٢امذ بٌٗ الىالًاث بةزًإ ؤ٦ثر مً 

، و٢ض 3ٖامت للمىاٞؿت في الؿى١، وجسٌُٟ الغؾىم التي ًضٞٗها اإلاىاًَ ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت له

                                                           
ع اللُاع الخام وصوعَا في الخض مً البُالت،(2016)ؤؾماُٖل ٖلي ق٨غ، مجُض ظىاص مهضي1 ، مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي، ٖمان ألاعصن،  مكاَع

 . 70: الُبٗت ألاولى، م

، م .318: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
2
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٨ُت ٦شحرا مً مىخجاث ال٣ُإ الخام وجسههها في ٢ُاٖاث  اؾخٟاصث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .الخ٨ىىلىظُا الض٣ُ٢ت اإلاخُىعة ٧الُحران والًٟاء، وحٗخبر الغاثض في مجا٫ الاؾخحراص والخهضًغ

ٌ الغؤي : ججغبت حمهىعٍت مهغ العغبُت - اٖخبرث البضاًت نٗبت باليؿبت إلاهغ وؾبب طل٪ عاظ٘ بلى ٞع

م طل٪ بال ؤجها ٧اهذ مخ٣ضمت م٣اعهت بالضو٫ الٗغبُت في مجا٫ الخصخهت،  الٗام ل٨ٟغة الخصخهت، ٚع

خُض ط٦غث ؤلاخهاثُاث اإلايكىعة ؤن مؿاَمت ال٣ُإ الخام اإلاهغي مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي 

و٢ض قهض الاججاٍ 1 زال٫ مىخه٠ الشماهِىاث وختى مىخه٠ الدؿُٗىاث%33بظمالي الٗمالت ٣ًضع بـــــو

ما٫ ع٢م  ل بٌٗ 1991 لٗام 203الصخُذ للخصخهت بهضوع ٢اهىن ٢ُإ ألٖا  والظي جم بمىظبه جدٍى

 الؿاب٤ الظ٦غ وؤنبدذ 203 بلى ال٣اهىن 97 مً ال٣اهىن ع٢م 314قغ٧اث ال٣ُإ الٗام البالٜ ٖضصَا 

 قغ٦ت، وجم ٢بى٫ طل٪ مً ظماَحر اإلاجخم٘ اإلاهغي لُخم 17 قغ٦ت ٢ابًت ٢لهذ الخ٣ا بلى 27جابٗت لـــ 

، (12:، م2008قهاب خمض قُدان، ) 1999-1996 قغ٦ت ٣ِٞ زال٫ الٟترة 116زصخهت ما ٣ًاعب 

، ومً ؤَم الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى ٖملُت الخصخهت هي 2002 قغ٦ت ؾىت 1990لُهل الٗضص بلى 

ت م٘ صٞ٘ لغواجب زالر ؾىىاث، وبٖٟاء  ًاث اإلاٗاف اإلاب٨غ والاؾخ٣الت الازخُاٍع الؿماح بضٞ٘ حٍٗى

 .الخ٩ىمت مً جدمل ؤٖباء زؿاعة ال٨شحر مً الكغ٧اث التي جم جسهُهها

ًظ٦غ ؤهه َىا٥ ججاعب ؤزغي لم ًدالٟها الخٔ في ججاعب الخصخهت وحٗثرث في طل٪ ولم جد٤٣ 

ت غ البِئت اإلاىاؾبت واإلاؿخلؼماث الًغوٍع  :، ومً بُجها ًظ٦غ 2ألاَضاٝ اإلاغؾىمت هدُجت ٖضم جٞى

ا - ا مً صو٫ الٗالم الشالض التي جمحزث ٦شحرا في مجا٫ الخىمُت لخهبذ مً ؤَم : ججغبت مالحًز حٗض مالحًز

الخجاعب الٗاإلاُت التي هجخذ خ٣ا في جد٤ُ٣ مٗضالث همى ظُضة وجُىع ا٢خهاصي ملخّى في ْٝغ مٗخبر 

ظضا، ٟٞي و٢ذ ٢هحر جدىلذ مً بلض ناصعاجه مىاص ؤولُت بؿُُت ٖلى عؤؾها اإلاُاٍ وال٣هضًغ بلى ؤ٦بر 

ا مباقغة بٗض خهىلها ٖلى  الضو٫ اإلاهضعة للؿل٘ في ظىىب قغ١ آؾُا،٢ض بضؤث مؿحرة الخىمُت في مالحًز

،خُض جم اللجىء بلى الاؾتراجُجُا الخ٣لُضًت وهي ؤلاخال٫ مدل الىاعصاث، ٞغ٦ؼث في (1958 )الاؾخ٣ال٫

 وؤخضزذ حٛحراث 3البضاًت ٖلى نىاٖاث الؿل٘ الاؾتهال٦ُت التي ٧ان مٗٓمها مملى٧ا للكغ٧اث ألاظىبُت

اصة في مٗض٫ همى الضزل ال٣ىمي،والخٛلب ٖلى مكا٧ل  ت في ٩َُل ا٢خهاصَا الظي ؤصي بلى ٍػ ظظٍع

الا٢خهاص،ل٨جها حٗثرث في مجا٫ الخصخهت التي ٧اهذ تهضٝ بلى بٖاصة جىػَ٘ الثروة بحن ألاظىاؽ، 

ملُت الخدى٫ مً ال٣ُإ الٗام بلى  ىاثضَا،ٖو ت ولم جخم٨ً مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٖو لخخٗغى بلى جإزحراث ٢ٍى

ُت الخضماث  ال٣ُإ الخام لم جم٨جها مً جد٤ُ٣ الخسٌُٟ اإلاخى٢٘ في ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط وجدؿحن هٖى

                                                           
.75: أسماعٌل علً شكر، مجٌد جواد مهدي، المرجع نفسه، ص

1
 

إلhttps://www.almjhar.com: ٖلى اإلاى٢٘،الخجاعب الضولُت في الخصخهت واإلاعاف اإلابىغ، (2015)ٖاص٫ ٖامغ2 ش ؤلَا  ، 11/01/2019:  جاٍع

 .08:م

، م .64: ٞاعو١ َُٟىع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 
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خماص ٖلى ال٣ُإ الخام ؤوالتر٦حز ؤ٦ثر ٖلى 1ورك٩ل مدؿىؽ ،وؤنبدذ جمُل لل٣ُإ الٗام بضال مً الٖا

ا ٦كغا٦ت، ؤي الجم٘ بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام  .مٟهىم مالحًز

 ل٨جها 1995 قغ٦ت وطل٪ ٖام ٢1810امذ ظمهىعٍت حكُ٪ بسصخهت ما ٣ًاعب : الخجغبت الدكُىُت -

ٞكلذ في جدؿحن ؤصاء وبصاعة زصخهت جل٪ اإلااؾؿاث ونٗب ٖلحها حُٗٓم وجدهُل ؤلاًغاصاث مً 

 و٢ض جغجب ٖلى طل٪ جغاظ٘ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بإ٦ثر مً 2الخصخهت بؿبب جإزغ ؤلانالخاث اله٩ُلُت

 لخجض هٟؿها في ع٧ىص ا٢خهاصي الؿبب في طل٪ ٌٗىص بلى ٞكل البرامج التي جمذ بها 1998 في ٖام 2.5%

ما٫ ٚحر ال٣اهىهُت هىع ألٖا  .3ٖملُت الخصخهت هخج ٖجها ٖغ٢لت ْهىع قغ٧اث عقُضة و٦ٟىءة ْو

 بالغظٕى بلى ا٢خهاص الجؼاثغ ٞةجها وفي ْل بصعا٥ الضو٫ الىامُت ٖلى ٚغاع الضو٫ اإلاخُىعة للخدضًاث 

ت بجبإ اؾتراجُجُاث ظضًضة للخىمُت  الجضًضة التي ؤٞغػَا الىٓام الجضًض خخم ٖلى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

غ الا٢خهاص واٖخماص آلُاث الؿى١ وصٖم  الا٢خهاصًت والتر٦حز ٖلى ؤلانالخاث اله٩ُلُت ٦ترقُض ؤلاهٟا١ وجدٍغ

اع ال٣اهىوي لالؾدشماع وبنالح ؤلاصاعة الا٢خهاصًت والخىنهت ،ٞاجبٗذ ٩َُ4ل اإلاحزاهُاث الخ٩ىمُت وصٖم ؤلَا

ؾُاؾت جسهُو اإلااؾؿاث والاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُإ الخام مً ؤظل ج٨ش٠ُ ٞغم الٗمل وجدؿحن 

ؼ ٢ضعة الهاصعاث ٖلى اإلاىاٞؿت،واٖخمضث  ً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي و ال٣ُمت اإلاًاٞت وحٍٗؼ مؿاَمخه في ج٩ٍى

حن  ٘ اإلاىجؼة مً الُٞغ ؤ٦ثر ٖلى مبضؤ الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام مً ؤظل ج٨ش٠ُ ويمان اإلاكاَع

 ٘ زانت ُٞما ًسو البيُت الخدخُت،وجس٠ُٟ الٗبء ٖلى محزاهُت الضولت مً زال٫ جدمل مهاٍع٠ اإلاكاَع

ؿُُغ ٖلى ؤ٦ثر مً   %94.5الٗامت مً ال٣ُإ الخام، باٖخباٍع ًلٗب صوعا مهما في حكُٛل الُض الٗاملت َو

با مً مىانب الكٛل م٣ابل  ٗاث %4.9ج٣ٍغ ت مً الدكَغ  لل٣ُإ الٗام، وفي َظا الؿُا١ ؤنضعث مجمٖى

 اإلاخٗل٤ بسىنهت اإلااؾؿاث 1995 ؤوث 26 اإلااعر في 22-95حٗالج مىيٕى الخىنهت ٖلى عؤؾها ألامغ 

،زم جمذ بٖاصة الىٓغ في ؤلاؾتراجُجُت لُخم ب٢غاع قُغ زاوي مً ٖملُاث الخىنهت في 5الٗامت الا٢خهاصًت

 اإلاخٗل٤ بدىُٓم وحؿُحر وزىنهت اإلااؾؿاث 2001 ؤوث 20 اإلااعر في 046-01، مً زال٫ ألامغ 2001ؾىت 

 ال٣ُاٖاث التي جمؿها الخىنهت وهي ال٣ُاٖاث الخىاٞؿُت بما ٞحها 22-95الٗمىمُت، و٢ض وضر ال٣اهىن 

٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والٟىض٢ت والؿُاخت والخجاعة والخىػَ٘ والهىاٖاث والخإمُىاث باؾخصىاء ٢ُإ 

                                                           
.08: ٖاص٫ ٖامغ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م 1
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ت ٧ان بهضٝ زغوظها مً 1اإلادغو٢اث ، وطل٪ هٓغا ألَمُخه، واجساط مؿحرة الخىنهت مً الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ضم جد٤ُ٣ الٟاٖلُت مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت 1986ؤػمت ؾىت   الىاججت ًٖ اهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، ٖو

ت اإلاباصعة والدؿُحر  التي ؤنبدذ ٞاقلت ًٖ جد٤ُ٣ ؤَضاٞها، واللجىء بلى مؿاع الخىنهت مً ؤظل صٖم خٍغ

خذ اإلاجا٫ ؤمام ا٢خهاص الؿى١  . 2بُٛت بٗض وجدؿحن ؤصاء اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٞو

حر مىانب  ًلٗب ال٣ُإ الخام بلى ظاهب ال٣ُإ الٗام  صوعا مهما في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت وجٞى

غ ألازحر لهىضو١ الى٣ض الضولي ؤهه وفي ْل الخدضًاث  ، و٢ض ظاء في الخ٣ٍغ الكٛل في الجؼاثغ مشلما ؾب٤ ط٦ٍغ

ٖلى ج٨ش٠ُ ظهىص  الجؿُمت اإلاغجبُت باهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث وجباَا اليكاٍ الا٢خهاصي الخض

ا وصٖم مخىانل لخىمُت  الؿلُاث مً ؤظل مىانلت ٖملُت الخصخُذ لخِؿحر الاهخ٣ا٫ بلى همىطط همى ؤ٦ثر جىٖى

ل، بياٞت بلى  اصة ٞغم الخهى٫ ٖل الخمٍى ما٫، ٍػ ال٣ُإ الخام مً زال٫ اإلاطخي ٢ضما لخدؿحن بِئت ألٖا

اصة مكاع٦ت  اصة صوع اإلاغؤة ٍػ ؼ الخى٦مت والكٟاُٞت والخىاٞـ، وجدؿحن ؤصاء ؤؾىا١ الٗمل وحصجُ٘ ٍػ حٍٗؼ

ت لؿىت  غ الخىمُت البكٍغ  بلض جمى٘ اإلاغؤة مً مؼاولت 100 ؤهه ًىظض في 2016اإلاغؤة ؾى١ الٗمل،ٞدؿب ج٣ٍغ

غ الؿماح بٟخذ الا٢خهاص بضعظت ؤ٦بر ؤمام الخجاعة والاؾدشماع ألاظىبي  بٌٗ اإلاهً ألجها بمغؤة،وظاء في الخ٣ٍغ

 .3اإلاباقغ

 : زالنــــــت

       ٌٗض اإلاىار الاؾدشماعي في ؤي ا٢خهاص الضٖامت الغثِؿُت لخُىع اإلاجخم٘ في ْل وظىص اإلاهضا٢ُت 

وؤلازالم مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الخىمُت الا٢خهاصًت وج٨مً ؤَمُت ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي في ج٣لُل الٟجىة 

م ٖبض هللا مدمض، مدمض  )بحن اإلاىاعص اإلادلُت ومخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت مً الاؾدشماعاث ٖبض ال٨ٍغ

.  (03:، م2016مدؿً زىجغ، 

ل٣ض جم الخُغ١ في َظا الٟهل بلى الٗال٢ت التي جغبِ بحن ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي والدكُٛل مً زال٫ 

جدلُل الخىاػن في ؾى١ الٗمل و ؾى١ الؿل٘ والخضماث، وجإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى مٗضالث 

ؿاَم بك٩ل ٦بحر في ٦بذ مٗضالث  البُالت، باٖخباع ؤن الاؾدشماع ًمشل الغ٦حزة ألاؾاؾُت للخىمُت الا٢خهاصًت َو

مشل صٖما لل٣ُاٖاث  البُالت، ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي مً ؤَم اإلا٩ىهاث طاث الخإزحر ؤلاًجاري ٖلى الُلب ال٨لي ٍو

اث ؤَضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت َى جد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت، والٗضالت ،الا٢خهاصًت الضزل، يف توزيع ٞمً ؤوالٍو

٪ عجلت الا٢خهاص  اصة الىمى الا٢خهاصي،ٞهى ٌٗخبر ؤ٦ثر ٞٗالُت في الضو٫ الىامُت في مجا٫ جدٍغ بياٞت بلى ٍػ

ومٗالجت اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت، و٢ض اَخمذ الجؼاثغ به زانت في الؿىىاث ألازحرة واجبٗذ الٗضًض مً 
                                                           

.88: سخي مدمض ٦ما٫، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1 

، م 13: نباًخي عبُٗت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 

غ نىضو١ الى٣ض الضولي، بُان صخٟي ع٢م  .  02: ، م2018 ًىهُى 207/18،1ج٣ٍغ 3 
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ؤلاظغاءاث الغامُت بلى مًاٖٟت الاؾدشماعاث الٗامت وػٍاصة الُض الٗاملت والاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُإ الخام الظي 

 لل٣ُإ الٗام زال٫ ؾىت %4.9 م٣ابل خىالي %94.5باث ٌؿهم بك٩ل ٦بحر في زل٤ الُض الٗاملت، بدىالي 

.  وهي وؿبت يئُلت ظضا ؤمام الاؾدشماعاث وألامىا٫ الطخمت اإلاىظهت له2017

ج ٖلى بٌٗ الىماطط الىاجخت لضو٫ اَخمذ بال٣ُإ   و٢ض جم مً زال٫ َظا الٟهل الخٍٗغ

ا وظمهىعٍت مهغ الظًً خ٣٣ىا هجاخا ٦بحرا وهمىا ا٢خهاصًا مىؾٗا  الخام ٧الخجغبت الدك٨ُُت وججغبت مالحًز

بسصخهتهم للٗضًض مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في زل٤ مىانب الكٛل وػٍاصة مٗض٫ 

.   همى الضزل ال٣ىمي والخٛلب ٖلى مكا٧ل الا٢خهاص
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 :صـــــــــــــــــــــــــجمهي

مً زال٫ َظا الٟهل ؾِخم  ال٣ُام بالضعاؾت الخدلُلُت وال٣ُاؾُت لخإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي      

ٖلى الدكُٛل مً ؤظل ازخباع ٞغيُاث الضعاؾت والخد٤٣ مً مضي صختها والتي ؤَمها ٦ُُٟت جد٨م الضولت في 

ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي واؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت مً ؤظل جد٤ُ٣ الدكُٛل الخام، وازخباع 

. الٗال٢ت  بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي والدكُٛل

ج ٖلى بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي والتي امخضث ٖلى َى٫ الٟترة  -1990 ٟٞي الجاهب الخدلُلي ؾِخم الخٍٗغ

 بخ٣ُُم ؤصائها مً ؤظل عؾم الؿُاؾاث الالػمت التي جسضم َبُٗت الا٢خهاص الجؼاثغي وجخالءم م٘ 2019

خماص ٖلى وؾاثل ٢ُاؾُت  ،باٖخباع ؤن ؤؾلىب الا٢خهاص خضًشتزهاثهه،ؤما في الجاهب ال٣ُاسخي ٞؿِخم الٖا

اث الا٢خهاصًت  ال٣ُاسخي حهخم بالخ٣ضًغ الٗضصي للٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت اٖخماصا ٖلى الىٍٓغ

ايُاث إلًجاص الخ٣ضًغ ال٨مي لخإزحر الٗىامل اإلاازغة ٖلى الٓىاَغ الا٢خهاصًت  باؾخسضام ؤصواث ؤلاخهاء والٍغ

 و٢ض جم 2017-1990اإلاضعوؾت مً خُض حجم الخإزحر واججاَه وجُب٤ُ طل٪ ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي للٟترة 

:  ازخُاع هماطط ٢ُاؾُت لخىن٠ُ ْاَغة جإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل،وجخمشل في

٣ت  خماص ٖلى ٍَغ  ،ولهظا حٗض ألجها حُٗي م٣ضعاث زُُت ٚحر مخدحزة(MCO)اإلاغبعاث الهغغي العاصًت الٖا

مً ألاؾالُب اإلاهمت اإلاؿخٗملت في الضعاؾاث الا٢خهاصًت ال٣ُاؾُت التي  جمخاػ بِؿغ قغوَها وحٗخبر مً ؤخؿً 

حجم  )تهضٝ الضعاؾت الخُب٣ُُت بلى صعاؾت اإلاخٛحراث الؿخت .الىماطط ألجها حُٗي ؤًٞل الىخاثج  للمٗلماث 

باقي الاؾدشماعاث، حجم ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت، حجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ، ؤؾٗاع اإلادغو٢اث وحجم 

-1990ٖلى حجم الدكُٛل في الجؼاثغ زال٫ الٟترة  (ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي باإلياٞت بلى مٗض٫ الخطخم 

ت الؿالؾل الؼمىُت في الٟترة مدل الضعاؾت،وج٣ضًغ الىمىطط 2017 ،خُض جم الخُغ١ بلى صعاؾت اؾخ٣غاٍع

 .ال٣ُاسخي م٘ جدلُل جُىع مخٛحراث الضعاؾت مً زال٫ الخدلُل ؤلاخهاجي والا٢خهاصي 
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IV-1واكع ؾىق الدكغُل في الجؼائغ  

 %4ٖٝغ الىمى الا٢خهاصي مٗضالث مىسًٟت ٚحر ٧اُٞت إلاىاظهت وؿبت جُىع الُض الٗاملت التي ج٣اعب 

خباع مىانب الكٛل التي جم جًُِٗها بؿبب بٖاصة ٩َُلت ال٣ُإ الٗمىمي ا،زانت بطا ؤزظ بٗحن الٖا ، 1ؾىٍى

خماص اإلاٍٟغ ٖلى ال٣ُإ الٗام في زل٤ مىانب  و٢ض ٖٝغ ؾى١ الدكُٛل ٖضة حٛحراث زانت وؤهه ًخمحز بااٖل

غ ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ ؾِخم الخُغ١ بلحها ُٞما  الكٛل،اجبٗذ الجؼاثغ ٖضة بنالخاث وؾُاؾاث لخٍُى

:  ًلي

IV-1- 1 ؾُاؾاث الدكغُل اإلاخبعت في ؾىق العمل الجؼائغي

ت التي خاولذ الخىنل  ً مً زال٫ ٖغى الىماطط الىٍٓغ مىيٕى الدكُٛل جىاوله الٗضًض مً اإلا٨ٍٟغ

،و٢ض 2بلى َغ١ لخد٤ُ٣ الخىاػن في ؾى١ الٗمل هٓغا إلاغوهخه والؿعي بلى بنالخاث حٗؼػ الُلب ٖلى الٗمالت 

ا ؤَم زانُت ًخمحز بها ؾى١ الٗمل الجؼاثغي  خباَع ؾٗذ الجؼاثغ مغاعا بلى زٌٟ مٗضالث البُالت هٓغا اٖل

الظي مغ بمغاخل خؿب اإلاؿاع الا٢خهاصي للضولت مً اه٨ماف وجىؾ٘ خؿب الىيُٗت اإلاالُت للضولت، خخمذ 

ت مً قإجها الخض مً مٗض٫  ٖلحها اٖخماص ؾُاؾت حكُٛل جخًمً ؾً ٢ىاهحن واٖخماص مسُُاث جىمٍى

بلخ، ومً ؤظل جد٤ُ٣ ...البُالت م٣خضًت بظل٪ ٖلى هماطط صولُت هاجخت في طل٪، ٧األعصن وصو٫ قغ١ آؾُا

: 3ؾٗحها جم جبجي مالي

 الٗمل ٖلى بوكاء وحصجُ٘ هٓام الخٗاوهُاث الكباهُت؛ -

 بوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت؛ -

٤ الجماٖاث اإلادلُت؛ -  بوكاء مىانب الٗمل اإلاإظىع ًٖ ٍَغ

ً اإلانهي والخمهحن؛ -  الاَخمام بمجا٫ الخ٩ٍى

نىاص٤ً حؿخمض مىاعصَا اإلاالُت مً الٛالٝ اإلاالي اإلاسهو  جسهُو مىاعص مالُت زانت بظاث الٛغى في -

 .لدكُٛل الكباب

وبالغظٕى بلى ال٣ىاهحن التي اَخمذ بها في َظا اإلاجا٫ ًىظض ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بدىهِب الٗما٫ ومغا٢بت 

: 4الدكُٛل في اإلااصة الشالشت مىه والتي  جىو ٖلى

                                                           
.116: ، صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، مؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ، الىاكع وآلافاق، (2011)ٖبض الخمُض جىمي 1 

2 Britta Gehrke, Enzo Weber(2018) , Identifying Asymmetric Effects of Labor Market Reforms, European Economic Review, volume 

110, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.07.006Consulté le: 13/10/2018, p: 03 .. 

، م .275: هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3 

٤ لـ 1425 طي ال٣ٗضة 13 ماعر في 19-04ال٣اهىن ع٢م  .09:  اإلاخٗل٤ بـدىهِب الٗما٫ ومغا٢بت الدكُٛل، م2004 صٌؿمبر 25 اإلاٞى 4
 

https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.07.006
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 اإلاداٞٓت ٖلى الدكُٛل وجغ٢ُخه؛ 

 الضعاؾاث ؤلاؾدكغاُٞت اإلاخٗل٣ت بالدكُٛل؛ 

 اإلا٣اًِـ ال٣اهىهُت والخ٣ىُت لخإَحر الدكُٛل ومغا٢بخه؛ 

 ؤصواث جدلُل وج٣ُُم ؾُاؾاث الدكُٛل؛ 

 ٍت ؾى١ الٗمل وجُىع الم التي حؿمذ بمٗٞغ  .ؤهٓمت ؤلٖا

غ ؾى١ الٗمل وؤياٞذ بلى ال٣اهىن الؿاب٤ ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالخضابحر ، ٢ض اَخمذ الضولت بخٍُى

:  1بلى الدصجُُٗت لضٖم وجغ٢ُت الدكُٛل، والظي حهضٝ

  باء الاظخماُٖت للمؿخسضمحن ٤ جس٠ُٟ ألٖا وي٘ جضابحر حصجُُٗت لضٖم وجغ٢ُت الدكُٛل ًٖ ٍَغ

 .ومسخل٠ ؤق٩ا٫ اإلاؿاٖضة

ٞؿُاؾت الخصخهت التي اجبٗتها الجؼاثغ في ؾىىاث الؿبُٗىاث ٧ان لها ألازغ البلُٜ في مًاٖٟت مٗض٫ 

ظا بٗض ؤلانالخاث التي ؾِخم  ذ الجماعي للٗما٫، ٣ٞض ٨ٞغث في َغ١ ظضًضة َو البُالت، مً زال٫ الدؿٍغ

ت مً ألاظهؼة الخ٩ىمُت  الخُغ١ بلحها الخ٣ا، ٣ٞض مالذ ؤ٦ثر بلى اإلاٗالجت الاظخماُٖت التي حٗخمض ٖلى مجمٖى

ُضة ولٟتراث ٢هحرة ٣ِٞ والتي  حر مىانب قٛل ما٢خت، وما ٌٗاب ٖلحها ؤجها بإظىع َػ للدكُٛل حٗمل ٖلى جٞى

 :مً بُجها

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب -  ؛(ANSEJ)الى٧الت الَى
جي للخإمحن ًٖ البُالت -  ؛(CNAC) الهىضو١ الَى
ىُت لدؿُحر ال٣غى اإلاهٛغ -  ؛( ANGEM)الى٧الت الَى
 ؛( CPE)٣ٖىص ما ٢بل الدكُٛل -
 ؛(TUP-HIMO)ألاقٛا٫ الٗمىمُت طاث الاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ للُض الٗاملت -
 ؛(AIG)اليكاَاث طاث اإلاىٟٗت الٗامت -
اث٠ اإلاإظىعة بمباصعة مدلُت -  .(ESIL)بغهامج الْى

: زهاثو مسخل٠ ألاظهؼة والبرامج اإلاؿاٖضة ٖلى ج٣لُو مٗضالث البُالت ُٞما ًليميكن تلخيص 

 

 
                                                           

، اإلاخٗل٤ بالخضابحر الدصجُُٗت لضٖم وجغ٢ُت 2006 صٌؿمبر 11 اإلاىا٤ٞ لـ 1427طي ال٣ٗضة ٖام 20 اإلااعر في 06 مً ال٣اهىن ع٢م 01اإلااصة ع٢م 1

 .05: الدكُٛل، م
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اصة مكيلت البُالت : (IV-1)الجضٌو  زهائو مسخلف ألاحهؼة والبرامج للخض مً ٍػ

الىهىم فئاث ألافغاص اإلاعىُت اإلاهمت الىناًت ألاحهؼة 

ىُت  الى٧الت الَى

 (ANGEM)للدكُٛل

والتي ؤوكئذ في ؾىت 

1990. 

وػاعة الٗمل والدكُٛل 

والخًامً الاظخماعي   

جىُٓم ؾى١ 

الٗمل ووي٘ 

بغامج زانت 

بالدكُٛل 

ظمُ٘ ألاٞغاص الظًً ٌٗغيىن 

زضماث ٖملهم 

DAIP : 

1-CID 
2- CIP 
3-CFI 

و٧الت الخىمُت 

 (ADS)الاظخماُٖت
وػاعة الٗمل والدكُٛل 

والخًامً الاظخماعي 

مداٞٓت مً +

 الخ٩ىمت

مؿاٖضة الٟئاث 

اإلادغومت 

غ  جغ٢ُت وجٍُى

 الدكُٛل

 ؾىت 60)الٟئاث اإلاؿىت 

 (ٞإ٦ثر وبضون صزل

ألاٞغاص اليكُحن وبضون صزل  

والظًً  الجامُٗحن الُلبت

 ًبدشىن ًٖ ٖمل ألو٫ مغة

: الكبىت الاحخماعُت
AFS 

LAIG 

لخىمُت الجماعُت ا

: الدؿاَمُت

ال٣غى اإلاهٛغ 

 :TUPHIMOبغهامج
الجؼاثغ البًُاء 

بغهامج ٣ٖىص ما ٢بل 

الدكُٛل 
CPE :

مىانب الكٛل اإلاىؾمُت 

طاث اإلاباصعة 

 (ESIL)اإلادلُت
ت لى٧الت  الكب٨ت الجىاٍع

. الخىمُت الاظخماُٖت

ىُت  الى٧الت الَى

لضٖم حكُٛل 

 (ANSEJ)الكباب

 1996ؤوكئذ ؾىت 

وػاعة الٗمل والدكُٛل 

+ والخًامً الاظخماعي 

مداٞٓت مً الخ٩ىمت 

اإلاؿاٖضة ٖلى زل٤ 

وكاَاث في نالر 

الكباب الٗاَلحن 

ًٖ الٗمل 

َالبي الٗمل يمً ٞئت الؿً 

 ؾىت م٘ بم٩اهُت 19-35

 (40)الخمضًض ختى ؾً ألاعرٗحن 

ماؾؿاث مهٛغة ال جخجاوػ 

 مالًحن 10ج٩ال٠ُ بوكائها 

. صًىاع 

جي  الهىضو١ الَى

للخإمحن ًٖ 

 (CNAC)البُالت

 1994ؤوكئذ ؾىت 

وػاعة الٗمل والدكُٛل 

والخًامً الاظخماعي 

اإلاؿاٖضة ٖلى 

بٖاصة حسجُل 

الٗاَلحن ًٖ 

الٗمل للخإمحن ًٖ 

البُالت 

 50و35ألاٞغاص الٗاَلحن بحن 

 ؤقهغ 6ؾىت واإلاسجلحن زال٫ 

ىُت  ٖلى ألا٢ل لضي الى٧الت الَى

للدكُٛل 

مغا٦ؼ البدض ًٖ ٖمل  -

اصة بلى الىيُٗت - ؤلٖا

الؿاب٣ت 

ل لخل٤ وكاَاث - الخمٍى
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ANGEMؤوكئذ 

 2004 ؾىت
وػاعة الٗمل والدكُٛل 

والخًامً الاظخماعي 

حؿُحر ال٣غى 

اإلاهٛغ 

الكباب، اإلاغؤة التي جماعؽ 

الٗمل اإلاجزلي، الخٝغ 

بلخ ..الهٛحرة

. ٢غى مهٛغ جخٛحر ٢ُمخه

 

 

ىُت  الى٧الت الَى

غ الاؾدشما ر لخٍُى

(ANDI) 

وػاعة الهىاٖت 

واإلااؾؿاث اإلاهٛغة 

واإلاخىؾُت وجغ٢ُت 

الاؾدشماع 

حؿخ٣بل وجىصر 

وجهُدب 

 ً اإلاؿدشمٍغ

ً اإلادلُحن وألاظاهب  ٟاء مً الغؾم ٖلى -اإلاؿدشمٍغ ؤلٖا

ال٣ُمت اإلاًاٞت باليؿبت 

ال٢خىاء الخجهحزاث 

ت الخانت  الًغوٍع

باإلاكغوٕ ؾىاء في خالت 

. ؤلاوكاء ؤو الخىؾ٘

 في خالت %05جسٌُٟ -

ا٢خىاء الخجهحزاث 

. اإلاؿخىعصة مً الخاعط

جي  البرهامج الَى

للخىمُت 

 (PNDA)الٟالخُت

وػاعة الٟالخت والخىمُت 

ُٟت  الٍغ

بٖاصة بىاء اإلاجا٫ 

الٟالحي وخماًت 

اإلاىاعص الُبُُٗت  

، (ماء وجغبت )

واؾخهالح 

. ألاعاضخي الٟالخُت

ً اإلادلحن في ال٣ُإ  اإلاؿدشمٍغ

الٟالحي 

ج٣ضًم الضٖم اإلاالي و٦ظا 

 ٤ ال٣غوى للٟالح ًٖ ٍَغ

الهُئاث اإلاالُت اإلاخسههت 

بى٪ الٟالخت والخىمُت  )

ُٟت  (الٍغ

وػاعة الكاون الضًيُت نىضو١ الؼ٧اة  

وألاو٢اٝ  

جُٟٗل ؾُاؾت 

الخ٩اٞل 

الاظخماعي مً 

زال٫ بؾتراجُجُت 

الهىضو١ والتي 

ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة 

ال وُُٗه "مٟاصَا 

لُب٣ى ٣ٞحرا بهما 

". لُهبذ مؼ٦ُا

طوي الاخخُاظاث الخانت 

ً ٖلى مماعؾت وكاٍ  ال٣اصٍع

ما؛  

ألاؾغ ال٣ٟحرة و٦ظا اإلاىخجت ؛  

؛  ؤصخاب الخٝغ

اإلاخسغظىن مً الجامٗاث 

ً اإلانهي . ومغا٦ؼ الخ٩ٍى

ج٣ضًم مبالٜ مالُت لل٣ٟغاء 

اإلاسجلحن لضي الهىضو١ 

وظؼء مً خهُلت الؼ٧اة 

ًسههه الهىضو١ 

ً ٖلى الٗمل  لل٣اصٍع

. (ال٣غى الخؿً)

ىف: مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع  ، ؤَغوخت م٣ضمت بقيالُت الدكغُل في الجؼائغ، مداولت جدلُل، (2013 )صخماوي مدمض اصٍع

إلdspace.univ-tlemcen.dz:  لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ؤري ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا :  جاٍع

 .220-219: ،م م 25/01/2019

   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4j6WZ6YjgAhULExQKHT-fAkYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F3486%2F1%2FDahmani-mohamed-adriwich.doc.pdf&usg=AOvVaw1DBNHlOJ9m2fxsyLu8nuLN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4j6WZ6YjgAhULExQKHT-fAkYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.univ-tlemcen.dz%2Fbitstream%2F112%2F3486%2F1%2FDahmani-mohamed-adriwich.doc.pdf&usg=AOvVaw1DBNHlOJ9m2fxsyLu8nuLN
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IV-1- 1-1 2014 بلى1990 جلُُم ؤلانالخاث الخىىمُت على ؾىق العمل مً عام 

 لجإث بلى حُٛحر ظظعي في ؾُاؾتها 1990مشلما جم الظ٦غ ؾاب٣ا ٞةن الضولت وابخضاء مً ؾىت 

ش  الا٢خهاصًت مً ؤظل الخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الٗىإلات، بياٞت بلى ؤجها ٧اهذ جمغ بمغخلت نٗبت في جاٍع

الا٢خهاص، ظٗلتها جلجإ بلى ماؾؿاث مالُت وه٣ضًت صولُت مً ؤظل الخضزل لإلٞغاط ٖلحها، وبضؤث بإو٫ زُت 

ت  ت مً اإلاسُُاث الخىمٍى  .   وهي الاهخ٣ا٫ بلى ا٢خهاص الؿى١، زم مباقغة مجمٖى

 1990في مغخلت الاهخلاٌ بلى اكخهاص الؿىق - 1

 وظضث الجؼاثغ هٟؿها ؤمام ويُٗت مدغظت ظضا، وال زُاع ؤمامها ؾىي عص الٟٗل 1989بٗض ؾىت 

ت مً ؤظل البدض ًٖ خلى٫ ألعرٗت ملٟاث ٖلى ألا٢ل ال ج٣بل الاهخٓاع وهي  : 1ورؿٖغ

الٗمل ٖلى جى٠ُ٢ التراظ٘ الا٢خهاصي، ورٗض الىمى مً ظضًض؛ : ؤوال

البدض ًٖ خل ٖاظل للضًىن الخاعظُت الش٣ُلت،  : زاهُا

اث؛ : زالثا اصة الخىاػن إلاحزان اإلاضٖٞى الؿعي إٖل

. وي٘ آلُاث لًبِ الٗمل الؿُاسخي، وجد٤ُ٣ الؿلم الاظخماعي: عابعا

، الظي حهخم باإلقغاٝ ٖلى الؿُاؾاث *بطن ويُٗتها الهٗبت ظٗلتها جلجإ إلاؿاٖضة نىضو١ الى٣ض الضولي

 :الا٢خهاصًت والغ٢ابت ٖلى الا٢خهاص الٗالمي، مً زال٫ ببغام اجٟا٢ُاث، وؾً ٢ىاهحن و٢ض ٢امذ بما ًلي

غ الؿىق    - ؤ ؤلاحغاءاث اإلاخعللت بخدٍغ

ت ألاويإ اإلاالُت مً زال٫ الًِٛ ٖلى الاؾتهال٥، وبالخالي الُلب  هي بظغاءاث ٧ان َضٞها ألاو٫ حؿٍى

٪ الٗغى حر الكغوٍ الالػمت لخدٍغ ُت ؤن ًخم جٞى زانت وؤهه في جل٪ الٟترة اإلااؾؿاث 2الضازلي قٍغ

َى ما صٖاَا بلى الخىظه هدى ا٢خهاص الؿى١ و٧ان طل٪ واضخا ،الٗمىمُت لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ الٟٗالُت 

، و٢ض جم ججؼثت اإلااؾؿاث الٗمىمُت بلى ماؾؿاث نٛحرة 1990مً زال٫ بُان الخ٩ىمت اإلاٗخمض في صٌؿمبر 

عي ع٢م   اإلااعر في 12-93ٌؿهل الخد٨م ٞحها، ومىدها الاؾخ٣اللُت في الدؿُحر، و٢ض ْهغ طل٪ في اإلاغؾىم الدكَغ
                                                           

، م1 . 60: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
الخد٨م في ٦مُت : ، الظي مً بحن ؤَضاٞه 1944 صولت، و٧ان طل٪ ٖام 44 َى مىٓمت صولُت جم ؤلاجٟا١ ٖلى بٖالجها في ماجمغ بغوجىن ووصػ بمىا٣ٞت *

اث،  وعٞ٘ ؤؾٗاع الٟاثضة، ٞهى ٌٗخبر مغ٦ؼا للخٗاون مً زال٫ مض اإلاؿاٖضة في خالت الهٗىباث اإلاالُت،  الى٣ض اإلاخضاو٫، وزٌٟ عجؼ محزان اإلاضٖٞى

, Dominique Carreau  "2013" ،Le Fond Monétaire International  ,Edition A.Pedone )وجصخُذ ؤلازخالالث في الا٢خهاص

pp :11-117) ،http://academic.fimaktabati.dz16/10/2018. 
إلwww.enssea.ne. ججغبت الجؼائغ في الاهخلاٌ بلى اكخهاص الؿىق و بقيالُت جُىع الهىاعت، (2014)ٖبض ال٣اصع مكضا2٫ ش ؤلَا :  جاٍع

 .09:، م16/10/2018

http://academic.fimaktabati.dz/
http://academic.fimaktabati.dz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGtYOF_YveAhWBx4UKHR8nDC4QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.enssea.net%2Fenssea%2Fmajalat%2F2308.pdf&usg=AOvVaw2mGPJzpemupsLn_9uDlhUA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGtYOF_YveAhWBx4UKHR8nDC4QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.enssea.net%2Fenssea%2Fmajalat%2F2308.pdf&usg=AOvVaw2mGPJzpemupsLn_9uDlhUA
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ت 1993ؤ٦خىبغ   الظي زهو لتر٢ُت الاؾدشماعاث الظي صٖا بلى بصماط الاؾدشماع الٗام والخام، وبُٖاء الخٍغ

: 1لهاخب اإلاكغوٕ ومً بحن ؤَضاٞه ًظ٦غ

٘ اإلاٗمى٫ به؛ - ت م٘ مغاٖاة الدكَغ  بهجاػ الاؾدشماعاث ب٩ل خٍغ

ل عئوؽ ألامىا٫ اإلاؿدشمغة  - اؾخٟاصة الاؾدشماعاث اإلاىجؼة بخ٣ضًم خهو مً عؤؽ اإلاا٫، م٘ يمان جدٍى

 ومضازلحها واللجىء بلى الخد٨ُم الضولي في خالت الجزاٖاث؛

اصة اليكاٍ الا٢خهاصي،  ٪ ٞٗا٫ في ٍػ ت إلصماط ال٣ُإ الٗام م٘ الخام ٦كٍغ َى مغؾىم ؤُٖى ٧ل الخٍغ

حن وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه مً ؤظل الاهخ٣ا٫ مً هٓام ا٢خهاصي مىظه ٞكل .وزل٤ مبضؤ الكغا٦ت بحن الُٞغ

٧لُت في جد٤ُ٣ الٟٗالُت بلى هٓام ا٢خهاص الؿى١ الظي ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى آلُت الٗغى والُلب، ًخم اإلاغوع 

 : 2بشالر مغاخل

خذ : اإلاغخلت ألاولى خذ اإلاجا٫ للٟاٖلحن الا٢خهاصًحن  في مجا٫ اإلاىاٞؿت، ٞو غ ألاؾٗاع ٞو هي مغخلت جدٍغ

 ألاؾىا١، وجمشل ؤنٗب مغخلت ، ألجها هي مٟخاح ْهىع ببٗاص صوع الضولت اإلاغا٢بت وما ًىجغ ٖىه مً ؤزُاع؛

مغخلت الاؾخ٣غاع، وجخم باجساط ٢ىاٖض وبظغاءاث ا٢خهاصًت، ومً زال٫ َظٍ اإلاغخلت ًخم ْهىع : اإلاغخلت الثاهُت

 صوع الضولت و٢ىتها في الخدىالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت؛

هي ؤَم مغخلت مً زاللها ًخم يبِ وجدضًض الىمىطط اإلاغاص بجباٖه، بياٞت بلى جدضًض : اإلاغخلت الثالثت

اإلاؿخىي اإلام٨ً الىنى٫ بلُه مً الخىمُت في آلاظا٫ اإلاؿخ٣بلُت، ؤي في اإلاغخلت ألازحرة للخدى٫، م٘ ألازظ بٗحن 

مل الؿى١  خباع ج٩ال٠ُ طل٪ الخدى٫ ويغوعة الغبِ بحن الخسُُِ ٖو  .الٖا

غ الخجاعة الخاعظُت وعٞ٘ الاخخ٩اع  في ؾُا١   الخدى٫ بلى الا٢خهاص الخغ صاثما، صٖذ الضولت بلى جدٍغ

بت، مً  ٖجها، بمىدها عزو بؾتراص للمخٗاملحن الخىام، وبٖٟاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً الًٍغ

٘ الخدضي والا٢خضاء بالضو٫ التي هجخذ في حصجُ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤظل اإلاىاٞؿت  ؤظل ٞع

ت3في الؿى١ ألجها حٗخبر مً بحن ؤؾاؾُاث ا٢خهاص الؿى١ بياٞت بلى ٧ل مً  . الخصخهت، الاؾدشماع والخٍغ

 

                                                           
عي ع٢م1 ضة الغؾمُت ع٢م 1993 ؤ٦خىبغ 05 اإلاىا٤ٞ لـ 1414 عبُ٘ الشاوي ٖام 19 اإلااعر في 12-93اإلاغؾىم الدكَغ ، 84 ، اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدشماع، الجٍغ

 . 12-03: اإلاىاص
ت لال٢خهاص وؤلاصاعة، الٗضص ع٢م "صعاؾت ملاعهت"الخدٌى هدى اكخهاص الؿىق في الجؼائغ، ، (2017)مسخاعي ملى٦ت2 ، مسبر 09، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .32: البدض والخىمُت اإلادلُت وحؿُحر الجماٖاث اإلادلُت، ظامٗت مهُٟى اؾُمبىلي ، مٗؿ٨غ، الجؼاثغ، م
مىح اإلاؿخلبل، (2004)اإلا٩ي صعاجي3 ، ظامٗت 01، مجلت البدىر والضعاؾاث، الٗضص الخدٌى هدى اكخهاص الؿىق في الجؼائغ بحن زلل الىاكع َو

 .76: الىاصي، الجؼاثغ، م
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: EBERD 2003اإلااقغاث اإلاعخمض عليها للُاؽ الاهخلاٌ بلى اكخهاص الؿىق وفم -ب

٦ما ؾب٤ الظ٦غ ٖملُت الخدى٫ مً ا٢خهاص مىظه بلى ا٢خهاص الؿى١ حٗخمض ٖلى زالر مغاخل 

خماص ٖلى اإلااقغاث الخالُت : ؤؾاؾُت، ول٣ُاؽ طل٪ الاهخ٣ا٫ ًخم الٖا

 2003 لؿىت EBERDماقغاث كُاؽ الخدٌى الاكخهاصي وفم : (IV-2)حضٌو اٌ

اإلااقغاث اللاهىهُت بنالح البيُت الخدخُت اإلااؾؿاث اإلاالُت ألاؾىاق والخجاعة اإلااؾؿاث 

لالهخلاٌ  

بٖاصة اله٩ُلت - 

 ؛والخى٦مت

الخىنهت -

اإلااؾؿاث طاث )

الدجم الهٛحر 

 . (وال٨بحر

غ ألاؾٗاع؛ -  جدٍغ

الخجاعة وهٓام - 

الخباص٫ ألاظىبي ؛ 

. ؾُاؾت اإلاىاٞؿت- 

 

بنالح الىٓام - 

البى٩ي؛ 

غ ؤؾٗاع الٟاثضة؛ -  جدٍغ

ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت - 

واإلااؾؿاث ٚحر 

. البى٨ُت

الخضماث الٗامت - 

: واإلاخمشلت ؤؾاؽ في

الؿ٪ الخضًضًت، اإلااء، 

. الُا٢ت

الاحؿإ ال٣اهىوي، - 

. والٟٗالُت ال٣اهىهُت

RECURCE : EBRD, transition rapport 2003 ,  https://www.ebrd.com Consulter le : 19/10/2018 , P : 06. 

خباع ٧ل  جل٪ اإلااقغاث الؿاب٣ت الظ٦غ ح٨ٗـ الخض ألاصوى مً اإلاخُلباث، خُض جإزظ بٗحن الٖا

لى ؤؾاؽ م٣اعبت (OECD)ألاؾىا١ الا٢خهاصًت ال٣اثمت بالضو٫ الهىاُٖت  ًم٨ً ؤًًا خؿاب EBRED، ٖو

 . ؤزىاء مغخلت الاهخ٣ا٫بجباٖهاو٧لها ٢ض باقغث الجؼاثغ في ، 1ماقغ ٦لي للؿىت

 2000بلى 1990ويعُت الدكغُل زالٌ الفترة - 2

بؿبب الاعجباٍ الىز٤ُ  ال٢خهاصَا بإؾٗاع اإلادغو٢اث، الجؼاثغ ٢لهذ مً جىؾٗها في ؤلاهٟا١ بؿبب 

ا اإلاالي ؾٗذ بلى الاَخمام بالخسُُِ مً ؤظل الدكُٛل الظي  العجؼ ،مما ػاص مً خضة البُالت، ورٗض ٌؿَغ

 .ٌٗخبر مدىع اَخمام ا٢خهاصًاث الٗالم ٧لها

ذ الٗضًض %19.7 ما ٢ُمخه 1990و٢ض بلٜ مٗض٫ البُالت ؾىت    بؿبب جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ، وحؿٍغ

مً الٗما٫ اؾخجابت لكغوٍ نىضو١ الى٣ض الضولي الظي التزمذ به بىٟـ الؿىت، خُض ٢ضم لها ما ٢ُمخه 

٩ي، ٧لها جخٗل٤ باإلنالخاث 350، ؤما البى٪ الضولي ٢ضم لها 1991 ملُىن صوالع ؾىت 403  ملُىن صوالع ؤمٍغ

 جم 1998-1994،جل٪ ال٣غوى ظٗلها مش٣لت بالضًىن خُض وفي الٟترة 2اله٩ُلُت الخانت بالىٓام اإلاهغفي

                                                           
، م .33: مسخاعي ملى٦ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1

 

.66: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م 2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi6k4yjm5LeAhXlzIUKHT7CBoYQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fdownloads%2Fresearch%2Ftransition%2FTR03.pdf&usg=AOvVaw2igEcaXMGjbjPt_ZwxhC46
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ذ ؤ٦ثر مً  ض ًٖ 500حؿٍغ م٨ً جىيُذ جُىع مٗض٫ البُالت 1 ماؾؿت1000 ؤل٠ ٖامل وبٚال١ ما ًٍؼ ، ٍو

 : ُٞما ًلي2001-1990زال٫ الٟترة 

 2000-1990جُىع معضٌ البُالت والدكغُل زالٌ الفترة : (IV-3)الجضٌو 

 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990الؿىىاث 

 28.90 28.00 26.41 26.41 28.10 24.36 23.15 23.80 21.2 19.70 (%)معضٌ البُالت 

عضص  

 (باآلالف)اإلاكخغلىن 

4695 4852 4968 5042 5154 5436 5625 5815 5993 6240 

جي لإلخهاثُاث، : اإلاهضع . ، البى٪ الضوليwww.ons.dzالضًىان الَى

ذ َظٍ الٟترة اعجٟإ ز٣ُل في مٗضالث البُالت، خُض اهخ٣لذ مً   ؾىت %29.80 بلى %19.70ٖٞغ

 بؿبب ألاويإ اإلاالُت الخغظت التي مغث بها الجؼاثغ في جل٪ الٟترة، صون وؿُان الٓغوٝ ألامىُت التي 2000

اث نىضو١ الى٣ض الضولي،و٢ض ونلذ  ٧اهذ جمغ بها والتي ؤزغث ؾلبا ٖلى ا٢خهاصَا،وازخىا٢ها هدُجت يَٛى

 ؤل٠ ٖامل في هٟـ الؿىت ،ٞؿى١ الٗمل الجؼاثغي ٖٝغ مغخلخحن 6240 بمٗض٫ %30.5وؿبت الدكُٛل بلى 

 بلى 2001، ؤما الشاهُت مً ؾىت 2000 بلى ؾىت 1990، اإلاغخلت ألاولى مً ؾىت 2014-1990ٖلى َى٫ الٟترة 

 وهي بضاًت مغخلت ظضًضة خاٞلت بالخٛحراث، التي قهض زاللها ماقغ الدكُٛل ق٨ال آزغ هٓغا 2014ؾىت 

ت  .   إلاباقغة الضولت للمسُُاث الخىمٍى

ذ بضاًت  اإلاغخلت ألاولى -ؤ  30/05/1990 بلى 31/05/1989نضوع بغهامج الخثبُذ الاكخهاصي ألاٌو ٖٞغ

: 2والظي جًمً ما ًلي

٢ض زايذ الجؼاثغ ٖضة اجٟا٢ُاث م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي، اؾخُاٖذ جىُٟظ بًٗها والبٌٗ آلازغ 

لم ًجض مجاال للخىُٟظ ألؾباب ٖضًضة ختى جم نضوع َظا البرهامج الظي اؾخُاٖذ جىُٟظٍ، ألجها مجبرة ٖلى 

طل٪ بؿب ز٣لها بالضًىن وجى٠٢ الهُئاث الضولُت ًٖ مىدها ال٣غوى واإلاؿاٖضاث اإلاالُت، ٞلجإث بلى 

جي  ، و٢ُمت الضًىاع والٟخذ الخضٍع نىضو١ الى٣ض الضولي و٢بلذ بكغوَه التي مً ؤبغػَا جسٌُٟ ؾٗغ الهٝغ

. َظٍ الكغوٍ ظٗلتها حؿٕغ في بنضاع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى. لألؾىا١ اإلاالُت الضولُت

ت، هٓغا لهضوع 1990حٗخبر ؾىت  ش مؿاع ؤلانالخاث اإلاالُت والى٣ضًت  الجؼاثٍغ  مىٗغظا خاؾما في جاٍع

ش  ل ٢14اهىن الى٣ض بها، و٧ان طل٪ بخاٍع : 1 الظي ًىو ٖلى ماًلي1990 ؤٍٞغ

                                                           
 آلازاع الاكخهاصًت اليلُت لؿُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي، صعاؾت جُبُلُت كُاؾُت لىماطج الخىمُت الاكخهاصًت،، (2009)ولُض ٖبض اإلاجُض ٖاًب1

 .240 :مؤَغوخت ص٦خىعاٍ ميكىعة، ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت صمك٤، ؾىعٍا،
ت"ؤلانالح الاكخهاصي وؾُاؾت الدكغُل، ، (2009)مضوي بً قهغة2 ، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان ألاعصن، "الخجغبت الجؼائٍغ

 .130: م

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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 ت ؛  بُٖاء الاؾخ٣اللُت اإلاالُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي، والخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

  حر ؤًٞل الكغوٍ لىمى مىخٓم جخمشل مهمت البى٪ اإلاغ٦ؼي في مجا٫ الى٣ض وال٣غى والهٝغ في جٞى

جي والخٟاّ ٖلحها والؿهغ ٖلى الاؾخ٣غاع الضازلي والخاعجي للى٣ض؛  لال٢خهاص الَى

 حر اإلاى٣ىلت؛  بم٩اهُت البىى٥ في ال٣ُام بٗملُت ؤلاًجاع الٗاصي، لألمىا٫ اإلاى٣ىلت ٚو

  ٤ قغوٍ ًدضصَا ال٣اهىن  ؛بةم٩ان البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤن ًمىذ ٢غويا للبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت ٞو

  الضٖم ًٖ ال٣غوى اإلاىظهت للماؾؿاث الٗمىمُت، ووي٘ هٓام مهغفي ٞٗا٫ ٘ ٣ٞض ٢امذ الضولت بٞغ

إلاداعبت الخطخم ومسخل٠ ؤق٩ا٫ الدؿغباث، َظا ال٣اهىن ٧ان بمشابت جصخُذ ٨َُلي للؿُاؾت الى٣ضًت 

ت  . الجؼاثٍغ

بؿبب مىانلت الضولت في ٖال٢تها ولجىئها بلى نىضو١ الى٣ض الضولي، ظاء بغهامج الخشبُذ الا٢خهاصي الشاوي -ب

: 2 ومًمىن ما ظاء به َى1992/ 30/03بلى 03/06/1991مً 

  غ ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث بهضٝ ج٣لُو الضٖم الظي ج٣ضمه الخ٩ىمت زانت للؿل٘ الىاؾٗت جدٍغ

 الاؾتهال٥؛

  خباع للضًىاع الجؼاثغي  ؛جسٌُٟ ٢ُمت ؾٗغ الهٝغ وبٖاصة الٖا

 جسٌُٟ الاؾتهال٥ وحصجُ٘ الاؾدشماع؛ 

 صاثما مىانلت بُٖاء الاؾخ٣اللُت اإلاالُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي؛ 

 غ الخجاعة الضازلُت و الخاعظُت ٘ ناصعاث الىِٟ و جدٍغ . الٗمل ٖلى ٞع

ا ما، وؤؾاؽ طل٪ َى اهسٟاى اإلاضًىهُت الخاعظُت   و٢ض ؤُٖذ جل٪ ؤلاظغاءاث هخاثج بًجابُت هٖى

 م٘ اعجٟإ زضمت اإلاضًىهُت التي اهخ٣لذ 1991 ملُاع صوالع ؾىت 27.67بلى 1990 ملُاع صوالع ؾىت 28.379مً 

م الخدؿً بال ؤن ؤويإ الضولت (134: ،م2009مضوي بً قهغة، )1992 %76.5بلى 1990ؾىت %73.9مً  ، ٚع

 ظٗلها جىا٤ٞ مغة ؤزغي بغهامج ظضًض م٘ نىضو١ 1992ب٣ُذ مخضَىعة ألجها سجلذ عجؼا م٘ خلى٫ ؾىت 

ل . الى٣ض الضولي بؿبب خاظتها بلى الخمٍى

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ل 14، اإلاىا٤ٞ لـ 1410 عمًان 19 اإلااعر في 10-90ال٣اهىن ع٢م 1 ضة الغؾمُت الٗضص 1990 ؤٍٞغ  .74-55-11: ، اإلاىاص16 اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، الجٍغ

، م 132: مضوي بً قهغة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 



 

 
155 

ل - ج  :1995بلى غاًت ماعؽ 1994بغهامج الخثبُذ الاكخهاصي الثالث مً ؤفٍغ

ا في ؤمـ   ايُغث الجؼاثغ بلى اللجىء بلى نىضو١ الى٣ض الضولي مغة ؤزغي لُلب اإلاؿاٖضة باٖخباَع

اًت  الخاظت بلى اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن اإلاالي، وبًجاص اإلاٗالجت ل٣ًاًا جىػَ٘ الضزل والبُالت والؿ٨ً، والٖغ

: 2،و٢ض جمدىعث ؤَضاٝ َظا البرهامج ُٞما ًلي1الاظخماُٖت

 حصجُ٘ الاؾدشماع في ٢ُإ الؿ٨ً؛ 

 بٗض وجحرة الىمى، م٘ زل٤ مىانب قٛل ظضًضة في ٢ُاعي الهىاٖت والٟالخت؛ 

 مؿاٖضة الٟئاث الاظخماُٖت اإلادغومت؛ 

 جغؾُش ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى١ وحصجُ٘ الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة .

 ملُىن خ٣ى١ سخب الخانت 731.5وا٤ٞ نىضو١ الى٣ضي الضولي بمىدها مؿاٖضة مالُت ٢ضعث بـــ 

.  3 ملُاع صوالع لضٖم بغهامج الخٗضًل اله٨ُلي1وجسهُو 

اء   وهخجذ ًٖ جل٪ البرامج هخاثج ٖضة ؤزغث ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي، زانت بٗض عجؼ الضولت ًٖ الٞى

: 4بالتزاماتها اإلاالُت، مما ؤصي جباَإ اليكاٍ الا٢خهاصي وجٟا٢م مٗض٫ البُالت وهخج ًٖ طل٪ ؤًًا

  ًا؛ 600 ؤل٠ مىهب قٛل وحؿغب ؤ٦ثر مً ٣ٞ360ضان ؤ٦ثر م  ؤل٠ جلمُظ ؾىٍى

  ًؾىت؛30مً البُالحن ال جخجاوػ ؾجهم %30ؤ٦ثر م  

  مً البُالحن ًلخد٣ىن بؿى١ الكٛل ألو٫ مغة؛ (2/3)زلثي 

 80%مً البُالحن ٖضًمي الخإَُل؛  

 73ؤل٠ بُا٫ خامل للكهاصة؛  

 ا٢خدام اإلاغؤة لؿى١ الٗمل مغاٖاة للجاهب الاظخماعي؛ 

  1998 قهغا ٖام 30ججاوػث مضة البدض ًٖ الكٛل .

ل 01 بلى 1995 ماعؽ 31بغهامج الخعضًل الهُىلي مً - ص  1998 ؤفٍغ

جي ، بالخ٣لُو مً مٗضالث   جم جىُٟظ َظا البرهامج ججؿُضا لإلظغاءاث اإلاؿُغة بُٛت بوٗاف الا٢خهاص الَى

: 1البُالت والخطخم وجد٤ُ٣ همى ولى ٧ان مخىؾُا زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث، وحهضٝ ؤؾاؾا بلى ما ًلي

                                                           
، م م .101-99: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

.203-202: ، صاع الهىمت، الجؼاثغ، م م اإلاغؤة الياقفت لهىضوق الىلض الضولي،(1996)الهاصي زالضي 2 

.137: مضوي بً قهغة، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ، م 3 
غة4 ،ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط  ، حشخُو وجلُُم2014-1990ؾُاؾاث الدكغُل في الجؼائغ، ، (2016)ؾٗضًت ٢هاب، ٞاَمت الَؼ ، مجلت مٗاٝع

غة، الٗضص الٗضص  إلhttps://www.asjp.cerist.dz ،،الجؼاثغ20البٍى ش ؤلَا  .38:  ، م20/10/2018:  جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 جُا؛ اصة في ال٣ىة الٗاملت، وزٌٟ البُالت جضٍع ٘ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، بُٛت اؾدُٗاب الٍؼ  ٞع

 اث مالثمت مً اخخُاَاث الى٣ض ألاظىبي؛ اث م٘ الؿعي بلى جد٤ُ٣ مؿخٍى  اؾخٗاصة ٢ىة محزان اإلاضٖٞى

 زٌٟ الخ٩ال٠ُ الاهخ٣الُت للخصخُذ اله٨ُلي ٖلى ال٣ُاٖاث الؿ٩اهُت زانت ألا٦ثر جًغعا؛ 

  ؤلاؾغإ في جد٤ُ٣ الخ٣اعب بحن مٗضالث الخطخم الؿاثضة م٣اعهت م٘ اإلاٗضالث الؿاثضة في البلضان

 .الهىاُٖت ألازغي 

: 2 ٢ض ؤزمغث ؾحروعة جل٪ ؤلانالخاث بيخاثج بًجابُت مؿذ مجاالث ٖضة ومً بحن جل٪ الىخاثج ًظ٦غ

لى 1997 في ٖام %1.3،و 1996 مً بظمالي الىاجج الخام في ٖام %3جم جد٤ُ٣ ٞاثٌ في اإلاحزاهُت ٢ضع بــــ  - ، ٖو

م مً ؤجها ٢ض خ٣٣ذ عجؼا ؾىت    ؛%1.4 ٢ضع بـــ 1995الٚغ

 ؾىت %7 بلى 1995 ؾىت %٢21.7ض قهضث جل٪ الٟترة اهسٟايا في مٗض٫ الخطخم خُض اهخ٣ل مً  -

ىُت، وحُٛحر ؤؾٗاع الؿل٘ اإلاضٖىمت؛1997  ، والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى جسٌُٟ ٢ُمت الٗملت الَى

-1993 للٟترة %58اهسٟاى واضر في ٢ُمت الضًً الٗام بؿبب بٖاصة الجضولت خُض اهسًٟذ بيؿبت  -

 .1997 ؾىت %24 لخهبذ 1997

م مً الىخاثج اإلاد٣٣ت ؾاب٣ا والخدؿً بال ؤجها ٚحر مصجٗت بؿبب ال٣ُىص والخدضًاث التي واظهتها  ٖلى الٚغ

م٨ً مالخٓت طل٪ مً زال٫ اإلااقغاث الا٢خهاصًت الخالُت : ٍو

 (2000-1990) جُىع اإلااقغاث الاكخهاصًت اليلُت : (IV-4)الجضٌو عكم

 2000 1999 1995 1990اإلااقغاث 

 4023 3168 1967 554.4 (ملُاع صط)الىاجج اإلادلي الخام

 1673 1593 1499 2471 (ملُاع صط)الؿ٩ان/الىاجج اإلادلي الخام

 0.34 2.64 29.78 17.90( مخىؾِ ؾىىي )(%)الخطخم

 19.5 20.8 38.8 66.9 (ملُاع صط )الهاصعاث/زضمت الضًً

 75.29 66.57 47.65 8.96 (صوالع،ؤوعو/صط )ؾٗغ الهٝغ

 11.9 4.6 2.2 1.5 (قهغ اؾخحراص)مسؼون الهٝغ 
جي لإلخهاثُاث، الجؼاثغ: اإلاهضع . الضًىان الَى

 ملُاع صًىاع ظؼاثغي، ؾىت 554.4بىٓغة ؤولُت للجضو٫ الؿاب٤ ًالخٔ ؤن الىاجج اإلادلي الخام ٢ض اعجٟ٘ مً 

، هدُجت الىمى الظي جم جد٣ُ٣ه زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث ، و٢ض 2000 ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؾىت 4023بلى 1990
                                                                                                                                                                                     

مُت،، (2006)ٖبض اإلاجُض ٢ضي1  .Cahier du CREAD n0 61 ,3ème trimestre 2002   ،p :06ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ، مداولت جلٍى
، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الشامً، ظامٗت مدمض زًُغ ، بؿ٨غة هظغة عامت على الخدىالث الاكخهاصًت في الجؼائغ، (2005)٦غبالي بٛضاص2

 .12: الجؼاثغ، م
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٩ًىن الؿبب ألاو٫ َى جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع الجؼاثغي، و بالغظٕى بلى الخطخم ٞةن مخىؾُه الؿىىي ٖٝغ 

م مً مداوالث ٖضًضة للخد٨م ُٞه، ؤما %0.34 ونل بلى 2000و 1999اهسٟايا زانت بحن ؾىتي   ٖلى الٚغ

،هدُجت جغاظ٘ ؤلاهخاط بؿبب ألاػمت التي 1995-1990الىاجج اإلادلي ل٩ل ٞغص قهض اهسٟايا واضخا في الٟترة 

غ ألاؾٗاع الظي ؤزغ ٖلى اؾتهال٥ ألاٞغاص،  لخ٣ذ بالضولت، والتي جمحزث بسىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت وجدٍغ

 ول٨ً بىجحرة ز٣ُلت، و٢ض سجل ؾٗغ الهٝغ جؼاًضا مٗخبرا لم ٌؿب٤ له 2000و1999لُٗاوص الاعجٟإ بحن ؾىتي 

. مشُل 

ت اإلاىفظة مىظ ؾىت -  3  2014بلى 2001ويعُت الدكغُل زالٌ اإلاسُُاث الخىمٍى

 بٗض مغخلت الخٗضًل اله٨ُلي اهخهجذ الضولت مغخلت زاهُت لإلوٗاف الا٢خهاصي  مً ؤظل بٖاصة بٗض 

الىمى، وطل٪ بُٛت جضاع٥ الخإزغ الظي سجلخه اإلااقغاث الا٢خهاصًت ال٩لُت بٗض ألاػمت، وؾُغث في طل٪ زالر 

بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي، البرهامج الخ٨مُلي : ، جمشلذ في ٧ل م2014ً-2001بغامج ٖلى َى٫ الٟترة 

 .لضٖم الىمى ومسُِ الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت

 2001/2004ويعُت الدكغُل زالٌ بغهامج ؤلاوعاف الاكخهاصي :ؤوال

٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي وجدؿحن                باقغث الضولت في بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي مً ؤظل ٞع

 ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؤي ما 525ويُٗت ؾى١ الٗمل وجضاع٥ الخإزغ اإلاسجل، و٢ض زههذ لظل٪ ما ٢ُمخه 

 ملُاع صوالع مً ؤظل جضُٖم الهُا٧ل ال٣اٖضًت، وجدٟحز الاؾدشماع الضازلي والخاعجي بهضٝ ج٨ش٠ُ الُض 7ٌٗاص٫ 

م٨ً مالخٓت جُىع ؤَمم اإلااقغاث الاظخماُٖت زال٫ هٟـ الٟترة في  الٗاملت، وبوكاء مىانب قٛل،ٍو

: الجضو٫ اإلاىالي

 %: الىخضة     (2004-2001)ؤَم اإلااقغاث الاحخماعُت زالٌ الفترة: (IV-5)الجضٌو 

الؿىت 

البُان 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 1.63 1.58 1.53 1.55الىمى الؿياوي 

 5.20 6.80 4.10 2.10الىاجج الضازلي الخام 

 8.00 9.80 7.60 10.50عواجب العماٌ 

الث الاحخماعُت   7.80 6.30 14.60 16.60الخدٍى

 17.70 23.70 25.70 27.30البُالت 

 6.80 8.00 8.50 22.60الفلغ 
، م: اإلاهضع  . 237: ٖبض الغخمً جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ه الىاجج الضازلي الخام  م مً الخُىع الظي ٖٞغ  مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ ًخطر ؤهه ٖلى الٚغ

الخٔ طل٪ مً زال٫ 2004-2001زال٫ الٟترة   ،بال ؤن الٛالٝ اإلاالي اإلاسهو لم ٌِٛ الاخخُاظاث، ٍو

م مً طل٪ بال ؤهه ًٓهغ الاو٩ٗاؽ ؤلاًجاري ٖلى  لى الٚغ الث الاظخماُٖت، ٖو التراظ٘ في مغجباث الٗما٫ والخدٍى

 ألن بوكاء مشل جل٪ البرامج ٌؿخىظب 2004 ؾىت %17.70مٗضالث البُالت التي بضؤث في التراظ٘ لخهل بلى 

ض مً الُض الٗاملت اليكُُت . اإلاٍؼ

 ألن %14.1 بيؿبت 2002-2001 اؾخُاٖذ الضولت ؤن ج٣لو مً مٗض٫ ال٣ٟغ بحن ؾىتي 

٘ اإلاشمغة التي ججلب الُض الٗاملت وامخهام ؤ٦بر  الجؼء ألا٦بر مً الٛالٝ اإلاالي للبرهامج جم جسهُهه للمكاَع

م  ٢ضع مم٨ً مً مٗضالث البُالت و٢ض اؾخُاٖذ ؤن جداٞٔ ٖلى اهسٟايه ٖلى َى٫ الٟترة اإلاٗىُت ٖلى الٚغ

ت لؿىت  غ الخىمُت البكٍغ اصة همى الؿ٩ان، و٢ض اخخلذ الجؼاثغ خؿب ج٣ٍغ  لبرهامج ألامم اإلاخدضة 2011مً ٍػ

 2002 ؾىت 108، بٗضما ٧اهذ جدخل اإلاغجبت 0.554 صولت بمٗض٫ جىمُت ٢ضع بـــ 187 مً بحن 96للخىمُت اإلاغجبت 

غ الخىمُت لؿىت 2015 لؿىت 83، لخدخل اإلاغجبت 0.7041بمٗض٫  . 2016 خؿب ج٣ٍغ

 %:          الىخضة2001/2004جُىع ؤَم اإلااقغاث الاحخماعُت زالٌ الفترة : (IV-1)الكيل 

 

خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤ : اإلاهضع مً بٖضاص الُالبت بااٖل

م٨ً جبُان حٛحراث مٗض٫ البُالت والدكُٛل خؿب ال٣ُاٖاث مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي : ٍو

 

 

                                                           
 ،، ٖمان، ألاعصن، صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘،الُبٗت ألاولىؾُاؾاث ميافدت الفلغ، صعاؾت جدلُلُت الجؼائغ والهحن همىطحا، (2017 )خاجي ُُٞمه1

 .46: م
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.   ( 2004-2001 )جُىع معضالث البُالت و الدكغُل في الجؼائغ خؿب اللُاعاث:  (IV-2)الكيل عكم

 فغص واخض: الىخضة

 

 Banque d’Algérie , op-cit , p : 162,180:مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى: اإلاهضع

         2003اهُال٢ا مً هخاثج الك٩ل ؤٖالٍ ًٓهغ ظلُا ؤن حجم الٗمالت اإلاكٛلت بضؤ ًتزاًض زانت في ؾىتي        

 خُض ٌؿُُغ ٢ُإ الخضماث ٖلى ب٣ُت ال٣ُاٖاث ألازغي في ظلب الُض الٗاملت اليكُُت التي اهخ٣لذ 2004و 

ا 2004 ٖامل ؾىت 1510 بلى 2001 ٖامل ؾىت 1456مً  اصة ٢ضَع اصة الُلب ٖلى الُض 54  بٍؼ  ٖامل هٓغا لٍؼ

الٗاملت في َظا ال٣ُإ  بؿب جُب٤ُ ٣ٖىص ما ٢بل الدكُٛل زال٫ هٟـ الٟترة ، و ٦ظا ٢ُإ الٟالخت الظي 

تها الجؼاثغ زال٫ الٟترة مً  م مً الٓغوٝ اإلاىازُت التي ٖٞغ اصة مخظبظبت في الُض الٗاملت ٖلى الٚغ ٖٝغ ٍػ

اصة حجم الٗمالت اإلاكٛلت في ال٣ُاٖاث ألازغي مً نىاٖت و ه٣ل  بجخاٝ في حجم اإلاُٛازُت، ٦ما ًالخٔ ٍػ

اصة في ما٫ اإلاجزلُت مما ًٟؿغ زغوط الا٢خهاص مً خالت الاه٨ماف و ْهىع بىاصع الىمى و ٍػ  ومىانالث و ٦ظا ألٖا

اصة ٢ضعث ب2004ال٣ُمت اإلاًاٞت زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث خُض سجل الىاجج الضازلي الخام م٘ جهاًت ؾىت   ــ ٍػ

ذ اهسٟايا ٖلى َى٫ الٟترة ٢ضع 49.5% ، باٖخباع ؤن 2004و2001 بحن ؾىتي %9.6بــــ ث  مٗضالث البُالت ٖٞغ

ت الغامُت بلى ظلب الُض الٗاملت وبالخالي  ٘ الاؾدشماٍع بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي ٧ان ٌؿتهضٝ اإلاكاَع

. الخ٣لُو مً مٗضالث البُالت

 2005/2009ويعُت الدكغُل زالٌ البرهامج الخىمُلي لضعم الىمى الاكخهاصي:  زاهُا

بٗض بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي وانلذ الجؼاثغ مؿحرتها ؤلانالخُت لخضٖم البرهامج الؿاب٤ 

ت مً ألاَضاٝ الا٢خهاصًت التي مً قإجها  بالبرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى الا٢خهاصي، و٢ض ع٦ؼ ٖلى مجمٖى
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  55جدؿحن ويُٗت مِٗكت الٟغص وصٖم الخىمُت الا٢خهاصًت، و٢ض زهو له ٚالٝ مالي مٗخبر ما ٣ًاعب 

: 1ملُاع صوالع،ومً بحن اإلاداوع التي ع٦ؼ ٖلحها ًىظض

 (2009-2005)مداوع بغهامج صعم الىمى للفترة : (IV-6)الجضٌو 

 % (ملُاع صج )اإلابلغمداوع البرهامج 

 %45.41 1908.5جدؿحن ظغوف معِكت الؿيان 

غ اإلايكأث ألاؾاؾُت   %40.53 1703.1جٍُى

 %8.03 337.2صعم الخىمُت الاكخهاصًت 

غ الخضمت العمىمُت   %4.85 203.9جٍُى

غ الخىىىلىحُا الجضًضة والاجهاٌ   %1.18 50.0جٍُى

 100% 4202.7مجمىع البرهامج الخماس ي 
، م: اإلاهضع . 243: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

مً مُُٗاث الجضو٫ جبحن بإن البرهامج ع٦ؼ وبهٟت ٦بحرة ٖلى يغوعة جدؿحن ْغوٝ مِٗكت الؿ٩ان، 

غ اإلايكأث ال٣اٖضًت خُض زهو لهما ما وؿبخه  غ %85.49وجٍُى  مً الٛالٝ اإلاالي للبرهامج، مً ؤظل جٍُى

ذ  البيُت الخدخُت ومٗالجت ألايغاع التي لخ٣ذ باألٞغاص ظغاء ال٣ٟغ والبُالت، زانت وؤن جل٪ الٟترة ٖٞغ

، َظا البرهامج ٌٗخبر 2004 صوالع ؾىت 38.5خبىخت مالُت خؿىت بؿبب اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ التي ونلذ بلى بب

٘ ال٨بري التي ع٦ؼ ٖلحها  ا مً البرهامج ألاو٫، ومً بحن اإلاكاَع ما٫ التي حٗظع بهجاَػ امخضاص لؿاب٣ه وبجمام ألٖا

: 2البرهامج هي اإلايكأث ال٣اٖضًت ومً بُجها

 كُاع ألاقغاٌ العمىمُت - ؤ

  قغ١ ٚغب ٘ ٤ الؿَغ   ٧لم؛1216بهجاػ الٍُغ

 جدؿحن قب٨ت الُغ١؛ 

  ٗت خى٫ اإلاضن؛03بهجاػ   َغ١ ؾَغ

 ؼ اإلايكأث الخانت باإلاىاوئ؛  حٍٗؼ

 ؼ جدضًض اإلاُاعاث؛   ٖملُاث حٍٗؼ

  ٧لم؛٦1200هغبت الؿ٨ت الخضًضًت اإلاىظىصة  

 غان والخضوص اإلاٛغبُت -الجؼاثغ-جدضًض الخِ الٗغضخي للؿ٨ت الخضًضًت للكما٫ ٖىابت   ٧لم؛1200َو

 ججهحز مُترو الٗانمت وصعاؾت بم٩اهُت جىؾُٗه؛ 

                                                           
، م .243: ٖبض الغخمان جىمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1 

إل  ٖلُه .26/10/2018: ًىم جم ؤلَا www.premier.ministre.gov.dz
2
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 صعاؾت بهجاػ زالر مُاعاث؛ 

  ٧لم؛391بهجاػ زٍُى ؾ٨ت خضًضًت ظضًضة  

  ؾضوص؛8بهجاػ  

  مدُت لخهُٟت اإلاُاٍ؛20بهجاػ و بٖاصة جإَُل  

  مدُت للخهُٟت؛11بٖاصة جإَُل  

  ل ؤو ه٣ل اإلاُاٍ، مؿخٛاهم8بهجاػ غان-ؤعػٍى- مدُاث لخدٍى  جا٢هبذ- بً َاعون-َو

ؼ الىمى الا٢خهاصي وجىمُت الا٢خهاص ٘ مً قإجها حٍٗؼ  .هي مكاَع

 (2009-2005)جُىع معضالث البُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة -ب

م٨ً جىيُذ طل٪ مً  ٘ مً مٗضالث البُالت م٣اعهت م٘ البرهامج الؿاب٤، ٍو ٢ض ٢لهذ جل٪ اإلاكاَع

: زال٫ الك٩ل اإلاىالي

: الىخضة . (2009-2005)جُىع معضالث البُالت و الدكغُل في الجؼائغ خؿب اللُاعاث : (IV-3)الكيل 

فغص واخض 

 

 , p p : 162,180,194،Banque d’Algérie , op-cit : مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث مً:المصدر

ا مً زال٫ التراظ٘ اإلالخّى في  بىاء ٖلى مُُٗاث الك٩ل ؤٖالٍ ًخطر ؤن هخاثج بغهامج الىمى ْهغث آزاَع

ى جغاظ٘ ملخّى ًض٫ ٖلى 2009 ؾىت %10.2 بلى 2004 ؾىت %17.5مٗضالث البُالت خُض ج٣لهذ مً   َو

ت ال٨بري ، ٣ٞض بلٛذ وؿبت  ٘ الاؾدشماٍع بهخاظُت البرامج الخ٩ىمُت اإلاُب٣ت مً زال٫ اهسغاٍ الضولت في اإلاكاَع

 ، و هي وؿبت مٗخبرة جهضع مً زاللها ٢ُإ البىاء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت ؤ٦بر 2009 ؾىت %89.83الدكُٛل 

٘ في طل٪ ال٣ُإ ، م٣اعهت ب٣ُإ %18.13وؿبت لجلب الُض الٗاملت ٢ضعث ب  اصة اإلاكاَع بؿب التر٦حز ٖلى ٍػ
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تها البالص زال٫ طاث الٟترة  اصة و جغاظ٘ بؿب خالت الجٟاٝ التي ٖٞغ الٟالخت الظي ٖٝغ خاالث مخٟاوجت مً ٍػ

م مً اإلابلٜ اإلاالي ال٨بحر الظي زهو له اإلا٣ضع بـــ   ملُاع صط، باإلا٣ابل جٓهغ وؿبت الٗمالت ظض 300ٖلى الٚغ

. يُٟٗت في ٢ُإ الهىاٖت مما ٨ٌٗـ ي٠ٗ ؤصاء البرهامج في َظا ال٣ُإ

غ البرهامج  ٖبر  ههٟهملُىوي مىهب قغل حضًضة بالغظٕى بلى مىانب الكٛل اإلاؿخدضزت ٣ٞض ٞو

٠ُ في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث ؤو الاؾدشماع الظاحي، و الىه٠ آلازغ ٖبر البرامج الٗمىمُت اإلاؿتهل٨ت للُض  الخْى

م٨ً جبُان طل٪ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي(2014: ، م2011ٖبض الغخمان جىمي،  )الٗاملت :  ،  ٍو

 فغص واخض:              الىخضة2009-2005مىانب الكغل اإلاؿخدضزت زالٌ الفترة : (IV-7)الجضٌو 

 2009-2005: الفترةالخعُحن 

 3.166.374مىانب الكغل اإلاؿخدضزت مً كبل ؤلاصاعاث العمىمُت و اإلااؾؿاث 

ا التي اؾخدضزذ في بَاع الىعقاث التي حؿخعمل الُض العاملت الىثُفت  1.865.318. معاصٌ مىانب الكغل الضائمت ؾىٍى

 5.013.692اإلاجمىع العام 

. 05، م 2010، ؤ٦خىبغ 2بُان الؿُاؾت الٗامت، ملخ٤ : اإلاهضع

 اؾخدضر البرهامج مىانب قٛل مٗخبرة مً خُض ال٨م وال٠ُ٨، ٢لهذ مً مٗضالث البُالت بك٩ل 

اصة بًجابُت للىاجج  (2004-2001)زال٫ ٞترة بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي  .ملخّى ًالخٔ ؤهه َىا٥ ٍػ

، و ًٟؿغ طل٪ بخدؿً مٗض٫ همى ٢ُإ 2004 م٘ مكاٝع جهاًت ؾىت %5.2الضازلي الخام بمٗض٫ ٌٗاص٫

ًالخٔ جغاظ٘  (2009-2005)اإلادغو٢اث، وفي اإلاغخلت الشاهُت الخانت بٟترة بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي 

خه 2006 ؾىت %2ملخّى في مٗض٫ الىاجج الضازلي الخام ونل بلى   وطل٪ عاظ٘ بلى الاجهُاع الخاص الظي ٖٞغ

في هٟـ الؿىت،  لِؿخإه٠ الاهخٗاف  ( %2.5-)ؤؾٗاع اإلادغو٢اث خُض بلٜ مٗض٫ الىمى في ٢ُإ اإلادغو٢اث 

اصة و ه٣هان وب٣ُم ؾالبت، ل٨ً  مغة ؤزغي ل٨ً بىجحرة يُٟٗت هدُجت ب٣اء ؤؾٗاع اإلادغو٢اث في جظبظب مً ٍػ

 2001ؾىت % 5 لُيخ٣ل مً 2009-2001مٗضالث الىمى زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث سجلذ جؼاًضا ٖلى َى٫ الٟترة 

ت التي 2009 ؾىت %9.6لُهل بلى   ، و هي وؿبت مصجٗت جترظم بم٩اهُاث الضولت اإلاالُت و اإلااصًت و البكٍغ

م مً ؤن َظا الخ٣ضم ٌٗخبر َكا م٣اعهت  ٘ ا٢خهاصَا، ٖلى الٚغ ا وجىَى حؿخىظب الخد٨م في خؿً حؿُحَر

٣ُا . بالضو٫ ألازغي اإلاهضعة للىِٟ ٦ضو٫ الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ
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. (2009-2001)جُىع معضالث الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ زالٌ الفترة : (IV-4)الكيل  

 

خماص ٖلى مُُٗاث مً: اإلاهضع : مً بٖضاص الُالبت بااٖل

-  Banque D’Algérie, Rapport annuel de la banque d’Algérie 2008, p 190         

  - Banque D’Algérie, Rapport annuel de la banque d’Algérie 2005, p 17 

-World Bank 

ُض الىمى الاكخهاصي ؤو البرهامج الخماس ي : زالثا  2010/2014ويعُت الدكغُل زالٌ بغهامج جَى

ُض الىمى الا٢خهاصي ؤو ما ؤَل٤ ٖلُه بغهامج الخىمُت 2010م٘ مُل٘ ؾىت  ذ الجؼاثغ في بغهامج جَى  قٖغ

 ، زانت وؤن الجؼاثغ في جل٪ الٟترة ؤزغث ٖلحها ألاػمت الا٢خهاصًت ، 2014- 2010الخماسخي ٖلى َى٫ الٟترة 

 بلى ؤن الاو٩ٗاؾاث اإلاباقغة لألػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ٖلى 2009خُض ؤقاع ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

ض مً 2010الجؼاثغ ونلذ بلى ج٣لُو ٖضص اإلاىانب اإلاالُت لؿىت  ، ألامغ الظي 1 ؤل٠ مىهب قٛل31  ألٍػ

خخم ٖلحها بَال١ البرهامج الخماسخي لخضاع٥ ما لم ًخم جد٣ُ٣ه مً ٢بل البرهامجحن الؿاب٣حن و الظي ؤٞغص له 

ملُاع صًىاع ظؼاثغي إلهجاػ الٗضًض مً البيُاث الخدخُت ، و مداعبت مٗض٫ البُالت  21.214ٚالٝ مالي ٢ضٍع 

 مً بظمالي الٛالٝ اإلاالي لخىمُت اإلاىاعص %40، خُض زهو ما ٢ُمخه %10.6 مٗض٫ 2014الظي بلٜ ؾىت 

ت ج٣لُو مٗضالث البُالت ، جدؿحن : ، و ٢ض م٨ً َظا البرهامج  مً جد٤ُ٣ الٗضًض مً ؤلاهجاػاث2البكٍغ

ت مً اإلاجاالث،٦خدؿحن  غ في البيُت الخدخُت ، و٢ض جم التر٦حز مً زالله ٖلى مجمٖى اإلاؿخىي اإلاِٗصخي ، وجٍُى

ُض اإلايكأث ال٣اٖضًت مً ؤظل الخدؿحن ؤ٦ثر في الخضمت الٗمىمُت، وظلب الُض  ت ومىانلت جَى الخىمُت البكٍغ

م٨ً  الٗاملت اليكُت مً زال٫ بوكاء مىا٤َ نىاُٖت مً ؤظل الدصجُ٘ ٖلى ظلب الُض الٗاملت اليكُت، ٍو

: جىيُذ طل٪ مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي

                                                           
، ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت لليكغ والخىػَ٘، الخثبُذ و الخىُُف و ؤلانالح الهُىلي لالكخهاص: الخىمُت الاكخهاصًت في، (2015) يُاء اإلاجُض اإلاىؾمي1

 .134: الُبٗت ألاولى ، الجؼاثغ، م
ت2 جي خى٫ "الؿُاؾاث الاكخهاصًت في الجؼائغ بحن زلم البُالت و ميافدتها"، (2013)َىاعي ٖامغ، ٢اؾم خحًز :" ، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الَى

 .12: مالجؼاثغ،، ظامٗت ؾى١ ؤَغاؽ ، " الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الغاَىت في الجؼاثغ الىا٢٘ و الخدضًاث
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ُض الىمى : (IV-5)الكيل   (2014-2010)مجاالث بغهامج جَى

 

خماص ٖلى: اإلاهضع غ الاؾدشماع   : مً بٖضاص الُالبت بااٖل إلwww.andi.dzمى٢٘ و٧الت صٖم و جٍُى ش ؤلَا  . 27/10/2018: جاٍع

ُض اإلايكأث ال٣اٖضًت واضخا   مً زال٫ َظا البرهامج ٧ان اَخمام الضولت بخدؿحن الخىمُت ومىانلت جَى

غ الخضمت %78خُض زهو لهما ما وؿبخه   مً الٛالٝ اإلاالي ال٨لي،مً ؤظل جدؿحن البيُت الخدخُت وجٍُى

: 1الٗمىمُت، و٢ض اؾخُإ البرهامج جد٤ُ٣ ماًلي

  ٕملُىن وخضة ؾ٨ىُت؛ 2بجمام بهجاػ مكغو 

  ىُت؛5000بوكاء ما ٣ًاعب   ميكإة للتربُت الَى

  ًايت؛1500بهجاػ ؤ٦ثر م   ميكإة ٢اٖضًت مىظهت للكباب و الٍغ

  ٟي بال٨هغباء؛220000 بِذ بكب٨ت الٛاػ الُبُعي و جؼوٍض ملُىن جىنُل   ؾ٨ً ٍع

 جدؿحن التزوٍض باإلااء الكغوب؛ 

  ُٜٟت بمبل   ملُاع صوالع؛13مىانلت صٖم الخىمُت الٟالخُت الٍغ

  إلا٩اٞدت البُالت ، مىػٖت ٖلى البرامج اإلاضٖمت للدكُٛل مجها ملُاع صوالع 15.6جسهُو ما ٢ُمخه: 

ل اإلااؾؿاث اإلاهٛغة-   ؛جمٍى

 -ً جي الجامٗاث و مغا٦ؼ الخ٩ٍى  ؛مغا٣ٞت ؤلاصماط اإلانهي لخٍغ

. جغاجِب الدكُٛل اإلاا٢ذ- 

 

                                                           
ج٣ُُم ؤزاع :" ، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضوليؤزغ بغامج ؾُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي على جضفم الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، (2013)ظضًضي عويت1

ت  2014-2001بغامج ؤلاهٟا٢اث الٗامت و او٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل و الاؾدشماع و الىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة  ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

.13-12:  ماعؽ،الجؼاثغ، م م 12-11،ًىمي 1و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ   
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ُض الىمى في الجؼائغ للفترة - ؤ  2014-2010جُىع معضالث البُالت والدكغُل زالٌ بغهامج جَى

ا، خُض ونل بلى  ذ اهسٟايا ملخْى  ،و٢ض جؼاًض 2014 ؾىت %10.6بالغظٕى بلى مٗضالث البُالت ٣ٞض ٖٞغ

ت 2014 ٖامل ؾىت 10239 بلى 2010 ٖامل ؾىت 9736حجم الُض الٗاإلات اإلاكٛلت مً  ، مىػٖت ٖلى مجمٖى

مً ال٣ُاٖاث، ٢ض خهل ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ٖلى ٢ؿِ واٞغ مً الُض الٗاملت هٓغا ل٨شاٞت 

ا في الُض الٗاملت  البرامج التي زههذ له، ًلُه ٢ُإ الخضماث الى٣ل والاجهاالث التي سجلذ همىا ملخْى

 2010 ؾىت %41.7اإلاكٛلت هاججت ًٖ الى٣ٟاث الخ٩ىمُت اإلاىظهت لخل٪ ال٣ُاٖاث، خُض بلٜ مٗض٫ اليكاٍ 
اصة م٣ضعة بــ1 ذ الُض الٗاملت اإلاكٛلت ٍػ ،باليؿبت ل٣ُاعي 2014و2010 ٖامل بحن ؾىتي 847،و٢ض ٖٞغ

ا جغاظٗا يئُال في وؿبت الُض الٗاملت اإلاكٛلت صلُل ٖلى ي٠ٗ بهخاظُت ال٣ُاٖحن ٖلى  الهىاٖت والٟالخت ٖٞغ

م مً جغ٦حز البرهامج ٖلى صٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجسهُو  ملُاع صط ل٣ُإ الٟالخت، 1000الٚغ

. 2014 ؾىت %10.6ؤما البُالت خاٞٓذ ٖلى مٗضالث مىسًٟت ٖلى َى٫ ٞترة البرهامج لدؿخ٣غ ٖىض مٗض٫ 

. ( 2014-2010) جُىع معضالث البُالت و الدكغُل في الجؼائغ زالٌ الفترة: (IV-8)الجضٌو 

ٞغص واخض : الىخضة
 2014 2013 2012 2011 2010اإلااقغاث  

 10239 10788 10170 9599 9736حجم العمالت اإلاكغلت  

 899 1141 912 1034 1136الفالخت  

 1290 1407 1335 1367 1337الهىاعت  

 1826 1791 1636 1595 1886البىاء و ألاقغاٌ العمىمُت 

 6224 6449 6260 5603 5377الىلل الاجهاالث الخجاعة    والخضماث  

 11453 11964 11423 10661 10812حجم العمالت اليكُت  

 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0معضٌ البُالت  

Source :Banque d’Algérie , rapport annuel de la banque d’Algérie , 2014 , p :154 

ُض الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ للفترة  -ب  2014-2010جُىع معضالث الىمى الاكخهاصي زالٌ بغهامج جَى

اصة م٘ مُل٘ ؾىت   ، وب٣ُذ جل٪  %2 بيؿبت ٢ضعث بــــــ ــ2010ٖٝغ مٗض٫ همى الىاجج الضازلي الخام ٍػ

اصة يُٟٗت ٖلى َى٫ ٞترة بغهامج صٖم الىمى ه همى  الٍؼ وجل٪ الىخاثج الًُٟٗت عاظٗت بلى التراظ٘ الظي ٖٞغ

 سجل جدؿىا ٢2014ُإ اإلادغو٢اث باٖخباٍع مؿُُغا ٖلى الىمى الظي ٖٝغ مٗضالث ؾالبت ختى مُل٘ ؾىت  

                                                           
1
O.N.S ;Données statistique 2010.2011.2012. Démographie algérienne n 520.    
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،ؤما مٗض٫ الىمى زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث ب٣ي  ًخدؿً و بىجحرة يُٟٗت ٖلى َى٫ الٟترة -%0.6ؾالبا ٢ضع بــ 

ا ؾىت 2010-2013  ٦مداولت ج٣ُُم لهظا البرهامج ًالخٔ ؤهه ٢ض %5.6 ٢ضعث بــ 2014 لُٗٝغ جغاظٗا ملخْى

ا ما ٖلى الخىاػهاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، صلُل طل٪ جد٨مها في مٗضلي  اؾخُاٖذ الضولت مً زالله الؿُُغة هٖى

م طل٪ ب٣ُذ جدخاط بلى اهُال٢ت ظضًضة  ؤزغي  البُالت والخطخم والخس٠ُٟ مً اإلاضًىهُت الخاعظُت، ل٨ً ٚع

ت التي ب٣ُذ ٢ُض ؤلاهجاػ ٘ الاؾدشماٍع ٘ ا٢خهاصَا ومىانلت مؿحرة الىمى والخىمُت واؾخ٨ما٫ اإلاكاَع .    لخىَى

ُض الىمى في الجؼائغ للفترة : (IV-6)الكيل                                                               2014-2010جُىع معضالث الىمى الاكخهاصي زالٌ بغهامج جَى

 % :لىخضةا

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى مُُٗاث مً: اإلاهضع  : مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 Banque d’Algérie , op-cit , p 159 .- 

Banque d’Algérie , rapport annuel de la banque d’Algérie , 2014 , p 151.- 

IV-1- 1-2 2017 بلى 2015  جلُُم ؤلانالخاث الخىىمُت على ؾىق العمل مً عام 

 ٘ باقغث الخ٩ىمت في آلاوهت ألازحرة الٗضًض مً ؤلانالخاث و اإلاباصعاث الغامُت بك٩ل زام بلى جىَى

غ الا٢خهاص ألازًغ، و ج٣لُو مٗضالث البُالت ، مً ؤظل صٖم مؿحرة الىمى و الخىمُت،  الا٢خهاص و جٍُى

 ملُاع 22.100، وزهو لهظا البرهامج ٚالٝ مالي ٢ضٍع 2019-2015بسُت زماؾُت ظضًضة ٖلى َى٫ الٟترة 

،َظا البرهامج الظي ًيخٓغ ؤن ٌؿاَم في بوٗاف الٗضًض مً ال٣ُاٖاث 1ملُاع صوالع 280صًىاع، ؤي ما ٣ًاعب 

: 2، وحهضٝ ؤؾاؾا بلى ماًلي2015الا٢خهاصًت ؤلاهخاظُت، قٕغ في جىُٟظٍ بضاًت مً ؾىت 

  ؛2019 م٘ مُل٘ ؾىت %7اؾتهضاٝ مٗض٫ همى ؾىىي ٣ًضع بـــ 
                                                           

1 ٠  ،"2015-2005صعاؾت اكخهاصًت زالٌ الفترة : جلُُم خهُلت بغامج و مسُُاث الخىمُت في الجؼائغ" ،(2015)مكغي مدمض هانغ،ب٣ت الكٍغ

إلhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120مضازلت ،  يمً مجلت الا٢خهاص ؤلاؾالمي الٗاإلاُت ،اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ش ؤلَا :  جاٍع

 .12: ، م28/10/2018

.15-10: ، م م2014، بىابت الىػٍغ ألاو٫ ماي مسُِ عمل الخىىمت لخىفُظ بغهامج عئِـ الجمهىعٍت
2
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 مىانلت الاؾدشماع في البيُت الخدخُت؛ 

  جدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت للؿ٩ان م٘ التر٦حز ٖلى الؿ٨ً والتربُت والصخت الٗمىمُت، وؤلامضاص بكب٨ت

 ال٨هغباء والٛاػ؛

  ٕالا٢خهاصي بُٛت الخدغع مً الخبُٗت للمدغو٢اث، والاَخمام ؤ٦ثر ب٣ُا ٘ بُٖاء ؤَمُت بالٛت للخىَى

ُٟت؛  الٟالخت والخىمُت الٍغ

  جسٌُٟ وؿبت البُالت مً زال٫ اؾخدضار مىانب للكٛل ظضًضة؛ 

 ت ً اإلاىاعص البكٍغ لت، وبُٖاء ؤَمُت زانت لخ٩ٍى ً الُض الٗاملت اإلاَا . الٗمل ٖلى جدؿحن ج٩ٍى

م ٧ل ما جم حؿُحٍر لهظا البرهامج بال ؤهه انُضم بإػمت جغاظ٘ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث م٘ مُل٘ ؾىت   خُض 2015ٚع

 ، َظا 2014 صوالع ؾىت 96.29 بٗضما ٧ان ًبلٜ 2015 صوالع ؾىت 49.49بلٜ مخىؾِ ؾٗغ بغمُل الىِٟ 

ت وبلٛاء زُِ  التراظ٘ خخم ٖلى الضولت اجساط ؾُاؾت جغقُض الى٣ٟاث، خُض جم ججمُض ٧ل البرامج الاؾدشماٍع

م٨ً مالخٓت طل٪ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي : الخىمُت، وازخل الخىاػن في اإلااقغاث الا٢خهاصًت ٍو

 (2017-2014)زالٌ الفترة  للجؼائغ  ؤَم اإلااقغاث الاكخهاصًت اليلُت :(IV-9)الجضٌو 

 2017 2016 2015 2014 الىخضة معلىمـــــــــاث
 173,9 166,0 172,3 213,5 ملُاع صوالع الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي

 1,3 3,5 3,8 3,8 % مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي
 1,3 2,9 5,0 5,6 % همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٚحر الهُضعو٦غبىوي 

ــــت  ــ ــ ــ  11,7 11,5 11,2 10,6 % البُالــ
ـــم ــ ــ  4,8 6,4 4,8 2,9 % الخطخـ

 34,3 29,5 30,8 33,4  الىاجج اإلادلي% بظمالي ؤلاًغاصاث
 37,3 43,5 46,6 41,3  الىاجج اإلادلي% بظمالي الى٣ٟاث

 18,3 21,0 8,8 8,0  الىاجج اإلادلي% الضًً الخ٩ىمي ؤلاظمالي
 2,5 2,5 1,8 1,7  الىاجج اإلادلي% الضًً الخاعجي

 11,9- 16,9- 16,6- 4,4-  الىاجج اإلادلي% محزان الخؿاب الجاعي 
 19,5 22,5 28,4 33,5 ؤقهغ الىاعصاث بظمالي الاخخُاَُاث

 1,1 0,9 0,4- 0,7  الىاجج اإلادلي% الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ
 / 2,0- 4,3- 2,1  % ؾٗغ الهٝغ الٟٗلي الخ٣ُ٣ي

 52.51 40.68 49.49 96.29 صوالع مخىؾِ ؾٗغ بغمُل البترو٫ الخام صوالع
غ : اإلاهضع  .2017، 2016لؿىتي FMI) )نىضو١ الى٣ض الضوليمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

 ملُاع صوالع، 6.3 ب٣ُمت 2016و 2015 مُُٗاث الجضو٫ جبحن اهسٟاى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بحن ؾىتي 

ذ 2017 ؾىت %11.7هدُجت اهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، واعجٟإ في وؿبت البُالت لخهل بلى  ،و٢ض ٖٞغ

اصاث مخظبظبت لخهل بلى  ، وخؿب مُُٗاث نىضو١ الى٣ض الضولي ٢ض 2017 ؾىت %4.8مٗضالث الخطخم ٍػ

واظهذ الجؼاثغ جدضًاث ٞغيها َبٍى ؤؾٗاع الىِٟ زال٫ الؿىىاث ألاعرٗت ألازحرة، ٣ٞض ج٣لهذ الاخخُاَاث 
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مً الىاجج اإلادلي بؿبب جغاظ٘ ؤلاًغاصاث %16اإلاالُت للضولت وػاص عجؼ اإلاالُت الٗامت بلى ال٠ًٗ لُهل بلى 

 هدُجت جغاظ٘ الهاصعاث 2017ؾىت  (%11.9-)، وسجل محزان الخؿاب الجاعي عجؼا ٢ضع بــــ 2015ؾىت 

م مما خ٣٣خه الضولت مً يبِ مالي زال٫ ؾىت  لى الٚغ  بال ؤن ه٣ٟاتها ج٣لهذ بؿب 2017الهُضعو٦غبىهُت ٖو

بجبإ ؾُاؾت جغقُض الى٣ٟاث وج٣لُو ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى الاؾدشماع والخجهحز ، وب٣ي عجؼ اإلاالُت الٗامت 

. مغجٟٗا ومخ٨غعا زانت م٘ مداولت الضولت مى٘ الضًً الخاعجي الظي قهض جغا٦ما في الؿىىاث الشالزت ألازحرة 

  هدُجت الهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث قهض اليكاٍ الا٢خهاصي جباَإ بك٩ل ٖام، ٣ٞض جغاظٗذ 

ت بضء مً ؾىت   (2017-2014) زال٫ الٟترة %21.55، لدسجل اهسٟايا ٢ضع بـــ 2014الىاعصاث الجؼاثٍغ

والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى ٢غاع الجؼاثغ جسٌُٟ ٞاجىعة الاؾخحراص في بَاع اجبٗاَا لؿُاؾت الخ٣ك٠ زانت بٗض 

 في هٟـ الٟترة، % 44.72جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ ، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للهاصعاث التي بلٛذ وؿبت اهسٟايها 

٩ي، ؤنبذ ٌسجل عجؼا 1.48 بدىالي 2014ؤما اإلاحزان الخجاعي بٗضما ٧ان ٌسجل ٞاثًا ؾىت   ملُاع صوالع ؤمٍغ

٩ي ٖام ٢11.19ضع بدىالي  : ، والك٩ل اإلاىالي ًىضر طل٪2017ملُاع صوالع ؤمٍغ

 (2017-2014)الهاصعاث، الىاعصاث واإلاحزان الخجاعي للجؼائغ زالٌ الفترة اإلامخضة جُىع : (IV-7)الكيل 

 

: مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مُُٗاث ٖلى مُُٗاث مً: اإلاهضع

جي لالٖالم آلالي والاخهاء - ت الٗامت للجماع٥، اإلاغ٦ؼ الَى ، مخاح ٖلى 2017ؾىت : ، اخهاثُاث الخجاعة الخاعظُت في الجؼاثغ، ٞترة (CNIS)اإلاضًٍغ

شhttpwww.douane.gov.dzpdfr_periodiqueAnn%C3%A9e%202017.pdf:الخِ إل ٖلُه بخاٍع  .05 ، م 30/10/2018: ، جم الَا

 2017معضٌ البُالت في الجؼائغ ملاعهت ببعٌ الضٌو العغبُت لؿىت : (IV-10)حضٌو عكم اٌ

ذ  ؤلاماعاث مهغ اإلاغغب جىوـ الجؼائغ البلض  العغاق ألاعصن الؿعىصًت الؿىصان الىٍى

معضٌ 

البُالت 

11.7% 15.4% 9.3% 12.1% 1.7% 2.1% 12.7% 5.5% 14.9% 8.2% 

 البى٪ الضولي: اإلاهضع
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 هدُجت الاؾدشماعاث اإلابرمجت %1.7مً زال٫ الجضو٫ ًخطر بإن ؤلاماعاث ٧اهذ لها ؤ٢ل وؿبت للبُالت بلٛذ 

ذ بيؿبت  ىض م٣اعهت مٗض٫ البُالت لضي الجؼاثغ الظي بلٜ %2.1وألاظىع اإلاغجٟٗت ٞحها جلحها ال٩ٍى ، ٖو

بب٣ُت الضو٫ الٗغبُت ًخطر ؤجها ؤ٢ل مً جىوـ وألاعصن والؿىصان وختى مهغ،ٞاعجٟإ البُالت بخىوـ 11.7%

 ٌٗىص بلى جباَا عجلت ؤلاهخاط هدُجت الايُغاب في البالص، %30مشال زانت بحن خاملي الكهاصاث ؤ٦ثر مً 

باإلا٣ابل َىا٥ صو٫ جخٟى١ ًٖ الجؼاثغ بخد٤ُ٣ مٗضالث بُالت مىسًٟت ٧الؿٗىصًت والٗغا١ واإلاٛغب بؿبب  

اعجٟإ ٞغم الٗمل وحصجُ٘ ال٣ُإ الخام ٖلى الاؾدشماع، واهٟخاخها ٖلى الٗالم الخاعجي وؤصائها 

ا في مٗالجت مك٩ل البُالت .  الا٢خهاصي الجُض الظي ؤخغػ ج٣ضما ملخْى

IV-1- 1-3 2019 آفاق الىمىطج الاكخهاصي الجضًض مع بضاًت ؾىت 

-2016(ألاػمت اإلاالُت ألازحرة الىاججت ًٖ نضمت الىِٟ، خخمذ ٖلى الضولت بظغاء يبِ مالي زال٫ الٟترة 

اصة  نُاٚت همىطط الىمى الجؼاثغي، ) 2017 لت ألاظل إٖل خُض وانلذ الٗمل ٖلى اهتهاط بؾتراجُجُت ٍَى

وجىمُت ا٢خهاص الُا٢ت وحصجُ٘ وجغ٢ُت الهاصعاث زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث لهىاٖت ا٢خهاص ٦ُٟل بالخض 

جُا مً الخبُٗت بلى اإلادغو٢اث مً زال٫ صٖم الخىمُت والىمى وحصجُ٘ الاؾدشماعاث ومىانلت صٖمها  جضٍع

ضلذ بؾتراجُجُتها في مجا٫ الؿُاؾت الى٣ضًت وؾمدذ بةوكاء ؾى١ ل٣ٗىص الٗمالث  للخىمُت الٟالخُت ، ٖو

 وجدؿً مخىؾِ ؾٗغ بغمُل الىِٟ الظي ٢اعب 2017ألاظىبُت آلاظلت، ورٗض الِؿغ اإلاالي م٘ بضاًت ؾىت 

صوالع، ٖضلذ الؿلُاث بؾتراجُجُتها ال٩لُت ال٣هحرة ألاظل، واٖخمضث محزاهُت جىؾُٗت م٘ مُل٘ ؾىت 52.51

ؼ الىمى وجىؾُ٘ زل٤ مىانب الكٛل، وخكض مىاعص بياُٞت الػمت في الؿى١ اإلاالُت الضازلُت 2018  بُٛت حٍٗؼ

وحكضًض ال٣ُىص ٖلى الاؾخحراص، ومً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػهاث اإلاالُت ؤنبدذ ج٨ٟغ في اؾخئىاٝ ٖملُت 

 ومغاظٗت الؿُاؾت 2022،مً ؤظل اؾخٗاصة الخىاػهاث الٗامت م٘ مُل٘ 2019الًبِ اإلاالي م٘ بضاًت ؾىت 

٘ همى ال٣ُإ الهىاعي مً زال٫ ج٨ش٠ُ البرامج التي جضٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة  الهىاُٖت بُٛت حؿَغ

٘ الا٢خهاص الجؼاثغي وجدؿحن ؤصاثه وفي َظا الهضص ٢ض اؾخٟاصث  واإلاخىؾُت التي حؿاَم في بصاعة وجىَى

 ملُىن ؤوعو بحن 148الجؼاثغ ٦شحرا في مجا٫ الكغا٦ت م٘ صو٫ الاجداص ألاوعوعري مً مؿاٖضاث مالُت ونلذ بلى 

ؼ مكاع٦ت اإلاىاَىحن في (2017-2014 )ؾىتي ، اؾخٟاصث مجها في بنالح ؾى١ الٗمل وزل٤ ٞغم الكٛل، وحٍٗؼ

. 1الخُاة الٗامت بياٞت بلى بنالح الٗضالت

٘ ا٢خهاصَا مً زال٫ بىاء همىطط ا٢خهاصي ظضًض جُمذ مً زالله بلى جد٤ُ٣  حؿعى الجؼاثغ ظاَضة بلى جىَى

٘ الهاصعاث وج٣لُو الٟاع١ بُجها وبحن الىاعصاث زاعط  مٗض٫ همى زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث، حهضٝ بلى جىَى

                                                           
1
 European Commission(2018), European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Algeria, 

Available on line at:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/algeria_en, 

Retrieved the 02/11/2018 ,p:10. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/algeria_en
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ل همى ا٢خهاصي مدؿإع وؤ٦ثر اؾخضامت، ل٨ً جل٪ الؿُاؾاث ال٣هحرة ٢ض  اإلادغو٢اث مً ؤظل صٖم جمٍى

جاصي بلى بٌٗ اإلاساَغ ٧الًٍٛى الخطخمُت زانت وؤن ؤؾبابها في الجؼاثغ حٗىص بلى الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الٗام 

.   التي ج٠٣ ٦ٗاث٤ ؤمام جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة

ت ال٣اصمت وطل٪  الهضٝ ألاؾاسخي لظل٪ الىمىطط َى جم٨حن الجؼاثغ مً الخدى٫ بلى صولت هاقئت في جهاًت الٗكٍغ

 : 1مً زال٫ جسُي زالر مغاخل للىمى هي

هي مغخلت ًخم مً زاللها جد٤ُ٣ ٧ل اإلااقغاث ال٣ُاُٖت وعٞٗها بلى : (2019-2016)مغخلت ؤلاكالع-1

اث اإلاؿتهضٞت، وتهُئت ْغوٝ مىار الاؾدشماع مً ؤظل الاهُال١ هدى الخهضًغ، وج٣لُو عجؼ اإلاحزاهُت؛  اإلاؿخٍى

، واؾخضعا٥ : (2025-2020)مغخلت الخدٌى -2 ًخم مً زاللها بهجاػ وجد٤ُ٣ ما جم  اؾتهضاٞه في مغخلت ؤلا٢إل

 جإزغ الا٢خهاص؛

في َظٍ اإلاغخلت ٌؿخُٟض الا٢خهاص مً اؾخٛال٫ ٧ل ال٣ضعاث الاؾخضعا٦ُت : (2030-2026)مغخلت الاؾخلغاع-3

ُٟها الؾخ٣غاٍع . اإلاترا٦مت و٧ل اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت مً ؤظل جْى

خهل جإزحر في اهُال٢ت َظا الىمىطط هٓغا للهضماث الىُُٟت التي خلذ باال٢خهاص الجؼاثغي هدُجت جغاظ٘ 

 ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ،

ومً ؤظل الىنى٫ بلى ؤَضاٞها ٖلحها خخما اإلاغوع بمغاخل الىمى الؿاب٣ت الظ٦غ، وجل٪ ألاَضاٝ مخمشلت ؤؾاؾا 

: 2في

بُت الٗاصًت ختى حؿخُُ٘ حُُٛت ه٣ٟاث الدكُٛل؛ -   جدؿً في ؤلاًغاصاث الًٍغ

 ؛(2030-2020) ٖلى َى٫ الٟترة %6.5 جد٤ُ٣ همى للىاجج اإلادلي زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث ٣ًضع بــ  -

٘ صزل الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بــ  - مغة، والاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُإ الٟالحي مً ؤظل 2.3 بياٞت بلى ٞع

٘ الهاصعاث؛  جد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي وجىَى

لُت مً خُض ال٣ُمت اإلاًاٞت لخيخ٣ل مً  -  %10 بلى 2015 ؾىت %5.3الاَخمام بمًاٖٟت الهىاٖت الخدٍى

 .2030مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي م٘ مُل٘ ؾىت 

                                                           
، مخاخت ٖلى  جىنُاث إلاىاحهت ألاػمت وجدلُم ؤلاكالع6: الىمىطج الاكخهاصي الجضًض، (2018)ٖبض الىَاب بى٦غوح1

إلhttp://aljazairalyoum.com:اإلاى٢٘ ش ؤلَا  . 02/11/2018: جاٍع
2
Le nouveau model de croissance(synthèse)(2016) , http://aljazairalyoum.comConsulté le : 03/11/2018 ,p :02. 

http://aljazairalyoum.com/
http://aljazairalyoum.com/
http://aljazairalyoum.com/
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ت بؿبب جًاء٫ مىاعصَا اإلاالُت، لظا هي مجبرة ٖلى  ؾخىاظه الضولت ٖضة جدضًاث في مؿحرتها الخىمٍى

البدض ًٖ جضابحر إلهجاح بغهامجها وجسُي الٗغا٢ُل وججؿُض زُُها ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً زال٫ 

: 1الاَخمام بما ًلي

  ال٣ُام بةنالح ٨َُلي ٖم٤ُ، ومىا٦بت الخُىعاث الخانلت في الٗالم، وزل٤ قٗب بهخاظُت ظضًضة

غ الُا٢اث اإلاخجضصة؛  ٦خٍُى

 جدٟحز الٗمل اإلا٣اوالحي وبُٖاثه ؤَمُت ؤ٦بر؛ 

 غ ؾى١ عئوؽ ألامىا٫، وبنالح الىٓام البى٩ي؛  جٍُى

 الهاصعاث؛ ٘ هغهخه، وجىَى  الاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُإ الٟالحي ٖو

 بُٖاء ؤَمُت ؤ٦ثر ل٣ُإ الؿُاخت باٖخباٍع مىلضا للثروة؛ 

 ً؛  مىذ ٣ٖىص اإلال٨ُت للٟالخحن واإلاؿدشمٍغ

 اؾخٛال٫ الُا٢اث البضًلت ٦مهضع للُا٢ت، ؤو الٛاػ لبٗض اليكاٍ الا٢خهاصي؛  

م٨ً  م مً الجهىص اإلابظولت جب٣ى وؿبت الدكُٛل في جغاظ٘ مً ؾىت ألزغي وزانت ٖىض ؤلاهار ٍو ٖلى الٚغ

: مالخٓت طل٪ الٟغ١ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي

 ٌ  2018-2008الدكغُل والبُالت في فئت الكباب و خؿب الجيؿحن للفترة مً : (IV-11)الجضو

 
وؿبت البُالت عىض  الؿىىاث

 %الظهىع 

وؿبت البُالت عىض 

 %ؤلاهار

وؿبت الدكغُل 

 %عىض الظهىع 

وؿبت الدكغُل 

 %عىض ؤلاهار

وؿبت البُالت عىض الكباب مً 

 % ؾىت24 بلى 16

2008 10,1 17,4 62 11,6 23,8 

2009 8,6 18,1 62,8 11,4 21,3 

2010 8,1 19,1 63,3 11,5 21,5 

2011 8,4 17,2 59,8 11,8 22,4 

2012 9,6 17 61,3 13,1 27,5 

2013 8,3 16,3 63,7 13,9 24,8 

2014 9,2 17,1 60,1 12,3 25,2 

2015 9,9 16,6 60,2 13,6 29,9 

2016 8,1 20,0 61,2 13,3 26,7 

2017 9,4 20,7 60,0 13,5 28,3 

2018 9,0 19,5 60,7 13,4 26,4 

جي لإلخهاء: اإلاهضع   ONSالضًىان الَى

مً الجضو٫ ًخطر بإن وؿبت البُالت جغجٟ٘ لضي ٖىهغ ؤلاهار والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى ؤن ٚالبُت اليؿاء     

ال ٨ًملً صعاؾتهً لٓغوٝ اظخماُٖت ؤو ٖاصاث وج٣الُض وجب٣ى وؿبت البُالت مغجٟٗت ٖىض الكباب بحن ؾً 
                                                           

إلhttp://sahafaty.net/news8674312.htm:مبخى٫ ٖبض الغخمان، الجؼاثغ ال حِٗل ؤػمت مالُت، ٖلى اإلاى٢٘ 1 ش ؤلَا  .05:،م03/11/2018: جاٍع

http://sahafaty.net/news8674312.htm
http://sahafaty.net/news8674312.htm
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ؾىت زانت لخاملي الكهاصاث هٓغا لٗضم جىا٤ٞ الكهاصاث م٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل،بياٞت بلى  (16-24)

جحن الجضص غ لضي الخٍغ ٠ُ التي ال جخٞى  . اقتراٍ الخبرة اإلاهىُت ٖىض الخْى

ان الجؼاثغ ٦بحرا مً ؤظل جُب٤ُ زُِ الىمىطط الجضًض هٓغا للهٗىباث التي ؾخىاظهها، لظا ٖلحها  ب٣ى َع ٍو

جضاع٥ الى٣اثو في الىمىطط وججىب لٗىت اإلاىاعص في اهُال٢تها الا٢خهاصًت واٖخماص الخسُُِ الاؾتراجُجي ألن 

ت حؿعى بلى ؤلانالح الجظعي  ٘ بطا ما ؾهغث ٖلى طل٪ ٦ٟاءاث بكٍغ . مىار الجؼاثغ ؤَال للخٛحر والخىَى

IV-2 واكع الاؾدثماع في البيُت الخدخُت في الجؼائغ 

٪ الىمى الا٢خهاصي،   حٗخبر البيُت الخدخُت بخضي الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي حؿاَم و بك٩ل ٦بحر في صٖم و جدٍغ

وظلب الاؾدشماعاث اإلادلُت و ألاظىبُت، و ٢ض ؤزظث مٟهىما واؾٗا و ازخلٟذ وظهاث الىٓغ في بُٖاء مٟهىم 

. لها

IV-2– 1 الاؾدثماع في البيُت الخدخُت 

، مً زال٫ اإلاؿاَمت في صٖم ٧اٞت ال٣ُاٖاث 1جلٗب البيُت الخدخُت صوعا مهما في الخدىالث اإلاجخمُٗت

حر ٞغم الٗمل لألٞغاص، وحؿمذ بخ٣ضًم الخضماث الاظخماُٖت اإلاهمت ٧الى٣ل والُغ٢اث  الا٢خهاصًت وجٞى

ت، وله  غ البيُت الخدخُت ًلٗب صوعا باعػا في جدضًض الخىمُت الا٢خهاصًت الخًٍغ واإلاؿدكُٟاث واإلاضاعؽ، ٞخٍُى

غ ؤي بلض ٗالُت م٣ضمي الخضماث، وجٍُى ، ٢ض قهضث الجؼاثغ في 2صوع ال ٚجى ٖىه في مِٗكت الؿ٩ان و٦ٟاءة ٞو

ا، و٢ض ؤ٦ضث صعاؾت ٢ام بها  حَر َظا الجاهب مازغا اؾدشماعاث ملمىؾت في البيُت الخدخُت للُغ٢اث واإلاباوي ٚو

ٖلى ؤن ؤلاهٟا١ الٗام في البيُت الخدخُت والىمى الا٢خهاصي في  (2018مدمض مضًاوي، ٦ما٫ مدلي، )٧ل مً

الجؼاثغ لهما ٖال٢ت بًجابُت، بمٗجى ؤن ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت ٌؿاَم في الىمى الا٢خهاصي، ٖلى اإلاضي 

ل وختى ال٣هحر ،و٢ض ٖملذ الخ٩ىمت ٖلى اجساط ٖضة جضابحر في البيُت الخدخُت مً زال٫ ٣ٖىص الكغا٦ت 3الٍُى

ؼ ؤ٦بر  .    إلاىار الاؾدشماع في مجا٫ الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام،وبظل٪ ًخم حٍٗؼ
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IV-2- 1-1  مفهىم الاؾدثماع في البيُت الخدخُت

 و طل٪ لإلقاعة بلى الُغ١ و الجؿىع و زٍُى 1927جم اؾخسضام مهُلر البيُت الخدخُت مىظ ٖام 

ت الضاثمت الالػمت للضٞإ ،الؿ٨٪ الخضًضًت و ألاقٛا٫ اإلامازلت اإلاُلىبت لال٢خهاص  ًٞال ًٖ اإلايكأث الٗؿ٨ٍغ

، ٞاإلهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت زانت في الضو٫ الىامُت ٌٗخبر الغاعي ألاو٫ لخ٣ضًم الخضماث، 1ًٖ البالص

اهُال٢ا مً ؤلاهٟا١ الٗام الاؾدشماعي الظي ًمى٫ مً زال٫ مىاػهتها، و َظا ألن ٖملُاث الاؾدشماع جدخاط 

. ؤمىا٫ ضخمت ال ٌؿخُُ٘ ال٣ُإ الخام جمىحها 

ت اإلااع٦ؿُت ٖلى ؤن طل٪ اإلاهُلر ٌكحر بلى ظمُ٘ ٢ىي ؤلاهخاط التي حك٩ل ألاؾاؽ  تها الىٍٓغ و ٢ض ٖٞغ

غ ( Ahmed ZAKANE ,2009,P :29)اإلااصي للمجخم٘ ، ٞالبيُت الخدخُت حٗخبر قٍغ ؤؾاسخي ال ٚجى ٖىه لخٍُى

اٍ ، الى٣ل،  لى الٞغ ؤي ا٢خهاص ألهه يغوعي بؿبب جإزحٍر ٖلى ال٨ٟاءة وهمى ألاوكُت الا٢خهاصًت ألازغي، ٖو

التي ؤنبدذ ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الىظىص البكغي، خُض ٌؿخدُل جسُل ٖالم بضون ...الاجهاالث  الُا٢ت و اإلاُاٍ

ت لٗملُت الخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت، ؾىاء في 2جل٪ اإلاغا٤ٞ خُض ؤن البيُت الخدخُت حٗخبر حجغ الؼاٍو

ا٢خهاصًاث الضو٫ اإلاخُىعة ؤو الضو٫ الىامُت ، ٞمً الىاخُت الا٢خهاصًت هي ٖباعة ًٖ مكغوٖاث جخُلب بيُت 

لت ألاظل ج٣ضم حؿهُالث و زضماث حؿخسضم في ؤلاهخاط و اإلاِٗكت ٦إهابِب الٛاػ و زٍُى  َىضؾُت ٍَى

ؤما اظخماُٖا جخمشل في ٧ل ما ًخٗل٤ بالخٗلُم و الصخت و ؤلاؾ٩ان، ٞهي حؿاَم في جىؾُ٘ الدجم 3الاجهاالث 

اصة ؤلاهخاظُت و ؤلاهخاط ، و لألهٓمت اإلااؾؿُت و اإلاالُت جإزحر  الٟٗا٫ لؿى١ الٗمل و ؤؾىا١ الؿل٘ ، و بالخالي ٍػ

مباقغ ٖلى ال٨ٟاءة الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت للبيُت الخدخُت، ألن َظٍ ألازحرة لها صاثما بٗض خ٩ىمي و ؤًًا 

،ٞمىيٕى البيُت الخدخُت ٌٗض ؤخض اإلاك٨الث التي جىاظه (Rémy Prud’homme,2004,p :01)بٗض زام 

الىمى الا٢خهاصي في البلضان الىامُت، لظا ٞهي حؿخسضم ؤمىالا ضخمت جسههها مً ؤظل ظلب ج٣ىُاث 

غ  حر بَاع ٖمل مضٖم ماصًا مً ؤظل جٍُى مخُىعة للجهىى بظل٪ ال٣ُإ، لظا ٌٗخبر صوع الضولت مهم في جٞى

 .البيُت الخدخُت
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IV-2- 1-2  ؤهىاع البيُت الخدخُت 

٤ جؼوٍضَا بالٗضًض مً  جلٗب البيُت الخدخُت صوعا مهما في صٖم ٧اٞت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ًٖ ٍَغ

م اج٣ٟىا  م ازخالٝ ؤ٩ٞاَع ٘ الخىُٟظًت و الدكُٛلُت، وهي حك٩ل ؤهىاٖا ٖضًضة ، ل٨ً الا٢خهاصًحن  ٚع اإلاكاَع

خحن مً البيُت الخدخُت و هي : 1ٖلى زٍُى ٖامت جدضص مجمٖى

:  اإلاجمىعت ألاولى

 حكمل الهُا٧ل الهىضؾُت و اإلاٗضاث و اإلاغا٤ٞ اإلاٗمغة، و جًم البيُت ألاؾاؾُت اإلااصًت، اإلاغا٤ٞ الٗامت مشل 

الُا٢ت ال٨هغباثُت، و الٛاػ اإلاى٣ى٫ بىاؾُت ألاهابِب للمباوي الؿ٨ىُت، و الاجهاالث الؿل٨ُت و الالؾل٨ُت، 

اصة بلى ألاقٛا٫ الٗامت و التي حكمل الؿضوص ، و ؤقٛا٫ ال٣ىىاث الٗامت مً ؤظل الغي ، و بمضاصاث اإلاُاٍ، ٍػ

ٗت، هاَُ٪ ًٖ ٢ُاٖاث الى٣ل ألازغي مشل الؿ٨٪ الخضًضًت ، و اإلاىاوي و الى٣ل الجهغي و الُغ١ زانت الؿَغ

غ زضماث ٖامت حٗؼػ اليكاٍ الا٢خهاصي . و اإلاُاعاث، ٩ٞلها جٞى

:  اإلاجمىعت الثاهُت

اًت الصخُت و اإلادا٦م و اإلاخاخ٠ و اإلاؿاعح   البيُت ألاؾاؾُت الاظخماُٖت و جًم في الٛالب الخٗلُم و الٖغ

ت ألاولى ٞهي حٗمل ٖلى حصجُ٘ اإلاٗاًحر الصخُت و الخٗلُمُت و الخضاث٤ الٗامت، ولها هٟـ ألاَمُت ٧اإلاجمٖى

ا للمؿخسضمحن ًمشل ؤخض الخدضًاث ال٨بحرة التي جىاظه ٖملُت و حَر ملُت جٞى ت ٖو الش٣اُٞت للؿ٩ان، ٞهي يغوٍع

اصة ؤلاهخاط و ؤلاهخاظُت و ج٣لُل الهضع في اإلاىاص ألاولُت ، و جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط،  الخىمُت ، ٞمً الهٗب ٍػ

جي ؤو جىؾُ٘ الخجاعة الخاعظُت ، م٘ الخهضي  ٘ مهاصع الضزل الَى بياٞت بلى جىؾُ٘ الؿى١ الضازلُت م٘ جىَى

اصة  اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي جاصي بلى ٍػ للىمى الؿ٩اوي و الخس٠ُٟ مً ال٣ٟغ، ؤٚلب الضعاؾاث جا٦ض بإن ٍػ

٘ مٗضالث  البيُت الخدخُت ٞهي ٖىهغ خُىي في الىمى الا٢خهاصي و الخىمُت اللظان ًمشالن الخُىة ألاولى في ٞع

. اإلاِٗكت

IV-2- 1-3  البيُت الخدخُت والىمى الاكخهاصي 

ت مً   الاؾدشماع في البيُت الخدخُت ٌٗخبر ؤخض مخُلباث الخىمُت الكاملت واإلاؿخضامت، ووظىص بيُت جدخُت ٢ٍى

ؼ الىمى،ٞالبيُت الخدخُت جمشل الٗمىص ال٣ٟغي للخُاة الُىمُت  ض مً الاؾدشماعاث ألاظىبُت وحٍٗؼ قإهه ظلب اإلاٍؼ

ت ٦بحرة وؤن  وهي حٗض ع٦حزة اليكاٍ الا٢خهاصي، و٢ض ؤقاعث صعاؾاث البى٪ الضولي بلى ؤن الٗالم ًخدًغ بؿٖغ

ت ألامغ الظي ٌؿخىظب  ؤ٦ثر مً هه٠ ؾ٩ان ال٨غة ألاعيُت ؤنبدىا ٌِٗكىن في اإلاضن واإلاىا٤َ الخًٍغ

الاَخمام ؤ٦ثر بالبيُت الخدخُت التي حٗض ؤخض اإلا٣ىماث الغثِؿُت في الىجاح الا٢خهاصي ألي صولت و بةم٩اجها 
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ل ؤ٦ثر مً ؤهىإ الاؾدشماع ألازغي، ومً ؤبغػ الضعاؾاث الخضًشت التي  جدٟحز ؤلاهخاط الا٢خهاصي ٖلى اإلاضي الٍُى

ال٢تها بالىمى الا٢خهاصي ًىظض همىطط باعو  الظي اٖخبر ؤن  (Barro،1990)جىاولذ مىيٕى البيُت الخدخُت ٖو

اليكاَاث الخ٩ىمُت هي مهضع للىمى  الضازلي خُض ًم٨جها قغاء ظؼء مً ؤلاهخاط الخام وحؿخٗمل 

اتها مً ؤظل ٖغى الخضماث الٗمىمُت مجاها بلى اإلاىخجحن الخىام، وبهظا حؿاٖض اإلااؾؿاث ٖلى  مكتًر

همىطط ًٟؿغ الخإزحر ؤلاًجاري لإلهٟا١ الٗام لِـ باعو ، ٣ٞض ناٙ الا٢خهاصي 1الاؾدشماع ؤ٦ثر لخد٤ُ٣ الىمى

ٖلى مؿخىي اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٞدؿب بل ؤًًا ٖلى مؿخىي مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، و٢ض ؤياٝ بلى 

ا ٦مخٛحر مٟؿغ لىمى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بلى ظاهب ٧ل مً الخ٨ىىلىظُا،  الىمىطط الى٣ٟاث الخ٩ىمُت واٖخبَر

عؤؽ اإلاا٫ والٗمل، مً زال٫ َظا الىمىطط اَخم الا٢خهاصي باعو ؤ٦ثر بيكاٍ الخ٩ىمت اإلاخمشل باإلهٟا١ ٖلى 

٨غجه في طل٪ هي ؤن الى٣ٟاث اإلاىظهت للبيُت الخدخُت ججٗل  الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ الٗام في البيُت الخدخُت، ٞو

ٗخمض همىطظه ٖلى صالت ؤلاهخاط 2مً اليكاٍ ؤلاهخاجي ؤ٦ثر ٞٗالُت طاث اإلاغصوصًت الشابخت،  (Cobb-Dauglas)، َو

: باٖخماص الىمىطط الخالي

 

ٞهي Aجمشل عؤؽ اإلاا٫ الخام، ؤماKجمشل الى٣ٟاث الخ٩ىمُت و G ، و جمشل الىاجج الضازليy: خُض ؤن

مؿخىي الخ٨ىىلىظُا،  

٧ىن في حجمه ألامشل ي ( g/y)  بلى ؤن ؤلاهٟا١ الٗام َى مىخج وؤن حجم الخضزل الخ٩ىمباعو  جىنل همىطط 

ت للىاخض  :3مشلما ًبِىه الك٩ل اإلاىالي (dy/dg=1) إلاا ج٩ىن ؤلاهخاظُت الخضًت لإلهٟا١ الٗام مؿاٍو
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الدجم ألامثل للخضزل الخىىمي وؤلاهخاحُت الخضًت لإلهفاق العام :(IV-8)الكيل 

 
، م: اإلاهضع . 09: بً ٖؼة مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 ؤلاهٟا١ الغؤؾمالي ٌٗض مً ؤَم ألاصواث التي حؿاَم في همى الؿُاؾاث التي جخماشخى بك٩ل مٗا٦ـ م٘ 

الضوعاث الا٢خهاصًت والتي حٗض ٞٗالت في اإلاضي اإلاخىؾِ ، خُض ًم٨ً اؾخسضامه إلاىاػهت الخباَا في ألاوكُت 

الا٢خهاصًت الىاججت ًٖ الاهسٟاى في الُلب الضازلي ؤو الخاعجي، ٦ما ؤن جإزحر ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي ٖلى الىاجج 

، ٞدؿب ٦ُجز مدغ٥ الا٢خهاص 1اإلادلي ؤلاظمالي ًخإزغ بدؿغب ؤلاهٟا١ الغؤؾمالي ٖلى ق٩ل اصزاع ؤو اؾدشماع

. َى اؾدشماع الضولت، ألن له ؤزغ مًا٠ٖ ٖلى اإلاىاَىحن 

بلى ؤن ؤلاهٟا١ الٗام حهضٝ بلى زل٤ البيُت  الخدخُت ٧الُغ١ وؾ٨٪ الخضًض، وقب٩اث Barro ؤياٝ

والتي ج٩ىن ٖلى ق٩ل Positive externalities "الاجها٫، خُض ًسل٤ ما ٌٗٝغ بالخإزحراث الجاهبُت ؤلاًجابُت

اهسٟاى في مضة وج٩ال٠ُ الى٣ل، واهٟخاح وجىؾ٘ في حجم ألاؾىا١، وجأػع بحن ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت واعجٟإ 

بإهه بةم٩ان ؤي صولت مخ٣ضمت ؤو هامُت مً جدؿحن Barro،٠ًًُ 2ؤلاهخاظُت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫ والٗمل

.  مٗضالث الىمى الا٢خهاصي مً زال٫ الخد٨م في حجم ؤلاهٟا١ الٗام للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي

IV-2- 1-4 ل مكغوعاث البيُت الخدخُت في الجؼائغ  مهاصع جمٍى

لها،  ل البيُت الخدخُت ٖبء ز٣ُل ٖلى الضولت ألجها جدخاط بلى عئوؽ ؤمىا٫ ضخمت لخمٍى  حٗخبر ٖملُت جمٍى

ل البيُت الخدخُت في الجؼاثغ  مهاصع صازلُت وزاعظُت ،و َظا ما ؾِخم الخُغ١ بلُه . خُض ٌكمل جمٍى

                                                           
  :، ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى الىمى الا٢خهاصي، مىخضي ؤلاؾتراجُجُاث ألاعصهُٗلى اإلاى٢٘(2013)مسلض الٗمغي 1

jsf.org/sites/default/.../effect_of_gov_spending_on_growth_0.pd fإل ش ؤلَا  .08: ، م 23/03/2019:  جاٍع

  
،مجلت Granger، صعاؾت كُاؾُت وفم ؾببُت 2011-1997ؤزغ ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ ، (2015)مغابِ ٞىػي، هاصًت قُاب2

لى اإلاى37٘٢الٗضص –ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لألبدار والضعاؾاث  ش http://journals.qou.edu/index:  ، ظامٗت ٖىابت، الجؼاثٖغ  جاٍع

إل .  292:  ، م04/04/2019:ؤلَا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjIu5Pa0ZjhAhWwzYUKHZiiDqcQFjAGegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fjsf.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feffect_of_gov_spending_on_growth_0.pdf&usg=AOvVaw09eKSjSHLI-42bJTPjCL6d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjIu5Pa0ZjhAhWwzYUKHZiiDqcQFjAGegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fjsf.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feffect_of_gov_spending_on_growth_0.pdf&usg=AOvVaw09eKSjSHLI-42bJTPjCL6d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjIu5Pa0ZjhAhWwzYUKHZiiDqcQFjAGegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fjsf.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feffect_of_gov_spending_on_growth_0.pdf&usg=AOvVaw09eKSjSHLI-42bJTPjCL6d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjIu5Pa0ZjhAhWwzYUKHZiiDqcQFjAGegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fjsf.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feffect_of_gov_spending_on_growth_0.pdf&usg=AOvVaw09eKSjSHLI-42bJTPjCL6d
http://journals.qou.edu/index
http://journals.qou.edu/index
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ل الضازلُت - 1 مهاصع الخمٍى

ل الضازلُت و اإلاخمشلت ٖمىما في ؤلاًغاصاث الخ٩ىمُت ، و ؤلانضاع الى٣ضي، ؤو   جخمشل في ظمُ٘ مهاصع الخمٍى

ىت الٗمىمُت، و هي حٗخبر ؤًٞل مً اإلاهاصع الخاعظُت، هٓغا ألجها ال  ال٣غوى الٗامت الضازلُت ؤو ؤمىا٫ الخٍؼ

ل الضازلي للبيُت الخدخُت في الجؼاثغ  جخٗل٤ بإي َٝغ آزغ ؤظىبي، و ال جدمل الضولت ؤي ؤٖباء للضًً، و الخمٍى

 .ًسً٘ بلى ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت، هٓغا ألن حكُِض البيُت الخدخُت مً ن٣ٟاث ألاقٛا٫ الٗمىمُت

ل الخاعحُت- 2  مهاصع الخمٍى

اهاث و ال٣غوى التي جغص بلى الضولت مً الٗالم الخاعجي زانت في   وحكمل ظمُ٘ اإلاىذ و اإلاؿاٖضاث و ؤلٖا

ل اخخُاظاث البرهامج  ىُت لخمٍى غ الا٢خهاصًاث الَى ا في جىمُت وجٍُى م٨ً اؾدشماَع خالت ال٩ىاعر الُبُُٗت، ٍو

٤ هٓام البىث1ؤلاهماجي ل ٞو ،الظي ًخم باإلاكاع٦ت م٘ ال٣ُإ *،٧ال٣غوى و اإلاؿاٖضاث  الخاعظُت، ؤو الخمٍى

٤ ٖام ج٣ترخه الخ٩ىمت و ج٣ىم باإلقغاٝ ٖلُه وبصاعجه  الخام، خُض جخٗهض الكغ٦ت الخانت بةوكاء مٞغ

ٌ ٧ل الخ٩ال٠ُ التي جخدملها ؤزىاء مضة جىُٟظ اإلاكغوٕ مً زال٫ الغؾىم  واؾخٛالله إلاضة مُٗىت، و ًخم حٍٗى

والٗىاثض التي ٣ًىم بضٞٗها مؿخسضمي اإلاكغوٕ، و بٗض الاهتهاء مً مضة الامخُاػ حؿلمه بلى الضولت ب٩ل ٖىانٍغ  

غة لضي الخ٩ىمت ٘ جدخاط بلى ؤمىا٫ ضخمت ال ج٩ىن مخٞى  .ٞهى ٌؿاٖض الضولت ٖلى ب٢امت مكاَع

IV-2- 1-5مساهمة قطاعات البنية التحتية في الناتج الوطني اإلجمالي  

حؿاَم البيُت الخدخُت بهىعة مباقغة في ٖملُت الىمى الا٢خهاصي، ألن َىا٥ اعجباٍ ٢ىي بحن ؤلاهٟا١ ٖلى  

٘ مٗضالث  ب في ٞع ت، ٞالضولت التي جٚغ البيُت الخدخُت و الىمى الا٢خهاصي،و َظا ما ؤ٦ضجه ألاصبُاث الىٍٓغ

ا الا٢خهاصي البض لها مً الٗمل ٖلى حصجُ٘ اؾدشماعاتها الٗامت و الخانت في مكغوٖاث البيُت الخدخُت  2همَى

ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي ٌٗخبر مً ؤَم اإلا٩ىهاث طاث الخإزحر ؤلاًجاري في الُلب ال٨لي ، و مً زم الىمى الا٢خهاصي ، 

ٍغٞاإلهٟا١ الٗام في البيُت الخدخُت ًلٗب صوعا خاؾما في ؤصاء ؤي ا٢خهاص،  ، ٣ٞض اخخلذ 3وختى في جٍُى

باليؿبت إلااقغ البيُت الخدخُت في جغجِب الضو٫ الٗغبُت في جىاٞؿُت الا٢خهاصًاث  (04)الجؼاثغ اإلاغجبت الغابٗت 

                                                           
، م1 .                                                                                           54: ؤخمض ظابغ ؾالم،ؤخمض ظاؾم مدمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

٤ ال٣ُإ : (B.O.T)هٓام البىث* لها ًٖ ٍَغ ٘ البيُت الخدخُت، و التي ًخم جمٍى ٘ الخ٩ىمُت و زانت مكاَع ا للمكاَع َى ٖباعة ًٖ هٓاما اؾدشماٍع

 ، (Operate)، حكُٛل B، و ًغمؼ لها بالغمؼ (Build)بىاء: الخام، ؾىاء ٧ان طل٪ مدلُا ؤو ؤظىبُا، خُض جخم الٗملُت ٖلى زالر مغاخل مخخالُت هي

لOو ًغمؼ لها بالغمؼ  . (36: ؤخمض ظابغ ؾالم، ؤخمض ظاؾم مدمض، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالٍ،  م) T، و ًغمؼ لها بالغمؼ (Transfer)، و مغخلت الخدٍى
 ،(2012-2000)ؤزغ الاؾدثماع اإلادلي في مكغوعاث البيُت الخدخُت على الىمى الاكخهاصي في الؿىصان زالٌ الفترة ، (2016)مي مىسخى ؾلُمان ٖلي2

غي، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي17مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت،الٗضص  ُم ألاَػ إلhttp://scientific-journal.sustech.edu: ، ظامٗت الٖؼ ش ؤلَا :   ، جاٍع

 .26: ، م21/08/2018
، مجلت ٖلىم الا٢خهاص و الدؿُحر و الخجاعة، ؤلاهفاق العام في البنى  الخدخُت و الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، (2018) مدمض مضًاوي،٦ما٫ مدلي3

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي01، الٗضص 21اإلاجلض  ش ؤلَا  . 25:  ، م22/08/2018:  جاٍع

http://scientific-journal.sustech.edu/
http://scientific-journal.sustech.edu/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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غ الظي ؤنضٍع نىضو١ الى٣ض الٗغري في خحن اؾخدىطث اإلامل٨ت الٗغبُت 2017الٗغبُت لٗام  ، في الخ٣ٍغ

ملُاع 0.553)،  وبلٜ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الغؤؾمالي للجؼاثغ 1 صولت ٖغبُت22الؿٗىصًت ٖلى اإلاغ٦ؼ ألاو٫ مً ؤنل 

ت ٖلى الاؾدشماع  (صوالع م جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت ،ٞدؿب الهُئاث اإلاكٞغ ظا ٚع في الجؼاثغ "َو

غ الاؾدشماع  ىُت لخٍُى ،  2(A.N.D.I)الاؾدشماع خغ، مصج٘ و مًمىن، و َى قٗاع الى٧الت الَى

َغ٢اث، قب٨ت ال٨هغباء و الٛاػ، ) ملُاع صوالع في مجا٫ البيُت الخدخُت500خىالي و ٢ض اؾدشمغث الجؼاثغ 

خان  ، زال٫ الٗكغ ؾىىاث ألازحرة و ٢ض(ؾضوص، الغبِ باإلاُاٍ، مىاوئ و ٦ظا قب٩اث الهاج٠ الى٣ا٫ و الشابذ

 ،زهىنا و ؤجها جخمخ٘ 3الى٢ذ لالؾخٟاصة مً ٖاثضاتها زانت بطا اٖخمضث الضولت ٖلى آلُاث للخهى٫ ٖلحها

٘ البيُت الخدخُت  بمى٢٘ اؾتراجُجي مهم ٌؿاٖضَا ٖلى ظظب الكغ٧اث ألاظىبُت لالؾدشماع في مكاَع

 ً ٘ ، و ًم٨ً جىيُذ حٛحراث الاؾدشماع الٗام ممشلت بالخ٩ٍى ا مً اإلاكاَع ٧الى٣ل،الؿ٨ً و الُغ٢اث و ٚحَر

:  ؤلاظمالي لغؤؽ اإلاا٫ الشابذ و الىاجج اإلادلي في الجضو٫ اإلاىالي

ً ؤلاحمالي لغؤؽ اإلااٌ الثابذ في الجؼائغ للفترة : (IV-12)الجضٌو  -2012الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و الخىٍى

 ملُىن صًىاع حؼائغي : الىخضة2016

ً ؤلاحمالي لغؤؽ اإلااٌ الثابذالؿىت   (PIB )الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  (FBCF )الخىٍى

2012 4992400 16209600 

2013 5691000 16647900 

2014 6446700 17228600 

2015 7041700 16702100 

2016 7467300 17406800 
جي لإلخهاثُاث: اإلاهضع ، و بى٪ الجؼاثغ (الجؼاثغ)بُاهاث مجمٗت مً الضًىان الَى

اصة        ً عؤؽ اإلاا٫ الشابذ و الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ٞبًز مً الجضو٫ ًخطر ؤن َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن ج٩ٍى

ً ؤلاظمالي لغؤؽ اإلاا٫ الشابذ  ً ؤلاظمالي ٢ض حجم الخ٩ٍى اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ألن الخ٩ٍى ًاصي طل٪ بلى ٍػ

لغؤؽ اإلاا٫ الشابذ ٌٗض اإلا٩ىن الغثِسخي لالؾدشماع و ٌٗخمض ٦إخض اإلااقغاث الضالت ٖلى مضي هجاح ؤي ا٢خهاص 

ٞالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ًخإزغ بذجم الاؾدشماعاث اإلاترا٦مت، ٩ٞلما ػاص حجم ، 4في ظظب عئوؽ ؤمىا٫ الاؾدشماع

 ملُىن صًىاع ظؼاثغي 16الاؾدشماعاث ٧لما او٨ٗـ طل٪ بًجابُا ٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي خُض ؤهه اهخ٣ل مً 

                                                           
إلwww.amf.org.ae/sites/default:، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2017نىضو١ الى٣ض الٗغري، جىاٞؿُت الا٢خهاصاث الٗغبُت، الٗضص الشاوي، 1 ش ؤلَا :  جاٍع

 .38: ، م 22/08/2018

، م ً، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .88: مىهىعي الٍؼ 2 

إل ش ؤلَا .03:،م22/08/2018: ، جاٍع https://elmaouid.com : على الموقع
3
 

غ4 ً ؤلاحمالي لغؤؽ اإلااٌ الثابذ في الجؼائغ للفترة ،(2018)ؾاخلي لَؼ ، (2016-1990) جدلُل العالكت الؿببُت بحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و الخىٍى

: ، الجؼاثغ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي1955 ؤوث 20، ظامٗت 01:، الٗضص06، مجلت الباخض الا٢خهاصي، اإلاجلض(VAR)باؾخسضام جلىُت ؤقعت الاهدضاع الظاحي

https://www.asjp.cerist.dzإل ش ؤلَا  .69: ،م 23/08/2018:  جاٍع

http://www.amf.org.ae/sites/default
http://www.amf.org.ae/sites/default
https://elmaouid.com/
https://elmaouid.com/
https://elmaouid.com/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 ملُىن صًىاع 49اإلاا٫ الشابذ مً   و َظا بترا٦م إلظمالي عؤؽ2016 ملُىن صًىاع ظؼاثغي ؾىت 17 بلى 2012ؾىت 

 ، ٞالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٌٗخبر ماقغا لخدضًض 2016 ملُىن صًىاع ظؼاثغي ؾىت 74 بلى 2012ظؼاثغي ؾىت 

. مؿخىي ألاصاء الا٢خهاصي للضولت

 2017-2000خىنلت مؿاَمت اللُاعاث ؤلاهخاحُت في الىاجج الضازلي الخام للفترة : (IV-13)الجضٌو 

 (ملُاع صج)

الفترة 

 

اللُاعاث 

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2017 2000-2017 

اليؿبت اللُمت 

(%) 

اليؿبت اللُمت 

(%) 

اليؿبت اللُمت 

(%) 

اليؿبت اللُمت 

(%) 

اليؿبت اللُمت 

(%) 

 31,19 510,70 62 18,43 768,60 9 32,06 585,10 24 41,84 431,10 19 35,95 725,90 8اإلادغوكاث 

 9,62 287,00 19 12,06 394,30 6 9,17 031,70 7 7,73 589,70 3 9,36 271,30 2الفالخت 

 5,32 654,60 10 5,50 917,30 2 4,71 612,20 3 5,25 437,90 2 6,95 687,20 1الهىاعت 

البىاء و الاقغاٌ 

العمىمُت 
2 057,00 8,47 4 022,90 8,66 7 503,30 9,78 6 200,10 11,69 19 783,30 9,87 

 37,05 244,70 74 44,60 643,40 23 37,55 793,20 28 30,3 071,90 14 31,87 736,20 7الخضماث 

خلىق و عؾىم 

على الىاعصاث 
1 797,50 7,40 2 887,70 6,22 5 160,40 6,73 4 091,70 7,72 13 937,30 6,95 

الىاجج الضازلي 

الخام 
24 275,0 100 46 441,4 100 76 686,0 100 53 015,40 100 

200 

417,60 100 

خماص ٖلى : اإلاهضع : مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 2018-2007، 41 بلى ٚاًت 1: اليكغاث ؤلاخهاثُت الشالزُت لبى٪ الجؼاثغ ع٢م

Banque d’Algérie, "Evolution Economique et Monétaire en Algérie",2008, p 189. 

Banque d’Algérie, "Evolution Economique et Monétaire en Algérie",2009, p 202. 

Banque d’Algérie, "Evolution Economique et Monétaire en Algérie",2014, p 150. 

غ الؿىىي، الخُىع الا٢خهاصي و الى٣ضي للجؼاثغ، "بى٪ الجؼاثغ،  .154، م 2015الخ٣ٍغ  

Banque d’Algérie, "Evolution Economique et Monétaire en Algérie",2016, p 106. 

غ الؿىىي، الخُىع الا٢خهاصي و الى٣ضي للجؼاثغ، "بى٪ الجؼاثغ،  .139، م 2017الخ٣ٍغ  

Ministère des Finances-DGPP-DRI-, "Rétrospective Statistique 1963-2014", 2016, p 5-6. 

Ministère des Finances-DGPP,"Rétrospective-PIB", www.dgpp-mf.gov.dz. 

 

 بىاء ٖلى مُُٗاث الجضو٫ الؿاب٤ ًم٨ً جدلُل مؿاَمت ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت في الىاجج الضازلي الخام 

:  ٦ما ًلي2017-2000زال٫ الٟترة 

 مدخال بظل٪ %35.95 بلٛذ 2004-2000 وؿبت مؿاَمت َظا ال٣ُإ زال٫ الٟترة :قطاع المحروقات 

 م٣اعهت بالٟترة الؿاب٣ت %5.89بيؿبت ج٣ضع بــــ  (2009-2005)اإلاغجبت ألاولى، لترجٟ٘ في الٟترة اإلاىالُت 

-2015 زال٫ الٟترة %18.43مداٞٓت ٖلى اإلاغجبت ألاولى، لختراظ٘ زال٫ الٟتراث اإلاىالُت خُض بلٛذ  

خه ؤؾٗاع اإلادغو٢اث م٘ مُل٘ ؾىت 2017  ظٗلها جتراظ٘ بلى اإلاغجبت 2014 هٓغا لالهسٟاى الظي ٖٞغ



 

 
180 

لى الٗمىم ًب٣ى َظا ال٣ُإ مؿُُغا وله ؤ٦بر مؿاَمت في الىاجج  الشاهُت م٣اعهت بباقي ال٣ُاٖاث، ٖو

 .الضازلي الخام
 بٗض ٢ُإ اإلادغو٢اث ًإحي ٢ُإ الخضماث الظي ب٣ي مداٞٓا ٖلى مغجبخه الشاهُت ٖلى : قطاع الخدمات

 مدخال اإلاغجبت ألاولى بحن ال٣ُاٖاث زاعط 2017-2015 في الٟترة %44.60َى٫ الٟتراث لخهل وؿبخه بلى 

ٗض َظا  ل مٗخبر زال٫ بغامج ؤلانالخاث، َو ٢ُإ اإلادغو٢اث والؿبب في طل٪ عاظ٘ لخهىله ٖلى جمٍى

ال٣ُإ ؤَم الاججاَاث الخضًشت لال٢خهاصًاث اإلاٗانغة هٓغا لخهخه اإلاٗخبرة في اإلاُضان، ومؿاَمخه 

٘ وؿبت الدكُٛل والخ٣لُو مً  ى ٢ُإ جغاًَ الضولت ٖلُه في ٞع ال٨بحرة في الىاجج الضازلي الخام َو

 .مٗضالث البُالت
 م اإلابالٜ اإلاالُت الطخمت اإلاىظهت لهظا ال٣ُإ بال ؤن مؿاَمخه في الىاجج : قطاع البناء واألشغال والعمومية ٚع

 زال٫ %11.69 لخهل 2004-2000 زال٫ الٟترة %8.47الضازلي الخام جب٣ى مىسًٟت جغاوخذ بحن 

  ؛2017-2015الٟترة 
 م مً :قطاع الفالحة لى الٚغ م للمجخمٗاث، ٖو ٌٗخبر ال٣ُإ الٟالحي ال٣ُإ ألاؾاسخي لًمان الِٗل ال٨ٍغ

 زال٫ %9.36َظٍ ألاَمُت بال ؤن وؿبت مؿاَمخه في الىاجج الضازلي الخام جب٣ى مىسًٟت، ٢ضعث وؿبخه 

م مً ألاعاضخي ( 2017-2015 )زال٫ الٟترة%12.06، لخهل بلى 2004-2000الٟترة  ب٣ى مهمكا ٖلى الٚغ ٍو

غ ٖلحها البالص؛  وؤلام٩اهاث التي جخٞى

 جدهل ال٣ُإ الهىاعي ٖلى آزغ اإلاغاجب ٣ٞض بلٛذ وؿبت مؿاَمخه في الىاجج الضازلي :الهىاعت كُاع

 وهي يُٟٗت ظضا م٣اعهت بباقي الضو٫ الهىاُٖت،و٢ض ٖٝغ 2017-2015 زال٫ الٟترة %5.50الخام 

جي، وواظه ٖضة جدضًاث ظٗلذ مؿاَمخه  حٛحراث ٖضًضة اعجبُذ بمغاخل مسخلٟت  لال٢خهاص الَى

مدضوصة ورك٩ل ٞٗا٫ في الخىمُت الا٢خهاصًت، وؾبب طل٪ جغاظ٘ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، الظي ظٗل ال٣ُإ 

 .    الهىاعي ٌٗاوي مً الغ٧ىص وي٠ٗ ؤلاهخاظُت

IV-2- 1-6مساهمة قطاعات البنية التحتية في تقليص معدالت البطالة  

البُالت حٗخبر ْاَغة ا٢خهاصًت هاججت ًٖ زلل في الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ٞهي حٗخبر ؤخض الخدضًاث  

ال٨بحرة التي جىاظه مٗٓم صو٫ الٗالم ؾىاء اإلاخ٣ضمت ؤو الىامُت، ٞهي مًٗلت ٞاٖلت ؾىاء مً الىاخُت 

الا٢خهاصًت والاظخماُٖت و الؿُاؾُت ، لهظا حٗمل ظل الضو٫ ٖلى زٌٟ مٗضالتها مً ؤظل الخس٠ُٟ مً 

ا، اإلاالخٔ ؤهه ؤبغػ ما ؤٞغػٍ الخغا٥ الاظخماعي الٗغري َى ٢ًاًا الدكُٛل والبُالت و ال٣ٟغ و الخىمُت  آزاَع
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باليؿبت للجؼاثغ ٞةهه و بٗض  . 1اإلادلُت،ؤو ما ؤنبذ ًُل٤ ٖلحها بالغبُ٘ الٗغري و في ألا٢ُاع الٗغبُت ٩٦ل

ت الهاصعة ًٖ اإلادغو٢اث جإزغ ٖالم الكٛل و جإزغث صالت الُلب ٖلى  تها ؤلاًغاصاث الجؼاثٍغ الخظبظباث التي ٖٞغ

الٗمل مما ؤصي بلى جٟا٢م مٗضالث البُالت ، زانت و ؤن ا٢خهاص الجؼاثغ مغجبِ باإلادغو٢اث، مما ؤصي بلى 

غ م مما جى٣ٟه الجؼاثغ مً ؤمىا٫ ٖلى البيُت الخدخُت بال ؤن ج٣ٍغ جم٨حن "ج٣لُو الاؾدشماعاث، ٞٗلى الٚغ

 مً ؤنل 97الهاصع ًٖ مىخضي الا٢خهاص الٗالمي صاٞىؽ نى٠ الجؼاثغ في اإلاغجبت " 2014الخجاعة الٗاإلاُت 

غ 7مً ؤنل3.6صولت في ماقغ جم٨حن الخجاعة الٗاإلاُت، خُض مىذ للجؼاثغ صعظت 138  صعظاث، وخمل الخ٣ٍغ

ج٣ُُم ؾلبي زانت إلااقغ لبيُت الخدخُت للى٣ل و اإلاىانالث في الجؼاثغ، خُض اخخلذ الجؼاثغ يمً َظا 

ٍغ زال٫ الؿىىاث الؿاب٣ت 122اإلااقغ اإلاغجبت  لٟت اإلاالُت الطخمت التي عنضث لخٍُى م مً ألٚا ٖاإلاُا ٖلى الٚغ
2. 

اصة الُلب ٖلى الٗما٫ و ٣ًلل مً وؿبت   ٘ الاؾدشماع ؾُاصي بلى ٍػ اصة بهٟا١ الخ٩ىمت ٖلى مكاَع بن ٍػ

ا َى 3البُالت ٞاالؾدشماع ٌٗخبر مً بحن ؾُاؾاث الخ٩ىمت مً ؤظل الخض مً مٗضالث البُالت، ألن مً بحن آزاَع

اصة حجم الاؾدشماعاث زانت  ى الٗمل و ال ًم٨ً مداعبخه بال بٍؼ حُٗل ٖىهغ ؤؾاسخي مً ٖىانغ ؤلاهخاط ؤال َو

ت زانت في مجا٫  ت مً الاؾتراجُجُاث الخىمٍى ت مجمٖى في مجا٫ البيُت الخدخُت، و ٢ض جبيذ الضولت الجؼاثٍغ

ًب٣ى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت . الاؾدشماع مً ؤظل جىمُت قاملت و َظا ؾِخم الخُغ١ بلُه الخ٣ا

٘ مٗضالث الىمى  اصة الىاجج الضازلي الخام و بالخالي ج٣لُو مٗضالث البُالت و ٞع الا٢خهاصًت ألا٦ثر جإزحرا ٖلى ٍػ

 .الا٢خهاصي

IV-2- 1-7 الخدضًاث التي جىاحه ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي في الجؼائغ 

مً %94باٖخباع ؤن الا٢خهاص الجؼاثغي ال ًؼا٫ ٌٗخمض و ب٨شاٞت ٖلى الىِٟ و الٛاػ، الظي ًمشل خىالي  

بظمالي بًغاصاث الخهضًغ، ٞةن ا٢خهاصَا مغشر للخباَا  زانت م٘ جغاظ٘ ؤؾٗاع الىِٟ، الظي ظٗلها ج٣لو 

 .4مً بهٟا٢ها الخ٩ىمي الاؾدشماعي 

 صوالع 100 خُض اهسٌٟ مً خىالي ٢2014ض ؤزغ الاهسٟاى في ؤؾٗاع الىِٟ الظي اقخض مىظ ؾىت  

ا١ ٦بحر  2016 صوالع للبرمُل و َظا م٘ مُل٘ ؾىت 40للبرمُل بلى ؤ٢ل مً  ، الظي ؤناب الا٢خهاص الجؼاثغي بةَع

                                                           
 22-15، ماجمغ الٗمل الٗغري ، الضوعة ألاعرٗىن، الجؼاثغ، (2013) مؿخلبل الدكغُل في يىء اإلاخغحراث الاكخهاصًت و الاحخماعُت في الىًَ العغبي1

ل  ، alolabor.org/wp-content/uploads/2014/02/ALO_S_41_03: ،البىض الخاؾ٘، مىٓمت الٗمل الٗغبُت، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي2013ؤبٍغ

إل ش ؤلَا  .03:  ،م24/08/2018: جاٍع
غ 2 إل .https://ar-ar. k.com/permalink: ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي(2014)"مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت"ج٣ٍغ ش ؤلَا  .12:،م 24/08/2018: جاٍع
باث3  . 180: ممغحع ؾبم طهٍغ ،، (2010)زًغ ٣ٖل، ًاؾغ ؤخمض ٍٖغ
ت، اإلاى٢٘ ؤلال٨تروويجغاحع ؤلاهفاق الخىىمي ًبُيء اكخهاص الجؼائغ، (2017)مدمض ٖلي4 إلhttps://al-ain.com: ، الٗحن ؤلازباٍع ش ؤلَا :  جاٍع

 .01: ،م24/08/2018

https://ar-ar.facebook.com/permalink
https://ar-ar.facebook.com/permalink
https://ar-ar.facebook.com/permalink
https://al-ain.com/
https://al-ain.com/
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غ البيُت الخدخُت و٦ظا ه٣و  ٞاال٢خهاص الجؼاثغي ٌٗاوي مً ي٠ٗ آلالت ؤلاهخاظُت بؿبب جسل٠ جٍُى

الاؾدشماعاث ألاظىبُت، بياٞت بلى ُٚاب اؾخٗما٫ ألاؾـ الخضًشت في مجا٫ حؿُحر اإلاحزاهُت الٗامت ألامغ الظي 

بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض )ٌؿاَم في ج٣لُل عقاصة بهٟا١ اإلاا٫ الٗام  ٖلى مسخل٠ الاؾدشماعاث الٗمىمُت 

و ٖضم ٦ٟاءجه في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث ، ٞٗلى الضولت الٗمل  (80: الل٠ُُ، م

مًاٖٟت ومغصوصًت ٖىانغ ؤلاهخاط  الظي ًٟغيه اهٟخاح الا٢خهاص الجؼاثغي ٖلى الٗالم الخاعجي، ٖلى جدؿحن 

الجهىص مً ؤظل تهُئت اإلاىار الاؾدشماعي اإلاىاؾب، الؾدُٗاب ؤٖضاص ٦بحرة مً ٢ىة الٗمل لخلبُت خاظاث 

. الخىمُت و بقبإ ؾى١ الٗمل

 َىا٥ جدضًاث ٦بحرة جىاظه الاؾدشماع الٗام في الجؼاثغ مً بُجها ه٣و الكٟاُٞت و الغقىة و الٟؿاص، 

ت اإلا٣ترخت، و ضخامت الخ٩ال٠ُ، بياٞت بلى  ٘ الاؾدشماٍع بياٞت بلى ٖضم اخترام مىاُٖض و آظا٫ جىُٟظ اإلاكاَع

ت و ٦ظا ي٠ٗ الضعاؾاث  ٘ الاؾدشماٍع ُٚاب جام للخيؿ٤ُ بحن اإلاهالر و الجهاث اإلاسههت لخىُٟظ اإلاكاَع

الخ٣ىُت للمكغوٖاث الٗامت، و ًب٣ى الؿبب الغثِسخي في ي٠ٗ الاؾدشماع الٗام َى اٖخماص الا٢خهاص ٖلى 

له الظي الًؼا٫ مٗغى للهضماث و الهؼاث البترولُت ألامغ الظي ًدخم  ٗه إلاهاصع جمٍى ٢ُإ واخض و ٖضم جىَى

ؼ الخىٕى الا٢خهاصي مً زال٫  ٖلحها بٖاصة الىٓغ في اؾتراجُجُاتها مً ؤظل جىؾُ٘ بغامج الاؾدشماع و حٍٗؼ

.  حصجُ٘ ال٣ُإ ٚحر الىُٟي مً ؤظل الخسلو مً لٗىت الىِٟ

IV-2- 1-8 اإلاعىكاث التي جاصي بلى فكل ؾُاؾت الدكغُل في الجؼائغ 

م مً  قهض ؾى١ الٗمل الجؼاثغي مىٗغظا خاؾما زانت بٗض الخىظه بلى ا٢خهاص الؿى١، ٖلى الٚغ

اإلاجهىصاث اإلابظولت مً الخ٩ىمت لخدؿحن ماقغ الدكُٛل وزٌٟ مٗضالث البُالت ، و ما ٌٗاب ٖلُه ؤهه ًخمحز 

م٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي : باحؿإ اإلاىانب اإلاا٢خت والكٛل ٚحر الغؾمي ٍو

 ٌ  2016-2010جُىع ؾىق العمل في الجؼائغ للفترة : (IV-14)الجضو
اإلاجمىع 

 العام

جىظُفاث 

في بَاع 

حهاػ 

اليكاَاث 

اإلاضمجت 

 اإلاهىُت

DAIP 

مجمىع 

الخىظُفاث 

 اإلاىجؼة

جىظُفاث 

في بَاع 

علىص 

العمل 

اإلاضعم 

CTA 

جىظُفاث 

الهُئاث 

الخانت 

لخىهِب 

العمل 

OPAP 

جىظُفاث 

 مباقغة

مجمىع 

جىظُفاث 

الىوالت 

ىُت  الَى

للدكغُل 

ANEM 

جىظُفاث 

 ماكخت

جىظُفاث 

 صائمت

عغوى 

العمل 

 اإلاؿلمت

َلباث 

العمل 

 اإلاخاخت

 الؿىت

471917 273141 198776 16937 2018 _ 198776 176788 21988 234666 1090963 2010 
872832 660810 212022 24188 6245 _ 212022 193442 18580 253605 1647047 2011 
504983 241993 262990 41753 6425 _ 214812 191805 23007 287110 903134 2012 
457470 138973 318497 49076 9267 _ 260154 233527 26627 349179 1136477 2013 
479776 113417 366359 47262 10822 3892 304383 279181 25202 400734 1198088 2014 
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487917 95084 392833 39445 12859 2408 338121 318917 19204 441812 1005506 2015 
488165 68287 419878 35302 14046 386 370144 359662 10482 465901 1037095 2016 

Source : Adaptée D’après, Ons, Algérie En Quelques Chiffres, N° 44, 45, 47., Site ; http://www.ons.dz/-L-

Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html consulter le : 18/02/2019. 

ُٟاث الضاثمت خُض بلٛذ ؾىت  ُٟاث اإلاا٢خت جٟى١ الخْى  ما 2016بُاهاث الجضو٫ جبحن ؤن الخْى

ُٟاث الضاثمت بلى ٢359662ُمخه  ُٟت ما٢خت، واهسًٟذ الخْى ُٟت، ٖلى 9ما ٣ًاعب 10482 ْو  آالٝ ْو

م مً ؤن وؿبت الدكُٛل اعجٟٗذ في الٟترة  بال ؤجها ؤمام َلباث الكٛل اإلاتزاًضة ال جؼا٫  (2016-2010)الٚغ

٣ىص الٗمل اإلاضٖم، (OPAP) ٖاظؼة ًٖ جلبُتها، وجب٣ى ٧ل مً الهُئاث الخانت لخىهِب الٗمل ، (CTA) ٖو
. حؿاَم ورك٩ل ٦بحر في الخ٣لُل مً مٗضالث البُالت (DAIP) وظهاػ اليكاَاث اإلاضمجت اإلاهىُت

ى مٓهغ  م٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاٗى٢اث التي جاصي بلى ٞكل ؾُاؾت الدكُٛل جخٗل٤ بهكاقت الدكُٛل َو ٍو

غ اإلا٨خب الضولي للٗمل  ؤنبذ ًمحز الدكُٛل في الٗالم في آلاوهت ألازحرة و٢ض ؤقاعث بلُه ال٨شحر مً ج٣اٍع
(CNES ,2016) والتي مً بُجها: 

  25 ٌٗملىن ؤ٢ل مً %10.3ي٠ٗ الدكُٛل الظي ًاصي بلى بَضاع ظؼء مً ال٣ىي الٗاملت خُض ؤن 

خُاصي مً الؿاٖاث %51.4ؾاٖت في ألاؾبٕى وؤن   ؾاٖت في 48 بلى 40 ) ٣ِٞ ٌٗملىن الٗضص الٖا

 ؛1(ألاؾبٕى

  ٘ٞدضر َظا ٚالبا في ال٣ُإ الخام الظي ًتهغب مً ص ذ لضي مهالر الًمان الاظخماعي ٍو ٖضم الخهٍغ

ذ في الجؼاثغ ًهِب  (CNES ,2016) مؿخد٣اث الًمان الاظخماعي خُض خؿب بخهاثُاث ٖضم الخهٍغ

 ؛2مً اإلاكٛلحن، وطل٪ له جإزحر ؾلبي ٖلى الخُاة الاظخماُٖت للٗما42.5٫%خىالي 

  غ خلىال ٢هحرة اإلاضي،مما ُت وجٞى ما ٌٗاب ٖلى ؾُاؾاث الدكُٛل في الجؼاثغ ٦ما ؾب٤ الظ٦غ ؤجها ْٞغ

ض بمجغص اهتهاء ٣ٖىص الدكُٛل اإلاا٢خت مً زال٫ ؾُاؾت مأل الٟغاٙ التي ج٣ضم  ًجٗل َلباث الٗمل جٍؼ

اصة الٗضص الهاثل  ٣ٖىصا ؤلاصماط اإلانهي التي ٚالبا ما جيخهي بٟسخ ال٣ٗض باهتهاء اإلاضة اإلادضوصة ٟٞي ْل ٍػ

ا مً اهٟجاع ألاػمت؛ جي الجامٗاث حٗخبر جل٪ ال٣ٗىص مجغص مؿ٨ىاث زٞى  لخٍغ

  حن آلاعاء والخؿاباث الؿُاؾُت، صون الضعاؾت الض٣ُ٢ت إلاخُلباث ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ ال ًؼا٫ َع

جي الجامٗاث الظًً ؤنبدىا ٌك٩لىن َب٣ت البُالحن طوي الخبرة اإلاهىُت الظًً خخم ٖلحهم  الٗمل وزٍغ

 الىا٢٘ اإلاغ الخىظه بلى الٗمل ٚحر الغؾمي والدكُٛل الهل الظي َغى ٖلى ؾى١ الٗمل الجؼاثغي؛

                                                           
الدكغُل في الجؼائغ، كغاء جدلُلُت للؿُاؾاث الدشجُعُت، مجلت الخىظُم ، (2018 )مٛغاوي مخي الضًً ٖبض ال٣اصع، مسخاعي زالض و آزغون1

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى01٘٢، الٗضص 7ظامٗت مهُٟي اؾُمبىلي، مٗؿ٨غ، اإلاجلض والعمل،  ش ؤلَا :  جاٍع

 .23:  ،م25/01/2019

، م . 23:   مٛغاوي مخي الضًً ٖبض ال٣اصع، مسخاعي زالض و آزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2
 

http://www.ons.dz/-L-Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html
http://www.ons.dz/-L-Algerie-en-Quelques-Chiffres-.html
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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  خباع جغ٦ُبت مدٟؼاث  ٖىض وي٘ ؾُاؾاث الدكُٛل مً ٢بل الخ٩ىمت ال جغاعي في طل٪ ألازظ بٗحن الٖا

ا ال٨لي ٖلى الىمى ، ٞمشال ٖلحها الخسُُِ للبرامج (2013مىٓمت الٗمل الضولُت،  )الا٢خهاص ال٨لي، وجإزحَر

ب ؤ٦بر ٢ضع مً مىانب الكٛل؛  اإلاىخجت التي حؿخٖى

  الث اإلاىظىصة، لظا وظب الٗمل ٖلى جدضًض غة ال جدىاؾب م٘ اإلاَا ٚالبا ما ج٩ىن مىانب الكٛل اإلاخٞى

٤ مخُلباث الؿى١،ويغوعة وي٘ ٢اٖضة خضًشت حٗمل ٖلى ؤلاخهاء  ا ٞو ألاهٓمت الٗلمُت، وحؿُحَر

ً نىعة واضخت ًٖ اإلاجخم٘ البُا٫  . الٟٗلي للٗاَلحن ًٖ الٗمل وجسههاتهم لخ٩ٍى

IV-2- 1-9 آفاق الجؼائغ اإلاؿخلبلُت في مجاٌ ؾىق الدكغُل و الخض مً معضالث البُالت 

ا مً الضو٫ الٗغبُت ؤن جخإَب إلاىاظهت جدضي الىمى والبُالت، وال ًم٨ً به٩اع ًٞل الضولت  ٖلى الجؼاثغ ٦ٛحَر

غ ؾى١ الٗمل وج٣لُو مٗضالث البُالت وعٚم طل٪ ب٣ُذ حٗٝغ خالت  واإلاجهىصاث التي بظلتها في ؾبُل جٍُى

مً ٖضم الاؾخ٣غاع، والتزاًض اإلاؿخمغ مما ٌك٩ل ٣ٖبت وجدضي واضر وص١ ها٢ىؽ الخُغ لخ٨ش٠ُ الجهىص مً 

ٗت لظل٪، زانت وؤن اإلاجخم٘  ؤظل مىاظهت جل٪ ألاويإ، باجساط ؾُاؾاث ظضًت وزل٤ خلىال مجضًت ؾَغ

الجؼاثغي ًخمحز بالكباهُت جل٪ الٟئت التي جمشل ؤ٦ثر مً زلثي اإلاجخم٘ وحٗخبر ؤو٫ مخًغع مً ه٣و مىانب 

الكٛل وباألزو خاملي الكهاصاث ألن الٟئت التي لم ج٨مل صعاؾتها ٚالبا ما جخىظه بلى اإلاهً الخغة، زانت م٘ 

م٨ً  ٢لت اإلاىانب التي جسو ال٣ُإ الٗمىمي مشلما ط٦غ ؾاب٣ا، وبالخالي اإلاهمت مهمت الجمُ٘ بخ٩اج٠ ال٩ل ٍو

: جلخُو جل٪ آلاٞا١ ُٞما ًلي

ت مكاع٦ت اإلاغؤة في ؾى١  - ؼ اإلاؿاواة بُجهما وج٣ٍى ٖضم الخمُحز بحن الجيؿحن في ؾُاؾاث الدكُٛل، وحٍٗؼ

 الٗمل؛

ج٣لُو الٟجىة بحن الُلب والٗغى ٖلى الٗمل مً زال٫ الخيؿ٤ُ والغبِ بحن ؤؾالُب ومىاهج الخٗلُم  -

 ؛ومخُلباث ؾى١ الٗمل
يغوعة جبجي و جُب٤ُ ٨ٞغة اإلاكغوٖاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت التي جمشل اخض ابغػ آلالُاث اإلاباقغة إلاىاظهت  -

ً الٗغري  ٍغ مً ٞغم ٖمل ظضًضة ٖامت والجؼاثغ زانت مكا٧ل البُالت في الَى مً زال٫ ما جٞى

 ؛بما ٞحها الجؼاثغ1ٖغبُت لٓغوٝ الضو٫ ا٫اللكباب، و حٗخبر َظٍ آلالُت مالثمت ظض
٘ البىاء  - ٘ ال٣ُإ الٗام لتي جم٨ً مً اؾخ٣ُاب ؤ٦بر ٖضص مً البُالحن ٦مكاَع اصة وج٨ش٠ُ مكاَع ٍػ

 وألاقٛا٫ الٗمىمُت ؛

لت اإلاضي،م٘ جىمُت الاؾدشماعاث ومغا٣ٞتها زانت التي جدخاط  - يغوعة جبجي ؾُاؾت حكُٛل مد٨مت ٍَى

لها؛ خٗؿغ ٖلى ال٣ُإ الخام جمٍى ل ؤ٦بر ٍو  جمٍى

                                                           
.64: ، اإلادغوؾت لليكغ والخضماث الش٣اُٞت واإلاٗلىماث، مهغ، مالبُالت، اإلاكيلت والخل، (2007 )َاَغ ؤخمض، ؾٗىصي ؤخمض 1 
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خذ اإلاجا٫ ؤمام ال٣ُإ الخام لالؾدشماع واؾدُٗاب ؤ٦بر ٖضص مً  - ٘ اليكاَاث الا٢خهاصًت،ٞو جىَى

البُالحن الظًً عجؼ ال٣ُإ الٗمىمي ًٖ حكُٛلهم هٓغا إلادضوصًت اإلاىاعص اإلاالُت هدُجت جغاظ٘ ؤؾٗاع 

 اإلادغو٢اث؛

ؼ مىار الاؾدشماع  وحؿهُل بظغاءاث الاؾدشماع ألاظىبي وجسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، وبٖاصة الىٓغ في الًغاثب  - حٍٗؼ

 اإلاٟغويت ؛

٠ُ الٗما٫  - بطا ٧اهذ الخىنهت زُىة البض مجها،ٖلى الخ٩ىمت وي٘ بؾتراجُجُت بُٗضة اإلاضي جًمً جْى

 ،الظي بةم٩اهه مىذ ٞغم ٖمل ظضًضة، 1اإلاؿغخحن، والاؾخٟاصةمً زبرتهم جدذ ُٚاء ال٣ُإ الخام
 يغوعة جغقُض الى٣ٟاث الٗامت زانت في ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت الخؿاؾت، وج٨ش٠ُ الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام  -

IV- 3حشخُو اإلاعُُاث و اإلاخغحراث الخانت بالضعاؾت  

ؾِخم مً زال٫ َظا اإلابدض ال٣ُام بالضعاؾت ال٣ُاؾُت باؾخسضام الىؾاثل ؤلاخهاثُت الخضًشت مً ؤظل 

ت ألازغ الظي ًدضزه ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل،وطل٪ زال٫ الٟترة   (2017-1990)مٗٞغ

ت التي حٗخبر ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مدٟؼا لال٢خهاص  جي وجيكُِ ؾى١ الدكُٛل اٖخماصا ٖلى اإلا٣اعبت ال٨ُجًز الَى

و٢بل الخٗٝغ ٖلى الىمىطط اإلاٗخمض في َظٍ الضعاؾت ًم٨ً الخُغ١ بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ٧اهذ في الجؼاثغ 

، مً زال٫ الىخاثج اإلاخىنل بلحها والتي مً بُجها ًظ٦غ : لها وظهاث هٓغ مسخلٟت في َظا اإلاىيٕى

ت ٖلى  (2013ال٣ىُعي ٖؼ الضًً،  )٢ض ظاءث صعاؾت  - لخبُان ألازغ الظي جدضزه الؿُاؾت الاؾدشماٍع

خُض ؤزظ الباخض وظهت هٓغ ،2017م٘ الخيبا آلٞا١ ( 2011-1990 )الدكُٛل في الجؼاثغ زال٫ الٟترة

ؤزغ الؿُاؾت "جدلُلُت لىا٢٘ الٗمل والبُالت في الجؼاثغ بحن الُغح الىٓغي والىا٢٘ الٗملي، التي ٖىىهذ بـــــ

ت على الدكغُل في الجؼائغ ؤفاق ، و٢ض بحن الباخض اإلاٟهىم الض٤ُ٢ للدكُٛل، ؾى١ "2017الاؾدثماٍع

الٗمل والبُالت والٗال٢ت التي جغبُهما،وباؾخسضام صعاؾت ٢ُاؾُت باؾخٗما٫ ؤؾلىب الاهدضاع الخُي 

٣ت اإلاغرٗاث الهٛغي، جم بىاء زالر هماطط ؤولها جمشل في همىطط ٌؿمذ بخدضًض  خماص ٖلى ٍَغ اإلاخٗضص وبااٖل

، ؤما الشاوي ٌؿمذ بالخيبا بمؿخىي الدكُٛل 2011-1990اإلاخٛحراث اإلاازغة في حجم الدكُٛل زال٫ الٟترة 

جي زال٫ الٟترة  ،وفي ألازحر اٖخماص همىطط زالض ٌؿمذ ؤًًا بالخيبا 2017-2012ٖلى اإلاؿخىي الَى

 :بمؿخىي الدكُٛل ل٨ً ٖلى اإلاؿخىي ال٣ُاعي زال٫ هٟـ الٟترة، و٢ض ٧ان الىمىطط ألاو٫ ٧الخالي

(X1,X2,X3,X4,X5) f= Y 

                                                           
، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت، الٗضص الشاوي،ظامٗت الكهُض خمت آفاق وجهىعاث..الدكغُل في الجؼائغ، (2011)ٖلت مغاص، ي٠ُ ؤخمض1

إلhttps://www.asjp.cerist.dz: لخًغ الىاصي، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .144:  ، م26/01/2019:  جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 : خُض ؤن

Y : حجم الدكُٛل؛

X1 :حجم الاؾدشماعاث ال٩لُت اإلاىٟظة؛ 

X2 : ا ٦مخٛحر نىعي ؤو هىعي، و٢ض اٞترى الباخض بإن ٢ُمت بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي، جم اٖخباَع

X2 ت للىاخض الصخُذ زال٫ الٟترة ت للهٟغ ُٞما ٖضا طل٪؛ 1998-1990ج٩ىن مؿاٍو ، ومؿاٍو

X3:مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

X4:حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي؛ 

X5:حجم بهخاظُت الٗمل 

ٞخىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن اإلادغ٥ ألاؾاسخي للدكُٛل في الضو٫ الىامُت بك٩ل ٖام والجؼاثغ بك٩ل 

اصة الاؾدشماع الٗمىمي والخام وؤن حجم  زام َى بم٩اهاث الٗغى ال٨لي الصخيء الظي ًخُلب ٍػ

ً ؤؾاؾحن َما الاؾدشماع ال٨لي وبهخاظُت الٗمل خُض خؿب مُُٗاث : الدكُٛل في الجؼاثغ ًخإزغ بمخٛحًر

 مً اإلاخٛحراث في مؿخىي الدكُٛل جغظ٘ ؤؾاؾا بلى الخٛحر ٞحهما، و٢ض %97.89الىخاثج اإلاخىنل بلحها ؤن 

مٗض٫ : ؤياٞذ هخاثج الباخض بلى ؤهه َىا٥ مخٛحراث ؤزغي بلى ظاهب الاؾدشماع جازغ في الدكُٛل مً بُجها

خى٢٘ البدض ؤن جإزحر الاؾدشماع الٗمىمي  همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، بهخاظُت الٗمل، ٍو

 ملُىن 2.68زال٫ ٞترة الضعاؾت لُد٤٣ ما ٢ُمخه %97وبهخاظُت الٗمل ٢ض جازغ في حجم الدكُٛل بيؿبت 

ت اخخال٫ اإلاغجبت ألاولى ل٣ُإ  ٖامل، وباليؿبت للخيبا ٖلى اإلاؿخىي ال٣ُاعي ٢ضعث هخاثج الضعاؾت الخيبٍا

 ، ًلُه ٢ُإ البىاء 2017الخجاعة والخضماث الظي ٌؿخدىط ٖلى ؤ٦بر خهت ج٣اعب ملُىوي ٖامل في آٞا١ 

ب   ملُىن ٖامل زال٫ هٟـ الؿىت، لُإحي ٢ُإ الهىاٖت 1.3وألاقٛا٫ الٗمىمُت الظي ًغج٣ب ؤن ٌؿخٖى

حر ما ٣ًاعب   ملُىن ٖامل، 2.27ؤل٠ مىهب قٛل، بدهُلت قٛل ج٣ضع بدىالي 799في اإلاغجبت الشالشت بخٞى

ت للدكُٛل، م٘ يغوعة حصجُ٘ الاؾدشماع اإلاىخج الخال١  ىُت اؾدشماٍع وؤونذ الضعاؾت بدك٨ُل لجان َو

 .للثروة 

ُض٫ )  اٖخمض ٧ل مً  - ؤلاهفاق الخىىمي هإصاة :"، في صعاؾتهما التي ٧اهذ بٗىىان(٦ما٫ ٖاٌصخي، ؾلُم بَى

 :، ٖلى الىمىطط الخالي"2010-2001لخىؾُع آفاق الدكغُل في الجؼائغ زالٌ الفترة 

𝑌 = 𝑎 +
𝑏

𝑥
+ 𝑢 
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:  خُض

Y : ٘(الدكُٛل)ًمشل اإلاخٛحر الخاب. 

x:  (ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي)ًمشل اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل .

u:الخٛحر ٚحر اإلاٟؿغ فيy. 

ظا صلُل ٖلى  (مٗامل بحرؾىن ) ٢Rض جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ٢ُمت ج٣ترب مً الىاخض الصخُذ َو

اصة اإلاٗخبرة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  ٢ىة الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗضالث البُالت،ؤي ؤن الٍؼ

جاصي بلى ج٣لُو مٗضالث البُالت، بمٗجى ؤن ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخىؾُٗت بةم٩اجها الخإزحر ٖلى ؾى١ الكٛل 

خماص اإلاٍٟغ ٖلى ٖاثضاث اإلادغو٢اث التي ٚالبا ما حٗٝغ خالت  بًجابا، ل٨ً ًب٣ى الٗاث٤ ألاو٫ لها َى الٖا

٘ ل اإلاكاَع . ؤلالؾخ٣غاع مما ٌٗغ٢ل طل٪ ٖملُت جمٍى

بً عِس ى هماٌ الضًً، )صعاؾت ؤ٧اصًمُت ؤزغي ًٖ ؤلاهٟا١ والدكُٛل جسخل٠ ًٖ ؾاب٣تها وهي ل٩ل مً  -

ؤزغ ؤلاهفاق العام على الضزل والخىظُف وجىػَع الضزل ومؿخىي "،والتي ٖالجذ مىيٕى(مغاؽ مدمض

 ٖلى 2008با٢تراح هماطط حٗالج ؤزغ جضاُٖاث ألاػمت الٗاإلاُت " 2014-2001ألاؾعاع في الجؼائغ للفترة 

ت الاعجباٍ  وازخباع : جُىعاث ٧ل مً خماص ٖلى مهٟٞى الضزل، الدكُٛل، ألاؾٗاع في الجؼاثغ، وبااٖل

اوـ للخ٩امل اإلاتزامً وهمىطط جصخُذ الخُإ، ٞخىنلذ ،الؿببُت ل٣غاهجغ وازخباع ظظع الىخضة لجَى

٧ل مً ؤلاهٟا١ الٗام والضزل والدكُٛل ال جخإزغ باإلاخٛحراث الخاعظُت ألجها بضث  :هخاثج الضعاؾت بلى ؤن

ا باألػمت الٗاإلاُت  ، ؤما ألاؾٗاع جٓهغ مؿخ٣غة مً الضعظت الشاهُت ما 2008مؿخ٣غة صلُل ٖلى ٖضم جإزَغ

خماص ال٨بحر ال٢خهاص الجؼاثغ ٖلى  ا باعجٟإ ألاؾٗاع التي هخجذ ًٖ ألاػمت الٗاإلاُت بؿبب الٖا ًا٦ض جازَغ

ت ٧ان  الاؾخحراص والخهضًغ،َظٍ الضعاؾت ؤ٦ضث بإن بغامج ؤلاهٟا١ الٗام اإلاخبٗت مً ٢بل الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

 .  لها ؤزغ مباقغ ٖلى الدكُٛل، وختى ٖلى الضزل مً زال٫ اعجٟإ ٞاجىعة الاؾتهال٥ الٗام والخام

٧اهذ لها صعاؾت في َظا اإلاىيٕى ل٨جها بدشذ في ٖال٢ت  ؤلاهٟا١ بالىمى  (2017بً عؼة َىاء،)ؤما الباخشت  -

،الهضٝ "(2014-1990)ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ للفترة " :في صعاؾت بٗىىان

مجها َى ا٦دكاٝ ٧ل مً ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾتهال٧ي والاؾدشماعي ٖلى الىمى الا٢خهاصي، باؾخٗما٫ 
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٣ت الاهدضاع الظاحي اإلاخجه ايُت للىمىطط التي ٧اهذ مً (VAR Model )ٍَغ  و٢ض جم اٖخماص الهُٛت الٍغ

 : 1الك٩ل الخالي

 

Yt :ت مخٛحراث الىمىطط  .مهٟٞى

Ut :ت ؤزُاء الىمىطط  .مهٟٞى

Ai :ت مٗلماث الىمىطط  .مهٟٞى

U1t، U2t، U3t، U4t،U5t :هي ألازُاء الٗكىاثُت الهدضاعاث اإلاخٛحراث الخالُت ٖلى الترجِب: 

GDPgr ،gl ،gGconc ،gGinv، SECctb ،ًٖ والتي حٗبر: 

b :ٖضص ٞتراث الخباَا الؼمجي؛ 

GDPgr :مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي الخ٣ُ٣ي (GDP Grawth Rate)؛ 

gl :مٗض٫ الىمى لدجم الُض الٗاملت ،gGconc :مٗض٫ الىمى لإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾتهال٧ي ،gGinv :
 .اؾخ٣غاع الىي٘ ألامجي: SECctb، مٗض٫ الىمى لإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي 

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾتهال٧ي له ؤزغ ؾلبي ومٗىىي ٖلى الىمى الا٢خهاصي : لُيخهي الٗمل بيخاثج مٟاصَا ؤن

ل،ؤما ُٞما ًسو ؤلاهٟا١  ان ما ًهبذ ٚحر مٗىىي ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى في اإلاضي ال٣هحر،ؾٖغ

في اإلاضي ال٣هحر، لُهبذ طل٪ ألازغ ٚحر  الخ٩ىمي الاؾدشماعي له ؤزغ مىظب ومٗىىي ٖلى الىمى الا٢خهاصي

ا  ل، و٢ض ؤونذ الباخشت بًغوعة صٖم الاؾدشماعاث اإلادلُت باٖخباَع مٗىىي في اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

ٗها،وحؿهُل ؤلاظغاءاث مً ؤظل ظلب الاؾدشماعاث  ل الخىمُت الا٢خهاصًت وحؿَغ مهضع ؤؾاسخي لخمٍى

. ألاظىبُت اإلاباقغة إلاا لها مً جإزحر بًجاري ٖلى مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت

                                                           
 مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض ،(2014-1990)ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ للفترة ،(2017)َىاء بً ٖؼة1

لى اإلاى٢٘ إلhttps://www.asjp.cerist.dz: الغاب٘، الٗضص ألاو٫، ٧لُت الا٢خهاص بجامٗت ؤم البىاقي، الجؼاثٖغ ش ؤلَا  . 135:  ، م31/01/2019:  جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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٧اهذ لها وظهت هٓغ ؤزغي مً زال٫ الىع٢ت البدشُت اإلاٗىىهت  (MassoumeFouladi ،2010 ) ؤما صعاؾت -

 TheImpact of Government Expenditure on GDP,Employment and Private Investment a" بــــــ

CGE Model Approach "َل ٞٗال : والتي جمذ اإلاداولت مً زاللها ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاخمشلت في

ه؟، اٖخمضث الضعاؾت ٖلى همىطط ، الظي "همىطط الخىاػن الٗام" ٦CGEٟاءة ؤلاهٟا١ الٗام حٗخمض ٖلى هٖى

٢ُإ الٟالخت الىِٟ والٛاػ، والهىاٖت : اٖخبرث مً زالله ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٦مخٛحر جاب٘، ؤما ٧ل مً

والخٗضًً، البىاء والخضماث مخٛحراث مؿخ٣لت، جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي 

اصة ؤلاهٟا١ ٖلى ٢ُإ الخضماث والىِٟ والٛاػ له جإزحراث له جإزحراث مسخلٟت ٖلى الا٢خهاص  خُض ؤن ٍػ

اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ل٨ً ؤلاهٟا١ ٖلى الؼعاٖت والبىاء والهىاٖت والخٗضًً له جإزحراث  بًجابُت ٖلى ٍػ

اصة ؤلاهٟا١ ٖلى َظٍ ال٣ُاٖاث ًاصي بلى اهسٟاى في ؤلاهخاط  ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص باٖخباع ؤن ٍػ

. والاؾدشماع 

 Public Spending for Growth – Induced Employment ":صعاؾت خضًشت بٗىىان -

TheNigerianExperience "للباخض( Samuel Oseloka Okafor،2016) ، لخِبان ؤزغ ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى

ذ اعجٟاٖا مدؿىؾا إلاٗضالث  ت التي ٖٞغ الىمى الا٢خهاصي والٗمالت اإلاؿخدضزت مً زال٫ الخجغبت الىُجحًر

ذ 40البُالت ونلذ بلى   ملُىن قاب بُا٫، واؾدىضث الضعاؾت ٖلى همىطط مؿخيبِ مً صعاؾت ؤظٍغ

 :مً الك٩ل (Obeng،2015 )ٖلى ا٢خهاص ٚاها

 

ا ٦ما ًلي : و٢ض جم الخٗبحر ًٖ جإزحر ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى الدكُٛل في هُجحًر

 
جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ال ٩ًىن صاثما مىلضا لٟغم الٗمل الىاججت ًٖ الىمى، 

ل بالعجؼ ٖغ٢ل ٞٗالُت ؤلاهٟا١ الٗام وجإزحٍر ٖلى الدكُٛل،  ا خُض اٖخماصَا ٖلى الخمٍى زانت في هُجحًر

، و٢ض %30زانت وؤن ظؼء نٛحر ٣ِٞ مً ؤلاهٟا١ ًىظه لالؾدشماعاث الغؤؾمالُت التي بلٛذ ؤ٢ل مً 

بت لخد٤ُ٣ الىمى اإلاؿخضام والٗمالت  خماص ٖلى اإلاحزاهُت اإلاخىاػهت واٖخماص الًٍغ ؤونذ الضعاؾت بًغوعة الٖا

٠ُ . ال٩املت، وجبُان ؤَضاٝ واضخت ونُاٚت ؾُاؾت صًىام٨ُُت للخْى
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 Une"٧ان ٖىىاجها (Louis Phaneuf, Etienne Wasmer،2014)ؤما صعاؾت - 

étudeéconométriquede l’impact dépenses publiques et des prélèvements fiscaux sur 

l’activité économique au Québec et au Canada"، جإزحر الؿُاؾت خُض خاو٫ الباخشان جبُان

الخ٩ىمُت ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي في ٧ل مً ٦ىضا و٦ُبُ٪ وبن ٧ان ؤلاهٟا١ ٌؿاٖض ؤم ٌٗغ٢ل اليكاٍ 

اصة ؤلاهٟا١ ،(SVAR) الا٢خهاصي، واٖخمض الباخشان ٖلى همىطط و٢ض جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ٍػ

اصة بيؿبت 1%الٗام في ٦ىضا بيؿبت   في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي خُض ؤن %0.1 ًاصي في اإلاضي ال٣هحر بلى ٍػ

 ؤي ؤن ٧ل صوالع ًخم بهٟا٢ه %25 و%20وؿبت ؤلاهٟا١ الٗام بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي جتراوح بحن وؿبتي 

اصة 0.5بلى 0.4ٌؿاَم بــــ  ض الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي %1 صوالع، ؤما باليؿبت ل٨ُبُ٪ ٍػ  في الى٣ٟاث الٗامت ًٍؼ

،٦ما ؤياٞذ هخاثج الضعاؾت بإن ؤلاهٟا١ الٗام ًىلض وكاَا ا٢خهاصًا ل٨ً بك٩ل مىسٌٟ، %0.28بيؿبت 

ُت ا الدكَى .     ؤما الًغاثب لها جإزحر  ؾلبي ٖلى الا٢خهاص بؿبب آزاَع

بلى مداولت الخٗٝغ ٖلى آلازاع التي جدضثها الى٣ٟاث الٗامت  (Leon-Amath Dione،2016 )٢ض جُغ١ - 

 Composition des dépenses publiques ":ٖلى الىمى الا٢خهاصي في صعاؾت مكابهت لؿاب٣تها بٗىىان

et impacts sur la croissance économique : analyses théoriques etempiriques sur des 

panels de pays développés ,émergents et en voie de développement"، ٞخىنلذ هخاثج

الضعاؾت بلى ؤن الدجم ألامشل إلاحزاهُت الضولت َى صالت مخىامُت إلاؿخىي صزل الٟغص في البلضان الٗالُت 

٧اإلهٟا١ ٖلى  الدكُٛل ؤما البلضان اإلاخىؾُت واإلاىسًٟت ،الضزل، م٘ جد٣ُ٣ها مؿخىي ؤمشل لى٣ٟاتها 

 .الضزل ال جهل ختى بلى الٗخباث اإلاشلى في ٧ل ؤهىإ ه٣ٟاتها 

 2014-2001الىمظحت اللُاؾُت ألزغ ؤلاهفاق العام على الدكغُل والضزل وألاؾعاع في الجؼائغ للفترة " -

مغاؽ مدمض، بً ؾماُٖل مغاص،  )هي صعاؾت ٢ام بها ٧ل مً " (ECM ) باؾخسضام همىطج الخيامل اإلاتزامً

خماص ٖلى (2014 ،خاو٫ الباخشان جبُان الٗال٢ت التي جغبِ ؤلاهٟا١ الٗام بالدكُٛل والضزل وألاؾٗاع، بااٖل

اوؿً للخ٩امل  ت الاعجباٍ وازخباع الؿببُت لجغاهجغ وازخباع ظظع الىخضة، وازخباع ظَى ؤصواث ٦مُت مهٟٞى

اإلاتزامً بياٞت بلى همىطط جصخُذ الخُإ والؿالؾل الؼمىُت، ٞخىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت 

ؾببُت في اججاَحن ؤي ؤن الخُٛحر في مؿخىي ؤلاهٟا١ الٗام ًدؿبب في حُٛحر الضزل، وال٨ٗـ صخُذ، وجىظض 

اصة  ٖال٢ت ؾببُت في اججاٍ واخض بحن الدكُٛل وؤلاهٟا١ الٗام بمٗجى ؤن الخُٛحر في َظا ألازحر ًدؿبب في ٍػ

الدكُٛل ؤما الخُٛحر في الدكُٛل ال ًازغ ٖلى ؤلاهٟا١ الٗام، في خحن هٟذ الضعاؾت الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن 

ؤلاهٟا١ الٗام وألاؾٗاع لٗضم وظىص ٖال٢ت ؾببُت بُجهما، ٞالؿُاؾت ؤلاهٟا٢ُت التي ٢امذ بها الجؼاثغ ٖلى خض 

اصة ٞغم الٗمل اإلامىىخت ولم ٨ًً لها جإزحر ٖلى  اصة صزل ألاٞغاص مً زال٫ ٍػ ٢ى٫ الباخشحن ؾمدذ بٍؼ

اصة ألاؾٗاعامؿخىي ألاؾٗاع هدُجت ْاَغة  اصة في ؤلاهٟا١ الٗام ؤصث بلى ٍػ . لخضإ الى٣ضي ؤي ٧ل ٍػ
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جدذ  (2017ؾلُم ؾلُمان الدجاًا، مدمض زلُل ٖضًىاث،  )في صعاؾت ؤزغي ٖلى الا٢خهاص ألاعصوي ٢ام بها - 

، والتي خاو٫ الباخشان مً زاللها "(2014-1980)الدجم ألامثل لإلهفاق الخىىمي في ألاعصن، للفترة "ٖىىان

خماص ٖلى صعاؾت -1998للٟترة ،Scully ) ا٢تراح همىطط ل٣ُاؽ الدجم ألامشل لإلهٟا١ الخ٩ىمي في ألاعصن، بااٖل
الؽ ٦ما ًلي، Barro(1989)والتي بضوعَا اٖخمضث ٖلى ؤٖما٫ (2003 ٤ جهمُم لك٩ل صالت ٧ىب صٚو  :ًٖ ٍَغ

(01)........... 

:  خُض ؤن

Y :جمشل الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي؛ 

G :ًمشل مجمٕى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي باألؾٗاع الشابخت؛ 

T : ها الٗام، وهٟـ اإلاخٛحر مهمم ؤًًا ل٣ُاؽ وؿبت ؤلاهٟا١ الٗام ميؿىبا مٗض٫ الًغاثب بمجمٖى

لها مً الًغاثب ، (TY=G) للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي م٘ اٞتراى اإلاحزاهُت اإلاخىاػهت ؤي ؤي ؤن اإلاحزاهُت ًخم جمٍى

 ٌ ضم ٢بى٫ عجؼ في اإلاحزاهُت، وبخٍٗى : ، جم الخهى٫ ٖلى اإلاٗاصلت الخالُت(01)في اإلاٗاصلت  (TY=G)ٖو

 (02).................. 

ًخم الخىنل بلى ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٌٗٓم الىمى الا٢خهاصي ٖىضما  (Y) وبإزظ اإلاكخ٣ت ألاولى والشاهُت لــــ

: ًهبذ

 

، ومسخل٠ الٗملُاث جم الخىنل بلى ؤن الدجم ألامشل لإلهٟا١ (02)وبال٣ُام بٗملُت ؤلاهدضاع ٖلى اإلاٗاصلت ع٢م 

-2010)وبما ؤهه بلٜ زال٫ الٟترة  (%38-%35.6)الخ٩ىمي مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في ألاعصن ًتراوح بحن 

صلُل ٖلى ؤن ؤلاهٟا١ الٗام في ألاعصن ال ًؼا٫ ٌٗمل في َىع ال٨ٟاءة وبالخالي ٞهى  َظا %31.4وؿبت  (2013

٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ، ؤونذ الضعاؾت بمداولت الخسلو مً مكا٧ل 1ٌؿاَم ورك٩ل بًجاري في ٞع

. اإلاحزاهُت ٚحر اإلاخىاػهت التي حٗغ٢ل ٦ٟاءة ؤلاهٟا١ الٗام

                                                           
، اإلاجلت ألاعصهُت للٗلىم (2014-1985)الدجم ألامثل لإلهفاق الخىىمي في ألاعصن للفترة ، (2017)ؾلُم ؾلُمان الدجاًا، مدمض زلُل ٖضًىاث1

 : ،ألاعصن، ٖلى اإلاى2٘٢، الٗضص4الا٢خهاصًت، اإلاجلض 

179 -178: ، م م 02/02/1/2019: تارٌخ اإلطالع  https://journals.ju.edu.jo/JJES/article/download/15464/7643 

file:///C:\Users\benzidane\Downloads\?????%20???????:%2002\02\1\2019%20??????:%2015:29%20https:\journals.ju.edu.jo\JJES\article\download\15464\7643
file:///C:\Users\benzidane\Downloads\?????%20???????:%2002\02\1\2019%20??????:%2015:29%20https:\journals.ju.edu.jo\JJES\article\download\15464\7643
file:///C:\Users\benzidane\Downloads\?????%20???????:%2002\02\1\2019%20??????:%2015:29%20https:\journals.ju.edu.jo\JJES\article\download\15464\7643
file:///C:\Users\benzidane\Downloads\?????%20???????:%2002\02\1\2019%20??????:%2015:29%20https:\journals.ju.edu.jo\JJES\article\download\15464\7643


 

 
192 

للباخض ، "Essays on GovernmentSpending and Employment:"صعاؾت ؤزغي بٗىىان -

(Alexander Teney ،2016)  والتي مً زاللها ٢ام بكغح الٗضًض مً اإلا٣االث التي جخٗل٤ باإلهٟا١ الٗام

والٗمالت، خُض جُغ١ في الٟهل ألاو٫ مجها بلى صعاؾت ٞغيُت العجؼ اإلاؼصوط في الا٢خهاص ال٨لي والتي ٧ان ؤو٫ 

٨ُت مً  (1986-1980)ْهىع لها في الٟترة   ملُاع صوالع بلى 59خُض اعجٟ٘ العجؼ في اإلاحزاهُت الُٟضعالُت ألامٍغ

٩ي مً ٞاثٌ ٢ضٍع 221  147.2 ملُاع صوالع بلى عجؼ ٢ضع بــــ 2.3 ملُاع صوالع لُخدى٫ عنُض الخؿاب الجاعي ألامٍغ

٦ىضا، ؤإلااهُا واإلامل٨ت اإلاخدضة، : ملُاع صوالع، خُض خاو٫ الباخض ازخباع َظٍ الٟغيُت ٖلى ُٖىت مً الضو٫ مجها

مً ؤظل جبُان ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى ؤلاهخاط الخ٣ُ٣ي،  (VAR) وهمىطط (Panel)باؾخسضام بُاهاث

 :الخؿاب الجاعي، مٗض٫ الٟاثضة الخ٣ُ٣ُت وؾٗغ الهٝغ الخ٣ُ٣ي، مً زال٫ نُٛت الىمىطط الخالُت

 

 : ورٗض ججمُ٘ البُاهاث وجبؿُُها جم الخىنل بلى الهُٛت ال٩لُت للىمىطط التي ٧اهذ مً الك٩ل

 

اصاث في عجؼ الخؿاب  اصة في عجؼ اإلاىاػهت الخ٩ىمُت جاصي بلى ٍػ لخسخم َظٍ الضعاؾت بيخاثج مٟاصَا ؤن الٍؼ

ى ما ًُل٤ ٖلُه اؾم العجؼ اإلاؼصوط، بياٞت بلى ؤن ؤؾٗاع الٟاثضة الخ٣ُ٣ُت حؿخجُب للهضماث  الجاعي َو

 .ؤلاًجابُت للى٣ٟاث الخ٩ىمُت وما ًيخج ٖجها مً مكا٧ل ا٢خهاصًت

جدلُل : "، في وع٢ت بدشُت بٗىىان(2017بىال٩ىع هىع الضًً،  )باليؿبت لٗال٢ت ؤلاهٟا١ الٗام بالخطخم ٖالجها  -

ل وكُاؽ العالكت بحن ؤلاهفاق الخىىمي والخضخم في الجؼائغ  في بَاع (2015-1970)، على اإلاضي الٍُى

خماص ٖلى ؤصواث (2015-1970)ال٢خهاص الجؼاثغ وطل٪ زال٫ الٟترة  " الؿببُت والخيامل اإلاكترن ، بااٖل

الخدلُل ال٣ُاؾُت اإلاخمشلت في الؿالؾل الؼمىُت والخ٩امل اإلاكتر٥، وهمىطط جصخُذ الخُإ وؾببُت ظغاهجغ 

خم  وجُب٣ُها ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي والغ٢م ال٣ُاسخي ألؾٗاع اإلاؿتهل٪ باٖخباع ؤن ٢ُاؽ  اٍع باالؾخٗاهت باللٚى

خماص ٖلى  ٢ُاؽ ٧ل الخٛحراث التي جدضر في ألاؾٗاع، ٢ض جىظذ  ْاَغة الخطخم ال ًم٨ً ٢ُاؾها بال بااٖل

هخاثج الضعاؾت بىظىص ٖال٢ت ؾببُت طاث اججاٍ واخض مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بلى الغ٢م ال٣ُاسخي ألؾٗاع اإلاؿتهل٪ 

اصة مٗض٫ الخطخم،و٢ض ؤونذ الضعاؾت  اصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في الجؼاثغ جاصي بلى ٍػ ظا ما ًا٦ض بإن ؤي ٍػ َو

بٗضم ٞخذ اإلاجا٫ لخٟا٢م الًٍٛى الخطخمُت مً زال٫ بزًإ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بلى إلاٗاًحر الجضوي 

٘ اإلاغبدت ت والا٢خهاصًت، وجىظحهه بلى اإلاكاَع  .  الاؾدشماٍع
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ٖالء الضًً )صعاؾت قبحهت ولخض ٦بحر إلاىيٕى َظا البدض جمذ ٖلى الا٢خهاص الٗغاقي خُض ٢ام الباخض  -

ؤلاهفاق الاؾدثماعي ومؿخلبل الُلب على ألاًضي العاملت في : "و اإلاىؾىمت بــــبىع٢ت بدشُت ، (2008ظٟٗغ، 

ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ مٟاصٍ ؤن مٗض٫ البُالت ًىسٌٟ  (Okun’s LAW ) ، واٖخماصا ٖلى ٢اهىن ؤو٧ىن " العغاق

ت ٞى١ اإلاٗض٫ في %2.5إلاا ًخٛحر الىمى الا٢خهاصي بمٗض٫ ؤ٦بر مً   ؤو بهُٛت ؤزغي ؤهه بػاء ٧ل ه٣ُت مئٍى

 والتي جم الخٗبحر ٖجها بما %0.4الىمى الؿىىي للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي، ًىسٌٟ مٗض٫ البُالت بيؿبت 

 :1ًلي

 

 

 الخُٛحر في مٗض٫ البُالت: 

 مٗض٫ همى الىاجج: 

 ل٩ي %10وبخُب٤ُ ال٣اهىن الؿاب٤ ٖلى ا٢خهاص الٗغا١ ًجب ؤن ٣ًل مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ًٖ 

ا إلاٗض٫ همى الؿ٩ان، ألامغ الظي ًخُلب مٗضالث %3ًخم جسٌُٟ مٗض٫ البُالت في خضوص   الظي ٌٗخبر مؿاٍو

ا، ل٨ً وا٢٘ الا٢خهاص الٗغاقي ال ًم٨ىه جد٤ُ٣ طل٪ باٖخباع الخسهُهاث %40اؾدشماع في خضوص   ؾىٍى

ت ٚحر ٧اُٞت إلزغاط الا٢خهاص الٗغاقي مً ألاػمت وباألزو مك٩ل البُالت، لظا في عؤي الباخض ٖلى  الاؾدشماٍع

الضولت الٗمل ٖلى جيكُِ ال٣ُإ الخام لخم٨ُىه مً اؾدُٗاب ألاًضي الٗاملت ومغاظٗت ؾُاؾت الاؾدشماع 

ت باإلاىاػاة م٘ وا٢٘ اإلاخٛحراث  م٘ بجبإ ألاؾلىب الٗلمي مً ؤظل جىػَ٘ ٖاص٫ للخسهُهاث الاؾدشماٍع

. الا٢خهاصًت

ع البيُت الخدخُت في صعم اللُاع الخام في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت"-  " ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على مكاَع

محراها زالض مدمض ال٣ُٗل و وكىي مهُٟي ٖلي مدمض، ٖلى : َى ٖىىان وع٢ت بدشُت ٢ام بةٖضاصَا الباخشان

٘ البيُت الخدخُت في صٖم الا٢خهاص الخام  ا٢خهاص الؿٗىصًت، بهضٝ جدلُل ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى مكاَع

خماص 2014-1982في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت زال٫ الٟترة  خماص ٖلى ألاؾلىب الىنٟي وال٣ُاسخي بااٖل  بااٖل

٣ت اإلاغرٗاث الهٛغي الٗاصًت، و٧اهذ نُٛت الىمىطط  ٤ ج٣ضًٍغ بٍُغ ٖلى همىطط الاهدضاع اإلاخٗضص ًٖ ٍَغ

 :ال٣ُاسخي ٦ما ًلي

                                                           
 ، وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهماجي، صاثغة ؤلاهفاق الاؾدثماعي ومؿخلبل الُلب على ألاًضي العاملت في العغاق، (2008)ٖالء الضًً ظٟٗغ1

ٖلى  ،الاؾدشماع الخ٩ىمي ، ٢ؿم الضعاؾاث والبدىر، الٗغا١

إلhttps://mop.gov.iq/.../pdf/1505382528031b9b0bd5c33e83493c99:اإلاى٢٘ ش ؤلَا   . 02:  ، م04/02/2019: جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjc5-Leg6PgAhULSxUIHR2uCtIQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fmop.gov.iq%2Fstatic%2Fuploads%2F1%2Fpdf%2F1505382528031b9b0bd5c33e83493c9953d4e4e68e--%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8%2520%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9.pdf&usg=AOvVaw33nBrH8YyfMNNj5ctG8C_U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjc5-Leg6PgAhULSxUIHR2uCtIQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fmop.gov.iq%2Fstatic%2Fuploads%2F1%2Fpdf%2F1505382528031b9b0bd5c33e83493c9953d4e4e68e--%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8%2520%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9.pdf&usg=AOvVaw33nBrH8YyfMNNj5ctG8C_U
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𝑌 = 𝐶 + 𝛽1𝑋1 −  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 +  𝜇 
 :خُض ؤن

Y :ًمشل مؿاَمت ال٣ُإ الخام في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

C :ًمشل ال٣اَ٘؛ 

1,2,3 :مٗلماث الىمىطط اإلا٣ضع؛ 

X1:البيُت الخدخُت، و ٘ جم ٢ُاؾه بماقغ مٗض٫ الخٛحر في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى مكاَع

ٖلى جىمُت ججهحزاث البيُت ألاؾاؾُت باألؾٗاع الشابخت؛ 

X2 : ا ًُ واعصاث الؿل٘ والخضماث، مٗبر ٖجها بيؿبتها مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، التي حك٩ل مىاًٞؿا مدل

إلاىخجاث ال٣ُإ الخام؛ 

X3 : ٌٗبر ًٖ الاهٟخاح ٖلى الىٓام ؤلاهخاجي الٗالمي م٣اًؾا بيؿبت الاؾدشماع ألاظىبي مً الىاجج اإلادلي

 ؤلاظمالي؛

X4:الؿُاؾت اإلاالُت، مٗبر ٖجها بيؿبت نافي اإلاحزاهُت الخ٩ىمُت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

:اإلاخٛحر الٗكىاجي للىمىطط ًٖ 

٘ البيُت  جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤهه ال جىظض ٖال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت، بمٗجى ؤن ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع

الخدخُت ال ٌؿاَم في صٖم ال٣ُإ الخام في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، واٖخبر الباخشان الؿبب في طل٪ 

ضم جىا٣ٞها م٘ َبُٗت مكغوٖاث ال٣ُإ الخام، لخضٖم  عاظ٘ بلى َبُٗت مكغوٖاث البيُت الخدخُت ٖو

هخاثج الضعاؾت بخىنُاث مٟاصَا يغوعة جىظُه ظؼء مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت  إل٢امت 

٘ التي حٗمل ٖلى جضُٖم ال٣ُإ الخام . اإلاكاَع

اء، لًٟل ؾلُمت، )ظاءث صعاؾت ٧ل مً  - جي  (2019مؿٗىصي ػ٧اٍع والتي ٧اهذ يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الَى

همىطط الىمى الا٢خهاصي الجضًض وؾُاؾت الدكُٛل في : ، جدذ ٖىىان03الظي جم بغخاب ظامٗت الجؼاثغ 

: ازخباع عالكت ؤوهً في الاكخهاص الجؼائغي :" ، و٢ض ٧ان ٖىىان اإلاضازلت2019 ُٟٞحري 12: الجؼاثغ، لُىم

،ٚحر ميكىعة، بخُب٤ُ همىطط ؤلاهدضاع الظاحي  "2018-1986صعاؾت كُاؾُت اكخهاصًت زالٌ الفترة 

 :باؾخسضام الىمىطط الخالي، (ARDL) للٟجىاث الؼمىُت اإلاىػٖت اإلاخباَئت
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𝒅 𝒄𝒉𝒐𝒎𝒕 = 𝒄 + 𝜷𝟏𝒄𝒉𝒐𝒎𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒈𝒓𝒐𝒘𝒕−𝟏 +  𝜸𝟏𝒊𝒅(𝐜𝐡𝐨𝐦)𝒕−𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

+  𝛄𝟐𝒍𝒅(𝒈𝒓𝒐𝒘)𝒕−𝒌

𝒅

𝒌=𝟏

 + 𝛆𝐭 

زلهذ الضعاؾت بلى جد٤٣ همىطط ؤو٧ىن في الا٢خهاص الجؼاثغي والظي ٨ٖؿخه الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن مٗض٫ 

الىمى الا٢خهاصي ومٗض٫ البُالت في الٟترة اإلاضعوؾت، وؤن آزاع الخُٛحر في همى الىاجج  ٖلى مٗضالث البُالت 

اصة مٗض٫ الىمى جاصي بلى ج٣لُو  ل، بمٗجى ٍػ ٩ًىن في ٞتراث مخإزغة ولِـ ٞىعا وفي ألاظلحن ال٣هحر والٍُى

. مٗضالث البُالت 

همىطط الىمى الا٢خهاصي الجضًض وؾُاؾت الدكُٛل في الجؼاثغ، " ويمً ٞٗالُاث هٟـ اإلالخ٣ى الؿاب٤ الظ٦غ -

زغ ؤ:"بمضازلت ٚحر ميكىعة ٖىىاجها (2019كىعي ًخي عبض هللا،)، ٢ض قاع٥ الباخض "2019 ُٟٞحري 12: لُىم

باؾخسضام همىطج "2017-1997الاؾدثماع الخىىمي والاؾدثماع الخام على معضالث البُالت في الجؼائغ، 

خماص ٖلى ، AutoregressiveDistributed Lag (ARDL))الاهدضاع الخُي للفجىاث اإلاىػعت بااٖل

: همىطظحن ٧الخالي 

 ٌ  : الىمىطج ألاو

1

1 1

(log( )) (log( )) (log( ))
p q

t i t i i t i t t

i i

D U c a D U b D GI ECT v  

 

      

: الىمىطج الثاوي

1

1 1

(log( )) (log( )) (log( ))
p q

t i t i i t i t t

i i

D U c a D U b D PI ECT v  

 

      

ت ؤزغ  ٞاألو٫ مً ؤظل جبُان ؤزغ الاؾدشماع الخ٩ىمي ٖلى مٗضالث البُالت، ؤما الشاوي مً ؤظل مٗٞغ

: الاؾدشماع الخام ٖلى مٗضالث البُالت، خُض ؤن 

(GI) :ت؛  جمشل حجم ه٣ٟاث الاؾدشماع الخ٩ىمي باألؾٗاع الجاٍع

(PI) :ت؛  حجم الاؾدشماع الخام باألؾٗاع الجاٍع

(U) :مٗضالث البُالت؛ 

(Vt) :قٗإ ألازُاء الظي ًد٤٣ الٟغيُاث ال٨الؾ٨ُُت في هماطط ؤلاهدضاع؛ 
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(log) : خم الىبحري اٍع  .ًغمؼ بلى اللٚى

وؤًًا مً ؤظل الخإ٦ض مً وظىص جإزحر مٗىىي لإلؾدشماع الخ٩ىمي ٖلى الاؾدشماع الخام ٢ض ٢ام الباخض 

: بةياٞت همىطط زالض مً الك٩ل

1

1 1

(log( )) (log( )) (log( ))
p q

t i t i i t i t t

i i

D PI c a D PI b D GI ECT v  

 

     
 

ل بحن مٗضالث البُالت و٧ل مً  ت ؾالبت في ألاظل الٍُى جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت مٗىٍى

اصة بيؿبت   في %1الاؾدشماع الخ٩ىمي والاؾدشماع الخام في الىمىطط ألاو٫ وختى الشاوي، خُض ؤن الٍؼ

 ٖلى الترجِب في %0.48 و%0.37حجم الاؾدشماع الخ٩ىمي والاؾدشماع الخام جاصي بلى اهسٟاى وبيؿبت 

ل بحن ٧ل مً الاؾدشماع الخ٩ىمي  ت مىظبت في ألاظل الٍُى مٗض٫ البُالت،م٘ وظىص ٖال٢ت مٗىٍى

اصة بيؿبت  ظا في الىمىطط الشالض، ؤي الٍؼ  في ألاو٫ جاصي بلى اعجٟإ الشاوي %1والاؾدشماع الخام، َو

ل، ٞؿُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي جازغ ٖلى الدكُٛل مً زال٫ %0.76بدىالي  ٩ىن طل٪ في ألاظل الٍُى  ٍو

٘ مً الُلب ال٨لي ومً زم  ٤ الٞغ زالر ٢ىىاث عثِؿُت، ألاولى جخمشل في مٗالجت خالت ال٨ؿاص ًٖ ٍَغ

اعجٟإ الاؾدشماع وؤلاهخاط وجغاظ٘ مٗضالث البُالت، ؤما ال٣ىاة الشاهُت ٞخخمشل في بغامج اإلاكغوٖاث الٗامت 

اصة ٞغم الكٛل، ؤما ُٞما  اصة الاؾدشماع الخام ومىه ٍػ والاؾدشماع في البيُت الخدخُت التي حؿمذ بٍؼ

ت اإلاباقغة التي حكٝغ ٖلحها الخ٩ىمت والتي بضوعَا  ٘ الاؾدشماٍع ًسو ال٣ىاة الشالشت ٞخخمشل في اإلاكاَع

 .(02: ، م2019كىعي ًخي عبض هللا، )حؿاَم في امخهام مٗضالث البُالت 

الاؾدثماع العام : "، في وع٢ت بدشُت لهما بٗىىان(2003ؾمُدت فىػي، نهاٌ اإلاغغب، )٢ض جُغ١ ٧ل مً  -

، خُض جمذ الضعاؾت ال٣ُاؾُت ٖلى الا٢خهاص اإلاهغي "مؼاخمت ؤم جيامل: والاؾدثماع الخام في مهغ

ت الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗام والاؾدشماع الخام َل هي ٖال٢ت جىاٞؿُت ؤم ج٩املُت، مً  مً ؤظل مٗٞغ

ؤظل ا٢تراح ؤوؿب الؿُاؾاث التي مً قإجها جغقُض وعٞ٘ ٦ٟاءة ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي الٗام، وباإلا٣ابل 

حؿاٖض في جدٟحز مٗضالث الاؾدشماع الخام، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى همىطط اإلاعجل اإلاغن مً ؤظل ٢ُاؽ 

 الظي ًىضر الخٟاٖالث الضًىام٨ُُت VAR/ECMالٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗام والخام، مً زال٫ همىطط 

خماص ٖلى ٢ُم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الظي جم الخٗبحر ٖىه في  بحن مخٛحراث الضعاؾت في ألاظل ال٣هحر، وبااٖل

، (...الاؾدشماعاث في اإلاغا٤ٞ الٗامت والى٣ل)ألاولى الاؾدشماع الٗام في البيُت ألاؾاؾُت : نىعجحن عثِؿِخحن 

، باإلياٞت بلى بُاهاث (...الهىاٖت، الخجاعة)والشاهُت الاؾدشماع في ألاوكُت زاعط هُا١ البيُت ألاؾاؾُت 

ت ل٩ل مً الاؾدشماع الخام للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ، ومٗض٫ همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي،  ؾىٍى
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الٗام والخ٩ىمت للىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ووؿبت الضًىن  ووؿبت ؤلاثخمان الظي ًدهل ٖلُه ال٣ُإ

، زلهذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص (2003-1973 )الخاعظُت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وؾٗغ الهٝغ للٟترة

ٖال٢ت مؼاخمت بحن الاؾدشماع الٗام في ٚحر البيُت ألاؾاؾُت وال٣ُإ الخام وطل٪ بؿبب حُُٗل 

دؿبب في اهسٟاى اهخاظُخه، وعبدُخه، باإلا٣ابل وظىص ٖال٢ت ج٩املُت  الاؾدشماع الٗام لل٣ُإ الخام ٍو

م مً طل٪  الضعاؾت جا٦ض ،بحن الاؾدشماع الٗام في البيُت ألاؾاؾُت وبحن الاؾدشماع الخام، ل٨ً ٖلى الٚغ

 .ٖلى ؤن ألازغ الخ٩املي ًٟى١ ؤزغ اإلاؼاخمت

غوخت ٢ام بةٖضاصَا الباخض " بقيالُت الدكغُل في الجؼائغ، مداولت جدلُل" - صخماوي  )َى ٖىىان أَل

ىف،  ت  (2010-1980)ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي، للٟترة  (2013مدمض ؤصٍع مً ؤظل ٖغى الخجغبت الجؼاثٍغ

خماص ٖلى صعاؾت جدلُلُت وجُب٣ُُت وباؾخسضام َغ١ ٢ُاؾُت  في مُضان الدكُٛل ومجابهت البُالت، بااٖل

خضًشت،وازخباع ٢اهىن ؤو٧ىن مً ؤظل ج٣ضًغ مغوهت الدكُٛل باليؿبت للىمى الا٢خهاصي باؾخسضام مٗاصلت 

خماص ٖلى همىطط الٟجىة وهمىطط الٟغ١ ٦ما  ؤلاهدضاع وج٣ضًغ الىاجج اإلادخمل ومٗض٫ البُالت الُبُعي بااٖل

 :ًلي

 

 

خماص ٖلى  ARDLوباؾخسضام همىطط ل جم الٖا مً ؤظل ٞهل جإزحراث ألاظل ال٣هحر ًٖ ألاظل الٍُى

٣ت ازخباع الخضوص، باؾخسضام الىمىطظحن الخالحن، Pesaranet Al (2001)صعاؾت  :بٍُغ
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وجم ؤًًا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ج٣ضًغ الٗال٢ت بحن الُلب ٖلى الٗمالت والىمى الا٢خهاصي باؾخسضام 

٣ت ؤلاهٟا١ مً زال٫ الىمىطط الخالي : ٍَغ

 

خم ٖلى اإلاخٛحراث مً ؤظل بػالت الاججاٍ ألاسخي للمخٛحر  اٍع : ٦ما ًلي ؤنبذ الىمىطط وبةصزا٫ اللٚى

 

: خُض

Emp :ال٣ىة الٗاملت؛ 

INV : عؤؽ اإلاا٫ ً  ؛(الاؾدشماع)٢ُمت ج٩ٍى

GCE  :الى٣ٟاث الجهاثُت لالؾتهال٥ الٗام للخ٩ىمت؛ 

IM :٢ُمت الىاعصاث؛ 

EX :٢ُمت الهاصعاث. 

غاُٞت ٖلى مٗضالث البُالت في  ومً ؤظل ازخباع ؤزغ بٌٗ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ال٩لُت واإلاخٛحراث الضًمٚى

خماص ٖلى الىمىطظحن ٧الخالي : الجؼاثغ جم الٖا
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: خُض ٧اهذ مخٛحراث الضعاؾت ٦ما ًلي

UNEM :مٗض٫ البُالت؛ 

GDP : ؛(ال٣ُم الشابخت وبالٗملت اإلادلُت)الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي 

INV :وؿبت مؿاَمت الاؾدشماع ال٨لي بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

NTOT : ؛(100=2000)نافي مٗض٫ الخباص٫ الخجاعي باإلا٣اًًت 

ACTPOP :مٗض٫ اليكاٍ الخام؛ 

ROIL :،ؤؾٗاع الىِٟ الخ٣ُ٣ُت 

RECETT :وؿبت ؤلاًغاصاث الخ٩ىمُت ٦يؿبت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي؛ 

EXPEN :وؿبت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٦يؿبت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي؛ 

INF :مٗض٫ الخطخم الؿىىي؛ 

EXPOR :وؿبت الهاصعاث بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

ت مً الىخاثج ؤَمها : جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

ؤَم مخٛحر له جإزحر بًجاري في ج٣لُو مٗضالث البُالت َى ؤؾٗاع الىِٟ الخ٣ُ٣ُت،ووظىص ؤزغ ؾلبي ل٣ىة الٗمل 

اليكُت للىاعصاث وختى حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى مٗضالث البُالت،بياٞت بلى ؤن مٗضالث البُالت ًم٨ً لها 

 وزلهذ الضعاؾت بلى هدُجت ،الاهسٟاى ٖىض اعجٟإ مٗضالث الىمى الخ٣ُ٣ي وحجم الاؾدشماع والهاصعاث

 ومٗض٫ الىمى الا٢خهاصي للجؼاثغ ال ٌؿاَم ،مهمت مٟاصَا ؤن ٢اهىن ؤو٧ىن ال ًهلر لخالت الا٢خهاص الجؼاثغي 

. في زل٤ مىانب الكٛل

ض، )صعاؾت ٖلى الا٢خهاص الُمجي ٢ام بها الباخض  - ؤزغ ؤلاهفاق : "، بٗىىان(2003ؾالم ٖبض هللا مدمض باؾٍى

خماص ٖلى ألاؾالُب ال٣ُاؾُت " 2014-1990الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الُمً،زالٌ اإلاضة  ، بااٖل

 :الزخباع الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ والىمى الا٢خهاصي مً زال٫ بىاء الىمىطط اإلاىالي
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 : خُض ؤن

GDP :الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

CEX :مشل ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي؛  ؤلاهٟا١ الجاعي الخ٣ُ٣ي، ٍو

IEX :ؤلاهٟا١ الغؤؾمالي الخ٣ُ٣ي؛ 

٣ت اإلاغرٗاث الهٛغي ،٢ض ؤُٖى الىمىطط ظىصة  (SPSS) وباؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي واٖخماصا ٖلى ٍَغ

ت الا٢خهاصًت ٤ُ ٖالُت، وجىا٣ٞذ بقاعة اإلاٗلماث م٘ الىٍٓغ  لخخىنل الضعاؾت بلى هخاثج مٟاصَا ؤن ،جٞى

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بك٣ُه الاؾتهال٧ي والاؾدشماعي له ؤزغا بًجابُا ٖلى الىمى الا٢خهاصي وطل٪ ًخىا٤ٞ م٘ 

ت ٦ُجز في وظىص الٗال٢ت الؿببُت اإلاىظبت مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، بمٗجى ؤن  هٍٓغ

ا مىظبا لإلهٟا١  ىا٥ ؤزغا مٗىٍى اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي جى٨ٗـ ٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في الُمً،َو ٍػ

ىا٥ ؤزغ ؤ٦بر لإلهٟا١  الجاعي الخ٣ُ٣ي وؤلاهٟا١ الغؤؾمالي الخ٣ُ٣ي ٖلى الىاجج اإلادلي الخ٣ُ٣ي، َو

ا٫ واخض جاصي بلى اعجٟإ الىاجج اإلادلي بدىالي  اصجه بٍغ ا٫ 3.941الغؤؾمالي،ٍٞؼ باإلا٣ابل ؤلاهٟا١ الجاعي ،  ٍع

اصة بدىالي  ا2.847٫ًاصي بلى ٍػ  و٢ض ؤُٖذ الضعاؾت بٌٗ الخىنُاث التي ؤَمها جدؿحن ؤصاء ؤلاهٟا١ ، ٍع

ل  خماص ٖلى الىِٟ ٦مهضع ؤؾاسخي لخمٍى الخ٩ىمي الُمجي وجصخُذ الازخال٫ اله٨ُلي وبٖاصة الىٓغ في الٖا

٘ ؤلاًغاصاث ت ج٣لب ؤؾٗاٍع والؿعي بلى جىَى . ؤلاهٟا١ هٓغا لؿٖغ

هٟذ بٌٗ الضعاؾاث وظىص ٖال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗضالث البُالت، والتي مجها ًظ٦غ صعاؾت  -

٤ُ، )الباخشحن  ازخباع العالكت : "، بمكاع٦تهما بىع٢ت بدشُت بٗىىان(2019بً ًىب لُُٟت، ٖضاصي جٞى

، يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى "2017-1990الؿببُت بحن ؤلاهفاق الخىىمي والبُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة 

، "2019 ُٟٞغي 12: همىطط الىمى الا٢خهاصي الجضًض وؾُاؾت الدكُٛل في الجؼاثغ، لُىم"اإلاىؾىم بــــ

ٚغاهجغ وازخباع الؿببُت ٖلى َى٫ - ،وباؾخسضام مىهجُت الخ٩امل اإلاكتر٥ الهجل03بجامٗت الجؼاثغ 

2017ً-1990الٟترة   :٦ما ًليUNEو GOV، و٢ض جم وي٘ همىطط مخجه ؤلاهدضاع الظاحي للمخٛحًر
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:   ؤنخُض

GOV :َى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٦يؿبت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي؛ 

UNE :َى مٗض٫ البُالت؛ 

𝑎1𝑎0اإلاٗلماث؛ 

𝜀
𝑡

َى اإلاخٛحر الٗكىاجي، 

جىنلذ الضعاؾت بلى هٟي وظىص الٗال٢ت الؿببُت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗضالث البُالت في الجؼاثغ زال٫ 

، وجم بجباث طل٪ مً زال٫ ج٣ضًغ ازخباع الؿببُت التي وضخذ ٖضم وظىص للٗال٢ت 2017-1990الٟترة 

ضم وظىص ظهاػ بهخاجي مغن ؤي  لل الباخشان طل٪ باٖخماص الجؼاثغ اإلاٍٟغ ٖلى البترو٫، ٖو ال٨ٗؿُت بُجهما، ٖو

ض  اصة ال٣ضعة ؤلاهخاظُت وعٞ٘ مؿخىي ألاظىع ٞالدكُٛل، وبهما جٍؼ اصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ال جاصي بلى ٍػ ؤن الٍؼ

. مً الُلب ٖلى الىاعصاث

ؤما ُٞما ًسو ؤزغ ؤلاهٟا١ الٗام في البيُت الخدخُت وجإزحراجه ٖلى الىمى، ٧اهذ له وظهت هٓغ مً زال٫ -

ٖلى الا٢خهاص ( 2015-1996) للٟترة (2018مدمض مضًاوي، ٦ما٫ مدلي،  )الضعاؾت التي ٢ام بها ٧ل مً 

، مً ؤظل بزباث صوع "ؤلاهفاق العام في البيُت الخدخُت والىمى الاكخهاصي في الجؼائغ:"الجؼاثغي جدذ ٖىىان

خماص ٖلى ؤؾالُب وؤصواث الخدلُل  ؤلاهٟا١ الٗام في البيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي الجؼاثغي، بااٖل

: ال٣ُاسخي واٖخماص همىطط جصخُذ الخُإ وصالت ؤلاهخاط ل٩ىب صو٢الم، و٢ض ٧اهذ مخٛحراث الضعاؾت ٦ما ًلي

ٗخبر اإلاخٛحر الخاب٘؛  (RGNP) ًغمؼ له بالغمؼ: حجم ؤلاهخاط-  واإلاخمشل الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، َو

غمؼ لها بالغمؼ-   ؛(LPOP-OCC ) حجم الُض الٗاملت ٍو

غمؼ لها بالغمؼ (الاؾدشماعاث الخ٩ىمُت في البجى الخدخُت)عؤؽ اإلاا٫ -  والتي جى٣ؿم بلى  (LINFR ) ٍو

غمؼ لها بالغمؼ ت ٍو والاؾدشماعاث LINFRECO-ADMالاؾدشماعاث الخ٩ىمُت في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

غمؼ لها  والتي حٗخبر مخٛحراث مٟؿغة، LINFRSOC-CULTبـــــ الخ٩ىمُت في ال٣ُاٖاث الاظخماُٖت والش٣اُٞت ٍو
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ل وختى ٖلى اإلاضي  جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ٖال٢ت البيُت الخدخُت بالىمى ما٦ضة ٖلى اإلاضي الٍُى

.  ال٣هحر،ولها ؤزغ بًجاري ٖلى الىمى بك٣حها البيُت الخدخُت الا٢خهاصًت والبيُت الخدخُت الاظخماُٖت

IV-3- 1  جلضًم مخغحراث الضعاؾت

ت  ٢بل الكغوٕ في الضعاؾت ال٣ُاؾُت وج٣ضًم الىمىطط اإلاغاص جُب٣ُه ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي مً ؤظل مٗٞغ

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل في الجؼاثغ، البض مً الخٗٝغ ٖلى مخٛحراث  ألازغ الظي جدضزه ٍػ

ا باٖخباع ؤجها جازغ في حجم الدكُٛل  . َظا الىمىطط والتي جم ازخُاَع

IV-3- 1- 1مخغحراث الضعاؾت اإلاازغة في حجم الدكغُل  

خماص ٖلى اإلاىهج ال٨مي ال٣ُاسخي في صعاؾت ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل في الجؼاثغ  جم الٖا

٣ت  . ألجها حُٗي ؤًٞل الىخاثج  (MCO)اإلاغبعاث الهغغي العاصًتباالؾخٗاهت بٍُغ

ٌؿاَم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت بك٩ل ٦بحر في صٖم : حجم ؤلاهفاق الخىىمي في البيُت الخدخُت-1

غ ال٣اٖضة ؤلاهخاظُت التي حؿهم  ٧اٞت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألن َظا الىٕى مً  الاؾدشماع له صوع ٦بحر في جٍُى

ض مً  ا مٟخاح ؤؾاسخي لخد٤ُ٣ مٍؼ م٨ً اٖخباَع ٘ الهىاُٖت، ٍو ٘ ٦ٟاءة اإلاكاَع ٗا٫ في ٞع بك٩ل واضر ٞو

ٖلى بًجاص ٞغم الٗمل وال٣ًاء ٖلى البُالت والخىمُت والخ٩امل  الىجاخاث وؤلاهجاػاث،واإلاؿاٖضة

ض حجم الدكُٛل وال٨ٗـ صخُذ وهي جًم  ٘ البيُت الخدخُت ًٍؼ اصة ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع الا٢خهاصي،ٞبًز

ت والاؾدشماعاث الخ٩ىمُت في ال٣ُاٖاث  ؤلاهٟا١ في البيُت الخدخُت في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

جهىع وحىص الاظخماُٖت والش٣اُٞت، واهُال٢ا مما ؾب٤ واٖخماصا ٖلى ما ظاءث به ألا٩ٞاع الا٢خهاصًت ًم٨ً 

. عالكت َغصًت بحن حجم ؤلاهفاق على البيُت الخدخُت وحجم الدكغُل 

بٗض اؾدبٗاص حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت مً بظمالي حجم : باقي الاؾدثماع الخىىمي-2

ً والهىاٖت والٟالخت  الاؾدشماع ال٨لي، جب٣ى ب٣ُت الاؾدشماعاث الٗمىمُت ٧اإلهٟا١ ٖلى التربُت والخ٩ٍى

ض ٞغم .....والغي  اصة الاؾدشماعاث جٍؼ ا مً الاؾدشماعاث التي جازغ هي ألازغي في حجم الدكُٛل، ٞبًز حَر ٚو

مً اإلاخىكع ؤن جىىن العالكت بحن حجم باقي الاؾدثماعاث وحجم الدكغُل الٗمل وال٨ٗـ صخُذ وبالخالي 

.    َغصًت

حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي   -3

الظي ٌٗبر ًٖ ال٣ُمت الؿى٢ُت لجمُ٘ الؿل٘ والخضماث اإلاىخجت جهاثُا ال٢خهاص ما زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت 

اصة ألاًضي  اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ًؼصاص مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي بٍؼ ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت، خُض ؤهه بٍؼ
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اث الا٢خهاصًت، ٞالٗال٢ت جبضو  الٗاملت التي حؿاَم في الٗملُت ؤلاهخاظُت وال٨ٗـ صخُذ خؿب الىٍٓغ

. ًخىكع وحىص عالكت َغصًت بحن حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وحجم الدكغُلمخباصلت بُجهما، ؤي ؤهه 

عي ٌٗخمض بهٟت قبه ٧لُت ٖلى بًغاصاث ناصعاث : ؾعغ بغمُل الىفِ- 4 ا٢خهاص الجؼاثغ ا٢خهاص َع

ا،الظي بتراظٗه ٌك٩ل ؤزغا ٞاصخا ٖلى  ضم الاؾخ٣غاع في ؤؾٗاَع اإلادغو٢اث والتي جخمحز بالخظبظب ٖو

الا٢خهاص،ُٞخ٣لو حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٞاالؾدشماعاث وبالخالي جغاظ٘ حجم الدكُٛل، واهُال٢ا مما ؾب٤ 

ؾعغ بغمُل الىفِ ًازغ بالؿلب على حجم الدكغُل عىض اهسفايه وباإلًجاب عىض ًم٨ً ال٣ى٫ بإن 

 .اعجفاعه، وبالخالي العالكت اإلاخىكعت بُنهما هي عالكت َغصًت

اث الا٢خهاصًت ٖلى ؤن اعجٟإ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًاصي بلى اعجٟإ : حجم ؤلاهفاق الخىىمي-5 ٢ض ههذ الىٍٓغ

الُلب الضازلي الظي بضوعٍ ًاصي بلى حصجُ٘ ؤلاهخاط ومىه اعجٟإ ٢ضعاث الدكُٛل وال٨ٗـ صخُذ، ومما 

 .عالكت َغصًت بحن حجم ؤلاهفاق الخىىمي وحجم الدكغُلؾب٤ ًخطر بإهه ًخى٢٘ ؤن َىا٥ 

الٗام لألؾٗاع في الا٢خهاص،  ومؿخمغ إلاؿخىي  اإلاٗلىم ؤن الخطخم َىاعجٟإ جهاٖضي مً: معضٌ الخضخم-6

ازغ طل٪ الاعجٟإ ٖلى ؤؾٗاع الٟاثضة ٣ُٞل الا٢تراى مً  وؾبب طل٪ عاظ٘ بلى اهسٟاى ٢ُمت الى٣ىص، ٍو

ظا خؿب ألا٩ٞاع الا٢خهاصًت،  البىى٥، ٞخىسٌٟ الاؾدشماعاث وجتراظ٘ ٞغم الدكُٛل وال٨ٗـ صخُذ، َو

 .العالكت الخىكعُت بحن معضٌ الخضخم وحجم الدكغُل هي عالكت عىؿُتًىحي ٧ل طل٪ بإن 

IV-3-2 صعاؾت ونفُت للمعُُاث 

IV-3-2-1  صعاؾت ونفُت لخإزحر ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على الدكغُل

خماص ٖلحها في جدلُل الٓاَغة اإلاضعوؾت  ؾِخم مً زال٫ َظٍ الجؼثُت ون٠ مسخل٠ اإلاخٛحراث التي جم الٖا

ا زال٫ ٞترة الضعاؾت للٟترة  ا ٖلى الٗال٢ت بحن 2017-1990ومضي حٛحَر ا هٓغا الخخما٫ جإزحَر  والتي جم ازخُاَع

: ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي والدكُٛل وجمشُلها بُاهُا واإلاخمشلت في

حجم ؤلاهفاق الخىىمي على البيُت الخدخُت :  ؤوال

ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى البيُت الخدخُت ًلٗب صوعا مهما في ؤي ا٢خهاص ،و٢ض ؤزبذ الٗضًض مً الا٢خهاصًحن ؤن 

ل لى الىمى ٖلى اإلاضي الٍُى ، و ٢ض اَخمذ الجؼاثغ 1ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت له جإزحر بًجاري ٖلى ؤلاهخاظُت ٖو

ت حؿاٖض ٖلى  مازغا بها مً زال٫ مًاٖٟت اإلابالٜ اإلاىظهت لهظا ال٣ُإ، وهي حٗخبر ؾُاؾت بهٟا٢ُت اؾدشماٍع

                                                           
مجلت ٖلىم )، مجلت مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت ؤلاهفاق العام على البنى الخدخُت والىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، (2018)مدمض مضًاوي، ٦ما٫ مدلي 1

لى اإلاى03٘٢،ظامٗت الجؼاثغ (الا٢خهاص والدؿُحر والخجاعة إلhttps://www.asjp.cerist.dz: ، الجؼاثٖغ ش ؤلَا  .25:  ، م17/05/2019:  جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghuGciKPiAhWr8uAKHQbTClYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asjp.cerist.dz%2Fen%2Farticle%2F52168&usg=AOvVaw25lnad_SZESdmiLHobagFa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghuGciKPiAhWr8uAKHQbTClYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asjp.cerist.dz%2Fen%2Farticle%2F52168&usg=AOvVaw25lnad_SZESdmiLHobagFa
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ت  خماص ٖلى مبالٜ ؤلاهٟا١ الٗام في البيُت الخدخُت ؤلاصاٍع اصة زل٤ الُض الٗاملت، و٢ض جم في َظٍ الضعاؾت الٖا ٍػ

. والا٢خهاصًت والبيُت الخدخُت الاظخماُٖت، م٣ىمت بالضًىاع الجؼاثغي 

ت، الثلافُت والاحخماعُت : (IV-9)الكيل   (IGI)جُىع حجم ؤلاهفاق على البيُت الخدخُت ؤلاصاٍع

 
خماص ٖلى ٢ىاهحن اإلاالُت للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

   جدلُل اإلاىدنى

اهُال٢ا مً مُُٗاث اإلاىدجى الؿاب٤ ًخطر ؤن َىا٥ جظبظب وػٍاصة يُٟٗت في حجم ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى 

ت والا٢خهاصًت وختى الاظخماُٖت ابخضاء مً ؾىت   2000 بلى ٚاًت ؾىت 1990مجمٕى البيُت الخدخُت ؤلاصاٍع

ت تهخم بهظا الىٕى مً  ان ما بضؤث الخ٩ىمت الجؼاثٍغ خُض ؤن اإلابالٜ اإلاىظهت لهما ٧اهذ يُٟٗت ؾٖغ

-2001 )الاؾدشماعاث وحؿُغ له مبالٜ مالُت مٗخبرة زانت في ْل بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي زال٫ الٟترة

جم جىُٟظ خىالي  (2004-2001)، وحكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤهه زال٫ ٞترة بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي (2014

 مكغوٖا خُض خطخي ٢ُإ ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت بإ٦بر خهت مً بظمالي الٛالٝ اإلاالي 15974

ملُاع صط  وطل٪ لخُُٛت الى٣و الخانل ُٞه هدُجت ابخٗاص الضولت  210.5 ؤي بمبلٜ %40.1للبرهامج، بيؿبت 

ًٖ صٖمه ٞترة الدؿُٗىاث ؤًً ٢امذ الضولت بالخض مً ؤلاهٟا١ الٗام و زانت ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي وجًاٖٟذ 

-2005)اإلابالٜ اإلاىظهت لالؾدشماعاث ؤ٦ثر زال٫ بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي وبغهامج الخىمُت الخماسخي

ت والا٢خهاصًت ؤ٦بر مً جل٪ (2014 ،واإلاالخٔ مً زال٫ اإلاىدجى ؤن اإلابالٜ اإلاىظهت للبيُت الخدخُت ؤلاصاٍع

٘ الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي  ؼ مكاَع ٘ وحٍٗؼ اإلاىظهت للبيُت الخدخُت الاظخماُٖت وطل٪ بهضٝ حؿَغ

حن 2014جمـ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث وم٘ مكاٝع جهاًت ؾىت   ج٣لو ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى البيُت الخدخُت في ٦ال الىٖى

 .هدُجت جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ واهتهاط الخ٩ىمت ؾُاؾت ج٣كُٟت
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حجم باقي الاؾدثماع الخىىمي : زاهُا

الاؾدشماع ال٨لي ًخمشل في مجمٕى ه٣ٟاث الخجهحز، ورٗض َغح ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى البيُت الخدخُت مً ه٣ٟاث 

بلخ .....الخجهحز جب٣ى اإلابالٜ اإلاالُت اإلاسههت لب٣ُت الاؾدشماعاث ٧الى٣ٟاث اإلاىظهت للصخت والٟالخت والغي 

ا هي ألازغي ًم٨ً ؤن جازغ في حجم الدكُٛل  .م٣ىمت بالضًىاع الجؼاثغي باٖخباَع

 (RIG)جُىع حجم باقي الاؾدثماعاث: (IV-10)الكيل 

 
خماص ٖلى ٢ىاهحن اإلاالُت للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل اإلاىدنى 

الٟالخت والغي ،مً زال٫ اإلاىدجى ًخطر ؤن ؤلاهٟا١ الٗام اإلاىظه لالؾدشماع في ب٣ُت ال٣ُاٖاث ٧الهىاٖت

ً اصة َُٟٟت ابخضاء مً ؾىت  والتربُت والخ٩ٍى  ؤًً ؤَل٣ذ الخ٩ىمت 2000 بلى ٚاًت ؾىت 1990ٖٝغ ٍػ

تها محزاهُت الضولت هدُجت اعجٟإ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث  ت مً الاؾدشماعاث بٗض البدبىخت اإلاالُت التي ٖٞغ مجمٖى

جمشلذ في بغامج ؤلاهٟا١ الٗام مشلما ؾب٤ الظ٦غ بمباقغة ٢اثمت ٦بحرة مً الاؾدشماعاث قملذ الٗضًض مً 

الٛاػ وال٨هغباء، لِسجل ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى باقي  ال٣ُاٖاث ٦ك٤ الُغ٢اث وحكُِض اإلاباوي وقب٩اث

خه ه٣ٟاث الخجهحز م٣اعهت بؿىت 2010الاؾدشماعاث ؾىت   والظي ًترظم 2009 جغاظٗا بؿبب الغ٧ىص الظي ٖٞغ

٘ ال٨بري للبيُت الخدخُت والؿ٨ً وفي الجاهب الهىاعي ؤو٢ٟذ   2010 ماؾؿت وكاَها ؾىت 645بةجهاء اإلاكاَع

غ الؿىىي لبى٪ الجؼاثغ،  ) ض الضولت مً بهٟا٢ها ٖلى الاؾدشماعاث م٘ جهاًت ؾىت (2010الخ٣ٍغ  2010، لتًز

 ؤًً اهخهجذ الخ٩ىمت ؾُاؾت جغقُض الى٣ٟاث بؿبب جغاظ٘ بًغاصاتها هدُجت 2014 ختى 2011وبضاًت ؾىت 

خه ؤؾٗاع اإلادغو٢اث واؾخمغث في طل٪ ختى ؾىت  . 2017الاهسٟاى الخاص الظي ٖٞغ
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حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي : زالثا

اصة واهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ، ل٨ً ًم٨ً ججاوػ طل٪  ٖٝغ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٞتراث همى و ع٧ىص جبٗا لٍؼ

غة لضي الخ٩ىمت مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤ٢صخى ٢ضع مً  وجد٤ُ٣ مٗض٫ همى مغجٟ٘ بطا جمذ حٗبئت ؤلام٩اهاث اإلاخٞى

ل لالؾدشماعاث الٗمىمُت وزانت اإلاخٗل٣ت باالهخٗاف الا٢خهاصي بُٛت بٖاصة بٗض الىمى زاعط ٢ُإ  الخمٍى

 . و٢ض جم الخٗبحر ًٖ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بمٗض٫ الىمىاإلادغو٢اث، 

 (GDP) حغحراث حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي: (IV-11)الكيل 

 
خماص ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي للؿىىاث : اإلاهضع    2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل اإلاىدنى 

الجؼاثغ حٗض صولت جغجبِ ٖاثضاتها بإؾٗاع اإلادغو٢اث التي جمشل مضازُلها مً ؤَم م٩ىهاث ؤلاهخاط ال٨لي، 

ذ جظبظبا وسجلذ وؿبا مخىا٢هت زال٫  واهُال٢ا مً اإلاىدجى البُاوي الؿاب٤ ًخطر بإن مٗضالث الىمى ٖٞغ

، بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ في الجؼاثغ الظي ؤزغ بك٩ل واضر ٖلى وؿبت (1994-1993-1991)الؿىىاث 

 ل٨ىه لم ًخٗافى مً 1995الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ٞمٗضالث الىمى، و٢ض سجل مٗضالث مىظبت ابخضاء مً ؾىت 

الاهسٟاى هدُجت جغاظ٘ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث وع٧ىص الىمى في ال٣ُاٖاث ٚحر الىُُٟت، و٢ض خ٤٣ ؤٖلى ٢ُمت له 

 هدُجت ؾُاؾت ؤلاوٗاف الا٢خهاصي اإلاخبٗت في جل٪ الٟترة،لُىانل في مٗضالجه %7.2 ٢ضعث بــــــ 2003ؾىت 

م مً ألاصاءاث اإلاالُت التي خ٣٣تها الخ٩ىمت زال٫ الؿىىاث ألازحرة، و٢ض % 5اإلاخظبظبت التي لم ج٤ٟ   ٖلى الٚغ

ذ جباَإ في اليكاٍ الا٢خهاصي هدُجت 2017 ؾىت %1.7اهسٌٟ مٗض٫ الىمى بلى وؿبت   َظٍ الؿىت التي ٖٞغ

. التراظ٘ اإلالخّى وال٣ىي  إلًغاصاث ٢ُإ اإلادغو٢اث
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ؾعغ بغمُل الىفِ  : عابعا

ُٗا ،ٞاإلًغاصاث البترولُت حؿاَم بإ٦ثر مً الشلض في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي،  ٌٗض الا٢خهاص الجؼاثغي ا٢خهاصا َع

ل٨ً ؤؾٗاع البترو٫ حٗٝغ بٗضم الاؾخ٣غاع ،ٞباهسٟايه ًسل٠ آزغا ٖلى الا٢خهاص بخإزٍغ بالخٛحراث الخانلت في 

٩ي .  ؾى١ الىِٟ، ٣ٞض جم الخٗبحر ٖلى ؤؾٗاع الىِٟ في َظٍ الضعاؾت باألؾٗاع الخ٣ُ٣ُت للضوالع ألامٍغ

 (ROILP)حغحراث ؾعغ بغمُل الىفِ: (IV-12)الكيل 

 
خماص ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل اإلاىدنى 

 جم ا٦دكاٝ البترو٫ في الجؼاثغ وبالًبِ في الجىىب الٛغري لها، َظٍ الثروة التي ؤُٖذ 1949في ؾىت 

ت، هخاثج اإلاىدجى البُاوي جٓهغ بإن ؤؾٗاع البترو٫ قهضث  غة اإلاىاعص الُا٢ٍى امخُاػاث ٦بحرة ال٢خهاصَا بٞى

ذ اهسٟايا هدُجت ألاػمت اإلاالُت لؿىت 2009باؾخصىاء ؾىت  (2014-1990)جؼاًضا ٖلى َى٫ الٟترة   التي ٖٞغ

 ؤًً اجهاعث ألاؾٗاع وبهٟت مٟاظئت لُهل ؾٗغ 2014، لُٗاوص الاهسٟاى بدضة م٘ مىخه٠ ؾىت 2008

ىانل في الاهسٟاى لُبلٜ 2013 ؾىت 105.87 صوالع بٗضما ٧ان ًبلٜ 96.29بغمُل الىِٟ بلى   صوالع 52.51 ٍو

 و٢ض هخج ًٖ طل٪ زؿاثغ مغجٟٗت في محزاهُت الضولت وألاعنضة اإلاالُت واحؿإ في عجؼ اإلاىاػهت 2017ؾىت 

. الٗامتوؤزغ طل٪ ؾلبا في مخٛحراث الا٢خهاص ال٨لي 
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حجم ؤلاهفاق الخىىمي  :  زامؿا

حٗض الى٣ٟاث الٗامت مً ؤَم ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت التي حؿخٗملها الضولت ٦إصاة لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع 

٪ الىمى، والتي جخمشل في ه٣ٟاث الدؿُحر وه٣ٟاث الخجهحز و جغجبِ بلى خض ٦بحر بإؾٗاع  الا٢خهاصي و جدٍغ

 ٘ اإلادغو٢اث في الضو٫ الىُُٟت ،خُض جم التر٦حز في َظٍ الضعاؾت ٖلى ه٣ٟاث الخجهحز التي حكمل اإلاكاَع

بلخ، ؤما ه٣ٟاث الدؿُحر هي ...ؤلاهماثُت وؤلاهٟا١ ٖلى البجى الخدخُت ٧الُغ١ والؿ٨٪ الخضًضًت واإلاُاٍ وال٨هغباء

ه٣ٟاث ٖاصًت جخمشل في ٧ل ما جى٣ٟه الضولت لؿحر مهالخها و جمخاػ بضوعٍتها ،و٢ض جم الخٗبحر ًٖ حجم ؤلاهٟا١ 

 . 2017-1990الٗام بيؿبت الخٛحر ل٩ل ؾىت زال٫ الٟترة 

 (GOV)حغُحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي: (IV-13)الكيل 

 
خماص ٖلى مُُٗاث ٢ىاهحن اإلاالُت للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل اإلاىدنى 

اهُال٢ا مً اإلاىدجى البُاوي ًخطر ظلُا بإن حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖٝغ جؼاًضا وجًاٖٟا ٖلى َى٫ الٟترة 

ٖٝغ  (2000-1996)والؿبب في طل٪ عاظ٘ بلى حؿضًض اإلاضًىهُت في طاث الٟترة، ؤما زال٫ الٟترة  (1990-1995)

ذ خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع ،  حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي جغاظٗا هدُجت الخٛحر في ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي ٖٞغ

ٞالجؼاثغ حؿعى بلى جد٤ُ٣ مٗضالث همى مغجٟٗت وبإ٢ل بهٟا١، ل٨ً ًب٣ى َاظـ اهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث 

ٖاث٣ا ؤمام جد٤ُ٣ طل٪ وؤزغا مضمغا ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٞالى٣ٟاث الخ٩ىمُت ح٨ٗـ صوع 
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ذ صٖما مً  الضولت وجُىعَا، بياٞت بلى ؤن جل٪ اإلاغخلت حٗخبر مغخلت جىُٟظ بغامج ؤلانالح اله٨ُلي والتي ٖٞغ

٢بل نىضو١ الى٣ض الضولي م٘ ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام ال٣ُإ الخام،بياٞت بلى ؤن جل٪ اإلاغخلت حٗخبر اهخ٣الُت مً 

 بمٗضالث مخٟاوجت ختى 2001الىٓام الاقترا٧ي بلى ا٢خهاص الؿى١، وب٣ي ؤلاهٟا١ الٗام ًتزاًض بضءا مً ؾىت 

 ٖاوص الاهسٟاى مغة ؤزغي هدُجت ألاػمت التي ؤصث بلى اهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، 2008مكاٝع جهاًت ؾىت 

م مً طل٪ قهضث الجؼاثغ اهخٗاقا لم ٌؿب٤ له مشُل ٖلى َى٫ الٟترة   بؿبب اهتهاط 2014-1999ٖلى الٚغ

اصة ؾىت  غة اإلاىاعص اإلاالُت و٢ض بلٛذ وؿبت الٍؼ  2014ؾُاؾت  جىؾُٗت ومًاٖٟت ؤلاهٟا١ الٗام هدُجت ٞو

م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت، ٖمىما ٢ض ؤصث الى٣ٟاث الٗامت بلى بٖاصة جىػَ٘ الضزل والثروة لهالر  (16.13%)

ُض الىمى الا٢خهاصي،الظي ؤه٤ٟ  ٘ في ألاظىع و٢ض جؼامً طل٪ م٘ بغهامج جَى الٗضًض مً الٟئاث هدُجت الٞغ

ذ الى٣ٟاث الٗامت جظبظبا بؿبب الاهسٟاى الخاص 2014، وم٘ جهاًت ؾىت  ملُاع صوالع286ٖلُه ما ٣ًاعب   ٖٞغ

زال٫ ؾىت  ، و٢ض سجلذ ؤصاء ي2015٠ُٗؾىت  (%6.99-)في ؤؾٗاع اإلادغو٢اث، ٣ٞض بلٛذ وؿبت الى٣هان 

ظا عاظ٘ ل٣غاع الخ٣ك٠ الظي اٖخمضجه الضولت في الؿيخحن 2016م٣اعهت بؿىت  (%16.79-) لخهل بلى 2017  َو

.  ألازحرجحن

 معضٌ الخضخم: ؾاصؾا

ٌٗض الخطخم مً ؤبغػ مكا٧ل الؿُاؾت الى٣ضًت و ٌٗخبر ماقغا مً ماقغاث الىي٘ الا٢خهاصي التي جهِب 

اث التي حؿخىظب الخعجُل  الضو٫ الىامُت زانت، ٞخىامي مٗضالث الخطخم جدؿبب في الٗضًض مً الًَٛى

بةًجاص مسغط لظل٪، والجؼاثغ هي ألازغي حٗاوي مً اعجٟإ مٗضالث الخطخم التي هخج ٖجها ْهىع الٗضًض مً 

٘ بةًجاص خلىال لظل٪ مً  الازخالالث باث ًخسبِ ٞحها الا٢خهاص الجؼاثغي، والتي خخمذ ٖلى الضولت الدؿَغ

ت في اإلاٗغوى اصة اإلاَٟغ الى٣ضي، وؾِخم جىيُذ حٛحر مٗضالث الخطخم زال٫ الٟترة  ؤظل الخس٠ُٟ مً الٍؼ

:   في الجؼاثغ مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي1990-2017
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 (INF)حغحراث معضٌ الخضخم: (IV-14)الكيل 

 
خماص ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل اإلاىدنى 

ا زال٫ الٟترة   ٢ضعث بــــ 1992، بلٛذ ؤ٦بر وؿبت له ؾىت 1995-1990مٗض٫ الخطخم ٖٝغ اعجٟاٖا ملخْى

داٞٔ ٖلى مٗضالث مىسًٟت هدُجت ؾُاؾت الضولت التي 1997 لُٗٝغ جغاظٗا ابخضاء مً ؾىت 31.66%  ٍو

تهضٝ بلى ج٣لُو مٗض٫ الخطخم وعٞ٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي، ٞالخطخم ٌٗض مً بحن ؤَم مكا٧ل 

الؿُاؾت الى٣ضًت ل٨ً ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤزٍغ بًجابُا ؤو ؾلبُا لظا البض الؿُُغة ٖلُه ٢بل ٞىاث ألاوان، بلٜ 

 وب٣ي ًداٞٔ ٖلى مٗضالث مىسًٟت ختى ؾىت %0.33 ٢ضعث بــــــ 2000مٗض٫ الخطخم ؤ٢ل ٢ُمت له ؾىت 

 هدُجت الاهسٟاى الخاص في ؤؾٗاع اإلادغو٢اث الظي بضؤ مىظ ؾىت %6.39 سجل ٢ُمت مغجٟٗت ٢ضعث بـــــ 2016

 2016التي اؾخٗاص ٞحها الخطخم اججاَه الخهاٖضي خُض بلٜ في صٌؿمبر 2016 وامخض بلى ٚاًت ؾىت 2015

غ الؿىىي لبىً الجؼائغ  ) %6.4وؿبت  م جى٢٘ ٢اهىن %5.59 ما ٢ُمخه 2017،و٢ض بلٜ ؾىت (2016الخلٍغ  ٚع

 ، و٢ض قهضث مٗٓم ألاؾٗاع اعجٟاٖا لهُبا زانت اإلاىاص %4 وؿبت جطخم ج٣اعب 2017اإلاالُت لؿىت 

. الاؾتهال٦ُت

حجم الدكغُل : ؾابعا

 ٤ حٗخبر ؾُاؾت الدكُٛل وؾُلت مً وؾاثل الضولت التي حؿخسضمها في اؾخدضار مىانب الكٛل، ًٖ ٍَغ

م٨ً جبُان حٛحراث حجم الدكُٛل في الجؼاثغ  مسخل٠ آلالُاث والخضابحر مً ؤظل م٩اٞدت مٗضالث البُالت، ٍو

: زال٫ ٞترة الضعاؾت مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي
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 (EC)حغحراث حجم الدكغُل: (IV-15)الكيل 

 
خماص ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي للؿىىاث : اإلاهضع  2017-1990مً بٖضاص الُالبت بااٖل

-1990  مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًالخٔ ؤن حجم الدكُٛل ٖٝغ جؼاًضا مؿخمغا ٖلى َى٫ الٟترة 

اث الدكُٛل، 2000  هدُجت الؿُاؾت الا٢خهاصًت الجضًضة التي تهضٝ بلى زٌٟ مٗضالث البُالت وعٞ٘ مؿخٍى

م٨ً 2000 ؤل٠ ٖامل ؾىت 6240 بلى 1990 ؤل٠ ٖامل ؾىت 4695خُض اعجٟ٘ مؿخىي الدكُٛل مً   ،ٍو

اٖخباع ؾُاؾت الدكُٛل اإلاخبٗت ٚحر ٞٗالت، ألن ٞغم الٗمل اإلاىلضة ؤٚلبها ما٢خت، والتي بلٛذ وؿبتها خىالي 

ا،ورٗض اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ اإلاٟاجئ جغاظٗذ بًغاصاث الضولت واجبٗذ ؾُاؾت بهٟا١ 74.5%  ؾىٍى

ذ آالٝ  به٨ماقُت مؿذ ٧ل ال٣ُاٖاث،بياٞت بلى بجبإ ؾُاؾت الخىنهت التي ٧ان ضخُتها حؿٍغ

ت ظضًضة اإلاخمشلت في بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي 2001الٗما٫،وم٘ مُل٘ ؾىت   باقغث الجؼاثغ ؾُاؾت جىمٍى

لت في زل٤ الثروة  ت اإلاَا التي حٗخمض ٖلى ٖملُت الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي واؾدشماع ال٣ضعاث البكٍغ

 ملُىن مكخٛل 10 و 6 مابحن2017 و 2001الا٢خهاصًت، و٢ض جغاوح ٖضص الٗما٫ اإلاكخٛلحن زال٫ الٟترة 

وحٗخبر وؿبت مٗخبرة باإلا٣اعهت بؿىىاث الدؿُٗيُاث وطل٪ عاظ٘ بلى آلُاث الدكُٛل التي اٖخمضتها الخ٩ىمت 

م طل٪ جب٣ى جل٪ ألاع٢ام يُٟٗت م٣اعهت بباقي  والدؿهُالث اإلامىىخت مً ؤظل زل٤ مىانب الكٛل، ل٨ً ٚع

اؾت حكُٛل ما٢خت بياٞت بلى خاظت الا٢خهاص يصو٫ الٗالم والؿبب في طل٪ ٦ما ط٦غ ؾاب٣ا اٖخماص ؽ

خماص ٖلُه في ج٨ش٠ُ مىانب  ٘ ا٢خهاصي، والاَخمام ؤ٦ثر بال٣ُإ الٟالحي الظي ًٟترى الٖا الجؼاثغي بلى جىَى

. الكٛل
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IV-3-3  مىهجُت الضعاؾت 

IV-3-3-1 اكتراح همىطج كُاس ي للُاؽ ؤَم اإلاخغحراث التي جازغ في حجم الدكغُل 

ا ُٞما ًلي : ٢بل الكغوٕ في ٖغى َظا الىمىطط البض مً جبُان ؤَضاٞه، والتي ًم٨ً ازخهاَع

  ؛(2017-1990)خهغ اإلاخٛحراث ألا٦ثر جإزحرا في حجم الدكُٛل لال٢خهاص الجؼاثغي زال٫ الٟترة 

  خماص ٖلى م٨ً الٖا بٗض جدضًض اإلاخٛحراث التي جازغ بك٩ل واضر في حجم الدكُٛل، جخطر الهىعة  ٍو

ض مً ٞغم الكٛل؛  هخاثج الضعاؾت مً ؤظل ازخُاع الؿُاؾت اإلاالثمت التي جٍؼ

  خماص ٖلحها ومداولت بجمام ما لم ًخم اهُال٢ا مً هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت في َظا اإلاىيٕى  والتي ًم٨ً الٖا

 مىا٢كخه؛

  ؛(2017-1990)جبُان ألازغ الظي ًدضزه ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل في الجؼاثغ للٟترة 

  ا٢تراح همىطط ًم٨ً مً زالله ٢ُاؽ حجم الدكُٛل اهُال٢ا مً حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي . 

ٟترى ؤجها ٧اُٞت إلاخُلباث الىمىطط ال٣ُاسخي ، ًٞال ًٖ ؤجها حُٛي  (2017-1990)ٌُٛي الىمىطط الٟترة  ٍو

ها الا٢خهاص الجؼاثغي في طاث الٟترة . مسخل٠ البرامج الخ٩ىمُت للجؼاثغ والخٛحراث والخ٣لباث التي ٖٞغ

 غوخت مغ٢مت ٦ما ًلي  :٧ل ألاع٢ام ؤلاخهاثُت اإلاٗخمض ٖلحها جم بصعاظها في مالخ٤ في آزغ ألَا

. حجم الدكُٛل، حجم البيُت الخدخُت وحجم باقي الاؾدشماعاث: (01)اإلالخم عكم 

. مٗض٫ الىمى، ؤؾٗاع البترو٫ الخ٣ُ٣ُت، حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗض٫ الخطخم:(02)اإلالخم عكم 

IV-3-2-3 جىنُف الىمىطج 

خباع ٖىض نُاٚت َظا الىمىطط ؤن الٓاَغة اإلاضعوؾت بؿُُت ٚحر م٣ٗضة ؤي ؤن  جم ألازظ بٗحن الٖا

. الخٛحراث اإلاازغة ٞحها ًم٨ً جدضًضَا مً ؤظل جبُان ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي حؿمذ باعجٟإ  ت التي جٟترى ؤن ٍػ الىمىطط ًىُل٤ مً مبضؤ اإلا٣اعبت ال٨جًز

مٗضالث الىمى الا٢خهاصي َظٍ ألازحرة التي حٗخبر ؤخؿً ماقغ ل٣ُاؽ ألاصاء الا٢خهاصي ، وباعجٟإ مٗضالث 

. الىمى الا٢خهاصي ًخدؿً اإلاؿخىي اإلاِٗصخي وجغجٟ٘ وؿبت الدكُٛل 

. جم بىاء الىمىطط اٖخماصا  ٖلى صعاؾاث ؾاب٣ت، ٧ان لها وظهاث هٓغ مسخلٟت خى٫ اإلاىيٕى

: ًم٨ً جلخُو مخٛحراث الىمىطط في الجضو٫ اإلاىالي
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ا: (IV-15)الجضو٫   جدضًض وحعٍغف مخغحراث الضعاؾت ، عمىػَا ومهاصَع

 المصدر الرمزالاؾم اإلاخغحراث 
بيانات - اإلحصاءات املالية الدولية  ECحجم الدكُٛل اإلاخغُــــغ الخابـــــــــــــع 

 صندوق النقد الدويل
 

اإلاخغُــــغ اإلاؿخـــلـل 

 2017-1990: قوانني املالية للسنوات IGIحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت 
 2017-1990: قوانني املالية للسنوات RIGحجم باقي الاؾدشماع الخ٩ىمي 

 بيانات صندوق النقد الدويل GDPحجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي باألؾٗاع الخ٣ُ٣ُت 
 بيانات صندوق النقد الدويل ROILؤؾٗاع البترو٫ الخ٣ُ٣ُت 

 2017-1990: قوانني املالية للسنوات GOVحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 
 بيانات صندوق النقد الدويل INFمٗض٫ الخطخم 

 مً بٖضاص الُالبت : اإلاهضع

حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت، و حجم باقي : ، و٧ل مًمخغحر جابعؤي ؤن الدكُٛل 

الاؾدشماع الخ٩ىمي، مٗض٫ همى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ، ؾٗغ بغمُل الىِٟ الخ٣ُ٣ي، وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 

تومٗض٫ الخطخم هي   مً ؤظل ال٣ُام بالضعاؾت ال٣ُاؾُت ًخم بجبإ الٗضًض مً الخُىاث  .مخغحراث جفؿحًر

ا في اإلاسُِ الخالي ت اإلاخٛحراث والتي ًم٨ً ازخهاَع : مً ؤظل ازخباع اؾخ٣غاٍع
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زُىاث الخدلُل في الاكخهاص اللُاس ي الخُبُلي : (IV-16)الكيل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ً مدلىلت، ، (2018)٢ىعي ًدحى ٖبض هللا : اإلاهضع لىم الدؿُحر، الاكخهاص اللُاس ي مدايغاث وجماٍع ت ٖو ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ، الٗلىم الخجاٍع

لى اإلاى٢٘ إلdlibrary.univ-boumerdes.dz:ظامٗت ؤخمض بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاثٖغ ش ؤلَا  .10: ، م، 30/03/2019:  جاٍع

:      مً ؤظل بىاء همىطط ٢ُاسخي ًدخىي الٓاَغة اإلاضعوؾت ًجب ال٣ُام بالٗضًض مً الازخباعاث ال٣ُاؾُت وهي

IV-3-4  ت مخغحراث الضعاؾت  ازخباع اؾخلغاٍع

والظي ًمشل اإلاخٛحر الخاب٘، و٧ل مً حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  (EC)حجم الدكُٛل:مخٛحراث الضعاؾت  جخ٩ىن مً

حجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي باألؾٗاع ، (RIG) وحجم باقي الاؾدشماع الخ٩ىمي، (IGI)ٖلى البيُت الخدخُت

بياٞت بلى مٗض٫ ، (GOV) وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي (ROIL) ؤؾٗاع البترو٫ الخ٣ُ٣ُت، (GDP)الخ٣ُ٣ُت 

ت مؿخ٣لت( INF)الخطخم . هي مخٛحراث جٟؿحًر

 

النظرٌة االقتصادٌة أو 

 النموذج االقتصادي

 البٌانات اإلحصائٌة النموذج القٌاسً

 تقدٌر النموذج

اختبار الفرضٌات وتقٌٌم النموذج  

 اقتصادٌا إحصائٌا وقٌاسٌا

 هل النموذج مقبول

 مرفوض مقبــــول

استخراج النموذج 

لغرض التنبإ وتوجٌه 

 السٌاسات االقتصادٌة

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLgtGAu6rhAhVAAWMBHckrBbUQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fdlibrary.univ-boumerdes.dz%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5156%2F1%2FYAHIA%2520ABDELLAH.pdf&usg=AOvVaw2Spt9rQqMt3L4GMRfkBQ9V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLgtGAu6rhAhVAAWMBHckrBbUQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fdlibrary.univ-boumerdes.dz%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5156%2F1%2FYAHIA%2520ABDELLAH.pdf&usg=AOvVaw2Spt9rQqMt3L4GMRfkBQ9V
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IV-3-4-1  ت الؿالؾل الؼمىُت صعاؾت بؾخلغاٍع

ت: ؤوال حؿخ٣غ الؿلؿلت الؼمىُت بطا جظبظبذ ٢ُمها خى٫ وؾِ خؿاري زابذ،وجباًً مؿخ٣ل : مفهىم الاؾخلغاٍع

ت  ٖىض1ًٖ الؼمً  ؤو٫ مغة م٣ترها بمهُلر 1974ؾىت Granger &newbold ،و٢ض ْهغ مهُلر ؤلاؾخ٣غاٍع

م ٖبر الؼمً  الاهدضاع الؼاث٠ بدُض ط٦غ بإن في الؿالؾل الؼمىُت اإلاؿخ٣غة الهضماث ؾخ٩ىن ما٢خت وجإزحَر

غث ٞحها  ل، وحٗخبر الؿلؿت الؼمىُت مؿخ٣غة بطا جٞى ؾٝى ًخالشخى ٦ما حٗىص ل٣ُم اإلاخىؾِ في ألاظل الٍُى

 :2الخهاثو الخالُت

 زباث مخىؾِ ال٣ُم ٖبر الؼمً؛ 

 زباث الخباًً ٖبر الؼمً؛ 

  ؤن ٩ًىن الخٛاًغ بحن ؤي ٢ُمخحن لىٟـ اإلاخٛحر مٗخمضا ٖلى الٟجىة الؼمىُت بحن ال٣ُمخحن ولِـ ٖلى

 .ال٣ُمت الٟٗلُت للؼمً الظي ًدؿب ٖىضٍ الخٛاًغ

ت الؿالؾل الؼمىُت :  زاهُا ت الؿلؿلت : صعاؾت بؾخلغاٍع ٢بل ج٣ضًغ الىمىطط البض مً الخإ٦ض مً بؾخ٣غاٍع

اتها م٘ الؼمً صون ؤن ًخٛحر اإلاخىؾِ ٞحها  الؼمىُت ،بن الؿلؿلت الؼمىُت اإلاؿخ٣غة هي جل٪ التي جخٛحر مؿخٍى

اصة و ال هدى الى٣هان ؤما و لت وؿبُا ؤي الؿلؿلت ال ًىظض ٞحها بججاٍ ال هدى الٍؼ طل٪ زال٫ ٞترة ػمىُت ٍَى

اصة ، ٞى٣ى٫ ٖلى ؤن الؿلؿلت  الؿلؿلت ٚحر اإلاؿخ٣غة ٞةن اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ٞحها ًخٛحر باؾخمغاع هدى الٍؼ

  : 3الؼمىُت مؿخ٣غة بطا ٧اهذ جى٢ٗها ، جباًجها ، وجباًىاتهااإلاكتر٦ت زابخت ٖبر الؼمً ؤي

𝐸 𝑌𝑡 = 𝐸 𝑌𝑡+𝑘 = 𝜇 

𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑡 = 𝐸 𝑌𝑡 − 𝐸 𝑌𝑡  
2 = 𝐸 𝑌𝑡+𝑘 − 𝐸 𝑌𝑡+𝑘  

2 = 𝛾 0 = 𝜎2 < ∞ , ∀𝑡 

𝐶𝑜𝑣 𝑌𝑡  , 𝑌𝑡+𝑘 = 𝐸  𝑌𝑡 − 𝜇  𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇  = 𝑐𝑜𝑣 𝑌𝑡+𝑘  , 𝑌𝑡+𝑘+𝑠 = 𝛾 𝑘  

ت َبُٗت الخٛحراث التي خضزذ في الٟتراث الؼمىُت الؿاب٣ت، والتي مً  ت َى مٗٞغ الهضٝ مً صعاؾت الاؾخ٣غاٍع

. 4زاللها ًخم الخد٨م في الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الؿلؿت الؼمىُت مؿخ٣بال

                                                           
1
Melard Guy, (1991), Méthodes de prévision à court terme, Edition Ellipses, Bruxelles, Sur le cite : 

www.editions-universite-bruxelles.beConsulté le : 19/04/2019, P :282 . 

 
ت والخُبُم، (2004)ٖبض ال٣اصع مدمض ٖبض ال٣اصع ُُٖت 2 : ٖلى اإلاى٢٘،، م٨ت اإلا٨غمت، بضون ط٦غ صاع اليكغالخضًث في الاكخهاص اللُاس ي بحن الىظٍغ

sooqukaz.com/index.php?option=com_edocman...idإل ش ؤلَا  ..658: ، م 20/04/2019:  جاٍع
-200 : م ، صاع الخامض لليكغ و الخىػَ٘ ، ألاعصن ٖمان ، الُبٗت ألاولى ، مَغق ؤلاكخهاص اللُاس ي مدايغاث و جُبُلاث،  (2012)قُخي مدمض3

201 
ل بحن مخغحراث خؿاب ؤلاهخاج وخؿاب الاؾخغالٌ للُاع  ، (2015)ٖشماوي الهاصي، َِكغ ؤخمض جُجاوي و آزغون4 ازخباع الاعجباٍ في اإلاضي الٍُى

، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت ال٨مُت، الٗضص 2017-1974الؼعاعت في الجؼائغ، ؤؾلىب الخيامل اإلاكترن وهمىطج جصخُذ الخُإ زالٌ الفترة 

إلhttps://dspace.univ-ouargla.dz: ألاو٫، ظامٗت وع٢لت، الجؼاثغ، ٖلى اإلاى٢٘ ش ؤلَا  .63: ، م 22/04/2019:  جاٍع

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRr8-skd3hAhVKRBoKHS8DDDIQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.editions-universite-bruxelles.be%2Ffiche%2Fview%2F2626&usg=AOvVaw2aiMvjKkYbl8SDjABHE6GU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT48nF897hAhXfSxUIHU3zA0wQFjABegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fsooqukaz.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_edocman%26view%3Ddocument%26id%3D3988%26catid%3D6%26Itemid%3D780&usg=AOvVaw16qn1j-I_UbMq04-MjJFpf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLi4vU0eThAhXBDGMBHRbjBEQQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F13415%2F1%2FA04.pdf&usg=AOvVaw3VdreUhqqQTOoHJZgEEZwT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLi4vU0eThAhXBDGMBHRbjBEQQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.univ-ouargla.dz%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F13415%2F1%2FA04.pdf&usg=AOvVaw3VdreUhqqQTOoHJZgEEZwT
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ً، ؤو٫ الازخباعاث َى ازخباع ص٩ًي ٞىالع والشاوي َى ازخباع  خماص ٖلى ازخباٍع ت ًخم الٖا لل٣ُام بازخباع الاؾخ٣غاٍع

ت هٕى الىمىطط الىاظب اؾخٗماله في الضعاؾت،  ت ومٗٞغ ُاء مهضا٢ُت لىخاثج الاؾخ٣غاٍع ظا إٖل ُٞلبـ بحرون َو

خماص ٖلى َظا ألازحر ٣ِٞ  .وهٓغا ألن ازخباع ُٞلبـ بحرون ٌُٗي هٟـ هخاثج ازخباع ص٩ًي ٞىالع ؾِخم الٖا

IV-3-4-2بزخباع حظع الىخضة لضًيي فىلغ Dickey-Fuller : حٗمل بزخباعاث ص٩ًي ٞىلغ ٖلى البدض في

ت ؤو ٖضمها لؿلؿلت ػمىُت ما و طل٪ بخدضًض مغ٦بت ؤلاججاٍ الٗام ؾىاء ٧اهذ جدضًضًت ؤو ٖكىاثُت  ؤلاؾخ٣غاٍع

لٗغى َظا ؤلازخباع هبضؤ بىمىطط الؿحر الٗكىاجي الخالي الظي ٌؿمى بىمىطط ؤلاهدضاع الظاحي مً الضعظت ألاولى 

: باؾخسضام ٖضص مً نُٜ ؤلاهدضاع جخمشل في  Dickey-Fullerو ل٣ض ظغث الٗاصة ٖلى بظغاء بزخباع

∇𝑌𝑡 =  ∅ − 1 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  
∇𝑌𝑡 =  ∅ − 1 𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝜀𝑡  
∇𝑌𝑡 =  ∅ − 1 𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡  

𝜆بطا ويٗىا = ∅ −   :جهبذ1
∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 ………………… . .  1  
∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝜀𝑡 ……………… 2  
∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 ……… . .  3  

:𝐻0خُض ؤن بزخباع الٟغيُت 𝜆 = :𝐻0َى هٟؿه بزخباع الٟغيُت 0 ∅ = 1.  
 : و في ٧ل نُٛت مً الهُٜ الشالزت ج٩ىن الٟغيُاث مً الك٩ل 

𝐻0: 𝜆 = 0 ∅ = 1  
𝐻1 ∶  𝜆 ≠ 0  ∅ ≠ 1  

: بن مبضؤ َظا ؤلازخباع بؿُِ َى   

:𝐻0 بطا جد٣٣ذ الٟغيُت_  ∅ =  .في ؤخض الىماطط الشالزت ٞةن الؿلؿلت ٚحر مؿخ٣غة 1
:𝐻1في الىمىطط الشالض بطا ٢بلىا الٟغيُت البضًلت_  ∅ ≠ ا ًسخل٠ ًٖ الهٟغ ٞةن الىمىطط bو ٧اهذ1 مٗىٍى

٣ت ؤلاهدضاعTSمً هٕى  .و ًغظ٘ مؿخ٣غا بٍُغ
ٖباعة ًٖ نضماث ٖكىاثُت 𝜀𝑡في الىماطط الؿاب٣ت ٖىض بؾخٗمالىا الزخباع ص٩ًي ٞىلغ البؿُِ ٞةن الىمىطط

بٞترايا ٟٞي خالت وظىص بعجباٍ طاحي بحن ألازُاء َىع ص٩ًي ٞىلغ بزخباعا ٌؿمى بزخباع ص٩ًي ٞىلغ 

  .Augmented Dickey- Fuller ( ADF test )اإلاُىع 
:𝐻1جغج٨ؼ ٖلى الٟغيُت ADF بن بزخباعاث  ∅ < : و ٖلى الخ٣ضًغ بىاؾُت اإلاغرٗاث الهٛغي 1
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∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −  ∅𝑗

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗 +1 + 𝜀𝑡 ………………… . .  4  

∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −  ∅𝑗

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗 +1 + 𝑐 + 𝜀𝑡 ……………… 5  

∇𝑌𝑡 = 𝜆𝑌𝑡−1 −  ∅𝑗

𝑝

𝑗=2

∇𝑌𝑡−𝑗 +1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 ……… . .  6  

والجضو٫ الخالي ًٓهغ هخاثج بزخباعاث ،ٖلى خضي٧ل بٗض ال٣ُام بخُب٤ُ َظا ؤلازخباع ٖلى مخٛحراث الضعاؾت 

، 03،04،05،06،07،08،09،10،11،12،13،14: ظظع الىخضة ٖىض اإلاؿخىي والٟغو٢اث مً زال٫ اإلاالخ٤

15،16،17،21،22،23،27،28،29). 

 ٌ  0 على ؾالؾل اإلاخغحراث عىض اإلاؿخىي ADFهخائج بزخباع : (IV-16)الجضو

الخعلُم اإلالاعهت ؤلاخخماالث معالم الىمىطج الىماطج اإلاخغحراث 

 

Ec 

 

ٌ 0.05<.0.011 0.011الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ   H0ٞع

 ٢H0بى٫  0.05>0.968 0.968الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ  

ٌ 0.05<0.001 0.001 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘   H0ٞع

 
RIG 

ٌ 0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ   H0ٞع

ٌ 0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

ٌ 0.05<0.000 0.000 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘   H0ٞع

 
IGI 

ٌ 0.05<0.19 0.000الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ   H0ٞع
ٌ  0.05<0.00 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

ٌ 0.05<0.003 0.003الجظع ألاخاصي الىمىطط الغاب٘   H0ٞع
 

GDP 

ٌ 0.05<0.002 0.002الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ   H0ٞع
ٌ 0.05<0.003 0.003الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

 ٢H0بى٫  0.05>0.400 0.400 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘ 
 

Roil 

 

 

 ٢H0بى٫  0.05>0.116 0.116الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ 
 ٢H0بى٫  0.05>0.201 0.201الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ  

 ٢H0بى٫  0.05>0.668 0.668 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘ 
 

Gov 
 ٢H0بى٫  0.05>0.062 0.062الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ 
 ٢H0بى٫  0.05>0.988 0.988الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ  
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 ٢H0بى٫  0.05>0.098 0.098 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘  
 

Inf 
 ٢H0بى٫  0.05>0.088 0.088الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ 
 ٢H0بى٫  0.05>0.149 0.149الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ  

 ٢H0بى٫  0.05>0.183 0.183 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘ 
 ٖلى :إلاهضعا

ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

 هالخٔ ؤن ؾالؾل ؤؾٗاع 0ٖلى ؾالؾل اإلاخٛحراث ٖىض اإلاؿخىي  ADF هخاثج بزخباعمً زال٫ ظضو٫ 

البترو٫ وؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ومٗض٫ الخطخم جدخىي ٖلى ظظوع الىخضة في ٧ل الىماطط الشالر و بالخالي 

ٖلى  ADFالؿالؾل ٚحر مؿخ٣غة ، ؤما باقي ؾالؾل اإلاخٛحراث ٞهي مؿخ٣غة ، والجضو٫ الخالي ًبحن هخاثج بزخباع

 (32،31،30،26،25،24،20،19،18) ٖىض الٟغ١ ألاو٫ مً زال٫ اإلاالخ٤ Inf و Roil و Govؾالؾل

 ٌ ٌ Inf و Roil وGovعلى ؾالؾلADFهخائج بزخباع: (IV-17)الجضو  عىض الفغق ألاو

الخعلُم اإلالاعهت ؤلاخخماالث معالم الىمىطج الىماطج اإلاخغحراث 

 
Gov 

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الؿاصؽ    H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الغاب٘   H0ٞع
Roil 

 

 

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الؿاصؽ    H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘   H0ٞع

 
Inf 

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي  الىمىطط الؿاصؽ   H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000الجظع ألاخاصي الىمىطط الخامـ    H0ٞع

ٌ  0.05<0.000 0.000 الجظع ألاخاصيالىمىطط الغاب٘   H0ٞع

 ٖلى :اإلاهضع
ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

هالخٔ ؤن الؿالؾل ال جدخىي ٖلى ظظوع الىخضة و بالخالي هي  ADFهخاثج بزخباعمً زال٫ ظضو٫ 

. مؿخ٣غة مً الٟغ١ ألاو٫ 

IV-3-5  جلضًغ الىمىطج اللُاس ي 

٣ت  اإلاغبعاث الهغغي  لخ٣ضًغ الىمىطط ال٣ُاسخي اإلاٗبر ًٖ الٗال٢ت ؤلا٢خهاصًت وؿخسضم ٍَغ

٣ت اإلاغرٗاث الهٛغي مً ؤخؿً  (MCO)العاصًت ألجها حُٗي م٣ضعاث زُُت ٚحر مخدحزة ،ومىه حٗخبر ٍَغ
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الُغ١ لخ٣ضًغ الىماطط الخُُت وطل٪ إلاا جمخاػ به مً زهاثو و ٞغيُاث لخ٣ضًغ همىطط ؤلاهدضاع الخُي 

 :اإلاخٗضص 

 

و بٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاخٛحراث التي ًخًمجها الىمىطط  ال٣ُاسخي ، و ظم٘ البُاهاث الخانت ب٩ل مخٛحر 

اضخي للىمىطط و ٩ًىن ق٩ل الضالت ٦ماًلي   :ًخم جدضًض الك٩ل الٍغ

 

خُض ًخم بؾخسضام  ؤؾلىب ؤلاهدضاع الخُي اإلاخٗضص في ج٣ضًغ الىمىطط ال٣ُاسخي لهظٍ الضعاؾت ،  

 :ج٨خب نُٛخه ٖلى الك٩ل الخالي و

 

:  خُض ؤن 

t : جمشل الؼمً ؤي ٢ُمت اإلاخٛحر في الؿىتt  

𝛽1  𝛽0  ،𝛽3 𝛽2   𝛽6  𝛽5 𝛽4 : جمشل مٗلماث الىمىطط 

 𝜀𝑡 : ًمشل اإلاخٛحر الٗكىاجي ؤو خض الخُإ الظي ًىىب ًٖ بٌٗ اإلاخٛحراث التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى حجم

. الدكُٛل والتي لم هضعظها في الىمىطط 

جدهلىا ٖلى ج٣ضًغ الىمىطط  Eviewsبٗض بصزا٫ بُاهاث مخٛحراث الضعاؾت في البرهامج ؤلاخهاجي

: بهُال٢ا مً الجضو٫ الخالي 

 



 

 
220 

ٌ ا هخائج جلضًغ الىمىطج الخُي اإلاخعضص : (IV-18)لجضو

Dependent Variable: EC   
Method: Least Squares   
Date: 01/01/20   Time: 13:26   
Sample (adjusted): 2 27   
Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5680.955 410.2714 13.84682 0.0000 

RIG 1.294160 4.838331 0.267481 0.7920 
IGI 1.028542 4.178598 0.246145 0.8082 
GDP 16.92897 60.32494 0.280630 0.7820 
GOV 0.571895 0.068489 8.350131 0.0000 
ROIL 13.24879 5.150122 2.572520 0.0186 
INF -42.70420 15.76037 -2.709594 0.0139 

     
     R-squared 0.954027     Meandependent var 7677.525 

Adjusted R-squared 0.939509     S.D. dependent var 2091.876 
S.E. of regression 514.4967     Akaike info criterion 15.54906 
Sumsquaredresid 5029429.     Schwarz criterion 15.88778 

Log likelihood -195.1378     Hannan-Quinn criter. 15.64660 
F-statistic 65.71373     Durbin-Watson stat 1.480348 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 ٖلى :اإلاهضع
ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

 :حعُى نُغت الىمىطج الخالُت (IV-18): مً الجضٌو عكم

 

 

 

IV-3-5-1  الخدلُل ؤلاخهائي و ؤلاكخهاصي الىمىطج

مً زال٫ هخاثج ج٣ضًغ الىمىطط هالخٔ ؤن ٧ل مً مٗلمت باقي الاؾدشماعاث و حجم البيُت الخدخُت والىاجج 

ت بخهاثُا ألن ؤلاخخماالث اإلاغا٣ٞت للمٗالم اإلا٣ضعة ؤ٦بر مً   ، مما ٣ًىصها 0.05اإلادلي ؤلاظمالي ظاءث ٚحر مٗىٍى

ت اإلاٗالم  ؤما ٧ل مً مٗلمت ؤؾٗاع البترو٫ وؤلاهٟا١ ،بلى ٢بى٫ ٞغيُت الٗضم التي جىو ٖلى ٖضم مٗىٍى

ت بخهاثُا ألن ؤلاخخماالث اإلاغا٣ٞت للمٗالم اإلا٣ضعة ؤنٛغ مً   ، مما 0.05الخ٩ىمي ومٗض٫ الخطخم ٞهي مٗىٍى

ت اإلاٗالم  . ٣ًىصها بلى ٢بى٫ الٟغيُت البضًلت التي جىو ٖلى مٗىٍى

𝐸𝐶 =  5680.95 + 1.29𝑅𝐼𝐺𝑡 + 1.02𝐼𝐺𝐼𝑡 + 16.92𝐺𝐷𝑃𝑡 + 0.57𝑅𝑂𝐼𝐿𝑡 + 13.24𝐺𝑂𝑉𝑡 − 42.70𝐼𝑁𝐹𝑡  

𝒕𝒄            13.84             0.26            0.24             0.28                8.35              2.57             (−2.70)            
𝜹𝜷 𝒊

         410.27            4.83             4.17           60.32              0.06              5.15             (15.76)            
∑𝜺𝒊

𝟐 = 5029429                𝑹𝟐 = 0.95.40                 𝑹𝟐 = 0.9395                    
𝑫𝒘 = 1.48                          𝑭𝐜 = 65.71                       𝒏 = 28                    
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ت ٧لُت مً زال٫ بخهاثُت ِٞكغ ٞاإلخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها ؤنٛغ مً   0.05الىمىطط ٩٦ل له مٗىٍى
(𝑷𝒓𝒐𝒃𝑭 = ٌ ٞغيُت الٗضم و ه٣بل الٟغيُت البضًلت ال٣اثلت بإن الىمىطط ،  ( 0,000 في َظٍ الخالت هٞغ

ت ٧لُت . له مٗىٍى

ت ٖالُت خُض ؤن  مً  % 95,40جض٫ ٢ُمت مٗامل الخدضًض ٖلى ؤن الىمىطط اإلا٣ترح له ٢ضعة جٟؿحًر

الخٛحراث التي جدضر في حجم الدكُٛل حكغخها حجم باقي الاؾدشماعاث وحجم البيُت الخدخُت والىاجج اإلادلي 

 لٗىامل ٚحر مصخهت  %4,60ؤلاظمالي وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؤؾٗاع اإلادغو٢اث ومٗض٫ الخطخم  و جب٣ى 

. ًمشلها اإلاخٛحر الٗكىاجي 

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الدكُٛل و حجم باقي بقاعة -  مٗلمت باقي الاؾدشماعاث مىظبت َو

ت الا٢خهاصًت  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ خُض بطا ػاص حجم باقي والخى٢ٗاث ال٣بلُت ،الاؾدشماعاث َو

ض بــــ  .  وخضة1.29الاؾدشماعاث بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الدكُٛل وحجم  - بقاعة مٗلمت حجم البيُت الخدخُت مىظبت َو

ت الا٢خهاصًت والخى٢ٗاث ال٣بلُت ،خُض بطا ػاص حجم البيُت  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ البيُت الخدخُت َو

ض بــــ  .  وخضة1.02الخدخُت بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الدكُٛل وحجم  - بقاعة مٗلمت الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي مىظبت َو

ت الا٢خهاصًت والخى٢ٗاث ال٣بلُت، خُض بطا ػاص حجم  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي َو

ض بــــ  . وخضة16.92الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الدكُٛل وؤؾٗاع  - بقاعة مٗلمت ؤؾٗاع اإلادغو٢اث مىظبت َو

ت الا٢خهاصًت والخى٢ٗاث ال٣بلُت، خُض بطا ػاصث ؤؾٗاع  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ اإلادغو٢اث َو

ض بــــ  . وخضة0.57اإلادغو٢اث بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن حجم الدكُٛل وحجم  - بقاعة مٗلمت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مىظبت َو

ت الا٢خهاصًت والخى٢ٗاث ال٣بلُت، خُض بطا ػاص  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي َو

ض بــــ  .  وخضة13.24ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن حجم الدكُٛل ومٗض٫  - بقاعة مٗلمت مٗض٫ الخطخم ؾالبت َو

ت الا٢خهاصًت و٦ظا الخى٢ٗاث ال٣بلُت، خُض بطا اعجٟ٘ مٗض٫  ظا ًخ٤ٟ م٘ مى٤ُ الىٍٓغ الخطخم َو

اصة في مٗض٫ وخضة42.70الخطخم بىخضة واخضة ٞةن حجم الدكُٛل ًىسٌٟ بــــ  ، بمٗجى ؤن ؤي ٍػ

. الخطخم ؾٝى جاصي بلى ج٣لُو ؤلاهٟا١ الٗام وبالخالي جغاظ٘ حجم الدكُٛل
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ت ٧لُت  ت بخهاثُا ل٨ً الىمىطط ٩٦ل له مٗىٍى مً زال٫ الخدلُل هالخٔ ؤن بٌٗ اإلاٗالم لِؿذ مٗىٍى

ت الا٢خهاصًت ، و َظا ما ًٟؿغ بىظىص مك٩ل الخٗضص الخُي ؤي وظىص و ؤن  بقاعة اإلاٗالم ٞهي مىا٣ٞت للىٍٓغ

 .بعجباٍ بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت 

IV-3-5-2  بٗض صعاؾت الىمىطط مً الىاخُت ؤلاخهاثُت و الا٢خهاصًت، :الخدلُل اللُاس ي للىمىطج اإلالضع

ت مضي اوسجامه و جُاب٣ه م٘ الٟغيُاث الخانت به . ؾى٣ىم بازخباٍع مً الىاخُت ال٣ُاؾُت إلاٗٞغ

لل٨ك٠ ًٖ وظىص ؤو ٖضم وظىص ؤلاعجباٍ الظاحي لألزُاء وؿخسضم : ازخباع الاعجباٍ الظاحي لألزُاء :  ؤوال

 :خُض ٌؿمذ َظا ؤلازخباع بازخباع الٟغيُت الخالُت Breusch- Godfreyبزخباع
𝐻0 ∶  𝜌𝑖 = 0 
𝐻1 ∶  𝜌𝑖 ≠ 0      𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0   

 
 ٌ  Breusch- Godfreyهخائج جلضًغ بزخباع : (IV-19)الجضو

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.742180  Prob. F(2,17) 0.4909 

Obs*R-squared 2.087894  Prob. Chi-Square(2) 0.3521 

          
 ٖلى : اإلاهضع

ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

𝑝𝑟𝑜𝑏𝐿𝑀   :هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن = 𝐻0ٌو مىه ه٣بل0.05 0.35 و بالخالي ال 𝐻1  و هٞغ

. ًىظض ؤلاعجباٍ الظاحي لألزُاء 

لل٨ك٠ بطا ٧ان َىا٥ ججاوـ ؤو ٖضم  white ؾِخم بٖخماص بزخباع واًذ:بزخباع ججاوـ جباًً ألازُاء : زاهُا

: ججاوـ ألازُاء ، والظي ٌٗخمض ٖلى بزخباع الٟغيُت الخالُت 

𝐻0 ∶  β0 = α1 = β1 = ⋯ = α𝑘 = βk = 0 
 

 ٌ  Whiteهخائج الخلضًغ الزخباع   : (IV-20)الجضو

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.193027     Prob. F(6,19) 0.0893 

Obs*R-squared 10.63842     Prob. Chi-Square(6) 0.1002 

Scaledexplained SS 2.974939     Prob. Chi-Square(6) 0.8120 

     
 ٖلى :اإلاهضع     

ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

𝑝𝑟𝑜𝑏𝐿𝑀  :هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن = 0.10  0.05 𝐻0ٌو مىه ه٣بل > و بالخالي 𝐻1 و هٞغ

. ًىظض ججاوـ جباًً ألازُاء
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والظي ٌؿمذ بازخباع 𝑗𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎 ؾىٗخمض ٖلى ازخباع:بزخباع الخىػَع الُبُعي لألزُاء : زالثا

 :الٟغيُت الخالُت 

𝐻0 :   الخُإ الٗكىاجي ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

𝐻1  :  الخُإ الٗكىاجي ال ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي

  لخىػَع ألازُاء العكىائُت𝑱𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆𝒃𝒆𝒓𝒂جىيُذ بزخباع (IV-17)الكيل 

0
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6

7

-1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000

Series: Residuals
Sample 2 27
Observations 26

Mean      -1.36e-12
Median  -40.12221
Maximum  803.4646
Minimum -781.7297
Std. Dev.   448.5278
Skewness   0.173690
Kurtosis   2.047298

Jarque-Bera  1.114006
Probability  0.572924

 
 𝐸𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠مً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ بغهامج: اإلاهضع 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝐽𝐵  :هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ؤن  = 0.57 0.05 ٌ 𝐻0 و مىه ه٣بل > و بالخالي  𝐻1 و هٞغ

 .ألازُاء الٗكىاثُت جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

 : بحن اإلاخغحراث  لجغاهجغ زخباعالؿببُتب: عابعا

ً،خُض بحن اإلاباقغة الٗال٢ت ٖلى َظاالازخباع ًغ٦ؼ         ٖال٢ت بحن وظىص صعاؾت ٣ًىم ؤلازخباع ٖلى اإلاخٛحًر

ً خم ٖلى ٧ل مخٛحًر ال٣ُم ؤلاخخمالُت ؤو م٣اعهت ال٣ُم اإلادؿىبت م٘  ٖلى بىاء ٖضمها مً الؿببُت جدضًض خضي،ٍو

0,05ٌال٣ُم الجضولُت ،ٞةطا٧ان ؤلاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لهظا ؤلازخباع ؤنٛغ مً   ٌٗجي ٞغيُت الٗضم وطل٪  ًخم ٞع

 : (33 )الخالي مً زال٫ اإلالخ٤ ع٢م الجضو٫  في ظغاهجغ،٦ماَىمىضر خؿب وظىصؾببُت
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 بحن اإلاخغحراث لجغاهجغ ازخباعالؿببُت هخائج: (IV-21)الجضٌو 

 الٗال٢ت Probability F-Statistic القرار

 باقي الاؾدشماعاث حؿبب في حجم الدكُٛل 0.15 0.85 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل ٌؿبب في باقي الاؾدشماعاث  0.51 0.60 ال جىظض ؾببُت

 حجم البيُت الخدخُت حؿبب في حجم الدكُٛل 0.62 0.54 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل حؿبب في حجم البيُت الخدخُت 1.68 0.21 ال جىظض ؾببُت

 حجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي حؿبب في حجم الدكُٛل 2.08 0.15 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل حؿبب في حجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي 0.21 0.80 ال جىظض ؾببُت

 حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٌؿبب في حجم الدكُٛل 2.21 0.13 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل ٌؿبب في حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي 10.31 0.00 ًىظض ؾببُت

 ؤؾٗاع البترو٫ حؿبب في حجم الدكُٛل 0.37 0.69 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل ٌؿبب في ؤؾٗاع البترو٫ 1.77 0.19 ال جىظض ؾببُت

 مٗض٫ الخطخم ٌؿبب في حجم الدكُٛل 1.34 0.28 ال جىظض ؾببُت

 حجم الدكُٛل ٌؿبب في مٗض٫ الخطخم 0.65 0.53 ال جىظض ؾببُت

 ٖلى :اإلاهضع
ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

مً زال٫ ظضو٫ هخاثج الؿببُت هالخٔ ؤن باقي الاؾخماعاث ال حؿبب في حجم الدكُٛل،ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ 

 ٦ما ؤن حجم الدكُٛل ال ٌؿبب في باقي الاؾدشماعاث ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ له 0.05 ؤ٦بر مً 0.85لها ٌؿاوي 

، ٦ما ؤن حجم البيُت الخدخُت ال حؿبب في حجم الدكُٛل ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها 0.05 ؤ٦بر مً 0.60ٌؿاوي 

، و حجم الدكُٛل ال حؿبب في حجم البيُت الخدخُت ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها 0.05 ؤ٦بر مً 0.54ٌؿاوي 

، وؤًًا حجم الىاجج اإلادلي ال حؿبب في حجم الدكُٛل ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها 0.05 ؤ٦بر مً 0.21ٌؿاوي 

، وؤًًا حجم الدكُٛل ال حؿبب في حجم الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ألن الاخخما٫ 0.05 ؤ٦بر مً 0.15ٌؿاوي  

، وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ال حؿبب في حجم الدكُٛل ألن الاخخما٫ 0.05 ؤ٦بر مً 0.80اإلاغا٤ٞ لها ٌؿاوي 

، ٦ما ؤن حجم الدكُٛل حؿبب في حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ألن الاخخما٫ 0.05 ؤ٦بر مً 0.13اإلاغا٤ٞ لها ٌؿاوي 

، وؤؾٗاع البترو٫ ال حؿبب في حجم الدكُٛل ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها 0.05 ؤنٛغ مً 0.00اإلاغا٤ٞ لها ٌؿاوي 

، وؤًًا حجم الدكُٛل ال حؿبب في ؤؾٗاع البترو٫ ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ لها ٌؿاوي 0.05 مً ؤ٦بر 0.69ٌؿاوي 

 0.28ال ٌؿبب في حجم الدكُٛل ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ له ٌؿاوي الخطخم ، ٦ما ؤن مٗض٫ 0.05 مً ؤ٦بر 0.19

 ؤ٦بر 0.53، وؤًًا حجم الدكُٛل ال ٌؿبب في مٗض٫ الخطخم ألن الاخخما٫ اإلاغا٤ٞ له ٌؿاوي 0.05ؤ٦بر مً 

. 0.05مً 
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لت : زامؿا اوؿىن "ازخباع الخيامل اإلاكترن باؾخسضام ٍَغ ": حَى

لت ألاظل اإلاىظىصة بحن اإلاخٛحر الخاب٘  ٌؿاٖض َظا الازخباع ٖلى جدضًض ٖضص الٗال٢اث الخىاػهُت الٍُى

واإلاخٛحراث  اإلاؿخ٣لت، وللخد٤٣ مً ؤن الؿالؾل الؼمىُت مدل الضعاؾت جدخىي ٖلى زانُت الخ٩امل اإلاكتر٥ 

ل جدذ الٟغيُت الخالُت : ؤي الٗال٢ت بحن مخٛحراث الىمىطط ٩ًىن الاججاٍ في الخىاػن في ألاظل الٍُى

𝐻0 :  لت ألاظل ال جىظض ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

𝐻1 :لت ألاظل  جىظض ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

ً ، Pو٢بل الكغوٕ في َظا الازخباع هدضص ؤوال صعظت الخإزحر  AKAIKEوطل٪ بازخُاع ؤ٢ل ٢ُمت للمُٗاٍع

: (34)٦ما ًبِىه الجضو٫ الخالي مً زال٫ اإلالخ٤ ع٢م  schwarezو

هخائج جدضًض صعحت الخإزحر : (IV-22)الجضٌو 

HQ SC AIC FPE LR logl lag 
72.84 73.09 72.75 9.31e+22 NA -866.02 0 
68.45 70.47 67.72 7.34e+20 145.77 -756.70 1 

64.90∗ 68.69∗ 63.53∗ 4.21𝑒 + 19∗ 74.44∗ -657.44 2 
 ٖلى :  اإلاهضع

ً
 Eviews  البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا

ً  p=2مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن صعظت الخإزحر اإلاىاؾبت هي  SC و AICألجها حُٗي ؤ٢ل ٢ُمت للمُٗاٍع

اوؿىن "هخائج ازخباع الخيامل اإلاكترن : (IV-23)الجضٌو   (35ؤهظغ اإلالخم عكم " )حَى

الفغيُاث ألازغ الاخهائي  %5اللُمت الخغحت عىض مؿخىي الاخخماالث 

0.000 125.61 238.69 𝑁𝑜𝑛𝑒∗ 
0.000 95.75 130.41 𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡1 ∗ 
0.030 69.81 72.42 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑠𝑡2 
0.199 47.85 40.67 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑠𝑡3 
0.471 29.79 19.21 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑠𝑡4 
0.703 15.49 5.92 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑠𝑡5 
0.446 3.84 0.57 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑠𝑡6 

 ٖلى : اإلاهضع
ً
 Eviews البرهامج ؤلاخهاجيمسغظاثمً بٖضاص الُالبت اٖخماصا
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𝑁𝑜𝑛𝑒∗ :ال ًىظض مخجه ( r=0 ) 

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡1 ∗ : ًىظض ٖلى ألا٦ثر مخجه واخض 𝑟 ≤ 1  

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡2 :  مخجهحنًىظض ٖلى ألا٦ثر 𝑟 ≤ 2  

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡3 : ًىظض ٖلى ألا٦ثر زالر مخجهاث 𝑟 ≤ 3  

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡4 :ًىظض ٖلى ألا٦ثر ؤعر٘ مخجهاث 𝑟 ≤ 4  

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡5 :ًىظض ٖلى ألا٦ثر زمـ مخجهاث 𝑟 ≤ 5  

𝐴𝑡 𝑚𝑜𝑠𝑡6 : ًىظض ٖلى ألا٦ثر ؾخت مخجهاث 𝑟 ≤ 6  

:  مً زال٫ اؾخٗغاى هخاثج الازخباع اإلابِىت في الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ  -  𝑟 =  ؤ٦بر مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 238.69

ت  ٌ ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بٗضم وظىص مخجه للخ٩امل 125.61 التي بلٛذ %5مؿخىي مٗىٍى  وبالخالي هٞغ

. اإلاكتر٥

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ  -  𝑟 =  ؤ٦بر مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 130.41

ت ٌ ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بىظىص مخجه واخض ٖلى ألا٦ثر 95.75 التي بلٛذ %5 مؿخىي مٗىٍى  وبالخالي هٞغ

. للخ٩امل اإلاكتر٥

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ  -  𝑟 =  ؤ٦بر مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 72.42

ت ٌ ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بىظىص مخجهحن ٖلى ألا٦ثر 69.81 التي بلٛذ %5 مؿخىي مٗىٍى  وبالخالي هٞغ

. للخ٩امل اإلاكتر٥

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ  -  𝑟 =  ؤنٛغ مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 40.67

ت   وبالخالي ه٣بل ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بٗضم وظىص زالر مخجهاث 47.85التي بلٛذ  %5مؿخىي مٗىٍى

. للخ٩امل اإلاكتر٥

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ -   𝑟 =  ؤنٛغ مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 19.21

ت   وبالخالي ه٣بل ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بٗضم وظىص ؤعر٘ مخجهاث للخ٩امل 29.79 التي بلٛذ %5مؿخىي مٗىٍى

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ .اإلاكتر٥  𝑟 =  ؤنٛغ مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 5.92
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ت   وبالخالي ه٣بل ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بٗضم وظىص زمـ مخجهاث 15.49التي بلٛذ  %5مؿخىي مٗىٍى

. للخ٩امل اإلاكتر٥

λtraceال٣ُمت اإلادؿىبت الزخباع ألازغ -   𝑟 =  ؤنٛغ مً ال٣ُمت الخغظت لىٟـ الازخباع ٖىض 0.57

ت  وبالخالي ه٣بل ٞغيُت الٗضم ال٣اثلت بٗضم وظىص ؾخت مخجهاث للخ٩امل  3.84 التي بلٛذ %5مؿخىي مٗىٍى

. اإلاكتر٥

لت ألاظل بحن مخٛحراث الضعاؾت . مً زال٫ جدلُل الىخاثج وؿخيخج ؤهه جىظض ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

جلضًغ همىطج جصخُذ الخُإ : ؾاصؾا

بٗض بظغاء ازخباع الخ٩امل اإلاكتر٥ ورٗض الخإ٦ض مً وظىص ج٩امل مكتر٥ جإحي اإلاغخلت ألازحرة في 

 والجضو٫ الخالي ًبحن (VCEM)الخدلُل ال٣ُاسخي لهظٍ الضعاؾت واإلاخمشلت في ج٣ضًغ همىطط جصخُذ الخُإ 

ت اإلاٗالم  ت مٗىٍى ٣ت اإلاغرٗاث الهٛغي التي حؿاٖض ٖلى مٗٞغ هخاثج همىطط جصخُذ الخُإ باؾخسضام ٍَغ

: والزخباع ظىصة الىمىطط ، وختى ًخم الخإ٦ض مً زلى الىمىطط مً مك٩ل الاعجباٍ الظاحي في خضوص الخُإ

 VECMهخائج جلضًغ همىطج جصخُذ الخُإ : (IV-24)الجضٌو عكم 

 VectorError Correction Estimates      

 Date: 02/15/20   Time: 14:19      

 Sample (adjusted): 4 27      

 Included observations: 24 afteradjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        Cointegrating Eq:  CointEq1       
        
        EC(-1)  1.000000       

        

RIG(-1)  42.76552       

  (1.97498)       

 [ 21.6537]       

        

IGI(-1) -30.38801       

  (1.47382)       

 [-20.6186]       

        

GDP(-1) -198.0625       

  (16.0355)       

 [-12.3515]       

        

GOV(-1) -0.050678       

  (0.03381)       

 [-1.49911]       

        

ROIL(-1) -44.90575       

  (2.19848)       

 [-20.4258]       

        

INF(-1) -65.84708       
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  (4.60053)       

 [-14.3129]       

        
C -4294.476       
        
        Error Correction: D(EC) D(RIG) D(IGI) D(GDP) D(GOV) D(ROIL) D(INF) 
        
        CointEq1 -0.053772  0.005368 -0.003139 -0.001106  0.569336  0.013541  0.003027 

  (0.12581)  (0.01764)  (0.01920)  (0.00077)  (0.11821)  (0.00521)  (0.00159) 

 [-0.42740] [ 0.30432] [-0.16352] [-1.43507] [ 4.81615] [ 2.59820] [ 1.90140] 

        

D(EC(-1)) -0.221338  0.007589  0.051720  0.000616 -1.060438 -0.009344 -0.007562 

  (0.26994)  (0.03785)  (0.04119)  (0.00165)  (0.25364)  (0.01118)  (0.00342) 

 [-0.81996] [ 0.20049] [ 1.25564] [ 0.37235] [-4.18089] [-0.83565] [-2.21355] 

        

D(RIG(-1))  1.027727 -0.738981  0.175718  0.029573 -10.38901 -0.379874 -0.033560 

  (3.76652)  (0.52812)  (0.57474)  (0.02308)  (3.53908)  (0.15602)  (0.04767) 

 [ 0.27286] [-1.39926] [ 0.30573] [ 1.28155] [-2.93551] [-2.43474] [-0.70405] 

        

D(IGI(-1)) -0.374051  0.230458 -0.271824 -0.029826  6.696832  0.150573  0.010587 

  (2.86866)  (0.40223)  (0.43773)  (0.01757)  (2.69544)  (0.11883)  (0.03630) 

 [-0.13039] [ 0.57295] [-0.62098] [-1.69710] [ 2.48451] [ 1.26713] [ 0.29163] 

        

D(GDP(-1)) -15.14683  4.162325  5.404106 -0.796817  54.96272  2.042583 -0.666698 

  (43.5436)  (6.10546)  (6.64439)  (0.26677)  (40.9143)  (1.80373)  (0.55107) 

 [-0.34785] [ 0.68174] [ 0.81333] [-2.98690] [ 1.34336] [ 1.13242] [-1.20983] 

        

D(GOV(-1))  0.205311 -0.027091 -0.026032 -0.000389 -0.538032 -0.019950 -0.000877 

  (0.18475)  (0.02590)  (0.02819)  (0.00113)  (0.17359)  (0.00765)  (0.00234) 

 [ 1.11131] [-1.04580] [-0.92342] [-0.34362] [-3.09942] [-2.60690] [-0.37513] 

        

D(ROIL(-1))  0.408471  0.819787  0.989743 -0.051765  26.16098  0.625308  0.108447 

  (6.05267)  (0.84867)  (0.92359)  (0.03708)  (5.68719)  (0.25072)  (0.07660) 

 [ 0.06749] [ 0.96596] [ 1.07163] [-1.39598] [ 4.59999] [ 2.49402] [ 1.41577] 

        

D(INF(-1))  15.16449 -0.638794 -1.644879  0.128997 -4.908285  0.302182 -0.030910 

  (17.3781)  (2.43667)  (2.65175)  (0.10647)  (16.3287)  (0.71986)  (0.21993) 

 [ 0.87262] [-0.26216] [-0.62030] [ 1.21162] [-0.30059] [ 0.41978] [-0.14055] 

        

C  252.7216  0.658567 -10.02618  0.438677  668.4356  7.792029  0.948418 

  (128.903)  (18.0741)  (19.6695)  (0.78972)  (121.119)  (5.33960)  (1.63133) 

 [ 1.96056] [ 0.03644] [-0.50973] [ 0.55548] [ 5.51883] [ 1.45929] [ 0.58138] 
        
         R-squared  0.285055  0.372801  0.355906  0.433885  0.723369  0.489656  0.507912 

 Adj. R-squared -0.096249  0.038295  0.012390  0.131957  0.575832  0.217472  0.245465 

 Sum sq. resids  1767701.  34753.38  41159.46  66.34924  1560667.  3033.210  283.1200 

 S.E. equation  343.2881  48.13411  52.38286  2.103160  322.5592  14.22020  4.344498 

 F-statistic  0.747579  1.114481  1.036067  1.437049  4.902971  1.798989  1.935296 

 Log likelihood -168.5402 -121.3903 -123.4204 -46.25707 -167.0454 -92.12640 -63.66833 

 Akaike AIC  14.79501  10.86586  11.03503  4.604756  14.67045  8.427200  6.055694 

 Schwarz SC  15.23678  11.30763  11.47680  5.046526  15.11222  8.868970  6.497464 

 Meandependent  245.9167 -2.330417 -2.297500  0.062500  315.1708  0.926667 -1.052917 

 S.D. dependent  327.8718  49.08309  52.71041  2.257365  495.2681  16.07517  5.001498 

        
         Determinant resid covariance (dof adj.)  9.02E+18      

 Determinantresid covariance  3.36E+17      

 Log likelihood -722.6525      

 Akaike information criterion  66.05437      

 Schwarz criterion  69.49036      
        
        

 

 ٖلى :اإلاهضع
ً
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 اإلاخمشلت في اإلاٗلمتcoint Eq1ج٠ُ٨  مٗامال٫ ٢ُمت ؤن الخُإ جصخُذ همىطط ج٣ضًغ زال٫ مً ًخطر              

ت و َظٍ ؤلاقاعة جصخُذ لخض اإلا٣ضعة ت الخانت بىمىطط م٘ مخىا٣ٞت الخُإ ؾالبت و مٗىٍى  جصخُذ الىٍٓغ

لت ألاظل ،ؤي ؤهه جىظض  الخُإ الظي ًض٫ ٖلى ؤن اإلاٗض٫ الظي جخجه الٗال٢ت ٢هحرة ألاظل هدى الٗال٢ت ٍَى

،و جمشل َظٍ ؤلاقاعة الؿالبت  (حجم الدكُٛل  )ٖال٢ت ؾببُت مخجهت بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت و اإلاخٛحر الخاب٘ 

ل ألاظل ؤي ؤن ؤلاهدغاٝ الٟٗلي لدجم  التراظ٘ بلى ال٣ُمت الخىاػهُت التي جمشل ٢ىة الجظب هدى الخىاػن ٍَى

ل ًصدر ٧ل ؾىت بم٣ضاع  . 5.37%الدكُٛل ًٖ الخىاػن في ألاظل الٍُى

ت الىمىطط بٌٗ مٗامالث ؤن ؤٖالٍ اإلابِىت الخ٣ضًغ هخاثج زال٫ مً ًالخٔ                 ألن الهٟغ ًٖ وجسخل٠ مٗىٍى

ت مؿخىي  مً ؤلاخخما٫ ؤ٢ل ٢ُم  الٛحر اإلاخٛحراث بياٞت مخٗمضة بهىعة جم مٗىىي،خُض ٚحر ورًٗها 5%اإلاٗىٍى

ت ل  اإلاضي في مغوهتها م٘ ألاظل ال٣هحرة مغوهتها وم٣اعهت ٖلحها الخٗل٤ُ لُخم ال٣هحر،وطل٪ اإلاضي في اإلاٗىٍى الٍُى

R2 الخدضًض مٗامل ٢ُمت بلٛذ ٦ما = ظا 0.2850  الىمىطط مخٛحراث ظمُ٘ ًض٫ ٖلى ؤن َو

. حجم الدكُٛل في جدضر التي الخٛحراث م28.50ً%جٟؿغ

: زالنــــــــت

       جم الخُغ١ مً زال٫ َظا الٟهل بلى وا٢٘ ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ، وطل٪ بال٣ُام بضعاؾت 

 ، 2017-1990جدلُلُت و٢ُاؾُت لخإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى ؾى١ الدكُٛل، ٖلى َى٫ الٟترة 

الدكُٛل، حجم  )بضعاؾت وجدلُل ٞترة البرامج الخ٩ىمُت و٦ظا جدلُل جُىع مخٛحراث الضعاؾت الؿب٘ 

ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت، حجم باقي الاؾدشماعاث، حجم الىاجج اإلادلي، وؤؾٗاع البترو٫،حجم ؤلاهٟا١ 

. ٖلى طاث الٟترة (الخ٩ىمي ومٗض٫ الخطخم

باليؿبت للضعاؾت الخدلُلُت للبرامج الخ٩ىمُت زلهذ بلى ؤن جل٪ البرامج اؾخُاٖذ الجؼاثغ مً زاللها 

ج٣لُو مٗضالث البُالت وعٞ٘ مٗضالث الدكُٛل لٟتراث مُٗىت، وجب٣ى جل٪ الؿُاؾت يُٟٗت هٓغا لخل٤ 

مىانب قٛل ما٢خت، بياٞت بلى ؤن الا٢خهاص الجؼاثغي ٌٗاوي مً ي٠ٗ آلالت ؤلاهخاظُت بؿبب جسل٠ 

غ البيُت الخدخُت بياٞت بلى ه٣و الاؾدشماعاث ألاظىبُت . جٍُى

لت اإلاغبعاث الهغغي،ؤما باليؿبت للضعاؾت ال٣ُاؾُت وباؾخٗما٫ ألاصواث ؤلاخهاثُت واٖخماصا ٖلى   ٍَغ

ت  جم جدلُل بخهاثُا وا٢خهاصًا ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل وطل٪ بازخباع اؾخ٣غاٍع

ؾالؾل ؤؾٗاع  جبحن ؤن خُض، Dickey-Fullerلضًيي فىلغالؿالؾل الؼمىُت باؾخٗما٫ ظظع الىخضة 

البترو٫ وؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و مٗض٫ الخطخم  مؿخ٣غة ٖىض الٟغ١ ألاو٫،ؤما باقي ؾالؾل اإلاخٛحراث ٞهي 

ىض ج٣ضًغ الىمىطط الا٢خهاصي وجدلُله بخهاثُا وا٢خهاصًا جم (0)مؿخ٣غة ٖىض مؿخىي الهٟغ  ، ٖو

: الخىنل بلى ماًلي
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𝑃𝑟𝑜𝑏𝐹)٢ُمت مٗامل الخدضًض   =  جض٫ ٖلى ؤن الىمىطط اإلا٣ترح له 0.05وهي ؤ٢ل مً   ( 0,000

ت ٖالُت خُض ؤن  مً الخٛحراث التي جدضر في حجم الدكُٛل حكغخها حجم باقي 95.40%٢ضعة جٟؿحًر

الاؾدشماعاث وحجم البيُت الخدخُت والىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؤؾٗاع اإلادغو٢اث 

لٗىامل ٚحر مصخهت ًمشلها اإلاخٛحر الٗكىاجي، وبالخالي وؿخسلو وظىص  % 4,60ومٗض٫ الخطخم وجب٣ى 

بحن حجم الدكُٛل و٧ل مً حجم باقي الاؾدشماعاث، وحجم البيُت الخدخُت والىاجج اإلادلي ٖال٢ت َغصًت 

اصة حجم ؤلاهٟا١  ؤلاظمالي وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؤؾٗاع اإلادغو٢اث ،ٞاعجٟإ بًغاصاث الضولت ًاصي بلى ٍػ

اصة في اإلاخٛحراث الؿاب٣ت الظ٦غ ًاصي طل٪ بلى  ٘ مٗضالث الدكُٛل، ؤي ؤهه ؤي ٍػ الاؾدشماعي وبالخالي ٞع

ظا ًٟؿغ بإهه  اصة حجم الدكُٛل، باإلا٣ابل َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن مٗض٫ الخطخم وحجم الدكُٛل َو ٍػ

اصة في مٗضالث الخطخم جاصي بلى جغاظ٘ في حجم ؤلاهٟا١ الٗام ٞذجم الدكُٛل، باٖخباع ؤن الخىؾ٘  ؤي ٍػ

لى الٗمىم َىا٥ جإزحر بًجاري لؿُاؾت ؤلاهٟا١  اصة مٗضالث الخطخم ، ٖو في ؤلاهٟا١ الٗام ًاصي بلى ٍػ

. الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى مٗضالث الدكُٛل
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الخاجمت العامت 

    ٖمضث الضعاؾت بلى مداولت جبُان آلازاع التي جدضثها ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي في مداولت جد٤ُ٣ 

الدكُٛل الخام وج٣لُو مٗضالث البُالت،ألجها حٗخبر  وؾُلت َامت مً ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت التي حٗمل ٖلى 

واؾدُٗاب ٢ىة الٗمل لخلبُت خاظاث الخىمُت ومخُلباث ؾى١ الكٛل، واعجٟإ  جسٌُٟ مٗضالث البُالت

. مٗضالث الىمى  وػٍاصة مٗض٫ الاؾدشماعاث 

و٢بل الخُغ١ بلى جٟانُل جدلُل جإزحر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى ؾى١ الدكُٛل في 

الجؼاثغ ٧ان البض مً جبُان ؤَم اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت باإلهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي، ؾى١ الدكُٛل وؾُاؾت 

وختى البُالت،بياٞت بلى مداولت جىيُذ الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي والدكُٛل ووا٢٘  الدكُٛل

ها الا٢خهاص الجؼاثغي زانت زال٫ ٞترة ؤلانالخاث  ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ، وؾغص ؤَم الخُىعاث التي ٖٞغ

الا٢خهاصًت التي جبىتها الخ٩ىمت مً ؤظل الخهضي للمكا٧ل الا٢خهاصًت التي واظهتها والتي ٧ان ؤَمها جغاظ٘ 

اث الدكُٛل وجٟا٢م مٗضالث البُالت،التي ٧لٟذ الؿلُاث بظ٫ ظهىصا ٦بحرة وجدضًاث نٗبت  واضر في مؿخٍى

ت ت حؿحر ٖلى ال٣اٖضة ال٨جًز  ،مً ؤظل بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي و الاظخماعي، و٢ض جهضث لظل٪ بسُِ جىمٍى

غ الاؾدشماعاث ألاظىبُت وبنالح هٓام الى٣ض،  ٘ مٗضالث الىمى، وجدٍغ وباؾخسضام محزاهُت جىؾُٗت مً ؤظل ٞع

. واإلاُل ؤ٦ثر بلى ٖملُت زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت 

وكحر بلى ؤن ٖملُت الانالخاث لم جد٤٣ ؤَضاٞها اإلاغظىة هدُجت اعجباٍ الا٢خهاص الجؼاثغي بإؾٗاع 

م طل٪ ٧ان لخل٪ ؤلانالخاث بٌٗ الىخاثج  اإلادغو٢اث التي ٧ان ويٗها ٚحر مؿخ٣غ ٞترة ؤلانالخاث،ل٨ً ٚع

ؤلاًجابُت ؤَمها جدؿً في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي و٢ض خاولذ الؿلُاث الخد٨م في الؿُاؾت الى٣ضًت والتي 

ذ جدؿىا في ٦2000إصوى وؿبت له ؾىت  %0.33ؤؾٟغث ٖلى اهسٟاى في مٗض٫ الخطخم الظي بلٜ  ٞغ  ٖو

ذ  (1997-1994)مسؼون الاخخُاَاث الغؾمُت زال٫ الٟترة  ٞغ هدُجت اعجٟإ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ال٠ًُٗ،ٖو

الضًىن الخاعظُت جغاظٗا، للٗلم ؤهه زال٫ َظٍ الٟترة والتي ؾٗذ مً زاللها الخ٩ىمت بلى بٖاصة الخىاػهاث 

الا٢خهاصًت ال٩لُت ٧ان لها او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى الجاهب الاظخماعي، زانت ٖلى ؾى١ الدكُٛل، خُض ؤن 

ذ الٗما٫ َىعث مٗض٫ البُالت الظي بلٜ خىالي  ل٤ اإلااؾؿاث وحؿٍغ ؾىت %28.70ٖملُت الخىنهت ٚو

،َظا الظي ظٗل الخ٩ىمت حٛحر في ؾُاؾت ؤلانالح مً اه٨ماقُت بلى جىؾُٗت (نىضو١ الى٣ض الضولي)1996

 مً زال٫ ججؿُض ٧ل مً بغهامج ؤلاوٗاف، والبرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى والبرهامج 2001بضاًت مً ؾىت 

الخماسخي ، جل٪ البرامج التي ٧ان َضٞها مكتر٥ ومخمشل ؤؾاؾا في جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗصخي لألٞغاص والاَخمام 

ا، و٢ض ؾاَمذ جل٪  ٘ ال٨بري الجاعي بهجاَػ ؤ٦ثر بجاهب الاؾدشماعاث والبيُت الخدخُت واؾخ٨ما٫ اإلاكاَع

ت  ٘ ؤزغي مً قإجها جدؿحن الخىمُت البكٍغ البرامج بةُٖاء صٞ٘ ظضًض لال٢خهاص وبوٗاقه ومباقغة مكاَع
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٘ مىانب قٛل ظضًضة  غ اإلايكأث ال٣اٖضًت وجدؿحن الخضمت الٗمىمُت،و٢ض ولضث جل٪ اإلاكاَع للؿ٩ان وجٍُى

٘ بهخاظُتها مدضوصة بؿبب  م ٧ل َظٍ ؤلاهجاػاث جب٣ى جل٪ اإلاكاَع بذ ٖضصا ٦بحرا مً الُض الٗاملت، ٚع اؾخٖى

ل هدُجت َكاقت الا٢خهاص الجؼاثغي الظي تهُمً ٖلُه ناصعاث اإلادغو٢اث ألامغ الظي ٌؿخىظب ،ي٠ٗ الخمٍى

. اجساط جضابحر مً قإجها بٖاصة ٩َُلت الا٢خهاص ورك٩ل ٖم٤ُ

صعاؾت الجاهب الىٓغي ؾمدذ بالخٗٝغ ٖلى مخٛحراث الضعاؾت وجدلُل جُىع ؾُاؾت ؤلاهٟا١ 

،وفي الجاهب الخُب٣ُي جم 2017-1990الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى ؾى١ الدكُٛل في الجؼاثغ زال٫ الٟترة 

خماص ٖلى  خماص ٖلى همىطط ٢ُاسخي بااٖل لت اإلاغبعاث الهغغي العاصًتالٖا لخبُان آزاع ؤلاهٟا١ ( MCO)ٍَغ

الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل وباألزو ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت وباقي الاؾدشماعاث جم الخىنل بلى 

:  الىخاثج الخالُت

 :ازخباع الفغيُاث

الضعاؾت الخُغ١ بلى الجاهب الىٓغي وبالغظٕى بلى الدؿائالث اإلاُغوخت في م٣ضمت َظا البدض ورٗض 

: ال٣ُاؾُت التي جم اٖخماصَا في الٟهل الخُب٣ُي ًم٨ً ازخباع صخت الٟغيُاث ٧اآلحي

 التي ج٣طخي بمضي ؤَمُت  الى٣ٟاث الٗامت وزانت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي في الخإزحر الفغيُت ألاولى- 

ا وؾُلت ٖالط إلزخالالث الخىاػن في ؾى١ الكٛل خُض ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت، وؤن الخ٩ىمت ًم٨ً اٖخباَع

اتها ؾُاؾت جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام مً ؤظل الخض مً الاؾغاٝ في  ت مً ؤظل طل٪ ويٗذ يمً ؤوالٍو الجؼاثٍغ

ت ألا٦ثر بهخاظُت ٘ الاؾدشماٍع ت جبحن بإن .بهٟا١ اإلاا٫ الٗام وجىظحهه للمكاَع ،ٞةهه مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ

ت، زانت  ت ال٨جًز ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًم٨ىه ؤن ًلٗب صوعا مهما في ٖالط ألاػماث الا٢خهاصًت خؿب الىٍٓغ

اصة ٧ل مً الضزل والىاجج ال٣ىمي والٗغى ال٨لي،ٞهى ٌٗخبر ؤصاة الخ٩ىمت  ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي خُض ًاصي بلى ٍػ

 ٘ اصة ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع ؼ الىمى الا٢خهاصي، بياٞت بلى ؤن ٍػ مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن الٗام وحٍٗؼ

٘ حجم الدكُٛل وامخهام مٗضالث البُالت ت ًاصي بلى ٞع  و٢ض جم جإ٦ُض صخت َظٍ الٟغيُت الاؾدشماٍع

خه ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي جغاظٗذ بيؿبت  -2014) بحن ؾىتي %57.75خُض ؤن الاهسٟاى الخاص الظي ٖٞغ

والظي زل٤ ٖضم الاؾخ٣غاع في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ، 2014 صوالع ؾىت ٧96.29ان ًبلٜ ؾٗغ البرمُلبٗضما  (2016

ونٗىبت في الخد٨م في الى٣ٟاث الٗامت،ألامغ الظي خخم ٖلى الخ٩ىمت اهتهاط ؾُاؾت ج٣ك٠ مً ؤظل 

٘ اإلاىخجت  ت للمكاَع اإلاداٞٓت ٖلى اإلاا٫ الٗام م٘ جدضًض ؤَضاٞا واضخت للبرامج الخ٩ىمُت،وبُٖاء ألاولٍى

وحكضًض الغ٢ابت ٖلى مضي جىُٟظَا، و٢ض بضي واضخا جغقُض الجؼاثغ للى٣ٟاث مً زال٫ جغاظ٘ ماقغ اإلاضًىهُت 

الخاعظُت، وػٍاصة الًغاثب ورٌٗ الؿل٘ الاؾتهال٦ُت، م٘ الؿهغ ٖلى مداعبت ؤوظه الٟؿاص وؤلاؾغاٝ، و٢ض 

ذ في ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   .٧2016ان طل٪ بك٩ل نٍغ
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ت التي جٟترى بإن الفغيُت الثاهُت-  خ٣٣ذ مبخٛاَا   ججاعب ؤلاوٗاف اإلاىخهجت ؾاب٣ا مً ٢بل الضولت الجؼاثٍغ

محزاهُت الضولت واٖخماص الجؼاثغ بهٟت مُل٣ت  ،بال ؤن العجؼ في في الخض مً البُالت وػٍاصة مٗضالث الدكُٛل

ان الىابٌ ال٢خهاصَا ًجٗلها صاثما ٖغيت للهضماث والهؼاث هدُجت  ُٗت التي حٗخبر الكٍغ ٖلى الٗاثضاث الَغ

٠٣ خاظؼا ؤمام طل٪ ا ٍو ٗت في ؤؾٗاَع َىا٥ حٛحراث ؤزغث ٖلى ؾى١ الدكُٛل ؾلبا ،وؤن  للخٛحراث الؿَغ

لها ٖلى ٖاثضاث اإلادغو٢اث بيؿبت ٦بحرة التي  ت حٗخمض في جمٍى وبًجابا،٣ٞض بُيذ الضعاؾت ؤن الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ا التي بلٛذ   مما ًض٫ ٖلى الهكاقت اإلاالُت 2017 صوالع للبرمُل ؾىت 52.51حٗٝغ ٖضم الاؾخ٣غاع في ؤؾٗاَع

ت ؤلاهٟا١ ٖلى الاؾدشماعاث  لال٢خهاص الجؼاثغي والخإزحر الؿلبي الظي ٌٗىص ٖلى محزاهُت الضولت و ٖغ٢لت اؾخمغاٍع

الٗمىمُت ٞالخإزحر ٖلى حجم الدكُٛل، و٢ض ؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ؤن ؾلؿلت الانالخاث الا٢خهاصًت التي جم 

 ٞٗالُتها ٧اهذ يُٟٗت ٖلى ؾى١ الكٛل والؿبب في طل٪ ٌٗىص خؿب 2017-1990جىُٟظَا ٖلى َى٫ الٟترة 

ُت وما٢خت ال حؿخجُب إلاخُلباث ؾى١ الٗمل ت بلى ؤن جل٪ ؤلانالخاث ٧اهذ ْٞغ ، وخؿب الضعاؾت الىٍٓغ

جبن بإهه ٖٝغ ٖضة حٛحراث زانت وؤهه ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى ال٣ُإ صعاؾت وا٢٘ ؾى١ الكٛل في الجؼاثغ 

الٗام في جىلُض مىانب الكٛل، َظا ألازحر الظي ًمى٫ مً بًغاصاث ناصعاث اإلادغو٢اث اإلاخظبظبت،لظا ٞهى ًمغ 

بٟتراث جىؾ٘ واه٨ماف خؿب اإلاؿاع الا٢خهاصي للضولت، ٣ٞض اٖخمضث الجؼاثغ ٖلى ؾُاؾت الخصخهت في 

ؾىىاث الؿبُٗيُاث التي ٧ان لها ؤزغا بلُٛا ٖلى مًاٖٟت مٗض٫ البُالت هٓغا إلادضوصًت ال٣ُإ الخام، 

ت مً ألاظهؼة الخ٩ىمُت للدكُٛل ل٨جها بإظىع  خماص ٖلى مجمٖى باإلا٣ابل في ٞترة الدؿُٗيُاث مالذ ؤ٦ثر في الٖا

ُضة ولٟتراث ٢هحرة . َػ

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جازغ بك٩ل بًجاري ٖلى :الفغيُت الثالثت-   ت الا٢خهاصًت بن ٍػ  خؿب الىٍٓغ

ظا ما ًىُب٤ ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي  خُض ؤهه مً زال٫ ،الدكُٛل، وبالخالي اهسٟاى مٗضالث البُالت َو

الىمىطط اإلا٣ترح في الجاهب الخُب٣ُي جبحن ؤن بقاعة مٗلمت حجم البيُت الخدخُت مىظبت جض٫ ٖلى الٗال٢ت 

اصة ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت بىخضة واخضة  الُغصًت بحن حجم الدكُٛل وحجم البيُت الخدخُت ، خُض ؤن ٍػ

اصة حجم الدكُٛل بـــــ  ت باالؾدشماعاث وػٍاصة 1.02ًاصي بلى ٍػ م مً اَخمام الضولت الجؼاثٍغ لى الٚغ  وخضة ،ٖو

ؤلاهٟا١ بال ؤن هخاثجها ٖلى الدكُٛل جب٣ى يُٟٗت هدُجت ُٚاب بؾتراجُجُت واضخت وه٣و الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ 

ى مىيٕى َظٍ الٟغيُت  .الٗام َو

اصة حجم الدكُٛل بـــــ :الفغيُت الغابعت-  اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بىخضة واخضة جاصي بلى ٍػ  وخضة َظا 13.24 ٍػ

، ٞؿُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جازغ  ما جم الخىنل بلُه مً زال٫ الضعاؾت ال٣ُاؾُت لهظا اإلاىيٕى

اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ،ومً  اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي جاصي بلى ٍػ ٖلى اإلاخٛحراث ال٩لُت ،خُض ؤن ٍػ

اص اصة حجم ةزال٫ الىمىطط اإلا٣ترح جم الخىنل بلى ؤن ٍػ  الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بىخضة واخضة جاصي بلى ٍػ

اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًازغ بًجابُا ٖلى ؾى١ الكٛل وظلب الُض  وخضة16.92الدكُٛل بـــــ  ،بطن ٖمىما ٍػ



 

 
235 

ى  ظا ماًىُب٤ ٖلى ٧ل ا٢خهاصًاث الضو٫، ل٨ً الازخالٝ ٨ًمً في صعظت ٞٗالُت جل٪ الاؾدشماعاث َو الٗاملت َو

ما ًٟخ٣غ له الا٢خهاص الجؼاثغي هٓغا للهضماث التي حٗغ ى لها هدُجت اهسٟاى ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي حٗض 

ل جل٪ الاؾدشماعاث ٦هؼة ؾىت  ضم مغوهت الجهاػ ، 2016ؤو٫ مهضع لخمٍى بياٞت بلى ي٠ٗ آلالت ؤلاهخاظُت ٖو

 ٧لها ٖىامل آلذ صون جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة مً ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ومدضوصًتها، ؤلاهخاجي

ظا ما ًا٦ض صخت الٟغيُت في الجؼاثغ ،   . الغابٗتَو

 :هخائج الضعاؾت

: ٖلى ٚغاع  ما جم ط٦ٍغ ؾاب٣ا ًم٨ً الخىنل بلى الىخاثج الخالُت

ت ٖالُت خُض ؤهه واهُال٢ا مً  - ؤ٦ضث الضعاؾت ال٣ُاؾُت بإن الىمىطط اإلا٣ترح له ٢ضعة جٟؿحًر

مً الخٛحراث التي جدضر في حجم الدكُٛل حكغخها حجم باقي  % 95,40 مٗامل الخدضًض ٞةن

الاؾدشماعاث وحجم البيُت الخدخُت والىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وحجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؤؾٗاع 

 اإلادغو٢اث ومٗض٫ الخطخم؛

ٌٗض الاؾدشماع الخ٩ىمي بك٩ل ٖام والاؾدشماع في البيُت الخدخُت بك٩ل زام اإلادغ٥ الغثِسخي  -

واإلاخٛحر ألاؾاسخي اإلاازغ في حجم الدكُٛل في الجؼاثغ، الظي ؾِخىظب الاَخمام ؤ٦ثر به ومًاٖٟت 

اصة ٢ىة الٗمل، وج٣لُو مٗضالث البُالت؛  ألامىا٫ اإلاىظهت له، إلاا له مً جإزحر بًجاري في ٍػ

ا بؿى١ الكٛل مً زال٫ مًاٖٟت مجهىصاتها بدؿُحر  - ت اَخماما ملخْى ؤبضث الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ظملت مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت اهجغ ٖجها جدؿً في مٗضالث الكٛل، وجغاظ٘ في مٗضالث 

ت وزل٤ مىانب  البُالت، ل٨ً الجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ ؤلانالخاث ٌٗاب ٖلحها بٗضم الاؾخمغاٍع

ُت ال حكب٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل اإلاتزاًضة؛  قٛل ْٞغ

حٗخبر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي  ٞٗالت في الخإزحر ٖلى ؾى١ الكٛل وطو جإزحر ٖلى  -

 مخٛحراث الا٢خهاص ال٨لي ؛

ه مً خاالث  - اعجباٍ الا٢خهاص الجؼاثغي بٗىاثض اإلادغو٢اث ٖغ٢ل ٖملُت الخىمُت بها هٓغا إلاا حٗٞغ

 ٖضم الاؾخ٣غاع  والتراظ٘ الظي ًش٣ل محزاهُت الضولت بالضًىن؛

ت إلاغوهت الجهاػ ؤلاهخاجي ٖغ٢ل ؾحروعة الاؾدشماعاث الخ٩ىمُت والخض مً  - اٞخ٣اع الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

 ٞٗالُتها في ال٣ًاء ٖلى البُالت، والجهىى باال٢خهاص ٖلى ٚغاع ا٢خهاصًاث الضو٫ ألازغي؛

 وظىص ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت وحجم الدكُٛل؛ -

 وظىص ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن ؤلاهٟا١ ٖلى باقي الاؾدشماعاث الخ٩ىمُت وحجم الدكُٛل؛ -

 وظىص ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وحجم الدكُٛل؛ -
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اصة ألاؾٗاع بىخضة  - وظىص ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن ؤؾٗاع اإلادغو٢اث وحجم الدكُٛل خُض ٍػ

اصة حجم الدكُٛل بــــ    وخضة؛0.57واخضة جاصي بلى ٍػ

 وظىص ٖال٢ت َغصًت بًجابُت بحن حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وحجم الدكُٛل؛ -

اصة مٗض٫ الخطخم  - وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾلبُت بحن حجم الخطخم وحجم الدكُٛل، خُض ؤن ٍػ

 وخضة وؾبب َظٍ الٗال٢ت 42.70بىخضة واخضة جاصي بلى اهسٟاى في حجم الدكُٛل بــــ 

ال٨ٗؿُت في الا٢خهاص الجؼاثغي زانت حٗىص بلى اٖخماص ا٢خهاصَا ٖلى ناصعاث اإلادغو٢اث 

 .بيؿبت ٖالُت

 :الخىنُاث والاكتراخاث

خباع في  بٗض ٖغى الىخاثج اإلاخىنل بلحها ًخم ا٢تراح ظملت مً الخىنُاث التي ًم٨ً ؤزظَا بٗحن الٖا

: مٗالجت مك٩ل َظا اإلاىيٕى مً بُجها

الخىظه بلى الا٢خهاص ألازًغ ؤنبذ يغوعة خخمُت مً ؤظل جد٤ُ٣ ٞٗلي للخىمُت اإلاؿخضامت،  -

 وجدٍغ٪ الا٢خهاص والاَخمام ؤ٦ثر ب٣ُاعي الٟالخت والؿُاخت والخ٨ٟحر في مغخلت ما بٗض البترو٫؛

الاَخمام ورك٩ل ٦بحر باالؾدشماع ألهه ٌٗخبر مدغ٥ الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٖلى خض ؾىاء  -

ض مً ٦مُت ؤلاهخاط و٦ظا مٗضالث الدكُٛل؛ ٍؼ ٗمل ٖلى جدؿحن اإلاؿخىي اإلاٗصخي للؿ٩ان ٍو  َو

ا ؤو صوعٍا جدصخي َلباث الٗمل في ؾى١  - يغوعة وي٘ ٢اٖضة بُاهاث بخهاثُت ًخم جدُُجها قهٍغ

حر اإلاٗلىمت الهاص٢ت  الكٛل في الجؼاثغ مً ؤظل اجساط الخضابحر الالػمت إلاٗالجتها مً زال٫ جٞى

 وآلاهُت؛

ٖلى الخ٩ىمت الٗمل ٖلى ججؿُض ظهاػ ع٢اري ٌؿهغ ٖلى مغا٢بت نٝغ اإلاا٫ الٗام ومخابٗت مضي  -

ت م٘ ؾً ٢ىاهحن ناعمت إلاخابٗت اإلاسخلؿحن واإلابضصًً للما٫ الٗام  ٘ الاؾدشماٍع بهجاػ اإلاكاَع

 ومداعبت الٟؿاص ب٩ل ؤق٩اله؛

ً، والؿُاؾاث  - البض مً الٗمل ٖلى الخيؿ٤ُ بحن مخُلباث ؾى١ الكٛل ومسغظاث الخ٩ٍى

ً ممخاػ  ٣ض الكغا٦ت م٘ الجامٗاث وقغ٧اث الٗمل مً اظل يمان ج٩ٍى ٠ُ، ٖو الخٗلُمُت والخْى

 للُلبت وصمجهم في ٖالم الكٛل ب٩ل ؾهىلت؛

٘ وؿبت الهاصعاث ًٖ  - ٪ صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجُٟٗل صوعَا في ٞع يغوعة جدٍغ

٘ ٖمل وحؿهُل مىذ ال٣غوى للكباب مً ؤظل بوكاء ماؾؿاث مهٛغة  ٤ بغامج ومكاَع ٍَغ

 وامخهام البُالت؛
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بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي التي ٌؿهغ ٖلى جىُٟظَا ال٣ُإ الٗام هٓغا  -

 لطخامت مبالٛها، ويغوعة حصجُ٘ الكغا٦ت م٘ ال٣ُإ الخام زانت في مجا٫ البيُت الخدخُت؛

ل٩ي حُٗي ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٞٗالُتها ؤ٦ثر في الخإزحر ٖلى ؾى١ الدكُٛل البض  -

 مً الؿهغ ٖلى جُٟٗل الجهاػ ؤلاهخاجي وج٣لُو الىاعصاث؛

الاهخ٣ا٫ مً الا٢خهاص اإلاىظه بلى ا٢خهاص الؿى١ ٣ًخطخي البدض ًٖ ؾبل لخىمُت واؾخضامت  -

 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤظل جُٟٗل صوعَا ؤ٦ثر في الخىمُت ؛

ت، م٘  - ٘ اؾدشماٍع جُٟٗل عوح اإلا٣اوالجُت بحن الكباب زانت في ألاوؾاٍ الجامُٗت ومىدهم مكاَع

م ٖلى ؤعى الىا٢٘  ا الجامٗاث مً ؤظل ججؿُض ؤ٩ٞاَع َغ يُت جٞى ٤ صوعاث ج٩ٍى مغا٣ٞتهم ًٖ ٍَغ

 . وصمج الكباب ٖالم الكٛل

 :آفاق الضعاؾت

بٗض مداولت مٗالجت َظا اإلاىيٕى الظي ًضوع خى٫ ٦ُُٟت جإزحر ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى 

الدكُٛل في الجؼاثغ، جم مالخٓت بم٩اهُت بزغاء البدض الٗلمي ببٌٗ اإلاىايُ٘ طاث الهلت بةق٩الُت َظا 

: اإلاىيٕى والتي مً بُجها

 ت الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام في مجا٫ البيُت الخدخُت في الجؼاثغ؛  َغ١ وؤؾالُب ج٣ٍى

 آلُاث حصجُ٘ ال٣ُإ ألازًغ للخغوط مً الخبُٗت للمدغو٢اث؛ 

 غ ؾى١ الكٛل في الجؼاثغ؛  اؾتهضاٝ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي مً ؤظل جٍُى
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اإلادغوؾت لليكغ والخضماث الش٣اُٞت ، البُالت، اإلاكيلت والخل، (2007 )َاَغ ؤخمض، ؾٗىصي ؤخمض -20

 .واإلاٗلىماث، مهغ

ىت، ظما٫ لٗماعة -21 ل عجؼ اإلاىاػهت العامت للضولت في الاكخهاص ؤلاؾالمي،  ،(2007)٦غصوصي نبًر جمٍى

 .صاع الخلضوهُت لليكغ و الخىػَ٘، ال٣بت ال٣ضًمت، الُبٗت ألاولى، صعاؾت جدلُلُت ملاعهت

ظامٗت ، (مع الخُبُلاث)ملضمت في الاكخهاص الىلي ،، (2014)مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص -22

ت، الضاع الجامُٗت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت،ٖمان ، ، مباصيء اإلاالُت العامت ،(2007)مدمىص خؿحن الىاصي -23

 .ألاعصن، الُبٗت ألاولى

جىظُم ؤلاصاعة اإلاالُت مً ؤحل جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي و ميافدت  ،(2010)مدمض خؿحن الىاصي -24

 .صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ألاولى، الفؿاص

ت و الخُبُم ،(2015)مدمض زهاوهت -25 صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ، اإلاالُت العامت، الىظٍغ

 .ألاعصن، الُبٗت ألاولى

ا ؤخمض ٖؼام -26 صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ ، مباصيء اإلاالُت العامت ،(2007)مدمىص خؿحن الىاصي،ػ٦ٍغ

 .و الُباٖت، ٖمان ألاعصن، الُبٗت ألاولى

ت ، ملضمت في الاكخهاص الىلي،(2014)مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص -27  .صاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

صاع الُاػوعي الٗلمُت ، الخىؾع اإلاالي و اججاَاث الؿُاؾت اإلاالُت، (2016)مدمض ٚالي عاهي الخؿُجي -28

 .، ٖمان، ألاعصن2016لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الٗغبُت 

م َاصي نالر قٗبان  -29 ض ٖبض الخؿحن الًٟل، ٖبض ال٨ٍغ ت، بإؾلىب ، مٍا جغقُض اللغاعاث ؤلاصاٍع

غوان، ٖمان، بضون ط٦غ ؾىت اليكغ، الخدلُل الىمي  .صاع َػ
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صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘  ، الاكخهاص الىلي، (2009)مدمض خؿحن الىاصي، ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ -30

 .والُباٖت، ٖمان، الُبٗت  ألاولى

ؼ ، ؤؾامت ؤخمض الُٟل -31 اب هجا ، ٖٟاٝ ٖبض الٍٗؼ  ،(2010)مدمضي ٞىػي ؤبى الؿٗىص، ٖلي ٖبض الَى

الخؿاباث اللىمُت، َُيل الخضفم الضائغي للضزل اللىمي، الخؿاباث "مباصيء الاكخهاص الىلي

ت، ، البُالت–الخضخم -اإلاالُت، و مؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي صاع الخٗلُم الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .بضون ع٢م الُبٗت

صاع الغاًت لليكغ ، حشجُع الاؾدثماع و ؤزٍغ على الخىمُت الاكخهاصًت ،(2012)مىهىعي الٍؼً -32

 .الخىػَ٘، بضون ع٢م الُبٗت، ٖمان، ألاعصنو

ت، (2008)مضوي بً قهغة -33 صاع خامض ، ؤلانالح الاكخهاصي و ؾُاؾت الدكغُل، الخجغبت الجؼائٍغ

 .لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن

صاع الُاػوعي الٗلمُت ، الخىؾع اإلاالي و اججاَاث الؿُاؾت اإلاالُت، (2016)مدمض ٚالي عاهي الخؿُجي -34

 .الخىػَ٘، الُبٗت الٗغبُت، ٖمان، ألاعصنولليكغ 

صخي -35  .صاع واثل لليكغ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، اكخهاصًاث العمل ،(2007)مضخذ ال٣َغ

ت الاكخهاصًت اليلُت، ولُت الخجاعة، (2003)مدمىص ٞىػي ؤبى الؿٗىص ، -36 ت، الىظٍغ  .ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

الضاع الجامُٗت، ، ملضمت في الاكخهاص الىلي مع الخُبُلاث،(2014)مدمض ٞىػي ؤبى الؿٗىص -37

ت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

ت"ؤلانالح الاكخهاصي وؾُاؾت الدكغُل،  ،(2009)مضوي بً قهغة -38 صاع الخامض ، "الخجغبت الجؼائٍغ

 .لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان ألاعصن

ً، (2016)مدمض نالح  -39  .، بضون َبٗت، الجؼاثغالاكخهاص الىلي، مدايغاث وجماٍع

البُالت و بقيالُت الدكغُل يمً بغامج ، (2010)هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان الٗاًب -40

اث الجامُٗت، الخعضًل الهُىلي لالكخهاص، مً زالٌ خالت الجؼائغ  .صًىان اإلاُبٖى

الىححز في اإلاالُت العامت، الىفلاث العامت، ؤلاًغاصاث العامت ، اإلاحزاهُت ، (2000)ؾىي ٖضلى هاقض -41

ت، العامت  .صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ؼ ٖخمان -42 الضاع الجامُٗت، ، اإلاالُت العامت ، مضزل جدلُلي معانغ ،(2011)ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ

ت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

ؼ ٖشمان -43 الضاع الجامُٗت، ، اإلاالُت العامت مضزل جدلُلي معانغ ،(2008)ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ

ت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

ألاػماث الىفُُت و الؿُاؾاث اإلاالُت في الجؼائغ، صعاؾت على يىء ألاػمت  ،(2013)ؾٗض هللا صاوص -44

 .صاع َىمت للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغ، اإلاالُت العاإلاُت
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صاع وم٨خبت الخامض ، كًاًا في الاكخهاص الجؼائغي زالٌ ههف كغن ، (2017)سخي مدمض ٦ما٫ -45

 .لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ألاولى

، اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت صعاؾت جدلُلُت جلُُمُت ،(2005)ٖبض اإلاجُض ٢ضي -46

ت بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ  .صًىان اإلاُبٖى

 .صاع الجهًت الٗغبُت، بحروث ،اإلاالُت العامت و الؿُاؾت اإلاالُت، (1972)ٖبض اإلاىٗم ٞىػي -47

صعاؾت جدلُلُت ج٣ُُمُت، صًىان ، صزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُتم، (2005)ٖبض اإلاجُض ٢ضي -48

ت  اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ  .الجؼاثغ،الُبٗت الشاهُت-بً ٨ٖىىن –اإلاُبٖى

غان لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان،مباصيء الاكخهاص اإلاالُت، (2009)ٖبض الٟٛىع ببغاَُم مدمض -49  .صاع َػ

ضوص -50 ت بً ٨ٖىىن، ، اإلاالُت العامت ،(2005)ٖلي ٚػ اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ صًىان اإلاُبٖى

 .الجؼاثغ

غان لليكغ و الخىػَ٘، ، مباصيء الاكخهاص و اإلاالُت العامت، (2013)عبض الغفىع ابغاَُم ؤخمض -51 صاع َػ

 .اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت، ٖمان ألاعصن

صاع الخلضوهُت ، ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ، الىاكع و آلافاق،(2011)ٖبض الغخمان جىمي -52

 .2011لليكغ و الخىػَ٘، َبٗت 

ت اإلاخىؾُت )الاكخهاص الىلي، (1997)ٖبض اإلادمىص ٖبض الغخمان ههغ -53 صاع الخغجي لليكغ ، (الىظٍغ

اىو  .الخىػَ٘، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الٍغ

اب ألامحن -54  .صاع الخالت لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، مباصيء الاكخهاص الىلي، (2002)ٖبض الَى

ت في الخىمُت و الخسُُِ  ،(1982)ٖبض الل٠ُُ بً ؤقجهى -55 صًىان ، 1980-1962الخجغبت الجؼائٍغ

اث الجامُٗت  .اإلاُبٖى

ؼ ظمُل مسُمغ، ؤخمض ٖبض الٟخاح ٖبض الخلُم -56 صوع الهىاعاث الهغحرة ، (2007)ٖبض الٍٗؼ

اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ، واإلاخىؾُت في معالجت مكيلت البُالت بحن الكباب في الضٌو العغبُت

ت بدىر و صعاؾاث، الُبٗت الشاهُت  .ؤلاصاٍع

ت الاكخهاصًت اليلُت، (2007)ٖبض الغخمان ٌؿغي ؤخمض، بًمان مدب ػ٧ي  -57 ت، ، الىظٍغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 .الضاع الجامُٗت، بضون َبٗت

صاع الخلضوهُت ، ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼائغ، الىاكع وآلافاق، (2011)ٖبض الخمُض جىمي -58

 .لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ

ت ، (2004)ٖبض ال٣اصع مدمض ٖبض ال٣اصع ُُٖت  -59 الخضًث في الاكخهاص اللُاس ي بحن الىظٍغ

 .م٨ت اإلا٨غمت، بضون ط٦غ صاع اليكغ، والخُبُم
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ت  ،(2004)ٖبض ال٣اصع مدمض ٖبض ال٣اصع ُُٖت  -60 الخضًث في الاكخهاص اللُاس ي بحن الىظٍغ

 .م٨ت اإلا٨غمت، بضون ط٦غ صاع اليكغ، والخُبُم

ظضاعا لل٨خاب الٗالمي  لليكغ ، اإلاالُت العامت، عالم الىخب الخضًث ،(2008)ٞلُذ خؿً زل٠ -61

 .الخىػَ٘ ، الُبٗت ألاولى ، ٖمان و بعبض، ألاعصنو

ت مؿخلبلُت ملاعهت مً يإلااطا جسلفذ الجؼائغ وجلضمذ مالحز ،(2015 )ٞاعو١ َُٟىع  -62 ا، عئٍت جىمٍى

 .2015صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ، مىظىع اإلاكغوع الخًاعي، الجؼائغ

ب بكحر الُاَغ -63 ش لليكغ، ، اكخهاصًاث العمل، (1994)عوهالض بًغهبرط، عوبغث ؾمُض، حٍٗغ صاع اإلاٍغ

اى  .الٍغ

ٖلم ، الاكخهاص الؿُاس ي للبُالت، جدلُل ألزُغ مكىالث الغؤؾمالُت اإلاعانغة ،(1998)عمؼي ػ٧ي -64

ت، الٗضص  ذ،226اإلاٗٞغ  . ال٩ٍى

صاع الخامض لليكغ و الخىػَ٘  ، َغق ؤلاكخهاص اللُاس ي مدايغاث و جُبُلاث ، (2012)قُخي مدمض -65

 .، ألاعصن ٖمان ، الُبٗت ألاولى

اعي -66 ت و الخُب٤ُ،(2007)زالض وان٠ الىػوي،ؤخمض خؿحن الٞغ ، مباصيء الا٢خهاص ال٨لي، بحن الىٍٓغ

 .صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن، الُبٗت الشالشت

ت ، ؤخمض خؿحن الغفاعي، مباصيء الاكخهاص الىلي، (2014)زالض وان٠ الىػوي -67 بحن الىٍٓغ

 .الخُب٤ُ، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الخاصًت ٖكغ، ألاعصن ٖمانو

صاع ًاٞا الٗلمُت ، مباصيء مباصيء الاكخهاص الجؼئي و الىلي، (2010)زًغ ٣ٖل، ًاؾغ ٖغبُاث -68

 .لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، ألاعصن

 ،الخىمُت الاكخهاصًت في الخثبُذ وؤلانالح و الخىُُف الاكخهاصي، (2015)يُاء مجُض اإلاىؾمي -69

 .ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى

 .ص م ط، الجؼاثغ،(آعاء واججاَاث)والخصخُداث الهُيلُت الخىنهت ،(1991)يُاء مجُض اإلاىؾىي  -70

الخثبُذ و الخىُُف و ؤلانالح الهُىلي : الخىمُت الاكخهاصًت في ،(2015)يُاء اإلاجُض اإلاىؾمي -71

 .ماؾؿت ٦ىىػ الخ٨مت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى ، الجؼاثغ، لالكخهاص

 اإلالاالث واإلاجالث:  زاهُا

٨ت، هىع الهضي ٖماعة -1 غ كُاع الهىاعت في ، (2015 )الؿُٗض بٍغ اؾدثماع العىائض الىفُُت لخٍُى

 .مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الغاب٘، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، الجؼائغ

مدضصاث الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الضٌو ، (2017)الٗاٝع زضًجت، جغاعي مجاوي خؿحن -2

 .، ظامٗت مؿخٛاهم، الجؼاثغ12، مجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ، الٗضص الىامُت



 

 
244 

غ الؿىىي  -3  .الخُىع الاكخهاي والىلضي للجؼائغ،(2017) لبى٪ الجؼاثغ2016الخ٣ٍغ

مىح اإلاؿخلبل، (2004)اإلا٩ي صعاجي -4 ، الخدٌى هدى اكخهاص الؿىق في الجؼائغ بحن زلل الىاكع َو

 .، ظامٗت الىاصي، الجؼاثغ01مجلت البدىر والضعاؾاث، الٗضص 

ؤزغ ؾُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي على : مضازلت بعىىان، (2014)ؤخمض لٗمى، مدمض مؿعى -5

مجلت الباخض الا٢خهاصي ، مجلت ، ،صعاؾت جدلُلُت (2001/2010)مداعبت البُالت في الجؼائغ 

 ،2014، لٗام 14مد٨مت، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت الجؼاثغ، الٗضص 

ت -6 صعاؾت جُىع الىفلاث  )جغقُض الىفلاث العمىمُت، (2016)بً مىسخى ؤم ٧لشىم، ِٖسخي هبٍى

ما٫ و الضعاؾاث الا٢خهاصًت ، (2013بلى ؾىت 1980العمىمُت في الجؼائغ مً ؾىت  مجلت بصاعة ألٖا

ان ٖاقىع بالجلٟت الجؼاثغ02،الٗضص   .،ظامٗت ٍػ

، ؤزاع بغامج ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي ،(2013)بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ -7

ان ٖاقىع الجلٟت، الجؼاثغ  .مجلت صٞاجغ الا٢خهاصًت، الٗضص الؿاصؽ ، ظامٗت ٍػ

، (2014-1990)ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ ،(2017)بً ٖؼة َىاء -8

 .مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص ألاو٫، ظىان، الجؼاثغ

، جُىعٍ و مدضصاجه: الُلب الاؾدثماعي لللُاع الخام الجؼائغي ، (2009)بغخمىمت ٖبض الخمُض -9

 .، اإلاجلض ب، الجؼاثغ31مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت بدىر ا٢خهاصًت، الٗضص 

ؤزاع بغامج ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي، ، (2014 )بً ٖؼة مدمض، قلُل ٖبض الل٠ُُ -10

اإلاجلت ، جدلُل بخهائي ألزغ بغامج ؤلاهفاق الاؾدثماعي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ

ت لال٢خهاص و ؤلاصاعة، الٗضص  ل، ظامٗت جلمؿان، الجؼاثغ05الجؼاثٍغ  .، ؤٍٞغ

 في بَاع همىطج 2016-1970مدضصاث البُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة ، (2018)بىال٩ىع هىع الضًً -11

ARDL ، الجؼء الشاوي، ظىان32، الٗضص 1خىلُاث ظامٗت الجؼاثغ ، . 

جدلُل وكُاؽ العالكت بحن ؤلاهفاق الخىىمي والخضخم في الجؼائغ ، (2017 )بىال٩ىع هىع الضًً -12

ل ،  ، الٗضص 02مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت ال٨مُت، اإلاجلض ،(2015-1970)على اإلاضي الٍُى

 . ،ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، الجؼاثغ2

مجلت ، صوع كُاع الخضماث في الخىمُت اإلاؿخضامت، (2015 )بىنالر ؾُٟان، بىزلجت ٖبض الىانغ -13

ان ٖاقىع، الجلٟت،  الٗضص الغاب٘، الجؼاثغ  .البضًل الا٢خهاصي، ظامٗت ٍػ

 .02مجلت الباخض ،الجؼاثغ، الٗضص  ،اللُاع الفالحي بحن الىاكع ومخُلباث، (2003 )باشخي ؤخمض -14

مجلت ، اكخهاص اإلاعغفت في الىمى الاكخهاصي في الاكخهاص اإلاهغي ؤزغ ،(2016)ظحهان مدمض -15

 .الخىمُت والؿُاؾاث الا٢خهاصًت، اإلاجلض الشامً ٖكغ،الٗضص الشاوي، اإلاٗهض الٗغري للخسُُِ
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صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق العام في جدلُم ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت ، (2015)بً ٖؼة مدمض  -16

صعاؾت العالكت الؿببُت بحن الإلهفاق العام و ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت في الجؼائغ "

مجلت عئي ا٢خهاصًت ظامٗت الكهُض خمه لخًغ، ،"  VARباؾخعماٌ هماطج الاهدضاع الظاحي 

  09الىاصي ، الجؼاثغ،الٗضص 

الؿُاؾاث الاكخهاصًت البضًلت في ظل ؤػمت اهسفاى ؤؾعاع الىفِ في  ،(2018)صخماوي الُٗض -17

ىاٍ، 07مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت، الٗضص ، الجؼائغ ظاهٟي،ظامٗت ٖماع زلُجي ألٚا

 .الجؼاثغ

صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي في جدلُم الخىمُت الكاملت،  ،(2016)َاظغ ؾالَجي  -18

ت، الٗضص  مجلت، ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة همىطحا همىطحا الضعاؾاث اإلاالُت، اإلاداؾبُت و ؤلاصاٍع

 .03الؿاصؽ، صٌؿمبر، ظامٗت الجؼاثغ 

-1990)ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ للفترة ،(2017)َىاء بً ٖؼة -19

مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص ألاو٫، ٧لُت الا٢خهاص بجامٗت ؤم ، (2014

 .البىاقي، الجؼاثغ

ً الٗابضًً مٗى، مبرو٥ ؾاخلي -20 مجلت ، ؾُاؾاث الدكغُل في الجؼائغ و ؾبل خىهمتها، (2014)ٍػ

، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الٗغري بً مهُضي 11صٞاجغ الؿُاؾت و ال٣اهىن، الٗضص 

 .ؤم البىاقي، الجؼاثغ

ع الاكخهاصي في الجؼائغ في ظل ، (2017)خضاب مخي الضًً -21 جغقُض ؤلاهفاق العام هضعامت للخىَى

ان ٖاقىع ، ألاػمت الىفُُت الغاَىت ما٫ والضعاؾاث الا٢خهاصًت، ظامٗت ٍػ مجلت بصاعة ألٖا

  .03بالجلٟت، الجؼاثغ، الٗضص 

جإزحر الؿُاؾت الىلضًت على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، ، (2016)خىخى ُٞىم، ٖؿاوي ؾهام -22

 .،الجؼاثغ05مجلت الباخض الا٢خهاصي،الٗضص،2014-2000زالٌ الفترة 

ظامٗت مدمض بىيُاٝ ، مدايغاث في ملُاؽ جدلُل الاكخهاص الىلي ،(2017)َُبي خمؼة -23

 .اإلاؿُلت، الجؼاثغ

ؤلاهفاق العام و الاؾدثماع الخام في الجؼائغ ، (2016)٦ما٫ سخي مدمض، مدمض زلُٟت ع٤ُ٢  -24

  .، ظامٗت مٗؿ٨غ، الجؼاثغ4، الٗضص 5مجلت الخىُٓم والٗمل ،اإلاجلض ، عالكت جيامل ؤم بػاخت

مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ، هظغة عامت على الخدىالث الاكخهاصًت في الجؼائغ ،(2005)٦غبالي بٛضاص -25

 .ظامٗت ؾى١ ؤَغاؽ. الٗضص الشامً، ظامٗت مدمض زًُغ ، بؿ٨غة الجؼاثغ

ضًل -26 ؤلاهفاق الخىىمي هإصاة لخىؾُع آفاق الدكغُل في الجؼائغ  ،(2010)٦ما٫ ٖاٌصخي، ؾلُم بَى

 .مضازلت بجامٗت باجىت، الجؼاثغ، 2001/2010زالٌ الفترة 
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ت هُجز إلاىاحهت ألاػمت الاكخهاصًت ،(2017)ل٨دل لُلى -27 ، ٢ؿم الٗلىم ، هظٍغ مجلت مٗاٝع

غة، الٗضص   .، ظىان، الجؼاثغ22الا٢خهاصًت، ظامٗت البٍى

صوع ؾُاؾت ؤلاهفاق العام في جدلُم ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت ،  ،(2015)مدمض بً ٖؼة -28

صعاؾت العالكت الؿببُت بحن ؤلاهفاق العام و ؤَضاف الؿُاؾت الاكخهاصًت باؾخعماٌ هماطج 

  .09ظامٗت  خمه لخًغ الىاصي الجؼاثغ، الٗضص  ،VARؤلاهدضاع الظاحي 

ل  ،(2015)مؿٗىصي عقُضة -29 العىانغ اإلادغهت للخىمُت في ظل البدث عً مهاصع مؿخللت لخمٍى

ت للٗىإلات والؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الٗضص ، الخىمُت الكاملت ، ظامٗت الجؼاثغ 06اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .،الجؼاثغ03

ؾُاؾاث الدكغُل و الىؾاَت في ؾىق العمل في الجؼائغ بحن خخمُت ، (2016)مٗخهم صخى -30

ميكىعاث البدض و الٗىلت و ، جىفُظ البرامج و مىُم الاؾخجابت الخخُاحاث ؾىق العمل

 .02: الا٢خهاص ؤلاظخماعي ، الٗضص

اججاَاث : باهىعاما ؾىق العمل في الجؼائغ، (2012)ٞااص هىاع: مدمض ناًب محزاث، جغظمت  -31

ت في ألازغوبىلىظُا و الٗلىم الاظخماُٖت، ، خضًثت وجدضًاث حضًضة، بوؿاهُاث اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .الجؼاثغ

ىت العامت، (2018)مىؾىؽ مٛىُت -32 اصة بًغاصاث الخٍؼ ، يبِ الاكخهاص غحر الغؾمي في الجؼائغ لٍؼ

لىم 02، الٗضص 04اإلاجلض مجلت الاكخهاص واإلاالُت،  ت ٖو ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

لي قل٠، الجؼاثغ  .الدؿُحر، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

اإلاجلت ، "صعاؾت ملاعهت"الخدٌى هدى اكخهاص الؿىق في الجؼائغ،  ،(2017)مسخاعي ملى٦ت -33

ت لال٢خهاص وؤلاصاعة، الٗضص ع٢م  ، مسبر البدض والخىمُت اإلادلُت وحؿُحر الجماٖاث 09الجؼاثٍغ

 .اإلادلُت، ظامٗت مهُٟى اؾُمبىلي ، مٗؿ٨غ، الجؼاثغ

 .2014بىابت الىػٍغ ألاو٫ ماي ، مسُِ عمل الخىىمت لخىفُظ بغهامج عئِـ الجمهىعٍت -34

 .الجؼائغ ال حعِل ؤػمت مالُت، مبخى٫ ٖبض الغخمان -35

ؤلاهفاق العام على البيُت الخدخُت والىمى الاكخهاصي في ، (2018)مدمض مضًاوي، ٦ما٫ مدلي -36

، 21، اإلاجلض (مجلت ٖلىم الا٢خهاص والدؿُحر والخجاعة )مجلت مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت، الجؼائغ

، الجؼاثغ 01الٗضص   .، الجؼاثغ03، ظامٗت ببغاَُم ؾلُان قِبٍى

الؿُاؾاث الٗمىمُت الخضًشت لبىاء و جدضًض البيُت الخدخُت، مكغوٖاث ، (2014)مدمض نالح -37

 همىطظا، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت و الدؿُحر و الٗلىم ( BOT)البىاء و الدكُٛل و ه٣ل اإلال٨ُت

ت، ظامٗت اإلاؿُلت، الٗضص  .، الجؼاثغ12:الخجاٍع
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ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي على الىمى الاكخهاصي، مىخضي ؤلاؾتراجُجُاث ، (2013)مسلض الٗمغي  -38

 .ألاعصوي

-1997ؤزغ ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ ، (2015)مغابِ ٞىػي، هاصًت قُاب -39

٤ ؾببُت ، 2011 ،مجلت ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لألبدار والضعاؾاث Grangerصعاؾت ٢ُاؾُت ٞو

 . ، ظامٗت ٖىابت، الجؼاثغ37الٗضص –

ؤزغ الاؾدثماع اإلادلي في مكغوعاث البيُت الخدخُت على الىمى ، (2016)مي مىسخى ؾلُمان ٖلي -40

، 17مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت،الٗضص ، (2012-2000)الاكخهاصي في الؿىصان زالٌ الفترة 

غي  ُم ألاَػ  .ظامٗت الٖؼ

ؤلاهفاق العام في البنى  الخدخُت و الىمى الاكخهاصي في ، (2018)٦ما٫ مدليمدمض مضًاوي، -41

 .، الٗضص، الجؼاثغ21مجلت ٖلىم الا٢خهاص و الدؿُحر و الخجاعة، اإلاجلض ، الجؼائغ

ً الٗغري  -42 ، ماجمغ (2013)مؿخ٣بل الدكُٛل في يىء اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت في الَى

ل 22-15الٗمل الٗغري ، الضوعة ألاعرٗىن، الجؼاثغ،  ،البىض الخاؾ٘، مىٓمت الٗمل 2013 ؤبٍغ

 .الٗغبُت

ت، جغاحع ؤلاهفاق الخىىمي ًبُيء اكخهاص الجؼائغ، (2017)مدمض ٖلي -43  .الٗحن ؤلازباٍع

الدكغُل في الجؼائغ، كغاء ، (2018 )مٛغاوي مخي الضًً ٖبض ال٣اصع، مسخاعي زالض ،ل٣ام خىان -44

مجلت الخىُٓم والٗمل، ظامٗت مهُٟي اؾُمبىلي، مٗؿ٨غ، ، جدلُلُت للؿُاؾاث الدشجُعُت

 .، الجؼاثغ01، الٗضص 7اإلاجلض 

همظحت كُاؾُت إلاعضالث البُالت في الجؼائغ، صعاؾت كُاؾُت ، (2016)مىسخى عخماوي، خىان ٣ًاٍ -45

،ظامٗت الكهُض خمه لخًغ، الىاصي، الجؼاثغ، " مجلت عئي ا٢خهاصًت،" (1980/2014)للفترة 

 .10الٗضص

صعاؾت كُاؾُت ألزغ الضعم الخىىمي على همى ، (2016)مىالي ٖلي َىاعي، حؿابذ ٖبض الغخمان  -46

ؤلاهخاج الفالحي في الجؼائغ باؾخسضام همىطج الاهدضاع الظاحي للفجىاث الؼمىُت اإلاىػعت 

 .مجلت البدىر الا٢خهاصًت واإلاالُت، الٗضص الؿاصؽ، ظامٗت ؤم البىاقي، اإلاخباَئت

اللُاؾُت ألزغ ؤلاهفاق العام على الدكغُل الىمظحت "،(2014)مغاؽ مدمض، بً ؾماُٖل مغاص -47

، "(ECM ) باؾخسضام همىطج الخيامل اإلاتزامً 2014-2001والضزل وألاؾعاع في الجؼائغ للفترة 

  .، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخٛاهم، الجؼاثغ5مجلت الاؾتراججُت والخىمُت ، اإلاجلض 

لُذ -48 صعاؾت جلُُمُه لؿُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي اإلاُبلت في الجؼائغ في ،(2012)هبُل بٞى

ت ، الٗضص ، "2010-2000"الفترة ، صٌؿمبر، ظامٗت مدمض 12مجلت ؤبدار ا٢خهاصًت و بصاٍع

 .زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ
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ما٫ -49 ت التي جىاظه ألاصاء الا٢خهاصي في الُمً، م٣االث ، (2009)هاصي عظا٫ ألٖا الخدضًاث الخىمٍى

ما٫ الُمىُحن  .ا٢خهاصًت ناصع ًٖ هاصي عظا٫ ألٖا

 .كُىص عضم الُلحن، (2013)ه٨ُالؽ بلىم، ؤحهان ٧ىػي،  -50

ؼ -51 ؼ، ؾمحر بً ٖبض الٍٗؼ ا، ججغبت ، ا(2010)ؾُٟان بً ٖبض الٍٗؼ لخىمُت الاكخهاصًت في مالحًز

 .12مجلت البضع الٗضص ، بؾالمُت عائضة

صوع ؾُاؾت الخجضًض الفالحي التي جًمنها البرهامج ، (2018)ؾلُمان بلٗىع، لخمِسخي الىاٖغ -52

ؼ عؤؾماٌ اللُاع الفالحي الجؼائغي 2014-2009الخماس ي  مجلت الباخض الا٢خهاصي، ، ، في حعٍؼ

ج، الجؼاثغ، الٗضص ٍغ ٍغ لىم الدؿُحر، ظماٖت بغط بٖى ت ٖو : ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الخجاٍع

 .الخامـ

الاؾدثماع العام والاؾدثماع الخام في مهغ، مؼاخمت ؤم ، (2012 )ؾمُدت ٞىػي، جها٫ اإلاٛغب -53

 .96وع٢ت ٖمل ع٢م ، جيامل

وع٢ت ٖمل ، الاؾدثماع العام والاؾدثماع الخام، في مهغ، (2000)ؾمُدت ٞىػي، جها٫ اإلاٛغب -54

96. 

غة -55 ، حشخُو 2014-1990ؾُاؾاث الدكغُل في الجؼائغ، ، (2016)ؾٗضًت ٢هاب، ٞاَمت الَؼ

غة، الٗضص الٗضص ، وجلُُم ،ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط  البٍى  .، الجؼاثغ20مجلت مٗاٝع

غ -56 ً ؤلاحمالي ، (2018)ؾاخلي لَؼ جدلُل العالكت الؿببُت بحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و الخىٍى

، باؾخسضام جلىُت ؤقعت الاهدضاع (2016-1990)لغؤؽ اإلااٌ الثابذ في الجؼائغ للفترة 

 .1955 ؤوث 20، ظامٗت 01:، الٗضص06مجلت الباخض الا٢خهاصي، اإلاجلض، (VAR)الظاحي

الدجم ألامثل لإلهفاق الخىىمي في ألاعصن ، (2017)ؾلُم ؾلُمان الدجاًا، مدمض زلُل ٖضًىاث -57

 .، ألاعصن2، الٗضص4اإلاجلت ألاعصهُت للٗلىم الا٢خهاصًت، اإلاجلض ، (204-1985)للفترة 

مجلت  ، 1985/2014كُاؾُت إلاكيل البُالت في الجؼائغ زالٌ الفترة ، صعاؾت (2016)ؾلُم مجلخ -58

ت، الٗضص    .09ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ض ٖلي -59 صعاؾت جلىُت لضوع الضولت في جدلُم البعض الاكخهاصي ، (2015)ؾلُمان مدمض، باًٍؼ

مً اإلاجلت ، (2001/2014)للخىمُت اإلاؿخضامت بالجؼائغ، زالٌ بغامج ؤلاوعاف الاكخهاصي 

ت لال٢خهاص و اإلاالُت، الٗضص  ،  03الجؼاثٍغ

ؤزغ ؤلاهفاق العام في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، صعاؾت جُبُلُت ، (2012)ٖلي ؾ٠ُ ٖلي اإلاؼعوعي -60

مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم ، (م2009-1990)على صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة زالٌ الؿىىاث 

 .الٗضص ألاو٫ -28اإلاجلض –الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت 
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ؼ، ، مفهىم الترقُض، ؤؾباب فكله و عىامل هجاخه، (2003)ٖمغ ؾغاط ؤبى عػٍؼة -61 مجلت ٖبض الٍٗؼ

ؼ01، الٗضص 14الٗلىم الهىضؾُت، اإلاجلض   .، ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

غة -62 ان اؾتراجُجي لترقُض ؤلاهفاق العام في الجؼائغ، (2016)ُٖضوصي ٞاَمت الَؼ ، الخىهمت َع

ت للٗىإلات و الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ   ،07، الٗضص 03اإلاجلت الجؼاثٍغ

كُاؽ ؤزغ ؤلاهفاق الخىىمي الاؾدثماعي على الخىمُت ، (2016)ٖلي م٨ُض، ؾىمُت ٞغ٢اوي -63

الٗضص - مجلت صولُت ٖلمُت مد٨مت–صعاؾاث ، (2014-2001)الاكخهاصًت،صعاؾت خالت الجؼائغ

ىاٍ، الجؼاثغ26الٗضص - الا٢خهاصي  .ؤ، ظىان، ظامٗت ألٚا

اث و اإلادضصاث، (2007)ِٖسخى مدمض الٛؼالي -64 ؾلؿلت ظؿغ ، اكخهاصًاث الاؾدثماع، الىظٍغ

 .، الجؼاثغ67الخىمُت، الٗضص 

ؤزغ ؤلاهفاق الاؾدثماعي ليل مً اللُاعحن العام و ، (2015)ٖبض الىاٞ٘ الؼععي، ٖا٠َ بُاعؾت -65

ت و ، 2012-1990الخام، على الىمى الاكخهاصي في ألاعصن للفترة،  مجلت ال٣ضاؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع

 .2 الٗضص 17الا٢خهاصًت ، اإلاجلض 

واكع ؾُاؾت الدكغُل في الجؼائغ ومداعبت البُالت، صعاؾت لبرامج وآلُاث ، (2016)عجاؽ ؾهام -66

ت ، الٗضص ، ؾُاؾت الدكغُل  .،ظامٗت البلضًت، الجؼاثغ06مجلت الخىمُت وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ

، ؤلاهفاق الاؾدثماعي ومؿخلبل الُلب على ألاًضي العاملت في العغاق، (2008)ٖالء الضًً ظٟٗغ -67

 .وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهماجي، صاثغة الاؾدشماع الخ٩ىمي، ٢ؿم الضعاؾاث والبدىر، بٛضاص

ؤزغ مؼاخت ؤلاهفاق الخىىمي لالؾدثماع ، (2014)ُٖا هللا بً مؿٗىص، بىزلجت ٖبض الىانغ -68

مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت،الٗضص الؿاب٘، اإلاجلض الشاوي، ٧لُت ، الخام في الجؼائغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت الىاصي، الجؼاثغ ت ٖو  .الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

العىامل اإلادضصة لىمى اللُاع الخام بالضٌو ، (2010)ٖبض الغػا١ مىالي لخًغ،بىهىة قُٗب -69

  ،٧لُت الٗلىم 09مجلت الىاخاث للبدىر و والضعاؾاث الٗضص ، الىامُت، صعاؾت خالت الجؼائغ

 .الا٢خهاصًت و ٖلى الدؿُحر، ظامٗت وع٢لت، الجؼاثغ

اب بى٦غوح -70  . جىنُاث إلاىاحهت ألاػمت وجدلُم ؤلاكالع6: الاكخهاصي الجضًض، الىمىطج ٖبض الَى

زغ مؼاخمت ؤلاهفاق الخىىمي لالؾدثماع ، ؤ(2014)ُٖا هللا بً مؿٗىص، بىزلجت ٖبض الىانغ -71

مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت، الٗضص الؿاب٘، اإلاجلض الشاوي، ظامٗت ، الخام في الجؼائغ

 .الىاصي ، الجؼاثغ

مجلت الضعاؾاث ، آفاق وجهىعاث..الدكغُل في الجؼائغ، (2011)ٖلت مغاص، ي٠ُ ؤخمض -72

 .الا٢خهاصًت واإلاالُت، الٗضص الشاوي،ظامٗت الكهُض خمت لخًغ الىاصي، الجؼاثغ



 

 
250 

  ؤلاهفاق الاؾدثماعي ومؿخلبل الُلب على ألاًضي العاملت في العغاق، (2008)ٖالء الضًً ظٟٗغ -73

 .وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهماجي، صاثغة الاؾدشماع الخ٩ىمي ، ٢ؿم الضعاؾاث والبدىر، الٗغا١

ل ، (2015)ٖشماوي الهاصي، َِكغ ؤخمض جُجاوي بً يب ٖبض هللا -74 ازخباع الاعجباٍ في اإلاضي الٍُى

بحن مخغحراث خؿاب ؤلاهخاج وخؿاب الاؾخغالٌ للُاع  الؼعاعت في الجؼائغ، ؤؾلىب الخيامل 

مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت ، 2017-19974اإلاكترن وهمىطج جصخُذ الخُإ زالٌ الفترة 

 .ال٨مُت، الٗضص ألاو٫، ظامٗت وع٢لت، الجؼاثغ

، البُالت في الضٌو العغبُت الىاكع وألاؾباب في ظل عالم مخغحر، (2010)ناثب خؿً مهضي -75

ت والا٢خهاصًت، اإلاجلض   .03، الٗضص 12مجلت ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع

 .2017الٗضص الشاوي، ، جىافؿُت الاكخهاصاث العغبُت، نىضو١ الى٣ض الٗغري -76

ً مدلىلت، (2018)٢ىعي ًدحى ٖبض هللا  -77 ٧لُت الٗلىم ، الاكخهاص اللُاس ي مدايغاث وجماٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤخمض بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاثغ ت ٖو  .الا٢خهاصًت ، الٗلىم الخجاٍع

كُاؽ ؤزغ مًاعف هُجز على اكخهاص ، (2013)جمايغ ظابغ البكحر الخؿً، ٖلى ٞاًَ الىهضاوي  -78

 .vol 14(01)مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت، ، (2010-1970)الؿىصان للفترة 

ؼ الجىضي، ٖبض الغخُم بىاص٢جي  -79 ؾدثماع في الجمهىعٍت العغبُت  الا،(2010)زؼامى ٖبض الٍٗؼ

، الٗضص 26مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهت، اإلاجلض ، الؿىعٍت، صمكم ؾىعٍا

 .الشاوي

 الغؾائل واإلاظهغاث الجامعُت: زالثا

٩اػ -1 ؤزغ ؤلاهفاق العمىمي على الىمى الاكخهاصي صعاؾت كُاؾُت على الاكخهاص ، (2015)بًمان بٖى

 ،٧لُت الٗلىم ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، (2001-2001)الجؼائغي زالٌ الفترة 

لىم الدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الخاط لخًغ ، باجىت،  ت ٖو الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .الجؼاثغ

ت في الدكغُل في الجؼائغ في آفاق ، (2013)ال٣ىُعي ٖؼ الضًً -2 ، 2017ؤزغ الؿُاؾت الاؾدثماٍع

ظامٗت خؿِبت :ه٣ىص، مالُت وبىى٥: ؤَغوخت  لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو

لي ، الكل٠، الجؼاثغ ،ٚحر ميكىعة  .بً بٖى

، بقيالُت الدكغُل في الجؼائغ في ظل الىمىطج الجضًض لؿُاؾت الدكغُل، (2015)صاوص ٞخُدت  -3

مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو جدلُل ا٢خهاصي، ٧لُت الٗلىم 

ت، ظامٗت الجُاللي بلُاؽ، ؾُضي بلٗباؽ، الجؼاثغ، ٚحر  الا٢خهاصًت، ٖلىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 .ميكىعة
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مظ٦غة لىُل قهاصة ، مداولت جدلُل: اقيالُت الدكغُل في الجؼائغ ، (2013)صخماوي مدمض ؤصٍعىف -4

 .ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، الجؼاثغ

آلازاع الاكخهاصًت اليلُت لؿُاؾت ؤلاهفاق الخىىمي، صعاؾت ، (2009)ولُض ٖبض اإلاجُض ٖاًب -5

ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ميكىعة، ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت ، جُبُلُت كُاؾُت لىماطج الخىمُت الاكخهاصًت

 .صمك٤، ؾىعٍا

غمي وُٗمت  -6 مظ٦غة لىُل قهاصة ، ؤزغ الخدغي الخجاعي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ، (2016)ٍػ

 .الض٦خىعاٍ، في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظام٘ جلمؿان، الجؼاثغ

ؤزغ ؤلاهفاق العام على مكغوعاث البيُت الخدخُت في الىمى الاكخهاصي،  ،(2014)خ٠ُٟ ٞىػٍت -7

مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ، صعاؾت كُاؾُت لخالت الجؼائغ

 .ٖلي لىهِسخي البلُضة، الجؼاثغ

الىفلاث العمىمُت على الىمى الاكخهاصي، صعاؾت خالت الجؼائغ، ، جإزحر (2014)َاوف ٢ىضوسخي -8

ت ، 1970/2012 مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤري ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان،ؾىت  .،الجؼاثغ2013/2014:ٖو

مؿاَمت جغقُض ؤلاهفاق الخىىمي في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت في ، (2016)َاع١ ٢ضوعي -9

مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ الٗلىم، في الٗلىم ، (2014-1990)الجؼائغ، صعاؾت جُبُلُت للفترة 

ت و ٖلىم الدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت  الا٢خهاصًت ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 .، الجؼاثغ2015/2016مدمض زًُغ بؿ٨غة، ؾىت 

مظ٦غة ، بؾتراججُاث و ؾُاؾاث الخىمُت الهىاعُت خالت البلضان اإلاغاعبُت، (2008)مسخاع بً َىُت  -10

لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، في الٗلىم الا٢خهاصًت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت 

 .مىىعي ٢ؿىُُىت،الجؼاثغ

الىمظحت اللُاؾُت لترقُض الؿُاؾاث الاكخهاصًت مع صعاؾت زانت ، (1999)مدمض ٞغحي -11

ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ، لؿُاؾت ؤلاهفاق العام

 .جلمؿان، الجؼاثغ

صعاؾت جدلُلُت لخىافؿُت اللُاع الهىاعي في الجؼائغ ملاعهت ببعٌ الضٌو ، (2018 )مسًاع ؾلُم -12

بدىر الٗملُاث وحؿُحر : مظ٦غة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو، العغبُت

 .اإلااؾؿاث، ظامٗت ؤري ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، الجؼاثغ

-1988)ؤلاهفاق الخىىمي على معضلي البُالت و الخضخم في الجؼائغ، ؤزغ  (2015(م٣غاوي خمُض -13

ت و ٖلىم الدؿُحر، ، (2012 مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ،الٗلىم الخجاٍع

 .2014/2015ظامٗت بىمغصاؽ الجؼاثغ ، 
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العىامل اإلاازغة على معضٌ البُالت في فلؿُحن، للفترة  ،(2014)مدمض ماػن مدمض ألاؾُل -14

 . مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٞلِؿُحن ، 1996/2012

مداولت جلضًغ معاصلت الاؾدثماع في الاكخهاص الجؼائغي على اإلاؿخىي الىلي،  ،(2012)هبُلت ٖغ٢ىب -15

ت و كُاؾُت،  مظ٦غة لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم، في الٗلىم ، 2008-1980صعاؾت هظٍغ

ت و ٖلىم الدؿُحر،  الا٢خهاصًت، ٕٞغ ال٣ُاؽ الا٢خهاصي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

 .، الجؼاثغ03ظامٗت الجؼاثغ 

مظ٦غة لىُل قهاصة ، كُُم مىار الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ في الجؼائغ ث،(2007)ؾُٗضي ًدحى -16

 .ص٦خىعاٍ صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت مىتري ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ

ً ظمُل خؿً الىخُضي -17 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وؤزٍغ ٖلى الا٢خهاص الٟلؿُُجي صعاؾت ، (2017 )ؾٍغ

ت، ظامٗت  ٢ُاؾُت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في الا٢خهاص مً ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع

غ، ٚؼة  .ألاَػ

صعاؾت كُاؾُت ألزغ جضفم الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ على الدكغُل في ، (2017)ٖمِل ٖاجكت -18

لي قل٠،الجؼاثغ، ٚحر ميكىعة، الجؼائغ  .ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

مظ٦غة لىُل ، الخىنهت بىلل ملىُت اإلااؾؿاث العامت الاكخهاصًت، (2009)نباًخي عبُٗت  -19

 .قهاصة الض٦خىعاٍ، ظامٗت مىلىص مٗمغي، ٧لُت الخ٣ى١، جحزي وػو،الجؼاثغ

20- ٤ُ فُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ، ألاَضاف واإلاعىكاث، (2016)جماع جٞى مظ٦غة لىُل ، الخىمُت الٍغ

 .قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، الجؼاثغ

 اإلالخلُاث والىضواث وألاًام الضعاؾُت:  عابعا

ؤزاع بغامج ؤلاهفاق العام على الىمى الاكخهاصي، جدلُل بخهائي ألزغ بغامج ، (2013 )ٖؼة مدمضبً  -1

ج٣ُُم " مضازلت يمً ؤٖما٫ اإلالخ٣ى الضولي ، ، ؤلاهفاق الاؾدثماعي على الىمى الاكخهاصي في الجؼائغ

ؤزاع بغامج الاؾدشماعاث الٗامت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل والاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة 

لىم الدؿُحر، 2013ماعؽ 12/120، ًىمي 2001-2014 ت ٖو  ب٩لُت الٗلىم الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .، الجؼاثغ1ظام٘ ؾ٠ُُ

ؤزغ ؤلاهفاق العام على الضزل والخىظُف وجىػَع ، (2014)بً ِٖسخى ٦ما٫ الضًً، مغاؽ مدمض -2

: " مضازلت يمً ؤٖما٫ اإلالخ٣ى الضولي، 2014-2001الضزل ومؿخىي ألاؾعاع في الجؼائغ للفترة 

ج٣ُُم ؤزاع بغامج الاؾدشماعاث الٗامت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل والاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي زال٫ 

لىم 2013ماعؽ 12/120، ًىمي 2014-2001الٟترة  ت ٖو  ب٩لُت الٗلىم الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .، الجؼاثغ1الدؿُحر، ظام٘ ؾ٠ُُ
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ؤزغ بغامج ؾُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي على جضفم الاؾدثماع ألاحىبي ، (2013)ظضًضي عويت -3

ج٣ُُم ؤزاع بغامج ؤلاهٟا٢اث الٗامت و او٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل :" مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي، اإلاباقغ

ت و ٖلىم 2014-2001و الاؾدشماع و الىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة  ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 . ماعؽ12-11، 1الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ 

ؤزغ بغامج ؾُاؾت ؤلاوعاف الاكخهاصي على جضفم الاؾدثماع ألاحىبي ، (2013)ظضًضي عويت -4

ج٣ُُم ؤزاع بغامج ؤلاهٟا٢اث الٗامت و او٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل :" مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي، اإلاباقغ

ت و ٖلىم 2014-2001و الاؾدشماع و الىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة  ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 .،الجؼاثغ1الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ 

ىف، هانىع ٖبض ال٣اصع -5 صعاؾت كُاؾُت إلادضصاث الاؾدثماع الخام في ، (2013)صخماوي مدمض ؤصٍع

مضازلت يمً ٞٗالُاث ، الجؼائغ باؾخسضام همىطج الاهدضاع الظاحي للفجىاث الؼمىُت اإلاىػعت

ج٣ُُم الاؾدشماعاث الٗامت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل والاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي "اإلالخ٣ى الضولي 

، ظامٗت ظُاللي لُابـ ، ؾُضي بلٗباؽ ، 2013 ماعؽ 11/12: ، ًىمي"2014-2001زال٫ الٟترة 

 .الجؼاثغ

ىف، هانىع ٖبض ال٣اصع -6 صعاؾت كُاؾُت إلادضصاث الاؾدثماع الخام في ، (2013)صخماوي مدمض ؤصٍع

مضازلت يمً ٞٗالُاث ، الجؼائغ باؾخسضام همىطج الاهدضاع الظاحي للفجىاث الؼمىُت اإلاىػعت

ج٣ُُم الاؾدشماعاث الٗامت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الدكُٛل والاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي "اإلالخ٣ى الضولي 

، ظامٗت ظُاللي لُابـ ، ؾُضي بلٗباؽ ، 2013 ماعؽ 11/12: ، ًىمي"2014-2001زال٫ الٟترة 

 .الجؼاثغ

ت -7 الؿُاؾاث الاكخهاصًت في الجؼائغ بحن زلم البُالت و "، (2013)َىاعي ٖامغ، ٢اؾم خحًز

جي خى٫ ، "ميافدتها الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الغاَىت في الجؼاثغ الىا٢٘ و :" مضازلت يمً اإلالخ٣ى الَى

 ، ظامٗت ؾى١ ؤَغاؽ ، الجؼاثغ ،" الخدضًاث
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 .2010  ، مضازلت بجامٗت باجىت لؿىت2001/2010الٟترة 

م -9 ت، جُىع (2003)لبكحر ٖبض ال٨ٍغ مضازلت يمً ، ؤلاهفاق الاؾدثماعي في الجؼائغ وعالكخه باإلاغمضٍو

ت و جدضًاث اإلاىار الا٢خهاصي الجضًض، ًىم: اإلالخ٣ى خى٫   22/23: اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

ل  .ؤٍٞغ

: جلُُم خهُلت بغامج و مسُُاث الخىمُت في الجؼائغ"  ،(2015)مكغي مدمض هانغ،ب٣ت الكٍغ٠ -10

 .مضازلت  يمً مجلت الا٢خهاص ؤلاؾالمي الٗاإلاُت" ،2015-2005صعاؾت اكخهاصًت زالٌ الفترة 
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بؾتراجُجُت الخ٩ىمت في ال٣ًاء ٖلى البُالت وجد٤ُ٣ الخىمُت : يمً اإلالخ٣ى الضولي بٗىىان

مبر 16-15اإلاؿخضامت، ًىمي   .، ظامٗت اإلاؿُلت2011 هٞى

غ و اللىاهحن واإلاغاؾُم :  زامؿا الخلاٍع

غ نىضوق الىلض الضولي -1  .2014ظىان ، جلٍغ

ني لإلخهائُاث، الجؼائغ باألعكام، هخائج  -2  .046، ع٢م2016وكغة ، 2015-2013الضًىان الَى

غ نىضوق الىلض الضولي -3  .2017-2016لؿىتي  ،جلٍغ

 .2017-2016لؿىتي ، كاهىن اإلاالُت -4

ىُت لضعم الاؾدثماع -5  .الىوالت الَى

 .مىظمت العمل الضولُت -6
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ضة الغؾمُت عكم  -8  .29/04/2009اإلااعر في  25الجٍغ

ضة الغؾمُت -9  .46الٗضص  الجٍغ

 2016 ؤوث 03 اإلاىا٤ٞ ٫ 1437 قىا٫ ٖام 29اإلااعر في  09-16 مً اللاهىن عكم 12اإلااصة  -10

 .اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدشماع

ضة الغؾمُت، العضص  -11  .1995-09-03: ، الهاصع في48الجٍغ

٤ لـ 1425 طي ال٣ٗضة 13ماعر في  19-04اللاهىن عكم  -12  اإلاخٗل٤ بـدىهِب 2004 صٌؿمبر 25 اإلاٞى

 .الٗما٫ ومغا٢بت الدكُٛل

 صٌؿمبر 11 اإلاىا٤ٞ لـ 1427طي ال٣ٗضة ٖام 20اإلااعر في  06 مً اللاهىن عكم 01اإلااصة عكم  -13

 .، اإلاخٗل٤ بالخضابحر الدصجُُٗت لضٖم وجغ٢ُت الدكُٛل2006

عي عكم -14  ، 1993 ؤ٦خىبغ 05 اإلاىا٤ٞ لـ 1414 عبُ٘ الشاوي ٖام 19اإلااعر في  12-93اإلاغؾىم الدكَغ

ضة الغؾمُت ع٢م   .12-03: ، اإلاىاص84اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدشماع، الجٍغ

ل 14، اإلاىا٤ٞ لـ 1410 عمًان 19 اإلااعر في 10-90ال٣اهىن ع٢م  -15  اإلاخٗل٤ بالى٣ض 1990 ؤٍٞغ

ضة الغؾمُت الٗضص   .74-55-11: ، اإلاىاص16وال٣غى، الجٍغ

 .2018-2007، 41 بلى غاًت 1: اليكغاث ؤلاخهائُت الثالزُت لبىً الجؼائغ عكم -16

غ الؿىىي، الخُىع الاكخهاصي و الىلضي للجؼائغ"بىً الجؼائغ،  -17  .2015، الخلٍغ

غ الؿىىي، الخُىع الاكخهاصي و الىلضي للجؼائغ"الجؼائغ، بىً  -18  .2017،الخلٍغ

ل 22-15، ماجمغ العمل العغبي ، الضوعة ألاعبعىن، الجؼائغ -19 ،البىض الخاؾ٘، مىٓمت 2013 ؤبٍغ

 .الٗمل الٗغبُت
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حجم الدكغُل، حجم البيُت الخدخُت وحجم باقي الاؾدثماعاث :(01)اإلالخم عكم 

 

الدكغُل الؿىت 

باآلالف 

مجمىع البيُت الخدخُت 

ت ) ؤلاصاٍع

 (الاحخماعُت+والثلافُت

باآلالف صج 

وؿبت الخغُحر في 

البيُت 

 (%)الخدخُت

باقي الاؾدثماعاث 

مجمىع هفلاث - هفلاث الخجهحز )

باآلالف  (البيُت الخدخُت

وؿبت حغحر باقي 

الاؾدثماعاث 

(%) 

1990 4 695,00          14 755 000 000,00    - 42 257 000 000,00 - 
1991 4 852,00          17 650 000 000,00     19,62                      68 450 000 000,00 61,98 
1992 4 968,00          20 800 000 000,00     17,85                      103 200 000 000,00 50,77 
1993 5 042,00          30 200 000 000,00    45,19                       169 800 000 000,00 64,53 
1994 5 154,00          33 100 000 000,00    9,60                          178 900 000 000,00 5,36 
1995 5 436,00          32 000 000 000,00    -3.32  264 900 000 000,00 48,07 
1996 5 625,00          40 700 000 000,00     27,19                      260 900 000 000,00 -1.51  
1997 5 815,00          46 650 000 000,00    14,62                       234 850 000 000,00 -9.98  
1998 5 993,00          56 821 000 000,00     21,80                      295 327 000 000,00 25,75 
1999 6 073,00          55 020 000 000,00    -3.17  207 980 000 000,00 -29.58  
2000 6 240,00          67 741 000 000,00      23,12                   270 241 000 000,00 29,94 
2001 6 597,00        160 280 000 000,00     136,61                    499 015 000 000,00 84,66 
2002 6 917,00        216 045 000 000,00    34,79                       496 147 000 000,00 0,57- 
2003 6 684,00        225 381 000 000,00    4,32                          562 431 000 000,00 13,36 
2004 7 798,00        173 969 000 000,00    -22.81  546 031 000 000,00 -2.92  
2005 8 182,00        294 750 000 000,00    69,43                       752 960 000 000,00 37,90 
2006 8 869,16        635 380 600 000,00    115,57                  1 480 498 720 000,00 96,62 
2007 8 594,00        750 942 700 000,00    18,19                       1 543 107 660 000,00 4,23 
2008 9 146,00        769 184 000 000,00    2,43                          1 749 818 500 000,00 13,40 
2009 9 472,00        919 664 500 000,00    19,56                       1 893 652 600 000,00 8,22 
2010 9 735,00    1 309 554 000 000,00     42,39                      1 713 307 000 000,00 -9.52  
2011 9 599,00    1 346 637 060 000,00    2,83                          2 634 743 681 000,00 53,78 

2012 10 170,00    1 111 025 611 000,00 -17.50  1 709 390 970 000,00 -35.12  
2013 10 788,00        949 826 100 000,00    -14.51  1 594 380 560 000,00 -6.73  
2014 10 402,50   1 018 256 000 000,00    7.20 1 923 458 210 000,00 20,64 
2015 10 594,00    1 273 930 036 000,00    25.11 2 507 518 794 000,00 30,37 
2016 10 870,00        798 824 917 000,00    -37.29  2 378 023 326 000,00 -5.16  
2017 -        427 293 210 000,00    -46.51  1 864 080 410 000,00 -21.61  
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. معضٌ الىمى، ؤؾعاع البتروٌ الخلُلُت، حجم ؤلاهفاق الخىىمي ومعضٌ الخضخم:(02)اإلالخم عكم 

 

ؤؾعاع البتروٌ الخلُلُت  (%)معضٌ الىمىالؿىت 

يي)  (صوالع ؤمٍغ

حجم ؤلاهفاق الخىىمي 

 (ملُاع صج)

 (%)معضٌ الخضخم 

1990 0,8 22,26 136,50 16,65 

1991 -1,2 18,62 212,10 25,88 

1992 1,8 18,44 420,10 31,66 

1993 -2,1 16,33 476,60 20,54 

1994 -0,89 15,53 566,30 29,04 

1995 3,79 16,86 759,60 29,77 

1996 4,09 20,29 724,60 18,67 

1997 1,09 18,86 845,10 5,73 

1998 5,1 12,28 875,70 4,95 

1999 3,2 17,44 961,70 2,64 

2000 3,81 27,6 1178,10 0,33 

2001 3 23,12 1321,00 4,22 

2002 5,6 24,36 1550,60 1,41 

2003 7,2 28,1 1766,20 4,26 

2004 4,3 36,05 1891,80 3,96 

2005 5,9 50,59 2052,00 1,38 

2006 1,68 61 2453,00 2,31 

2007 3,37 69,04 3108,20 3,67 

2008 2,36 94,1 4191,00 4,86 

2009 1,63 60,86 4246,30 5,73 

2010 3,63 77,38 4466,90 3,91 

2011 2,89 107,46 5853,6 4,52 

2012 3,37 109,45 7058,10 8,89 

2013 2,76 105,87 6024,10 3,25 

2014 3,78 96,29 6995,70 2,91 

2015 3,76 49,49 7656,30 4,78 

2016 3,3 40,68 7984,20 6,39 

2017 1,7 52,51 6883,20 5,59 
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم الدكغُل ADFهخائج ازخباع :(03)اإلالخم عكم  ecالؾخلغاٍع
 

Null Hypothesis: EC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.641700  0.9997 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EC)   

Method: Least Squares   

Date: 12/30/19   Time: 20:23   

Sample (adjusted): 2 27   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EC(-1) 0.029807 0.008185 3.641700 0.0012 
     
     R-squared -0.037344     Meandependent var 237.5000 

Adjusted R-squared -0.037344     S.D. dependent var 315.9564 

S.E. of regression 321.8018     Akaike info criterion 14.42345 

Sumsquaredresid 2588910.     Schwarz criterion 14.47184 

Log likelihood -186.5049     Hannan-Quinn criter. 14.43739 

Durbin-Watson stat 2.593041    
     
     

 

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم الدكغُل ADFهخائج ازخباع : (04)اإلالخم عكم  ecالؾخلغاٍع
 
 

Null Hypothesis: EC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.040183  0.9542 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EC)   

Method: Least Squares   

Date: 12/30/19   Time: 20:24   

Sample (adjusted): 2 27   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     



 

 
267 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EC(-1) 0.001255 0.031227 0.040183 0.9683 

C 228.1644 240.7832 0.947593 0.3528 
     
     R-squared 0.000067     Meandependent var 237.5000 

Adjusted R-squared -0.041597     S.D. dependent var 315.9564 

S.E. of regression 322.4608     Akaike info criterion 14.46364 

Sumsquaredresid 2495543.     Schwarz criterion 14.56042 

Log likelihood -186.0274     Hannan-Quinn criter. 14.49151 

F-statistic 0.001615     Durbin-Watson stat 2.614703 

Prob(F-statistic) 0.968280    
     
     

 

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر حجم الدكغُل ADFهخائج ازخباع : (05)اإلالخم عكم  ecالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: EC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.735793  0.2316 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EC)   

Method: Least Squares   

Date: 12/30/19   Time: 20:25   

Sample (adjusted): 2 27   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EC(-1) -0.429738 0.157080 -2.735793 0.0118 

C 1838.873 615.8050 2.986129 0.0066 

@TREND("1") 118.2132 42.41474 2.787077 0.0105 
     
     R-squared 0.252516     Meandependent var 237.5000 

Adjusted R-squared 0.187517     S.D. dependent var 315.9564 

S.E. of regression 284.7963     Akaike info criterion 14.24959 

Sumsquaredresid 1865505.     Schwarz criterion 14.39476 

Log likelihood -182.2447     Hannan-Quinn criter. 14.29139 

F-statistic 3.884935     Durbin-Watson stat 2.239648 

Prob(F-statistic) 0.035190    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم باقي الاؾدثماعاث  ADFهخائج ازخباع : (06)اإلالخم عكم   RIGالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: RIG has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.066901  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RIG)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:37   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RIG(-1) -0.751024 0.184668 -4.066901 0.0004 
     
     R-squared 0.395260     Meandependent var -3.215000 

Adjusted R-squared 0.395260     S.D. dependent var 47.18827 

S.E. of regression 36.69596     Akaike info criterion 10.08091 

Sumsquaredresid 33664.83     Schwarz criterion 10.12930 

Log likelihood -130.0519     Hannan-Quinn criter. 10.09485 

Durbin-Watson stat 2.146036    
     
     

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم باقي الاؾدثماعاث ADF هخائج ازخباع :(07)اإلالخم عكم  RIGالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: RIG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.905030  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RIG)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:38   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RIG(-1) -0.999144 0.203698 -4.905030 0.0001 

C 17.86270 7.938297 2.250193 0.0339 
     
     R-squared 0.500617     Meandependent var -3.215000 

Adjusted R-squared 0.479809     S.D. dependent var 47.18827 

S.E. of regression 34.03418     Akaike info criterion 9.966411 

Sumsquaredresid 27799.80     Schwarz criterion 10.06319 

Log likelihood -127.5633     Hannan-Quinn criter. 9.994279 

F-statistic 24.05932     Durbin-Watson stat 2.009226 

Prob(F-statistic) 0.000053    
     

     
 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر حجم باقي الاؾدثماعاث ADFهخائج ازخباع : (08)اإلالخم عكم   RIGالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: RIG has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.255775  0.0013 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RIG)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:39   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RIG(-1) -1.089939 0.207379 -5.255775 0.0000 

C 39.61731 16.35101 2.422928 0.0237 

@TREND("1") -1.368221 0.906038 -1.510115 0.1446 
     
     R-squared 0.545664     Meandependent var -3.215000 

Adjusted R-squared 0.506157     S.D. dependent var 47.18827 

S.E. of regression 33.16107     Akaike info criterion 9.948797 

Sumsquaredresid 25292.10     Schwarz criterion 10.09396 

Log likelihood -126.3344     Hannan-Quinn criter. 9.990599 

F-statistic 13.81169     Durbin-Watson stat 2.032400 

Prob(F-statistic) 0.000115    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم اؾدثماعاث البيُت الخدخُت ADFهخائج ازخباع:(09)اإلالخم عكم  IGIالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: IGI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.217456  0.0024 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IGI)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:41   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IGI(-1) -0.605178 0.188092 -3.217456 0.0036 
     
     R-squared 0.291489     Meandependent var -2.158846 

Adjusted R-squared 0.291489     S.D. dependent var 50.62061 

S.E. of regression 42.60892     Akaike info criterion 10.37971 

Sumsquaredresid 45388.01     Schwarz criterion 10.42810 

Log likelihood -133.9362     Hannan-Quinn criter. 10.39364 

Durbin-Watson stat 1.783365    
     
     

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم اؾدثماعاث البيُت الخدخُت ADF هخائج ازخباع :(10)اإلالخم عكم  IGIالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: IGI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.520085  0.0015 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IGI)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:43   

Sample (adjusted): 4 28   

Included observations: 25 afteradjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IGI(-1) -1.205682 0.266739 -4.520085 0.0002 

C 25.47456 9.922097 2.567457 0.0176 
     
     R-squared 0.491276     Meandependent var -2.574400 

Adjusted R-squared 0.445028     S.D. dependent var 51.61916 

S.E. of regression 38.45444     Akaike info criterion 10.24899 

Sumsquaredresid 32532.36     Schwarz criterion 10.39526 

Log likelihood -125.1124     Hannan-Quinn criter. 10.28956 

F-statistic 10.62271     Durbin-Watson stat 1.943204 

Prob(F-statistic) 0.000591    
     
     

 

ت الىمىطج االؿاصؽ إلاخغحر حجم اؾدثماعاث البيُت الخدخُت ADFهخائج ازخباع : (11)اإلالخم عكم  IGIالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: IGI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.675843  0.0052 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IGI)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:44   

Sample (adjusted): 4 28   

Included observations: 25 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IGI(-1) -1.239748 0.265139 -4.675843 0.0001 

C 45.89555 19.28727 2.379577 0.0269 

@TREND("1") -1.310466 1.065708 -1.229667 0.2324 
     
     R-squared 0.525445     Meandependent var -2.574400 

Adjusted R-squared 0.457652     S.D. dependent var 51.61916 

S.E. of regression 38.01456     Akaike info criterion 10.25946 

Sumsquaredresid 30347.24     Schwarz criterion 10.45448 

Log likelihood -124.2433     Hannan-Quinn criter. 10.31355 

F-statistic 7.750674     Durbin-Watson stat 2.006045 

Prob(F-statistic) 0.001136    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ADFهخائج ازخباع : (12)اإلالخم عكم  GDPالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.855113  0.3359 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:46   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.097968 0.114567 -0.855113 0.4009 
     
     R-squared 0.257986     Meandependent var 0.111538 

Adjusted R-squared 0.227068     S.D. dependent var 2.267433 

S.E. of regression 1.993448     Akaike info criterion 4.291413 

Sumsquaredresid 95.37208     Schwarz criterion 4.388189 

Log likelihood -53.78836     Hannan-Quinn criter. 4.319281 

Durbin-Watson stat 2.062279    
     
     

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ADFهخائج ازخباع : (13)اإلالخم عكم  GDPالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.270586  0.0266 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:47   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.586155 0.179220 -3.270586 0.0031 

C 1.727104 0.637190 2.710500 0.0120 
     
     R-squared 0.299656     Meandependent var 0.033333 

Adjusted R-squared 0.271642     S.D. dependent var 2.260231 

S.E. of regression 1.928969     Akaike info criterion 4.223036 

Sumsquaredresid 93.02308     Schwarz criterion 4.319024 

Log likelihood -55.01099     Hannan-Quinn criter. 4.251578 

F-statistic 10.69673     Durbin-Watson stat 2.186695 

Prob(F-statistic) 0.003124    
     
     

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ADFهخائج ازخباع : (14)اإلالخم عكم  GDPالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.308529  0.0862 

Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:48   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP(-1) -0.654063 0.197690 -3.308529 0.0029 

C 1.306851 0.814044 1.605380 0.1215 

@TREND("1") 0.044034 0.052573 0.837579 0.4105 
     
     R-squared 0.319546     Meandependent var 0.033333 

Adjusted R-squared 0.262842     S.D. dependent var 2.260231 

S.E. of regression 1.940588     Akaike info criterion 4.268298 

Sumsquaredresid 90.38117     Schwarz criterion 4.412280 

Log likelihood -54.62203     Hannan-Quinn criter. 4.311112 

F-statistic 5.635285     Durbin-Watson stat 2.079960 

Prob(F-statistic) 0.009853    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع : (15)اإلالخم عكم  ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: ROIL has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.432927  0.5172 

Test critical values: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:53   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROIL(-1) -0.022711 0.052460 -0.432927 0.6686 
     
     R-squared 0.001626     Meandependent var 1.120370 

Adjusted R-squared 0.001626     S.D. dependent var 15.29631 

S.E. of regression 15.28387     Akaike info criterion 8.327807 

Sumsquaredresid 6073.514     Schwarz criterion 8.375801 

Log likelihood -111.4254     Hannan-Quinn criter. 8.342078 

Durbin-Watson stat 1.776720    
     
     

 

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع : (16)اإلالخم عكم  ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: ROIL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.311036  0.6095 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:55   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROIL(-1) -0.118047 0.090041 -1.311036 0.2018 

C 6.534558 5.048478 1.294362 0.2074 
     
     R-squared 0.064330     Meandependent var 1.120370 

Adjusted R-squared 0.026903     S.D. dependent var 15.29631 

S.E. of regression 15.08915     Akaike info criterion 8.337016 

Sumsquaredresid 5692.061     Schwarz criterion 8.433004 

Log likelihood -110.5497     Hannan-Quinn criter. 8.365558 

F-statistic 1.718814     Durbin-Watson stat 1.727167 

Prob(F-statistic) 0.201761    
     
     

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع :(17)اإلالخم عكم  ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: ROIL has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.629396  0.7540 

Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:56   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROIL(-1) -0.239427 0.146942 -1.629396 0.1163 

C 3.207534 5.962250 0.537974 0.5955 

@TREND("1") 0.635295 0.608437 1.044142 0.3068 
     
     R-squared 0.104987     Meandependent var 1.120370 

Adjusted R-squared 0.030402     S.D. dependent var 15.29631 

S.E. of regression 15.06199     Akaike info criterion 8.366665 

Sumsquaredresid 5444.727     Schwarz criterion 8.510647 

Log likelihood -109.9500     Hannan-Quinn criter. 8.409479 

F-statistic 1.407625     Durbin-Watson stat 1.607354 

Prob(F-statistic) 0.264212    
     

     
 

 

 



 

 
276 

ت الىمىطج الغابع إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع :(18)اإلالخم عكم  عىض الفغق ألاٌو ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: D(ROIL) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.532016  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:59   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ROIL(-1)) -0.912521 0.201350 -4.532016 0.0001 
     
     R-squared 0.450564     Meandependent var 0.595000 

Adjusted R-squared 0.450564     S.D. dependent var 21.00133 

S.E. of regression 15.56702     Akaike info criterion 8.365889 

Sumsquaredresid 6058.304     Schwarz criterion 8.414277 

Log likelihood -107.7566     Hannan-Quinn criter. 8.379823 

Durbin-Watson stat 1.947559    
     
     

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع : (19)اإلالخم عكم  عىض الفغق ألاٌو ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: D(ROIL) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.469076  0.0016 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 11:59   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ROIL(-1)) -0.916355 0.205043 -4.469076 0.0002 

C 1.244202 3.108949 0.400200 0.6925 
     
     R-squared 0.454206     Meandependent var 0.595000 

Adjusted R-squared 0.431465     S.D. dependent var 21.00133 

S.E. of regression 15.83528     Akaike info criterion 8.436161 

Sumsquaredresid 6018.143     Schwarz criterion 8.532937 

Log likelihood -107.6701     Hannan-Quinn criter. 8.464029 

F-statistic 19.97264     Durbin-Watson stat 1.954344 

Prob(F-statistic) 0.000160    
     
     

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر ؤؾعاع البتروٌ ADFهخائج ازخباع :(20)اإلالخم عكم  عىض الفغق ألاٌو  ROILالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: D(ROIL) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.415590  0.0088 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROIL,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 12:00   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ROIL(-1)) -0.928862 0.210360 -4.415590 0.0002 

C 4.036037 6.941284 0.581454 0.5666 

@TREND("1") -0.191929 0.424809 -0.451801 0.6556 
     
     R-squared 0.459007     Meandependent var 0.595000 

Adjusted R-squared 0.411965     S.D. dependent var 21.00133 

S.E. of regression 16.10455     Akaike info criterion 8.504248 

Sumsquaredresid 5965.202     Schwarz criterion 8.649413 

Log likelihood -107.5552     Hannan-Quinn criter. 8.546050 

F-statistic 9.757221     Durbin-Watson stat 1.952562 

Prob(F-statistic) 0.000854    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADFهخائج ازخباع : (21)اإلالخم عكم  GOVالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.715797  0.9760 

Test critical values: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 10:12   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) 0.049620 0.028919 1.715797 0.0981 
     
     R-squared -0.097522     Meandependent var 249.8778 

Adjusted R-squared -0.097522     S.D. dependent var 540.6903 

S.E. of regression 566.4416     Akaike info criterion 15.55296 

Sumsquaredresid 8342259.     Schwarz criterion 15.60095 

Log likelihood -208.9649     Hannan-Quinn criter. 15.56723 

Durbin-Watson stat 1.787278    
     
     

 

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADF هخائج ازخباع :(22)اإلالخم عكم  GOVالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.014132  0.9520 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 13:29   

Sample (adjusted): 2 28   
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Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) 0.000596 0.042168 0.014132 0.9888 

C 248.2053 158.9537 1.561495 0.1310 
     
     R-squared 0.000008     Meandependent var 249.8778 

Adjusted R-squared -0.039992     S.D. dependent var 540.6903 

S.E. of regression 551.3959     Akaike info criterion 15.53397 

Sumsquaredresid 7600935.     Schwarz criterion 15.62996 

Log likelihood -207.7086     Hannan-Quinn criter. 15.56251 

F-statistic 0.000200     Durbin-Watson stat 1.874894 

Prob(F-statistic) 0.988837    
     

     
 
 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADFهخائج ازخباع :(23)اإلالخم عكم  GOVالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: GOV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.951561  0.6003 

Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV)   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 13:30   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV(-1) -0.220696 0.113087 -1.951561 0.0628 

C -199.3095 261.0764 -0.763414 0.4527 

@TREND("1") 76.32649 36.53699 2.089020 0.0475 
     
     R-squared 0.153864     Meandependent var 249.8778 

Adjusted R-squared 0.083353     S.D. dependent var 540.6903 

S.E. of regression 517.6661     Akaike info criterion 15.44098 

Sumsquaredresid 6431477.     Schwarz criterion 15.58496 

Log likelihood -205.4532     Hannan-Quinn criter. 15.48379 

F-statistic 2.182115     Durbin-Watson stat 1.838770 

Prob(F-statistic) 0.134674    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADFهخائج ازخباع : (24)اإلالخم عكم  عىض GOVالؾخلغاٍع

الفغق ألاٌو 

 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.827182  0.0005 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 13:32   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -0.807261 0.210928 -3.827182 0.0008 
     
     R-squared 0.367074     Meandependent var -45.25385 

Adjusted R-squared 0.367074     S.D. dependent var 753.3905 

S.E. of regression 599.3720     Akaike info criterion 15.66734 

Sumsquaredresid 8981171.     Schwarz criterion 15.71573 

Log likelihood -202.6755     Hannan-Quinn criter. 15.68128 

Durbin-Watson stat 1.835656    
     
     

 

 
ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADFهخائج ازخباع : (25)اإلالخم عكم  عىض GOVالؾخلغاٍع

الفغق ألاٌو 
 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.605431  0.0012 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV,2)   
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Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -1.080139 0.234536 -4.605431 0.0001 

C 280.7695 130.7027 2.148155 0.0420 
     
     R-squared 0.469144     Meandependent var -45.25385 

Adjusted R-squared 0.447025     S.D. dependent var 753.3905 

S.E. of regression 560.2384     Akaike info criterion 15.56841 

Sumsquaredresid 7532810.     Schwarz criterion 15.66518 

Log likelihood -200.3893     Hannan-Quinn criter. 15.59627 

F-statistic 21.21000     Durbin-Watson stat 1.799129 

Prob(F-statistic) 0.000113    
     
     

 

 
ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر حجم ؤلاهفاق الخىىمي ADFهخائج ازخباع :(26)اإلالخم عكم   عىض GOVالؾخلغاٍع

الفغق ألاٌو 
 

Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.540119  0.0066 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GOV,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/20   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GOV(-1)) -1.155277 0.254460 -4.540119 0.0001 

C 119.8197 241.1456 0.496877 0.6240 

@TREND("1") 12.66406 15.89404 0.796780 0.4337 
     
     R-squared 0.483403     Meandependent var -45.25385 

Adjusted R-squared 0.438482     S.D. dependent var 753.3905 

S.E. of regression 564.5495     Akaike info criterion 15.61810 

Sumsquaredresid 7330470.     Schwarz criterion 15.76326 

Log likelihood -200.0353     Hannan-Quinn criter. 15.65990 

F-statistic 10.76108     Durbin-Watson stat 1.787046 

Prob(F-statistic) 0.000503    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع :(27)اإلالخم عكم  INFالؾخلغاٍع
 
 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.366059  0.1555 

Test critical values: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 12:07   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.099872 0.073109 -1.366059 0.1836 
     
     R-squared 0.061069     Meandependent var -0.409630 

Adjusted R-squared 0.061069     S.D. dependent var 5.250137 

S.E. of regression 5.087302     Akaike info criterion 6.127706 

Sumsquaredresid 672.8967     Schwarz criterion 6.175700 

Log likelihood -81.72403     Hannan-Quinn criter. 6.141977 

Durbin-Watson stat 1.798426    
     
     

 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع :(28)اإلالخم عكم  INFالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.486453  0.5250 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 13:39   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.153056 0.102967 -1.486453 0.1497 

C 1.020647 1.378894 0.740192 0.4661 
     
     R-squared 0.081205     Meandependent var -0.409630 

Adjusted R-squared 0.044453     S.D. dependent var 5.250137 

S.E. of regression 5.132119     Akaike info criterion 6.180101 

Sumsquaredresid 658.4661     Schwarz criterion 6.276089 

Log likelihood -81.43137     Hannan-Quinn criter. 6.208644 

F-statistic 2.209542     Durbin-Watson stat 1.737029 

Prob(F-statistic) 0.149663    
     
     

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع :(29)اإلالخم عكم  INFالؾخلغاٍع

 

Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.774116  0.6890 

Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 13:40   

Sample (adjusted): 2 28   

Included observations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.246707 0.139059 -1.774116 0.0887 

C 4.297982 3.549746 1.210786 0.2378 

@TREND("1") -0.171584 0.171254 -1.001927 0.3264 
     
     R-squared 0.118093     Meandependent var -0.409630 

Adjusted R-squared 0.044600     S.D. dependent var 5.250137 

S.E. of regression 5.131723     Akaike info criterion 6.213199 

Sumsquaredresid 632.0300     Schwarz criterion 6.357181 

Log likelihood -80.87819     Hannan-Quinn criter. 6.256013 

F-statistic 1.606871     Durbin-Watson stat 1.634811 

Prob(F-statistic) 0.221348    
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ت الىمىطج الغابع إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع :(30)اإلالخم عكم ٌ INFالؾخلغاٍع   عىض الفغق ألاو
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.282530  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 13:41   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INF(-1)) -0.992554 0.187894 -5.282530 0.0000 
     
     R-squared 0.526094     Meandependent var -0.385769 

Adjusted R-squared 0.526094     S.D. dependent var 7.326535 

S.E. of regression 5.043650     Akaike info criterion 6.111840 

Sumsquaredresid 635.9601     Schwarz criterion 6.160228 

Log likelihood -78.45391     Hannan-Quinn criter. 6.125774 

Durbin-Watson stat 2.109903    
     
     

 
 

ت الىمىطج الخامـ إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع : (31)اإلالخم عكم ٌ INFالؾخلغاٍع   عىض الفغق ألاو
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.285212  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 13:43   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(INF(-1)) -1.003686 0.189905 -5.285212 0.0000 

C -0.781839 0.999728 -0.782052 0.4418 
     
     R-squared 0.537870     Meandependent var -0.385769 

Adjusted R-squared 0.518615     S.D. dependent var 7.326535 

S.E. of regression 5.083291     Akaike info criterion 6.163598 

Sumsquaredresid 620.1564     Schwarz criterion 6.260375 

Log likelihood -78.12678     Hannan-Quinn criter. 6.191466 

F-statistic 27.93346     Durbin-Watson stat 2.144728 

Prob(F-statistic) 0.000020    
     
     

 

ت الىمىطج الؿاصؽ إلاخغحر الخضخم ADFهخائج ازخباع : (32)اإلالخم عكم ٌ INFالؾخلغاٍع   عىض الفغق ألاو
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.318947  0.0011 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/19   Time: 13:43   

Sample (adjusted): 3 28   

Included observations: 26 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(INF(-1)) -1.014022 0.190643 -5.318947 0.0000 

C -2.614341 2.182743 -1.197732 0.2432 

@TREND("1") 0.126098 0.133439 0.944986 0.3545 
     
     R-squared 0.555142     Meandependent var -0.385769 

Adjusted R-squared 0.516459     S.D. dependent var 7.326535 

S.E. of regression 5.094661     Akaike info criterion 6.202430 

Sumsquaredresid 596.9781     Schwarz criterion 6.347595 

Log likelihood -77.63159     Hannan-Quinn criter. 6.244232 

F-statistic 14.35096     Durbin-Watson stat 2.213718 

Prob(F-statistic) 0.000090    
     
     

 

 

 

 

 

نتائج ...: الملحق

تقدير النموذج 

 الخطي المتعدد
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هخائج ازخباع الؿببُت لجغاهجغ: (33)اإلالخم عكم  

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/20/20   Time: 12:09 

Sample: 1 28  

Lags: 2   
    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     RIG does not Granger Cause EC  24  0.15644 0.8563 

 EC does not Granger Cause RIG  0.51552 0.6053 
    
     IGI does not Granger Cause EC  24  0.62811 0.5443 

 EC does not Granger Cause IGI  1.68656 0.2117 
    
     GDP does not Granger Cause EC  25  2.08697 0.1503 

 EC does not Granger Cause GDP  0.21912 0.8051 
    
     GOV does not Granger Cause EC  25  2.21749 0.1350 

 EC does not Granger Cause GOV  10.3278 0.0008 
    
     ROIL does not Granger Cause EC  25  0.37088 0.6948 

 EC does not Granger Cause ROIL  1.77384 0.1954 
    
     INF does not Granger Cause EC  25  1.34057 0.2842 

 EC does not Granger Cause INF  0.65054 0.5325 
    
     IGI does not Granger Cause RIG  25  0.92186 0.4140 

 RIG does not Granger Cause IGI  0.33692 0.7179 
    
     GDP does not Granger Cause RIG  25  0.19833 0.8217 

 RIG does not Granger Cause GDP  0.21386 0.8093 
    
     GOV does not Granger Cause RIG  25  1.54757 0.2372 

 RIG does not Granger Cause GOV  0.83688 0.4477 
    
     ROIL does not Granger Cause RIG  25  1.19283 0.3240 

 RIG does not Granger Cause ROIL  0.79854 0.4638 
    
     INF does not Granger Cause RIG  25  0.07441 0.9285 

 RIG does not Granger Cause INF  1.00898 0.3824 
    
     GDP does not Granger Cause IGI  25  0.27105 0.7653 

 IGI does not Granger Cause GDP  1.23845 0.3111 
    
     GOV does not Granger Cause IGI  25  2.60679 0.0986 

 IGI does not Granger Cause GOV  0.95113 0.4031 
    
     ROIL does not Granger Cause IGI  25  1.69408 0.2091 

 IGI does not Granger Cause ROIL  1.26727 0.3033 
    
     INF does not Granger Cause IGI  25  0.44290 0.6483 

 IGI does not Granger Cause INF  0.68674 0.5147 
    
     GOV does not Granger Cause GDP  26  0.14665 0.8645 

 GDP does not Granger Cause GOV  0.00701 0.9930 
    
     ROIL does not Granger Cause GDP  26  0.26170 0.7722 

 GDP does not Granger Cause ROIL  0.22538 0.8001 
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 INF does not Granger Cause GDP  26  0.95540 0.4008 

 GDP does not Granger Cause INF  7.70754 0.0031 
    
     ROIL does not Granger Cause GOV  26  4.68029 0.0208 

 GOV does not Granger Cause ROIL  0.74769 0.4857 
    
     INF does not Granger Cause GOV  26  0.79937 0.4628 

 GOV does not Granger Cause INF  0.07076 0.9319 
    
     INF does not Granger Cause ROIL  26  0.63962 0.5375 

 ROIL does not Granger Cause INF  0.01772 0.9825 
    
    

 

هخائج جدضًض صعحت الخإزحر: (34)اإلالخم عكم   

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: EC RIG IGI GDP GOV ROIL INF     

Exogenous variables: C      

Date: 01/20/20   Time: 20:57     

Sample: 1 28      

Included observations: 24     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -866.0286 NA   9.31e+22  72.75239  73.09599  72.84354 

1 -756.7008  145.7705  7.34e+20  67.72506  70.47386  68.45432 

2 -657.4429   74.44337*   4.21e+19*   63.53691*   68.69090*   64.90426* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final predictionerror     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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اوؿً  : (35)اإلالخم عكم  هخائج بزخباع الخيامل اإلاكترن لجَى  

 
Date: 01/20/20   Time: 21:01      

Sample (adjusted): 4 27      

Included observations: 24 afteradjustments     

Trend assumption: Linear deterministic trend     

Series: EC RIG IGI GDP GOV ROIL INF       

Lags interval (in first differences): 1 to 1     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
        

        Hypothesized  Trace 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.989020  238.6999  125.6154  0.0000    

At most 1 *  0.910770  130.4191  95.75366  0.0000    

At most 2 *  0.733577  72.42211  69.81889  0.0305    

At most 3  0.591144  40.67803  47.85613  0.1991    

At most 4  0.425048  19.21263  29.79707  0.4777    

At most 5  0.199834  5.929384  15.49471  0.7039    

At most 6  0.023833  0.578926  3.841466  0.4467    
        
         Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     

        

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
        
        Hypothesized  Max-Eigen 0.05     

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**    
        
        None *  0.989020  108.2808  46.23142  0.0000    

At most 1 *  0.910770  57.99695  40.07757  0.0002    

At most 2  0.733577  31.74408  33.87687  0.0880    

At most 3  0.591144  21.46539  27.58434  0.2491    

At most 4  0.425048  13.28325  21.13162  0.4265    

At most 5  0.199834  5.350458  14.26460  0.6971    

At most 6  0.023833  0.578926  3.841466  0.4467    
        
         Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values     
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 :اإلالخـــــــو

 ؤزغ ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي ٖلى الدكُٛل في الجؼاثغ ٢ُاؽ وجدلُلالهضٝ مً َظا الٗمل َى 

 ،هٓغا إلاا ٌك٩له ؤلاهٟا١ الاؾدشماعي مً جإزحر ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 2017-1990زال٫ الٟترة 

جي . و ؤصاء الا٢خهاص الَى

ت جإزحرٖلى َظا ألاؾاؽ،جىاولذ بق٩الُت الضعاؾت مضي  في زل٤ ٖلى ؾى١ الدكُٛل  الؿُاؾت الاؾدشماٍع

٘ مً  مىانب الكٛل، و٢ض جىنلذ بلى هخاثج مٟاصَا ؤن ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بالجؼاثغ اؾخُاٖذ ؤن جٞغ

، ٦ما حكحر الضعاؾت بلى ؤن حجم  هدُجت الهكاقت اإلاالُت لال٢خهاص الجؼاثغي مٗضالث الدكُٛل لٟترة مُٗىت

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وحجم باقي الاؾدشماعاث وحجم البيُت الخدخُت  وحجم  الىاجج اإلادليالدكُٛل ًخإزغ ب٩ل مً

اصة حجم الدكُٛل بــــ  اصة بىخضة واخضة في َظٍ اإلاخٛحراث جاصي بلى ٍػ وؤؾٗاع اإلادغو٢اث َغصًا خُض الٍؼ

باؾخصىاء مٗض٫ الخطخم طو الٗال٢ت الؿالبت بذجم  وخضة ٖلى الخىالي،0.57، 1.02، 1.29، 13.24، 16.92

اصجه بىخضة واخضة جاصي بلى زٌٟ حجم الدكُٛل بــ الدكُٛل َظٍ اإلاخٛحراث ًم٨جها ؤن . وخضة42.70، خُض ٍػ

 . 95.40%حكغح الخٛحر الظي ًدضر في حجم الدكُٛل بيؿبت 

  .الدكُٛل، ؾُاؾت ؤلانالح،الجؼاثغ، ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الاؾدشماعي : اليلماث اإلافخاخُت

Résumé :L'objectif de ce travail est de mesurer et d'analyser l'impact de la politique des 

dépenses publiques d'investissement sur l'emploi en Algérie au cours de la période 1990-

2017, compte tenu de l'impact des dépenses d'investissement sur les variables économiques et 

sociales et les performances de l'économie nationale. 

Sur cette base, le problème de l'étude portait sur l'ampleur de l'impact de la politique 

d'investissement sur le marché de l'emploi dans la création d'emplois, et a abouti à des 

résultats selon lesquels les réformes économiques en Algérie ont pu augmenter les taux 

d'emploi pendant une certaine période en raison de la fragilité financière de l'économie 

algérienne, et l'étude indique également que la taille de l'emploi est affectée Avec chacun du 

PIB, le volume des dépenses publiques, la taille du reste des investissements, la taille des 

infrastructures et les prix du carburant directement où l'augmentation d'une unité dans ces 

variables conduit à une augmentation du volume d'exploitation de 16,92, 13,24, 1,29, 1,02 et 

0,57 unités, respectivement, à l'exception du taux d'inflation connexe Négatif par le volume 

d'exploitation, car l'augmentation d'une unité entraîne une diminution du volume 

d'exploitation de 42,70 unités, ces variables pouvant expliquer la variation du volume 

d'exploitation de 95,40%. 

Mots clés:Dépenses publiques d'investissement,emploi, politique de réforme, Algérie. 
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Abstratct: 
 The aim of this work is to measure and analyze the impact of government investment 

spending policy on employment in Algeria during the period 1990-2017, given the impact that 

investment spending has on economic and social variables and the performance of the 

national economy. 

On this basis, the study's problem dealt with the extent of the investment policy's impact on 

the employment market in creating jobs, and has reached the results that economic reforms in 

Algeria have been able to raise employment rates for a certain period as a result of the 

financial fragility of the Algerian economy, and the study also indicates that the size of 

employment is affected With each of the GDP, the volume of government spending, the size 

of the rest of the investments, the size of the infrastructure and the fuel prices directly where 

the increase in one unit in these variables leads to an increase in the operating volume by 

16.92, 13.24, 1.29, 1.02 and 0.57 units, respectively, except for the related inflation rate 

Negative by the operating volume, as increasing it by one unit leads to a decrease in the 

operating volume by 42.70 units. These variables can explain the change in the operating 

volume by 95.40%. 

 

Keywords:Government investment spending, employment, reform policy, Algeria. 

 

 


