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دطا ،الحمس هلل الصي ِبفظله جخم الصالحاث ،ًا ضب لو الحمس       
َ
الحمس ِلله أوال و آ

          ملئ الّسماواث و ألاضض و ملئ مّل ش يء ًا ضَبىا لو الحمس لما ًيبغي 

...                             لجالى وحهو و عظيم سلطاهو

ىاء عليه بما هى أهله ،واعترافا بالفظل ألهله        
َ
         بعس حمس الِله حعالى و الث

  ًس املساعسة ولى بهلمت طيبت إلهجاظ هصا العملأمس لىاقسم  بالشنط الجعيل إلى مً هذ

صي ناملخىاطع،   
ّ
  " " ااملشطف  ة ألاسخاشوالاحتراملً له مّل الخقسًط إلى ال

 .  بمساعسجه وهصائحه القيمت ضغم اوشغاالجه إلازاضيتعليىا  ى لم ًبرالصي        

    و الصي جفظل باإلشطاف على هصا البحث مىص اللحظت ألاولى حتى دطج بهصا الحاى،

            حيث لم ًّسدط حهسا في هصحىا  و جىحيهىا و إضشازها  

.                          حتى اسخىي العضع على سىقه

جحليل اقخصازي                 ،جذصص اقخصازًت  طلبت قسم سىت ثاهيت ماستر علىم ساجصة وجحيت داصت ألا

  و اسدشطاف 

   والى مل مً ساهم في اهجاظ هصا العمل مً قطيب أو بعيس ممً أفازوها   بمعلىمت،بمطحع،بمالحظت

. أو بهلمت طيبت

 

 

 



 

 

 

  أهسي ثمطة حهسي إلى أعع ما أملو التي حبها غمطوي بال حسوز والتي اضطعخني الحب 

صلى هللا عليه " والحىان  الى بسمت الحياة وسط الىحىز الى التي قاى فيها   الطسىى 

:  وسلم 

.  أمـــــــــــــــــــــــــي حفظها هللا " أمو ثم أمو ثم أمو"                    

إلى مً فخح لي زضب العلم وأهاض لي ططيقه ،إلى الصي ضعاوي ولم ًبذل عليا ًىما بعطائه      

  ضحمه هللا        إليو ًا أعع أب أبــــــــــــــــــــــــــــــي الغالي 

  ععاءو أدىاحي  ألاوحيخاإلى 

 

إلى ألادىاث اللىاحي لم جلسهً أمي إلى مً جحلىا باإلًذاء وجميزوا بالىفاء والعطاء إلى    

ًىابيع الصسق الصافي ،إلى مً معهم سعسث وبطفقتهم في زضوب الحياة الحلىة والحعيىت 

إلى مً ماهىا معي ومهسوا الططيق أمامي للىصىى إلى شضوة العلم إلى ضفيقاحي زضبي . سطث 

ساضة،جاظيا،لطيمت : حــــــــــــــــــــــــــــبيباث قلبي : إلى صاحباث القلىب الطيبت والىىاًا الصازقت 

 .،الطام ،اميىت،عبس هللا،وزاز،وسيمت

.إلى ألاصسقاء الصًً ساعسووي في جحطيم الشىك ألصـــــــــــــــــل إلى الـــــــــــــــــــــــــــــعهـــــــــــــــــــــــط   
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ت في الاكخطاد ألهه ٌععي الاججاٍ و اإلاظاز لالكخطاد  ٌعخبر الىمى الاكخطادي مً اإلاىاضُع اإلاهمت و الحٍُى

الىظني ، ًخطف بأهه الحطُلت عملُت معلدة و مدشابىت جخضافس إلهجاخها عىامل اكخطادًت و احخماعُت 

طُاطُت و مإطظُت و حعُلها علباث داخلُت و خازحُت حعمل مخخلف الدٌو على جخعيها و ججاوشَا لهرا 

جدسص معظم دٌو بما فُه الجصائس عل حشغُل حمُع اإلاىازد الاكخطادًت اإلاخاخت و بىفاءة عالُت مً أحل 

 مً احل اوعياطه باإلًجاب على أداء الاكخطادي و معدٌ السفاٍ ٌحعظُم الىمى الاكخطادي و اطخمساز

. الاكخطادي 

 التي حشير و مً بُنها جلًئن َرا اإلاىضىع ًدىاوله العدًد مً الاكخطادًين و جفظير خدوثه و معسفت مددداجه 

 و للد عالجذ العدًد مً الدزاطاث .بالدوز الهام و اإلاخىامي للىظام اإلاالي في جدلُم وجيرة الىمى الاكخطادي

جعبُلُت العالكت بين الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي خُث ذَبذ اغلبه ئلى جددًد ظبعت ثم اججاٍ ة اٌالىظسي 

ئن وحىد هظام مالي مخعىز وفعاٌ َى أخد اإلاخعلباث ألاطاطُت لخدلُم همى . العالكت بين الظاَسجين

ً وبين اإلالسضين واإلالترضين، ٌشجع . اكخطادي ً واإلاظدثمٍس فمً خالٌ عملُت الىطاظت اإلاالُت بين اإلادخٍس

 على الخىحُه ألامثل لألمىاٌ اإلاخىفسة لالطدثماز
ً
دث أًضا عالوة على ذلً، . الىظام اإلاالي الادخاز والاطدثماز، ٍو

ل ألامىاٌ، والضماهاث، وئدازة اإلاخاظس، والخخعُغ  فاهه ًلدم مجمىعت مً الخدماث اإلاالُت ألاخسي مثل جدٍى

ت، التي أضبذ اإلاجخمع بداحت متزاًدة لها في العطس الحالي و  اإلاالي، وئدازة الاطدثماز، والخدماث الاطدشاٍز

 . هىدُجت لسفع اللُىد وئشالت اإلاعىكاث في عدد هبير مً الاكخطادًاث وخاضت الىامُت منها

 الىظني الاكخطاد كعاعاث على وجخطُطها اإلاىازد جىفير ضمان َى فعاٌ مالي هظام ئكامت مً الهدف و ئن

ظخجُب الاكخطادي الاطخلساز وجدلُم الاكخطادي للىمى معدٌ أعلى لضمان  الظىىاث شهدث وللد .للخغيراث َو

 وضسوزة اإلادظازع الخعىز  َرا ومع و مدظازعت ضخمت مالُت وابخيازاث وجعىزاث جىىىلىحُت هثيرة حغيراث ألاخيرة

 على واإلادافظت اإلاالي الفشل مخاظس لخللُل اإلاالي الخعىز  على والسكابت الخلُُم أَمُت جبرش لها و بىفاءة الاطخجابت

و الجصائس خىبم اهخمائها  . مً أحل ضمان جمُل فعاٌ و دائم للىمى الاكخطاديواطخلساٍز اإلاطسفي الىظام أمان

 .ئلى مجمىعت البلدان الىامُت لم جخسج عً اللاعدة 

جداٌو َرٍ اإلارهسة دزاطت العالكت اإلاىحىدة بين الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي في الجصائس و على ذلً فاهىا 

 :ٌ آلاحياهعسح الظإ
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 :الاشكالية

 

 في الجزائر؟كيف ًؤثر التطور املالي على النمو الاقتصادي 

: ٌ السئِس ي خددها مجمىعت مً الاطئلت الفسعُت الخالُتااهعالكا مً الظإ

الاسئلة الفرعية  

اث اإلافظسة فُه ؟ - ما اإلالطىد بالىمى الاكخطادي ،و ماهي أَم الىظٍس

 ؟هُف ًمىً جلُُم اداء الىظام اإلاالي، و ما ظبُعت عالكت الخعىز الىظام اإلاالي بالىمى الاكخطادي-

ما مدي مظاَمت الجهاش اإلاطسفي في الاكخطاد الجصائسي ؟   -

وبهدف ؤلاحابت على مخخلف الدظاؤالث الظابلت و هرلً جىضُدها ، هلىم فُما ًلي بعسح حملت مً 

ا أطاطُت   .الفسضُاث التي وعخبَر

الفرضيات 

: جلىم َرٍ الدزاطت على فسضُت أطاطُت باإلضافت ئلى فسضُت أخسي ، فالفسضُت ألاطاطُت هي

ًؤثر ثطور النظام املالي اًجابيا على النمو الاقتصادي في الجزائر  

: أما الفسضُاث ألاخسي 

ًخم جدلُل أداء ألاهظمت اإلاالُت مً خالٌ كُاض جعىز ألاطىاق اإلاالُت و اللعاع اإلاطسفي  و ذلً باالعخماد -1

. على حملت مً اإلاإشساث 

ئن الجهاش اإلاطسفي الجصائسي ما ًمخلىه مً كىة في اليشاط الاكخطادي مً خالٌ ألادواث اإلاطسفُت ٌظاَم -2

.  و الدفع بالىمى الاكخطاديجيشُغ بسامج الخصخطت ٌوىطُغ بين أصحاب العجص و أصحاب الفائض 

 أهمية املوضوع

َم أفضل للدوز الري ًمىً أن جلعبه اللعاعاث اإلاالُت في دفع الى طعي َرٍ ألاخيرة لفجسحع  أَمُت الدزاطت 

اث مسجفعت مً الىمى الاكخطادي و جىمً  الىمى الاكخطادي و الظبب في جدظين اللعاع اإلاالي لخدلُم مظخٍى

.في ئبساش الخداخل بين الىظام اإلاالي و الىمى الاكخطادي في الجصائس  
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الخسوج بمجمىعت مً الىخائج اإلافظسة لهرٍ العالكت، ألامس الري ًمىً أن ٌظاعد على جىفير  جىحيهاث -

.إلاخخري اللساز الاكخطادي  

 

 أهداف املوضوع

اث الىمى الاكخطادي- .الىكىف عىد أَم الىظٍس  

.دوز الىظام اإلاالي في الاكخطاد-  

.أَم الدزاطاث الظابلت خٌى العالكت بين الخعى اإلاالي و الىمى الاكخطادي-  

. جددًد مدي و كىة اججاٍ العالكت بين الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي -

.واكع الىمى  الاكخطادي و الجهاش اإلاطسفي في الجصائس معسفت-   

بي اللُاس ي للعالكت بين الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي- .اطخىشاف الخجٍس  

:حدود الدراسة  

:و التي جخمثل فُما ًلي   

.جم ئحساء َرٍ الدزاطت على مظخىي الاكخطاد الىظني الجصائسي : الاظاز اإلاياوي  

هظسا ليىهه الفترة التي ظبلذ خاللها  (2015-1990 )حغعي َرٍ الدزاطت الفترة اإلامخدة ما بين: الاظاز الصماوي

. الجصائس مجمىعت مً ؤلاضالخاث الاكخطادًت مً أحل حغُير همغ الاكخطاد

: منهجية الدراسة

: حشمل الدزاطت بطفت عامت عل شلين أخدَما هظسي و الاخس جعبُلي، و كد ازجعصها على اإلاىهجين الخالُين

اث  و :املنهج الوصفي  طُعخمد علُه في الاظاز الىظسي للدزاطت و ذلً مً خالٌ عسض مخخلف  الىظٍس

الىماذج اإلافظسة للىمى الاكخطادي و معسفت أَم الدزاطاث الظابلت للخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي و مدي 

. معسفت واكع الجهاش اإلاالي و الىمى الاكخطادي في الجصائس

  طىف ٌعخمد علُه في الدزاطت الخعبُلُت مً خالٌ اطخخدام أدواث الخدلُل الاكخطادي و :املنهج التحليلي

. اللُاس ي للُاض أثس جعىز اللعاع اإلاالي على الىمى الاكخطادي في الجصائس
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 الدراسات السابقة

Arestis et al 2001دراسة  

َدفذ الدزاطت ئلى اخخباز جأثير الخعىز اإلاالي على الىمى الاكخطادي في عُىت جخيىن مً الىالًاث اإلاخددة، 

:باطخعماٌ اإلاإشساث الخالُت1998-1968اهجلترا ،فسوظا،الُابان و أإلااهُا خالٌ الفترة   

الىاجج اإلادلي الاحمالي الحلُلي ممثل للىمى الاكخطادي، زطملت البىزضت ئلى الىاجج اإلادلي الاحمالي ، كسوض -

اإلاىحهت ئلى اللعاع الخاص ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  

: جىضلذ الدزاطت ئلى الىخائج الخالُت-

ألاطىاق اإلاالُت حظاَم اًجابُا في الىمى الاكخطادي في ول مً أإلااهُا ، الُابان و فسوظا ، ولىً ًبلى الدوز -

. ألاهبر للبىىن

ل و الىمى ضعُفت ، و اججاٍ الظببُت ًيىن الىمى ئلى الخعىز  . في الىالًاث اإلاخددة و اهجلترا ، العالكت بين الخمٍى

 

جىضلذ الدزاطت الى هخائج أن الخأثير العمم اإلاالي على الىمى خالٌ : ) Rousseau and wachtel  2011(:دراسة

را زاحع الى عدة عىامل 1960-1989الفترة  ، ًخخلف عً الخأثير في الفتراث الحالُت عً الفتراث الظابلت َو

.  مً أَمها ألاشماث اإلاالُت والبىىُت في الظىىاث الحدًثت و التي طاَمذ في تهمِش الدوز الاًجابي للىظام اإلاالي

:هيكل الدراسة  

لخدلُم أَداف البدث و ؤلاحابت عً ؤلاشيالُت السئِظُت كمىا بخلظُم دزاطدىا ئلى ثالثت فطٌى خاولىا ؤلاإلاام 

:بجل حىاهب البدث و الحسص على الحفاػ على الترابغ و الدظلظل بين ألافياز فجاءث خعت البدث واآلحي  

 ٌ ا و هماذج الىمى الاكخطادي ، ئذ جم جلظُمه ئلى ثالثت مباخث ، : الفطل ألاو ًخمدىز الفطل ألاٌو خٌى هظٍس

خُث زهصها في اإلابدث ألاٌو على عمىمُاث الىمى الاكخطادي بما فيها مً مفاَُم و اَم العىامل اإلاخدىمت فُه 

اث اإلافظسة للىمى الاكخطادي بما فيها  و أَمُت و أطباب الىمى الاكخطادي أما اإلابدث الثاوي زهصها هظٍس

اث الخللُدًت و الحدًثت و اإلاعاضسة و اإلابدث الثالث جىاولىا  هماذج الىمى الاكخطادي   هظٍس

ًخمثل مضمىن َرا الفطل بدظلُغ الضىء على عالكت جعىز الىظام اإلاالي بالىمى الاكخطادي : الفطل الثاوي

له بما فيها مً مفهىمأهىاع خُث أن اإلابدث ألاٌو ًدىاٌو ماَُت الىظام اإلاالي و   و عىاضس الىظام اإلاالي و  جمٍى

ل و دوز الىظام اإلاالي في الاكخطاد أما اإلابدث الثاوي فخيلمىا عً الخعىز اإلاالي بما فيها مً حعٍسف  أهىاع الخمٍى

و شسخىا ألَم اإلاإشساث التي ٌعخمد عليها للُاض الخعىز اإلاالي أَم العىامل اإلاظاعدة عل جعىز الىظام اإلاالي 

آما اإلابدث الثالث خاولىا الىضٌى ئلى أَم الدزاطاث الظابلت خٌى العالكت بين الخعىز اإلاالي و الىمى 
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الاكخطادي و معسفت  فسوض العالكت بُنهما  و أَم الدزاطاث الظابلت خٌى اللىىاث التي ًمس بهما الخعىز 

. اإلاالي و الىمى الاكخطادي  

س البدث خُث جم مً خالله دزاطت كُاطُت جدلُلُت  خٌى العالكت : الفطل الثالث  ٌعخبر َرا الفطل حَى

بين الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي في الجصائس  زهصها في اإلابدث ألاٌو على واكع الىمى الاكخطادي أي الىضع 

الاكخطادي و واكع الجهاش اإلاالي في الجصائس أما اإلابدث الثاوي فخم مً خالله جلدًم الىمىذج و ئخطائُاث 

مخغيراث الىمىذج بما فيها مخغيراث الخعىز اإلاالي و الىمى الاكخطادي أما اإلابدث الثالث فخىاولىا دزاطت كُاطُت 

و اكخطادًت و ئخطائُت للىمىذج مً خالٌ افُىض باخخباز وحىد عالكت بين الخعىز اإلاالي  و الىمى الاكخطادي 

.في الجصائس   
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 :ثمهيد

ت  ًدخل مىلىع الىمى الانخفادي مىنػا هاما في الكٌش الانخفادي، خُث ؤن مػظم دساظاث الىظٍش

ُى ألاولى لىمى الانخفادي بلى  خ الىناجؼ الانخفادًت  ،جشحؼ ألـا خ الكٌش الانخفادي و جاٍس الانخفادًت، جاٍس

بن مً ؤهم ألاهذاف التي حععى اإلاجخمػاث ؤلاوعاهُت بلى جدهُهها بٍل الىظاثل اإلاخاخت لها الثىسة الفىاغُت ، 

ادة سقاهُتهم ، و الزي ًخم في بواس جدعحن ألاداء  هى جدعحن و الشقؼ مً مػذُ اإلاعخىي اإلاػِص ي ألقشادها و ٍص

ادة مػذالث الىمى الانخفادي ، و جدهُو الخىمُت الانخفادًت  و ٍص الانخفادي لهزه اإلاجخمػاث غً وٍش

ادة الىاجج الىوني مؼ بمٍاهُت  باليعبت لبػن الانخفادًحن قةن مكهىم الىمى الانخفادي ٌػني  ،الؽاملت ٍص

ادة في معخىي الذخل الكشدي و مً زم جدعحن معخىي مػِؽت ألاقشاد ، مً مىظىس انخفادًحن  وجدهُو ٍص

ً قةن مكهىم الىمى الانخفادي ًمم غذة ؤوحه جهِغ جىظؼ آلالت ؤلاهخاحُت وبدساج الخهذم الخهني هزه . آخٍش

ألاوحه الػذًذة إلاكهىم الىمى الانخفادي نادث بلى هدُجت مكادها غذم وحىد سنم وخُذ ؤو ماؼش بخفاجي 

ًاقت الػىاـش التي حؽترى في الىمى الانخفادي  .ختى وبن لم ًًٌ مدذدا بذنت بةمٍاهه الخػبحر غً 

ل ألاحل و مػشقت مفادسه مً ؤيثر اإلاىلىغاث التي ؤزاس خىلها الجذُ إلاذي قتراث - بن التريحز غلى الىمى  وٍى

اث الىمى اإلاخخلكت العاثذة  صمىُت ، خُث ؤهه القى اهخماما واظػا مً نبل الانخفادًحن  و هالخظ ان هظٍش

اث ابخذاء مً  اث الٌالظٌُُت الخذًثت  و لزلَ ظىف هشيض غلى هزه الىظٍش خالُا مشجبىت بؽٍل يبحر بالىظٍش

ىال ؾلى همارج الىمى الىُىيالظٌُُت  و الخدذر غً ؤهم اإلابادت دون الخىظؼ ألن هزه  ت الٌالظٌُُت ـو الىظٍش

ىال بلى  اث حػخبر مىبؼ ألاقٍاس التي اغخمذ غلحها ظىلى في بىاء همىرحه اإلاخػلو بالىمى الانخفادي ـو الىظٍش

ت الىمى الانخفادي و AKهمارج الىمى الذاخلي  ُ  خ هظٍش ، غلى ؤًت خاُ ظىف هدىاُو في هزا الكفل جدبؼ جاٍس

ًاآلحي   :قو ما وسد في ؤدبُاث اإلاذاسط الانخفادًت الٌبري، خُث نمىا بخهعُم هزا الكفل بلى زالزت مباخث 

 ُ  .غمىمُاث خُى الىمى الانخفادي: اإلابدث ألاو

اث الىمى الانخفادي:اإلابدث الثاوي  .هظٍش

 .همارج الىمى الانخفادي:اإلابدث الثالث
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عمومياتثخووث لىموثالاقحصاديث: املدحث ألاول

ظىداُو في هزا اإلابدث بغىاء مخخلل اإلاكاهُم للىمى الانخفادي اغىاء مكهىم ؼامل ،و ببشاص ؤهم الػىامل 

. اإلاخدٌمت قُه و ؤهمُت الىمى الانخفادي و ؤظباب خذوزه

 مفاهيمثخووث لىموثالاقحصادي: املطلث ألاول

ًاهذ نذ اجكهذ في ؤلاواس الػام، بال ؤنها اخخلكذ قُما - كاث مخػذدة ، وهي وبن  ٌػشف الىمى الانخفادي بخػٍش

ت سئٍت ًل مجها الىمى الانخفادي . بحن بػمها البػن مً خُث صاٍو

ظىػشك مجمىغت مً الخػاٍسل لبػن الٌخاب الانخفادًحن الباسصًٍ في مجاُ دساظت الىمى و الخىمُت 

: الانخفادًت غلى الىدى الخالي

ٌػشف الىمى الانخفادي بإهه الخؿُحر في ألاولاع الهاثمت و التي ال جٍىن مخخلكت و ًشي ؤهه ما هى حؿُحر في "-

. 1"حجم اليؽاه الانخفادي الهىمي

 2:ٌػشف ـالح الذًً هامو مجمىغت مً الخػاٍسل الخالُت للىمى الانخفادي-

هى غملُت الخكاغل الهىي الزي ًدذر في بِئت مػُىت في قترة صمىُت مػُىت و في ظشوف البِئت اإلادُىت بها -

ادة في  (ؤلاوعان و سؤط اإلااُ و مظاهش الخُاة الاحخماغُت والانخفادًت ألاخشي ) و ظخادي هزه الخؿحراث بلى ٍص

ل ألامذ, الىاجج الهىمي الىوني . الزي ٌػخبر في الخذ راجه حؿحر وٍى

ادة جىشؤ غلى الذخل الهىمي - الخهُهي و الخؿحراث الخاـت  (الىوني)هى غملُت انخفادًت جإخز في الاغخباس الٍض

ادة في الشقاهُت الانخفادًت ؤو الاحخماغُت    التي جفاخب هزه الٍض

ػشف ؤهه- ادة في مخىظي هفِب " َو ادة بحمالي الىاجج اإلادلي ؤو بحمالي الذخل الهىمي بما ًدهو ٍص خذور ٍص

 . 3"الكشد مً الذخل الخهُهي

كه -  ادة اإلاعخمشة في يمُت العلؼ و الخذماث اإلاىخجت مً وشف الكشد في مدُي انخفادي " و ًمًٌ حػٍش بالٍض

ادة في هفِب الكشد مً , مػحن  ادة في بحمالي الذخل الذاخلي للبلذ مؼ ًل ما ًدههه مً ٍص وؤًما هى الٍض

 4"الذخل الخهُهي

                                                           
9,10ص ص-2012-الطبعة -دار أسامة للنشر و التوزٌع-اقتصاد التنمٌة- د اسماعٌل محمد بن قانة

1
  

.8-1ص ص-1975-القاهرة-دار المعارف"-نظرٌات النمو االقتصادي-" صالح الدٌن نامق د
2
  

.51ص-2000-جامعة االسكندرٌة-(دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة)التنمٌة االقتصادٌة–إٌمان عطٌة ناصف - د محمد عبد العزٌز عجمٌة
3
  

.63ص-2013-الطبعة االولى-دار الراٌة للنشر و التوزٌع-تطور النظام و النمو االقتصادي- د أشواق بن قدور
4
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هى الخىظؼ في الىاجج الخهُهي ؤو الخىظؼ في الذخل الكشد مً الىاجج الهىمي الخهُهي و هى بالخالي ًخكل مً -

ادة في الىاجج الهىمي الزي ٌػمل غلى مىاحهت اإلاؽاًل الانخفادًت  . 1غبئ اإلاىاسد و ًىلذ الٍض

ادة معخمشة في مخىظي الذخل الكشدي الخهُهي مؼ مشوس الضمً و مخىظي - و ٌػشف يزلَ بإهه هى خذور ٍص

الُت الخالُت  : 2الذخل الكشدي ممثل بالػالنت الٍش

. غذد العٍان/الذخل الٌلي=مخىظي الذخل الكشدي

ادة في الذخل الكشدي الخهُهي و لِغ في ؼٍله  وما ًجب الخإيُذ غلُه ؤن الىمى الانخفادي ٌػني خذور ٍص

.  الىهذي 

ادة نذسث .د  غشف- و ٍص غمش صخش في يخابه الخدلُل الانخفادي الٌلي ٌػشف الىمى الانخفادي ًدهو غً وٍش

ًان  ًان مػذُ همى انخفاد الىوً ايبر مً مػذُ همى العٍان  لما  الىوً غلى بهخاج البماجؼ و الخذماث ًو

  3ؤقمل ألن رلَ ًادي بلى سقؼ معخىي مػِؽت ألاقشاد

:للجعريفثشاملثلطىموثالاقحصادي

ٌػشف الىمى الانخفادي غلى اهه غملُت هادقت بلى خلو وانت جادي بلى جضاًذ داثم في مخىظي الذخل -

لت مً الضمً  . الخهُهي للكشد بؽٍل مىخظم ولكترة وٍى

عو ملث لىموثالاقحصاديثث: املطلث لثاوي

قهى الىظُلت الشثِعُت الصدًاد خفت الكشد مً الىاجج , ٌػخبر الىمى الانخفادي مً ؤهم الظىاهش الانخفادًت -

جدعحن معخىي اإلاػِؽت في ًل اإلاجخمؼ لهزا تهخم دساظاث بػملُت الىمى الانخفادي و حععى بلى نُاط 

و مً بحن هزه الػىامل جىحذ  , مػذالجه في العىىاث اإلاخخلكت يما حععى بلى جدذًذ غىامل و يُكُت الخإزحر قحها 

: زالزت مٍىهاث ؤظاظُت و هي 

ًادخاس لٍي ًخم :ثر كمثرأسث ااوث* ًيخج الترايم الشؤط اإلاالي غىذما ًخفق حضء مً الذخل الخالي 

ُذ سؤط ماُ لذولت ,اظدثماسه ذ مً ـس ذ همى الذخل الىاجج في اإلاعخهبل قاإلافاوؼ و آلاالث جٍض و بالخالي , ختى هٍش

اث إلهخاج و حعخٌمل الاظدثماساث اإلاباؼشة باظدثماساث في البيُت الخدخُت  ًمًٌ مً خالله الخىظؼ في معخٍى

                                                           
.07ص-2001-دار القاهرة للنشر "-النظرٌة و المفهوم-النمو االقتصادي-" د محمد ناجً حسن خلٌفة

1
  

.07ص-2003/2002طبعة - االسكندرٌة–الدار الجامعٌة "-اتجاهات حدٌثة فً التنمٌة" – د عبد القادر محمد  د عبد القادر عطٌة 
2
  

.12ص-1999-الجزائر-دٌوان مطبوعات الجامعٌة-التحلٌل االقتصاد الكلً-  د صخري عمر
3
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الانخفادًت و الاحخماغُت و التي مً ؼإنها ؤن جٌمل و حعهل ألاوؽىت الانخفادًت يما ؤن الاظدثماس في اإلاىاسد 

ت ًمًٌ ؤن ًادي بلى جدعحن هىغُت هزه اإلاىاسد و بالخالي ًٍىن له  ؤزش غلى حجم ؤلاهخاج ألامثل ل1.البؽٍش

ادة الجهاثُت في الهىة الػاملت غامال مىحبا في خذر الىمى :ل لىموث لسكاوي* ٌػخبر الىمى العٍاوي ؤي الٍض

ادة ؤيبر في غذد الػماُ اإلاىخجحن هزا مً هاخُت,الانخفادي  ادة نىي الػمل حػني ٍص ومً هاخُت ؤخشي , قٍض

ادة حجم ألاظىام اإلادلُت  ادة الاظتهالى و بالخالي ٍص ادة العٍان حػني ٍص ًان ,ٍص و مؼ رلَ هىاى خالف قُما برا 

ل.الىمى العٍاوي له جإزحر مىحب ؤو ظالب غلى الىمى الانخفادي 

ًمًٌ حػٍشل هزا , بن البدث غً ؤظباب الىمى حػىد بلى جهذم الخهني اإلاشجبي بالخٌىىلىحُا:ل لحقدمث لحقني*

ألاخحر غلى ؤهه بهخاج مجمىغت مً اإلاخؿحراث ؤلابذاغُت و الاختراغُت التي جدعً الظشوف الانخفادًت بؽٍل 

ل".انخفادًاث اإلاػاسف" و وعخىُؼ حمؼ هزه اإلاخؿحراث جدذ حعمُت , غام 

ًخمثل الخهذم الخهني في اإلاخؿحراث راث وابؼ جٌىىلىجي لىشم ؤلاهخاج و وبُػت العلؼ اإلاىجضة التي حعمذ بما 

وهى غباسة ,بما بهخاج ظلؼ حذًذة مً هىغُت ؤخعً ,خل مؽاًل الاخخىاناث و الفػىباث التي جدذ مً ؤلاهخاج

. قهى ًكشك حؿحرا في مػامالث ؤلاهخاج بؽٍل ًدعً و ًىىس الىظام الانخفادي,غً خهُهت راث وابؼ يُكي 

ٌػذ الخهذم الخهني مازشا في الىمى الانخفادي  

ب)جدعحن هىغُت الُذ الػاملت - . (الخذٍس

. جدعحن هىغُت سؤط اإلااُ-

. جدعحن هُاًل ؤلاهخاج-

الخػٍشل ألاولي الزي وػىُه لهزا الػامل هى ًىهه ٌعمذ بشقؼ ؤلاهخاج الٌلي، مؼ :"" J.Lecaillon"    و خعب

ؤما الخػٍشل الخالي هى ًىن الػامل الخهني ًشقؼ مً الىاجج الٌلي غبر .بهاء غىفش الػمل وسؤط اإلااُ زابخحن

مما ظبو قان هزا الػامل ًادي بلى حؿُحر معخمش لذالت . اإلاػىُانL و الػمل Kالضمً بهُمت سؤط اإلااُ 

   2".ؤلاهخاج

 

                                                           
.3ص-الكوٌت–معهد التخطٌط العربً -2001-76العدد -مجلة جسر التنمٌة-التطورات الحدٌثة فً الفكر االقتصادي– عبد القادر علً  د  

1
  

2
 - J.Lecaillon," Analyse macro-économique", Ed Cujas, Paris, 1986, P.67. 
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أهميةثألاأسملابث لىموثالاقحصادًةث: املطلث لثالح

ل1أهميةث لىمو-

ادة في العلؼ و الخذماث وقشؿ - ادة معخىي اإلاػِؽت و ًىقش لىا الٍض الىمى الانخفادي هى اإلادشى ٌػمل غلى ٍص

ادة في  ادة في بحمالي الىاجج غً الٍض الػمل ؤلالاقُت و غادة ما ًشجبي الىمى باألهذاف الانخفادًت خُث الٍض

ادة في الىاجج الخهُهي حعاهم في خل اإلاؽاًل  اث اإلاػِؽت و دخل الكشد و الٍض ادة في معخٍى العٍان ٌػني الٍض

و الانخفاد اإلاخىامي هى الهادس غلى مهابلت الاخخُاحاث الخالُت و اإلاعخهبلُت غلى ,الانخفادًت و الاحخماغُت 

. اإلاعخىي اإلادلي و الػالمي

ادة في ألاحىس الخهُهُت ؤو الذخُى الىهذًت و بالخالي قشؿ ؤقمل مً الخذماث - الىمى الانخفادي ًادي بلى ٍص

. و الهماء غلى الكهش و الخلىر البِئت دون جىانق في معخىي الاظتهالى و الاظدثماس وؤلاهخاج

و جٌمً ؤهمُت ؤًما ًىهه يهاغذة ؾحر مبالـ قحها لخدعً دسحت الشقاهُت الانخفادًت و هزا ما جايذه -

بُت في هزا اإلاُذان ختى ؤهه في دولت ـؿحرة ًىحذ اخخالف في مػذالث الىمى باليعبت للذخل , الذساظاث الخجٍش

اث اإلاػِؽت بحن , الكشدي ل بلى قىاسم وعبُت يبحرة في معخٍى واظخمشاس هزه الىلػُت ًادي في اإلاذي الىٍى

 ُ اث اإلاػِؽت للىمى في الخبرة و الخجشبت,الذو . خُث ال ًىحذ جكعحر لهزا الىانؼ ؤقمل مً الخإزحراث غلى معخٍى

ظىت " Sala-Martin"ظاال ماسجحن" BARRO" وباسو 1996ظىت " D.Romer"وؤيذ ًل مً داقُذ سوماس

ل"Mankiw"ويزلَ مىٌُى,2003 ؤن الشقاهُت " D.ROMER"خُث ًهُى ,غلى ؤهمُت الىمى في اإلاذي الىٍى

ل هي ؤسك خفبت ألي جإزحراث ممٌىت للخذقهاث في اإلاذي  اإلاخممىت للىمى الانخفادي في اإلاذي الىٍى

, ؤن برا ًمٌىىا الخػشف غلى خُاساث العُاظت الػامت للخٍىمت, Sala-Martin و BARROًايذ ًل مً "الهفحر

ل بمػذُ الىمى  ذ مً الخدعِىاث في ,ختى الفؿحر مجها التي جازش غلى اإلاذي الىٍى قةهىا ًمًٌ ؤن حعهم في اإلاٍض

اث اإلاػِؽت يما ؤن الىمى الانخفادي هى الجضء مً الانخفاد الٌلي الػالمي   .معخٍى

ل2أسملابث لىموثالاقحصادي-

: ًىحذ ؤسبػت غىاـش اظتراجُجت للىمى جهترن بالهذسة الىبُػُت لىمى الانخفاد و هي

ت،غشك و مخضون العلؼ الشؤظمالُت،-  هىغُت و يمُت اإلافادس الىبُػُت ،هىغُت ويمُت اإلاىاسد البؽٍش

. الخٌىىلىحُا

                                                           
.10ص-مرجع سبق ذكره– د محمد ناجً حسن خلٌفة 

1
  

.12-11ص ص-مرجع سبق ذكره- د محمد ناجً حسن خلٌفة
2
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ادة ؤلاهخاج و التي حػىي الانخفاد الهذسة غلى  وهزه الػىاـش ألاسبػت حػخبر مهىماث ألاظاظُت الىبُػت لٍض

ولًٌ الهذسة غلى الىمى و الخدهُو الكػلي له ًخىنل غلى غىاـش بلاقُت ؤخشي ,جدهُهي همى هاجج الخهُهي

اث الىكام الٌلي و الخخفُق ألامثل للمىاسد و الزي  ادة و الىمى في معخٍى مجها الخىظؼ في غشك اإلاىاسد مؼ الٍض

و الخىظُل الٍامل بل ؤًما ؤلاهخاحُت الٍاملت لهزه اإلاىاسد  .ًخدهو لِغ قهي غً وٍش

:لهظرياتث لىموثالاقحصادي: املدحث لثاوي

لت وسؾم جكاوث التريحز , اظخدىر مىلىع الىمى الانخفادي غلى اهخمام الباخثحن الانخفادًحن و لكتراث وٍى

اث الانخفادًت,غلُه قترة و ؤخشي  و اإلاالخظ هى غىدة اإلاىلىع بهىة مىز ,بال ؤهه بهي في ـلب اهخمام الىظٍش

اث الىمى اإلاػاـشة اث الىمى , الدعػُىاث مؼ ظهىس هظٍش ويهذف هزا الجضء مً الذساظت بلى اظخػشاك هظٍش

:  الانخفادي ولهذ جم غلى آحي

   لىظرياتث لحقطيدًةثلطىموثالاقحصادي: املطلث ألاول

ت الخهلُذًت و التي جخٍىن مً غذد  ت واخذة لالنخفاد هي الىظٍش ت غلى الهُى بىحىد هظٍش حعدىذ هزه الىظٍش

ت  غالُت اث البعُىت و لٌجها راث نىة جكعحًر . نابلت للخىبُو في ًل مٍان و صمان, مً الىظٍش

وججذس ؤلاؼاسة في هزا الفذد بلى البىاء الىظشي الخهلُذي للىمى الانخفادي نذ اظدىذ غلى مجمىغت مً 

ً الٌالظَُ ؤمثاُ ". R.Malthus"و " D.Rikardo"و " A.smith"ألاقٍاس ألاظاظُت للمكٌٍش

 A. Smith:1هظريةث.1

ً الانخفادًحن الٌالظَُ  A.smith( 1723-1790)ٌػخبر  ًان لٌخاب آدم ظمُث دساظت , مً ولُػت اإلاكٌٍش لهذ 

قٍان مهخما ؤظاظا بمؽٍلت الىمى و , 1776في وبُػت و معبباث زشواث ألامم و الزي ـذس ألُو مشة غام 

ًان هذقه هى الخػشف غلى يُكُت خذور الىمى الانخفادي ،و ًشي آدم ظمُث ؤن "الخىمُت الانخفادًت خُث 

قخخفق الػماُ في ؤوؽىت مػُىت بذال مً ,  هى ألاظاط لشقؼ ؤلاهخاحُتDivision of labourجهعُم الػمل 

الهُام بإغماُ بهخاحُت مخػذدة ًجػلهم في ولؼ ٌعخىُػىن قُه بهخاج يمُت يبحرة و بمجهىد مبزُو و رلَ 

ل.باظخخذام مػذاث و آلاالث اإلاخخففت

ايذ  مهم في جشايم سؤط اإلااُ و ؤن هزا ألاخحر غامل مهم في الىمى الانخفادي و   ؤن الادخاساث غاملSmithٍو

 لخىمُت ًدشى سؤط اإلااُ اإلاىلذ مً Smithوؤن همىرج , لهزا قةهه ًايذ غلى ؤهمُت الادخاساث و جشايم سؤط اإلااُ

وؤن الاظدثماس ٌػخمذ غلى مػذُ الشبذ قةرا اهخكن مػذُ الشبذ , ألاسباح الىاحمت غً اليؽاه الفىاعي

                                                           
.69ص-مصر-2003-دار الجامعٌة اإلسكندرٌة-(سٌاستها-نظرٌاتها-مفهومها)التنمٌة االقتصادٌة -د محمد علً اللٌثى- د محمد عبد العزٌز عجمٌة

1
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واقترك ؤن ًل الادخاس ًخم اظدثماسه و لهزا ال ًمًٌ الخفُى جشايم سؤظمالي و جىمُت دون , ًىخكن الاظدثماس

. 1وحىد الادخاساث

خطقةثثثقسيمث لعملثألا لىموثالاقحصاديثل:(ل.1.1) لشكلثرقمث

    

 

 

 

 

 

سئٍت بظالمُت مهاسهت، ظلعلت ": غذالت الخىصَؼ و الخىمُت الانخفادًت  "2007 اخمذ ابشاهُم مىفىس : اصدر

 297 الىبػت ألاولى، وؽش و الخىصَؼ مشيض دساظاث الىخذة الػشبُت ، بحروث ، ؿ 66ؤوشوخاث الذيخىساه 

ادة - ايذ آدم ظمُث خاحت الانخفاد الهىمي بلى الترايم الشؤظمالي مً ؤحل جهعُم الػمل و مً زم ٍص ٍو

هفِب الكشد مً الذخل و ؤًما الترايم الشؤظمالي ًىنل غلى سغُت ألاقشاد في الادخاس بذال مً الاظتهالى غلى 

و باإللاقت بلى الترايم الشؤظماُ قاهه ًىحذ نذس ؤخش غلى جهعُم الػمل و هى حجم العىم إلمٍاهُت .دخىلهم 

ادة اإلابادالث و جىظُؼ حجم ألاظىام باليعبت إلاػظم العلؼ و ؤًما باحعاع واظؼ ؤمام العلؼ  و و ٍص الدعٍى

. ألاوسوبُت نذ قخذ ؤقام حذًذة للهُام بخهعُم حذًذ للػمل

:  David Ricardo هظرية.2

 الضساغت ؤهم الهىاغاث الانخفاد إلاعاهمتها في جىقحر الؿزاء للعٍان ،و هي جخمحز بدىانق الؿلت Ricardoاغخبر 

ىد و الثباث ،يما ٌػخبر جىصَؼ الذخل بحن الىبهاث الثالر   ،ما ٌػني جىانق الػىاثذ الزي ٌػخبر ظببا لخالت الًش

للمجخمؼ الػامل الخاظم  و اإلادذد لىبُػخه الىمى الانخفادي ،خُث للشؤظمالُحن دوس مشيضي في غملُت الىمى 

بخىقحرهم لشؤط اإلااُ و معخلضماث الػمل و دقػهم ألحىس الػماُ ،و هم باهذقاغهم لخدهُو ؤنص ى ألاسباح قةنهم 

ً سؤط اإلااُ والخىظؼ قُه ،و هى ما ًممً جدهُو الىمى ،ؤما الػماُ قُػخمذ غذدهم غلى  ٌػملىن غلى جٍٍى

ادة غشك الػمل مما ًخكن ألاحىس بلى  ذ العٍان باسجكاع ألاحىس ،قُادي رلَ بلى ٍص معخىي ألاحىس ، خُث ًٍض

                                                           
.58-56ص ص –الطبعة األولى - األردن–دار وائل للنشر - نظرٌات وسٌاسات و موضوعات-  د مدحت القرٌشً

1
  

 تراكم رأسمال

 تقسٌم العمل زٌادة االدخار

ارتفاع انتاجٌة 

 العمل

 زٌادة الثروة
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و ؤما مالى ألاساض ي قخىمى مذاخلحهم ًلما خذزذ هذسة ألاساض ي الخفبت التي ًىلب مهابلها زمىا . خذ الٌكاف 

ًاهذ مخىقشة بٌثرة  . 1ايبر مما 

ًىمى )احخماعي ,ًخىلذ غشك الػمل داخل هظام انخفادي" David Ricardo"و " Adam Smith"باليعبت ُ

ًاهذ ألاحىس الخهُهُت غالُت ,و الزي ًدٌمه مػذُ جشايم سؤط اإلااُ ,(داخلُا ؤو بمػنى ؤدم , الزي ًدعاسع يما 

 . 2حػخبر نىة الػمل ظلػت جىمى بىمى جشايماث سؤط اإلااُ

ً الشؤط مالي ،و الىمى ال ًخدهو بال - بن الشبؼ و الشبذ ٌؽٌالن ؤلاًشاد الفافي و الزي ٌػخبر مفذس غملُت الخٍٍى

ً الشؤظمالي  لًٌ هذسة ألاساض ي الخفبت جهىد بلى جدُى .برا اظخخذم ؤلاًشاد الفافي لخىظُؼ غملُت الخٍٍى

الخفق اليعبُت للمجمىغاث الثالر ، ألامش الزي ًهلل مً خفت ألاسباح بلى الخذ الزي ًادي بلى جىنل 

ادة في العٍان جادي بلى . غملُت الىمى  ادة العٍان جادي بلى اسجكاع ألاحىس الىهذًت الن هزه الٍض بلاقت بلى ؤن ٍص

ادجه ، مما ًادي بلى اسجكاع جٍالُل ؤلاهخاج الضساعي و اسجكاع  ظهىس ناهىن ، الؿلت اإلاخىانفت ووؽىء الشبؼ و ٍص

ادة ألاحىس الىهذًت ، و ًخم هزا غلى خعاب ألاسباح  ؤظػاس اإلاىخجاث الضساغُت ألامش الزي ٌشجؼ اإلاىالبت بٍض

ادة خفت الشبؼ و ألاحىس في الذخل  يدفت وعبُت مً الذخل ، و هٌزا قان خفت ألاسباح جىخكن مهابل ٍص

،ألامش الزي ًادي بلى اهتهاء جشايم سؤط اإلااُ ،و ا هاي ش يء ًخكن جشايم سؤط اإلااُ ًادي بلى جخكُن الىمى 

. 3الانخفادي 

ؤساثه اإلاؽهىسة في الىمى العٍاوي باغخباسه صغُم اإلاذسظت "جىماط مالخىط"ًان ُ ":لR.Malthus"هظريةث.3

خه العٍاهُت والتي جىق غلى,الدؽائمُت  ل:الزي ولؼ هظٍش

بِىما جتزاًذ اإلاىاسد الؿزاجي غلى ؤنص ى جهذًش وقو مخخالُت خعابُت ,غذد العٍان ًتزاًذ وقو مخخالُت هىذظُت -

ادة العٍاهُت ً اإلاخخالُت 4وهزا ًادي بذوسه للمؿي غلى اإلاىاسد باظخمشاس برا لم جدذد الٍض  ، برن الػىفٍش

ت مالخىط  ،و جخخلق قٌشة 5الهىذظُت العٍاهُت و اإلاخخالُت الخعابُت الؿزاثُت ًمثالن الهلب الىابن لىظٍش

ادة العٍاهُت التي ًترجب غجها اسجكاع مىدنى غشك الػمل  وهٌزا ,مما ٌػني خكن في ألاحىس ,مالخىط في الٍض

ذ ,ًفل بلى معخىي ؤلاحشاجي خذ الٌكاف وهزا اإلاعخىي ألاخحر مً ألاحش ٌػذ مدكضا للمىخجحن غلى اظدثماس اإلاٍض

ذ مً مػذالث الىمى الانخفادي و ًمًٌ جفىس هزه الػالناث مً خالُ الؽٍل الخالي : مً ؤمىالهم وبزلَ ًٍض

 

                                                           
.57-56ص ص -مرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً

1
  

.81-79ص ص -الطبعة األولى–األردن -إثراء للنشر والتوزٌع"-علم اقتصاد والتنمٌة-" د صالح تركً القرٌشً
2
  

.59ص-مرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً
3
  

60ص-مرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً
4
  

.71ص-10العدد-2010-جامعة قسنطٌنة-مجلة الباحث االجتماعً"-النظرٌة السكانٌة وانعكاساتها على االقتصاد والمجتمع -" لزهر طافر
5
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 لعالقاتثبينثعىاصرث لىموثالاقحصاديثثفيثفكرثمالحوسثل:(2.1) لشكل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

T.Malthus.Essai sur le pricipe de laproduction .Edition.seghers .1999.p67 

(ل:لKarl Marx)هظريةثكاروثماركس.4-

ًاُس ماسيغ الانخفادي الٌالظٍُي الىخُذ الزي جيبإ بانهُاس الشؤظمالُت  وؤن مػذُ الشبذ غلى الشؤط , ًان 

قبِىما ًشي ادم ظمُث بإن اهخكاك مػذُ الشبذ ٌػىد بلى , اإلااُ ظىف ًىخكن مؼ الىمى الانخفادي 

ٍاسدو ًشي بإن مثل هزا الاهخكاك ٌػىد بلى جىانق الػىاثذ لألسك و ؤن  اإلاىاقعت قُما بحن الشؤظمالُحن قان ٍس

ؼ و ألاحىس  ألامش الزي ًهىد بلى خالت زباث ؤما ماسيغ ًايذ غلى ؤن الانخفاد ال ,ألاسباح حػخفش مً نبل الَش

و ؤن الجهاًت ال جإحي بعبب خالت زباث بل ظبب ألاصمت التي جشاقو خالت قاثن ؤلاهخاج  , ًمًٌ ؤن ًىمى بلى ألابذ 

(overproduction)   ل.والالىشاب الاحخماعي

شي ماسيغ بإن ألاحىس جخدذد بمىحب الخذ ألادوى اإلاعخىي الٌكاف سؤي بخٍلكت بغادة بهخاج وبهت الػماُ  ) ٍو

ًمثل الكشم بحن يمُت بهخاج الػامل ,الزي ًخلهه الػامل  ((swplusvalueبخػبحر ماسيغ وؤن قاثن الهُمت 

و مؼ جضاًذ مػذُ الٌثاقت الشؤظمالُت لخٌىىلىحُا ؤلاهخاج قةرا خفت سؤط اإلااُ ,وبحن الخذ ألادوى ألحش الػامل 

 الزٌادة السكانٌة

زٌادة معدل النمو 

 االقتصادي

 زٌادة عرض العمل

 خلق الطلب الفعال

خفض مستوى 

 االجور

 خفض تكالٌف االنتاج

زٌادة االدخار  زٌادة أرباح المنتجٌن

 واالستثمار
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ىخكن مػها مػذُ الشبذ  ولم ًشي ماسيغ ؤًت مؽٍلت يبحرة , (بال برا اسجكؼ قاثن الهُمت)الثابذ جضداد ٍو

. 1لُذقؼ ألاحىس لألظكل  ( labour surplus )واإلاا وحذ قاثن الػمل

جدلُال مبعىا لظاهشحي الىمى والخىمُت الانخفادًت مػخمذا في جكعحره غلى  K .Marx(1818_1883)وولؼ - 

خه الؽهحرة  خي "هظٍش ت الخكعحر اإلاادي ؤو الانخفادي الخاٍس الزي ًشي ؤن الظشوف ؤلاهخاج و " هظٍش

خي ؤلاوعاوي والىبهاث الاحخماغُت  (غالناث)ظشوف الخبادُ اللخان جٍىهان مىحىدجان في اإلاجخمؼ و جىىس الخاٍس

ذ الهُام بةحشاء جهُُم دنُو لػملُاث "K.marx"وغلى هزا ألاظاط ووبها ُ,اإلاىحىدة بهزا اإلاجخمؼ  قةرا ؤٍس

خ هزا و الىظام  لىمى الانخفادي واخخماُ هجاخها قزلَ ًهخط ي جدلُل الىمى في بواس الخكعحر اإلاادي للخاٍس

الىظام الشؤظمالي وفي سؤًه قةن هزا الىظام ًدخىي غلى ًل ؤهىاع الخىانماث "هى ) k.marx)الاحخماعي 

قهزه ,الذاخلُت و التي جدُى دون جدهُو غملُت الىمى هاجخت بل وججػل غملُت الىمى في الخذ راتها  معخدُلت 

ت ب)الىظام الاؼتراًي"الخىانماث حػمل غلى وي الىظام الشؤظمالي لُدل مدله  ت "حػشف هزه الىظٍش هظٍش

ًمًٌ ـُاؾت الدعلعل الكٌشي للخدلُل اإلااسيس ي في الىهاه الخالُت ,وغلى لىء ما ظبو ("الخىىس الذًالٌخٍُي

  :

ادة اظدثماساجه في آلاالث واإلاػذاث ألاخذر, ٌعخخذم الشؤظمالي هزا الكاثن في جشيُم سؤظمالُه-  , و ألاخحر في ٍص

ادة حجم بهخاحه و جمٌُىه مً جدهُو الىقىساث الانخفادًت للدجم و بالخالي مً البُؼ  قُادي هزا بذوسه بلى ٍص

مما ًظهش ,الفؿحرة ألاخشي  (الشؤظمالُىن )مما ًمًٌ ؤن جبُؼ به اإلاؽشوغاث (جىاقعُت)ؤظػاس ؤيثر اهخكالا 

في ـىسة مً ـىس (الشؤظمالُحن )ألاخحرة بلى الخشوج مً العىم الزي ظِىكشد به غىذثز يباس اإلاىخجحن 

مً مىخجحن وججاس بلى مجشد الػماُ  (بما قحها مً غماُ )وبزلَ ًخدُى ؤصخاب هزه اإلاؽشوغاث , الاخخٍاس

الجِؾ " "K.marx"مٍىهحن  بزلَ ما اظماه  (بعبب بخاللهم باآلالث واإلاػذاث ألاخذار)اإلاخػىلحن ؤـال 

. 2"الاخخُاوي

.ل لىظرياتث لحدًثةثلطىموثالاقحصادي: املطلث لثاوي

ت و جىحهها بلى مىاهج مؿاًشة التي نذمها - اث التي جبلىسث خالُ و بػذ الثىسة الٌُجًز جىلو غلى الىظٍش

الانخفاد الخهلُذي باغخمادها غلى مىاهج  غملُت يمُت لٍي جفبذ ؤيثر مالثمت للخدلُل الخىبُهي للذُو في 

اث التي جىاولذ هزا اإلاىلىع . مجاُ الخىمُت و الىمى و غلُه ظىف ًخم الخىشم في هزا الجضء بلى ؤهم الىظٍش

هى مً الانخفادًحن ألاواثل الزي ؤظهم بىفِب " حىصٍل ؼىمبُتر":لهظريةثشوممليترثفيث لىموثالاقحصادي.1

اث الىمى الانخفادي  ت , يبحر مً هظٍش ًان باسغا في مخخلل مجاالث الىظٍش و الذوساث الانخفادًت و 

                                                           
.61ص-نفس المرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً

1
  

.120ص-مرجع سبق ذكره- د صالح الدٌن نامق
2
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الخىمُت الانخفادًت و الاؼترايُت و الشؤظمالُت و "الانخفادًت بال ؤن غمله الزي بشص قُه يما ًفىه يخاباه 

خي لػملُت الىمى راتها " الذًمهشاوُت قمال غً دساظاجه اإلاخػمهت في الىظم ,هى الخدلُل الىظشي و الخاٍس

ل.الانخفادًت

خُث ًشي , بتريحزه غلى الذوس الٌبحر الزي ًادًه اإلاىظم في غملُت الىمى" J.schumpter"لهذ جمحز جدلُل -

اإلاىظم هى الػمىد الكهشي في غملُت الىمى ؤهه اإلاجذد اإلابخٌش الزي ٌػمل غلى جماقش غىامل ؤلاهخاج في "ؤن

ت".وخذة ما    جإحي للمؽشوع بإقمل الىخاثج مً اقتراك وحىد انخفاد ًخمحز " J.schumpter"و جىىلو هظٍش

باإلاىاقعت الٍاملت و لًٌ في خالت جىاصن سايذ ؤو جذقو الذاثشي الشايذ قكي خالت الخذقو الذاثشي ًخم اهخاج 

هت ؤي ؤهه ًخم حؿزًت مً جُاساث معخمشة مً الهىة الػاملت و الاسك  و , هكغ اإلاىخجاث ًل ظىت و بىكغ الىٍش

قشؿ حذًذة ظىف جظهش ؤمام اإلاىظمحن إلدخاُ حؿحراث في الىشم التي جمضج بها غىامل " J.schumpter" ًكترك

ت   ؤلاهخاج ؤو : للىمى الانخفادي في الىهاه الخالُت " J.schumpter"جىظم بها الفىاغت وجخلخق هظٍش

هت حذًذة في ؤلاهخاج , بدخاُ مىخج حذًذ:جمم غذة غىاـش مثل :لالابحكار ت* بنامت ,قخذ ظىم حذًذة , وٍش

في بدخاُ مىخج حذًذ ؤو جدعِىاث معخمشة قُما هى " J.schumpter"و جخمثل الابخٍاساث خعب , مىظمت حذًذة

ل.1مىحىد بما ًهىد بلى الخىىس 

دوس اإلابخٌش اإلاىظم و هى شخق نادس غلى جهذًم ش يء حذًذ جماما قشؾم " J.schumpter" ٌػىي:لدألارث املحكر*

ذة ههذًت بال ؤهه ًدُى مجاُ اظخخذامها و مً بحن هزه الذواقؼ الزي ٌععى بلحها الشؾبت في , ؤهه ال ًىقش ؤـس

ت خاـت الشؾبت في الاهخفاس العػادة الىاحمت غً اظخخذام الهذساث الشخفُت و ًهُى , خلو مملٌت ججاٍس

"J.schumpter " قةن اإلابخٌش ؤو اإلاىظم ًدخاج بلى وحىد نذس مً اإلاػاسف الكىُت ؾحر اإلاعخؿلت ًٍىن نادسا غلى

ل .2اظخخذامها

قةهه في ظل الخىاصن الخىاقس ي جٍىن  " J.schumpter" بن داقؼ اإلابخٌش هى جدهُو ألاسباح وقها:لدألارث رباحث*

ت جماما لخٍالُل ؤلاهخاج  ل.ؤظػاس اإلاىخجاث معاٍو

مً خالُ الابخٍاس في ؼٍل مىخج " J.schumpter"ًخم يعش الخذقو الذاثشي خعب :لكسرث لحدفقث لد ئريث*

ل.حذًذ بىاظىت اإلاىظم مً ؤحل جدهُو ألاسباح

ل الاظدثماساث مً الاثخمان اإلافشفي: لعمطيةث لد ئرية* ادة ,  بن جمٍى ادة الذخُى يما ًادي بلى ٍص ًادي بلى ٍص

و مؼ ظهىس اإلاىخجاث الجذًذ ًىهق الىلب غلى اإلاػشولاث مً العلؼ الهذًمت و هزا ًادي , الهذسة الؽشاثُت

                                                           
.52ص-مرجع السابق- د صالح الدٌن نامق

1
  

2
،رسالة الماجستير في العلوم "حالة الجزائر- قياسية للنمو–دراسة اقتصاد :الناتج الوطني و النمو االقتصادي"عبد الحكيم سعيج ،  

  .35،ص 2001االقتصادية غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، الجزائر،
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و غىذ بذاًت اإلابخٌشون في حعذًذ الهشوك مً ألاسباح قةن اإلاػشوك الىهذي ظىف , بلى جهلق اإلاؽشوغاث 

ل. ًىٌمؾ و جمُل ألاسباح هدى الاهخكالاث

ل":J.M.Keynes" ثهظرية-2

 في الذُو الشؤظمالُت، التي جمثلذ ؤظاظا في جهلق الىلب و اهدؽاس 1929بن خذور ألاصمت الػاإلاُت ظىت لللللل

ًاهذ ههىت لفذوس يخاب  ت الػامت للػمالت و الىهىد و الكاثذة"البىالت  ظىت " الىظٍش

مكعشا ؤظباب الظىاهش الخىحرة التي جىخش الىظام الشؤظمالي مبِىا  J.M.Keynes( "1883-1946)"لفاخبه1936

ل  ت الٌالظٌُُت نبل ؤن ًمؼ مىهجه الجذًذ ، في خحن ـو ل"J.M.Keynes"وظاثل الػالج، مىخهذا الىظٍش

ل.بإهه يخاب انخفادي مط ى غلُه الضمً ، و ال مٍاهت له في الػالم اإلاػاـشل"K.Marx"ُ" سؤط اإلااُ " يخاب 

   وسبىا بمىلىع الىمى الانخفادي ، ٌػخبر الىظام الٌُجزي ؤن الاظدثماساث ؤلاهخاحُت و ؾحر ؤلاهخاحُت الخاـت 

و الخٍىمُت بفكتها خالهت للذخل حؽٍل ؤظاط همى الذخل الىوني في اإلاذي الهفحر،و ؤًما الػامل الشثِس ي 

ت للىمى حػخبر اإلااؼش ألاظاس ي في جىظُؼ الىانت ؤلاهخاحُت ، و  اإلاماد لالصماث ، قاالظدثماساث في همارج الٌُجًز

ل  1.الػامل الشثِس ي في سقؼ مػذالث الىمى في ألاحل الىٍى

ادة معتهذقت في الذخل الٌلي ال     و باغخباس ؤن الذخل هى حضء مً نُمت ؤلاهخاج الٌلي و مً زم قان ؤي ٍص

ادة في  ادة نُمت الاظدثماس الػُني ؤي ٍص ادة نُمت ؤلاهخاج الٌلي، و هزا ال ًخإحى بال بٍض ًمًٌ ؤن جخدهو بال بٍض

مً هىا هذسى ألاهمُت البالؿت لشنم . الىاناث ؤلاهخاحُت الالصمت لخدهُو جىظؼ في نُمت و يمُت ؤلاهخاج

ؼ للىمى الانخفادي .  الاظدثماس الػُني باغخباسه اإلاكخاح اإلاىنل في جدهُو ؤي مػذُ ظَش

 ـُاؾت حعلعل مىىهي لػملُت الىمى الانخفادي "J.M.Keynes"اظخىاع     للخكفُل ؤيثر في هزا اإلاىلىع،

: بالدعلعل اإلابعي الخالي (وقها لكشوك مدذدة)في الذُو الشؤظمالُت 

                                                           
1

، ؤوشوخت ديخىساه في الػلىم الانخفادًت "ظُاظت الاظدثماساث في الجضاثش و جدذًاث الخىمُت في ظل الخىىساث الػاإلاُت الشاهىت " بابا غبذ الهادس،-  

 .20صث.2004ؾحر ميؽىسة، ًلُت الػلىم الانخفادًت و غلىم الدعُحر ، حامػت الجضاثش ، الجضاثش، 
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واإلاا اهه في ؤي قترة بهخاحُت ًهىم اإلافىؼ بةهخاج يمُت مً ؤلاهخاج حػادُ نُمت مػُىت مً الىخذاث الىهذًت،و -

ذ غلى جلَ  ؼ و الكاثذة  وما ًٍض مً غملُت بُؼ ؤلاهخاج ، ًذقؼ اإلافىؼ جٍالُل ؤلاهخاج التي جخممً ألاحىس و الَش

 اإلاذقىغاث ًذقؼ ؤًما في ؼٍل ؤسباح؛

ُ )و واإلاا ؤن جٍالُل ؤلاهخاج لهزا اإلافىؼ بهما هى بًشاداث - لألقشاد ؤو اإلافاوؼ ألاخشي، و يزلَ الشبذ  (دخى

، قاهه ًدبؼ رلَ ؤن ٌػخبر دخال إلاالى اإلافىؼ، و هظشا الن نُمت ؤلاهخاج بهما جزوب في جٍالُل ؤلاهخاج و ألاسباح

 .نُمت ما ًيخج ًجب ؤن ًدعاوي مؼ نُمت الذخُى اإلاخىلذة مً هزا ؤلاهخاج

ؤن ًىبههما غلى الانخفاد الٌلي ، قباليعبت لالنخفاد " J.M.Keynes"  هاجان الكٌشجان الشثِعِخان ًداُو 

قهُمت ما ؤهخج لالنخفاد الىوني .الىوني يٍل قان الفىسة الٍلُت هي هكغ الفىسة التي غلحها اإلافىؼ الكشدي

خالُ قترة ما البذ ؤن جدعاوي ًل الذخُى اإلاعلمت خالُ هكغ الكترة، و غلى رلَ قاهه ختى جبُؼ حمُؼ 

 ُ ًاهذ الٌمُت اإلاىكهت في غملُت . اإلافاوؼ ًل ما ؤهخج ًجب ؤن ًىكو ألاقشاد ًل ما خفلىا غلُه مً دخى قةرا 

ت لٌمُت الذخُى قان نُمت ؤلاهخاج جٍىن نذ جدههذ في غملُت البُؼ ، و في هزه  العلؼ و الخذماث معاٍو

الخالت جظل ألاسباح غىذ معخىاها الػالي  

ت مؼ :لهظريةث لدفعةث لقويةثبالىموث احو انل-ل3 ت ًيخمي ؤـال بلى اإلاذسظت الٌُجًز الن الكٌش الػام لهزه الىظٍش

ت ت بلى اإلاذسظت - بػن الخػذًالث اإلاػاـشة التي ادخلها والػىها غلى اإلاذسظت الٌُجًز رلَ جيخمي هزه الىظٍش

ت و ًشحؼ ظهىسها بلى قترة ألاسبػُىاث مً هزا الهشن  الاهجلحزي " R.Harrod"غىذما ولؼ الانخفادًان)الىُىيُجًز

ؤن " R.Rosenstein"زم ؤوضح الانخفادي  (الىمى الانخفادي اؼتهش باظمهما الكشوس ي همىرحا في" E.Domar"و

ت هي جلَ اإلاػالم التي ـاؽ مجها الانخفادي الؽهحر  ما اظماه بالذاثشة " Nurkse"اإلاػالم الشثِعُت لهزه الىظٍش

اإلاكشؾت للكهش، و ٌػخبر خهبتي الخمعِىاث و العخِىاث مً هزا الهشن هما قترجا الخبلىس الجهاجي و الاصدهاس 

ت  1.الػلمي و الػملي لهزه الىظٍش

                                                           
1

 .208-207ص ص -نفس المرجع السابق-صالح الدين نامق-  
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ت بهذستها غلى جدهُو الٌثحر مً الىقىساث الخاسحُت الكىُت و الانخفادًت بفىسة آهُت ؤو  و جخمحز هزه الىظٍش

مخخابػت ، بعبب ما ًخإحى غجها مً جدهُو الخٍامل في ؤلاهخاج وجىظُؼ هىام العىم،و جىاصن بحن الاظتهالى و 

اث الدؽؿُل )ؤلاهخاج و بحن الىبهاث الاحخماغُت  بال  (بعبب لمان خفُى ًل مجها غلى دخل نادم مً معخٍى

لت نذ جخدملها ؤحُاُ بدالها دوهما ؤن ججني  ؤنها جدخاج بلى جطخُاث مالُت وهكعُت و احخماغُت يبحرة و وٍى

يما و ؤنها نذ جادي بلى خذور بػن الاصدواحُت بحن ألاوؽىت بػمها و بػن مما .مً غىاثذها العابهت ؼِئا

ًادي بلى بمٍاهُت خذور بػن الخػاسك ؤو الخماسب بُجها ،يما و ؤنها جكترك ؤن الذولت اإلاخخلكت ظدبذؤ داثما 

 1. غملُت الىمى بها مً دسحت الفكش و هزا ؤمش ؤـبذ  معدبػذا آلان

ت:لهظريةث لدفعةث لقويةثبالىموث يرث احو انل-ل4 ت ؤًما بىظٍش ، و ًشحؼ "ؤنىاب الىمى"و حعمى هزه الىظٍش

ت بلى ًل مً  ش هزه الىظٍش  ، ًمًٌ غشك الدعلعل اإلاىىهي "F.Perroux"و " A.Hirshman"ؤـل وؽإة و جىٍى

ت في الىهاه الخالُت ل:إلظتراجُجُت الىمى الانخفادي يما جشاه هزه الىظٍش

و هزه ظمت سثِعُت مً ظماث )جبذؤ بىحىد اخخالُ بحن نىاع انخفادي ؤو نىاغحن و بهُت الهىاغاث 

مً بحن نىاغاث سؤط اإلااُ الاحخماعي ؤو سؤط )، قىدذد الهىاع ألاُو الزي ظيبذؤ به (الخخلل الانخفادي

ادة الىلب  (اإلااُ ؤلاهخاجي ىت ؤن ًٍىن هزا الهىاع الشاثذ نادسا ظىاء بإظلىب مباؼش ؤو ؾحر مباؼش غلى ٍص ؼٍش

.لالىظُىي ؤو الجهاجي غلى بهُت العلؼ و الخذماث التي ظخيخجها نىاغاث ؤخشي 

ل)جىحه ًل الاظدثماساث بلى هزا الهىاع الهىب، قُبذؤ هزا الهىاع  في الخىظؼ و  (بػذ ألاحل الهفحر ؤو الىٍى

و الىمى ؾحر اإلاخىاصن بإنها  ت غً وٍش ت الذقػت الهٍى ت ؤو احخماغُت، و جمخاص هظٍش الىمى، قخخدهو مىه ؤسباح ججاٍس

ت الىمى اإلاخىاصن ، بال ؤن ؤهم غُىبها  ًاهذ جدخاحه هظٍش ل و الاظدثماس الزي  ال جدخاج بلى هكغ حجم الخمٍى

ًٌمً في ًىنها اقترلذ زباث ؤو جمازل الظشوف الانخفادًت و الاحخماغُت و العُاظُت بحن ًل الذُو و بػمها 

 (خاـت بحن الذُو الفىاغُت و الخهلُذًت اليؽاه)

 لىظرياتث اعاصرةثلطىموثالاقحصاديث:ل املطلث لثالح 

غملُت ممٌىت واإلاا  W.W.Rostow("1917-2000)"بن الىمى الانخفادي في سؤي ":للW.W.Rostow"هظريةثل-ل1

ؤن الذُو الىامُت حعي ألاظباب و اإلاعبباث التي جىهلها مً مشخلت جىىسٍت مػُىت بلى مشخلت ؤخشي ؤيثر جهذما 

                                                           
:  ههال غ55ً-53ؿ-1994 -مفش– الهاهشة -داس الخػاون للىبؼ و اليؽش -"الخىمُت الانخفادًت الؽاملت مً مىظىس بظالمي" -قشهاد مدمذ الاهذن - 1

R.Rosenstein, "Notes on the Theory of the Big Push:Lintitule of technology", Center for international studies, Massachusetts, U.S.A., 

1957, PP. 1-5.  
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مخخىُت في رلَ اإلافاغب و اإلاؽام التي حػترلها ، و مىىسة انخفادها الىوني بما جخىلبه ًل مشخلت مً 

البىاء الانخفادي الهٌُلي للمجخمؼ في مشاخل خمغ ًمش بها الانخفاد " W.W.Rostow"مشاخل الىمى، و ًشجب 

اإلاشخلت الخهلُذًت الهذًمت ، مشخلت ما نبل :الىوني جدهُها ألغلى معخىي ممًٌ مً الخهذم،هزه اإلاشاخل هي

و هزه اإلاشاخل هي .  الاهىالم، مشخلت الاهىالم، الاججاه هدى الىطج الانخفادي،مشخلت الاظتهالى الٌبحر

اإلاشاخل التي مشث بها هكعها بػن الذُو الؿشبُت مً الهشن الثامً غؽش ختى آلان، و هجخذ بالكػل في 

مشاخل الىمى " في يخابه" W.W.Rostow"جدهُو الخىمُت مً خالُ الخدشى مً مشخلت بلى ؤخشي، و ٌؽحر 

ؤنها لِعذ بال هخاثج غامت معخيبىت مً " بلى مشاخل غملُت الىمى الانخفادي بهىله" 1956الانخفادي،

خ الخذًث ُ 1".ألاخذار الطخمت التي ؼهذها الخاٍس ت جدعم بالىانػُت و الخكائ قىاإلاا ظاسث : و هزه الىظٍش

و الزي سظمه لها  قةنها ظىف جفل ال مدالت بلى اإلاشخلت الخامعت ؤي  "W.W.Rostow"الذُو الىامُت في الىٍش

. مشخلت الاظتهالى الٌبحر الزي ًىػم قحها اإلاىاوىىن باالظتهالى الٌبحر للعلؼ والخذماث

ت غلى آلالُت التي جدُى بها الانخفاد مً الخخلل الهٌُلي :هظريةثهماذجث لحغييرث لهيكلي-ل2   جشيض هزه الىظٍش

ذ مً الخىىع الفىاعي و الانخفاد الخذمي ، و  و التريحز غلى الضساغت الخهلُذًت و الهىاغاث ألاولُت بلى اإلاٍض

ت اظخؿالُ قاثن الهىي الػاملت ُ : هىاى مثالن ؼهحران لىمارج الخؿُحر الهٌُلي هما ،و ؤهماه " A.Lewis"هظٍش

ل".H.Chenery"الىمى التي جمثل جدلُال غملُا ُ 

تي مشاخل الىمى والخؿُحر الهٌُلي، خظُذ هزه :هظريةثثورةث لحملعيـــةث لدألالّيــــة-ل3  هدُجــت الاهكخاح بحن هظٍش

ت بخإًُذ يبحر خالُ قترة العبػُىاث بحن مكٌشي الػالم الثالث  ت باألظاط غلى ؤن ،الىظٍش و حػخمذ هزه الىظٍش

 غً 
ً
دُو الػالم الثالث مداـشة بالػشانُل اإلااظعُت والعُاظُت والانخفادًت ظىاء اإلادلُت ؤو الذولُت قمال

ت لثىسة الخبػُت الذولُــت.ونىغها في جبػُت الذُو الؿىُـــت وظُىشتها ل:وفي هـــزا الفذد هىاى زالزت جُاساث قٌٍش

ت الجذًذة-   2.،همىرج اإلاثاُ الٍارب،قشلُــت الخىمُت الثىاثُــت.همىرج الخبػُت الاظخػماٍس

لهذ ظهشث الثىسة الىُىيالظٌُُت اإلاػايعت في ًل مً ل هظريةث لثورةث لىيوكالسيكيةث اضادةثلطىمو-ل4

اث والعُاظاث الانخفادًت خالُ الهشن   في الىظٍش
ً
ىاهُـا وؤإلااهُا الؿشبُت ظابها الىالًاث اإلاخدذة ويىذا وبٍش

ت غلى ظُاظاث الانخفاد الٌلي الزي يهخم غلى حاهب الػشك  ً، ونذ جشيضث دساظاث هزه الىظٍش الػؽٍش

اث الخىنػاث الشؼُذة وبلى غملُاث الخصخفــت، ؤما غلى ـػُذ الذُو الىامُت قهذ ؤخز رلَ غلى  وغلى هظٍش

ؼٍل جدشي ألاظىام واهتهاج ؤظلىب الخخىُي اإلاشيضي غلى معخىي الذولت، ومً اإلاالخظ ؤن ؤهفاس اإلازهب 

                                                           
 .16، ؿ 1988، داس الجهمت الػشبُت، بحروث،"الخىمُت الانخفادًت"ًامل بٌشي،  - 1
 الانخفاد، ًلُت ؤلاداسة و-ؤوشوخت ديخىساه في الانخفاد ميؽىسة "- الخىمُت الانخفادًت ظُاظُا في الىوً الػشبي- " قاسط سؼُذ البُاحي  -  2

ًادًمُت الػشبُت اإلاكخىخت في الذهماسى   .90-88ؿ ؿ -2008- غمان–ألا
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ىذوم الىهذ الذولــي ،ث1الىُىيالظٍُي ٌعُىشون غلى ؤنىي ماظعخحن مالُخحن في الػالـــم وهما البىَ الذولــي ـو

ت  ــت جهُى بإن خالت الخخلل الانخفادي جيخج غً ظىء جخفُق اإلاىاسد بعبب العُاظاث العػٍش بن الىظٍش

هُى سواد مذسظت  الخاوئت والخذخل اإلاكشه في اليؽاه الانخفادي مً حاهب خٍىماث دُو الػالم الثالث، ٍو

 بن جذخل الذولت في اليؽاه ،" B.Balassaو "Lord P.Bauer", "H.Johnson: "الثىسة الىُىيالظٌُُت ؤمثاُ 

شي اللُبرالُىن الجذد ؤن العماح باهخػاػ  الانخفادي هى الزي ًادي بلى ببىاء غملُت الىمى الانخفادي، ٍو

ت الخجاسة والخفذًش والترخُب  ألاظىام الخشة وخصخفت اإلاؽشوغاث اإلاملىيت للذولت وحشجُؼ خٍش

ًان رلَ  ت ظىاء  ً ألاحاهب مً الذُو اإلاخهذمت وجهلُل ـىس الخذخل الخٍىمي و الاخخالالث العػٍش باإلاعدثمٍش

ادة الٌكاءة الانخفادًت وجدكحز  في ؤظىام غىامل ؤلاهخاج ؤو العلؼ ؤو ؤظىام اإلااُ، مً ؼإهه ؤن ًادي بلى ٍص

. الىمى الانخفادي

 هماذجث لىموثالاقحصاديثل: املدحث لثالح

ًىحذ غذة همارج للىمى الانخفادي خاولذ جكعحر هزه الظاهشة هدُجت آلاساء خُى ؤهمُت ًل غىفش مً 

اض ي مالثم غىاـش ؤلاهخاج في غملُت الىمى، هزا برا غلما ؤن  همىرج الىمى الانخفادي ًمثل همىرج ٍس

ت الىمى الانخفادي، هزا الىمىرج ًكترك ؤهه ًمثل مجمىغت مً الػىامل التي  للفُؿت اإلاىىهُت لىظٍش

و حملت مً اإلاػادالث ىضح جشابي الذواُ ومٍىهاتها غً وٍش .    جادي بلى همى اإلاجمػاث الانخفادًت ٍو

هذقىا ال ًشجٌض غلى ريش ًل الىمارج بل هٌخكي بػشك : هىاى غذة همارج جهىم بخهذًش الىمى الانخفادي

 :البػن مجها

ل2: لىموذجث لكينزيثلطىمو:ل املطلثالاألاول

خُث ًل مىحت )ؤن هىاى مىحاث مذ و حضس في الىمى الانخفادي " J.schumpter"في الىنذ الزي ؤنش قُه

خُث ًبذؤ قحها اإلاىظمىن في البدث ,و غىذما جيخهي ٌػىد الانخفاد بلى خالت ظٍىن , جٍىن مصخىبت بالشواج 

ادة اإلاىاقعت التي جادي بلى جىىس والاصدهاس مشة ؤخشي  بر حاءث ألاصمت , (غً الابخٍاساث الجذًذة مما ًادي بلى  ٍص

اث العابهت  قظهش الخدلُل الٌُجزي مخالكا لٌثحر مً آلاساء والخدالُل ,الانخفادًت الػاإلاُت لخثبذ نفىس الىظٍش

ا ما حػلو مجها بدالت الخىاصن و الاظخهشاس الانخفادي, الزي ظبهخه  ل.خفـى

ًىضح الىمىرج الٌُجزي اخخماُ خذور الخىاصن الانخفادي غىذ معخىي ؤنل مً معخىي الاظخخذام الٍامل -

و الزي ًخدذد مً خالُ الىلب الٌلي يما ؤن اإلاؽٌالث التي جخخلل الىظام الشؤظمالي ال جٌمً في حاهب , 

خُث ؤن الاظدثماس دالت للعػش الكاثذة و ؤن بدخاُ هى دالت ,الػشك بل هي ظبب غذم يكاًت الىلب الكػاُ

                                                           
.149ص -2006-السعودٌة-دار المرٌخ للنشر-ترجمة حسن حسنً-التنمٌة االقتصادٌة-تودارو. د م 

1
  

73.71ص ص-مرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً
2
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خُث ,قةن الخىاصن في ؤلاهخاج و الذخل خُث غىذما ًدعاوي الاظدثماس اإلاخىي مؼ ؤلادخاُ اإلاخىي ,للذخل 

و غي الػامل , ؤن ؤظاط جٍىن الذخل الىوني في اإلاذي الهفحر هى اجداد الاظدثماساث ؤلاهخاحُت الخاـت 

ل , الشثِس ي اإلاماد لالصماث اإلااؼش الشثِس ي في جىظُؼ الىانت ؤلاهخاحُت  . و سقؼ مػذالث الىمى في اإلاذي الىٍى

لهزا قةهه ختى جبُؼ حمُؼ اإلافاوؼ ًل ما ؤهخج ًجب ؤن ًىكو ألاقشاد ًل ما خفلىا غلُه مً دخُى لخداقظ -

اتها الػالُت  , مما ًىلذ لذي اإلافاوؼ الشؾبت في بهخاج هكغ الٌمُت ؤو ؤيثر في الكترة الخالُت,ألاسباح غلى معخٍى

ؼ وقاثذة و ؤسباح حػىد ,خُث ؤن الىهىد التي جخذقو مً سحاُ ألاغماُ بلى ؤقشاد اإلاجخمؼ في ؼٍل ؤحىس و َس

مما ًممً ,لخخذقو في جُاس غٌس ي مشة ؤخشي بلى سحاُ ألاغماُ غىذما ٌؽتري ألاقشاد العلؼ و الخذماث مجهم

. هخاثج و اظخمشاس اإلاشاخل

باث- ًمًٌ ؤن ًهابلها  زالزت جُاساث غٌعُت جمثل خهىا لخُاس  (المشاثب-الىسداث-الادخاس)بن هزه الدعٍش

وؤلاهكام الخٍىمي  اإلامىلت مً المشاثب ,ؤلاهكام مثل الفادساث التي ًىلبها ألاحاهب غلى العلؼ الىوىُت

ل الاظدثماس في ظلؼ سؤط ماُ, اإلادفلت ظابها ادة سؤط ماُ اإلايؽأث لخمٍى وبالخالي , و الانتراك مً البىىى لٍض

ومؼ اقتراك ؤن التريُب , حعاوي الخُاساث الثالزت للدعشب و الخهً ًٍىن غىذما ؤلاهكام ٌعاوي نُمت ؤلاهخاج 

الهٌُلي لٍل ألاظػاس اليعبُت ًىصع الىلب غلى الفىاغاث اإلاخخلكت لذسحت ؤن الىلب و الػشك في ًل ـىاغت 

ت قةن رلَ ٌػني ؤن ًل ما ًيخج ًباع ومً زم ٌعىد الشخاء في اإلاجخمؼ  . مدعاٍو

ًان ًخق اإلاجخمػاث الشؤظمالُت - ؾحر ؤن الانخفادًاث ,بن ظهىس الىمىرج الٌُجزي في الىمى الانخفادي 

اإلاخخلكت حعخلضم جدلُال خاـا هظشا لبػن الخفاثق و اإلاؽاًل التي جمحزها و التي جخخلل جماما غما 

ُ " Keynes" اؼتروه . في همىرحه مما ٌػني لشوسة حػذًله غلى جلَ الذو

ت الخذًثت -ظيخىشم لىمىرج هاسود:لدألامار-ثهموذجثهارألاد-2.1 دوماس باغخباسه همىرج مشحعي باليعبت لىظٍش

ً اإلااض ي, وهى مً ؤظهل وؤيثر الىمارج احعانا و ؼُىغا , للىمى شه في الاسبػىُاث مً الهشن الػؽٍش مً  , جم جىٍى

ىاوي سوي  ٍي"   هاسود"نبل الانخفادًحن البًر و                س لخىلُذ الػالنت بحن الىمى "  اًكس ي دوما    "  و ألامٍش

ولًٌ هزا الىمىرج نذ اظخػمل بؽٍل واظؼ في البلذان الىامُت , البىالت في الذُو الشؤظمالُت اإلاخىىسة 

ادة الاظدثماس)لبعاوت جدلُله في الىظش بحن الىمى و مخىلباث سؤظماُ  و ًىضح هزا .1(ؤهمُت الادخاس في ٍص

خُث ًشيض ,الىمىرج يُل ؤن مػذُ الىمى الانخفادي في الذولت و الزي ًخم نُاظه بمػذُ همى الذخل الهىمي

ت ألي انخفاد  ادة ,الىمىرج غلى الاظدثماس يمشوسة خٍُى ادة الاظدثماس يمخىلباث لٍض وبحن ؤهمُت الادخاس في ٍص

غلى خذ لخإحي ؤخحر بلى " هاسود"وهمىرج " دوماس"خُث ًخم الخىشم بلى ًل مً همىرج ,سؤظماُ و غالنت بالىمى 

ل".هاسود دوماس"همىرج اإلاعمىُا

                                                           
.91ص-مرجع سبق ذكره- د محمد صالح تركً القرٌشً

1
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ًاهذ , ؤن مؽٍل الشؤظمالُت ًخمثل ؤظاظا في ؤصمت البىالت " دوماس"ٌػخبرل:1946ثهموذجثدألامار2.2 خه  وؤن هظٍش

ً ؤزش الذخل , 1جىق غلى الخإزحر اإلاضدوج لالظدثماس غلى الانخفاد و ؤزش ظػت  (حاهب الىلب)برن لالظدثماس ؤزٍش

ل.(حاهب الػشك)ؤلاهخاج ؤو حجم الىانت ؤلاهخاحُت 

.ل(مدىث لقصير)أثرثالاسخثمارثعلىث لدخل*

ادة الاظدثماس مؼ الػلم ؤنDYبرن ًخإزش الذخل , (الىلب)ًخدذد الخؿحر في الاظدثماس غبر اإلاماغل الٌُجزي -   بٍض

CوSوجٌخب الػالنت يما ًلي,  هي غلى الخالي اإلاُل الخذي لالظتهالى و الادخاس :

DY=DI(1/1-c)=DI 1/S………………………………..( . 1  1) 

ل.ل(مدىث لملويل)علىثحجمث لملاقةثإلاهحاجيةث أثرثالاسخثمار*

ذ الاظدثماس في حجم الىانت ؤلاهخاحُت - وهزا الخإزحر في حجم مكاده ؤن الاظدثماس ًدهو حجم ,  (الػشك)ًٍض

. ؤلاهخاج مً خالُ آلُت اإلاعجل

ُذ سؤط اإلااُ- ًالخالي, ٌػشف الاظدثماس بإهه الخؿُحر في ـس مًٌ جهذًمه  : ٍو

I=Dk…………………………………………………….. 2.1.) ) 

ُذ الٌلي لشؤط اإلااُ غالنت مباؼشة بالذخل الهىمي ؤلاحمالي قةهه ًإخز الؽٍل الخالي : و الـش

K=v.Y……………..…………………………………  (3.1)  

: برن

Dk=VDY………………………………………………(4 1. ) 

:  بذاللت ألاؼُاء ألاخشي DYزم وعخيخج -

DY=Dk/v= 1/v………………………………………..(5 1. ) 

ذ حجم الىانت ؤلاهخاحُت بيعبت - هى مػامل سؤط اإلااُ و هى مهلىب  vخُث   ,v/1برن الاظدثماساث جٍض

ومىه اإلاؽٍل غىذ دوماس ًإخز .  هى مخضون سؤظماُ و ًمثل  الذخل L=K/Yؤلاهخاحُت اإلاخىظىت لشؤظماُ 

ادة في  ادة الىلب الىاججت مً الخؿحر في الاظدثماس مخىاقهت مؼ الٍض الؽٍل الخالي جدذ ؤي ؼشوه جٍىن ٍص

ًجب ؤن ًدعاوي جإزحر ًل مً الذخل مؼ الخإزحر الىانت , الىانت ؤلاهخاحُت مً الاظدثماس لٍُىن الىمى مخىاصن 

                                                           
1 -Eric Bosserelle , "Dynamique économique" , Gualino Editeur , EJA ,Paris,2004 ,p105. 
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خدهو هزا الؽشه برا صاد الاظدثماس بمػذُ زابذ ٌعاوي اليعبت بحن اإلاُل الخذي لالدخاس و ,ؤلاهخاحُت  ٍو

 :مػامل سؤظماُ

I/V=DI/S            DI/I الػشك          ( DY) =(DY)الىلب 

وهزا هى  (S/V)ًخىحب ؤن ًىمى الاظدثماس بمػذُ ,و للمداقظت غلى الخىاصن الٌلي غملُت الىمى الانخفادي 

وبػذ بدخاُ جىنػاث الىمى في مدذداث الاظدثماس اظخخلق . الؽشه ألاظاس ي لىحىد خالت الىمى اإلاخىاصن 

دوماس في ألاخحر يىدُجت خخامُت ؤن الػالنت التي جدذد  مػذُ الىمى مً خالُ اليعبت بحن مػذُ الادخاس و 

وظبب غذم الاظخهشاس , هى في ألاظاط ؾحر معخهش وهادس ما ًدهو (مػذُ الىمى اإلاممىن  )مػامل سؤظماُ     

: ٌػىد بلى 

ًان الذخل ؤـؿش مً ؤزش حجم الىانت ؤلاهخاحُت ؤي- ل بلى I/V>DI/Sبرا   في هزه الخالت ًادي في اإلاذي الىٍى

ىد الانخفادي و هي الخالت ألايثر اخخماال للىنىع  .الًش

ًان ؤزش الذخل ؤيبر مً ؤزش حجم الىانت ؤلاهخاحُت -  . وجادي هزه الخالت بلى الخطخمI/V<DI/Sبرا 

 ل1:ثهموذجثهارألاد3.1

ىاوي * مً ألاواثل الزًً وىسوا الكٌش الٌُجزي خُث " R.F.Harrod" سوي قىسباط هاسود "ٌػخبر الانخفادي البًر

بذؤ ؤبدازه في مداوالث بًجاد همىرج للىمى ظىىاث الثالزِىاث مً الهشن اإلااض ي في اإلاهالت التي يخبها هاسود 

ت الخشيُت نذم همىرحه الجذًذ الزي بحن قُه برا  1939ظىت   في اإلاجلت الانخفادًت بػىىان بدث في الىظٍش

ادة ؤلاهخاج  ادة بهخاحُت سؤط اإلااُ ؤلالافي هما اإلافذسان الىخُذان لٍض قةهه مً ,ًان الاظدثماس ؤلالافي و ٍص

ادة الىاجج الهىمي بهما ٌػخمذ بفىسة ًلُت غلى مػذُ الادخاس وغلى بهخاحُت سؤط  الىاضح غىذثز ؤن مػذُ ٍص

مًٌ . اإلااُ  لهذ انترح هاسود مجمىغخه مً الاقترالاث لىلؼ همىرحه الزي يهذف غلى بزباث الىمى اإلاخىاصن ٍو

ل:ظشدها مخخفشة غلى الىدى الخالي

الادخاس الفافي ًمثل وعبت مً الذخل خُث ًىلو غلى هزا الادخاس باالدخاس الكػلي و هى ٌػادُ الاظدثماس *

. الكػلي غىذ الخىاصن 

ادة في الىاجج خالُ الكترة اإلاالُت * وهى ما ٌػني ؤن الاظدثماس جابؼ ,بن وعبت الذخل اإلاعخمش جخإزش بمػذُ الٍض

ادة في الذخل . إلاػذُ الٍض

                                                           
.97-95مرجع سبق ذكره ص ص - د إسماعٌل محمد بن ناقة

1
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ادة في الذخل , جٍىن اإلاذخشاث دالت غلى الذخل* مًٌ الىلب غلحها دالت غلى مػذُ الٍض مؼ حعاوي الػشك و ,ٍو

. الىلب

: ونذ وشح هاسود في همىرحه زالزت ؤؼٍاُ إلاػذُ الىمى وهي

: وهى وعبت الادخاس مػامل سؤط اإلااُ ؤي :(لGل)معدوث لىموث لفعلي*

G=S/C                       ل

خيحث

Sل.حجم الادخاس الٌلي:ل

Cػادُ       :ل جمثل الخؿحر في :DYجمثل حجم الاظدثماساث اإلاىكزة و :Iخُث )I/DYمػامل سؤط اإلااُ َو

  (الذخل ؤو الىاجج الفافي

مثل وعبت الادخاس بلى مػامل سؤط اإلااُ اإلادهو إلاػذُ الىمى اإلاممىن و (:GW)معدوث لىموث اضمونل*  ٍو

:  خُث GW=S/CRغلُه قةن 

CR: ،مػامل سؤط اإلااُ الزي جٌمً جدهُو مػذُ همى حعمذ به الخىىساث الكىُت 

وحجم العٍان، والترايم الشؤظمالي ، ودسحت الخكمُل بحن الػمل وونذ الكشاؽ ،مؼ اقتراك وحىد غمالت 

: ًاملت و اإلاػادلت خُث

GN.GR=  ؤو ≠ S 

: مً خالُ مػذالث الىمى الثالر اظخيخج هاسود الػذًذ مً الخاالث التي ًٍىن غلبها الانخفاد خعب :هحائج

ًان - .  ، قةن الانخفاد ٌػاوي في خالت جطخمG<GWبرا 

ًان - .  ، قةن الانخفاد ٌػاوي في خالت يعاد GW>Gبرا 

ًان - .  ، قةن الانخفاد مخىاصن في همىه   GW=Gبرا 

ًان - . ، قةن الانخفاد ٌػاوي في خالت اهٌماػ مخخاُ  GW<GN وGW>Gبرا 

ًان - . ، قةن الانخفاد ٌػاوي في خالت جطخم مخخاGW<GNُ وGW>Gبرا 
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ههذ جم حمؼ يال الىمىرحُحن في همىرج واخذ و جدذ اظم همىرج ":دألامار–هارألادث"ثقييمثهموذجيث-4.1

با بلى هكغ الىخاثج " دوماس-هاسود" لهما جهٍش ل :1وهلخق ؤهم الكشلُاث التي بني غلحها الىمىرج, ورلَ لخـى

. (ٌعاوي اإلاُل اإلاخىظي لالدخاس )زباث اإلاُل الخذي لالظتهالى ، وزباث اإلاُل الخذي لالدخاس -

مؼ ؾُاب الخذخل , ، وال جىحذ ججاسة خاسحُت (غذم وحىد قجىة بحن الادخاس و الاظدثماس )الانخفاد مؿلو -

. الخٍىمي في اليؽاه الانخفادي

. جدهُو قشلُت مػامالث ؤلاهخاج ، غذم بمٍاهُت ؤلاخالُ بحن غىاـش ؤلاهخاج-

 .زباث اإلاعخىي الػام لألظػاس و ؤظػاس الكاثذة- 

الُت ونذ ـاؾا هدُجت بدثهما - . في ؼٍل غالنت ٍس

DY/Y=S/V………(6.1) 

    :وفي خالت ادخاُ مػذُ همى العٍان ًفبذ الىمىرج مً العٍان ًفبذ الىمىرج مً الؽٍل الخالي

DY/Y=S/V=n…….    (7.1) 

ؤن مػذُ الىمى الانخفادي جشبىه غالنت وشدًت بمػذُ الادخاس و الاظدثماس  "  ( 7.1) "مً اإلاػادلت سنم  وعخيخج

،و غالنت غٌعُت بٍل مً مػامل سؤط اإلااُ ،و مػذالث الىمى العٍاوي اإلاشجكػت ،و مىه وعخيخج ؤن ظبب جإخش 

وبما السجكاع  مػامل سؤط  و جخلل الذُو اإلاخخلكت ًشحؼ بلى بما لمػل مػذالث الادخاس و الاظدثماس الهىمي،

 ورلَ بعبب لػل الخهذم الخٌىىلىجي ،ؤو بعبب اسجكاع مػذالث الىمى العٍاوي ،(للىاجج ل/سؤط اإلااُ)اإلااُ   

ت  و الخهُهت ؤن حمُؼ هزه الظشوف مخىقشة  في الذُو اإلاخخلكت ،وؤـبدذ حجش غؽشة ؤمام خىىها الخىمٍى

،باإللاقت ؤن يال الىمى الىمىرححن مؽتريت اللهاس ؤن قشؿ الىمى اإلاخىاصن ، والتي جممً الػمالت الٍاملت 

مىخكمت حذا ،و ؤن خذر الخىاصن قاهه ًدذر مً باب الفذقت قهي ،مؼ ـػىبت جهبل بػن الكشلُاث 

الهالُت بخثبذ بػن اإلاخؿحراث في الىمىرج مثل جثبُذ مُل الادخاس و اإلاعخىي الػام لألظػاس ، باإللاقت بلى 

. اقتراك زباث ؤظػاس الكاثذة، و قشلُت غذم ؤلاخالُ بحن غىاـش ؤلاهخاج هي خاـت بػُذة ًل البػذ

الخظ ؤن مدذداث الىمى وبها لىمىرج جخىاقش في البالد ألايثر قهشا ، والتي جخماءُ قحها وعبت " دوماس-هاسود" ٍو

ت  ما ًىحه لالدخاس ومً زم لالظدثماس مً دخلها الهىي ولخل هزه اإلاؽٍلت و اإلاخمثلت في لػل الهذسة الادخاٍس

ل ألاحىبي  ت غً وشم الخمٍى  بُتالهشوك ألاحىبُت ؤو الاظدثماساث ألاحً)هى حػبئت الكجىة الادخاٍس

                                                           
75-74ص ص - مرجع سبق ذكره- د مدحت القرٌشً

1
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(:ل Solow-Swan)هموذجث:ث لثاويث املطل

ت الىُىيالظٌُُت  Solow-Swan ( "1956)" ًمثل الىمىرج الزي نذمه ًل مً  بظهاما يبحرا في جىىس الىظٍش

بُت اض ي ظاغذ غلى الٌثحر مً ألاغماُ الخجٍش ٌػخمذ . للىمى الانخفادي ، باإللاقت بلى اهه ٌػخبر ؤُو ؼٍل ٍس

و بدخاُ غىفش بهخاجي بلافي هى " Harrod-Domar"غلى جىظُؼ بواس همىرج "  Solow-Swan"همىرج  غً وٍش

ًتريض همىرج .غىفش الػمل، و مخؿحر معخهل زالث هى معخىي الػامل الخٌىىلىجي بلى مػادلت الىمى الانخفادي

"Solow-Swan  "غلى الكشلُاث الخالُت :

ًل الانخفاد ًيخج مىخىج وخُذ و مخجاوغ و جخم الػملُت ؤلاهخاحُت في ظل اإلاىاقعت الخامت ؤي (:ل1) لفرضيةث

ؤن الانخفاد مػضوُ ؤو مؿلو؛ " R.Solow"غذم جذخل الذولت في الانخفاد ، باإللاقت بلى رلَ اقترك 

و ًمًٌ ث،ث"R.Harrod"لغلى قػالُت الػمل ؤي خُادي خعبل(لA) ٌػبر الػامل الخٌىىلىجي (:2) لفرضيةث

و هي الٌمُت الكػلُت للػمل  (AL)بدساحه في دالت ؤلاهخاج غلى الؽٍل 

الهابلحن لإلخالُ الخام قُما  (K)و سؤط اإلااُ  (AL)هى دالت لػىفش الػمل الكػلي  (Y)الىاجج (:ل3) لفرضيةث

 :دالت ؤلاهخاج غلى الؽٍل.بُجهما

(8.1                                                                   ) ALKFY , 

ًان مػذُ همى العٍان  (الدؽؿُل  )وعبت الػمالت (:ل4) لفرضيةث قان (لn)مً مجمىع العٍان زابخت، قةرا 

. ، ؤي ؤن الػمل مخؿحر خاسجي و نُمخه جخدذد خاسج الىمىرج(n)ًىمى بىكغ اإلاػذُ  (L)غشك الػمل 

. الػامل الخٌىىلىجي هى مخؿحر خاسجي و نُمخه جخدذد خاسج الىمىرج(:ل5) لفرضيةث

  1: مىحبتFؤلاهخاحُت الخذًت مىحبت لٍل غامل بهخاج ؤي ؤن اإلاؽخهت ألاولى ُ (:ل-ل6) لفرضيةث
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   ظالبتFؤي ؤن اإلاؽخهت الثاهُت ُ :  جىانق الؿلت 
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 : بثباث ؾلت الدجم Fجخمحز الذالت -       

0                          مً احل                             ALKFALKF ,,   

                                                           
1
 - J.Barro &X.I.Martin," La croissance économique", Ediscience, Paris, 1996, PP.19-20. 
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دالت الاظتهالى الٌلي هي غلى ؼٍل الذالت الٌُجزي  (:ل7) لفرضيةث

:                                خُث  sYYcScYC  1   

  C      :، الاظتهالى الٌليc :اإلاُل الخذي لالظتهالى .

S :، الادخاس الٌليs : اإلاُل الخذي لالدخاس

Inada( "1936:)" ؼشوه (:ل8) لفرضيةث
 

   

    0

00









ALALKK

ALALKK

FLimFLim

FLimFLim 

مً ؤهم دواُ ؤلاهخاج الىُىيالظٌُُت ،بر ؤنها جمثل اإلاهاسبت " Cobb-Douglas"  حػخبر دالت:عرضث لىموذج 

و بما ؤن الذالت .   ألايثر وانػُت لخهىُاث ؤلاهخاج الػادًت ، يما ؤن هزا الؽٍل مً الذواُ ظهل الاظخػماُ 

": Cobb-Douglas"ؼٍل دالت  :جدهو ًل ؼشوه و قشلُاث الىمىرج، بر ًمًٌ اظخػمالها

(9.1                                             )    10;,
1





 ALKALKFY 

ًمثل معخىي جهذم الػامل : A.ًمثل غذد الػماُ: Lًمثل مخضون سؤط اإلااُ: K ًمثل جذقو الىاجج   : Y:خُث ؤن

باظخػماُ قشلُت زباث ؾلت " Cobb-Douglas" الخٌىىلىجي و هدفل غلى الؽٍل اإلاشيض ؤو اإلاؽذد لذالت 

                              :الدجم
     






















AL

K
kfykALf

AL

K
ALFALKFY 1,1,,

   

: و رلَ بىلؼ 

AL

Y
y  :الىاجج لٍل وخذة قػلُت مً الػمل.

AL

K
k  :سؤط اإلااُ لٍل وخذة قػلُت مً الػمل .

  :                                                                                 ًيخج ؤن    kkfkfy  1, 

:  ومىه

 ( 10.1                                                                      )    00,  fkkfy  الؽٍل (10.1)   جمثل الػباسة 

هى  (y)اإلاؽذد لذالت الىاجج، يما ؤنها جىضح ؤن اإلادذد الىخُذ إلاعخىي الىاجج لٍل وخذة قػلُت مً الػمل

ؤي ؤن سؤط اإلااُ هى غىفش لشوسي للػملُت  ( k)معخىي مخضون سؤط اإلااُ اإلاادي لٍل وخذة قػلُت مً الػمل 

و غلى هزا ألاظاط نهخم في جدلُلىا لهزا الىمىرج بخدبؼ نُم هزا الػامل ؤلاهخاجي قهي . ؤلاهخاحُت
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: قىجذ ؤن (5)و  (4)و بؿشك مىاـلت غشك الىمىرج، وعخػمل الكشلُت 

   
t

L
L






            
;n

L

L


             
t

A
A






                ;



A

A :          خُث ؤن  

n   : ًمثل مػذُ همى العٍان و هى هكعه مػذُ همى الىبهت الىاؼىت.Y : ًمثل مػذُ همى ؤو جىىس الػامل

. الخٌىىلىجي و اإلاػبر غىه بالخدعً في مشدودًت الهُاًل الخىظُمُت

:  بن الػباسجحن ؤغاله هما مػادلخحن جكاللُخحن مً الذسحت ألاولى ًٍىن خلهما غلى الؽٍل الخالي

nteLL:                                          دالت همى غشك الػمل - 0 

teAA                                    : دالت همى الػامل الخٌىىلىجي-  
0 

. الهُم الابخذاثُت لٍل مً الػمل و الػامل الخٌىىلىجي غلى الخىالي  : A0,L0:   خُث ؤن

               :قان الخىاصن في ظىم العلؼ و الخذماث ًخدهو غىذما ًٍىن  (1الكشلُت )و في خالت الانخفادًاث اإلاؿلهت

SI                       و                  ICY  

SICY:                                         ؤي ؤن  

ادة جشايم سؤط اإلااُ و باالغخماد غلى الكشلُت   7  هزا ٌػني ؤن ًل الادخاس هى في خالت اظدثماس مما ًادي بلى ٍص

: هٌخب

(11.1)                                                       sYYcCYS  1 

ذ غً مخضون سؤط اإلااُ  (11.1) و اإلاػادلت  جىضح ؤن الادخاس هى حضء مً الىاجج اإلاىحه لؿشك الاظدثماس ًٍض

: قان الخؿحر في مخضون سؤط اإلااُ ًمًٌ ؤن ًٌخب غلى الؽٍل الخالي ()الزي يهخلَ بمػذُ زابذ هى 

(12.1 )                                                  KsY
t

K
K 






 

      : و بىلؼ
AL

I
i  ، 

AL

C
c  

 :خُث ؤن
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 c  : ًمثل دالت الاظتهالى لٍل وخذة قػلُت مً الػمل 

i  :ًيخج ؤن. ًمثل دالت الاظدثماس لٍل وخذة قػلُت مً الػمل : 

         ski              ،                       ksc  1 

 (Solow-Swan)د لحاث لىاثجثألاثالاسخثمارثفيثهموذجث:ل(3.1) لشكلث

 

 

 

 

 

 

ل

Source: M.Yildizoglo" Croissance économique, Université Montesquieu Bordeaux IV,France, 2007, 

P.32.  

وهالخظ مً خالُ هزا الؽٍل (i)و دالت الاظدثماس  (y)ًىضح بُاهُا الؽٍل اإلاؽذد لذالت الىاجج  (3.1)الؽٍل 

 ؤـبذ ؼٍل مىدنى دالت الىاجج ؤيثر حعىدا ورلَ الن مُل هزه الذالت غباسة غً الىاجج kاهه ًلما صادث نُمت 

يما ؤن هزا الؽٍل ًبحن يُل .و اإلاكشوك معبها اهه ًدىانق مؼ جضاًذ نُمت   ( 1k)الخذي لشؤط اإلااُ 

 ًٍىن الىاجج هى  k0ؤن حضء مً الىاجج ٌعتهلَ و حضء ًذخش و ٌعدثمش ،قػىذ الهُمت 


0k و نُمت الاظتهالى  

هي    

01 ksc  و نُمت الاظدثماس هي 

0ski  
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بواس دساظدىا لعلىى الانخفاد قةهىا نهخم قهي باخخباس ظلىى : (Solow-Swan)خركيةث لحعدًلثفيثهموذجث-

لؽٍل  و رلَ لألظباب العابهت الزيش غىذ جدلُل الػباسة الجهاثُت ((kسؤط اإلااُ لٍل وخذة قػلُت مً الػمل 

اإلاؽذد لذالت في الىاجج  

: لذًىا غباسة سؤط اإلااُ لٍل وخذة قػلُت مً الػمل - 
AL

K
k  

k                   :و باؼخهام هزه الػباسة باليعبت للضمً هجذ ؤن
A

A

L

L

AL

K
k


















 

n                                       :  و بما ؤن
L

L




   و   



A

A 

(13.1)                                0 n   knskk  


 

خُث ؤنها جىضح مػذُ حؿحر مخضون سؤط اإلااُ "  Solow-Swan" جمثل ؤهم مػادالث همىرج (13.1) اإلاػادلت 

 1:لٍل وخذة قػلُت مً الػمل و هى غباسة غً الكشم بحن خذًحن هما

. و هى ًمثل الاظدثماس الجاسي لٍل وخذة قػلُت مً الػمل : skالخذ ألاُو - 

الخذ الثاوي -  kn   : ًو هى ًمثل الاظدثماس الىاحب ؤي اهه نُمت الاظدثماس الىاحب اظدثماسها م

:  مً الاهخكاك و ببهاثه زابذ و رلَ لعببحن الخالُحنkاحل مىؼ 

 مً الاهخكاك، بن kبرن ًجب اظدثماس اإلاهذاس هكعه ختى همىؼ  (K)مخضون سؤط اإلااُ يهخلَ بمهذاس 

يمُت الػمل الكػلُت جىمى بمهذاس  n برن ًجب ؤن ًىمى مخضون سؤط اإلااُ بىكغ اإلاهذاس ختى ًبهى 

k زابذ و ال ًىخكن، و ًشيض "R.Solow  " ًل ختى ًخمًٌ م في جدلُل الىمى الانخفادي غلى اإلاذي الىٍى

جدهُو خالت الاظخهشاس بمػنى همى ؤهم غىامل ؤلاهخاج بمػذُ زابذ ،قمً خالُ رلَ ًمًٌ مالخظت خاـُت 

جدذًذ ههىت الخىاصن )الخالت اإلاعخهش لالنخفاد 






 

yk, )  هجػل نُمت ،


k (13.1) مػذومت في اإلاػادلت 

قىدفل غلى نُمت الخىاصن 






 

k و هي        :

          (14.1)                               

















1

1

n

s
k 

                                                           
1
 - X.Ragot," La théorie de la croissance économique à long terme", ENSAE, France, 2006, PP.16-18. 
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ن هزه الهُمت في دالت  جمثل نُمت سؤط اإلااُ لٍل وخذة قػلُت مً الػمل غىذ الخالت اإلاعخهشة، و غلُه بخػٍى

ؤلاهخاج مً احل الخفُى غلى نُمت الىاجج لٍل و خذة قػلُت مً الػمل غىذ الخىاصن 






 

yهجذ  :

(14.1)                                                        



















1

n

s
y

 

(لSolow-Swan)خركيةث لحعدًلثفيثهموذجثل:ل(4.1) لشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: P.Darreau," Croissance et politique économique",Université libre Bruxelles, 2003,P 32 

،بر ؤن حضثه ألاغلى ًىضح  (Solow-Swan) ًىضح بُاهُا غملُاث خشيُت الخػذًل في همىرج (4.1) الؽٍل 

خي معخهُم رو مُل )و ؼٍل مىدنى الاظدثماس الىاحب (مىدنى مهػش )بُاهُا ؼٍل مىدنى الاظدثماس الجاسي 

ًٍىن مىدنى الاظدثماس الجاسي قىم مىدنى الاظدثماس الىاحب غىذ الهُم  (8)و باالغخماد غلى الكشلُت  (مىحب

 و ًدذر الػٌغ غىذما ًٍىن kالفؿشي ُ 


 kk. ؤما الجضء العكلي قاهه ًىضح بُاهُا ؼٍل الذالت


kخعب  

ل:همحز الخاالث الخالُت (Solow-Swan) ، و بؿشك جدلُل آلُت الخػذًل الذًىامٍُي في همىرج kنُم 
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ًاهذ نُمت -   انل مً نُمت الخىاصن kبرا 


kk قان الاظدثماس الجاسي ايبر مً الاظدثماس الىاحب ؤي ؤن 


k 

 باججاه نُم kمىحبت و هزا ًادي بلى جضاًذ نُم 


k .

ًاهذ نُمت -   ايبر مً نُمت الخىاصن kبرا 


 kk قان الاظدثماس الجاسي انل مً الاظدثماس الىاحب ؤي ؤن 


k

 باججاه نُم kظالبت و هزا ًادي بلى جىانق نُم 


k 

ًاهذ نُمت  ت لهُمت الخىاصن kبرا    معاٍو


 kk قان الاظدثماس الجاسي ٌعاوي الاظدثماس الىاحب ؤي ؤن 



k مػذومت و هزا ًادي بلى بهاء نُم kغىذ نُمها  .

ًاهذ نُمت   الابخذاثُت قةنها جاوُ دوما بلى نُمت الخىاصن kغلى هزا ؤظاط هزا الخدلُل ًمٌىىا الهُى اهه مهما 



k و هى جىاصن معخهش ، ؤي ؤن غملُاث خشيُت الخػذًل في همىرج (Solow-Swan)  و اإلاىضخت في اإلاػادلت

جايذ بان الانخفاد دوما ًاوُ بلى الخىاصن للخالت اإلاعخهشة،و بهذف خعاب مػذالث همى يال مً مخضون سؤط 

غىذ خالت الخىاصن  (ؤو بهخاحُت الػمل  )اإلااُ، هفِب الػامل مً سؤط اإلااُ، الىاجج و هفِب الػامل مً الىاجج 

للخالت اإلاعخهشة 


 kkهت الخالُت :  ًمٌىىا ؤن هدبؼ الىٍش

       مػذُ همى مخضون سؤط اإلااُ   - 
n

k

k

L

L

A

A
gkALK k 




.
 

:                          مػذُ همى الىاجج - 
n

y

y

L

L

A

A
gyALY y 




.
    

: خُث ؤن
 

0













k

k

ky

ky
:  مثبخت غىذ الخىاصن kالن نُمت  : 



 kk .

مػذُ همى الػامل + مػذُ همى العٍان = مػذُ همى الىاجج = مػذُ همى مخضون سؤط اإلااُ : و ًٍىن 

. الخٌىىلىجي

:                   مػذُ همى هفِب الػامل مً مخضون سؤط اإلااُ-
 






k

k

A

A
gkA

L

K

L

K. 
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:                             مػذُ همى هفِب الػامل مً الىاجج -
 






y

y

A

A
gyA

L

Y

L

Y.
                                                                                                         

مػذُ همى = مػذُ همى هفِب الػامل مً الىاجج = و ًٍىن مػذُ همى هفِب الػامل مً مخضون سؤط اإلااُ 

ؤن الانخفاد ًخجه هدى خالت  (Solow-Swan)الػامل الخٌىىلىجي، و خالـت الخدلُل الذًىامٍُي في همىرج 

هفِب الػامل مً مخضون سؤط اإلااُ ، هفِب الػامل مً الىاجج : الخىاصن اإلاعخهش يما ؤن مخؿحراث الىمىرج 

ل بمػذُ زابذ و هى مػذُ همى الػامل الخٌىىلىجي و الزي ًخدذد خاسج الىمىرج و لِغ  جىمى في اإلاذي الىٍى

  ".    R.Solow"له ؤي غالنت بالخىاؿ الزاجُت لالنخفاد غلى خعب اغخهاد 

هماذجث لىموث لد خليث:ل املطلث لثالح

ت ال ٌعمذ بخدلُل مدذداث الخهذم الخٌىىلىجي ألهه معخهل غً الىمىرج ،و   بن اظخخذام بواس هزه الىظٍش

ت مً وشف الباخثحن .بالخالي غً الهشاساث الانخفادًت  ًل هزا ؤدي بلى سقن و غذم نبُى هزه الىظٍش

اث الخذًثت للىمى و  ت بذًلت ؤمشا حذًا ، و ًخػلو ألامش هىا بالىظٍش الانخفادًحن و ؤـبذ الخكٌحر في بًجاد هظٍش

ثوثAKهموذجث-ل:التي جمم مجمىغت همارج للىمى الذاخلي ، مً بحن همارج الىمى الذاخلي ألايثر اظخػماال

"Rebeloمً احل الخفُى غلى همىرج الىمى الذاخلي ، ًشي ":ل "Rebelo  "1991 في الؽٍل اإلادذب لذالت 

ؤلاهخاج الىُىيالظٌُُت ظببا ًدُى دون خذور رلَ ، قهزا الؽٍل ًادي بلى الخفُى غلى غىاثذ خذًت لشؤط 

ادة الترايم الشؤظمالي ، و مً احل الخخلق  ل مؼ ٍص اإلااُ مخىانفت ، مما ًمىؼ الىاجج مً الىمى في اإلاذي الىٍى

في همىرحه دالت بهخاج زباث ؾلت "  Rebelo"مً ازش قشلُت جىانق الػىاثذ الخذًت لشؤط اإلااُ ، ًكترك 

(=1) َ4.1ُمً الؽ:                           AKY                                                        ل

زابذ مىحب ٌػٌغ اإلاعخىي الخٌىىلىجي : A:خُث

 K :  ًمثل سؤط اإلااُ بمكهىمه اإلاىظؼ ، و هى ٌؽمل ًل مذخالث ؤلاهخاج ، سؤط اإلااُ اإلاادي ،البؽشي، الُذ

و اإلاػادلت العابهت حػني ؤن ؤلاهخاج ًدىاظب مؼ مخضون سؤط اإلااُ، و جٍىن مػادلت جشايم مخضون .  الػاملت

:  سؤط اإلااُ غلى الىدى اإلاػخاد و هى غلى الؽٍل

  ( 15.1)  KsAKKsAKsYK  


.    
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 ًجػل مً ؤلاهخاحُت الخذًت لشؤط AK بن بغادة ـُاؾت دالت ؤلاهخاج في همىرج :AKخركيةث لىموثفيثهموذجث-ل

ت ُ  ، و بالخالي ؾُاب قشلُت الػىاثذ الخذًت لشؤط اإلااُ مما ًجػل مً الاظدثماس في سؤط Aاإلااُ زابخت و معاٍو

يألُت لجلب الىقشاث الخاسحُت و الخدعِىاث  (سؤط اإلااُ اإلاادي و سؤط اإلااُ البؽشي )اإلااُ بمكهىمه اإلاىظؼ 

ذ مً اإلاٍاظب مشة ؤخشي بٌمُت حػىك جىانق الػىاثذ الخذًت لشؤط اإلااُ ، و هزا ٌعمذ  ؤلاهخاحُت التي جٍض

ل بلحها  ل دون جىنل، ومً احل ؼشح هزه الىدُجت اإلاهمت التي جـى في "  Rebelo"بىمى الىاجج في اإلاذي الىٍى

 هى غباسة غً همىرج AKقىمىرج .  AKو همىرج  (Solow-Swan)همىرحه قاهه ًمٌىىا ؤن ههاسن بحن همىرج 

(Solow-Swan)  مؼ(=1)  و في هزه الخالت جٍىن دالت الاظدثماس الجاسي(sY)  ًغلى ؼٍل معخهُم و م

KsYاإلاكترك ؤن ًدذر الخىاصن اإلاعخهش غىذما ًٍىن   0 ؤي


K في اإلاػادلت  و جٍىن نُمت مخضون 

سؤط اإلااُ الخىاصهُت غىذثز هي 


K ُو برا اقترلىا اهه غىذ صمً البذء ًٍىن الاظدثماس في سؤط اإلاا ، sY ايبر 

ت الىمى الانخفادي في همىرج  Kمً اهخاليه  ل.(3.2 ) الخظ الؽٍل AK و هزا ًكعش اظخمشاٍس

لAK لىموثألاثثر كمثرأسث ااوثهموذجث:ل(5.1) لشكلث

ل

 

  

 

 

 

 

 

Source: M.Yildizoglo, Op.cit., P.49.ل
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ادة الاظدثماس جادي بلى جىظؼ الكجىة بحن  (5.1)   قالؽٍل  ادة الترايم  KوsY ًىضح ؤن ٍص  مما ٌػني ٍص

الشؤظمالي بؽٍل معخمش و بذون جىنل و هزا ًممً جدهُو مػذُ همى معخمش و مدمي راجُا ، و ختى في خالت 

 . غذم همى العٍان ؤو غذم همى معخىي الػامل الخٌىىلىجي قان رلَ مدهو

ذ مً مػذُ الادخاس و جدكض AKًمٌىىا الهُى ؤن همىرج   هى همىرج بعُي ٌعمذ بىلؼ ظُاظت انخفادًت جٍض

ذ بفكت داثمت مً  ل، قاسجكاع مػذُ الادخاس ًٍض مً الاظدثماس بؿُت جدهُو مػذُ همى معخمش غلى اإلاذي الىٍى

 .1مػذُ همى الىاجج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

،رسالة الماجستير في االقتصاد و اإلحصاء التطبيقي غير "دور رأس المال البشري في حركية النمو االقتصادي "محمد العقاب ،-   

 .55،ص 2008منشورة، المعهد الوطني للتخطيط و اإلحصاء ، الجزائر،
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لخالصة

ت الانخفادًت للىمى غبر مشاخل ، و ٌػخبر الٌالظَُ هم العبانىن في رلَ مً ؤمثاُ   و لهذ وؽإث الىظٍش

"A.Smith " ،"D.Ricardo " ،"R.Malthus " ،"K.Marx " و"J.S.Mill" و حل هاالء ًشون ؤن الىمى الانخفادي ،

جيبإ بدذور الٌعاد الانخفادي و اغخمذ جدلُله غلى حاهب الػشك و ؤهمل " A.Smith"بىبػه مدذود ، ف

ت   قتري ؤن الخىىس " K.Marx"الىلب و دوسه في جدكحز الاظدثماس، مما ؤدي بلى نفىس هزه الىظشة، ؤما هظٍش

بضواُ "  K.Marx"ًدذر هدُجت الفشاع بحن وبهت الػماُ و الشؤظمالُحن بعبب البىالت ، و لهذ جيبإ 

ًان غٌغ ما حاء به،  غلى "J.Schumpter"في خحن سيّض الشؤظمالُت و خلُى الاؼترايُت مدلها، ؾحر ؤن ما خذر 

و جهذًمه إلبخٍاساث حذًذة ظدثماساث في  الا"J.M.Keynes"بِىما اغخبر . دوس اإلاىظم في دقؼ عجلت الىمى غً وٍش

همارج الىمى اإلااؼش ألاظاس ي في جىظُؼ الىانت ؤلاهخاحُت ، و الػامل الشثِس ي في سقؼ مػذالث الىمى في ألاحل 

ل ت بالىمى اإلاخىاصن قان . الىٍى ت الذقػت الهٍى ًشي بإهه ًجب الاظدثماس " R.Rosenstein"ؤما قُما ًخػلو بىظٍش

في الهىاع الشايذ مً احل دقػه بلى حاهب الهىاغاث ألاخشي ؤو الاظدثماس الىاظؼ و اإلاتزامً في حمُؼ 

 بذؤث الجهىد الػلمُت في التريحز غلى هزه الظاهشة الهامت، قبذا ظهىس مجمىغاث الهىاغاث الانخفادًت ، 

اث  الانخفادًت اإلاىلىغت خفُفا إلاػالجت مؽٍلت الخخلل بفىسة  (اإلاذاسط)مخخالُت مػاـشة مً الىظٍش

ت  ًان الخاُ نبال غلى ؾشاس هظٍش  التي حػذ ؼشخا إلاشاخل "W.W.Rostow"مباؼشة و لِعذ بفىسة غشلُت يما 

ل.الىمى الانخفادي ؤيثر مجها جكعحرا للظاهشة

غلى دوس الاظدثماس في جدهُو الىمى " Harrod-Domar" ، اغخمذ ًل مً "J.M.Keynes"    و مىاـلت ألبدار 

الانخفادي ، و جخلخق قٌشتهم ألاظاظُت في اهه ال ًمًٌ ؤن ًدذر همى انخفادي مخىاصن بال في خالت 

ؤما قُما الدؽؿُل الٍامل ؤي ؤن الىمى الانخفادي اإلاخىاصن هى خالت اظخثىاثُت و ال جىاصن هى الخالت الػامت،

 (سؤط اإلااُ و الػمل)الزي ًهىم غلى قشلُت جىانق غىاثذ غىامل ؤلاهخاج " Solow-Swan"ًخق همىرج  

ً مػا ، و يزا قشلُت ؤلاخالُ الخام بحن سؤط اإلااُ و الػمل،  بؽٍل مىكفل و زباث الؿلت اإلاؽتريت للػىفٍش

ت غلى بظىاد الىمى الانخفادي بلى الػامل الخٌىىلىجي و الزي ًخدذد خاسج  قلهذ اـىلخذ هزه الىظٍش
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و غلى الشؾم مً ألاداء الخعً لهزا .الىمىرج ، و هزه الىدُجت ؤدث بهم بلى الخيبا بظاهشة الخهاسب اإلاىلو

ت حػالج ،الىمىرج في جكعحر بػن الخهاثو اإلاخػلهت بظاهشة الىمى  و ؤما هزا الىلؼ دغذ لشوسة إلًجاد هظٍش

 وخاـت قٌشة الخهاسب التي ؤسحػتها همارج الىمى "Solow-Swan"اإلاؽاًل التي ـادقذ جدلُالث همىرج 

، واغخبرث الاهخهاُ بلى الخٌىىلىحُا وظهىس اإلاػشقت يػىفش "قشلُت جىانق ؤلاهخاحُت الخذًت"الذاخلي بلى 

ل .بهخاجي سثِس ي جمثل ؤهم مظاهش الخؿحر في الىمى الانخفادي
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: ثمهيد

ٗائص ألاطاطُت لبلىى مظخىي ناٛ مً الخٓدم الاْخطادي و الاجخماعيو  ص , ٌهد الىكام اإلاالي ؤخد الس َهى اإلاٖس

ٗاث و اإلااطظاث الهمىمُت و جىجيهها هدى مىذ حظهُالث ائخماهُت , السئِس ي لخجمُو اإلادزساث مً ألاَساد و الشس

ل الاطدثمازاث في مسخلِ ؤوشؿت الٓؿاناث الاْخطادًت و ,و ْسوع مخىىنت  َػال نً بطهامه في جمٍى

ت للدولت و للٓؿام الخاص, الاجخمانُت ٚ عجلت الىمى الاْخطادي, اإلاملٖى  اإلاالي الىكام ٌشٙلو .ذلٚ بهدٍ جدٍس

 دوزا ًلهب َهى جىمُت، نملُت ألي ألاطاس ي اإلادٕس لٙىهه هكسا اإلاهاضسة، الاْخطادًت النهػت ماشساث ؤهم ؤخد

لها اإلادزساث خشد في هاما د الىمى جدنم اطدثمازاث بلى جدازة وؤٖثر ٗلُت بإْل وجدٍى اهُت و جٍص  لرلٚ .الَس

 زؤض ؤطىاّ ؤو اإلاطسفي بالٓؿام ألامس حهلٔ طىاء ٖٙل اإلاالي الىكام جؿىز  دزجت نلى الاْخطادي الىمى ٌهخمد

. اإلاالُت 

و لٓد لٓي مىغىم الىطاؾت اإلاالُت نىاًت زاضت مً ؾٍس الاْخطادًين مً زالٛ جىامي الاهخمام اإلاتزاًد 

لألدبُاث الاْخطادًت بؿبُهت الهالْت التي جسبـ الخؿىزاث في ألاهكمت اإلاالُت بالىمى الاْخطادي التي ًمً٘ ان 

جازس بها اإلااطظاث و ألاطىاّ اإلاالُت في اليشاؽ الاْخطادي ، ونلى السيم مً الدزاطاث الخؿبُُٓت الهدًدة 

في هرا اإلاجاٛ بال ان ؾبُهت و اججاه الهالْت الظببُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي ال ًصاٛ مىغىم 

. جدٛ مخىاضل

ت و جهاث هكس مخباًىت خٛى ؤهمُت جؿىز الىكام اإلاالي في  و جبنى الاْخطادًىن دزاطاتهم مً الىاخُت الىكٍس

بذ ًسي مهكمهم ؤن الىكام اإلاالي ًمازض جإزيراث اًجابُت نلى : الىمى الاْخطادي و ًمً٘ جمهها في اججاهين 

و السؤي  ((Gurely et Shaw ,1955 ,coldsmith 1969 ,Mikinnon 1973 shaw 1973الىمى الاْخطادي 

د ْامذ (lucas 1988 ,Robinson1952)اإلاهاٖع ؤن الخؿىز اإلاالي ال ًمازض ؤي ؤزس نلى الىمى الاْخطادي  ،ْو

دزاطاث طابٓت جؿبُُٓت التي جىاولذ الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي نلى ازخباز الُسغُت نلى 

و (ؤي جددًد اججاه الظببُت مً الىكام اإلاالي يلى الىمى الاْخطادي )ؤن الخؿىز اإلاالي ًازس في الىمى الاْخطادي 

و لهرا .مً جاهب آزس الجدٛ ال٘بير خٛى الٓىىاث التي ًمس َيها الخإزير مً الخؿىز اإلاالي بلى الىمى الاْخطادي 

: ْظمىا هرا الُطل بلى 

 ٛ ماهُت الىكام اإلاالي و دوزه في الاْخطاد :اإلابدح ألاو

الخؿىز اإلاالي :اإلابدح الثاوي

الدزاطاث الظابٓت خٛى الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي :اإلابدح الثالح
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ل:  املبحث ألاو   ماهيةث لىظامث االيثألاآلياتث لتمٍو

 

ير نىاضس ؤلاهخاج اإلاسخلُت و في مٓدمتها نىطس زؤض اإلااٛ ،    ٌهد ُْام اليشاؽ الاْخطادي و جىطهه زهُىا بخَى

ل ًِٓ وزاءها وشىء و جؿىز ألاهكمت اإلاالُت و الري خمل مهه متزاًدا مً خُح  لرلٚ َةن الحاجت بلى جمٍى

ت ماهُت الىكام و هُٙله الخىكُمي     الخىكُماث و الىقائِ و ألادواث ، هداٛو مً زالٛ هرا اإلابدح ؤوال مهَس

 .و مً زم آلالُاث الُُ٘لت باهخٓاٛ ألامىاٛ نبر الىكام اإلاالي و ؤهم وقائُه

 

 مفهومثألاثعىاصرث لىظامث االيث:  اعطلث ألاو 

   ٌهخمد الىكام اإلاالي نلى هىنُت الهُٙلت اإلاالُت التي ًخطِ بها الاْخطاد ، و التي ْد جسخلِ مً بلد بلى آزس 

. مً خُح مٙىهاتها و آلُاث نملها ، وطىداٛو َهرا اإلاؿلب الخهٍس نلى مُهىم هرا الىكام و مٙىهاجه اإلاسخلُت

: مفهومث لىظامث االي-

 :الخالُت الخهاٍزِ زالٛ مً اإلاالي الىكام مُهىم بلى الخىضل ًمً٘

 مً ألامىاٛ اهخٓاٛ زاللها مً ًخم التي اإلاالُت وألاطىاّ اإلااطظاث مجمىنت" ؤهه نلى اإلاالي الىكام ٌهٍس

ً ٛ  جبادٛ جػمً التي آلالُاث ٗاَت زالٛ مً اإلآترغين بلى اإلآسغين مً ؤو اإلاظدثمٍسً بلى اإلادزٍس  و خُاشة ألاضى

 .1"اإلاسخلُت اإلاالُت وألادواث

 

 شمىُت َترة زالٛ العجص ذاث الاْخطادًت الىخداث لبهؼ حظمذ التي وألانىان اإلااطظاث مجمىم" ؤهه ؤو

 2"الُىائؼ هره بخىقُِ الُائؼ ذاث للىخداث حظمذ آزس جاهب ومً جملٚ، مما ؤٖثر باإلهُاّ

 

ل بلى ٌظدىد اإلاالي الىكام َهمل  خُح عجص ذاث بهُاُْت وخداث بلى َائؼ ذاث بهُاُْت وخداث مً ألامىاٛ جدٍى

 بًساد مً نلُه جدطل مما ؤٖثر بهُاّ بلى الثاهُت جدخاج بِىما دزل ؤو بًساد مً نلُه جدطل مما ؤْل ألاولى جىُٔ

 .دزل ؤو

 

ججمو ألاطىاّ و الىطؿاء و ماطظاث مسخلُت، ًٓىم الىكام اإلاالي نلى زالزت : ٌهٍس الىكام اإلاالي نلى ؤهه و-

ٗان جمثل مها جىكُما مالُا مخٙامال هي : 3ؤز

ؤهداٍ الىكم اإلاالُت اإلاخمثلت في جدُٓٔ الخىشَو الهادٛ للدزل الىؾني و دنم الىمى الاْخطادي و اإلاداَكت -

نلى اطخٓساز الاْخطاد ، ؤما نً هدَه في قل الىكام الاشتراٗي ًىدطس في جدُٓٔ ؤْص ى مظاهمت في بشبام 

                                                           
1

 .2ص ، 2001 مصر، القرى، أم مكتبة املعاصرة، املالية األسواق مطاوع، احلميد عبد سعيد 
2 - Robert Ferrondier, Vincent Koen, Marche de capitaux et technique financiers, 4edition, Economica, Paris 
1997,p9. 

.33أشواق بن قدور، مرجع سبق ذكره،ص  3
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و في البلدان الىامُت َالهدٍ هى الخسوج مً الخسلِ و , الحاجاث الهامت للمجخمو مو جىُُر الخؿـ اإلاالُت

.   الخسلظ مً الخبهُت للدٛو اإلاخٓدمت

و نً ألادواث التي ٌهخمد نليها الىكام اإلاالي لخدُٓٔ ألاهداٍ الظابٓت َهي ؤلاًساداث و الىُٓاث و اإلايزاهُت -

. الهامت

ؤزيرا ؤلاؾاز الُني و الري ٌهني بالُُُ٘ت التي حظخسدم بها ألادواث اإلاالُت لخدُٓٔ يسع الىكام اإلاالي ، َهلى 

بت بت ن طهس الػٍس بت ٌشخمل نلى اإلاادة مىغىم الػٍس  .طبُل اإلاثاٛ الًُ اإلاالي الخاص بالػٍس

 اإلادزسة الىخداث مً مجمىنت نً نبازة هى وؾني اْخطاد ألي اإلاالي الىكام ؤن بلى الظابٓت الخهاٍزِ وحشير

 اإلاالي الىكام مُهىم نلى الخهٍس َةن لرلٚ .مالُت و ؤطىاّ ميشأث بُنها جخىطـ اإلاظدثمسة الىخداث مً وؤزسي 

   1:و هي السئِظُت الىخداث نلى الخهٍس ًخؿلب

:  (قعاعثالاشتهالك) الاشتهاللية  لوحد ت-1

 مٓترغا ؤزسي  جهت و مً جهت ، مً الادزاز مطادز مً مهما مطدزا و حهخبر و ألاَساد، الهائالث في و جخمثل

ل جٓترع بِىما الجازي ، الاطتهالٕ و زدماث طلو نلى الجازي  دزلها مً جىُٔ خُح لألمىاٛ ، اتها لخمٍى  مشتًر

 (....ألابيُت ألازار، ٗالظُازاث،) الدائم الاطتهالٕ طلو مً

 : (إلاهتاجي  لقعاع)إلاهتاجيةث  لوحد ت2-

 بلى جدخاج ٖما .الاطتهالُٖت الىخداث جدخلها التي باألهمُت لِع ولً٘ الادزاز، مطادز مً مطدزا ؤًػا حهخبر

ل مالُت مطادز ل واإلاهداث ألابيُت في اطدثمازها لخمٍى اتها و جمٍى  جدخاجها التي الىطُؿت ؤو ألاولُت اإلاىاد مً مشتًر

  .ؤلاهخاجُت الهملُت في

 

    : لحكومي  لقعاع 3-

هخمد و ؤلاْساع الاْتراع في ؤوشؿتها زالٛ مً اإلاالي الىكام في الحٙىمت حظاهم  وغو نلى اليشاؽ هرا َو

 اإلاىجىداث ؤو (مشسوناث )اإلاادًت اإلاىجىداث في و حظدثمس َائػا ، جدٓٔ نىدما جدزس َهي الهامت ، اإلايزاهُت

 ؤو اإلاالُت ألاطىاّ في مالُت ؤدواث بةضداز الهامت اإلايزاهُت في عجص وجىد نىد و جٓترع 2.(...طىداث ؤطهم،) اإلاالُت

 .زازجُت ؤو دازلُت مطادز مً الاْتراع

 

  : جىبي  لقعاع 4-

 دوز  الٓؿام هرا ًلهب عجصه خالت َُي اإلادَىناث ، ميزان بىغو اإلاالي الىكام في ألاجىبي الٓؿام دوز  ًسجبـ 

ّ  في اإلآسع  خظاباث ؤو (طىداث ؤو ؤطهم )مالُت  ؤدواث شساء ؾٍسٔ نً اإلاالي الظى

                                                           
.72،ص2005،دار الحامد،األردن، عبد المنعم السٌد علً ونزار الدٌن العٌسى،النقود و المصارف و األسواق المالٌة  

1
  

.57،ص2007،دار المٌسرة، األردن، (النظرٌة و التطبٌق) د عدنان النعٌمً و آخرون، اإلدارة المالٌة 
2
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ٔ الاطدثماز اإلاباشس ، ؤي اطخسدام الادزازاث ألاجىبُت لخًؿُت العجص ، و دوز اإلآترع في  ت ؤو نً ؾٍس جاٍز

ٗاث اإلادلُت ؤو جىقُِ هرا الُائؼ في ألاطىاّ اإلاالُت  ٔ بُو ؤدواث مالُت للشس خالت الُائؼ نً ؾٍس

 .1ألاجىبُت

 

: عىاصرث لىظامث االي*-

 ٌهخبر الىكام اإلاالي جصءا هاما في الىكام الاْخطادي للدولت ، بذ ًخٙىن مً زالزت نىاضس و لٙل نىطس منها 

 .دوزه في حظهُل نملُت اهخٓاٛ اإلاىازد بين الىخداث الاْخطادًت

 

حهبئت  وقُُت جمازض التي اإلاالُت اإلاىكماث اإلاالُت الىطاؾت مُهىم ٌشمل: االية  لوشاظة مؤشصات -أألاال

 ؤداء في اإلااطظاث هره و حشتٕر اإلاسخلُت الاْخطادًت الٓؿاناث بلى جىجيهها ؤو اطدثمازها و بنادة اإلادزساث

ً في اإلاظخسدمت ؤدواتها ؾبُهت خُح مً جسخلِ ل٘نها اإلاالُت ، للىطاؾت ألاطاطُت الىقُُت و  ؤضىلها جٍٙى

ّ  و ؾبُهت زطىمها  :الخالُت ألاشٙاٛ وجإزر اإلادًىين ، مً نليها و جدطل للدائىين جدُدها التي و الخدماث الحٓى

 

الىٓدًت و  الظُاطت بدازة جخىلى خٙىمُت هٓدًت ماطظت َهى اإلاطسفي ، الجهاش ْلب ٌهخبر : ارلزيث  لملىك-1

ابت الهملت بضداز مظاولُت ناجٓها نلى و ًٓو البلد ، في واإلاطسفي الىٓدي الىكام نلى تهمين"  الىكام نلى والْس

ادة و الائخمان اإلاطسفي ير ؾٍسٔ نً الىٓدي الاطخٓساز نلى و اإلاداَكت الاْخطادي الىمى لٍص  الىٓدًت ال٘مُاث جَى

و  الىؾىُت للهملت الدازلُت الُٓمت نلى اإلاداَكت ًدٓٔ  بما2"الاْخطادي اليشاؽ بداجاث اإلاىاطبت و زبؿها

ُت للىخداث ؤزير ٖمٓسع بدوزه ًٓىم ٖما .الخازجُت اإلادَىناث في الخىاشن  جدُٓٔ  و ًدطل اإلاسخلُت اإلاطَس

 .اإلااطظاث هره بين اإلآاضت أليساع حظخسدم التي الىدائو نلى منها

 

ٛ  جخميز مالُت ماطظاث  و هي :إلاًد عث مؤشصات- 2  في جىقُُها بًسع الاْخطادًت الىخداث مً الىدائو بٓبى

 الىٓىد بوشاء نملُت في هام بدوز  جٓىم ٖما اإلاالُت ، ألاوزاّ في و الاطدثماز الائخمان ، ٖمىذ اإلاسخلُت ؤوشؿتها

ت اإلاطاٍز منها زاضت  :بلى وجىٓظم الىٓدي ، الهسع نلى الخإزير في حظاهم لرلٚ الخجاٍز

ُت ماطظاث -ؤ  .وؤلاطالمُت الخٓلُدًت البىٕى ؤهمها ومً :الىدائو جٓبل مطَس

ُت يير ماطظاث-ب  وؤلاْساع الادزاز ماطظاث :الخالُت اإلااطظاث بدوزها  و حشمل :الىدائو جٓبل مطَس

ت ، الادزاز بىٕى  .الائخمان اجداداث اإلاشتٖر

 :الاطدثماز وماطظاث حهاْدًت ماطظاث بلى و جطىِ :ألاد ئعيةث  لغير  اؤشصات 3- 

 ؤطاض و نلى دوزٍت َتراث نلى مىازدها بخجمُو جٓىم" ودائهُت ال مالُت ماطظاث هي :الخهاْدًت اإلااطظاث -أ

 لطالح ألامىاٛ مً طخدَهه ما بمٓداز الدْت مً نالُت بدزجت الخيبا اإلااطظاث هره و حظخؿُو حهاْدي ،

ٗاث :في ؤطاطا وجخمثل  3"اإلاظخٓبل في اإلاىخُهين  .الخٓاند ضىادًٔ الخإمين، شس

                                                           
.82 د عبد المنعم السٌد علً ونزار الدٌن العٌسى،مرجع سابق، ص

1
  

61،ص2002 د رضا صاحب أبو حمد آل علً، إدارة المصارف مدخل تحلٌل كمً معاصر، دار الفكر ،األردن، 
2
  

. 46،ص2002 د غالب عوض الرفاعً وعبد الحفٌظ بلعربً،اقتصادٌات النقود و البنوك،دار وائل، عمان ، األردن،
3
  



 الفصل الثاني                                         عالقة التطور النظام المالي بالنمو االقتصادي
 

 
44 

 اإلاالُت اإلاىازد جمو ألاطاطُت وقُُتها وطُؿت مالُت ماطظاث هي: (الاطدثماز وطؿاء) الاطدثماز ماطظاث -ب

ٛ  بُو زالٛ مً  :ؤهمها ومً والظىداث، ألاطهم في واطدثمازها للجمهىز  اإلاسخلُت اإلاالُت ألاضى

ٗاث ل، الاطدثماز شس ت، الطىادًٔ  الخمٍى ت الطىادًٔ اإلاشتٖر ّ  اإلاشتٖر  .الىٓد لظى

 

: الاشو قث االية-ثاهياث

 زئوض اطخٓؿاب زالٛ مً الحدًثت ، و اإلاالُت الاْخطادًت الىكم في ألاهمُت بالٌ دوزا اإلاالُت ألاطىاّ جلهب

سة الٓؿاناث بين الخٍٓسب نلى حهمل خُح و جىقُُها ، ألامىاٛ ً باالطدثماز جٓىم التي و جلٚ لالدزاز اإلاَى  وجٍٙى

 .ألامىاٛ زئوض

ل ، لرا ًؿلٔ مطؿلح زئوض  ٗاث بىطائل الخمٍى ًمثل طّى زؤض اإلااٛ اإلاطدز ألاطاس ي إلمداد مسخلِ الشس

ألامىاٛ نلى جمُو اإلاىكماث التي جٓىم طىاء بشٙل مباشس ؤو يير مباشس بمسخلت ؤو ؤٖثر مً مساخل الخىطـ 

ٗاث الخإمين، اإلااطظاث  بين اإلآسغين و اإلآترغين، و مً زم باإلمٙان انخباز البىٕى بمسخلِ ؤهىانها شس

ت والظّى اإلاالُت جصءا مً طّى زئوض ألامىاٛ  .الادزاٍز

ّ  و حهٍس و  و الىطؿاء و البائهىن  اإلاشترون زاللها ًلخٓي اإلاٙان ، شسؽ َيها ًيخُي وطُلت" ؤنها نلى اإلاالُت الظى

ٛ  بًسع ألاجىبي بالطٍس ؤو و الىٓدًت السؤطمالُت باألدواث الاهخماماث ذوي  مً آلازسون اإلاخهاملىن   جداو

 ٛ  وهىإ  .1"دولُا ؤو مدلُا مهخمدة وحهلُماث وؤهكمت ْىاهين نلى انخمادا مخباًىت لُتراث اإلاسخلُت اإلاالُت ألاضى

 هكامُت ، يير و ؤطىاّ هكامُت ؤطىاّ :بلى جٓظم خُح مسخلُت ؤطع نلى جٓىم اإلاالُت لألطىاّ جطيُُاث ندة

ت ، و ؤطىاّ ؤولُت ؤطىاّ  ؤطىاّ الىٓد و ؤطىاّ اإلااٛ زؤض ؤطىاّ مظخٓبلُت ، و ؤطىاّ َىزٍت ؤطىاّ زاهٍى

 .دولُت و ؤطىاّ مدلُت

خه الري للخؿىز  وهكسا  بسشث اإلااٛ، ؤطىاّ ونىإلات الاْخطادًت الخدىالث قل في اإلاالُت وألادواث ألاطىاّ نَس

 شُىنا ألاٖثر ألهه الاطخدٓاّ ؤجل مهُاز طىهخمد لرلٚ .ألاطىاّ هره بين للخٍُسٔ َاضلت خدود وغو ضهىبت

ّ  ؤهىام في دزاطت ّ  :بلى ألازير هرا ًٓظم خُح اإلاالي ، الظى ّ  الىٓد طى  .اإلااٛ  زؤض وطى

 

ّ  هى  : لىقد شوق  1- ّ  هرا وجىد مً ألاطاس ي و الهدٍ ألاجل ، ْطيرة اإلاالُت اإلاهامالث طى ل هى الظى  جمٍى

و صي  البىٚ في ماطظاجه ؤهم و جخمثل بالٓسوع ، و مدها ؤلاهخاجُت اإلاشاَز ت ، و البىٕى اإلاٖس  ؤدواث و ؤهم الخجاٍز

ُت ، الٓبىالث الخصاهت ، ؤذوهاث :هي جداولها ًخم التي الاطدثماز  الىٓد ؤطىاّ وجدظم 2.ؤلاًدام شهاداث اإلاطَس

 3 :منها هرٖس ندًدة بسطائظ

ٛ  َيها  ًخم -  وطىت الحاالث بهؼ في واخد ًىم بين ما اطخدٓاْها َتراث جتراوح ألاجل ْطيرة مالُت ؤدواث جداو

 .نام بشٙل واخدة

ل لظهىلت وذلٚ وظبُا الهالُت بظُىلتها الىٓدًت ألاطىاّ جخميز -  .هٓىد بلى َيها اإلاخداولت ألادواث جدٍى

                                                           
.15،ص2003 د هوشٌار معروف ،االستثمارات و األسواق المالٌة،دار الصفاء ، عمان ، األردن،

1
  

.15،ص2002 د حسٌن بنً هانً، األسواق المالٌة طبٌعتها تنظٌمها أدواتها المشتقة، دار الكندي ، عمان، األردن، 
2
  

.133 د هوشٌار معروف، مرجع سبق ذكره،ص
3
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جخهامل  التي اإلااٛ زؤض بإطىاّ مٓازهت َةنها طُىلتها و ازجُام ألاجل ْطيرة اإلاالُت باألدواث للخهامل هكسا -

ت باألدواث لت الاطدثماٍز  .ؤْل مساؾس مً حهاوي ألاجل، ؾٍى

صا ألاطىاّ هره في الاطدثماز ًجهل و هرا ال٘بيرة الُٓم ذاث باألدواث جخهامل الىٓدًت ألاطىاّ يالبُت بن -  مٖس

ً طماطسة زالٛ مً الخبادٛ ًجسي  ؤو الؿبُهُين ألاشخاص مً بدال ال٘بيرة اإلااطظاث نلى  ًسج٘ص و مخاجٍس

 دزجت جٓلُل وبالخالي مباشسة، ألادواث هره جملٚ اإلاظدثمٍسً ضًاز نلى الطهب مً ألهه الصبائً جمو نلى دوزهم

 .اإلاساؾسة

صي  البىٚ ًخدزل - ّ  هره في اإلاٖس شمل .الائخماوي اليشاؽ لػبـ ألاجل ْطيرة الُائدة ؤطهاز لخًُير الظى  َو

 ّ ّ  :مً ٖال الىٓد طى ّ  البىٕى ، بين ما طى  .ؤجل ْطيرة الدًً ؤوزاّ و طى

:   ااو رأس شوق -2

ل ، لرا ًؿلٔ مطؿلح زئوض  ٗاث بىطائل الخمٍى ًمثل طّى زؤض اإلااٛ اإلاطدز ألاطاس ي إلمداد مسخلِ الشس

ألامىاٛ نلى جمُو اإلاىكماث التي جٓىم طىاء بشٙل مباشس ؤو يير مباشس بمسخلت ؤو ؤٖثر مً مساخل الخىطـ 

ٗاث الخإمين، اإلااطظاث  بين اإلآسغين و اإلآترغين، و مً زم باإلمٙان انخباز البىٕى بمسخلِ ؤهىانها شس

ت و الظّى اإلاالُت جصءا مً طّى زئوض ألامىاٛ  .1الادزاٍز

ّ  ٌهٍسألاث ّ  ذلٚ" بإهه اإلااٛ زؤض طى ل ٌظمذ الري الظى ل بالخمٍى  للمظدثمس اإلاخخابو الدزل لخدُٓٔ ألاجل الؿٍى

ٛ  زالٛ مً ت ألادواث جداو  ؤو مخىطؿت آجاٛ بهد حظخدٔ والتي اإلاطدزة اإلاالُت باألوزاّ واإلاخاجسة الاطدثماٍز

لت  .ؾٍى

ّ  زطائظ ؤهم ومً  2:ًلي ما اإلااٛ زؤض طى

:   لعائد حيح مً -

ّ  في الاطدثماز ًمخاش سة ، اإلااٛ زؤض طى بالظُىلت  اهخمامهم مً ؤٖثر بالدزل لالهخمام اإلاظدثمٍسً ًدَو مما بالَى

ت ألادواث جخىاَس ؤن ًجب لرلٚ ،  .مم٘ىت جٙلُت بإْل نائد ألاٖثر الاطدثماٍز

  : لتىظيم حيح مً -

ّ  مً اهخكاما ؤٖثر  ٌهد  نٓد في و الخبرة الخسطظ مً ٖبيرة دزجت نلى َُه اإلاخهاملين لٙىن  هكسا الىٓدي الظى

  .اإلاالُت الطُٓاث

ل َسضت ًدُذ - ل ألجل ٖبيرة ؤمىاٛ زئوض بلى جدخاج التي ؤلاهخاجُت اإلاشسوناث مً ل٘ثير الخمٍى  .ؾٍى

 

 : االية  دألا ت -ثالثا

 مً جطيُُها و ًسخلِ الىخداث الاْخطادًت، بين جبرم التي اإلاالُت الهٓىد ؤضىاٍ جمُو اإلاالُت ألادواث جػم

 3:بلى وجطىِ دولت، ٗل في اإلاهخمد اإلاهُاز خظب ؤزسي  بلى دولت

:  االية  صوو -1

                                                           
35 د أشواق بن قدور،مرجع سبق ذكره،ص

1
  

.188-187،ص ص1999 د ناظم محمد نوري الشمري وآخرون ،أساسٌات االستثمار العٌنً و المالً، دار وائل، عمان ، األردن،
2
  

.36، ص2002  دلٌل اإلحصاءات النقدٌة و المالٌة ،صندوق النقد الدولً،
3
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 و حهخبر  (....اإلاالُت اإلاشخٓاث ، اإلاالُت ألاوزاّ الىدائو ، الهملت ، مثل )بزباتها ًمً٘ ُْمت ذاث مالُت مؿالباث هي

ٛ  مالٙى ً٘دظب التي و اإلادًً الدائً بين الهالْاث ؤطاض الهٓىد هره  مشسوؾت يير مؿالباث زاللها مً ألاضى

 .ؤزسي  وخداث لدي اْخطادًت مىازد نلى

 

 

  : ألارر   االية  دألا ت- 2

ىم مشسوؾت اخخمالُت و هي( ...الٓسوع و التزاماث اإلاالُت ، الػماهاث مثل)  دة يير ؤخدار بْى  .اإلاظخٓبل في مٖا

 نً اإلادًً ْدزة ندم خالت في بال مالي، ؤضل ؤي ًيشإ ؤن دون  اإلاؿلىبت ألامىاٛ بجاخت الػماهاث جُ٘ل َمثال

 .الظداد

ٛ  بلى اإلاالُت ألادواث جطيُِ و ٌظدىد ً بلى ؤزسي  مالُت وؤدواث مالُت ؤضى  1 :مهُاٍز

 : صل شيولة-أ

س ؤن ًجب خُح ٛ  جطىِ اإلاهُاز هرا وخظب :الخالُت الشسوؽ َُه جخَى  :بلى اإلاالُت ألاضى

 ٛ  وحشمل  بجساءاث ودون  جٙلُت بدون  اطخهمالها ًمً٘ التي الدَو وطائل مجمىم هي:الظُىلت شدًدة مالُت ؤضى

ت والحظاباث واإلاهدهُت الىزُْت الهملت ت للبىٕى الجاٍز  .الخجاٍز

 ٛ  اإلاالُت ألاوزاّ بلى باإلغاَت الادزاز ضىادًٔ وخظاباث البىٕى لدي الىدائو بُٓت جػم :طائلت شبه مالُت ؤضى

 .ألاجل ْطيرة

 ٛ دة يير طُىلت ذاث مالُت ؤضى ٛ  في وجخمثل :مٖا لها ًخؿلب التي ألاضى  مً دزجت و جدمل جٙلُت طُىلت بلى جدٍى

 .اإلاالُت ألاوزاّ مجمىم و جػم اإلاساؾس

 ٛ ٛ  وحشمل :الظُىلت ندًمت مالُت ؤضى لها ًمً٘ ال التي ألاضى   .ألاولى الدزجت مً الظُىلت بلى جدٍى

: ألا ادًً  لد ئً بين  لعالقة شكل ثبدد  لتي  لخصائص-ب

 .مشسوؾت يير ؤو مشسوؾت ٗاهذ بذا َُما واإلادًً الدائً بين ؤطاض الهالْت نلى اإلاالُت ألادواث جطىِ خُح

لثعبرث لىظامث االي: اعطلث لثاوي . أهو عث لتمٍو

ًمثل الىكام اإلاالي ؤداة لىٓل اإلاىازد اإلاالُت مً وخداث الُائؼ بلى وخداث العجص ، وبن الخدَٔ ألامىاٛ في 

  .Eهكام مالي مُخىح ًمً٘ ؤن ٌظلٚ ندة ْىىاث ،بال ؤهه ًمً٘ جطيُُها بشٙل نام بلى مجمىنخين ًىضحهما 

   Shaw و  J.Gurleyل يير اإلاباشس ل اإلاباشس والخمٍى  . و هما الخمٍى

لث املاشر) ألاالثالاهتقاوث املاشر : ( لتمٍو

ٓت هره ٌهبر نً الهالْت اإلاباشسة بين اإلآسع و اإلآترع دون جدزل الىطؿاء اإلاالُين، و جخمثل  ُْام في الؿٍس

ّ  بةضداز (اإلآترغين  )العجص ذاث الىخداث ٛ  ).........طىداث ؤو ؤطهم شٙل في مالُت خٓى  و بُهها  (مالُت ؤضى

 جمثل العجص ذاث الىخداث ؤن ؤي .ؤو بدونهم  ألاطىاّ زبراء بمظاندة 2 (اإلادزٍسً )الُائؼ ذاث الىخداث بلى

ٛ  مٓابل الُائؼ وخداث مً (مباشس هٓدي جدَٔ )لألمىاٛ النهائُين اإلآترغين  لألوزاّ مباشس جدَٔ) مالُت ؤضى

                                                           
.26  دلٌل اإلحصاءات النقدٌة و المالٌة، نفس المرجع السابق،ص

1
  

  80 ص ، 2005 مصر، اإلسكندرية، االقتصاد، قسم مالية، وأسواق وبنوك نقود :اقتصاديات الوصال، أمين وكمال يونس محمود2



 الفصل الثاني                                         عالقة التطور النظام المالي بالنمو االقتصادي
 

 
47 

 مساؾس مٓابل مىاطب نائد بلى باإلغاَت اإلاظخٓبل في للدائً اإلادَىناث بظداد اإلادًً ًلتزم ما و نادة (اإلاالُت

 .اإلآسع ًخدملها التي الدظلُِ

ٛ  الحالت هره في اإلاالُت الالتزاماث و جدعى ها التي ألاولُت ؤو اإلاباشسة اإلاالُت باألضى  مً     ٗل ٌهَس

Gurley   وChaw    ل الدًىن  ٗل مجمىنت" ؤنها نلى  اإلاالُين يير ألانىان ْبل مً اإلاطدزة ألاطهم ٗو

 

 

لث لغيرث املاشر)الاهتقاوث لغيرثمملاشر:ثاهيا  ( لتمٍو

ل ٌظدىد ل مً لهرا ألاطلىب  وؾبٓا اإلاالُت، الىطاؾت ماطظاث جدزل بلى اإلاباشس يير الخمٍى  الُطل ًخم الخمٍى

ت الىخداث بتزوٍد اإلاالُت الىطاؾت ماطظاث جٓىم خُح العجص، و وخداث الُائؼ وخداث بين الخام  العجٍص

ٛ  مٓابل جدخاجها التي باإلابالٌ ٛ  نلى الحطى ٛ  بةضداز ذلٚ بهد جٓىم زم  (ؤولُت) مباشسة مالُت ؤضى  مالُت ؤضى

ٛ  حظمى بها زاضت ت، ؤو اإلاباشسة يير باألضى  وخداث لسيباث ؾبٓا جددًدها ًخم ؤزسي  بمىاضُاث الثاهٍى

، هره بشساء جٓىم التي الُائؼ ٛ  ألن وهكسا .مبالًهما حظاوي  ؤو الهملُخين جصامً هىا ٌشترؽ وال ألاضٛى  ألاضى

 نلى التزاما جمثل وال ؤضدزتها التي الىطُؿت اإلااطظت نلى التزاما جمثل الُائؼ وخداث نليها جدطل التي اإلاالُت

ل مً الىىم هرا طمي َٓد العجص وخداث ل الخمٍى ٛ  حشمل خُح .اإلاباشس يير بالخمٍى  ؤدواث اإلاباشسة يير ألاضى

ل ابلُت مسجُهت بظُىلت جخميز و التي (الخ...ادزاز، خظاباث ألجل ؤلاًدام شهاداث) :مثل شائهت جمٍى  جداولها، ْو

ٛ  مٓازهت مساؾسها اهسُاع نً َػال الُائؼ لىخداث مسوهت مً ذلٚ وما ًدُده  1اإلاباشسة باألضى

 

دألارث لىظامث االيثفيثالاقتصادث: اعطلث لثالح

بن الىكام اإلاالي له ؤهمُت بالًت في جىمُت الاْخطاد مً زالٛ ُٖاءة و َهالُت الىكام في جإدًت وقائُه التي 

 2:جخمثل َُما ًلي

لث او ردثفيث لزمانثألاث اكان-1  : ثبٍو

ير مىاَر لخهبئت ادزاز ألاَساد و اإلااطظاث ،مما ًادي بزجام الاطتهالٕ في  بلى ٌهمل الىكام اإلاالي نلى جَى

 ٚ ظهل برلٚ جدٍس ذ الحاغس مً ؤجل الحطٛى نلى ش يء في مظخٓبل، ؤي الاججاه هدى الاطدثماز َو الْى

ل اإلاىازد مً مٙان بلى  ل ألامىاٛ نبر الصمً بغاَت بلى ذلٚ ًلهب الىكام اإلاالي دوزا هاما في جدٍى وجدٍى

س الىكام نددا مخىىنا مً ألادواث التي حظمذ باهخٓاٛ اإلاىازد بلى ؤًً ًمً٘ جىقُُها نلى ؤخظً  آزس،خُح ًَى

د برلٚ َهالُت الىكام اإلاالي في  وجه،برلٚ جيخٓل ألامىاٛ مً مٙان ألاْل مسدودًت بلى ألاٖثر مسدودًت ، َتًز

 .جدُٓٔ ؤخظً جسطُظ للمىازد

ضثألا لدفع-2  : ثوفيرثألاشائلث لتعٍو

                                                           
  .42ص ، 2005 األردن، عمان، الشروق، دار بورصات، أوراق مؤسسات :المالية األسواق الداغر، محمد محمود1

. د اشواق بن قدور مرجع سبق ذكره،ص   
2
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حهد هره الىقُُت مً ؤهم الىقائِ التي ًاديها الىكام مً زالٛ جٓدًم الٓسوع و الائخمان مً ؤجل الظماح 

لٙل مً ألاَساد و اإلااطظاث الُٓام بالدَو الُهاٛ خين شسائهم للظلو و الخدماث بذ ال ًػُهىن ٖثيرا مً 

ذ   .الْى

 :الاشتر ليةثفيث او ردثألاثجزئةث اطكية-3

س الىكام اإلاالي مُٙاهيزماث   الاشترإ ؤو ججمُو زسواث الهائالث لىغهها جدذ  (مثل البىزضت و البىٕى)ًَى

ً الطًاز مً اطدثماز ؤمالهم في  جطٍس اإلااطظاث، ؤما مً وجهت هكس الاطدثماز ًمً٘ الىكام اإلاالي اإلاظدثمٍس

ت في  س لهم بمٙاهُت اإلاشاٖز ماطظاث ذاث حجم ٖبير مً زالٛ ججصئت اإلالُ٘ت بين ندة ؤشخاص، وبالخالي ًَى

ت   .الاطدثمازاث ذاث الحجم ال٘بير وشٍادة جىشَهاتهم مً الحطظ الاطدثماٍز

 1 : لصيولة ثثوفير-4

ٛ  نلى اإلاالي ألاضل ْدزة بالظُىلت ًٓطد  ألاطىاّ زالٛ مً اإلاالي الىكام ًادًه ما وهرا هٓد، بلى بظسنت الخدى

س خُح اإلاالُين، والىطؿاء ٛ  ججهل للمخاجسة هكاًما ًَى ل نلى َالٓدزة طُىلت ؤٖثر اإلاالُت ألاضى ٛ  جدٍى  ألاضى

ّ  بلى الظُىلت مىسُػت  .اإلاالي الىكام ُٖاءة مٓاًِع ؤخد حهد اإلادزس َيها ًسيب التي بالطىزة طائلت خٓى

 

:  ثجميعث اعطوماتث االيةثألاثثبطيطها-5

 اإلاهلىماث وجدلُل ججمُو زالٛ مً زئِظُت زدمت اإلاالي الىكام ًٓدم

 ُْامهم خاٛ في واإلآترغىن  اإلآسغىن  ًخدملها ؤن ًمً٘ التي الخٙالُِ جسُُؼ في ٌظاهم برلٚ وهى اإلاالُت،

ادي .الهملُت بهره  خُح اإلاالي، الخدلُل مُدان في بالخبراء الاطخهاهت زالٛ مً الدوز  هرا اإلاالي الىكام ٍو

 ًمً٘ ما وهى الهملُاث، مً ٖبير حجم نلى جىشم ألنها جًدا مىسُػت الخبراء هاالء اطخسدام جٙلُت جٙىن 

 .بدْت ْسازاتهم اجساذ مً واإلآترغين اإلآسغين

  : اشارلةثفيثثبملث اخاظر-6

ت في جدمل اإلاساؾسة مً زالٛ جم٘ين اإلادزس مً الاخخُاف بالهدًد مً  س الىكام اإلاالي نملُت اإلاشاٖز ًَى

و هره  ً، َخىَى ً لِظىا مًامٍس ألاضٛى اإلاالُت ًؿلٔ نليها اضؿالح مدُكت اإلاالُت، زاضت وؤن ؤيلب اإلادزٍس

اإلادُكت ًجهل مً الخٓلباث الحادة في ُْمت اإلادُكت جىسُؼ بانخباز ؤن نىائد الاطدثماز دازل اإلادُكت ال 

ٓت . 2جخًير بىُع الؿٍس
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  :ثبقيقث لصياشةث لىقدًة-7

س زالله مً ًخم ٗىطُـ هاما دوزا اإلاالي الىكام ًلهب صي  للبىٚ ًمً٘ بذ للدولت الىٓدًت الظُاطت جمٍس  اإلاٖس

 واإلاداَكت ألاجىبُت الهمالث مً باالخخُاؾاث الخد٘م وؤًًػا الُائدة ؤطهاز حًُير في َهاٛ دوز  ممازطت بىاطؿخه

. 1 الىٓد  اطخٓساز نلى

 لتعورث االيث: املبحث لثاوي

ادة مثل اإلاالي الىكام هُٙل جىطُو في ًخمثل اإلاالي الخؿىز   اإلادزطت هره ؤهطاز ومً  اإلاالُت اإلااطظاث ندد ٍش

  طمُح و يىلد باجٍسٚ هجد ,Patrick, 1966 & Goldsmithاإلاالي ًخؿلب الخؿىز  دزاطت َةن طمُح لًىلد ووَٓا

 ًمً٘ اإلاالي الخؿىز  ؤن ٌهخبر َهى .مهُىت شمىُت َتراث مدي نلى اإلاالي الهُٙل في الخًيراث دزاطت بالػسوزة 1969

الصمً وهىإ الهدًد مً اإلااشساث  مً لُتراث اإلاالُت اإلاهامالث جدَٓاث نً اإلاهلىماث جمو ؾٍسٔ نً دزاطتهما

. اإلاظخسدمت في ُْاض الخؿىز اإلاالي، واهم الهىامل اإلاظاندة نلى جؿىزه

  :مفهومث لتعورث االي:  اعطلث ألاو 

ّ  مً ٗل ٌهٍس خين في سهما في الدولُين والبىٚ الىٓد ضىدو  اإلاالي الٓؿام جُُٓم نً 2005 نام الطادز جٍٓس

ت نملُت بإهه اإلاالي الخؿىز   بشٙل الاْخطادًت الىخداث اخخُاجاث إلاىاجهت اإلاالُت الخدماث هؿاّ وحهمُٔ جٍٓى

هاٛ ِٖء اإلاجامُو  نلى ًٓخطس ال ألاوجه مخهدد مُهىم اإلاالي َالخؿىز  ، ولرا ًدنم الىمى الاْخطادي مما َو

ابت ودزجت الخىاَع و الاهُخاح  الخىكُم لِشمل ًخهداها الىٓدًت َٓـ و بهما  ْىة مثل واإلااطظُت و الْس

و الدائىين  . 2لالْخطاد اإلاالي الهُٙل جٙىن  التي اإلاالُت و ألادواث ألاطىاّ وجىَى

ادة :في ًخمثل ؤهه نلى اإلاالي الخؿىز  حهٍسِ ًم٘ىىا طبٔ و مما ونلُه  التي و ألاطىاّ اإلاالُت اإلااطظاث ندد  ٍش

ت نملُت جػمً و  ِٖء بشٙل الاْخطادًت الىخداث اخخُاجاث إلاىاجهت اإلاالُت الخدماث هؿاّ و حهمُٔ جٍٓى

 للخىمُت هاما نامال و ِٖء طلُم مالي ْؿام وجىد و ٌهخبر الاْخطادي ، الىمى و ًدُص ًدنم بما َهاٛ

 هىالٚ مسخلُت بلدان في وظبُا الىاجحت اإلاالُت الىكم بين الىاضحت الازخالَاث مً السيم و نلى الاْخطادًت ،

س خاٛ في الىمى و م٘خمل مخؿىز  ما مالُا ْؿانا ٌهد باألزسي  ؤو مخؿىز ، مالي لٓؿام مسخلُت جىاهب  اإلاهاًير جَى

 الخالُت

 .اإلاالي الٓؿام في حهمل التي اإلااطظاث حجم جصاًد  -

 .اإلاالي الٓؿام ؤهداء جمُو في منها الىطاؾت ًخم التي ألامىاٛ ٖمُت في الىمى و حجم اإلاخاخت اإلاالُت الخدماث جىىم -

و الخاضت اإلاالُت اإلااطظاث جٓدمها التي ألامىاٛ زئوض حجم في اإلاظخمس الىمى -  نً نىغا الخاص الٓؿام إلاشاَز

ت اإلاطاٍز ْبل مً و اإلآدم اإلاباشس الحٙىمي ؤلاْساع  .للدولت اإلاملٖى

. الخىاَظُت و الٓدزة الُ٘اءة خُح و ٖرا مً و الاطخٓساز و الخىكُم ؤلاشساٍ خُح مً اإلاالي الٓؿام جدظً -

ٛ  َسص نلى ًدطلىن  الرًً ألاَساد وظبت جصاًد - . اإلاالُت و الخدماث الائخمان بلى الىضى

ادة :ؤهه  في الىُىلُبرالُت اإلادزطت هكس و جهت مً اإلاالي الخؿىز  مُهىم 2004 لُُاًً ًسي  بِىما-   و ُٖاءة مدي  ٍش

ّ  ْطىز  مً الحد في اإلاالُت و اإلااطظاث الخدماث  اإلاهلىماث ، و مساؾس اإلابادالث جٙالُِ زُؼ في مخمثال الظى
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 والاطدثماز الادزاز ْساز نلى اًجابُت آزاز ًيخج بما الٓىمي الاْخطاد نبر و جداولها ججمُهها زالٛ مً وذلٚ

 1.الاْخطادي الىمى وبالخالي

 

 (مؤشر ت)معاًيرثقياسث لتعورث االيث: ث اعطلث لثاوي

 اإلاسخلُت والجىاهب ألابهاد حه٘ع و التي الخؿبُُٓت ، الدزاطاث في اإلاالي الخؿىز  بُٓاض الخاضت اإلاهاًير حهددث

  :اإلاهاًير هره ؤهم ًلي و َُما اإلاالي ، للخؿىز 

   : االي  لقعاع حجم معيار-1

ذ )مً  ٗل بدىر نلى الجصء هرا في ؤطاس ي بشٙل الانخماد و جم ّ  ، 1999  و زىزطىن   2007 ؾٍس  الىٓد وضىدو

ٓطد (2005 الدولي ٛ  نملُاث حجم اإلاالي الٓؿام بحجم ٍو  اإلااطظاث اإلاطسفي ،  الٓؿام مً لٙل اإلاالُت الخداو

ُت، يير اإلاالُت ّ  اإلاطَس  :اإلاالي الٓؿام حجم لُٓاض اإلااشساث ؤهم ًلي و َُما الٓىمي، الاْخطاد في (اإلااٛ وطى

:     Financial deeping  مؤشر تث لعمقث االي-أ

د جاء مُهىم الهمٔ اإلاالي ؤو  التي ْام بها ماُٖىىن  البدىر في بؾاز    financial    Deepingالخهمُٔ اإلاالي ْو

 خُُٓٓت َائدة د مهدالث اًجا و غسوزة اإلاالُت الظىاّ ججصئت جسُُِ ؤهمُت نلى الاْخطادًان ؤٖد خُح وشى،

  و ًمً٘ .اإلاالُت الىطاؾت و ُٖاءة حجم جىطو بلى ًادي الري بالشٙل اإلاالي الادزاز جدُيز ؤجل مً مىجبت

 ولُُاًً ٖىٌ ْبل مً اإلااشس هرا و اطخسدم  M2/PIBالاْخطاد طُىلت ماشس زالٛ مً اإلاالي الهمٔ اخدظاب

ادض 1993  مخًير مً و الٓطد الاْخطاد، في الىٓدي الدظُِل دزجت ألازير هرا و ًِٓع  ، 1997و دًمتًر

س هام اْخطاد في اإلاالي للٓؿام الحُٓٓي الحجم بُان هى الدظُِل  .الُٓمت طداد وزدماث مدزساث الىٓىد َُه جَى

 خُح اإلاالي الٓؿام و جؿىز  الخىمُت نملُت ؾىاٛ الازجُام هدى جخجه ؤن   ؤي (M2/PIB )و ًجدز بهره اليظبت ؤي

  .متزاًد هدى نلى مخاخت جطبذ  وM1في مدزجت لِظذ ؤزسي  مالُت ؤدواث جىمى

 QM/PIBالىاجج بلى اإلاطسفي الىكام ودائو التزاماث وظبت ماشس زالٛ مً اإلاالي الهمٔ اخدظاب ًمً٘ ٖما

ٛ  ؤن انخباز نلى اإلاخداولت الهملت اطدبهاد ًخم و .اإلاالي للخؿىز  هىعي ٖمُٓاض  اإلاطدز هي طائلت الشبه ألاضى

ل السئِس ي  الىاجج مٓابل اإلاالُت اإلادزساث مً الىدائو وظبت ازجُام ؤي اإلااشس هرا في ازجُام ؤي و ، الاطدثماز لخمٍى

ُت الىدائو في جدظىا ٌهني ؤهه نلى جُظيره ًجىش  ، ؤلاجمالي اإلادلي ٛ  مً و ييرها اإلاطَس  هؿاّ زازج اإلاالُت ألاضى

ٛ  جساٖم في اطخسدامها اإلادخمل مً التي اإلاطسفي الٓؿام ادة بالخالي و ألاضى  .الاْخطادي الىمى ٍش

   االي لطقعاع  اعطق  لحجم مؤشر ت - ب

 اإلاهاًير ؤٖثر اإلاهُاز هرا ٌهد و ، الٓىمي الاْخطاد حجم بلى اإلاالُت الخدماث ؤهمُت ُْاض بلى ألازير هرا ًىطٍس

 لالْخطاد ؤلاهخاجُت للؿاْت باليظبت اإلاالُت الىطاؾت وشاؽ حجم ًىضح خُح ، اإلاالي الخؿىز  حجم نً حهبيرا

ٛ  بجمالي بٓظمت اإلااشس هرا ُْاض ًمً٘ و ، الٓىمي ت البىٕى ؤضى  ABCM/PIB ؤلاجمالي اإلادلي الىاجج بلى الخجاٍز

ت  ّ  حجم لُٓاض  ٖماشسCBالبىزضت  و السطملت ،،اإلاطسفي الٓؿام حجم إلاهَس  ذلٚ و ، اإلاالُت ألاوزاّ طى

ٗاث ألاطهم لٙاَت الظىقي  اإلااٛ زؤض ُْمت ؤو حجم ْظمت بداضل  .ؤلاجمالي اإلادلي الىاجج بلى اإلاسجلت و الشس
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ساث و جدُٓٔ اإلاالي الٓؿام حجم و احظام نمٔ مدي نلى ذلٚ دٛ ٗلما اإلااشساث هره و ٗلما ازجُهذ  الحجم لَى

 نلى اإلاالي الٓؿام و ْدزة هاخُت ، مً اإلاالُت الىطاؾت بيشاؽ اإلاخهلٓت الىُٓاث بخسُُؼ ٌظمذ بما ال٘بير ،

ير و اإلادزساث جرب ل جَى . ؤزسي  هاخُت مً واطو هؿاّ نلى و بدازتها  اإلاساؾس و جىشَو الخمٍى

 1  : االي  ليشاط معيار-2

ت البدىر ؤقهسث َٓد بُت الىكٍس الُ٘ا  و الخسطُظ اإلادلُت للمدزساث الُهالت الخهبئت ؤن الحدًثت و الخجٍس

ٛ  الخاص الٓؿام اطخؿانت مدي نلى للمىازد ٌهخمدان ٓا الٓسوع ، نلى الحطى  وغهه الري للىمىذج و َو

 زؤض وجساٖم هىنُت نلى اإلاؿاٍ في نهاًت اإلاظاوٛ هى الخاص الٓؿام بلى اإلآدم الائخمان زضُد َةن وشى ماُٖىىن 

  .الاْخطادي الىمى وبالخالي ، (الاطدثماز) اإلااٛ

بُت ندًدة دزاطاث ؤن ٖما  ؤلاهخاجُت وهمى الاطدثماز حهصش  الخاص للٓؿام اإلآدمت الٓسوع ؤن نلى ؤٖدث ججٍس

 زالٛ مً اإلااشس هرا خظاب   و ًمً٘ .الهام الٓؿام بلى اإلآدمت الائخماهاث خٓٓه يمما ب٘ثير ؤٖبر هدى نلى

 مً ٗل  CSP/PIBاإلااشس هرا اطخسدم و ْد ، (الٓىمي الىاجج بجمالي /الخاص للٓؿام اإلاىجهت الٓسوع) الهالْت

ادض ىض لُُين ،( 1996 ) و خظين  و دًمتًر َس الهالْت  زالٛ مً ؤو2004 و لُُاًً  و بُٚ ( 1998 ) و ٍش

ُت الٓسوع بجمالي/الخاص للٓؿام اإلاىجهت الٓسوع) ت في اإلااشس هرا و ًُُد ، (اإلاطَس  الٓؿام هطِب مهَس

 التي اإلاالُت ألاهكمت ؤن  نلى  1993ولُُاًً ُٖىٌ ؤٖد َٓد .الاْخطاد في الٓسوع بجمالي بلى الاْتراع مً الخاص

و ازخُاز في ُٖاءة ؤٖثر جٙىن  ؤن اإلادخمل مً الخاص ، للٓؿام الائخمان بجمالي مً ؤٖبر جصءا  جسطظ  اإلاشاَز

ت ٗاث مساْبت و ممازطت الاطدثماٍز  التي اإلاالُت ألاهكمت مً ؤٖثر هدى نلى اإلادزساث و حهبئت اإلاساؾس و ججمُو الشس

 .الهامت واإلااطظاث الحٙىمت بلى الائخمان ؤطاطا جىجه

  : االي لطىظام ألا لتىظيمية  لقاهوهية  لمليئة معيار-3

ّ  بشإن الٓىاهين و الٓىاند جُهُل غسوزة نلى الخإُٖد ًمً٘ ؤلاؾاز هرا و في  اإلاسخلُت ألاؾساٍ و واجباث خٓى

سها ، ندم خاٛ في جدًدة ْىاهين اطخددار ؤو مىجىدة ٗاهذ بذا  ًدُل ْاهىوي هُٙل لخىاَس غسوزة َثمت جَى

 ّ  بألُت ذلٚ ًٓترن  ؤن نلى الدناوي ، في و طسنت بهدالت ًُطل بالُ٘اءة ًدظم ْػائي و هكام اإلالُ٘ت ، خٓى

 .ألاخٙام لخىُُر َهالت

ٗاث و ْىاهين الدًىن ، الطترداد الٓاهىهُت الىكم لخُهُل غسوزة هىإ ؤن ٖما و  ؤلاَالض بجساءاث و زاضت الشس

 ٖما الظداد ، نً اإلاخسلُين اإلادًىين مً مىازدهم اطترداد  مً الدائىين جمً٘ ؤلاجساءاث هره الخىكُم ، بنادة

ين اإلآترغين مٙاَدت في ٌظاهم ؤهه  .ألازالُْت اإلاساؾس و ًدوي الاهتهاٍش

م ؤنخمد  (1995  )نام  في و ت لُٓاض ٖمداولت (Heritage Foundation)هيرجاج  ماطظت جطدزه ُْاس ي ْز  الحٍس

، الاْخطادًت م بين نالْت وجىد بلى نلُه اإلاهخمدة الاْخطادًت الدزاطاث بهؼ و جىضلذ للدٛو و  الُٓاس ي الْس

ت حهني البلدان و مً ال٘ثير في الاْخطادي الىمى ٓا الاْخطادًت الحٍس ّ   خماًتHFD) )اإلااشس  لهرا َو  اإلالُ٘ت خٓى

، ير لألضٛى ت ؤوطو مجاالث و جَى ص الاْخطادي لألَساد، الازخُاز لحٍس  حهني ٖما و ؤلابدام ، اإلابادزة زوح و حهٍص

ظاهم هرا  و الاطتهالٕ و الخىشَو الحٙىمي ؤلاهخاج نملُاث في الحٙىمي الخدزل يُاب للظلو و الخدماث َو

اإلااشس في بنؿاء ضىزة نامت خٛى مىار الاطدثماز في الدولت 

مبدد تث لتعورث االيث:  اعطلث لثالح
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 1ماهُت الهىامل اإلاظاندة نلى جؿىز الىكام اإلاالُت ؟

ت  ٗاهذ ْد جىاولتها ندة دزاطاث هكٍس بن َسغُت الظببُت اإلاصدوجت  بين جؿىز الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي 

ادة الىمى الاْخطادي وهرا ألازير ٌظاند نلى جىطو                             , طابٓت ادي بلى ٍش ًِ والتي ؤَادث بإن جؿىز اإلاالي 

وشاؽ الىطؿاء اإلاالُين، وفي هرا الظُاّ هجد ؤن للىمى الاْخطادي جإزير نلى جؿىز اإلاالي، ولً٘ ججدز ؤلاشازة 

بلى ؤهه لِع باإلاددد الىخُد له، بل هىإ جملت مً اإلاددداث والتي ؤمً٘ جٓظُمها بلى َئخين ؤطاطِخين 

. الهُئاث الٓاهىهُت والاْخطادًت ،نىامل طُاطُت،اْخطادًت وهُٙلُت:

 :هيئاتث لقاهوهيةثألاثالاقتصادًة.1

 :للهُئاث جطيُُاث ندًدة مً خُح اإلاهام اإلاظىدة بليها وهي نمىما

، نلى وجه  حهٍسِ و جؿبُٔ ْىاند الٓاهىن  ، هي مظاولت نلى وغو الىكام الٓاهىوي و : هيئاتثقاهوهية

. الخطىص الحّٓى اإلالُ٘ت

جملت مً الٓىاند اإلاخهلٓت بةهخاج و جىشَو الظلو و الخدماث بما في و هي مظاولت نلى وغو  :هُئاث اْخطادًت

. ذلٚ غبـ  ألاطىاّ

. جسخظ بالٓىاند الاهخسابُت و ٗل ما ًخهلٔ بالىكام الظُاس ي: هيئاتثشياشية

. نادة ما جسخظ بالٓىاند التي جخهلٔ بالصحت و الخهلُم و ألامً: هيئاتث جتماعية

جددد الهُئاث الٓاهىهُت و الاْخطادًت اليشاؽ اإلاالي بطُت زاضت،بذ ؤن ألاولى جػمً جؿبُٔ الٓاهىن ؤما 

ابت و غبـ الٓؿام البىٙي .  الثاهُت َهي جٓىم بْس

ً و خّٓى اإلالُ٘ت جسخلِ مً بلد الى آزس خظب هىنُت الهُئاث   خُح ؤن خماًت خّٓى اإلآسغين و اإلاظدثمٍس

  و  Robiniًخهلٔ اإلاظخىي جؿىز الىكام اإلاالي بظُاطُت الحٙىمت، بذ ؤبسش ٗل مً   ابدد تث لصياشية-2

salai-Martin(  1992( ؤهه باإلمٙان اطخهماٛ الٓؿام اإلاالي ٖمطدز للخإزير نلى مظخىي الدزل و الىمى 

الاْخطادي، خُح ؤهه في اْخطاد دولت ما، مخميز بالتهسب ؤلػسبي، َةمٙان الحٙىمت ؤن جٓىم ب٘بذ هكامها 

و بًساداتها  و بالخالي َان هره الظُاطت جدد مً جؿىز – اإلاالي مً زالٛ َسع مهدٛ غسبي ناٛ مً ؤجل َز

 . الىكام اإلاالي
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َان الظُاطت الهمىمُت مً شانها ؤن جازس نلى وشاؽ الىطؿاء اإلاالُين ، هرٖس نلى طبُل اإلاثاٛ اهه هىإ 

   ،و الهدٍ Jappeliet pagano  1994)بهؼ الدٛو جدد مً مىذ الٓسوع اإلاخهلٓت بالسهً الهٓازي خظب 

مً َسع هره الظُاطت هى بجباز الهىائل الادزاز و الخىجُه الٓسوع هدى الاطدثماز في ْؿام الطىانت ؤٖثر 

 .1993مً الاطدثماز في الهٓاز طىت 

  ابدد تثالاقتصادًة

  لىموثالاقتصادي 

و مهدٛ الىمى الاْخطادي اذ ؤن الظببُت بين لكاهسجين  جبٓى يير .ؤن جىطو الىكام اإلاالي ْد ٌهمل نلى َز

د، خُح اهه لخؿىز الىكام اإلاالي ؤزس اًجابي نلى الىمى الاْخطادي، و بةمٙان هرا ألازير ؤن ًازس في الخؿىز  مٖا

.  اإلاالي،  اذ ًبٓى الجدٛ ْائما خٛى اججاه الظببُت بين الكاهسجين

 ،َةن وجىد اإلااطظاث اإلاالُت  غسوزي مً اجل جدُٓٔ الخٓدم الخ٘ىىلىجي الري shumpeter( 1912)خظب 

.  ًادي بلى الىمى،ؤو بمهنى آزس َاهه بةمٙان جؿىز الىكام اإلاالي ؤن ٌظبب الىمى الاْخطاد

  ًبين الظببُت في الاججاه اإلاهاٖع، بذ ًىضح ؤن الخؿىز Robinson(   1952)و نلى اله٘ع مً ذلٚ َان 

ادة في  ادة اليشاؽ الاْخطادي ًترجب ننها ٍش ادة الىمى الاْخطادي، بذ ؤن ٍش الىكام اإلاالي ما هى بال هدُجت لٍص

 .ؾلب الخدماث اإلاالُت و بالخالي ج٘ثُِ اليشاؽ لىا اإلاالي

 : لتضخم

للخطخم ازس طلبي نلى الىكام اإلاالي، خُح ؤن اإلاهدٛ الهالي للخطخم ٌهد نمىما ماشسا نلى ندم الاطخٓساز 

ت، مما ًازس نلى الٓؿام اإلاالي و باألزظ في  و الاطدثماٍز الاْخطادي و ندم الخإٖد بشان مسد ودًت اإلاشاَز

بخدي وقائُه ألاطاطُت و اإلاخمثلت في مىذ الٓسوع بُهالُت خُح ؤن مهدٛ الخطخم الهالي ٌظبب جسُُؼ 

مهدٛ اإلاسد ودًت الحُٓٓي للىٓىد بل ًخهدي ؤًػا بلى جسُُؼ مهدٛ اإلاسد ودًت الحُُٓٓت لألضٛى بطُت 

 . نامت

  ابدد تث لهيكطية

بن الهالْت بين هُٙل الىكام اإلاالي و الىمى الاْخطادي جُٓم الجدٛ خٛى ألاهكمت اإلاالُت اإلاهخمدة نلى ألاطىاّ 

ؿاهُا)اإلاالُت  و ًبٓى مً  (ؤإلااهُا ،الُابان)و ييرها مً الدٛو التي حهخمد ؤهكمتها اإلاالُت نلى البىٕى  (الى م ؤ،بٍس

 :الى اإلاشاٗل الخالُت  levine( 1997 )الطهب السبـ بين هُٙل الىكام اإلاالي و َهالُت الاْخطاد ،و بشس 
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. يُاب مُٓاض ٖمي لهُٙل  وشاؽ الىكام اإلاالي ًجهل مً اإلآازهت ضهبت : أألاال

ت لهره اإلاخًيراث في الدزاطت ْبل دزاًت : ثاهيا بما ؤن الىمى الاْخطادي ًازس بمخًيراث ؤزسي ًجب بنؿاء ألاولٍى

.  الهالْت بين هُٙل الىكام اإلاالي و الىمى الاْخطادي 

بما ؤن البىٕى و البىزضت ًٓدمان زدماث مسخلُت ، َُجدز انخبازهما مها في الدزاطت بًُت َهم  : أألاير 

. الهالْت بين هُٙل الىكام اإلاالي و الىمى الاْخطادي

در شةث لصابقةثحووث لعالقةثبينث لتعورث االيثألا لىموثالاقتصاديث:  املبحث لثالح

با جل الدزاطاث  جاءث الهدًد مً الدزاطاث التي جىاولذ الهالْت بين الٓؿام اإلاالي و الٓؿام الحُٓٓي، و جٍٓس

. الخؿبُُٓت جىضلذ بلى وجىد نالْت اًجابُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي

. فرألاضث لعالقةثبينث لتعورث االيثألاث لىموثالاقتصادي:  اعطلث ألاو 

ٌهخبر مىغىم الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي مدل جدٛ بين الاْخطادًين طىاء مً الجاهب 

الىكسي ؤو الخؿبُٓي ن خٛى دوز الىكام اإلاالي في الخىمُت الاْخطادًت، و جددًد اججاه الظببُت خٛى ما بذا 

ٗان الىمى الاْخطادي ًٓىد الٓؿام اإلاالي ؤم اله٘ع، ألن جددًد اججاه الظببُت ًلهب دوز مهم في ازخُاز 

ٗان الخؿىز اإلاالي هى الري ًدُص  :((choice of the development strategyبطتراجُجُت الخىمُت  مً جهت اذا 

سه، اما في خالت ؤن الىمى هى الري ًدُص الخؿىز في الىكام  الىمى هىا مً الشم الاهخمام بالٓؿام اإلاالي و جدٍس

يز نلى الظُاطاث و ؤلاجساءاث التي حهصش الىمى الاْخطادي، و خظب البدىر و  اإلاالي و اإلاطسفي هىا ًجب التٖر

الدزاطاث في هرا ؤلاؾاز بأزاء مسخلُت خٛى جددًد اججاه الظببُت بين الٓؿانين و التي ًمً٘ جٓظُمها خظب 

 1:اججاه الهالْت الى زالر اججاهاث ٖما ًبُنها الشٙل الخالي

م  . َسغُاث الهالْت الظببُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي (  1.2  )الشٙل ْز

  

 

 

Source: Mona Kamel (2013), financial development and economic growth in Egypt: A re-investigation, Munich Personal RePec 

Archive, MPRA paper N° 48564 P: 12, Available at the following link: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/48564/. 

                                                           
1 Alif. F Darrat (1999) , Are financial deepening and economic growth causally related ?,Another look at the evidence , International 

Economic Journal , 13:3 , pp 19-35. 
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  لتعورث االيثٌصبلث لىموثالاقتصادي-1

 لتعورث االيثث لىموثالاقتصاديث

نلى ؤن ُْام الجهاش اإلاالي و اإلاطسفي بالىطاؾت  ((supply leading hypothesisجىظ َسغُت ُْادة الهسع -

ادة مجمل الادزازاث و  ل ًادي بلى ٍش اإلاالُت بين الىخداث الاْخطادًت التي حهاوي مً هٓظ في الخمٍى

صها و ه٘را ًٙىن للخؿىزاث اإلاالُت ازس الاًجابي نلى مهدٛ الىمى الاْخطادي ، الخؿىز في  الاطدثمازاث و حهٍص

الٓؿام اإلاالي ًازس نلى الىمى الاْخطادي مً زالٛ ما ًيخجه مً زدماث مالُت و التي جخمثل ؤطاطا في وقُُت 

ت ذاث اإلاسدود ألانلى هدُجت ْدزجه نلى     .جمو اإلاىازد اإلاالُت و الخسطُظ ألامثل لها هدى الُسص الاطدثماٍز

ت  و الاطدثماٍز و و جٓاطم اإلاساؾس الىاججت نً َشل وزظازة ؤخد اإلاشاَز . مً     جٙالُِ اإلاهلىماث جىَى

ت الاًجابُت للخؿىزاث اإلاالُت في الىمى الاْخطادي ٖما ًلي : ومً ؤهم الاْخطادًين الرًً ؤشازوا بلى اإلاشاٖز

 *   Schumpeter(1934)  ؤٖد نلى الخدماث التي ًٓىم بها الىطؿاء اإلاالُىن مً بُنها جُُٓم اإلاشسوناث و

س في  ت لتراٖم زؤض اإلااٛ و جؿٍى يدازة اإلاساؾس و بشساٍ و مخابهت الاطدثمازاث وحظهُل اإلاهامالث ٗلها غسوٍز

. 1اإلاسترناث و ألاطالُب الخٓىُت الالشمت للىمى و الخىمُت

ً السؤطمالي Cameron1967ؤٖد * ادة مهدالث الخٍٙى  capital  نلى الدوز الري جلهبه اإلااطظاث اإلاالُت في ٍش

formation ْدزة هره اإلااطظاث نلى خشد اإلادزساث مً ؤصحاب الُائؼ اإلاالي مٓابل خىاَص و ٔ  نً ؾٍس

. امخُاشاث مٓدمت مً ْبل جلٚ اإلااطظاث

 ؤن الخؿىز اإلاالي مسجبـ اًجابُا مو الىمى الاْخطادي ، و اهؿالْا مً Bencivenga  و Smithًبين ٗل مً *

ير الظُىلت في بؾاز الىمى Bencivenga و Smithؤدمج   Dykvig( 1983)وDaimond ألانماٛ    وقُُت جَى

  .بهدٍ جدلُل دوز الىطاؾت اإلاالُت في الىمى الاْخطادي

 نلى ؤن جإزير الىكام اإلاالي ًمً٘ مً زالٛ الخدظىاث الىىنُت و ال٘مُت في Ross levine 1997وؤٖد *

 . 2الخدماث اإلاالُت التي جىه٘ع اًجابُا نلى اليشاؽ الاْخطادي

 لىموثالاقتصاديثٌصبلث لتعورث االيث-2

.  لىموثالاقتصاديثث لتعورث االي

                                                           
1
ت في الىمى    ُت في الاْخطاد اإلاطسي و ْدزتها الخإزيًر ِ نبد الىهاب وزدة ، زدماث الىطاؾت اإلاالُت اإلاطَس د ابساهُم بً ضالح ، د نلي شٍس

ت و الاْخطادًت ، ٗلُت الاْخطاد و ؤلادازة ، جامهت الٓطُم ، الظهىدًت "الاْخطادي  دزاطت مٓازهت مو الاْخطاد الظهىدي ، مجلت الهلىم ؤلاداٍز

  3،ص2008الهدد الاٛو 
2
 Ross Levine, (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature 35: 688-726. 
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بهؼ الخدلُالث جٓترع نالْت طببُت مخجهت مً الىمى الاْخطادي نلى جؿىز اإلاالي ؤن َسغُت ُْادة الؿلب 

Demand following hypothesis د الدوز الظلبي للىكام اإلاالي، َؿبٓا لهرا السؤي َةن  ، َهره الُسغُت جٖا

جؿىز الٓؿام اإلاالي ًددر ٖمدطلت لليشاؽ الاْخطادي ال٘لي، خُح ًخؿلب الخىطو الاْخطادي اإلاظخمس 

د مً الخدماث و ألادواث اإلاالُت ، لهرا الىىم مً الخؿىز اإلاالي ًلهب دوز طلبُا في نملُت الىمى   .مٍص

*Robinson 1952 ًسي ببظاؾت الخؿىز اإلاالي ٌظخدبو نادة الىمى الاْخطادي َهىدما جيشـ اإلاشسوناث 

لُت، ؤي ؤن الىمى الاْخطادي ًازس نلى الخؿىز اإلاالي ، خُح ؤن جؿىز و همى  حظخدبهها اإلااطظاث الخمٍى

دُص الىمى نلى جؿىز الٓؿام اإلاالي، لرا َةن الىمى  اإلااطظاث اإلاالُت و زدماث اإلاالُت الؿلب نليها متزاًد ٍو

. الٓؿام اإلاالي ًخدٓٔ هدُجت الىمى الاْخطادي

ؤهمُت ألامىز اإلاالُت جم الخإٖد نليها بشٙل شائد و نلى هدى س يء في اإلاىاْشاث الهامت " ؤن Lucas 1988ؤنلً *

". مو الخإٖد نلى ؤن ألاطىاّ اإلاالُت الالشمت طٍى جخؿىز مو قهىز الحاجت بليها

ؼ بهؼ الاْخطادًىن ألاَٙاز التي جاءث بها َسغُت ُْادة الهسع*  خُح Robinson ،  patrick مثل 1َز

د جاء   انخٓدوا بان الخؿىز اإلاالي ٌهخبر مجسد مسسج للىمى في الٓؿام الحُٓٓي لالْخطاد، ْو

 مً زالٛ دزاطخه هُى دوز الخؿىز اإلاالي في نملُت الخىمُت الاْخطادًت، خُح ؤهه لم  Stern1989وباليظبت ٛ *

ت . 2ًخم ادزالها غمً ْائمت اإلاخًيراث اإلادرَو

:  لعالقةث لتملادلية

.  لتعورث االيث لىموثالاقتصادي

 

     hypothesis pactrick s stage of developmen جدذ اطم Huge Patrick (1966)  التي حهىد الى الاْخطادي 

 و التي جىظ نلى ان اججاه الظببُت ًدبو demand followingو   supply-leading و التي ججمو بين الُسغُت

. مسخلت الخؿىز اإلاالي   التي حشهدها الدولت

جسج٘ص وجهت هكس الثالثت نلى وجىد نالْت مخبادلت بين جؿىز الٓؿام اإلاالي و الىمى، َالىمى الاْخطادي ًجهل 

 ٔ و ، َهً ؾٍس جؿىز هكام الىطاؾت اإلاالُت مسبدا ٖما ؤن جإطِع هكام مالي َهاٛ ٌظمذ بىمى اْخطادي طَس

الخسطظ في جمذ ألامىاٛ وجىىم الُسص و جُُٓم اإلاشسوناث و اإلاساْبت، َةن الىكام اإلاالي ًدظً مً ُٖاءة 

مسططاث زؤض اإلااٛ مً الؿاْت ؤلاهخاجُت للٓؿام الحُٓٓي،لرا َةن الخؿىز اإلاالي والىمى الاْخطادي ًازس ٗل 

. منهما نلى الادزاز بشٙل اًجابُا في نملُت الخىمُت 

ٗان ؤداء الٓؿام اإلاالي ًدبو ؤداء - بن الهالْت بين الىمى الاْخطادي وجؿىز اإلاالي شهدث جرال مخىامُا َُما بذا 

الٓؿام الحُٓٓي للدٛو ؤم ؤن الخؿىز اإلاالي ًدُص الىمى الاْخطادي ، ؤي الازخالٍ في جددًد اججاه الظببُت 

ُما ًلي ًخم نسع ألهم آلازاء خٛى ؾبُهت الهالْت : 3بين الٓؿانين ، َو

                                                           
1 Joan .Robinson,. (1952). The Generalization of the General Theory. London: MacMillan Press , p86. 
2 Nicholas .Stern ,(1989) , The Economics of Development : A Survey , Economic journal , September1989, pp :597-685. 

 
3
، رسالة 2009-1979أثر تطور السوق المالٌو تطور الجهاز المصرفً على التمو االقتصادي ،دراسة حالة االردن "جمٌلة ٌحً صحراوي  

  .14-11،ص ص 2001ماجستٌر غٌر منشورة ،
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ص * نلى اججاه الظببُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي، نلى زالٍ الاْخطادًين patrick (1966 ) ٖز

الرًً ؤٖدوا نلى وجىد ازجباؽ بين الىطاؾت اإلاالُت و الىمى الاْخطادي، ووَٓا لُسغِخه الظابٓت َةن اججاه 

ٓا إلاسخلت الخىمُت التي جمس بها الدولت، بن الىمى  الظببُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطاد ًسخلِ َو

الاْخطادي هى ؤوال ًدح الخىطو في الىكام اإلاالي، وهرا ما ًىه٘ع اًجابُا نلى ُٖاءة جسطُظ زؤض اإلااٛ 

د مً الؿاْت ؤلاهخاجُت للٓؿام الحُٓٓي،   و بالخالي الىمى الاْخطادي ًدُص الخؿىز اإلاالي، و بالىدُجت َان  ٍص ٍو

جىطو الىكام اإلاالي ًدُص الؿلب نلى الخدماث اإلاالُت ؤي بمهنى في اإلاساخل الالخٓت مً الخؿىز الاْخطادي ، 

بير في  سة بشٙل واطو ٖو بن الىكام اإلاالي هى الري ًدُص الىمى الاْخطادي نىدما جٙىن الخدماث اإلاالُت مخَى

. الاْخطاد

وبالخالي وظخيخج مما طبٔ ؤن هىإ نالْت مصدوجت ؤو جإزير مخبادٛ بين الٓؿام الحُٓٓي و الٓؿام اإلاالي 

ير الالشم لالطدثمازاث، ٖما  َالخؿىز اإلاالي ًلهب دوز مهم في نملُت دنم الىمى مً زالٛ حصجُو الادزاز و جَى

س اإلاالي وذلٚ مً زالٛ جإزيره نلى الادزاز  بىاطؿت جسُُؼ  ؤن لىمى الاْخطادي جإزير اًجابي نلى الخؿٍى

: جٙالُِ الىطاؾت اإلاالُت و الشٙل الخالي ًىضح مسخلِ الهالْاث الٓائمت بين الٓؿام الحُٓٓي و الٓؿام اإلاالي

بينث لتعورث االيثألاث لىموثالاقتصاديث (direction of causality  )  ثجاهث لصملبيةث: (   2.2  ) لشكل

 لىموثالاقتصاديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث رثفاعثالادألاارثث

              

 

 

 

  

 

 

 

ثثثثثثثث لتعورث االيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث رثفاعثإلاهتاجيةث لحدًةثلرأسث ااوث

 

Source : Belgacem ,L,DRINE,I ,AYOUNI ,S(2007)”développement financier et croissance économique dans 

led PED : une approche par les tests de causalité » IHEC sousse , disponible sur l‟address suivante ( 

consulté le 04/04/2017 ): www.fsegn.mu.tn/page1/colloque.htm P14 

 

.  لدر شاتث لصابقةثحووثثأثيرث لتعورث االيثعلىث لىموثالاقتصادي:  اعطلث لثاوي

خُح ْامذ هره الدزاطاث باَتراع اججاه الظببُت نلى جؿىز الٓؿام اإلاالي ًخإزس اًجابي نلى الىمى 

ل ًادي  د مً الخمٍى با مهكم الدزاطاث جىضلذ بلى ؤن اإلاٍص الاْخطادي و ازخُاز صحت هره الُسغُت، وجٍٓس

ادة الىمى . بلى ٍش
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 : Goldsmith(1969)1در شة-1

ْام الباخح بدزاطت دوز الخؿىزاث اإلاالُت في حعجُل الىمى الاْخطادي، وذلٚ مً زالٛ ازخباز الهالْت بين  

 و جىضل بلى ؤن هىإ 1860-1963 دولت زالٛ الُترة اإلامخدة 35الىطاؾت اإلاالُت و الىمى الاْخطادي، خٛى 

نالْت اًجابُت بين الىطاؾت اإلاالُت و الىمى، و لً٘ حهسغذ الدزاطت بلى مجمىنت مً الاهخٓاداث ؤهمها ندم 

ل مً زالٛ البىٕى و الاطىاّ اإلاالُت لها آزس  Goldsmith 1969جىغُذ اججاه الهالْت الظببُت  بإن الخمٍى

بًجابُت نلى الىمى الاْخطادي و الطُما نلى اإلادي البهُد ، و بين ؤن الُتراث التي ًسجُو بها الىمى الاْخطادي 

. جصامىذ مو َتراث الخؿىز اإلاالي اإلاسجُو ، و نلُه َهى وغو البرزاث الاولى لخلٚ الهالْت الاًجابُت

 

 :king and levine(1993a  b c ) 2در شة-2

 مً زالٛ ججمهُت GDPْامذ هره الدزاطت بةزخباز الهالْت بين ماشساث الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي 

cross-section ٛ80 ًباطخسدام مخًيراث الخؿىز اإلاالي ٖما ًلي1989-1960 دولت زالٛ الُترة اإلامخدة م،  :

-DEPTH: ال٘خلت الىٓدًت باليظبت بلى الىاجج اإلادلي الاجمالي ممثل للهمٔ اإلاالي .

-BANK: صي . الٓسوع البىُ٘ت مٓظىمت نلى الٓسوع البىُ٘ت و مجمىم ؤضٛى البىٚ اإلاٖس

-PRIVY:الٓسوع اإلاىجهت بلى الٓؿام الخاص بلى الىاجج اإلادلي الاجمالي .

لهدد ٖبير مً الدٛو للُترة اإلامخدة  ( King and levine 1993a .1993b.1993c)حهخبر الدزاطاث التي ْام بها 

 مً ؤهم الدزاطاث الخؿبُُٓت لخددًد ؤزس الخؿى اإلاالي نلى الىمى الاْخطادي ، و ْد اطخسدما 1989-1960مً 

في الدزاطاث نددا مً اإلآاًِع للخؿىز اإلاالي ، منها مخىطـ اإلاىجىداث الظائلت للىكام اإلاالي بلى الىاجج اإلادلي 

ؤلاجمالي الحُٓٓي و مخىطـ مهدٛ الائخمان اإلاسطظ للٓؿام الخاص بلى اخمالي الائخمان اإلادلي و مخىطـ 

 .الائخمان اإلاطسفي بلى بجمالي الاْتراع

: odedokun( 1996   3   (در شة-3

طهذ الدزاطت للخهٍس بلى جددًد و جدلُل ؤزس الىطاؾت اإلاالُت نلى الىمى الاْخطادي ، وازخباز هل الازس 

اث الخؿىز الاْخطادي  ًسخلِ مً مىؿٓت بلى ؤزسي ، و ٖرلٚ هل ًسخلِ مً دولت بلى ؤزسي بازخالٍ مظخٍى

 لخٓدًس مهادلخين لٙل دولت ، GLSو  OLS دولت ، اطخهمل 71 1980ٛبلى 1960، زالٛ الُترة اإلامخدة مً 

 لخٓدًس همىذج الازس الثابذ لدالت الاهخاج، و ْام بخٓظُم  Panel Dataواًػا اطخهمل مىهجُت خصم البُاهاث 

ً هما الدزل و اإلاىؿٓت ، واطخسدام ممثل للهمٔ اإلاالي الري ًخمثل في  الدٛو بلى نُىاث اطدىادا بلى مهُاٍز

M2/PIBهمى الىطاؾت اإلاالُت ممثل بىمى في ال٘خلت الىٓدًت ،M2. 

 :4Ross levine and sara Zervos( 1998  (در شة-4

                                                           
1
 R,Goldsmith (1969), «Financial Structure and Development, New Haven and London : Yale University Press 1969, by the 

Economic Journal , Vol .80, N°318; June 1970 
2
  

3
 M . O. Odedokun9111 « Alternative econometric approaches for analysing role of Financial sector in economic growth: Times series 

evidence from LCDs‟‟ journal of development Economics vol ,50 (1996) 119-146. 
4
 Ross Levine. and Sara Zervos,. (1998) Stock Markets, Banks, and Economic Growth. American Economic Review 88: 537-558. 
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  ؤٛو بطهام خٛى دزاطت جإزير ألاطىاّ اإلاالُت نلى الىمىRoss levine and sara Zervos 1998حهخبر دزاطت 

صث نلى الانخماد َٓـ نلى ماشساث البىٕى بانخباز هى  الاْخطادي ، الن مهكم الدزاطاث التي طبٓتها ٖز

ير الخدماث اإلاالُت التي جسدم الاْخطاد ،  مطدز اإلامٛى لالطدثمازاث و تهمِش لدوز ألاطىاّ اإلاالُت في جَى

 42هدَذ هره الدزاطت بلى ازخباز ؤزس ٗل مً ؤطىاّ اإلاالُت و البىٕى نلى الىمى خُح شملذ الهُىت نلى 

: ، باطخهماٛ اإلااشساث الخالُت1993-1976دولت زالٛ الُترة اإلامخدة مً 

: ماشساث جؿىز ألاطىاّ اإلاالُت-

-Turnover Ratio ,Value traded ,Market capitalization (GDP)      

: ماشساث جؿىز الجهاش البىٙي-

Credit bank -:الٓسوع اإلاىجهت بلى الٓؿام الخاص بلى الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي .

: جىضلذ الدزاطت بلى الىخائج الخالُت

ا مو مهدالث الىمى - ؤن مظخىي و دزجت طُىلت ألاطىاّ اإلاالُت و الجهاش اإلاطسفي مسجبؿت اًجابُا و مهىٍى

. الاْخطادي ، جساٖم زؤض اإلااٛ و همى ؤلاهخاجُت

ا نلى الىمى الاْخطادي   Market-based و ألاطىاّ اإلاالُت  bank –basedٗل مً ماشساث البىٕى -  جازس مهىٍى

:  Neusser and kugler   (1998:) 1در شة-5

 زالٛ َترة OCDE دولت مً دٛو 13ْامذ الدزاطت نلى ازخباز الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي في

 و الازخبازاث الظببُت  VAR باطخسدام مجمىنت مً الؿّس الُٓاطُت هماذج الاهدداز الراحي1991-1970

. وجىضلذ الدزاطت الى وجىد نالْت الخٙامل اإلاشتٕر بين ماشساث الىمى و الخؿىز اإلاالي في زبو الهُىت اإلادزوطت

 :Arestis et al 20012در شةث-6

هدَذ الدزاطت بلى ازخباز جإزير الخؿىز اإلاالي نلى الىمى الاْخطادي في نُىت جخٙىن مً الىالًاث اإلاخددة، 

: باطخهماٛ اإلااشساث الخالُت1998-1968اهجلترا ،َسوظا،الُابان و ؤإلااهُا زالٛ الُترة 

الىاجج اإلادلي الاجمالي الحُٓٓي ممثل للىمى الاْخطادي، زطملت البىزضت بلى الىاجج اإلادلي الاجمالي ، ْسوع -

اإلاىجهت بلى الٓؿام الخاص بلى الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي  

: جىضلذ الدزاطت بلى الىخائج الخالُت-

ألاطىاّ اإلاالُت حظاهم اًجابُا في الىمى الاْخطادي في ٗل مً ؤإلااهُا ، الُابان و َسوظا ، ولً٘ ًبٓى الدوز -

. ألاٖبر للبىٕى

ل و الىمى غهُُت ، و اججاه الظببُت ًٙىن الىمى بلى الخؿىز  . في الىالًاث اإلاخددة و اهجلترا ، الهالْت بين الخمٍى

: favara20033در شةث-7

                                                           
1
 K.Neusser and  M Kugler. (1998) Manufacturing growth and financial development2 evidence from OECD countries. Review of 

Economics and Statistics 80: 638– 646. 
2
 Philip Arestis,.,Panicos Demetriades,. and Kul.B Luintel,. (2001) Financial development and economic growth: the role of stock 

markets. Journal of Money, Credit, and Banking 33: 16–41 
3 Giovanni Favara 2003 . An Empirical Reassessment of the Relationship between finance and growth.IMF working paper WP /03/123, 

2003. 
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ْامذ هره الدزاطت بانخباز بةنادة ازخباز الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي و ذلٚ زالٛ الُترة 

دولت ، اطخهماٛ البُاهاث اإلآؿهُت و البُاهاث اإلاجمهت و ؤطالُب ُْاطُت 85 1998ٛ-1960اإلامخدة بين 

: مسخلُت في الخٓدًس

PMG,GMM ,OLS ممثلين للخؿىز اإلاالي هما ال٘خلت الىٓدًت ً باليظبت بلى M2اطخسدمذ الدزاطت ماشٍس

GDP  و ْد جىضلذ الدزاطت بلى ؤن الهالْت يير زؿُت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي ، مما ٌهني ؤن،

خا للىمى الاْخطادي زالٛ اإلاسخلت الاهخٓالُت في الخىمُت ، ؤما في خالت البُاهاث  الخؿىز اإلاالي ًمازض جإزير مْا

ل . اإلاجمهت َٙاهذ الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى طالبت في ألاجل الؿٍى

:  ) Rousseau and wachtel  2011(1: در شة-8

، ًسخلِ نً الخإزير في 1960-1989جىضلذ الدزاطت الى هخائج ؤن الخإزير الهمٔ اإلاالي نلى الىمى زالٛ الُترة 

الُتراث الحالُت نً الُتراث الظابٓت وهرا زاجو الى ندة نىامل مً ؤهمها الاشماث اإلاالُت والبىُ٘ت في 

.  الظىىاث الحدًثت و التي طاهمذ في تهمِش الدوز الاًجابي للىكام اإلاالي

 

 لدر شاتث لصابقةثحووث لقىو تث لتيثًمرثمنهاث لتأثيرثمًث لتعورث االيثإلىث لىموث: اعطلث لثالح

 .الاقتصادي

التي ًمس منها  ( (transmission channelsهىإ ندد ْلُل و مددود خٛى الدزاطاث التي ؤنؿذ للٓىىاث 

ٗالخالي اث هىإ ْاهخين وهما  : الخإزير مً الخؿىز اإلاالي بلى الىمى الاْخطادي وخظب الىكٍس

: قىاةثرأشماو*

ل   ير الخمٍى َةن الىكام اإلاالي اإلاخؿىز ًلهب نلى جلب ؤٖبر ْدز ممً٘ مً اإلادزساث اإلاالُت وبالخالي جَى

و مهدالث الىمى الاْخطادي  لالطدثمازاث ولٙي ًٙىن لها ؤزس مباشس نلى َز

: قىاةثإهتاجيةثرأشماو*

و و الاطخًالٛ ألامثل للمدزساث   والتي جخمثل مً زالٛ ْدزة الىكام اإلاالي نلى جلب اإلاهلىماث خٛى اإلاشاَز

و الاطدثمازاث  التي جىه٘ع بًجابُا نلى الٓؿام الحُٓٓي و الٓدزة نلى جىَى

ٛ ؤن الخؿىز اإلاالي ًازس بما مً ÷وهىإ دزاطاث جد مددودة ْامذ بدظلُـ الػىء نلى ازخباز الٓىىاث 

ُما ًلي طٍى وهسع ؤهمها و مً اهخاجُت زؤض اإلااٛ ؤو ٖالهما، َو : زالٛ ْىاة جساٖم زؤض اإلااٛ ؤو الَس

  :De Gregorio and Guidotti(1995) 2در شة-1

ازخبرث هره الدزاطت جإزير الٓؿام اإلاالي نلت مهدٛ الىمى الاْخطادي نبر الدٛو ذاث الدزل الهالي واإلاخىطـ 

و اإلاىسُؼ و اطخسدما وظبت الائخمان اإلاطسفي بلى الٓؿام الخاص و بلى الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي ٖمُٓاض 

-1985 وطالبت زالٛ الُترة 1985-1960للخؿىز اإلاالي و ؤشازث الىخائج بإن الهالْت بُنهما مىجبت زالٛ َترة 

ٗان لها ؤزس اًجابي نلى الىمى في الدٛو ذاث الدزل اإلاخىطـ و اإلاىسُؼ1970 .    الدزل الهالي بِىما 

:  Benhabib and spiegel(2000) 1در شة-2

                                                           
1
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ٓت الهصوم اإلاهممت  : نلى الدٛو الخالُت (GMM)ْامذ الدزاطت باطخسدام الؿٍس

ىزٍا زالٛ َترة مً   و جىضلذ الدزاطت بلى ؤن الخؿىز اإلاالي ًدَو 1985-1965ألازجىخين،شُلي،اهدوهِظُا،ٗو

ٗاهذ خظاطت بلى ٗل مً الازس .مً مهدالث الاطدثمازاث و بهخاجُت نىامل ؤلاهخاج ،و مو ؤلاشازة بلى ؤن الىخائج 

اث الخؿىز في الٓؿام اإلاالي  .الثابذ الخاص بٙل دولت و ازخالٍ مظخٍى

: Beck et al 20002در شةث-3

 ْامذ هره الدزاطت بازخباز ؤزس الىطاؾت اإلاالُت نلى الىمى الاْخطادي مً زالٛ ؤزس ٗل مً مجمىم الادزاز ، 

جساٖم زؤض اإلااٛ و بهخاجُت نىامل ؤلاهخاج نلى الىمى الاْخطادي اإلامثل بىطِب الُسد مً الىاجج اإلادلي 

ؤلاجمالي ، حهخبر دزاطت مً بين ؤهم اإلاظاهماث في دزاطت الهالْت بين الىطاؾت اإلاالُت و الىمى الاْخطادي ، 

ٓخين في نملُت الخٓدًس بهدٍ ججىب هٓائظ ؾّس الخٓدًس الازسي ، وجػم الدزاطت  ام باطخهماٛ ؾٍس  63ْو

. 1995-1960دولت زالٛ الُترة مً 

: Ghirmay teame (2006 3 (در شة-4

هاْشذ الدزاطت الهالْت بين الخؿىز الٓؿام اإلاالي و الىمى الاْخطادي و جددًد الٓىىاث التي ًمس منها الخإزير 

 وجىضلذ الدزاطت بلى ؤن الٓؿام اإلاالي له جإزير مىجب نلى 2001-1970نلى دٛو الىالًاث اإلاخددة زالٛ َترة 

الىمى مً زالٛ ْىاة جساٖم زؤض اإلااٛ و ؤلاهخاجُت، وؤشازث بإن ألاطىاّ اإلاالُت جازس اًجابُا نلى اليشاؽ 

. الاْخطادي

 : James B.Ang(2008)  4در شة-5

ا زالٛ الُترة بين  هدَذ هره الدزاطت بلى ازخباز الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي نلى دولت ماليًز

 ، مو الخإٖد نلى ْىىاث التي جسبـ بين الٓؿام اإلاالي و الىمى الاْخطادي ، ْامذ هره الدزاطت 1960-2003

باطخسدام مهدالث مً ؤجل جىغُذ ْىىاث التي ًمس منها جإزير جؿىز الٓؿام اإلاالي نلى الىمى الاْخطادي ، 

ا مً زالٛ  ت نلى اْخطاد ماليًز وجىضلذ الدزاطت بلى ؤن جؿىز الٓؿام اإلاالي ًمازض جإزيراث بًجابُت و مهىٍى

. ْىاة و زؤض اإلااٛ و بهخاجُت نىامل ؤلاهخاج
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ألاالصةث

 السئِس ي دوزه ًخمثل خُح اإلاسخلُت ْؿاناجه بين الىضل وؤداة اإلاهاضس، الاْخطاد ْلب بمثابت اإلاالي الىكام ٌهد

ير في  الىكام هُٙل و ًخٙىن  .العجص ووخداث الُائؼ وخداث بين ألامىاٛ الهخٓاٛ الالشمت والترجِباث آلالُاث جَى

ٛ  ألادواث زلٔ في منها ٗل دوز  ًخمدىز  مالُت وؤطىاّ ماطظاث شب٘ت مً اإلاالي  ؤداء جػمً التي اإلاالُت وألاضى

 .الىكام لهرا ألاطاطُت الىقائِ

ٓا لدوزها اإلاالي الىكام نىاضس ؤداء ًخم − ل هما ؤطاطِخين آللُخين َو ل اإلاباشس الخمٍى  مباشس الًير والخمٍى

ير في دوزه بلى باإلغاَت و  وجادي ل وجٓدًم جَى  وقائِ بمجمىنت اإلاالي الىكام ًػؿلو اإلاسخلُت لألوشؿت الخمٍى

ت جيشُـ في َهاٛ بدوز  حظاهم ؤزسي  ص الدزل وجىلُد الاْخطادًت الحٖس  .الىمى وحهٍص

الىدُجت ؤن ُْام الجهاش اإلاالي و اإلاطسفي بالىطاؾت اإلاالُت بين الىخداث الاْخطادًت ذاث الُائؼ و الىخداث 

ص  ادة مجمل الادزازاث و الاطدثمازاث بل و بلى حهٍص ل ًادي بلى ٍش الاْخطادًت التي حهاوي مً هٓظ في الخمٍى

َهالُت هره الاطدثمازاث ؤًػا و ه٘را ًٙىن للخؿىزاث اإلاالُت ألازس الاًجابي نلى مهدٛ الىمى الاْخطادي و 

لٓد ؤزبدذ الخجازب في مهكم بلدان الهالم ؤهمُت الدوز الري ًلهبه الجهاش اإلاالي و اإلاطسفي في نملُت الىمى 

ت بمىدها الدظهُالث الائخماهُت و التي حظاهم في نملُت  و الاطدثماٍز ل اإلاشاَز الاْخطادًت و ذلٚ مً زالٛ جمٍى

ً زؤض اإلااٛ  ل نملُت الخؿىز و الىمى الاْخطادي schumpeter جٍٙى . لخمٍى

و بالخالي لٓي مىغىم الهالْت بين الخؿىز اإلاالي و الىمى الاْخطادي اهخماما و جدال ٖبيرا بين الاْخطادًين و 

و  ضاوعي الٓساز نلى مظخىي الجاهب الىكسي َُما ؤن الخؿىز في الٓؿام اإلاالي ًمازض جإزيراث اًجابُت نلى الَس

مً مهدالث الىمى الاْخطادي 

بن مهكم الدزاطاث الحدًثت ِج٘د نلى ألازر بهين الانخباز ؤلاؾاز اإلااطظاحي نىد دزاطت الهالْت بين الخؿىز -

ٗاَُت بذا لم ًيشـ الىكام اإلاالي في بِئت ماطظاجُت  اإلاالي و الىمى الاْخطادي ، الن ؤلاضالخاث اإلاالُت يير 

 .   طلُمت جسلٔ له اإلاىار مً ؤجل جدُيز نملُت الىمى الاْخطادي ، و جإٖد نلى هىنُت اإلااطظاث
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:  جمهُض

 د زلق ااثردة حلـُم في اإلاالي ااقؼاق ًللبه ااخىموي ااظي ااضدع  اهظا اهخبهذ ااىامُت ااضدى  لةخضى الجؼاثغ  -

غ جاهضة ؾلذ فقض د اظاو . الاختاص الجؼاثغي  د جىافؿُت لفاءة جدؿحن كلى كالدة االماات فغص  اخؼٍو

 مً لبحرة أدؼمت دااقُام اإلاااُت، األدعاو بإضاع دجإؾِـ ؾوو  هو ؤلاجغاءاث  ؤأغػ  د مً .دحلمُقه اإلاالي الاؼاكها

ؤلاػاع  دبىاءا كلى ااضعاؾاث ااتي جم جقضًمها في اافتلحن ااؿاأقحن هدادى في هظا اافتل  هظا في ؤلاإالخاث

بكؼاء ااضعاؾت بلضا جؼبُقُا د اؾخلملىا جملت مً ألاصداث  الاختاص ااقُاس ي د ااتي وؿخلحن بها ااخدلُل 

ت  الاختاصًت  د هدادى مً زالى هظه  ؤلاختاجي أاالطافت كلى ااخدلُل  الاختاصي ااظي ٌؿدىض كلى ااىـٍغ

 د بؾقاػها كلى خاات الجؼاثغ  2015-1990ااضعاؾت ازخباع جإزحر ااخؼوع اإلاالي كلى ااىمو  الاختاصي زالى فترة 

: دػبقا كلى هظا ألاؾاؽ الاؿمىا هظا اافتل بلى

داالام ااىمو  الاختاصي د الجهاػ اإلاتغفي في الجؼاثغ :اإلابدح ألادى 

جقضًم ااىموطج د صعاؾت بختاثُاث اإلاخغحراث :اإلابدح ااشاوي

 2015-1990ااضعاؾت ااقُاؾُت الخؼوع اإلاالي د ااىمو  الاختاصي في الجؼاثغ  زالى فترة:اإلابدح ااشااح
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.لالا قعث لىموث قخصاديثالاث لجهاشث اصسفيثفيث لجص ئس:ل املدحث الاول

بن  الاختاص الجؼاثغي ٌلخبر مً  الاختاصًاث اإلاىفخدت كلى االاام الخاعجي ، دطاو أااىـغ بالى الختاثص 

 مضى اىا جبحن ااتي ااغثِؿُت اابواأت اإلاتغفي الجهاػ ٌلخبرااتي ًخمحز بها ههل ااتاصعاث د ااواعصاث،  في خحن 

 مغاخل كضة كلى جمخم دبإالخاث دجؼوعاث حغحراث الجؼاثغي  اإلاتغفي ااىـام قهض ما ، د اقض ألض االاختاص جؼوع 

 اإلاىهج ؤن اإلافاعالات انً االُبرالي، ااىـام كلى الااثما داؾلا متغفُا هـاما الجؼاثغ دعزذ  ؾخقالى فبلض

 زلق مما ااخسؼُؽ كلى ااقاثم  قترامي  الاختاصي ااىـام هو اإلاغخلت هظه في الجؼاثغ جبيخه ااظي  الاختاصي

 كلى ؾلبا اولنؿذ ااتي ااخإمُماث مغخلت د هي جضًضة مغخلت طاو بلض اخإحي اإلاغخلت، هظه في ااخىاالاع مً هوكا

  .الخاعج بلى ألامواى هجغة بلى ؤصي مما اادؿُحر كلى الااصعة دػىُت بػاعاث دجوص كضم مم زاإت الجواهب بلع

 لوضعث قخصادث لجص ئسيثث: اطلبث الاوث

اقض كغف  الاختاص الجؼاثغي جؼوعاث هامت د كضًضة مىظ  ؾخقالى د بلى ًومىا هظا مً مغخلت  الاختاص 

اإلاسؼؽ بى مغخلت  هخقاى هدو االاختاص ااؿوو د ااتي محزتها مجموكت مً ؤلاإالخاث  الاختاصًت د طاو 

أةقغاف اإلااؾؿاث ااىقضًت د اإلاالي ااضداُت في بػاع جؼبُق أغامج ااخلضًل ااهُنلي، د الاض مغ هظا  الاختاص 

: أشالر مغاخل مخلاالابت ًمنً بًجاػها فُما ًلي 

ت الجهاػ  هخاجي هدُجت (:1966-1962)مسخلتث هخظاز-  خُح جمحزث هظه اإلاغخلت أتفت كامت أمكامل حؿحًر

ً  عدبحن ، دجواض كً جلو اإلاغخلت دجوص الاؼاكاث مؿحرة أواؾؼت االماى مم دجوص ااقؼاق  طهاب اإلالمٍغ

 ، اُخم فُما ًلي جبني ؾُاؾت ااختيُم لىموطج االاختاصي 1الخاص في اإلاجاى ااتىاعي د اافالحي د ااخجاعي 

ق 1967مىظ   إىاكاث الااكضًت حؿمذ أخدقُق همو االاختاصي مؿخضام د مدؿاعق كبر بعؾاء د جم طاو كً ػٍغ

ت أضءا مً اإلاسؼؽ ااشالسي  ااؼمً د جدقُق ااخىمُت ااكاملت ، خُح جم جبني مجموكت مً اإلاسؼؼاث ااخىمٍو

 اخلُه بلض طاو 1977-1974 اإلاسؼؽ ااغباعي ااشاوي 1973-1970 ، اإلاسؼؽ ااغباعي  دى 1967-1969

 د هي مغخلت اهقااُت أحن اإلاسؼؽ ااغباعي ااشاوي د اإلاسؼؽ الخماس ي  دى 1980-1978اإلاغخلت  هخقااُت 

 د انً مم انهُاع ؤؾلاع ااىفؽ في ااىتف 2 في هظه اإلاغخلت%7 خُح ألغ مخوؾؽ ملضالث ااىمو 1980-1984

ااشاوي مً ااشماهُاث خضر ؤلبر انهُاع االاختاصي في الجؼاثغ ماصًا بلى زلل مؼصدج في محزاهُت ااضدات د محزان 

م د ااخلضًل دبااخابي  اإلاضفوكاث د ؤإبذ  الاختاص الجؼاثغي ٌلاوي مً زلل هُنلي لبحر د ام ٌؿخؼُم ااخقٍو

حلثر مغة ازغى اصاء  الاختاص د اإبدذ ألدى مغة ملضالث همو  الاختاص جدؿم أااؿلبُت بلض مغخلت هامت مً 
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ااخؼوع في مجاى ااىمو ًمنً ااقوى كنها انها ماهذ مغخلت طهبُت أاايؿبت الىمو ، دصزلذ الجؼاثغ بلضها في 

 بلى جغاجم ؤؾلاع ؤصث د ااتي 1986 ؤػمت ؤزبدذ ، فلقض 1986مغخلت  إالخاث د ااخلضًل ااهُنلي مىظ ؾىت 

اابتردى خقُقُت هكاقت االالاختاص ااوػني موهه االاختاص ؤخاصي ااختضًغ ٌلخمض كلى جتضًغ اإلادغدالااث 

م ااقاكضة  الاختاصًت د جبيذ الجؼاثغ أغهامجا قامال الخلضًل ااهُنلي مؿذ %90أيؿبت جفوو    بغُت جىَو

مسخلف الجواهب ااؿُاؾُت  الاختاصًت ااهلُت د أاإلطافت جملت مً ااخلضًالث ااهُهلُت جمشلذ في حلمُق 

ااخجاعة الخاعجُت د لظا محزان اإلاضفوكاث د هـام ااتغف د ألاؾلاع اخضكُم  ؾخقالاُت اإلاااُت د  الاختاصًت 

. الماؾؿاث االمومُت د اابىوك د ااتي ماهذ تهضف في مجملها بلى جدقُقي ملضالث همو االاختاصي موجبت

 ،د طاو بلض نهاًت  1995-1998الجؼاثغ زالى فترة   مم اإلاوؾم ااقغض اجفاو كلى ااضدلي ااىقض إىضدو  دافق

ل ( ؾىت إلاضة ااخشبُذ أغهامج اجفاالاُت جىفُظ  بكاصة كلى  جفاو ًىص لما مغض ، بكهل 1995 (ماعؽ-1994 ؤفٍغ

لت د اإلاخوؾؼت القغدض زاهُت جضدات  مبلغ كلى الختوى  جم  جفاو هظا دبموجب اىضن ، د أاَعـ هاصي مم ااؼٍو

،  ااتىضدو  في الجؼاثغ ختت مً % 519.6 ٌلاصى ما ؤي  DTS ملُون دخضة خقوو سخب زاإت 1.169ب ًقضع

ل حؿهُل ابرهامج اانلي  الاختاصي ؤلاػاع د ؤهضاف جخمشل  في ااضدلي ااىقض إىضدو  مً اإلاضكوم اإلاوؾم ااخمٍو

 : فُما ًلي1998-1995الجؼاثغ الفترة 

 الاتض اابرهامج فترة ػواى اإلادغدالااث زاعج الخام اإلادلي ااىاجج مً  %5 أمقضاع ؾىوي  همو ملضى جدقُق-

اصة ت اؾدُلاب ااٍؼ .  %4  وؿبت خوى  جضدع  ااتي اايكؼحن الؿهان ااؿىٍو

نت ااضدى  في كلُه اإلاوجوص اإلاؿخوى  بلى ااخطخم ملضى مقاعبت-   .الجؼاثغ ااكٍغ

 بلى 1995/1994   ؾىت الخام اإلادلي ااىاجج مً % 6.9مً  الخاعجي الجاعي  الخؿاب في ااعجؼ زفع-

 .1997/1998ؾىت  ااىاجج هظا مً 2.2%

ل ااوػني  صزاع عفم-  دهظا مً زالى 97/98-94/95 أحن ما الخام اإلادلي ااىاجج مً  %5.5 ب  ؾدشماعاث اخمٍو

 .الخض مً همو ؤلاهفاو الجاعي 

اأخضءا  التغف مهاجب بخضار مم اابىوك أحن ما ؾوو  أةوكاء اإلاغفق داؾخقغاعه ، ااتغف هـام بعؾاء كلى االمل-

ل كلى داالمل  ،01/01/1996مً  ت الخاعجُت اإلالامالث ألجل الجؼاثغي  ااضًىاع جدٍو . الجاٍع

اخضزل الجؼاثغ فُما بلض ؤلاإالخاث د أغامج ؤلاولاف  الاختاصي ، خُح جمحزث هظه اافترة بلوصة  عجفاق في 

، دجم بػالو أغامج ؤلاولاف  الاختاصي د ااتي 1999ؤؾلاع اإلادغدالااث اأخضءا مً ااشالسي ألازحر اؿىت 

اعجفلذ وؿبت  زتتذ اها مبااغ مااُت ضخمت ام ٌكهض د ؤن زتتتها الجؼاثغ البرامج ااؿاأقت ، خُح
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 ، د الاض جم اهتهاج 2003ؾىت  %34.87 بلى 2000 ؾىت %28.3ؤلاهفاو االمومي مً ااىاجج اإلادلي الخام مً 

ت  م  ؾدشماٍع ت طاث ػابم لجزي تهضف بلى جيكُؽ ااؼلب اانلي مً زالى جدفحز اإلاكاَع ؾُاؾت مااُت جىمٍو

االمومُت اانبرى د ااتي ؾاهمذ بكهل ملخوؾ في جدؿحن بلع اإلااقغاث  الاختاصًت ااهلُت ، خُح ألغذ 

، دإلذ ملضالث 2007ؾىت  11.8% داهسفاض وؿبت اابؼاات بلى 2003 ؾىت  %6.8وؿبت ااىمو  الاختاصي 

اتها خُح ألغذ   ، دجم فُما بلض بػالو 2005ؾىت %1.64 د 2000ؾىت  %0.33ااخطخم بلى ؤصوى مؿخٍو

ج اضكم جىمُت  الاختاص . ملُاع ص1500 د ااظي زتص اه مبلغ 2014د 2010أغهامج ؤلاولاف الخماس ي 

غ االاختاص اإلالغفت ، خُح جظاكف ااىاجج اإلادلي ؤلاجمالي بلى ؤلثر مً زالر . ملُاع ص250ااوػني منها  ج اخؼٍو

. 2012ج ؾىت . ملُاع ص15843 اُبلغ 2000ج ؾىت . ملُاع ص4123.5، فمً 2012بلى 2000مغاث مً ؾىت   

ؼ  الاختاص اانلي د انً كلى ااغغم مً هظا  سجلذ الجؼاثغ في ااؿىواث  زحرة اصاء  الاختاصي اصى الى حلٍؼ

ااخدؿً غال ان  الاختاص الجؼاثغي ًبقى مجمض كلى الاؼاق ااىفؽ د ااغاػ د ااظي ًخإزغ لشحرا أااتضماث 

 ؾاهم فُه الاؼاق %3.4 ااىاجج اإلادلي الخام البالص الاضع ب 2015 بلى 1990الخاعجُت زالى اافترة اإلامخضة 

اإلادغدالااث  

ت زالى اافترة اإلامخضة ما أحن ( 2015-1990) 1اإلااقغاث  الاختاصًت ااهلُت الجؼاثٍغ

ل( لقيمتث لحاليتثمليازثبدالاالزثألامسيكيل)جطوزثإجماليث لىاججث ادليث:لل(1.3)جدالاوثزقمث-

  لسىو ث  لىاججث ادليث لخام هموثإجماليث لىاججث ادليث لخام

%0.8 62.05 1990 

%-1.2 45.72 1991 

%1.8 48 1992 

%-2.1 49.95 1993 

%-0.9 42.54 1994 

%3.8 41.76 1995 

%4.1 46.94 1996 

%1.1 48.18 1997 

%5.1 48.19 1998 

%3.2 48.64 1999 

%3.8 54.79 2000 

%3 54.74 2001 

                                                           

1 www.tradingeconomics.com 2017/ 13/05 تم االضطالع علٌه فً   

 

http://www.tradingeconomics.com??
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%5.6 56.76 2002 

%7.2 67.86 2003 

%4.3 85.33 2004 

%5.9 103.2 2005 

%1.7 117.03 2006 

%3.4 134.977 2007 

%2.4 171 2008 

%1.6 137.211 2009 

%3.6 207.161 2010 

%2.9 200.013 2011 

%3.4 209.047 2012 

%2.8 209.703 2013 

%3.8 213.518 2014 

%3.9 166.838 2015 

للمًث عد دث لطالملتثباالعخمادثعلىثمعطياثث لملىكث لدالالي:ل اصدز

(  لقيمتثبالدالاالزث مسيكي)جطوزثإجماليث لىاججث ادلي(1.3)شكلثزقمث

 

لمًثإعد دث لطالملتثمعث عخمادثعلىثمعطياثث لجدالاول: اصدز

 اعجفلذ ملضالث 1990ًبحن الجضدى ملضا همو ااىاجج اإلادلي  جمالي زالى ااؿىواث اإلاسخلفت زالى فترة 

ااىمو  د طاظ عاجم غلى اعجفاق اؾلاع اابتردى في الجؼاثغ بؿبب خغب الخلُج ، بال ان ملضالث ااىمو أقُذ 

 د طاو بؿبب اهتهاج الجؼاثغ ؾُاؾت بإالخُت جصخُدُت طاجُت مً اجل 1994غلى غاًت 1991ؾاابت في ؾىت 

غ  الاختاص د اهخقااه بلى االاختاص ااؿوو د اهؼالالاا مً  ملالجت ازخالى  الاختاص اانلي خُح كملذ كلى جدٍغ

 أضؤ جؼبُق أغهامج  إالح كام اإلاخمشل في  ااخلضًل ااهُنلي د طاو أخدؿً في ماقغاث  صاء 1995ؾىت 

 د ااتي 2000-1995 الاختاصي د اظاو فقض كغفذ الجؼاثغ اهخلاقا في ملضالث ااىمو في اافترة اإلامخضة أحن 
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 اإلاغجبؼت 1998-1997 د طاو أااغغم مً ااتضمت اابترداُت % 3.80ًبلغ ملضى ااىمو في ااىاجج اإلادلي ؤلاجمالي 

ت خُح اهسفع فيها ااؼلب االاامي كلى  اابتردى ؤما اافترة اإلامخضة ما أحن   2011بلى2001أاألػمت ألاؾٍُو

قهضث فيها ؾُاؾت جوؾلُت د جمحزث أىمو بجمالي مخظأظب مم جدؿً د اهخلاف ؤصاء ااىمو  الاختاص د هالخف 

 2015-2010زالى اافترة اإلامخضة  %3.9اؾخقغاعه

ل2015إلىث1990ثالاث لدشغيلثمًث معدوث لملطالت:لل(2.3)جدالاوثزقمث

ااؿىواث   %ملضى اابؼااتة %ملضى اادكغُل

.4176 19.76 1990 

79.77 20.26 1991 

78.61 21.37 1992 

65.13 23.15 1993 

63.47 24.36 1994 

59.58 28.11 1995 

59.42 27.99 1996 

58.46 27.96 1997 

58.35 28.02 1998 

57.07 29.29 1999 

56.24 29.50 2000 

57.28 27.31 2001 

58.71 25.66 2002 

60.18 23.72 2003 

61.10 17.66 2004 

62.05 15.27 2005 

63.48 12.51 2006 

64.40 13.79 2007 

64.83 11.33 2008 

89.83 10.17 2009 

90.05 9.96 2010 

90.04 9.97 2011 

89.03 11.00 2012 

 

  مً اكضاص ااؼاابت أاالكخماص كلى ملؼُاث اابىو ااضدلي: اإلاتضع
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لثفيث لجص ئس2015-1990معدوث لملطالتثالاث لدشغيلث:(2.3)شكلثزقمث

ل

مًث عد دث لطالملتثباالعخمادثعلىثمعطياثث لجدالاوث:ل اصدز

-1990 ؤن ملضالث اابؼاات الاض سجلذ اعجفاكا زالى اافترة ( 2.3) د ااكهل (2.3 )هالخف مً زالى الجضدى  -

، دهظا  هدُجت ألاػمت ااتي مغ بها 2000  ؾىت 29.50بلى 1990 ؾىت % 19.76، خُح اهخقلذ مً 2000

 كلى الاضعتها كضم د االمومُت اإلااؾؿاث جل عجؼ دكً اهسفاض ؤؾلاع ااىفؽ، لالجؼاثغي ااىاجمتل الاختاص

ض بخضار اصة هظه ااواالام في ألهه ااكغل، مىاإب مً اإلاٍؼ  اايكاغ اهسفاض في جفؿحرها ججض اابؼاات في ااٍؼ

 زالى لبحرا جغاجلا سجل ألازحر هظا د  ؾدشماع كلى ٌلخمض اادكغُل اهون  اافترة هظه زالى الجؼاثغ في ااخىموي 

 ااتي ااهُهلُت ؤلاإالخاث فةن طاو، بلى بطافت اابالص، كاقتها ااتي ااتلبت ألامُىت ااـغدف بؿبب ااؿىواث هظه

 بلى دصفلتها االمومُت  الاختاصًت اإلااؾؿاث كلى لبحر بكهلؤزغث  الاض ااضدلي ااىقض إىضدو  مم الجؼاثغ أاقغتها

ذ   .اللماى الجماعي اادؿٍغ

 اختل ؾىت  % 27.31ب اهسفظذ خُح مدؿوؾا، جغاجلا اابؼاات ملضالث سجلذ ، 2001 ؾىت مً اهؼالالاا د-

 26.24بلى 76.41، خُح اهخقلذ م2000ً-1990اهسفع ملضى اادكغُل مً ؾىت ، 2012ؾىت  % .11 بلى

 .ة ادكغُل ااكباب المختاص اابؼاىONCG  مىذ الاغدضددهظا هدُجت اؾخدضار مىاإب قغل  
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ث لىاججث ادليث لخامثخالوثفترةثثالاث لخدماثثخصتثكلثمًثقطاعثالاث لصز عتثالاث لصىاعتث(:ل3.3)جدالاوثزقمث

ل2015-ل2007

 لسىو ثث  لخدماث  لفالخت  لصىاعت

58.571 8.03 33.74 2007 

59.46 7 33.86 2008 

51.6 10.07 38.33 2009 

53.85 9.029 37.12 2010 

52.71 8.62 38.67 2011 

51.26 9.4 39.34 2012 

47.79 10.64 41.56 2013 

45.65 11.072 43.26 2014 

39.03 12.67 47.92 2015 

مًث عد دث لطالملتثباالعخمادثعلىثبياهاثث لملىكث لدالاليث

ل2015-2007مساهمتثقطاعث لصىاعتثالاث لفالختثالاث لخدماثثخالوثفترةث(:3.3)شكلث

 

مًثإعد دث لطالملتثباالعخمادثعلىثمعطياثث لجدالاوثث:ل اصدز
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مساهمتث لقطاعث لصز عيثفيث لىاججث ادليث لخامث

 جغادخذ ماأحن 2015-2007قهضث ختت اافالخت في ااىاجج اإلادلي ؤلاجمالي اعجفاق ملخوؾ زالى مامل اافترة 

 . 2015ؾىت 12.67 د 2007 ؾىت 8.03

ه اابلض مً   ػعاكُت داؾلت د لضا جىوق مىاخي أدُح ؤعاض يٌلض الاؼاق اافالخت مً أحن ؤهم ااقؼاكاث إلاا جدخٍو

لظا د  ، بلى ان د عغم مل هظا فةن همو ااقؼاق اافالحي الػاى ٌكهض جظأظب داضح اإلاداإُلٌؿاكض كلى جىوق 

. مؿاهمت في ااىاجج ااضازلي الخام جبقى طئُلت

مساهمتثقطاعث لصىاعيثفيث لىاججث ادليث لخامثث

ال ًمنً مالخـت ان وؿبت مؿاهمت الاؼاق ااتىاكت زاعج اإلادغدالااث في ااىاجج ااضازلي الخام ام جنً لبحرة، 

،د كموما  فان هظه ااـاهغة في هظا 2015 ؾىت 39.03 د 2007 ؾىت 58.57اننها ماهذ مؿخقغة د جغادخذ أحن 

ااخدلُل هي ان مؿخوى االام إلاؿاهمت ااتىاكت زاعج اإلادغدالااث هي كباعة كً صاات طاث مُل ؾااب اي ان 

هظه اإلاؿاهمت أضؤث في ااخىاالاص كلى ػوى مضة ااضعاؾت، د هظا ًـهغ ااخإزغ ااواضح في ااقؼاق ااتىاعي 

. عغم االاصاث اانبحرة الضدات ا الن مؿاهمت جض طئُلت 

مساهمتثقطاعث لخدماثثفيث لىاججث ادليث لخامث

 2007 مً ؾىت 47.91 بلى 33.73قهضث وؿبت مؿاهمت الخضماث في ااىاجج ااضازلي الخام اعجفاق ملخوؾ مً 

 2015بلى 

الا قعث لجهاشث اصسفيثفيث لجص ئسثث: اطلبث لثاوي

قهض ااقؼاق اإلاتغفي الجؼاثغي االضًض مً ااخؼوعاث ؾاًغث في مجملها اإلاؿخجضاث د اإلاخغحراث ااتي قهضها 

ااىـام  الاختاصي ااوػني، فقض جم بصزاى بإالخاث كمُقت كلى الجهاػ اإلاتغفي د ااظي ًبرػ أوطوح ؤلثر 

غ  الاختاصي 10-90بلض إضدع الااهون ااىقض د ااقغض  طمً ؾُاو ؤلاإالخاث  الاختاصًت د ؾُاو ااخدٍغ

مشل ؤلاإالح اإلاتغفي الخلقت ااغثِؿُت طمً ؾلؿلت ؤلاإالخاث ااتي ماعؾتها ااؿلؼاث االامت   د اإلاتغفي ، ٍد

. في الجؼاثغ 
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.ل1990 لجهاشث اصسفيث لجص ئسيثقمللثإلاصالخاثثلسىتث-1

بلض اؾخقالى الجؼاثغ أيذ هـام متغفي جؼاثغي ًخمخم أاالؾخقالاُت ،فباقغث أةوكاء هـام أىهي جؼاثغي 

ق جإؾِـ أىوك جضًضة ق جإمُم اافغدق اابىنُت ألاجىبُت ؤد كً ػٍغ . ؾواء كً ػٍغ

بلض  ؾخقالى كملذ الجؼاثغ كلى حكنُل ااىـام ل:1967ل-1962مسخلتثإقامتثجهاشثمصسفيثالاطني:1-1

ت مً أُنها ل:اإلاتغفي د بوكاء ماؾؿاث مااُت لبرى د بوكاء هُامل طغدٍع

ىت في : لخصيىتث لعموميت-1-1-1  ؤدث د ؤؾىضث اها اإلاهام ااخقلُضًت مم مىدها امخُاػاث هامت 08جإؾؿذ الخٍؼ

. 1جخمشل في مىذ الاغدض االؾدشماعاث القؼاق  الاختاصي، د لظاو الاغدض ااخجهحز اقؼاق اافالحي اإلاؿحر طاجُا

ت اخدل مدل أىو الجؼاثغ في : لملىكث اسكصيث-1-1-2  دفقا 1963 جاهفي 01 جقغع بوكاء ماؾؿت بإضاع جؼاثٍغ

 د اإلاخللق أةوكاء اابىو 1962 صٌؿمبر13 اإلاتاصو كلُه مً ػغف اإلاجلـ ااخإؾِس ي في 149-62القاهون عالام 

. اإلاغلؼي الجؼاثغي د جدضًض الااهوهه ألاؾاس ي

 1963 ماي 07 في 165-63جإؾـ هظا ااتىضدو أموجب ااقاهون عالام : لصىدالاقث لجص ئسيثللخىميت-ل1-1-3

ل  ؾدشماعاث ؤلاهخاجُت  لت ألاجل د جمٍو  د مىذ إالخُاث داؾلت ، منها حلبئت اإلاضزغاث اإلاخوؾؼت د ااؼٍو

ت اخدقُق ااخىمُت  الاختاصًت  2ااظغدٍع

 د جخمشل 227-64 أموجب ااقاهون 1964ادث 10جم جإؾِؿه في :ل لصىدالاقث لوطنيثللخوفيرثالاث خخياط:ل1-1-4

ل زالر  مهىخه في جمم مضزغاث ألافغاص د االاثالث ، ؤما في مجاى مىذ ااقغدض فقض ؤؾىضث اه مهمت جمٍو

ل اابىاء، الجماكاث اإلادلُت، االملُاث الخاإت طاث اإلاىفلت ااوػىُت: كملُاث د هي  . 3جمٍو

 1966 جوان 132 اإلااعر في 178-66جإؾـ هظا اابىو أموجب اإلاغؾوم عالام : لملىكث لوطنيث لجص ئسيث:ل1-1-5

م  الاختاصًت ل اإلاكاَع . اخمٍو

 د هو أىو دصاجم، كمل 1967 ماي 11جإؾـ أموجب اإلاغؾوم اإلااعر في : لقسرث لشععيث لجص ئسيل :1-1-6

لها بلع فغدق اابىوك ألاجىبُت مااتىاكاث ااخقلُضًت الخغف  ًتكلى بكاصة ألاوكؼت ااتي ماهذ جقوم أخمٍو

. 1ااؿُاختد  

                                                           

  49ص ، 1992 الجؼاثغ، ااشاهُت، ااؼبلت الجاملُت، اإلاؼبوكاث صًوان اابىوك، االاختاص في مداطغاث اقؼدٍني، اقالغ ص 1 

 . 141ص.، 1996 الجؼاثغ، الجاملُت اإلاؼبوكاث صًوان ااىقضي، ااخدلُل بلى مضزل خمُضاث، مدموص 2  
  120ص ، 2007 الجؼاثغ، مؼادع، ااىقضًت، دااؿُاؾاث ااىقضي  الاختاص في مداطغاث ااالدي، كبض مفُض 3
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ش 204-67جإؾـ هظا اابىو أموجب ألامغ عالام :ل لملىكث لخازجيث لجص ئسيث:1-1-7  ؤلخوبغ 01 ااتاصع أخاٍع

ًد يهضف بلى مىذ ااظماهاث المؿخوعصًً د 1967 . 2، جىفُظ كملُاث ااخجاعة الخاعجُت اإلاتضٍع

 .1973-1971إلاصالحث اصسفيثالاث االي:2-2

 يهضف بلى بػاات  زخالى د جسفُف ااظغؽ كلى 1973-1970جاء هظا ؤلاإالح في بػاع اإلاسؼؽ ااغباعي  دى 

ت خؿاأاتها  لها االؾدشماعاث لما ؤجبر الااهون اإلاااُت اإلااؾؿاث االمومُت االامت كلى مغلٍؼ ىت في جمٍو الخٍؼ

ت ، دمل كملُاتها، د في اافترة اإلامخضة مً ؾىت  :  جم بوكاء أىنحن هما1985-1971الجاٍع

 ًخولى مهمت ججمُم 82/206 أمقخض ى اإلاغؾوم13/03/1982ؤؾـ في :بىكث لفالختثالاث لخىميتث لسيفيت-2-2-1

ل ألاوكؼت اإلاسخلفت في  ت ؤد ألجل د ًقوم أمىذ الاغدض القؼاق اافالحي دالخغفي دجمٍو ااوصاجم ؾواء ماهذ جاٍع

 3ٍعف

ل 30 اإلااعر في 85-82جإؾـ أموجب مغؾوم عالام :بىكث لخىميتث ادليت-2-2-2  ًخولى مهمت ججمُم 1985ؤفٍغ

. 4ااوصاجم أاإلطافت بلى جقضًم ااقغدض اتالح الجماكاث د ااهُئاث االامت اإلادلُت

 1986 إلاصالحث اصسفيثمًثخالوثقاهونث لقسرثالاث لملىكثلسىت-3-3

 اإلاخللق أىـام اابىوك د ااقغدض جم بصزاى بإالح جظعي 1986 ؤدث 19 ااتاصع في 12-86 أموجب ااقاهون 

كلى ااوؿُفت اابىنُت دمان ًدخوي هظا ااقاهون كلى مباصت د الاواكض اانالؾُنُت اليكاغ اابىهي ، دمً 

ااىاخُت االملُت جاء اُوخض ؤلاػاع ااقاهووي ااظي ٌؿحر اايكاغ الخاص أهل اإلااؾؿاث اإلاااُت مهما ماهذ 

 5ػبُلتها ااقاهوهُت

ل1988إلاصالحث اصسفيثلسىت-4-4ل

 د مظموهه بكؼاء  ؾخقالاُت البىوك في بػاع ااخىـُم 1988 جاهفي 12 ااتاصع في 06-88اقض جاء ااقاهون 

. الجضًض االالاختاص د اإلااؾؿاث 

                                                                                                                                                                                     

ل، هـام دبإالخاث الجؼاثغي  اإلاتغفي الجهاػ مدضاصي، هوعااضًً 1  الجؼاثغ، جاملت اإلااجؿخحر، قهاصة هُل مخؼلُاث طم مقضمت مظلغة ااخمٍو

  36 ص ، 2002 .
2
اث في مداطغاث أللؼدػ، كلي أً    د     ص ص ، 2004 الجاملُت، اإلاؼبوكاث صًوان ااىقضًت، دااؿُاؾاث ااىـٍغ
  190ص ، 2005 الجؼاثغ، ااغابلت، ااؼبلت الجاملُت، اإلاؼبوكاث صًوان اابىوك، جقىُاث اؼغف، ااؼاهغ3

63 د شاكر القزونً ،مرجع سابق ،ص
4
  

5
ضة دااقغض، اابىوك أىـام     داإلاخللق1986/08/11 اإلااعر في 12-86   ااقاهون  مً 15 د 02 اإلااصة   .1986/08/19ااتاصعة  ، 34 االضص ااغؾمُت، الجٍغ
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(ل10-90(إلاصالخاثث اصسفيتثمًثخالوثقاهونث لىقدثالا لقسر-2

 ؤصائها، دجدؿً بهخاجُتها ػاصث اإلااؾؿاث فال مغطُت، أيخاثج جإث ام اادؿلُىاث فترة ؾبقذ ااتي ؤلاإالخاث بن

 دااتي اافترة جلو في الجؼاثغ كغفتها ااتي ااتلبت ااـغدف ؿل في زاإت مالي، موؾُؽ أمهامها الاامذ اابىوك دال

 : في جمشلذ

 .ااضدلي اإلاؿخوى  كلى اإلادغدالااث ؤؾلاع في خاص جضهوع  -

 .ااضًً دزضمت اإلاضًوهُت كبء جؼاًض -

 .الجؼاثغ  الاختاصًت دااخوجهاث ااؿُاؾُت الخُاة كلى اولهاؾاث مً اعجبؽ دما ؤلخوبغ ؤخضار -

ل 14 في اإلااعر دااقغض أااىقض اإلاخللق 10-90ااقاهون  إضع بايها اإلاكاع ااـغدف هظه زالى في  ااظي. 1990 ؤفٍغ

. الجهاػ اإلاتغفي إلإالح ااقاهووي اإلػاع اؾخنماال جاء

جاء ااقاهون أإفهاع جضًضة جتب ملـمها في بكؼاء الجهاػ :10-90أهد فثالاثمملادئثقاهونث لىقدثالا لقسر-2-1

: اإلاتغفي مهاهخه لمدغك ؤؾاس ي االالاختاص أتوعة ؤلثر مً مل ااقواهحن ااتي دطلذ مً الابل

 1:بلى جدقُق ما ًلي10-90هضف الااهون ااىقض دااقغض :أهد فثقاهونث لىقدثالا لقسر-2-2-1

 .داإلاالي اإلاتغفي ااقؼاق في بصاعي  جضزل اهل خض دطم-

 .دااقغض ااىقض قادن حؿُحر في اإلاغلؼي  اابىو اضدع   كخباع عص -

 (مً ااقاهون 59- 58-04اإلاواص) ااوػىُت االملت جقُُم بكاصة  -

 .الىقوص جُض متغفي حؿُحر طمان -

 .ؤجىبُت ؤد زاإت دػىُت متاعف أةوكاء دااؿماح الخاعجُت  ؾدشماعاث حصجُم -

 

 

 

                                                           

  
1
  189-188، مرجع سبق ذكره ،ص صأللؼدػ كليأً د   
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 مملادئثقاهونث لىقدثالا لقسر2-2-2

اقض جم مً زالى هظا ااقاهون بكاصة حؿمُت اابىو اإلاغلؼي أاؾم أىو الجؼاثغ ، دهو ماؾؿت دػىُت جخمخم 

ت د  ؾخقالى اإلاالي، لما جاء بلضة ؤفهاع جضًضة جتب مجملها في مىذ ااىـام اابىهي  أااصختُت اإلالىٍو

: مهاهخه الخقُقت لمدغك ؤؾاس ي االالاختاص، دمً ؤهم مباصثه ما ًلي

. اافتل أحن ااضاثغة ااىقضًت د ااضاثغة الخقُقُت *

. اافتل أحن ااضاثغة ااىقضًت د اإلاااُت*

. بوكاء ؾلؼت هقضًت دخُضة مؿخقلت *

حن* . دطم هـام أىهي كلى مؿخٍو

 لهياكلث لجدًدةث لتيثجاءثبهاثقاهونث لىقدثالاث لقسرث-3

 الغالااأت كلى الجهاػ اإلاتغفي  دااتي حلمل كلى 10-90  دهي جلو ااهُامل ااتي ؤخضزتها الااهون ااىقض دااقغض 

: مؿخوى أىو الجؼاثغ د اإلاخمشلت فُما ًلي 

ٌلخبر مجلـ بصاعة اابىو اإلاغلؼي د هو ؾلؼت هقضًت جخمخم أتالخُاث داؾلت في :لمجلسث لىقدثالاث لقسر*

لحن أمغؾوم عثاس ي إلاضة .مجاى ااىقض د ااقغض د بصاعة قادن اابىو اإلاغلؼي  . 1 ؾىواث 05َد

 ًقترخها عثِؿهما االلُا، اإلادنمت دالااطُحن مً عثِؿا اإلادافف مً مل مً الجىت هظه  جخهون : اصسفيت  للجىت*

ًلألادى،   .2اإلاااُت دػٍغ ًقترخهما اإلاداؾبُت دزاإت داإلاااُت اإلاتغفُت ااكادن في أسبرة ًخمخلان دكظٍو

 خُح أااقغدض، اإلاغجبؼت اإلاساػغ داجهت كلى اابىهي ااىـام مؿاكضة بلى صفجه متلخت هي:مسكصيتث اخاطس*

 دااظمان اإلاسخوبت داإلابااغ اإلامىوخت ااقغدض دؾقف دػبُلت ااقغدض مً اإلاؿخفُضًً ؤؾماء أجمُم جهلف

 اإلاااُت داإلااؾؿاث اابىوك اإلاللوماث هظه مً دحؿخفُض اإلاااُت، داإلااؾؿاث اابىوك جمُم مً الاغض اهل اإلالؼاة

ت في أاالهسغاغ ملؼمت جهون  ألازحرة دهظه ملُىت بكغدغ  . اإلاساػغ مغلٍؼ

، أةوكاء 1992 ماعؽ 22 اإلااعر في 02-92الاام أىو الجؼاثغ أموجب ااىـام عالام: مسكصيتثعو زرث لدفع*

ت د جقضًم مل اإلاللوماث  ت الواعض ااضفم د فغض كلى مل ااوؾاػت اإلاااُت االهظمام بلى هظه اإلاغلٍؼ مغلٍؼ

                                                           

1
 .18/04/1990،الصادرة بتلرٌخ16، الجرٌدة الرسمٌة، العدد14/04/1990المؤرخ فً  10-90قانون، النقد والقرض رقم - 

2
ت اابىوك اؾخقالاُت بقهااُت ؾماًلي، هوفل  ت،جستص االلوم في اإلااجؿخحر قهاصة هُل مخؼلباث طمً مقضمت ،مظلغة اإلاغلٍؼ  جاملت مااُت، ااخجاٍع

 .174،ص2004العربً التبسً ،
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ت اها ،دجقوم  ؤد ااقغدض اؾترجاق كىض جـهغ ااتي داإلاكامل الخواصر أهل اإلاغجبؼت اإلاللوماث أدىـُم ااظغدٍع

 1هظا اإلاجاى في ااضفم دؾاثل مسخلف أاؾخلماى كالالات اها ااتي جلو

(.ل10-90)جطوزث لجهاشث اصسفيث لجص ئسيثبعدثقاهونث لىقدثالاث لقسر-4

 مً أحن ؤلاإالخاث ألاؾاؾُت في ااىـام اإلاتغفي الجؼاثغي بال ؤهه مً 10-90ٌلخبر الااهون ااىقض د ااقغض -

زالى جؼبُقه أما فُه بلع ااخغحراث ااقاهوهُت، دمً ؤجل ااقظاء كلى هضه ااخغحراث الااهذ ااؿلؼاث 

ت بلملُت حلضًل اهظا ااقاهون  . الجؼاثٍغ

(ل10-90)أهمث لخعدًالثث لتيثأدخلذثعلىثقاهونث لىقدثالا لقسرث:لأالاال

( 10-90)جخمشل ؤهم ااخلضًالث ااتي ؤصزلذ كلى الااهون ااىقض دااقغض- 

  :2001حعدًالثثقاهونث لىقدثالاث لقسرثلسىتث*

 ااخلضًل هظا جاء خُح ،7 01 ) عالام ألامغ دهو عثاس ي ؤمغ ػٍغق كً دااقغض ااىقض اقاهون  حلضًل ؤدى  جاء

ت الجواهب  هظا جاء خُح اإلاؼبقت، دمواصه ااقاهون  أتلب اإلاؿاؽ صدن  اإلاغلؼي  اابىو حؿُحر في فقؽ ؤلاصاٍع

 :2زالى مً ااخلضًل

 .دمغاالابان ؤلاصاعة دمجلـ دمدافف هواب زالر ٌؿاكضه مدافف دمغاالابخه دبصاعجه اإلاغلؼي  اابىو حؿُحر ًخولى-

ماكضا  دؿاثفهم مماعؾت ؤزىاء جنً مهما مهىت ؤد وكاغ ؤي ًماعؾوا ؤن مً دهواأه اإلادافف دؿاثف زظوق كضم-

. جمشُل ااضدات

ل2003 لسىت الا لقسر  لىقد قاهونل حعدًالث*

 الػاى ، خُح الخـذ ااظلف  ااظي02/08/2003 اإلاخللق أااىقض د ااقغض 11-03ؤإضعث ااؿلؼاث ألامغ 

 مً د ااخدنم ااغالااأت آاُاث كً لكفذ ااتي الخاإت اابىوك فظاثذ بلض زاإت ااوػني اإلاتغفي الجهاػ ؤصاء ًمحز

ً بطافت ألامغ هظا زالى مً جم بط هقضًت، لؿلؼت اإلاؿادى أاكخباعه اإلاغلؼي  اابىو ػغف  ااىقض هجلـ في كظٍو

                                                           

قُا، قماى االاختاصًاث مجلت ،''دااقغض ااىقض اكادن ااتاعم اادؿُحر بػاع في الجؼاثغي  ااقاهون  في اإلاتغفُت ؤلاإالخاث'' عجت، الجاللي 1  ؤفٍغ

 .289،ص4،2004قلف ، االضص

ل صدع  جملون، هواى 2  جاملت  اادؿُحر، كلوم في اإلااجؿخحر قهاصة هُل مخؼلباث طمً مقضمت مظلغة الجؼاثغ، خاات  الاختاصًت ااخىمُت في اإلاتغفي ااخمٍو

 116،ص2006الجؼاثغ،
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 ألامغ أظاو فمىذ اإلاااُت، اوػاعة دجابلحن الجمهوعٍت، عثِـ ػغف مً ملُىا ااغالااأت، جضكُم اجل مً دااقغض

  1:بلى ااخلضًل هظا اإلاغلؼي  اابىو هُامل في جضي خهومي جضزل

ؤلاصاعة  مجلـ إالخُاث أحن اافتل زالى مً ؤفظل بكهل إالخُاجه مماعؾت مً الجؼاثغ أىو جمنحن- 

ت دااقغض ااىقض مجلـ دإالخُاث . اإلاتغفُت االجىت اؾخقالاُت دجقٍو

ؼ- اإلاللوماث  جضادى  في ؤفظل ؾُوات جدقُق ػٍغق كً اإلاالي في اإلاجاى د الخهومت الجؼاثغ أىو أحن اادكادع  حلٍؼ

. اإلاااُت

ش  (04-01)ااقاهون عالام:ل2004حعدًالثثقاهونث لىقدثالا لقسرثلسىتث*  ، الخاص 04/03/2004ااتاصع في جاٍع

( 10-90 )دااقغض ااىقض فقاهون  الجؼاثغ، صازل جيكؽ ااتي أالخض ألاصوى اغؤؾماى اابىوك د اإلااؾؿاث اإلاااُت 

 اإلاااُت، الماؾؿاث جؼاثغي  صًىاع ملُون  10 ب  ملُون صًىاع جؼاثغي 500خضص الخض ألاصوى اغؤؾماى اابىو ب

.  اإلاااُت الماؾؿاث صًىاع ملُون  500 دب صًىاع ملُاع 2.5 ب 2004 ؾىت في اابىوك اغؤؾماى ألاصوى خضص أِىما

 ًخللق أجهاػ   ااىوكُت إلاواجهت 08/01/2008دطم الااهون :ل2008 لسىتث الا لقسر  لىقد قاهونل حعدًالث*

: كملُت بإضاع إهوك صدن عإُض د ًىص كلى ما ًلي

 . الاختاصًحن ألاكوان مل أمكاعلت عإُض صدن  ااتهوك بإضاع إلاهافدت الاواهحن دطم-

ت هـام كلى ااترلحز - ااغإُض  هقص ؤد الخؼإ بؿبب ااتهوك سخب أدواصر اإلاخللقت المللوماث اإلاغلٍؼ

لل:ًلي ما جضم2009ً لسىتث الا لقسر  لىقد قاهونل حعدًالث*

 اإلاقُمحن غحر اإلاضهُحن األشخاص ااتلبت االملت أإعإضة اإلاخللق  ،17/02/2009اإلااعر في  (01-09)ألامغ عالام -

 .اإلالخمض ااوؾُؽ اابىو اضى ااتلبت االملت مً عإُض أفخذ اهم ٌؿمذ

، اإلاخللق أوطم الاواكض كامت األدطاق اإلاتغفُت اإلاخللقت 26/05/2009 ، ااتاصع في 03)-09ألامغ عالام -

. أااقؼاق اإلاتغفي

ل.2010 لسىت الا لقسر  لىقد قاهونل حعدًالث*

 خُح جاء أإهم ااىقاغ 26/08/2010اإلااعر في  (04-10) عالام ألامغ ػٍغق كً ، 2010 اؿىت ؤلاإالح هظا جاء

 :1ااخااُت 

                                                           

ضة دااقغض، أااىقض اإلاخللق ،26/08/2003 اإلااعر في 03/11ا المغ  1   .27/03/2003  في ااتاصعة 52 االضص ااغؾمُت، الجٍغ
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ؼ-  .ألاػماث دخل ااوالااًت أجهاػ أاالؾخلاهت اإلاااُت ااتالأت ازخباعاث مجاى في الجؼاثغ أىو الاضعة حلٍؼ

 .اابىوك ؤفظل مخابلت كبر دطاو ااظلف هقاغ كً اإلابنغ اانكف-

 .ااتغف اؿلغ اإلاغن  اادؿُحر زالى مً الخاعجي اإلاالي  ؾخقغاع في ااىقضًت ااؿُاؾت مؿاهمت-

ل2011 لسىت الا لقسر  لىقد قاهونل حعدًالث*

غ الاتض ااضداُت،د بإضاع هـام  أاػى  لجىت الجضًضة اإلالاًحر مم جإالالم اإلاالي،دفي االؾخقغاع ااخىـُمي بػاع ؤلثر جؼٍو

، ًلؼم 2011ًخللق أخدضًض د الاُاؽ د حؿُحر د عالااأت زؼغ ااؿُوات مً ػغف مجلـ ااىقض د ااقغض في ماي 

 ادؿُحر ؤخؿً جؼبُق بعؾاء ؤجل مً زاهُا، هـاما اإلاجلـ اإضع اابىوك ملامل ؾُوات ؤصوى ًجب اخترامه ،لما

غ هوكُت دجدؿحن اابىوك، أحن ما االملُاث دمخابلت ؾُوات ت، ااخقاٍع  ًضكمان الجهاػان هظان ٌؿاهم لما  ختراٍػ

ؼ في دااغالااأت، ؤلاقغاف ؤصداث  ااخيبا كلى ٌلمالن لما الجؼاثغي  اإلاتغفي ااىـام دإالأت الؾخقغاع ؤلثر حلٍؼ

 .2الؿُاؾت ااىقضًت بصاعجه بػاع في دهظا الجؼاثغ أىو ػغف مً اإلاتغفُت الؿُوات ااضالاُقت داإلاخابلت

:ل لهيكلث لحاليثللجهاشث اصسفيث لجص ئسيل:ثاهيا

لدإل ااؿخت، االمومُت اابىوك جاهب فةلى ألازحرة، اافترة في ملخوؿا جوؾلا اإلاتغفُت اإلاىـومت قهضث

خهون  دماؾؿت أىها، 26 بلى اإلالخمضة اابىوك كضص ؤؾاؾُت  الاؼاكاث زالزت مً اإلاتغفي الجهاػ مااُت،ٍد

اإلاوالي  ااكهل ًبِىه ما دهو ااخمشُل دمهاجب مااُت، دماؾؿاث أىوك دهي

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

1
ل اإلاضزغاث حلبئت كلى دآزاعها الجؼاثغي  اإلاتغفي ااىـام بإالخاث أؼاهغ، كلي   فً  ااضلخوعاه قهاصة هُل مخؼلباث طمً مقضمت عؾاات ااخىمُت، دجمٍو

 45،ص3،2006العلوم االقتصادٌة،جلمعةالجزائر
2
ت، اابىوك كلى اإلاتغفُت الخضماث جدضًض ؤزغ مدلوؽ، ػلُت   جاملت اادؿُحر، كلوم في اإلااجؿخحر قهاصة هُل مخؼلباث طمً مقضمت مظلغة الجؼاثٍغ

  .84،ص2009دعالالت،
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هيكلث لجهاشث اصسفيث لجص ئسيث لحاليثللل:(4.3ل)شكلثزقمث
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 بنك الجزائر

 البنوك التجارٌة  المؤسسات المالٌة مكاتب التشغٌل

 اللٌونً القرض-
 البرٌطانً العربً البنك -

 .التجاري
 العربٌة البنوك اتحاد -

 والفرنسٌة
الصناعً  القرض -

 والتجاري
 الفالحً القرض -
 الدولً تونس بنك -

 بنك ٌنونٌون-
 السالم-
 فٌنالب-
 التموٌل إعادة شركة-

 الرهنً
 الدولً الجزائر بنك -
 سوفٌناس -
اإلٌجاري السنوي  القرض -

 للتعاون

البنوك التجارٌة 

 الخاصة

البنوك التجارٌة 

 العامة

 البركة بنك

سٌتً بنك-  

 ABCبنك العربً للتعاون -

 نتٌكسٌس بنك-

 Société Généralالشركة العالمٌة-

 GBMالبنك العام المتوسٌطً -

 .الرٌان بنك-

 .بنك العرب الجزائري

 AGBبنك الخلٌجً 

 

. 

البنك الوطنً -

 . BNAالجزائري

القرض الشعبً -

 CPAالجزائري

بنك الفالحة و التنمٌة -

 BADRالرٌفٌة

بنك التنمٌة المحلٌة -

BDL 

البنك الخارجً 

 BEA الجزائري

القرض الوطنً 

للتوفٌر و االحتٌاط 

CNEP BANK 

 منها
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 لئسيلمساهمتث لجهاشث اصسفيثالاث االيثفيث قخصادث لجص : اطلبث لثالح

غ بن  االواثذ د ااقواهحن أمغدهت جخمخم االاختاصًت أِئت في بصاعجه دلظاو الضدات جبلُخه مً اإلاتغفي الجهاػ جدٍغ

غ الجفاالاُت دفقا د الخغة ااؿوو  آلاُاث دفقا ااخىافؿُت مً بػاع في ىداالم ااخىـُمُت،  الخضماث، ججاعة جدٍغ

ت مااُت مغالؼ مً اإلاتغفي الجهاػ أه ًخمخم ما زالى دمً ل مجاالث في فىُت زبراث دمً الاٍو  دااخقُُم ااخمٍو

 بهجاح د بهجاػ ؾغكت في ًغ ااخإر مً جمنىه ألاموع  هظه مل ، اإلاسخلفت  ؾدشماع زضماث لظاو د الجضدات دبكاصة

 الخاص ألاكماى مجخمم الاُام ًخظمً دااظي الخصختت، اؿُاؾاث ااكامل المفهوم فقا د الخصختت أغامج

 .الخغة ااؿوو  أأاُاث االمل بلى دااخدوى  الخاإت اإلالنُت مفهوم بلى  الاختاصي اافنغ جدوى  بػاع في دطاو

 :كلى االمل زالى مً الخصختت أغامج دجيكُؽ صكم في المؿاهمت البىوك ًمنً هىا دمً

 ااخىمُت كملُاث الاُاصة دلظاو ؤلاهخاج دؤصداث كىاإغ ملنُت في الخاص اافنغ فلؿفت جضكُم كلى االمل 1-

 :زالى مً دطاو الخاإت ألاكماى مجخملاث بالاامت زالى مً

ل د صكم -  ؤغلب ًمـ داؾم افي عجغ اهدكاع مً اابىوك جملنه ما زالى مً داإلاخوؾؼت ااتغحرة اإلااؾؿاث جمٍو

 أما البىوك ًمنً خُح ااوػني،  الاختاص صازل مىخجت ػاالااث بلى الخدوى  ااكباب حصجُم أااخالي د اإلاىاػق

ت مااُت زبراث مً جمخلنه ل في اإلاؿاهمت مً د ؾدشماع ألاكماى مجاالث في داؾدكاٍع  مجخملاث بالاامت جمٍو

 .اانبرى  التىاكاث دمغظًت دؾُؼت إىاكاث زلق أااخالي د مىخجت

ت اإلاكغدكاث في ااضزوى  كلى جدفحزه زالى مً  ؾدشماعي  الخاص ااقؼاق دجيكُؽ صكم -  اانبرى   ؾدشماٍع

م م ااخدخُت اابيُت لمكاَع  اإلاكغدكاث في لبحرة أتوعة اإلاؿاهمت دلظاو ااختضًغي، ااخوجه طاث داإلاكاَع

 .ؤلاهخاجُت ااوخضاث لفاءة دعفم  الاختاصًت اإلاواعص بصاعة جدؿحن كلى داالمل االمالالات ااوػىُت

 :زالى مً دطاو الخاص القؼاق االامت ااوخضاث أُم أغهامج جيكُؽ 2-

غها زالى مً دطاو اإلاااُت ألادعاو ؾوو  أخيكُؽ الاُامها -  ػغخها زالى دمً اإلاااُت ألادعاو مً إلادفـتها جضٍد

 .االامت ااكغماث في مؿاهماث مً جملنه إلاا

 قغماث لةوكاء اإلاتغفُت ألاصداث ألخضر دفقا داالمل ااكامل اابىو إلافهوم ؾخسضامهاا زالى مً الاُامها -

ل  دلظاو اإلاساػغ، اإلااى عؤؽ قغماث بوكاء االامت، الماؾؿاث صاثيُتها جوعٍق دلظاو ، ااخإجحري  ااخمٍو

ً  داث ألاص هظه مل  ؾدشماع، دإىاصًق زالاها، مً اإلاكترلت ااقغدض مىذ ًخم متغفُت اجداصاث جهٍو

 .االامت ااوخضاث قغاء في ااضزوى  كلى الخاص ااقؼاق جدفحز ؤجل مً اابىوك حؿخسضمها
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جقدًمث لىموذجثالاثدز ستثإخصائيتثللمخغير ثث:ل املدحث لثاوي

جقدًمث لىموذجث:ل اطلبث الاول

  طازث لعامثللدز ستث-1

ااهضف مً هظه ااضعاؾت ااقُاؾُت هو ازخباع ؤزغ ااخؼوع اإلاالي كلى ااىمو  الاختاصي في الجؼاثغ زالى 

اث 2015-1990فترة  دؤًظا مدادات جفؿحر االالالات أحن ااخؼوع اإلاالي د ااىمو  الاختاصي أازخالف مؿخٍو

ااخؼوع اإلاالي د ااىمو  الاختاصي، دمً زالى ػغح ااؿااى لُف ًازغ ااخؼوع اإلاالي كلى ااىمو  الاختاصي؟ 

: دبخالي ااهضف مً زالى هظه ااضعاؾت ًمنً جلخُته في ااىقاغ ااخااُت

اث ااخؼوعاإلاالي  - ازخباع ؤزغ جؼوع اإلاالي كلى ااىمو  الاختاصي، هل ًهون  زغ هفؿه ؤم ًسخلف أةزخالف مؿخٍو

. ازخباع اججاه االالالات ااؿببُت أحن ااخؼوع اإلاالي د ااىمو  الاختاصي-

.لمىهجيتثللدز ستث لقياسيتثالاث لىموذجث اسخخدم-2

:مصادزث لملياهاث  

 worldجم جمم ااباًاهاث اإلاخغحراث اإلاؿخقلت د ااخابلت ، جم الختوى كليها مً الااكضة اابُاهاث البىو ااضدلي 

developement indicators  مؿخلمال ماقغاث ااخؼوع اإلاالي د ااىمو  الاختاصي جم 2015-1990 افترة 

.اؾخسغاجها مً الااكضة اابُاهاث الخاإت أه اإلاخواجضة كلى موالام اابىو ااضدلي  

 :للمصادزثبياهاثث اخغير ثث لدز ستثموضحتثكالخالي

لمصادزثبياهاثث اخغير ث:(4.3)جدالاوثزقم

 اإلاتضع اإلاخغحراث

 GDP growth (annual)ماقغاث  ااىمو  الاختاصي 

 

 . CP/PIB د  M2/PIBماقغاث ااخؼوع اإلاالي 

 PIB إاصعاث ااؿلم د الخضماث مً ملضى همو -

 

 

World bank .world developement indicators 

مً اكضاص ااؼاابت اكخماصا كلى ملؼُاث اابىو ااضدلي 
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 اخغير ثث اسخعملتثفيث لدز ستث-2-1

جم ازخباع اإلاخغحراث اإلاؿخلملت في ااضعاؾت ااؿاأقت ااتي جىاداذ موطوق االالالات أحن ااخؼوع اإلاالي د ااىمو -

:  الاختاصي د ااتي ًخم كغطها مااخالي

:لمؤشسث لىموث قخصادي-2-1-1

Yit:اخغيرث لخابعث (dépendant variable)  كحر بلى ملضى همو ااىاجج اإلادلي ؤلاجمالي الخقُقي ،ااظي ٌلبر  َد

ٌلخبر هظا اإلاخغحر لممشل اإلهخاج د ااىمو  (حجم اايكاغ ؤلاهخاجي  )كً حجم ؤلاهخاج اانلي االالاختاص 

. GDP الاختاصي د ًغمؼ اه

:لمؤشاثث لخطوزث االي-2-1-2

خُح ًمشل كغض ااىقض أاإلافهوم ااواؾم بلى ااىاجج اإلادلي  جمالي ااظي :M2/GDPمؤشسث لسيولت-2-2-2-1

 جمشل الاُمت االملت اإلاخضادات زاعج الجهاػ اإلاتغفي مظافا بايها الاُمت M2ًدؿً مؿخوى االمق اإلاالي ،خُح 

ت د ااوصاجم ألجل د دصاجم ااخوفحر   ااوصاجم الجاٍع

 اإلاجامُم دحؿدىض. ااشاأخت اإلادلُت االملت ؤؾاؽ كلى: الا لخدماثل لسلعللصادز ثل لسىويلل لىمولمعدو -2-1-2

هي ااضدالع بلى  ااؿوالاُت دالخضماث ااؿلم جمُم الاُمت دالخضماث ااؿلم إاصعاث دجمشل. 2010 الام ااشاأذ ألامٍغ

 د عؾوم ، دااؿفغ دااىقل، دااخإمحن، دااصخً، اابظاجم، الاُمت حكمل دهي. االاام أقُت بلى اإلاقضمت ألازغى 

ت، دألاكماى داإلاللوماث، داإلاااُت، داابىاء،  جتاالث، مشل ألازغى، د الخضماث ااترزُص،  دالخضماث ااخجاٍع

ظاث طاو مً دحؿدشنى. الخهومُت دالخضماث ااصختُت،  أاؾم ؾاأقا اإلالغدف ) ؾدشماع دصزل اإلاوؿفحن حلٍو

ل دمضفوكاث( االوامل زضماث  .ااخدٍو

 the private domesticلقسالارث اوجهتثإلىث لقطاعث لخاصثإلىث لىاججث ادليث جمالي وسملتث-2-1-2-2

credit to GDP:  ل اايكاغ  الاختاصي ، ممشل هو مً ؤهم اإلاقاًِـ لدجم ااوؾاػت اإلاااُت د ؤهمُتها في جمٍو

أيؿبت ااقغدض اإلاوجهت القؼاق الخاص ليؿبت مً ااىاجج اإلادلي  جمالي ، ٌلخبر هظا اإلااقغ مً ؤهم 

بُت ااؿاأقت   .اإلااقغاث اإلامشلت الخؼوع اإلاالي د ااظي اؾخلمل في ملـم ااضعاؾاث ااخجٍغ

  لىموذجث لعامث اسخخدمثللدز ست-ل2-2

Y=C+B0X1+B1X1+B2X2+B3X3+ei 
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لث لخابع خصائياثثمخغير ثث لىموذج:ل اطلبث لثاوي

ل خصائياثثمخغير ثث لىموذجث لخابع:(5.3)جدالاوثزقمث

 ملضى همو ااىاجج اإلادلي  جمالي          ااؿىواث   

1990 0.80000058 

1991 -1.20000058 

1992 1.8000023 

1993 -2.10000076 

1994 -0.89999655 

1995 3.79999479 

1996 4.09999847 

1997 1.09999994 

1998 5.10000361 

1999 3.20000155 

2000 3.81967849 

2001 3.00839547 

2002 5.60932319 

2003 7.20187224 

2004 4.30162426 

2005 5.90779127 

2006 1.68448832 

2007 3.37287515 

2008 2.36013486 

2009 1.63224384 

2010 3.63414535 

2011 2.891866 

2012 3.37476865 

2013 2.76763887 

2014 3.78912121 

2015 3.76346696 

 مًثإعد دث لطالملتثمعخمدةثعلىثإخصائياثث لملىكث لدالالي

 هدُجت اترصي ألادطاق ألامىُت 1994-1991كغف ملضى ااىاجج اإلادلي الخام ؤلاجمالي اهسفاض زالى فترة -

  جدؿيذ ألادطاق اعجفاق ملضى ااىاجج اإلادلي ؤلاجمالي  1995كغف جظأظأاث د انً بلض الااهون اإلاتالخت ؾىت 

ل هدُجت  ؾدشماعاث 3.76 أيؿبت 2015-2010 د هالخف اؾخقغاعه مً ؾىت 3.79أيؿبت

ل

ل
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دز ستث خصائيتثللمخغير ثث اسخقلتث:ل اطلبث لثالح

لدز ستث خصائياثثللمخغير ثث اسخقلت:(6.3)جدالاوثزقم

 لقسالارث اوجهتثللقطاعث

 CP/PIB لخاصث

معدوثهموثصادز ثث

ل لسلعثالاث لخدماث

M2/PIBللسىو ث ل

61.7711404 3.40000023 56.14321672 1990 

49.1113099 -0.89999224 46.28916649 1991 

51.9419948 3.89999168 7.250906177 1992 

50.1014581 -1.89999312 6.614150961 1993 

45.3186723 -3.40000235 6.486691218 1994 

37.1694458 6.29999714 5.197980424 1995 

33.0058365 7.50000188 5.363813215 1996 

36.0814341 6.30000363 3.904611303 1997 

42.3768224 1.69999324 4.552411071 1998 

42.2077082 6.00000511 5.369839055 1999 

37.8297259 6.3630347 5.949052359 2000 

56.8489516 -2.64674957 7.977521449 2001 

62.7242214 5.45633012 12.16527416 2002 

62.8190746 7.5314954 11.19086022 2003 

59.2653155 3.15734349 10.97281857 2004 

53.827705 5.89994385 11.84703724 2005 

57.2839405 -2.14084389 12.09702003 2006 

64.0936647 -1.00864304 12.96875479 2007 

62.9858252 -2.40536047 12.77688248 2008 

73.1608767 -10.1154548 16.24510294 2009 

69.0547167 0.02533055 15.1907752 2010 

68.0615965 -2.73680205 13.69820359 2011 

67.9581698 -3.77177187 14.0095663 2012 

71.7407882 -5.69096879 16.48641667 2013 

79.2453308 0.20398267 18.31285219 2014 

82.5977243 0.5870838 21.8398937 2015 

ل

 مًثإعد دث لطالملتثمعخمدةثعلىثإخصائياثث لملىكث لدالالي

M2/PIB:دطاو بؿبب اهسفاض في ؤؾلاع ااىفؽ د 1997-1990كغف هوق مً  هسفاض زالى اافترة 

ؾىت %82.59 اهي ًتل بلى 2000 ماكضا ؾىت 1997اهسفاض كملت ااضًىاع الجؼاثغي د انً اعجفاق ؾىت 

ؤي جؼوع مالي مدضدص ) دهظا ًضى كلى  ؾخلماى ااؿُوات ااىقضًت ؤلثر مً صفم دؾاثل صفم الخضًشت2015

 (هوكا ما
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 2015-2014 اما زالى فترة 2009-2006 كغف جغاجم زالى اافترة:معدوثهموثصادز ثث لسلعثالاث لخدماثث-

 .جدؿً في ااىمو  إاصعاث ااؿلم د الخضماث

جي زالى فترة : CP/PIBااقغدض اإلاوجهت القؼاق الخاص مً ااىاجج ااضازلي الخام  -1992هىاك اعجفاق جضٍع

 .د هظا ًضى كلى مؿاهمت ااقؼاق اابىهي  الاختاصي مً زالى مىذ ااقغدض القؼاق الخاص2015

 لدز ستث لقياسيتثللىموذجثث:ل املدحث لثالح

 اطلبث الاوثجقدًسث لىموذجثث

اطُت ااخااُت  :ااىموطج ًهون كلى ااتُغت ااٍغ

Y= a+ B1 X1 + B2  X2 + B3 X3+ ei 

 جقدًسثمعالمث لىموذجل:ل(5.3ل)ث لشكلثزقم

 

 

DependentVariable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/17   Time: 13:27   

Sample: 1990 2015   

Includedobservations: 26   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1 0.117159 0.026365 4.443776 0.0002 

X2 0.371578 0.073909 5.027483 0.0000 

X3 -0.078150 0.025429 -3.073296 0.0056 

C -3.094754 1.496237 -2.068358 0.0506 

     
     R-squared 0.613276 Meandependent var 2.877671 

Adjusted R-squared 0.560541 S.D. dependent var 2.153233 

S.E. of regression 1.427414 Akaike info criterion 3.690244 

Sumsquaredresid 44.82523 Schwarz criterion 3.883797 

Log likelihood -43.97317 Hannan-Quinn criter. 3.745980 

F-statistic 11.62940 Durbin-Watson stat 1.751288 

Prob(F-statistic) 0.000090    
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 Eviews 4مًثإعد دث لطالملتثباسخخد مث: اصدز

 

Y=-3.09+0.12x1+0.37X2-0.08X3 

 

لل(لScatterشكلثإلاهدشازث )شكلث هدشازثمعالمث لىموذج-1

ث هدشازث لىموذجثث:لل(6.3)شكلثزقمث

ل

لEviews 4مًثإعد دث لطالملتثباسخخد مث: اصدز

ل

ل

 لخدليلث خصائيثالاث قخصاديثث:ل اطلبث لثاوي

:ل خخملازثمعىويتث اعالمث خصائيت-1

 :B0  خخملازثمعىويت-1-1
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0

20

40

60

80

100

-4 -2 0 2 4 6 8

Y

X1

X2

X3



الفصل الثالث            دراسة قياسية حول عالقة تأثير التطور المالً على النمو االقتصادي 

 حالة الجزائر
 

 
87 

:ل لفسضيت

H0 :B0=0    ت  اختاثُت  اإلاللمت اِـ اها ملىٍو

       H1:B0 ≠  0      ت  اختاثُت  اإلاللمت  اها ملىٍو

.   فةهىا هغفع اافغطُت 0.1حؿادي لB 0أما ان اخخماى ؾخوصهذ المللمت ى

ت اختاثُت، ؤي اه .  اي ااىمو  الاختاصي  Y جإزحر كلى كلى اإلاخغحر ااخابم ادمىه اإلاللمت اها ملىٍو

 :B1 خخملازثمعىويتث-1-2

 : لفسضيت

H0 :B1=0        ت  اختاثُت  اإلاللمت اِـ اها ملىٍو

      H1:B1 ≠  0        ت  اختاثُت  اإلاللمت  اها ملىٍو

.  فةهىا هغفع 0.05   ؤالال مً  0.0002     ٌؿادي لB1للىاخخماى ؾدُوصهذ المللمت  : أما ان 

ت اختاثُت ، ؤي ؤن اها جإزحر  كلى ااىمو  الاختاصي  . دمىه اإلاللمت اها ملىٍو

لB2إخخملازثمعىويتث-1-3

لل: لفسضيت

H0 :B1=0 ت  اختاثُت                                      اإلاللمت اِـ اها ملىٍو

                       H1:B1 ≠  0                       ت  اختاثُت  اإلاللمت  اها ملىٍو

.  فةهىا هغفع اافغطُت  0.05ؤالال مً  0.000 ٌؿادي   B2اخخماى ؾدُوصهذ المللمت ى :بماثأنث

ت اختاثُت ، ؤي اها جإزحر كلى ااىمو  الاختاصي    دمىه اإلاللمت اها ملىٍو

:لB3إخخملازثمعىويتث– 1-4
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:ل لفسضيت

H0 :B1=0 ت  اختاثُت                                      اإلاللمت اِـ اها ملىٍو

                      H1:B1 ≠  0                                          ت  اختاثُت اإلاللمت  اها ملىٍو  

.  فةهىا هغفع اافغطُت0.05 ؤالال مً 0.005 حؿادي  b3 اخخماى ؾدُوصهذ المللمت ى:بماثأنث

ت بختاثُت، ؤي اها جإزحر كل ااىمو  الاختاصي .  دمىه اإلاللمت اهل ملىٍو

  خخملازث اعىويتث لكليتثللىموذجث-ل2

: اافغطُت

H0 :B0= B1= B2=B3 

   H1:B0 ≠ 0  OU B1 ≠ 0  OU B2 ≠ 0 OU B3 ≠0 

 

.  فةهىا هغفع اافغطُت 0.05  االال مً 0.00009اخخماى ؾدُوصهذ الىموطج لهل  ٌؿادي : أما ان 

ت ملُت  .  د أااخالي ااىموطج اه ملىٍو

ت ااقضعة اها مجملت دهي اإلاؿخقلت اإلاخغحراث ؤن ٌلني دهظا  .ااخابم المخغحر ااخفؿحًر

. د هظا ٌلني ؤن مخغحراث ااخؼوع اإلاالي اها ااقضعة جإزحر   كلى مخغحر ااىمو  الاختاصي 

 لخدليلث قخصاديث-للل2

 ، هظا ٌلني ؤن وؿبت 0.67 د ااظي ٌؿادي في هظه الخاات    R2د هسص هىا ااظلغ ااخهلم كً ملامل ااخدضًض 

 X3د  X2 د X1 ؾببها ااخغحر في اإلاخغحراث اإلاؿخقالث Y المخغحر ااخابم 67.32

. مخغحراث ااخؼوع اإلاالي دهىاك اعجباغ الاوي أحن ااىمو  الاختاصي :ؤي ؤن

ض-1 ض ب M2/PIBاي كىضما ًٍؼ . دخضة 0.11  أوخضة داخضة فةن ااىمو  الاختاصي ًٍؼ
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ض 2 ض ب CP/PIBكىضما ًٍؼ .  دخضة0.37أوخضة داخضة فةن ااىمو  الاختاصي ًٍؼ

كىضما ًىسفع وؿبت ااتاصعاث مً ااؿلم د الخضماث أوخض داخضة فةن ااىمو  الاختاصي ًىسفع 3

.  دخضة0.07ب

 لخدليلث لقياس يث:ل اطلبث لثالح

 خخملازث زجملاطث لر حيثلالخطاءث-1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.292335     Prob. F(2,20) 0.7497 

Obs*R-squared 0.738484     Prob. Chi-Square(2) 0.6913 

ل

:ل لفسضيت

H0:p=0 الًوجض اعجباغ طاحي األزؼاء  

   H1: p ≠  0 p < 0 ou p>0 ًوجض اعجباغ طاحي األزؼاء 

ت  0.05 ؤلبر مً Prob LM 0.69 مً ااكهل هالخف ؤن       فةهىا هقبل اافغطُت ااتفٍغ

. دمىه هقوى ؤن الًوجض اعجباغ طاحي االزؼاء

 خخملازثججاوسثجملاًًثألاخطاءث-ل2

HeteroskedasticityTest: White  

     
     F-statistic 1.186995     Prob. F(3,22) 0.3376 

Obs*R-squared 3.622145     Prob. Chi-Square(3) 0.3053 

Scaledexplained SS 3.897527     Prob. Chi-Square(3) 0.2727 

ل4Eviewsمًثإعد دث لطالبثباسخخد مثث:ل اصدزث          

ل
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:ل لفسضيت

            H0  1
2σ: = 1

2σ =  1
2σ  ًوجض ججاوـ أحن  زؼاء 

   H1: 1
2σ ≠  1

2σ ≠   1
2σ   

ت 0.05 ؤلبر مً  prob LM=0.305مً ااكهل   هالخف ؤن  .  فةهىا هقبل اافغطُت ااتفٍغ

. دمىه هقوى ؤن ًوجض ججاوـ ما أحن  زؼاء

 خخملازث لخوشيعث لطمليعيثلالخطاءث-3

 

 4Eviewsمً بكضاص ااؼااب أاؾخسضام  : اإلاتضع  

 : لفسضيت

H0:  ألازؼاء جدبم ااخوػَم ااؼبُعي            

   H1 :        ألازؼاءال جدبم ااخوػَم ااؼبُعي                                                

 0.05البر مً  prob=  0.24 ، د 2.802 حؿادي  Jarque –Bera مً ااكهل عالام     هالخف ان 

ت   د مىه هقبل اافغطُت ااتفٍغ

0

1

2

3

4

5

6

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 26

Mean       3.07e-16
Median   0.118660
Maximum  2.954037
Minimum -3.652175
Std. Dev.   1.339033
Skewness  -0.627656
Kurtosis   4.005762

Jarque-Bera  2.802979
Probability  0.246230
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.  ألازؼاء جدبم ااخوػَم ااؼبُعي : بطن 

أما ؤن ااىموطج إالح مً ااىاخُت ؤلاختاثُت د ااىاخُت  الاختاصًت د ااىاخُت ل:مقدزةث لىموذجثعلىث لخيملؤ-4

ل Theilااقُاؾُت فةهىا ًمنىىا ااخيبا أه في اإلاؿخقُل د هظا بلض بجغاء ازخباع 

.ل خخملازث لقدزةثعلىث لخيملؤ-4-1

ل

 4Eviewsمً بكضاص ااؼااب أاؾخسضام  : اإلاتضع 

.  جادى الى ااتفغ 0.19 حؿادي Theilمً زالى ااكهل هالخف ان 

 .ج اه ااقضعة كلى ااخبا أه طدمىه ًمنىىا ااقوى ان ااىمو
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Forecast: YF

Actual: Y

Forecast sample: 1990 2015

Included observations: 26

Root Mean Squared Error 1.313030

Mean Absolute Error      0.969116

Mean Abs. Percent Error 42.21207

Theil Inequality Coefficient  0.190624

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.121630

     Covariance Proportion  0.878370



الفصل الثالث            دراسة قياسية حول عالقة تأثير التطور المالً على النمو االقتصادي 

 حالة الجزائر
 

 
92 

 زالإت 

 في ؤد هُهله في ؾواء دطاو جإؾِؿه، مىظ مسخلفت مغاخل كبر دحغحراث جؼوعاث كغف الجؼاثغي  اإلاتغفي الجهاػ ؤن

لاث ااقواهحن هوق  االاإلاُت، اؿاخت ا كلى جدضر ااتي ااخغحراث مم ااخنُف ؤجل مً دطاو اه، اإلاىـمت داادكَغ

غ مؼااب هو ااظي الجؼاثغي  اإلاتغفي الجهاػ ؤمام جدضًاث أمشاأت حلخبر دااتي لاجه أخؼٍو م حكَغ  زضماجه دجىَو

 مً دطاو  الاختاصي، ااخدوى  كملُت صكم في عثِؿُت ؤصاة د هو ااخغحراث اهظه ااؿلبُت آلازاع إلاواجهت دؤصداجه

 .الخصختت أغامج دجيكُؽ جضكُم في مسخلفت أإدجه اإلاؿاهمت مً جمنىه ااتي آلااُاث زالى

امنً اىا جإلُض فغطِخىا أوجوص جإزحر  اًجابي الخؼوع اإلاالي كلى ااىمو  الاختاصي  د انً هظا  زغ ًىسفع 

كخض ااوالاوق في ؤػماث مااُت  د متغفُت ، لما جً جوؿُف ما ؾبق مً جدلُالث د صعاؾاث جؼبُقت لخاات 

 خُح مان  هؼالو مً اإلاغاخل ااتي مغ بها هـامىا اإلاالي ، خُح مان 2015-1990الجؼاثغ زالى اافترة اإلامخضة  

الجغاءاث اإلافغدطت  مً الابل إىضدو ااىقض ااضدلي ، ـخإزحراث كلى هُهل اإلاالي اإلاالي الجؼاثغي  دجبلا الضعاؾت  

ااقُاؾُت ااتي الامىا بها كل خاات الجؼاثغ جم اؾقاغ اإلاخغحراث  ختاثُت اإلاخوإل اايها ختى ًدؿنى اىا  مغ  

 مغ  ملغفت مضى مؿاهمت جؼوع ااىـام اإلاالي في ااىمو  الاختاصي أالجؼاثغ  د ازخباع صخت اافغطُت مً 

 زالى صعاؾت ااقُاؾُت د  ختاثُت د  الاختاصًت 

 

 

 

 

ل



 خاتمة عامة
 

 

 زاجمت عامت

ت الاكخصادًت للىمى عبر مساخل ، و ٌعخبر الىالطًُ هم الظباكىن في ذلً مً أمثاٌ   و للد وؼأث الىظٍس

"A.Smith " ،"D.Ricardo " ،"R.Malthus " ،"K.Marx " و"J.S.Mill" و حل هإالء ًسون أن الىمى الاكخصادي ،

جيبأ بددور الىظاد الاكخصادي و اعخمد جدلُله على حاهب العسض و أهمل " A.Smith"بؼبعه مددود ، ف

ت   فتري أن الخؼىز " K.Marx"الؼلب و دوزه في جدفيز الاطدثماز، مما أدي ئلى كصىز هره الىظسة، أما هظٍس

بصواٌ "  K.Marx"ًددر هدُجت الصساع بين ػبلت العماٌ و السأطمالُين بظبب البؼالت ، و للد جيبأ 

على "J.Schumpter"في خين زهّص السأطمالُت و خلٌى الاػتراهُت مدلها، غير أن ما خدر وان عىع ما حاء به، 

م جلدًمه إلبخيازاث حدًدة طدثمازاث في  الا"J.M.Keynes"بِىما اعخبر . دوز اإلاىظم في دفع عجلت الىمى عً ػٍس

هماذج الىمى اإلاإػس ألاطاس ي في جىطُع الؼاكت ؤلاهخاحُت ، و العامل السئِس ي في زفع معدالث الىمى في ألاحل 

ل ت بالىمى اإلاخىاشن فان . الؼٍى ت الدفعت اللٍى ًسي بأهه ًجب الاطدثماز " R.Rosenstein"أما فُما ًخعلم بىظٍس

في اللؼاع الساهد مً احل دفعه ئلى حاهب اللؼاعاث ألازسي أو الاطدثماز الىاطع و اإلاتزامً في حمُع 

 بدأث الجهىد العلمُت في الترهيز على هره الظاهسة الهامت، فبدا ظهىز مجمىعاث اللؼاعاث الاكخصادًت ، 

اث  الاكخصادًت اإلاىطىعت زصُصا إلاعالجت مؼيلت الخسلف بصىزة  (اإلادازض)مخخالُت معاصسة مً الىظٍس

ت   التي حعد ػسخا إلاساخل "W.W.Rostow"مباػسة و لِظذ بصىزة عسطُت هما وان الحاٌ كبال على غساز هظٍس

 .الىمى الاكخصادي أهثر منها جفظيرا للظاهسة

على دوز الاطدثماز في جدلُم الىمى " Harrod-Domar" ، اعخمد ول مً "J.M.Keynes"    و مىاصلت ألبدار 

الاكخصادي ، و جخلخص فىستهم ألاطاطُت في اهه ال ًمىً أن ًددر همى اكخصادي مخىاشن ئال في خالت 

أما فُما الدؼغُل اليامل أي أن الىمى الاكخصادي اإلاخىاشن هى خالت اطخثىائُت و ال جىاشن هى الحالت العامت،

 (زأض اإلااٌ و العمل)الري ًلىم على فسطُت جىاكص عىائد عىامل ؤلاهخاج " Solow-Swan"ًسص همىذج  

ً معا ، و هرا فسطُت ؤلاخالٌ الخام بين زأض اإلااٌ و العمل،  بؼيل مىفصل و زباث الغلت اإلاؼترهت للعىصٍس

ت على ئطىاد الىمى الاكخصادي ئلى العامل الخىىىلىجي و الري ًخددد زازج  فللد اصؼلحذ هره الىظٍس



 خاتمة عامة
 

 

و على السغم مً ألاداء الحظً لهرا .الىمىذج ، و هره الىدُجت أدث بهم ئلى الخيبإ بظاهسة الخلازب اإلاؼلم

ت حعالج ،الىمىذج في جفظير بعع الحلائم اإلاخعللت بظاهسة الىمى  و أما هرا الىطع دعذ طسوزة إلًجاد هظٍس

 وزاصت فىسة الخلازب التي أزحعتها هماذج الىمى "Solow-Swan"اإلاؼاول التي صادفذ جدلُالث همىذج 

، واعخبرث الاهخلاٌ ئلى الخىىىلىحُا وظهىز اإلاعسفت هعىصس "فسطُت جىاكص ؤلاهخاحُت الحدًت"الدازلي ئلى 

  .ئهخاجي زئِس ي جمثل أهم مظاهس الخغير في الىمى الاكخصادي

 السئِس ي دوزه ًخمثل خُث اإلاسخلفت كؼاعاجه بين الىصل وأداة اإلاعاصس، الاكخصاد كلب بمثابت اإلاالي الىظام ٌعد

 الىظام هُيل و ًخيىن  .العجص ووخداث الفائع وخداث بين ألامىاٌ الهخلاٌ الالشمت والترجِباث آلالُاث جىفير في

ٌ  ألادواث زلم في منها ول دوز  ًخمدىز  مالُت وأطىاق مإطظاث ػبىت مً اإلاالي  أداء جظمً التي اإلاالُت وألاصى

ل هما أطاطِخين آللُخين وفلا لدوزها اإلاالي الىظام عىاصس أداء ًخم  خبث الىظام لهرا ألاطاطُت الىظائف  الخمٍى

ل اإلاباػس ل وجلدًم جىفير في دوزه ئلى باإلطافت و  جإدي وز مباغ الغير والخمٍى  ًظؼلع اإلاسخلفت لألوؼؼت الخمٍى

ص الدزل وجىلُد الاكخصادًت الحسهت جيؼُؽ في فعاٌ بدوز  حظاهم أزسي  وظائف بمجمىعت اإلاالي الىظام  وحعٍص

كُام الجهاش اإلاالي و اإلاصسفي بالىطاػت اإلاالُت بين الىخداث الاكخصادًت ذاث الفائع و الىخداث ئن  .الىمى

ص  ادة مجمل الادزازاث و الاطدثمازاث بل و ئلى حعٍص ل ًإدي ئلى ٍش الاكخصادًت التي حعاوي مً هلص في الخمٍى

فعالُت هره الاطدثمازاث أًظا و هىرا ًيىن للخؼىزاث اإلاالُت ألازس الاًجابي على معدٌ الىمى الاكخصادي و 

للد أزبدذ الخجازب في معظم بلدان العالم أهمُت الدوز الري ًلعبه الجهاش اإلاالي و اإلاصسفي في عملُت الىمى 

ت بمىدها الدظهُالث الائخماهُت و التي حظاهم في عملُت  ع الاطدثماٍز ل اإلاؼاَز الاكخصادًت و ذلً مً زالٌ جمٍى

ً زأض اإلااٌ  ل عملُت الخؼىز و الىمى الاكخصادي schumpeter جيٍى و بالخالي للي مىطىع العالكت بين  .لخمٍى

الخؼىز اإلاالي و الىمى الاكخصادي اهخماما و حدال هبيرا بين الاكخصادًين و صاوعي اللساز على مظخىي الجاهب 

الىظسي فُما أن الخؼىز في اللؼاع اإلاالي ًمازض جأزيراث اًجابُت على السفع مً معدالث الىمى الاكخصادي 



 خاتمة عامة
 

 

على ألازر بعين الاعخباز ؤلاػاز اإلاإطظاحي عىد دزاطت العالكت بين الخؼىز ؤهد ئن معظم الدزاطاث الحدًثت ث

اإلاالي و الىمى الاكخصادي ، الن ؤلاصالخاث اإلاالُت غير وافُت ئذا لم ًيؼؽ الىظام اإلاالي في بِئت مإطظاجُت 

 .  طلُمت جسلم له اإلاىار مً أحل جدفيز عملُت الىمى الاكخصادي ، و جأهد على هىعُت اإلاإطظاث

امىً لىا جأهُد فسطِخىا بىحىد جأزير  اًجابي للخؼىز اإلاالي على الىمى الاكخصادي  و لىً هرا الازس ًىسفع 

عخد الىكىع في أشماث مالُت  و مصسفُت ، هما جً جىظُف ما طبم مً جدلُالث و دزاطاث جؼبُلت لحالت 

 خُث وان الاهؼالق مً اإلاساخل التي مس بها هظامىا اإلاالي ، خُث وان 2015-1990الجصائس زالٌ الفترة اإلامخدة  

الحساءاث اإلافسوطت  مً كبل صىدوق الىلد الدولي ، ـخأزيراث على هُيل اإلاالي اإلاالي الجصائسي  وجبعا للدزاطت  

اللُاطُت التي كمىا بها عل خالت الجصائس جم اطلاغ اإلاخغيراث الاخصائُت اإلاخىصل اليها ختى ًدظنى لىا الامس  

الامس  معسفت مدي مظاهمت جؼىز الىظام اإلاالي في الىمى الاكخصادي بالجصائس  و ازخباز صحت الفسطُت مً 

 .زالٌ دزاطت اللُاطُت و الاخصائُت و الاكخصادًت 

 :النتائج املتحصل عليها

ادة في الظلع و الخدماث وفسص العمل - ادة مظخىي اإلاعِؼت و ًىفس لىا الٍص الىمى الاكخصادي ٌعمل على ٍش

ادة في الظيان  ادة في ئحمالي الىاجج عً الٍص ؤلاطافُت و عادة ما ًسجبؽ الىمى باألهداف الاكخصادًت خُث الٍص

ادة في الىاجج الحلُلي حظاهم في خل اإلاؼاول  اث اإلاعِؼت و دزل الفسد و الٍص ادة في مظخٍى ٌعني الٍص

و الاكخصاد اإلاخىامي هى اللادز على ملابلت الاخخُاحاث الحالُت و اإلاظخلبلُت على ,الاكخصادًت و الاحخماعُت 

. اإلاظخىي اإلادلي و العالمي

إهد - مهم في جساهم زأض اإلااٌ و أن هرا ألازير عامل مهم في الىمى الاكخصادي و   أن الادزازاث عاملSmithٍو

 لخىمُت ًدسن زأض اإلااٌ اإلاىلد مً Smithوأن همىذج , لهرا فاهه ًإهد على أهمُت الادزازاث و جساهم زأض اإلااٌ

وأن الاطدثماز ٌعخمد على معدٌ السبذ فاذا اهسفع معدٌ السبذ , ألازباح الىاحمت عً اليؼاغ الصىاعي

وافترض أن ول الادزاز ًخم اطدثمازه و لهرا ال ًمىً الحصٌى جساهم زأطمالي و جىمُت دون , ًىسفع الاطدثماز

 .وحىد الادزازاث



 خاتمة عامة
 

 

زض اججاه الظببُت على جؼىز اللؼاع اإلاالي ًخأزس اًجابي على الىمى الاكخصادي و  جفذالدزاطاثئن بعع  -

ادة الىم ل ًإدي ئلى ٍش د مً الخمٍى با معظم الدزاطاث جىصلذ ئلى أن اإلاٍص  ازخُاز صحت هره الفسطُت، وجلٍس

 العالكت بين بازخبازالدزاطت بكاث  لري اking and levine(1993a  b c )  وGoldsmith (1969 )مً بُنها دزاطت

 دولت زالٌ الفترة cross-section ٌ80 ججمعُه مً زالٌ GDPمإػساث الخؼىز اإلاالي و الىمى الاكخصادي 

  ،باطخسدام مخغيراث الخؼىز اإلاالي1989-1960اإلامخدة مً 

 على وحىد جأزير اًجابي بين الخؼىز 2015-1990أطفسث هخائج الدزاطت اللُاطُت التي جمذ زالٌ فترة-

 اإلاالي و الىمى الاكخصادي 

 اختبار الفرضيات 

ت اليلُت  و حدها بأن مخغيراث الخؼىز اإلاالي لها جأزير  على - عىد احساء ازخباز اإلاعالم ؤلاخصائُت و ازخباز اإلاعىٍى

 .الىمى الاكخصادي 
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