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 :اإلالدمت العامت

 :جمهُد -1

بن مىيٕى  جضزل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت ق٩ل ه٣اف ٨ٞغي وظضلي ٦بحر خى٫ خضوص 

اث هظا الخضزل، اليكاٍ ٞاإلاظهب الاقترا٧ي ًغي ؤن ج٩ىن الضولت هي اإلاهُمىت ٖلى صوالُب  ومؿخٍى

ٞحري بًغوعة اوسخاب الضولت مً اليكاٍ الا٢خهاصي والا٦خٟاء بضوع  ٢خهاصي، ؤما اإلاظهب اللُبحراليالا

 .٢خهاصًت ال٩لُتالغ٢ابت والخىظُه مً زال٫ ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاالُت يمً بَاع الؿُاؾت الا

الؿى١ والظي ٌٗخبر الضولت ٦مىظه  ؤما في و٢خىا الخالي ٞاٚلب الضو٫ جخجه هدى الالتزام بمباصت ا٢خهاص

 لليكاٍ الا٢خهاصي ٣ِٞ.

بت مىظ ال٣ضم مٓهغ مً مٓاهغ ٢ُام الضولت وؾُاصتها في خضوص  ُمه، و٢ض جُىع ؤ٢لوحٗخبر الًٍغ

اثٟها وؤهضاٞها بلى  بت مٟهىم مٗانغ ٣ًىم ٖلى ؤمٟهىمها بخُىع ْو بت بن ؤنبذ للًٍغ ي خضبٖخباع الًٍغ

ؤصاة للًبِ  الضولت مً الخضزل لخىُٓم الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٧ىجها الىؾاثل اإلاالُت التي جم٨ً

ل ه٣ٟاتها، بط جدخل  .الا٢خهاصي والجؼاثغ ٦ٛحرها مً الضو٫ حٗخمض ٖلى الجباًت ٦مهضع ؤؾاس ي في جمٍى

 الجباًت م٩اهت باعػة يمً ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت.

ؤصي بلى جىؾ٘ ؤلاهٟا١ ، ٘ جؼاًض الىمى الضًمٛغافيال٣اٖضًت موهٓغا لخىؾ٘ وكاٍ الضولت وػٍاصة هُا٧لها 

ل مسخلٟت خؿب  ،الٗام ٤ مهاصع جمٍى ٤ مىاعص جامنها ًٖ ٍَغ وؾض هظه الى٣ٟاث الٗامت ٩ًىن ًٖ ٍَغ

 ال٣ضعاث والٓغوٝ والؿُاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت اإلاخبٗت.

ٗا زهىنا بٗض ؤػمت لظل٪ ٢امذ الجؼاثغ بةنالخاث ٖم٣ُت للىٓام الجباجي جىُٓما وح التي  1986كَغ

عي ًغجبِ ؤصاثه بك٩ل ٦بحر بخ٣لباث ؤؾٗاع البترو٫ في الؿى١  جي ٧ىهه َع ٦كٟذ هكاقت الا٢خهاص الَى

٩ىن طاث خالٗالمي، ماصٞ٘ باالهخمام بالجباًت الٗاصًت ٦بضًل للجباًت البترولُت والبدض ًٖ آلُاث صٖمها ل

 ٞٗالُت ومغصوصًت ؤخؿً.

ٗخبر الىمى الا ٢خهاصي هضٝ حؿعى بلُه الضو٫ واإلاُٗاع الظي ٣ًاؽ به ؤصاء الخ٩ىماث، والجؼاثغ ٦ٛحرها َو

٘ مً مٗض٫ همىها  .مً الضو٫ حؿعى بلى الٞغ

  :ؤلاػيالُت السثِظُت والدظائالث الفسعُت -2

ت  الجؼاثغ  بن م جم٨نها مً الىنى٫  لَمىخت لخجؿُض الىمى الا٢خهاصي و٢ض مغث بٗضة ججاعب جىمٍى

ت بال في ْل الجباًت البترولُت التي ما هي و  إلاغاصها، ل ؾُاؾتها الخىمٍى مً ؤؾباب جإزغها ٖضم ٢ضعتها ٖلى جمٍى

لخبجي مباصت ا٢خهاص الؿى١ م٘  1990بال ٖامل زاعجي ال جخد٨م ُٞه، وبصعا٦ها لظل٪ ظٗلها جخجه مىظ ؾىت 

ل اإلاالي الظاحي مً زال٫ بُٖاءمداوالث  ت للخمٍى بخال٫ الجباًت الٗاصًت م٩ان الجباًت  مداولت ألاولٍى

 البترولُت.



 

 ب 

الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي صعاؾت خالت  ؤزغ مً زال٫ هظا البدض الظي ؾِخُغ١ بلى صعاؾت 

، واؾدىاصا بلى الٗغى اإلا٣ضم جخطر ظلُا مٗالم بق٩الُت هظا البدض والتي 2017-1990زال٫ الٟترة  الجؼاثغ 

 ى اإلاىالي:ًم٨ً نُاٚتها ٖلى الىد

 ؟ 2017-1990الجصاثس خالل الفترة  مامدي جإزحر الجباًت العادًت على الىمى الاكخـادي في

ُت الخالُت:  ولإلظابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت ًم٨ً َغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ؟ 2017-1990زال٫ الٟترة  في الجؼاثغ  الٗاصًت الجباثُت نالخاثبماهي ؤهم  -

 ؟ 2017-1990الٟترة  الجؼاثغ زال٠ُ٦٫ ٧ان جُىع الىمى الا٢خهاصي في  -

في  ARDLالاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاخباَئت  مىططهىخاثج اإلاؿخسلهت مً اؾخسضام ال هي ما -

 ؟بًجاص الٗال٢ت بحن الجباًت الٗاصًت والىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ

 :الفسكُاث -3

ُت، جم وي٘   :الٟغيُاث الخالُتولإلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت، وألاؾئلت الٟٖغ

 ؛بن ؤلانالخاث الجباثُت ماػالذ بُٗضة ًٖ جد٤ُ٣ بخال٫ الجباًت الٗاصًت م٩ان الجباًت البترولُت -

اصة خهُلت الجباًت الٗاصًت وبالخال - جُٟٗل ٖملُت الىمى  يؤصث ؤلانالخاث الجباثُت في الجؼاثغ بلى ٍػ

 ؛في الجؼاثغ الا٢خهاصي 

ل.ظلالىمى الا٢خهاصي ٩ًىن هاما في ألا بن الجباًت الٗاصًت جازغ ٖلى  -  حن ال٣هحر و الٍُى

 ؤطباب اخخُاز اإلاىكىع: -4

 ًم٨ً جلخُو ؤهم ألاؾباب التي صٞٗذ بلى ازخُاعالبدض في الى٣اٍ الخالُت:

٧ىن البدض ٨ًدس ي ؤهمُت بالٛت ٖلى الهُٗض الا٢خهاصي، زانت بٗض اجهُاع ؤؾٗاع البترو٫، ُٞٓل  -

ت؛الخدىالث الا٢خهاصًت   اإلادؿاٖع

الخؿاؾُت الكضًضة لال٢خهاص الجؼاثغي الجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ ما ؤصي بلى جىا٢و اإلاىاعص اإلاالُت  -

خماص ؤلاًغاصاث الٗامت ٖلى الجباًت البترولُت؛  اٖل

ضم الا٦خٟاء بالجباًت البترولُت -  الخدىالث الضولُت واإلادلُت التي ؤصث بلى التر٦حز ٖلى الجباًت الٗاصًت ٖو

عيبضًل  ٦دل  ؛لال٢خهاص الَغ

 .٢خهاص ٦لي ه٣ضي وماليب َبُٗت الخسهو -
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 ؤَمُت الدزاطت: -5

هسٟاى الخاص سأؾٗاع البترو٫ الظي او٨ٗـ ٖلى الخالت الا قهضث الجؼاثغ ؤػمت زاه٣ت جمشلذ في 

الا٢خهاصًت في البالص، و٧ان البدض ًٖ ؤهج٘ الؿبل التي حٗمل ٖلى ج٣لُل مً ألاػمت بهٟت صاثمت، ول٨ً ًب٣ى 

ل الجباجي للمالُت الٗامت،  م مً ؤن مداوالث بخال٫ و اإلاهضع ألاؾاس ي و الخ٣لُضي اإلاخمشل في الخمٍى بالٚغ

بل حٗىص بلى ٞترة الدؿُٗىاث مً ال٣غن  ،(2017-2014ذ مغجبُت بهظه الٟترة )ٗاصًت في الجؼاثغ لِؿالجباًت ال

ً، ؤًً ويٗذ ؤلانالخاث الجباثُت بخٓاٞغ اإلاؿاعي م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت لخ٩ىن الجؼاثغ في  الٗكٍغ

 ع٦ب صو٫ الىامُت اإلاىخهجت ل٨ٟغ ؤلانالح الجباجي.

بت في الخُاة الا٢خهاصًت وفي بىاء الضولت الخضًشت، لظل٪ جغ٦ؼ بن ؤهمُت اإلاىيٕى جيب٘  مً ؤهمُت الًٍغ

الجباًت الٗاصًت م٩اهتها اإلاىاؾبت ٦إصاة لالؾخضامت اإلاالُت  بًالماٚلب صو٫ الٗالم ؾىاء اإلاخ٣ضمت ؤو الىامُت ٖلى 

 والخىظُه الا٢خهاصي سأي بلض.

ٗخبر الىمى الا٢خهاصي مً بحن ألاهضاٝ الغثِؿُت التي حؿعى ؤي صولت لخد٣ُ٣ه، ومً زال٫ صعاؾدىا  َو

الجباًت الٗاصًت في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي والؿعي هدى بخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل  ؤزغ هظه ؾىضعؽ 

 لٛاػ الُبُعي.الجباًت البترولُت والخسلو مً الخبُٗت الا٢خهاصًت لألؾىا١ الٗاإلاُت للىِٟ وا

 :ؤَداف الدزاطت -6

 ٞةن الهضٝ مً ال٣ُام بهظا البدض، هى: بىاء ٖلى ما ط٦غ ؾاب٣ا،

 ؤلاخاَت بمسخل٠ اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت بالجباًت الٗاصًت والىمى الا٢خهاصي؛  -

 جىيُذ ؤهمُت الجباًت الٗاصًت ٦مىعص لإلًغاصاث الٗامت؛ -

٘ مً مغصوصًت الجباًت الٗا -  صًت؛ببغاػ آلالُاث التي جٞغ

 . مضي جإزحرها ٖلى الىمى الا٢خهاصيصعاؾت جُىعاث الجباًت الٗاصًت للجؼاثغ و  -

 الدزاطاث الظابلت: -7

 مخٛحراث بدشىا: ؤخضالضعاؾاث التي صعؾذ  ؤهموؿخٗغى  

لؾمحر بً ٖمىع،"مظ٦غة ماظؿخحر  7-1  بػيالُت بخالل الجباًت العادًت مدل الجباًت البترولُت لخمٍى

لىم الدؿُحر، ل٩لُت الٗلىمم٣ضمت  ،اإلاحزاهُت العامت" -2005 البلُضة، ؾٗض صخلب، ظامٗت الا٢خهاصًت ٖو

ماهي الٗىامل التي صٞٗذ بالضولت بلى الؿعي في بخال٫ الجباًت الٗاصًت  : ظاءث بق٩الُتها ٧الخالي2006

 مدل الجباًت البترولُت؟ و٠ُ٦ جمذ هظه الٗملُت وما هى مضي هجاخها؟



 

 د 

ل اإلاحزاهُت الٗامت،  ؤزغ ع وهضٞذ الضعاؾت بلى مداولت بْها ٖضم اؾخ٣غاع بًغاصاث الجباًت البترولُت ٖلى جمٍى

 .ومً زم زُِ الخىمُت التي تهضٝ الضولت الىنى٫ بليها

بي اإلاُب٤ بضاًت ؾىت  ماهى بال امخضاص لإلنالخاث  1992ول٣ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤلانالح الًٍغ

ت واإلاٗخمضة مً َٝغ الا٢خهاصًت اإلاؿُغة وججؿُض لبرامج الخصخُذ  اإلاخبىاة مً َٝغ الؿلُت الجؼاثٍغ

 .اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت، والتي ظاءث ٧او٩ٗاؽ لألػمت الىاججت ًٖ اهسٟاى ؤلاًغاصاث البترولُت

الاكخـادًت  العادًت والبترولُت على الخىمُت الجباًت زس دزاطت جدلُلُت أل" بٗلت الُاهغ :عؾالت ماظؿخحر 7-2

لىم الدؿُحر، ،"2013-1999 في الجصاثس -2014ؾىت  ،02 البلُضة ظامٗت م٣ضمت ل٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ًت في الجؼاثغ ما مضي جإزحر الجباًت الٗاصًت والبترولُت ٖلى الخىمُت الا٢خهاص :ظاءث بق٩الُتها ٧الخالي ،2015

 ؟2013 -1999للٟترة 

وجىنلذ الضعاؾت . الجباًت الٗاصًت والبترولُت ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ؤزغ وهضٞذ الضعاؾت بلى مداولت بْهاع 

ن الا٢خهاص ؤو  ،بحن الجباًت الٗاصًت والبترولُت ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ؤخضبلى ؤن الٗال٢ت َغصًت في اججاه و 

بي باإلياٞت بلى ٖضم بلٙى ؤلانال ، ؤؾٗاع البترو٫  الجؼاثغي ٖغيت للهضماث وألاػماث ظغاء ج٣لباث ح الًٍغ

 سأهم ؤهضاٞه بةخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت.

-1989الجصاثس الظُاطت اإلاالُت على الىمى الاكخـادي اإلاظخدًم في  ؤزس "،خمضؤي٠ُ  :ؤَغوخت ص٦خىاعه 7-3

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ ،"2012 ظاءث بق٩الُتها  2015-2014،م٣ضمت ل٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 ؟ما مدي جإزحر الظُاطت اإلاالُت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس :٧الخالي

ول٣ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الىمى الا٢خهاصي مً ؤهم اإلااقغاث الا٢خهاصًت التي ح٨ٗـ جُىع 

اث الا٢خهاصًت ؤصي بلى جُىع مٟهىم الىمى الا٢خهاصي والٗىامل اإلادضصة  ا٢خهاصًاث الضو٫ وان جُىع الىٍٓغ

باإلياٞت ؤن الؿُاؾت اإلاالُت مً ؤهم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت اإلاٗخمضة في اليكاٍ الا٢خهاصي لؿهىلت له 

حر مؿخضًم ًخٛحر جبٗا لخٛحر ؤؾٗاع اإلادغو٢اث. ،ؤصواتها  وجُىع مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي مخظبظب ٚو

جإزحر اإلاخغحراث الاكخـادًت اليلُت على ظاَسة الىمى الاكخـادي  ،الٗىاصي ؾاٖض :ؤَغوخت ص٦خىاعه 7-4

لىم الدؿُحر، ظامٗت البلُضة ، 2015-1990للفترة   2017-2016، ؾىت 02م٣ضمت ل٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 ؟ماهي جإزحر ؤَم اإلاخغحراث الاكخـادًت اليلُت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس: ظاءث بق٩الُتها ٧الخالي

خماص ٖلُه مً وه  ؤظلضٞذ الضعاؾت بلى مداولت بىاء همىطط ٢ُاس ي لال٢خهاص الجؼاثغي ًم٨ً الٖا

وي٘ ؾُاؾت ا٢خهاصًت تهضٝ بلى جد٤ُ٣ مٗض٫ همى زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت م٘ بْهاع وظىص بم٩اهُاث ٧امىت 

 غظىة.ٚحر مؿخٛلت في الجؼاثغ مً قاجها ؤن حؿخسضم في ٖملُت الىمى والىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلا



 

 ه 

ت ما ًجٗل  ول٣ض جىنلذ بلى ؤن الجؼاثغ طاث ماهالث مً عؤؽ ما٫ بكغي وماصي طاث بيُت ه٩ُلُت ٢ٍى

 بم٩اهُت الخ٣ضم واعصة ظضا.

–الجباًت وعالكتها بالىمى الاكخـادي دزاطت اكخـادًت وكُاطُت " :بسخاف عايُتمظ٦غة ماظؿخحر  7-5

لىمخالت الجصاثس" ، وجىنلذ 2006، ؾىت 3الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ  ، م٣ضمت ل٩لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ً اإلادللحن وألاظاهب، ٦ما ؤن هُمى الجباًت البترولُت ٖلى  ذالباخشت بلى ي٠ٗ الخىاٞؼ اإلامىىخت للمؿدشمٍغ

بُت ا٣ٞض ٞٗالُت الؿُاؾت الجباثُت في الخإزحر ٖلى مسخل٠ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٧االؾدشماع  ؤلاًغاصاث الًٍغ

ُٗا ولم جخم٨ً مً جد٤ُ٣ الىمى زاعط اإلادغو٢اث. ،ؾتهال٥الاصزاع و الا   ٦ما ؤن الىمى الا٢خهاص ب٣ي همىا َع

 ؤدواث البدث: -8

ت مً الىؾاثل اإلاؿخسضمت في ظم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث، وهي جل٪  ؾُٗخمض هظا البدض ٖلى مجمٖى

ا، ًم٨ً ازخهاعها ُٞما ًلي:  ألا٦ثر قُٖى

ت لهجىاوله في بَاع صعاؾدىاإلاسر اإلا٨خبي للى٢ٝى ٖلى ما جم  -  ؛ا بهضٝ بعؾاء الضٖامت الىٍٓغ

، ومداولت ببغاػ الجىاهب التي ؤهملتها  - وصعاؾتها البدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ هظا اإلاىيٕى

 ؛بك٩ل مٟهل

غيها بك٩ل ًم٨ىىا مً الىنى٫ ٖلى  - البُاهاث اإلامىىخت مً َٝغ اإلاهاصع الغؾمُت إلاٗالجتها ٖو

 ؛ٖال٢ت مباقغة باإلاىيٕى خاظاث لهااؾخي

 في الضعاؾت ال٣ُاؾُت. ARDLاؾخسضام همىطط الاهدضاع الظاحي لإلبُاء الؼمجي اإلاىػٕ    -

 خدود الدزاطت: -9

اع اإلا٩اوي ٞسهو باإلخاَت  ،ىيٕى الخ٣ُض بةَاع ػماوي وم٩اويحؿخضعي صعاؾدىا لهظا اإلا ُٞما ًسو ؤلَا

اع الؼماوي ٣ٞض  .ها ٖلى الىمى الا٢خهاصي للجؼاثغ ؤزغ بالجاهب اإلاالي مً زال٫ صعاؾت الجباًت الٗاصًت و  ؤما ؤلَا

إلاا قهضجه مً جُىعاث ا٢خهاصًت، ؾُاؾُت  همُتهاسأ هٓغا  2017-1990لٟترة ل نالخاث الجباثُتؤلا جمشل في 

 واظخماُٖت.

 الدزاطت: مىهجُت -10

خماص ٖلى اإلاىاهج اإلاؿخٗملت في مشل هظا الىٕى مً  ؤظلمً  ؤلاظابت ٖلى بق٩الُت البدض، ؾِخم الٖا

 ،ىن٠ الىمى الا٢خهاصي و الجباًتاإلاىهج الىنٟي الخدلُلي وطل٪ باؾخٗما٫ اإلاىهج الىنٟي ل البدىر وهي:

اض ي ، جدلُل ألاع٢ام و البُاهاثً زال٫ اإلاىهج الخدلُلي لضعاؾت الجباًت الٗاصًت في الجؼاثغ مو  و اإلاىهج الٍغ

 لضعاؾت ْاهغحي الجباًت الٗاصًت والىمى الا٢خهاصي.
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 :جمهُد 

هغث  بت بمٟهىم الضولت ْو اإلاالي الظي بٓهىعها، و٧اهذ مىظ ال٣ضم اإلاهضع ل٣ض اعجبِ مٟهىم الًٍغ

جغجب ٖلى طل٪ يغوعة وكاَاتها، ما ججت ًٖ حٗضص مجاالث جضزلها وجىٕى ٌؿمذ لها بخُُٛت الى٣ٟاث الىا

غ ؤلاًغاصاث الٗامت بُٛت جد٤ُ٣ ؤهضاٞها.  بًجاص آلُت جٞى

ل ٖملُت واػصاصث ؤهمُت الًغاثب، ٧ىجها مىعصا مً اإلاىاعص  الخىمُت، وؤصاة الٗامت التي جم٨ً مً جمٍى

ت مً ألاهضاٝ الا٢خهاصًت، الاظخماُٖ ت ٞٗالت حؿمذ للضولت مً جىظُه اليكاٍ الا٢خهاصي، لخد٤ُ٣ مجمٖى

 والؿُاؾُت.

ومً ؤوظه جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي، هجض الؿُاؾت الجباثُت التي حؿخسضمها لِـ ٣ِٞ 

ة للخضزل في الخُاة الا٢خهاصًت جها ٦إصاؤالخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت، و  ؤظلمً 

ت لخد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل  ؤظلالاظخماُٖت مً و حر الكغوٍ الًغوٍع جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي وجٞى

 ي ألاصواث الهامت للؿُاؾت الا٢خهاصًت.ؤخضللمىاعص، وهي حٗخبر 

ُت التي جٟغى ٖليها  وهٓغا لدكاب٪ وح٣ٗض ألاوكُت اإلاىلضة للضزى٫ وألاعباح، التي جمشل ألاٖو

بت، ٧ان البض مً ؤن جسً٘ لىٓام ًجمٗها ىٓمها وهى ما ٌٗٝغ بالىٓام الجباجي. الًٍغ  ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بت ألاول:الفـل   الظُاطت الجباثُت، الىظام الجباجي وؤلاهاز الىظسي لللٍس

 3 

 : الظُاطت الجباثُتول ألا اإلابدث 

بت في الخهى٫ ٣ِٞ ٖلى ألامىا٫  لخُُٛت الى٣ٟاث، بل ؤنبدذ وؾُلت  تالالػملم ٌٗض صوع الًٍغ

ٗالت في ًض الضولت في جد٤ُ٣ ألاهض  .اٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للضو٫ هامت ٞو

ُم ؾُاؾت مً الؿُاؾاث الجباثُت مً ؤهم ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت التي ًم٨ً مً زاللها جغؾوحٗخبر الؿُاؾت 

 .الا٢خهاصًت

 الظُاطت الجباثُت خـاثف ومسجىصاث ،مفهىم اإلاولب ألاول:

 ؤوال: حعٍسف الظُاطت الجباثُت

٠ الؿُاؾت الجباثُت هجض:   مً ؤهم حٗاٍع

٤ زُت مُٗىت  :ألاول  الخعٍسف -  ؤظلٖليها في قاوجها الجباثُت، مً  جًٗها لدؿحرؾلى٥ الضولت ٞو

 .1جد٤ُ٣ ؤٚغاى مالُت ؤو اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت

ف الثاوي - ت الخضابحر طاث الُاب٘ الجباجي اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الخدهُل الجباجي ٢هض  :الخعٍس مجمٖى

خؿب الخىظهاث  حُُٛت الى٣ٟاث الٗمىمُت مً ظهت، والخإزحر ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي والاظخماعي

 .2الٗامت لال٢خهاص مً ظهت ؤزغي 

ف الثالث: - ت البرامج اإلاخ٩املت التي جسُُها وجىٟظها الضولت مؿخسضمت ٧اٞت مهاصعها  الخعٍس مجمٖى

بت الٟٗلُت واإلادخملت سأ  ىبت، وججىب آلازاع ٚحر خضالًٍغ ار ؤزاع ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت مٚغ

ىبت للمؿاهمت في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلا  .3جخم٘مٚغ

ف السابع - ٤ زُت مُٗىت جًٗها لدؿحر ٖليها في قاوجها الجباثُت، مً  :الخعٍس  ؤظلؾلى٥ الضولت ٞو

 .  4جد٤ُ٣ ؤٚغاى مالُت ؤو اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت

: حٗخبر الؿُاؾت الجباثُت مً ؤهم ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت إلاا جد٣٣ه في مجا٫ الخعٍسف الخامع -

 .5الخىمُت الا٢خهاصًت

 

 

                                                           
بُت في ْل الٗىإلات، صاع الجامُٗت الجضًضة،م2013ٖبض الباؾِ ٖلى ظاؾم الؼبُضي)  .  42: (، الؿُاؾت الًٍغ 1 

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، م ( ، اإلاضزل الى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، صًىان2005ٖبض اإلاجُض ٢ضي)   2 .139: اإلاُبٖى

ؼ ٖشمان ق٨غي الٗكماوي)  بُت، م٨خبت ؤلاق1999ؾٗض ٖبض الٍٗؼ ت، مهغ، م(، الىٓم الًٍغ .10: ٗإ الٟىُت، ؤلاؾ٨ىضٍع 3 

. 42: ٖبض الباؾِ ٖلي ظاؾم الؼبُضي، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖاله، م  4 
بُت الؿُاؾت ٞٗالُت (،صعاؾت2011الىجاع) خؿً ظمُل 5 ل إصاة٦ ٞلؿُحن في الًٍغ  لألبدار ٞلؿُحن مجلت ٢خهاصًت،الا الخىمُت ٖملُت لخمٍى

 .59ظامٗت ٞلؿُحن، الٗضص ألاو٫، م:  والضعاؾاث،
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 زاهُا: خـاثف الظُاطت الجباثُت

٠ الؿاب٣ت، وؿخسلو ؤن للؿُاؾت الجباثُت زهاثو جخمشل في  1:مً زال٫ الخٗاٍع

ت مً البرامج اإلاخ٩املت واإلاخىاؾ٣ت واإلاترابُت بحن ٖىانغها، جبجى ٖل -1  ىالؿُاؾت الجباثُت هي مجمٖى

 ٢ىاٖض ومباصت ومظاهب، حؿاٖض ٖلى الخد٨م في ؤزاعها وجد٤ُ٣ ٞٗالُتها، ويمان هخاثجها اإلاغظىة؛

ي ؤصواث الؿُاؾت الا٢خهاصًت خضبهظه ألازحرة هي  لجباثُت ظؼء مً الؿُاؾت اإلاالُت،الؿُاؾت ا -2

ترجب ًٖ طل٪  :للضولت والٗال٢ت بُنهما، بإجها ظؼء مضمج في الؿُاؾت الا٢خهاصًت ٍو

٤ ألاهضاٝ اإلاؿُغة؛ؤن حٗ -  مل في اوسجام جام م٘ ألاصواث ألازغي للؿُاؾت الا٢خهاصًت ٞو

مل ٧ل مً الؿُاؾت الجباثُت ؤو اإلاالُت ؤو الا٢خهاصًت. -  ألاهضاٝ اإلاٗبر ٖنها ًخم جد٣ُ٣ها بةقغا٥ ٖو

 زالثا: مسجىصاث الظُاطت الجباثُت

ت مً ال٣ىاٖض، جخمشل في  :جغج٨ؼ الؿُاؾت الجباثُت ٖلى مجمٖى

اث وألاهضاٝ الغثِؿُت التي ٌؿعى الىٓام الجباجي للضولت جد٣ُ٣ها زال٫ ٞترة ػمىُت  - جدضًض ألاولٍى

جي؛ خباع الىا٢٘ الؿُاس ي، الا٢خهاصي والاظخماعي اإلادلي والَى  مُٗىت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 بلض؛ازخُاع ؤهىإ الًغاثب و ؾٗغها بض٢ت مً خُض اإلاالثمت لألويإ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لل -

اث اإلاؿُغة؛ُهضاٝ ٢غاعاث الؿؤالخٗاعى في بحن  ما الخ٣لُل -  اؾت الجباثُت خؿب ألاولٍى

 .حن الؿُاؾت الجباثُت والا٢خهاصًتالخيؿ٤ُ ب -

 ؤدواث وؤَداف الظُاطت الجباثُت اإلاولب الثاوي:

 : ؤدواث الظُاطت الجباثُتؤوال

ت مً ألاصواث حٗٝغ بالى٣ٟاث الجباثُت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ  حٗخمض الؿُاؾت الجباثُت ٖلى مجمٖى

ت، مً  الخإزحر في  ؤظلاإلاغظىة، وهي ٖباعة ًٖ جسًُٟاث جمـ اإلاٗاًحر الجباثُت الىمُُت ؤو ألاؾاؾُت ؤو اإلاُٗاٍع

اث ووكاَاث مدضصة ت مُٗىت مً اإلا٩لٟحن ؤو مً  ،جهٞغ الخىمُت الا٢خهاصًت صٖم  ؤظلومؿاٖضة مجمٖى

غ، ومً ؤهم ألاصواث هجض  : وحصجُ٘ الاؾدشماع، الاصزاع وجغ٢ُت البدض والخٍُى

 :ؤلاعفاءاث الجباثُت –  1

بت في مبلٜ الًغاثب الىاظب  ،الؿضاص ت٣ًهض بها بؾ٣اٍ خ٤ الضولت ًٖ بٌٗ اإلا٩لٟحن بضٞ٘ الًٍغ

 .1م٣ابل التزامهم بمماعؾت وكاٍ مٗحن في ْغوٝ مُٗىت

                                                           
لىم  : 1992(، جدلُل الؿُاؾت الجباثُت في الجؼاثغ مىظ بنالخاث 2017ٖبض الؿالم ٞىٛىع) 1 ت ٖو ج٣ُُم وؤٞا١، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الخجاٍع

 .68 :، م1الدؿُحر، ؤَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ظامٗت باجىت 
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ها البٌٗ ٖلى ؤجها بؾ٣اٍ خ٤ الضولت ٦ٖما  بٌٗ اإلا٩لٟحن في مبلٜ الًغاثب الىاظب  لىٌٗٞغ

 .1م٣ابل التزامهم بمماعؾت وكاٍ مٗحن في ْغوٝ مُٗىت ،الؿضاص

ٟاءاث  ٟاءاث ٧لُت ؤو ظؼثُت و٢ض ج٩ىن صاثمت ؤو ما٢خت، وفي البلضان الىامُت حٗخبر ؤلٖا و٢ض ج٩ىن جل٪ ؤلٖا

ت مً الُٗىب، هظ٦غ  لها ؤ٦ثر الى٣ٟاث الجباثُت اإلاؿخسضمت لبؿاَت بصاعاتها، بال ؤنالجباثُت اإلاا٢خت مً  مجمٖى

 2:منها

٘ ٢هحرة ألا  - ٟاءاث اإلاا٢خت بلى ظلب واؾخ٣ُاب اإلاكاَع والتي ج٩ىن ٖاصة ٚحر طاث هٟ٘  ،ظلمىذ ؤلٖا

لت ألا  ٘ ٍَى  ؛ظل٦بحر م٣اعهت باإلاكاَع

ً بالخداًل مً  - ٟاءاث، مً زال٫ الخدى٫ ماؾخٛال٫ وج ؤظل٢ُام اإلاؿدشمٍغ ً مكغوٕ مضًض ٞترة ؤلٖا

 ٦ة٣ًاٝ مكغوٕ و حكُٛل ؤزغ جدذ اؾم مسخل٠ م٘ زباث اإلاال٨حن(؛٢اثم بلى مكغوٕ ظضًض )

ا للتهغب الجباجي، ٦ضزى٫ اإلااؾؿاث الخايٗت للًغاثب في ٖال٢اث ا٢خهاصًت م٘  - حٗخبر خاٞؼا ٢ٍى

الث اإلاخباصلت ٦ضٞ٘ ؾٗغ مبالٜ ُٞه اإلااؾؿاث اإلاٟٗاة ؤعباخها مً زال٫ الدؿٗحر ال٣اث م ٖلى الخدٍى

اث مؿخترة؛  م٣ابل الؿل٘ اإلاكتراة مً الكغ٦ت ألازغي، زم اؾترصاصه في نىعة مضٖٞى

ٟاءاث الجباثُت اإلاا٢خت وجدضًض ج٩لٟتها ٖلى بًغاصاث اإلاحزاهُت،  - مً الهٗىبت يمان قٟاُٞت ؤلٖا

داث  بُت.زانت بطا لم ج٨ً اإلاكغوٖاث مُالبت بخ٣ضًم جهٍغ  يٍغ

 الخخفُلاث الجباثُت الخاؿت بالىعاء: -2

٤ زهىماث ًخم  بُت حؿمذ بخسٌُٟ بٌٗ ؤظؼاء الضزل ًٖ ٍَغ هي ٖباعة ًٖ بظغاءاث يٍغ

بت، وجخٗل٤ بالٓغوٝ الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت، الؿُاؾُت للضولت وبدىٕى  بظغاءها ٖلى اإلااصة الخايٗت للًٍغ

 الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى ٞئاث اإلاجخم٘.

٘ ما  م٨ً ؤن حؿدىض هظه الخهىماث بلى ه٣ٟاث خ٣ُ٣ُت ؤو ظؼاُٞت خؿب مبلٜ ًدضصه الدكَغ ٍو

بُت للممى٫ هاججت ًٖ حٛحر اإلاٗض٫ الخضي لإلزًإ هدى الاهسٟاى مً ظهت وج٣لُو حجم  غاث يٍغ ًد٤٣ ٞو

بت ٖىضما ٩ًىم اإلاٗض٫ جهاٖضًا ؤو وؿبُا.  اإلااصة الخايٗت للًٍغ

 اؿت باإلاعدل:الخخفُلاث الجباثُت الخ -3

بُت  بت بلى مٗضالث يٍغ مً اإلاٗضالث الؿاثضة في الىٓام  ؤ٢لوطل٪ مً زال٫ بزًإ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 الجباجي، ٦مشا٫ ٖلى طل٪ هجض اإلاٗض٫ الجباجي اإلاىسٌٟ اإلاُب٤ ٖلى ؤعباح اإلااؾؿاث اإلاٗاص اؾدشماعاتها.

 

                                                                                                                                                                             
.173 :ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1 

ؼ ٖشمان وق٨غي ع  .297-296: ظب الٗكماوي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م مؾُٗض ٖبض الٍٗؼ 2 
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 هظام الاَخالن: -4

٣هض به ال٣ؿِ ٣ًهض باالهخال٥ ه٣و في ٢ُمت الاؾدشماع  هدُجت لخ٣اصمه الؼمجي وجضهىع ٢ُمخه، ٍو

لُه ٣ًل  بت، ٖو ُغح هظا ال٣ؿِ مً الضزل الخاي٘ للًٍغ الؿىىي الىا٢و مً ال٣ُمت ال٩لُت لألنل ٍو

بت ٢بل الاهخال٥.  الٗبء الجباجي م٣اعهت بذجم الضزل الخاي٘ للًٍغ

 بمياهُت جسخُل الخظاثس بلى الظىىاث الالخلت: -5

٣ت جدمل الخؿاثغ ٖلى الؿىىاث الالخ٣ت لخٟاصي ج مً زال٫ هظه ٧ل عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت، أالٍُغ

ىبت وجى٢٘ الٗىاثض اإلاىخٓغة مؿخ٣بال.  وبالخالي حصجُ٘ الاؾدشماع وجىظيهه هدى مجاالث الاؾدشماع اإلاٚغ

خى٠٢ هجاح ؤصواث الؿُاؾت الجباثُت ٖلى ٖاملحن هما:  ٍو

بت ظؼء مً مىار اؾدشماعي جخضازل ٖىانغه وجدكاب٪ بلى خض ٦بحر، منها الاؾخ٣غاع  ٖخباع ا - الًٍغ

هُا٧ل ال٣اٖضًت ووؾاثل الاجها٫ الؿُاس ي، اؾخ٣غاع الى٣ض، هُا١ الؿى١ وحجمه، صعظت جُىع ال

 َبُٗت الىٓام اإلاهغفي واإلاالي ال٣اثم؛و 

ت م٘ اإلاؼاًا الجباثُت الؼمً الظي ًخم ُٞه اؾخسضام هظه ألاصواث، ٞخجاوب اإلاكاَع - ٘ والكغ٧اث الخجاٍع

 ًغجبِ بدالت الا٢خهاص وصعظت اإلاساَغة التي ًم٨ً للكغ٧اث جدملها ٖلى يىء ال٣ىاٖض اإلاىخٓغة.

 ؤَداف الظُاطت الجباثُت :زاهُا

جلٗب الؿُاؾت الجباثُت صوعا هاما في ٧ل الؿُاؾاث اإلاالُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، ٧ىجها جمشل 

 الىؾاثل الهامت في جىظُه الخُاة الا٢خهاصًت وعؾم الىا٢٘ الا٢خهاصي.ي ؤخض

ت مً ألاهضاٝ اإلاالُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ًخم جد٣ُ٣ها  وج٨مً ؤهضاٝ الؿُاؾت الجباثُت في مجمٖى

 مً زال٫ الىٓام الجباجي.

 :الهدف اإلاالي -1

غ اإلاىاعص اإلاالُت للضولت لخُُٛت بت جٞى ٣هض به ؤن الًٍغ الى٣ٟاث الٗامت مشلما هاصي به ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي  ٍو

بت والتي ًجب ؤن ولخد٤ُ٣ الهضٝ اإلاالي ، ال٩ًىن لها ؤي جإزحر ا٢خهاصي الظي اٖخبرها الهضٝ الىخُض للًٍغ

بت هما حن ؤؾاؾُحن في ٞغى الًٍغ  1:مشلما هاصي به ال٨الؾ٨ُُىن البض مً جد٤٣ قَغ

 

 

                                                           
ت والخُب(، ٞٗالُت الىٓام 2016هانغ مغاص )  بي بحن الىٍٓغ .22-20  :٤ُ، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت،م مالًٍغ 1 



بت ألاول:الفـل   الظُاطت الجباثُت، الىظام الجباجي وؤلاهاز الىظسي لللٍس

 7 

بت 1-1   :خُاد اللٍس

بت ؤي هى ؤن الًدضر و ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت التي  خهاصي ؤوٖلى اليكاٍ الا٢ ؤزغ ٞغى الًٍغ

 ًخسظها ألاٞغاص وال٣ُإ الخام.

خُاصًت الضولت( ٧ىن ؤي جضزل ل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت )ٞال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي ًامً بٗضم جضز

ل ظؼء مً اإلاىاعص ًٖ اؾخسضاماته وهظا ما ال ًم٨ً جد٣ُ٣ه ، ا اإلاشلىللضولت ؾُاصي بلى بزال٫ الخىاػن وجدٍى

بت ؤزاع ا٢خهاصًت،  ظخماُٖت وؾُاؾُت. ب في الىا٢٘ ٧ىن ؤن سأي يٍغ

  :وفسة الخـُلت الجباثُت 1-2

غ قغوٍ  خُلب طل٪ جٞى حرة حُٛي الى٣ٟاث الٗامت للضولت، ٍو وهي ؤن ج٩ىن بًغاصاث الخهُلت الجباثُت ٞو

  :هي

بت اإلاىخجت -  :اللٍس

ىت م٘  بت التي حٗىص بإ٦بر خهُلت للخٍؼ ٩ىن طل٪ بدؿً ازخُاع  ؤ٢لوهي الًٍغ ه٣ٟاث في ظباًاتها ٍو

بت ٖلى الؿل٘ واؾٗت الاؾتهال٥ ُت الجباثُت ٦ٟغى يٍغ  .ألاٖو

بت الثابخت -  :اللٍس

بت التي ال جخ ت. إزغ وهي الًٍغ بت ال٣ٗاٍع  بًغاصاتها بخٛحراث اليكاٍ الا٢خهاصي ٧الًٍغ

بت اإلاسهت -  :اللٍس

اصة مٗضله بت التي في خالت ٍػ بت الاؾتهال٥وهي الًٍغ ض خهُلتها ٦ًٍغ وفي ؤػمت ال٨ؿاص الٗالمي لؿىت ، ا جٍؼ

ت1929 الظي اهخ٣ض الخدلُل ال٨الؾ٩ُي بدُاصًت الضولت، وبحن ؤن الدكُٛل ال٩امل ماًس هُجز  ، ْهغث هٍٓغ

ًخى٠٢ ٖلى الُلب ال٨لي الٟٗا٫، وان هظا الُلب الًخدضص جل٣اثُا ٖىض اإلاؿخىي الظي ًد٣٣ه الدكُٛل 

ما ٣ًخط ي جضزل الضولت لخد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي  ،مً طل٪ ؤ٢لال٩امل، بل ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖىض مؿخىي 

بت لل٨الؾُ٪ما ًد بت والظي  ،ىا٢ٌ بمبضؤ خُاصًت الًٍغ وبالخالي ٞال٨ٟغ الخضًض ال ًىٟي الهضٝ اإلاالي للًٍغ

بت إلاا لها مً جإزحر ٖلى البيُان الا٢خهاصي،الاظخماعي  ٌ خُاص الًٍغ جؼاًض م٘ جؼاًض جضزل الضولت، بال اهه ًٞغ

 والؿُاس ي.
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 :الهدف الاحخماعي -2

ماُٖت بحن ؤٞغاص ً في بػالت وج٣لُل الٟىاع١ الاظخم٨الؿُاؾت الجباثُت ًالاظخماعي في جد٤ُ٣ الهضٝ 

 :اإلاجخم٘ مً زال٫

ىُاء وجسًُٟها  ٞغى  - بُت مغجٟٗت ٖلى ألٚا يغاثب جهاٖضًت مد٣٣ت للٗضالت الاظخماُٖت ٦ٟغى يٍغ

اصة صزى٫ الُب٣اث ال٣ٟحرة؛   لٍؼ

 ؛ ٖليها ىلُت بٟغى عؾىم مغجٟٗتالخ٣لُل مً اؾتهال٥ اإلاىخجاث اإلاًغة بالصخت ٧اإلاكغوباث ال٨د -

مٗالجت ؤػمت الؿ٨ً مً زال٫ بٖٟاء عؤؽ ما٫ اإلاؿدشمغ ل٣ُإ الؿ٨ً إلاضة مُٗىت مشال لدصجُ٘  -

 الاؾدشماع في مجا٫ الؿ٨ً؛ 

 ج٣ضًم جسًُٟاث وحؿهُالث ظباثُت للماؾؿاث والجمُٗاث التي حٗىص بالىٟ٘ الٗام سأٞغاص اإلاجخم٘؛ -

تي حٗٝغ اعجٟاٖا خاصا في الىمى الؿ٩اوي مً زال٫ ٞغى يغاثب جشبُِ اليؿل باليؿبت للضو٫ ال -

 مغجٟٗت مخهاٖضة م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ وال٨ٗـ صخُذ.

 :الهدف الاكخـادي -3

حؿخسضم الضولت الؿُاؾت الجباثُت لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي الٛحر مصخىب بالخطخم ؤو الاه٨ماف، 

بت ، ؤما في خالت لٛغى امخهام ٦مُت الى٣ض الؼاثضة ٞمشال في خالت الخطخم ًخىؾ٘ اؾخسضام الًٍغ

ٟاءاث لضٖم الاصزاع وبالخالي الخىؾ٘ في الاؾدشماع. ض مً ؤلٖا  الاه٨ماف جٍؼ

جىظُه الؿُاؾت الجباثُت في حصجُ٘ وكاَاث بهخاظُت مدضصة ؤو ٢ُإ مٗحن خؿب الؿُاؾت الٗامت  -

 للضولت؛

٦ٟغى  ،ى ألاؾٗاع اليؿبُت للؿل٘ والخضماثالخإزحر ٖلى الؿلى٥ الاؾتهال٧ي مً زال٫ جإزحرها ٖل -

ل الاؾتهال٥ بلى  يغاثب مغجٟٗت ٖلى بٌٗ الؿل٘ الًاعة بالصخت وبالخالي جشبُِ الاؾتهال٥ ؤو جدٍى

 ؾل٘ ؤزغي؛

ُت  ؤن ج٩ىن الغؾىم ٖلى ؤلاهخاط اإلاٟغويت مدلُا  - جي مً زال٫ ٞغى عؾىم  قٍغ خماًت اإلاىخىط الَى

 ت ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة.مً الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاٟغوي ؤ٢ل

 :الهدف الثلافي -4

بت ٧ىؾُلت للمداٞٓت ٖلى الترار الش٣افي للمجخم٘ مً زال٫ اإلاؼاًا الجباثُت التي ج٣ضمها،  حؿخٗمل الًٍغ

 1:والتي هظ٦غ منها

ما٫ الٟىُت واإلاؿغخُت مً الًغاثب ٖلى الضزل؛ -  بٖٟاء الضزى٫ الىاظمت ًٖ ؤحٗاب ألٖا

                                                           
.117ٖبض اإلاجُض ٢ضي، صعاؾاث في ٖلم الًغاثب، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:  1 
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بت ٖلى ال٣ُمت  - بٖٟاء اإلاىجؼاث وألاقٛا٫ الٟىُت واإلاىاعص الضازلت في الهىاٖت الش٣اُٞت مً الًٍغ

اصة وؿبت اإلا٣غوثُت واإلاهخمحن بالًٟ؛ ؤظلاإلاًاٞت مً   ٍػ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى الهاصعاث مً مىاص الترار والهىاٖاث الخ٣لُضًت ٧ىؾُلت  - ٞغى يٍغ

 لخماًتها مً الهغوب للخاعط.

 :هدف البُئيال -5

  1:حٗخبر الؿُاؾت الجباثُت ؤصاة ٞٗالت إلاٗالجت اإلاكا٧ل البُئُت، وطل٪ مً زال٫

 :الخد مً الخلىر البُئي -

مً زال٫ ٞغى الضولت لًغاثب ل٩ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًاصي بلى خضور جلىر ؤو مكا٧ل بُئُت، 

بت ٖلى اإلادغ٧اث التي جاصي بلى   اهبٗازاث ؾامت التي جازغ ٖلى َب٣ت ألاوػون.ومً ألامشلت ٖلى طل٪ الًٍغ

  :حصجُع الـىاعاث الخلساء -

بُت  ٣هض بهظا اإلاهُلر الهىاٖاث ٚحر اإلالىزت للبِئت، خُض ج٣ىم الخ٩ىماث بخ٣ضًم بٖٟاءاث يٍغ ٍو

للمهاو٘ التي حؿخسضم في بهخاظها ؤؾالُب ٚحر مًغة بالبِئت، وجسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاخٗل٣ت باؾخحراص 

 .٠ مً الخلىر في الهىاٖاث ال٣اثمتضاث الهض٣ًت بالبِئت، والتي جسٟاإلاٗ

 آلازاز الاكخـادًت للظُاطت الجباثُت :اإلاولب الثالث

ُما ًلي وٗغى آلازاع سأهم اإلاخٛحراث  هىا٥ الٗضًض مً آلازاع الا٢خهاصًت للؿُاؾت الجباثُت، ٞو

 الا٢خهاصًت ال٩لُت .

 الظُاطت الجباثُت على الاطتهالن  ؤزس :ؤوال 

ًسخل٠ مضي جإزحر الًغاثب ٖلى حجم الاؾتهال٥ ال٨لي ٖلى وؿبت ا٢خُاٖاث الًغاثب مً صزى٫ 

ألاٞغاص، ٞخ٩ىن ٖلى الكغاثذ طاث الضزى٫ الًُٟٗت ٦بحرة ٧ىجها جسهو الجؼء ألا٦بر مً الضزل لالؾتهال٥، 

 .ؤ٢لؤما باليؿبت لظوي الضزل اإلاغجٟ٘ ٞان الخإزحر ٖلى الاؾتهال٥ ٩ًىن 

 الظُاطت الجباثُت على ألاطعاز  ؤزس: زاهُا

بت  زغ الًم٨ً جدضًض ألا اء الجباجي و الًٍغ بت ٖلى ألاؾٗاع، بال بطا ؤزظها هٕى الٖى ال٨لي للًٍغ

اصة الًغاثب ٚحر مباقغة ٖلى الؿل٘ و الخضماث ًيخج ٖىه اهخ٣ا٫ الٗبء الجباجي مً  اإلاٟغويت ٖلُه، ٞمشال ٍػ

اصة اإلاىخج بلى اإلاؿتهل٪، و بالخالي ًغجٟ٘ ؾ بت ًاصي بلى ٍػ اصة الًٍغ ٗغ هظه الؿلٗت و الخضماث، وبالخالي ٍػ

 ألاؾٗاع.

                                                           
.150-149صاع اإلاىاهج، ألاعصن، م م:  (، ألاؾـ الٟلؿُٟت للًغاثب،2015هاقم ٖبض الخ٨غوعي )  1 
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 الظُاطت الجباثُت على بعادة جىشَع الدخىل  ؤزس زالثا: 

جي، وطل٪ مً زال٫ ٞغى يغاثب  حٗخبر الؿُاؾت الجباثُت ؤصاة ٞٗالت في ؾُاؾت جىػَ٘ الضزل الَى

اصة الًغاثب اإلاباقغة ٖلى الضزى٫ ًاصي بلى اهسٟاى جهاٖضًت طاث مٗض٫ مغجٟ٘ ٖلى الضزى٫ ال٨بحرة، و  ٍػ

 ال٣ضعة الكغاثُت  لألٞغاص ما ًيخج ٖىه اهسٟاى ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث.

 الظُاطت الجباثُت على الادخاز ؤزس : زابعا

اصة الًغاثب ٖلى الضزل جاصي بلى ا٢خُإ ظؼء مً الضزل، وبالخالي ٩ًىن ؤمام الٟغص الخُاع بحن  بن ٍػ

ؤما  ،صزله بحن الاؾتهال٥ والاصزاع، ٞان ألاٞغاص ًمُلىن بلى الاؾتهال٥ ؤ٦ثر زانت في الضو٫ الىامُتجىػَ٘ 

باليؿبت للماؾؿاث، ٞاعجٟإ الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى ؤعباح اإلااؾؿاث ًسٌٟ مً ألاعباح، وبالخالي ًاصي بلى 

 اهسٟاى مضزغاث اإلااؾؿت.

 الىظام الجباجي :وياإلابدث الثا

غ ٖلى الؿُاؾت مباقوبك٩ل بن جدضًض الىٓام الجباجي ًازغ وبك٩ل ٦بحر في الؿُاؾت اإلاالُت 

بي ًدىاؾب والىي٘ الا٢خهاصي، الؿُاس ي والاظخماعي سأي  ، لظا جىظبالا٢خهاصًت ال٩لُت جدضًض هٓام يٍغ

 صولت.

ائها الجباجي ًخى٠٢ ٖلى بىاء مىٓم ها، وازخُاع ٖو بت مهما ٧ان هٖى ومضعوؽ وهى ما  بن ٞغى ؤي يٍغ

َٗخبر الىٓام الجباجي مً وؾاثل جضزل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت للضولت، . و ًُل٤ ٖلُه بالىٓام الجباجي

 وطل٪ مً  زال٫ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت و الؿُاؾُت.

 مفهىم وملىماث الىظام الجباجي  اإلاولب ألاول:

 مفهىم الىظام الجباجي :ؤوال

وهىا٥ قبه اجٟا١ خى٫ وظىص مٟهىمحن للىٓام  ل٣ض حٗضصث الخٗاٍع٠ خى٫ مٟهىم الىٓام الجباجي، 

 هما واؾ٘ وؤزغ ي٤ُ.ؤخضالجباجي 

  :اإلافهىم اللُم للىظام الجباجي -1

ت ألاؾالُب الٟىُت وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي جدضص الا٢خُإ الجباجي بضاًت مً ازخُاع  - هى مجمٖى

ا  1ء بلى الغبِ والخدهُل.الٖى

ت الًغاثب اإلاُب٣ت قي بلض مٗحن وفي لخٓت مُٗىت  -  .1هى مجمٖى

                                                           
 (٤ بُت،الضاع الجامُٗت، م(، اإلاغس ي الؿُض حجاػي، ال2004ًىوـ ؤخمض البٍُغ .13: ىٓم الًٍغ 1 
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٠ ال٤ًُ  ٣ا للخٍٗغ  ٖلى الجىاهب الٟىُت اإلادضصة للىٓام الجباجي. ٞان الىٓام الجباجي ٣ًخهغٞو

 :اإلافهىم الىاطع للىظام الجباجي-2

ت مً الًغاثب التي ًغاص ازخُاعها وجُب٣ُها في مجخم٘  - مٗحن وػمً مدضص لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مجمٖى

 . 2الؿُاؾت الجباثُت التي اعجًاها اإلاجخم٘

ت مً الٗىانغ ؤلاًضًىلىظُت و الا٢خهاصًت والٟىُت التي ً - بي مٗحنمجمٖى ، اصي جغا٦بها بلى ٦ُان يٍغ

طل٪ ال٨ُان الظي ًمشل الىاظهت الخلُٟت للىٓام والظي جسخل٠ مالمده بالًغوعة في مجخم٘  مخ٣ضم 

 . 3ًٖ نىعجه في مجخم٘ مخسل٠ ا٢خهاصًا

-  ٤ ت مً الخُِ ؤلاؾتراجُجُت التي جيخجها الضولت لخىُٓم ألامىا٫ الٗامت والاهخٟإ منها، ٞو مجمٖى

حر ؤلاًغاصاث الٗامت  ،ؤهضاٝ مالُت جخمشل في اؾخمغاع ٖمل الضولت وج٣ضًم الخضماث للمىاَىحن مً زال٫ جٞى

ىُت وحصجُ٘ الاؾدشماع في ؾبُل جض٤ٞ ألامىا٫ الهٗبت بلى  وؤهضاٝ ا٢خهاصًت جخمشل في صٖم الهىاٖت الَى

٘ الًغاثب ٖلى  جي مً زال٫ ٞع صازل البالص وعٞ٘ اإلاؿخىي ؤلاهخاجي والا٢خهاصي وخماًت ؤلاهخاط الَى

ىُت  . 4اإلاىخىظاث ألاظىبُت  الضازلت للخضوص الَى

ت مً ؤهىإ  خضاٖلى هٕى و  والىٓام الجباجي ال ٌٗخمض مً ؤهىإ الًغاثب بل هى ٖباعة ًٖ مجمٖى

 الًغاثب اإلاخىاؾ٣ت واإلاخ٩املت ُٞما بُنها، والتي ٣ًغها ٢اهىن اإلاالُت للضولت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت.

  5:و مً زال٫ ما ج٣ضم وؿخسلو ؤن الىٓام الجباجي ًخمحز بما ًلي

٘ سأزغ ًاصي خخما بلى ازخُاع الهىع الٟىُت للًغاثب بما بم٩اهُت ازخالٝ الىٓام الجباجي مً مجخم -

ًخالثم م٘ ْغوٝ وزهاثو اإلاجخم٘ الظي حٗمل في هُا٢ه، والخيؿ٤ُ بُنها مما ٌؿمذ باعجباَها 

بُت مخ٩املت؛  ببرامج ٖمل مدضصة، مما ًجٗل منها بغامج يٍغ

٣ت ٖمل ؤؾالُب جد٤ُ٣ ؤهض ؤخضٌٗخبر جغظمت ٖملُت للؿُاؾت الجباثُت، ٞهى ًمشل  - اٞها يمً ٍَغ

ت والىهىم الجباثُت والخانت  ٗاث واللىاثذ واإلاظ٦غاث الخٟؿحًر ت الدكَغ مدضصة، جىٓمها مجمٖى

ت اإلا٩لٟت بخُب٤ُ وجىُٟظ هظه الؿُاؾت؛  وألاخ٩ام اإلاىٓمت لألظهؼة ؤلاصاٍع

بت صازل الىٓام الجباجي بما ًخالثم م٘ ْغوٝ وزهاثو اإلا - جخم٘ يغوعة ازخُاع ؤهىإ وؤق٩ا٫ الًٍغ

 الظي حٗمل في هُا٢ه؛

                                                                                                                                                                             
م ناص١ بغ٧اث)  ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، بحروث ،م1988ٖبض ال٨ٍغ بُت بحن الىٍٓغ .145: (، الىٓم الًٍغ 1 

2Pierre Belatrame,(1997), Les Systèmes Fiscaux, 3 Eme Edition Que Sais-Je, p : 3. 
صعاؾت جدلُلُت ل٣ىاٖض جإؾِـ وجدهُل الًغاثب بالجؼاثغ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت مدمض زًُغ،  (،2015مدمض لٗالوي) 3

 . 98بؿ٨غة، م: 

بي، صاع 1998ٚاػي ٖىاًت)  ٘ الًٍغ .398: البُاع١، الُبٗت ألاولى، ٖمان، م(، اإلاالُت الٗامت والدكَغ 4 

ؼ ٖشمان وق٨غي عظب الٗكماوي ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م: ؾُٗ. .297-296ض ٖبض الٍٗؼ 5 
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٣ا ل٣ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ؛ - بت ٞو  يغوعة جدضًض الىػن اليؿبي ل٩ل يٍغ

يغوعة الخيؿ٤ُ بحن ؤهىإ وؤق٩ا٫ الًغاثب التي ًخم ازخُاعها بما ٌؿمذ باعجباَها ببرامج ٖمل  -

بُت مخ٩املت.  مدضصة، ما ًجٗل منها بغامج يٍغ

 زاهُا: ملىماث  الىظام الجباجي 

 لٟٗالُت الىٓام الجباجي جىظب الخ٩امل بحن م٣ىماجه اإلاخمشلت في:

عُت – 1   :ؤلادازة الدؼَس

ههىم ٟلؿٟت وؤصاء الىٓام الجباجي في ق٩ل لو بةنضاع ال٣اهىن الجباجي اإلادضصة خوهي التي جس

اء، الخايٗحن ُٗت، ٢اهىهُت وجىُٓمُت. )٦خدضًض الٖى بت وظباًاتها ..( حكَغ خم ، ٦ُُٟت خؿاب الًٍغ ٍو

اء، جدضًض الخايٗحن، و ٦ُُٟت خؿاب  ُٗت و٢اهىهُت )٦خدضًض الٖى بزغاظها ٖلى ق٩ل ههىم حكَغ

ت لخىخُض الٟهم  ذ والخٓلم، واللىاثذ الخٟؿحًر بت وظباًتها( والخىُٓمُت التي جدضص مىاُٖض الخهٍغ الًٍغ

ت التي حكٝغ ٖلى ٦ُُٟت ٖمل ؤظهؼجه اإلاسخلٟت الخىُٟظ  ًت والغ٢ابُت.ووخضة الخُب٤ُ، و ؤلاصاٍع

  :الخىفُرًت ؤلادازة – 2

ؤلاصاعة الخىُٟظًت جًم مسخل٠ ألاظهؼة التي جخىلى جىُٟظ وجُب٤ُ ال٣اهىن الجباجي مً زال٫ جدهُل 

اثالًٍغ  .بت، الغ٢ابت الجباثُت واإلاىاٖػ

 :الجهاش الللاجي – 3

ؤلاصاعة الجباثُت بحن  الجهاػ ال٣ًاجي والظي بضوعه ًخىلى الٟهل في مسخل٠ الجزاٖاث التي ٢ض جدضر

ُما ًلي ه٩ُل الىٓام الجباجي اإلاخ٩امل، واإلا٩لٟحن   :ٞو
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 َُيل الىظام الجباجي اإلاخيامل :(1-1)الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الٗال٢اث ال٣اهىهُت بحن اإلامى٫ و ؤلاصاعة الجباثُت، مُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، الُبٗت ألاولى (،2002)اإلاهضع: مخي مدمض الؿُٗض
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في الحصيمة تحقيق 
 األهداف 

االقتصادية و االجتماعية 
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 اإلاولب الثاوي: عالكت الىظم الجباثُت بالىظم الاكخـادًت  

بن الىٓام الجباجي في بلض مٗحن ٨ٌٗـ َبُٗت الىٓام الاظخماعي، الؿُاس ي والا٢خهاصي وصعظت الىمى 

لُه ٞان الىٓام الجباجي ًخ والخ٣ضم الا٢خهاصي التي بلٛها هٟـ البلض. ُت بالبِئت الا٢خهاصًت والاظخماٖ إزغ ٖو

سخل٠ الىٓام الجباجي مً صولت سأزغي، بل وفي هٟـ الضولت مً ٞترة ػمىُت ، والؿُاؾُت الؿاثضة في اإلاجخم٘ ٍو

 سأزغي.

 عالكت الىظام الجباجي بالىظام الاكخـادي الاػتراوي ؤوال:

ُه  لى الخسُُِ الكامل، ٞو ٣ًىم ا٢خهاص الىٓام الاقترا٧ي ٖلى اإلال٨ُت الجماُٖت لىؾاثل ؤلاهخاط ٖو

ًؼصاص ال٣ُإ الٗام ؤهمُت، خُض ج٩ىن ٧ل ال٣غاعاث الا٢خهاصًت ناصعة مً الخ٩ىمت وؤظهؼة الخسُُِ 

ُه جمخل٪ الضولت ٧ل ٖىانغ ؤلاهخاط وهي التي ج٣ىم بةهخاط الؿل٘ والخضماث ٞخهبذ بًغاصاث  .1اإلاغ٦ؼي، ٞو

مً ٢بُل ؤلاًغاصاث الٗامت،  ألاٞغاص في هظا الىٓام مً ٢بُل الى٣ٟاث الٗامت، وظمُ٘ ه٣ٟاث ألاٞغاص جهبذ

بت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بلى ؤصوى مؿخىي مم٨ً  .2وبالخالي ًىسٌٟ صوع الًٍغ

بت  مما ؾب٤ وؿخيخج ؤن صوع ألاهٓمت الجباثُت في البلضان الاقترا٦ُت ظض مدضوص الؾخٗمالها للًٍغ

محز باعجٟإ ألاهمُت اليؿبُت للًغاثب ٖلى ؤعباح ٦إصاة للغ٢ابت ؤ٦ثر مً جىظيهها لليكاٍ الا٢خهاصي، وجخ

٘ الٗامت م٣اعهت بالًغاثب ٖلى الضزى٫ الٟغصًت، و٦ظا اهسٟاى ألاهمُت اليؿبُت للًغاثب اإلاباقغة  اإلاكاَع

 .3واعجٟإ ألاهمُت اليؿبُت للًغاثب ٚحر مباقغة

 عالكت الىظام الجباجي بالىظام الاكخـادي السؤطمالي :زاهُا

لى صاٞ٘ ٣ًىم الىٓام  الا٢خهاصي الغؤؾمالي ٖلى اإلال٨ُت الخانت لىؾاثل ؤلاهخاط، اليكاٍ الخام، ٖو

حن مً الىٓام الغؤؾمالي وهما الىٓام الجباجي الخ٣لُضي  الغبذ صون جضزل الضولت. م٘ ؤلاقاعة ٖلى وظىص هٖى

ُٟي.  والىٓام الجباجي الْى

 :الىظام الجباجي الخللُدي -1

ت الخ٣لُضًت والتي ؾُُغث ٖلى ال٨ٟغ الا٢خهاصي ختى مُل٘ الىٓام الجباجي الخ٣لُضي هاصث  به الىٍٓغ

لي مً زال٫ الخهى٫ ٖلى 20ال٣غن  بُا مداًضا وا٢خهغ صوعه ٖلى الهضٝ الخمٍى ، خُض ٧ان هٓاما يٍغ

بًغاصاث لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت صون الهضٝ بلى حٛحر ألاويإ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت م٘ الخىؾ٘ في ٞغى 

ضم الخىؾ٘ في الًغاثب اإلاباقغة،الًغاثب ٚ  ىباإلياٞت بلى جًُٟل الًغاثب الُٗيُت ٖل حر مباقغة ٖو

                                                           
ه خامض مدمض اللُثي )  بي اإلاهغي في ٖال٢خه بالخُىعاث اإلاالُت والا٢خهاصًت، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ،2012ابدؿام هٍؼ .102م:  (،الىٓام الًٍغ 1 

ٗذ الدجىب)  .480الٗغبُت، م: ، اإلاالُت الٗامت، صاع النهًت (1971ٞع 2 

ٗذ الدجىب، ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م:  . 445ٞع 3 
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والًغاثب الخىاؾبُت ٖلى  ٩لٟت الصخهُت للم٩لٟحن بالًغاثب(ٖضم مغاٖاة الخ) الصخهُت الًغاثب

 ٧ىجها جسٌٟ اإلاُل الاصزاع والاؾدشماع، ؤي ؤجها ح٤ُٗ ٖملُت جغا٦م عؤؽ اإلاا٫(.) الخهاٖضًت

 :الىظام الجباجي الىظُفي  -2

غ ظؼ مىه وهى الىٓام الظي وا٦ب الىٓام الغؤؾمالي اإلاخ٣ضم و٧ان الهضٝ مً اإلاىاعص الا٢خهاصًت  ءهى جدٍغ

اإلاخاخت للمجخم٘ مً الاؾخسضام في بقبإ خاظاث زانت وجىظيهها إلقبإ الخاظاث الٗامت، ولم ٣ًخهغ صوع 

٤ ؤصواث بل امخض  ،الضولت في بقبإ الخاظاث الٗامت بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ًٖ ٍَغ

 .الجباثُت الؿُاؾت

ؿعى الىٓام الجباجي في الضو٫ الغؤؾمالُت بلى   1:َو

جد٤ُ٣ ْاهغة الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي للمجخم٘، وهظا بمىاظهت الخ٣لباث الا٢خهاصًت لليكاٍ  -

الخ٣لباث ؾٝى جدضر ؤزاع ؾلبُت ٖلى الا٢خهاصي بحن عواط واه٨ماف وبطا لم ًخم مىاظهت هظه 

مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي لظل٪ حؿعى الضولت بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٖىض مؿخىي حكُٛل 

 مغجٟ٘؛

الخ٣لُل مً خضة الخٟاوث بحن َب٣اث اإلاجخم٘ مً زال٫ بٖاصة جىػَ٘ الضزى٫ والثروة بحن ؤٞغاص  -

 اإلاجخم٘ جد٣ُ٣ا إلابضؤ الٗضالت الاظخماُٖت؛ 

ل الى٣ٟاث الٗامت؛اؾخس -  ضام الًغاثب لخمٍى

اصة مٗض٫ الترا٦م الغؤؾمالي وجىظُه اإلاىاعص الا٢خهاصًت في اججاه اإلاجاالث التي حؿاهم في جد٤ُ٣  - ٍػ

 الىمى الا٢خهاصي.

 عالكت الىظام الجباجي بالىظام الاكخـادي اإلاخخلى :زالثا

الغؤؾمالي والاقترا٧ي مً زال٫ اإلال٨ُت الىٓام الا٢خهاصي اإلاسخلِ هى هٓام ًمؼط بحن الىٓامحن 

 الٗامت لىؾاثل ؤلاهخاط )٢ُإ ٖام( واإلال٨ُت الخانت لىؾاثل الاهٟخاح )٢ُإ زام(.

ل  البض للىٓام الا٢خهاصي اإلاسخلِ مً مغاٖاة زهاثو ٧ل هٓام م٘ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٧ل منهما بخُُٛت وجمٍى

٤ ؤلاًغاصاث وجىظُه اليكاَاث الا  ٢خهاصًت.الى٣ٟاث الٗامت ًٖ ٍَغ

 

 

 

                                                           
ؼ ٖشمان وق٨غي عظب الٗكماوي، .  334مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:  ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ 1 
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 اإلاولب الثالث: مىىهاث ومددداث جـمُم الىظام الجباجي  

 : مىىهاث الىظام الجباجيؤوال

 1ٌؿدىض الىٓام الجباجي ٖلى ع٦ىحن ؤؾاؾُحن هما:

  :الهدف -1

بي هضٝ جًٗه الضولت َب٣ا لؿُاؾتها الا٢خهاصًت، وجسخل٠ مً صولت سأزغي، ٟٞي الضو٫  ل٩ل هٓام يٍغ

بت ٦إصاة مً  ل للى٣ٟاث  ؤظلاإلاخ٣ضمت والى ٚاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ حٗخبر الًٍغ الخهى٫ ٖلى مىاعص الخمٍى

غة الخهُلت )بهخاظُت الجباثُت(.  الٗامت، ٩ٞان هٓامها الجباجي حهضٝ بلى ٞو

لى ألازو بٗض ألاػمت الا٢خهاصًت و  ً ٖو بت  1933-1929مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ؤنبذ اؾخسضام الًٍغ

ؼ  ٦إصاة لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اظخماُٖت وا٢خهاصًت. ؤما في الضو٫ الىامُت ٞان هٓامها الجباجي حهضٝ بلى حٍٗؼ

ل مكغوٖاث الخىمُت وطل٪ حصجُٗا لالصزاع والاؾدشماع باإل  ال٣ضًم ياٞت بلى هضٞها بم٩اهاث الاصزاع لخمٍى

 .اإلاخمشل في حُُٛت الى٣ٟاث

 :الىطُلت -2

بٗض جدضًض الهضٝ مً الىٓام الجباجي اإلاٗخمض مً َٝغ الضولت، ج٨ٟغ هظه ألازحرة في الىؾُلت 

 اإلاىخهجت لخد٤ُ٣ الهضٝ، والتي بضوعها جى٣ؿم بلى: 

بت(العىـس الفني ) 2-1  :الخىظُم الفني لللٍس

٣هض به ألاؾـ الٗملُت  ت الؿُاؾُت للضولت.ٍو بت ومٗضالتها خؿب الجٖز ٞالضو٫  لٟغى الًٍغ

بُت مم٨ىت ٦خىؾُ٘ هُا١  الغؤؾمالُت جسخاع الىؾاثل الٟىُت التي حؿمذ لها بخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى خهُلت يٍغ

بت ... والتي ج٩ىن ٖلى خؿاب الٗضالت الاظخماُٖت التي جدخل اإلا٩اهت ال غة الخهُلت الًٍغ شاهُت بٗض ٞو

 .الجباثُت

الضو٫ الاقترا٦ُت حؿخٗحن بالىؾاثل الٟىُت التي جم٨نها مً الخمُحز في اإلاٗاملت الجباثُت بحن ؤهىإ  بِىما

ت وبحن ؤصخاب الضزى٫ اإلاغجٟٗت واإلاىسًٟت.  ؤلاهخاط اإلاسخلٟت، بحن الؿل٘ ال٨مالُت والؿل٘ الًغوٍع

 

 

                                                           
(، ؤلانالخاث الجباثُت وصوعها في جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت في الجؼاثغ، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، 2016ٖبض الهاصي مسخاع) 1

  redistribution-fiscale-fiscaux-reformes-sociale-tlemcen.dz/bitstream/112/8775/1/justice-http://dspace.univ- جلمؿان،اإلاى٢٘ الكب٩ي

algerie.Doc.pdf-revenu إل ش الَا  .19-18: م م ،02/05/2019جاٍع

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/8775/1/justice-sociale-reformes-fiscaux-fiscale-redistribution-%20%20revenu-algerie.Doc.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/8775/1/justice-sociale-reformes-fiscaux-fiscale-redistribution-%20%20revenu-algerie.Doc.pdf
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بت(العىـس الخىظُمي ) 2-1  :الخىظُم ؤلادازي لللٍس

ُٗت اإلا٣غعة بن للٗىهغ الخىُٓمي ؤه مُت بالٛت في الىٓام الجباجي زانت م٘ حٗضص ألاخ٩ام الدكَغ

غواللىاثذ ما ًخُلب مهماث عبِ و جدهُل ًاصي بلى ح٣ٗض الىٓام ال ٖال٢اث  جباجي، ما ًخُلب جٞى

بت ًجب مغاٖاة الؿل٘ البضًلت والؿل٘ ألاؾاؾُت ، الجباثُت ج٩املُت بحن مسخل٠ ؤظؼاثه ٞٗىض ٞغى الًٍغ

ىض اؾخدضار يغاثب ظضًضة ًجب ؤن جدىاؾ٤ مً٘ىظه لالؾتهال٥ختى ال  ؾاب٣اتها لخٟاصي  ، ٖو

 وبالخالي الخٟاّ ٖلى وخضة الهضٝ للىٓام الجباجي. ،نهابُالخىا٢ًاث ما 

 مددداث جـمُم الىظام الجباجي :زاهُا

م٨ً 1هىا٥ ال٨شحر مً الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بخدضًض مالمذ الىٓام الجباجي الجُض خماص ٖلى ، ٍو الٖا

ٗالُت ؤلانالح الجباجي خحن مً اإلااقغاث في ج٣ُُم ؾالمت ٞو  2.مجمٖى

 اإلااػساث الجباثُت:  -1

بي ٞٗا٫ فُخى جاهصي ٣ُٞترح الا٢خهاصي  خماص ٖليها لخهمُم هٓام يٍغ ، ماقغاث ؤؾاؾُت ًم٨ً الٖا

  ج٨مً في:

 ماػس الدؼدذ:  1 -1

غاثب والغؾىم طاث ألاهمُت الًُٟٗت، خُض ًخدضص الىٓام الجباجي الٟٗا٫ بىظىص ٖضص مٗحن مً الً

بي  ٖخماص ٖلى ٖضص مً الًغاثب والغؾىم صون ؤن ج٩ىن لها ؤهمُت مدؿىؾت ٧لما حٗغى الا ًم٨ً لىٓام يٍغ

ت مً صون مغصوصًت لظل الؿُاؾت الجباثُت بلى الخ٣ُٗضاث، جُب٤ُ جىظب  ٪ما ًيخج بلى جىلُض الخ٩ال٠ُ ؤلاصاٍع

 الخسلو مً هظا الىٕى لخبؿُِ الىٓام الجباجي.

 ماػس دزحت جسهص اللساثب:  1-1

مً  مً ؤلاًغاصاث اهُال٢ا مً ٖضص مدضوص ؤ٦بر ل٩ُىن الىٓام الجباجي ٞٗاال البض ؤن ًىلض حجم

 مما ٌؿاهم في جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاصاعة والخىُٟظ، و٧لما ٧ان الىٓام الجباجي مغ٦ؼا ٧لما الًغاثب والغؾىم،

 ٧ان ؤ٦ثر قٟاُٞت وؾهال لإلصاعة الجباثُت.

 

 

                                                           
 .167-165 ، م م: مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه(، اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، 2003ٖبض اإلاجُض ٢ضي) 1
غ لليكغ والخىػَ٘، م2011ٖبض اإلاجُض ٢ضي ) 2  .249: ( ، صعاؾاث في ٖلم الًغاثب، الُبٗت ألاولى، صاع ظٍغ
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 ماػس الخأول:  1-2

اء الجباجي ًم٨ً  ُت اإلام٨ىت ٧ىن احؿإ الٖى بت مً ألاٖو ُت الجباثُت الٟٗلُت ٢ٍغ خٗل٤ بطا ٧اهذ ألاٖو ٍو

اصة ؤلاًغاصاث م اٖخماص مٗضالث مىسًٟت وؿبُا مً ٍػ ، ول٨ً بٌٗ الخضابحر جاصي بلى ج٣لُو ٞٗالُت ٚع

اإلاجمٗت بالىٓغ بلى ؤلام٩اهاث اإلاخاخت هدُجت مىذ ال٣غوى الجباثُت، الُٗل الجباثُت وألاهٓمت ؤلاًغاصاث 

اء الجباجي.  الخانت للخدٟحز مما ٌٗمل ٖلى جإ٧ل الٖى

 ماػس الثلل الجباجي:  1-3

حن، لظا  ًخٗل٤ هظا اإلااقغ بالش٣ل الجباجي الظي ًخدمله اإلامىلىن ؾىاء ؤ٧اهىا ؤشخام َبُُٗحن ؤو مٗىٍى

٘ الجباجي ل٩ي ال ًاصي طل٪ بلى اعجٟإ مٍٟغ جىظ ب ٖلى الضولت مغاٖاة طل٪ ٖىض ٢ُامها بخٗضًالث في الدكَغ

 .ُٞما ًخدمله اإلامىلىن مً الًغاثب

 ماػس الجهد:  1-4

بت او عؾم  ًمشل هظا اإلااقغ الجهض والؼمً اإلابظولحن مً َغ١ اإلاغا٢بحن لًمان مُاب٣ت ٧ل يٍغ

 اإلاد٣٣ت سأًٞل ٖىاثض للضولت .

 اػس الخبعُت للماطظاث الىبري:م 1-5

ًبحن هظا اإلااقغ مضي جبُٗت الخ٩ىمت إلاغصوصًت ٖضص مٗحن مً اإلااؾؿاث، بط لِـ مً الجُض ؤن 

 جخ٣لب بًغاصاث الضولت بضاللت ألاصاء اإلاالي لهظه اإلااؾؿاث.

ت ولخ٣ضًغ هظه الخبُٗت ًخم ظم٘ يغاثب ؤعباح الكغ٧اث والًغاثب ٖلى ألاعباح الهىاُٖت  والخجاٍع

ت مً ٢بل ٖكغ اإلااؾؿاث ال٨بري، زم جدضص وؿبتها بلى بظمالي الًغاثب ٖلى ؤعباح الكغ٧اث و  اإلاضٖٞى

ت.  الًغاثب ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع

  :اإلااػساث العامت -2

 مً بحن اإلااقغاث الٗامت هجض: 

ت 2-1   :ماػس الخىمُت البؼٍس

ت اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت اإلاغجبُت بضعظت جُىع وهمى ؤي صولت، و ًدؿب ٖلى  ًخ٩ىن هظا اإلااقغ مً مجمٖى

ت في ؤوػاجها الترظُدُت وهي:    ؤؾاؽ زالزت ماقغاث ؤؾاؾُت مدؿاٍو

 صلُل الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة؛ -

 لٛحن(؛صلُل الخٗلُم ) وؿبت الالخدا١ بالضعاؾت، ؤلاإلاام بال٣غاءة وال٨خابت لضي البا -
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 .صلُل الىاجج اإلادلي الخام )خهت الٟغص مً الىاجج اإلادلي الخام( -

وجخمشل ؤهمُت هظا اإلااقغ في ٧ىن ؤصاء الىٓام الجباجي ًٓهغ في جدؿً مىاعص الضولت بما ٌؿمذ بالخ٨ٟل 

ت.  باالوكٛاالث الاظخماُٖت وظىاهب الخىمُت البكٍغ

  :همى ؤلاًساداث الجباثُت 2-2

باثُت الٗاثضة للخ٩ىمت والجماٖاث اإلادلُت، ومً زم م٣اعهاتها ٢بل ؤلانالح جدؿب ؤلاًغاصاث الج

 وبٗضه.

  :معدل اللغى الجباجي 2-3

ٗخبر مً ؤهم  جي، َو ٌٗخبر الًِٛ الجباجي ماقغ للخ٣ضًغ ال٨لي للًغاثب ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الَى

ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لال٢خُاٖاث  مً زال٫ البدض ًٖاإلااقغاث ال٨مُت اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم الىٓم الجباثُت، 

جي وصون بلخا١ الًغع خضبخهُلت مم٨ىت مً صون  ؤ٦بر الجباثُت للىنى٫ بلى ار يغع في الا٢خهاص الَى

ُت اإلام٨ىت التي ًٟترى همىها م٘ الىخاثج اإلاد٣٣ت  باسأٞغاص، وطل٪ بازخُاع ألاؾٗاع اإلاالثمت، والبدض ًٖ ألاٖو

 1ٖلى نُٗض الخىمُت الا٢خهاصًت.

 :همى عدد اإلامىلحن 2-4

اء الجباجي وصٞ٘ اإلاتهغبحن بلى الامخشا٫ لل٣اهىن. بي هى جىؾُ٘ الٖى  هضٝ ؤي بنالح يٍغ

  :معدل الاطخداهت 2-5

اتها وبالخالي يغوعة  ،بن ؤلانالح الجباجي الجُض ًاصي بلى اهسٟاى مٗضالث الاؾخضاهت و ج٣لُو مؿخٍى

٤ الجباثُت. ل ًٖ ٍَغ ٤ الخمٍى ل باالؾخضاهت ًٖ ٍَغ  بخال٫ الخمٍى

 فعالُت الىظام الجباجي :زالثا

بإجها ج٨مً في الخىػَ٘ الٗاص٫ لإلًغاصاث، وبالخالي ٞان  الٟٗالُت الجباثُت  BERNARD SALANIEٌٗٝغ  

بُت التي ججٗل الضولت جدهل اإلاك٩ل الظي ٠٣ً ٖاث٤ ؤمام الٟٗالُت  الجباثُت هى البدض ًٖ اإلاٗضالث الًٍغ

اهُت الخامت للمجخم٘ ى٢ضع مم٨ً مً ؤلاًغاصاث جم٨نها مً الىنى٫ ال ؤ٦بر ٖلى  . 2الٞغ

حٗٝغ ٞٗالُت الىٓام الجباجي بمضي ٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ وجم٨حن ؤهضاٞه اإلاالُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

ي بٌٗ ألاخُان ٢ض جًخي الضولت بخد٤ُ٣ هضٝ مٗحن ٖلى خؿاب ؤزغ، ٞمشال ٢ض بك٩ل مخىاػن، بال اهه ف

                                                           
٣ُا، الٗضص  1 بي في الجؼاثغ، مجلت قما٫ بٍٞغ لي، الجؼاثغ04خمُض بىػٍضة، الًِٛ الًٍغ ، اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت ،ظامٗت خؿِبت بً بٖى

ت للمجالث الٗلمُت ، إل   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1511الجؼاثٍغ ش الَا  .282: م، 13/06/201جاٍع
2Bernard Salanie, Théorie Economique de Fiscalité, Edition Economica, France,2002, pp: 67-68. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1511
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جد٤ُ٣ هضٝ ا٢خهاصي ؤو اظخماعي، لظا جىظب ٖلى اإلاكٕغ  ؤظلجًخي الضولت بخد٤ُ٣ هضٝ مالي مً 

 1الجباجي مغاٖاة اإلاهالر الشالزت الخالُت:

 :  مـلخت الدولت -

بت مً مضازُل لخُُٛت ه٣ٟاتها اإلاسخلٟت لخد٤ُ٣ ؾُاؾتها  غه الًٍغ جخد٤٣ مهلخت الضولت بما جٞى

 الا٢خهاصًت والاظخماُٖت. 

بتمـلخت  -  : اإلايلف مً اللٍس

بت زال٫ ما ٤ خماًخه مً اإلاىاٞؿت  ج٨مً مهلخت اإلا٩ل٠ مً الًٍغ غه له في جإصًت ؤٖماله ًٖ ٍَغ جٞى

 ؤمام َمىخاجه والٗىاثض التي جد٣٣ها مً اؾدشماعاجه.الخاعظُت م٘ ٖضم ٧ىجها خاظؼا 

 :مـلخت اإلاجخمع -

بت زال٫ آلازاع الاًجابُت التي ٖنها، ٦خدؿحن الخضماث  جترجب جخد٤٣ مهلخت اإلاجخم٘ مً ٞغى الًٍغ

اهُت اإلاجخم٘ ىب ٞيها في  ،الٗمىمُت وبالخالي جد٤ُ٣ ٞع باإلياٞت بلى الخض مً بٌٗ الٗاصاث الؿِئت ٚحر اإلاٚغ

 اإلاجخم٘.  

م٨ً ٢ُاؽ ٞٗالُت الىٓام الجباجي:  2ٍو

ج٣اؽ الٟٗالُت ٖلى مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة مً ٢بل وبالخالي ج٣اؽ ب٣ضعتها ٖلى ؤلاجُان  -

 بإهضاٞه اإلاغخلُت؛

حر اخخُاظاجه اإلااص - ت واإلاالُت؛ج٣اؽ الٟٗالُت ب٣ضعجه ٖلى جٞى  ًت، البكٍغ

ت م٘ الخه - بُتج٣اؽ الٟٗالُت بم٣اعهت الخهُلت الخ٣ضًٍغ  وبالخالي: ، ُلت الٟٗلُت لال٢خُاٖاث الًٍغ

ت بُت الفعلُت/خـُلت الاكخواعاث  الخلدًٍس بت = خـُلت الاكخواعاث اللٍس  الفعالُت اإلاالُت لللٍس

 وال٨ٗـ صخُذ. ؤخضوج٩ىن الٟٗالُت ظُضة ٧لما ػاص الخانل ٖلى ال٣ؿمت ًٖ الى 

 

 

 

 
                                                           

ت والخُب٤ُ، الُبٗت ألاولى، ٖمان، م م: ، الًغاث(1996مدمض ؤبى ههاع)  .16-15ب ومداؾبتها بحن الىٍٓغ 1 
الم عخمىن) 2 (، ج٣ُُم الؿُاؾت الجباثُت بالجؼاثغ، مضازلت م٣ضمت باإلالخ٣ى الضولي للؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الىا٢٘ وألاٞا١، ٦2004ما٫ عػ٤ٍ، ؤ.بٖى

.03 ظامٗت جلمؿان،م:  
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 : كُاض فعالُت الىظام الجباجيزابعا

 1جىظض ٖضة َغ١ ل٣ُاؽ ٞٗالُت الىٓام الجباجي، ج٨مً ُٞما ًلي:

 :ألاَدافمدخل   -1

٣ بي بىاءا ٖلى مضي جد٣ُ٣ه لألهضاٝ التي جبرػ وظىصه، وفي  ،لهظا اإلاضزل اٞو ج٣اؽ ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

 َغح ٖضة حؿائالث:  ًم٨ًهظا الؿُا١ 

 ؟ما الظي جم جد٣ُ٣ه بالٟٗل مً هظه ألاهضاٝ -

بُت -  ؟ماهي الىخاثج الٟٗلُت التي خ٣٣تها مسخل٠ مهالر ؤلاصاعة الًٍغ

؟ ؤو ألاهضاٝ الٗملُت التي حٗبر ًٖ الىاجج النهاجي الظي هل جإزظ باسأهضاٝ الغؾمُت ؤي اإلاٗلً ٖنها -

بُت الٟٗلُت؟  ًغجبِ بالؿُاؾت الًٍغ

٤ُ بحن ألاه - بي؟٠ُ٦ ًم٨ً الخٞى  ضاٝ اإلاخٗاعيت للىٓام الًٍغ

 مضزل ألاهضاٝ ًإزظ، وهٓغا لخٗضص ألاهضاٝ وجًاعبها في ال٨شحر مً ألاخُان ُٞما بُنها، وصعظت ؤهمُتها

ُت، جخمشل في:   مضازُل ٖٞغ

 مدخل الهدف الظاثد: 1-1

ت  ٣هض بالهضٝ الؿاثض الهضٝ الغؾمي اإلاٗلً ٖىه والظي جم جدضًضه مً َٝغ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ٍو

بُت والظي ٌٗخبر ٦م٣ُاؽ ظُض للٟٗالُت الجباثُت.  للًغاثب مشل الخهُلت الًٍغ

 مدخل حعدد ألاَداف: 1-2

بي بلى جد٤ُ٣ ؤ٦ثر مً هضٝ في و٢ذ و  ، وفي بٌٗ ألاخُان جخٗاعى ُٞما ؤخض٢ض ٌؿعى الىٓام الًٍغ

بي ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٦ثر مً هضٝ ٦خد٤ُ٣  بُت بُنها لظل٪ ال وؿخُُ٘ ؤن ه٣ِـ ٞٗالُت الىٓام الًٍغ خهُلت يٍغ

ٟي بصاعة الًغاثب و٦ظا ز٣ت اإلا٩لٟحن، بال  غة و٦ؿب عيا مْى ؤن جد٤ُ٣ ظمُ٘ جل٪ ألاهضاٝ نٗب ٍٚؼ

م٣اؾا ظُضا للٟٗالُت الجباثُت، لظا ًخىظب ٖلى اإلاكٕغ جدضًض ألاهضاٝ  ؤخضبالخالي ال ًم٨ً اٖخباع هضٝ و و 

٤ الٓغوٝ الا٢خ   .هاصًت والاظخماُٖت الؿاثضةألا٦ثر ؤهمُت صون بهما٫ باقي ألاهضاٝ وطل٪ ٞو

 مدخل ألاَداف اإلاسخلُت: 1-3

ت مً ألاهضاٝ ٌؿعى لخد٣ُ٣ها بي مجمٖى هظه ألاهضاٝ  ،ٌٗخمض هظا اإلاضزل ٖلى ؤن للىٓام الًٍغ

لت ألا  ، ؤي اجساط الؼمً ٦مُٗاع ل٣ُاؽ ظلم٣ؿمت مً الىاخُت الؼمىُت بلى ؤهضاٝ ٢هحرة، مخىؾُت ؤو ٍَى

 ٞٗالُت الىٓام الجباجي.

                                                           
ت والخُب٤ُ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،  بي بحن الىٍٓغ .79 -77: م مهانغ مغاص، ٞٗالُت الىٓام الًٍغ 1 
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 ألاَداف الىطُوُت:مدخل  1-4

ٌٗخمض هظا اإلاضزل في ٢ُاؽ ٞٗالُت الىٓام الجباجي ٖلى بٌٗ اإلااقغاث التي جغجبِ مباقغة ب٣ُاؾها 

اث. بي، وماقغاث حؿُحر الخدهُل واإلااقغاث الخانت باإلاىاٖػ اء الًٍغ  ٦ماقغ حؿُحر الٖى

 مدخل جامحن اإلاىازد:   -2

 ٌؿدىض هظا اإلاضزل ٖلى اٞترايحن ؤؾاؾُحن هما:

خ - بي مٟخىح ًازغ ٍو  بالبِئت؛ إزغ الىٓام الًٍغ

ت في ْل اإلاخٛحراث  - حر اخخُاظاجه اإلااصًت والبكٍغ بي في ٢ضعجه ٖلى جٞى جخى٠٢ ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

 الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت اإلادُُت به.

غ٦ؼ هظا اإلاضزل ٖلى ما ًى٣ٟه الىٓام الجباجي، ٞهى ًٟترى ؤن ٩ًىن ٞٗاال بطا  غ ما ٍو اؾخُإ ؤن ًٞى

ت م٘ الاؾخسضام ألامشل لهظه اإلاىاعص وهىا٥ مً وظه اهخ٣اصا لهظا اإلاضزل  ،ًدخاط بلُه مً مىاعص ماصًت وبكٍغ

٘ الجباجيهسأهه ًغ٦ؼ ٖلى الىؾاثل الالػمت لخد٤ُ٣ الٟٗالُت وح  مل ظىاهب ؤزغي طاث ؤهمُت ٦بري ٧الدكَغ

 .والش٣اٞت الجباثُت لضي اإلا٩لٟحن

ت وعٚم ؤهمُت  غ اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ بي، بال ؤن صعظت جٞى مضزل اإلاىاعص في ٢ُاؽ ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

ضم الغقض والظي ًم٨ً بعظاٖه سأؾباب جىُٓمُت ؤو إمؿ لت وؿبُت، ٦ما ؤن اؾخسضامها ٢ض ًخه٠ بال٣هىع ٖو

 بُئُت ؤو ؾلى٦ُت.

 اإلادخل اإلاالي:  -3

بي، وطل٪ بم٣اعهت خهُلت الا٢خُاٖاث ٌٗخمض هظا اإلابضؤ ٖلى ال٣ُاؽ ال٨مي لٟٗالُت  الىٓام الًٍغ

بُت الٟٗلُت م٘ خهُلت ت الًٍغ بُت الخ٣ضًٍغ  .الا٢خُاٖاث الًٍغ

 ت: جددًاث ومعُلاث فعالُت ألاهظمت الجباثُخامظا

٣ا ؤمام ٞٗالُت الىٓام الجباجي مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى صوع وؤهمُت ثج٠٣ ٖا جدضًاثهىا٥ ٖضة 

بت في اإلاجخم٘، لظل٪  :جىظب مٗالجتها وججىبها ٢ضع ؤلام٩ان، هظ٦غ منها الًٍغ

بي:   -1  اللغى اللٍس

بت بمسخل٠ ؤهىاٖها في ؤي مجخم٘ ؾُاصي خخما بلى الخإزحر ٖلى ؾلى٥ ؤٞغاصه بما  بن ٞغى الًٍغ

ٗٝغ ؤن بت، ومً زم الؿعي للتهغب منها وجٟاصحها، َو ٌ ٢بى٫ ؤٖباء الًٍغ بت ؤو ٞع  :ب٣بى٫ جدمل الًٍغ
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بُت  طل٪ الخإزحر الظي - ًدضزه ٞغى الًغاثب اإلاسخلٟت، والظي ًسخل٠ جبٗا لدجم الا٢خُاٖاث الًٍغ

بي ٖلى الٗبىء  ٗبر الًِٛ الًٍغ بي مً ظهت ؤزغي، َو مً ظهت، ونىعة التر٦ُب الٟجي لله٩ُل الًٍغ

جي بي ٖلى الا٢خهاص الَى   1.الظي ًدضزه الا٢خُإ الًٍغ

بي بخدضًض مسخل٠ الخٛحراث وتهخم صعاؾت الًِٛ بُت، والتي  الًٍغ الىاججت ًٖ الا٢خُاٖاث الًٍغ

 ًم٨ً بصعاظها  ُٞما ًلي:

بي ٞخاصي حٛحراث مٗا٦ؿت سأهضاٝ  :حغحراث ال بزادًت - والتي جدضر هدُجت ٢هىع في الىٓام الًٍغ

بُت؛  الؿُاؾت الًٍغ

بي جد٣ُ٣ها؛ : حغحراث ملـىدة -  و ٣ًهض بها جل٪ الخٛحراث التي حهضٝ الىٓام الًٍغ

 وهي جل٪ التي جدضر جل٣اثُا ًٖ ٚحرها مً الخٛحراث اإلا٣هىصة وؤلاعاصًت.  : حغحراث جللاثُت -

بي:   -2  التهسب اللٍس

بي وتهضص  بي مً ؤهم اوكٛاالث اإلاكٕغ ٧ىجها ج٣لو مً ؤهمُت الىٓام الًٍغ حٗخبر ْاهغة التهغب الًٍغ

غ ُٞه قغوٍ ؤلازًإ ٖ، وظىصه بي ٖلى ؤن امخىإ اإلا٩ل٠ الظي جخٞى ٗٝغ التهغب الًٍغ اء بها، َو ً الٞى

 .2مؿخُٗىا في طل٪ ب٩اٞت ؤهىإ الخداًل والٛل وهي مسخلٟت ومخٗضصة

بت اإلاترجبت ٖلُه ؾىاء مً زال٫ ج٣ضًم بُاهاث  ٗٝغ ؤًًا بان ٖضم ب٢غاع اإلا٩ل٠ لىاظبه بضٞ٘ الًٍغ َو

بت، مًللت إلاهالر الًغاثب، ؤو مً زال٫ اؾخسضام وؾاثل مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت لإلٞالث مً صٞ٘ الًٍغ

بت بما بك٩ل ٦لي ؤو بك٩ل ظؼجي. اإلا٩ل٠ وبٗباعة ؤزغي ًخسلو  مً صٞ٘ الًٍغ

بي ٨ًمً في ٖضم ب٢غاع اإلا٩ل٠  ٟحن الؿاب٣حن ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن التهغب الًٍغ لُه ومً زال٫ الخٍٗغ ٖو

داث زاَئت ومًللت  بُت بضٞ٘ الًغاثب والغؾىم اإلاترجبت ٖلُه ؾىاء مً زال٫ ج٣ضًم جهٍغ لىاظباجه الًٍغ

بت بك٩ل ظؼجي  بُت، ؤو مً زال٫ اؾخٗما٫ وؾاثل ٢اهىهُت ؤو ٚحر ٢اهىهُت لإلٞالث مً صٞ٘ الًٍغ لإلصاعة الًٍغ

 ؤو ٦لي.

بي:   وهمحز بحن ق٩لحن مً التهغب الًٍغ

بي اإلاؼسوع: -  التهسب اللٍس

بي مً زال٫ الاؾخٛال٫  بي وهى ما ٌٗٝغ بالخجىب الًٍغ ٨مً مً زال٫ ٖضم اهتها٥ ال٣اهىن الًٍغ ٍو

بي، وبٗباعة ؤزغي هى الاؾخٛال٫ ال بي لخسٌُٟ وججىب الٗبء الًٍغ ٘ الًٍغ ظ٧ي للى٣اثو اإلاىظىصة في الدكَغ

                                                           
بي الجؼاثغي، وكغ وجىػَ٘ م٨خبت بً مىس ى الؿُٗض، الىاصي،الجؼاثغ، 1 بي في الىٓام الًٍغ -2010هانغ عخا٫، مهُٟى ٖىاصي، الٛل والتهغب الًٍغ

 .71-70، م م: 2011

يب خؿحن ٖىى هللا )  ت، م(2006ٍػ .174: ، ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع 2 
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بي صون ؤن ًترجب ٖلى طل٪ ؤي ٣ٖىبت ؾىاء ؤ٧اهذ  ٘ الًٍغ ألامشل للشٛغاث والامخُاػاث اإلاىظىصة في الدكَغ

 ظباثُت ؤو ظىاثُت.

بي غحر مؼسوع ) الغؽ الجباجي(: -  التهسب اللٍس

ٗٝغ ٖلى ؤهه:  ٩ىن مً زال٫ اهتها٥ ال٣اهىن الجباجي َو  ٍو

٤ بجبإ َغ١ وؤؾالُب مسالٟت  بت اإلاؿخد٣ت ٖلُه ٧لُا ؤو ظؼثُا ًٖ ٍَغ مداولت اإلا٩ل٠ ٖضم صٞ٘ الًٍغ

 .1لل٣اهىن 

ٗٝغ ٖلى  بيؤَو  .2هه ٖضم صٞ٘ ما هى مُلىب مً ٢بل ال٣اهىن الًٍغ

بي:   وهمحز بحن ق٩لحن للتهغب الًٍغ

بي - بي؛ تهغب يٍغ بي وهى ما ٌٗٝغ بالخجىب الًٍغ  بضون اهتها٥ ال٣اهىن الًٍغ

بي. - بي وهى ماٌٗٝغ بالٛل الًٍغ بي باهتها٥ ال٣اهىن الًٍغ  تهغب يٍغ

بي -3   :الاشدواج اللٍس

بي مً ؤهم الٓىاهغ التي ج٨دس ي اهخماما واؾٗا ٖلى اإلاؿخىي الضولي  حٗخبر ْاهغة الاػصواط الًٍغ

بي.ي اإلاك٨الث الؤخضو هي  ،واإلادلي غ ؤي هٓام يٍغ بت ؤو و تي جُغح ٖىض ج٣ٍغ ٣ٍهض به ٞغى هٟـ الًٍغ

ً هٟـ اإلاا٫ وفي هٟـ اإلاضة. بت مدكابهت لها ؤ٦ثر مً مغة ٖلى هٟـ الصخو ٖو  يٍغ

بي في:  3وجخمشل قغوٍ الاػصواط الًٍغ

بت؛ -  وخضة الصخو اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت؛  -  وخضة اإلااصة اإلاٟغويت ٖليها الًٍغ

بت اإلاٟغويت؛ -  وخضة الًٍغ

بت. -  وخضة الٟترة اإلاٟغوى ٖليها الًٍغ

بي مً هاخُت اإلا٩ان بلى اػصواط صازلي واػصواط صولي. م٨ً ج٣ؿُِم الاػصواط الًٍغ ٩ىن الاػصواط  ٍو ٍو

بي الضازلي صازل خضوص الضولت الى  هدُجت لخٗضص الؿلُاث اإلاالُت ؤو مً هٟـ الؿلُت ٖىضما ة خضاالًٍغ

لى هٟـ الصخو، ؤما  بت ٖو بخحن ؤو ؤ٦ثر ٖلى هٟـ اإلااصة الخايٗت للًٍغ ت يٍغ جٟغى الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

بي ما بحن  بي الضولي  ٞهى ًخم بحن صولخحن ؤو ؤ٦ثر، ٖاصة ما ٩ًىن بؿبب ٖضم الخيؿ٤ُ الًٍغ الاػصواط الًٍغ

بُت ال٣اثمت في الضو٫ ألازغي زانت الضو٫ الؾخ٣ال٫ ٧ل  ٗاث الًٍغ ٘ يغاثبها صون مغاٖاة الدكَغ صولت في حكَغ
                                                           

ىن ًدُاوي ههحرة)  ىُت والضولُت،ألاوعا١ الؼع٢اء،(، الًغاثب ال2010بٖى .169 م: َى 1 
2 Robert E.Hall et Alvin Rabushka(2009), La Flat Tax, La Révolution Fiscale, 2 Eme Edition, Les Editions du Cri, p: 38. 

.115 :، م2017مدمض َا٢ت وهضي الٗؼاوي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 3 
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بت ٖلى قغ٦ت مغ٦ؼها الغثِس ي صولت ما، ولها ٞغوٕ في صو٫  بت، ٦ٟغى يٍغ ُٞما ًخٗل٤ بإؾاؽ ٞغى الًٍغ

بت ٖلى صزل الكغ٦ت بما ٞيها صز ى٫ ٞغوٖها في ؤزغي ٞخ٣ىم الضولت التي جىظض بها اإلاغ٦ؼ الغثِس ي بٟغى يٍغ

بت ٖلى صزل  الخاعط ٧ىن الكغ٦ت جدمل ظيؿُت هظه الضولت، ٦ما ج٣ىم ٧ل صولت ٞيها ٕٞغ للكغ٦ت بٟغى يٍغ

 1الٟٕغ الظي ًماعؽ وكاَه ُٞه.

 احظاع حجم اللواع غحر السطمي:  -4

ُت والتي  حٗاوي مسخل٠ الضو٫ ؾىاء ؤ٧اهذ مخ٣ضمت ؤو هامُت مً وظىص وكاَاث زُٟت ؤو ٚحر قٖغ

وحك٩ل هظه الٓاهغة  .ي ال جسً٘ سأي هٕى مً الًغاثبَحر ال٣اهىوي والخىُٓمي وبالخالإصاثغة الخ جسغط ًٖ

الخدضي الخ٣ُ٣ي ل٨شحر مً الضو٫ الىامُت، ٧ىن وؿبت ٦بحرة مً وكاَها الا٢خهاصي زاعط مجا٫ اإلاغا٢بت، 

ها لًىابِ الؿى١ واإلاٗامالث  وحٗخبر مً ؤهم الٓىاهغ اإلا٣ُٗت لٗملُت ؤلانالح الا٢خهاصي لٗضم زًٖى

ىت الٗمىمُت مً مىاعص مالُت ٦بحرة زاعظت  ت واإلاالُت والى٣ضًت ال٣اهىهُت وما ًىجغ ٖليها مً خغمان الخٍؼ الخجاٍع

بي.  ًٖ صاثغة ؤلازًإ الًٍغ

بت  ؤلاهاز الىظسي : ثالثاإلابدث ال         لللٍس

الالػمت لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت، وحٗخبر جخٗضص وجدىٕى اإلاهاصع التي جم٨ً الضولت مً الخهى٫ ٖلى ؤلاًغاصاث 

بت مً بحن ؤهم اإلاهاصعالً  وؤصاة ٞٗالت في ًض الضولت مً جىظُه الا٢خهاص. ٍغ

بت  اإلاولب ألاول:  ماَُت اللٍس

ت مً الخهاثو التي جمحزها ًٖ باقي  بت، ل٨نها جخ٤ٟ ٖلى مجمٖى ٠ الًٍغ ل٣ض حٗضصث حٗاٍع

 الا٢خُاٖاث 

بت   ؤوال: حعٍسف اللٍس

بت، منها: ًىظض ا  لٗضًض مً الخٗاٍع٠ الخانت بالًٍغ

مبلٜ مً اإلاا٫ ج٣خُٗه الؿلُت الٗامت مً ألاٞغاص و اإلااؾؿاث ظبرا، وبهٟت جهاثُت صون ":الخعٍسف ألاول 

  2.م٣ابل، وطل٪ لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاجخم٘"

ف الثاوي اإلادلُت، بهىعة جهاثُت، ي الهُئاث الٗامت ؤخضٍٞغًت مالُت ًضٞٗها الٟغص ظبرا بلى الضولت ؤو " :الخعٍس

باء الٗامت، صون ؤن ٌٗىص بت مؿاهمت مىه في الخ٩ال٠ُ وألٖا  3."ٖلُه هٟ٘ زام م٣ابل صٞ٘ الًٍغ

                                                           
 الٗلىم في ص٦خىعاه ؤَغوخت-خالتالجؼاثغ -الىامُت البلضان في اإلاباقغ عألاظىبي الاؾدشما ٖلى الجباثُت زغالاجٟا٢ُاثؤ ،(2018) وُٗم ٖاقىعي 1.

ت، والٗلىم الدؿُحر ٖلىم الا٢خهاصًت،  .67م:  ،2018، ٢ؿىُُىت مهغي، الخمُض ٖبض ظامٗت الخجاٍع
 .89 :م (، هضي الٗؼاوي، "ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت"، صاع اإلاؿحرة، ٖمان، ألاعصن،2007مدمض َا٢ت ) 2

.11 :(، " الىظحز في اإلاالُت الٗامت"، الضاع الجامُٗت لليكغ، م2000ؾىػي ٖضلي هاقض )  3 
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ف الثا ٤  :لثالخعٍس "مؿاهمت ه٣ضًت جٟغى ٖلى اإلا٩لٟحن بها خؿب ٢ضعاتهم الدؿاهمُت، و التي ج٣ىم ًٖ ٍَغ

ل ألامىا٫ اإلا  .1"م٣ابل مدضص مً َٝغ الؿلُت الٗمىمُتهلت وبك٩ل جهاجي و صون دالؿلُت بخدٍى

ف السابع لتزم اإلامى٫ بإصائها بضون م٣ابل، جم٨ُىا للضولت مً ال٣ُام  :الخعٍس ًت بلؼامُت جدضصها الضولت ٍو "ٍٞغ

 .2بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاجخم٘"

بت : زاهُا  خـاثف اللٍس

٠ الؿاب٣ت، ًم٨ً اؾخسالم الخهاثو الخالُت  :مً زال٫ الخٗاٍع

بت فٍسلت  -1 حن، : مالُتاللٍس ؤي ؤجها ا٢خُإ مالي مً زغوة ؤو صزل ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

٧ىجها ألا٦ثر مالثمت لال٢خهاص الى٣ضي، ٟٞي الىٓم ال٣ضًمت ٧اهذ جٟغى و جدهل في نىع ُٖيُت، 

 ٧ىن الٓغوٝ آهظا٥ ٧اهذ ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخٗامل بالهىع الُٗيُت.

بت جفسق و جدفع حبرا -2 بت وا٢ٗا نٟت ؤلاظبا: اللٍس ٩ىن ؤلالؼام بضٞ٘ الًٍغ ع طاث نبٛت ٢اهىهُت، ٍو

بت. غ ٞيهم الكغوٍ اإلادضصة في ٢اهىن الًٍغ  ٖلى ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلا٩لٟحن بإصائها متى جخٞى

بت جدفع بـىزة نهاثُت -3 بت بهىعة جهاثُت، بمٗجى الضولت ال جلتزم بغصها  :اللٍس ًضٞٗىن ألاٞغاص الًٍغ

ًها بًاها، و  هظا ما ًمحزها ًٖ ال٣غى الٗام الظي جلتزم الضولت بغصه بلى اإلا٨خدبحن ُٞه، لهم ؤو حٍٗى

 ٦ما جلتزم بضٞ٘ الٟىاثض اإلاترجبت ًٖ مبلٛه.

بت جدفع بدون ملابل -4 بت صون ؤن ًدهل ٖلى هٟ٘ زام ٌٗىص ٖلُه : اللٍس ٣ًىم اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ

بت مؿاهمت مىه ٦ًٗى صازل اإلاجخم٘ في جدمل  هوخض ضٞ٘ اإلا٩ل٠ بالًٍغ م٣ابل ؤصاثه الجباثُت، ٍو

باء والخ٩ال٠ُ الٗامت.  ألٖا

بت ججبى بمىظب الخًامً الاظخماعي بحن ألاٞغاص  :ٍبت تهدف بلى جدلُم الىفع العاماللس  -5 الًٍغ

 لخد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام.

بت جمىً الدولت مً جدلُم ؤَدافها:  -6 غ اللٍس بت للضولت اإلاىعص الظي جدخاظه إلاىاظهت جٞى الًٍغ

ه٣ٟاتها و ؤٖبائها التي جد٤٣ الىٟ٘ الٗام للمجخم٘. ٦ما ؤجها جد٤٣ الخىاػن الا٢خهاصي و الاظخماعي بحن 

ىت الٗامت و خ٣ى١ ألاٞغاص.  خ٣ى١ الخٍؼ

بتزالثا  : اإلابادت العامت لللٍس

ت مً اإلاباصت ًجب ٖلى الضولت ؤزظها بٗحن الا  بت مً هىا٥ مجمٖى  ؤظلٖخباع ٖىض ٞغيها للًٍغ

جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلابخٛاة منها، وحٗخبر هظه اإلاباصت بمشابت صؾخىع ٖام يمجي جسً٘ له ألانى٫ ال٣اهىهُت 

                                                           
1 Pierre Beltrame( 1998) : La Fiscalité en France, Hachette Livre, 06 Eme Edition, p: 12. 

ت، م(2003)خامض ٖبض اإلاجُض صعاػ وآزغون 2  .15: ، مباصت اإلاالُت الٗامت، الجؼء الشاوي، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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بت، وال ًد٤ الخغوط ٖنها، ل٩ي ال ٩ًىن هىا٥ او٩ٗاؾاث ؾلبُت جخجلى في التهغب مً صٞٗها و مداولت  للًٍغ

 بًٟاء م٣اصًغها.بًجاص مسخل٠ الُغ١ وألاؾالُب لٗضم 

بت-1 بن ؤو٫ مً ناٙ هظه اإلاباصت هى الا٢خهاصي ؤصم ؾمُض في ٦خابه "  :اإلابادت الخللُدًت لفسق اللٍس

بت ،1776بدض ًٖ َبُٗت و ؤؾباب زىعة ألامم" ؾىت  ٖلى مبضؤًً هما الٗضالت ج٣ىم   الظي بحن ؤن الًٍغ

، ٞإنبدذ ٧الضؾخىع 1واإلاالثمت والا٢خهاص في الى٣ٟت، وماػا٫ ٌؿترقض بها ختى آلان في هظا اإلاجا٫ ،وال٣ُحن

جٗلها م٣بىلت لضي اإلا٩لٟحن، ٦ما ؤن  ًجب ٖلى الضولت اخترامه في ٞغى الًغاثب، ما ًس٠ٟ ز٣ل ؤٖبائها ٍو

 :خو ُٞما ًلي، والتي جخل2ؤلازال٫ بها ًشحر الكٗىع بالٓلم والخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ هظا الخ٤

ل الى٣ٟاث الٗمىمُت ٧ل خؿب ٢ضعجه : مبدؤ العدالت 1-1 ؤي ؤن ٩ًىن مىاَجي ٧ل صولت مؿاهمحن في جمٍى

الخ٩لُُٟت، ؤي ًخم جىػَ٘ الٗبء الجباجي بحن ظمُ٘ ألاشخام بدُض ج٩ىن مؿاهمت ٧ل شخو خؿب 

 م٣ضعجه اإلاالُت.

بت ٖلى الضزل ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جهاٖضي  ججؿُضا إلابضؤ الٗضالت، ٩ٞلما ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ الًٍغ

بت.  اعجٟ٘ ألاظغ ؤو الضزل ػاصث الًٍغ

و٢ض ط٦غ اصم ؾمُض " ًجب ؤن ٌؿاهمىا ٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ في جدمل ؤٖباء الضولت، جبٗا إلا٣ضعتهم 

وجبٗا لهظا ، 3اليؿبُت" و٢ض خضص هظه اإلا٣ضعة اليؿبُت للم٩لٟحن بما ًخمخٗىن به مً صزل في ْل خماًت الضولت

بت جٟغى بؿٗغ الغؤي  بت اليؿبُت ٦إؾاؽ لخد٤ُ٣ الٗضالت في ٞغى الًغاثب ٧ىن هظه الًٍغ جًٟل الًٍغ

 وؿبي وبالخالي جد٤٣ اإلاؿاواة الخؿابُت، مً زال٫ زًٕى ؤي ٧ان م٣ضاعه لىٟـ الؿٗغ الجباجي.

بت ال جخجاوب ٧لُا م٘ هظا اإلابضؤ زانت في الًغاثب ٚحر مباقغة التي ًخدمل  ل٨ً في الىا٢٘ الًٍغ

صزال، وهى ما ًدىا٢ٌ ُٞما هاصي به اإلا٨ٟغون والا٢خهاصًىن ٦أصم ؾمُض الظي صٖا  ٢لٖبئها الٟئاث ألا

اًا الضولت في ه٣ٟاث الخ٩ىمت ٧ل خؿب ؤلام٩ان جبٗا إلا٣ضعتهم الخ٩لُُٟت، ؤي وؿبت صزل  بىظىب مكاع٦ت ٖع

 .٧4ل منهم والظي ًخمخ٘ به في خماًت الضولت

ونٗىبت جدضًض اإلاىٟٗت ؤو الخضمت التي  ،ص في الخ٩ال٠ُ الٗامتولهٗىبت جدضًض مؿاهمت ٧ل ٞغ 

بت ؤمغا جد٨ُمُا ًدىافى م٘ مبضؤ الٗضالت، بال ؤن ٖلم اء اإلاالُت في الٗهغ ججٗل حُٗحن الضزل الخاي٘ للًٍغ

اء ؤو اإلااصة  الى ىالخضًض اججه بت الخهاٖضًت ٧ىجها جٟغى بيؿب جخٛحر م٘ حٛحر ٢ُمت الٖى ألازظ بالًٍغ

ىبت التي ٣ًبلها اإلاجخم٘ الخاي بت، وبالخالي جد٤٣ الٗضالت الجباثُت ل٨نها ال جدضص صعظت الخهاٖض اإلاٚغ ٗت للًٍغ

                                                           
بُت اإلا٣اعهت، الجؼء الشاوي،1972ٖلي ٖباؽ ُٖاص) ت، ،م:  ماؾؿت قباب الجامٗت، (، الىٓم الًٍغ . 39ؤلاؾ٨ىضٍع 1 

بي، مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاٟخىح، ظامٗت بنها، مهغ، م:  ٘ الًٍغ .32 ٌؿغي ؤبى الٗالء وآزغون )بضون ؾىت(، اإلاالُت الٗامت والدكَغ 2 

ٗذ اإلاذجىب )  .208صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، م:  (، اإلاالُت الٗامت،1979ٞع 3 

اث الجامُٗت، الُبٗت الشالشت، بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، م:1995خؿحن مهُٟي خؿحن)  .44 (، اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى 4 
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٤ اإلاظهب الؿُاس ي الظي  لُت ٞان ٨ٞغة الٗضالت الجباثُت جخٛحر ٞو في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت الجباثُت، ٖو

 . 1جخبىاه الضولت

بت مدضصة مبدؤ الُلحن:  1-2 ٣هض بها ؤن ج٩ىن الًٍغ بهىعة ٢اَٗت صون ؤي ٚمىى ؤو ببهام والهضٝ ٍو

 .2مً طل٪، ؤن ٩ًىن اإلا٩ل٠ مخ٣ُىا بمضي التزامه بإصائها بهىعة واضخت ال لبـ ٞيها

واإلاىاؾبت  ؤي الًغاثب ج٩ىن مدضصة بهٟت واضخت وص٣ُ٢ت وصون ٚمىى مً خُض ؤؾـ خؿابها

ت ومسخل٠ اٞت التزاماجه الجباثُ، والهضٝ مً طل٪ ؤن ٩ًىن اإلا٩ل٠ ٖلى ٖلم ب٩التي ٞغيذ ٖلى ؤؾاؾها

ٗاث اإلاالُت و . ولخد٤٣ مبضؤ ال٣ُحن ال ؤلاظغاءاث اإلاغجبُت بها الجباثُت واضخت وظلُت بض مً ويىح الدكَغ

بت صون الخباؽ  . 3ًٟهمها ٖامت اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت مخٗل٣ت بمىاُٖضها و ؤؾالُب ؤًخىظب  :مبدؤ اإلاالثمت في الدفع 1-3 ن ج٩ىن ؤخ٩ام جدهُل الًٍغ

بت ٖلُه، مشال الًغاثب ٖلى ألاظىع في و٢ذ جد هُلها مالثمت للم٩ل٠، وطل٪ لخس٠ُٟ و٢٘ صٞ٘ الًٍغ

بت الؼعاُٖت  في و٢ذ جد٤٣ ؤلاهخاط ....  الخهى٫ ٖلى ألاظغ، والًٍغ

بت مباقغة  و ًخىظب ٖلى اإلاهالر الجباثُت بجبإ ؤؾلىب مىاؾب في ٖملُت الخدهُل ٧ا٢خُإ الًٍغ

لى ؾبُل  بت مً اإلاهضع، ٖو طل٪ ألاظغ ٦دهى٫ ناخب ؤلاًغاص مباقغة ٖلى صزله الهافي بٗض زهم الًٍغ

وججضع ؤلاقاعة ؤن مبضؤ اإلاالثمت في الضٞ٘ حؿخُُ٘ الجباًت مغاٖاجه  وبالخالي يمان ٖضم تهغبه مً صٞ٘ ماٖلُه.

 بسهىم الًغاثب اإلاباقغة، ؤما الًغاثب ٚحر مباقغة ًهٗب جد٣ُ٣ه.

ما ًم٨ً  ؤ٢لًجب ؤن ج٩ىن ألامىا٫ اإلاى٣ٟت في ؾبُل جدهُل الًغاثب   :مبدؤ الاكخـاد في الىفلت 1-4

ٗجي طل٪ ؤن الضولت جسخاع ؤؾلىبا للجباًت ٩ًلٟها  ه٣ٟت مم٨ىت ختى ال ًخدمل اإلا٩ل٠  ؤ٢لؤن ج٩ىن ٖلُه، َو

اصة في ؤلاًغاصاث الٗامتٖبئا ال ج ما٫ آلُاث ما ًخىظب ٖلُه ؤن جخمحز ؤلاصاعة الجباثُت بال٨ٟاءة واؾخٗ ،٣ابله ٍػ

ضم صٞٗهم للبدض خضًشت ٧اإل  ٖالم آلالي عبدا للى٢ذ وا٢خهاصا للما٫، و بالخالي جس٠ُٟ الٗبء ٖلى اإلا٩لٟحن ٖو

بت ج٩ل٠ ظباًتها الجؼء   مً خهُلتها. ألا٦بر ًٖ ؤؾالُب للتهغب الجباجي، ٞال ٞاثضة مً يٍغ

 :ألاَداف العامت لللساثب. 2

بت ٖلى ألا  اظخماُٖت، وج٨مً ؤهضاٝ مالُت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت و ٞغاص لخد٤ُ٣ ٖضة جٟغى الًٍغ

 :ؤهم ألاهضاٝ في

 

                                                           
ضاع)  ت، م:1968مدمض صٍو .314 (، مباصت اإلاالُت الٗامت، اإلا٨خب اإلاهغي الخضًض للُباٖت واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع 1 

 .29ًغاثب، الُبٗت الغابٗت، صاع هىمت، الجؼاثغ، م: (، ا٢خهاصًاث الجباًت و ال2008مدمض ٖباؽ مدغػي) 2
 .315 (،.ؤنى٫ الًٟ اإلاالي في الا٢خهاص الٗام، صاع النهًت، بحروث، لبىان، م:1974ٖاص٫ اخمض خكِل) 3
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 الهدف اإلاالي: 2-1

باء الٗامت بت في اإلا٣ام ألاو٫ بلى جد٤ُ٣ ٚاًت مالُت وهي حُُٛت ألٖا ، وهى الهضٝ ألانلي 1تهضٝ الًٍغ

بت، ٞخ ىت الٗامت للضولت إوالشابذ للًٍغ ؤهضاٝ الؿلُاث  ؤخضمحن بًغاصاث صاثمت مً مهاصع صازلُت للخٍؼ

بت  بت)الٗامت ؤي احؿإ الًٍغ اء الًٍغ حن م٘ الخ٣لُل  (ٖو خباٍع ل٩ُىن قامال لجمُ٘ ألاشخام الُبُُٗحن والٖا

 .2مىاظهت الى٣ٟاث الٗامت ؤظلب٣ضع ؤلام٩ان مً ه٣ٟاث الجباًت، بدُض ٩ًىن ؤلاًغاص الجباجي مغجٟٗا مً 

بت ٌٗخبر بظغاء ٚحر جطخمي، مً زال٫  بت ٖلى الضزل واللجىء للًٍغ بت ٧الًٍغ جُب٤ُ ؤهىإ مُٗىت مً الًٍغ

بت ٖلى الاؾتهال٥ التي حٗمل ٖلى ٦بذ الُلب ) ٧ىن  لخ٣لُو حجم اإلاضازُل اإلاخاخت لإلهٟا١ الخام ؤو الًٍغ

 الُلب مهضع مً مهاصع الخطخم(.

ل الجباجي ٢ضعة الضولت ٖلى ؤلازًإ الجباجي ٚحر مد غها الخمٍى ضوصة بسالٝ ومً بحن اإلاؼاًا التي ًٞى

 .3ؤلانضاع الى٣ضي ؤو اللجىء بلى الا٦خخاب الٗام

٘ ألاَداف الاكخـادًت 2-2 م الا٢خهاصي، ٟٞي خالت الخطخم ًخم ٞع بت ٦إصاة في الخ٣ٍى : حؿخسضم الًٍغ

اصة  وؿب الًغاثب بُٛت امخهام ال٨خلت الى٣ضًت، وفي خالت الاه٨ماف ًخم جسٌُٟ ؤؾٗاعها م٘ ٍػ

ٟاءاث ال  . 4جباثُت لخيكُِ الاؾدشماعالخدٟحزاث وؤلٖا

بت حؿخسضم للىنى٫ بلى خالت الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٚحر مكىب بالخطخم ؤو  لُه ٞالًٍغ ٖو

 5:الاه٨ماف، باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؤزغي مشل

خباعاث مُٗىت ٞخٟٗيها مً الًغاثب ظؼثُا ؤو ٧لُا؛ -  حصجُ٘ بٌٗ ؤهىإ اإلاكغوٖاث اٖل

 ، ٧الخض مً اؾتهال٥ بٌٗ الؿل٘ ال٨مالُت؛جىظُه همِ اؾتهال٥ اإلاجخم٘ -

جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت، وطل٪ باؾخسضام الًغاثب في حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت ٦دصجُ٘ الاصزاع بةٖٟاء ألامىا٫  -

 اإلاىصٖت لضي البىى٥ ؤو ٞغى يغاثب زُٟٟت ٖليها؛ 

ىُت. -  خماًت الهىاٖاث الَى

بت ٖضة ؤهضاٝ ؾُاؾُت ٞدؿخٗمل في الضازل ٦إصاة لل٣ىي اإلاؿُُغة  ألاَداف الظُاطُت: 2-3 للًٍغ

اظخماُٖا في مىاظهت الُب٣اث الاظخماُٖت ألازغي، ٦ما حؿخٗمل ٦إصاة للؿُاؾت الخاعظُت ٧اؾخسضام الغؾىم 

                                                           
اث الجامُٗت، الُبٗت الشالشت، الجؼاثغ، م: 2007خمُض بىػٍضة)  .12(، ظباًت اإلااؾؿاث، صًىان اإلاُبٖى 1 

 .152م: (، ؤؾـ اإلاالُت الٗامت، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، 2003ُت ؤخمض )زالض الخُُب وقام 2
( ، الؿُاؾت الجباثُت ٦إصاة الهضماط الا٢خهاص الجؼاثغي في الا٢خهاص الٗالمي، ؤَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم 2012مدمض)َالبي   3

ل  .13: ، م03لجؼاثغ ىم الدؿُحر، ظامٗت االا٢خهاصًت ٖو
4 Christian Schoenauer ; Les Fondamentaux de la Fiscalité, Technique Et Applications Edition ESKA ; 6 Eme Edition ; Paris ;2006 ; p: 30. 

.12 :خمُض بىػٍضة،  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  5 
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والخ٣ى١ الجمغ٦ُت لدؿهُل ؤو الخض مً الخجاعة م٘ الضو٫، ٦ما حؿخٗمل في جد٤ُ٣ الخىاػن الجهىي ٦ؿُاؾت 

بُت لالؾدشماع  ت مً زال٫ مىذ امخُاػاث وجدٟحزاث يٍغ لجلب عئوؽ الجىىب ال٨بحر إلوٗاف اإلاىا٤َ الصخغاٍو

 .ألامىا٫ والُض الٗاملت

بت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اظخماُٖت مشل جس٠ُٟ الٗبء الجباجي : الاحخماعُت ألاَداف 2-4 ًم٨ً اؾخسضام الًٍغ

باء الٗاثلُت ال٨بحرة، ؤو بٖٟاء بٌٗ الهُإث التي ج٣ىم بسضماث اظخماُٖت مً الًغاثب، ؤو ٞغى  ٖلى طوي ألٖا

 .1يغاثب مغجٟٗت ٖلى بٌٗ الؿل٘ التي جيخج ٖنها ؤيغاع اظخماُٖت ٧اإلاكغوباث ال٨دىلُت

بت ال٣ضعة  بت جخ٩امل م٘ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت، ٞىجض ؤن للًٍغ م٘ ؤلاقاعة ٖلى ؤن ألاهضاٝ الاظخماُٖت للًٍغ

ت في اإلاخضبٖلى  جخم٘ مشلما هاصي به بٌٗ الاقترا٦ُحن، والتي جمشلذ في اللجىء للًغاثب بضال مً ار ؤزاع ظظٍع

 3:. ومً بحن جل٪ ألاهضاٝ هجض2الٗى٠  لخد٤ُ٣ مل٨ُت الضولت لىؾاثل ؤلاهخاط وحؿاوي ألاويإ الاظخماُٖت

بت جهاٖضًت ٖلى الثرواث والكغ٧اث والضزى٫  - ج٣لُل الخٟاوث بحن الضزى٫ مً زال٫ ٞغى يٍغ

 والؿل٘، وهم في الٛالب مل٪ لألٚىُاء، ما ؾُيخج ٖىه بٖاصة جىػَ٘ الضزى٫؛ 

بت ٖالُت ٖلى اإلاؿا٦ً الكاٚغة  - مٗالجت بٌٗ ألاػماث الاظخماُٖت ٧الؿ٨ً مً زال٫ مشال ٞغى يٍغ

ٞ٘ ؤصخابها بلى جإظحرها لخٟاصي صٞ٘ الًغاثب وبالخالي الخ٣لُل مً خضة ؤػمت ٧لُا ؤو ظؼثُا ما ؾُض

 الؿ٨ً؛

حصجُ٘ ؤو جدضًض اليؿل، ٟٞي الضو٫ التي حٗاوي مً ه٣و ٖضص الؿ٩ان ًخم جسٌُٟ ؤو بٖٟاء  -

بت اإلاٟغويت ٖلى ألاٞغاص لدصجُٗهم ٖلى ؤلاهجاب، ؤما الضو٫ التي حٗاوي مً اعجٟإ ٖضص  الًٍغ

 الضولت بٟغى يغاثب مغجٟٗت بك٩ل ًدىاؾب م٘ ٖضص ألاؾغة بك٩ل مخهاٖض؛الؿ٩ان ج٣ىم 

تهظًب بٌٗ الؿلى٦ُاث الاؾتهال٦ُت وطل٪ مً زال٫ مشال ٞغى يغاثب مغجٟٗت ٖلى الغؾىم  -

 الجمغ٦ُت، نى٘ وبُ٘ اإلاىخىظاث ال٨دىلُت، الخبٜ .... 

ت لفسق اللساثب  :اإلاولب الثاوي  ألاطع الىظٍس

اث ال م٨ً خهغ هظه ل٣ض ازخلٟذ هٍٓغ بت، ٍو ً الا٢خهاصًحن للًٍغ ًغاثب بازخالٝ هٓغة اإلا٨ٍٟغ

ت اإلاىٟٗت اإلاخباصلت وال٣ٗض  سُت مُٗىت، ٞىجض هٍٓغ ً ًيخمي ٧ل منهما بلى ٞترة جاٍع ً ٦بحًر اث في جُاٍع الىٍٓغ

ت الخًامً الاظخماعي وؾُاصة الضولت.   الاظخماعي، باإلياٞت لىٍٓغ

 

                                                           
ضاع)1 ت، ،م م:الا٢خهاص اإلاالي(، )(،مباصت الا٢خهاص الؿُاس ي 2003مدمض صٍو  .183-182  الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

. 104(، اإلاالُت ومباصت الا٢خهاص اإلاالي، م٨خبت جهًت الكغ١، ال٣اهغة، م: 1995باهغ ٖلخم )  2 

.177-176: م ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، م (، اإلاالُت الٗامت، صاع 2000ٖلي مدمض زلُل، ؾلُمان اخمض اللىػي )  3 
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ت اإلاىفعت اإلاخبادلت والعلد الاحخماعي  :ؤوال  هظٍس

ت زال٫ ال٣غهحن ؾاص بت ًيبجي ٖلى ؤؾاؽ الٗال٢ت بحن 19و 18ث هظه الىٍٓغ ، وجغج٨ؼ ؤن صٞ٘ الًٍغ

بت، هظه  الضولت وألاٞغاص، ؤي للضولت خ٤ في ٞغى الًغاثب ٖلى ؤؾاؽ اإلاىٟٗت التي حٗىص ٖلى صاٞ٘ الًٍغ

لى ؤؾاؽ طل٪ لى لم ج٨ً هىا٥ مىٟٗت اإلاىٟٗت مخمشلت في الاهخٟإ بسضما ث اإلاغا٤ٞ الٗامت اإلاسخلٟت، ٖو

بت ٦ما اٖخبروا ؤن اإلاىٟٗت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ ٖال٢ت  .1مد٣٣ت إلاا ٧اهذ هىا٥ حجُت ٢اهىهُت ل٣غى الًٍغ

ماعي، وطل٪ ٧ىن ن ألاشخام ٖلى اعجباٍ م٘ صولتهم ب٣ٗض يمجي ؤو مٗىىي ما ٌؿمى بال٣ٗض الاظخؤو  حٗا٢ضًت،

خه غًدخاط سأز ٧ل شخو  ، وبالخالي ٞجمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًدىاػ٫ بمىظبه ٧ل شخو ًٖ ظؼء مً خٍغ

خه.  و ؤمىاله لهالر الجماٖت، م٣ابل ؤن جامً له الجماٖت ؤمىاله وخٍغ

  2:ل٨ً هظا الخ٠ُُ٨ لم ٌؿلم مً الى٣ض ٖلى ؤؾاؽ ما ًلي

بت وم٣ضاع اإلاىٟٗت التي  -  ًدهل ٖليها الصخو؛نٗىبت جد٤ُ٣ الخىاؾب بحن مبلٜ الًٍغ

 بلؼام الُب٣اث ال٣ٟحرة بضٞ٘ يغاثب ٦بحرة م٣ابل ما ًدهلىن ٖلُه مً زضماث؛ -

 ٢ض حؿخسضم بًغاصاث الًغاثب في حؿضًض التزاماث مترجبت ٖلى ألاظُا٫ الؿاب٣ت.  -

ول٣ض ازخل٠ الٗلماء في ٦ُُٟت الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي لل٣ٗض، ٞمنهم مً ًغي ؤن ٣ٖض بُ٘ زضماث، ومىه مً 

 ؤن ٣ٖض جامحن و آزغون ًغوهه ٣ٖض قغ٦ت.  ًغاه

 :علد بُع خدماث -1

ضي هظا الخ٠ُُ٨ هجض الا٢خهاصًحن  اللظان اٖخبرا ٣ٖض بُ٘ زضماث ؤو بًجاع  ،محراهىو ادم طمُث مً مٍا

 :ؤٖما٫ للضولت، مً زال٫

  ؛للضولت خ٤ الخىؾ٘ في ٞغى ٖلى ؤ٦ثر اإلاؿخٟضًً مً الخضماث و اإلاىاٞ٘ اإلا٣ضمت -

بت - ت للمىٟٗت التي ٌؿخُٟض ٖليها اإلامى٫. ج٩ىن الًٍغ  مؿاٍو

ٗاب ٖلى هظا الخ٠ُُ٨ ؤن البض ؤن جخدمل الُب٣ت ال٣ٟحرة، ظؼء ٦بحر مً الٗبء الجباجي ٧ىجها الُب٣ت  َو

بت  ألا٦ثر اؾخٟاصة مً الخضماث التي ج٣ضمها الضولت، باإلياٞت الؾخدالت الخىاؾب والدؿاوي بحن الًٍغ

ٗاب ٖلى هظا الخ٠ُُ٨ ؤن البض ؤن جخدمل الُب٣ت  ج٣ؿُم هظه ألاظهؼة.واإلاىٟٗت، ونٗىبت جدضًض و  َو

ال٣ٟحرة، ظؼء ٦بحر مً الٗبء الجباجي ٧ىجها الُب٣ت ألا٦ثر اؾخٟاصة مً الخضماث التي جسضمها، باإلياٞت 

بت واإلاىٟٗت، ونٗىبت جدضًض و ج٣ؿُم هظه ألازحرة.   الؾخدالت الخىاؾب والدؿاوي بحن الًٍغ

                                                           
.29مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: مدمض ٖباؽ مدغػي،   1 

.74(، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت، مُبٗت الجامٗت، بٛضاص، م: 1967ٖبض الجىاص ها٠ً )  2 
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  :علد الخامحن -2

بت هي ٢ُمت الخامحن الظي مىهدظىُى ٦ُٟه اإلا٨ٟغ الٟغوس ي  غي ؤن الًٍغ في ٦خابه عوح ال٣ىاهحن، ٍو

ٌ اإلاامً للمامً له ًٖ  ًضٞٗه اإلامى٫ للضولت م٣ابل لالؾخٟاصة مً زضماتها، و جغج٨ؼ ٨ٞغة الخامحن ٖلى حٍٗى

باإلياٞت بلى ؤن مهام الضولت الخضًشت ال جىدهغ في الضٞإ و  ،الًغع الظي ًلخ٤ به وهظا الًدضر في الىا٢٘

 .1الخماًت وألامً ٣ِٞ

 : علد الؼسهت -3

٪ في قغ٦ت مؿاهمت ؤًٖائها هم ؤٞغاص الجمهىع، بسوحلي  ٦ُٟها اإلا٨ٟغ ٖلى ؤجها خهت الكٍغ

٪ بالكغ٦ت ؤن ٌؿاهم في ه٣ٟاث مجلـ ؤلاصاعة، وجخمشل هظه  ٖلى ومجلـ بصاعتها الخ٩ىمت، وجىظب ٧ل قٍغ

 :اإلاؿاهمت في الًغاثب التي جٟغيها الضولت ٖليهم، و٢ض وظهذ لهظا الاججاه ٖضة اهخ٣اصاث

اث٠ الضولت ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى اإلاهالر اإلااصًت، وبهما جخٗضي طل٪ مً زال٫ الٗال٢اث واإلاهالر  - ْو

ت؛   اإلاٗىٍى

 ً الدكبُه بحن الضولت والكغ٦ت وهظا ما ًدىافى في الىا٢٘؛٣ًىم ٖلى هٕى م -

خؿب هظا الاججاه يغوعة ؤن ج٩ىن اإلاىٟٗت التي حٗىص ٖلى الٟغص جخماش ى م٘ صعظت زغاثه وهظا ما  -

 ًسال٠ الىا٢٘ ومبضؤ الٗضالت. 

ت ال٣ٗض الاظخماعي، بال ؤجها ٦غؾذ مبضؤ يغوعة ٢ُا م مً ٧ل الاهخ٣اصاث اإلاىظهت لىٍٓغ م الضولت وبالٚغ

غ الخضماث طاث الىٟ٘  غ الخضماث التي جد٤٣ الىٟ٘ الٗام لألٞغاص مما ًٞى بةهٟا١ الخهُلت الجباثُت مما ًٞى

ُمها سأجها ؤزلذ بىاظباتها ؤ٢لالٗام لألٞغاص وبال الًد٤ لها ؤن جماعؽ الؿُاصة ٖلى ألاٞغاص اإلاىظىصًً ٖلى 

 .2هدىهم

غها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها حٗا٢ضي وهى ماال  ت اإلاىٟٗت وال٣ٗض الاظخماعي خاولذ جبًر م٨ً ال٣ى٫ ؤن هٍٓغ ٍو

غ ؾلُت  ت ؤزغي في جبًر ًدىاؾب م٘ جُىعاث وحٛحراث الٗهغ الخضًض، ماصٞ٘ الٗلماء بلى البدض ًٖ هٍٓغ

 الضولت في ٞغى الًغاثب.  

ت الخلامً الاحخماعي وطُادة الدولت : زاهُا  هظٍس

ت ٖلى ٨ٞغة ؤؾاؾُت مٟاصها ؤن اإلاىاَىحن ٌؿلمىن بًغوعة وظىص الضولت ٦ًغوعة جغج٨ ؼ هظه الىٍٓغ

لُه  بت  إيكًؾُاؾُت واظخماُٖت، ٖو بحن ألاٞغاص جًامً اظخماعي، ًلتزم بمىظبه ٧ل مىاًَ بإصاء الًٍغ

حر ٖلُه ٧ل ٖلى خؿب ٢ضعجه الخ٩لُُٟتاإلاٟغويت  اثٟها اإلاخٗضصة لخٞى ، ما ًم٨ً الضولت مً ال٣ُام بْى

                                                           
ت، م: 2004ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمي )  .24(، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع 1 

٘ اإلاالي، صاع ال٨خاب للُباٖت واليكغ، بٛضاص، م:1990َاهغ الجىابي)  . 140 (، ٖلم اإلاالُت الٗامت والدكَغ 2 
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ت مضي اؾخٟاصة ٧ل مىاًَ منها  الخضماث الٗمىمُت للجمُ٘ وهظه الخضماث ٚحر ٢ابلت للخجؼثت وال ًم٨ً مٗٞغ

م ٖضم  ،1ختى ًم٨ً مُالبخه بم٣ابل هظه الخضمت ل٨ً ٢ض ٌؿخُٟض بٌٗ ألاٞغاص مً الخضماث الٗمىمُت ٚع

 ٢ض ال ًيخٟ٘ بالخضماث ٧اإلاىاَىحن اإلا٣ُمحن بالخاعط. صٞٗه للًغاثب، ٦ما

ت الخًامً الاظخماعي هي ألا٢غب للىا٢٘ في مداولت إلًجاص ؾىض ٢اهىوي جغج٨ؼ  مما ؾب٤ هجض ؤن هٍٓغ

لى مىاَىيها في الخاعط.ؤ٢لٖلُه الضولت لبؿِ ؾلُتها ُٞما ًسو ٞغى الًغاثب ٖلى اإلا٣ُمحن في   ُمها ٖو

 ؤهىاع جلظُماث اللساثب : اإلاولب الثالث

جد٤ُ٣ مسخل٠  ؤظلمً و خُىع اليكاٍ الا٢خهاصي، لل٣ض حٗضصث ؤهىإ الًغاثب وازخلٟذ، هدُجت 

 ؤهضاٞها الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت والؿُاؾُت.

 : الخـيُف على ؤطاض هبُعت اللساثب  ؤوال

 اللساثب اإلاباػسة وغحر اإلاباػسة:  -1

بت  حهضٝ هظا الخ٣ؿُم بت اإلاباقغة والًٍغ ؤؾاؾا الىظهت الخ٣ىُت للجباًت مً زال٫ الخ٣ؿُم بحن الًٍغ

حر مباقغة، وهي: ٚحر مباقغة. بت اإلاباقغة ٚو ت اإلاالُت ٖضة مٗاًحر للخٟغ٢ت بحن الًٍغ  واٖخمضث الىٍٓغ

 اإلاعُاز اللاهىوي:  1-1

بت بىاءا ٖلى ٣ًىم هظا اإلاُٗاع ٖلى ؤؾاؽ ٖال٢ت اإلا٩ل٠ باإلصاعة الجباثُت، ٞةطا ٧ان  ٞغى الًٍغ

٢ىاثم اؾمُت ؤو ظضاو٫ جضون ٞيها ؤؾماء اإلا٩لٟحن و م٣ضاع ما ًخم صٞٗه مً يغاثب، ٞهي حٗخبر يغاثب 

 مباقغة.

بِىما ج٩ىن الًغاثب ٚحر مباقغة، بطا ٧اهذ ؤلاصاعة الجباثُت ال جخٗٝغ م٣ضما ٖلى الصخو الظي 

اث.٣ًىم بضٞ٘ الًغاثب، وبالخالي الًم٨ً جدهُل هظه ال ٤ ظضاو٫ و٦كٞى ٗاب ٖلى هظا  ًغاثب ًٖ ٍَغ َو

بت ب٨كٝى  ٣ت جدهُل الًٍغ ا، مما ًازغ و بضوجهؤؾمُت، باإلاُٗاع ؤن اإلاكٕغ الجباجي ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٛحر مً ٍَغ

بت ٚحر مباقغة، ومما ؾب٤ ٞاإلاُٗاع ال٣اهىوي ال ًم٨ً اٖخماصه وخضة للخٟغ٢ت بحن الًغاثب  ٖلى ون٠ الًٍغ

 .2حر اإلاباقغةاإلاباقغة، والًغاثب ٚ

 

 

 

                                                           
1 Delbez louis (1995), Eléments de Finances Publiques, Paris ,  P U F,  p: 37. 

ٗذ مذجىب، اإلاالُت الٗامت، صاع ؤلاقٗإ، ال٣اهغة، الجؼء الشاوي،  .65: ، م1971 ٞع 2 
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 اإلاعُاز الاكخـادي:  1-2

بت، و خؿب هظا  خباع الُاب٘ الا٢خهاصي للًٍغ بن الهضٝ مً هظا الخهي٠ُ هى ألازظ بٗحن الٖا

بت بهٟت  ٣هض به الصخو الظي ًخدمل ٖبئ الًٍغ بت ؤو اؾخ٣غاعها، ٍو ه بغاظُٗه ٖبئ الًٍغ اإلاُٗاع ٌٗٞغ

 .1ؤهُت

٢اهىها هى مً ًخدمل ٖبئها بهىعة جهاثُت ٞهي مباقغة، وحٗض ٚحر وو٤ٞ هظا اإلاُٗاع ٞان  ٧ان اإلا٩ل٠ 

، بلى ؤن حؿخ٣غ ٖىض الصخو ألازحر الظي ٣ًىم بضٞٗها ر٠ بها ٌؿخُُ٘ ه٣ل ٖبئها بلى الٛحمباقغة بطا ٧ان اإلا٩ل

ججضع ؤلاقاعة هىا ًٖ ازخالٝ م٣ضاع ه٣ل الٗبء الجباجي خؿب هٕى  (.TVAمشل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت )

بت، ٣ٞض ٩ًىن ه٣ل ٦لي للٗبئ الجباجي، ٦ما ٢ض ٩ًىن ه٣ل ظؼجي لهظا الٗبء. ا  لًٍغ

حر مباقغة ٖلى  لُه هظا اإلاُٗاع ال ًازظ به في ال٨شحر مً ألاخُان للخٟغ٢ت بحن الًغاثب اإلاباقغة ٚو ٖو

ه٣ل ٖبئها  ٖخباع ؤن في ال٨شحر مً ألاخُان ٢ض جهبذ يغاثب ٚحر مباقغة ٖباعة ًٖ يغاثب مباقغة، بطا حٗظع ب

 بلى الٛحر.

 معُاز الثباث والاطخلساز:  1-3

٣هض به مضي  بتبٍو بت ًخمحز ٞبظل٪ بطا  ،ؾخ٣غاع وزباث اإلااصة الخايٗت للًٍغ ٧ان مدل الًٍغ

الاؾخ٣غاع مشل الضزل ٞهي مباقغة، ؤما الًغاثب ٚحر مباقغة ٞهي جٟغى ٖلى وا٢٘ زام ؤو ْغفي، بالشباث و

 ٘ ؤو الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى الاؾخحراص .٧الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى بٌٗ الؿل

ٗخبر مُٗاع الشباث وؤلا  اء الجباجي ٦مُٗاع للخٟغ٢ت  ه٧ىه،ؾخ٣غاع ؤ٦ثر مُٗاع ص٢ت في الخمُحزَو ًإزظ الٖى

ً الؿاب٣حن، بال ؤن ال ًسلىا مً الى٣ض ٞمشال الًغاثب ٖلى  ،ما ًخٟاصي مسخل٠ الاهخ٣اصاث اإلاىظهت للمُٗاٍع

م مً ؤجها  بت ٚحر مباقغة التر٦ت بالٚغ بت مباقغة في ألانل ٞهي خؿب مُٗاع الشباث والاؾخ٣غاع حٗخبر يٍغ يٍغ

جضٞ٘ بمىاؾبت ٖغيُت هي بهخ٣ا٫ اإلال٨ُت باإلاحرار، وزهىنا بطا ٧ان ؾٗغها مىسًٟا بدُض ًم٨ً صٞٗها مً 

 .2الضزل

ٗخمض الباخشىن  خماص ٖلى ؤي مُٗاع بهىعة مىٟغصة، َو مما ؾب٤ وؿخسلو ؤن ال ًم٨ً الٖا

ما ؤواإلاسخهىن ٖلى اؾخسضام الًغاثب اإلاباقغة بقاعة لًغاثب الضزل، يغاثب عؤؽ اإلاا٫ و الشىعة، 

 الًغاثب ٚحر مباقغة ٞدكمل الًغاثب ٖلى الاؾتهال٥ ؤو الًغاثب الجمغ٦ُت.

 

 

                                                           
.240 :، م1975الؿُض ٖبض اإلاىلى، اإلاالُت الٗامت، مهاصع ؤلاًغاصاث واإلاحزاهُت الٗامت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اهغة،   1 

.145: (، ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث ، م2008ؾىػي ٖضلي هاقض) 2 
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والتي ؾىداو٫ جلخُهها في الجضو٫  ،باقغة الٗضًض مً اإلاؼاًا والُٗىباإلاٚحر وللًغاثب اإلاباقغة و 

 اإلاىالي: 

 مصاًا وعُىب اللساثب اإلاباػسة وغحر مباػسة:(1-1)الجدول زكم

هىع 

بت  اللٍس

 العُىب اإلاصاًا

 

 

 اللساثب

 اإلاباػسة

ها إزغ الشباث اليؿبي لخهُلتها و٢لت ج -

 بالخ٣لباث الا٢خهاصًت؛

باء سأجها جغاعي ؤ٦ثر جد٤ُ٣  - للٗضالت في جىػَ٘ ألٖا

 ٢ضعة اإلا٩لٟحن ٖلى الضٞ٘؛

باء  - حكٗغ ألاٞغاص بمؿاهمتهم اإلاباقغة في ألٖا

 الٗامت؛

 اهسٟاى ه٣ٟاث ظباًتها؛ -

جخمحز بالىيىح ٞاإلا٩ل٠ ٌٗٝغ ما ًضٞٗه  -

بت ٖلى وظه الخدضًض.  ٦ًٍغ

 قٗىع اإلا٩ل٠ بش٣لها بك٩ل مباقغ مما ًضٞٗه للتهغب منها؛ -

 مغوهتها وبالخالي نٗىبت الخد٨م في م٣ضاع خهُلتها؛ٖضم  -

جإزغ جدهُلها بؿبب بظغاءاث ظباًتها مما ًدؿبب في  -

 جإزحر جىُٟظ الؿُاؾت اإلاالُت للضولت؛

وظىص ٖال٢ت مباقغة بحن اإلا٩ل٠ وؤلاصاعة ٢ض ًاصي بلى  -

بت   بجبإ ؤؾالُب ٚحر مكغوٖت للتهغب مً صٞ٘ الًٍغ

 ٧الغقىة واإلادؿىبُت.

 

 

 

 اللساثب

غحر 

 اإلاباػسة

ٖضم قٗىع اإلا٩ل٠ بٗبئها سأجها جضزل يمً  -

 ؾٗغ الؿلٗت لظل٪ ًهٗب التهغب مىه؛

غة خهُلتها سأجها جٟغى ٖلى و٢اج٘ مخٗضصة  - ٞو

 ٧اإلهخاط، الاؾتهال٥، الاؾخحراص والخهضًغ؛

ت  - جض٤ٞ خهُلتها َىا٫ ؤًام الؿىت الؾخمغاٍع

ائها ٧االؾتهال٥؛  جىلض ٖو

سأجها جٟغى ٖىض اإلاىب٘ في ؾهىلت جدهُلها  -

 الٛالب ًضٞٗها اإلاىخج ؤو اإلاؿخىعص ٢بل اإلاؿتهل٪.

ال جغاعي مبضؤ الٗضالت سأهه ال ًىظض جىاؾب َغصي بحن  -

ما ًضٞٗه اإلا٩ل٠ وم٣ضعجه الخ٩لُُٟت، بل ٢ض ٩ًىن الخىاؾب 

ىُاء  إتها ٖلى ال٣ٟغاء مً ألٚا ٨ٖس ي مً خُض قضة َو

ت؛  زانت بطا ٞغيذ ٖلى الؿل٘ الًغوٍع

نٟت اإلاغوهت ٞيها ٢ض ج٩ىن ٖبئا زانت في ؤو٢اث  -

ال٨ؿاص، بط جىسٌٟ خهُلتها م٘ اهسٟاى مؿخىي اليكاٍ 

 الا٢خهاصي؛

الغ٢ابت ٖليها مما  ؤظلحؿخلؼم الٗضًض مً ؤلاظغاءاث مً  -

 ًاصي بلى ٖغ٢لت خغ٦ت ؤلاهخاط والخضاو٫.

 .136-134:صاع صظلت، ألاعصن، م م ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت،(2011)ؾُٗض ٖلي مدمض الٗبُضي:اإلاهضع

 

 : الخـيُف اللاثم على ؤطاض مجال جوبُم  اللساثب زاهُا

٣ا لهظا الخهي٠ُ ًخم خؿب مجا٫ جُب٤ُ الًغاثب وبالخالي الخٟغ٢ت بحن الًغاثب الخ٣ُ٣ُت  ٞو

ت.  والًغاثب الصخهُت و بحن الىخُضة و الًغاثب اإلاخىٖى
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 : ساثب الخلُلُت و اللساثب الصخـُتالل -1

بت الصخهُت الظاجُت  بت، ؤما الًٍغ بت الخ٣ُ٣ُت ٖلى ٢ُمت ؤو ٦مُت اإلااصة الخايٗت للًٍغ ج٣ىم الًٍغ

بت، ٞبٌٗ الًغاثب جدمل بالًغوعة نٟت  خباع الىيُٗت الصخهُت للم٩ل٠ بالًٍغ ٞهي جإزظ بٗحن الٖا

ت، يغاثب  بت ال٣ٗاٍع ما٫، خ٣ى١ الجماع٥، الًٍغ بطن  ٖلى الاؾتهال٥.الخ٣ُ٣ُت مشل الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

ُت مغجبُت بىظىص ؾلٗت، ماصة ؤو وكاٍ مٗحن. بِىما حٗٝغ  حؿتهضٝ الًغاثب الخ٣ُ٣ُت خالت مىيٖى

بت،  اء الًٍغ بت ؤو ٖو الًغاثب ٖلى ألاشخام بإجها الًغاثب التي ٩ًىن ٞيها ؤلاوؿان هٟؿه هى مدل الًٍغ

خُض اؾخسضمذ  ً امخال٦هم للثروة.ُم الضولت بٌٛ الىٓغ ٢ٖلبٞخٟغى ٖلى ألاشخام بد٨م وظىصهم في 

لت ٦مىعص هام إلاحزاهُت الضولت. بت لٗهىع ٍَى  :وجخسظ الًغاثب الصخهُت نىعجحن هما هظه الًٍغ

بت الفسدة البظُوت:  1- ٖلى ظمُ٘ ألاٞغاص صون جمُحز ٖلى ما ًمل٩ىن مً  ؤخضوالتي ٧اهذ جٟغى بؿٗغ و كٍس

 باإلياٞت بلى اعجٟإ ه٣ٟاث جدهُلها م٘ جؼاًض ٖضص اإلا٩لٟحن بها؛  ،ٚحر ٖاصلت ثزغواث ؤو صزى٫ لظا اٖخبر 

بت الفسدة اإلا 2- ئاثمً زالله ًخ :دزحتكٍس ب٣ت الاظخماُٖت، خؿب الُ م ج٣ؿُم ألاٞغاص بلى قغاثذ ٞو

 جدضًض ؾٗغ زام ل٩ل ٞئت.، م٘ ةرواإلاهىُت ؤو الث

 : ساثب الىخُدة و اللساثب اإلاخعددةالل -2

بت الىخُضة  هٓام مً الًغاثب للخهى٫ ٖلى ما  خضاحٗخمض ُٞه الضولت ٖلى ٞغى هٕى عثِس ي و الًٍغ

بت  ،1ًلؼمها مً مىاعص مالُت بت ٖلى الضزل ؤو ؤلاهٟا١ مشل الًٍغ ٧اسأهٓمت التي ج٣خهغ ٖلى ٞغى الًٍغ

 التي ًخسظها الىٓام الجباجي الجؼاثغي. (IFU) الجؼاُٞت الىخُضة

بت  خباع بىٓام الًٍغ بت اإلاخٗضصة جخٗل٤ بالىٓام الجباجي في بن ألازظ بٗحن الٖا اإلاىخضة ؤو هٓام الًٍغ

بت. ؤ٦بر الضولت التي جسخاع الىٓام الظي ًد٤٣ لها  ٢ضع مً ؤلاًغاصاث، م٘ الالتزام بال٣ىاٖض التي جد٨م الًٍغ

بت الىخُض ة مً زال٫ هظا الخٍٗغ٠ ًجضع بىا ط٦غ بان الىٓام الجباجي الجؼاثغي اٖخمض الاػصواظُت بحن الًٍغ

 واإلاخٗضصة.

بت اإلاىخضة عؤحهم لألؾباب الخالُت ضو هٓام الًٍغ   2:ول٣ض بغعوا مٍا

بت بم٣ضاع صزل الٟغص الؿىىي؛ -  ٧ىجها جد٤٣ مبضؤ الٗضالت العجباٍ حجم الًٍغ

 احؿامها بالؿهىلت والبؿاَت باإلياٞت الهسٟاى ج٩ال٠ُ ظباًتها م٣اعهت م٘ الًغاثب اإلاخٗضصة؛ -

حؿدبٗض ٧ل ما ًم٨ً ؤن جاصي بلُه الًغاثب اإلاخٗضصة مً ؤيغاع جٟغى في هُا١ مدضص، مما  -

 لليكاٍ الا٢خهاصي؛

                                                           
. 121ىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ، لبىان، الُبٗت ألاولى، م: (، مباصت اإلاالُت الٗامت، ميك1991مىهىع مُالص ًىوـ)  1 

ت، (،1984خامض ٖبض اإلاجُض صعاػ)  .196: م اإلاالُت الٗامت، ماؾؿت قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع 2 
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بت جبٗا لٓغوٝ وبم٩اهُاث اإلا٩ل٠.  -  ؤ٦ثر جد٣ُ٣ا للٗضالت مً خُض جضعط الًٍغ

بت الىخُضة، بال ؤجها ٚحر مٗمى٫ بها في ال٨ٟغ اإلاالي الخضًض  ل٨ثرة  م مً ؾهىلت جدهُل الًٍغ و بالٚغ

  1:ت لها، منهاالاهخ٣اصاث اإلاىظه

وبالخالي ال ًم٨نها م٣ابلت  ،٢لت خهُلتها ٧ىجها جهِب وكاَا مُٗىا ا٢خهاصًا مً ألاوكُت الا٢خهاصًت -

اصة ال٨بحرة في الى٣ٟاث الٗامت؛  الٍؼ

 اعجٟإ ؤؾٗاعها ًاصي بلى التهغب مً صٞٗها، ما ًخُلب بصاعة ظباثُت ٖالُت مً الخىُٓم وال٨ٟاءة؛ -

مٗحن مً ألاوكُت الا٢خهاصًت ٞهي بظل٪ ال جد٤٣ مبضؤ الٗضالت و مبضؤ هٓغا لٟغيها ٖلى هٕى  -

الٗمىمُت، ٖلى ٨ٖـ الًغاثب اإلاخٗضصة التي جهِب ظمُ٘ ؤوظه اليكاٍ الا٢خهاصي وبالخالي 

 جد٣ُ٣ها إلابضؤ الٗضالت الجباثُت.

ا وجىظض ؤهٓمت جخًمً يغاثب مخٗضصة جٟغى ٖلى ؤ٦ثر مً ٖىهغ مً ٖىانغ ؤلازًإ الجباجي م

ٌؿمى بإهٓمت الًغاثب اإلاخٗضصة الظي اٖخمضجه الىٓم الجباثُت الخضًشت جماقُا للخُىع الا٢خهاصي وجىٕى 

ُت الجباثُت لدكمل ٧ل  بت اإلاخٗضصة ٖلى جىٕى الًغاثب وحٗضص ألاٖو ؿدىض هٓام الًٍغ ألاوكُت الا٢خهاصًت، َو

بت الضزى٫ و٧اٞت الثر واث وألاوكُت التي ًماعؾها ألاٞغاص ؤوظه اليكاٍ الا٢خهاصي بدُض ٌكمل ٞغى الًٍغ

ما ًجٗلها ا٢غب لخد٤ُ٣ مبضؤ الٗضالت الجباثُت وجد٣ُ٣ا لألهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت مً 

غة ؤلاًغاص الٗام باٖخباعها ج٣لل مً ؾبل التهغب الجباجي وبالخالي جس٠ُٟ ٖبئها ٖلى اإلا٩ل٠ بها.  زال٫ ٞو

خمحز هٓام الًغاثب اإلاخٗضصة  2:بما ًلي ٍو

خضا٫ في ؤؾٗاعها مما ًد٤٣ مبضؤ اإلاالثمت؛ -  الٖا

بت؛  -  ج٣لُل خاالث التهغب مً صٞ٘ الًٍغ

ُت الجباثُت؛ - غة الخهُلت الجباثُت بؿبب حٗضص ألاٖو  ٞو

بت الىخُضة. -  بن وظضث ؤزُاء ٞهي جهلر بًٗها البٌٗ ٖل ٨ٖـ الًٍغ

إزظ الىٓام  الخضًض هٓام وؾِ بحن الًغاثب الىخُضة والًغاثب اإلاخٗضصة بدُض ٧ل هٓام هى  اإلااليٍو

 ج٨ملت لألزغ ٦ٟغى يغاثب ؤؾاؾُت ٖلى الضزل بلى ظاهب يغاثب ؤزغي. 

بت زالثا  : الخـيُف اللاثم على ؤطاض ظسوف وكع  اللٍس

بت بلى بت، ج٣ؿم الًٍغ بت خؿب مُٗاع ْغوٝ وي٘ الًٍغ بت جهاٖضًت. يٍغ  وؿبُت، ؤو يٍغ

                                                           
.121 :م٘، ٖمان،ألاعصن، الُبٗت ألاولى، (،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، الغيىان لليكغ والخىػ2013َٞخخي ؤخمض طًاب ٖىاص )  1 

.35 :ظاؾم الؼبُضي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م ٖبض الباؾِ ٖلي 2 
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بت اليظبُت:   -1  اللٍس

بت، لظا ٞهي جخمحز  اء ؤًا ٧اهذ اإلااصة الخايٗت للًٍغ ت مً الٖى بت ًدضصها اإلاكٕغ ٦يؿبت مئٍى هي يٍغ

وجٟغى بمٗضالث زابخت ال جخٛحر مهما حٛحر ألاؾاؽ الخاي٘  بالبؿاَت وؾهىلتها باليؿبت لإلصاعة واإلا٩ل٠،

بت، ٦مشا٫ ٖلى طل٪  بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث التي جٟغى بمٗض٫ زابذ، ل٨نها باإلا٣ابل حٗخبر ٚحر للًٍغ هجض الًٍغ

ٖاصلت ٧ىجها جخجاهل الٓغوٝ الصخهُت للم٩ل٠ وبالخالي جمشل ٖبئا ز٣ُال ٖلى ؤصخاب الضزى٫ الًُٟٗت م٘ 

بت الخهاٖضًت. ٗاث الجباثُت الخضًشت بلى ألازظ بالًٍغ  ٢لت خهُلتها، لظا اججهذ مسخل٠ الدكَغ

بت الخـاعدًت:  -2  اللٍس

ها ٖلى ؤجها حٗجي اعجٟإ اإلاٗض٫ وجؼاًضه م٘ جؼاًض حجم و٢ُمت اإلااصة الخايٗت   GAUDE METٖٞغ

بت بت التي جٟغى بمٗضالث مخهاٖضة ٧لما ػاص ألاؾاؽ الجباجي، ٞخ .1للًٍغ ٣هض بها الًٍغ غى بمٗضالث ٍٟو

وحٗخمض مٗٓم الىٓم الجباثُت اإلاٗانغة ٖلى مسخلٟت بازخالٝ ٢ُمت اإلااصة الخايٗت لها وال٨ٗـ صخُذ، 

بُا، ٦ما حؿخٗمل لخ٣لُل الخٟاوث بحن  بت الخهاٖضًت ٧ىجها جغاعي الٓغوٝ الصخهُت للم٩ل٠ يٍغ الًٍغ

 : مضازُل ألاٞغاص ومٗالجت ألاػماث الا٢خهاصًت، وجإزظ ٖضة ؤق٩ا٫

 الخـاعدًت ؤلاحمالُت:  2-1

٣ا إلا بت بلى قغاثذ ٞو  ؿخىي صزىلهم.٣ًؿم اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 : الخـاعدًت الجصثُت ) بالؼساثذ( 2-2

بت بمٗض٫  دت يٍغ بت بلى ٖضة قغاثذ ؤو ؤظؼاء، بدُض ًٟغى ٖلى ٧ل قٍغ ٣ًؿم صزل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

دت حٗامل وحٗالج بدؿب ما ًىا٣ٞها مً  لى، و٧ل قٍغ مٗحن، بدُض ًغجٟ٘ اإلاٗض٫ باعجٟإ الكغاثذ بلى ألٖا

 .2مٗض٫

بت زابعا  : الخـيُف الاكخـادي لللٍس

ًم زالزت ٞئاث مً الًغاثب وهي: بت، ٍو خباع هظا الخهي٠ُ الُاب٘ الا٢خهاصي للًٍغ  ًإزظ بٗحن الٖا

 يغاثب الضزل؛ -

 يغاثب الثروة ؛  -

 يغاثب ؤلاهٟا١. -

 

                                                           
.282(، اإلاالُت الٗامت، صاع ال٨ٟغ الٗغبُت، ال٣اهغة، م: 1977الؿُض ٖبض اإلاىلى)  1 

بت، صاع الخ٨مت لليكغ والخىػَ٘، صمك٤، ؾىعٍا، م2006ٖبض الٟخاح الٗامغي)  ت الًٍغ .120: (، الىٍٓغ 2 
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 : اللساثب على الدخل -1

ؤهم ألاصواث اإلاالُت جدخل الًغاثب ٖلى الضزل م٩اهت عثِؿُت في ألاهٓمت الجباثُت الخضًشت ٧ىجها مً 

ل الى٣ٟاث الٗامت. ام  وؤ٦ثرها مغوهت في جمٍى ول٣ض ازخل٠ ٖلماء الا٢خهاص واإلاالُت ٖلى بُٖاء حٍٗغ٠ قامل ٖو

ٗاث بحن الضو٫.للضزل إل  ه ال٨الؾُ٪ ٖلى "ؤهه مبلٜ ه٣ضي هاجج ًٖ مهضع زابذ، ٢ض  زخالٝ الدكَغ ٗٞغ َو

ٟت صوعٍت مىخٓمت و بهىعة مخجضصة  "، ؤما الخٍٗغ٠ ٩ًىن عؤؽ اإلاا٫ ؤو الٗمل ؤو جغ٦ُبتهما مٗا، به

ه اصم ؾمُض الا٢خ ولخدضًض  ". 1"مبلٜ ًم٨ً اؾتهال٦ه صون اإلاؿاؽ بغؤؽ اإلاا٫ ههؤهاصي للضزل، ٞٗٞغ

بت ٖلى الضزل ًجب الخمُحز بحن  : ألاؾاؽ الخاي٘ للًٍغ

 :الدخل ؤلاحمالي 1-1

للخ٣ضًغ الى٣ضي التي ًدهل ٖليها الصخو ٣ًهض بالضزل ؤلاظمالي ٧اٞت ال٣ُم الى٣ضًت ؤو ال٣ابلت 

 هدُجت اؾخٛالله مهضعا مً مهاصع الثروة.

 الدخل الـافي:  1-2

٣ًهض بها هٟـ ال٣ُم الى٣ضًت مسهىما منها اإلابالٜ )الخ٩ال٠ُ( التي ًخُلبها اؾخٛال٫ مهضع الضزل 

م٨ً الخٟغ٢ت بحن ه٣ٟاث  ل٩ي ًإحي بهظه ال٣ُم. بت، ٍو ٗخبر الضزل الهافي هى ألاؾاؽ الخاي٘ للًٍغ َو

ت   للخهى٫ ٖلى الضزل، تالالػمالضزل واؾخٗماالث الضزل، ٞى٣ٟاث الضزل هي ٧ل الى٣ٟاث الًغوٍع

ؤما اؾخٗماالث الضزل ٞهى ٧ل بهٟا١ ٚحر يغوعي  ٦خ٩ال٠ُ الاؾخٛال٫، الهُاهت ؤو ه٣ٟاث الامخال٥.

الصخهُت اإلاخٗضصة الالػمت ؤو في الاصزاع ٧امخىإ الصخو ًٖ اؾتهال٥ ظؼء مً صزله ؤو في ٧الى٣ٟاث 

 الاؾدشماع.

 مما ؾب٤ وؿخسلو ؤن يغاثب الضزل جخمحز:        

 ة؛ؤخضج٣ضًم اإلا٩ل٠ مهاصع صزله مغة و  -

 حؿهل ٖملُت الغبِ والخدهُل لإلصاعة الجباثُت. -

 ٦ما جىظه لها الاهخ٣اصاث الخالُت:

بت ٖلى صزىله اإلاسخلٟت؛بم٩اهُ -  ت اإلا٩ل٠ التهغب مً ؤصاء الًٍغ

بت ٚحر ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  - ٖضم الخمُحز بحن مهاصع الضزل اإلاسخلٟت مما ًجٗل الًٍغ

 الاظخماُٖت والا٢خهاصًت.

 

                                                           
بت الضزل2008ِص ي)ٖبض الباؾِ ٖلى ظاؾم الجخ  ٟاءاث مً يٍغ .155: م صاع خامض، ألاعصن، -صعاؾت م٣اعهت-(، ؤلٖا 1 
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 : اللساثب على الثروة )زؤض اإلاال( -2

ت ؤٌٗٝغ عؤؽ اإلاا٫ ٖلى  ؤو مى٣ىلت في لخٓت ػمىُت هه "مجمٕى ما ًمخل٨ه الصخو مً ؤمىا٫ ٣ٖاٍع

 .1مُٗىت، ؾىاء ٧اهذ مىخجت لضزل ؤو ٚحر مىخجت"

بت  ت ؤو اإلاى٣ىلت، وهي يٍغ بت التي جٟغى ٖلى ٧ل ما ًمخل٨ه اإلا٩ل٠ مً ألامىا٫ ال٣ٗاٍع وهي الًٍغ

ت جلج باء، وج إاؾخصىاثُت يغوٍع بت في مىاظهت ألٖا بت بطخامت خهُلتهابليها الضولت ٚع م٨ً، خمحز هظه الًٍغ  ٍو

 الخمُحز بحن ٖضة ؤهىإ يغاثب عؤؽ اإلاا٫:

بت الثروة الخللُدًت 2-1  : كٍس

بت مً الثروة هٟؿها، ؤما ٢ُمتها ُٞخم صٞٗها مً ٖاثض الثروة. اء الًٍغ  ًخ٩ىن ٖو

ادة على كُمت الثروة 2-2 بت الٍص  : كٍس

اصة في ٢ُمت الثروة ولِـ الثروة هٟؿها، و٢ض ج٩ىن جل٪  بت مً الٍؼ اء الًٍغ اصة َاعثت.ًخ٩ىن ٖو  الٍؼ

بت اطخثىاثُت  على الثروة 3.2  : كٍس

بت ٖلى الثروة بهىعة اؾخصىاثُت في خاالث الخغوب وألاػماث مما ًًُغ الضولت  جٟغى هظه الًٍغ

بت  بت مغجٟٗت اإلاٗض٫ للخهى٫ ٖلى بًغاصاث، وجخمحز هظه الًٍغ اصة في الى٣ٟاث بلى ٞغى يٍغ إلاىاظهت الٍؼ

ٞهي  ، ؤجها جهِب الثرواث وعئوؽ ألامىا٫ التي جدهل ٖليها ألاٞغاص زال٫ الخغببٛؼاعة بعاصاتها، باإلياٞت بال 

بظل٪ جد٤٣ الٗضالت الاظخماُٖت وجدض مً الخٟاوث بحن الضزى٫، ٦ما ؤجها حؿاهم في امخهام ال٣ىة الكغاثُت 

اصة الُلب ًٖ الٗغى اصة الخطخم ٖىض ٞتراث ٍػ ؾخ٣غاع وبالخالي جد٤٣ الا  ،اإلاترا٦مت التي جاصي بلى ٍػ

 .الًغوعةوال ًجب الخىؾ٘ ٞيها بال ٖىض  الا٢خهاصي، واللجىء لهظا الىٕى مً الًغاثب ٩ًىن بهٟت اؾخصىاثُت،

وعٚم طل٪ ٞان اعجٟإ مٗضلها ًضٞ٘ اإلا٩لٟحن إلاداولت الخسلو مً ٖبئها، مً زال٫ بزٟاء ٖىانغ الثروة ؤو 

ً، وهي بظل٪ حٗا٢ب اإلاضزغ واإلاؿدشمغ. بها زاعط الَى  تهٍغ

بت على الخـسفاث في الثروة 2-4  :اللٍس

 ٤ بت ٞةجها جٟغى ٖلى ٖملُت اهخ٣ا٫ الثروة بلى الىعزت، وطل٪ ًٖ ٍَغ ٣ا لهظا الك٩ل مً الًٍغ ٞو

بت هى ههِب مً التر٦ت، والىعٍض هى الظي ًضٞ٘  اء الًٍغ الىنُت ؤو الهبت ؤو ٚحرها، وفي هظه الخالت ٩ًىن ٖو

بت.  الًٍغ

                                                           
1SilemAhmed et Jean-Marie Albertini (1999) , « Lexique d’Economie »Dalloz,  p:  95. 
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 اللساثب على ؤلاهفاق:  -3

ٌٗخبر هظا الىٕى مً ؤهم الًغاثب ٚحر مباقغة ٧ىجها جهِب الضزل ٖىض جضاوله ؤو بهٟا٢ه ٖلى الؿل٘ 

وجدخل الًغاثب ٖلى ؤلاهٟا١ م٩اهت باعػة في ألاهٓمت الجباثُت اإلاسخلٟت لٛؼاعة الخهُلت  والخضماث وجضاوله.

 باثُت.الجباثُت الىاججت ٖنها ولؿهىلت ظباًتها، ولخد٣ُ٣ها إلابضؤ الٗضالت الج

 :اللساثب على الاطتهالن 3-1

جٟغى الًغاثب ٖلى الاؾتهال٥ بمىاؾبت اؾخٗما٫ الٟغص لضزله للخهى٫ ٖلى الؿل٘ والخضماث التي 

٤ مخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت  ٣ا لُبُٗت ألاهٓمت الجباثُت ٞو ًدخاظها، وجخٗضص الًغاثب ٖلى الاؾتهال٥ ٞو

م٨ً ج٣ؿُم الًغاثب حن عثِؿحنٖلى الاؾته للضولت، ٍو  :ال٥ بلى هٖى

 :اللساثب الىىعُت على الاطتهالن 3-1-1

٣ًهض بها الًغاثب التي جٟغى ٖلى اؾتهال٥ ؤهىإ مُٗىت مً الؿل٘ والخضماث وطل٪ بما لخد٤ُ٣ 

ؤٚغاى مالُت للخهى٫ ٖلى مضازُل لخُُٛت الى٣ٟاث، ؤو اظخماعي في ججىب اؾتهال٥ ؾل٘ مُٗىت ٧السجاثغ، 

ىُت(، ؤو الامخىإ مً اؾتهال٥ ؾل٘  اإلاكغوباث ال٨دىلُت، ؤو ا٢خهاصًت في حصجُ٘ اؾتهال٥ ؾل٘ مُٗىت )َو

 مُٗىت.

 :اللساثب على الخداول  3-1-2

٣ًىم الٟغص باؾتهال٥ ظؼء مً الضزل في قغاء الؿل٘ والخضماث، ؤما الجؼء اإلاخب٣ي ًضزغه 

بت ٖلى جضاو٫ واهخ٣ا٫ ألامىا٫  ؿدشمغه، وفي ٧لخا الخالخحن جٟغى يٍغ بحن ألاٞغاص.ومً ؤمشلت الًغاثب ٖلى َو

بت ٖلى الدسجُلالخضاو٫ هجض يغ   .ٍبت الُاب٘ والًٍغ

 :كساثب الوابع 3-1-2-1

بت ٖلى ٖملُاث جضاو٫ ألامىا٫ و  هخ٣الها مً شخو سأزغ، وطل٪ مً بجٟغى هظا الىٕى مً الًٍغ

٣ت ج ىٓم ال٣اهىن ٍَغ غ وزاث٤ مُٗىت ٧ال٣ٗىص والك٩ُاث والؿىضاث، ٍو دهُلها بما بله٤ َىاب٘ زال٫ جدٍغ

٤ صمٜ اإلادغع هٟؿه   .بىاؾُت زخم ؤلاصاعة اإلاسخهت بظل٪ظباثُت، ؤو ًٖ ٍَغ

بت على الدسجُل 3-1-2-2  : اللٍس

اث الى بت ٖلى الدسجُل جضٞ٘ ٖىض جىز٤ُ الخهٞغ ت للمل٨ُت إلزباث خ٤ مً اهخ٣لذ بلُه، وهي ٢لاالًٍغ

بت.ٚحر زابخت، وهي بالخالي جد٤٣ الٗضالت ٧ىجها   جدىاؾب م٘ ٢ُمت اإلاا٫ مىيٕى الًٍغ
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 الفـل:خاجمت 

ش، ولها ٖضة  بت ٖضة ؤهىإ وؤق٩ا٫ ٖبر الخاٍع ذ الًٍغ بت بخٛحر اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت، لظا ٖٞغ جخٛحر الًٍغ

ضة ٢ىاٖض ٞىُت جىٓم ظباًتها ابخضءا مً عبُها زم جهيُٟها وجدهُلها ؤزحرا. ولم  مباصت جد٨م ٞغيها ٖو

بت لخُُٛت الى٣ٟاث الخ٣لُضًت، بل ؤنبدذ  تالالػمفي الٗهغ الخضًض الخهى٫ ٖلى ألامىا٫  ٌٗض صوع الًٍغ

بُت التي ؤنبدذ جدخل م٩اهت هامت يمً  ٗالت حؿخسضم لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت الًٍغ ؤصاة هامت ٞو

 .ٖلى مسخل٠ ظىاهب الخُاة ؤزغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت للضولت، إلاا لها مً 

ت الخضابحر طاث الُاب٘ الجباجي التي حؿعى لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ  بُت مجمٖى ٦ما حٗخبر الؿُاؾت الًٍغ

الىؾاثل التي حؿخسضمها الضولت لخىظُه  ؤخضاإلاجخم٘ اإلاالُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وجمشل ؤهم 

اصة عؾم الىا٢٘ الا٢خهاصي مً ظهت ؤزغي.  اليكاَاث الا٢خهاصًت مً هاخُت وإٖل

بي او٩ٗاؽ للىٓام الا٢خهاصيول٩ىن الى ًخىظب ٖلى طل٪ يغوعة اوسجام وجىا٤ٞ ، ٓام الًٍغ

بي ؤن ٩ًىن ٖلى صعاًت  بُت م٘ الؿُاؾت الا٢خهاصًت، ٦ما ًخىظب ٖىض نُاٚت ؤي هٓام يٍغ الؿُاؾت الًٍغ

ت جامت ب٩اٞت ؤويإ ا بت إلاجخم٘ الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت و ومٗٞغ الؿُاؾُت، و٦ظا ؤهضاٝ الؿُاؾت للًٍغ

 التي ٌؿعى لخد٣ُ٣ها.

بُت الخضًشت ال حٗخمض ٖلى هٕى و  ت مً ؤهىإ الهىع  خضاوالىٓم الًٍغ مً ؤهىإ الًغاثب، بل جسخاع مجمٖى

بُت ومسخل٠  ج مخجاوـ مً الاوسجام بحن ؾُاؾتها الًٍغ الٟىُت للًغاثب ما ٌؿمذ لها بسل٤ مٍؼ

بُت ألازغي اإلاُب٣ت لخ٩ىن   ٤ُ ؤهضاٝ اإلاجخم٘.مالثمت في جد٣ ؤ٦ثر الؿُاؾاث الًٍغ

بي  ت مضي ٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞه  ؤخضوحٗخبر ٞٗالُت الىٓام الًٍغ اإلادضصاث ألاؾاؾُت إلاٗٞغ

بي ٖضة ٖىاث٤ جدض مً ٞٗالُخه وجازغ ؾلبا ٖلى صوع  الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت واإلاالُت، ٦ما للىٓام الًٍغ

بي ٞٗاال ب٣ضع ما ج٩ىن او٩ٗاؾاج بت في اإلاجخم٘، وب٣ضع ما ٩ًىن الىٓام الًٍغ  اًجابُت ٖلى هوؤهمُت الًٍغ

جي.الا٢خهاص ا  لَى
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 :جمهُد

٘ مالي لجهاػ الخ٩ىمت ٞهي جمشل ؤهم مهضع لإلًغاصاث  بت الٗىهغ ألاؾاس ي سأي حكَغ جمشل الًٍغ

 الٗامت للضولت، باإلياٞت بلى الضوع ال٨بحر الظي جاصًه في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت.

 جٟغيها الخدىالث الا٢خهاصًت،٦ما ٌٗخبر ؤلانالح في ؤي مجا٫ مً الٗملُاث اإلاؿخمغة واإلاخىانلت التي 

ت في ؾُا١  الاظخماُٖت واإلاالُت، الؿُاؾُت، ىضعط ؤلانالح الجباجي الظي باقغجه ؤلاصاعة الجباثُت الجؼاثٍغ ٍو

ىُت و الضولُت. تها الؿاخت الَى  مسخل٠ الخدىالث التي ٖٞغ

مً مىعصًً ؤؾاؾُحن هما بط جغج٨ؼ الجؼاثغ في حُُٛت بًغاصاث اإلاحزاهُت الٗامت ٖلى الجباًت التي جخ٩ىن 

ٞهي طاث ا٢خهاص ، الجباًت الٗاصًت والجباًت البترولُت، بيؿب مخٟاوجت، وباٖخباعها مً الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ

ل مىاػهتها ما ظٗلها خبِؿت ٞل٪ ؤؾٗاع  عي في جمٍى خماصها بك٩ل عثِس ي ٖلى اإلاىعص الَغ ؤخاصي الجاهب، اٖل

الٗاصًت م٩ان بخال٫ الجباًت  مً زال٫ مداولت اجُجُت اإلام٨ىت،الىِٟ، ما جُلب البدض ًٖ البضاثل ؤلاؾتر 

لخد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت وصٖم بغامج  1992ةظغاء ٖضة بغامج وبنالخاث مىظ ؾىت ب الجباًت البترولُت،

 ؤلاوٗاف الا٢خهاصي.
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 ماَُت الجباًت العادًتاإلابدث ألاول: 

في الؿى١  ؤؾٗاع البترو٫ ٦ك٠ هكاقت الا٢خهاص الجؼاثغي، ومضي جبُٗخه سأؾٗاع البترو٫ جظبظب

ل الخىمُت للجباًت البترولُت  الجباًت الٗاصًت ٦مهضع بضًل إلاداولت اخال٫، ما اؾخىظب الؿعي الضولُت لخمٍى

 الا٢خهاصًت في الجؼاثغ.

  اإلاولب ألاول: مفهىم الجباًت العادًت 

٠ الجبا  :ًت الٗاصًت ٖلى ؤجهاًم٨ً حٍٗغ

ا بهىعة صوعٍت، ٧الًغاثب والغؾىم". :الخعٍسف ألاول   1"جل٪ ؤلاًغاصاث التي جدهل ٖليها الضولت ؾىٍى

ف الثاوي: ت ألاخ٩ام التي ٣ًىم ٖليها الىٓام الجباجي و٦ظا ال٣ىاٖض التي  الخعٍس جمشل الجباًت الٗاصًت "مجمٖى

بت و   .2ؤلاصاعة الجباثُت"جىٓم الٗال٢ت بحن الخايٗحن للًٍغ

ف الثالث: حٗض الجباًت الٗاصًت زاوي ؤهم مهضع في محزاهُت الضولت بٗض الجباًت البترولُت واإلاخ٩ىهت الخعٍس

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي بت ٖلى ؤعباح   (IRG) ؤؾاؾا مً الًغاثب الٗاثضة بلى محزاهُت الضولت وهي الًٍغ والًٍغ

اثب والغؾىم ألازغي الٗاثضة بهٟت ظؼثُت بلى اإلاحزاهُت الٗامت ، بياٞت بلى طل٪ بٌٗ الًغ (IBS)الكغ٧اث

 3للضولت.

٠ الؿاب٣ت وؿخسلو ما ًلي  :مً زال٫ الخٗاٍع

و ؤجمشل الجباًت الٗاصًت مسخل٠ الًغاثب التي جدهلها الضولت مً ألاشخام ؾىاء ؤ٧اهىا َبُُٗحن  -

حن؛    مٗىٍى

حن هما الجباًت الٗاثضة إلاحزاهُت  -   ،الضولت ٧الًغاثب ٖلى الضزل بيؿبتجخ٩ىن الجباًت الٗاصًت مً هٖى

والجباًت الٗاثضة بهٟت ظؼثُت واإلاخمشلت في الٗاثضة ٖلى الجماٖاث اإلادلُت )الىالًت، البلضًت(  %100   

ت ) (TAP)٧الًغاثب ٖلى اليكاٍ اإلانهي   (.TFوالًغاثب ٖلى اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 

 

 

                                                           
ت،م1999مجضي مدمض قهاب)1  .117 :(، الا٢خهاص اإلاالي، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاه في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة،2012بلىفي ٖبض الخ٨ُم ) 2  (، جغقُض هٓام الجباًت ال٣ٗاٍع

إل جاع  biskra.dz/10/-http://thesis.univاإلاى٢٘ الكب٩ي  .32: ، م09/06/2019ٍش الَا
الم) 3 بي ٖلى حٗبئت ؤلاًغاصاث الٗامت في الجؼاثغ، اإلااجمغ الضولي بٗىىان ج٣ُُم ؤزاع بغامج الاؾدشماع والىمى 2013ولهي بٖى (، ؤزغ الٟؿاص الًٍغ

 .05 :، الجؼاثغ،م1، ظامٗت ؾ2013٠ُُماعؽ  12-11ىمي ً 2014-2001الا٢خهاصي زال٫ الٟترة 

 

http://thesis.univ-biskra.dz/10/%20تاريخ%20الاطلاع%2009/06/2019
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 اإلاولب الثاوي: مىىهاث الجباًت العادًت ومياهتها 

 ًم٨ً خهغ م٩ىهاث الجباًت الٗاصًت في الجؼاثغ ُٞما ًلي: 

 ؤوال: اللساثب اإلاباػسة 

وهي الًغاثب والغؾىم التي حؿتهضٝ الضزل، وبالخالي ال ٌؿخُُ٘ صاٞٗها ه٣ل ٖبئها لصخو آزغ، خُض 

بت ٖلى الضزل ٧ىجها  اء، ول٩ي ًخد٤٣ طل٪ جىظب جٟغى هظه الًٍغ مىعص مالي ٦شحر الخهُلت ومخجضص الٖى

م الى٣ضي، صوعي ومىخٓم باإلياٞت زباث وصوام اإلاهضع.  غ الكغوٍ الخالُت ؤن ٩ًىن الضزل ٢ابل للخ٣ٍى جٞى

 وجى٣ؿم الًغاثب اإلاباقغة بلى:

بت على الدخل ؤلاحمالي:  -1  اللٍس

ت وخُضة ٖلى صزل خؿب اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و  بت ؾىٍى الغؾىم اإلامازلت جاؾـ يٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظماليى بألاشخام الُبُُٗحن حؿم بت ٖلى الضزل الهافي ، الًٍغ وجٟغى هظه الًٍغ

بت  .1ؤلاظمالي للم٩ل٠ بالًٍغ

بت في ٧ل ؾىت ا ٧اسأظىع ٖلى ألاعباح التي ًد٣٣ها اإلا٩ل٠ حؿخد٤ الًٍغ ، ماٖضا اإلاضازُل اإلادهلت قهٍغ

٣ا إلاا ًدضصه ال٣اهىن، بدُض ًخ٩ىن طل٪ الغبذ مً ا ٞو  2: ٞهي ج٣خُ٘ مً ؤظىعهم قهٍغ

 ؛ؤعباح مهىُت -

حر مبيُت، ٦ما جىو ٖلُه اإلااصة  - مً ٢اهىن  42ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت مً بًجاع اإلال٨ُاث اإلابيُت ٚو

 ؛الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت

 ؛ٖاثضاث عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت -

ت.اإلاغجباث وألا  - ٕى الٗمٍغ  ظىع واإلاٗاقاث والٍغ

بت على ؤزباح الؼسواث: -2  اللٍس

ت التي ؤز٣لذ ٧اهل  بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٦بضًل للًٍغ ظاءث الًٍغ

في خالت جد٤ُ٣  ىاإلااؾؿاث، خُض ٧اهذ جٟغى ٖلى ظمُ٘ وخضاث اإلااؾؿت، والتي جضٞٗها اإلااؾؿاث خت

بت ابخضءا مً ٢اهىن  ت ٖلى ؤؾاؽ ؤن بٌٗ الىخضاث جد٤٣ ؤعباخا، و٢ض ؤؾؿذ هظه الًٍغ زؿاعة مغ٦ٍؼ

 :والتي جٟغى ٖلى مجمٕى ألاعباح التي جد٤٣ مً َٝغ 1991اإلاالُت 

غيها باؾخصىاء قغ٧اث ألاشخام بال بطا ازخاعث طل٪ -   ؛٧ل الكغ٧اث مهما ٧ان ق٩لها ٚو

                                                           
ت الٗامت للًغاثب، اإلااصة  1  .17 : ، م2015مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، لؿىت  01وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
ت الٗامت للًغاثب، اإلااصة  2  . 17 : ، م2015مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، لؿىت  02وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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 ؛ والاجداصاث الخابٗت لها الكغ٧اث الخٗاوهُت -

 ؛اإلااؾؿاث والهُئاث طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي  -

 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة. 12الكغ٧اث التي جىجؼ الٗملُاث واإلاىخىظاث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  -

بت حصافُت وخُدة:  -3  كٍس

ٞان جاؾـ ، 2016 اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لؿىت م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب 282اؾدىاصا بلى اإلااصة 

بت ٖلى الضزل ؤلاظ بت ظؼاُٞت وخُضة جدل مدل الًٍغ بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اثيٍغ وحُٛي ، مالي والًٍغ

اصة ٖليهما الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت والغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي.  ٍػ

 السطم على اليؼان العلازي: -4

حر اإلابيُت اإلاىظىصة  جي، وهي عؾىم ًٟغى الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى اإلال٨ُاث اإلابيُت ٚو ٞى١ التراب الَى

" ًاؾـ عؾم مً الًغاثب اإلاباقغة ٞاهه 248صة مدهلت لٟاثضة البلضًاث صون ؾىاها. ٞدؿب اإلاا

٣ٖاعي ٖلى اإلال٨ُت اإلابيُت، مهما ج٨ً ويُٗتها ال٣اهىهُت، اإلاىظىصة ٞى١ التراب الىَجي، باؾخصىاء جل٪ 

بت نغاخت "  .1اإلاٟٗاة مً الًٍغ

اء "ًاؾـ عؾم ٣ٖاعي ؾىىي ٖلى اإلال٨ُاث ٚحر اإلابيُت بجمُ٘ ؤهىاٖها، باؾخصىجىوٞهي  261ؤما اإلااصة 

بت  ".جل٪ اإلاُٟٗت نغاخت مً الًٍغ

ت ال٣ىاٖض الجباثُت اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث التي جُغؤ  ومً زال٫ هو اإلااصجحن الؿاب٣خحن وؿخيخج بإجها مجمٖى

 ٖلى ال٣ٗاع ب٩ل ؤهىاٖه.  

 زطم الخوهحر: -5

٘ ال٣ماماث اإلاجزلُتفي البلضًاث التي حكخٛل ًُٞب٤ عؾم الخُهحر  ، ًخدمل الغؾم يها مهلخت ٞع

خم بٖٟاء اإلال٨ُاث ٚحر ؤ اإلاؿخإظغ الظي ًم٨ً اإلاؿخُٟضة مً ن ٩ًل٠ م٘ اإلاال٪ بضٞ٘ الغؾم بهٟت جًامىُت ٍو

٘ ال٣مامت  اإلاجزلُت مً ٖضم صٞٗه. زضماث ٞع

 :السطم على اليؼان اإلانهي -6

بمىظب   %2لُٗىى الىٓام الؿاب٤، ٣ٞض زٌٟ الغؾم بلى  1996ظاهٟي جإؾـ هظا الغؾم في ؤو٫ 

ما٫ ًد٣٣ه في الجؼاثغ 2001( مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 06اإلااصة ) ، ٌؿخد٤ الغؾم بهضص ع٢م ألٖا

بت الظًً ًماعؾىن وكاَا جسً٘ ؤع  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، في نى٠اإلا٩لٟىن بالًٍغ ألاعباح  باخه للًٍغ

                                                           
  ٢.2015اهىن اإلاالُت لؿىت مً 04مٗضلت بمىظب اإلااصة 1
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بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، ٚحر اهه حؿدشجى مً مجا٫ جُب٤ُ الغؾم، مضازُل ألاشخام اإلاهىُت  ؤو للًٍغ

حن ؤو الكغ٧اث التي جس  .ً٘ ؤًًا للغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهيالُبُُٗحن الىاججت ًٖ اؾخٛال٫ ألاشخام اإلاٗىٍى

 اللساثب غحر اإلاباػسة :زاهُا

ىت الضولت  ؤشخام بٗض ه٣ل ٖبئها بلى ٚحرهم ٩ُٞىن بمشابت هي الًغاثب التي ًخىلى صٞٗها بلى زٍؼ

وؾُاء بحن مً ًخدملها والضولت، ٦ظل٪ حٗٝغ ٖلى ؤجها يغاثب جٟغى ٖىض ال٣ُام بٗملُت الاؾتهال٥ لؿلٗت 

ما ؤو الاؾخٟاصة مً زضمت مُٗىت، ُٞخدملها اإلاؿتهل٪ ألازحر، و جخ٩ىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة مً الغؾىم ٖلى 

ما٫ و الغؾم بت ال ع٢م ألٖا ما٫ جدخىي ؤؾاؾا ٖلى يٍغ ؾم غ الضازلي ٖلى الاؾتهال٥، ٞالغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

والغؾم الىخُض ؤلاظمالي  TUGPالتي ٖىيذ الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط TVA ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

 .TUGPSٖلى جإصًت الخضماث 

 السطم على اللُمت اإلالافت: -1

والتي ٖىيذ الغؾم الىخُض ؤلاظمالي  1991اإلاالُت لؿىت جم اؾخدضار هظا الغؾم بمىظب ٢اهىن 

 .  TUGPSو الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جإصًت الخضماث  TUGPٖلى الاهخاط

 حدوي جلظُم اللساثب بلى مباػسة وغحر مباػسة اإلاولب الثالث:

م مً ازخالٝ مسخص ي اإلاالُت الٗامت ٖلى مُٗاع مٗحن للخٟغ٢ت بحن الًغاثب اإلاباقغة حر  بالٚغ ٚو

٤ ما ًليؤاإلاباقغة، بال  ُىبه ٞو  1:هه ٌٗخبر مً بحن ؤهم الخ٣ؿُماث، بال ؤن ل٩ل هٕى مؼاًاه ٖو

 مً خُث مدي زباث الخـُلت: -1

ت م٣اعهت بالًغاثب ٚحر مباقغة اإلاٟغويت ٖلى و٢اج٘  جخمحز الًغاثب اإلاباقغة بصباث خهُلتها الؿىٍى

التي جخه٠ باؾخمغاع وؿبي ٦ٟىاثض الؿىضاث وألاظىع، جدضر ٧ل ًىم، ٧ىجها جٟغى ٖلى الثرواث والضزى٫ 

اث مخ٣ُٗت ٢ض ً  .٣ىم بها ألاٞغاص ؤو ال٣ًىمىن بهاٖلى ٨ٖـ الًغاثب ٚحر مباقغة التي جٟغى ٖلى جهٞغ

 :مً خُث مسوهت الخـُلت -2

اصة  ُت الضولتبمغوهت الخهُلت مضي ام٩اه٣ًهض  خهُلت الًغاثب اطا اخخاظذ لظل٪ في ْغوٝ مُٗىت، ٍػ

م٨ً  حر مباقغة،ٍو اصة خهُلت ٦ال مً الًغاثب اإلاباقغة ٚو ٘ ؤؾٗاع الًغاثب اإلاباقغة، ؤما باليؿبت  ٍػ بٞغ

٘ ٢ُمت الؿل٘ الاؾتهال٦ُت التي جٟغى ٖليها.  للًغاثب ٚحر مباقغة ٞخ٣ىم بٞغ

                                                           
حر مباقغة،مجلت صٞاجغ ا٢خهاصًت،2015قُٗب ي٠ُ ) 1 ان ٖاقىع، الجلٟت،الٗضص  (، ظضوي ج٣ؿُم الًغاثب بلى مباقغة ٚو ، مخاخت ٖلى 5ظامٗت ٍػ

ت للمجالث الٗلمُت ، إل   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51958 اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا -234، م م : 13/05/2019جاٍع

235. 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51958
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  :مً خُث الاكخـاد في هفلاث الخدـُل -3

ٟحن إلاغا٢بت الى٢اج٘ باليؿبت ل لًغاثب ٚحر مباقغة ٞهي جدخاط بلى ه٣ٟاث ٦شحرة إلاا ًخُلبه مً مْى

بت. اث التي جٟغى ٖلى ؤؾاؾها الًٍغ  والخهٞغ

ؤما الًغاثب اإلاباقغة ٞهي جخمحز ب٣لت ه٣ٟاث جدهُلها لؿهىلت جهيُٟها وجدهُلها ٧ىجها ال جدخاط بلى ٖضص 

ٟحن لخ٣ضًغها.   ٦بحر مً اإلاْى

  :جدلُم العدالتمً خُث  -4

جٟغى الًغاثب اإلاباقغة ٖلى الضزل ؤو عؤؽ اإلاا٫، ول٩ي جد٤٣ الٗضالت ال بض ؤن ًإزظ اإلاكٕغ 

خباعاث الصخهُت للم٩ل٠. بت الٖا بِىما الًغاثب ٚحر مباقغة الجغاعي الٓغوٝ الصخهُت للم٩ل٠  بالًٍغ

 بها، لظا حٗخبر يغاثب ٚحر ٖاصلت. ٧ىجها جٟغى ٖلى الجمُ٘ صون جمُحز ما ًمشل ٖبئا بياُٞا ٖلى اإلا٩لٟحن

  :مً خُث الىعي الجباجي -5

ل الى٣ٟاث الٗمىمُت ما ٌٗؼػ الش٣ت بِىه وبحن  ٌكٗغ اإلا٩ل٠ بالًغاثب اإلاباقغة بإهه ٌؿاهم في جمٍى

اإلا٩ل٠ ال ٌكٗغ بها سأجها جضٞ٘ ؤؾاؾا  نٞا ،الضولت، ؤما الًغاثب ٚحر مباقغة ٞل٩ىجها جٟغى ٖلى ؤلاهٟا١

جحن واإلاؿخىعصًً، زم ٣ًىمىن بى٣ل ٖبئها بلى اإلاؿتهل٪ مباقغة، والظي ٣ًىم بضوعه بضٞٗها بىاؾُت اإلاىخ

 ٦1جؼء مً ؾٗغ  الؿلٗت ؤو الخضمت.

 ؤلاؿالخاث الجباثُت في الجصاثس :اإلابدث الثاوي

بن مؿاع ؤلانالح الجباجي الظي قٕغ ُٞه حهضٝ بلى بيٟاء الٗهغهت والٟٗالُت ٖلى اإلاىٓىمت الجباثُت 

جُت ونىال بلى اؾخسالٝ الجباًت البترولُت با ت بهىعة جضٍع  .لجباًت الٗاصًتالجؼاثٍغ

 هوؤَداف اإلاولب ألاول: دوافع ؤلاؿالح الجباجي

 :وؤهضاٝ ؤلانالح الجباجي ُٞما ًليج٨مً صواٞ٘ 

 ؤوال: دوافع ؤلاؿالح الجباجي

الجباجي الؿاب٤ الظي لم ٌؿاًغ حٗىص ؤؾباب ؤلانالح الجباجي بلى الى٣اثو اإلاىظىصة في الىٓام 

م٨ً بصعاط صواٞ٘ ؤلانالح الجباجي الظي اه  1992خهجخه الجؼاثغ ؾىت اإلاخُلباث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ٍو

 :ُٞما ًلي

 

 
                                                           

 .139 (، ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، م:2008ؾىػي ٖضلي هاقض)1
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 :1986ألاشمت البترولُت لظىت  -1

ل اإلاحزاهُت الٗامت بك٩ل ٦بحر ٖلى بًغاصاث الجباًت البترولُت، وبخضهىع  ؤؾٗاع حٗخمض الجؼاثغ في جمٍى

اهسًٟذ وؿبت بًغاصاث الجباًت البترولُت بلى بظمالي بًغاصاث الضولت، خُض ونلذ بلى  1986البترو٫ ؾىت 

. ما ؤصي بلى اجهُاع 19811ؾىت  %٧66اهذ حك٩ل وؿبت  ؤن، بٗض 1987 ؾىت %26.06و ،1986ؾىت  28.56%

 خاص إلاىاعص الضولت، وبغوػ ٖضة مكا٧ل ؾُاؾُت، ا٢خهاصًت واظخماُٖت.

بي ظضًض مغن مؿخ٣ل ًٖ ؤؾٗاع البترو٫. ما  جُلب البدض ًٖ هٓام يٍغ

 :جفش ى ظاَسحي الغؽ والتهسب الجباجي -2

مً صواٞ٘ ؤلانالح  الجباجي هجض اعجٟإ ْاهغحي الٛل والتهغب الجباجي، خُض ٢ضعث مبالٜ التهغب 

ا وهى مبلٜ ضخم ظضا، بطا ما ٢ىعن ب 5بدىالي  1989الجباجي ؾىت  الىاجج الضازلي ؤلاظمالي في ملُاع صوالع ؾىٍى

 .2ملُاع صوالع 52طل٪ الى٢ذ، ؤًً ٧ان خىالي 

٘ مً خضة الٛل الجباجي ما ًلي  3: ومما ؾاهم في ٞع

بت جمـ ؤمىالهم الخانت صون م٣ابل، ما  - ه٣و الىعي الجباجي لضي اإلا٩لٟحن م٘ اٖخ٣اصهم ؤن الًٍغ

بت؛ ًضٞٗهم بلى اؾخٗما٫ ٧اٞت الُغ١ والىؾاثل اإلام٨ىت للتهغب  مً الًٍغ

بت للتهغب منها. - ٘ الجباجي الظي ٌؿخٛله اإلا٩ل٠ بالًٍغ  وظىص سٛغاث في الدكَغ

 :كعف ؤداء ؤلادازة الجباثُت -3

بك٩ل ٦بحر ٖلى بهسٟاى الخهُلت  ؤزغ جمحز ؤصاء ؤلاصاعة الجباثُت بال٠ًٗ وه٣و الٟٗالُت، ما 

ٗىص طل٪ بلى   4:الجباثُت، َو

 :عدم هفاءة ؤلاهازاث الجباثُت 3-1

ٟى ؤلاصاعة  ؤ٦بر جد٤ُ٣بن  بي مم٨ً مغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمضي ٦ٟاءة وجد٨م وجُب٤ُ مْى مغصوص يٍغ

اعاث الجباثُت ٧اهذ حٗاوي مً:  الجباثُت للىهىم الجباثُت، بال ؤن ؤلَا

خماص ٖليهم في حٗبئت ؤلاًغاصاث؛ - غ الخبرة الىاؾٗت لإلَاعاث في اإلاجا٫ الجباجي ختى ًم٨ً الٖا  ٖضم جٞى

ٟي بصاعة الًغاثب؛جضوي اإلاؿ -  خىي الخٗلُمي إلاْى

                                                           
جي خى٫ الؿُاؾت الجباثُت في ألالُٟت الشالشت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٦2003ما٫ عػ٤ٍ) 1 (، ٞاعؽ مؿضوع، ج٣ُُم بنالح الىٓام الجباجي اإلالخ٣ى الَى

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، م:  .163 ٖو
2Youcef Deboub(1995), Les Nouveaux Mécanismes Economiques en Algerie, OPU, Algérie, p: 103. 

بي في الجؼاثغ للٟترة 3  .39-38م م:  ، ميكىعاث البٛضاصي، الغوٍبت،2003-1992هانغ مغاص، ؤلانالح الًٍغ
بي" خالت الىٓام الغ٢ابي الجؼاثغي" عؾالت ماظؿخحر) ٚحر ميكىعة(، اإلاضعؾت الٗلُا (2001)ِٖس ى بغا١  4 ، صوع الغ٢ابت الجباثُت في مداعبت الٛل الًٍغ

 . 36: خجاعة، الجؼاثغ،ملل
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اعاث ختى جضٞٗهم بلى بج٣ان الٗمل وجبٗضهم ًٖ الغقىة. -  اوٗضام الدصجُ٘ والخدٟحز لهاجه ؤلَا

  :هلف الىطاثل اإلاادًت 3-2

بن ه٣و الىؾاثل اإلااصًت ٧ان له جإزحر ؾلبي ٖلى ٦ٟاءة ؤصاء ؤلاصاعة الجباثُت، وبالخالي ه٣و الخهُلت 

 :وجمحزث بما ًليالجباثُت، 

حرها -  ؛ه٣و لىاػم اإلا٩اجب مً ججهحزاث ٚو

الم آلالي مما ؤصي بلى  - نٗىبت ؤصاء اإلاهمت اإلاى٧لت اٞخ٣اع بصاعة الًغاثب للخ٣ىُاث الخضًشت مشل ؤلٖا

 ؛بليهم

ملُت ؤلانالح. -  اوٗضام وؾاثل الى٣ل، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بخضزالث مهالر الخٟخِل ٖو

  :كعف العدالت الجباثُت -4

خطر طل٪ مً زال٫ الٗىانغ الخالُت  1:جمحز الىٓام الجباجي ب٠ًٗ الٗضالت الجباثُت، ٍو

٣ت الا٢خُإ مً اإلاهضع م٣خهغة ٣ِٞ ٖلى بٌٗ اإلاضازُل، ما هخج ٖىه ؤن اإلاضازُل التي  - ٍَغ

٣ت جىٗضم ٞيها ٞغم التهغب الجباجي ٨ٖـ اإلاضازُل ألازغي التي جب٣ى لها بم٩اهُت  جسً٘ لهظه الٍُغ

 ب الجباجي.التهغ 

حٛلب َاب٘ اإلاٗض٫ اليؿبي ولِـ الخهاٖضي في الًغاثب اإلاباقغة، ما ال ًغاعي حجم الضزل، ٧ىن  -

اث الضزل، ما ًترجب ٖلُه بجخاٝ في الضزى٫ الًُٟٗت  ًٟغى بىٟـ اليؿبت ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

ي ٖضم واإلادضوصة التي جخدمل ٢ضعا ٦بحرا مً الًغاثب، ؤي ُٚاب الٗضالت الغاؾُت و مً ظهت ؤزغ 

بت ٖلى الضزل هجض ٣ِٞ ٖلى ٞئت  هوظىص ٖضالت مً هاخُت اإلادخىي، ؤي ما ًضزل في خؿاب الًٍغ

ما٫ الخغة، ؤي ُٚاب الٗضالت ألا٣ُٞت  .2الغواجب وألاظىع  والحكمل ٞىاثض عؤؽ اإلاا٫ والضزل مً ألٖا

ُت للىيُٗت الٗامت للم٩ل٠، وبالخالي ابخٗاصها ًٖ اإلا٣ - اًِـ الٗاصلت ٖضم مغاٖاة الًغاثب الىٖى

 لٟغى الًغاثب.

  :اخخالل الهُيل الجباجي -5

جمحز اله٩ُل الجباجي باالزخال٫ وطل٪ عاظ٘ بهُمىت بٌٗ الًغاثب، وبالخالي وظىص ؤي زلل بهظه 

 الًغاثب ًم٨ً ؤن ًى٨ٗـ ؾلبا ٖل الخهُلت ؤلاظمالُت للًغاثب.

                                                           
بي في الجؼاثغ وؤزغه ٖلى اإلااؾؿت والخدٍغٌ الاؾدشماعي،1997مغاص هانغ) 1 عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميكىعة( ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت  (، ؤلانالح الًٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، م  . 115 :ٖو
بي، ؾلؿلت 2003هاجي الخىوس ي)2 ذ، م: ظؿغ الخىمُت، الٗضص الشالض ٖكغ، (، ؾُاؾاث ؤلانالح الًٍغ  .07 اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ، ال٩ٍى
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وجمحز اله٩ُل الجباجي بهُمىت الًغاثب ٚحر مباقغة هٓغا لؿهىلت جدهُلها، ٨ٖـ الًغاثب اإلاباقغة 

 .هِب الٟغص مً الضزل و ؾىء جىػَٗهخهُلتها  هٓغا الهسٟاى ه جخمحز  ب٧٠ًٗالضزل التي 

جباجي ؾىت باإلياٞت بلى اعجٟإ الًِٛ الجباجي هدُجت حٗضص الًغاثب واعجٟإ مٗضالتها، ٣ٞض ٢ضع الًِٛ ال

 45.6.1%ؽ ٧ل الا٢خُاٖاث الجباثُت بمٗض٫ مدؿىبا ٖلى ؤؾا 1986

ت  -6   :زلل العبء الجباجي على اإلااطظت الجصاثٍس

ت مً زال٫ حٗضص الًغاثب واعجٟإ مٗضالتها م٣اعهت  اصة الٗبء الجباجي ٖلى الكغ٧اث الجؼاثٍغ بن ٍػ

بت لبٌٗ الضو٫   صازلُا وزاعظُا.ؤٖا١ مً ٢ضعة جىاٞؿها  ،م٘ مٗضالث الًٍغ

والتي جمدىعث خى٫ مسخل٠ اإلاٗضالث  1988ؿىت لومً زال٫ الضعاؾت التي ؤظغاها نىضو١ الى٣ض الضولي 

الجباثُت اإلاٟغويت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث لبٌٗ الضو٫ منها الجؼاثغ، ؤوضخذ الٟاع١ ال٨بحر اإلاٟغوى ٖلى 

ت.  الكغ٧اث الجؼاثٍغ

بت ٖلى ؤعبا :(02-01)الجدول زكم  1988ؿىت لح الكغ٧اث في بٌٗ الضو٫ مٗض٫ الًٍغ

بت البلدان  %ملازهت باإلاعدل اإلاوبم في الجصاثس %معدل اللٍس

 / 55 الجصاثس

 5.5 49.5 اإلاغسب

 17 38 جىوع

 15 40 مـس

ىُت  21 34 الىالًاث ألامٍس

واهُا  20 35 بٍس

 9 46 جسهُا

 .28 :، ؾذهٍس في الجصاثس، مسحع طبماإلاـدز: هاؿس مساد، ؤلاؿالح الجباجي 

ت، خُض  ومً زال٫ الجضو٫ ًخجلى الٗبء الجباجي ال٨بحر التي ٧اهذ حٗاوي مىه اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 .% 21بلى %  5.5جغاوح ٞاع١ مٗض٫ ؤلازًإ مً 

ما٫ مىظ ؾىت  باإلياٞت ر ؤخض، الظي 1991 ؾىت الى ٚاًت1962بلى جُىع مٗض٫ الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

م ؤن اإلاؿتهل٪ هى الظي ًخدمل ؤٖباء الغؾىم، بال ؤن ؤٖباء الغؾم يِٛ  ىت اإلااؾؿاث، بالٚغ ٦بحر ٖلى زٍؼ

 .2ٖلى جإصًت الخضماث ال ًم٨ً اؾترظاٖه

 

 

 

                                                           
1F.M.I «La Reforme Fiscale en Algérie, Contribution a La Réflexion», Rapport de F.M.I,1988 , p:  06. 

بي وؤزاعه ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت،2010مدمىص ظمام)2 ت ص٦خىعاه صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت خؤَغو صعاؾت خالت الجؼاثغ،  (، الىٓام الًٍغ

إل http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/310اإلاى٢٘ الكب٩ي مىخىعي، ٢ؿىُُىت، ش الَا  .108 م: 12/04/2019جاٍع

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/310
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ما٫  :(02-02)جدول زكمال  1991-1962 زال٫ الٟترة جُىع الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 

 اإلاعدالث

 على جإدًت الخدماث السطم الىخُد السطم الىخُد ؤلاحمالي على ؤلاهخاج

1962 1991 1962 1991 

 08 04 10 06 %اإلاعدل اإلاخفم

 1 06 25 12.5 %اإلاعدل العادي

 50 15 40 22.5 %عفاإلاعدل اإلالا

اإلاهضع: مدمىص ظمام، الىٓام الجباجي وؤزاعه ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت، ؤَغوخت ص٦خىعاه صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت 

 .108 : ، م2010-٢2009ؿىُُىت، مىخىعي 

 

 :عدم فعالُت الخىافص الجباثُت في جىحُه الاطدثماز -7
 

ٟاء الجباجي بؾ٣اٍ خ٤ الضولت ًٖ بٌٗ اإلا٩لٟحن في مبلٜ الًغاثب الىاظب الؿضاص م٣ابل  ٌٗخبر ؤلٖا

جىظُه اإلااؾؿاث هدى الاؾدشماعاث اإلاىخجت  ؤظلوطل٪ مً  .التزامهم بمماعؾت وكاٍ مٗحن في ْغوٝ مُٗىت

لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٗامت للؿُاؾت الا٢خهاصًت، ل٨ً الخىاٞؼ الجباثُت اإلاىظىصة في الىٓام الجباجي الؿاب٤ لم 

ىت الضولت. باإلياٞت بلى ٖضم جىاػن ٢ُإ  جد٤٣ جل٪ ألاهضاٝ، بل اؾخٗملذ للتهغب الجباجي الظي ؤجه٪ زٍؼ

ضم الخىا جيالاؾدشماع ٖو . هظا ما جُلب بصزا٫ خىاٞؼ ظضًضة جد٤٣  1ػن الجٛغافي للماؾؿاث ٖبر التراب الَى

٤ ؤلانالح الجباجي الجضًض.  هظا الٛغى ًٖ ٍَغ
 

 :حعلد وعدم اطخلساز الىظام الجباجي -8

ػاصث مً ح٣ُٗض الىٓام الجباجي ونٗبذ  حٗضص وجىٕى مٗضالث الًغاثب وازخالٝ مىاُٖض جدهُلها،

اث بُنهما.في جُب٣ُه   والخد٨م ُٞه مً َٝغ بصاعة الًغاثب واإلااؾؿت مٗا، ألامغ الظي ؤصي بلى ٦ثرة اإلاىاٖػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بي في الجؼاثغ  1  .34-30 م: ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م2003-1992هانغ مغاص، ؤلانالح الًٍغ



 الجباًت العادًت في الجصاثس:الثانيالفصل 

 55 

 

 . 19921والجضو٫ الخالي ًبحن مٗضالث الًغاثب التي ٧اهذ مٟغويت ٢بل ؤلانالح لؿىت

 1991: معدالث اللساثب كبل ؤلاؿالح الجباجي لظىت (02-03)الجدول زكم 

بت  %  اإلاعدل اللٍس

 اللساثب اإلاباػسة

ت بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع  الًٍغ

ت بت ٖلى ألاعباح ٚحر الخجاٍع  الًٍغ

بت الخ٨مُلُت ٖلى الضزل  الًٍغ

بت ٖلى بًغاصاث الضًىن والىصاج٘ وال٨ٟاالث  الًٍغ

 اإلاؿاهمت الىخُضة الٟالخُت

بت ٖلى الغواجب وألاظىع   الًٍغ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  الًٍغ

 الجؼافيالضٞ٘ 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ ٚحر الخجاعي 

 الغؾىم اإلامازلت الخانت

 الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى ألامال٥ اإلابيُت

 عؾم الؿُاعاث الؿُاخُت

 عؾم زام ٖلى جىُٓم الخٟل

 

 

 عؾم زام ٖلى مل٨ُت ال٣ىاعب الؿُاخُت

ت  عؾم زام ٖلى ؤلا٢اماث الشاهٍى

 اإلاباقغةالًغاثب ٚحر 

 ما٫  الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط 

  الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جإصًت

 الخضماث

الًغاثب اإلاباقغة ٖلى ؤلاؾتهال٥ )ال٨دى٫، 

ً، الظهب، الًٟت و  ذ، البجًز الخبٜ، ال٨بًر

 البالجحن(

 

  55لكغ٧اث ألامىا٫ 

 ظضو٫ لألشخام الُبُُٗحن

25  

 ظضو٫ جهاٖضي

18  

04 

 خؿب ظضو٫ جهاٖضي

 30ؾىىاث  9و 6للمضة مابحن 

  40ؾىىاث  6و 3للمضة مابحن 

 50ؾىىاث  03مً  ؤ٢ل

06 

2.55 

6.05 

40 

مغ الؿُاعة  ظضو٫ خؿب ٢ىة ٖو

10 

صط لل٣ىاعب التي َا٢تها  500-

 بغمُل 492

صط لل٣ىاعب التي جٟى١  10000-

 بغمُل 20َا٢تها 

 خؿب ظضو٫ جهاٖضي

 80و 7 مٗضالث جترواح بحن10 

و  02مٗضالث جترواح بحن   08

30 

 

 خؿب ظضو٫ جهاٖضي

 .20 :، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م2003-1992اإلاهضع: هانغ مغاص ؤلانالخالجباجي في الجؼاثغ للٟترة 

 

 

                                                           
بي في الجؼاثغ 1  .34-30 ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م:2003-1992هانغ مغاص، ؤلانالح الًٍغ
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  :الظُاق الدولي-9

تها الؿاخت الضولُت ؾاهمذ في صٞ٘ الجؼاثغ  نالح هٓامها الجباجي، ومً بحن إل مسخل٠ الخدىالث التي ٖٞغ

   1:ؤهم جل٪ الٗىامل

الظي اؾخضعى حُٛحر الىٓام  ألامغ جىظه مٗٓم الضو٫ هدى ا٢خهاص الؿى١ بٗض اجهُاع الىٓام الاقترا٧ي،  -

بت  ألاظىبيالجباجي الؿاثض بىٓام مغن و٢اصع ٖلى اؾخ٣ُاب الاؾدشماع  اإلاباقغ، واؾخسضام الًٍغ

 ٧ىؾُلت للخإزحر في الٓغوٝ الا٢خهاصًت؛

هدى الخ٨خل الا٢خهاصي بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والظي ٧ان ًخُلب جيؿ٤ُ آلالُاث الاججاه اإلاتزاًض  -

 الا٢خهاصًت لهظه الضو٫؛

 .جإزحر الٗىإلات ٖلى ه٩ُلت الا٢خهاص الٗالمي هدُجت الشىعة الٗلمُت الخ٨ىىلىظُت -

  :الخيامل الاكخـادي اإلاغازبي -10

ذ الجؼاثغ في مؿعى ب٢امت ج٨خل بجداص مٛاعب ُٟٞغي  17ٖلى اجٟا٢ُت مغا٦ل في  بالخى٢ُ٘ ياهسَغ

، وهٓغا إلاا ٌؿخلؼمه ب٢امت اجداص مٛاعبي مً جيؿ٤ُ للؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، ومنها الؿُاؾت 1989

ٖلما بإن  .الجباثُت ٧ان البض للجؼاثغ ؤن ج٣ىم بةنالح هٓامها الجباجي لُخماش ى ومخُلباث ب٢امت هظا ؤلاجداص

، 1986الضو٫ اإلاٛاعبُت ألازغي ٢ض ٢امذ بةنالح هٓمها الجباثُت، ٟٞي اإلاٛغب جم بنالح الىٓام الجباجي ؾىت 

لُت ؾىت  ذ جُب٤ُ ؤلانالح الجباجي في ظٍى ، و٧ان ًهب ؤلانالح الظي ٢امذ به 1988ؤما جىوـ ٞٗٞغ

 .2ضوليالضولخان في ؾُا١ ؤلانالخاث اإلاىاصي بها مً ٢بل نىضو١ الى٣ض ال

 :جىامي دوز اإلااطظاث اإلاالُت الدولُت -11

مكغوٕ ؤلانالح  للمداٞٓت ٖلى الخىاػن الٗالمي، ويٗذ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت في اإلاجا٫ الجباجي

  3:ٖلى ؤن ًخًمً ما ًلي

خم في هٟـ الى٢ذ جد٤ُ٣ - بت وزٌٟ مٗضالتها ختى ًخم جٟاصي مكا٧ل التهغب الجباجي ٍو اء الًٍغ جىؾُ٘ ٖو

 لٗضالت الجباثُت؛ا

 بصعاط الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت؛-

                                                           
ت للٗلىم ال٢1997٣ضي ٖبض اإلاجُض)1 اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، (، ألاػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ووا٢٘ صو٫ الٗالم الشالض، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .446-445، الجؼاثغ،م م: 35الجؼء
 .148 ٢اش ي ًىؾ٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: -2
بي الجصاثسي في الفترة (، "٢1995ضي ٖبض اإلاجُض)-3 بت في ظل الخغحراث الدولُت: دزاطت خالت الىظام اللٍس ل باللٍس "، 1995-1988فعالُت الخمٍى

 .139-138 م الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ، م م: ؤَغوخت ص٦خىعاه صولت في الٗلى 
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ام سأن بنالح ألاظؼاء مىٗؼلت ًٖ بًٗها ًم٨ً ؤال جاصي بلى - يغوعة بنالح الىٓام الجباجي بك٩ل ميؿ٤ ٖو

 بلٙى الىخاثج اإلاخىزاة؛ 

 جدؿحن ؤصاء ؤلاصاعة الجباثُت؛  -

 جىا٢ٌ؛  ٖضم اإلابالٛت والخىؾُ٘ في ألاهضاٝ سأهه ؾُاصي بلى بغوػ  -

 .مغاٖاة الٓغوٝ اإلادلُت والخاعظُت ٖىض ب٢غاع الىٓام الجباجي -

 الجباجي زاهُا: ؤَداف ؤلاؿالح 

بت صوعا ظضًضا إلاىا٦بت الىٓام الا٢خهاصي الجضًض والخسلو  حهضٝ ؤلانالح الجباجي بلى ؤن جلٗب الًٍغ

 د٣ُ٣ها في:مً مؿاوت ومكا٧ل الىٓام الجباجي الؿاب٤، وج٨مً ؤهم ألاهضاٝ اإلاغاص ج

  :جبظُى الىظام الجباجي -1

حهضٝ ؤلانالح الجباجي لخبؿُِ الىٓام الجباجي ؾىاء في ه٩ُل الىٓام الجباجي، خُض جم بلٛاء 

ُت في  مسخل٠ الًغاثب التي ٧اهذ م٣ٗضة م٘ ججمُ٘ مسخل٠ ألاهىإ التي لها هٟـ ألاهضاٝ وهٟـ ألاٖو

بت و  التي ٖىيذ الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط TVA ؾخدضار الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ةة، ٦ؤخضيٍغ

TUGP  والغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جإصًت الخضماثTUGPS ، ت ٧اإلاؿاهمت وبلٛاء ٖضة يغاثب ٚحر يغوٍع

 . 1CUAالىخُضة الٟالخُت

  :جخفُف العبئ الجباجي -2

الًغوعي جس٠ُٟ مً ؤهم مؿاوت الىٓام الجباجي الؿاب٤ ز٣ل ٖبئه ٖلى اإلااؾؿت، لظا ؤنبذ مً 

ً ماؾؿاث ضالث الجباثُت، ٧ىن جس٠ُٟ الٗبء طل٪ الٗبء مً زال٫ جسٌُٟ اإلاٗ الجباجي ٌصج٘ ٖلى ج٩ٍى

ظغاءاث حؿمذ بخس٠ُٟ الٗبء الجباجي لهالر اإلااؾؿاث ابخضءا مً ٢اهىن اإلاالُت بظضًضة، و٢ض جم اجساط 

 :، والتي جخمشل في الٗىانغ الخالُت1989

بت ٖلى - ت جسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ م٘   %50بلى % 55للكغ٧اث مً    BICألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع

 ؛%30بصزا٫ مٗض٫ مسٌٟ لألعباح اإلاٗاص اؾدشماعها ٣ًضع ب 

ت الىدُجت ٖلى مؿخىي ماؾؿت ألام مً  - بت ٖلى  ؤظلمغ٦ٍؼ  ؛BICبزًاٖها للًٍغ

بت -  ؛ٖلى ٖملُاث الخىاػ٫ بحن الىخضاث  TAICٖضم ٞغى يٍغ

 جُب٤ُ الاهخال٥ اإلاخىا٢و واإلاخهاٖض.بجاهب الاهخال٥ الخُي  -

 

 

                                                           
 .1991اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1990صٌؿمبر  31اإلاىا٤ٞ  1411ظماصي الشاهُت  14اإلااعر في  36-90مً ٢اهىن  20اإلااصة 1
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 :مدازبت ظاَسحي الغؽ والتهسب الجباجي -3

اإلاكا٧ل التي ٖاوى و ٌٗاوي منها الىٓام الجباجي، خُض ًاصي بلى  ؤخضٌٗخبر الٛل والتهغب الجباجي 

الجباثُت، وللخس٠ُٟ مً خضة هظه الٓاهغة، ٢ام اإلاكٕغ  خهُلخهبيٗاٝ مغصوص طل٪ الىٓام وه٣و في 

عي، وجمشلذ في الٗىانغ الخالُت: بُت طاث البٗض ؤلاصاعي والدكَغ  1الجؼاثغي بةنالخاث يٍغ

 ؛بوكاء يغاثب بؿُُت وواضخت ٌؿهل مخابٗتها -

 ؛بظباع اإلا٩لٟحن بمؿ٪ صٞاجغ مىخٓمت ًم٨ً مغا٢بتها في ٧ل و٢ذ -

الم آلالي في  - بُا اؾخٗما٫ ؤلٖا وي٘ بُا٢ت جغ٢ُم لجمُ٘ اإلا٩لٟحن، بدُض هجض ل٩ل م٩ل٠ ع٢ما يٍغ

ت ٧ل ما ًغبُه باإلاجا٫ الجباجيخضاو  م حٗضص ؤوكُخه، ما ٌؿهل مٗٞغ  ؛ا ٚع

كُاث الًغاثب ٚحر مباقغة في مٟدكُاث مىٟغصة، ما ٟدبصماط ٧ل مً مٟدكُاث الًغاثب اإلاباقغة وم -

بؿِ ٖملُت مخابٗت حؿُحر اإلالٟاث الج  ؛باثُتٌؿهل ٍو

 ؛لٟٗالُتها في مداعبت التهغب والٛل الجباجي لُت جُب٤ُ ج٣ىُت الا٢خُإ مً اإلاهضع آجىؾُ٘  -

عبِ بٌٗ ؤلاصاعاث ألازغي بةصاعة الًغاثب، ٧الخيؿ٤ُ م٘ بصاعة الجماع٥ ومخابٗت اإلاٗلىماث الخانت  -

 باإلا٩لٟحن الظًً ٌؿخىعصون الؿل٘ مً الخاعط.

 :جدلُم العدالت الاحخماعُت -4

ضالت لىٓام  بغػ اهخماماثؤحٗخبر الٗضالت الجباثُت مً  ظباجي ؾخاصي المدالت اإلاكٕغ الجباجي، ٧ىن اٖل

مً زال٫ الٗضالت الجباثُت ٨ًدؿب الىٓام الجباجي هجاخه و  ى اؾخٟدا٫ ْاهغة التهغب الجباجي،بل

خط بت مً زال٫ الخىػَ٘ الٗاص٫ للٗبء الجباجي، ٍو ر طل٪ مً زال٫ ومهضا٢ُاجه لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 2:ؤلاظغاءاث الخالُت

جي ألاصوى اإلاًمىن ) - بت ٖلى الٟئاث التي ٣ًل صزلها ًٖ ألاظغ الَى ٟاء مً الًٍغ ( SNMGؤلٖا

 باإلياٞت لألشخام اإلاٗى٢حن؛ 

م مً بٌٗ ؤلاجخاٝ الظي ًهِب بٌٗ  - بت الخهاٖضًت بالكغاثذ بالٚغ الخىؾ٘ في اؾخٗما٫ الًٍغ

 الكغاثذ ٞيها بال ؤجها جب٣ى ؤ٦ثر ٖضالت مً الًغاثب اليؿبُت؛ 

                                                           
بي في الجؼاثغ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 1  .42 هانغ مغاص، ؤلانالح الًٍغ
اصة ٞٗالُت الدؿُحر ٖهغهت ؤلاصاعة" (،2012خغاف بغاهُم )2 بي لٍؼ بُت ٦مخٛحر مً مخٛحراث ؤلانالح الًٍغ ت -الًٍغ صعاؾت ج٣ُُمُت للخجغبت الجؼاثٍغ

 .23، م: 3"، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ  2010-2002للٟترة 
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خباع للجاهب - ؤلاوؿاوي والٓغوٝ الصخهُت للم٩لٟحن في بٌٗ ؤهىإ الًغاثب  ألازظ بٗحن الٖا

 ٌُ؛ مً بٖٟاء ؤو جسٟ وام٩اهُت اؾخٟاصتها

ادة ألاَمُت باليظبت لللساثب اإلاباػسة -5   :ٍش

اصة ألاهمُت  ت لٍؼ اصة صعظت مغوهت الىٓام الجباجي وجبؿُِ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع ٩ىن طل٪ مً زال٫ ٍػ ٍو

 اليؿبُت للجباًت الٗاصًت، ومداولت بخاللها مدل الجباًت البترولُت، وججىب اعجباَها بإؾٗاع البترو٫، باإلياٞت

زحرة مً ألا الًغاثب الٗاثضة للجماٖاث اإلادلُت والٗاثضة للضولت، والٛغى مً طل٪ جم٨حن هظه  بلى الخمُحز بحن

 .1الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت للنهىى بالخىمُت اإلادلُت

 :حرب الاطدثمازاث ألاحىبُت واإلادلُت -6

ٟاء منها، والٛغى ت مً زال٫ جسٌُٟ في مٗضالث الًغاثب ؤو ؤلٖا ٩ىن بمىذ خىاٞؼ اؾدشماٍع مً  ٍو

٘ وه٣ل الخ٨ىىلىظُا وعٞ٘ اإلاؿخىي اإلاِٗص ي مً زال٫  ل اإلاكاَع طل٪ ظظب الاؾدشماعاث مما ٌؿاهم في جمٍى

 زل٤ ٞغم الٗمل وبالخالي الخسٌُٟ مً البُالت.

 في الجصاثس  الجباثُت اإلاولب الثاوي: ملمىن ؤلاؿالخاث

بت ٖلى الضزل الًغاثباؾخدضار زالزت ؤهىإ مً  1992 الجباجي لٗام ل٣ض جًمً ؤلانالح  )الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث و الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت( التي جمشل وؿبت ٦بحرة مً الجباًت  ؤلاظمالي، الًٍغ

مىاظهت الخدضًاث الجباثُت وبيٟاء هٕى مً البؿاَت والكٟاُٞت ٖلى الىٓام الجباجي  ؤظلالٗاصًت، وهظا مً 

 الجؼاثغي.

بت :ؤوال  :ؤلاحمالي الدخل على اللٍس

ُت والخ٨مُلُت التي ٧اهذ مٗخمضة في  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لخً٘ خضا للًغاثب الىٖى ظاءث الًٍغ

 الىٓام الؿاب٤ إلاا ٢بل ؤلانالح.

بت على الدخل ؤلاحمالي -1  :حعٍسف اللٍس

ت ٖلى  01اإلااصة  حكحر  بت ؾىٍى مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ما ًلي: "جاؾـ يٍغ

بت ٖلى الضزل الهافي صزل ألا بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، وجٟغى هظه الًٍغ شخام الُبُُٗحن حؿمى الًٍغ

بت"  2.ؤلاظمالي اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت على الدخل ؤلاحماليخـاثف  -2  :حعٍسف اللٍس

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي بت   IRGجٟغى الًٍغ ٖلى الضزل الهافي الظي ًخدهل ٖلُه اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت بجملت مً الخهاثو، وهي  1:مً مهاصع مسخلٟت، وجخمحز هظه الًٍغ

                                                           
ص ي)1 م بَغ اصًت اإلادلُت هدى الٗىإلات الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت الىٓام (، ٞٗالُت الىٓام الجباجي الجؼاثغي في ْل الخىظهاث الا٢خه2007ٖبض ال٨ٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، م2007-2000الجباجي الجؼاثغي للٟترة   .186 :، عؾالت ماظؿخاع في الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ت الٗامت للًغاثب، اإلااصة  2  .15، م: 2015 والغؾىم اإلامازلت لؿىتمً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  01وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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 :ت بت طىٍى بت؛ كٍس ا ٖلى الغبذ ؤو الضزل الظي ًد٣٣ه اإلا٩ل٠ بالًٍغ  بمٗجى ؤجها جٟغى ؾىٍى

 :بت وخُدة  ة ٖلى مجمٕى اإلاضازُل الهاُٞت سأنىاٝ الضزل الخايٗت لها؛ ؤخضبمٗجى ؤجها جٟغى مغة و  كٍس

 :بت جـاعدًت ٤ لجضو٫ جهاٖضي ٣ًؿم ُٞه الضزل بلى  كٍس بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٞو خُض جدؿب الًٍغ

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  104قغاثذ، ما ٖضا اإلاضازُل الخايٗت لال٢خُإ مً اإلاهضع. جىو اإلااصة 

 والغؾىم اإلامازلت؛

 حن؛ يٍغ  بت جٟغى ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن صون اإلاٗىٍى

  :بت شخـُت خباع الىيُٗت الصخهُت للم٩ل٠ به.كٍس  بمٗجى ؤجها جإزظ بٗحن الٖا

 :بت بحمالُت بمٗجى ؤجها جسو الضزل ؤلاظمالي الهافي الظي ًخم الخهى٫ ٖلُه بٗض زهم ظمُ٘  كٍس

 الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت. مً ٢اهىن  169الخ٩ال٠ُ اإلاؿمىح بها ٢اهىها خؿب هو اإلااصة 

 :دُت بت جـٍس ذ ًخًمً ما خ٣٣ه مً صزل  كٍس بت ًخم بٗض ج٣ضًم اإلا٩ل٠ بها لخهٍغ بمٗجى ؤن جدهُل الًٍغ

بت، ٚحر ؤن هىال٪ اؾخصىاء ٞبٌٗ اإلاضازُل ج٣خُ٘ منها الًغاثب مً اإلاهضع صون  بظمالي نافي زاي٘ للًٍغ

ذ.  الخاظت بلى جهٍغ

بت لُه ٞان الًٍغ ٖلى الضزل ؤلاظمالي ظاءث لخ٩ىن ؤ٦ثر ٖضالت وويىخا وؾهىلت ٧ىن اإلا٩ل٠ بها  ٖو

ذ و  بت واإلاخدهل  خضامُالب بخ٣ضًم جهٍغ بلى بصاعة الًغاثب ًخًمً صزله الهافي ؤلاظمالي الخاي٘ للًٍغ

بت شخهُت جغاعي اإلا٣ضعة الخ٩لُٟت والىن ُٟت ٖلُه مً مهاصع مسخلٟت. وبالخالي ٞهي ؤ٦ثر ٖضالت ٧ىجها يٍغ

بت مد٣٣ت إلابضؤ الٗضالت الاظخماُٖت بمؿاهمتها في بٖاصة جىػَ٘ الضزل والثروة  لُه ٞهي يٍغ للم٩ل٠ بها، ٖو

 الؾخٗمالها الًغاثب الخهاٖضًت بالكغاثذ ألا٦ثر ٖضالت.

بت على الدخل ؤلاحمالي -3  :ألاشخاؾ الخاكعحن اللٍس

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي في  2: ٨ًمً ألاشخام الخايٗحن للًٍغ

 ألاشخام الُبُُٗىن؛ -

 الكغ٧اء في قغ٧اث ألاشخام؛ -

 الكغ٧اء في الكغ٧اث اإلاضهُت اإلاهىُت؛ -

ًاء في قغ٧اث اإلاؿاهمت والظًً لهم مؿاولُت جًامىُت ٚحر مدضوصة؛  -  ألٖا

                                                                                                                                                                             
ص ي  -1 م بَغ بُت"ٖبض ال٨ٍغ بي الجصاثسي في ظل ؤلاؿالخاث اللٍس ، 01، مجلت الاظتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، الٗضص " َُيل الىظام اللٍس

ت للمجالث الٗلمُت 2012ظاهٟي  إل   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7555،مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا جاٍع

 .278 :م 18/05/2019
2Le Système Fiscal Algérien (2011), Direction des Relations Publiques et La Communication, p: 05. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7555
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ؾم ظماعي، ل٨ً ةؤًٖاء الكغ٧اث اإلاضهُت والتي جسً٘ لىٟـ الىٓام الظي جسً٘ له الكغ٧اث ب -

ن جىو ٢ىاهُنها ٖلى ؤؤؾهم ؤو قغ٦ت اإلاؿاولُت اإلادضوصة، و بكٍغ ؤال جدك٩ل في ق٩ل قغ٦ت 

 اإلاؿاولُت ٚحر اإلادضوصة لكغ٧ائها ُٞما ًخٗل٤ بضًىن الكغ٦ت.

وبالغظٕى للماصة الشالشت مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت هجضها ؤجها ٢ض خضصث بض٢ت ما 

بت، وهم ألاشخام ً ج٩لُٟهم بالجؼاثغ الظًً ً ٣ًهض باسأشخام الخايٗحن للًٍغ و ألاشخام ؤىظض مَى

نهم الخ٩لُٟي زاعط الجؼاثغ  ول٨ً ٖاثضاتهم مً مهضع ظؼاثغي   .الظًً مَى

ً الخ٩ل٠ُ مىظىص بالجؼاثغ باليؿبت بلى:  ٗخبر مَى  َو

ً له - غ لهم مؿ٨ً بالجؼاثغ ؾىاء ؤ٧اهىا مال٨حن له، ؤو مىخٟٗحن به، ؤو مؿخإظٍغ  ؛ألاشخام الظًً ًخٞى

 ؛ً لهم م٣غ ب٢امتهم الغثِس ي ؤو مغ٦ؼ مهالخهم ألاؾاؾُت في الجؼاثغألاشخام الظً -

اثٟهم، ؤو ٩ًلٟىن بمهام في بلض ؤظىبي وال ًسًٗىن في هظا البلض  - ؤٖىان الضولت الظًً ًماعؾىن ْو

بت ٖلى صزىلهم.  لًٍغ

بت على الدخل ؤلاحمالي -4   :اإلاداخُل الخاكعت لللٍس

بت ٖلى الضزل مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  02ؤلاظمالي في اإلااصة  خضصث اإلاضازُل الخايٗت للًٍغ

بت ٖلى الضزل  76بلى  11والغؾىم اإلامازلت، ٦ما بُيذ اإلاىاص مً  بالخٟهُل ؤهىإ اإلاضازُل الخايٗت للًٍغ

 :1ؤلاظمالي مً مجمٕى اإلاضازُل الهاُٞت لألنىاٝ الخالُت

 ؛لًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلتمً ٢اهىن ا 34بلى  11ألاعباح اإلاهىُت وظاء ط٦غها في اإلاىاص  -

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  41بلى  35بًغاصاث اإلاؿدشمغاث الٟالخُت وظاء ط٦غها في اإلاىاص مً  -

 ؛والغؾىم اإلامازلت

حر مبيُت وظاء ط٦غها في اإلاىاص مً  - مً  44بلى  42ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت مً بًجاع ال٣ٗاعاث اإلابيُت ٚو

 ؛الغؾىم اإلامازلت٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و 

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  65بلى  45اإلاى٣ىلت وظاء ط٦غها في اإلاىاص مً  ٖاثضاث عئوؽ ألامىا٫ -

 ؛والغؾىم اإلامازلت

ت وظاء ط٦غها في اإلاىاص مً  - ٕى الٗمٍغ مً ٢اهىن الًغاثب  76بلى  66اإلاغجباث وألاظىع واإلاٗاقاث والٍغ

 .اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت

 

                                                           
 .15 :مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 201 اإلامازلت، اإلااصة٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم  1 
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بت على الدخل ؤلاحماليؤلاعفاءاث  -5  :مً اللٍس

ض مً الٗضالت ٖلى الىٓام ٟاءاث إليٟاء اإلاٍؼ ت مً ؤلٖا الجباجي  ل٣ض ٢ام اإلاكٕغ الجؼاثغي بؿً مجمٖى

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٟٗى مً الًٍغ  ألاشخام الُبُُٗىن واإلاضازُل. الجؼاثغي، َو

بت على الدخل ؤلاحمالي 5-1   :ألاشخاؾ اإلاعفىن مً اللٍس

مً  05صط وطل٪ خؿب اإلااصة  120 000ألاشخام الظًً الًخجاوػ صزلهم الهافي ؤلاظمالي الؿىىي  -

مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  104والتي ٖضلذ وجممذ ؤخ٩ام اإلااصة  ٢2008.1اهىن اإلاالُت لؿىت 

 ؛والغؾىم اإلامازلت

ىان الضبلىماؾُىن وال٣ىهلحن - ٌكٍغ ؤن جمىذ الضو٫ وؤٖىاجهم مً ظيؿُت ؤظىبُت،  الؿٟغاء وألٖا

حن  ؛التي ًمشلىجها مؼاًا ممازلت لألٖىان الضبلىماؾُحن وال٣ىهلحن الجؼاثٍغ

ألاشخام مً ظيؿُت ؤظىبُت الظًً ٌٗملىن في الجؼاثغ في بَاع مؿاٖضة بضون م٣ابل مىهىم ٖليها  -

 ؛في اجٟا١ صولي

ً ا - ت للخمٍى هٓامها الجمغ٧ي  ىءوص ؤلتي ألاشخام مً ظيؿُت ؤظىبُت الظًً ٌٗملىن في اإلاساػن اإلاغ٦ٍؼ

 ؛م٨غع مً ٢اهىن الجماع٥ 196بم٣خط ى اإلااصة 

ا ؤو الهم الب٨م الظًً ج٣ل ؤظىعهم ؤو مٗاقاتهم ًٖ  - ألاشخام اإلاٗا٢ىن خغ٦ُا ؤو ٣ٖلُا ؤو بهٍغ

ً ؤل٠ صًىاع صط باإلياٞت بلى الٗما٫ اإلاخ٣اٖضون الظًً ج٣ل مٗاقاتهم في الىٓام  20 000 الٗكٍغ

 .2بلٜالٗام ًٖ هظا اإلا

بت على الدخل ؤلاحمالي اإلاداخُل  5-2  :اإلاعفاة مً اللٍس

 :وخضصث اإلاضازُل اإلاٟٗاة ٦ما ًلي

 3:حعفى ول ما ًلي ،باليظبت لألزباح اإلاهىُت  5-2-1

اإلاضازُل اإلادهلت مً ألاوكُت التي ٣ًىم بها الكباب اإلااهلىن لالؾخٟاصة مً اٖاهت الهىضو١  -

جي لضٖم حكُٛل الكباب  جي لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ  ؤو الَى جي لالمحن  ؤو الهىضو١ الَى الهىضو١ الَى

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي إلاضة زالزت  ًٖ البُالت، وحؿخُٟض هظه ألاوكُت مً بٖٟاء ٦لي مً الًٍغ

ش الكغوٕ في الاؾخٛال٫، ٟاء بلى ؾخت ؾىىاث بطا  ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع ٦ما ًم٨ً جمضًض مضة ؤلٖا

 ؛وظب جغ٢ُتها ةىا٤َ مدضص٧اهذ ألاوكُت جماعؽ في م

                                                           
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص  1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ طي  21اإلااعر في  07/12، ع٢م 2008، اإلاخًمً ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت 82الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت 30/12/2007اإلاىا٤ٞ  1428الدجت ٖام  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش،م م:82الكٗبُت، الٗضص ، الجٍغ  . 5-4 ، الهاصعة بخاٍع
 .32-31: مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م  68 ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة 2
 .20-19  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م: 13 ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة 3
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ُت الٟىُت - ُت ؤو ألاوكُت الخٞغ  ؛اإلاضازُل اإلادهلت مً ألاوكُت الخٞغ

مبالٜ ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت مً ٢بل الٟغ١ اإلاؿغخُت و٦ظا اإلااؾؿاث الخابٗت لجمُٗاث ألاشخام  -

 اإلاٗى٢ُحن اإلاٗخمضة، و٦ظل٪ الهُا٧ل الخابٗت لها.

 :الخُتإلًساداث اإلاظدثمساث الف باليظبت  5-2-2 -

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ ػعاٖت الخبىب والب٣ى٫ الجاٞت والخمىع،  وحٟٗى مً الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي إلاضة ٖكغة ؾىىاث ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ ألاوكُت الٟالخُت وجغبُت  وحٟٗى مً الًٍغ

الىاججت ًٖ ألاوكُت الٟالخُت في  لإلًغاصاث باإلياٞت ،الخُىاهاث اإلاماعؾت في ألاعاض ي اإلاؿخهلخت خضًشا

 .1اإلاىا٤َ الجبلُت

 :باليظبت لإلًساداث اإلادللت مً بًجاز العلازاث اإلابيُت وغحر اإلابيُت  5-2-3

والغؾىم اإلامازلت في ٣ٞغتها الشالشت بٖٟاء مضازُل  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة 42ل٣ض جًمىذ اإلااصة 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي.البًجاع ال٣ٗاعاث اإلابيُت بٛغى   ؿ٨ً ولٟاثضة الُلبت مً الًٍغ

ت  5-2-4 ىع العمٍس  :باليظبت لألحىز واإلاسجباث واإلاعاػاث والٍس

ٟاءاث واإلاخٗل٣ت بهظا  68جًمىذ اإلااصة  ت مً ؤلٖا مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، مجمٖى

 :الهى٠، منها

ت في بَاع البراأٞاواإلا٩ ألاظىع  - ٣ا للكغوٍ اإلادضصة ًٖ ث اإلاضٖٞى مج الغامُت بلى حكُٛل الكباب ٞو

٤ الخىُٓم  ؛ٍَغ

٠ الخى٣ل واإلاهام - ًاث اإلاغنىصة إلاهاٍع  ؛الخٍٗى

ت ٖلى ؤي ق٩ل مً ٢بل الضولت والجماٖاث اإلادلُت  - ًاث واإلاىذ اإلاضٖٞى مىذ البُالت والخٍٗى

 ؛والخامحنواإلااؾؿاث الٗمىمُت جُب٣ُا لل٣ىاهحن واإلاغاؾُم الخانت باإلاؿاٖضة 

ت لطخاًا الخىاصر الٗمل  - ت اإلاضٖٞى ٕى الٗمٍغ ًاث اإلاا٢خت واإلاىذ والٍغ  ؛لظوي خ٣ى٢هم ؤو الخٍٗى

ىُت مٗاقاث اإلاجاهضًً وألاعامل - غ الَى  ؛وألانى٫ مً ظغاء و٢اج٘ خغب الخدٍغ

ت بهٟت بلؼامُت ٖلى  -  ؛خ٨م ٢ًاجي ؤزغ اإلاٗاقاث اإلاضٖٞى

ذ - ًاث الدؿٍغ  ؛حٍٗى

                                                           
ٗت، الجؼاثغ،م:(، الًغاثب ٖلى الضزل ؤلاظما2010بً ؤٖماعة مىهىع) 1  .58 لي،صاع هىمت، بىػَع
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ت - ت اإلاضٖٞى ٕى الٗمٍغ ًاث ًٖ الًغع بم٣خط ى خ٨م ٢ًاجي مً  الٍغ ٌ يغع  ؤظل٦خٍٗى حٍٗى

ما٫ظؿماوي هخج ٖىه باليؿبت للطخُت عجؼ صاثم ٦لي ؤلؼمه اللجىء بلى مؿاٖضة الٛحر لل٣ُام   باسٖأ

 الٗاصًت للخُاة.

 

 
 

بت على الدخل ؤلاحمالي باإلالازهت مع خـُلت الجباًت العادًت في الفترة  -6  :2017-1992خـُلت اللٍس
 

بت على الدخل ؤلاحمالي للفترة  :(02-04)الجدول زكم   2017-1993جوىز الخـُلت اإلاالُت لللٍس

 ملُاز دج :الىخدة

 / البُان الؿىت
بت ٖلى  مبالٜ الًٍغ

 (1الضزل ؤلاظمالي )

بت  وؿبت جُىع يٍغ

 %الضزل ؤلاظمالي

خهُلت الجباًت 

 (2الٗاصًت  )

مؿاهمت   %وؿبت

 (2( في )1)

1993 25,58 

 

121,47 21,06 

1994 29,44 15,09 176,17 16,71 

1995 39,81 35,22 244,61 16,27 

1996 44,76 12,43 290,62 15,40 

1997 50,63 13,11 317,11 15,97 

1998 58,91 16,35 342,57 17,20 

1999 49,23 -16,43 348,75 14,12 

2000 50,03 1,63 373,15 13,41 

2001 62,74 25,40 444,49 14,12 

2002 70,76 12,78 493,09 14,35 

2003 79,79 12,76 562,88 14,18 

2004 96,08 20,42 603,77 15,91 

2005 105,6 9,91 664,80 15,88 

2006 121,84 15,38 745,56 16,34 

2007 158,6 30,17 786,77 20,16 

2008 193,9 22,26 985,85 19,67 

2009 228,95 18,08 1 172,44 19,53 

2010 297,57 29,97 1 309,38 22,73 

2011 435,17 46,24 1 548,54 28,10 

2012 608,29 39,78 1 944,58 31,28 
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2013 557,5 -8,35 2 072,09 26,91 

2014 604,5 8,43 2 126,36 28,43 

2015 687,09 13,66 2 557,31 26,87 

2016 715,31 4,11 2 564,62 27,89 

2017 771,11 7,80 2 750,61 28.03 

ت، ظامٗت الجؼاثغ  ،إلاهضع: ؾاعة بً نىقتا ل الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الخجاٍع ، 03صوعالخى٦متالجباثُت في جمٍى

 .295 :م،2018-2017ؾىت 

 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، ًالخٔمً زال٫ الجضو٫  م مً جبؿُِ وطل٪  اإلاؿاهمت الًئُلت للًٍغ بالٚغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي مً زال٫ به٣ام ٖضص الكغاثذ مً ؾخت بلى ؤعبٗت و جسٌُٟ  الؿلم الخام بالًٍغ

، وهظا عاظ٘ بلى %31.28بمٗض٫  2012وؿب الؿلم اإلاٗخمض، خُض بلٛذ ؤٖلى وؿبت مؿاهمت في ؾىت 

اصة في الخض ألاصوى لألظغ خُض ونل  ها هٓام ألاظىع والٍؼ ، 2007ؾىت  طص00.00012الخٗضًالث التي ٖٞغ

اصة  ،2012ؾىت صط  000.00 18لِؿخ٣غ بلى 2010ؾىت  صط 000.00 15  الى 2010ؾىت  لُهل واإلاترجب ٖىه ٍػ

ًاث ألاظىع.  في يغاثب ألاظىع واإلاغجباث، باإلياٞت بلى صٞ٘ حٍٗى

بت باإلياٞت ل٠ًٗ هٓام  م٨ً بعظإ اإلاؿاهمت الًئُلت بلى ٦ثرة الخٗضًالث اإلاخخالُت للًٍغ ٍو

 اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بباقي ؤلاصاعاث في الخيؿ٤ُ م٘ بصاعة الًغاثب.

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لخد٣ُ٣ها إلابضؤ الٗضالت الاظخماُٖت جىظب جُٟٗل  ،وهٓغا لألهمُت التي ج٨يؿيها الًٍغ

ؼ الخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ ؤلاصاعاث ٧الىٓام اإلاهغفي وبصاعة الجماع٥ و٧ل الٟاٖلحن مً   ؤظلهٓام مٗلىماث وحٍٗؼ

 ٦بر.ؤجد٤ُ٣ ٞٗالُت 

بت :زاهُا  ؤزباح الؼسواث  على اللٍس

بت ٖلى ألاعباح  بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث لخٗىى الازخالالث الؿاب٣ت التي محزث الًٍغ جإؾؿذ الًٍغ

بت ٖلى ألاعباح  حن صون اؾخصىاء  ٦بضًل للًٍغ ت، وطل٪ ل٩ىجها جُب٤ ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى الهىاُٖت والخجاٍع

ت التي ؤز٣لذ ٧اهل اإلااؾؿاث لٟغيها ٖلى ظمُ٘ وخضاث اإلااؾ  ؿت. الهىاُٖت والخجاٍع

بت على ؤزباح الؼسواث -1   :حعٍسف اللٍس

ت ٖلى  135وجًمىذ اإلااصة  بت ؾىٍى مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ما ًلي"جاؾـ يٍغ

حن اإلاكاع بليهم في اإلااصة  حرها مً ألاشخام اإلاٗىٍى  136مدمل ألاعباح واإلاضازُل التي جد٣٣ها الكغ٧اث ٚو

بت ٖلى ؤعباح   .1الكغ٧اث"وحؿمى بالًٍغ

 

 

                                                           
 .58 :مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ٢135اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة1
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بت على ؤزباح الؼسواث -2   :خـاثف اللٍس

بت ٖلى ؤعباح 135مً زال٫ ما ظاء به هو اإلااصة  ، ًم٨ً خهغ ؤهم الخهاثو التي جخمحز بها الًٍغ

 1:الكغ٧اث

  :ت بت طىٍى اءها ًخًمً اإلاضازُل و ألاعباح اإلاد٣٣ت زال٫ الؿىت الجباثُت؛كٍس  ٖو

  :بت عامت  صون الخمُحز بحن َبُٗت اليكاَاث الىاججت ٖنها؛ بدُض جٟغى ٖلى مجمل ألاعباحكٍس

  :بت وظبُت بدُض ًُب٤ ٖلى الغبذ الجباجي مٗض٫ وؿبي زابذ جدضصه ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة كٍس

 والغؾىم اإلامازلت، ولِـ بلى ظضو٫ جهاٖضي؛

  :بت وخُدة بت وخُضة ٣ِٞ ٖلى ألاعباحكٍس حن يٍغ   ؛بدُض جٟغى ٖلى ظمُ٘ ألاشخام اإلاٗىٍى

 بت دُت:  كٍس حن ؤن ٨ًخدبىا ٖلى ألا٦ثر ًىم جـٍس ل مً ٧ل  30بدُض ًخٗحن ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى ؤٍٞغ

بت الخام بالؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت، بطا سجلذ اإلااؾؿت عجؼا ذ بمبلٜ الغبذ الخاي٘ للًٍغ  ،ؾىت، جهٍغ

ذ بل٨تروهُا ذ بمبلٜ العجؼ، وؤهه بةم٩ان اإلا٩ل٠ الخهى٫ ٖلى الخهٍغ ترجب ٣ً2ضم جهٍغ ًٖ ٖضم ، ٍو

بت ٖلى اإلا٩ل٠  ال٣ُام بظل٪ جُب٤ُ هظا ؤلاظغاء ٣ٖىباث ظباثُت جخجلى ُٞما ًلي: جٟغى جل٣اثُا الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، وبما بهضص  ذ الؿىىي، بما في خالت الًٍغ بت الظي لم ٣ًضم الخهٍغ بالًٍغ

ًاٖٟاإلابلٜ اإلاٟغوى ٖلُه بيؿبت  بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، ٍو لم ًهل بلى ؤلاصاعة زال٫ . بطا % 25الًٍغ

ش الخبلُٜ في ْٝغ مىص ى ٖلُه م٘ بقٗاع باالؾخالم وال٣اض ي بىظىب  ٢30ضعه  ؤظل ًىما اٖخباعا مً جاٍع

ذ في هظا ألا  اصة بيؿبت ظلج٣ضًم هظا الخهٍغ  .% 35، جُب٤ُ ٍػ

بت على ؤزباح الؼسواث -3   :مجاالث فسق اللٍس

حن الخايٗحن  ألاشخاممً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت  136لخهذ اإلااصة  اإلاٗىٍى

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث وهي  :للًٍغ

 :الؼسواث مهما وان ػيلها باطخثىاء 3-1

قغ٧اث ألاشخام وقغ٧اث اإلاؿاهمت بمٟهىم ال٣اهىن الخجاعي، بال بطا ازخاعث هظه الكغ٧اث  -

بت ٖلى ؤع ا  ؛باح الكغ٧اثلخًٕى للًٍغ

بال بطا ازخاعث هظه الكغ٧اث الخًٕى  الكغ٧اث اإلاضهُت التي لم جخ٩ىن ٖلى ق٩ل قغ٦ت ؤؾهم، -

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  ؛للًٍغ

                                                           
ما٫، الٗضص -(، الىٓام الجباجي الجؼاثغي 2018خغا١ مهباح )1 ٢غاءة في البيُت واله٩ُل ٖلى يىء اإلاؿخجضاث ألازحرة، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ وألٖا

ت للمجالث الٗلمُت  ،01، الغ٢م02 إل  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51254مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا جاٍع

 .289 :م 11/05/2019
 .2017مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  67مٗضلت بمىظب اإلااصة  151اإلااصة  2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51254
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٠ُ الجماعي لل٣ُم اإلاى٣ىلت اإلا٩ىهت واإلاٗخمضة خؿب  - والكغوٍ اإلاىهىم ٖليها  ألاق٩ا٫هُإث الخْى

٘ والخىُٓم الؿاعي اإلاٟٗى٫   ؛في الدكَغ

بت الجؼاُٞت الىخُضة.الكغ٧اث  -  والخٗاوهُاث الخايٗت للًٍغ

 ؛اإلااطظاث والهُإث ذاث الوابع الـىاعي والخجازي  3-2

 ؛مً كاهىن اللساثب اإلاباػسة 12الؼسواث التي جىجص العملُاث واإلاىخجاث اإلارهىزة في اإلاادة  3-3

  :138 اإلاادةالؼسواث الخعاوهُت والاجداداث الخابعت لها باطخثىاء الؼسواث اإلاؼاز اليها في  3-4

بت ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت في الجؼاثغ واإلاخمشلت في  :٦ما حؿخد٤ هظه الًٍغ

ألاعباح اإلاد٣٣ت في ق٩ل قغ٧اث والٗاثضة مً اإلاماعؾت الٗاصًت لليكاٍ طي الُاب٘ نىاعي، ججاعي ؤو  -

 ؛ٞالحي ٖىض وظىص ب٢امت زابخت

شخهُت مهىُت مخمحزة ًٖ هظه ؤعباح اإلااؾؿاث التي حؿخٗحن في الجؼاثغ بممشلحن لِؿذ لهم  -

 ؛اإلااؾؿاث

ؤوممشلحن مُٗىحن، ل٨نها جماعؽ بهٟت مباقغة ؤو ٚحر  ن ٧اهذ ال جمل٪ ب٢امتبؤعباح اإلااؾؿاث و  -

تبمباقغة وكاَا ًخمشل في   ؛هجاػ خل٣ت ٧املت مً الٗملُاث الخجاٍع

جي، خضابطا ٧اهذ ماؾؿت ما جماعؽ في ؤن و  - ٞان الغبذ الظي  وكاَها في الجؼاثغ وزاعط التراب الَى

ؤو ٖىض الا٢خًاء مً ٖملُاث البُ٘ اإلاىجؼة بالجؼاثغ ٌٗض مد٣٣ا ٞيها، ما  جد٣٣ه مً ٖملُاث ؤلاهخاط

 ٖضا في خالت بزباث ال٨ٗـ مً زال٫ مؿ٪ مداؾبخحن مخباًيخحن.

بت على -4   :ؤزباح الؼسواث مجاالث بعفاء اللٍس

ٟاءاث ٢ام اإلاكٕغ الجؼاثغي بؿنها مً  ؼ ؤصاء الكغ٧اث وجىظُه  ؤظلهىا٥ ظملت مً ؤلٖا حٍٗؼ

  1:الاؾدشماع هدى وكاَاث مُٗىت، ج٨مً في

بت على ؤزباح الؼسواث اإلاداخُل الخالُت 4-1  :ؤلاعفاءاث الداثمت حظخفُد مً ؤلاعفاء الداثم لللٍس

 ؛والهُإث الٗمىمُتالخٗاوهُاث الاؾتهال٦ُت الخابٗت للماؾؿاث  -

 ؛لألشخام اإلاٗى٢حن اإلاٗخمضة والهُا٧ل الخابٗت لها اإلااؾؿاث الخابٗت -

 ؛ٖملُاث البُ٘  وجإصًت الخضماث اإلاىظهت للخهضًغ اإلاضعة للٗملت الهٗبت -

 ؛اإلاضازُل اإلاد٣٣ت مً اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالخلُب الُبُعي اإلاىظه لالؾتهال٥ ٖلى خالخه -

ُت والخامحن اإلاىجؼة ٣ِٞ م٘ مكتر٦يها  -  ؛نىاص٤ً الخٗايضًت الٟالخُت ُٞما ًخٗل٤ بالٗملُاث اإلاهٞغ

                                                           
ت، الىٓام الجباجي الجؼاثغي 1 ت الٗامت للًغاثب الجؼاثٍغ  .15-13 ، م م:2016 اإلاضًٍغ
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 وبُ٘ اإلاىخىظاث الٟالخُت. الكغ٧اث الخٗاوهُت إلهخاط، خٟٔ، -
 

 :ؤلاعفاءاث اإلااكخت ومنها 4-2

ىُحن ؤوؤظاهب، 10بٖٟاء إلاضة  - حن َو  ؾىىاث للماؾؿاث الؿُاخُت اإلادضزت مً َٝغ مؿدشمٍغ

 ؛باؾخصىاء و٧االث الؿُاخت وألاؾٟاع، و٦ظا قغ٧اث الا٢خهاص اإلاسخلُت الىاقُت في ال٣ُإ الؿُاحي

ؾىىاث للى٧االث الؿُاخُت وألاؾٟاع و٦ظا اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت خؿب خهت ع٢م  3بٖٟاء إلاضة  -

ش مماعؾت اليكاٍ  ؛ؤٖمالها اإلاد٣٣ت بالٗملت الهٗبت، ابخضءا مً جاٍع

ٟاء ألا  - جي ٌؿخُٟض مً ؤلٖا وكُت اإلاماعؾت مً َٝغ الكباب اإلاؿخُٟض مً بٖاهت الهىضو١ الَى

جي لضٖم ال٣غى  جي للخامحن ًٖ البُالت ؤو الهىضو١ الَى لضٖم حكُٛل الكباب، الهىضو١ الَى

٘  3اإلاهٛغ إلاضة  ؾىىاث بطا ٧اهذ هظه ألاوكُت مماعؾت في مى٣ُت ًجب جغ٢ُتها،  6 بلىؾىىاث، وجٞغ

 ٠ُ في ْل ألاػمت بلي  ٢لٖما٫ ٖلى ألا 3وجمضص بؿيخحن بياُٞخحن ٖىضما ًخٗهض اإلاؿدشمغون بخْى

 ٌكهضها.

بت على -5   :ؤزباح الؼسواث ؤَم حعدًالث ووظب اللٍس

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٖلى نافي ألاعباح اإلاد٣٣ت مً حن بٗض ب٢ جٟغى الًٍغ ل ألاشخام اإلاٗىٍى

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٖضة  زهم ظمُ٘ الخ٩ال٠ُ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن. ول٣ض قهض مٗض٫ الًٍغ

بت ؾىت  ، و٧ان الهضٝ منها مؿاًغة الخٛحراث الخانلت والنهىى 1992حٗضًالث مىظ اؾخدضار الًٍغ

حر مىانب باال٢خهاص الجؼاثغي بما ًاصي بلى زل٤ مٗضالث همى مغجٟٗت و  حصجُ٘ الاؾدشماع، وبالخالي جٞى

 الجباجي ٖلى الكغ٧اث ما ؾُٗؼػ مغ٦ؼها اإلاالي وجىؾُ٘ ٢ضعاتها ؤلاهخاظُت. الكٛل، باإلياٞت بلى جس٠ُٟ الٗبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجباًت العادًت في الجصاثس:الثانيالفصل 

 69 

بت على ؤزباح الؼسواث إلحمالي للفترة  :(02-05)الجدول زكم  الخعدًالث التي هسؤث في معدالث اللٍس

1992-2016.  

    %    اإلاٗض٫ الٗاصي ٢ىاهحن اإلاالُت

1992 42 

1994 38 

1999 30 

 25 ٢2006اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

 

 

حٗضًل ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

2008 

إلاىاص البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت باليؿبت سأوكُت اإلاىخجت  19

 و٦ظا ألاوكُت الؿُاخُت

ت والخضماث  25  باليؿبت سأوكُت الخجاٍع

ما٫   25 باليؿبت سأوكُت اإلاسخلُت ٖىضما ًخجاوػ ع٢م ألٖا

 50اإلاد٤٣ في الخجاعة والخضماث 

 

 

 

 

حٗضًل ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

2009 

باليؿبت سأوكُت اإلاىخجت إلاىاص البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت  19

 و٦ظا ألاوكُت الؿُاخُت

كُت اإلاسخلُتوألاوكُت اإلاىخجت إلاىاص البىاء باليؿبت لألو 19

مً ع٢م  50وألاقٛا٫ الٗمىمُت وألاوكُت الؿُاخت ٌؿاوي 

ما٫ ؤلاظمالي   ًٟى٢ه ؤو ألٖا

ت والخضماث 25  باليؿبت سأوكُت الخجاٍع

ما٫   25 باليؿبت سأوكُت اإلاسخلُت ٖىضما ًخجاوػ ع٢م ألٖا

ما٫ 50اإلاد٤٣ في الخجاعة والخضماث   مً ع٢م ألٖا

 مً ؤٖلى ؤعباح الكغ٧اث 23 2015حٗضًل ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

 

 

 

 

حٗضًل ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

2015 

 باليؿبت سأوكُت بهخاط الؿل٘ 19

باليؿبت لألوكُت البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والغي و٦ظا  23

 ألاوكُت الؿُاخُت والخماماث باؾخصىاء و٧االث الؿٟغ

 ي باليؿبت سأوكُت ألازغ  26

بت ٖلى ؤعباح  حن الخايٗحن للًٍغ ًجب ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى

الكغ٧اث الظًً ًماعؾىن الٗضًض مً ألاوكُت في هٟـ الى٢ذ، 

٣ًضمى مداؾبت مىٟهلت لهظه ألاوكُت، حؿمذ بخدضًض  ؤن

بت ٖلى ؤعباح  خهت ألاعباح ًٖ ٧ل وكاٍ مىاؾب إلاٗض٫ الًٍغ

الكغ٧اث الىاظب جُب٣ُه ٖضم اخترام مؿ٪ مداؾبت مىٟهلت 

 26جُب٤ُ منهجي إلاٗض٫  بلىًاصي 
ل الخىمُت اإلاؿخضامت في  صوعالخى٦مت ،ؾاعة بً نىقت :اإلاهضع ت، ظامٗت الجؼاثغ  الجؼاثغ،الجباثُت في جمٍى ، 03ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الخجاٍع

 .292 :م 2018-2017ؾىت 
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الخسٌُٟ اإلاخىانل للمٗض٫ الٗاصي مؿاًغة لألويإ الؿُاؾُت،  ًالخٔمً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ 

 ٖلى اإلااؾؿاث ما ٌصجٗها ٖلى و٧ان الهضٝ منها جسٌُٟ الٗبء الجباجي الا٢خهاصًت والاظخماُٖت،

وفي ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  .2006ؾىت  %25بلى  1992ؾىت  42% الاؾدشماع، و٢ض سجل اإلاٗض٫ الٗاصي جسٌُٟ

بت مٗضلحن  2008 ذ هظه الًٍغ خؿب هٕى و َبُٗت اليكاٍ اإلاماعؾت م٘ خظٝ اإلاٗض٫  %25و19%  ٖٞغ

ء، ألاقٛا٫ الٗمىمُت ًسو ألاوكُت اإلاىخجت للمىاص، البىا  19%اإلاىسٌٟ، ٦ةعؾاء إلابضؤ الٗضالت،خُض مٗض٫ 

ت والخضماث.  25 %و٦ظا ألاوكُت الؿُاخُت، ؤما اإلاٗض٫   ٞهى زام باسأوكُت الخجاٍع

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث وهى  خضا، جم اٖخماص مٗض٫ و 2015وفي ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ان  ،%23للًٍغ بالؤن ؾٖغ

% 19 مٗض٫بب٣اء  ، مً زال٫زالزت مٗضالثما جم حٗضًله في هٟـ الؿىت في بَاع ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي بدبجي 

% لألوكُت 26% سأوكُت البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت و ؤوكُت الؿُاخت و مٗض٫ 23 بهخاط الؿل٘، ٖلى ؤوكُت

ت والخضمُت  .الخجاٍع

بت على ؤزباح الؼسواث للفترة  :(02-06)الجدول زكم    2016-1993جوىز الخـُلت الجباثُت لللٍس

 ملُاز دًىازالىخدة: 
 

بت الظىىاث  خـُلت اللٍس

 1في ؤزباح الؼسواث 

خـُلت الجباًت العادًت 

02 

 وظبت مظاَمت

 02في  01

1993 4.697 121.469 3.86 

1994 8.371 176.174 4.75 

1995 17.17 241.992 7.09 

1996 23.19 290.603 7.97 

1997 31.145 314.013 9.91 

1998 32.75 329.928 9.92 

1999 29.96 314.767 9.51 

2000 32.19 349.502 11.21 

2001 36.39 398.238 9.13 

1002 42.87 493.09 8.69 

2003 45.65 562.88 8.11 

2004 49.03 603.77 8.12 

2005 62.64 664.80 9.42 

2006 118.32 745.56 15.86 

2007 97.4 786.77 12.37 

2008 133.5 985.85 13.54 
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2009 229.03 1172.44 19.53 

2010 255.05 1309.38 19.47 

2011 245.9 1548.54 15.87 

2012 248.13 1944.58 12.76 

2013 258.29 2072.09 12.46 

2014 269.85 2126.36 12.69 

2015 335.19 2557.31 13.10 

2016 380.38 2564.62 14.83 

2017 419.95 2750.61 15.26 

ت الٗامت للًغاثبمً بٖضاص الباخض اٖخماصا  :اإلاهضع  .ٖلى بخهاثُاث م٣ضمت مً اإلاضًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث في بًغاصاث الجباًت  ًالخٔمً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤  اإلاؿاهمت الًئُلت للًٍغ

م مً مسخل٠ 2009ؾىت  %19.53الٗاصًت، خُض ٧اهذ ؤ٢ص ى مؿاهمت لها مىظ ٞغيها وؿبت  ، وهظا بالٚغ

م٨ً بعظإ طل٪ بلى ،ًتؤلانالخاث في خهُلت الجباًت الٗاص  1:ٍو

ٟاءاث واإلاٗامالث الخًُٟلُت؛  -  ٦ثرة ؤلٖا

اإلاباقغة في ال٣ُاٖاث زاعط  ألاظىبُت٦شحرا ٖلى جىاٞض الاؾدشماعاث  ؤزغ ُٚاب الاؾخ٣غاع الؿُاس ي  -

 اإلادغو٢اث؛

ً في بوكاء الكغ٧اث؛ -  مك٩ل ال٣ٗاع الهىاعي الظي ٤ٌُٗ اإلاؿدشمٍغ

 التي ق٩لذ ٖاث٣ا ؤمام الاؾدشماعاث ألاظىبُت؛  ٢51/49اٖضة  -

 ؾُُغة الا٢خهاص اإلاىاػي ٖلى الا٢خهاص الجؼاثغي؛  -

 ٖضم ٞٗالُت اإلااؾؿاث البى٨ُت وزانت ال٣ُإ الخام؛  -

٩ًىن ٞيها اإلادُِ  ؤزغي صو٫  بلىٞكل ججغبت بىعنت الجؼاثغ ججٗل اإلاؿدشمغون ًًٟلىن الخىظه  -

 مىاؾبا.اإلاالي 

بت :زالثا  الجصافُت الىخُدة  اللٍس

بت الجؼاُٞت الىخُضة. 2007 ظاء ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  باؾخدضار الًٍغ

 

 

                                                           
ضان خاط عيىان ؤًذ ٢اس ي ٖؼو 1 ٝغ الىمى الا٢خهاصي -(، 2019)، بً ٍػ بُت ْو بت  -همى الجباًت الٗاصًت في ْل ؤلانالخاث الًٍغ صعاؾت خالت الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح  ت للمجالث الا٢خهاصًتالكغ٧اث، مجلت البكاثغٖلى الضزل ؤلاظمالي و الًٍغ ، بكاع، الجؼاثغ، مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ

إل  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109524الٗلمُت  ش الَا  .395-394، م م: 2019/12/06جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48112
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ف  -1 بتحعٍس  :الجصافُت الىخُدة اللٍس

"جاؾـ  2016م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لؿىت  282اإلااصة  بلىاؾدىاصا 

بت ٖلى الضزل  بت ظؼاُٞت وخُضة جدل مدل الًٍغ اصة ٖلى  ؤعباحٖلى  ؤلاظمالييٍغ الكغ٧اث. وحُٛى ٍػ

بت ٖلى الضزل  بت ٖلى  ؤو  ؤلاظماليالًٍغ اليكاٍ  الكغ٧اث الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت والغؾم ٖلى ؤعباحالًٍغ

 1.اإلانهي"

بت -2  :الجصافُت الىخُدة مجال جوبُم اللٍس

بت الجؼاُٞت الىخُضة ٖلى   2:ًُب٤ هٓام الًٍغ

حن والكغ٧اث والخٗاوهُاث التي جماعؽ وكاَا نىاُٖا  - ا ؤو ؤو ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى  ججاٍع

ت، ُا ؤو مهىت ٚحر ججاٍع  صط؛ 30 000.000   الظًً ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالهم الؿىىي  خٞغ

جي  - ٘ مؿخُٟضة مً بٖاهت الهىضو١ الَى حن اإلاماعؾحن ليكاَاث ؤو خاملحن إلاكاَع اإلاخٗاملحن الاؾدشماٍع

جي لخامحن البُالت، الظًً ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالهم الؿىىي  لضٖم ال٣غوى اإلاهٛغة ؤو الهىضو١ الَى

 صط؛ 30 000.000

بت اإلاؿخٛلحن في  - اث، هٟـ اإلاى٣ُت ؤو في مىا٤َ مسخلٟت ٖضة ماؾؿ، وفي ؤخضو  ؤناإلا٩لٟحن بالًٍغ

ة منهما بمشابت ماؾؿت مؿخٛلت مىٟغصة، ؤخض، وعقاث، ٚحر م٩ان مماعؾت اليكاٍ حٗخبر ٧ل و غمدالث، مخاظ

ما٫ ؤلاظمالي اإلاد٤٣ في مجمل اليكاَاث  مك٩لت في ٧ل الخاالث مدل بزًإ مىٟهل، بما ؤن ع٢م ألٖا

 صط. 30 000.000اإلاماعؾت لم ًخجاوػ خض 

بتجىشَع هاجج  -3  الجصافُت الىخُدة اللٍس

بت الجؼاُٞت الىخُضة ٦ما ًلي   ًىػٕ هاجج الًٍغ

بت الجصافُت الىخُدة2-7الجدول زكم )  (: جىشَع هاجج اللٍس

 %اإلاعدل البُان

 49 محزاهُت الضولت

 40.25 البلضًاث

 5 الىالًت

 5 الهىضو١ اإلاكتر٥ للجماٖاث اإلادلُت

 0.5 والهىاٖتٚٝغ الخجاعة 

 0.24 ٚٝغ الهىاٖت الخ٣لُضًت واإلاهً

                                                           
 .2015اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  30/12/2014اإلاىا٤ٞ  1936عبُ٘ ألاو٫ ٖام  8اإلااعر في  10-14مً ٢اهىن  13صة ع٢م اإلاا1
 ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه.10-14مً ٢اهىن  13اإلااصة ع٢م 2
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ىُت للهىاٖت الخ٣لُضًت ت الَى  0.01 الٛٞغ

 .مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت 5م٨غع  282اإلاهضع: اإلااصة                                       

بت الجؼاُٞت،  م٣اعهت  %40.25للجباًت اإلادلُت  ؤهمُت بُٖاء ًالخٔمً زال٫ الجضو٫ وؿب جىػَ٘ الًٍغ

 بالجباًت الٗاصًت.

بت -4  :الجصافُت الىخُدة ؤلاعفاءاث مً اللٍس

بت الجؼاُٞت الىخُض في ٟاءاث  مً الًٍغ  :جخمشل ؤلٖا

 :الداثمت ؤلاعفاءاث 4-1

 :و حكمل 

ُا ٞىُا واإلا٣ُضون في صٞتر الكغوٍ - ُىن الخ٣لُضًىن و٦ظا ألاشخام الظًً ًماعؾىن وكاَا خٞغ  الخٞغ

٤ الخىُٓم؛  الظي جدضص بىىصه ًٖ ٍَغ

مبالٜ و  ،اإلااؾؿاث الخابٗت لجمُٗاث ألاشخام اإلاٗى٢حن اإلاٗخمضة و٦ظل٪ اإلاهالر اإلالخ٣ت بها -

 .ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت مً َٝغ الٟغ١ اإلاؿغخُت

 :ؤلاعفاءاث اإلااكخت 4-2

 :وحكمل 

ت ؤو ألاوكُت ؤو  - ٘ الاؾدشماٍع ٘ اإلااهلىن لالؾخٟاصة  ألاوكُت التي ًماعؾها الكباب طو اإلاكاَع اإلاكاَع

جي لضٖم حكُٛل الكباب ىُت لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ، مً صٖم الهىضو١ الَى ؤو  ،ؤو الى٧الت الَى

بت الجؼاُٞت الىخُضة إلاضة  جي للخامحن ًٖ البُالت مً بٖٟاء ٧امل مً الًٍغ ؾىىاث  3الهىضو١ الَى

ش اؾخٛاللها، جمضص هظه اإلاضة الى  ضما جخىاظض هظه ألاوكُت في مى٣ُت ؾىىاث ٖى 6ابخضاء مً جاٍع

 ٠ُ مؿخسضمحن ٖلى  3ًغاص جغ٢ُتها، ًم٨ً جمضًض هظه اإلاضة بؿيخحن  ٖىضما ًخٗهض اإلاؿدشمغون بخْى

 إلاضة ٚحر مدضوصة. ٢لألا

 حؿخُٟض مً بٖٟاء ما٢ذ بٗىىان الؿيخحن ألاولخحن مً اليكاٍ. -

 ًت الهٛحرة اإلا٣امت خضًشا في ؤما٦ً مهُإة م  َٝغ الجماٖاث اإلادلُت؛ اليكاَاث الخجاٍع

 ٕؤوكُت ظم٘ الىع١ اإلاؿخٗمل والىٟاًاث اإلاجزلُت و٦ظا الىٟاًاث ألازغي ال٣ابلت لالؾترظا. 

بت الجؼاُٞت الىخُضة اإلاؿخد٣ت  ٟاء مً جسٌُٟ مً الًٍغ ٦ما حؿخُٟض هظه اليكاَاث ٖىض جهاًت مغخلت ؤلٖا

٩ىن ٦ 3وطل٪ مً زال٫   :ما ًليؾىىاث ألاولى مً ؤلازًإ الجباجي، ٍو

  ؛% 70الؿىت ألاولى جسٌُٟ ٢ضعه 

  ؛% 50الؿىت الشاهُت جسٌُٟ ٢ضعه 

  25الؿىت الشالشت جسٌُٟ ٢ضعه%. 
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 السطم على اللُمت اإلالافت :زابعا

 .الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞتباؾخدضار  1991ظاء ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

ف  -1  :السطم على اللُمت اإلالافتحعٍس

بت ٖلى الؿل٘ والخضماث 1991اإلاًاٞت بمىظب ٢اهىن اإلاالُت جم اؾخدضار الغؾم ٖلى ال٣ُمت  ، وهي يٍغ

 .1ج٣ىم اإلااؾؿاث بخدهُلها ٖلى مغاخل ول٨ً اإلاكتري النهاجي هى الظي ًخدمل ٖبئها ال٩امل في جهاًت ألامغ

بتي الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط   والغؾمTUGP  و٢ض ٖىى الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت يٍغ

 .TUGPSالىخُض ؤلاظمالي ٖلى جإصًت الخضماث 

 :السطم على اللُمت اإلالافتخـاثف  -2

   2:ًخمحز الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بما ًلي

بت خلُلُت: -  جسو اؾخٗما٫ اإلاضازُل ؤي ؤلاهٟا١ ؤو الاؾتهال٥ النهاجي للؿل٘ والخضماث؛ كٍس

بت غحر مباػسة: - ىت الضولت لِـ بهٟت مباقغة مً اإلاؿتهل٪ النهاجي )اإلا٩ل٠ الخ٣ُ٣ي(،  كٍس جضٞ٘ بلى زٍؼ

 وبهما مً َٝغ اإلااؾؿت )اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي(؛ 

بت كُمُت: - جدؿب بخُب٤ُ مٗض٫ وؿبي ٖلى ٢ُمت اإلاىخج ؤو الخضمت، ولِـ ٖلى ؤؾاؽ ال٨مُت ؤو  كٍس

 الدجم؛ 

بت خُادًت: - وي بدُض ال جازغ ٖلى مالُخه ٞهى مجغص وؾُِ، سأن اإلا٩ل٠ وهظا باليؿبت للم٩ل٠ ال٣اهى  كٍس

٣ىم  اث، ٍو ٣ا  باؾترظاٖهاال٣اهىوي ٣ًىم بضٞ٘ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى اإلاكتًر ٖىض ٖملُت البُ٘ ٞو

 للٗال٢ت الخالُت: 

ىت الدولت   السطم على اللُمت اإلالافت اإلاظخدم لخٍص

= 

اث – السطم على اللُمت اإلالافت لعملُت البُع   السطم على اللُمت اإلالافت للمؼتًر

ما٫( 30و 29 جحن)الخ٤ في الخؿم خؿب هو اإلااص  ٣ا للٗال٢ت الؿاب٣ت ًدبحن 3مً الًغاثب ٖلى ع٢م ألٖا . ٞو

لىا خُاصًت اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي في الٗملُت البُ٘ للؿل٘ ؤو الخضماث وبهما ًخدملها اإلا٩ل٠ الخ٣ُ٣ي وهى اإلاؿتهل٪ 

 اإلاىخىظاث مً الؿل٘ والخضماث. النهاجي مً زال٫ ؾٗغ 

                                                           
 .1991ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  1990صٌؿمبر  31اإلااعر في  36-٢09اهىن ع٢م  1
 .307 ه، م:،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غ ؾاعة بً نىقت 2
ما٫: "٩ًىن الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، اإلاظ٧ىع في الٟىاجحر، ؤو البُاهاث ؤو في وزاث٤ الاؾترصاص،  29اإلااصة جىو  -3 مً ٢اهىن الًغاثب ٖلى ع٢م ألٖا

بت، ٢ابلت للخؿم مً الغؾم الىاظب جُب٣ُه ٖلى هظه الٗملُت".  ٖضلذ هظه اإلااصة بمىظب اإلااصة واإلاش٣ل للٗىانغ اإلا٩ىهت لؿٗغ ٖملُت زايٗت للًٍغ

 .2014مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  18

غها لخخم ٖملُت الخؿم: " ًخم الخهم بٗىىان الكهغ ؤو الٟهل الظي جم زالله اؾخد٣ا١ ؤصاء الغؾم،  30جىو اإلااصة  - ٖلى الكغوٍ التي ًجب جٞى

بت، ه٣ضا. 100.000) وال ًم٨ً ؤن ًخم ٖىضما ًضٞ٘ مبلٜ الٟاجىعة الظي ًخجاوػ ماثت ؤل٠ صًىاع  صط( ٖلى ٧ل ٖملُت زايٗت للًٍغ
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بت جسً٘ للخؿم؛-  يٍغ

بت جخلع لىظام الدفع اإلاجصؤ: - ٣ت مجؼؤة، في ٧ل مغخلت ًخم ٞيها كٍس ل٤ زبدُض ٌؿضص مبلٜ الغؾم بٍُغ

 ٢ُمت مًاٞت بمىاؾبت ج٣ضًم زضمت ؤو إلهخاط ؾلٗت؛ 

بت عُيُت:- خُض ؤجها جٟغى ٖلى الؿل٘ والخضماث صون مغاٖاة الٓغوٝ الصخهُت للم٩لٟحن بها ٦ما ؤجها  كٍس

 ال جٟغ١ بحن الؿل٘ اإلاهىٗت مدلُا ؤو جل٪ اإلاؿخىعصة؛

  :جوىز معدالث السطم على اللُمت اإلالافت -3

  :الجضو٫ اإلاىالي ًبحن جُىع مٗضالث الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت

 مٗضالث الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞتجُىع  (:2-8الجدول زكم )

 2017 2001 1997 1995 1992 كىاهحن اإلاالُت/ اإلاعدالث

 9 7 7 7 7 % اإلاعدل اإلاخفم الخاؾ

 ملغى ملغى 14 13 13 %اإلاعدل اإلاخفم

 19 17 21 21 21 %اإلاعدل العادي

 ملغى ملغى ملغى ملغى 40 %اإلاعدل اإلالاعف

ما٫مً بٖضاص الباخض اٖخماصا  اإلاهضع:   ٖلى ال٣ىاهحن الجباثُت، ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

مٗضالث وهي  4ؤن مٗض٫ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٢ض ٖٝغ  ًالخٔ( 2-8)مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

اصة اإلاغصوصًت  ها هى ، و٧ان الهضٝ من21و 7،17،19 ُت الجباثُت وجد٤ُ٣ اإلاٗضالث بما ٌٗمل ٖلى ٍػ جىؾُ٘ ألاٖو

 شماع وبالخالي الخ٣لُو مً مداوالث التهغب الجباجي.اإلاالُت وخاٞؼا لالؾد

جهُاع ؤؾٗاع البترو٫ وما هخج ٖىه مً جغاظ٘ إلاضازُل الضولت جم الهدُجت  2014وبٗض ألاػمت الا٢خهاصًت لؿخت 

٘ مً اإلاٗضلحن   .%19بلى  %17ومٗض٫  % 9بلى  % 7الٞغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
داث الالخ٣ت بلى ٚاًت  - ٟا٫ ًجب ؤن ٌسجل بك٩ل  31ًم٨ً بصعاط الغؾم الظي جم بٟٚا٫ زهمه في الخهٍغ صٌؿمبر مً الؿىت التي جلي ؾىت ؤلٚا

ذ. ٖضلذ هظه اإلاا ت مىيٕى الخهٍغ ضلذ مغة  2015مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  32صة باإلااصة مىٟهل ًٖ الغؾىم ال٣ابلت للخهم اإلاخٗل٣ت بالٟترة الجاٍع ٖو

بي. 2017مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  30ؤزغي باإلااصة  ٘ الًٍغ  مما ًدُذ الخ٨ٟحر في ٖضم الاؾخ٣غاع في الدكَغ
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 :2017-1992الجباًت العادًت في الفترة خـُلت السطم على اللُمت اإلالافت  باإلالازهت مع خـُلت  -4

  2017-1995للفترة  للسطم على اللُمت اإلالافت جوىز الخـُلت الجباثُت  :(2-9)الجدول زكم 

 TVAخـُلت  1 الظىىاث

 

خـُلت الجباًت  2

 العادًت

 1/2اليظبت 

% 

1995 69.02 244.61 28.21 

1996 94.34 290.62 32.46 

1997 104.30 317.11 32.89 

1998 111.90 342.57 32.66 

1999 115.17 348.75 33.02 

2000 120.24 373.15 32.22 

2001 127788 444749 28777 

2002 156774 493709 31779 

2003 172728 562788 30761 

2004 210723 603777 34782 

2005 239779 66478 36707 

2006 259721 745756 34777 

2007 307739 786777 39707 

2008 387734 983763 39737 

2009 434754 1172744 37706 

2010 452706 1309738 34752 

2011 505774 1548754 32766 

2012 590755 1944758 30737 

2013 673733 2072709 32750 

2014 705703 2126736 33716 

2015 755757 2557731 29755 

2016 763728 2564.62 29776 

2017 811.24 2750.61 29.49 

ت الٗامت للًغاثب :اإلاهضع  مً بٖضاص الباخض اٖخماصا ٖلى بخهاثُاث م٣ضمت مً اإلاضًٍغ
 

في خهُلت الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، خُض جمشل اإلاؿخمغ  التزاًض ًالخٔمً زال٫ الجضو٫ 

 2015ؤما في ؾىت  ،2008ؾىت  %39.37 الخهُلت ألا٦بر في خهُلت الجباًت الٗاصًت خُض بلٛذ ؤٖلى وؿبت

ما صٞ٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى حٗضًل مٗض٫ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت مً  %29.55اهسًٟذ بلى وؿبت 

 ؤظلمً  2017مً زال٫ ٢اهىن اإلاالُت  19% ٦مٗض٫ ٖاصي بلى% 17و% ٦9مٗض٫ مسٌٟ بلى   %7اإلاٗضالث 

٘ الخهُلت اإلاالُت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت.  الٞغ

م ، مٗضلحن في الخُب٤ُ ؾاهم في جبؿُِ ٖملُت الخُب٤ُ وجد٤ُ٣ الٗضالت الجباثُت٧ىن اٖخماص  وبالٚغ

  :مً طل٪ هىا٥ ٖضة مكا٧ل جدى٫ ًٖ جُب٤ُ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، منها
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نٗىبت جُب٣ُها في ال٣ُإ الؼعاعي لخهىنُت اإلاىخىظاث الؼعاُٖت، باإلياٞت بلى بم٩اهُت بُٗها  -

 لىلىط لألؾىا١؛مباقغة للمؿتهل٪ صون ا

حر مٟىجغة، ٧ىن جُب٤ُ عؾم ٖلى  - اهدكاع الا٢خهاص اإلاىاػي وبالخالي زل٤ ٞغو١ بحن ألاؾٗاع اإلاٟىجغة ٚو

غ الٟىاجحر، وؤي ٖملُت جخم زاعط ٖملُت  ال٣ُمت اإلاًاٞت ًخُلب مؿ٪ الضٞاجغ اإلاداؾبُت وجدٍغ

 الٟىجغة ج٩ىن ٢ض ٞلخذ مً جدهُل الغؾم.

 السطىمؤلاؿالح في مخخلف  :خامظا

 .ؾىٗغى بٌٗ ؤلانالخاث الجباثُت إلاسخل٠ الغؾىم

 :السطم على اليؼان اإلانهي -1

، وحٗىص مضازُله 2001مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  06بمىظب اإلااصة  % 2وهى عؾم ٣ًضع ب 

ىن، الظًً ًماعؾىن وكاَا  ما٫ الظي ًد٣٣ه ألاشخام الُبُُٗىن واإلاٗىٍى ٟغى ٖلى ع٢م ألٖا للبلضًت، ٍو

ا ؤو ٚحر ججاعي )منهي(.  نىاُٖا، ججاٍع

بت ٖلى الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ٦ما ًلي  :وجىػٕ الًٍغ

بت على اليؼان اإلانهي2-10م )الجدول زك  (: جىشَع اللٍس

السطم على اللُمت 

 اإلالافت

الخـت العاثدة 

 للىالًت

الخـت العاثدة 

 للبلدًت

الـىدوق اإلاؼترن 

 للجماعاث اإلادلُت

 اإلاجمىع

 2 0.11 1.30 0.59 %اإلاٗض٫ الٗام 

 .2017مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لؿىت  222اإلااصة اإلاـدز: 

ما٫ الىاجج ًٖ وكاٍ لى٣ل اإلادغو٢اث بىاؾُت ألاهابِب، ٞمٗض٫ الغؾم ٖلى  ؤما ُٞما ًسو ع٢م ألٖا

٘ بلى   ٦ما ًلي: % 3اليكاٍ اإلانهي ًٞغ

 جىشَع زطم اليؼان اإلانهي ليؼان هلل اإلادسوكاث: (2-11الجدول زكم)

ت  الىخدة: وظبت اإلائٍى

 اإلاجمىع الـىدوق اإلاؼترن للجماعاث اإلادلُت الخـت العاثدة للبلدًت الخـت العاثدة للىالًت

0.88  1.96 0.16 3 

 .2017مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لؿىت  222اإلااصة اإلاـدز: 

سٌٟ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي:   ٍو

 باليؿبت ليكاَاث ؤلاهخاط صون الاؾخٟاصة مً الخسًُٟاث؛  % 1ًدضص اإلاٗض٫ ب  -

ما٫. % 25باليؿبت ليكاَاث البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت م٘ جسٌُٟ  % 2ًدضص ب  -  مً ع٢م ألٖا
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 :السطم على اليؼان العلازي  -2

بت  دضص ألاؾاؽ الخاي٘ للًٍغ حر مبيُت، ٍو ت اإلابيُت ٚو ًٟغى الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى اإلال٨ُاث ال٣ٗاٍع

ت اإلاٗبر ٖنها باإلاتر  بت، وحٗىص مضازُله  اإلاغب٘مً خانل يغب ال٣ُمت الاًجاٍع في اإلاؿاخت الخايٗت للًٍغ

٣ا لىو اإلااصة  مً الًغاثب اإلاباقغة ٞةهه "ًاؾـ عؾم ٣ٖاعي ٖلى اإلال٨ُت اإلابيُت، مهما ج٨ً  248للبلضًت ٞو

بت نغاخت" جي، باؾخصىاء جل٪ اإلاٟٗاة مً الًٍغ ٦ما جىو  ،1ويُٗتها ال٣اهىهُت، اإلاىظىصة ٞى١ التراب الَى

"ًاؾـ عؾم ٣ٖاعي ؾىىي ٖلى اإلال٨ُاث ٚحر اإلابيُت بجمُ٘ ؤهىاٖها، باؾخصىاء جل٪ اإلاُٟٗت ههؤٖلى  261اإلااصة 

بت  ".نغاخت مً الًٍغ

 :السطم على ألاوؼوت اإلالىزت ؤو الخوحرة على البِئت-3

بمىظب اإلاغؾىم  1993ؤؾـ الغؾم ٖلى ألاوكُت اإلالىزت ؤو الخُحرة ٖلى البِئت في ماعؽ ؾىت 

لخىالي  6و 2وكاٍ نىاعي بمٗامل مًا٠ٖ، ًتراوح بحن  400٘ له ما ٣ًاعب زً 68-93الخىُٟظي ع٢م 

جي للبِئت وبػالت الخلىر 2هه٠ هظه ألاوكُت الهىاُٖت ٗىص هاجج هظا الغؾم ٧لُت لهالر الهىضو١ الَى ، َو

(FEDEP :و٢ض خضص اإلاٗض٫ ألاؾاس ي للغؾم الؿىىي ٦ما ًلي ،) 

 3000 ذ؛  ٢لٖلى ألا ؤخضوكاٍ و  صط باليؿبت للميكأث اإلاهىٟت التي لها  زاي٘ إلظغاء الخهٍغ

 30.000 ٦ما هى  ،زاي٘ إلظغاء الترزُو ٢لٖلى ألا ؤخضباليؿبت للميكأث اإلاهىٟت التي لها وكاٍ و  صط

واإلاخٗل٤ باإلايكأث اإلاهىٟت واإلادضصة  1988ظىان ؾىت  26اإلااعر في  19-88مدضص بمىظب اإلاغؾىم ع٢م 

صط  750ر مً شخهحن، ًسٌٟ اإلاٗض٫ ألاؾاس ي بلى ثوبسهىم اإلايكأث التي ال حكٛل ؤ٦ ،ل٣اثمتها

ذ و  صط باليؿبت للميكأث اإلاهىٟت الخايٗت  6000لى بباليؿبت للميكأث اإلاهىٟت الخايٗت للخهٍغ

 للترزُو.  

ٖلى ٧ل وكاٍ مً هظه اليكاَاث خؿب َبُٗتها وؤهمُتها.  6و 1ًُب٤ اإلاٗامل اإلاًا٠ٖ اإلاتراوح بحن 

ت  جُب٤ ٚغامت جدضص وؿبتها ب٠ًٗ مبلٜ الغؾم، ٖلى مً ٌؿخٗمل اإلايكاة، الظي ال ٣ًضم اإلاٗلىماث الًغوٍع

 % 10الغؾم ب  جدضًض وؿبت الغؾم وجدهُلها، ٞخًا٠ٖ وؿبت ؤظلؤو ٌُٗي مٗلىماث زاَئت وطل٪ مً 

 بطا لم ًخم حؿضًض اإلابالٜ اإلاُاب٣ت في آلاظا٫ اإلادضصة. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2015مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  04مٗضلت بمىظب اإلااصة  -1
َب٣ا سأخ٩ام خًمً ٦ُُٟت جُب٤ُ الغؾم ٖلى اليكاَاث اإلالىزت والخُحرة ٖلى البِئت، اإلا 1993ماعؽ  01اإلااعر في  68-93اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -2

ضة الغؾمُت الٗضص 1992، اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 1991صٌؿمبر  19اإلااعر في  25-91مً ٢اهىن  117اإلااصة   .65، الجٍغ
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 السطم على اإلاىخىحاث البترولُت: -4

ًُب٤ الغؾم ٖلى اإلاىخىظاث البترولُت واإلامازلت لها، اإلاؿخىعصة ؤو اإلادهل ٖليها في الجؼاثغ ال ؾُما في 

٣ا للمٗضالث الخالُت:  مهى٘ جدذ اإلاغا٢بت الجمغ٦ُت، ٞو

 (: السطم على اإلاىخىحاث البترولُت2-12الجدول زكم)

فت الجمسهُت  السطم )دج( حعُحن اإلاىاد زكم الخعٍس

ً اإلامخاػ 27. 10م.  600.00 البجًز

ً الٗاصي 27.  10م.  500.00 البجًز

ً الخالي مً الغنام 27.  10م.  600.00 البجًز

ل 27. 10م.  100.00 ٚاػاٍو

 1.00 الى٢ىص ٚاػ البترو٫ اإلامُ٘ 27. 10م.

ت الٗامت للًغاثب ل الال٨ترووي اإلاى٢٘اإلاـدز:   p/ar1-nov-https://www.mfdgi.gov.dz/archive/2019لمضًٍغ

 

ً الىفاًاث: -5  السطم الخدفحزي على عدم جخٍص

ً الىٟاًاث ما ًلي  1:ٌكمل الغؾم الخدٟحزي ٖلى ٖضم جسٍؼ

ً الىفاًاث الـىاعُت: . ؤ دصجُ٘ ٖلى الحهضٝ ٞغى عؾىم ٖلى الىٟاًاث الهىاُٖت والخانت بلى  عدم جخٍص

نها، ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ قضص ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  صط ل٩ل ًَ  10.500وخضصه ب:  20022ٖضم جسٍؼ

سهو خانل هظا الغؾم ٦ما ًلي:   مسؼن مً الىٟاًاث الهىاُٖت الخانت و/ؤو الخُغة، ٍو

 25 %  لٟاثضة البلضًاث؛ 

 75 % لٟاثضة الهىضو١ الىَجي للبِئت وبػالت الخلىر.  

ً الىفاًاث اإلاسجبوت بإوؼوت العالج في اإلاظدؼفُاث والع . ب ُاداث السطم الخدفحزي على عدم جخٍص

 الوبُت: 

ً الىٟاًاث الاؾدكٟاثُت اإلاخٗل٣ت بإوكُت  2002ؤؾـ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  عؾما للدصجُ٘ ٖلى ٖضم جسٍؼ

ًبِ  24.00الٗالط في اإلاؿدكُٟاث والُٗاصاث الُبُت، ًدضص هظا الغؾم بؿٗغ مغظعي ب  صط للًُ، ٍو

٣ا ل٣ضعاث الٗالط وؤهماَه في ٧ل ماؾؿت مٗىُت ؤو  ٤ ٢ُاؽ مباقغ، ًسهو خانل الىػن اإلاٗجي ٞو ًٖ ٍَغ

 هظا الغؾم ٦ما ًلي: 

 25 %  لٟاثضة البلضًاث؛ 

 75 %  لٟاثضة الهىضو١ الىَجي للبِئت وبػالت الخلىر؛ 

                                                           
 .306 ، ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:ؾاعة بً نىقت 1
ضة الغؾمُت الٗضص 2002، اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 2001اإلااعر في صٌؿمبر ؾىت  21-01مً ٢اهىن ع٢م  203اإلااصة  2  . 2001ؾىت  79، الجٍغ

https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11
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 اإلاولب الثالث: فعالُت ؤلاؿالح الجباجي مً خالل ماػساث اللغى الجباجي

 هىا٥ ٖضة ماقغاث ٌؿدىض بليها لخ٣ُُم مغصوصًت بنالح الًغاثب منها:

 ماػس اللغى الجباجي: ؤوال

بت ؤو مً الضزى٫ التي  الجباجي٣ًهض بالًِٛ  جل٪ اليؿبت التي ج٣خُ٘ مً صزل الٟغصاإلا٩ل٠ بالًٍغ

ل ه٣ٟاتها ُٟها في جمٍى  .1جخدهل ٖليها الضولت في ق٩ل يغاثب وعؾىم، والتي ًخم جْى

الىٓام الجباجي، بط ًبدض ًٖ ٌٗض الًِٛ الجباجي مً ؤهم اإلااقغاث ال٨مُت اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم مغصوصًت 

ار يغع في الا٢خهاص خضبخهُلت مم٨ىت، صون  ؤ٦بر ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لال٢خُاٖاث الجباثُت لخد٤ُ٣

جي، ٞهى ًمشل ظملت ما جدضزه الؿُاؾت الجباثُت مً جإزحر ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص في اإلاجخم٘، وحٗضًل زُُهم  الَى

 2.في مجاالث ؤلاهٟا١ الاؾتهال٥ والاؾدشماع

ى٣ؿم بلى  :ٍو

 :اللغى الجباجي الفسدي -1

بت وم٣ضاع الًغاثب التي جًاٝ بليها الا٢خُاٖاث  خباع صزل اإلا٩ل٠ بالًٍغ دؿب باسأزظ بٗحن الٖا ٍو

ت اإلادؿىبت ٖلى ؤؾاؽ الخماًت الاظخماُٖت. غ اإلاٗلىماث ٖما ًخدمله  ؤلاظباٍع ٗخمض هظا اإلاٗض٫ ٖلى جٞى َو

مباقغة مخًمىت في ؤؾٗاع الؿل٘ التي ٌؿتهل٨ها، باإلياٞت بلى ههِبه في الٟغص مً يغاثب مباقغة ٧اهذ ؤو ٚحر 

 الضزل )الىاجج الضازلي الخام( والظي ٌٗبر ًٖ م٣ضعجه الخ٩لُُٟت.

م٨ً ٢ُاؾه بالٗال٢ت الخالُت:  ٍو

    
 

 
 

PFI : ًغمؼ الى الًِٛ الجباجي الٟغصي 

I: الا٢خُاٖاث الجباثُت 

R: مؿخىي الضزل 

 :ؤلاحمالياللغى الجباجي  -2

ًإزظ في الخؿبان الًِٛ الجباجي ؤلاظمالي مجمل ؤلاًغاصاث الجباثُت اإلادهلت لخؿاب الضولت 

ت مً َٝغ نىاص٤ً الًمان الاظخماعي  .3والجماٖاث اإلادلُت بما في طل٪ الا٢خُاٖاث ؤلاظباٍع

٨دس ي ماقغ الًِٛ  ت للضزل اإلا٣خُ٘ في ق٩ل يغاثب وعؾىم ٖلى الجباجي ٍو الظي ًمشل اليؿبت اإلائٍى

بت، ؤو مً َٝغ الضولت في خض طاتها، ؤهمُت بالٛت ٧ىهه ًبدض ًٖ  الضزى٫ اإلاد٣٣ت مً َٝغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

                                                           
٣ُا، الجؼاثغ،اإلاجلض 2006خمُض بىػٍضة) 1 بي في الجؼاثغ، مجلت قما٫ اٍٞغ ، ظامٗت الكل٠،مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي 4، الٗضص 03(، الًِٛ الًٍغ

ت للمجالث إل  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1511الٗلمُت  للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا  .282، م: 2019/06/06جاٍع
بُت، صاع النهًت الٗغبُت، م:1973ٖبض اإلاىٗم ٞىػي)2  . 128 (، الىٓم الًٍغ
اث الجامُٗت، بً الى٣ٟاث الٗامت، ؤلاًغاصاث الٗامت،اإلاحزاهُت الٗامت -(، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت2008مدمض ٖباؽ مدغػي)3 للضولت، صًىان اإلاُبٖى

 .273: ٨ٖىىن الجؼاثغ، الُبٗت الشالشت، م



 الجباًت العادًت في الجصاثس:الثانيالفصل 

 81 

بُت التي جم٨ً مً الىنى٫ بلى ار يغع خضبخهُلت مم٨ىت صون  ؤ٦بر ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لال٢خُاٖاث الًٍغ

بُت اإلاىاؾبتباال٢خ ُت الًٍغ بُت اإلام٨ىت وازخُاع  ألاٖو جي وطل٪ بخدضًض اإلاٗضالث الًٍغ  . 1هاص الَى

م٨ً ٢ُاؾه بالٗال٢ت الخالُت:  ٍو

    
 

   
 

PFG:  ؤلاظماليٌكحر بلى الًِٛ الجباجي 

Iالا٢خُاٖاث الجباثُت : 

PIBالىاجج الضازلي الخام : 

 وؾى٣ىم بضعاؾت جُىع الًِٛ الجباجي في الجؼاثغ زال٫ ؤلانالخاث اإلاىخهجت مً زال٫ ما ًلي: 

  2017-2001(: جوىز معدل اللغى الجباجي في الجصاثس خالل الفترة 2-13الجدول زكم )

 الىخدة: ملُاز دج
معدل الضغط 

الجبائي خارج 

 المحروقات

الناتج الداخلي 

الخام خارج 

 المحروقات

 الجباية

 العادية

 

 

معدل الضغط 

الجبائي 

 اإلجمالي

الناتج الداخلي الخام 

 اإلجمالي

 إجمالي الجباية

) الجباية العادية +  

 الجباية البترولية(

 

 

 انسنواث

15.97 2 783.2 444.49 30.40 4 227.1 1285829 2001 

16.18 3 045.7 493.09 31.16 4 522.8 1409849 2002 

16.63 3 383.4 562.88 26.63 5 252.3 1398894 2003 

15.76 3 829.3 603.77 23.84 6 149.1 1465897 2004 

15.79 4 209.1 664.80 20.67 7 562.0 1563880 2005 

16.13 4 619.4 745.56 19.51 8 561.4 1661856 2006 

14.94 5236.6 786.77 18.81 9 352.9 1759877 2007 

16.30 6046.1 985.85 24.45 11 043.7 2701825 2008 

17.09 6858.9 1 172.44 31.09 9 968.0 3099844 2009 

16.76 7811.2 1 309.38 23.44 11 991.70 2811808 2010 

16.69 9 277.7 1 548.54 21.18 14 526.6 3077894 2011 

18.38 10 579.0 1 944.58 21.27 16 115.4 3427897 2012 

17.86 11 601.3 2 072.09 22.25 16 569.3 3687899 2013 

16.68 12 741.0 2 126.36 20.89 17 703.7 3704809 2014 

19.00 13 457.6 2 557.31 25.62 16 702.11 4280825 2015 

17.80 14 403.1 2 564.62 23.92 17 406.82 4164880 2016 

18.56 15327.1 2 845.37 30.75 16 131.40 4961820 2017 

ت الٗامت للًغاثبمً بٖضاص : اإلاـدز  .الباخض اٖخماصا ٖلى مُُٗاث م٣ضمت مً اإلاضًٍغ

3/07/2018mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/aplf2018_arabe.pdf consulté le 1-http://www.dgpp 
 

                                                           
، 2010-2000دراسة حالة الجزائر مابين -(، عوائد التحصيل الجبائي ومساهمتها في الميزانية العامة للدولة2016بوزيد سفيان)1

 الموقع الشبكي ة دكتوراه دولة في علوم التسيير ، جامعة تلمسان،حأطرو

petrole.Doc.pdf-algerie-etat-budget-recettes-fiscalite-tlemcen.dz/bitstream/112/8881/1/recouvrement-http://dspace.univ اريخ ت

 .142: ص 10/03/2019االطالع 
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 جؼاًض بظمالي الجباًت الٗاصًت، البترولُت والىاجج الضازلي الخام مً ؾىت سأزغي، بال  ًالخٔمً زال٫ الجضو٫ 

 سجلذ اهسٟايا في الىاجج الضازلي الخام هدُجت ألاػمت اإلاالُت. 2008ؾىت في 

ٗخبر الًِٛ الجباجي ألامشل اإلادضص مً َٝغ الا٢خهاصي الاؾترالي ٧ىالن   ؤن ٍالخٔ، و %٦25الع٥ هى َو

وهظا عاظ٘ للجهىص التي بظلتها الخ٩ىمت %  19 بيؿبت 2015 خض بلٛه الًِٛ الجباجي هى اإلاسجل ؾىت ؤ٢ص ى

 .2014بخال٫ الجباًت الٗاصًت م٩ان الجباًت البترولُت، زانت م٘ اجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ لؿىت  ؤظلمً 

الخٔ ؤن الًِٛ الجباجي زاعط اإلادغو٢اث ؤ٦ثر ص جيٍو َٗخبر يُٟٗا م٣اعهت و  ،اللت إلاا ًخدمله الا٢خهاص الَى

 بالًِٛ الجباجي الاظمالي.

ب٨شحر مً الًِٛ الجباجي اإلاشالي  ؤ٦بر ، وهي%  ٣ٞ30.75ض سجل الًِٛ الجباجي وؿبت  2017ؤما في ؾىت 

ؤؾٗاع البترو٫ ؾىت  ن الجؼاثغ مغجبُت اعجباَا وز٣ُا بالجباًت البترولُت، ما ًٓهغ ظلُا مىظ اجهُاع ؤوهظا عاظ٘ 

 ، ؤًً سجلذ اهسٟاى في الىاجج الضازلي الخام واعجٟإ الخهُلت الجباثُت الٗاصًت.2014

م٨ً بعظإ طل٪ بمما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫  م مً ؤلانالخاث اإلاىخهجت ٍو ٗضم مغصوصًت الىٓام الجباجي وهظا بالٚغ

 بلى:

خام، مما ًازغ ؾلبا ٖلى مغصوصًت ي٠ٗ مؿاهمت ال٣ُاٖاث زاعط اإلادغو٢اث في الىاجج الضازلي ال -

 الجباًت الٗاصًت؛

 اإلاجخم٘؛ ؤٞغاصاهدكاع البُالت وبالخالي الخض مً ٢ضعة الضولت ٖلى ٞغى يغاثب ٖلى ٞئت ٦بحرة مً  -

ىُت واعجٟإ الخطخم وبالخالي اهسٟاى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للخهُلت الجباثُت؛ -  جضهىع ٢ُمت الٗملت الَى

 سٟاى الضزل الٟغصي واهدكاع الا٢خهاص اإلاىاػي والتهغب الجباجي.ي٠ٗ الا٢خُاٖاث الجباثُت اله -

 ماػس ظاَسحي الغؽ والتهسب الجباجي  :زاهُا

حٗض ْاهغة التهغب الجباجي مً اإلاؿاثل التي هالذ وال جؼا٫ جدٓى باهخمام واؾ٘ إلاا لها مً جإزحر ؾلبي ٖلى 

ا إلاسخل٠ الضو٫. تٕ اإلاالًحر مً ؤلاًغاصاث الجباث٣ُٞضان ويُا اث زُحرة ؾىٍى لم  ،٣ٞض ونلذ بلى مؿخٍى

حؿخُ٘ ؤو باسأخغي لم ج٨ً هىال٪ هىاًا ناعمت مً ؤلاصاعة الجباثُت للخ٣لُل منها سأجها في بٌٗ ألاخُان ج٩ىن 

ٟي ؤلاصاعة و اإلاتهغبحن و ل٨ً ٩ًىن طل٪ صون وظىص صٖم مً الؿلُت الٗلُا، لظل٪  هدُجت الخىاَا بحن مْى

ٛغاث في ال٣اهىن الجباثُت و الخٟؿحراث الًٟٟايت للىهىم ال٣اهىهُت لخ٩ىن مجا٫ للتهغب، وظضث الش

م مً جدمل ٢ابٌ الًغاثب اإلاؿاولُت اإلاضهُت،  باإلياٞت بلى ه٣و في نغامت اإلاخابٗاث الجباثُت بالٚغ

جدهُلها، ل٣ض  ٫اؾخداؾىىاث بطا  04مضة  اه٣ًاءوالجؼاثُت بججاه اإلابالٜ ٚحر اإلادهلت، ول٨نها حؿ٣ِ بٗض 

ملُاع صط مبِىت خؿب ؤنىاٝ  10982.30 مبلٜ 2015بلٛذ ٢ُمت الًغاثب ٚحر اإلادهلت ختى جهاًت ؾىت 

ملُاع صط  1293الًغاثب والغؾىم خُض ؤن مبالٜ ٚحر اإلادهلت الخانت بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ج٣ضع ب 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ب  ت لىهغان اإلاغجبت ألاولى في ملُاع صط، و جد 674.4زم جليها الًٍغ ت الجهٍى خل مضًٍغ
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ت للجؼاثغ اإلاغجبت الشالشت ب اإلاملُاع صط وجدخل  5885.10حجم اإلابالٜ ٚحر اإلادهلت ب  ت الجهٍى  1066.10ضًٍغ

 .1صط

 العادًت في محزاهُت الدولت  ؤَمُت الجباًت :اإلابدث الثالث

جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  ؤظلالٗا٦ؿت إلاسخل٠ الؿُاؾاث اإلاالُت والا٢خهاصًت للضولت مً  ةآاإلاغ حٗخبر اإلاحزاهُت الٗامت 

اإلاجخم٘ الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، خُض ًخم ٞيها م٣ابلت الى٣ٟاث الٗامت باإلًغاصاث الٗامت، 

ؾىدىاو٫ ومً زال٫ هظا اإلابدض  وجخ٩ىن مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت مً الجباًت الٗاصًت والجباًت البترولُت.

ل اإلاحزاهُت الٗامت. ؤزغ جدلُل    الجباًت الٗاصًت في جمٍى

 ماَُت اإلاحزاهُت العمىمُت :اإلاولب ألاول 

ف اإلاحزاهُت العمىمُت  :ؤوال  حعٍس

٠ اإلاحزاهُت الٗامت للضولت،ومً ؤهم هظه الخٗاٍع٠ هجض   :ل٣ض حٗضصث حٗاٍع

ُٗت، ٣ًضع ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث النهاثُت اإلاحزاهُت الٗامت هي ج٣ضًغ مٟهل ومٗخمض مً الؿلُت  - الدكَغ

 2للضولت، اإلادضصة لٟترة ػمىُت م٣بلت ٖاصة ؾىت، بما ًد٤٣ ؤصاة الؿُاؾت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.

ًٖ مضة م٣بلت ٚالبا ما ج٩ىن  اإلاحزاهُت الٗامت هي جى٢٘ وبظاػة للى٣ٟاث الٗامت وؤلاًغاصاث الٗامت -

 3.ؾىت

ها مً زال٫ ٢اهىن ع٢م  ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٞض  21.90اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت، وال٣اهىن ع٢م  17.84ٖٞغ

 :اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت "اإلاحزاهُت هي الىز٣ُت التي ج٣ضع  21.90خؿب اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن  -

ؾدشماع ومنها ه٣ٟاث الخجهحز الٗمىمي للؿىت اإلاضهُت مجمٕى ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الخانت بالدؿُحر والا 

 ؛4والى٣ٟاث بالغؤؾما٫ وجغزو بها"

اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت  "جدك٩ل اإلاحزاهُت الٗامت للضولت مً  17.84 خؿب اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن  -

٤ ألاخ٩ام  ا بمىظب ٢اهىن اإلاالُت واإلاىػٖت ٞو ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث النهاثُت للضولت اإلادضصة ؾىٍى

ُٗت والخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها"الد  .5كَغ

ً ؤؾاؾُحن هما ٠ الؿاب٣ت ٞان اإلاحزاهُت الٗامت ج٣ىم ٖلى ٖىهٍغ  6:مً زال٫ الخٗاٍع

                                                           
 .318 ، ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م:بً نىقت ؾاعة 1
ىت) 2 ل عجؼ اإلاىاػهت الٗامت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي، الُبٗت ألاولى، الضاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،م:٦2007غوصي نبًر  .75 (، جمٍى
ؿغي ؤبى الٗال) 3  .86 (، اإلاالُت الٗامت، صاع اليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، م:2003مدمض نٛحر بٗلي َو
 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 1990ؤوث  15اإلاىا٤ٞ  1411مدغم ٖام  24اإلااعر في  ٢21.90اهىن 4
لُت  ؾىت  7اإلاىا٤ٞ  1404قىا٫ ٖام  8اإلااعر في  ٢17.84اهىن  5  اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت . 1984ظٍى
 .192-191 (، مباصيء اإلاالُت الٗامت ، ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ، م م:1994مىهىع مُالص ًىوـ )6
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٣هض بهالخلدًس  - ج٣ىم اإلاحزاهُت الٗامت ٖلى ؤؾاؽ وي٘ ج٣ضًغاث اخخمالُت إلًغاصاث وه٣ٟاث  ؤن ٍو

كتٍر  ،الضولت ب مً الىا٢٘ لٟترة ؤَو  ػمىُت مؿخ٣بلُت ٖاصة ؾىت.ن ٩ًىن الخ٣ضًغ مىيىعي ٢ٍغ

ُٗت باإلاىا٣ٞت ٖلى جى٢ٗاث الؿلُت الخىُٟظًت  الاعخماد - ٣هض به خ٤ وازخهام الؿلُت الدكَغ ٍو

 مً بًغاصاث ٖامت وه٣ٟاث ٖامت.

 مىىهاث اإلاحزاهُت العامت  :زاهُا

 :جخ٩ىن اإلاحزاهُت الٗامت مً

  :الىفلاث العامت -1

باء الضاثمت للضولت حكمل ه٣ٟاث الدؿُحر  17.84مً ال٣اهىن ع٢م  23ل٣ض ظاء في هو اإلااصة  ه٣ٟاث و  ؤن ألٖا

 .الاؾدشماع

  :هفلاث الدظُحر 1-1

 :ٞان ه٣ٟاث الدؿُحر ججم٘ في ؤعبٗت ؤبىاب هي 17.84مً ال٣اهىن ع٢م  24خؿب ما ظاء في هو اإلااصة 

 ؤٖباء الضًً الٗمىمي والى٣ٟاث اإلادؿىمت مً ؤلاًغاصاث؛ -

 جسهُهاث الؿلُاث الٗمىمُت؛ -

 الى٣ٟاث الخانت بىؾاثل اإلاهالر؛ -

 الخضزالث الٗمىمُت. -

  :هفلاث الاطدثماز 1-2

ٞان ه٣ٟاث الاؾدشماع الىا٢ٗت ٖلى ٖاج٤ الضولت ججم٘  17.84مً ال٣اهىن ع٢م  35خؿب ما ظاء في هو اإلااصة 

 :في زالزت ؤبىاب هي

 الاؾدشماعاث اإلاىٟظة مً ٢بل الضولت؛ -

 لت؛بٖاهاث الاؾدشماع اإلامىىخت مً ٢بل الضو  -

 الى٣ٟاث ألازغي بالغؤؾما٫. -

 :ؤلاًساداث -2

 :ن مىاعص اإلاحزاهُت الٗامت للضولت جخًمً ما ًليؤ 17.84مً ال٣اهىن ع٢م  11ل٣ض ظاء في اإلااصة 

 ؤلاًغاصاث طاث الُاب٘ الجباجي و٦ظا خانل الٛغاماث؛ -

 مضازُل ألامال٥ الخابٗت للضولت؛ -

ت ل٣اء الخضماث اإلااصاة  -  وألاجاوي؛الخ٩ال٠ُ اإلاضٖٞى
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 مىا٫ اإلاسههت للمؿاهماث والهضاًا والهباث؛ألا  -

الدؿضًض بالغؤؾما٫ لل٣غوى والدؿب٣ُاث اإلامىىخت مً َٝغ الضولت مً اإلاحزاهُت الٗامت و٦ظا  -

 الٟىاثض اإلاترجبت ٖنها؛

 مسخل٠ خىانل اإلاحزاهُت التي ًىو ٖليها ال٣اهىن ٖلى جدهُلها؛ -

 و بها ٢اهىها؛مضازُل اإلاؿاهماث اإلاالُت للضولت اإلاغز -

٤ الكغوٍ  - الخهت اإلاؿخد٣ت للضولت مً ؤعباح ماؾؿاث ال٣ُإ الٗمىمي، اإلادؿىبت واإلادهلت ٞو

٘ اإلاٗمى٫ به.  اإلادضصة في الدكَغ

 ؤَمُت اإلاحزاهُت العامت  :زالثا

 :للمحزاهُت الٗامت ؤهمُت مً ٖضة ظىاهب هضعط منها

  :ألاَمُت الظُاطُت للمحزاهُت العامت -1

اإلاحزاهُت الٗامت وؾُلت يِٛ ٌؿخٗملها البرإلاان ٖلى ٖمل الخ٩ىمت ؾىاء مً خُض حٗضًلها ؤو ختى حٗخبر 

ًها ختى جًُغ الخ٩ىمت إلجبإ ههج ؾُاس ي مٗحن جد٣ُ٣ا لبٌٗ ألاهضاٝ الؿُاؾُت والاظخماُٖت.  1ٞع

  :ألاَمُت الاكخـادًت للمحزاهُت العامت -2

غه مً مٗلىماث وبُاهاث خى٫ الؿُاؾت الٗامت جبرػ ألاهمُت الا٢خهاصًت للمحزاهُت الٗامت م ً زال٫ ماجٞى

ها هدى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخىاػن الا٢خهاصي لخد٤ُ٣ هضٝ الٗمالت ال٩املت ييهُللخ٩ىمت واإلاىاعص الٗامت وجىظ

 والاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.

  :ألاَمُت الاحخماعُت للمحزاهُت العامت -3

زال٫ جد٤ُ٣ الخىاػن الاظخماعي وال٣ًاء ٖلى  حٗمل الضولت ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ طاث َاب٘ اظخماعي مً

الخٟاوث بحن صزى٫ ألاٞغاص، م٘ يمان ونى٫ بٌٗ الخضماث الٗامت صون م٣ابل للٟئت ٖضًمت الضزل ؤو طاث 

اهاث( بلى ألاٞغاص في اإلا٣ام الشاوي. اث )ؤلٖا  الضزل اإلادضوص مً زال٫ الًغاثب في اإلا٣ام ألاو٫ زم اإلاضٖٞى

  :حزاهُت العامتألاَمُت اإلاداطبُت للم -4

جخجلى ٞاثضة اإلاحزاهُت مً الىاخُت اإلاداؾبُت في جدضًض ؤهىإ خؿاباث ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث التي ًيبغي ٖلى 

اإلاهالر الخ٩ىمُت بمؿا٦ها في مٗامالتها اإلاالُت، واؾخسغاط الخؿاب الخخامي للمىاػهت الٗامت الظي ًبحن 

ذ زال٫ ال  ؿىت اإلاالُت. ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الٟٗلُت التي نٞغ

 

 

 

                                                           
ؿغي ؤبى الٗال، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:1  .90 مدمض نٛحر بٗلي َو
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 اإلاولب الثاوي: مظاَمت الجباًت العادًت في اإلاحزاهُت العمىمُت

حٗخبر ؤلاًغاصاث الجباثُت مً بحن ؤهم اإلاهاصع الغثِؿُت الٗامت، وجخًمً ٧ل مً الجباًت الٗاصًت والجباًت 

ومً بحن ؤهم ألاهضاٝ التي ًهبى بليها ؤلانالح الجباجي اإلاخىانل هى بخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل  ،البترولُت

 اإلاىالي ؾىٗغى ؤهمُت الجباًت الٗاصًت في اإلاحزاهُت الٗامت.  الك٩ل ومً زال٫  الجباًت البترولُت.

 -20002017(: ؤَمُت الجباًت العادًت في اإلاحزاهُت العامت خالل الفترة 2-1زكم ) الؼيل

 
 مً بٖضاص الباخض اٖخماصا ٖلى:  اإلاـدز:

جي لإلخهاثُاث للٟترة  -  ؛2011-2000مُُٗاث الضًىان الَى

 .مً ٢ىاهحن اإلاالُت 2017-2012باقي الؿىىاث  -

 

زم ، 2008، زم جغاظٗذ في ؾىت 2007بلى  2000اعجٟإ خهُلت بًغاصاث الجباًت الٗاصًت مً ؾىت  ًالخٔ

م٨ً جد٤ُ٣ خهُلت2011ؾىت ٖاوصث الاعجٟإ مىظ  خابٗت واإلاغا٢بت وم٩اٞدت الٛل مً زال٫ اإلاؤ٦بر  ، ٍو

 التهغب الجباجي.و 

ا وهظ ؤما خهُلت الجباًت  ا عاظ٘ بلى ؤلانالخاث الجباثُت.وفي الٗمىم سجلذ الجباًت الٗاصًت جُىعا ملخْى

سجلذ خهُلت  2000مشال ؾىت البترولُت ٞسجلذ جظبظبا مً ؾىت سأزغي العجباَها بخ٣لباث ؤؾٗاع البترو٫، ٞ

ملُاع صًىاع، وهىا وسجل بوكاء نىضو١ يبِ اإلاىاعص والظي ًهى٠ يمً  1.173.23 بم٣ضعة مغجٟٗت 

ىت الٗمىمُت في الجؼاثغ وطل٪ مً  يخمي بلى الخؿاباث الخانت للخٍؼ الاؾخٟاصة مً  ؤظلالهىاص٤ً الخانت ٍو

 -
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ٞىاثٌ بًغاصاث الجباًت البترولُت واؾخٗمالها في الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاحزاهُت الٗامت.  زم جغاظٗذ ؾىت 

م٨ً بعظإ طل٪ بلى   956.30بلى  2001 ٨ُت،  2001ؾبخمبر  11ار ؤخضملُاع صًىاع، ٍو بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 زغ لُت التي قهضها الٗالم، مما ٧ان له ألابؿبب ألاػمت اإلاا 2009بٗضها قهضث جدؿىا ملخىْا بلى ٚاًت ؾىت 

، ؤًً سجلذ جغاظ٘ ٦بحر في ؤؾٗاع 2014ال٨بحر ٖلى الجباًت البترولُت، زم ٖاوصث الاعجٟإ بلى ٚاًت ؾىت 

ذ اهخٗاقا هدُجت اعجٟإ ؤؾٗاع 2017الىِٟ وبالخالي جغاظ٘ مضازُل الجباًت البترولُت بلى ٚاًت ؾىت  ، التي ٖٞغ

 البترو٫. 

م مً ؤجها خبِؿت ؤؾٗحك٩ل الج ىت الضولت بالٚغ اع اإلادغو٢اث في باًت البترولُت اإلاىعص ألاؾاس ي لخٍؼ

 في اإلاحزاهُت الٗامت.   ه٣ٟاث الدؿُحر والخجهحز ؾىٗغى  الك٩ل الخاليومً زال٫  الؿى١ الضولُت.

 

 -20002017في اإلاحزاهُت العامت خالل الفترة  جوىز هفلاث الدظُحر والخجهحز (: 2-2زكم ) الؼيل

 

 
 

 مً بٖضاص الباخض اٖخماصا ٖلى:  اإلاـدز:

جي لإلخهاثُاث للٟترة  -  ؛2011-2000مُُٗاث الضًىان الَى

 .مً ٢ىاهحن اإلاالُت 2017-2012باقي الؿىىاث  -

جٟا٢ُت جىؾُٗت، مً زال٫ جىُٟظ البرهامج بمً ؾىت سأزغي الهتهاط الجؼاثغ لؿُاؾت  الى٣ٟاث جؼاًض ًالخٔ

الظي ع٦ؼ ٖلى جىمُت البيُت الخدخُت و جدؿحن مِٗكت  2009-2005الخ٨مُلي لضٖم الىمى الا٢خهاصي 

ُض الىمى  ٘   2014-2010اإلاىاَىحن، وبغهامج جَى مً زال٫ جُب٤ُ ؾُاؾت ؤلاوٗاف الا٢خهاصي، بَال١ مكاَع

 -
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٘ ال٨بري الجاع  م مً جىظه الؿلُاث هدى ؾُاؾت ظضًضة واؾخ٨ما٫ اإلاكاَع ي اهجاػها، و٢ض اؾخمغ العجؼ بالٚغ

 جغقُض الى٣ٟاث.

ت لى٣ٟاث الخجهحز التي حسجل اعجٟإ مً ؾىت سأزغي اؾخجابت إلاسُِ ؤلاوٗاف الا٢خهاصي  م٘ بُٖاء ألاولٍى

 .2001الظي ؤ٢غجه الخ٩ىمت بضاًت مً ؾىت 

ذ ٦ظل٪ اعجٟاٖا زانت م٘ مغاظ الث ومىذ اإلاجاهضًً واإلاىذ الٗاثلُت ؤما ه٣ٟاث الدؿُحر ٖٞغ ٗت ألاظىع والخدٍى

 و ٞخذ مىانب ٖمل ظضًضة.

بن جد٤ُ٣ هضٝ حُُٛت الجباًت الٗاصًت لى٣ٟاث الدؿُحر في اإلاحزاهُت الٗامت للجؼاثغ ٌٗض هضٞا نٗب الخد٤ُ٣ 

ت التي جتزاًض بها ه٣ٟاث الدؿُحر  .بالىٓغ للىجحرة اإلادؿاٖع

م مً  ؤلانالخاث والجهىص اإلابظولت واعجٟإ خهُلت الجباًت الٗاصًت بال ؤجها ال حُٛي هه٠ واإلاالخٔ ؤن بالٚغ

م٨ً جٟؿحر طل٪ بلى ظمىص الجهاػ ؤلاهخاجي وي٠ٗ اؾخسضام ٢ضعاجه ؤلاهخاظُت الص يء  ،٢لالى٣ٟاث ٖل ألا ٍو

 الظي ًدض مً الٗاثضاث الىاججت ٖىه.

 اإلاولب الثالث: عىاثم مسدودًت الجباًت العادًت 

م مً صوع الجباًت الٗاصًت في ؤلاًغاصاث الٗامت، بال ؤجها حٗض اإلاهضع الشاوي م٣اعهت بالجباًت البترولُت التي بال ٚغ

ىت الضولت بمؿاهمتها الٗالُت في بًغاصاث اإلاحزاهُت، ما ٌٗغى اإلاىاعص اإلاالُت للمحزاهُت  حٗخبر اإلاىعص ألاؾاس ي لخٍؼ

ضم الاؾخ٣غاع الىاجج ًٖ ٖضم   اؾخ٣غاع ؤؾٗاع البترو٫ في الؿى١ الضولُت.بلى الخظبظب ٖو

 :وإلخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت البض مً جضاع٥ ومٗالجت الٗىاث٤ التي جدى٫ صون طل٪، منها

 : مدازبت التهسب الجباجي ؤوال

٢ام اإلاكٕغ طل٪  ؤظلًاصي التهغب الجباجي بلى بيٗاٝ مغصوص الىٓام الجباجي بى٣و الخهُلت الجباثُت، ومً 

عي، وجخمشل ه  :1ظه ؤلاظغاءاث في الٗىانغ الخالُتالجباجي الجؼاثغي بةنالخاث طاث البٗض ؤلاصاعي والدكَغ

 بوكاء يغاثب بؿُُت وواضخت ٌؿهل مخابٗتها؛ -

 بظباع اإلا٩لٟحن بمؿ٪ صٞاجغ مىخٓمت ًم٨ً مغا٢بتها في ٧ل و٢ذ؛ -

 بضوعها ًجب ؤن ج٩ىن زايٗت للمغا٢بت؛ بظباع اإلا٩لٟحن ٖلى الخٗامل بالٟاجىعة، وهظه ألازحرة -

بي و  - الم آلالي لجمُ٘ اإلا٩لٟحن، بدُض هجض ل٩ل م٩ل٠ ع٢م يٍغ  ؤخضوي٘ بُا٢ت جغ٢ُم بىاؾُت ؤلٖا

ت ٧ل ماًغبُه باإلاجا٫ الجباجي؛  م حٗضص ؤوكُخه مما ٌؿهل مٗٞغ  ٚع

ُاث الًغاثب الجباثُت بدُض ؤصمجذ ٧ل مٟدكُاث الًغاثب اإلاباقغة  ومٟدك بٖاصة جىُٓم الهُا٧ل -

 ٚحر مباقغة في مٟدكُاث مىٟغصة، مما ؾهل ٖملُت مخابٗت حؿُحر اإلالٟاث الجباثُت؛

                                                           
 .43-42م:  ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م هانغ مغاص،1
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عبِ بٌٗ ؤلاصاعاث ألازغي بةصاعة الًغاثب، ٞىجض مشال بصاعة الجماع٥ لها اجها٫ مؿخمغ بةصاعة  -

 لخاعط؛ الخيؿ٤ُ وجباص٫ اإلاٗلىماث إلاخابٗت اإلا٩لٟحن الظًً ٌؿخىعصون الؿل٘ مً ا ؤظلالًغاثب مً 

 جىؾُ٘ جُب٤ُ ج٣ىُت الا٢خُإ مً اإلاهضع  خُض ؤن هظه الخ٣ىُت ظض ٞٗالت إلاداعبت التهغب الجباجي؛ -

باإلياٞت بلى جبؿُِ ؤلاظغاءاث في ٖال٢ت اإلا٩ل٠ باإلصاعة الجباثُت، والاؾخٗايت ًٖ الخ٣ُٗض، جد٤ُ٣  

 باجي.الٗضالت الجباثُت و الهغامت في جُب٤ُ ال٣ىاهحن ؾ٣ُلل مً التهغب الج

 ميافدت الاكخـاد اإلاىاشي  :زاهُا

ًًُ٘ الا٢خهاص اإلاىاػي خهُلت ظباثُت ٦بحرة، لظا جىظب مداعبت هظه الٓاهغة للخض مً ؤزاعها اإلاًغة ٖلى 

م٨ً بعظإ طل٪ بلى  1:الا٢خهاص مً زال٫ بصماط هظه ألاوكُت في الا٢خهاص الغؾمي، ٍو

ؤػمت اجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ وجإزحراتها ٖلى اهسٟاى مٗضالث الاؾدشماع، وما هخج ٖنها مً اعجٟإ مٗضالث  -

 البُالت؛ 

٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت، وهظا ما ًاصي  - ل اإلاكاَع ٖضم مغوهت الجهاػ اإلاهغفي الجؼاثغي مما ٌٗغ٢ل جمٍى

غ١ بضًلت في ا٢خهاص الٓل؛  بلى البدض ًٖ ٞغم َو

 اإلاتزاًض؛ الىمى الضٌٛغافي -

 اهدكاع الغقىة والٟؿاص زانت في ؤلاًغاصاث الٗامت؛ -

 ت اإلااوٗت؛ُالبحرو٢غاَُت وال٣ُىص الخ٩ىم -

ت ويبابُت وؾُُغة الٗال٢اث الصخهُت ولجىء الىاؽ بلى ألابىاب الخلُٟت في  - الخ٣ُٗضاث ؤلاصاٍع

 مجا٫ الٗمل الا٢خهاصي؛ 

اث ألاظىع في اهسٟاى مؿخىي الضزل الخ٣ُ٣ي بؿبب اعجٟإ مٗض٫  - الخطخم و٦ظا اهسٟاى مؿخٍى

 ال٣ُإ الٗام و٦ظا مٗضالث الٗاثض ٖلى الاؾدشماع؛

 حؿاهل ال٣ىاهحن وؤلاظغاءاث الجباثُت مً يغاثب وجإمُىاث الًمان الاظخماعي. -

 

 

 زالثا: جسػُد ؤلاهفاق العام 

٨ًمً جغقُض ؤلاهٟا١ الٗام في خؿً اؾخٗما٫ الى٣ٟاث في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلادضصة للضولت والخُلىلت صون 

لُه جىظب وي٘ بٌٗ الًىابِ الٗامت التي  بؾاءة اؾخٗمالها ؤو جبظًغها في ٚحر ؤٚغاى اإلاىٟٗت الٗامت، ٖو

                                                           
، بغهامج الٟٗى الجباجي، م٣اعبت ظباثُت لًبِ ا٢خهاص الٓل في الجؼاثغ اؾدىاصا بلى ججاعب صولُت، مجلت صعاؾاث ظباثُت، (2015مل٩ُاوي مىلىص)1

ت للمجالث الٗلمُت ،   02، ظامٗت البلُضة05الٗضص  ش https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23376مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ  جاٍع

إل  .314- 313:  ، م م 2019/05/07 الَا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23376%20تاريخ%20الاطلاع%202019/05/07
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23376%20تاريخ%20الاطلاع%202019/05/07
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٢ضع مً ؤلاهٟا١  إ٢لظخماُٖت ببمىٟٗت  ؤ٦بر ًجب ٖلى ألاظهؼة الٗامت بجباٖها والخ٣ُض بها، ختى ًم٨ً جد٤ُ٣

مشل مداعبت ؤق٩ا٫ والُاث الٟؿاص، ال٣ًاء ٖلى ْىاهغ هضع اإلاا٫ الٗام، م٩اٞدت الغقىة وم٩اٞدت جبٌُِ 

 .1ألامىا٫

 زابعا: خىؿـت اإلااطظاث العمىمُت

٣ت إلخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت ، مً زاللها حٗخبر ٖملُت زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٍَغ

 2ًخم:

 :الخـىل على مىازد فىزٍت لخدعُم محزاهُت الدولت  -

ً  جخُلب بٖاصة الخىاػن الى محزاهُت الضولت بالًغوعة بُ٘ بٌٗ ألانى٫ الشابخت التي جمل٨ها الضولت  بلى اإلاؿدشمٍغ

الا٢خهاصًت ألازظ وهظا ٌٗجي مً الىاخُت  اإلادلُحن وألاظاهب، للخهى٫ ٖلى مىاعص بياُٞت جضٖم محزاهُتها،

بمباصيء الخؿاب الا٢خهاصي الظي ٣ًخط ي خل وجهُٟت الكغ٧اث الٗامت الخاؾغة وػٍاصة ٦ٟاءة الكغ٧اث 

اصة ٦ٟاءة الا٢خهاص بك٩ل ٖام.  الغابدت، مما ًاصي بلى ٍػ

 :الخـىل على مىازد بعُدة اإلادي لخدعُم محزاهُت الدولت -

ٞةجها في اإلا٣ابل حؿعى بلى الخهى٫ ٖلى مىاعص بُٗضة، ٦ما تهضٝ الخىنهت بلى الخهى٫ ٖلى مىاعص ٞىعٍت 

وطل٪ مً زال٫ الًغاثب التي ؾخجىيها مً اإلااؾؿاث التي جمذ زىنهتها وعٞٗذ مً ٦ٟاءتها، ٞخىمُت 

اإلاىاعص الجباثُت مً هظه اإلاكغوٖاث اإلادىلت بٗض بٖاصة جإهُلها وعٞ٘ ٦ٟاءتها وعبدُتها في ْل ؤلاصاعة الخانت، 

العجؼ ؤلاظمالي في اإلاىاػهت الٗامت للضولت، وججىب اؾخمغاع الخلل بحن ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث  جاصي بلى جسٌُٟ

 ب٩ل ؤزاعه الًاعة.

 عخماد بطتراجُجُت ؿىاعُت ب :خامظا

غ ؤلاؾتراجُجُت الهىاُٖت في الجؼاثغ بةخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت مً زال٫  ٌؿمذ جٍُى

بُت  اصة الخهُلت الجباثُت للضولت والخ٣لُل مً الخبُٗت للجباًت البترولُت وبالخالي بًجاص ٢ىاٖض يٍغ ظضًضة بٍؼ

 .جٟاصي الازخال٫ اإلاالي للمالُت الٗامت في خالت جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫

 3:و حؿعى ؤلاؾتراجُجُت الهىاُٖت في الجؼاثغ بلى جد٤ُ٣

                                                           
٣ُا،ظامٗت الكل٠، (2008)عػ٤ٍ ٦ما٫ 1 ، ج٣ُُم ٖملُت بخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت في الجؼاثغ، مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

ت للمجالث الٗلمُت 05الٗضص  إل  .cerist.dz/en/article/48112https://www.asjp، مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا جاٍع

 .336: ، م2019/05/06
، مخُلباث بخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت ٦سُاع اؾتراجُجي لخد٤ُ٣ الخىمُت في الجؼاثغ، مجلت الا٢خهاص (2017)مل٩ُاوي مىلىص2

ت للمجالث الٗلمُت  مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت 07والخىمُت،ظامٗت اإلاضًت، الٗضص ،  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20321 الجؼاثٍغ

ش إل  جاٍع  .35 -34م:   م ،2019/05/15 الَا
ت للٗىإلات والؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الٗضص (2010)،٢ضي ٖبض اإلاجُض 3 ت في صٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت، اإلاجلت الجؼاثٍغ  ،٢01اصة ؤ٢اؾم، الخجغبت الجؼاثٍغ

ت للمجالث الٗلمُت 03ظامٗت الجؼاثغ ش https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17369، مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ  جاٍع

إلا  .23 :م،  2019/05/19اَل

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48112
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20321%20تاريخ%20%20الاطلاع%202019/05/15
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20321%20تاريخ%20%20الاطلاع%202019/05/15
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17369%20تاريخ%20الاطلاع2019/05/19
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17369%20تاريخ%20الاطلاع2019/05/19
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٘ ه٩ُل الا٢خهاص الجؼاثغي؛  -  جىَى

ت واإلاىاص ألاولُت ال٣اثمت؛اؾخٛال٫ ؤلام٩اهاث الُا٢ -  ٍى

 الؿعي بلى الاهضماط في الا٢خهاص الٗالمي هدُجت ٖىإلات ؤلاهخاط؛ -

ل اإلاىاعص ألاولُت )بترو٦ُمُاء، ؤؾمضة، نىاٖت مٗضهُت، مىاص  - جىمُت الهىاٖاث ال٣اثمت ٖلى جدٍى

 البىاء(؛

اٖاث ال٨هغباثُت، بٖاصة الىٓغ في الهىاٖاث ألامامُت اهُال٢ا مً بهخاط الؿل٘ النهاثُت )الهى -

 ؛الهىاٖاث الهُضالهُت، الهىاٖاث الٛظاثُت، الهىاٖاث اإلا٩ُاه٨ُُت(

الم والاجها٫، نىاٖاث الُا٢اث  - جىمُت نىاٖاث ظضًضة )نىاٖت الؿُاعاث، ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

 اإلاخجضصة(؛

 باإلياٞت بلى: 

ُاب بىى٥ الاؾدشماع، وهظا  -  ما ٌٗمل ٖلىب٢امت ؾى١ عؤؾما٫ هدُجت مدضوصًت صوع البىعنت ٚو

 ؛ عحؿهُل الىنى٫ بلى ٢غوى الاؾدشما

 جإؾِـ ؾى١ ٣ٖاعي لخ٣لُو اإلاًاعبت في ال٣ٗاع؛ -

 بوكاء ؾى١ للؿل٘ والخضماث الٟٗالت. -
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 خاجمت الفـل:

ل اإلاحزاهُت الٗامت، واعجبُذ هظه  اٖخمضث الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال٫ ٖلى بًغاصاث ظباًتها البترولُت في جمٍى

 2014و 1989، 1986بخ٣لباث ؤؾٗاع البترو٫ في الؿى١ الضولي، وهظا ما ْهغ ظلُا في ٧ل مً ؤػمت  ؤلاًغاصاث

ٗاث و٢ىاهحن ظضًضة لإلنالح الجباجي.  ما صٞ٘ الخ٩ىمت بلى ؾً حكَغ

اصة ه٩ُلت الًغاثب والغؾىم في بَاع هٓام ظباجي ٞٗا٫ وهى ما  1991و ل٣ض ظاء ؤلانالح الجباجي لؿىت  إٖل

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ًٓهغ مً زال بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، الًٍغ ٫ الًغاثب اإلاؿخدضزت ٖلى ٚغاع الًٍغ

حر اإلاىاعص اإلاالُت ال٩اُٞت للمىاػهت الٗامت لل٣ُام  والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ومً بحن ألاهضاٝ اإلاغظىة  هي جٞى

ُٟتها  بخال٫ الجباًت الٗاصًت م٩ان الجباًت البترولُت. ي مداولتالا٢خهاصًت والاظخماُٖت وبالخال بْى

اصة اإلاغصوصًت  م مً مؿاهمت ؤلانالح الجباجي في حٗبئت اإلاغصوصًت اإلاالُت للجباًت الٗاصًت، مً زال٫ ٍػ بالٚغ

م٩ان  هضٞها ألاؾاس ي اإلاخمشل في ٖملُت بخال٫ الجباًتلاإلاالُت سأهم م٩ىهاث الجباًت الٗاصًت، ل٨ىه ًب٣ى بُٗضا 

 اًت البترولُت.الجب
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 :جمهُد  

الا٢خهاصًت وهضٝ ؤي ؾُاؾت ا٢خهاصًت مهما ٧اهذ، ٧ىهه ٌٗخبر الىمى الا٢خهاصي ؤهم اإلااقغاث 

ُاء نىعة خ٣ُ٣ُت لألصاء الا٢خهاصي واإلادغ٥ الظي ٌٗمل ٖلى جدؿً مؿخىي اإلاِٗكت.  ألا٢غب إٖل

ا وؤؾاؾُا في  لظا خًذ مؿالت الىمى الا٢خهاصي باهخمام الٗضًض مً الا٢خهاصًحن، ما ظٗله هضٞا مغ٦ٍؼ

 الضو٫، وبك٩ل زام الضو٫ الىامُت. زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت إلاسخل٠

هٓغا لهظه ألاهمُت ال٨بحرة، ٣ٞض اهخم الا٢خهاصًىن ٖبر مسخل٠ مضاعؽ ومغاخل ال٨ٟغ الا٢خهاصي و 

اث ا٢خهاصًت ٖبر الؼمً ويٗذ ٖضة جٟؿحراث مسخلٟت لخضور الىمى  بمىيٕى الىمى، ما اهبش٤ ٖىه ٖضة هٍٓغ

 واإلاخٛحراث اإلاازغة ٖلُه.

مً زال٫ هظا الٟهل ٖلى اإلاٟاهُم واإلادضصاث ألاؾاؾُت للىمى الا٢خهاصي، لظل٪ ؾيؿلِ الًىء 

ت  ت التي ع٦ؼث ٖلى الىمى الا٢خهاصي مً زال٫ جدلُله بضاًت مً الىٍٓغ اث واإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ وؤهم الىٍٓغ

ت الىمى   الضازلي.الا٢خهاصًت الخ٣لُضًت ونىال بلى هٍٓغ
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 ماَُت الىمى الاكخـادياإلابدث ألاول: 

ٌٗخبر الىمى الا٢خهاصي مً ؤهم اإلاهُلخاث التي ًدىاولها الؿُاؾُىن والباخشىن الا٢خهاصًىن ٧ىهه 

 الٗامل ألاؾاس ي واإلاٗخمض ٖلُه عؾمُا في ٢ُاؽ عقي وج٣ضم ألامم واإلاجخمٗاث.

ف الىمى   وعالكخه بالخىمُت الاكخـادياإلاولب ألاول: حعٍس

ف الىمى الاكخـادي :ؤوال  حعٍس

ً وازخالٝ ؤما٦نهم  ذ حٗاٍع٠ الىمى الا٢خهاصي خؿب جىٕى وازخالٝ ؤعاء اإلادللحن واإلا٨ٍٟغ ل٣ض حٗضصث وجىٖى

٠ هجض:   وبِئاتهم، مً بحن جل٪ الخٗاٍع

 ، هى ن"الىمى الا٢خهاصي لضولت ماإ، ب1971لجاثؼة هىبل في صٌؿمبر في زُابه لىُله Simon Kuznets  هٖٞغ

اصة لت،  ٢ضعتها ٍػ ت مىؾٗت مً الؿل٘ الا٢خهاصًت ٖلى الؿ٩ان صون اه٣ُإ وزال٫ ٞترة ٍَى ٖلى ٖغى مجمٖى

 .1هظه ال٣ضعة اإلاتزاًضة حؿدىض ٖلى الخ٣ضم الخ٣جي والخٗضًالث اإلااؾؿاجُت وؤلاًضًىلىظُت"

صازل  التي حؿمذ بخدؿحن اإلا٣ضعة اإلاِٗكُت لألٞغاص"جل٪ ال٣ىة الهاثلت و  َٗٝغ الىمى الا٢خهاصي بإههو 

مجخماٖتهم، ٞالضو٫ جخ٣ضم مً زال٫ جد٣ُ٣ها إلاٗضالث مغجٟٗت مً الىاجج الضازلي الخام باليؿبت ل٩ل ٞغص، 

اث لٟترة ؤَى٫"  .2وب٣ضعتها ٖلى الخٟاّ ٖلى هظه اإلاؿخٍى

ٗٝغ اصة في مجمل مسغظاث صولت ما، ٞالىمى الا٢خه ٦ظل٪ َو اصة ٖلى ؤن ٍػ اصي ٚالبا ما ٣ًاؽ بمٗض٫ الٍؼ

ت في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي  .3الؿىٍى

ه  ٗٞغ "الاعجٟإ اإلاسجل مً زال٫ ٞترة ػمىُت ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت ؤو ٞتراث ػمىُت مخالخ٣ت  بإهه فُلُب بحروَو

 .4إلاخٛحر ا٢خهاصي جىؾعي هى الىاجج الهافي الخ٣ُ٣ي"

اصة مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت للىمى  الا٢خهاصي ًم٨ً ؤن وؿخسلو ؤن الىمى الا٢خهاصي هى جل٪ الٍؼ

ل في ههِب الٟغص مً الضزل الخ٣ُ٣ ومً زال٫ ي م٘ ٖضم ػوالهم بؼوا٫ ألاؾباب .اإلاؿخمغة ٖلى اإلاضي الٍُى

 5:الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت، وؿخسلو الخهاثو الخالُت

اصة في صزل الٟغص - جي ٍػ اصة في الضزل الَى الخ٣ُ٣ي، ؤي ؤن مٗض٫ الىمى  ًجب ؤن ًترجب ٖلى الٍؼ

جي مُغوح مً مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي؛  الا٢خهاصي هى ٖباعة ًٖ مٗض٫ همى الضزل الَى

                                                           
1 Piere Robert(2010), Croissance et Crises, Analyse Economique et Historique, Edition Pearson, Paris, p: 02. 
2 Cohen,a.j King H, Chapleau ,P(2002), Introduction a La Macro-Economie, 3 Eme Edition , ERPI, p: 201. 

 . 774 م: ، ألاعصن،2لليكغوالخىػَ٘ ٍ(، جغظمت هكام ٖبض هللا، الا٢خهاص، ألاهلُت 2006بى٫ ؾامى ًلىؾىن ووٍلُام. هىعصهاوؽ)3
ايُت للخسُُِ والخىمُت الا٢خهاصًت، م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، مهغ، 1999)مدمض مضخذ مهُٟى، ؾهحر ٖبض الٓاهغ اخمض4 (، الىماطط الٍغ

 .39م: 
 . 63 (،  جُىع الىٓام اإلاالي والىمى الا٢خهاصي، الُبٗت ألاولى، صاع الغاًت، ٖمان ألاعصن ،م:2013ؤقىا١ بً ٢ضوع)5
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اصة الى٣ضًت في صزل الٟغص م٘ ٖؼ٫  - اصة في صزل الٟغص خ٣ُ٣ُت، ؤي ؤن الٍؼ  الخطخم؛ ؤزغ ؤن ج٩ىن الٍؼ

ل، ؤي ؤن ال جسخٟي  - اصة في الضزل ٖلى اإلاضي الٍُى  بمجغص ؤن جسخٟي ألاؾباب.البض ؤن ج٩ىن الٍؼ

ل ألا  ،  ، لظا ْهغ مٟهىم خضًض ٌؿمى الىمى الا٢خهاصي اإلاؿخضًمظلواإلاالخٔ جغ٦حز الخٗاٍع٠ ٖلى الىمى ٍَى

٣هض به الىمى الا٢خهاصي الضاثم الظي ًدضر صون الخإزحر الؿلبي ال٨بحر ؤو اؾخجزاٝ جام في اإلاسؼون ؤلاظمالي  ٍو

ٗخبر هضٝ  ٧ل الضو٫ اإلاخ٣ضمت التي مغث بالىٕى ألاو٫ مً الىمى الؾخمغاعه ٨ٖـ الضو٫ مً اإلاىاعص الُبُُٗت، َو

 .1اإلاخسلٟت التي جبدض ًٖ خضور الىمى ؤوال زم في صًمىمخه

 الىمى الاكخـادي بالخىمُت عالكت :زاهُا

ا سأ  ار خضججضع ؤلاقاعة ؤن هىا٥ ٖال٢ت وز٣ُت بحن الىمى والخىمُت الا٢خهاصًت، ٧ىن الىمى ٌٗض ؤمغا يغوٍع

 جىمُت ا٢خهاصًت، وهى بظل٪ ٌؿاًغ ٖملُت الخىمُت.

اصة الشابخت واإلاؿخمغة  م٨ً جدضًض ؤوظه الازخالٝ بحن اإلاهُلخحن في ؤن مهُلر همى ٌكحر بلى ٖملُت الٍؼ ٍو

ٗت جغا٦مُت وصاثمت  اصة ؾَغ التي جدضر في ظاهب مٗحن مً ظىاهب الخُاة، ؤما الخىمُت ٞهي ٖباعة ًٖ جد٤ُ٣ ٍػ

 ..الؼمًٖبر ٞترة مً 

ٗض  الخمُحز بحن الىمى الا٢خهاصي والخىمُت الا٢خهاصًت، خُض ًغي ؤن الىمى ًدضر  ؤو٫ مً خاو٫  ػىمبُترَو

بؿبب همى الؿ٩ان والثروة والاصزاعاث في خحن الخىمُت هاججت ًٖ الخ٣ضم والابخ٩اع الخ٣ىُحن، ٦ما ًغي ؤن  

ًت، في خحن الخىمُت جخًمً خضور حٛحراث الىمى ٌٗجي خضور حُٛحراث ٦مُت في بٌٗ اإلاخٛحراث الا٢خهاص

ُت ٞيها  .2هٖى

٣ى٫  الىمى الا٢خهاصي لِـ ؾىي ٖملُت جىؾ٘ ا٢خهاصي جل٣اجي، جخم في ْل جىُٓماث اظخماُٖت  بىوي َانٍو

غا ٞٗاال  زابخت ومدضصة وج٣اؽ بذجم الخٛحراث ال٨مُت الخاصزت، بِىما الخىمُت الا٢خهاصًت جٟترى جٍُى

اصة وواُٖا، ؤي بظغاء حُٛ حراث في الخىُٓماث الاظخماُٖت للضولت . ٦ما ؤن الىمى هى الهضٝ النهاجي له وهى الٍؼ

جي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي  .3اإلاُغصة واإلاؿخمغة واإلالمىؾت في ههِب الٟغص مً الىاجج الَى

ج مً الخٛحراث الىٟؿُت والاظخماُٖت للؿ٩ان  مما  الخىمُت ٦Francois Perrouxما ٖٝغ  بإجها ٖباعة ًٖ مٍؼ

اصة الىاجج الخ٣ُ٣ي ؤلاظمالي بهٟت جغا٦مُت ومؿخضًمت ً ٖلى ٍػ  .4ًجٗلهم ٢اصٍع

                                                           
1Richard , Glipsey,Kenneth,I.Carlaw.Clifford,T.Bekar (2005) ,Economic Transformations, New York, Oxford University Press, p: 07. 

الُبٗت ألاولى، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان،  -صعاؾت م٣اعهت-(، بق٩الُاث الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاخىاػهت2009مدمض خؿً الضزُل)2

 .28م: 
ت، م:1986عمؼي ٖلى ببغاهُم ؾالمت) 3  . 124 (، ا٢خهاصًاث الخىمُت، ماؾؿت قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

4Alain Beitone, Christine Dollo, Jean-Pierre Guidoni, Alain Gardez (1996) , Economie Générale, 5 Eme Edition, Dalloz, Paris , p: 243. 
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ىدهغ في اإلاجا٫ الا٢خهاصي بظماال، ؤما  لُه ٞان الىمى الا٢خهاصي ًجؿض مٟهىما ٦مُا ٢ابال لل٣ُاؽ ٍو ٖو

وعٚم طل٪ ًٟغ١ الا٢خهاصًىن ي مسخل٠ مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت.ىالث الخانلت فمٟهىم الخىمُت ِٞكمل الخد

 بحن الىمى والخىمُت مً زال٫ ٖضة ظىاهب مشلما ًىضخه الجضو٫ الخالي: 

 الفسق بحن الىمى الاكخـادي والخىمُت الاكخـادًت  :(3-1)الجدول زكم 

 الخىمُت الا٢خهاصًت الىمى الا٢خهاصي

مٟهىم ي٤ُ ؤخاصي ألابٗاص، سأهه الىمى الا٢خهاصي هى 

اصة مخىؾِ ههِب الٟغص مً  ٌكحر  ٣ِٞ بلى خضور ٍػ

اصة في جض٤ٞ الؿل٘ والخضماث في  الضزل الخ٣ُ٣ي ؤو ٍػ

 الا٢خهاص

غاٝ  الخىمُت الا٢خهاصًت هي مٟهىم واؾ٘، مخٗضص ألَا

اهُت الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘،  اصة في الٞغ سأجها حكمل الٍؼ

اؾؿاجُت والخ٣ىُت في الا٢خهاص، الخٛحراث اله٩ُلُت، اإلا

اصة في مخىؾِ الضزل الخ٣ُ٣ي بلىوهظا   ظاهب الٍؼ

الىمى الا٢خهاصي هى مٟهىم ٦مي خضًض، ًخٗل٤ بمٗض٫ 

اصة في الضزل  ههِب الٟغص مً ؤلاهخاط ؤو مٗض٫ الٍؼ

 ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي

 ؤخضالخىمُت الا٢خهاصًت هي مٟهىم ٦مي وهىعي في ؤن و 

اهُت الا٢خهاصًت، جد٤ُ٣ الٗضالت في  خُض جخٗل٤ بالٞغ

ُت الؿل٘ والخضماث  جىػَ٘ الضزل، الاهخمام بىٖى

اصة في مٗض٫ ههِب الٟغص  بلىاإلاىخجت، وهظا  ظاهب الٍؼ

 مً ؤلاهخاط

الىمى الا٢خهاصي هى ٖباعة ًٖ حٛحر مؿخمغ ومىخٓم ٖلى 

اصة ٖامت في  ل، والظي ًخد٤٣ مً زال٫ ٍػ اإلاضي الٍُى

 ض٫ الاصزاع والؿ٩انمٗ

ٟىي  الخىمُت الا٢خهاصًت هي ٖباعة ًٖ حٛحر مخ٣ُ٘ ٖو

ذ خالت الخىاػن اإلاىظىصة  ٍؼ في خالت الشباث، والظي ٌٛحر ٍو

 ؾاب٣ا

ًخٗل٤ الىمى الا٢خهاصي بالضو٫ اإلاخ٣ضمت التي ٢امذ 

غ وجىمُت ظمُ٘ مىاعصها الُبُُٗت  بالٟٗل بخٍُى

ت، والتي جدخاط بلى الخٟاّ ٖلى الدكُٛل ال٩امل  والبكٍغ

 لهظه اإلاىاعص

الخىمُت الا٢خهاصًت هي مؿالت مهمت جخٗل٤ بالضو٫ 

٠ُ ال٩امل  اإلاخسلٟت، التي جدخاط بلى جد٤ُ٣ خالت الخْى

ت الٗاَلت ؤو ٚحر اإلاؿخسضمت،  إلاىاعصها الُبُُٗت والبكٍغ

 بياٞت بلى يمان خُاة ؤًٞل إلاجخماٖتها.

، مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر 2012-1970الؿُاؾت اإلاالُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي ) صعاؾت ٢ُاؾُت لخالت الجؼاثغ للٟترة ، ؤزاع (2015)مِٗ هللا ؤما٫ :اإلاهضع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جل ت ٖو  مؿان،ميكىعة في الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو ا٢خهاص ٦مي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الٗلىم الخجاٍع

 .113 :م

ٗخمض  م مً وظىص الخماًؼ والٟغو١ بحن اإلاهُلخحن ٞهما متزامىان في الخضور َو هما ؤخضوبك٩ل ٖام وبالٚغ

٧ىن ألاو٫ هى ٖلت الخىمُت وألازحرة ال  ،ن ٖال٢ت الىمى والخىمُت ًإزظان ق٩ل الٗال٢ت الؿببُتؤٖلى ألازغ، و 

 .1ومؿخ٣غةحٗضو ؤن ج٩ىن ؤصاة لخد٤ُ٣ الكغوٍ التي ججٗل ٖملُت الىمى مؿخمغة 

 

 

                                                           
غ ٖماص ٖبض الل٠ُُ ؾالم، هضوة صعاؾاث (، الخىمُت 2000ٖبض الجباع مدمىص)1 ت اإلاؿخضامت اليكىء والاعج٣اء اإلاٟاهُمي ؤلاق٩الي، جدٍغ والخىمُت البكٍغ

ً الٗغبُت  ت اإلاؿخضامت في الَى  .107 ، بٛضاص بِذ الخ٨مت،م:14-11في الخىمُت البكٍغ
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 الىمى الاكخـادي  وعىامل كُاض ؤػيال ،مددداث :اإلاولب الثاوي

 مددداث الىمى الاكخـادي  ؤوال:

ا ٧اُٞا مً  ض مً ٖىامل ؤلاهخاط، ول٨ً هظا ال ٌٗخبر قَغ همى  ؤظلبن همى ؤلاهخاط ًخُلب اؾخسضام اإلاٍؼ

ُت الٗىامل بهٟت مٗخبرة ما ًم٨ً ؤن ًترظم بما ب٣ٟضاجها للٟٗالُت ل جخٛحر هٖى )في  مؿخضًم، ٞٗلى اإلاضي الٍُى

 الخ٣ضم الخ٣جي مشال.  ؤزغ خالت اؾخجزاٝ ألاعاض ي ؤو اإلاىاعص الُبُُٗت مشال( ؤو ال٨ٗـ، بخدؿً في ٦ٟاءتها، جدذ 

 زؤض اإلاال:  -1

غه ومٗض٫ جغا٦مه مً اإلادضصاث ألاؾاؾُت للُا٢اث ؤلاهخاظُت في اإلاجخمٗاث  ٌٗخبر عؤؽ اإلاا٫ مً خُض جٞى

 .1وإلاٗضالث حٛحرها، ومً زم في مؿخىي الخ٣ضم الظي بلٛخه ومٗض٫ الىمى الظي ٌؿخدضر ٞيها

ٗخبر بمشابت ٖامل جغا٦مي ًخ٩ىن مً مجمٕى ألانى٫ اإلاىخجت والتي جيخج ؾلٗا ؤزغي ٧اآلالث واإلاٗضاث  َو

 اث والبيُت ألاؾاؾُت ٧اإلاُاعاث والُغ١ الالػمت ل٣ُام اإلاكغوٖاث ؤلاهخاظُت.باإلياٞت بلى الخجهحز 

خًمً عؤؽ الم آلالي، الازترإ...وألانى٫ الشابخت ) آالث  ٍو اإلاا٫ مً مجمٕى ألانى٫ ٚحر ملمىؾت )بغامج ؤلٖا

 .(اإلااؾؿاث ..( واإلاخضاولت ) اإلاسؼوهاث( مً ظهت ؤزغي 

ل عؤؽ اإلاا٫ مً زال٫  خم جمٍى الاصزاع الظي ًظهب لالؾدشماع صون ؤن ج٩ىن هىا٥ ٞجىة بحن الازىحن ؤو ًٖ ٍو

٤ اإلاؿاٖضاث الخاعظُت ؤو الا٢تراى الضازلي ؤو الخاعجي.  ٍَغ

 العمل: -2

اثُت والش٣اُٞت التي ًبظلها ؤًىُىي مٟهىم ٖىهغ الٗمل ٖلى  ت مخ٩املت مً الجهىص وال٣ضعاث الٟحًز هه مجمٖى

 .2٘ والخضماث لخلبُت خاظُاجهؤلاوؿان في ٖملُت بهخاط الؿل

خباع  اصة في ٖغى الٗمل م٘ ألازظ بٗحن الٖا اصة الؿ٩ان حٗبر ًٖ ٍػ الىمى الؿ٩اوي ٖلى مؿخىي ههِب  ؤزغ ٍٞؼ

اصة في م٣ضاع  اصة في هظا الٗىهغ والاؾدشماع ُٞه ال بض ؤن جىاػن م٘ الٍؼ لُه ٞان الٍؼ جي. ٖو الٟغص مً الىاجج الَى

ُت ٖىهغ الٗمل،  عؤؽ اإلاا٫، م٘ ؤلاقاعة ٖلى ٖضم التر٦حز ٣ِٞ ٖلى حجم ال٣ىي الٗاملت وبهما ؤًًا ٖلى هٖى

اصة في بهخاظُت  اصة بهخاظُخه ٧ىن الٍؼ ُت ٖىهغ الٗمل مً بحن الٗىانغ الهامت في ٍػ خُض ٌٗخبر الخدؿً في هٖى

اصة في مٗضالث ؤلاهخاط وبالخا اصة في مٗضالث الىمى الالالٗمل هي التي جاصي بلى الٍؼ  ٢خهاصي.ي الٍؼ

 

 

                                                           
اتها، ؾُاؾتها، ٢ؿ2005مدمض ٖلى اللُثي)1 ت، م:(، الخىمُت الا٢خهاصًت، مٟهىمها، هٍٓغ  .58 م الا٢خهاص، ٧لُت الخجاعة، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

2Jean Longatte, Pascal Vanhove,Economie Générale, 1 Ere Edition, Dunod, Paris 2001,p: 56. 
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 اإلاىازد الوبُعُت:  -3

والتي حكمل ٖمىما مؿاخت  ،1حٗٝغ اإلاىاعص الُبُُٗت بإجها الٗىانغ ألانلُت التي جمشل هباث ألاعى

 ألاعاض ي،اإلاىاعص الىُُٟت، َبُٗت اإلاىار، اإلاٗاصن بك٩ل ٖام والىِٟؿت بك٩ل زام ....الخ.

ا زانت في اإلاغخلت ألاولُت َو  غها ؤمغا يغوٍع وم٘ طل٪ ٞال  للىمى بطا جم اؾخٛاللها بك٩ل مىاؾب،ٗخبر  جٞى

خماص ال٨لي ٖلى  ا ٧اُٞا لخضور الىمى الا٢خهاصي، ٞىجض مً ؤؾباب جسل٠ الضو٫ الىامُت الٖا حٗخبر قَغ

ضم جد٨مها في الخ٨ىىلىظُا.  اؾخسغاط اإلاىاعص ألاولُت وؾىء اؾخٛاللها بؿبب ه٣و ٖو

 الخلدم الخىىىلىجي: -4

٣هض به الاؾخسضام ألا  مشل لٗىامل ؤلاهخاط في الٗملُت ؤلاهخاظُت، بدُض ؤهه لى ب٣ُذ ٦مُاث الٗمل وعؤؽ ٍو

اصة ؤلاهخاط  وبالخالي  اإلاا٫ بىٟـ اإلاؿخىي وخضر ج٣ضم ج٨ىىلىجي ٞان طل٪ ؾُاصي بهىعة خخمُت بلى ٍػ

 .2جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي

اصة ؤلاهخاط  ،الخ٨ىىلىجيوفي الىا٢٘ الٗملي ٞضالت ؤلاهخاط جخٛحر م٘ مغوع الؼمً هدُجت الخ٣ضم  سأهه ًم٨ً ٍػ

يخج الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي  بخىاظض هٟـ ال٨مُت مً ٖىهغي الٗمل وعؤؽ اإلاا٫، بةياٞت ٖامل الخ٣ضم الخ٣جي، ٍو

 .3بؿِ الهىع مً الُغ١ الجضًضة واإلاؿخدضزت الهجاػ اإلاهام الخ٣لُضًتؤفي 

 عىامل ؤخسي: -5

 جخمشل ؤهمها في:

٧ىن الاؾخ٣غاع  ،4الىمى الا٢خهاصي للبلض بك٩ل ٦بحر ببِئخه الؿُاؾُت إزغ ًخ :الظُاطُت العىامل 5-1

غ ال٣ىاهحن وجُب٣ُها بهٟت ٖاصلت ٌٗمل الؿُاس ي  قٍغ ؤؾاس ي للىمى الا٢خهاصي الخضًض سأ  ن جٞى

اصة جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ دٟؼ جغا٦م اإلال٨ُت الخانت وبالخالي ٍػ  .ٖلى ظلب الاؾدشماعاث ٍو

٧ىجها  ملُت الىمى الا٢خهاصي اعجباَا وز٣ُا بالخٛحراث الاظخماُٖت،جغجبِ ٖ :الاحخماعُت العىامل 5-2

ت الخ٣ىُت، لظا ًىصر بدبجي ؾُاؾت  اصة ٖغى عؤؽ اإلاا٫ وجدضًض ال٨ٟاءة الٗلمُت واإلاٗٞغ حؿاهم في ٍػ

جي والخظع ٖىض الخٗامل م٘ الٗىامل الاظخماُٖت  .الخٛحر الخضٍع

 

 

                                                           
اث، الُبٗت ألاولى، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ألاعص2007مضخذ مدمض ال٣َغل)1 اث وؾُاؾاث ومىيٖى  .139 ن، م:(، الخىمُت الا٢خهاصًت، هٍٓغ

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، م: 2009يُاء مجُض اإلاؿىي)2  ت الا٢خهاصًت، الخدلُل الا٢خهاصي ال٨لي، الُبٗت الغابٗت، صًىان اإلاُبٖى  .57(، الىٍٓغ

اى، اإلامل٨ت2006مِكُل جىصاعو)3  ش لليكغ، الٍغ الٗغبُت  (، حٍٗغب ومغاظٗت خؿً خؿجي مدمىص خامض مدمىص، الخىمُت الا٢خهاصًت، صاع اإلاٍغ

 .115 الؿٗىصًت، م:
4 T.r.jain.o.p khanna, vir sen , Development And Environment Economics And International Trade , p: 52. 
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 ؤػيال الىمى الاكخـادي  زاهُا:

 ًم٨ً الخمُحز بحن ٖضة ؤق٩ا٫ للىمى، ٞىجض: 

حن مً الىمى :الؼيل ألاول  -1 محز بحن  هٖى  1وهما:  ،ٍو

  :الىمى الخىطعي 1-1

ٖىضما ما ًخم الخهى٫ ٖلى الىمى الا٢خهاصي  La Croissance Extensive  الخىؾعيًدضر الىمى الا٢خهاص 

اصة ال٨مُت في مضزالث ٖىامل ؤلاهخاط بضون مجهىص خ٣ُ٣ي في بهخاظُت ٖىامل ؤلاهخاط  للبلض مً زال٫ الٍؼ

اصة آالث ؤلاهخاط.     ٦ٍؼ

  :الىمى اإلاىثف 1-2

ُت ٖ  ٣ًLa Croissance Intensiveىم الىمى اإلا٨ش٠ اصةؤلاهخاظُت مً زال٫ جدؿحن هٖى ىامل ؤلاهخاط ٖلى ٍػ

لُه ٞالىمى اإلا٨ش٠ هى هدُجت الخدؿً في  اصة ؤلاهخاظُت بما في طل٪ ألاعباح ؤلاهخاظُت، ٖو وػٍاصة ٦ٟاءتها، ؤي ٍػ

 ٞٗالُت الخىُٓم والخيؿ٤ُ ؤلاهخاجي.

 الؼيل الثاوي -2

 2وهمحز بحن: 

  :الىمى الخللاجي 2-1

٣هض به طل٪ الىمى الظي ًخم بك٩ل ٖٟىي مً ال٣ىي الظاجُت التي  جي صون بجبإ ٍو ًمل٨ها الا٢خهاص الَى

جي ؤو ال٣ىمي.  الخسُُِ الٗلمي ٖلى اإلاؿخىي الَى

ج خمحز هظا الىٕى مً الىمى بالبِء والخضٍع م مغوعه في بٌٗ ألا  ٍو خُان بخ٣لباث ٖىُٟت ٢هحرة اإلاخالخ٤ ٚع

اع الاظخماعي والش٣افي الظي  اإلاضي. خُلب هظا الىٕى مً الىمى مغوهت ٦بحرة في ؤلَا ٣ًىم ُٞه الهخ٣ا٫ قغاعة ٍو

ت ٦بحرة مً ٢ُإ سأزغ.  الىمى بؿٖغ

 :الىمى العابس 2-2

ت والشباث وبهما ًإحي اؾخجابت لبروػ ٖىامل َاعثت الجلبض ؤن  وهى طل٪ الىمى الظي ال ًمل٪ نٟت الاؾخمغاٍع

ؼو٫ مٗها الىمى الظي   زه.ؤخضجؼو٫ ٍو

                                                           
، ؤَغوخت ص٦خىعاه في 2016-2005(، الا٢خهاص الؿُاحي والىمى الا٢خهاصي، صعاؾت ٢ُاؾُت لُٗىت مً الضو٫ زال٫ الٟترة 2018بل٣اؾم ؾٗضًت) 1

 .49 ، م:03الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ 
 - 14 ، م م:03وخت ص٦خىعاه، ظامٗت الجؼاثغ زغ مسؼون عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٖلى الىمى الا٢خهاصي في البلضان الٗغبُت، ؤَغ ؤ(، 2015قحن لؼهغ)2

15. 
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ابخه لخُىعاث مٟاظئت ومىاجُت في ججاعتها هظا الىٕى مً الىمى هى الؿاثض في الضو٫ الىامُت هٓحر اؾخج

ت التي بغػث بها، و٧ىن هظا الىمى ًدضر في بَاع ْغوٝ اظخماُٖت  الخاعظُت ال جلبض ؤن جؼو٫ بىٟـ الؿٖغ

 هجضه ٚحر ٢اصع بال ال٣لُل مً الخإزحر في الخىمُت الكاملت.و  ،وز٣اُٞت ظامضة

  :الىمى اإلاخوى 2-3

٣هض به طل٪ الىمى الظي ًإحي هدُجت  ٗالُت ٍو ٖملُت جسُُِ قاملت إلاىاعص ومخُلباث اإلاجخم٘، ل٨ً ٢ىة ٞو

هظا الىمِ مً الىمى ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا ب٣ضعة اإلاسُُحن ووا٢ُٗت الخُِ اإلاغؾىمت وبٟٗالُت الخىُٟظ 

اجه.  واإلاخابٗت، وبمكاع٦ت الجماهحر الكٗبُت في ٖملُت الخسُُِ ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

ي واإلاسُِ هى همى طاحي للخغ٦ت بِىما الىمى الٗابغ في مٗٓم الضو٫ الىامُت هى وججضع ؤلاقاعة ؤن الىمى الخل٣اج

 همى جاب٘ ال ًمل٪ الخغ٦ت الظاجُت.

 الىمى الاكخـادي زالثا: عىامل كُاض

 مً بحن اإلاٗاًحر التي ًم٨ً بها ٢ُاؽ الىمى الا٢خهاصي هجض:

 معاًحر الدخل: -1

 الىمى، وجدخىي ٖلى:حٗخبر م٣اًِـ الضزل مً اإلااقغاث ألاؾاؾُت ل٣ُاؽ 

 الدخل الىهني:  1-1

جي ٖلى ؤلاهخاجيهى م٣ُاؽ لخهُلت اليكاٍ  ٗٝغ الىاجج الَى هه بظمالي الضزى٫ ؤ، وخؿاب مٗض٫ همىه، َو

هه مجمٕى الؿل٘ والخضماث ؤاإلا٨دؿبت مً بهخاط الؿل٘ والخضماث في الضولت زال٫ ؾىت، ٦ما ٌٗٝغ ٖلى 

ٖلى الؿل٘ الىؾُُُت، وج٣ُُمه بٗمله طل٪ البلض ومً زم م٣اعهخه  النهاثُت التي ؤهخجها اإلاجخم٘ ٚحر مكخملت

ت مٗض٫ الىمى  .بيخاثج الٟترة الؿاب٣ت ومٗٞغ

خباع  ٗاب ٖلى هظه اإلاٗضالث ؤجها ه٣ضًت وال جإزظ بٗحن الٖا ىُت  ؤزغ َو الخطخم، زانت ؤن ل٩ل صولت ٖملتها الَى

اإلا٣اعهت بحن مٗضالث الىمى اإلاد٣٣ت ٞيها، لظا ما ًهٗب م٣اعهت الىمى اإلاد٤٣ في مسخل٠ البلضان ختى ٌؿهل 

خم  جداو٫ الضو٫ الاجٟا١ ٖلى هٓام مداؾبي مىخض جلتزم به مما ٌؿهل الخٗامل م٘ البُاهاث الا٢خهاصًت، ٍو

 ٢ُاؽ مٗضالث الىمى باؾخسضام مسخل٠ ؤهىإ ألاؾٗاع، منها:

ت 1-1-1 جي باؾخسضام الٗمالث اإلادلُت، ٖاصة ما ًخم ٢ُاؽ الا٢خهاص  :معدالث الىمى باألطعاز الجاٍز الَى

ا، والتي جم٨ً مً ٢ُاؽ مٗضالث الىمى الؿىىي ؤو مٗضالث الىمى  وجيكغ البُاهاث الخانت به ؾىٍى

بال اهه م٘ بغوػ ْاهغة الخطخم جم اللجىء بلى خؿاب مٗضالث الىمى باسأؾٗاع الخانت بٟتراث مُٗىت.

 الشابخت.
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ع ْاهغة الخطخم ؤنبذ مً الًغوعي حٗضًل البُاهاث م٘ ْهى  :ثابختمعدالث الىمى باألطعاز ال 1-1-2

خم ج٣ضًغها باسأؾٗاع الشابخت بٗض بػالت  ٩ىن  ؤزغ اؾدىاصا بلى ألاع٢ام ال٣ُاؾُت لألؾٗاع، ٍو الخطخم، ٍو

ل ألا   .ظلطل٪ ٖىض ٢ُاؽ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ٍَى

ٖىض بظغاء الضعاؾاث الا٢خهاصًت الضولُت اإلا٣اعهت، ال ًخم اؾخسضام  :دولُتمعدالث الىمى باألطعاز ال 1-1-3

لها بلى ماٌٗاصلها  ل الٗمالث مً بلض سأزغ، لظل٪ ًلؼم جدٍى الٗمالث اإلادلُت، هٓغا الزخالٝ ؤؾٗاع جدٍى

خم اؾخسضام ٖملت و  ؤزغ مً جل٪ الٗملت اإلاىخضة صولُا بٗض بػالت  ة ٖاصة  ما ج٩ىن ؤخضالخطخم، ٍو

ؿخسضم هظا ألاؾلىب زانت في مجا٫ الخجاعة الضوالع ألا  ٩ي لخؿاب اإلا٣اًِـ اإلاُلىب خؿابيها، َو مٍغ

 الخاعظُت.

 الدخل الىهني اإلاخىكع: 1-2

لضي ٣ًترح البٌٗ ٢ُاؽ الىمى الا٢خهاصي ٖلى ؤؾاؽ الضزل اإلاخى٢٘، ولِـ الضزل الٟٗلي، ٣ٞض ٩ًىن 

غ لها ؤلام٩اهُاث اإلاسخ الضولت لٟت لإلٞاصة مً زغاواتها ال٩امىت بياٞت بلى ما بلٛخه مىاعص ٧امىت ٚىُت، ٦ما ًخٞى

 1مً ج٣ضم ٞجي.

 :معُاز مخىطى الدخل الفسدي 1-3

اصة الهاثلت في مٗضالث  ً، هدُجت للٍؼ بن مخىؾِ الضزل الٟغصي مً اإلااقغاث اإلاهمت لضي ال٨شحر مً اإلا٨ٍٟغ

اصة الؿ٩ان في الضو٫ الىامُت، وخؿاب الىمى ٩ًى  ٤ الخٛحراث الخانل ن ٍػ في الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي  تًٖ ٍَغ

خُض ٩ًىن مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي مؿاوي للخٛحراث في الضزل ؤو الىاجج بحن ؾىت اإلا٣اعن وؾىت  ،ٖبر الؼمً

 2.ألاؾاؽ م٣ؿىم ٖلى الضزل ؤو الىاجج لؿىت ألاؾاؽ مًغوب في مئت

خم ٢ُاؽ الضزل للٟغص مً زال٫ اإلاٗاصلت الخالُت:  ٍو

 

الناتج الوطني االجمالي الحقيقي

عدد السكان 
 متوسط الدخل الحقيقي للفرد 

 وج٩ىن مٗاصلت خؿاب الىمى الا٢خهاصي ٧الخالي:

 

 x 100مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي = 
الضزل الخ٣ُ٣ي للٟغص في الٟترة( )  الضزل الخ٣ُ٣ي للٟغص  الٟترة(   )

الضزل الخ٣ُ٣ي للٟغص  الٟترة(   )
  

 

 

                                                           
 .18(، م٣ضمت في ا٢خهاص الخىمُت، صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، م: 1997بؾماُٖل قٗباوي) 1

ت الا٢خهاصًت ال٩لُت2001ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض)  .466)جدلُل ظؼجي و٦لي(، الضاع الجامُٗت، مهغ، م:  (، الىٍٓغ 2 
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 الاحخماعُت :اإلاعاًحر  -2

 ٣ً1هض باإلاٗاًحر الاظخماُٖت الٗضًض مً اإلااقغاث، وهي:

 اإلاٗاًحر الصخُت ل٣ُاؽ مضي الخ٣ضم الهخي؛ -

 ه ٖلى الاهخاط والاؾتهال٥؛ؤزغ مٗاًحر حٗلُمُت حؿخسضم في الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي والش٣افي، و  -

حر الٛظاء ،مٗاًحر الخٛظًت - ت ٢ضعة الضولت ٖلى جٞى  لؿ٩اجها؛ ألاؾاس ي جبدض في مٗٞغ

ُت الخُاة اإلااصًت؛ -  مُٗاع هٖى

 صلُل الخىمُت البكغي ل٣ُاؽ الخ٣ضم البكغي. -

 :هُيلُتاإلاعاًحر ال -3

 جبدض في مضي الخٛحراث اله٩ُلُت في البيُت الا٢خهاصًت، ومً ؤهمها هجض:

 ألاهمُت اليؿبُت لإلهخاط الهىاعي بلى بظمالي الىاجج اإلادلي؛ -

 مً الؿل٘ الهىاُٖت بلى بظمالي الهاصعاث؛ألاهمُت اليؿبُت للهاصعاث  -

 وؿبت الٗمالت في ال٣ُإ الهىاعي بلى بظمالي الٗمالت.  -

 الىمى الاكخـادي  وعىامل كُاض جيالُف ،خـاثف، فىاثد: اإلاولب الثالث

 خـاثف الىمى الاكخـادي :ؤوال

ُٞما   S.S KUZNETSطُمىن طمُث هصهدعًم٨ً خهغ زهاثو الىمى الا٢خهاصي خؿب الا٢خهاصي 

خُض ًم٨ً ؤن حكمل بٌٗ هظه  ،ن هظه الخهاثو جسو الضو٫ اإلاخ٣ضمتؤؤلاقاعة هىا بلى  ًلي، م٘

 :الخهاثو ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت

 اإلاٗضالث اإلاغجٟٗت ل٩ل مً ههِب الٟغص مً الىاجج والىمى الؿ٩اوي؛ -

 اإلاٗضالث اإلاغجٟٗت لإلهخاظُت ال٩لُت لٗىانغ ؤلاهخاط؛ -

ل اله٨ُلي في الا٢خهاص؛ اإلاٗضالث -  اإلاغجٟٗت في الخدٍى

 اإلاٗضالث اإلاغجٟٗت للخدى٫ ؤلاًضًىلىجي والاظخماعي؛ -

 مُل ا٢خهاصًاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت للىنى٫ بلى ؾُُغتها ٖلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت واإلاىاص ألاولُت الخام؛ -

با زلض ؾ٩ان -  الٗالم. ٣ًخهغ اهدكاع الىمى الا٢خهاصي ٖلى الٗالم اإلاخ٣ضم الظي ًمشل ج٣ٍغ

                                                           
ؼ عجُمت واًمان ُُٖت هان٠) 1 ت وجُب٣ُُت، الىاقغ ٢ؿم الا٢خهاص، ٧لُت الخجاعة، -(، الخىمُت الا٢خهاصًت2000مدمض ٖبض الٍٗؼ صعاؾاث هٍٓغ

ت، م:   . 51ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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ومً زال٫ الخهاثو الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن الخانخحن ألاولى والشاهُت ججم٘ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت، ؤما الشالشت 

 الاهدكاع الٗالمي للىمى. ؤزغ والغابٗت جمشالن الخٛحر اله٨ُلي بِىما الخامؿت والؿاصؾت ٞهما ًىضخان 

 فىاثد الىمى  :زاهُا

غها الىمى الا٢خهاصي في:   ًم٨ً خهغ ؤهم الٟىاثض التي ًٞى

 جدظُحن مظخىًاث اإلاعِؼت: -1

اصة في بهخاط ٦مُت الؿل٘ والخضماث  اث اإلاِٗكت لألٞغاص، ٧ىن الٍؼ ٌٗخبر مً ؤهم ٞىاثض الىمى هى جدؿحن مؿخٍى

ض منها باإلياٞت ؤن الخدؿً في مؿخىي الضزل ؾٝى ًم٨ً ألاٞغاص مً  ،ؾٝى ًدُذ للؿ٩ان الخهى٫ ٖلى مٍؼ

ت )الٛظاء،  ؤ٢للخمل٪ الؿل٘ اإلاٗمغة م٣ابل جسهُو خهت  ؤ٦بر ؤلاهٟا١ بك٩ل للؿل٘ الاؾتهال٦ُت الًغوٍع

 اإلاالبـ...(.

 ميافدت الفلس: -2

ً زال٫ جسهُو اجساط مسخل٠ ؤلاظغاءاث إلا٩اٞدت ال٣ٟغ م ؤظلالىمى الا٢خهاصي ٌٗخبر صاٞٗا للخ٩ىمت مً 

اصة ٞغم الٗمل وصٖم ال٣ُاٖاث اإلاجاهُت ٧الصخت، الخٗلُم... و ج٣ضًم بٖاهاث  ظؼء مً مىاػهت الضولت في ٍػ

 لل٣ٟغاء والٟئاث اإلاٗىػة.

ادة العمس اإلاخىكع للظيان: -3  ٍش

اًت الصخُت الالػمت جم٨ً الؿ٩ان مً الِٗل لٟترة ؤَى٫.  بن جدؿحن بِئت الٗمل وج٣ضًم الٖغ

 ي الخدماث العامت:جدظحن مظخى  -4

بُت ٦ىدُجت للىمى الا٢خهاصي ًاصي الى اؾخسضامها في جدؿحن الخضماث الٗامت  اصة الخهُلت الًٍغ بن ٍػ

ؼ بظغاءاث ؤلاهماء.  للضولت ما ؾُضٞ٘ بلى جدؿحن بهخاظُت ٢ىة الٗمل ما ًىجغ ٖىه حٍٗؼ

 ميافدت الخلىر:   -5

وجى٠ُٓ البِئت صون اإلاؿاؽ ب٨مُت الؿل٘ والخضماث مً زال٫ جسهُو ظؼء مً محزاهُت الضولت للمداٞٓت 

 اإلاىخجت في الا٢خهاص.

 جيالُف الىمى  :زالثا

حر ا٢خهاصًت للىمهىا٥ ٖضة ج٩ا  :1، منهاىل٠ُ ا٢خهاصًت ٚو

ه اإلاىاْغ الُبُُٗت...الخ؛ -  ؤلايغاع باإلادُِ واإلاىاعص الُبُُٗت ٧الخلىر، الاػصخام، حكٍى

                                                           
 .115  ألاعصن، م:بغهُه ؾُمىن، جغظمت ٖبض ألامحر قمـ الضًً، ؤنى٫ الا٢خهاص ال٨لي، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، 1
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نها ؤو للخسلو منها؛الىٟاًاث اإلاخٗل٣ت بالىمى م٩لٟت  -  ؾىاء لخسٍؼ

اصة الٟىاع١ الُب٣ُت في مٗٓم البلضان، بدُض  - دمل الىمى الا٢خهاصي بٌٗ الٟئاث الاظخماُٖت ًٍػ

 ج٩ال٠ُ ال جُا١؛

٤ الُٟىلت الٗاملت، ُٚاب الخماًت  - ْهىع الغؤؾمالُت الهىاُٖت التي حؿعى بلى جد٤ُ٣ ألاعباح ًٖ ٍَغ

اصة ٖضص ؾاٖاث   ؾاٖت ًىمُا. 16الٗمل التي جهل ؤخُاها في بٌٗ الضو٫ بلى الاظخماُٖت، ٍػ

اال :بدث الثاوياإلا  الاكخـادي ى الىم اإلافظسة ثىظٍس

اث  اث للىمى الا٢خهاصي، لظا حٗضصث هٍٓغ لت مً الؼمً في وي٘ هماطط وهٍٓغ اظتهض الا٢خهاصًىن ٖبر ٞترة ٍَى

اث بلى زالزت  م٨ً جهي٠ُ هظه الىٍٓغ الىمى الا٢خهاصي بدؿب جُىع ال٨ٟغ الا٢خهاصي زال٫ الؼمً، ٍو

ت ؤؾاؾُت  اث ٨ٍٞغ  :مجمٖى

ت الىالطُىُتاإلاولب ألاول   : الىظٍس

حن والُبُُٗحن ٢بلهم، حٗخبر اإلاضعؾت  م مً وظىص الخجاٍع ال٨الؾ٨ُُت ؤو٫ مضعؾت في ال٨ٟغ الا٢خهاصي، بالٚغ

ترة الخدى٫ مً مجخم٘ ػعاعي بلى مجخم٘ نىاعي، لُبىىا ٖلى ؤؾاؾها  ٧ىجهم ٖاٌكى بضاًت الشىعة الهىاُٖت ٞو

 ؤ٩ٞاعهم وؤعائهم في الىمى الا٢خهاصي وؤؾبابه و٦ُُٟت جد٣ُ٣ه.

٩اعصو ومً بحن ٦خاباث عو   و عوبغث مالدـ. اص ال٨ٟغ الا٢خهاصي هجض اصم ؾمُض، صاُٞض ٍع

ت  :ؤوال  دم طمُثؤهظٍس

خه خى٫ الىمى  ٧1ان اصم ؾمُض ؤو٫ مً ؤؾهم مً الخ٣لُضًحن في بًًاح ؤؾـ الىمى اإلاُغص في هٍٓغ

الا٢خهاصي التي َىعها ؤؾاؾا في الٟهل الشالض )الٗمل ؤلاهخاجي والٗمل ٚحر بهخاجي وجغا٦م عؤؽ اإلاا٫( مً 

، خُض ٧ان هضٞه هى الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت ٦1776خابه صعاؾت في َبُٗت ومؿبباث زغواث ألامم الظي ؤلٟه ؾىت 

٣ه.خضور الىمى الا٢خهاصي وماهُت الٗىامل والؿُاؾ  اث التي حٗى٢ه وج٠٣ في ٍَغ

خُض ًغي اصم ؾمُض ؤن الىمى الا٢خهاصي ًم٨ً ؤن ٩ًىن زمغة لشالزت ْىاهغ ؤؾاؾُت وهي ج٣ؿُم الٗمل 

 والخ٨ىىلىظُا وجغا٦م عؤؽ اإلاا٫.

 جلظُم العمل:  -

ىص ًغي ؾمُض ؤن ألاعى ال ًم٨ً اٖخباعها بمٟغصها مهضع لل٣ُمت ٨ٖـ اإلاضعؾت الُبُُٗت، بل بلى جٓاٞغ ظه

ي ال٣ُمت، إخضؤلاوؿان اإلاترظمت في نىعة الجهض اإلابظو٫ للٗمل م٘ جٓاٞغ ٢ىي الُبُٗت مخمشلت في ألاعى ٦

اصة ٖضص الؿل٘ وؤًًا  ٦ما ًغي اصم ؾمُض ؤن ج٣ؿُم الٗمل وحٗضص اإلاهً وويىح الخسههاث ًاصي بلى ٍػ

 . 2جدؿً ظىصجه

                                                           
ت،1975ٖبض الخمُض مدمض ال٣اض ي)1 ت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .126  م: (، م٣ضمت في الخىمُت والخسُُِ الا٢خهاصي، صاع الجامٗاث اإلاهٍغ
ض مهُٟى وؾهحر مدمىص الؿُض خؿً)2 ت،2000ؤخمض ٍٞغ  .112 م: (، جُىع ال٨ٟغ والى٢اج٘ الا٢خهاصًت، ماؾؿت قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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٘ ؤلاهخاظُت في ْل جىاٞغ ٢ضع  جي  ٞخ٣ؿُم الٗمل هى ألاؾاؽ لٞغ مً الُلب وهظا ًاصي بلى اعجٟإ الضزل الَى

اصة الؿ٩ان.   الظي ٌٗض خاٞؼا لٍؼ

، بط ًاصي 
ً
ظاء في ٨ٞغ ؤصم ؾمُض بإن صوع الضولت و جضزلها في الكإن الا٢خهاصي ًجب ؤن ٩ًىن مدضوصا

اصة عؤؽ اإلاا٫ و الُلب ٖلى عؤ الاصزاع بلى  خُض ؤن  ؽٍػ
ً
خالت الخىاػن اإلاا٫ لهضٝ الاؾدشماع ٩ًىن جل٣اثُا

٤ ؤلاهخاط بلى الخاعط ُٞدهل ، و الؿى٢ُت مغظٗها ٢ىي زُٟت لخىؾُ٘ الؿى١ اإلادلُت ًخىظب الٗمل ٖلى حؿٍى

اصة الضزل ال٣ىمي اصة ؤلاهخاط ٍٞؼ  ومً زم ٍػ
ً
اصة  ،ج٣ؿُم الٗمل جل٣اثُا خُض ؤن الخىؾ٘ الؿ٩اوي ًاصي بلى ٍػ

 ٖلى ؤؾاؾُاث زالزت هي: الُلب و جىؾُ٘ الؿى١. و مىه هسلو ؤن ؤصم ؾمُض ٌٗخمض

  جغا٦م عؤؽ اإلاا٫  -1

 y = f ( K, L, N )                                                  الىمى الؿ٩اوي           -2

 بهخاظُت الٗمل         -3

  : ألاعىN: الٗملL        عؤؽ اإلاا٫:             K: ؤلاهخاط  yخُض     

ً وهما الخ٣ضم الخ٣جي وج٣ؿُم ؤ٦ض ؤصم ؾمُض مً زال٫ و  ً ألازحًر همىطظه ؤن هىا٥ ٖال٢ت بحن اإلاخٛحًر

٦شاٞت ج٣ؿُم الٗمل في مجا٫ ؤلاهخاط الؿلعي ؾُاصي بلى حٗم٤ُ ْاهغة ج٣ؿُم الٗمل و  ؤن الٗمل، بط

"زلو الا٢خهاصي ؤصم ؾمُض بلى ؤن بق٩الُت الىمى  جىؾُٗها، و هظه الٗال٢ت جازغ في خهُلتها ؤلاهخاظُت.

الا٢خهاصي هي مؿإلت جغا٦مُت ٞخ٣ؿُم الٗمل ًاصي بلى اعجٟإ ؤلاهخاظُت في ْل جىاٞغ ٢ضع مً الُلب 

اصة الؿ٩ان خُض ٌٗض اإلاخٛحر الؿ٩اوي ما ظاالٟٗا٫، وه  لٍؼ
ً
ًاصي بلى اعجٟإ الضزل ال٣ىمي الظي ٌٗض خاٞؼا

اصة الُلب".  ا٫: ؤ٩ٞاع اصم ؾمُض في هظا اإلاج و الك٩ل الخالي ًىضر وؾُلت لٍؼ

 (: جـىزاث ادم طمُث خىل الىمى الاكخـادي1-3)   الؼيل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ي  .61 :م م٣ضمت في ا٢خهاص الخىمُت، صاع ال٨خاب للُباٖت واليكغ، ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١، ،(1988)إلاهضع: ؾالم الىجٟي ومدمض ال٣َغ

زٍادة انذخم  ارتفاع اإلنتاجَت تمسَم انعمم

 انوطنٌ

 زٍادة االدخار

زٍادة 

 انطهب

واتسا

 ع

 انسوق

زٍادة األسانَب 

 انفنَت

زٍادة 

 انسكان
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اصة حجم  مً زال٫ الك٩ل ؤٖاله هجض ؤن اصم ؾمُض ٧ان مهخما ومخٟاثال خى٫ مهاصع الىمى اإلاخمشلت في ٍػ

ٗالُخه اللظان ًخد٣٣ان بهٟت مباقغة  ؤو ٚحر مباقغة بترا٦م ع  ؤؽ اإلاا٫ الظي ال ًم٨ً ؤن الٗمل ؤلاهخاجي ٞو

 ًخد٤٣ بال بىاؾُت الاصزاع وبىظىص ؾى١ واؾ٘ ظضا، بًٟل البجي الخدخُت اإلاخاخت صازل الا٢خهاص.

 الخدظِىاث الخىىىلىحُت: -

٘ مً بهخاظُت الٗمل مً زال٫ اؾخسضام الٗامل للمٗضاث وآلاالث اإلاخسههت  ًغي اصم ؾمُض بم٩اهُت الٞغ

 لظل٪.

 جساهم زؤض اإلاال: -

ض مً الاؾدشماع جغا٦م ٘ مً زغوة ألامم ،عؤؽ اإلاا٫ ًٍؼ ن مهضع الترا٦م هى ألاعباح والتي ؤو  ،وهظا ألازحر ًٞغ

 بضوعها مهضعها الاصزاع.

اث ظضًضة ل٩ىن جدلُلها ٚحر  م مً ويٗها سأؾاؽ ْهىع هٍٓغ ت بالٚغ خطر مما ؾب٤ ٢هغ الىٍٓغ ٍو

ُت ولِؿذ ٖلى  ل.صًىام٩ُي)ؾا٦ً( ما ًجٗل جدالُلهم للىمى ْٞغ  اإلاضي الٍُى
 

يازدو  زاهُا: ت دافُد ٍز  هظٍس
 

٩اعصو  بغػ ٦خاب اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت والظي ٖمل ٖلى حٗم٤ُ ؤمً  David Ricardo   (1772-1823)ٌٗخبر ٍع

 ٘ ؤعاء وؤ٩ٞاع هظه اإلاضعؾت وظٗلها ؤ٦ثر مخاهت، و٢ض اعجبُذ باؾمه الٗضًض مً آلاعاء وألا٩ٞاع منها ماًخهل بالَغ

يخ٣ل جدلُل  ،والخجاعة الخاعظُت...الخ ووكغ ؤعاثه في ٦خاب مباصت الا٢خهاص الؿُاس ي والًغاثبوألاظىع  ٍو

٩اعصو للىمى مً مغخلت الخٟائ٫ بلى مغخلت الدكائم، خُض ًغي  ؤن ٢اهىن الٛلت اإلاخىا٢هت هى الؿاثض ٧ىن  ٍع

حر الٛظاء للؿ٩اناالؼعاٖت مً ؤهم ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت سأجها حؿ اإلاتزاًض ٖضصهم مً ؾىت سأزغي  هم في جٞى

ا بٟترة اهجلترا آهظا٥، والتي جًمىذ ٢لت وي٠ٗ اؾخسضام مىجؼاث إزغ م٘ بهماله لضوع الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي مخ

 في الهىاٖت.٦برالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والٟجي في الؼعاٖت واؾخسضامها بك٨أل

٩اعصو مهاصع الىمى الا٢خهاصي في الٗىامل الخالُت:    خُض ٌٗخبر ٍع

 ألاعى ٧ىجها مهضع الخحراث م٘ اٖخباع وكاٍ الؼعاٖت ٦إهم وكاٍ؛ -

اإلاىٓم ٣٦ىة مدغ٦ت للىمى الا٢خهاصي مً زال٫ بًجاص جىلُٟاث ظضًضة لٗىانغ ؤلاهخاط وبالخالي  -

 ٦بر؛ؤجدٍغ٪ الا٢خهاص وجد٤ُ٣ همى ا٢خهاصي 

ال٢تها بترا٦م عؤؽ اإلاا٫ الُٗجي وا - لبكغي والخٟاٖل بحن الخىاػن الضًىام٩ُي وصوع جىا٢و الٛلت ٖو

 .1مخىؾِ صزل الٟغص ومٗض٫ همى الؿ٩ان

-  

                                                           
، الٗىامل اإلادضصة للىمى الا٢خهاصي في ال٨ٟغ الىٓغي ووا٢٘ الا٢خهاص 177(،ؾلؿلت ٢ًاًا الخسُُِ والخىمُت ع٢م2003الخسُُِ ال٣ىمي)مٗهض 1

 .8اإلاهغي، م: 
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٩اعصو للىمى في الك٩ل الخالي: م٨ً جلخُو همىطط ٍع  ٍو

 

يازدو للىمى:( 2-3الؼيل زكم)  همىذج دافُد ٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال٢تها بالىمى الا٢خهاصي: صعاؾت ٢ُاؾُت وا٢خه(2006)اإلاهضع: بسخاف عايُت ر ٚحر اصًت خالت الجؼاثغ، عؾالت ماظِؿت، الجباًت ٖو

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، ت ٖو  .15 :م ميكىعة،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

ت ػىمبخحر  :زالثا  هظٍس

الا٢خهاصي، ٦ما اٖخ٣ض ؾمُض وع٩ٍاعصو، خُض ؤه٨غ قىمبخحر ؤن ج٩ىن ألاعى هي اإلاهضع الىخُض للىمى 

اهُل٤ في جدلُله مً اٖخباع ؤن الخُىع والىمى الا٢خهاصي في اإلاجخم٘ ًم٨ً ؤن ًدضر مً زال٫ جُىع اليكاٍ 

واٖخبره مً ؤهم ٖىانغ الىمى، ٞاإلهخاط  لضًه صالت الٗمل والغؤؾما٫ واإلاىاعص  ،الا٢خهاصي، وع٦ؼ ٖلى اإلاىٓم

 األجرزٍادة مستوى  عانَت أرباحتحمَك  انخصبت األراضٌزراعت 

 تساٍذ معذل

 اننمو انسكانٌ 

 زٍادة انطهب

 انمواد انسراعَت عهي

 األراضٌزراعت 

 خصوبتاألله

ارتفاع المستوى العام 

 لألسعار

 ارتفاع األجور

 وانربح

 سيادة ظاهرة

 تنافس الغلة 

 إنتاجَتانخفاض 

 انموارد انمستخذمت

 انخفاض

 األرباح

 زوال تراكم

 انمال رأش

 نركودا

 االلتصادً
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والًٟ وؤلاهخاط. واإلابخ٨غ خؿب قىمبخحر لِـ الغؤؾمالي بل اإلاىٓم الظي هى لِـ عظال الُبُُٗت والخىُٓم 

ت بل هى الصخو الظي ٣ًضم قِئا ظضًضا، ومحز بحن زمؿت ؤنىاٝ مً الابخ٩اعاث  1:ٖاصًا في ٢ضعاجه ؤلاصاٍع

 بهخاط ؾل٘ ظضًضة؛ -

 بصزا٫ وؾُلت ظضًضة في ؤلاهخاط؛ -

٤ بصعاط ؤؾىا١ ظضًضة؛ -  الخىؾ٘ ًٖ ٍَغ

 الخهى٫ ٖلى مىاص ؤولُت ظضًضة؛ -

 ب٢امت جىُٓم ظضًض في الهىاٖت.  -

م٨ً جلخُو جدلُل قىمبخحر للىمى الا٢خهاصي في الى٣اٍ الخالُت:  ٍو

 الابخيازاث:  -

وجًم ٖضة ٖىانغ ٦ةصزا٫ بهخاط بًاج٘ ظضًضة لم ًخٗىص ٖليها اإلاؿتهل٩ىن، ٞخذ ؤؾىا١ ظضًضة لم 

ضة لخهٍغ٠ ؤلاهخاط، بصزا٫ َغ١ وج٣ىُاث ظضًضة وجىُٓم وه٩ُلت ًخٗىص ٖليها اإلاؿتهل٩ىن، ٞخذ ؤؾىا١ ظضً

ض مً ٞٗالُت الٗمل ؤلاهخاجي.  الجهاػ ؤلاصاعي بك٩ل ًٍؼ

وجخمشل الابخ٩اعاث خؿب قىمبخحر في بصزا٫ مىخج ظضًض ؤو جدؿِىاث مؿخمغة ُٞما هى مىظىص بما ٣ًىص بلى 

 .2الخُىع 

 ألازباح: -

٘ مدل الابخ٩اع م٣اعهت الىؾُلت الىخُضة لخد٤ُ٣ ألاعباح هي الا  بخ٩اعاث التي حُٗي ألاًٞلُت لخل٪ اإلاكاَع

٘، ٞخيكا ألاعباح هدُجت الخٛحراث الضًىام٨ُُت الىاظمت ًٖ الابخ٩اع  .بباقي اإلاكاَع

 هظس الخدفم الداثسي: -

جد٤ُ٣ ألاعباح  ؤظلمىخج ظضًض مً  لًخم ٦ؿغ الخض٤ٞ الضاثغي خؿب قىمبخحر مً زال٫ الابخ٩اع في ق٩

٘ مً مغصوصًت اإلااؾؿاث.  والٞغ

ت:  -  العملُت الداثٍس

اإلاىٓم والاثخمان اإلاهغفي، خُض ؤُٖى ،جخًمً ٖملُت الىمى لضي قىمبخحر ٖلى زالزت ٖىانغ هي الابخ٩اع

 ؤهمُت ٦بحرة للجهاػ اإلاهغفي ٧ىن الاؾدشماع في الابخ٩اع ًمى٫ مً الجهاػ اإلاهغفي ولِـ مً الضازل، وهىا ٨ًمً

ازخالٝ قىمبخحر ًٖ ال٨الؾُ٪ اإلادضزحن، خُض ًٟتريىن ؤن ٖغى الى٣ض مُٗى، ؤي ؤجهم ٌٗخ٣ضون بان 

حن مً  الى٣ض الًلٗب صوعا مؿخ٣ال في اإلاخٛحراث الُٗيُت في الا٢خهاص ٨ٖـ قىمبخحر الظي محز بحن هٖى

 الاؾدشماع: 

 

                                                           
اث الخىمُت والىمى الا٢خهاصي، ظامٗت اإلال٪ الؿٗىص، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، م:1985ٞاًؼ ابغاهُم الخبِب)1  .46 (، هٍٓغ
ُت،1992لبىا)مدمض ا2  . 63 م: (، الخسُُِ والخىمُت الا٢خهاصًت، ظامٗت اإلاىٞى
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 صي؛والظي ًخدضص بٗىامل مؿخ٣لت ًٖ اليكاٍ الا٢خها الاطدثماز الخللاجي -

والظي ٌٗخبر صالت لدجم اليكاٍ الا٢خهاصي، ُٞخدضص بالغبذ والٟاثضة وحجم عؤؽ  الاطدثماز الخابع -

 اإلاا٫ ال٣اثم.

ت الدؼائمُت إلاالخىض زابعا:  الىظٍس

خه اإلاٗغوٞت ًٖ الؿ٩ان، مالخىض  اقتهغ ًىا٢ل الٗال٢ت بحن  بطمً بحن ال٨خاب ال٨الؾُ٪ بىٍٓغ

اصة الؿ٩ان والىمى الا٢خهاصي، ٞهى ًغي ب اصة في الٗضص ٣ِٞ ال حٗخبر ٖامل للخىؾ٘ الا٢خهاصي، و إٍػ ن ؤن الٍؼ

اصة في الُلب الٟٗا٫همى الؿ٩ان ٌصج٘ الىمى الا٢خهاصي ٣ِٞ ٖىضما ًهاخب طل٪ الىم  .ى الؿ٩اوي ٍػ

ت مالخىؽ التي َغخها ٖام  لىمى الا٢خهاصي ًخم بمىظب مخىالُت ، في ؤن ا1798وجخسلو هٍٓغ

هىضؾُت، بِىما ًتزاًض مٗض٫ بهخاط الٛظاء اإلاٗبر ٖىه ا٢خهاصًا بالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بمىظب مخىالُت 

اصة ؤلاهخاط، مما ًيخج مجاٖاث وآٞاث ا٢خهاصًت اصة الؿ٩ان بما ًخجاوػ مٗض٫ ٍػ  خؿابُت، وهظا ما ًاصي بلى ٍػ

اصؤو  ِ الىمى الا٢خهاصي،خُض ًا٦ض ؤن همى الؿ٩ان ًدب ة الؿ٩ان ن همى اإلاىاعص في هظه الخالت ؾُاصي بلى ٍػ

اصة عؤؽ اإلاا٫،  اصة اإلاىاعص والتي بضوعها ج٣لل مً صزل الٟغص سأ ولِـ ٍػ اصة في صزل الٟغص ج٣ىص بلى ٍػ ن ؤي ٍػ

 وحُٗضه بلى مؿخىي ال٨ٟاٝ.

ى ظاهب الُلب ال٨لي، ٧ىن وبظل٪ ٌٗخبر مالخىؽ الا٢خهاصي ال٨الؾ٩ُي الىخُض الظي ع٦ؼ ٖل

 ال٨الؾُ٪ ًغ٦ؼون ٖلى ظاهب الٗغى خؿب ٢اهىن ؾاي للمىاٞظ.

ت الىالطُىُت خامظا:  هلد الىظٍس

 1:ل٣ض وظهذ للمضعؾت ال٨الؾ٨ُُت الٗضًض مً الاهخ٣اصاث هظ٦غ منها

ٖضم جم٨ً عواص اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت مً جٟؿحر مهضع الٟاثٌ الا٢خهاصي )الغبذ( بؿب َابٗها  -

الُب٣ي البرظىاػي وبنغاعها ؤن الٗمل هى الؿلٗت التي ًبُٗها الٗامل للغؤؾمالي خؿب ٢اهىن ال٣ُمت 

 ب٣ُمتها وهظا ما ًجٗل الغبذ مؿخدُل الٓهىع؛

لُت جُىعها بال مً زال٫ الٟاثٌ الظي الًم٨ً الخهى٫ آال ًم٨ً اؾدُٗاب َبُٗت الغؤؾمالُت و  -

 اصًت وخضها؛ٖلُه مً زال٫ جدلُل الٗال٢اث الخ٨ىى ا٢خه

 التر٦حز ٖلى الُاب٘ الا٢خهاصي البدذ ووؿُان الُاب٘ الاظخماعي لال٢خهاص؛ -

اصة ٢ضعتهم  - اصة حكُٛل الٗما٫ اإلاىخجحن ؤو ٍػ الخدلُل ال٤ًُ لترا٦م عؤؽ اإلاا٫ باٖخباعه ًىهب ٖلى ٍػ

 ؛ؤلاهخاظُت، مً زال٫ ي٠ٗ حصخُو الٗمل مً يمً ٖىانغ عؤؽ اإلاا٫

 اإلاؿخ٣بل. ًال٨الؾ٩ُي الُاب٘ الؿخاج٩ُي مً زال٫ ٞهل الخايغ ٌٖٛلب ٖلى الخدلُل  -

 

 

                                                           
 .20 قحن لؼهغ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:1
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ت  :اإلاولب الثاوي ت الىُجًز  الىظٍس

ها الٗالم الغؤؾمالي ؾىت  -1929والتي ؤ٣ٖبتها الغ٧ىص الا٢خهاصي مً ؾىت  1929بٗض ألاػمت التي ٖٞغ

 الا٢خهاصًت.، صزل ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي في ؤػمت هدُجت عجؼه في جٟؿحر ؤؾباب هظه ألاػمت 1933

خه اإلاكهىعة ؾىت و  والتي ق٩لذ مىُٟٗا ٦بحرا في ال٨ٟغ  1936زال٫ هظه الٟترة وي٘ ٦ُجز هٍٓغ

ت ال٨الؾ٨ُُت التي ٢امذ ٖليها، وؤزبذ ٖضم صخت مٗٓم ٞغيُاتها ٖلى  الا٢خهاصي. ول٣ض اهخ٣ض ٦ُجز الىٍٓغ

 الىدى  الخالي:

 ٖضم صخت ٞغيُت الدكُٛل ال٩امل؛ -

 خُاصًت الضولت؛ٖضم وا٢ُٗت ٞغيُت  -

 ٖضم صخت ٞغيُت مغوهت ألاظىع وألاؾٗاع؛ -

٨غة الٗغى ًسل٤ الُلب. -  ٖضم صخت ٢اهىن ؾاي لألؾىا١ ٞو

ال٣هحر واٖخبر الاصزاع ومً زم الاؾتهال٥ صالت في  ظلواؾدىض ٦ُجز في جدلُله ٖلى ٨ٞغة الدكُٛل ال٩امل في ألا 

٘ حجم الاؾدشماع ومً زم مؿخىي الضزل الضزل، ٞٗىض اهسٟاى مٗضالث الٟاثضة ًترجب ٖلى طل٪ جىؾُ

ىض مؿخىي مٗحن لالؾدشماع ًخدضص مؿخىي الضزل ومؿخىي الدكُٛل،  جي، ٖو وحجم الٗمالت في الا٢خهاص الَى

خى٠٢ مؿخىي الاؾدشماع هظا ٖلى ال٨ٟاًت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫ وؾٗغ الٟاثضة.  ٍو

خه ٖلى ٖضص مً الاٞتراياث، ؤهمها  1:ول٣ض ؤ٢ام هٍٓغ

ت الا٢خهاصًت ًٖ الىٓام الغؤؾمالي؛بم٩اهُت ٞ -  هل الخٍغ

 ؛الغؤؾمالُت في ظىهغها هٓام صازلي ولِؿذ هٓام ًخ٩ىن مً مغا٦ؼ -

٢ضعة الغؤؾمالُت ٖلى الاخخٟاّ بالغزاء مً زال٫ جىظُه اؾدشماعاتها إلقبإ الخاظاث الاؾتهال٦ُت  -

 للؿ٩ان؛

ن ؤلاهٟا١ ٖلى الؿل٘ الاؾتهال٦ُت طل٪ سأ الاؾدشماع الضازلي هى الٗامل الخُىي في الىمى الا٢خهاصي،  -

ت هى ٚحر طل٪، ٦ما ؤن ًمُل سأ  ن ٩ًىن مؿخ٣غ زال٫ الؼمً في خحن ؤن ؤلاهٟا١ ٖلى الؿل٘ الاؾدشماٍع

الخٛحراث التي جدهل في ٧ل مً الضزل والٗمالت جيخج في الٛالب ًٖ الخ٣لباث ٖلى الؿل٘ 

ت، ولِـ ًٖ ج٣لباث ؤلاهٟا١ ٖلى الؿل٘   الاؾتهال٦ُت.الاؾدشماٍع

جي، وؤَل٤ ٖلى هظه الٗال٢ت مهُلر اإلاًا٠ٖ  اصة الاؾدشماعاث وهمى الضزل الَى ووظض ٖال٢ت بحن ٍػ

 الاؾدشماع. ؤزغ والظي بحن ُٞه 

                                                           
ت اإلاؿخضامت2012ٖبض الجباع مدمىص الٗبُضي)1 صاع الخامض  الُبٗت ألاولى،-صعاؾت في بق٩الُت ال٨ٟغ الا٢خهاصي -(، زغاٞت الخىمُت والخىمُت البكٍغ

 .100-97ألاعصن،م م: لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان، 
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 ٪ واٖخبر ؤن ؤػمت ال٨ؿاص ال٨بحر هي ؤػمت ٢هىع في الُلب ولِؿذ ؤػمت ٞاثٌ في الٗغى، )لظل٪ ٞخدٍغ

٪ الٗغى وبالخالي اؾخ ٗاصة ٖملُت الىمى لؿحروعتها، لظا ًخُلب جدضًض مدضصاث الُلب الُلب ًخُلب جدٍغ

ت الؿُاؾاث اإلاىاؾبت . ؤظلال٨لي مً   مٗٞغ

 مدـــــــــــــدداث الوـــــلب الىـــــــلي عــــــىد هُـــــــــجز :( 3-3الؼيل زكم )

 
: https://www.slideshare.net/Ahasahas/ss-5132069اإلاـدز : إل ش الَا  05/01/2020، جاٍع

 

 :مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ الظي لخو ُٞه ٦ُجز م٩ُاهؼم الُلب ال٨لي الٟٗا٫ والظي ٩ًىن بما

٪ الُلب الاؾتهال٧ي الخام؛ - ٘ الضزل لخدٍغ  بٞغ

٪ الُلب الاؾدشماعي الخام؛ -  جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة لخدٍغ

٘ الضز -  ل وجسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة.ٞع

٤ ال٣ُإ  ٪ الُلب ًٖ ٍَغ ٪ الُلب الاؾتهال٧ي، جدٍغ ل٨ً لٓغوٝ ال٨ؿاص الؿاثضة آهظا٥ ٌؿخدُل جدٍغ

٪ الُلب الاؾدشماعي الوٗضام ال٨ٟاًت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫.  الخام ؤو جدٍغ

ت  م٨ً مٗٞغ جي بم٣ضاع اإلاًا٠ٖ، ٍو اصة مًاٖٟت في الضزل الَى اصة في ؤلاهٟا١ ٖلى الاؾدشماع جاصي بلى ٍػ  ٞالٍؼ

ت م٣ضاع اإلاُل الخضي لالؾتهال٥، ٦ما ًلي:  م٣ضاع اإلاًا٠ٖ بمٗٞغ

 M 
 

   
 =

 

     
  

M   اإلالاعف: 

MPCاإلاُل الخدي لالطتهالن : 

MPSاإلاُل الخدي لالدخاز : 

https://www.slideshare.net/Ahasahas/ss-5132069
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 الخلى٫ الخالُت:لظا ا٢ترح 

٪ الُلب  - ٪ الُلب ال٨لي، وبالخالي جدٍغ اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي لخدٍغ ٤ ٍػ جضزل الخ٩ىمت ًٖ ٍَغ

٪ الُلب الاؾدشماعي الخام ٘ صزل اإلاؿتهل٨حن وجدٍغ اصة الُلب  الاؾتهال٧ي ٧ىهه ًٞغ )بؿبب ٍػ

 (.الاؾتهال٧ي الخام، الُلب الاؾدشماعي الٗام

ٟت مًغوبا في اإلاًا٠ٖ،  ٌكحر هظا الخدلُل بلى ؤن الضزل الى٣ضي ؾٝى ًؼصاص بم٣ضاع الاؾدشماعاث اإلاْى

خدضص هظا ألازحر ب٣ُمت اإلاُل الخضي لالؾتهال٥ بط ٧لما اعجٟٗذ ٢ُمخه ػاصث ٢ُمت اإلاًا٠ٖ  1.ٍو

 دوماز في الىمى الاكخـادي:-مىذج َازوده  -1

ت خُضصوماع ؤهم همىطط ا٢خهاصي خى٫ الىمى الظي ًدب٘ -ًمشل همىطط  هاعوص ت ال٨ُجًز ٌٗخبر  الىٍٓغ

ت. ت ال٨ُجًز حن هما عوي  امخضاص للىٍٓغ و٢ض ٖغى هظا الىمىطط في نُٜ مخ٣اعبت مً َٝغ ا٢خهاصًحن ٦ُجًز

وكغ في   «An Assay In Dynamic Theory»في م٣ا٫ بٗىىان  1939( في 1978-1900ٞىعَـ هاعوص )

« Economic Journal»   في ٦خاب  1948زم اؾخ٨مله في«Towards Dynamic Economies»    و اًٟس ي صوماع

 The Amarican Economic» في   وكغ     « Expansion And Employment»( في م٣ا٫ بٗىىان 1914-1997)

Review». 

ت مً الاٞتراياث، ًم٨ً خهغها في  2:و٢ض ويٗا ٧ل منهما همىطظه في بَاع مجمٖى

اللظان ًدضصان زاعظُا، وبالخالي زباث ٧ل مً الىاجج زباث ٧ل مً ٢ىة الٗمل واإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي  -

 الخضي لغؤؽ اإلاا٫ والىاجج الخضي للٗمل؛

ما٫ وال٣ُإ الٗاثلي؛ب -  ٞتراى وظىص ٢ُاٖحن ٣ِٞ هما ٢ُإ ألٖا

 ُٚاب ؤلاخال٫ بحن عؤؽ اإلاا٫ والٗمل؛ -

 ٞتراى اعجٟإ مٗض٫ البُالت، ولظل٪ ٞان هىا٥ صاثما ؤٞغاص لدكُٛل آلاالث الجضًضة؛ب -

مً الترا٦م الغؤؾمالي، وبالخالي لخد٤ُ٣ مٗضالث همى مغجٟٗت البض  ؤ٢لالضو٫ ألا٦ثر ٣ٞغا لضحها مؿخىي  -

الث ال٨بحرة لغؤؽ اإلاا٫  مً ال٣ًاء ٖلى ٞجىة الاصزاع مً زال٫ اإلاؿاٖضاث وهظا ًٟؿغ الخدٍى

هخاظُت جمشل واإلاؿاٖضاث الٟىُت مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت بلى الضو٫ الىامُت م٘ اٞتراى ؤن الُا٢ت ؤلا 

 وؿبت عنُض عؤؽ اإلاا٫.

 

 

 

                                                           
٤ُ الىجٟي) 1  .322(، ؤؾاؾُاث ٖلم الا٢خهاص،الضاع الضولُت لالؾدشماعاث الش٣اُٞت، مهغ، الُبٗت ألاولى،م: 2000ؤ.ؾالم جٞى
ذ ٖبض الؿالم ٖبض اإلاجُض)2 خلىان،  عؾالت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت -صعاؾت جُب٣ُُت-(، الىمى الا٢خهاصي والخُىع اإلاالي2010محٞر

 .24 مهغ،م: 
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ىُل٤ هاعوص في همىطظه الخمُحز بحن زالزت ؤهىإ مً مٗضالث الىمى الا٢خهاصي، وهي  :ٍو

 :معدل الىمى الفعلي -

خدضص بيؿبت  ترة الضزل الؿاب٣ت، ٍو ًمشل الخٛحر اليؿبي الالخ٤ في الىاجج بحن ٞترة الضزل الخالُت ٞو

 .الاصزاع بلى مٗامل عؤؽ اإلاا٫ 

 :معدل الىمى اإلالمىن )اللسوزي( -

صوماع في جدلُله، ٞهى اإلاٗض٫ الكامل للخ٣ضم والظي بطا ما -ه الىمىطط هاعوصإٌٗخبر ؤهم مٗض٫ للىمى ؤوك

ما٫ مؿخٗضًً لل٣ُام بخ٣ضم مكابه لهظا الىمى، هظا اإلاٗض٫ ٌؿمذ لال٢خهاص ؤن ًدب٘  خضر ًجٗل عظا٫ ألٖا

خدضص مً زال٫   وؿبت الاصزاع بلى مٗامل عؤؽ اإلاا٫ اإلاد٤٣ إلاٗض٫ الىمى اإلاًمىن.مؿاعه هدى الخىاػن ٍو

 معدل الىمى الوبُعي: -

وهى ؤ٢ص ى مٗض٫ همى حؿمذ به الخُىعاث الٟىُت وحجم الؿ٩ان والترا٦م الغؤؾمالي وصعظت الخًُٟل بحن 

 :الٗمل وو٢ذ الٟغاٙ باٞتراى وظىص خالت ٖمالت ٧املت.وججضع ؤلاقاعة ؤن في خالت

ه٨ماف مخخالي، خُض ؾ٩ُىن بي طل٪ بلى ْهىع صمً مٗض٫ الىمى الُبُعي ًا إ٦بر اإلاًمىه مٗض٫ الىمى  -

 ؤًًا مً الٟٗلي؛ ؤ٦بر مٗض٫ الىمى اإلاًمىن 

ي طل٪ بلى ْهىع جطخم مخخالي، خُض صمً مٗض٫ الىمى اإلاًمىن ًا  ؤ٦بر مٗض٫ الىمى الُبُعي -

مً مٗض٫ الىمى الٟٗلي وبالخالي ؾخعجؼ الؿل٘ الغؤؾمالُت ًٖ  ؤ٢لؾ٩ُىن مٗض٫ الىمى اإلاًمىن 

ضزل  ؤ٦بر مىاظهت الُلب، مما ًاصي بلى ؤن ج٩ىن الاؾدشماعاث اإلاُلىبت مً الاؾدشماعاث الٟٗلُت ٍو

 .1اإلاجخم٘ في خالت الخطخم اإلاغض ي

 همىذج َازود:1 -1

وخؿب هاعوص ٞان الاؾخ٣غاع ًخد٤٣ في الا٢خهاص ٖىضما جدؿاوي اإلاٗضالث الؿاب٣ت للىمى، وفي هظه الخالت 

٠ُ ال٩امل. ًجم٘ الا٢خهاص بحن الىمى اإلاؿخ٣غ   والخْى

 :همىذج دوماز  1-2

ؤما صوماع ٣ٞض بجى همىطظه خى٫ الىمى مً زال٫ البدض في الٓغوٝ التي ًم٨ً ؤن ججٗل الا٢خهاص 

خماص ٖلى حجم اإلاًا٠ٖ الاؾدشماعي 2ن ًداٞٔ ٖلى خالت الدكُٛل ال٩املالظي ًىمى ؤ ،مً زال٫ الٖا

باإلياٞت بلى الٟغيُاث الٗامت للىمى  ة التي جٓهغ في مٗامل عؤؽ اإلاا٫.وبهخاظُت الاؾدشماعاث الجضًض

 3الا٢خهاصي، اٞترى صوماع ؤن:

                                                           
ايُت للخسُُِ والخىمُت الا٢خهاصًت، م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، مهغ، 1999خمض)ؤمدمض ٖبض الًُٟل، و.ؾهحر ٖبض الٓاهغ 1 (، الىماطط الٍغ

 .137 م:
 .74مضخذ مدمض ال٣َغل، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 2
 .26قحن لؼهغ ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 3
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ط جمشل ٢ُم ناُٞت ؤي بٗض زهم ظمُ٘ مٟاهُم الضزل والاؾدشماع والاصزاع اإلاؿخسضمت في الىمىط -

 الا٢خُاٖاث الخانت ب٩ل منهم؛

تها؛ -  ظمُ٘ ال٣غاعاث الا٢خهاصًت جخم لخُٓا وبضون ٞىانل ػمىُت مما ٌُٗي بًداء باؾخمغاٍع

 زباث اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع زال٫ ٞترة الخدلُل.   -

ل الخىاػن في ْل ، ول٨ً رجىنل بليها ٦ُجز في اإلاضي ال٣هح و٢ض جىنل صوماع بلى الىخاثج التي في اإلاضي الٍُى

الدكُٛل الىا٢و هى ألا٦ثر اخخماال في ْل ا٢خهاص الؿى١، ٦ما ًخ٤ٟ مٗه ُٞما ًسو صوع الضولت ٦مىٓم 

اصة بم٩اهُاث  اصة في الاؾدشماع )صون ٍػ اصة الى٣ٟاث بةم٩ان الضولت جدٟحز الُلب صون الٍؼ للُلب ال٨لي، ٞٗىض ٍػ

 اػن في ْل الدكُٛل ال٩امل.الٗغى( ما ًيخج ٖىه اؾخٗاصة الخى 

٘ صزى٫ ال٣ٟغاء الظًً ًضزغون  ٣ت جم٨نها مً ٞع مً  ؤ٢ل٦ما ًم٨ً للضولت  ؤن حٛحر في جىػَ٘ الضزى٫ بٍُغ

ىُاء بخُب٣ُها للؿُاؾت الجباثُت.  ألٚا

ت 1-2 ت الىُجًز  :الاهخلاداث اإلاىحهت للىظٍس

ت في جٟؿحر الىمى هي ه ت ال٨ُجًز  دوماز-َازود ٟؿها الاهخ٣اصاث لىمىططبن الاهخ٣اصاث اإلاىظهت للىٍٓغ

 لخٟؿحر الىمى، الٞترايه زباث ٖضص ٦بحر مً الٗىامل التي ًهٗب في الىا٢٘ جهىع زباتها، وجخمشل في:

ل ٚحر وا٢ُٗت؛   -  زباث مُل الاصزاع في اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

 وا٢عي؛ اٞتراى ٖضم جضزل الضولت في ٢غاعاث مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ٌٗخبر اٞتراى ٚحر  -

 اٞتراى زباث وؿبت ؤلاخال٫ بحن عؤؽ اإلاا٫ والٗمل اٞتراى ٚحر وا٢عي وجىُٟه ٧ل الى٢اج٘ الا٢خهاصًت؛  -

ل زباث الٗال٢ت بحن عؤؽ اإلاا٫ والىاجج ٚحر وا٢عي؛ -  ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

صزل  ٞغيُت اإلاؿاواة بحن مٗامل عؤؽ اإلاا٫ واإلاٗامل الخضي لغؤؽ اإلاا٫ ٚحر وا٢ُٗت وزهىنا بطا -

 عؤؽ اإلاا٫ مغخلت جىا٢و الٗىاثض.

ت الىُىهالطُىُت  اإلاولب الثالث:  الىظٍس

ت الىمى ال٨الؾ٨ُُت الجضًضة،  ت الخضًشت للىمى الا٢خهاصي، جإؾؿذ هٍٓغ ت ال٨ُجًز ٖلى ؤؾاؽ ه٣ض الىٍٓغ

 ول٣ض ؤزظث هماطط الىمى صٞٗت ٦بحرة ٖلى ؤًضي الىُى٦الؾُ٪ ؤقهغها همىطط ؾىلى ومُض.

 :همىذج طىلى -1

ل، و  عظ٘ الخىاػن في الىمى ٖلى اإلاضي ؤخاو٫ ؾىلى نُاٚت همىطط للىمى الا٢خهاصي ٖلى اإلاضي الٍُى

ل بلى حُٛحر الخىلُٟت الٟىُت مً خهو ٖىانغ ؤلاهخاط ؤي بحن الٗمل وعؤؽ اإلاا٫.  الٍُى

ل الًم٨ً ؤن ًخد٤٣ بال بطا  اصة في مٗض٫ الىمى في اإلاضي الٍُى ت ؤن الٍؼ جضزلذ ٖىامل وحكحر هظه الىٍٓغ

اصة  ٗها م٘ ٍػ زاعظُت ًٖ الىٓام الا٢خهاصي جاصي بلى ٖضم اهسٟاى ؤلاهخاظُت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫ ؤو ٞع

ل،الاؾدشماعاث ومً زم ٌؿخمغ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي في ؤلا  "وؤقاعث الضعاؾاث بلى ؤن  عجٟإ في اإلاضي الٍُى
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مً بظمالي همى الىاجج ال٨لي، بِىما  70-٣ً40غب مً جٟؿغ ما  عؤؽ اإلاا٫ والٗمل، مضزالث الٗىامل الخ٣لُضًت،

 .1ًم٨ً جٟؿحر الباقي بالخ٣ضم الٟجي الخاعجي وهظا الٗامل الشالض مً ٖىامل ؤلاهخاط"

 ؾمذ همىطط ؾىلى  بالخغوط بشالزت هخاثج، هي:

 مً عؤؽ ؤ٢لالبلضان ال٣ٟحرة ٩ًىن لها مٗض٫ همى ؤٖلى مً البلضان الٛىُت سأجهم ًغا٦مىن مؿخىي  -

ىن ٖىاثض مخىا٢هت  ، ٧ىن اعجٟإ عؤؽ اإلاا٫ لضحهم ًاصي بلى اعجٟإ ؤلاهخاط ؤ٢لاإلاا٫، وبالخالي ٌٗٞغ

 بهٟت ؤ٢ىي مىه في البلضان اإلاخ٣ضمت؛

اصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، ٞم٘ اعجٟإ  - ٘ مً ٦مُت عؤؽ اإلاا٫ مً زال٫ الاؾدشماع ًاصي بلى ٍػ الٞغ

 ٗاملت؛مسؼون عؤؽ اإلاا٫ جغجٟ٘ بهخاظُت الُض ال

٘ حجم ؤلاهخاط ٚحر ؤ ٌٗخبر ؾىلى  - ن هدُجت خالت الاؾخ٣غاع مً زال٫ اعجٟإ حجم ٖىامل ؤلاهخاط ال ًٞغ

٘ مً بهخاظُت ٖىامل ؤلاهخاط.  وا٢ُٗت ٧ىن ؤن الخُىع الخ٣جي ًٞغ

  :للىمى الاكخـاديهمىذج مُد  -2

اد محن٢ام  وهى مً ؤههاع اإلاضعؾت الىُى٦الؾ٨ُُت ؤزىاء ٞترة ٖمله ٦إؾخاط  1961( J.E.Meade)حَى

٣ا لٟغيُاث الىٓام الا٢خهاصي  بجامٗت ٧امبرصط، بمداولت جىيُذ مضي بم٩اهُت جد٤ُ٣ الىمى اإلاخىاػن ٞو

ذ باؾم همىطط مُض ٖام  ت  في ٦خابه الهاصع بٗىىان 1961ال٨الؾ٩ُي، و٢ض وكغ مداولخه جل٪ التي ٖٞغ "الىٍٓغ

 ؾ٨ُُت للىمى الا٢خهاصي".الىُى٦ال 

ت، ج٨مً  ت مً الاٞتراياث الىٍٓغ  2في:و٢ض وي٘ مُض مجمٖى

 ن الا٢خهاص مٛل٤، م٘ ؾُاصة اإلاىاٞؿت ال٩املت في ؤؾىا٢ه م٘ زباث ٖىاثض الؿلٗت؛ؤ -

 ٧ل مً الؿل٘ الغؤؾمالُت والؿل٘ الاؾتهال٦ُت ًخم بهخاظها مدلُا؛ -

في الا٢خهاص، م٘ اٞتراى حكابه ظمُٗها في اإلاجخم٘،  آلاالث واإلاٗضاث هي الك٩ل الىخُض لغؤؽ اإلاا٫ -

ل؛  ٦ما ؤن وؿبت الٗمل لآلالث ًم٨ً حُٛحرها في الؼمً ال٣هحر والؼمً الٍُى

 اٞتراى زباث ؤؾٗاع الؿل٘ الاؾتهال٦ُت، ٦ما ؤن هىا٥ اؾخسضام ٧امل لألعى والٗمل؛ -

وبحن الؿل٘ الاؾتهال٦ُت وبًٗها هىا٥ بم٩اهُت بخال٫ ٧امل بحن الؿل٘ الغؤؾمالُت وبًٗها البٌٗ،  -

ت لآلالث.خالبٌٗ، م٘ اٞتراى زباث وؿبت ؤلاه  ال٥ الؿىٍى

مً زال٫ هظه الٟغيُاث جم بىاء همىطط مُض للىمى الا٢خهاصي، خُض ًغي ؤن بهخاط مسخل٠ الؿل٘ في 

إلاخاح مً ٢ىة اإلاسؼون الهافي ؤو الٟٗلي لغؤؽ اإلاا٫، ال٣ضع ا :اإلاجخم٘ ٌٗخمض ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ عثِؿُت وهي

                                                           
 .11 (، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:2003مٗهض الخسُُِ ال٣ىمي) 1
 .34قحن لؼهغ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:  2
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الٗمل، ال٣ضع اإلاخاح الؾخسضام ألاعى واإلاىاعص الُبُُٗت ألازغي، ٖامل الؼمً اإلاازغ في مٗلىماث والًٟ 

 ؤلاهخاجي.

م إلاا ٢ضمه همىطط مُض لخٟؿحر الىمى الا٢خهاصي، بال ؤن حٗغى للٗضًض مً ؤلا   1هخ٣اصاث اإلاخمشلت في:وبالٚغ

 ة الخاعظُت ُٞه، م٘ بهما٫ الضوع اإلااؾس ي في اإلاجخم٘؛الىمىطط ًٟغى ا٢خهاص مٛل٤ وال صوع للخجاع  -

ٞتراى هٓغي بجم بىاء الىمىطط ٖلى ؤؾاؽ الاٞتراى الخ٣لُضي بؿُاصة ؾى١ اإلاىاٞؿت ال٩املت، وهى  -

 ال وظىص له في الىا٢٘ الٗملي؛

الث ن حٛحر مٗضؤٞتراى ؤن الؿُاؾت الى٣ضًت ٦ُٟلت باإلاداٞٓت ٖلى زباث ؤؾٗاع الؿل٘ الاؾتهال٦ُت، و ب -

 ألاظىع الى٣ضًت بخد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت.

اث الخدًثت اإلافظسة للىمى الاكخـادي :اإلابدث الثالث  الىظٍس

ل  اث ظضًضة مداولت بُٖاء جٟؿحراث ؤ٦ثر ب٢ىاٖا للىمى الا٢خهاصي ٍَى ل٣ض ظاء ال٨ٟغ اإلاٗانغ بىٍٓغ

اث هجض همىطط عومغ، عوبغث ظلألا   لى٧اؽ، همىطط باعو....)الىمى اإلاؿخضًم(، ومً ؤهم هظه الىٍٓغ

ا لخدلُل الىمى الضازلي، الىمى اإلاؿخمغ للىاجج الظي ًخدضص مً ٢بل  غ بَاعا هٍٓغ ت الىمى الجضًضة جٞى بن هٍٓغ

اث ؤن الخُىع الخ٨ىىلىجي ًخدضص صازل الا٢خهاص ولِـ  الىٓام الخام بٗملُت ؤلاهخاط، ٦ما جغي هظه الىٍٓغ

تها ٖلى ٖضة مباصت.زاعظه ٦ما ٌٗخ٣ض ال٨الؾُ٪ والىُى٦الؾُ٪  ، وبيذ هٍٓغ

ٌٗخمض الىمى الا٢خهاصي ٖلى ٖضة ٖىامل مسخلٟت، ٞهي جغي ؤن عؤؽ اإلاا٫ البكغي ًم٨ً الىنى٫ 

خماص  ً، ما ًاصي بلى بم٩اهُت الخٛلب ًٖ جىا٢و الٛلت، ٦ما جُغح ٨ٞغة الٖا ب والخ٩ٍى ٤ الخضٍع بلُه ًٖ ٍَغ

غ مً  ت ؤؾباب الٟجىة ال٨بحرة في ؤظلوالخٍُى مؿخىي الا٢خهاص والٗىامل اإلاازغة في الىمى الا٢خهاصي  مٗٞغ

ل.  ٖلى اإلاضي الٍُى

ت  :اإلاولب ألاول   و زومس  لىاث زوطخى هظٍس

ت لىاث زوطخى  :ؤوال  هظٍس

هخ٣ا٫ مً الخسل٠ بلى الخ٣ضم، له ؾلؿلت وزُىاث جخابُٗت ومغاخل الا ؤن   Rostowظاءث ؤ٩ٞاع عوؾخى 

هى ج٣ؿُم ٖملُت الىمى  1960والذ عوؾخى خى٫ الىمى الا٢خهاصي ؾىت  البض اإلاغوع منها، وؤهمُت ماظاء به

مغخلت الخمهُض لالهُال١، مغخلت  مغخلت اإلاجخم٘ الخ٣لُضي، :الا٢خهاصي بلى زمؿت مغاخل ؤؾاؾُت، وهي

حر. الاهُال١،  مغخلت الاهضٞإ هدى الىًىط ومغخلت الاؾتهال٥ الٞى

 :مسخلت اإلاجخمع الخللُدي -

اإلاجخم٘ الخ٣لُضي ٨ًمً في مدضوصًت ؤلاهخاط بإ٢ص ى خض لإلهخاط اإلاخاح للٟغص، وهظا  ًغي عوؾخى ؤن ظىهغ 

عاظ٘ لُبُٗت الخ٨ىىلىظُا اإلاخسلٟت آهظا٥، باإلياٞت بلى ٖمل ٚالبُت الؿ٩ان في الؼعاٖت ونٗىبت الخُٛحر 

 الاظخماعي بؿبب الٗاصاث والخ٣الُض.
                                                           

 .306 مدمض مضخذ مهُٟى، ؾهحر ٖبض الٓاهغ اخمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م:1
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 :مسخلت الخمهُد لالهوالق -

م٘ ْهىع ٞئت ظضًضة  ،اث ٦بحرة في مسخل٠ اإلاجاالث الهىاُٖت، الؼعاُٖت والخجاعةجخمحز هظه اإلاغخلت بخٛحر 

 عاٚبت في الخجضًض الا٢خهاصي والابخ٩اع وججٗله مم٨ىا.

 :هوالقمسخلت ؤلا  -

ت في ؤصواث ؤلاهخاط ؤخضجغ٦ؼ هظه اإلاغخلت ٖلى ال٣ًاء ٖلى مٗى٢اث الىمى الا٢خهاصي م٘  ار حُٛحراث ظظٍع

غي عوؾخى مً زال٫ ججاعب الضو٫ اإلاخ٣ضمت مشل الىالًاث اإلاخدضة  الخ٨ىىلىظُت.بىاؾُت جُىع الىؾاثل  ٍو

حرها ؤن هظه الٟترة جضوم خىالي  ٨ُت والُابان ٚو با لُيخ٣ل اإلاجخم٘ بٗضها بلى اإلاغخلت الخالُت 20ألامٍغ  .1ؾىت ج٣ٍغ

 :مسخلت الاهدفاع هدى الىلىج -

باهدكاع الخ٨ىىلىظُا الخضًشت في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث  ٖام، وجخمحز  40خؿب عوؾخى جضوم هظه اإلاغخلت خىالي 

ؼ ال٣ُإ الهىاعي. اصة في ؤلاهخاط والاؾدشماع وحٍٗؼ  والٍؼ

 :مسخلت الاطتهالن الىفحر -

اهُت في اإلاجخم٘  .2جخمحز هظه اإلاغخلت باعجٟإ مخىؾِ صزى٫ ؤلاٞغاص ومٗضالث الاؾتهال٥، وجٓهغ الٞغ

غي مٗٓم الا٢خهاصًىن ؤن لىاث عوؾخى ٢ض ٞ ت مغاخل ٍو غ هٍٓغ كل في م٣ابلت الكغوٍ الؿاب٣ت اإلاُلىبت لخٞى

٢غب بلى الخٟؿحر الاهُباعي لخٗمُماث واؾٗت لخجاعب مؿب٣ت مىه بلى جدلُل ٖلمي ص٤ُ٢ ؤؾلُمت، وؤن جدلُله 

 .3جهٗب الخٟغ٢ت بحن مغاخله بىيىح

 همىذج زومس زاهُا:

حن مً همىطط عومغ:  همحز بحن هٖى

  :ألاول  همىذج زومس  -1

ت الىمى الضازلي، و٢ض  1986همىطظه البؿُِ ؾىت  Romer بى٫ عومغٖغى  ٦إو٫ مؿاهمت في هٍٓغ

ت مً ؤصواث  الخدلُل الا٢خهاصي مً   جٟاصي ٢اهىن جىا٢و الٛلت.  ؤظلاٖخمض في همىطظه ٖلى مجمٖى

ت اإلاخىلضة ًٖ عؤؽ اإلاا٫ اإلااصي، والتي جيك جل٣اثُا ًٖ  إًغي عومغ ؤن جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ اإلااصي مسؼون اإلاٗٞغ

ت الىاججت ًٖ حٗم٤ الٗمل في عؤؽ  ب باإلاماعؾت( ٞاإلهخاط ًُىع اإلاٗٞغ الخبرة اإلا٨دؿبت مً ؤلاهخاط )الخضٍع

ت ب  . 4ؤلاهخاط في نىعة ؤ٦ثر ٞٗالُت ٩ًىن  نإاإلاا٫، وحؿمذ هظه اإلاٗٞغ

 

 
                                                           

ؼ عجُمت و بًمان ُُٖت هان٠)1 ت، مهغ ،2002مدمض ٖبض الٍٗؼ ت جُب٣ُُت، ٧لُت الخجاعة بجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  (، الخىمُت الا٢خهاصًت صعاؾاث هٍٓغ

 .106 م:
لى نالر)2  .54- 53، م م: ٘، ٖمان ألاعصن، عام هللا ٞلؿُحن(، مضزل بلى ٖلم الخىمُت، صاع الكغو١ لليكغ والخىػ2010َظما٫ خالوة، ٖو
ؼ عجُمت و بًمان ُُٖت هان٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م:  3  .120- 119مدمض ٖبض الٍٗؼ
 . 44ي٠ُ اخمض،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 4
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 ٞترى عومغ ٞغيِخحن ؤؾاؾِخحن هما:بو 

اصة في الخٗلم بالخمغن: ٞاإلاٗاٝع وألاعباح جإحي مً زال - ٫ الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي، بدُض ؤن الٍؼ

 عؤؽ اإلاا٫ البكغي جدضر ٞٗالُت في ؤلاهخاط؛

ت الخ٨ىىلىظُت اإلاخاخت للماؾؿت حٗخبر ؾلٗت ظماُٖت، حؿمذ لها باالهضماط في ؾى١ اإلاٗلىماجُت  - اإلاٗٞغ

ت الخ٨ىىلىظُت والتي  ؤزغ م٘ مسخل٠ اإلااؾؿاث ألازغي، ٦ما ؤن هىا٥  اًجابي للخبرة في جُب٤ُ اإلاٗٞغ

ظمُ٘ اإلااؾؿاث حؿعى لخد٤ُ٣ ج٩ال٠ُ جُب٤ُ مٗضومت مً زال٫  ن حٗخبر ؾلٗت ظماُٖت، ٧ى 

 م٩ُاهحزماث وكغ اإلاٗلىمت.

 ٤ ٤ آلُاث الخٗلم ًٖ ٍَغ ٗخبر عومغ في همىطظه ألاو٫ ؤن اإلاٗاٝع اإلاىخجت زال٫ ٖملُت ؤلاهخاط ًٖ ٍَغ َو

٤ اإلاماعؾت زال٫  ؤظل٩ىن ٧اُٞت مً الخُب٤ُ ج خمحز بإهه صازلي ومخمشل في الخٗلم ًٖ ٍَغ همى مضٖم طاجُا، ٍو

 ٖملُاث ؤلاهخاط.

 :همىذج زومس الثاوي  -2

زانِخحن لغؤؽ اإلاا٫  (1990جساهم زؤض اإلاال الخىىىلىجي ) Romer مً زال٫ هظا الىمىطط ؤُٖى عومغ

الخ٨ىىلىجي خُض اٖخبره ما٫ مترا٦م )ٌٗخمض ٧ل مستٕر ٖلى مً ؾب٣ه في ازتراٖه( والخ٨ىىلىظُا ما٫ ٖام 

 )اهخ٣ا٫ الخ٨ىىلىظُا مً صون ٢ُىص(.

خخىي همىطط عومغ الشاوي ٖلى زالزت ٢ُاٖاث هي ٢ُإ البدض، ٢ُإ ؤلاهخاط للؿل٘ الىؾُُُت و٢ُإ بو 

٦ما ًىظض ؤعبٗت مضزالث في ؤلاهخاط وهي عؤؽ اإلاا٫ اإلااصي، الٗمل ٚحر ال٠٨ء، عؤؽ  ،هاثُت(ؤلاهخاط للؿل٘ الن

 اإلاا٫ البكغي وعؤؽ اإلاا٫ الخ٨ىىلىجي.

غ والخدضًض التي ج٣ىم  ت الخهمُماث للؿل٘ الجضًضة وجيخج ٖىه ؤوكُت الخٍُى وحٗخبر الخ٨ىىلىظُا مجمٖى

وحٗخبر هظه الخهمُماث بمشابت الؿلٗت التي ًم٨ً اؾخسضامها  بها اإلايكاث الخانت الؿاُٖت بلى حُٗٓم الغبذ،

 .1ؤ٦ثر مً مغة في هٟـ الى٢ذ

 همىذج بسو ى همىذج لىواط اإلاولب الثاوي:

 :همىذج لىواض-1

في جدلُله للىمى الا٢خهاصي مً صوع عؤؽ  (1988 جساهم زؤض اإلاال البؼسي ) Lucas اهُل٤ لى٧اؽ

ن اإلاهضع الغثِس ي للىمى الا٢خهاصي، ًخمشل في صًىام٨ُُت جغا٦م هظا اإلاسؼون مً ؤاإلاا٫ البكغي بحن الضو٫، و 

٠ًُ لى٧اؽ في جدلُله لهظا الٗامل ؤن ٞٗالُخه ج٩ىن  ، ٍو عؤؽ اإلاا٫ الىاجج مً ججمُ٘ الٟغص البكغي للمٗاٝع

                                                           
 .120-119 ماي ،م م:  6-٧4لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم الا٢خهاص،  (،1998ت في مهغ والبلضان الٗغبُت)ماجمغ جدضًاث الىمى والخىم1ُ
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طل٪  مغجبُت بمؿخىي الا٢خهاص، ٞةطا ٧ان ًمخل٪ مسؼون عؤؽ اإلاا٫ ظُض ٞهظا ٌٗجي ؤن مؿخىي ا٢خهاص

 .1اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه مخُىع 

ٌ ٞغي ،و ٌٗخبر لى٧اؽ عؤؽ اإلاا٫ البكغي مخٛحر صازلي ًإحي مً الترا٦م ت جىا٢و الٗىاثض ٦ُما ٞع

 2زابذ، مما ٌؿمذ باؾخمغاع الىمى الا٢خهاصي. ٢لالخضًت لترا٦م عؤؽ اإلاا٫ البكغي واٖخبره ٖلى ألا

البكغي ٖلى ٧ل الا٢خهاص، وهدُجت لهظا ٞاهه ال٣ًخهغ ٖلى هخم الىمىطط باآلزاع الىُٟٗت لغؤؽ اإلاا٫ بو 

ما٫ التي حؿدىض ٖلى الخىاػن الجؼجي  3.ؤزاعه في جإهُل الُض الٗاملت ٦ما هى الكإن في ألٖا

اصة مؿخىي ال٨ٟاءة لل٣ىة الٗاملت هى مً  وال٣اٖضة ألاؾاؾُت اإلاؿخسلهت مً هظا الىمىطط هى ؤن ٍػ

ل. ظلن جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٌؿمذ باؾخمغاع الىمى في ألا ؤو   الٗىامل الغثِؿُت اإلادضصة للىمى  الٍُى

 :همىذج بسو  -2

بضوع الى٣ٟاث الٗمىمُت ٦مدغ٥ عثِس ي للىمى الا٢خهاصي مً زال٫ الاؾدشماع في   Barroهخم باعو ب

٨ُت ؤن  عؤؽ اإلاا٫ الٗام والبيُت الخدخُت، خُض وظض في صعاؾت ؤظغاها ٖلى ا٢خهاص الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 اهسٟاى ؤلاهخاظُت ال٩لُت لٗىامل ؤلاهخاط ًغظ٘ بلى اهسٟاى الاؾدشماع الٗام.

صاءاث ؤلاهخاظُت واؾدشماع ال٣ُإ ألا ث ال٣اٖضًت ٌٗخبر ٖامل جدؿحن أالٗام في اإلايك٧ىن الاؾدشماع 

ؼ ظاهب الٗغى في ظاهب الا٢خهاص.  الخام، ٞهى بظل٪ ٌؿاهم في الىمى مً زال٫ حٍٗؼ

ٗخ٣ض ؤن الؿل٘ الٗامت جخمحز بسانُت ٖضم الخىاٞـ وؤجها ٢ابلت لالؾخٗما٫ مً َٝغ ظمُ٘ ؤٞغاص  َو

بت مً اإلاجخم٘، لظا ج٣ى  بهخاط هظا الىٕى مً الؿل٘، واإلااؾؿاث الخانت حؿخٗمل  ؤظلم الضولت بٟغى يٍغ

حن مً ٖىامل ؤلاهخاط مخمشلت في:  4هٖى

 ؛(مخىا٢هتخضًت  عؤؽ اإلاا٫ الخام: لضًه زهاثهه اإلاٗخاصة )جىا٢و الٛلت، بهٟا١ ٖام زابذ وبهخاظُت -

ل بال٩امل مً خهُلت الًغاثب(عؤؽ اإلاا٫ الٗام: ٞهى ممى٫ مً َٝغ الضولت )ه٣ٟاث  -  .الخمٍى

ً في اججاهحن مخٗا٦ؿحن:  وخؿب باعو ٞان الى٣ٟاث الٗمىمُت جٟغى جإزحًر

جُا  - دض مً جىا٢و بهخاظُت الخضًت جضٍع عؤؽ اإلاا٫ الٗام ًجٗل عؤؽ اإلاا٫ الخام ؤ٦ثر بهخاظُت، ٍو

ض الضزل؛  ٖىضما ًٍؼ

ل الى٣ٟاث الٗمىمُت، ٧ىجها ج٣لل - بت هي مهضع جمٍى مً ٖاثضها الخام وج٣خُ٘ ظؼء مً  الًٍغ

 صزلها.

                                                           
 .54 : خمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، مؤي٠ُ 1

2Philippe Aghion Et Petre Howit (2000) , Traduit Par Fabrice Mazerolle, Théorie De La Croissance Endogene, Dunod , Paris, p: 54. 
3Mohamed Tlili Hamdi, Rami Abdelkafi, Op , Cit,  pp: 162-164. 

، ؤَغوخت ص٦خىعاه، -2014بلى  1967خالت الجؼاثغ مً  -، صعاؾت جدلُلُت و٢ُاؾُت لخإزحر الهاصعاث ٖلى الىمى الا٢خهاصي(2018)بغو٥ صاوصي 4

 .163 -162  ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت، م م:
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 ظلو٢ض ؾاهم همىطط باعو في همظظت الٗال٢ت بحن الى٣ٟاث الٗمىمُت ؤلاهخاظُت والىمى الا٢خهاصي في ألا 

خباع لضوع الضولت ُٞما ًسو جضزلها في الؿُاؾت  اث الخضًشت للىمى الا٢خهاصي وعص الٖا ل في بَاع الىٍٓغ الٍُى

 1ج٣ٍغب الا٢خهاص مً ألامشلُت الاظخماُٖت. الا٢خهاصًت التي تهضٝ بلى
 

اث الخدًثت اإلافظسة للىمى الاكخـادي اإلاولب الثالث:  الاهخلاداث اإلاىحهت للىظٍس

اث الخضًشت اإلاٟؿغة للىمى الا٢خهاصي، بال ؤجها وظهذ لها ٖضة اهخ٣اصاث، ؤهمها: م مً بؾهام الىٍٓغ  2بالٚغ

حن سأ ؤوضخذ بٌٗ الضعاؾاث ؤن جؼاًض الٗاثض  - ىعاث الخاعظُت لِؿا يغوٍع ار الىمى الىاب٘ خضوالٞى

مً الضازل، َاإلاا وظض هٕى مً الؿل٘ الغؤؾمالُت ال ًخًمً بهخاظه اؾخسضام ٖىامل ٚحر ٢ابلت 

اصة ؤلاهخاط مشل ألاعى؛  إٖل

حن ظلبهما٫ ال٨شحر مً الىماطط الخضًشت لٗىهغ الخىُٓم الظي ٌٗخبر ٦مدغ٥ عثِس ي للىمى في ألا  -

 والبُٗض؛ اإلاخىؾِ

م مً وظىص مٗض٫ الاؾدشماع البكغي ٞيها  - ت بالٚغ الٗضًض مً الضو٫ ال٣ٟحرة لم جىمى بمٗضالث ملخْى

 ؤٖلى مىه مً الٗضًض مً البلضان اإلاخ٣ضمت؛

ل  - ىعاث الخاعظُت للخٗلُم لخٟؿحر الىمى ٍَى بطا ٧اهذ الىماطط الخضًشت ٢ض ؤ٦ضث ٖلى ؤهمُت الٞى

 اث جا٦ض وظىصها؛ازخباع ؤو  هه مً الهٗب بىاء هماططةٞ ظلألا 

اث الخضًشت ٖلى الٟغيُاث الخ٣لُضًت للىُى٦الؾُ٪، والتي  - ال جخماش ى م٘ خالت الضو٫ اٖخماص الىٍٓغ

 ؛الىامُت

م ؤن اإلاؿاهمت الخ٣ُ٣ُت لىماطط الىمى الخضًشت بصزا٫ اإلا٩ىن الضازلي للخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في  - ٚع

جىاظه الٗضًض مً الهٗىباث التي مً بُنها ؤن بهخاط همىطط الىمى الا٢خهاصي، بال ؤن هظه اإلاداولت 

الخ٨ىىلىظُا الجضًضة ٢ض ال ًسً٘ للٗال٢اث البؿُُت بحن اإلاضزالث واإلاسغظاث، خُض ٦شحرا  ما جيخج 

 ألابدار ؤقُاء مٗغوٞت مؿب٣ا بضال مً ؤن جبخ٨غ ج٨ىىلىظُا ظضًضة؛

لت ال٣هحر واإلاخىؾِ، بؿب حنظلألا الىمى في  ىٖل زغ لأل بهمالهما - ب جغ٦حزها الكضًض ٖلى اإلادضصاث ٍَى

 الىمى الا٢خهاصي؛ضالث ٗإلا ظلألا 

ٖضم الاؾخ٣غاع اله٨ُلي الخام بهظه الىماطط والتي جمُل بلى جىلُض همى مخٟجغ بطا حٛحرث ٢ُم بٌٗ  -

 3لىمىطط عومغ. تاإلاٗلماث ولى ظؼثُا وهظا ما ًٓهغ باليؿب

                                                           
1Mohamed Tlili Hamdi ,Rami Abdelkafi ,Op , Cit , pp: 179-185. 

، ؤَغوخت ص٦خىعاه  2014-1990، ازغ الؿُاؾت اإلاالُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، صعاؾت جدلُلُت ٢ُاؾُت للٟترة (2018)مدمض زلُل بىخالٌـ2

 .221 :م في الٗلىم الا٢خهاصًت،ظامٗت ٖبض الخمُض مهغي،
بُت ٖبر البلضان -(، مدضصاث الىمى الا٢خهاصي2009عوبغث باعو) 3 ـ الخل، صاع ال٨خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، -صعاؾت ججٍغ ، جغظمت هاصع بصَع

 . 07ألاعصن، م :
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 خاجمت الفـل:

ل٣ض جم مً زال٫ هظا الٟهل الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الىمى الا٢خهاصي ومسخل٠ م٣اًِؿه ومدضصاجه، م٘ 

اث والىماطط اإلاٟؿغة  اث الزخالٝ الىٓغة خى٫ له الخُغ١ سأهم الىٍٓغ التي جسخل٠ خؿب اإلاضاعؽ والىٍٓغ

 ؤهمُت ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ ؤلاهخاط في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي.

اث  ت ال٨الؾ٨ُُت التي خُض جبلىعث هٍٓغ الىمى الا٢خهاصي ٖبر مغاخل ال٨ٟغ الا٢خهاصي، اهُال٢ا مً الىٍٓغ

ان  ان يغوٍع ع٦ؼث ٖلى مجا٫ الىمى الا٢خهاصي باإلياٞت للمىا٠٢ وألاويإ الاظخماُٖت اإلاالثمت ٦كَغ

ت التي ع٦ؼث ٖلى ظاهب الُلب في ظظب الىمى ًٖ َغ  ت ال٨ُجًز ٤ٍ جدٟحز للخىمُت الا٢خهاصًت، مغوعا بالىٍٓغ

اصة الضزل، ؤما الا٢خهاصًان هاعوص صوماع ٣ٞض جىنال بلى هٟـ الىدُجت م٘ اٖخباع عؤؽ -الاؾدشماع ومً زم ٍػ

 اإلاا٫ الظي ًسل٤ الاؾدشماع في اإلاهاو٘ واإلاٗضاث هى اإلادضص الغثِس ي للىمى الا٢خهاصي.

ل ٣ٞض بُي ت الىُى٦الؾ٨ُُت مً زال٫ همىطط ؾىلى في اإلاضي الٍُى ذ بم٩اهُت ؤلاخال٫ بحن الٗمل ؤما الىٍٓغ

 وعؤؽ اإلاا٫ ختى ًخد٤٣ الخىاػن في الىمى ٖلى اإلاضي البُٗض.

غ،  اجي، البدض والخٍُى اث الخضًشت للىمى الا٢خهاصي التي اٖخبرث جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ الٟحًز بٗضها ْهغث الىٍٓغ

خه في اإلاضي  عؤؽ اإلاا٫ البكغي والاؾدشماع في الهُا٧ل ال٣اٖضًت ؤهم مهاصع الىمى الا٢خهاصي واؾخمغاٍع

ل.  الٍُى
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 :جمهُد

التي حؿعى بالنهىى با٢خهاصها وجد٤ُ٣ مٗضالث ٖالُت ومؿخمغة  حٗخبر الجؼاثغ مً البلضان الىامُت

ذ مىظ الدؿُٗىاث في جىُٟظ بغامج بنالخاث  ٢خهاصًت مً بمً الىمى الا٢خهاصي مىظ و٢ذ مط ى، لظا قٖغ

جي، خُض هضٞذ بلى جصخُذ ؤلا  ؤظل تها هدُجت ألاػمت زخالالث اله٩ُلُت النهىى باال٢خهاص الَى التي ٖٞغ

حرها هدُجت جدؿً الىي٘ 1986 الىُُٟت لؿىت ً بلى جدؿحن ألاويإ الا٢خهاصًت ٚو ، وزال٫ ال٣غن الٗكٍغ

ت  اإلاالي للجؼاثغ، ت للجؼاثغ ًغي ٖضم ٞٗالُت وهجاٖت الؿُاؾاث واإلاسُُاث الخىمٍى ٚحر اإلاخدب٘ للمؿحرة الخىمٍى

 اإلاىخهجت لٗضة ؤؾباب.

اث  الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي، ؤزغ جدضًض  ؤظلومً   ٢مىا ؤوال باؾخٗغاى ؤهم الىٍٓغ

الغابُت بحن الجباًت والىمى الا٢خهاصي ومىهجُت الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخسضام همىطط الاهدضاع الظاحي للٟجىاث 

في الؿىىاث في ٢ُاؽ الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت التي ؤنبدذ قاجٗت  ،ARDL الؼمىُت اإلاخباَئت

 ألازحرة بٟٗل ماجخمحز به مً زهاثو ومؼاًا م٣اعهت م٘ ٚحرها مً هماطط الخ٩امل اإلاكتر٥ الخ٣لُضًت.
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 الىمى الاكخـادي في الجصاثس :ول ألا اإلابدث 

٘ عجلت  ؤظل الجؼاثغ مًوؿخٗغى ُٞما ًلي بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي الظي جبيخه   الىمى.ٞع

 اإلاولب ألاول: ؤلاؿالخاث الاكخـادًت في الجصاثس 

بىنى٫ العجؼ اإلاىاػوي  1986بن الىيُٗت الا٢خهاصًت الهكت التي محزث الا٢خهاص الجؼاثغي بٗض ؤػمت 

 ٌ م مً اهتهاط ؾُاؾت الخد٨م في الى٣ٟاث وجسًُٟها، بال ؤجها لم جخم٨ً مً حٍٗى اث مغجٟٗت بالٚغ بلى مؿخٍى

(، %2-بلٛذ ؤ٢ص ى ٢ُمت لها ) 1989اصاث، ٦ما سجل الىمى مٗضالث ؾالبت للٟترة الى٣و الخانل في ؤلاًغ 

صٞ٘ بالجؼاثغ بلى الضزى٫ في مداصزاث م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الٗالمي 

الث حؿمذ لها بخُُٛت ظؼء مً  ؤظلمً  1987لإلوكاء والخٗمحر ابخضاء مً ؾىت  الخهى٫ ٖلى جمٍى

ل الخاعظُت.  اخخُاظاث الخمٍى

ق٩ل ؤو٫ ٞىط للخٟاوى م٘ البى٪ الٗالمي خى٫ بغهامج الخصخُذ، باإلياٞت بلى  1988وفي ؾىت 

 .1989ؤولى الاجٟا٢ُاث ؾىت  لخبضؤالخٟاوى م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي 

ماي   31اإلامخدة خالل الفترة اإلامخدة مً خالل  (Stand by 1)الاجفاق الاطخعدادي الاثخماوي ألاول  :ؤوال

 1990حىان  30 بلى 1989

في ْل الٓغوٝ الؿُاؾُت، الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي ٧اهذ حِٗكها الجؼاثغ آهظا٥، ؤبضث خاظتها لضٖم 

والظي ًخم  الهُئاث الضولُت، لظا لجإث بلى نىضو١ الى٣ض الضولي وسخبذ الجؼء الخام باخخُاَاتها مىه

ملُىن وخضة خ٣ى١  155.7بهٟت آلُت، ٦ما خهلذ ٖلى ألا٢ؿاٍ اإلاغجٟٗت في بَاع اجٟا١  الخشبُذ ب٣ُمت 

ملُىن وخضة خ٣ى١  315.2، ٦ما اؾخٟاصث مً مبلٜ 1989ماي  30والتي اؾخسضمذ ٧لُا في  سخب زانت

ل  360سخب زانت، ؤي ما ٌٗاص٫  ٩ي في بَاع حؿهُل الخمٍى ط ي للمٟاظأث هٓغا ملُىن صوالع ؤمٍغ الخٍٗى

 .1مً ظهت، واعجٟإ ؤؾٗاع واعصتها مً الخبىب مً ظهت زاهُت 1988الهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ ؾىت 

 و٢ض خضصث مضة هظا الاجٟا١ بؿىت، جلتزم الجؼاثغ بمىظبها بما ًلي: 

ً نغامت ؤ٦ثر للؿُاؾت الى٣ضًت مً زال٫ وي٘ خض ل٩ل جضزل بصاعي في ال٣ُإ اإلاالي واإلاهغفي ٖ -

٤ ج٨ٟل البى٪ اإلاغ٦ؼي بدؿُحر الى٣ض وال٣غى م٘ بوكاء مجلـ الى٣ض وال٣غى الظي ٧ان بمشابت  ٍَغ

  ؛الؿلُت الى٣ضًت اإلاؿاولت ًٖ نُاٚت ؾُاؾت الاثخمان والى٣ض ألاظىبي

مً  %3ار جدى٫ في الخؿاب الجاعي مً عجؼ ٣ًضع ب ؤخضال٣ًاء ٖلى العجؼ اإلاىاػوي مً زال٫  -

 ؛1991مً بظمالي الىاجج اإلادلي ؾىت  %6بلى ٞاثٌ ب 1988بظمالي الىاجج اإلادلي ؾىت 

                                                           
1 Ahmed Ben Bitour(1995) : Expose de Programme Economique et Financier, Travaux Sur Le Pas, Alger, p: 84. 
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٣ا  ؤظلمىانلت جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع مً  - خم طل٪ ٞو ٦ك٠ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت الخ٣ُ٣ُت لال٢خهاص، ٍو

ت  ؛لؿلت الٗمالث ألاظىبُت ال٣ٍى

ت مسُُت لخهبذ ؤؾٗاع جسً٘ آللُت  - بصزا٫ اإلاغوهت ٖلى هٓام ألاؾٗاع ٞبٗض ؤن ٧اهذ ؤؾٗاع بصاٍع

 يمان اإلاىاٞؿت في ألاؾىا١. ؤظلالؿى١ وطل٪ مً 

ًخطر لىا مً زال٫ قغوٍ الى٣ض الضولي ؤجها مبيُت ٖلى ؤؾاؽ بعؾاء ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى١ مً زال٫ 

خد٨م الهاعم لٗغى الى٣ىص، مً زال٫ ؤؾٗاع الٟاثضة وؾٗغ  ج٣لُو جضزل الضولت في الجاهب اإلاالي وال

 الهٝغ في الجاهب الى٣ضي.

 1و٢ض هخج ًٖ جُب٤ُ هظه الكغوٍ ما ًلي:

، وم٘ اؾخمغاع جغاظ٘ 1990ملُىن صوالع ؾىت  9اؾخمغاع عجؼ محزان اإلاضٞىٖاث والظي ونل بلى  -

غ اؾخحراص، وهي هدُجت ؤؾىؤ مً جل٪ مً قه ؤ٢لملُاع صوالع وهى ما ٌٗاص٫  0.77اخخُاَاث الهٝغ بلى 

 ؛1989اإلاسجلت ؾىت 

 ؛1990ؾىت %  65بلى  1988ؾىت   %78.35جغاظ٘ ماقغ زضمت الضًً/ الهاصعاث مً  -

 (، ٦ما ٢ٟؼث البُالت 1990ؾىت  %1.4-ؾخمغاع ٞترة اإلاٗضالث الؿالبت للىمى الا٢خهاصي )ب -

 ؛1990ؾىت   %17.9بلى  1989ؾىت % 9.3مً 

 ؛1990صوالع ؾىت  24.2بلى  1989صوالع في  16.2ألاع٢ام الؿِئت سأؾٗاع البترو٫ اؾخمغاع  -

 .1990ؾىت  %25.9بلى  1989في   17.9% اعجٟإ مٗضالث الخطخم مً -

ؤمام هظه الىخاثج الؿلبُت ال٩لُت صٞٗذ الؿلُاث الٗمىمُت بلى الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا١ زاوي إلاىانلت ظهىص 

 ؤلانالح.

 1991حىان  03اإلامخدة خالل الفترة اإلامخدة مً Stand by) 2)الاجفاق الاطخعدادي الاثخماوي الثاوي  :زاهُا

 1992مازض  30بلى 

مغة زاهُت بلى نىضو١ الى٣ض  جإصٞ٘ عجلت ؤلانالخاث مما ظٗلها جل٧ان هضٝ الخ٩ىمت زال٫ هظه الٟترة هى 

ش  مضجه ٖكغة  ؤقهغ، جدهل الجؼاثغ مً زالله ٖلى ٢غى  03/06/1991الضولي، وجم ببغام اجٟا١ زاوي بخاٍع

ملُىن صوالع مىػٖت ٖلى ؤعبٗت ؤ٢ؿاٍ ؤي ما  403ملُىن وخضة سخب زانت، ؤي ما ٌٗاص٫  ٣ً300ضع ب 

                                                           
ؤَغوخت  -2010-1970  خالت الجؼاثغ زال٫ الٟترة –،  مهاصع الىمى الا٢خهاصي وصوع الؿُاؾاث الا٢خهاصًت في جُٟٗله  (2015)بسخاف عايُت 1

ت، ظامٗت الجؼاثغ   .120  :، م03ص٦خىعاه في الٗلىم  الا٢خهاصًت، ٖلىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع
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، الشاوي في 1991ٖلى الىدى الخالي ألاو٫ في ظىان  ملُىن صوالع ل٩ل ٢ؿِ، و٢ض وػٖذ ألا٢ؿاٍ 100ٌٗاص٫ 

 .19921والغاب٘ في ماعؽ  1991والشالض في صٌؿمبر  1991ؾبخمبر 

 2وهضٝ هظا الاجٟا١ الاؾخٗضاصي الاثخماوي بلى:

ل الضًىاع؛ - غ الخجاعة الخاعظُت مً زال٫ الٗمل ٖلى ٢ابلُت جدٍى  جدٍغ

 الخ٣لُو مً حجم جضزل الضولت في الا٢خهاص؛ -

 ح الىٓام الجباجي؛بنال  -

٤ الًبِ ؤلاصاعي سأؾٗاع الؿل٘؛ -  جغقُض الاؾتهال٥ والاصزاع ًٖ ٍَغ

٘ مٗض٫ الٟاثضة ٖلى ال٣غوى البى٨ُت.  -  ٞع

م مً جد٤ُ٣ الا٢خها جي وحسجُله لبٌٗ اإلااقغاث وبالٚغ ملُاع  28.4ًجابُت ٦سٌٟ اإلاضًىهُت مً ؤلا ص الَى

جغاظٗا ٦بحرا بضاًت مً ؾىت سجل  ٢خهاص الجؼاثغي ، بال ؤن ؤلا1992ملُاع صوالع بلى  26.7بلى  1990صوالع ؾىت 

 هسٟاى الضًىاع الجؼاثغي ؤمام الٗمالث ألاظىبُت.ة٦ 1993

ل  اإلامخدة خالل الفترة اإلامخدة مً  الاجفاق الاطخعدادي الاثخماوي :زالثا  1995بلى مازض  1994ؤفٍس

ولي لخل الازخالالث اله٩ُلُت التي محزث ضالى٣ض الث الجؼاثغ للمغة الشالشت بلى َلب مؿاٖضاث نىضو١ إلج

ٖخباعها ٢ُىصا حٗغ٢ل بٖاصة الخىاػن الضازلي والخاعجي، وجم ٣ٖض هظا بآهظا٥ الا٢خهاص الجؼاثغي، والتي ًم٨ً 

، وفي جهاًت 1993و 1992جٟا١ في ْغوٝ ٖؿحرة ظضا هدُجت التراظ٘ ال٨بحر ًٖ مؿاع ؤلانالخاث زال٫ ؾىتي ؤلا

لى هظا ألاؾاؽ جدهلذ خضا، جم الخى٢ُ٘ ٖلى هظا الاجٟا١ والظي ٧اهذ مضجه ؾىت و 1994قهغ ماي  ة، ٖو

 وػٕ هظا ال٣غى بلى ٢ؿُحن ألاو٫ ٢ضعه .5DTS 731ملُىن صوالع ؤي ما ٌٗاص٫  1037الجؼاثغ ٖلى ٢غى ٢ضعه 

389   DTS،،دىعث و٢ض جم وحؿلمه مباقغة بٗض الاجٟا١، والشاوي ٌؿلم زال٫ الؿىت ٖلى ق٩ل صٞٗاث

 3:ؤهضاٝ هظا الاجٟا١ ُٞما ًلي

اث مً زال٫ زٌٟ ٖبء زضماث الضًً؛ -  بٖاصة الخىاػن في محزان اإلاضٖٞى

الخ٣لُو مً ال٨خلت الى٣ضًت، وطل٪ مً زال٫ مغاظٗت ؾٗغ الهٝغ والخض مً الخطخم الى٣ضي  -

غ الخجاعة الخاعظُت؛  وجدٍغ

غ الا٢خهاص زانت في مجا٫ ألاؾٗاع؛ؤلا  -  ؾخمغاع في ٖملُت جدٍغ

جسًُٟه، وطل٪ بخسٌُٟ الى٣ٟاث؛ الٗمىمُت  ٢لال٣ًاء ٖلى عجؼ اإلاحزاهُت الٗمىمُت ؤو ٖلى ألا -

بي.  وػٍاصة ؤلاًغاصاث بىاؾُت جدؿحن اإلاغصوص الًٍغ

                                                           
1Mourad ben achenhou (1992) ,Reforme Economique Dette et Démocratie, Edition Echrifa, Alger, p: 119. 

 .116 (، اإلاغآة ال٩اقٟت لهىضو١ الى٣ض الضولي، صاع هىمت، م:1996هاصي الخالضي )2
 .203: مغظ٘ ؾاب٤،م هاصي الخالضي،3
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جي، واإلاخمشلت ؤهمها في:ؤبال   ن جم حسجُل ظملت مً الى٣اٍ الؿلبُت والازخالالث في الا٢خهاص الَى

 حؿضًضها؛ اؾخمغاع حجم الضًىن الخاعظُت وي٠ٗ -

 .%20حسجُل مٗضالث بُالت مغجٟٗت وؿبُا ٞا٢ذ  -

 1998ماي بلى  1995ماي خالل الفترة اإلامخدة مً اجفاق الخصخُذ الهُىلي: زاٌعا

ت عؾالت هُت في  بلى نىضو١ الى٣ض  1995ماعؽ  30بٗض اه٣ًاء بغهامج الاؾخ٣غاع وظهذ الؿلُاث الجؼاثٍغ

جىىي الجؼاثغ جُب٣ُها، وبظل٪ جم ببغام اجٟا١ بحن الؿلُاث الضولي، وطل٪ بٛغى صٖم الؿُاؾاث التي 

ت ونىضو١ الى٣ض الضولي في  في بَاع بغهامج الخصخُذ اله٨ُلي، وهظا إلاضة زالزت ؾىىاث  1995ماي  22الجؼاثٍغ

 1:، وهضٝ البرهامج بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت1998بلى ماي  1995مً ماي 

 زاعط اإلادغو٢اث؛ PIBمً   %5جد٤ُ٣ مخىؾِ همى  -

 ؛%10.3 بلىجسٌُٟ وؿبت الخطخم  -

غ ألاؾٗاع وبلٛاء الضٖم؛ - جي للخجاعة الخاعظُت وجدٍغ غ الخضٍع  الخدٍغ

 الكغوٕ في الخصخهت؛ -

 جد٤ُ٣ اخخُاَي نٝغ ٢ضعه زالزت ؤقهغ مً الىاعصاث.  -

 DTSملُىن وخضة خ٣ى١ سخب زانت  1 169ومً زال٫ هظا الاجٟا١ جم الخهى٫ ٖلى مبلٜ مالي ٣ًضع ب 

مً خهت الجؼاثغ في الهىضو١ وجبٗا إلاهاص٢ت مجلـ بصاعة الهىضو١ ٖلى َلب  %127.9ؤي ما ٌٗاص٫ 

ـ وهاصي لىضن بٖاصة ظضولت مؿخد٣اتها اإلاخٗل٣ت  ًاء في هاصي باَع الجؼاثغ ٞةجها ؾخُلب مً الضو٫ ألٖا

لى هظا ألاؾاؽ ٢امذ الجؼاثغ في  ض ؾضاصها زال٫ مضة الاجٟا١، ٖو بسضمت الضًً الخاعجي التي ًدحن مٖى

اصة ظضولت الضًىن اإلاؿخد٣ت الؿضاص بحن  1995لُت ظٍى ماي  31و  1995ظىان  01ب٣ٗض اجٟا١ بيافي إٖل

 25، وج٣غع ؾضاص هظه اإلابالٜ ٖلى 1996ماي  31و 1995ظىان  01، بةياٞت الٟىاثض اإلاؿخد٣ت ما بحن 1998

جُا ابخضءا مً  ت اإلاتزاًضة جضٍع مبر  ٢30ؿُا مً ألا٢ؿاٍ هه٠ الؿىٍى  .2 2011خمغ ختى ؾىتوحؿ 1999هٞى

 3اجسظث ٖضة ٢غاعاث، منها ما ًلي: 1998-1995وزال٫ الٟترة 

ٗها وجغ٢ُتها؛ ؤظلبوكاء قغ٧اث للخامحن ٖلى الهاصعاث مً  -  جىَى

٤ ٞغوٕ لبىى٥ ؤظىبُت؛ -  بوكاء بىى٥ زانت بغؤؽ ما٫ مدلي ؤو مسخلِ ؤو ًٖ ٍَغ

                                                           
الي بٛضاص)1 مخاخت ، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، 08، الٗضص (، هٓغة ٖامت ًٖ الخدىالث الا٢خهاصًت وفي الجؼاثغ، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت٦2005ٍغ

ت للمجالث الٗلمُت، إل    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49628ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ ش الَا -63:  م م ، 13/06/2019جاٍع

64. 
 .221ؾب٤ ط٦غه، م: ي٠ُ اخمض، مغظ٘ 2
(،  ؤزغ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت ٖلى البُالت في الجؼاثغ، صعاؾت جدلُلُت و٢ُاؾُت، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت 2016إلاىحي مدمض) 3

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  . 76،  م: 03والٗلىم الخجاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49628
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 ُت؛بوكاء بىعنت ال٣ُم اإلاى٣ىلت لخضُٖم زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىم -

 خل وبٖاصة جىُٓم والخُهحر اإلاالي للماؾؿاث الٗمىمُت زم زىنهت بًٗها. -

م٘  ،1ملُىن ٞغص 12عجٟإ ال٣ٟغ، خُض َا٫ ال٣ٟغ خىالي بو٢ض سجل في هظه اإلاغخلت اعجٟإ مٗض٫ البُالت و 

اث.  جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ ٧الخد٨م في عجؼ اإلاىاػهت الٗامت وبٖاصة الخىاػن بلى محزان اإلاضٖٞى

، صٞ٘ الؿلُاث الٗمىمُت بلى وي٘ بغهامج لالؾدشماع الٗمىمي ؾىت 2001عجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ في ؾىت وم٘ ا

2001. 

  2004-2001( خالل الفترة Psre)بسهامج دعم ؤلاوعاغ الاكخـادي : خامظا

ل ؤبن مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي  الظي  هى ٖباعة ًٖ مسههاث مالُت مىػٖت ٖلى  ٢2001غ في ؤٍٞغ

ٗخبر  7) ملُاع صوالع صط 525بيؿب مخٟاوجت، و٢ضع مبلٜ الٛالٝ  2004-2001الٟترة َى٫  ٩ي( َو ملُاع صوالع ؤمٍغ

ملُاع صوالع،  11.9واإلا٣ضع ب  2000بغهامجا ضخما ٢ُاؾا باخخُاَي الهٝغ الظي سجل ٢بل ب٢غاعه ؾىت 

 :وهضٝ البرهامج بلى

 جسٌُٟ وؿبت ال٣ٟغ؛ -

 بوكاء مىانب الكٛل؛ -

ُٟت؛  -  اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن الجهىي وصٖم اإلاىا٤َ الٍغ

 مىهب قٛل.    850 000بوكاء   -

ؼ الخضماث الٗمىمُت في مجا٫ التزوٍض باإلاُاه والى٣ل  باإلياٞت بلى بوٗاف ألاوكُت الؼعاُٖت اإلاىخجت وحٍٗؼ

ت، باإل أواإلايك  وبنالح ياٞت بلى صٖمث ال٣اٖضًت، وجدؿحن ْغوٝ اإلاِٗكت والخىمُت اإلادلُت واإلاىاعص البكٍغ

 اإلااؾؿاث ، ٦ما هى مىضر في الجضو٫ الخالي :

 2004-2001مًمىن بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي :(4-1الجضو٫ ع٢م )

 الظىت

 اللواع

2001 2002 2003 2004 

 

مجمىع 

 اإلابالغ

 

 اليظبت

ُاول كاعدًت  40.1 210.5 2 37.6 70.2 100.7 ؤػغال هبري َو

ت  38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 جىمُت مدلُت وبؼٍس

دعم قطاع الفالحة والصيد 
 البحري

10.6 20.3 22.5 12 65.4 12.4 

 8.6 45 / / 15 30 دعم ؤلاؿالخاث

 100 525 20.5 113.9 185.9 205.4 اإلاجمىع

س الظسف الاكخـادي والاحخماعي ً، ؾ: 2001، الظداس ي الثاوي اإلاـدز: اإلاجلع الىهني الاكخـادي والاحخماعي، جلٍس ، الدوزة العامت العؼٍس

139 . 

                                                           
ت الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ف 1 جي خى٫:"الؿُاؾاث الا٢خهاصًت  (،2013) ي الجؼاثغ بحن زل٤ البُالت وم٩اٞدتهاهىاعي ٖامغ و ٢اؾم خحًز اإلالخ٣ى الَى

 .05، م: 2013ظامٗت ؾى١ ؤهغاؽ،  , "الغاهىت في الجؼاثغ الىا٢٘ و الخدضًاث
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مً  2002و 2001مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله ًٓهغ ظلُا ؤن الٛالٝ اإلاالي وػٕ بضعظت ٦بحرة في الؿيخحن ألاولُخحن 

٘ وحؿُحر ؤلاهٟا١ زال٫  ؤظلٞترة جىُٟظ البرهامج مً  ٢خهاص اإلادلي في مىٟٗت لإل ؤ٦بر ٢غب و٢ذ لخد٤ُ٣ؤحؿَغ

 جد٤ُ٣ مٗضالث همى اًجابُت.بوكاء مىانب الكٛل و 

  1:وجىنلذ بلى Psreجًمىذ بغهامج  2004وفي صعاؾت ٢ام بها البى٪ الٗالمي ؾىت 

ا؛  % 01بدُض هما الا٢خهاص بٗض٫ مخىاي٘ ٖلى مٗض٫ الىمى الا٢خهاص ؤزغ للبرهامج  -  ؾىٍى

ا( 170000) 850000ة بمىظب هظا البرهامج ما٢خت، خُض ٢ضعة ب إمىانب الكٛل اإلايك -  ؾىٍى

 ٚحر مباقغ؛ 664000مباقغ و 

ت ؤ٦ثر مً الهاصعاث ما ًسٌٟ الٟاثٌ في الخؿاب الجاعي ب -   PIBمً % 01جؼاًض الىاعصاث بؿٖغ

 ؛2005-2001زال٫ الٟترة 

ُت و٦ظا ي٠ٗ الُض الٗاملت  - ٘ اإلاؿُغة لم جد٤٣ ألاهضاٝ اإلابرمجت ٦ما جمحزث ب٠ًٗ الىٖى اإلاكاَع

 الٟىُت؛ 

٘ اإلابرمجت في هظا البرهامج ٧اهذ م٩لٟت ظضا؛  -  جدلُل ج٩ال٠ُ اإلاكاَع

 الُاب٘ الاؾخعجالي ظٗله مسخال. -

٘ بلى بغامج  ٘ ؾىاء ؤ٧اهذ في َىع الاهجاػ ؤو في الاهخٓاع م٘ يم بٌٗ اإلاكاَع م٘ ؤلاقاعة ؤن سجل بلٛاء مكاَع

 ؤزغي.

  2009-2005( خالل الفترة Pcsc)البرهامج الخىمُلي لدعم الىمى  :طادطا

٘ التي ؾب٤ ب٢غاعها وجىُٟظها في بَاع مسُِ صٖم  ظاء هظا البرهامج في بَاع مىانلت وجحرة البرامج و اإلاكاَع

صوالع  38.5   2004  ، وطل٪ بٗض جدؿً ؤؾٗاع الىِٟ والظي بلٜ ؾىت 2004-2001ؤلاوٗاف الا٢خهاصي للٟترة 

 للبرمُل.

ملُاع صوالع لخيخ٣ل ج٩لٟت البرهامج بلى  55ع صط  ؤي ما ٌٗاص٫ ملُا 4203و٢ض جم جسهُو مبلٜ بظمالي ٢ىامه 

٩ي، 114ملُاع صًىاع، ؤي ما م٣ضاعه  8705 البرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى الا٢خهاصي  ؤظلمً  ملُاع صوالع ؤمٍغ

٘ وجحرة  ؤ٦بر ، حهضٝ بلى وي2009٘-2005زال٫ الٟترة  ٢ضع مم٨ً مً الاؾدشماعاث اإلادلُت وألاظىبُت لدؿَغ

٤ بوكاء مىانب الكٛل في مسخل٠  الىمى وبالخالي الخ٣لُو مً ْاهغة البُالت وج٤ًُِ ٞجىة ال٣ٟغ ًٖ ٍَغ

                                                           
، ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم 2015-1990(، ؤزغ الخض٣ٞاث اإلاالُت والخُىع اإلاالي ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة 2017عخماوي الٗغبي)1

 .47، م: 03الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ 
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ال٣ُاٖاث بمٗجى الىنى٫ بلى مؿخىي زل٤ ال٣ُم اإلاًاٖٟت مً زال٫ الىاجج وؤلاهخاظُت في البرهامج بالدكُٛل 

 .1قٛا٫ الٗمىمُتو الصخت وألا 

 ملمىن البرهامج الخىمُلي لدعم الىمى :(2-4الجدول زكم )

 

 اللواعاث

 اإلابالغ اإلاالُت اإلاخــت

 ) ملُاز د ج(

 

 (%اليظبت )

 45.5 1908.5 جدظحن ظسوف معِؼت الظيان

س اإلايؼاث ألاطاطُت  40.5 1703.1 جوٍى

 08 337.2 دعم الخىمُت الاكخـادًت

س الخدماث   4.8 203.9 العمىمُتجوٍى

س جىىىلىحُا الاجـال  1.1 50 جوٍى

 100 4202.7 اإلاجمىع

 .02: اإلاهضع: البرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى، بىابت الىػٍغ ألاو٫، م

غ  لىجغ٦حز بغهامج صٖم الىمى ٖ ًالخٔ (2-4) مً زال٫ الجضو٫ ع٢م جدؿحن ْغوٝ مِٗكت الىاؽ وجٍُى

غ ألاصاء إاإلايك  الا٢خهاصي.ث ألاؾاؾُت إلاا لهما مً ؤهمُت في جٍُى

بمىا٤َ ملُاع ص ط وؤزغ  432ججضع ؤلاقاعة ؤن ؤي٠ُ بغهامجحن زانحن هما بغهامج مىا٤َ الجىىب ب٣ُمت 

اصة ٖلى اإلاىاعص اإلاخب٣ُت مً مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي واإلا٣ضعة  668الهًاب الٗلُا ب٣ُمت  ملُاع صط، ٍػ

الث الخانت بدؿاباث  1191لُاع ص ط والهىاص٤ً ؤلاياُٞت اإلا٣ضعة ب م 1071ب  ملُاع صط باإلياٞت بالخدٍى

ىت ب٣ُمت   ملُاع صط. 140الخٍؼ

 2وجمحز هظا البرهامج بةوٗاف م٨ش٠ للخىمُت في قتى اإلاجاالث وججؿض طل٪ في الٗضًض مً الاهجاػاث:

 ..(؛اإلاالُت.صٖم اليكُاث ؤلاهخاظُت ) الٟالخت، الهُض واإلاىاعص  -

ُٟت؛ ؤظلاهجاػ البجى الخدخُت مً  -  الاؾخ٣غاع وعظٕى الؿ٩ان بلى اإلاىا٤َ الٍغ

ٗت والىالثُت، جُهحر اإلاُاه واإلادُِ، الؿ٨ً، الاجهاالث، جىمُت اإلاىاعص  - ٘ اإلاغجبُت بالُغ١ الؿَغ اإلاكاَع

ت وجدؿحن الٗالط الاؾدكٟاجي؛  البكٍغ

 النهىى ب٣ُإ الاجهاالث؛ -

                                                           
اء مؿٗىصي) 1  -2016-2000صعاؾت للٟترة  -(، ج٣ُُم ؤصاء بغامج  حٗم٤ُ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بالجؼاثغ مً زال٫ اإلاغب٘ السخغي ٧الضوع 2017ػ٦ٍغ

ت للخىمُت الا٢خهاصًت، ت للمجالث الٗلمُت،مخاخت  ،06 ٖضص اإلاجلت الجؼاثٍغ  ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26158   إل ش الَا  .220 :، م 2019/05/22جاٍع
ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، 2  .10 م: هىاعي ٖامغ و ٢اؾم خحًز
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 ألاقٛا٫ الٗمىمُت وجدضًشه؛جغ٢ُت ٢ُإ  -

 (.2008ماؾؿت في  27400)زل٤ ؤ٦ثر مً  اؾخدضار اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت -

 2014-2010برهامج  الخماس ي ال :طابعا

هى بؾتراجُجُت م٨ملت م٘ البرامج الؿاب٣ت الؿاب٣ت وحهضٝ بلى جدضًض الا٢خهاص وزل٤ الخىاػن وعنضث 

ملُاع صًىاع  21214ملُاع صوالع وهى ما ًمشل  286مالُت هامت بلٛذ مبالٜ  2014-2010يمً هظا البرهامج 

 .1ملُاع صًىاع للخض مً البُالت 360ملُاع صًىاع مىظه للخىمُت الا٢خهاصًت و 1566خُض جم جسهُو ٢ُمت 

 و٢ض اهخم هظا البرهامج بلى جدضًض الا٢خهاص والاؾخجابت الخخُاظاث اإلاىاَىحن الا٢خهاصًت والاظخماُٖت مشلما

 هى مبحن في الجضو٫ الخالي :

 2014-2010ملمىن بسهامج  الخماس ي للخىمُت  :(3-4الجدول زكم )

 اإلابالغ اإلاالُت اإلاخــت  اللواعاث

 ) ملُاز د ج(

 (%اليظبت )

ت  49.5 122 10 الخىمُت البؼٍس

 31.5 448 6 اإلايؼأجاللاعدًت ألاطاطُت

 8.16 666 1 جدظحن وجوىٍس الخدمت العمىمُت

 7.7 566 1 الخىمُت الاكخـادًت

 1.8 360 جىفحر مىاؿب الؼغل

 1.2 250 البدث العلمي والخىىىلىحُاث الجدًدة لالجـال

 100 412 20 اإلاجمىع

    .85 :، م2010اإلاهضع: بُان الؿُاؾت الٗامت للخ٩ىمت، بىابت الىػٍغ ألاو٫، ؤ٦خىبغ 

 واؾتهضٝ بلى: 

ت؛  - غ اإلاٗٞغ  زضمت البدض الٗلمي وجٍُى

 بوكاء مىا٤َ نىاُٖت؛ -

غ البجى الخدخُت وجدضًض ؤظهؼة الضولت.  -  جٍُى

                                                           
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، مهالر الىػٍغ ألاو٫)1 ، 2014-2010ُان الؿُاؾت الٗامت، الجؼء الشاوي البرهامج الخماس ي (، ملخ٤ ب2010الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .38ؤ٦خىبغ،م: 
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ت )الُغ١ والؿ٨٪ الخضًضًت( ؤًً زهو لها   ٘ ال٨بري الجاٍع ملُاع صط،  9700باإلياٞت بلى اؾخ٨ما٫ اإلاكاَع

٘ ظضًضة بمبلٜ  130ؤي    ،1ملُاع صوالع 156لُاع صط، ؤي ما ٌٗاص٫ م 11534ملُاع صوالع، بياٞت بلى بَال١ مكاَع

حر  2014مالًحن مىهب قٛل بلى ٚاًت  3ٌؿعى هظا البرهامج بلى بوكاء  ٦ما مىهب  600000وهظا ٌٗجي جٞى

ا وجسٌُٟ مٗض٫ البُالت بلى   .2%9قٛل ؾىٍى

 20193-2015بسهامج جىهُد الىمى  زامىا:

ُض الىمى الا٢خهاصي  وجم  2015م٨مل للبرامج الؿاب٣ت و٢ض بضا جىُٟظه بضاًت  2019-2015ٌٗخبر بغهامج جَى

ت الٗمىمُت اإلاسجلت بٗىىان  302-143ٞخذ خؿاب ع٢م  جدذ ٖىىان نىضو١ حؿُحر الٗملُاث الاؾدشماٍع

ُض الىمى   :وجخمدىع ؤهضاٝ البرهامج ُٞما ًلي 2019-2015بغهامج جَى

جي مً  - ت للمىخىط الَى هغهت  ؤظلمىذ ألاولٍى جُا مً جبُٗت اإلادغو٢اث، جغ٢ُت ٖو الخسلو جضٍع

ؼ اليكاَاث  الاؾدشماع والٟالخت والؿُاخت وجىؾُ٘ اليؿُج الهىاعي، جغ٢ُت الىمى والدكُٛل وحٍٗؼ

هغهتها؛  اإلاالُت ٖو

عي والخىُٓمي الظي ًد٨م اليكاٍ اإلاالي وؾِخم بٖاصة  - اع الدكَغ جُٟٗل ؾى١ ؤلا٢غاى وج٠ُُ٨ ؤلَا

 ،لبى٩ي الٗمىمي وجدضًض ؾُاؾت جىا٦ب التي ًخم الخٗامل بها ٖلى اإلاؿخىي الضوليه٩ُلت ال٣ُإ ا

ت مً  ججؿُض ألاهضاٝ اإلا٣غعة وهي جد٤ُ٣  ؤظلوؾخ٠٨ٗ الخ٩ىمت ٖلى خكض ٧ل الىؾاثل الًغوٍع

ت ٢ضعها  ٘ الا٢خهاص  %7وؿبت ؾىٍى ٢هض الخض مً البُالت وجدؿحن ْغوٝ مِٗكت اإلاىاَىحن، جىَى

٠ اإلاىاعص في الؿى١؛بلى ظاهب مىٓىمت   بى٨ُت ٞٗالت ٢اصعة ٖلى جهٍغ

اؾخدضار مىانب الكٛل ومىانلت ظهىص م٩اٞدت البُالت وحصجُ٘ الاؾدشماع اإلاىخج واإلادضر للثروة  -

 و مىانب الٗمل؛

ً الُض الٗاملت ب - ت مً زال٫ حصجُ٘ وجغ٢ُت ج٩ٍى ُت اإلاىاعص البكٍغ ً وهٖى ًالء ٖىاًت زانت لخ٩ٍى

 اإلااهلت؛

البرهامج م٘ ألاػمت الخالُت التي حِٗكها الجؼاثغ بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ ٖلى ؤصوى و جغا٤ٞ هظا 

اجه، خُض باصعث الؿلُاث بلى اجساط بظغاءاث في بَاع جغقُض الى٣ٟاث الٗامت يمً ٢اهىن اإلاالُت  مؿخٍى

ش 2018و 2017 خذ خؿاب ب 31/12/2016، ومىه جم ٢ٟل خؿاب هظا البرهامج م٘ جاٍع مج ؾم بغهاةٞو

                                                           
1Smail Benamara, (2010)  Les Perspectives Offertes Par Le Marche Algérie Grace Au Plan Quinquinal 2010-2014 Forum Economique Sur 

Le Conseil De Coopération du Golf et La Maghreb, Montréal , Quebec, p: 08. 
 . 319 جؼاثغ،م:(، ؤلانالخاث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ، صاع الخلضوهُت، ال2011ٖبض الغخمان جىمي) 2
-1990(،ج٣ُُم الىمى الا٢خهاصي في ْل ؾُاؾاث الضٖم  وؤلانالح الا٢خهاصي ، ٖغى وجدلُل ججغبت الجؼاثغ 2018بً ٖؼة ب٦غام، بلضٚم ٞخخي)3

ما٫،اإلاجلض 2017 ت للمجالث الٗلمُت،، 07، ٖضص 02، مجلت الا٢خهاص وبصاعة ألٖا  مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96211   إل ش الَا  .220: م 27/05/2019جاٍع
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٘ التي لم جىُل٤ بٗض ، 1ملُاع صط 300الاؾدشماعاث الٗمىمُت واإلاخًمً مبلٜ ٢ضعه  م٘ ججمُض ال٨شحر مً اإلاكاَع

ت. ٘ التي ج٨دس ي َاب٘ ألاولٍى  بال اإلاكاَع

 جوىز معدالث الىمى الاكخـادي في الجصاثس :اإلاولب الثاوي

مشل الىمى الا٢خهاصي ج٣ىم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت بىي٘ اؾتراجُجُاث و٢ىاٖض لخد٤ُ٣  ألاهضاٝ اإلاؿُغة، ٍو

 اإلااقغاث الضالت ٖلى الخُىع الا٢خهاصي. ؤخضهضٞا ؤؾاؾُا ٧ىهه ٖامل اؾخ٣غاع لال٢خهاص و 

ول٣ض مغ الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ بٗضة مغاخل جخماش ى وجُىع الا٢خهاص الجؼاثغي مً ا٢خهاص في ْل 

 وٗاف الا٢خهاصي.وناًت الهُإث اإلاالُت الضولُت بلى مغخلت ؤلا

 والجضو٫ اإلاىالي ًىضر جُىع مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ.

 (2017-1990(: جوىز معدالث الىمى الاكخـادي في الجصاثس خالل الفترة )1-4زكم )  الؼيل

 الىمىوؿبت 

 

خماص ٖلى مُُٗاث بى٪ الجؼاثغ و البى٪ الضولي:اإلاهضع   مً بٖضاص الباخض بااٖل

ولدؿهُل صعاؾت طل٪  ،( ًٓهغ ظلُا جظبظب مٗضالث الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ1-4ع٢م) الك٩لمً زال٫ 

 ٢مىا بخ٣ؿُم جُىع مٗضالث الىمى الا٢خهاصي بلى ٖضة ٞتراث.

  1994: -1990الىمى الاكخـادي خالل الفترة  -1

اصة والخىا٢و، ٞىجض مٗضالث مىظبت   1992-1990للؿيخحن جغاوخذ مٗضالث الىمى زال٫ هظه الٟترة بحن الٍؼ

م٨ً بعظإ طل٪ بلى الىيُٗت الهٗبت التي ٧اهذ جمغ بها  ،1994و 1993-1991ومٗضالث ؾالبت للؿىىاث  ٍو

والٓغوٝ ألامىُت  1986الجؼاثغ في جهاًت الشماهِىاث وبضاًت الدؿُٗىاث هٓغا لتراظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ هدُجت ؤػمت 

                                                           
، اإلادضص  ل٨ُُٟاث حؿُحر خؿاباث الخسهُو الخام، 2017ًىاًغ  17اإلاغا٤ٞ ٫  1438اإلااعر في عبُ٘ الشاوي في ٖام  11/17غؾىم الخىُٟظي ع٢م اإلا1

 .04 ، م:3، اإلااصة3الٗضص 
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ى ٢ُإ اإلادغو٢اث، ما ؤهجغ ٖىه اعجٟإ في وؿب البُالت ٧ىن الجؼاثغ حٗخمض في همى ا٢خهاصها ٖل ،آهظا٥

 والخطخم واإلاضًىهُت.

م مً خهىلها ٖلى الضٖم في  الا٢تراى، ؤظل٧ل طل٪ صٞ٘ بالجؼاثغ للجىء بلى نىضو١ الى٣ض الضولي مً  وبالٚغ

م٨ً ، ب٣ي ؤصاء الىمى الا٢خهاصي 1991والشاوي ؾىت  1989الاؾخٗضاصًً الاثخماهُحن ألاو٫ في ؾىت  ي٠ُٗ، ٍو

الىجحرة اإلاخىايٗت لإلنالخاث الا٢خهاصًت وي٠ٗ ؾُاؾاث الا٢خهاص  :بعظإ طل٪ بلى ٖضة ؤؾباب ؤهمها

ضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي لخل٪ الٟترة ت الؿىصاء(، ال٨لي ٖو ٖضم قٟاُٞت مؿاع الخىنهت، ي٠ٗ  )الٗكٍغ

 .الخ.اعاث ألاظىبُت للجؼاثغ...ٖضم جىاٞض الاؾدشم مكاع٦ت ال٣ُإ الخام في ٢ُاصة الىمى والاؾدشماع،

 :2000-1995الىمى الاكخـادي خالل الفترة  -2

واللظان ظاء  1998-1995، و٦ظا حٗضًل ؾىتي 1994بخُب٤ُ ؤلانالخاث الٟٗلُت واإلاخمشلت في بغهامج ؾىت 

لخصخُذ ومٗالجت الازخالالث اله٩ُلُت في الا٢خهاص الجؼاثغي، قهضث مٗضالث الىمى الا٢خهاصي اعجٟاٖا 

ا زال٫ الؿيخحن م بال ؤن  هظا  ،ٖلى الخىالي %3.7و  %3.8لدسجُلهما وؿبتي همى بمٗض٫  1996و 1995لخْى

ال، خُض اهسٌٟ في ؾىت  اوص الاعجٟإ مً ظضًض ؾىت  %1.1بلى  1997الخدؿً لم ٌؿخمغ ٍَى  1998ٖو

  % 3.2بلى مؿخىي  2000و 1999، زم ٖاوص الاهسٟاى مجضصا ؾىتي %5.1مد٣٣ا ؤٖلى وؿبت له بيؿبت 

 ..2% 4و

م٨ً جلخُو ؤهم الٗىامل الخاعظُت التي ؤصث بلى جد٤ُ٣ هظه الىخاثج بلى  1:ٍو

ٖملُت بٖاصة الجضولت وما هخج ٖنها مً جدؿحن في مٗضالث زضمت الضًً، وسخاء مهاصع ؤلا٢غاى  -

 ؛ألاظىبُت

و٫ وؤؾٗاع البترو٫ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت، خُض ججاوػث خهت الجؼاثغ الخدؿً في ٦مُت بهخاط البتر -

، باإلياٞت بلى اعجٟإ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث في ألاؾىا١ الضولُت، مما 1996ؤل٠ بغمُل ًىمُا ؾىت  800

 ؛خد٤ُ٣ ٖىاثض مالُت مٗخبرةبؾمذ للجؼاثغ 

الٓغوٝ اإلاىازُت الؿاثضة آهظا٥ ؾمدذ بخدؿً اإلاغصوص الٟالحي وبالخالي اعجٟإ وؿبت مؿاهمخه في   -

 .1996ؾىت  %21.3بلى  1995ؾىت  %15 الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، خُض اعجٟٗذ هظه اليؿبت مً

 

 

                                                           
، مجلت الضعاؾاث اإلاالُت 2014-1990(، مدضصاث الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، صعاؾت ٢ُاؾُت للٟترة 2016ملُ٪ مدمىصي، ًىؾ٠ بغ٧ان) 1

ت للمجالث الٗلمُت  واإلاداؾبُت، ظامٗت الكهُض خمت لخًغ، الىاصي، الجؼاثغ،الٗضص الؿابٗمخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت الجؼاثٍغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40312  إل ش الَا  .265 ، م:27/05/2019جاٍع
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 :2009-2001الىمى الاكخـادي خالل الفترة  -3

ؤصث بلى اهخٗاف اإلاحزاهُت الٗامت  1999الشاوي مً ؾىت قهضث ؤؾٗاع البترو٫ اعجٟاٖا ٦بحرا مىظ الىه٠ 

خخُاَي الهٝغ ما ظٗل الجؼاثغ جيخهج ؾُاؾُت ا٢خهاصًت ظضًضة ؤؾاؾها ؤلاهٟا١ بعجٟإ بوبالخالي  ،للضولت

-2001الٗام الخىؾعي وجُب٤ُ بغامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي، خُض خملذ بغامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي 

اوٗغاظا ا٢خهاصًا ٦بحرا مً زال٫ صٖمها  2009-2005لي للىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة والبرهامج الخ٨مُ 2004

الٗضًض مً ؤلانالخاث ٧االهخمام ب٣ُإ الؼعاٖت مً زال٫ ج٣ضًم الضٖم، ال٣ُإ الهىاعي، ج٣ضًم جدٟحزاث 

  الخ.لجلب الاؾدشماعاث ألاظىبُت ... 

با للؿىىاث  ، %6.9و  % 4.7اليٖلى الخى  2003و  2002قهضث مٗضالث الىمى للؿيخحن و  وب٣ُذ زابخت ج٣ٍغ

ذ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي جضهىعا  2006، ؤما في ؾىت %5.1وؿبت    2005و لؿىت  % 5.2بيؿبت  2004 ٖٞغ

بؿبب الخضهىع الخاص في ٢ُإ اإلادغو٢اث هدُجت ؤٖما٫ الهُاهت واهسٟاى  %2 وجغاظٗا قضًضا لخبلٜ وؿبت

زم سجل جغاظٗا  %3 بيؿبت 2007لِسجل جدؿىا في ؾىت ، الُلب ٖلى الىِٟ والٛاػ في الضو٫ ألاوعوبُت

 .2008بؿبب التراظ٘ الخاص سأؾٗاع الىِٟ في الغب٘ ألازحر مً ؾىت  2009و 2008لؿىتي 

 :2017-2010لفترة الىمى الاكخـادي خالل ا -4

بؿبب الغ٧ىص  2011، بال اهه جباَإ ؾىت %3.6بيؿبت  2010ل٣ض جدؿً الىمى الا٢خهاصي بيؿبت َُٟٟت ؾىت 

الا٢خهاصي في ٢ُإ اإلادغو٢اث واهسٟاى اليكاٍ في ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت، الظي لم ٌٗىيهما 

اصة الخاصة في زض ، بٗضها جدؿً في ؾىت 1ماث ؤلاصاعاث الٗمىمُت٧ل مً الخىؾ٘ في ؤلاهخاط الؼعاعي والٍؼ

 .2013، لحراظ٘ الخباَا ؾىت 2012

م٨ً ال٣ى٫ ؤن زال٫ هظه اإلاغخلت سجلذ  جظبظبا ًم٨ً بعظاٖه بلى جغاظ٘ الُلب  مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ٍو

م مً جد٤ُ٣ ال٣ُاٖاث ألازغي ل٣ُإ 2014الٗالمي ٖلى البترو٫ الخام واجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ لؿىت  ، وبالٚغ

ٌ ٢ُإ اإلادغو٢اث.  اإلادغو٢اث همىا اًجابُا بال ؤجها  لم حؿخُ٘ وحٍٗى

ٗت ال بض مً الاؾدشماع في ال٣ُاٖاث البضًلت مما ؾب٤ وللنهىى باال٢خهاص الجؼاثغي وجد٤ُ٣ مٗضالث همى مغجٟ

 ل٣ُإ اإلادغو٢اث ٧ال٣ُإ الؼعاعي، الؿُاحي لخٟاصي ؤػماث ٢ُإ اإلادغو٢اث.

 

 

 

                                                           
غ الؿىىي 1  .29 :، م2012، ؤ٦خىبغ 2011بى٪ الجؼاثغ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ، الخ٣ٍغ
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 اإلاولب الثالث: عىاثم الىمى الاكخـادي في الجصاثس

 1:ٌٗترى الىمى الا٢خهاصي الٗضًض مً الٗىاث٤ ججٗله صون اإلاؿخىي اإلاُلىب، ًم٨ً خهغها في

ت طاث ال٨ٟاءة الٗالُت )مٗٓمها بؿبب هجغة ألاصمٛت(؛ه٣و  -  اإلاىاعص البكٍغ

ت وي٠ٗ بغامج جىمُتها؛ -  ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

 ه٣و عئوؽ ألامىا٫ وي٠ٗ الخجهحز الغؤؾمالي والخ٨ىىلىجي؛ -

 ُٚاب ؤو ي٠ٗ ألاؾىا١ اإلاالُت؛ -

ت؛ - ت وال٨ٍٟغ  ي٠ٗ ؤظهؼة ال٣ًاء وؤهٓمت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

اصة الؿ٩ا -  ن بمٗضالث جٟى١ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي؛ٍػ

 ٖضم اإلاؿاواة في جىػَ٘ الضزل. -

 :باإلياٞت بلى

 :الخللت اإلافسغت للفلس -1

الظي بضوعه ًاصي بلى اهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت،  ،ًاصي اهسٟاى ؤلاهخاظُت بلى اهسٟاى الضزل الٟغصي

 :الاصزاع، الاؾدشماع  ومً زم اهسٟاى ؤلاهخاظُت، ٦ما هى مىضر في الك٩ل اإلاىالي

 خللت الفلس (: 2-4لؼيل زكم )ا

                                 ادخاز مىخفم                                          مىخفم   اطدثماز               

 دخل مىخفم

 

 

 

 

 

 

اهخفاق في همى                                         اهخفاق في بهخاحُت العمل وألازق                                  

 الدخل

 

                                                           
لىم الدؿُحر،ظامٗت  (، جُب٣ُاث الا٢خهاص وؤزغها ٖلى الىمى الا٢خهاصي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت2009خمض)ؤَىاًبُت 1 ٖو

 .49 الجؼاثغ، م:

 انخفاض

 المأسر

نمادًا انخفاض  

رأش انمال 

 انبشرً

انخفاض رأش 

 انمال انطبَعٌ
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Source: Ellie Tragakes, Economices For The Ib Diploma , p: 420 

ل الخاعجي ًٖ  ول٨ؿغ هظه الخل٣ت والخٛلب ٖلى ؤزاعها الؿلبُت البض مً الخضزل الخ٩ىمي مً زال٫ الخمٍى

٤ َلب ال٣غوى مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤو مً الهُ م٘ ؤلاقاعة ؤن عؤؽ اإلاا٫ ال  ،ث الضولُت ٧البى٪ الضوليأٍَغ

٨ًٟي وخضه لخد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي ما لم ٌٗخمض ٖلى ٦ٟاءة اؾخٛال٫ الُا٢ت ؤلاهخاظُت اإلاخاخت، ؤو ال٣ُام 

بةنالخاث ٖم٣ُت لٗمل ا٢خهاص الؿى١، ؤو ٚحرها مً الخضابحر التي ججٗل ال٣ٟغاء ٌؿاهمىن في ؤلاهخاط ومً زم 

 في الىمى.

 :الفظاد -2

غ  الجؼاثغ مً بحن ؤ٦ثر صو٫ ؤن ، 2015 لؿىت إلاىٓمت الكٟاُٞت الضولُت خى٫ الٟؿاص بضو٫ الٗالم ؤْهغ الخ٣ٍغ

صولت مدل صعاؾت ٖبر الٗالم، و٢ض ؤ٦ؿب الترجِب  168مً مجمٕى  88الٗالم ٞؿاصا بٗضما خاػث ٖلى اإلاغجبت 

 175مً مجمٕى  100ت ، والظي هالذ مً زالله اإلاغجب2014مغجبت م٣اعهت بخهي٠ُ ؾىت  12الخالي للجؼاثغ 

صولت مدل صعاؾت في ماقغ جٟص ي الٟؿاص بضو٫ الٗالم، وجدهلذ الجؼاثغ في الضعاؾت ٖلى اإلاغجبت الخاؾٗت 

 مخ٣اؾمت م٘ اإلاٛغب ومهغ. 36ٖغبُا بماقغ ٢ضع ب

خُض ؤزبدذ الٗضًض مً الضعاؾاث الخضًشت ًٖ وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن الٟؿاص والىمى الا٢خهاصي، ٧ىن 

صبِ الاؾدشماع ألاظىبي، الٟؿاص ٌؿ تهضٝ بالضعظت ألاولى اإلاىاعص الٗامت للضولت زضمت للمهالر الخانت ٍو

سٌٟ اإلاىاعص اإلاخاخت للهُا٧ل ألاؾاؾُت للٗملُت ؤلاهخاظُت والخضماث الٗامت.  ٍو

 :الاطخلساز  الظُاس ي -3

 .الىمى الا٢خهاصي وبالخالي جد٤ُ٣ ،زل٤ ظى مالثم للخىمُتمً ؤظل ؾخ٣غاع ؾُاس ي في الضولت االبض مً وظىص 

 :العلباث الاحخماعُت -4

  1:و ج٨مً في

ال٢خه باإلاىاعص الُبُُٗت، - لُه  ؤ٢لخُض هجض ؤن هظه ألازحرة  الاهٟجاع الؿ٩اوي ٖو مً الدجم الؿ٩اوي ٖو

اث متزاًضة ٖلى مىاعصها اإلاالُت التي  حر اإلاخُلباث، ألامغ الظي ًيخج ٖىه يَٛى ًهٗب ٖلى الخ٩ىماث جٞى

ل؛  جخه٠ باإلادضوصًت ُٞيخج ٖىه احؿإ ٞجىة الخمٍى

ت، والجهل الا٢خهاصي الظي ًغج٨ؼ  - ب، وهضعة اإلاهاعاث الٟىُت وؤلاصاٍع ي٠ٗ مؿخىي الخٗلُم والخضٍع

 لخىظه هدى اليكاٍ الخضمي مؿدبٗضا اليكاٍ ؤلاهخاجي؛با

                                                           
باٍ )1 ٖىاث٤ الخىمُت الا٢خهاصًت في الجؼاثغ وؤلُاث ٖالظها، مجلت هماء لال٢خهاص والخجاعة، ظامٗت ٖبض الخ٤ بً خمىصة ظُجل،  (،2018ؾامي ٖػ

إل  http://193.194.69.164/revue/index.php/Namaa/article/view/584/529مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي، 2ٖضص زام، اإلاجلض ع٢م  ش الَا جاٍع

 .263م:  ، 2019/06/29

http://193.194.69.164/revue/index.php/Namaa/article/view/584/529
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 ٖضم ٦ٟاءة و٦ٟاًت الجهاػ  الخ٩ىمي  ل٣ُامه بإٖباء اليكاٍ الخضمي وؤلاهخاجي؛ -

جي.  -  ٖضم ٖضالت جىػَ٘ الضزل الَى

اث السابوت بحن الجباًت والىمى الاكخـادي  :وياإلابدث الثا  الىظٍس

ا في ؤي مجخم٘  حر مباقغة ٌٗض ؤمغا يغوٍع بن جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي بهىعة مباقغة ؤٚو

ت مً ألاهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت، ومً بحن جل٪ ألاهضاٝ  ؤظلمً  جد٤ُ٣ مجمٖى

اث التي ع  بُذ بحن الا٢خهاصًت هجض الىمى الا٢خهاصي، ومً زال٫ هظا اإلابدض ؾىداو٫ ٖغى ؤهم الىٍٓغ

 الجباًت والىمى الا٢خهاصي .

حن اإلاددزحن للجباًت همخغحر مدفصة للىمى اإلاخىاشن اإلاولب ألاول   : هماذج الىُجًز

ت هجض:  مً بحن الىماطط التي جخًمنها هظه الىٍٓغ

  White And Smith: همىذج طمُث وواًذ  -1

ت ت هاعوص White And Smith جغج٨ؼ هٍٓغ  همى الخىاػن والظي ٌٗخبر بإهه ًم٨ً جد٤ُ٣   Harrodؤؾاؾا ٖلى هٍٓغ

، ؤي مٗض٫ Le Taux de Croissance Effectif ىلٟٗلي للىمخالت الدكُٛل ال٩امل في خالت ما بطا ٧ان اإلاٗض٫ ا

ىب مً َٝغ اإلا٣اولحن، والًامً للخىاػن في  ا إلاٗض٫ الىمى اإلاٚغ الىمى الظي ًيخج ًٖ الُلب الٟٗلي مؿاٍو

 1عؤؽ اإلاا٫. ؾى١ اإلاىخجاث وفي ؾى١ 

جىاػهاث التي الاهخم واًذ ؤؾاؾا بمك٩لت الخٗاص٫ بحن اإلاٗض٫ الٟٗلي للىمى واإلاٗض٫ الًغوعي، بمٗجى بخُض 

بت ظضا مً ًم٨نها الٓهىع في اإلاضي ال٣هحر، ؤما بق٩الُت واًذ، ٚحر ؤن همىطظه ٧ان  بق٩الُت ؾمُض ٞهي ٢ٍغ

الؿُاؾت اإلاالُت )ؾُاؾت الاهٟا١ الٗام والؿُاؾت ٚىُا بدُض ٢ام بةصزا٫ الؿُاؾت الى٣ضًت بلى ظاهب 

الجباثُت(، بطن هضٝ ؾمُض بلى صعاؾت مسخل٠ آلازاع التي جدضثها هظه الؿُاؾاث ٖلى مٗض٫ الىمى 

لُه اٖخبر  اث الىمى، ٖو ٤ بحن ماٌؿمُه مخُلباث ؤو يغوٍع الا٢خهاصي، و٠ُ٦ ًم٨ً لهظه الؿُاؾاث ؤن جٞى

يمً ؾُاؾت ا٢خهاصًت مخ٩املت )الؿُاؾت الجباثُت ال ج٩ىن مىٟهلت ًٖ ؤن صوع الجباًت مهم ول٨ىه ظؼجي 

 2الؿُاؾت اإلاحزاهُت والؿُاؾت الى٣ضًت(.

 :K.K.Kuriharaهمىذج   -2

                                                           
مظ٦غة ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ٕٞغ ا٢خهاص (، الجباًت والىمى الا٢خهاصي، صعاؾت ٢ُاؾُت )خالت الجؼاثغ(، 2001بىظغاصة ؾهُلت)1

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،  .: 4م٢ُاس ي،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ال٢تها بالىمى الا٢خهاصي، صعاؾت ا٢خهاصًت و٢ُاؾُت(2006)بسخاف عايُت2 ، مظ٦غو ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت -خالت الجؼاثغ -، الجباًت ٖو

لىم   .46 م:الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،ٖو
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ل ب ،ًتر٥ مك٩ل حٗاص٫ الىمى والُلب الٟٗلي ومٗض٫ ال٣ضعة ؤلاهخاظُت ٟترى في اإلاضي الٍُى ن الُلب إٍو

ٖلى  KURIHARAوالٗغى ًىمىان بىٟـ اإلاٗض٫ اإلاًمىن والظي ٌؿمُه بمٗض٫ ال٣ضعة ال٩املت، و ٌٗمل 

جىيُذ ؤن الا٢خهاص ًاو٫ بلى الخباٖض بهٟت متزامىت إلاجا٫ الىمى اإلاخىاػن في خالت الدكُٛل ال٩امل سأهه لِـ 

امل لل٣ضعة ال٩املت ومٗض٫ الىمى ن ٩ًىن مؿاواة بحن مٗض٫ همى الدكُٛل ال٩إهىا٥ ؤي ج٣ىُت جًمً ب

وهىا ؾٝى ٩ًىن صوع الؿُاؾت الا٢خهاصًت ٖلى الٗمىم والجباثُت ٖلى ، 1ال٩امل ل٣ىة الٗمل الدكُٛل

ل ألا  ؤو يمً مجا٫ ع٧ىص  ظلالخهىم واإلاخمشل في مى٘ الا٢خهاص مً الضزى٫ يمً مجا٫ جطخمي ٍَى

 مؼمً.

ؽ اإلاا٫ اإلاخاح ال٣ضعة ال٩املت )والظي ٩ًىن ؤمل إلاسؼون ع و٢ض ؤُٖى مٗض٫ الىمى الظي ًًمً الاؾخسضام ال٩ا

 بالٗال٢ت الخالُت:  مً اإلاٟغوى ٌؿاوي مٗض٫ الىمى الٟٗلي(

Pc = 
  (      )

 
 

 خُض:

 S جي؛  اإلاُل لالصزاع مً َٝغ ال٣ُإ الخام باليؿبت للضزل الَى

 مٗض٫ الًِٛ الجباجي؛   

الث؛    مُل الضولت إلاىذ الخدٍى

 مُل الضولت بلى قغاء ؾل٘ وزضماث ٚحر بهخاظُت؛  

 اإلاٗامل الخضي واإلاخىؾِ عؤؽ اإلاا٫؛  

 ًمشل مُل ال٣ُإ الخام لالصزاع. (      )

لُه ٞان  خُاصي الن الاصزاع الخ٩ىمي  ؤزغ اإلاحزاهُت اإلاخىاػهت للضولت ٖلى مٗض٫ همى ال٣ضعة ال٩املت هى  ؤزغ ٖو

ًجٗل  (   ) عجٟإ مٗض٫ الًِٛ الجباجي واإلاٗىى باعجٟإ في، واKURIHARAمٗضوم باليؿبت ٫ 

 ٚحر مخٛحرة، ما ًمحزه ًٖ همىطط واًذ وؾمُض. Pcمٗض٫ همى ال٣ضعة ال٩املت 

حن اإلادضزحن للىمى الا٢خهاصي ٞان الخىاػن هى جىاػن ٚحر مؿخ٣غ ؤومً اإلاهم ؤلاقاعة بلى  هه يمً هماطط ال٨ُجًز

ل ؤو في ألا  ظلؾىاء في ألا  ىضما ًدُض الا٢خهاص ٢لُال مً مجا٫ الىمى اإلاخىاػن ٞان الىدُجت  ظلالٍُى ال٣هحر ٖو

و في بٌٗ ألاخُان جدضر الٓاهغجحن مٗا ؤؾٝى ه٩ىن ؤمام جطخم مؼمً ؤو اعجٟإ مؿخمغ في ْاهغة البُالت، 

ًتزامً ٞيها وظىص الخطخم وهي ٖباعة ًٖ الٓاهغة التي  ،وهى ماٌٗٝغ في الا٢خهاص بٓاهغة الغ٧ىص الخطخمي

                                                           
1Kuruhara,k,k(1959), The keynesian Theory Of Economic Developement, Columbia,University Press,New York ,p: 153. 
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ؤي الاعجٟإ اإلاؿخمغ في ألاؾٗاع م٘ ْاهغة البُالت، وهي الٓاهغة التي ؤنبدذ جمشل جدضًا ٦بحرا لال٢خهاصًحن 

الظها مً ظهت ؤزغي.  1لخُٛحرها مً ظهت ٖو

: الىماذج الىُىهالطُىُت للجباًت همخغحر مدفصة لخـاثف مجال الىمى اإلاخىاشن اإلاىافم اإلاولب الثاوي

 للدؼغُل اليامل 

ل مؿخ٣ل ًٖ ال٣ُم التي جإزظها مسخل٠  ظلخؿب الىُى٦الؾُ٪ ٞان مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي في ألا  الٍُى

بإي خا٫ مً ألاخىا٫ الخإزحر  مٗلماث الؿُاؾت الا٢خهاصًت والجباثُت زهىنا، ؤي ؤن هظه ألازحرة ال ًم٨نها

ٖلى ٢ُمت هظا اإلاٗض٫، سأهه مغجبِ ؤؾاؾا بالٗىامل الُبُُٗت، بال ؤن زهاثو مجا٫ الىمى اإلاخىاػن ال جسغط 

جىظُه الا٢خهاص هدى اإلاجا٫ ألامشل لهظا  ؤظلًٖ بَاع الؿُاؾت الا٢خهاصًت، والجباثُت ًخم اؾخسضامها مً 

 2الىمى.

ىطط الىُى٦الؾ٩ُي ًاصي باال٢خهاص بلى ؤن ًخجه بلى الالخدا١ بمجا٫ الىمى بن بصزا٫ الجباًت يمً الىم

 اإلاخىاػن خُض مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي ٌؿاوي اإلاٗض٫ الُبُعي.

 مً بحن جل٪ الىماطط هجض:

 :J.Cornowallهمىذج   -1

الؿُاؾت هه في ْل همىطط ٦ُجزي خُض الدكُٛل ال٩امل هى ؤمغ مًمىن بًٟل ؤهظا الىمىطط خاو٫ بزباث 

ٌ اإلا٩ُاهحزماث الخ٣لُضًت إلاغوهت الؿٗغ إلا٩ُاهحزم الؿُاؾت الجباثُت  الا٢خهاصًت اإلاىخهجت، مً زال٫ حٍٗى

 واإلاحزاهُت.

 3:ا للدكُٛل ال٩امل لٗىامل ؤلاهخاطٖلى زالزت ؾُاؾاث بضًلت للىنى٫ صاثم J.CORNOWALLو ٌٗخمض 

الٗمىمي هى مخٛحر مخد٨م ُٞه في خحن مؿخىي : مؿخىي ؤلاهٟا١ طُاطت الىمى عبر ؤلاهفاق العمىمي -

 الًغاثب مدضصة بالىؾُِ وؿبت الًِٛ الجباجي اإلاٟغوى زابذ.

مؿخىي الًغاثب هي مخٛحرة مخد٨م ٞيها في خحن ه٣ٟاث الضولت مدضصة  طُاطت الىمى عبر الجباًت: -

 بىؾُِ مُل ؤلاهٟا١ اإلاٟغوى زابذ.

ً مخد٨م ٞيهما مؿخىي طُاطت الىمى عبر الخىاشن اإلاحزاوي:  - الى٣ٟاث الٗمىمُت والًغاثب هما مخٛحًر

م٨ً ج٨ُٟهما ٖلى الضوام للدكُٛل ال٩امل ول٨  م٘ بصزا٫ ٢ُض جىاػن اإلاحزاهُت. ًٍو

                                                           
ُت الٗلىم ،ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧ل-صعاؾت ٢ُاؾُت-(، الؿُاؾت الجباثُت وصوعها في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ2014بً ٖاج٤ خىان)1

ت،  . 249ظامٗت ؤبىب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، م:  الا٢خهاصًت، الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع
مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي للبىابت ،03، مجلت صعاؾاث ظباثُت،الٗضص -صعاؾت ٢ُاؾُت -الجباًت والىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ (،2013بً ٖاج٤ خىان)2

ت للمجالث الٗلمُت  إل  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ 23476الجؼاثٍغ ش الَا  .493 : م 2019/03/06جاٍع
 .22-21بىظغاصة ؾهُلت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  م: 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/%2023476
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 بمٗجى ؤن حٗمل  ،غهتاإلاحزاهُت اإلاؤهه ٖىضما جماعؽ الضو٫ ؾُاؾت  J.CORNOWALLًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه خؿب 

مؿخىي الٗمالت ال٩امل، وباإلا٣ابل ًب٣ى مٗض٫ الًِٛ الجباجي حُٛحر مٗض٫ ؤلاهٟا١ الٗام بهضٝ يمان ٖلى 

 طب خُض ج٩ىن اإلاسغظاث طاث ٦ٟاءة عؤؾمالُت مغجٟٗت، ،الىنى٫ بلى مجا٫ الىمى ؤظلزابخا، ًجب ٖليها مً 

اثٌ محزاوي صاثم بال  ،جدضص وجشبذ مىظ البضاًت مٗض٫ يِٛ ظباجي مغجٟ٘، هظه الىيُٗت ؾخاصي بلى عجؼ ٞو

لى ال٨ٗـ مً طل٪ بطا ؤعاصث الضولت مماعؾت ؾُاؾت ظباثُت  ؤجها في ٦ال الخالخحن ؾٝى ٩ًىهان يُٟٗحن ٖو

جب ٖليها الؿعي مىظ البضاًت إلاٗض٫ بهٟاقي مغجٟ٘ بطا  تمغجٟٗ بخُٛحر مٗض٫ ؤلاهٟا١ الٗام ًجب جشبُخه، ٍو

ؾمالُت مغجٟٗت، هظه الىيُٗت ؾٝى ؤعاصث ٢ُاصة الا٢خهاص بلى مجا٫ خُض ج٩ىن اإلاسغظاث طاث ٦شاٞت عؤ

 1جاصي بلى ٞاثٌ ؤو عجؼ محزاوي ول٨نها ؾٝى ٩ًىهان يُٟٗان وؿبُا.

 :K.Satoهمىذج   -2

ل في بَاع هماطط الىُى٦الؾُ٪ ؤزغ لخدلُل  بةصزا٫ زمؿت ؤهىإ  ٢K.SATOام  ،الجباًت في اإلاضي الٍُى

بت ٖلى ألاظىع  بت ٖلى ألاعباح، الًٍغ بت ٖلى الاؾتهال٥، عؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، يٍغ للًغاثب وهي يٍغ

بت ٖلى التروة.  والًٍغ

 2ؤما ٞغيُاث الىمىطط ٞهي هٟـ ٞغيُاث ال٨ٟغ الىُى٦الؾ٩ُي، وهي:

 صو٢الؽ طاث مغصوصًت زابخت؛-هي  مً هٕى صالت ٧ىب صالت ؤلاهخاط -

 ة مخجاوؿت واإلاىظهت لالؾتهال٥ ؤو الاؾدشماع؛ؤخض٢خهاص ًيخج ؾلٗت و الا -

 الاؾدشماع ًخدضص بىاؾُت الاصزاع اإلاخاح )ٌؿدبٗض ٧ل ازخال٫ في الخىاػن في اإلاضي ال٣هحر(؛ -

 ٢ُض محزاهُت الضولت في خالت جىاػن؛ -

 الى٣ٟاث الٗمىمُت هي باسأزو ه٣ٟاث ٖلى الاؾتهال٥؛ -

 ٖلى ق٩ل ؤؾهم؛٧ل اإلااؾؿاث جىػٕ ؤعباخها  -

 اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع زابذ، الٓىاهغ الى٣ضًت مؿدبٗضة؛ -

 الا٢خهاص هى ا٢خهاص مٛل٤.  -

 3بلى: K.SATOو٢ض جىنل 

ت هما الك٩لحن ألامشلُت للًغاثب؛ - بت ٖلى اإلاضازُل ألاظٍغ بت ٖلى الاؾتهال٥ والًٍغ  الًٍغ

                                                           
 .253 بً ٖاج٤ خىان، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 1
 . 30 بىظغاصة ؾهُلت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م: 2
ال٢تها بالىمى الا٢خهاصي، صعاؾت ا٢خهاصًت و٢ُاؾُت2006بسخاف عايُت)3 عؾالت ماظؿخحر،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت  -خالت الجؼاثغ-(، الجباًت ٖو

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، م:   .85ٖو
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بت ٖلى الثروة لضحهما ٞٗالُت  - بت ٖلى ألاعباح والًٍغ مدضوصة ٧ىجهما الك٩ل ألامشل للًغاثب الًٍغ

٣ِٞ ٖىضما ٩ًىن الهضٝ اإلاغاص الىنى٫ بلُه هى حُٗٓم الخهت اليؿبُت للثروة التي حٗىص لهالر 

 الٗما٫؛

الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت هى الك٩ل الىخُض للًغاثب الظي ًجب جٟاصًه جماما سأهه ال حؿمذ لىا  -

 .SATOخىاػن بخُٗٓم ؤي زانُت مً زهاثو مجا٫ الىمى اإلا

 Perceboisهمىذج  :اإلاولب الثالث

 white andصمج بحن الىمىطط طو الاججاه ال٨ُجزي اإلادضر مً َٝغ ؾمُض وواًذ Perceboisٌٗخبر همىطط 

smith  ٪ُم٘ بٌٗ ظىاهب همىطط الىُى٦الؾ k.Sato.  ٖخمض همىطط بوPercebois :1ٖلى ٖضة ٞغيُاث، ؤهمها 

بلى ٞئخحن اظخماُٖخحن هما: الغؤؾمالُحن والٗما٫ ؤًً ؾلى٦هما مسخل٠  الا٢خهاص هى ا٢خهاص مٛل٤ م٣ؿم-

 مً ظاهب صالت الاصزاع.

ٞالغؤؾمالُىن ًخدهلىن ٖلى ألاعباح مً زال٫ خُاػتهم ٖلى ظؼء مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاخاح، بِىما الٗما٫ ًمخل٩ىن 

 ألاظىع وألاعباح مٗا ٧ىجهم خاثؼون ؤًًا ٖلى ظؼء مً عؤؽ اإلاا٫؛

 هه ٞغى زابذ؛ؤه٩ُل جىػَ٘ الثروة ٌٗخبر مخٛحر زاعجي باإلياٞت  -

ُٟي للضزل بحن ألاظغ والغبذ ٌٗخبر ٦ظل٪ زابذ؛  -  ه٩ُل الخىػَ٘ الْى

 جها لِؿذ جابٗت بك٩ل مباقغ للمخٛحر الجباجي؛ؤاليؿبت بحن ٢ىة جىػَ٘ الثروة والضزل جٟترى  -

٤ ا٢خُإ اإلاىاعص ٖلى ق٩ل يغاثب  - اث مً الؿل٘ الضولت جخضزل ًٖ ٍَغ وجى٣ٟها بال٩امل ٖلى ق٩ل مكتًر

 .الاؾتهال٦ُت

 2مً زال٫ همىطظه بلى الىخاثج الخالُت: Perceboisو ٢ض جىنل 

الخٛحر في الًِٛ الجباجي ًاصي بهٟت ٖامت بلى حٛحر في الاججاه اإلاٗا٦ـ ل٣ُمت جىاػن ؤهم اإلاجمٗاث  -

 ثم؛ٖىضما ج٩ىن محزاهُت الضولت ٚحر زايٗت ل٣ُض الخىاػن الضا

اصة في محزاهُت مخىاػهت لها  - جطخمي وبالخالي ًم٨ً للضولت الخد٨م في مسخل٠ مٗضالث  ؤزغ ٧ل ٍػ

بت ختى ًخماش ى همى الُلب م٘ جل٪ اإلاخى٢ٗت للٗغى؛  الًٍغ

بت وهظا  - جإزحر الجباًت ٖلى ٢ُمت الخىاػن سأهم زهاثو الا٢خهاص ج٩ىن مسخلٟت خؿب ق٩ل الًٍغ

ت؛عاظ٘ بلى مسخل٠ الٟغيُاث  بُت اإلاىيٖى  الًٍغ

                                                           
 .42 بىظغاصة ؾهُلت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:1
 .68 ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:بىظغاصة ؾهُل2
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بت، و  - ٣ت ا٢خُإ الًٍغ ن ٣ِٞ الغؾم ٖلى ؤ٢ُمت مًا٠ٖ اإلاحزاهُت في خالت جىاػن مخٛحرة خؿب ٍَغ

ب مً الى  ؤزغ هه ًاصي بلى ؤال٣ُمت اإلاًاٞت ًبضو   .خضامًا٠ٖ ٢ٍغ

 2017-1990الجباًت العادًت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس للفترة  ؤزس كُاض  اإلابدث الثالث:

وشع لمامهي شلء اانجي لإلبذالهدداز اال: عسق ؤطاطُاث الىمرحت اللُاطت بىاطوت همىذج اول ألا اإلاولب 

(ARDL) 

للىنى٫ بلى هخاثج ح٨ٗـ الهىعة اإلاى٣ُُت لؿلى٥ الٗال٢ت الا٢خهاصًت، البض مً جدضًض َغ١ الخ٣ضًغ 

غة مزخباع والا   .دل الضعاؾتاث اإلاؿخٗملت التي ؾِخم مً زاللها مٗالجت البُاهاث اإلاخٞى

ت للىمظظت ال٣ُاؾُت لىمىطط الاهدضاع ا اع ؾىدىاو٫ ؤهم اإلاخُلباث الىٍٓغ مهي ػلء ااٍجي لإلبطالوفي هظا ؤلَا

 (.LDRAوػٕ )لما

 يدوخولذز احلا اثاخخبازو هیت مشلالظالطل ا :ؤوال

 :الظالطل الصمىُت  -1

 :حعٍسف الظلظلت الصمىُت 1-1

ايُت وؤلاخهاثُت اإلاهمت التي جدىاو٫ ؾلى٥ الٓىاهغي الُغ١ خضبٌٗض جدلُل الؿالؾل الؼمىُت  وجٟؿحرها  الٍغ

ت مً اإلاكاهضاث لٓ ٟها ٖلى ؤجها "مجمٖى م٨ً حٍٗغ هغة ما في ؤو٢اث مدضصة، وفي اٖبر ٞتراث ػمىُت ممخضة، ٍو

ش  ت، ؤو بمٗجى ؤزغ، ٖباعة ًٖ ٢ُم ؤو م٣اصًغ هظه الٓاهغة في ؾلؿلت جىاٍع مخخابٗت اإلاٗخاص ٖلى ٞتراث مدؿاٍو

ت". ش اإلاخخالُت مدؿاٍو  1مشل ؤقهغ ؤًام ؤو ؾىحن، وفي الٗاصة ج٩ىن الٟتراث بحن الخىاٍع

ت مً اإلاكاهضاث إلاخٛحر و ٖلى هیت مػلالؾلؾلت اٝ عج٦ٗما  ؤو ؤ٦ثر زال٫ الؼمً، مىٓمت بترجِب  خضاؤجها مجمٖى

لى بٌٗىص  طيلوا ٫t لیصلباعة قئمو 2حؿلؿلي ػمجي مشل ؾىىي، هه٠ ؾىىي، ٞهلي، قهغي، ؤؾبىعي، ًىمي،

هما جىيُخي وهى الؼمً وألازغ مخٛحر ؤخضن یعمجٛین مون جج٦و  {t €(T)( ,ب } Y)tصة لها ٖاػ معیو  ،لیلیت Tصٖت ومظم

م٨ً الخٗبحر ٖنها ٍعايُا   . Y= Y( t)ؤلاظابت وهى ٢ُمت الٓاهغة اإلاضعوؾت، ٍو

،ٞةهىا Yؤما بطا ٧اهذ هىا٥ ٖىامل جىيُدُت ؤزغي بلى ظاهب مخٛحر الؼمً مازغ في الٓاهغة اإلاضعوؾت  

ايُت الخالُت:  Y = f( t, x1, x2, ...........xk) وؿخسضم الٗال٢ت الٍغ

 ن(.مػلوهى )ا ع الاؾخجابتمجٛیعآلزو اؾت( صعو لما عةاهّلا ٖهها )٢یمتعلجٗبیا نیم٦و

 
                                                           

.295، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ، ألاعصن،م: 1ٍ ،1(، ألاؾالُب ؤلاخهاثُت، ط1995ق٤ُٟ الٗخىم، ٞخخي الٗاعوعي)  1 

.33 ،م:1(، مضزل بلى ال٣ُاؽ الا٢خهاصي، صاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، بحروث، لبىان، 2015ٍزالض مدمض الؿىاعي)  2 
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 :الصمىُتمسهباث الظلظلت  1-2

ت ؾلى٥ الؿلؿلت وجدضًض م٣ضاع حٛحراتها وبصعا٥  ؤظل٣ًهض بها الٗىانغ اإلا٩ىهت للؿلؿلت الؼمىُت، مً  مٗٞغ

ت اإلاخمشلت في:  1َبُٗتها واججاهها ختى ًهبذ باإلم٩ان ال٣ُام بالخ٣ضًغاث والخيبااث الًغوٍع

 مسهبت الاججاٍ العام: -

غمؼ لها بالغمؼ   بط ٌٗبر ًٖ مضي جُىع )بًجابا ؤو ؾلبا( مخٛحر ما ٖبر الؼمً، والظي ٩ًىن واضخا في الٟتراث T ٍو

ٗبر ٖنها بخهاثُا  لت م٣اعهت بالٟتراث ال٣هحرة، وج٩ىن هظه اإلاغ٦بت ٖاصة ٖلى ق٩ل زِ مؿخ٣ُم، َو الٍُى

 ؛Xt = a+ btبالٗال٢ت 

 مسهبت الفـلُت ؤو اإلاىطمُت: -

والخظبظباث اإلاىؾمُت ؤو الٟهلُت الىاججت ًٖ الخٛحراث في الٟهى٫ بؿب جإزحر حٗبر هظه اإلاغ٦بت ًٖ الخٛحراث 

٣ت مىخٓمت، خُض جبحن حٛحر الٓاهغة اإلاضعوؾت في اإلاضي ال٣هحر )زال٫  ٖىامل زاعظُت وهي جخم ٖاصة بٍُغ

غمؼ لها بالغمؼ   .Sؾىت( ٍو

 اإلاسهبت الدوزٍت ؤو مسهبت الدوزاث الاكخـادًت: -

ل، خُض جدىاؾب مغاخل هظه  ؤزغجبحن هظه اإلاغ٦بت  جُىع اليكاٍ الا٢خهاصي في اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

تراوح  اإلاغ٦بت م٘ مغاخل الضوعة الا٢خهاصًت )ع٧ىص، اهخٗاف، عواط، ٦ؿاص(، وهي جخ٨غع باؾخمغاع ٖبر الؼمً، ٍو

غمؼ لها بالغمؼ   .Cٖاصة بحن زالر ؾىىاث بلى ٖكغ ؾىىاث، ٍو

 اإلاسهبتالعؼىاثُت: -

غمؼ لها بال وحٗبر ًٖ الخٛحراث والخظبظباث التي ًهٗب الخد٨م ٞيها ويبُها، وهي هاججت ًٖ ٖىامل  Iغمؼ ٍو

 ٚحر مىخٓمت وال ٖال٢ت لها بٗىهغ الؼمً.

ت الظلظلت الصمىُت 1-3  :دزاطت اطخلساٍز

اتها ٢ابلت بٖىض بىاء الؿلؿلت الؼمىُت، ٢بل  للم٣اعهت ؾخسضامها في الخدلُل ؤو الخيبا البض مً الخإ٦ض ؤن مؿخٍى

وؤن ٢بل صعاؾت وجدلُل الؿلى٥ الضوعي ، صخت ؤي جدلُل ؤو ج٣ضًغ وؤي جى٢ُ٘ٞما بُنها، ٧ىن قٍغ ؤؾاس ي ل

سأي ْاهغة ا٢خهاصًت البض مً الخإ٦ض ؤوال مً وظىص اججاه في الؿلؿلت الؼمىُت، وخؿب َبُٗت همى الؿلؿلت 

 ؤي طاث اججاه.ًم٨ىىا ؤن همحز بحن ؾالؾل ػمىُت مؿخ٣غة وؾالؾل ٚحر مؿخ٣غة، 

                                                           
 .144 (، ؤلاخهاء الخُب٣ُي، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، م:2009ظُاللي ظُالَى) 1
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ؤن في الىا٢٘ الٗملي والخُب٣ُي ٚالبا ما ج٩ىن الؿالؾل الؼمىُت ٚحر مؿخ٣غة، و٢ض هٟكل في  وججضع ؤلاقاعة

اث ؤلاخهاثُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هجض ؤن اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٚالبا زخباع الا  بزباث طل٪ في الغؾم البُاوي ؤو

لها بلى ؾالؾل ػمىُت ما حٗض ؾالؾل ػمىُت ٚحر مؿخ٣غة ٧ىجها حؿحر  بهٟت الاججاه الٗام، لظا البض مً جدٍى

 1مؿخ٣غة ٌؿهل همظظتها.

اث الؿلؿلت زانت بم٩ان مٗحن، ؾىاء ؤ٧ان  كتٍر ؤن ج٩ىن ظمُ٘ مؿخٍى ن ؤُمُا ؤو والًت ؤو ماؾؿت، و ؤ٢لَو

اث الؿلؿلت الؼمىُت مىخضة.  ج٩ىن وخضة ال٣ُاؽ لجمُ٘ مؿخٍى

ل الؼمىُت ٖاصة ما ال حُٗى ظاهؼة و٢ابلت للخدلُل مباقغة، خُض ًخُلب ألامغ ٦ما ججضع ؤلاقاعة بال ؤن الؿالؾ

اث ٢ابلت للم٣اعهت.ؤفي   ٚلب ألاخُان بظغاء بٌٗ الخٗضًالث لجٗل اإلاؿخٍى

٣ت الغؾم  زخباع وهىا٥ ٖضة َغ١ ال  وصالت الاعجباٍ  Graphicalanaylisاؾخ٣غاع الؿالؾل الؼمىُت منها ٍَغ

الظي   Unit   Root Testظظع الىخضة  ازخباع باإلياٞتبلى  Autocorrelation Function And Correlograالظاحي 

-ُٞلُب ازخباع البؿُِ واإلاىؾ٘، و   Dickey Fullerٞىلغ-اث ص٧يازخباع ًم٨ً بظغاثه بٗضة ؤؾالُب، وؤهمها 

ا واؾخسضاما ال   (KPSS) ازخباعو  ، Phillips Perronبحرون ت ا زخباع ٞهي ألا٦ثر قُٖى لؿالؾل الؼمىُت اؾخ٣غاٍع

 وجدضًض صعظت ج٩املها.

اتها م٘ الؼمً صون ؤن ًخٛحر اإلاخىؾِ ٞيها باؾخمغاع  بن الؿلؿلت الؼمىُت اإلاؿخ٣غة هي جل٪ التي جخٛحر مؿخٍى

 2جد٤٣: بطا مؿخ٣غة ما ػمىیت ؾلؿلت و ج٩ىن   ؾىاء هدى الؼیاصة ؤو الى٣هان.

 ن:  مػلا عٖب ثزاب خؾابيٍؾومج و٫ خ ثبطبطج -

 µ ( =t+k Y)E ( =tY(Y :نمػلع اٖبن لجبایاث زبا -

var(Yt) = E[Yt − E(Yt)]2  = var(Yt+k) = E[Yt+k − E(Yt+k)]2 = y(O) = σ2  < ∞, ∀t 

ؤن ٩ًىن الخباًً اإلاكتر٥ بحن ؤي ٢ُمخحن لىٟـ اإلاخٛحر مٗخمضا ٖلى الٟجىة الؼمىُت بحن ال٣ُمخحن،  -

 الخٛاًغ، ؤي الٟغ١ بحن ٞترجحن ػمىِخحن.ولِـ ٖلى ال٣ُمت الٟٗلُت للؼمً الظي ًدؿب ٖىض 

cov(Yt, Yt+k) = E[(Yt − µ)(Yt+k− µ)] = cov(Yt+k, Yt+k+s) = y(k) 

 

 

                                                           
لت ألاظل باؾخٗما٫ ازخباعاث ظظع الىخضة وؤؾلىب صمج 2013ٖلي ٖبض الؼهغة خؿً، ٖبض الل٠ُُ خؿً قىمان)1 (، جدلُل الٗال٢ت الخىاػهُت ٍَى

م:  ،34، الٗضص 9م الا٢خهاصًت، ٧لُت ؤلاصاعة والا٢خهاص، ظامٗت البهغة، اإلاجلض ، مجلت الٗلى ARDLالىماطط اإلاغجبُت طاجُا وهماطط جىػَ٘ ؤلابُاء

177 . 
 .201-200 (، َغ١ الا٢خهاص ال٣ُاس ي، مدايغاث وجُب٣ُاث، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن ،م م: 2012مدمض قُخي)2
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 :اث حرز الىخدوي اخخباز  -2

ت، ول٨ً  Unit Root Testاث ظظع الىخضوي ازخباع ال جم٨ً  مً ال٨ك٠ ٣ِٞ ًٖ وظىص ٖضم الاؾخ٣غاٍع

٣ت مشلى لجٗل الؿلؿلت مؿخ٣غة، وؾِخم  (DSؤو  TSجدضًض ما هى ٚحر مؿخ٣غ)ٖملُت وبالخالي ج٣ضم ٍَغ

ٞىلغ"اإلاُىع  –صی٩ي  ازخباع و  DF  Dickey-Fuller- tests de -( البؿDFُِٞىلغ) –"صی٩ي  ازخباع الخُغ١ بلى 

(ADF) - (ADF" ) Les tests de Dickey et Fuller Augmentés:1خُض 

 ن:لبطی(  اDFز" )لوف –یهي ز"دخجباا -1

ت ؤو ٖضمها لؿلؿت ػمىُت لبؾی(  اDFع" )لوٞ –ی٦ي " ص ازخباع ٌؿمذ  ٍ بةُٖاء صلُل ٖلى زانُت الاؾخ٣غاٍع

 ما، وطل٪ مً زال٫ جدضًض الاججاه ال٣ُعي الخدضًضي ؤو الٗكىاجي.

غ الىماطط ٢اٖضة لبىاء زالزت  ، والتي حٗجي في خالت 0H ∅∶1=  1اث طاث مبضؤ بؿُِ وهى الٟغيُت ازخباع وجٞى

 زبىث صختها ؤن الؿلؿلت الؼمىُت ٚحر مؿخ٣غة.

 وهظه الىماطط جىضر ٦ما ًلي:

 xt = ∅t xt–1 + εtالىمىطط ألاو٫: صون زابذ وصون اججاه                        

 xt = ∅t xt–1 + β + εtم٘ زابذ وصون اججاه                           الىمىطط الشاوي:

 xt = ∅t xt–1 + b t + c + εtم٘ زابذ و اججاه                          الىمىطط الشالض:

ٚحر مؿخ٣غة بٌٛ الىٓغ ًٖ الىمىطط xt ، ٞان الؿلؿلت الؼمىُت 0Hوبطا ما جم الخإ٦ض مً صخت الٟغيُت 

 اإلاسخاع.

خُيئظ ٞان  ،ًسخل٠ ًٖ الهٟغ بك٩ل ٦بحر bو٧ان اإلاٗامل  ،1H، ∅<1وفي الىمىطط الشالض في خالت ٢بى٫ 

، ًم٨ً ظٗل الؿلؿلت الؼمىُت مؿخ٣غة مً زال٫ TSالىمىطط هى همىطط الاججاه ال٣ُعي الخدضًضي ٖملُت 

٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي.  خؿاب البىاقي باإلا٣اعهت م٘ الاججاه اإلا٣ضع بىاؾُت ٍَغ

 .زخباعهاثُت بدشت، والتي الجازغ ٖلى الا بضال مً سأؾباب بخ (1-∅)ال٣ُمت   ازخباع زخاع اإلاالٟىن بو٢ض 

 ج٨خب ؤًًا   xt=∅1+xt-1+εtفي الىا٢٘  

Xt- Xt-1 =∅1xt-1 –xt-1+εt 

xt  = (∅1-1) xt-1  +εt∆ 

                                                           
1Régis Bourbonnais(2015), Econometrie,  Cours et Exercice Corriges-Dunod 9 EmeEdition,  France,  pp: 249-250. 
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 الىدى ٖلىزخباع لال  و ج٩ىن اإلاباصت الٗامت ∅−  1=  0ؤ و  ∅0H: 1   =1 الٟغيیت ازخباع ب٣اء ی٩افئ وبالخالي هظا

 الخالي:

الىماطط  ؤظل^ مً ∅ٖلى ؤجها ا  ∅1بىاؾُت َغی٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي حسجل اإلاٗلمت  زخباع مً زال٫ بظغاء الا 

الشاوي والشالض. وی٣ضم ج٣ضیغ اإلاٗامالث والاهدغاٞاث اإلاٗیاعیت للىمىطط بىاؾُت   ،ألاو٫ الىماطط  ؤظلمً 

والتي ج٩ىن مىاْغة إلخهاثیت ؾخىصهذ )وؿبت لالهدغاٝ اإلاٗیاعي للمٗامل(.  t∅  ^1َغی٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي 

ؤي وظىص ظظع وخضوي، وبالخالي ٞةن  ،H0)ؤ٦بر مً اإلاجضولت(، ه٣بل بالٟغيیت  t∅^1   ≥  ttabuléبطا ٧اهذ 

 .الىمىطط ٚحر مؿخ٣غ

 (:ADFهىز )لمز" اللوف –یهي ز" دخجباا  -2

خباع بٗیط سأزالىبADF) ،  (1981َىع لمع" اللوٞ –ی٦ي ع " صزجبااٖا ص ٫ زالنم ،|∅1|  <یلت   صلبايیت علٟن الٖا

 لجالیت:طط اللهماعي لنٛث ابٗاعلمای٣ت َغت ٍؾوابع یصلج٣ا

∑ -xt-j+1+εt∆xt = ρxt-1الىمىطط الغاب٘: صون زابذ وصون اججاه                 ∅  
 
   ∆ 

∑ -xt = ρxt-1∆م٘ زابذ وصون اججاه                  الىمىطط الخامـ: ∅ 
 
   ∆xt-j+1+c+εt  

∑ -ρxt-1م٘ زابذ و اججاه                   الىمىطط الؿاصؽ: ∅ 
 
   ∆xt-j+1+c+bt+εtxt=∆ 

٣ت ممازلت لال  زخباع ًجغي الا  م٨ً جدضًض ال٣ُمت  زخباع بٍُغ  pالؿاب٤، ٚحر ؤن الجضاو٫ ؤلاخهاثُت مسخلٟت، ٍو

، ًخم p، وبٗض طل٪، اهُال٢ا مً ٢ُمت ٦بحرة بما ٨ًٟي لل٣ُمت Schwarzؤو مُٗاع   Akaikeمً زال٫ مُٗاع 

ا.  pبلى ٚاًت ؤن ٩ًىن مٗامل  p-2ٞترة جإزحر، بياٞت الى p-1ج٣ضًغ همىطط   مٗىٍى

 (Cointegrationزن )لمػجا للجهاما اثاخخباز  وؤَم ثطاطیاؤ زقع زاهُا:

ؿخسضم في طل٪  ازخباع ًخم بظغاء  لت اإلاضي بحن اإلاخٛحراث، َو الخضوص للخ٩امل اإلاكتر٥ للخد٤٣ مً ٖال٢ت ٍَى

ٗخبر جدلُل الخ٩امل اإلاكتر٥ اإلاكتر٥ F-TEST ازخباع ي ألاصواث اإلاهمت ٖىض صعاؾت الٗال٢اث بحن ؤخض، َو

ل، ًٞال ًٖ طل٪ ٞاهه ٌؿاٖض ٖلى جدضًض مؿخىي ا لخىاػن بحن اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٖلى اإلاضي الٍُى

 البُاهاث ٚحر اإلاؿخ٣غة وجل٪ التي جدؿم باالؾخ٣غاع.

 ن بُاهاث الؿالؾل الؼمىُت ٢ض ج٩ىن ٚحر مؿخ٣غة بطا ما ؤزظث ٧ل خضة، ول٨نها ج٩ىن مؿخ٣غةبوبٗباعة ؤزغي 

ت. لت ألا  ٦مجمٖى ت اإلاخٛحراث حٗض مُٟضة في الخيبا ب٣ُم اإلاخٛحر الخاب٘  ظلومشل هظه الٗال٢ت ٍَى بحن مجمٖى
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ٗض الخ٩امل اإلاكتر٥ هى اإلاغخلت اإلاخ٣ضمت مً همىطط جصخُذ  ت مً اإلاخٛحراث الخىيُدُت، َو بضاللت مجمٖى

 Error Correction Model (ECM).)1الخُإ   

لت  The Bound Testing Approachالخضوص  ازخباع ًخم بظغاء  للخ٩امل اإلاكتر٥ للخد٤٣ مً وظىص ٖال٢ت ٍَى

هىا٥ مخٛحران ًخهٟان بسانُت الخ٩امل اإلاكتر٥ ٞان الٗال٢ت بُنهما ج٩ىن اإلاضي بحن اإلاخٛحراث، ٞلى ؤن 

م ًٖ بم٩اهُت وظىص اهدغاٞاث ظلمخجهت لىي٘ الخىاػن في ألا  ل، بالٚغ  ظلًٖ هظا الاججاه في ألا  الٍُى

 ال٣هحر.

 لمجمزلت ٞي:ا٢ي والباٞي الاهدغاٞاث ه طهؽ جه٦ٗو 

µt =Yt-b-aXt، 0ما:صٖهجىاػن  ي٘و ٞي ون ی٦ ماّلها نٞة ٤َ،لمها طاله ٣ٞاو  =µt، صمٖ ي٘و ٞي ون ی٦و 

، ه٣ى٫ ًٖ هاجحن (Yt،Xtهه ٖىض وظىص ؾلؿلخحن ػمىِخحن )ؤؤلاقاعة بلى   وججضع  µt≠   0ما:  صٖه واػن لجا

حن:نالؿلؿلخحن بُ  هما ج٩امل مكتر٥ بطا جم الخد٤٣ مً قَغ

 ؛dالخ٩امل عجبت هٟـ مً ٖكىاثُا اججاها بطا جًمىذ -

 .ؤ٢ل ج٩امل عجبت طاث ؾلؿلت ٖلى بالخهى٫  حؿمذ للؿلؿلخحن زُُت وجىلُٟت -

 اث الخ٩امل اإلاكتر٥ ما ًلي:ازخباع و جخًمً 

 ن:خلجیعٖلى مع یمطي لوا Engle et Granger 1987ز خجباب -1

حن، ب ازخباع  1-1 ن ٩ًىها مخ٩املخحن مً هٟـ الضعظت، وبطا لم ًخد٤٣ الكٍغ إصعظت الخ٩امل بحن اإلاخٛحًر

 ؤن الؿلؿلخحن ال جد٣٣ان زانُت الخ٩امل اإلاكتر٥.ٞهظا ال ٌٗجي 

لت  1-2 لت اإلاضي، ٞةطا ٧ان الكٍغ الًغوعي مد٣٣ا، ٖىضثظ ًيبغي ج٣ضًغ الٗال٢ت الٍُى ج٣ضًغ الٗال٢ت ٍَى

٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي الٗاصًت   Yt= α0 + α1 Xt +εtاإلاضي  ً بٍُغ ٢بى٫  ؤظلومً  OLSبحن اإلاخٛحًر

 .t =  Yt −  ̂1 Xt −  ̂0̂ ٖال٢ت الخ٩امل اإلاكتر٥، ًيبغي ؤن ج٩ىن ؾلؿلت بىاقي الخ٣ضًغ مؿخ٣غةخُض:   .

 :Johansen Et Juselius 1990و   Johansem 1988اخخباز -2

ا ٌٗخمض ٖلى ال٣ُم الظاجُت ازخباع   JOHANSEM ,1988لخدضًض ٖضص ٖال٢اث الخ٩امل اإلاكتر٥، ا٢ترح 

ت ًخم   خؿابها مً زال٫ ال٣ُام بسُىجحن هما:إلاهٟٞى

ً:٢ي  والبن امن زهیبب خؾا لى:وألالخوىة ا  مً زال٫ جىُٟظ اهدضاٍع

 الاهدداز ألاول:

ΔYt=  Â0+ Â1ΔYt–1 + Â2ΔYt–2 +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +Â pΔYt–p + µt 

                                                           
 . 186  ٖلي ٖبض الؼهغة خؿً، ٖبض الل٠ُُ خؿً قىمان، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م:1
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 الاهدداز الثاوي:

Yt–1 =  Ẫ0  + Ẫ1ΔYt–1 + Ẫ2ΔYt–2 +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ + ẪpΔYt–p + vt 

 

Yt= 

[
 
 
 
 
    
    
 
 
    ]

 
 
 
 

 

ت البىاقي طاث بٗض vt و µt   خُض  هى ٖضص اإلاكاهضاث. nهى ٖضص اإلاخٛحراث و k(k,n ),هي مهٟٞى

 الخوىة الثاهُت:•    

ت للخباًً اإلاكتر٥  ت التي حؿمذ بدؿاب ال٣ُم الظاجُت، وطل٪ مً زال٫ خؿاب ؤعبٗت مهٟٞى خؿاب اإلاهٟٞى

 vt و µt   ( اهُال٢ا مً البىاقيk,kطاث البٗض )

∑̂µµ= (1/n)∑         
   ∑ ̂µѴ=(1/n) ∑      

    

∑̂ѴѴ= (1/n) ∑                                                               
   ∑̂Ѵµ=(1/n) ∑      

    

ت طاث البٗض ) ٣ت الخالُت ،(k,kومً زم ًخم اؾخسغاط ال٣ُم الظاجُت للمهٟٞى  :والتي ًخم خؿابها بالٍُغ

:∑̂µµ ∑̂ѴѴ∑̂µѴ∑̂Ѵµ =M 

 وهما: ن،یعزجبام بظغاء ا٦مایج

  Test TraceَλTrace  زسألا اخخباز  -

∑ λTrace= nإلخناثیت:ب اخؾام یج ،لؾاب٣تاجیت طالم ال٣ین اماهُال٢ا    (    ) 
      

 ٖضص اإلاكاهضاث؛ n م٘

ت؛     ال٣ُمت الظاجُت ع٢م للمهٟٞى

 ièmeٖضص اإلاخٛحراث؛ 

 r.ت  عجبت اإلاهٟٞى

مجضوال بمؿاٖضة ٖملُت مدا٧اة م٣ضمت مً َٝغ  X2 هظه ؤلاخهاثُت ٢اهىن اخخما٫ مكابه ٫وجدب٘ 

Johansen et juselius   1990. 
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ٗمل   مً زال٫ اؾدبٗاص الٟغيُاث البضًلت: Johansen  ازخباعَو

 ٞت ولمنٟا  جبتعπ 0وي جؾا (0  =r  ؤي،)0  =r0ص  : يr >:H1:، ىٞم عجبطاH0، عوعلما میج 

 ؛H0ى ٞع میج صو٫،لظاٞي عوءةلم٣ا ظتعلخا ل٣یمتا نم جماما ع٦بؤ  λTraceث٦اه بطا لي(والما عالزجباالىب

 ٞتولمنٟا جبتع  π 1 (1وي جؾا =(r،   1ؤي  =r : H0ص  ي r >1 :H1،  ىٞم عجبطا  H0 ًخم اإلاغوع 

 ؛ليوالما زخباع بلى الا 

 ٞتولمنٟاجبتع π 2 ( 2وي جؾا =(r،  1ؤي  =r : H02ص ي   r >:H1،  ى ٞم عجبطا H0 ًخم اإلاغوع 

 ، الخ..ليوالما زخباع بلى الا 

 k rالٟغيُت صي k r = : H0− 1يیت علٟع ازجبام اجو،ؤلاظغاءههایت  ٞي H0لمزجلٟت ث ايیاعلٟى اٞص عبٗ بطا،

= : H1   ٌ ت H0وجم ٞع اإلاخٛحراث وال جىظض ٖال٢ت ج٩امل مكتر٥ باٖخباع ظمُ٘  = k r، وه٨ظا ٞان عجبت اإلاهٟٞى

 . I(0ؤي ) 0مً الغجبت 

 ؤلاخهاثُت ٫زالنىمٍیٗو (λmax) العظمى:جیت ذالاللیمتزاخجباا -

λmax=−n Log(1 − λr+1), r = 0,1,2… 

خم بظغاء الا  ٣ت الدؿلؿلُت اإلا٣ضمت مً زال٫ اؾدبٗاص الٟغيُت البضًلت، وفي خالت حٗاعى  زخباع ٍو بىٟـ الٍُغ

 .زغألا ازخباع (، ًخم جًُٟل زغًٍ )ال٣ُمت الظاجُت وألازخباع الا 

ٖال٢ت  ازخباع اث الخ٩امل اإلاكتر٥، ًالخٔ اقتراَها ؤن ج٩ىن الؿالؾل الؼمىُت اإلاغاص ازخباع ومً زال٫ ٖغى 

اتها ألانلُت، ما ًدض مً اؾخسضام هظه  الخ٩امل اإلاكتر٥ بُنها مخ٩املت مً هٟـ الضعظت وفي ٚحر مؿخٍى

 اث.زخباع الا 

 بضًل ٦مىهج للخ٩امل اإلاكتر٥ ًخمشل في همىطط الاهدضاع الظاحي لإلبُاء الؼمجي اإلاىػٕ  ازخباع ل٨ً هىا٥ 

.ARDL 

في الدزاطاث ARDL همىذج الاهدداز الراحي لإلبواء الصمني اإلاىشع  مصاًا اطخخدام مىهجُت :اإلاولب الثاوي

 الخوبُلُت 

عهت بٛحره مً ؤؾالُب الخ٩امل اإلاكتر٥ ا( مARDL٣وػٕ )لمامهي ػلء ااٍجي لإلبطالهدضاع االا ًخمحز همىطط

٣ضم ظملت مً اإلاؼاًا واإلاىاٞ٘ للباخشحن، ؤهمها:  1الخ٣لُضًت، بالٗضًض مً الخهاثو ٍو

                                                           
ؤَغوخت  -صعاؾت ٢ُاؾُت-(، الى٣ٟاث الٗامت وؤزغها ٖلى الىمى الا٢خهاصي في ْل ؤلانالخاث الا٢خهاصًت الغاهىت خالت الجؼاثغ2019ٖمحر خمت)1

لىم الدؿُحر، ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت، م م: ص٦خىعاه، ٧لُت الٗ  .158-157لىم الا٢خهاصًت ٖو
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( ال جخُلب الاٞتراى الخ٣ُُضي ARDLزالٞا لٛحرها مً ج٣ىُاث الخ٩امل اإلاكتر٦ت الخ٣لُضًت،  ٞان مىهجُت )

الضعاؾت مخ٩املت مً هٟـ الضعظت، بط ًم٨ً جُب٤ُ هظه  بان ج٩ىن الؿالؾل الؼمىُت لجمُ٘ اإلاخٛحراث ٢ُض

اتها   ؤو مخ٩املت مً الضعظت ألاولي I(0)اإلاىهجُت بهٝغ الىٓغ ًٖ ما بطا ٧اهذ اإلاخٛحراث مخ٩املت ٖىض مؿخٍى

I(1)  كتٍر ؤن الج٩ىن هىا٥ مخٛحراث مؿخ٣غة مً الضعظت الشاهُت  ؤو عجبت ؤٖلى؛I(2) ؤو زلُِ الازىحن، َو

مىهجُت ؤ٦ثر  ARDL ازخباعفي خحن ؤن ج٣ىُاث الخ٩امل اإلاكتر٥ ألازغي خؿاؾت لدجم الُٗىت، ٞان  -

 ٢30ىة وؿبُا في الُٗىاث الهٛحرة واإلادضوصة، وحُٗي هخاثج ؤًٞل في الضعاؾاث التي حؿخسضم مابحن 

 مكاهضة؛ 80بلى 

واإلاضي   اإلاضي ال٣هحر ؤؾالُب الخ٩امل اإلاكتر٥ الخ٣لُضًت حٗمل ٖلى ج٣ضًغ الٗال٢ت في ٧ل مً -

ت مً اإلاٗاصالث، ٞ ل في ؾُا١ هٓام ؤو مجمٖى جم٨ً مً ج٣ضًغ الٗال٢ت  ARDLن مىهجُت ةالٍُى

لت ألا  ظل٢هحرة ألا  ٍى ة، مما ٌؿهل الخُب٤ُ خضا، ٞهي حؿدىض بلى بَاع اإلاٗاصلت الى خضافي ؤن و  ظلَو

 والخٟؿحر؛

زظ ٖضص ٧افي مً ٞتراث ؤلابُاء ؤبَاع همظظت مً الٗام بلى الخام مً زال٫  ARDLًُب٤ همىطط  -

هدضاعاث بٛغى الخهى٫ ٖلى مً ؤلا  k(p+1)للخهى٫ ٖلى ٖملُت جىلُض البُاهاث، وهى ٣ًضع ٖضص 

ٖضص  kهي ؤ٢ص ى ٞترة ببُاء ًم٨ً ؤن حؿخسضم و  pَى٫ ٞترة ؤلابُاء اإلاشلى ل٩ل مخٛحر، خُض 

 SBC، AIC، RBCالىمىطط، ًخم جدضًض همىطط ٖلى ؤؾاؽ مٗاًحر مسخلٟت مشل اإلاخٛحراث الضازلت في 

HQC ؛ 

ٖاصة ما جىاظه ؤؾالُب الخ٩امل اإلاكتر٦ت الخ٣لُضًت مك٩لت الىمى الضازلي، في خحن اهه يمً مىهجُت  -

ARDL ت وال٣ًاء ٖلى اإلاكا٧ل التي ٢ض جيك بؿب  إًم٨ً الخمُحز بحن اإلاخٛحراث الخابٗت والخٟؿحًر

حٗض  ARDLوظىص الاعجباٍ الظاحي والىمى الضازلي، وبالخالي ٞان الىخاثج التي جدهل مً ج٣ضًغ همىطط 

حر مخدحزة؛  هخاثج ٦ٟاة ٚو

٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي الٗاصًت  ARDLهمىطط  - ًم٨ً مً ج٣ضًغ ٖال٢ت الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخسضام ٍَغ

م٨ً ؤًًا مً جمش ُل همىطط جصخُذ الخُى، وهظا الىمىطط بمجغص جدضًض جغجِب جإزغ الىمىطط، ٍو

ًم في هٟـ الى٢ذ الخٗضًالث مً  ل، ٍو لخصخُذ الخُإ ًم٨ً مً ج٣ضًغ الٗال٢ت ٖلى اإلاضي الٍُى

ل. ظلال٣هحر بلى ألا  ظلألا  ل صون ٣ٞضان اإلاٗلىماث ٖلى اإلاضي الٍُى  الٍُى
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الجباًت العادًت على الىاجج الداخلي الخام في الجصاثس خالل  زس أل جلدًس الىمىذج اللُاس ي: اإلاولب الثالث

 (ARDLباطخخدام هماذج الاهدداز الراحي للفجىاث الصمىُت اإلاىشعت واإلاخباهئت ) 1990/2017الفترة 

خماص ٖليها في الضعاؾت ال٣ُاؾُت سأ الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى  زغ بٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاىهجُت التي ؾِخم الٖا

ت الا٢خهاص ٠ باإلاخٛحراث باإلياٞت بلى صعاؾت اؾخ٣غاٍع ي في الجؼاثغ، ًخم جىن٠ُ الىمىطط الا٢خهاصي والخٍٗغ

 وج٩امل الؿالؾل الؼمىُت للمخٛحراث مدل الضعاؾت.

 ؤوال: ؿُاغت الىمىذج الاكخـادي

 مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ الى:

ف الىمىذج  -1  :حعٍس

 Pesaran, et alاإلا٣ترح مً ٢بل ARDL  اإلاخباَئت اإلاىػٖتلظاحي للٟجىاث وؿخسضم همىطط الاهدضاع ا

إزظ همىطط (1997-2001) خباع، وجخىػٕ اإلاخٛحراث  Lagالٟاع١ الؼمجي لخباَا الٟجىة  ARDL، ٍو بٗحن الٖا

ت ٖلى ٞتراث ػمىُت ًضمجها الىمىطط  في ٖضص مً ؤلابُاءاث اإلاىػٖت في خضوص )مٗلماث(  ARDLالخٟؿحًر

ت، خُض ضص اإلاخٛحراث الخٟؿحًر حؿخٛغ١ الٗىامل الا٢خهاصًت اإلاٟؿغة ٢ُض الضعاؾت مضة ػمىُت للخإزحر  جخىا٤ٞ ٖو

ل،  ظلٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ مخىػٖت بحن ألا  ٨خب الىمىطط  ،ARDL ازخباعوبالخالي ًم٨ً جُب٤ُ ال٣هحر والٍُى ٍو

 الخالي:ٖلى الك٩ل 

         ∑          ∑         

 

   

 

   

 

                      

 خُث:

 : ٌكحر بلى الٟغو١ مً الضعظت ألاولى؛

p,q لى لٟتراث ؤلابُاء الؼمجي للمخٛحر الخاب٘ واإلاؿخ٣ل للىمىطط؛  : الخض ألٖا

 )همىطط جصخُذ الخُإ(؛ ظلألا مٗامالث الٗال٢ت ٢هحرة : 0-2  

لت ألا :       .ظلمٗامالث الٗال٢ت ٍَى

ٗخمض  ٖلى بخهاثُت ِٞكغ، لخدضًض الٗال٢ت الخ٩املُت للمخٛحر الخاب٘ واإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت في ARDL ازخباعَو

ل وال٣هحر في هٟـ اإلاٗاصلت، باإلياٞت بلى جدضًض حجم جإزحر ٧ل مً اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت ٖلى   اإلاضًحن الٍُى

 الخُىاث الخالُت: بةجبإاإلاخٛحر الخاب٘، وجخلخو هظه اإلاىهجُت 

  ت ازخباع  الؿالؾل الؼمىُت؛ اؾخ٣غاٍع

  الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخسضام مىهج  ازخباعTest of Bounds؛ 

  ل باؾخسضام همىطط  ظلج٣ضًغ همىطط ألا  ؛ARDLالٍُى



 2017-1990خالل الفترة دزاطت ؤزس الجباًت العادًت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس : الفـل السابع

 

 154 

 الاؾخ٣غاع اله٨ُلي للمٗلماث.  ازخباع 

 :بىاء الىمىذج  -2

الىمىطط هى ج٣ضًم ؤو ٖغى مبؿِ للىيُٗت اإلا٣ٗضة التي ٖاصة ج٩ىن ٖليها الٓاهغة في الُبُٗت، 

ال٢اث الخإزحر اإلاخباص٫ بُنها، ٨ٗـ الٗىانغ ألاؾاؾُت التي جخد٨م في الٓاهغة اإلاضعوؾت ٖو ؤي صعاؾت  وهَى

ت بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت واإلاخٛحرة الخابٗت، وؾىداو٫ مً زال٫ صعاؾدىا جٟؿحر الخٛحراث  الٗال٢اث الخٟؿحًر

ولخ٣ُل خالت الالججاوـ اؾخسضمىا الىمىطط ، الجباًت العادًتمً زال٫ الىاجج الداخلي الخام الخانلت في

خمي، ٦ما ًلي: اٍع  اللٚى

LPIBt=f(LRECt)………………(1) 

 خُث:

LPIBخم الىاجج الضازلي الخام؛ اٍع  : لٚى

LRECخم الجباًت الٗاصًت؛ اٍع  : لٚى

لُه ٞان مخٛحر الىمى الا٢خهاصي هى اإلاخٛحر الخاب٘ في الضعاؾت الخُب٣ُُت والجباًت الٗاصًت هى  اإلاخٛحر اإلاؿخ٣غ ٖو

م٘ الخٗبحر بيؿب الىاجج الضازلي الخام مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ٧ىن ٌٗخبر مً ؤهم اإلااقغاث التي ح٨ٗـ 

 الخالت الا٢خهاصًت للبلض.

ل ؾٝى وؿخسضم همىطط الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت 1ولخ٣ضًغ الٗال٢ت ) ( في اإلاضي الٍُى

الخضوص للخ٩امل اإلاكتر٥ بٌٛ الىٓغ  ازخباع ػ بةم٩اهُت جُب٤ُ مىهجُت ، والتي جمخاARDL اإلاىػٖت اإلاخباَئت

(، ومىه مٗاصلت الىمىطط ال٣اٖضي هي 1( ؤو الضعظت )0ٖما بطا ٧اهذ اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت مخ٩املت مً الضعظت )

 ٖلى الىدى الخالي:

LPIBt=b0+b1*LRECt 

ت مخغحراث الدزاطت  زاهُا: دزاطت اطخلساٍز

 اؾخ٣غاع مخٛحراث الضعاؾت مً زال٫ اإلاغاخل الخالُت:ًخم صعاؾت 

 :حرز الىخدة اخخباز  -1

ت وصعظت  01والجضو٫ ع٢م  ،I(1)ؤو  I(0)ًجب ؤن ج٩ىن صعظت ج٩امال إلاخٛحراث بما  ًبحن صعظت اؾخ٣غاٍع

خماص ٖلى  ، ووظضها ؤن ٧ل اإلاخٛحراث Phillips-Perronازخباعج٩امل الؿالؾل الؼمىُت مدل الضعاؾت بااٖل

 ً الضعظت ألاولى ؤو ٖىض اإلاؿخىي.مخ٩املت بما م
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ت الظالطل الصمىُت ) اخخباز   :(4-4جدول )ال  (Phillips-Perron اخخبازاطخلساٍز

خماص ٖلى مسغظاث اإلاـدز  Eviews 10: مً بٖضاص الباخض بااٖل

 

 :للىمىذج فتراث ؤلابواء اإلاثلى اخخُاز  -2

( هى الىمىطط ألامشل ٦ما هى مىضر في 0،1جم جدضًض ٞتراث الخباَا، وجبحن ؤن الىمىطط ) AICاٖخماصا ٖلى 

 :الك٩ل الخالي

 اإلاثلى ؤلابواءفتراث  اخخباز (: هخاثج 3-4ؼيل )ال

 
 Eviews 10  : مسغظاثاإلاـدز

 

 

 

 

الظلظلت 

 الصمىُت

اللساز 

 )السجبت(

 الفسق ألاول  اإلاظخىي 

زابذ 

 فلى

زابذ 

 واججاٍ
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(0.00) 

-2.25 

(0.44) 

4.24 

(1.00) 

-3.74 

(0.01) 

-5.46 

(0.00) 

-2.37 

(0.02) 

LREC I(1) 
-1.87 

(0.33) 

-2.32 

(0.40) 

5.26 

(1.00) 

-4.07 

(0.00) 

-4.07 

(0.02) 

-2.30 

(0.02) 



 2017-1990خالل الفترة دزاطت ؤزس الجباًت العادًت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس : الفـل السابع

 

 156 

 :(Bounds Test)الخيامل اإلاؼترن باطخعمال مىهج الخدود اخخباز  -3

 Bounds)الخضوص  ازخباع الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخٗما٫ مىهجُت  ازخباع ؤصهاه هخاثج  02ًبحن الجضو٫ ع٢م 

Test)  وحكحر الىخاثج بلى ؤن ال٣ُمت اإلادؿىبت لـ F-statistic مً ال٣ُم الخغظت للخض ألاصوى ٖىض مٗٓم ؤ٦بر

اث  ٌ ٞغيُت الٗضم التي جىو ٖلى ٖضم وظىص ٖال٢ت ج٩امل مكتر٥ بحن اإلاخٛحراث، مؿخٍى ت، ومىه هٞغ اإلاٗىٍى

لت ألا  ٗجي طل٪ وظىص ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى  بحن مٗض٫ الىمى والجباًت الٗاصًت. ظلَو

 (Bounds Test)الخدود اخخباز (: هخاثج 5-4جدول)ال

 
 Eviews 10  مسغظاث  :اإلاـدز

 

 :حىدة الىمىذج اخخباز  -4

لت ألا  ٢ARDL(1,0)بل اٖخماص الىمىطط  ٍى ًيبغي الخإ٦ض مً ظىصة ؤصاء  ظلفي ج٣ضًغ آلازاع ٢هحرة َو

 :اث الخالُتزخباع هظا الىمىطط، وطل٪ زال٫ اؾخسضام الا 

صعاؾت مضي ظىصة الىمىطط ال بض مً م٣اعهت ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت باإلا٣ضعة مً  ؤظلمً حىدة الىمىذج:  4-1

 زال٫ الك٩ل الخالي:
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 (: اللُم الخلُلُت واإلالدزة والبىاقي )حىدة الىمىذج(4-4ؼيل )ال

 
  Eviews 10     : مسغظاثاإلاـدز

ج٣اعب ال٣ُم اإلا٣ضعة مً ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت مما ٌكحر لجىصة الىمىطط اإلا٣ضع،  ًالخٔمً زال٫ الك٩ل 

خماص ٖلُه في جٟؿحر وجدلُل الىخاثج  لظا ًم٨ً الٖا

 للبىاقي:الخىشَع الوبُعي  4-2

ت   زخباع ٞىظض ؤن هدُجت الا  ،JarqueBeraللخد٤٣ مً قٍغ الخىػَ٘ الُبُعي وؿخسضم  ٧اهذ ٚحر مٗىٍى

(α>0.05وهى ما ًضٖم ان البىاقي ًسًٗىن للخىػَ٘ الُبُعي، ومً زال٫ ٢ُمت )  J-B=1.32مً ؤ٢ل χ2=5.99 

 ٦ما هى مىضر في الك٩ل الخالي: بىاقي الىمىطط جسً٘ للخىػَ٘ الُبُعي، ؤنوهى ماًا٦ض 

 (: الخىشَع الوبُعي للبىاقي5-4ؼيل )ال

 
  Eviews 10  : مسغظاثاإلاـدز
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اث الاعجباٍ الظاحي زخباع للخإ٦ض مً ٖضم وظىص اعجباٍ طاحي هلجإ ال الازجبان الراحي لألخواء:  اخخباز   -5

(Autocorrelation, Breusch-godfreycorrelation LM test،)  مىضر في الك٩ل الخالي:٦ما هى 

 الازجبان الراحي لألخواء اخخباز (: هخاثج 6-4جدول)ال

 

 
 Eviews 10 : مسغظاثاإلاـدز

مضة صازل مجا٫ الش٣ت وبخهاثُت الا  ًالخٔ 03مً زال٫ الجضو٫ ع٢م  ٚحر  Q-Star زخباعؤن ظمُ٘ ألٖا

ت،وخؿب  ت بٗضم وظىص وبالخالي ه٣بل  0.05ؤ٦برمً Prob chi-square ٞةن  LM testمٗىٍى الٟغيُت الهٍٟغ

 اعجباٍ طاحي.
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اإلاىضر في الجضو٫  زخباع لل٨ك٠ ًٖ ٖضم زباث الخباًً وؿخسضم الا عدم زباث الخباًً:  اخخباز   -6

 الخالي:

 عدم زباث الخباًً اخخباز (: هخاثج 7-4جدول )ال

 
 Eviews 10 : مسغظاثاإلاـدز

 

ت، وبالخالي  Fؤنما ٌٗجي  0.05مً ؤ٦بر Prob F ٞان  زخباع خؿب هظا الا  ه٣بل الٟغيُت لِؿذ مٗىٍى

ت بٗضم زباث الخباًً.  الهٍٟغ

ت: اخخباز   -7  الاطخلساٍز

 ؤخضل٩ي هخإ٦ض مً زلى البُاهاث اإلاؿخسضمت مً وظىص ؤي حٛحراث ه٩ُلُت ٞيها البض مً اؾخسضام  

 :اث اإلاىضخت في الك٩ل الخاليزخباع الا 
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ت الىمىذج اخخباز (: هخاثج 6-4ؼيل )ال  بطخلساٍز

 
 Eviews 10 : مسغظاثاإلاـدز

صازل الخضوص الخغظت  CUSUM of Squares Testو ،CUSUM Testمً بما ؤن الخمشُل البُاوي في ٧ل 

ت الىمىطط ،0.05ٖىض مؿخىي   .ه٣بل باؾخ٣غاٍع
 

ل باطخعمال همىذج  حلفي ألا  زس زالثا: جلدًس ألا  ARDLاللـحر والوٍى

 الٗال٢ت ٦ما ًلي:ًم٨ً جىيُذ 

  اللـحر: حلعالكت ألا 

ال٣هحر، وهى  ظلؤن الجباًت الٗاصًت ال جازغ في الىاجج الضازلي الخام في ألا  01ًىضر اإلالخ٤ ع٢م 

عي ٌٗخمض ٖلى الجباًت البترولُت في جغا٦م مضازُله زانت في  ًيؿب بلى ؤن الا٢خهاص الجؼاثغي ا٢خهاص َع

 آلاظا٫ ال٣هحرة.
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بحن الىاجج الضازلي الخام والجباًت  ظلؤن هىا٥ ٖال٢ت صًىام٨ُُت ٢هحرة ألا  ٦ما ؤْهغث الىخاثج

، وهى (CointEq(-1)=-0.19)الٗاصًت وهظا عاظ٘ للخُإ اإلا٣ضع ؾالب ؤلاقاعة واإلاٗىىي بخهاثُا و٧اهذ ٢ُمخه 

٣ًِـ وؿبت ازخال٫ الخىاػن في اإلاخٛحر الخاب٘ التي ًم٨ً جصخُدها مً ٞترة ػمىُت سأزغي، وؤلاقاعة الؿالبت 

لت اإلاضي بحن اإلاخٛحراث.   جضٖم وظىص ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

  ل: حلعالكت ألا  الوٍى

ل، ؤي ؤن هىا٥ الُ ظلؤن الجباًت الٗاصًت جازغ في الىاجج الضازلي الخام في ألا  02ًىضر اإلالخ٤ ع٢م  ٍى

جإزحر اًجابي ومٗىىي بخهاثُا للجباًت الٗاصًت ٖلى الىاجج الضازلي الخام خُض ٧لما اعجٟٗذ الجباًت الٗاصًت 

ت الا٢خهاصًت التي جُٟض  0.69ة اعجٟ٘ حجم الىاجج الضازلي الخام بـ ؤخضبىخضة و  وخضة وهى ما ًخىا٤ٞ والىٍٓغ

 ث الجباًت الٗاصًت ؤصي طل٪ بلى اعجٟإ الىاجج الضازلي الخام.ؤهه ٧لما اعجٟٗذ مضازُل البالص مً بًغاصا

 اللـحر ومعلمت جصخُذ الخوإ حل(: هخاثج جلدًس معلماث ألا 8-4) جدول ال

 
 Eviews 10 : مسغظاثاإلاـدز
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ل حل(: هخاثج جلدًس معلماث ألا 9-4) جدول ال  الوٍى

 
 Eviews 10 : مسغظاثاإلاـدز
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 خاجمت الفـل:

واهُال٢ا مً ٧ىن الىمى الا٢خهاصي هى مُمذ ٧ل الخ٩ىماث والضو٫ سأهه مغاصٝ للدكُٛل وجىػَ٘ الثرواث، 

 ٞان الجؼاثغ و٦ٛحرها مً الضو٫ حؿعى لخد٣ُ٣ه وجًمُىه في ؤهضاٝ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت.

ل٨ً م٘ الخُىعاث خُض قهضث الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال٫ ٖضة جدىالث ا٢خهاصًت، باهتهاظها الىٓام الاقترا٧ي، 

صٞٗذ بلى  ،التي هؼث الا٢خهاص الجؼاثغي  1986ؤػمت اجهُاع ؤؾٗاع البترو٫  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت زانت

 ال٣ُام بٗضة بنالخاث ا٢خهاصًت.

وبم٣اعهت ماجم بهٟا٢ه بالىمى الا٢خهاصي اإلاد٤٣ هجض هظا ألازحر مدضوصا لٗضة ؤؾباب لٗل ؤهمها جٟص ي 

ً ؾىاء ؤ٧اهى الٟؿاص وؾُُغجه ٖلى الا٢ جي، باإلياٞت للبحرو٢غاَُت التي جٓل ٖاث٣ا ؤمام اإلاؿدشمٍغ خهاص الَى

 مدلُحن ؤو ؤظاهب .

ولخخم٨ً الجؼاثغ مً بٗض همىها الا٢خهاصي، البض مً ال٣ُام بخعجُل ؤلانالخاث اله٩ُلُت وال٣ُاٖاث البضًلت 

غ ألاؾٗاع والخجاعة الخاعظُت م٘ ال٣ُام بةنالح ال٣ُإ اإلاالي  ل٣ُإ اإلادغو٢اث )الؿُاخت، الؼعاٖت..( م٘ جدٍغ

 وصٖم وحصجُ٘ ال٣ُإ الخام.

اث الغابُت بحن الجباًت والىمى الا٢خهاصي ومىهجُت الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخسضام  مً زال٫ ٖغى ؤهم الىٍٓغ

التي  في ٢ُاؽ الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ARDLهمىطط الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاخباَئت 

ؤنبدذ قاجٗت في الؿىىاث ألازحرة بٟٗل ما جمحز به مً زهاثو ومؼاًا م٣اعهت م٘ ٚحرها مً هماطط الخ٩امل 

 اإلاكتر٥ الخ٣لُضًت.

وطل٪ بٗض  2017-1990الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي للٟترة  ؤزغ في صعاؾت  ARDLجُب٤ُ مىهجُت  ٖبر 

ت الؿالؾل الؼمىُت للمخٛحراث ٞخدهلىا ٖلى ؾالؾل مؿخ٣غة، ومىه ًم٨ً ج٣ضًغ همىطط  صعاؾت اؾخ٣غاٍع

ARDL لت ألا  ازخباع ، ٦ما بحن الجباًت والىمى  ظلمىهج الخضوص للخ٩امل اإلاكتر٥ مً وظىص ٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

 هاصي.الا٢خ
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ؾُٗا وعاء اٖخماص الجؼاثغ ٖلى الجباًت البترولُت ٦مهضع ؤو٫ إلًغاصاث الضولت، ٢امذ بةنالح  قامل 

بي ؾىت  ٘ مغصوصًت  ؤظل، مً 1992لىٓامها الًٍغ بت صوعا ا٢خهاصًا واظخماُٖا ًم٨نها مً ٞع بُٖاء الًٍغ

في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي اإلاؿاهمت  ؤظلالجباًت الٗاصًت ومداولت بخاللها م٩ان الجباًت البترولُت مً 

٦هضٝ ٖام والخض مً الًٍٛى الخطخمُت والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي والخض مً البُالت 

 ٦هضٝ زام.

الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي، و٢بل  ؤزغ وبٗض صعاؾدىا وجدلُلىا إلق٩الُت اإلاىيٕى اإلاخمشلت في 

الجاهب الخُب٣ُي وؤلاظابت ٖلى الاق٩الُت اإلاُغوخت في بضاًت البدض، الخُغ١ بلى الىخاثج اإلاخىنل بليها في 

ت:  ؾىٗغى ملخو سأهم الىخاثج اإلاخىنل بليها في الشالزت الٟهى٫ الىٍٓغ

جىنلىا ؤن الًغاثب ا٢خُإ مالي ًضٞٗه ألاٞغاص ظبرا بلى الضولت صون م٣ابل مباقغ  ،في الٟهل ألاو٫ 

ل اإلاحزاهُت الٗامت م٘ الخُغ١ لخٗضص اإلاباصت التي جد٨م ٞغيها وؤن لها ٖضة ٢ىاٖض ٞىُت جىٓم ظباًتها.  لخمٍى

بت  مً خُض  ؤهضاٞها اإلاالُت، الا٢خهاصًت وحٗخبر  الؿُاؾت الجباثُت هي البىاء الىٓغي الظي جضوع خى٫ الًٍغ

ٗالت، بُت التي جسُُها  والاظخماُٖت، ل٩ي ج٩ىن ٦ٟإة ٞو بي ٞهى جغظمت ٞىُت للؿُاؾت الًٍغ ؤما الىٓام الًٍغ

٘ بلى مغخلت الخدهُل، م٘  ٩ىن طل٪ بضاًت مً الغبِ والدكَغ الضولت وجىٟظها مً جدهُل بًغاصاث مالُت ٍو

 ت.ؤلاقاعة ؤن ؤهضاٞها جُىعث بخُىع الضول

بلى  1992ؤما في الٟهل الشاوي ٞخٗغيىا للجباًت الٗاصًت وؤلانالخاث الا٢خهاصًت اإلاُب٣ت مىظ ؾىت 

مداولت بخال٫ الجباًت الٗاصًت م٩ان الجباًت البترولُت التي بُيذ مدضوصًتها  ؤظل، مً 2017ٚاًت ؾىت 

ل اإلاحزاهُت الٗمىمُت باإلياٞت بلى جؼ  اًض ؤلاهٟا١ الٗام للجؼاثغ وجغاظ٘ لهُمىت الجباًت البترولُت في جمٍى

 جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ الضولُت، ما ظٗلها ٖغيت للخ٣لباث الخانلت في ألاؾىا١ الٗاإلاُت البترولُت، ؤزغ اإلاضازُل 

 ن البترو٫ ٚحر مخجضص.ؤخخمُت ا٢خهاصًت زانت و و 

بت ٖلى ولٗل مً ؤهم ؤلانالخاث الجباثُت في الجؼاثغ هى اؾخدضار زالزت يغاثب ظضًضة وهي  الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث مً ألاالضزل ؤلاظمالي  ضالت، والًٍغ جامحن مىاعص مالُت والغؾم ٖلى  ؤظل٦ثر ويىخا ٖو

 حصجُ٘ اإلاىخجاث اإلادلُت وػٍاصة ؤلاًغاصاث اإلاالُت. ؤظلال٣ُمت اإلاًاٞت مً 

ل اإلاحزاهُت الٗمىمُت بال وهٓغا م مً مدضوصًتها، لألهمُت التي ج٨دؿيها الجباًت الٗاصًت في جمٍى ٚغ

بي  ،جىظب جُٟٗلها مً زال٫ الخض مً ٖىاث٣ها اصة الىعي الًٍغ بي والتهغب الجباجي، ٍػ ٦م٩اٞدت الٛل الًٍغ

 جبؿُِ ؤلاظغاءاث في ٖال٢ت اإلا٩ل٠ باإلصاعة الجباثُت. و لضي اإلا٩لٟحن 

ىمُت ٢مىا بخ٣ضًم بٌٗ اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت خى٫ الىمى الا٢خهاصي والخ ،وفي الٟهل الشالض

اث اإلاٟؿغة لٓاهغة الىمى الا٢خهاصي ٖبر مسخل٠ غى ؤهم الىٍٓغ اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت ٖلى   الا٢خهاصًت، ٖو
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ازخالٝ مباصئها وجهىعاتها، خُض اجطر ؤن اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت ؤولذ ؤهمُت ٦بحرة للىمى الا٢خهاصي اهُال٢ا 

ت زم الىُى٦الؾ٨ُُت ختى ت ال٨الؾ٨ُُت مغوعا بال٨ُجًز اث  مً الىٍٓغ اث  الخضًشت للىمى الا٢خهاصي )هٍٓغ الىٍٓغ

الىمى الضازلي(، ٞال٨الؾُ٪ اٖخبروه ٖملُت جغا٦مُت جدضر في الا٢خهاص جل٣اثُا صون خاظت لخضزل الضولت، 

و ًخدضص ٖلى ؤؾاؽ جل٪ اليؿبت مً  ،ن مٗض٫ الترا٦م الغؤؾمالي هى اإلادضص ألاؾاس ي للىمى الا٢خهاصيؤو 

٘ والتي ًخم  جىظيهها هدى اؾدشماعاث ظضًضة. ؤعباح اإلاكاَع

ت، ٣ٞض اهخم -ؤما همىطط هاعوص ت ال٨ُجًز صوماع  والظي ٌٗخبر ؤهم همىطط للىمى الا٢خهاصي ًدب٘ الىٍٓغ

جي مً زال٫ حٗبئت  بضعاؾت الىمى الا٢خهاصي والخإ٦ُض ٖلى صوع الاؾدشماعاث في جد٤ُ٣ مٗضالث الضزل الَى

 را٦م الغؤؾمالي(.اإلاضزغاث وجىظيهها هدى الاؾدشماعاث )الت

ت الىُى٦الؾ٨ُُت ٞتري ؤن ال٣ىة الضاٞٗت للىمى الا٢خهاصي ج٨مً في الخُىع الخ٨ىىلىجي ومضي  ؤما الىٍٓغ

 جىاؾ٣ه م٘ جغا٦م عؤؽ اإلاا٫.

 ،ً اث الخضًشت للىمى زال٫ الىه٠ الشاوي زماهِىاث ال٣غن الٗكٍغ جغي ؤن هىا٥ التي زم ْهغث الىٍٓغ

غ، جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ ؤعبٗت ٖىامل جازغ ٖلى الىمى  اجي، البدض والخٍُى الا٢خهاصي، ج٨مً في عؤؽ اإلاا٫ الٟحًز

 البكغي والاؾدشماع في الهُا٧ل ال٣اٖضًت. 

 باإلياٞت بلى جدلُل جُىع الىمى الا٢خهاصي في ْل ؤلانالخاث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ.

اث الغابُت بح ن الجباًت والىمى الا٢خهاصي، ؤما في الٟهل الغاب٘ ٧ان لؼاما ٖلُىا صعاؾت ؤهم الىٍٓغ

غى الجاهب الىٓغي للضعاؾت ال٣ُاؾُت واإلاخمشلت في مىهجُت الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخسضام همىطط الاهدضاع  ٖو

ت ARDLالظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاخباَئت  ، بٗضها ٢مىا بخُب٤ُ الجاهب الىٓغي مً زال٫ صعاؾت اؾخ٣غاٍع

ٞتراث ؤلابُاء اإلاشلى زم  ازخباع و   Bounds test الخضوص  ازخباع اإلاكتر٥ باإلاخٛحراث جخمخ٘ بسانُت الخ٩امل 

دو الىمىطط، و٢ض زلهذ الضعاؾت ال٣ُاؾُت بإجها م٣بىلت مً الىاخُت ؤلاخهاثُت  ج٣ضًغ الىمىطط ٞو

جي بىظىص ٖال٢ت في ألا  ل.  ظلومخُاب٣ت م٘ وا٢٘ الا٢خهاص الَى  الٍُى

 :الفسكُاث اخخباز هخاثج 

ن ؤلانالخاث الجباثُت ماػالذ بُٗضة ًٖ جد٤ُ٣ بخال٫ الجباًت إبُت ألاولى واإلاخٗل٣ت باليؿبت للٟغي

ٓهغ طل٪ ظلُا مً زال٫ ج٣ُُمىا للمغصوصًت اإلاالُت لإلنالح ، الٗاصًت م٩ان الجباًت البترولُت ٞهي صخُدت ٍو

 ه٣ٟاث الدؿُحر .الجباجي، الظي بحن هُمىت الجباًت البترولُت في محزاهُت الضولت وؤجها ال حُٛي ختى 

بي بال ؤن ب٣ُذ هُمىت  الًغاثب ٚحر مباقغة بهىعة ٦بحرة في   م مً بنالح الىٓام الًٍغ وطل٪ بالٚغ

بي، :الجباًت الٗاصًت، باإلياٞت بلى ٖضة ٖىاث٤، ؤهمها بي، التهغب الًٍغ ي٠ٗ ؤلاصاعة الجباثُت  الًِٛ الًٍغ

ضم مىا٦بتها للخٛحراث التي جدضر ٖلى مؿخىي ؤلام٩اه ت ؤو اإلااصًت مما ٨ٌٗـ ؾلبا ٖلى خهُلتها،ٖو  اث البكٍغ

٘ في الى٣ٟاث الٗامت، احؿإ الؿى١ اإلاىاػي ..الخ  .احؿإ ؤٞاث هضع اإلاا٫ الٗام والغقىة ما ػاص مً الٞغ
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اصة خهُلت الجباًت الٗاصًت  بلى ؤصث ن ؤلانالخاث الجباثُتإبواإلاخٗل٣ت  اهُتباليؿبت للٟغيُت الش ٍػ

ومً زاللها جُٟٗل ٖملُت الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ.ٞهي صخُدت وؿبُا ٧ىن الا٢خهاص الجؼاثغي اؾترظ٘ 

 .همىه بًٟل ؤلانالخاث الجباثُت التي خؿيذ مً ؤصاء اإلااقغاث ال٣ُاُٖت زاعط اإلادغو٢اث

حن ظلًت جازغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي ٩ًىم هاما في ألا ن الجباًت الٗاصإواإلاخٗل٣ت ب لشتباليؿبت للٟغيُت الشا

ل.  ال٣هحر و الٍُى

ُت ألاولى التي جىو ٖلى جإزحر الجباًت الٗاصًت في ألا  ال٣هحر،  ظللم ًخم بزباث صخت الٟغيُت الٟٖغ

ُت الشاهُت ٞهي صخُدت مشلما بُيخه الىخاثج الخُب٣ُُت بىظىص جإزحر اًجابي ومٗىىي في ا إلاضي ؤما الٟغيُت الٟٖغ

ل .  الٍُى

 الخىؿُاث:

بن جد٤ُ٣ الىخاثج التي جى٢ٗىاها في صعاؾدىا، ًب٣ى صاثما مغجبِ بمضي جُٟٗل الجباًت الٗاصًت و٦ُُٟت 

اصة في مٗض٫ الىمى  ٘ مً خهُلت الجباًت الٗاصًت وبالخالي الٍؼ حرها مً ؤلاظغاءاث التي حؿمذ بالٞغ حؿُحرها ٚو

 :الا٢خهاصي، وطل٪ مً زال٫

اصة خهُلتها؛  -  مداعبت ٧ل ؤهىإ ؤق٩ا٫ التهغب والٛل الجباجي التي جدى٫ صون ٍػ

 ٣ٖلىت ومخابٗت مىذ الامخُاػاث الخانت؛ -

جي؛ -  جسٌُٟ الىاعصاث وخماًت اإلاىخىط الَى

بُت جىؾُ٘ اؾخسضام هٓام اإلاٗلىماث الجباجي وعبُها بكب٨ت اإلاٗلىماث م٘  - ٖلى ؤلاصاعة الًٍغ

تمسخل٠ اإلاهالر   صٖمها بالٗىهغ البكغي ال٠٨ء والىؾاثل اإلااصًت لظل٪؛و  ؤلاصاٍع

٘ الخ٩ىمُت -  ؛جغقُض اؾخسضام الى٣ٟاث الٗامت في بصاعة اإلاكاَع

بت مً زال٫ قٗىع  - بي لضي اإلا٩لٟحن بها م٘ حُٛحر الظهىُاث اإلاٗاصًت للًٍغ ٘ الىعي الًٍغ ٞع

باء الٗام تمً زال٫ مسخل٠ اإلاىاًَ بالٗضالت وبخؿاؾهم بمضي ؤهمُت مؿاهتهم في جدمل ألٖا

الموؾاثل   ، بغامج الخٗلُم، الىضواث واإلالخ٣ُاث الٗلمُت؛ ؤلٖا

جىؾُ٘ ال٣اٖضة الجباثُت لًمان الخهُلت  ؤظليغوعة يبِ الا٢خهاص اإلاىاػي في الجؼاثغ مً  -

ل   ؛ٖلى اإلاضي الٍُى

ُت  - خباع ٖىض حٗضًل الًغاثب ؤو اؾخدضاثها ؤن ًخم جىؾُ٘ ألاٖو بُت البض مً ألازظ بٗحن الٖا الًٍغ

 بك٩ل ؤ٣ٞي ال ٖمىصي؛

بُت لخل الجزإ بحن اإلا٩لٟحن خضب - ار مدا٦م يمً الىٓام ال٣ًاجي مسخهت بال٣ًاًا الًٍغ

بت وؤلاصاعة؛ ً ٢ًاة مخسههحن في الجباًت الؾخٗاصة الش٣ت بحن اإلا٩لٟحن بالًٍغ  والضولت، م٘ ج٩ٍى
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ىت الٗمىمُت مبالٜ زصخهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جٟخ٣غ بلى الٟٗالُت ٧ىجها ج٩ل٠  - الخٍؼ

 جُهحر صًىجها،ما ؾُضٖم محزاهُت الضولت؛ ؤظل٦بحرة مً 

٘ مٗضالث الىمى  - يغوعة حصجُ٘ الاؾدشماع في ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاىخجت  والتي حؿاهم في ٞع

الاًجابي  زغ زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث م٘ جىمُت الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث والظي ؾ٩ُىن له ألا

 ٢خهاصي زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث؛ٖلى الىمى الا

غقض الى٣ٟاث   - الٗمل ٖلى جىظُه الؿُاؾت اإلاالُت ٖلى الىدى الظي ٌٗؼػ ؤلاًغاصاث الجباثُت ٍو

بت م٘ مسخل٠ ؤق٩ا٫ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ألازغي مً   ؤظلالٗامت م٘ جيؿ٤ُ الؿُاؾت الًٍغ

 جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ال٩لُت؛

ب - ٗاث الًٍغ ُت ختى ًخم اخخىاء الا٢خهاص اإلاىاػي وجدٟحز الاؾدشماعاث يغوعة ج٠ُُ٨ الدكَغ

ىُت وألاظىبُت؛  الَى

جي وجم٨ُىه مً اؾخٛال٫ اإلاؼاًا اليؿبُت اإلاخاخه له وخماًخه مً ٞىض ى  - صٖم ؤلاهخاط الَى

 الاؾخحراص واإلاىاٞؿت الٛحر مخ٩اٞئت؛

ا٣ٞتها ختى جهبذ حصجُ٘ عوح اإلا٣اولت في بوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجضُٖمها ومغ  -

اصة  بُت ما ؾُيخج ٖىه ٍػ اصة الخهُلت الًٍغ ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت وبالخالي زل٤ مىانب الكٛل، ٍػ

 مٗض٫ الىمى؛

٘ الكغا٦ت لالؾخٟاصة مً الخبراث  - يغوعة حصجُ٘ ٧ل ؤهىإ الاؾدشماع ألاظىبي ٖبر مكاَع

 والخ٨ىىلىظُاث الٗالُت للخ٣لُل مً الخ٩ال٠ُ ؤلاهخاظُت؛

 ٕ الخام وحصجُٗه في ألاوكُت اإلاىخجت للثروة؛صٖم ال٣ُا -

٘ الا٢خهاصي وبهٟت زانت ال٣   -  .ُإ الؼعاعي، الؿُاحي، الهىاعييغوعة جُٟٗل ؾُاؾاث الخىَى

 ؛.

 .الخظع مً جبجي الىماطط والؿُاؾاث الجاهؼة صون مغاٖاة الىا٢٘ الا٢خهاصي الجؼاثغي  -

 ؤفاق الدزاطت:

الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي، وهى ما ؾُٟخذ الباب  ؤزغ ل٣ض ٢مىا في هظا البدض بضعاؾت 

ل ٚحر الخ٣لُضي، ومً هظه البدىر:   ؤمام بدىر الخ٣ت زانت بٗض لجىء الخ٩ىمت بلى الخمٍى

ل ٚحر ج٣لُضي ٖلى الجباًت الٗاصًت؛ ؤزغ  -  الخمٍى

ل ٚحر ج٣لُضي ٖلى الىمى الا٢خهاصي؛ ؤزغ  -  الخمٍى

 الاؾدشماع، الاصزاع، ؤلاهخاط ... الا٢خهاصًت:ٗاصًت ٖلى الٟٗالُاث الجباًت ال زغ صعاؾت ا٢خهاصًت سأ -
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 ؤوال:اإلاساحع باللغت العسبُت

I- :الىخـــب 

ه خامض مدمض اللُثي،  - بي اإلاـسي في عالكخه بالخوىزاث  ابدؿام هٍؼ اإلاالُت الىظام اللٍس

 .2012 صاع النهًت الٗغبُت، مهغ، والاكخـادًت،

ض مهُٟى وؾهحر مدمىص الؿُض خؿً، ؤ - ماؾؿت  جوىز الفىس والىكاجع الاكخـادًت،خمض ٍٞغ

ت،   .2000قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1997، صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ملدمت في اكخـاد الخىمُت،قٗباوي بؾماُٖل -

 ، الُبٗت ألاولى، صاع الغاًت، ٖمان ألاعصن،جوىز الىظام اإلاالي والىمى الاكخـاديؤقىا١ بً ٢ضوع،   -

2013. 

 .1995، م٨خبت جهًت الكغ١، ال٣اهغة، اإلاالُت ومبادت الاكخـاد اإلااليباهغ ٖلخم،  -

، اإلااؾؿت الجامُٗت ؤؿىل الاكخـاد الىليبغهُه ؾُمىن، جغظمت ٖبض ألامحر قمـ الضًً،  -

ش .  للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، بضون جاٍع

بُت ٖبر البلضان -مددداث الىمى الاكخـاديعوبغث باعو،  - ـ الخل، صاع -صعاؾت ججٍغ ، جغظمت هاصع بصَع

 .2009ال٨خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،

 .2010الؼع٢اء، وزاقألا ،اللساثب الىهىُت والدولُتبٗىن ًدُاوي ههحرة،  -

ٗت، الجؼاثغ، اللساثب على الدخل ؤلاحمالي،بً ؤٖماعة مىهىع،  -  .2010صاع هىمت، بىػَع

الاهلُت لليكغوالخىػَ٘  جسحمت َؼام عبد هللا، الاكخـاد،بى٫ ؾامى ًلىؾىن ووٍلُام ص. هىعصهاوؽ،  -

 .2006، الاعصن، 2ٍ

لى نالر،  - والخىػَ٘، ٖمان ألاعصن، عام صاع الكغو١ لليكغ مدخل بلى علم الخىمُت، ظما٫ خالوة، ٖو

 .2010هللا ٞلؿُحن،

 .2009صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ،  ؤلاخـاء الخوبُلي،ظُاللي ظُالَى،  -

ت،مبادت اإلاالُت العامتخامض ٖبض اإلاجُض صعاػ وآزغون،  -  ، الجؼء الشاوي، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

2003. 

ت،، ماؾؿت قباب ااإلاالُت العامتخامض ٖبض اإلاجُض صعاػ، -  .1984 لجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت، الُبٗت الشالشت، بً ٨ٖىىن، اإلاالُت العامتخؿحن مهُٟي خؿحن، - ، صًىان اإلاُبٖى

 .1995الجؼاثغ،
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بي في الجصاثسخمُض بىػٍضة،  - ٣ُا، الٗضص بمجلت قما٫ ، اللغى اللٍس ظامٗت خؿِبت بً  ،٢04ٍغ

لي، الجؼاثغ  .بٖى

اث الجامُٗت، الُبٗت الشالشت، الجؼاثغ، حباًت اإلااطظاثخمُض بىػٍضة،  -  .2007صًىان اإلاُبٖى

، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ؤطع اإلاالُت العامتزالض الخُُب وقامُت ؤخمض،   -

 . 2003 ألاعصن،

صاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، بحروث، لبىان،  ،مدخل بلى اللُاض الاكخـاديزالض مدمض الؿىاعي،   -

2015. 

ٗذ الدجىب،  -  .1971 صاع النهًت الٗغبُت، اإلاالُت العامت،ٞع

تماؾؿت قباب الجامٗت،  ، اكخـادًاث الخىمُت،عمؼي ٖلى ابغاهُم ؾالمت -  .1986، ؤلاؾ٨ىضٍع

يب خؿحن ٖىى هللا،  - تمبادت اإلاالُت العامتٍػ  .2006 ،، الٟخذ للُباٖت واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

٤ُ الىجٟي،  - مهغ،  علم الاكخـاد،الداز الدولُت لالطدثمازاث الثلافُت، ؤطاطُاثؾالم جٞى

 .2000 الُبٗت الاولى،

ؼ ٖشمان ق٨غي الٗكماوي،  - بُت،ؾٗض ٖبض الٍٗؼ ت،  الىظم اللٍس م٨خبت ؤلاقٗإ الٟىُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1999مهغ، 

 .2000الضاع الجامُٗت لليكغ،  " الىححز في اإلاالُت العامت"،ؾىػي ٖضلي هاقض،   -

 .2008، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث ؤطاطُاث اإلاالُت العامت هاقض، ؾىػي ٖضلي -

 .1977، صاع ال٨ٟغ الٗغبُت، ال٣اهغة، اإلاالُت العامتالؿُض ٖبض اإلاىلى،  -

 ،صاع ال٨ٟغ الٗغبياإلاالُت العامت، مـادز ؤلاًساداث واإلاحزاهُت العامت،  الؿُض ٖبض اإلاىلى، -

 .1975ال٣اهغة،

، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1ٍ،1ط ألاطالُب ؤلاخـاثُت،لٗاعوعي، ق٤ُٟ الٗخىم، ٞخخي ا -

 .1995 ألاعصن،

ت الاكخـادًت، الخدلُل الاكخـادي الىلييُاء مجُض اإلاؿىي،  - ، الُبٗت الغابٗت، صًىان الىظٍس

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،   .2009اإلاُبٖى

 .2012-1989 ،الظُاطت اإلاالُت على الىمى الاكخـادي اإلاظخدًم في الجصاثس ؤزس ي٠ُ اخمض،  -

 .2009 ، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاولى،اإلاالُت العامتَاع١ الخاط،  -

ع اإلااليَاهغ الجىابي،  -  . 1990 ، صاع ال٨خاب للُباٖت واليكغ، بٛضاص،علم اإلاالُت العامت والدؼَس

 .1974 ، صاع النهًت، بحروث، لبىان،ؤؿىل الفً اإلاالي في الاكخـاد العامٖاص٫ اخمض خكِل،  -
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بت الدخلٖبض الباؾِ ٖلى ظاؾم الجخِص ي،  -  صاع خامض، ألاعصن، -صعاؾت م٣اعهت-ؤلاعفاءاث مً كٍس

2008. 

بُت في ظل العىإلاتٖبض الباؾِ ٖلى ظاؾم الؼبُضي،  -  2013الجضًضة،، صاع الجامُٗت الظُاطت اللٍس

. 

ت الاكخـادًت اليلُت) جدلُل حصثُىهلي(،ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض،  -  ،الضاع الجامُٗت، مهغ الىظٍس

2001. 

ت اإلاظخدامتٖبض الجباع مدمىص الٗبُضي،  - دزاطت في اػيالُت الفىس  -خسافت الخىمُت والخىمُت البؼٍس

 .2012 ٖمان، الاعصن، ،الُبٗت الاولى،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘-الاكخـادي

 .1967مُبٗت الجامٗت، بٛضاص،  اكخـادًاث اإلاالُت العامت والظُاطت اإلاالُت،ٖبض الجىاص ها٠ً،  -

ت، ملدمت في الخىمُت والخخوُى الاكخـاديٖبض الخمُض مدمض ال٣اض ي،  - ، صاع الجامٗاث اإلاهٍغ

ت،   .1975ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2011 ، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ،ؤلاؿالخاث الاكخـادًت في الجصاثس ٖبض الغخمان جىمي، -

بتٖبض الٟخاح الٗامغي،  - ت اللٍس  . 2006، صاع الخ٨مت لليكغ والخىػَ٘، صمك٤، ؾىعٍا،الىظٍس

م ناص١ بغ٧اث - ت والخوبُم،ٖبض ال٨ٍغ بُت بحن الىظٍس  .1988الضاع الجامُٗت، بحروث   ، الىظم اللٍس

اث خل بلى الظُاطاث الاكخـادًت اليلُتاإلاد ٖبض اإلاجُض ٢ضي، - ، الُبٗت الشاهُت، صًىان اإلاُبٖى

 .2005الجامُٗت، الجؼاثغ، 

اث الجامُٗت،  اإلادخل بلى الظُاطاث الاكخـادًت اليلُت،ٖبض اإلاجُض ٢ضي،  - ، 2003صًىان اإلاُبٖى

 .02الُبٗت 

غ دزاطاث في علم اللساثبٖبض اإلاجُض ٢ضي،  -  .2011لليكغ والخىػَ٘، ، الُبٗت ألاولى، صاع ظٍغ

ت،اكخـادًاث اإلاالُت العامت ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، -  .2004 ،الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

بُت،ٖبض اإلاىٗم ٞىػي،  -  .1973صاع النهًت الٗغبُت،  الىظم اللٍس

بُت اإلالازهتٖلي ٖباؽ ُٖاص،  - ت، امٗت، الجؼء الشاوي،ماؾؿت قباب الجالىظم اللٍس ،ؤلاؾ٨ىضٍع

1972. 

 .2000 صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ، اإلاالُت العامت،مدمض زلُل، ؾلُمان اخمض اللىػي ٖلي -

بيٚاػي ٖىاًت،  - ع اللٍس  .1998 ، صاع البُاع١، الُبٗت الاولى، ٖمان،اإلاالُت العامت والدؼَس
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اث الخىمُت والىمى الاكخـادي،ٞاًؼ ابغاهُم الخبِب،  - غبُت ظامٗت اإلال٪ الؿٗىص، اإلامل٨ت الٗ هظٍس

 . 1985 الؿٗىصًت،

، الغيىان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،ألاعصن، الُبٗت اكخـادًاث اإلاالُت العامتٞخخي اخمض طًاب ٖىاص،  -

 .2013 ألاولى،

ىت،  - ل عجص اإلاىاشهت العامت في الاكخـاد ؤلاطالمي،٦غوصي نبًر الُبٗت ألاولى، الضاع الخلضوهُت  جمٍى

 . 2007لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،

ت، الاكخـاد اإلاالي،مجضي مدمض قهاب،  -  .1999 صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت والخُب٤ُ، الُبٗت ألاولى، ٖمان، صون ؾىت   - مدمض ؤبى ههاع، الًغاثب ومداؾبتها بحن الىٍٓغ

 .1996 وكغ،

ُت،الخخوُى والخىمُت الاكخـادًتمدمض البىا،  -  .1992 ، ظامٗت اإلاىٞى

الُبٗت ألاولى،  -دزاطت ملازهت-بػيالُاث الخىمُت الاكخـادًت اإلاخىاشهتمدمض خؿً الضزُل،  -

 .2009 بي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان،ميكىعاث الخل

ضاع،  - تاإلا٨خب اإلاهغي الخضًض للُباٖت واليكغ،  مباديء اإلاالُت العامت،مدمض صٍو ، ؤلاؾ٨ىضٍع

1968. 

ؼ عجُمت واًمان ُُٖت هان٠،  - ت وجوبُلُت-الاكخـادًتالخىمُت مدمض ٖبض الٍٗؼ ، دزاطاث هظٍس

ت،   .2000الىاقغ ٢ؿم الا٢خهاص، ٧لُت الخجاعة، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ضاع، - ت، صون مبادت الاكخـاد الظُاس ي ) الاكخـاد اإلاالي (مدمض صٍو ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ش  .جاٍع

والخىػَ٘، ألاعصن ، صاع الخامض لليكغ هسق الاكخـاد اللُاس ي، مداكساث وجوبُلاثمدمض قُخي،  -

2012. 

ؿغي ؤبى الٗال،  -  . 2003 صاع اليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، اإلاالُت العامت،مدمض نٛحر بٗلي َو

 .2017 ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،اكخـادًاث اإلاالُت العامتمدمض َا٢ت وهضي الٗؼاوي،  -

 .2007 اإلاؿحرة، ٖمان، ألاعصن،، صاع "اكخـادًاث اإلاالُت العامت"مدمض َا٢ت، هضي الٗؼاوي،  -

 ، الُبٗت الغابٗت، صاع هىمت، الجؼاثغ،اكخـادًاث الجباًت و اللساثبمدمض ٖباؽ مدغػي،   -

2008. 
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الىفلاث العامت، الاًساداث العامت،اإلاحزاهُت -اكخـادًاث اإلاالُت العامتمدمض ٖباؽ مدغػي،  -

اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن الجؼاثغ، الُبٗت الشالشت، ؾىت  العامت للدولت،  .2008صًىان اإلاُبٖى

ؼ عجُمت، ص بًمان ُُٖت هان٠،   - ت جوبُلُت،مدمض ٖبض الٍٗؼ  الخىمُت الاكخـادًت دزاطاث هظٍس

ت، مهغ   .٧2002لُت الخجاعة بجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

اكُت لمدمض ٖبض الًُٟل، ص.ؾهحر ٖبض الٓاهغ اخمض،  - لخخوُى والخىمُت الىماذج الٍس

 م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، مهغ. ،الاكخـادًت

اتها، طُاطتها،مدمض ٖلى اللُثي،  - ٢ؿم الا٢خهاص، ٧لُت  الخىمُت الاكخـادًت، مفهىمها، هظٍس

ت،  .2005الخجاعة، ظامٗت الاؾ٨ىضٍع

اكُت للخخوُى والخىمُت مدمض مضخذ مهُٟى، ؾهحر ٖبض الٓاهغ اخمض،  - الىماذج الٍس

 .1999 ، م٨خبت ومُبٗت الاقٗإ الٟىُت، مهغ ـادًت،الاكخ

اث وطُاطاث ومىكىعاث،مضخذ مدمض ال٣َغل،  - الُبٗت ألاولى، صاع  الخىمُت الاكخـادًت، هظٍس

 .2007واثل لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، 

 .1994ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ، ،مباديء اإلاالُت العامت ،مىهىع مُالص ًىوـ -

، ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ، لبىان، الُبٗت مبادت اإلاالُت العامتمىهىع مُالص ًىوـ،  -

 .1991ألاولى، 

بي وؤطالُب ميافدخه اإلاهاًجي مدمض زالض، - ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت التهسب اللٍس

ت، ال٣اهغة، مهغ،   .2010ؤلاصاٍع

ب ومغاظٗت خؿً خؿجي مدم - ش الخىمُت الاكخـادًتىص خامض مدمىص، مِكُل جىصاعو، حٍٗغ ، صاع اإلاٍغ

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،   .2006لليكغ، الٍغ

بي في الجصاثس هانغ مغاص،  -  .ميكىعاث البٛضاصي، عوٍبت  ،2003-1992ؤلاؿالح اللٍس

بي في الجصاثس للفترة هانغ مغاص،  -  ، ميكىعاث البٛضاصي، الغوٍبت.2003-1992ؤلاؿالح اللٍس

ت والخوبُممغاص، هانغ  - بي بحن الىظٍس  .2016 ، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت،فعالُت الىظام اللٍس

بي الجصاثسي،  ههغ عخا٫، مهُٟى ٖىاصي، - بي في الىظام اللٍس وكغ وجىػَ٘ الغؽ والتهسب اللٍس

 .2011-2010م٨خبت بً مىس ى الؿُٗض، الىاصي، الجؼاثغ، 

 .1996 ، صاع هىمت،الدولياإلاسآة الياػفت لـىدوق الىلد هاصي الخالضي،  -

 .2015 ،صاع اإلاىاهج، ألاعصن،،ألاطع الفلظفُت لللساثبهاقم ٖبض الخ٨غوعي  -
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بيٌؿغي ابى الٗالء وازغون،   - ع اللٍس ، مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاٟخىح، ظامٗت بنها، اإلاالُت العامت والدؼَس

 مهغ، بضون ؾىت.

٤، اإلاغس ي الؿُض حجاػي،  - بُتًىوـ اخمض البٍُغ  .2004 ،الضاع الجامُٗت،الىظم اللٍس

II- :السطاثل وألاهسوخاث 

 ؤهسوخاث دهخىزاٍ: -1

خالت الجصاثس  –مـادز الىمى الاكخـادي ودوز الظُاطاث الاكخـادًت في جفعُله بسخاف عايُت،   -

ت،  -2010-1970خالل الفترة  ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم  الا٢خهاصًت، ٖلىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 .2015، 03ظامٗت الجؼاثغ 

خالت الجصاثس مً  -دزاطت جدلُلُت وكُاطُت لخازحر الـادزاث على الىمى الاكخـاديبغو٥ صاوصي،  -

 .2018 ، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت،-2014بلى  1967

ت ،بلىفي ٖبض الخ٨ُم - ، ؤَغوخت ص٦خىعاه في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض جسػُد هظام الجباًت العلاٍز

 .2011/2012 ة،زًُغ، بؿ٨غ 

دزاطت خالت الجصاثس  -عىاثد الخدـُل الجباجي ومظاَمتها في اإلاحزاهُت العامت للدولتبىػٍض ؾُٟان،  -

لىم الدؿُحر،ظامٗت جلمؿان،  ؤهسوخت  2010-2000مابحن  ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

2015-2016. 

الظُاطت اإلاالُت على الىمى الاكخـادي في الجصاثس، دزاطت جدلُلُت  ؤزس  ،بىخالٌـ مدمض زلُل -

، ؤَغوخت ص٦خىعاه  في الٗلىم الا٢خهاصًت،ظامٗت ٖبض الخمُض مهغي، 2014-1990كُاطُت للفترة 

2018. 

 ،-دزاطت كُاطُت-الظُاطت الجباثُت ودوزَا في جدلُم الىمى الاكخـادي في الجصاثسبً ٖاج٤ خىان،  -

ت،ظامٗت ابىب٨غ بل٣اًض، ؤَغوخت ص٦خىعا ه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 .2014جلمؿان،

الخدفلاث اإلاالُت والخوىز اإلاالي على الىمى الاكخـادي في الجصاثس خالل الفترة  ؤزس عخماوي الٗغبي،  -

 .2017، 03ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ  ،1990-2015

ل الخىمُت اإلاظخدامت في الجصاثس،بً نىقت ؾاعة - ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في دوزالخىهمتالجباثُت في جمٍى

ت، ظامٗت الجؼاثغ   .2018-2017، 03الٗلىم الخجاٍع

اَغوخت  مخصون زؤض اإلاال البؼسي على الىمى الاكخـادي في البلدان العسبُت، ؤزس قحن لؼهغ،  -

 .2015، 03ص٦خىعاه، ظامٗت الجؼاثغ 
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ؤَغوخت  ،2012-1989الظُاطت اإلاالُت على الىمى الاكخـادي اإلاظخدًم في الجصاثس  ؤزس  ي٠ُ اخمض، -

 .2015، 03ص٦خىعاه، ظامٗت الجؼاثغ 

، ؤَغوخت هإداة الهدماج الاكخـاد الجصاثسي في الاكخـاد العاإلايمدمض، الؿُاؾت الجباثُت َالبي   -

لىم   .03،2011/2012الدؿُحر،ظامٗت الجؼاثغص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم  َا على الىمى الاكخـادي،ؤزس جوبُلاث الاكخـاد و َىاًبُت اخمض،  -

لىم الدؿُحر،ظامٗت الجؼاثغ،  . 2009 الا٢خهاصًت ٖو

خالت  -الاجفاكُاث الجباثُت على الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس في البلدان الىامُت ؤزس ، ٖاقىعي وُٗم -

ت، ظامٗت ٖبض الخمُض  ،-الجصاثس ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ٖلىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 .2018 مهغي، ٢ؿىُُىت،

٧لُت  جلُُم وؤفاق،:1992، جدلُل الظُاطت الجباثُت في الجصاثس مىر بؿالخاث ٖبض الؿالم ٞىٛىع  -

لىم الدؿُحر، ؤَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ظامٗت باجىت  ت ٖو ، 1الٗلىم الا٢خهاصًت، الخجاٍع

2016/2017. 

، ؤلاؿالخاث الاكخـادًت ودوزَا في جدلُم العدالت الاحخماعُت في الجصاثسٖبض الهاصي مسخاع،  -

لىم  ت ٖو الدؿُحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان ؤَغوخت ص٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت،الخجاٍع

2016. 

َا على الىمى الاكخـادي في ظل ؤلاؿالخاث الاكخـادًت الساَىت ؤزس الىفلاث العامت و ٖمحر خمت،  -

لىم  اهسوخت -دزاطت كُاطُت-2015-19970خالت الجصاثس ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .2018 الدؿُحر،ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت،

بي ٖبض اإلاجُض ٢ضي  - بت في ظل الخغحراث الدولُت: دزاطت خالت الىظام اللٍس ل باللٍس " فعالُت الخمٍى

، ؤَغوخت ص٦خىعاه صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ، ؾىت "1995-1988الجصاثسي في الفترة 

1995. 

اَغوخت  الاؿالخاث الاكخـادًت على البوالت في الجصاثس، دزاطت جدلُلُت وكُاطُت، ؤزس ،  إلاىحي مدمض -

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  .2016، 03ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

،ؤَغوخت ص٦خىعاه في دزاطت جدلُلُت للىاعد جإطِع وجدـُل اللساثب بالجصاثس  مدمض لٗالوي، -

 .2015، ٢03خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغالٗلىم الا

بي وؤزاٍز على الخىمُت الاكخـادًتمدمىص ظمام،  - ت ص٦خىعاه صولت في الٗلىم خ، اَغو الىظام اللٍس

 .2010-2009الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت الجؼاثغ، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت،
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ذ ٖبض الؿالم ٖبض اإلاجُض،  - عؾالت ص٦خىعاه في  -دزاطت جوبُلُت-الىمى الاكخـادي والخوىز اإلااليمحٞر

 .2010 الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت خلىان، مهغ،

 ماحظخحر:مرهساث  -2

 ،-خالت الجصاثس -الجباًت وعالكتها بالىمى الاكخـادي، دزاطت اكخـادًت وكُاطُتبسخاف عايُت،  -

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، ،ماظؿخحر مظ٦غة  .2006 ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

في  مظ٦غة ماظؿخحر الجباًت والىمى الاكخـادي، دزاطت كُاطُت ) خالت الجصاثس(،بىظغاصة ؾهُلت،  -

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،  الٗلىم الا٢خهاصًت، ٕٞغ ا٢خهاص ٢ُاس ي،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

2001. 

م بغ  - فعالُت الىظام الجباجي الجصاثسي في ظل الخىحهاث الاكخـادًت اإلادلُت هدى َص ي، ٖبض ال٨ٍغ

في  مظ٦غة ماظؿخحر، 2007-2000صعاؾت خالت الىٓام الجباجي الجؼاثغي للٟترة  العىإلات الاكخـادًت،

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان  .2007 الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

بي" خالت الىظام السكابي الجصاثسي"  ،ِٖس ى بغا١ - دوز السكابت الجباثُت في مدازبت الغؽ اللٍس

 . 2001 ماظؿخحر) ٚحر ميكىعة(، اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة، الجؼاثغ، مظ٦غة

بي في الجصاثس و مغاص هانغ،  - م الاطدثمازي ؤزس ؤلاؿالح اللٍس مظ٦غة ، ٍ على اإلااطظت والخدٍس

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،)ٚحر ميكىعة( ٧لُت الٗلى ماظؿخحر  . 1997 م الا٢خهاصًت ٖو

III-  اإلاجالث والدوزٍاث:ملاالث 

ضان خاط ؤًذ ٢اس ي ٖؼو عيىان، - بُت وظسف -بً ٍػ همى الجباًت العادًت في ظل ؤلاؿالخاث اللٍس

بت على ؤزباح الؼسواث -الىمى الاكخـادي  بت على الدخل ؤلاحمالي و اللٍس ، مجلت دزاطت خالت اللٍس

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109524، الا٢خهاصًتالبكاثغ

مجلت صعاؾاث ظباثُت،الٗضص  ،-دزاطت كُاطُت -الجباًت والىمى الاكخـادي في الجصاثسبً ٖاج٤ خىان،  -

 .2013صٌؿمبر 03

 ،الىمى الاكخـادي في ظل طُاطاث الدعم  وؤلاؿالح الاكخـاديجلُُم بً ٖؼة ب٦غام، بلضٚم ٞخخي،  -

ما٫،اإلاجلض  ،2017-1990عسق وجدلُل ججسبت الجصاثس  ، ؾىت 07، ٖضص 02مجلت الا٢خهاص وبصاعة ألٖا

2018. 

بي في الجصاثسخمُض بىػٍضة،  - ٣ُا، الجؼاثغ،اإلاجلض اللغى اللٍس ، 4، الٗضص 03، مجلت قما٫ بٍٞغ

 .2006ظامٗت الكل٠، 

بُت في فلظوحن مُل خؿً الىجاع، ظ - ل عملُت الخىمُت  هإداةدزاطت فعالُت الظُاطت اللٍس لخمٍى

لُت الاكخـادًت  .2011، مجلت ٞلؿُحن لألبدار والضعاؾاث، ظامٗت ٞلؿُحن، الٗضص ألاو٫، ظٍى

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109524
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مجلت  ،ألاخحرةكساءة في البيُت الهُيل على كىء اإلاظخجداث -الىظام الجباجي الجصاثسي خغا١ مهباح،  -

ما٫ا٢خهاصًاث اإلاا٫   .2018، ماعؽ01، الغ٢م02، الٗضص وألٖا

، مجلت جلُُم عملُت بخالل الجباًت العادًت مدل الجباًت البترولُت في الجصاثسعػ٤ٍ ٦ما٫،  -

٣ُا، الٗضص   ، ظامٗت قل2008.٠، 05ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

اء مؿٗىصي،  - بالجصاثس مً خالل اإلاسبع السخسي جلُُم ؤداء بسامج  حعمُم ؤلاؿالخاث الاكخـادًت ػ٦ٍغ

ت للخىمُت الا٢خهاصًت، ٖضص ،-2016-2000دزاطت للفترة  -والدوز   .2017، ظىان 06اإلاجلت الجؼاثٍغ

باٍ، - مجلت هماء لال٢خهاص والخجاعة،  عىاثم الخىمُت الاكخـادًت في الجصاثس والُاث عالحها،ؾامي ٖػ

ل 2ظامٗت ٖبض الخ٤ بً خمىصة ظُجل، ٖضص زام، اإلاجلض ع٢م   .2018، اٍٞغ

، مجلت صٞاجغ ا٢خهاصًت،ظامٗت ، حدوي جلظُِم اللساثب بلى مباػسة وغحر مباػسةقُٗب ي٠ُ   -

ان ٖاقىع، الجلٟت،الٗضص  . 2015 ،05 ٍػ

ص ي  - م بَغ بي الجص ٖبض ال٨ٍغ بُت"، " َُيل الىظام اللٍس مجلت الاظتهاص اثسي في ظل ؤلاؿالخاث اللٍس

 .2012، ظاهٟي 01للضعاؾاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، الٗضص 

لت ألا ٖلي ٖبض الؼهغة خؿً، ٖبض الل٠ُُ خؿً قىمان،  - باطخعمال  حلجدلُل العالكت الخىاشهُت هٍى

، مجلت ARDLؤلابواءاث حرز الىخدة وؤطلىب دمج الىماذج اإلاسجبوت ذاجُا وهماذج جىشَع اخخباز 

 .2013، الٗضص 9الٗلىم الا٢خهاصًت، ٧لُت ؤلاصاعة والا٢خهاص، ظامٗت البهغة، اإلاجلض 

ت للٗلىم  ألاشمت الاكخـادًت العاإلاُت وواكع دول العالم الثالث،٢ضي ٖبض اإلاجُض،  - اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .1997، الجؼاثغ، ؾىت 35ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، الجؼء

ت للعىإلات ٢ضي ٖبض اإلاجُض، ٢اصة ا٢اؾم،  - ت في دعم اللدزة الخىافظُت، اإلاجلت الجصاثٍس الخجسبت الجصاثٍس

الي بٛضاص،  03، ظامٗت الجؼاثغ01،2010الٗضصوالظُاطاث الاكخـادًت،  هظسة عامت عً الخدىالث ٦ٍغ

، بؿ٨غة، ظاهٟي ، ظامٗت مدمض زًُغ08مجلت الٗلىم الاوؿاهُت، الٗضص  الاكخـادًت وفي الجصاثس،

2005. 

مددداث الىمى الاكخـادي في الجصاثس، دزاطت كُاطُت للفترة ملُ٪ مدمىصي، ًىؾ٠ بغ٧ان،  -

مجلت الضعاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت، ظامٗت الكهُض خمت لخًغ، الىاصي،  ،1990-2014

 .2016الجؼاثغ،الٗضص الؿاب٘ 

للبى اكخـاد الظل في الجصاثس اطدىادا بسهامج العفى الجباجي، ملازبت حباثُت مل٩ُاوي مىلىص،  -

 .2015، صٌؿمبر 02، ظامٗت البلُضة05مجلت صعاؾاث ظباثُت، الٗضص  بلى ججازب دولُت،

مخولباث بخالل الجباًت العادًت مدل الجباًت البترولُت هخُاز اطتراجُجي مل٩ُاوي مىلىص،  -

 .2017ظاهٟي  07ًت، الٗضص ، مجلت الا٢خهاص والخىمُت،ظامٗت اإلاضلخدلُم الخىمُت في الجصاثس
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IV-  اإلالخلُاث والىدواث:مداخالث 

ت اإلاظخدامت اليؼىء والازجلاء اإلافاَُمي ؤلاػياليٖبض الجباع مدمىص،  - ، الخىمُت والخىمُت البؼٍس

ً الٗغبُت  ت اإلاؿخضامت في الَى غ ص ٖماص ٖبض الل٠ُُ ؾالم، هضوة صعاؾاث في الخىمُت البكٍغ -11جدٍغ

 .2000، بٛضاص بِذ الخ٨مت، 14

الم عخمىن،  - ، مضازلت م٣ضمت باإلالخ٣ى الضولي جلُُم الظُاطت الجباثُت بالجصاثس٦ما٫ عػ٤ٍ، ؤ.بٖى

 .2004 للؿُاؾاث الا٢خهاصًت، الىا٢٘ وألاٞا١، ظامٗت  جلمؿان،

جلُُم بؿالح الىظام الجباجي اإلالخلى الىهني خىل الظُاطت الجباثُت ٦ما٫ عػ٤ٍ، ٞاعؽ مؿضوع،  -

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، ماي الثالثتفي ألالفُت  ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

2003. 

ماجمغ جدضًاث الىمى والخىمُت في مهغ والبلضان الٗغبُت،٧لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم  -

 .1998 ،ماي 6-4الا٢خهاص، 

بي،هاجي الخىوس ي،  - ص الشالض ٖكغ، الؿىت ؾلؿلت ظؿغ الخىمُت، الٗض طُاطاث ؤلاؿالح اللٍس

ذ.2003الشاهُت ًىاًغ  ، اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ، ال٩ٍى

ت،  - الظُاطاث الاكخـادًت في الجصاثس بحن خلم البوالت  هىاعي ٖامغ و ٢اؾم خحًز

جي خى٫:"الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الغاهىت في الجؼاثغ الىا٢٘ و الخدضًاث ،وميافدتها  ،اإلالخ٣ى الَى

 .2013ظامٗت ؾى١ ؤهغاؽ، 

الم،  - بي على حعبئت ؤلاًساداث العامت في الجصاثس ؤزس ولهي بٖى ، اإلااجمغ الضولي بٗىىان الفظاد اللٍس

، 2013ماعؽ  12-11ًىمي  2014-2001ج٣ُُم ؤزاع بغامج الاؾدشماع والىمى الا٢خهاصي زال٫ الٟترة 

 .2013 ، الجؼاثغ،1ظامٗت ؾ٠ُُ 

V- واإلاؼىزاث ساطُماللىاهحن واإلا: 

ًددد ، 2017ًىاًغ  17اإلاغا٤ٞ ٫  1438اإلااعر في عبُ٘ الشاوي في ٖام  11/17خىُٟظي ع٢م الغؾىم اإلا -

 .3الٗضص  هُفُاث حظُحر خظاباث الخخـُف الخاؾ،

، 2014-2010، الجؼء الشاوي البرهامج الخماس ي ملخم بُان الظُاطت العامتمهالر الىػٍغ ألاو٫،  -

 .2010ؤ٦خىبغ 

 .2015اإلاخًمً ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت  30/12/2014اإلااعر في  10-٢14اهىن  -

لُت   ؾىت  7اإلاىا٤ٞ  1404قىا٫ ٖام  8اإلااعر في  ٢17.84اهىن  -  . اإلاخعلم بلىاهحن اإلاالُت 1984ظٍى

 اإلاخعلم باإلاداطبت العمىمُت. 1990 ؤوث 15اإلاىا٤ٞ  1411مدغم ٖام  24اإلااعر في  ٢21.90اهىن  -
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اإلاخًمً  1990صٌؿمبر  31اإلاىا٤ٞ  1411ظماصي الشاهُت  14اإلااعر في  36-90مً ٢اهىن  20اإلااصة  -

 .1991كاهىهاإلاالُت لظىت 

 .٢2015اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، لؿىت  -

ضة 2002اإلاخلمً كاهىن اإلاالُت لظىت ، 2001اإلااعر في صٌؿمبر ؾىت  21-٢01اهىن ع٢م  - ، الجٍغ

 . 2001ؾىت 79الغؾمُت الٗضص 

ضة الغؾمُت 2008اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت  30/12/2007اإلااعر في  07/12ال٣اهىن ع٢م   - ، الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص  ش 82للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .31/12/2007، الهاصعة بخاٍع

 .1991لُت لؿىت ًخًمً ٢اهىن اإلاا 1990صٌؿمبر  31اإلااعر في  36-٢09اهىن ع٢م  -

ت، الىٓام الجباجي الجؼاثغي  - ت الٗامت للًغاثب الجؼاثٍغ  .2016اإلاضًٍغ

اإلاخلمً هُفُت جوبُم السطم على  1993ماعؽ  01اإلااعر في  68-93اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -

 19اإلااعر في  25-91مً ٢اهىن  117َب٣ا سأخ٩ام اإلااصة اليؼاهاث اإلالىزت والخوحرة على البِئت،

ضة الغؾمُت الٗضص 1992اإلاخلمً كاهىن اإلاالُت لظىت  ،9119صٌؿمبر   .65، الجٍغ

VI- :س واليؼساث الاخـاثُت  الخلاٍز

، الٗىامل اإلادضصة للىمى 177مٗهض الخسُُِ ال٣ىمي، ؾلؿلت ٢ًاًا الخسُُِ والخىمُت ع٢م  -

 .2003الا٢خهاصي في ال٨ٟغ الىٓغي ووا٢٘ الا٢خهاصي، ًىلُى،

، الٗىامل اإلادضصة للىمى 177اًا الخسُُِ والخىمُت ع٢ممٗهض الخسُُِ ال٣ىمي،ؾلؿلت ٢ً -

 . 2003الا٢خهاصي في ال٨ٟغ الىٓغي ووا٢٘ الا٢خهاص اإلاهغي، ًىلُى 
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ت الجباًت العادًت اخخباز :01اإلالخم زكم   LRECاطخلساٍز

 

Phillips-Perron Unit Root Test 

on LREC 

 

Null Hypothesis: LREC has a unit 

root Exogenous: Constant 

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -1.872022 0.3397 
 

Test criticalvalues: 1% level -3.699871 

5% level -2.976263 

10%level -2.627420 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006867 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.006867 

 

 
Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LREC) Method: 

Least Squares 

Date: 01/20/20 Time: 20:57 

Sample (adjusted): 1991 

2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LREC(-1) -0.030940 0.016528 -1.872022 0.0729 

C 0.324391 0.104953 3.090830 0.0048 

R-squared 0.122944     Mean dependent var        

0.130383 

Adjusted R-squared 0.087862     S.D.dependent var 0.090174 

S.E. ofregression 0.086121   Akaike info criterion    -1.994936 

Sumsquaredresid 0.185421   Schwarzcriterion -

1.898948 Loglikelihood 28.93164 Hannan-Quinn criter. -1.966394 F-

statistic 3.504467   Durbin-Watsonstat

 1.462333 

Prob(F-statistic) 0.072948 
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Null Hypothesis: LREC has a unit 

root Exogenous: Constant, Linear 

Trend 

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -2.321107 0.4094 
 

Test criticalvalues: 1% level -4.339330 

5% level -3.587527 

10%level -3.229230 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.005809 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.005809 

 

 
Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LREC) Method: 

Least Squares 

Date: 01/20/20 Time: 20:58 

Sample (adjusted): 1991 

2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LREC(-1) -0.292348 0.125952 -2.321107 0.0291 

C 1.488749 0.565389 2.633140 0.0146 

@TREND("1990") 0.033914 0.016216 2.091384 0.0473 

R-squared 0.258144     Mean dependent var        

0.130383 

Adjusted R-squared 0.196323     S.D.dependent var 0.090174 

S.E. ofregression 0.080839   Akaike info criterion    -2.088277 

Sumsquaredresid 0.156838   Schwarzcriterion -

1.944295 Loglikelihood 31.19174 Hannan-Quinn criter. -2.045464 F-

statistic 4.175650   Durbin-Watsonstat

 1.330605 

Prob(F-statistic) 0.027787 
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Null Hypothesis: LREC has a unit 

root Exogenous: None 

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic 5.264973 1.0000 
 

Test criticalvalues: 1% level -2.653401 

5% level -1.953858 

10%level -1.609571 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.009492 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.014297 

 

 
Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LREC) Method: 

Least Squares 

Date: 01/20/20 Time: 20:58 

Sample (adjusted): 1991 

2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LREC(-1) 0.019503 0.003009 6.481860

 0.0000 

R-squared -0.212204     Mean dependent var        

0.130383 

Adjusted R-squared         -0.212204     S.D.dependentvar 0.090174 

S.E. ofregression 0.099281   Akaike info criterion    -1.745385 

Sumsquaredresid 0.256276   Schwarzcriterion -

1.697391 Loglikelihood 24.56270 Hannan-Quinn criter. -1.731114 

Durbin-Watsonstat 1.128557 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: Constant 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -4.070855 0.0043 
 

Test criticalvalues: 1% level -3.711457 

5% level -2.981038 

10%level -2.629906 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006444 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.007594 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:00 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.735320 0.183347 -4.010540 0.0005 

C 0.088799 0.029332 3.027350 0.0058 

R-squared 0.401264 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.376316 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.083553   Akaike info criterion    -2.052873 

Sumsquaredresid 0.167546   Schwarzcriterion -

1.956096 Loglikelihood 28.68735 Hannan-Quinn criter. -2.025005 F-

statistic 16.08443   Durbin-Watsonstat

 1.518511 

Prob(F-statistic) 0.000513 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: Constant, Linear 

Trend 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -4.068338 0.0187 
 

Test criticalvalues: 1% level -4.356068 

5% level -3.595026 

10%level -3.233456 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006320 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.007443 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:00 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.771215 0.193013 -3.995669 0.0006 

C 0.115978 0.050156 2.312365 0.0301 

@TREND("1990") -0.001546 0.002300 -0.672139 0.5082 

R-squared 0.412798 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.361737 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.084524   Akaike info criterion    -1.995402 

Sumsquaredresid 0.164318   Schwarzcriterion -

1.850237 Loglikelihood 28.94022 Hannan-Quinn criter. -1.953599 F-

statistic 8.084393   Durbin-Watsonstat

 1.498307 

Prob(F-statistic) 0.002193 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: None 

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -2.301381 0.0233 
 

Test criticalvalues: 1% level -2.656915 

5% level -1.954414 

10%level -1.609329 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.008905 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.008105 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:01 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.274949 0.117970 -2.330679

 0.0281 

R-squared 0.172625 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.172625 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.096234   Akaike info criterion    -1.806359 

Sumsquaredresid 0.231526   Schwarzcriterion -

1.757971 Loglikelihood 24.48267 Hannan-Quinn criter. -1.792425 

Durbin-Watsonstat 1.852460 
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 LPIBاستقرارية الناتج الداخلي الخام  اختبار :02الملحق رقم 

Phillips-Perron Unit Root 

Test on LPIB 

 

Null Hypothesis: LPIB has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -5.952902 0.0000 
 

Test criticalvalues: 1% level -3.699871 

5% level -2.976263 

10%level -2.627420 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006670 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.003056 

 

 
Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LPIB) Method: 

Least  Squares Date: 

01/20/20 Time:20:44 

Sample (adjusted): 1991 2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LPIB(-1) -0.066676 0.016095 -4.142650 0.0003 

C 0.696724 0.137707 5.059475 0.0000 

R-squared 0.407043     Mean dependent var        

0.130280 

Adjusted R-squared 0.383324     S.D.dependent var 0.108077 

S.E. ofregression 0.084871   Akaike info criterion    -2.024178 

Sumsquaredresid 0.180078   Schwarzcriterion -

1.928190 Loglikelihood 29.32641 Hannan-Quinn criter. -1.995636 F-

statistic 17.16155   Durbin-Watsonstat

 2.041790 

Prob(F-statistic) 0.000343 
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Null Hypothesis: LPIB has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -2.250339 0.4449 
 

Test criticalvalues: 1% level -4.339330 

5% level -3.587527 

10%level -3.229230 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006166 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.003981 

 

 
Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LPIB) Method: 

Least  Squares Date: 

01/20/20 Time:20:52 

Sample (adjusted): 1991 2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LPIB(-1) -0.180145 0.082607 -2.180735 0.0392 

C 1.449820 0.554864 2.612931 0.0153 

@TREND("1990") 0.015062 0.010763 1.399405 0.1745 

R-squared 0.451776     Mean dependent var        

0.130280 

Adjusted R-squared 0.406091     S.D.dependent var 0.108077 

S.E. ofregression 0.083290   Akaike info criterion    -2.028543 

Sumsquaredresid 0.166492   Schwarzcriterion -

1.884561 Loglikelihood 30.38533 Hannan-Quinn criter. -1.985730 F-

statistic 9.888873   Durbin-Watsonstat

 1.970722 

Prob(F-statistic) 0.000737 

 

Null Hypothesis: LREC has a unit 

root Exogenous: None 

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic 5.264973 1.0000 
 

Test criticalvalues: 1% level -2.653401 

5% level -1.953858 

10%level -1.609571 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.009492 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.014297 
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Phillips-Perron Test 

Equation Dependent 

Variable: D(LREC) Method: 

Least Squares 

Date: 01/20/20 Time: 20:58 

Sample (adjusted): 1991 

2017 

Included observations: 27 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LREC(-1) 0.019503 0.003009 6.481860

 0.0000 

R-squared -0.212204     Mean dependent var        

0.130383 

Adjusted R-squared         -0.212204     S.D.dependentvar 0.090174 

S.E. ofregression 0.099281   Akaike info criterion    -1.745385 

Sumsquaredresid 0.256276   Schwarzcriterion -

1.697391 Loglikelihood 24.56270 Hannan-Quinn criter. -1.731114 

Durbin-Watsonstat 1.128557 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: Constant 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -4.070855 0.0043 
 

Test criticalvalues: 1% level -3.711457 

5% level -2.981038 

10%level -2.629906 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006444 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.007594 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:00 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.735320 0.183347 -4.010540 0.0005 

C 0.088799 0.029332 3.027350 0.0058 

R-squared 0.401264 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.376316 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.083553   Akaike info criterion    -2.052873 

Sumsquaredresid 0.167546   Schwarzcriterion -

1.956096 Loglikelihood 28.68735 Hannan-Quinn criter. -2.025005 F-

statistic 16.08443   Durbin-Watsonstat

 1.518511 

Prob(F-statistic) 0.000513 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: Constant, Linear 

Trend 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -4.068338 0.0187 
 

Test criticalvalues: 1% level -4.356068 

5% level -3.595026 

10%level -3.233456 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.006320 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.007443 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:00 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.771215 0.193013 -3.995669 0.0006 

C 0.115978 0.050156 2.312365 0.0301 

@TREND("1990") -0.001546 0.002300 -0.672139 0.5082 

R-squared 0.412798 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.361737 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.084524   Akaike info criterion    -1.995402 

Sumsquaredresid 0.164318   Schwarzcriterion -

1.850237 Loglikelihood 28.94022 Hannan-Quinn criter. -1.953599 F-

statistic 8.084393   Durbin-Watsonstat

 1.498307 

Prob(F-statistic) 0.002193 
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Null Hypothesis: D(LREC) has a unit 

root Exogenous: None 

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron teststatistic -2.301381 0.0233 
 

Test criticalvalues: 1% level -2.656915 

5% level -1.954414 

10%level -1.609329 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Residual variance (nocorrection) 0.008905 

HAC corrected variance(Bartlettkernel) 0.008105 

 

 
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: 

D(LREC,2) Method: Least 

Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:01 

Sample (adjusted): 1992 

2017 

Included observations: 26 after adjustments 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

D(LREC(-1)) -0.274949 0.117970 -2.330679

 0.0281 

R-squared 0.172625 Mean dependent var -0.008772 

Adjusted R-squared 0.172625 S.D.dependent var 0.105798 

S.E. ofregression 0.096234   Akaike info criterion    -1.806359 

Sumsquaredresid 0.231526   Schwarzcriterion -

1.757971 Loglikelihood 24.48267 Hannan-Quinn criter. -1.792425 

Durbin-Watsonstat 1.852460 
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 االرتباط الذاتي لألخطاء اختبار :03الملحق رقم 

 

rgg mrrgol rr 

s RudiomR 

 

Date: 01/20/20 Time: 21:10 Sample: 1990 2017 

Included observations: 27 

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor 

Autocorrelation Partial Correlation AC

 PAC 

Q-Stat Prob* 

1 0.024 0.024 0.0169 0.896 

2 -0.243 -0.243 1.8620 0.394 

3 -0.019 -0.006 1.8738 0.599 

4 0.105 0.050 2.2521 0.690 

5 0.086 0.081 2.5172 0.774 

6 -0.072 -0.042 2.7080 0.845 

7 -0.136 -0.101 3.4328 0.842 

8 0.104 0.086 3.8757 0.868 

9 -0.288 -0.390 7.4775 0.588 

10 -0.196 -0.155 9.2413 0.509 

11 0.086 -0.044 9.6044 0.566 

12 -0.003 -0.118 9.6048 0.651 

*Probabilities may not be valid for this equation 

specification. 
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 االرتباط الذاتي لألخطاء اختبارنتائج  :00الملحق رقم 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 

Obs*R-

squared 

0.72807

9 

1.67616

1 

Prob. F(2,22) 

Prob. Chi-Square(2) 

0.4941 

0.4325 

 
Test Equation: 

Dependent Variable: RESID Method:ARDL 

Date: 01/20/20 Time: 21:11 Sample: 1991 2017 

Included observations: 27 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LPIB(-1) 0.018225 0.102556 0.177708 0.8606 

LREC -0.017242 0.106102 -0.162509 0.8724 

C -0.043956 0.227695 -0.193048 0.8487 

RESID(-1) 0.014904 0.219971 0.067754 0.9466 

RESID(-2) -0.254316 0.211841 -1.200506 0.2427 

R-squared 0.062080 Mean dependent var -2.87E-16 

Adjusted R-squared -0.108451 S.D. dependent var 0.080084 

S.E. of regression 0.084315 Akaike info criterion -1.942942 

Sum squared resid 0.156398 Schwarz criterion -1.702972 

Log likelihood 31.22971 Hannan-Quinn criter. -1.871586 

F-statistic 0.364040 Durbin-Watson stat 2.007778 

Prob(F-statistic) 0.831528   
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 عدم التباين اختبارنتائج  :00الملحق رقم 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.322720 Prob. F(2,24) 0.2851 

Obs*R-squared 2.680641 Prob. Chi-Square(2) 0.2618 

ScaledexplainedSS 1.163754 Prob. Chi-Square(2) 0.5588 

 
Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/20 Time: 21:12 

Sample: 1991 2017 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob. 

C -0.015468 0.01642

1 

-0.941998 0.3556 

LPIB(-1) 0.011870 0.00733

1 

1.619125 0.1185 

LREC -0.012372 0.00762

8 

-1.621999 0.1179 

R-squared 0.099283 Mean dependent var 0.006176 

Adjusted R-squared 0.024223 S.D. dependent var 0.006597 

S.E. of regression 0.006517 Akaike info criterion -7.124354 

Sum squaredresid 0.001019 Schwarz criterion -6.980372 

Loglikelihood 99.17878 Hannan-Quinn criter. -7.081541 

F-statistic 1.322720 Durbin-Watson stat 1.973659 

Prob(F-statistic) 0.285141   
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تقدير النتائج بواسطة طريقة  المربعاتالصغرى  :06الملحق رقم   

 

ARDL Error Correction Regression Dependent Variable: 

D(LPIB) Selected Model: ARDL(1, 0) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend Date: 01/20/20 Time:21:16 

Sample: 1990 2017 

Included observations: 27 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

CointEq(-1)* -0.194683 0.020209 -9.633634 0.0000 

R-squared 0.450929 Mean dependent 

var 

0.130280 

Adjusted R-squared 0.450929 S.D. dependent 

var 

0.108077 

S.E. of regression 0.080084 Akaike info 

criterion 

-2.175147 

Sum squared resid 0.166750 Schwarz criterion -2.127153 

Log likelihood 30.36449 Hannan-Quinn 

criter. 

-2.160876 

Durbin-Watson stat 1.950321   

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levelsrelationship 

Test Statistic Val

ue 

Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 28.

555

97 

10% 3.02 3.51 

k 1 5% 3.62 4.16 
  2.5% 4.18 4.79 

  1% 4.94 5.58 
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 اإلالخف

الخ٩ىماث ٖلى مهاصع مسخلٟت لإلًغاصاث الٗامت، مشل الًغاثب التي حٗخبر ؤهم مهضع حؿخسضمه في حٗخمض 

ت ل بغامجها الخىمٍى ٌٗخبر الىمى الا٢خهاصي هضٝ ٧ل صولت واإلاُٗاع الظي ٣ًاؽ به ألاصاء ٦دا٫ خُض   ،جمٍى

صي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة الجباًت الٗاصًت ٖلى الىمى الا٢خها ؤزغ تهضٝ هظه الضعاؾت بلى ٢ُاؽ الجؼاثغ. 

جىنلىا لىظىص .   ARDL، مً زال٫ اؾخسضام همىطط الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاىػٖت1990-2017

لت ألا   بحن الجباًت الٗاصًت والىمى الا٢خهاصي. ظلٖال٢ت جىاػهُت ٍَى

 الىمى الا٢خهاصي. الجباًت، ؤلاًغاصاث، الجباًت البترولُت، الجباًت الٗاصًت،:اليلماث اإلافخاخُت

 

Résumé : 

Les gouvernements dépendent de diverses sources de recettes publiques, telles que les impôts, qui 

sont la source la plus importante qu'ils utilisent pour financer leurs programmes de 

développement, dont La croissance économique est l'objectif de chaque pays et la norme par 

laquelle la performance est mesurée, comme c'est le cas en Algérie. Cette étude vise à mesurer 

l'effet de la fiscalité ordinaire sur la croissance économique en Algérie au cours de la période 1990-

2017, en utilisant le modèle ARDL. Nous avons trouvé une relation d'équilibre à long terme entre 

collecte régulière et croissance économique. 

Mots clés: Fiscalité, recettes, fiscalité pétrolière, fiscalité ordinaire, croissance économique. 

 

Abstract : 

        Governments depend on various sources of public revenue, such as taxes, which are the most 

important source they use to finance their development programs, that the economic growth is the 

goal of each country and the standard by which performance is measured, as is the case in Algeria. 

This study aims to measure the effect of ordinary taxation on economic growth in Algeria during 

the period 1990-2017, by using the ARDL model. We found a long-term equilibrium relationship 

between regular collection and economic growth. 

Key words: Taxation, revenue, petroleum taxation, regular taxation, economic growth. 

 

 

 


