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 مقدمـــــت :

 مخاطــسالعوملــت عليىــا:

م العىإلاتهي أن الىاض هثحٌرمً ًؽً قي الخلدُّ  على ًلخـس ال العىإلات مفهىم أّنّ الاكخـادي،ومع والاهفخاح والسُّ

ّ ، الظُاطُت و ، الثلافُت و ، البُئُت و الاحخماعُت الجىاهب ٌؼمل بل ، الاكخـادي الجاهب
ّ
 الجاهب أّنّ ئال

امـعلح ،فهي العىإلات مؽاهس    هىأبسّش الاكخـادي
ً
ْىِحيًها واخًدا في  ئذ

َ
ا واخًدا ، مَىحًها ج

ً
م عاإلا

َ
ٌعني: حعل العال

ت، باإلضافت  َُّ م الهائل في الخىىىلىحُا واإلاعلىماج سجىصمفهىُم العىإلات على الخلدُّ ئظاز خضازة واخدة ،          ٍو

يي الظابم ئلى السوابغ اإلاتزاًدة على وافت ألاؿعدة على الظاخت الدولُت اإلاعاؿسة؛ ًلٌى السئِع ألّا مٍس

ت ّ.ولُيخىن:  "لِظذ العىإلات مجسد كضُت اكخـادًت، بل ًجب الىؽس ئلى أهمُت مظائل البِئت والتربُت و الصخَّ

ّ

ّ:والعوملت في ألاصل هي

د مان أن العىإلات الخالُت هىع مً الهُمىت  الظُعسة على العالم، وحعله في وظم واخد، وذهس جىماض فٍس

ت لها جأ
َ
ىُت، والعىإلا زحر هبحر على خُاجىا الدًيُت و الاحخماعُت و الثلافُت، فالعىإلات حعني بالضسوزة:  اختراكا ألامٍس

ت وهصع  ُتالثلافُت اإلادلُت، وجفاكم مخاظسالاطخال والغصو والاطخعماز الثلافي ، بل مخاظسَمْدىالُهٍى
ْ
لبي

ي باألزواح في طبُل الخفاػ عليها ّ.الخـىؿُت لشخـُت التي  ماشالذ ألامم جضّحِ

ذ هما ًددر آلان في 
َ
ى

َّ
ٌٌ جفى فالري وؼاهده الُىم في ؼّل هرا الىؽام الجدًد،والخبؼحربالعىإلات: دو

، وازجىب  ل عام، واإلاظلم بؼيل خاّؾٍ
ْ
أفغاوظخان، والـىماٌ، والعساق، والظىدان ومرابذ ضد ؤلاوظان بؼي

ر في وىطىفا، وهما خدر في جدون جدلُم دولي، وهما خدر في البىطىت و الهسطً في كلب أوزوبا، وما خد

َدّسِن اللىي اإلاهُمىت طاهًىا، ومً هرا الباب 
ُ
ِبُد أهثر مً هـف ملُىن مىاظً، دون أن ج

ُ
زواهدا؛ خُث أ

ّطىف أهؼف بعض مخاِظسالعىإلاتعلى خُاجىا الُىمُت والدًيُت و الاحخماعُت و الاكخـادًت و الثلافُت،

ّ.وأطاٌ هللا أن ًىفلً فُماحمْعذ وهخْبُذّ

ّ



 

 

 

 

 :مخاطسالعوملت على الجاهب الدًني

طاث لدي الؼعىب اإلاظلمت لـالح الفىساإلاادي  -1 ًيُت، وظْمع اإلالدَّ داث الّدِ
َ
لت اإلاعَخل

َ
خ

ْ
ل

َ
الدؼىًُ وخ

ظفتاإلاادًت الغسبُت مدل العلُدة ؤلاطالمُت، وئضعاف 
ْ
الالدًني الغسبي، أوئخالٌ الفل

ساز مؼاهدة الخُاة الغسبُت، وئبساش شعماء علُدةالىالءوالبراء، والخب والبغض في هللا، وئن اطخم

س أعمالهم وكىتهم وطُعستهم على غحرهم، والاطخمسازفي عسض 
ْ
الؼسق والغسب داخل بُىجىا مع ِذه

ىظس الخاحص الؼعىزي بلىة  -الخمثُلُاث واإلاظلظالث اإلاترحمت والسوماوظُت ضعف ٍو طُخفف ٍو

سسخ هُمىت الغْسب، فمع هثرة اإلاظاض ًلل  .ؤلاخظاض ؤلاطالم، ٍو

ّ

مت و غحراإلاىاطبت، والخحر بما جْلدح  -2 جللُد الىـازي في علُدتهم، وذٌ هباهدظا بىثحر مً عاداتهم اإلادسَّ

في علُدة اإلاظلم وهىالٌعلم؛ واالهدىاء،والدؼبه باليظاء،  ولبع اللالئد و الـلبان، وئكامت ألاعُاد 

ّ.م ومالبظهمالعامت والخاؿت، وهرا واضح ومىدؼس بحن الؼباب في أػياِله

ّ

س الىفس وؤلالخاد؛ خُث ئن هثحًرا مً ػعىب جلً الدٌو الًإمً وهبدي وال ٌعترفىن بعلُدة  -3
ْ

وؼ

لت أو بأخس ًل حعلم السخسوالؼعىذة والىهاهت  ت، فال خسج عىده ماذا وؼسوا أفالًما جدعى بعٍس طماٍو

ّ.التي ًلدمىنها في بعض ألعابهم وكخاِلهم

ّ

ع، وعً التربُت وألاخالق، وئفظاح اإلاجاٌ للىؽم اطدبعادؤلاطالم وئكـاؤه عً ا -4 لخىم والدؼَس

ت َُّ م الغسبُت اإلاظخمدة مً الفلظفتاإلاادًت والعلماهُت البرحماج َُ ّ.واللىاهحن والل

ّ

م والغاًاث ؤلاًماهُت ئلى  -5 َُ غها مً الِل ل اإلاىاطباث الدًيُت ئلى مىاطباث اطتهالهُت، وذلً بخْفَس جدٍى

م الظىق الاطتهالهُت،فعلى طبُل اإلاثاٌ: اطخعاع الخلدم العلمي والخلني الخدًث أن ًدّىٌ  َُ ك



 

 

ى مىاطبت ػهسزمضان  )ػهسالـىم والعبادة واللسآن(، وعُد الفعس خاؿت، مً مىاطبت دًيُت ئل

ّ.اطتهالهُت

ّ

ت الثلافُت ؤلاطالمُت، وئزازة  -6 ا، التي جلىم بمدازبت الُهٍى ًُّ اهدؼسث الجمعُاث ألاهلُت اإلادعىمت غسب

عاث ؤلاطالمُت، وخاؿت في ماًخعلم بالعالكت بحن اإلاسأة والسحل  م والدؼَس
ُ
الؼَبه والؼيىن خٌى الىؽ

خيىماث واإلاجالع البرإلااهُت ئؿداز اللىاهحن وفم وكضاًا اإلاسأةاإلاظلمت، وجعالب بعضهاحهاًزانهاًزاال

عاث ؤلاطالمُت م والدؼَس
ُ
لت بُدُلىق ؤلاوظان، بعًُداعً الىؽ ِ

ّ
ّ.مىازُم ألامم اإلاخددة اإلاخعل

ّ

 :مخاطسالعوملت في الجاهب الاقتصادي

( 55ه بملداز )الظُعسةعلى زؤوض اإلااٌ العسبُت، واطدثمازاتها في الغسب، فالعالم العسبي الري جخفاكم دًىه -7

( ملُازدوالزعام 465ألف دوالز في الدكُلت الىاخدة هىهفظه الري جبلغ حجم اطدثمازاجه في أوزوبا وخدها )

م، فىدُجت عدم الاطخلساز الظُاس ي والاكخـادي والخبعُت 5986( ملُاًزاعام 675م،بعدأن واهذ )5995

 .لغسبُتالىفظُت للغسب؛ جـب هره ألامىاٌ هىان لخدازخظب اإلاىؽىمت ا

ّ

ىُت على اكخـادًاث العالم مً خالٌ اللضاء على ُطلعت وكىة الدولت الىظىُت في  -8 الهُمىت ألامٍس

اإلاجاٌ الاكخـادي؛ بدُث جـبذ الدولت جدذ زخمت ؿىدوق الىلد الدولي، خحن حظخجد ًد اإلاعىهت 

ؼسواث واإلاظاعدة عبر بىابت اللسوض ذاث الؼسوط اإلاجخفت، وخاضعت لظُعسة الاخخيازاث وال

ٌّ ىُت الىبري على اكخـاد الدو ّ.ألامٍس

ّ

،فـ  -  -9 ملُازدًًسا فالعالم ًمخليىن زسوة  358جسهحزالثروة اإلاالُت في ًد كلت مً الىاض أو كلت مً الدٌو

% مً الىاجج العالمي  85% مً دٌو العالم حظخدىذعلى  25جضاهُما ًملىه أهثر مً هـف طيان العالم،و

مخلً طيانها % مً ال84ؤلاحمالي،وعلى  ا؛هىدؼف أّن  .% مً اإلادخساث العاإلاُت85خجازة العاإلاُت، ٍو
ً
%  5159ئذ

ًَ العالم ٌعِؽ فيها  –% مً الخجازةالدولُت  58مً الاطدثمازاإلاباػس،و سفي مىعلت م ـِ % فلغ مً  82جْىَد

ّ.طيان العالم

ّ



 

 

اعلى طُعسةالؼسواث -10 ًُّ ىُت الىالًاث -دٌو  خمع الاكخـادالعالمي: ئن العمالكتعمل  والُابان اإلاخددةألامٍس

عاهُا  وأإلااهُا وفسوظا ع –وبٍس ّ.العمالكت العاإلاُت الؼسواث مً ػسهت مائتي أؿل مً ػسهت 572بُنها  فُما جخىشَّ

ّ

لت العسبُت الثروةاإلاالُت مىازد كىة ضعاف11 ِ
ّ
 اطخثىاؤه جم خُىما هظلعت أهمُخه ئضعاف جم خُث الىفغ؛ في اإلاخمث

ت جخضع التي الظلع مً  واللُىد الضسائب جخفُض مً –بخجازةاإلاعلىماث  أطىة –الخجازةالدولُت  لخٍس

ٌّ مً علُه اإلافسوضت الجمسهُت ىُت  وعلى –الدٌو  هره فماشالذ اإلاظتهلىت، الدو  –زأطها الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ت ض اعخبازالىْفغ واإلاؼخلاث البتروهُماٍو
ُ
سها مً اللُىد الُجمسهُت والضسائب  جسف مً الظلع التي ًجب جدٍس

ّ.الباهؽت التي جفسضها الدٌو اإلاظتهلىت، وبرلً ججِني هره الدٌو ألازباح الهائلت مً وزاء ذلً

ّ

خلدمه 12
ْ
ازجفاع أطعاز اإلاىاد الغرائُت في الدٌو ؤلاطالمُت؛ هدُجت ئلغاء هره الدٌو الدعم اإلاالي الري وان ج

غرائُت، وبظبب الاخخيازواإلاىافظت غحراإلاخيافئت مً الدٌو الىبري، وبظبب كُىد الجىدة وػسوط للظلع ال

ت الدولُت َُّ ت والـىاع فاكُاث الخجازٍَّ ِ
ّ
ّ.اإلاىاؿفاث العاإلاُت التي جفسضها الاج

ّ

ْعس، وذلً بأن جعسح في ألاطىاق طلع مظخىزدة بأطعاز جلل  -13 تؤلاغساق التي جسجبغ بالّظِ َُّ هثحًراعً ؼهىزعمل

طعساإلاثُل في الظىق اإلادلي، أو عً طعساإلاثُل في طىق الدولت اإلاىخجت لهره الظلعت وجـدزها، أواهخفاض 

خمخداولها لفترة شمىُت ّ.طعسالبُع عً طعسجيلفتؤلاهخاج،ٍو

ّ

ّ:مخاطسالعوملت من الجاهب الظياس ي

ت على ألاهؽمت الخاهمت والؼعىب الخ -14 َُّ م في مسهص اللساز فسض الظُعسة الظُاطُت الغسب
ُّ
ابعت لها،والخدى

مت في الظُاطت  ِ
ّ
ت اإلاخَدى َُّ ْىِه َُ ْه ِ

ـّ ىُت واللىي ال الظُاس ي وؿىاعخه في دٌو العالم لخدمت اإلاـالح ألامٍس

ىُت هفظها، على خظاب مـالح الؼعىب وزسواتها الىظىُت واللىمُت و زلافتها ومعخلداتها الدًيُت ّ.ألامٍس

ّ

ها هؽام ًفخذ الخدود أمام  فالعىإلات هؽام ًلفص على15 الدولت والىظً وألامت، واطدبداٌ ؤلاوظاهُت برلً، ئنَّ

دوهاٌ زلافت السأطمالُت 
ً
ل الخىاحص التي جلف خرائل ٍص الؼبياث ؤلاعالمُت، والؼسواث اإلاخعددة الجيظُاث، ٍو



 

 

ن اإلاادًت و الغْصوالفىسي، الري ٌظتهدف جفخِذ وخدةألامت، وئزازة الىعساث العائفُت، وئ
َ
زازة الخسوب والفت

ىدان ّ.داخل الدولت الىاخدة هما في الظُّ

ّ

ئّن العىإلات ال جىخفي بىاكع الخجصئت العسبُتو ؤلاطالمُت آلان، بل جداٌو ئخدار ججصئت داخلُت في ول بلد 16

يظىا جماًما أنهم أمت عسبُتواخدة، ًيخمىن ئلى حامعت ئطالمُت  عسبي أوئطالمي، ختى ًيؼغلىا بأهفظهم ٍو

ّ.خدةوا

ّ

ّ:مخاطسالعوملت في الجاهب الاحتماعي

د زلافت الاطتهالن  –ػُىع الثلافت الاطتهالهُت  -17 ت فاعلت في  –ألن ّالعىإلاتجمّجِ التي اطخخدمذ هأداة كٍى

ه الخلالُد وألاعساف الظائدة في العالم ؤلاطالمي م حؼٍى
َ
ّ.ئظالق ػهىاث الاطتهالن ئلى أكص ى عىان،وِمً ز

ّ

اإلاظلم، وعصله عً كضاًا هىهمىمه ؤلاطالمُت،وئدخاٌ الضعف لدًه، والدؼىًُ في ذحغٍسب ؤلاوظان 18

تها لثلافُت ّ.حمُع كىاعتها لدًيُت،وهٍى

ّ

ئػاعت الجيع و زلافت العىف التي ِمً ػأنها جيؼئت أحُاٌ واملت جإمً بالعىف هأطلىب للخُاة وهؽاهسة 19

ب على ذلً مً اهدؼاز السذًلت
ّ
مت والعىف في اإلاجخمعاث ؤلاطالمُت، وكخل  عادًت و ظبُعُت، وماًترج والجٍس

أوكاث الؼباب بخضُِعها في جىافها ألمىز، وبماٌعىدعلُه بالضسز البالغ في دًىه وأخالكه وطلىهه وخسهخه في 

الخُاة، وحظاهم في هراالجاهب ػبياث الاجـاٌ الخدًثت واللىىاث الفضائُت وبسامجاٌ ئعالهاث والدعاًاث 

ّ.هي مصخىبت بالثلافت الجيظُت الغسبُت التي جخدغ الخُاء واإلاسوءة والىسامت ؤلاوظاهُتللظلع الغسبُت، ّو

ّ

بما جبثه مً أفالم ومظلظالث حيظُت فاضخت  –وللد أزبدذ الدزاطاث الخدًثت خعىزة اللىىاث الفضائُت 

م ؤلاطالمي،  على الىؽام الخعلُمي والخُاة الثلافُتو العالكاث الاحخماعُت وهمغ الخُاة الاكخـادًت –
َ
في العال

ت لـىاعت  هما أزبدذ الدزاطاث الخدًثت أن ػبىت اإلاعلىماث الدولُت )ؤلاهترهذ( أهبر كىة دافعت للعىإلات اإلادٍو

ّ.الجيع



 

 

ّ

ىُت الؼعبُت على 20 ىُت؛ خُث طُعسث الثلافت ألامٍس ت ألامٍس اهدؼاز هىعُت ممحزة مً الثلافت اإلاادًت واإلاعىٍى

ىن زامبى، وطِىما دالاض،هي آلالُاث أذواق البؼس، فأؿبدذ مىط ُم اوغىاء ماًيل حاهظىن،وجلُفٍص

ىُت هي اللغت الظائدة ت ذاث اللىىت ألامٍس ّ.والىماذج الظائدة في مخخلف أهداءالعالم، وأؿبدذ اللغتؤلاهجلحًز

ّ

21َُّّ ىُت في هثحرمً الدٌو ؤلاطالمُت؛ ألنَّ هره الظلع جدمل في ظ اء واإلاىخجاث ألامٍس اجه ازلافت مغاًسة اهدؼازألاٍش

ت على واحهاث اإلادالث والؼسواث، و على اللعب  حسخم زلافاث ألامم اإلاظخىزدة لها، وؼهىز اللغتؤلاهجلحًز

ّ.والهداًا، وعلى مالبع ألاظفاٌ والؼباب

ّ

: وأي خعسخلُلي ًمىً أن يهّدد اإلاظلمحن ئذاػاعذ ْهره اإلاعاعم  كد ًىبري بعض الظرج مً الىاطف ًلٌى

ىُت؟ اءوالخلالُد واإلاىخجاث ألاوزبُت وألامٍس ّ!وألاٍش

خبرن َمً أهذ
ُ
خبْروي ماذا جأول،أ

َ
: أ ّ.والجىاب: هىاإلاثل الفسوس ي اإلاؼهىز الري ًلٌى

ّ

اء، واإلاعاعم، واإلاأوىالث واإلاؼسوباث، وغحرها مً اإلاىخجاث، ججلب معها مفاهُم بلد اإلايؼأ، وكُم  فاألٍش

ً، هىعاداجه ولغخه، وذلً ًىضح الـ ًُّ لت الىزُلت بحن هره اإلاىخجاث وبحن اهفساط ألاطسة، وضعف الخد

مت اإلاىؽمت، وأًًضا فان أي مععم أومخجس مً )اإلاازواث( الغسبُت اإلاؼهىزة  زاث، والجٍس واهدؼاز الىدٌى واإلاخّدِ

د مً ًنهاز أمامه عؼساث اإلاإطظاث الىظىُت الىلُدة، التي الجملً أطباب اإلاىافظت، م –ًلام في بالدها  ا ًٍص مَّ

ت  ىُت كد هخبذ عليها عبازاث باللغت ؤلاهجلحًز اءألاوزبُت وألامٍس معدالث الفلس والبعالت، وللد زبذ أّن َألاٍش

جدخىي على ألفاػ وُحَمل حيظُت مثحرة للؼهىاث، وُمَدّسِهت للغسائص الجيظُت، وأًًضا الدًيُت، جمع اإلاؼاعس 

ت في مجاٌ واإلالدطاث وألاخالق ؤلاطالمُت، وجسوج للثل ت الفىضىٍَّ افت الغسبُت التي جلىم على ؤلاباخُت والخٍس

ّ.العالكاث بحن السحل واإلاسأة

ّ

وللد أدزهذ بعض الدٌو خعىزة آلازاز الثلافُت للعىإلات في بلدانها، ومً هره الدٌو فسوظا، فهرا وشٍسالعدٌ 

: "ئن ؤلاهترهذ بالىضع الخالي ػيل ٌحدًد مً أػ ياٌ الاطخعماز، وئذ اإلاىخدس هف الفسوس ي حان وىبىن ًلٌى

 والثلافت الفسوظُت اللغت لخماًت الىفُلت ؤلاحساءاث ول اجخاذ على فسوس ي ئحماع أطلىب خُاجىا في خعس،وهىان



 

 

يي الخأزحر مً الفسوظُت  ًلدم والري ماهدوهالدش، مععم كُام عازض ػحران حان الفسوس ي السئِع ئن "،بل ألامٍس

ىُت، الىحباث ا ألامٍس
ً
الفسوس ي  وشٍسالثلافت كام هما الفسوس ي، العِؽ بىمغ مىفسًدا ئًفل بسج ًبلى أن ذلً مظىغ

يا في احخماع الُىوظيى باإلاىظًُ مذ  بهجىم كىي على أمٍس
َّ
،وكاٌ: "ئن ًأض حغسب أن جيىن الدٌو التي عل

ت، ودعذ ئلى الثىزة على العغُان، هي التي جداٌو أن جفسض زل افت ػمىلُت الؼعىب كدًزا هبحًرا مً الخٍس

ت، الًدخل ألازاض ي، ولىً ًـادز  الُت اإلاالُت و الفىٍس وخُدة على العالم أحمع، ئن هرا ػيل مً أػياٌ ؤلامبًر

ّ.الضمائس، ومً اهج الخفىحر، واخخالف أهماط العِؽ

ّ

ت في الجاهب الاحتماعي: -22
م
ت ؤلاوظان الفسدًت ئلى أن جـل للمدي الري  ومن مخاطسالعومل أنها جسهص على خٍس

ًً وألاعساف اإلاسعُت، والىؿٌى به ئلى مسخلت العدمُت، وفي النهاًت ًـبذ  ز فُه مً ول كُىد ألاخالق والّدِ ًَخَدسَّ

به بما  ؤلاوظان أطحًرا ليل ماٌعسض علُه مً الؼسواث العاإلاُت الىبري التي حظخغله أطىأ اطخغالٌ، وجالخله

ّ.جيخجه وجسوج له مً طلع اطتهالهُت أو جسفيهُت، الجدع للفسد مجاال ًللخفىحر في ش يء آخسوجـِبه بالخىف

ّ

ت الشخـُت في العالكت الاحخماعُت، وفي عالكت 23 جىَسع الجزعت ألاهاهُت لدي الفسد، وحعمُم مفهىم الخٍس

لسغباث الجيظُت، وجمسد ؤلاوظان على الىؽم السحل باإلاسأة، وهرا بدوزه ًإدي ئلى الدظاهل مع اإلاٌُى وا

وألاخيام الؼسعُت التي جىؽم وجضبغ عالكت السحل باإلاسأة، وهرا بدوزه ًإدي ئلى اهدؼاز ؤلاباخُت والسذائل، 

ّ.والخدلل الخللي، وخدغ الخُاء والىسامت و الفعسة ؤلاوظاهُت

ّ

ثلافت العىإلات زلافت مادًت بدخت، المجاٌ فيها للسوخاه24ُ اث أوالعىاظف الىبُلت، أو اإلاؼاعس ؤلاوظاهُت، ئنها ئهَّ

ً ومؼاعسهم،  ف والخيافل والاهخمام بمـالح وخلىق آلاخٍس
ُ
تهمل العالكاث الاحخماعُت اللائمت على الخعاظ

ت والىؿٌى ئلى ألاهداف بأًت  شجع على الجؼع والاهتهاٍش ا ًجعل مً الشح و البخل فضُلت،َو
ً
فهي حؼيل عاإلا

فت الظائدة في اإلاجخمع وطُلت، دون أدوى ّ.الخفاث ئلى اللُم الؼٍس

ّ

التي جدوز خٌى العالم في ول  –وخاؿتألاكمازالـىاعُت  -ئن ّوطائل العىإلات في مجاٌ ؤلاعالم والاجـاالث  -25

 –لخؽت، وجدظلل ئلى البُىث على وحه ألازض ولها، دون اطدئران، وجلعب بشخـُت ألافساد وألامم حمًُعا 

ً عبادة الجظد، وحؼُع أهىاع الؼروذ، وجدعم كُم الفعسة  جثحرفي بسامجها وأوؼعتها الؼهىاث الجيظُت، وجٍص



 

 

ه أن ًبني  ِ
ّ
ؤلاوظاهُت السفُعت، فخدىاكض برلً مع الىؽام ؤلاطالمي الاحخماعي وألاخالقي الري أزاد ؤلاطالم في ؼل

 عفًُفا؛ حاء في خعاب السئِع بىغ 
ً
عً خاٌ الاجداد اليهىدي اإلاظُحي  –ً الاب -مجخمًعا هؽًُفا، مإمًىا فاضال

أ 2552ًىاًسعام  29في  م: "ومً آلان فـاعًدا ًدم للعالم: جىاٌو الخمس والخدخحن، وممازطتالجيع الظٍى

والؼروذ الجيس ي، بما في ذلً طفاح اللسبى و اللىاط، والخُاهت الصوحُت، والظلب، واللخل، وكُادة الظُازاث 

ّ."م وألاػسظت الخالعُت داخل فىادكهم أوغسف هىمهمبظسعت حىىهُت، ومؼاهدة ألافاّل

هره بعض مخاظس العىإلات التي ًجب على ول مسّب أب و أم ومعلم ومعلمت، وول مً هى مظإوٌ عً زعُخه، 

ظاق لها وهدً الوعلم.
ُ
درز منها؛ ختى ال هلع فيها، أو و  أن ًخعسف عليها، ٍو
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 يا من احمل اسمك بكل فخر

 يا من يرتعش قـلبي لذكرك

أبي  ا البحثذهيك  هلل أهد  أودعتنييا من    

 و علميحكمتي ..........  إلى

 أدبي.............و حلمي  إلى

 .....المستقيم.طريق....  إلى

 طريق..........الهداية  إلى

 األملينبوع الصبر و التفـاؤل و    إلى

 أمي الغالية  كل من في الوجود بعد اهلل و رسوله إلى

 سندي و قوتي و مالذي بعد اهلل  إلى

 أنفسهممن أثروني على    إلى

 من علموني علم الحياة  إلى

 إخوتيمن اظهروا لي ما هو أجمل من الحياة    إلى

 اللحظاتوقت معهم أجمل  إلى من تذ

 من سأفتقدهم ...........و أتمنى أن يفتقدوني  إلى

طالب قسم العلوم االقتصادية دفعة  باهلل    أحببتهم.............و من  باهلل    إخوتيمن جعلهم اهلل    إلى
7102  

 الى كل طالب ذو علم لينير طريق الجهل و يهدم جدران التخلف



 

 رـــــر و تقديــــشك

 

؛فـان لم تستطع فـال  العلماء  فـأحبمتعلما؛فـان لم تستطع  كن عالما.....فـان لم تستطع فكن  "
 ".تبغضهم

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بانجاز هذا البحث ،نحمد اهلل عز و جل على نعمه التي  
أن نخص بأسمى عبارات الشكر و التقدير    إالمن بها علينا فهو العلي القدير .كما ال يسعنا  

 لي من جهد و معرفة طيلة انجاز هذا البحث .  لما قدمهبلقـاسم امحمد    للدكتور

هذا البحث. و نخص  نجاز  كل من أسهم في تقديم يد العون البالشكر الجزيل ل  أتقدمكما  
القـائمين على    األساتذةو  7102بالذكرأساتذتنا الكرام الذين اشرفوا على تكوين دفعة

 لحميد ابن باديس(_جامعة  مستغانم )عبد ا  االقتصاديةكلية العلوم    إدارةعمادة و  

الذين كانوا عونا لي في بحثي هذا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في    إلى
 .طريقي  

إلى من زرعوا التفـاؤل في دربي و قدموا لي المساعدات و التسهيالت و المعلومات فـلهم مني  
 كل الشكر .

لو بدعاء صالح أو توجيه  كما نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أومن بعيد حتى و  
 يسير أو ابتسامة مشجعة .

 واهلل الحمد من قبل و من بعد.

 و شكرا
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 أ
 

 

جحذ الظسوف الظياطيت و الاحخماعيت  ,هظسا ملا شهده الاقخصاد الجصائسي خالى القسن العشسيً           

الخحىى مً الىظام الاشترامي و الرهاب هحى الىظام  أدي به اللجىء ئلى ئصالحاث في الىظام الاقخصادي اي

اهه واحه عدة عقباث و هرا خالى العشسيت الظىداء الري قظذ على مخخلف مإطظاث  ئلا ,السأطمالي

ئل اهه و مع مسوز الىقذ ,مما أدي ئلى ظهىز عدة مشامل منها البطالت  ,الدولت )املإطظاث الاقخصادًت (

الخسوج مً محىتها الظياطيت و الاطخطالع لألمام مً خالى ئجباع ئطتراججيت اطخطاعذ الدولت الجصائسيت 

بحثت في النهىض بالقخصاد الىطني و هرا باطخحدار هيئاث مشسفت على ئوشاء مإطظاث اقخصادًت في 

هخعاا الاقخصادي و الاائلى جحقيق هىع مً ,اااطعذ الجصائس مً خالى املخططاث الخىمىيت شتى املجالث .

عً ألاشمت الاقخصادًت )املاليت,الظياطيت,ألامىيت( التي مسث بها و  خىلدلخدازك الخأخس في الخىميت املذلو 

ذلو لبعث الاطدثماز و الىمى الاقخصادي مً حدًد ,اذ مان هىاك ئحماع حىى طسوزة الاطدثمازاث العامت 

جم وطع مجمىعت مً الهيامل و  لفعاليتها في جحقيق الخىميت الاقخصادًت املخهاملت في ئطاز هره البرامج

اًخعلق بالدشغيل و القظاء على البطالت و الفقس. ألاحهصة التي حظعى ئلى دعم ألاهداف الخىمىيت و خاصت ما

اكشاليـة: لاإطرح -1

افي جحقيق الىمى الاقخصادي؟  هامدي هجاعت ئوشاء   هي هره الهيئاث ؟ و ماما  -      

االاطئلت الخاليت :مً خالى هره الاشهاليت جخفسع 

ا؟ هيئاثماهي هره ال-

اماهى بسهامجها في جحقيق الىمى الاقخصادي ؟-

اماهى الىمى الاقخصادي و أهم  الىظسياث املفظسة له؟-

االىمى الاقخصادي ًسجنص عللى املقىماث البشسيت و املادًت. -

 :ايفرضـلت -2

 التي الفسطياث مً مجمىعت جحدًد ًمنً البحث مىطىع حىىا حظاؤلث مً طسحه جم ما طىء على       

ا:الخالي الىحى على وهي لخخبازها وظعى

االدعم هي العمىد الفقسي للمإطظاث الاقخصادًت. هيئاث -

 املإطظاث الصغيرة و املخىططت هي الىىاة لخحقيق الىمى الاقخصادي . -

 الىمى الاقخصادي ًسجنص على املقىماث البشسيت و املادًت . -
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إ  حدود ايدراس: -3

إ  الجلنب اينظريإ

 فان الصمان ًخص فيما أما للجصائس, الاقخصادي الجاهب جخص الدزاطت فان املظخىي, الىاحيت مً        

 على الفترة لهره اخخيازها جم وقد باليظبت للجاهب الىظسي , 2007 ئلى 1985 طىت مً جمخد الدزاطت فترة

 إلاصالحاث مً طلظلت في ذلو بعد الجصائس وشسوع , 1986 لعام البتروليت ألشمتاب الفترة هره جصامً أطاض

اليت.الدوا الخمىيل مإطظاث بمعيت الاقخصادًت

إامل الجلنب ايتطبـقي  

لىلًت للىمالت الىطىيت للخامين على البطالت  5002الى  5002حدود الدزاطت ماهذ لفترة ممخدة مً      

امظخغاهم.

اا

ا:ايبحث أهمـ:-4

ًندس ي هرا البحث اهميت في الىظس الى الاصالحاث التي قامذ بها الجصائس في مجاى اقخصادها و الى         

الىمى الاقخصادي  اًً وصلذ مىر ذلو الخغيير في هيهلها الاقخصادي للنهىض بالقخصاد الىطني و جحقيق 

الىمالتها.مً خالى البرامج الخىمىيت  ,

ا

إمنهجـ: ايبحث -5

 الفسطياث صحت اخخباز و البحث ئشهاليت على إلاحابت و املىطىع حىاهب بمخخلف تإلاحاط قصد       

 ئلى الدزاطت مىطىع جفنيو خالى مً ًظهس الخحليل فجاهب , الخحليلي الىصفي املىهج على وعخمد طىف

 هيهلت , الحدًثت محدداجه و الاقخصادي للىمى الىظسيت الجىاهب مً مل ئلى أي , ألاطاطيت مهىهاجه

 بين السبط , الاقخصادي الىمى لخحقيق دولت مل اهخهجتها التي الظياطاث مخخلف و  الجصائس اقخصادًاث

 املساحع على الاعخماد في فيخجلى الىصف حاهب أما و , للبحث النهائيت الغاًت ًخدم بما العىاصس هره مخخلف

ا. للمىطىع املشهلت املفاهيم ملخخلف لمصدز إلاحصائيت الخقازيس و املنخبيت

 

إصعوبلت ايبحث -6

 عدم وحىد مساحع مافيت ملىطىع الدزاطت . -

 صعىبت الحصىى على املعطياث في التربص الري احسيىاه . -
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ت  
 

اوحىد اخخالف في الاحصائياث . -

إخط: ايبحث   -7

االى جقظيم العمل وفق مىهجيت جخمثل في كجىاوى في دزاطت هرا املىطىع 

االجاهب الىظسي ًخهىن مً فصلين

اشاء املإطظاث الاقخصادًت و بسهامجها .و.الاوى ًخحدر عً الهيئاث املشسفت على ا      

ااما الفصل الثاوي ًخحدر عً الىمى الاقخصادي بصفت عامت .      

الجاهب الخطبيقي في فصل واحد ًبرش فيه  دزاطت قياطيت  عً ومالت مً الىمالث التي جقىم على اوشاء 

اجقييم بسهامجها مً خالى الخحليل لبعع املعطياث  . املإطظاث الاقخصادًت و 

ا

ا

ا

ا
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 :الفصل  جمهيــــــد

هىان حهامل  ؤضبذ,و بظلً  1989شهض مؿلو الدؿهُىاث ػواٌ الخىحه الاشتراوي بهض ضضوع صؾخىع            

و خىٌ حضًض  مو الاؾدثماع الخاص ًخمحز نلى اكخطاص الؿىق و كض شهضث هظه اإلاغخلت الثاهُت مً الدشَغ

ٌهُض لللؿام  ؤفماؾدثماع اللؿام كىاهحن و مغاؾُم هىدشف مً زاللها ؾي ضفدت اإلااض ي و الخىحه هدى 

,ولم  1990ت الخاص صوعه الخلُلي في الخُاة الاكخطاصًت , زاضت بهض ضضوع كاهىن الىلض و اللغع ؾى

نلى الؿُاؾت  ؤزغثنً ؾابلتها خُث شهضث جؿىعاث اكخطاصًت ناإلاُت  ؤهمُت بإكلجىً هضه الفترة 

اإلاىكمت الهاإلاُت  وبوشاءانهُاع الىكام الاشتراوي بلُاصة الاجداص الؿىفُاحي , ؤهمهافي الجؼاثغ مً الاكخطاصًت 

غ الخجاعة  هفؿها في وغهُت ,لخجض الجؼاثغ  الخاعحُتللخجاعة و بضاًت الخدضر نً الهىإلات و غغوعة جدٍغ

غ همىطج  ضهبتاكخطاصًت  هىمىطج جىمىي  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت.وهىا قهغث فىغة غغوعة جؿٍى

ملت في الخدضًاث الاكخطاصًت الهاإلاُت الاكخطاصًت و جدلُم جىمُت شا ألاػمتمهم ٌؿانضها نلى جسؿي 

عي و الخىكُمي الظي ٌؿانض نلى صنم ؤلاؾاع وغو  بلىؾهذ الجؼاثغ  ألاهضافالجضًضة.ولخدلُم هظه  الدشَغ

غ و حؿُحر  بوشاء,  ًىمىا هظا . بلى 1990مىظ بضاًت  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت,جؿٍى

 خالل الدسعيىاث ملخىسطتاملؤسساث الصغيرة و اهيئاث دعم املبحث ألاول : 

اإلااؾؿاث الطغحرة و جؿىعا ملخىقا في مجاٌ الاهخمام بلؿام  1990مىظ بضاًت  ألازحرةجمحزث الفترة         

هظا الخدٌى خطل مو ضضوع  بن.و  1992وػاعة مسخطت بهظا اللؿام ؾىت  بوشاء.زاضت بهض  اإلاخىؾؿت

 حضًضة. هةؾتراججُتكاهىن الىلض و اللغع ,و بضاًت جبني فىغة اكخطاص الؿىق 

 مفهىمــــــــــهااملطلب ألاول:

 :البيئت الدشسيعيت و بداًت الخحىل الاكخصادي -1

خخمُت  ؤضبذالتي واهذ حهغفها الجؼاثغ كغعث الاهخلاٌ هدى اكخطاص الؿىق الظي  ألاػمتجفاكم  ؤمام            

م  ؤلاؾاع فلامذ الخيىمت بىغو البض منها , عي الجضًض الظي ًمهض الؿٍغ صزٌى الاكخطاص الجؼاثغي  ؤمامالدشَغ

ل 14الطاصع في  90/10مغخلت زاهُت جسخلف نً ؾابلتها .لهظا حاء اللاهىن عكم  واإلاخػمً  1990.1 افٍغ

 :ؤهمها ألاهضاف مً مجمىنت لُدلممجمىنت الىطىص اللاهىهُت لخىكُم الىلض و اللغع.  

 اإلاغهؼي  ؤلاكخطاص ميان الؿىق  بكخطاص بخالٌ -

 .الشغل مىاضب جغكُت -

                                                           
و راججُت بغهى هىع الهضي , بدث خٌى مياهت اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت في الجؼاثغ , اإلالضم مً ؾغف اإلاغهؼ الهغبي الضًملغاؾي للضعاؾاث الاؾت 1

 .2017فبفغي  06و نلُه ًىم لاؾ 19الؿُاؾُت و الاكخطاصًت  ص
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غ -  .الخاعحُت الخجاعة و الطغف ؤؾهاع جدٍغ

ت البىىن بؾخلاللُت هظا و -  اإلاغهؼي  البىً و الخجاٍع

الخاص  الاؾدثماع  مشيلت ؤًػااهه نالج  بال بالجاهب اإلاالي  ؤهثر هظا اللاهىن اهخم  ؤنونلى الغغم مً         

غ الاؾدثماع  مبضؤهظا اللاهىن نلى  ؤهضفي الجؼاثغ . فلض  ألاحىبي الشغاهت  ؤشياٌهما شجو حمُو  ألاحىبيجدٍغ

اناث غحر اإلادخىغة مً ؾغف الضولت الاؾدثماع في حمُو اللؿ ألاحىبياإلااٌ  لغؤؽصون جمُحز ,هما ًمىً 

ت  .و مً زالٌ هظا الخالي حصجُو الشغاهت اإلاالُتفي الجؼاثغ و ب ألاحىبُتالبىىن  بوشاءضغاخت.هما هظ نلى خٍغ

حضًض كاثم نلى  مبضؤالجؼاثغ هُتها في الخسلي نهاثُا نً ؾُاؾتها اإلاهاصًت لالؾدثماع الخاص ,وقهىع  ؤزبدذ

ت و اإلاؿاواة في اإلا  الخىمُت الاكخطاصًت. الخدلُمهاملت بحن اإلااؾؿاث الهمىمُت و الخاضت الخٍغ

و  ألاهضافجدلُم هفـ  بلىى الاكخطاصًت التي حؿع ؤلاضالخاثوكض ضاخب هظا اللاهىن مجمىنت مً        

مؿالب  بماالجؼاثغي و الخدضًاث الاكخطاصًت الخضًثت, و زاضت بهض عغىر الجؼاثغ ُُف الاكخطاص هي جى

هجض زىضطت اللؿام الهمىمي وىؾُلت  ؤهم هظه ؤلاضالخاث.ومً بحن  1994الطىضوق الىلض الضولي ؾىت 

للخغلب نلى ازخالالث الخىاػن و جدلُم مهضالث ملبىلت للىمى الاكخطاصي و كض وغهذ كُض الخىفُظ ؾىت 

كخطاصًت الهمىمُت غحر هؼ اإلااؾؿاث الااإلاخهلم بسىضطت ب 22/95غثاس ي عكم مً زالٌ اإلاغؾىم ال 1995

ل ,و كض بضا جىفُظ البرهامج  اباإلااصة الغابهت  ؤلاؾتراججُت نملُت  ؤن بالبمؿانضة البىً الضولي . 1996ٍغ

الاحخمانُت و  ألاؾغافهدُجت لهضم اهدشاع الىعي لضي  ؤزغ جؼاٌ حشهض حهثرا بهض  الخىضطت في الجؼاثغ ال

هُت  باإلغافتالى ًىمىا هظا ,طت جباؾا مؿاع الخىض بلى ؤصيالاكخطاصًت مما  الى هظا شهضث اإلاغخلت اؾغ حشَغ

 :ؤهىانها ؤهمهاالاكخطاصي و صنم الاؾدثماع الخاص بشتى  ؤلاضالحمهمت في مجاٌ 

عي عكم - جدضًض الىكام الظي ًؿبم نلى  بلى,و يهضف  1993 ؤهخىبغ 05الطاصع في  93/12اإلاغؾىم الدشَغ

الؿلو و  بةهخاجالاكخطاصًت الخاضت  حىبُت التي جىجؼ غمً ألاوشؿتألا الاؾدثماعاث الىؾىُت الخاضت و 

عي بماشخظ  آلي ؤوفغونها  ؤو الخضماث غحر اإلاسططت للضولت  هظ نلى  مهىىي ضغاخت بمىحب هظ حشَغ

 الىوالت الىؾىُت لتركُت و مخابهت الاؾدثماع. بوشاءغغوعة 

غ الاؾدثماع وبمىحبه  خضصث مباصت .2001اوث 12الطاصع في 01/03الغثاس ي عكم  ألامغ - واإلاخهلم بخؿٍى

ت الاؾدثماع في الجؼاثغ وؤؾالُب غ الاؾدثماعؤوشئذ بمىحبه الىوا.حصجُو وخٍغ  .لت الىؾىُت لخؿٍى
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واإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلااؾؿاث  2001صٌؿمبر12الطاصع في  01/18_ ضضوع اللاهىن عكم 

 .1الطغحرة واإلاخىؾؿت

هاث  لو-  بوشاء, زاضت بهض  جىفحر الجى اإلاالثم لالؾدثماع الخاص بلىمً زاللها الجؼاثغ  ذجؤهظه الدشَغ

م   : ماؾؿاث ضغحرة ومخىؾؿت هضعحها فُما ًلي بوشاءهُئاث لضنم الاؾدثماع الخاص نً ؾٍغ

 : (ANSEJ)لت الىطىيت لدعم والدشغيل الشباب كاالى  -2

,وكض  1996صٌؿمبر 8اإلااعر في  29/96لت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم للض ؤوشئذ هظه الىوا                 

خىلى الىػٍغ اإلايلف بالدشغُل اإلاخابهت الهملُت لجمُو  بشغافلت جدذ وغهذ الىوا عثِـ الخيىمت , ٍو

ت الىواوشاؾاث  مهكم الاؾدشاعاث اإلاىجؼة نً  بن بما, لت التي جخمخو باالؾخلاللُت اإلاالُت والصخطُت اإلاهىٍى

م هظه الىوا  MICRO ENTREPRISE))2اإلااؾؿاث اإلاطغغة  ؤؾاؾالت جمثل ؾٍغ

ل لضنم وكض ؾبلذ الىوا        اإلااؾؿاث  بوشاءلت الىؾىُت لضنم وحشغُل الشباب زالزت ضُغ مً الخمٍى

 اإلاطغغة.

ل مشغونه : الخمىيل الراحي_  لت مً باليامل , وطلً باللجىء الى الىوا ًلىم اإلاؿدثمغ في هظه الخالت بخمٍى

بُت.  احل الخطٌى نلى اإلاؼاًا الػٍغ

لت الجؼء ء مً جيلفت الاؾدثماع وجخدمل الىواجؼشغوم بوفي هظه الخالت ٌؿاهم ضاخب اإلا : الخمىيل الثاوي_

ل بضون فاثضة ألازغ   .في شيل كغع ؾٍى

م ول مً اإلاؿدثمغ هفؿه, الىوالت والبىـ وفي هظه ال : الثالثي الخمىيل_  ل اإلاشغوم نً ؾٍغ طُغت ًخم جمٍى

 جيلفت الاؾدثماع, مىؾىه وؾبُهخه. : ل ؾغف نلى زالزت مهاًحرخُث جخىكف مؿاهمت و

كذ اإلااؾؿاث زاضت اإلاطغغة في الى الهضًض مً  بوشاءلت الفػل في اإلاؿانضة نلى لهظه الىوا وانوكض       

ت ؤلاحغاءاثجمحزث ببـء  ؤنها بالص اكخطاصي . واهذ حهاوي الجؼاثغ مً عوى  , ونضم مخابهت فتراث  ؤلاصاٍع

و مما  ً ,  بلى ؤصيالخجؿُض والدشغُل للمشاَع هخج نً طلً  بماالهضًض مً الخجاوػاث مً ؾغف اإلاؿدثمٍغ

الا ان بغهامج لت.جدلُله هظه الىواُلي الظي اؾخؿانذ خلُلُت جبحن حجم الهمالت الخل ؤعكامنضم وحىص 

                                                           
عي عكم  1 ضة الغؾمُت ,اإلاخػمً اللاه  2001صٌؿمبر  12ااإلااعر في  18-01مغؾىم حشَغ ىن الخىحُهي لتركُت اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت , الجٍغ

ش  77للجمهىعٍت الهضص   ..2017فُفغي 06.اؾلو نلُه ًىم 5ص 2001صٌؿمبر  15الطاصعة بخاٍع

2
 ,ًخػمً اوشاء الىوالت الىؾىُت لضنم و حشغُل الشباب 1996صٌؿمبر 8اإلااعر في  29/96مغؾىم جىفُظي  عكم  
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اصة الاؾدثماعاث,طلً لخلم الثروة ومىاضب  جىؾُض الىمى الاكخطاصي اصي بالىوالت الى ضخ مبلغ مالي مهخبر لٍؼ

 الهمل والجضٌو الخالي ًىضح طلً.

 2010-2001ع مىاضب الهمل مً  جىػَو اإلابالغ اإلاالُت و جؿى (  :   1-1) الجضٌو عكم 

اثمبلغ الاسدثماز   عدد املشازيع املؤهلت عدد مىاصب العمل 
 اللطاع الاكخصادي

 الخدماث 6226 118747 1086856

 الخجازة 2 15500 37514

 الىلل 39563 227821 1008984

 الصحت 566 12508 55188

 السياحت 485 41275 339862

 الصىاعت 7209 244225 2598459

 الاجصاالث 5 3616 204964

ألاشغال العمىميت  1597 28933 95831

 والبىاء

 املجمىع 67808 940832 672876

 

ل للنهىع باإلااؾؿاث الطغحرة  ANSEJابدار اإلااجمغ الضولي خٌى جلُُم هخاثج  اإلاطضع:    ماعؽ  12و11ًىمي  1حامهت ؾؿُف –مً خُث الخمٍى

2013 

      ٌ و التي جضنمها الىوااعة بحن ًدخل الطض الطىانتان كؿام  هالخل مً زالٌ الجضو لت مً خُث اإلاشاَع

 زم ًلي مباشغة كؿام الفالخت بهض كؿام البىاء و الاشغاٌ الهمىمُت , حجم الاؾدثماعاث و هظا مىاضب الهمل 

 ,فالىلل الخ.....

  : ؤهمهاالاًجابُت نلى الاكخطاص الىؾني  آلازاع لت الىؾىُت لضنم وحشغُل الشباب الهضًض مً للىوا هما          

ً, ا_ إلاؿاهمت في اللػاء نلى مشيلت البؿالت, و اطا بهث عوح اإلاباصعة والاؾدثماع لضي ضغاع اإلاؿدثمٍغ

 ومؿانضة الشباب نلى اإلاؿاهمت في جىمُت الاكخطاص الىؾني بطفت مباشغة.

الاكخطاصًحن, وصعها   _ اإلاؿاهمت في اؾترحام البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت الازغي لىقُفتها اوؾُـ بحن الانىان

ت.  في الهملُاث الاؾدثماٍع
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_اإلاؿاهمت في زلم وؿُج اكخطاصي مهم ًغجىؼ نلى اإلااؾؿاث اإلاطغغة. ومىه فخذ افاق هدى جؿىعها الى 

 ماؾؿاث ضغحرة ومخىؾؿت.

  : لت فانها جمحزث اًػا بمجمىنت مً الىلاثظ والؿلبُاث اهمهاًجابُاث التي خللها الىواوبغغم مً الا       

ت الوشاء اإلااؾؿاث اإلاطغغة بؿٌى اإلاضة وػٍاصة جيلفت الاؾدثماع مما ازغ ؾلبا نلى  _جمحزث الاحغاءاث الاصاٍع

و التي اهذ جتراوح مابحن  شهغا, زاضت فُما ًخهلم بفترة صعاؾت حضوي اإلاشغوم مً  18و08فترة جىفُظ اإلاشاَع

  ؾغف البىىن.

ت لالؾدثماع كبل وؤزىاء  _غهف ً زاضت في اإلاجاٌ جىفحر اإلاهلىماث الػغوٍع اإلاؿانضة الخلىُت للمؿدثمٍغ

 اهؿالق اإلاشغوم.

و في حمُو اإلاغاخل مما شيل ناثلا ؤمام جىفحر بُاهاث اخطاثُت حهىـ  _ غُاب جام إلاخابهت الخىفُظ اإلاشاَع

و اإلاىفظة في ا  تها.شغل التي وفغ لىاكو ونضص مىاضب الالهضص الصخُذ للمشاَع

ً مً زالٌ اوشاء هُئت لضنم اوشاء اإلااؾؿاث اإلاطغغة, الظًً لم ه      ما جم الاهخمام بطغاع اإلاؿدثمٍغ

لت الخىمُت الاحخمانُت ووالضنم حشغُل الشباب, جخمثل هظه الهُئت في  الىوالتجخىفغ فيهم الشغوؽ التي جؿلبها 

ADS  غ مىذ اللغوع والتي حهمل نلى اإلاطغغة لدصجُو وجىثُف اليؿُج الطىاعي وبالخالي الهمل نلى جؿٍى

 1.جىفحر مىاضب شغل حضًضة

 :  ANDIلت الىطىيت لدعم وجطىيس الاسدثماز الىكا -3

 2001ؤوث  20اإلااعر في  03-01ألامغ الغثاس ي عكم  مً 21لت بملخض ى اإلااصة للض ؤوشئذ هظه الىوا             

غ الاؾدثماع  ت الاؾدثماع ف و2 واإلاخهلم بخؿٍى ي الجؼاثغ, وكض ؤوشئذ بمىحبه خضص مباصت وألؾالُب حصجُو وخٍغ

ؼ الىوا مً كاهىن  07التي ؤوشئذ وفلا إلاا هطذ نلُه اإلااصة  APSIلت الىؾىُت لتركُت ومخابهت الاؾدثماع لخهٍى

 : بلى اللُام باإلاهام الخالُت الىوالت. وحؿعى هظه 1995واهؿالق في ماعؽ  1993الاؾدثماعاث لؿىت 

غها و مخابهاتها.  -  غمان جغكُت الاؾدثماعاث اإلادلُت وألاحىبُت وجؿٍى

ً اإلال - ههمومؿانضتهم لخجؿُض  وبنالمهممحن ُمحن وغحر اإلالُاؾخلباٌ اإلاؿدثمٍغ ت.  مشاَع  الاؾدثماٍع

م الشبان ا إلوشاءاللاهىهُت  ؤلاحغاءاثاإلاؿانضة نلى مغوهت  -  لىخُض.اإلااؾؿاث نً ؾٍغ

                                                           
 . 23الهضي , مغحو ؾابم طهغه صبغهى هىع   1

 
  ..2017فُفغي 10.اؾلو نلُه ًىم  2001ؤوث  20اإلااعر في  03-01ألامغ الغثاس ي عكم  2
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ً.والخإهض مىذ اإلاؼاًا اإلاغجبؿت باالؾدثماع.  -  مً الاخترام الالتزاماث التي حههض بها اإلاؿدثمٍغ

 حؿحر ضىضوق صنم الاؾدثماع. -

ً و     غ اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت. وحصجُو عوح اإلاباصعة لضي اإلاؿدثمٍغ ل هظه اإلاهام هضفها جغكُت وجؿٍى

ت ؤلاحغاءاثمً زالٌ حؿهُل  التي  جخمحز بها كىاهحن الاؾدثماع الؿابلت زاضت اإلاخهللت بالفترة التي  ؤلاصاٍع

 APSI.1لت الؿابلت ًىما في الىوا 60اهذ حؿخغغق ووالتي ًىما,  30حؿخغغكها نملُت صعاؾت اإلالفاث واإلالضعة ب 

و و مىاضب الشغل و اإلابالغ اإلاالُت لـلىوالت الىؾىُت لخؿ  2-1الجضٌو عكم )  غ الاشدثماع مً( :نضص اإلاشاَع  ٍى

2002-2012 

  % عدد المشاريع  السىىاث 
القيمة المالية 

   مليون دينار 
مناصب 

 %  الشغل 

2002 443 1%  67 839 3%  24092 8%  

2003 1369 4%  235 944 9%  20533 7%  

2004 767 2%  200 706 8%  16446 5%  

2005 777 2%  115639 5%  17581 6%  

2006 1990 6%  319 513  13%  30463 10%  

2007 4092 13%  351165 14%  51345 17%  

2008 6375 20%  670528 26%  51812 17%  

2009 7013 22%  229017 9%  30425 10%  

2010 3670 11%  122521 5%  23462 8%  

2011 3628 11%  156729 6%  24806 8%  

2012 1880 6%  77240 3%  8150 3%  

 32004 المجموع
 

2 546 841 
 

299115   
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و ملابل نضص مىاضب الشغل اي ان 2-1هالخل مً زالٌ الجضٌو عكم )        ( اهه هىان جؿىع في نضص اإلاشاَع

و البض وان هىان زلم في مىاضب الهمل صون ان هيس ى الغالف اإلاالي . اصة في زلم اإلاشاَع  ولما واهذ الٍؼ

ت  ًت لللػاء نلى البؿالت اإلااؾؿاث الاكخطاص بوشاءاهمُت هبحرة فُما ًسظ  ؤنؿذاي الخيىمت الجؼاثٍغ

 ختى حؿخؿُو النهىع باالكخطاص الىؾني . ألامىاٌخُث صخغث ول ما لضيها مً 

                                                           
 .24بغهى هىع الهضي , مغحو ؾابم طهغه ص 1
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غ الاؾدثماع, بما فيها جلً اإلاطغح خُث          و الاؾدثماع اإلاطغح بها لضي الىوالت الىؾىُت لخؿٍى سجلذ مشاَع

 .خؿبما نلمخه وؤج لضي هظه الىوالت 2014بالشغاهت مو ألاحاهب اعجفانا في  بها

ملُاع صج ملابل ما كُمخه  2.192مشغوم مسجل لضي الىوالت زالٌ الؿىت اإلااغُت  9.904وبلغذ كُمت اٌ 

 .% مً خُث اللُمت27ع73مسجلت بظلً اعجفانا ب  2013مشغوم في  8.895ملُاع صج جسظ  1.716

و و مىاضب الشغل و اإلابالغ اإلاالُت لـلى  3-1 الجضٌو عكم ) غ الاشدثماع خؿب اليشاؽ( :نضص اإلاشاَع  والت الىؾىُت لخؿٍى

قطاع 
 النشلط

عدد  
 المشاريع

% 
القيمة بالمليون 

 دينار
% 

مناصب 
 الشغل

% 

 %15 46079 %9 233667 %58 18697 النقل

البناء، 
األشغال 

العمومية و 
 الهيدروليك

5900 18% 226627 9% 100991 34% 

 %35 103660 %62 1569597 %11 3445 الصناعة

 %12 35147 %13 328947 %9 2844 الخدمات

 %2 5139 %1 23657 %2 491 الفالحة

 %2 4582 %1 25711 %1 430 الصحة

 %1 3517 %5 135595 %1 195 السياحة  

 %0 0 %0 3040 %0 2 التجارة

 %100 299115 %100 2546840 %100 32004 المجموع
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          ٌ ليل اللؿاناث مً خُث وؿبت  هالخل مً زالٌ الجضٌو اناله ان كؿام الطىانت هى اإلاخطضع الاو

و و هظا مىاضب الهمل . ل ,نضص اإلاشاَع  الخمٍى

و الجضًضة اؾخدضار          غل مدخمل مىطب ش 148.943مىطب شغل ملابل  151.000وجخػمً اإلاشاَع

و اإلاطغخت في  1 .2013   في اإلاشاَع

و الاؾدثماع اإلاطغح بها بالشغاهت مو الاحاهب  105% لخدطل 61ع54فلض اعجفو نضصها ب  وفُما ًخهلم بمشاَع

 .ملُاع صج 170مشغوم بلُمت 

                                                           
1
ت    .2017ماي  15ًىم    www.radioalgerie.dzالطانت الجؼاثٍغ
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و الاؾدثماع مو ألاحاهب-وكض لىخل هظا الاعجفام  والظي  2014زاضت زالٌ الؿضاس ي الثاوي مً  -في مشاَع

 .مشغونا 82سجل 

م مىطىعي ؤن هظ          غ الاؾدثماع نبض الىٍغ ا الاعجفام "ًاهض وانخبر اإلاضًغ الهام للىوالت الىؾىُت لخؿٍى

ت ً ألاحاهب بالؿىق الجؼاثٍغ  ."ججضص اهخمام اإلاؿدثمٍغ

ش  2001, بدؿبه, ؤخؿً ؾىت في مجاٌ الاؾدثماعاث اإلاطغخت وهظا مىظ ؾىت 2014وحهخبر ؾىت        جاٍع

غ الاؾدثماع في الجؼاثغ  .وغو خحز الخضمت الىكام اإلاخهلم بخؿٍى

و ؤو كُمتها ؤو مً خُث "ول اإلااشغاث  ؤنونلم اإلاؿاوٌ كاثال      في جؿىع واضح ؾىاءا مً خُث نضص اإلاشاَع

 2.نضص مىاضب الشغل اإلاؿخدضزت

لُت, اإلاغهؼ ألاٌو مً خُث  ثالاؾدثماعاوجطضع كؿام الطىانت الظي , جغجىؼ        فُه ؤؾاؾا في الفغوم الخدٍى

ؤي  2014ملُاع صج في  1.507بلُمت  مشغوم 1.845وهإهبر مؿخدضر إلاىاضب الشغل ب  اللُمت اإلاالُت

% 47ع27مىطب شغل ) 71.362% مً اإلابلغ ؤلاحمالي لالؾدثماعاث اإلاطغخت مو بمياهُت اؾخدضار 68ع75

 .(مً اإلاىاضب اإلاغجلبت

و الاؾدثماع اإلابرمت مو ألاحاهب خُث ؤنها جغجىؼ في اللؿام الطىاعي ب سجل هفـ الاججاه لضي مشاَع  74َو

و بالشغاهت( بلُمت % مً ا70ع5مشغوم ) %( مىػنت ؤؾاؾا نلى فغوم الخضًض 91ع45ملُاع صج ) 156إلاشاَع

ت والطىاناث الغظاثُت ومىاص البىاء  .والطلب والطىانت اإلاُياهُىُت والىهغباثُت وهظا الىُمُاٍو

سجل جىحه ملخىف لالؾدثماعاث بالشغاهت هدى مىاؾم الهػاب الهلُا والجىىب   .َو

و اإلاسجلت لضي الىوالت          ونلى الهمىم فةن ابغػ الفغوم الطىانُت التي جىحهذ هدىها مجمل اإلاشاَع

غ الاؾدثماع جخمثل في الطىاناث الغظاثُت بيؿبت  و الطىانُت اإلاطغح  26الىؾىُت لخؿٍى % مً مجمل اإلاشاَع

ت والىهغباثُت بيؿبت %( وضىانت الخضًض والطلب والطىانت اإلاُياهُى22ُع4بها مخبىنت بمىاص البىاء )

ت بيؿبت 17ع13  1.   .%15ع72% والطىانت الىُمُاٍو

                                                           
2
ت هفـ اإلاغحو الؿالا     بم.اطانت الجؼاثٍغ

 
ت هفـ اإلاغحو الؿلبم. 1  الاطانت الجؼاثٍغ
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وجكهغ هظه الىخاثج بدؿب مىطىعي "التزاما هدى الفغوم الطىانُت في بؾاع بعاصة الضولت الهاصفت بلى         

غ اليشاؾاث الطىانُت وجىشف نً ؤؾىاق هامت ًجب اؾخغاللها في ؤوشؿت مسخلفت ؾىاء في  و وجؿٍى جىَى

لُت ؤو الغظاثُت ؤو الطىاناث الاؾخسغاحُت ؤوكؿاناث ؤزغي   ."الطىاناث الخدٍى

و  ًغحو و          : الى مجمىنت مً ألاؾباب ؤهمهاهظا الخؿىع في نضص اإلاشاَع

_ الامخُاػاث الجىاثُت اإلامىىخت  التي ًىظ نليها اللاهىن الجضًض, زاضت فُما ًخهلم بةلغاء ؤلانفاء مً 

 .TAPوالغؾم نلى اليشاؽ اإلانهي  IBSالػغاثب نلى ؤعباح الشغواث  

ذ باالؾدثماعاث .التي ٌهخبرها اإلاؿدثمغ مجخفت زالٌ  _وغو بهؼ الاحغاءاث  ملفاث الخطٍغ

و بضنىي انها ال حشاعن في زلم الثروة وجىفحر مىاضب الشغل زاضت في كؿام  _اكطاء الهضًض مً اإلاشاَع

و غحر اللابلت للخإهُل )  (. non éligibleالخضماث خُث وغهذ كاثمت للمشاَع

 .هضاث في خاالث الخىؾو في اإلاشغومخىاء م_وكف مىذ الامخُاػاث اإلاخهللت باك

 : CNIاملجلس الىطني لإلسدثماز -4

اث  03-01الظي ؤوشإ بإمغ اللاهىن          غ ؤلاؾدثماع, خُث ًلترح الاؾتراجُجُاث و ؤولٍى و هضفه جغكُت جؿٍى

الألػمت لدصجُو و ؤلاؾدثماعاث, جىُُف ؤعباح الاؾدثماعاث في خاٌ حغُحر الشغوؽ الهلمُت, و حمُو اإلاهاًحر 

غ هكام الاؾدثماعاث, هما ؤهه ًدضص مجمىم اإلاحزاهُت التي جدذ جطغف ضىضوق صنم ؤلاؾدثماع, و هظا  جؿٍى

اإلاجلـ جدذ عثاؾت عثِـ الخيىمت, و ًخيىن مً وػاعة اإلاالُت, الخجاعة, الجماناث اإلادلُت, الىػٍغ اإلايلف 

 .ANDI   2باإلضالح اإلاالي و ألاماهت جدذ عكابت 

            :وشازة املؤسساث الصغيرة واملخىسطت والصىاعاث الخلليدًت-5

باإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت, زم  وػاعة مىخضب ميلفت 1991عا مً ؾىت للض ؤوشإث الجؼاثغ انخبا       

ؿاث وطلً مً احل جغكُت اإلااؾ1993مً ؾىت  ابخضاءااإلااؾؿاث والطىاناث واإلاخىؾؿت  جدىلذ الى وػاعة

 : الطغحرة واإلاخىؾؿت هي ميلفت بـ

 .جىمُت اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت وجغكُتها  - 

                                                           
–امت ؾهام شيهاوي ,  ؤ.ؾاعق خمٌى  مضازلت في بؾاع اإلالخلى الضولي حٌى اؾتراجُجُت الخيىمت في اللػاء نلى البؿالت و جدلُم الخىمُت اإلاؿخض 2

ت  اًام  .15/01/2017حامهت اإلاؿُلت الاؾالم ًىم 2011هىفمبر  15.16 جلُُم بغامج صنم اإلااؾؿاث الطغحرة الجؼاثٍغ
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غ اإلااؾؿاث الطغحرة -  .جلضًم الخىافؼ والضنم الالػم لخؿٍى

 .اإلاؿاهمت في اًجاص الخلٌى للؿام اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت  -

ً في هظا اللؿام. ُتألاؾاؾالالػمت وجلضًم اإلاهلىماث  ؤلاخطاثُتاليشغاث  بنضاص-  للمؿدثمٍغ

 وججؿُض بغهامج الخإهُل الاكخطاصي للماؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت.جبني ؾُاؾت التركُت لللؿام  -

غ اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتجم غم كؿام الطىاناث  الخللُضًت لىػاعة  2002وفي ؾىت  - ,  وهظا لخؿٍى

 اإلاطغغة.الطىاناث الخللُضًت  ؤحؼء مً اإلااؾؿاث 

 :الىكالت الىطىيت لتركيت الصىاعاث الصغيرة و املخىسطت-6

جم اوشاء هظه الىوالت بمؿاهمت  مً بغهامج الامم اإلاخدضة للخىمُت و مىكمت الامم اإلاخدضة للخىمُت              

غ اإلايلف الطىانُت ,وحهخبر هظه الىوالت خؿب اللاهىن الظي ًىكمها و ٌؿحرها ههُئت جيشـ جدذ وضاًت الىػٍ

 و هظا في اؾاع: 1بالطىانت الطغحرة و اإلاخىؾؿت 

 اهجاػ صعاؾاث نامت الكتراح مداوع الخىمُت لخضنُم اللؿام الطىاعي.-

 اوشاء بىً اإلاهلىماث الطىانُت لطالح الخىمُت و جغكُت اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت.-

 الضولي و الىؾني . جغكُت الخهامل الطىاعي -

و الطىانت الطغحرة و اإلاخىؾؿت .اهجاػ ججهحزاث -  الاؾخلباٌ مشا َع

 :(promexجصائسي لتركيت الخجازة الخازجيت )الدًىان ال-7

الضًىان الجؼاثغي لتركُت   في نملُت الخطضًغ,اوص ئ اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتفي اؾاع حصجُو صوع    

 .مهامه الغثِؿُت هي:1996اهخىبغ  01الطاصع في  96/234الخجاعة الخاعحُت ,بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي لغكم 

ت.- غ اؾتراججُت جغكُت الخجاعة الخاعحُت,و جؿبُم الؿُاؾاث الىؾىُت في اإلاباصالث الخجاٍع  اإلاشاعهت في جؿٍى

اث زاعج اإلادغوكاث ,و هظا عضض و جدلُل الاوغام الهُيلُت لالؾىاق جيشُـ بغامج الضنم و جغكُت الطاصع -

 الضولُت بهضف حؿهُل جطضًغ اإلاىخىحاث الىؾىُت.

                                                           
1
 .27بغهى هىع الهضي , مغحو ؾابم طهغه ص 

 



ـــــ ـــــــــــــــالفصـل ألاول ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ هيئاث و بسامج دعم املؤسساث الصغيرة و املخىسطتـــــــــ  

 
11 

في مجاٌ الخجاعة  اوشاء بىً للمهؿُاث اإلاخهللت بمجاٌ اإلاباصالث الخاعحُت,و اللُام بالضعاؾاث الاؾتراججُت-

 الضولُت.

غ اإلااؾؿاث  بوشاءث لضنم و ول هظه الهُئا بوشاء بن           ًبحن  ,. و اإلاخىؾؿتالطغحرة ة,اإلاطغغ و جؿٍى

خو به هظا اللؿام غمً الؿلؿت الاكخطاصًت للجؼاثغ مو بضاًت الدؿهُيُاث مضي الاهخمام الظي اضبذ ًخم

ي مغخلت حضًضة للنهىع باالكخطاص الىؾني و الغفو مً كضعجه الخىافؿُت نلى اإلاؿخىي الضول بضاًت .مما ٌهني

م ججىُض وافت الؿاكاث اإلاخاخت لخىفحر حى مالثم لالؾدثماع اإلادلي و الاحىبي زاعج كؿام اإلادغوكاث.  1نً ؾٍغ

 :CNACالصىدوق الىطني للخامين على البطالت -8

حهمل نلى "جسفُف" آلازاع الاحخمانُت اإلاخهاكبت الىاحمت نً  1994ؾىت  ؤوشاهى هُئت نمىمُت              

ذ الهماٌ ألاحغاء في اللؿام الاكخطاصي وفلا إلاسؿـ الخهضًل الهُىلي نغف الطىضوق الىؾني للخإمحن  ,حؿٍغ

في مؿاعه ّنضة مغاخل مسطّطت للخىفل باإلاهام الجضًضة اإلاسّىلت مً ؾغف الؿلؿاث  )ص.و.ث.ب(نً البؿالت

 الهمىمُت.

 : إلاطاز العام

مً ؾغف الؿلؿاث الهمىمُت واإلاىغؾت إلاداعبت البؿالت والتهمِش,  في بؾاع البرامج اإلاسخلفت اإلاباصع بها        

ٌهمل الطىضوق الىؾني للخإمحن نً البؿالت نلى حؿُحر حهاػ صنم بخضار اليشاؾاث لفاثضة البؿالحن ؤصخاب 

و البالغحن ما بحن   2ؾىت, باإلغافت بلى مهامه ألاضلُت بهىىان الخإمحن نً البؿالت. 50و  30اإلاشاَع

 :ANGEMق الىطني للدسيير اللسض املصغس الصىدو -9

ٌهخبر اللغع اإلاطغغ بمثابت ؤصاة إلاداعبت الهشاشت خُث ؾمذ لفئت ألاشخاص اإلادغومحن مً                 

جدؿحن قغوف مهِشتهم, و هظا مً زالٌ اؾخدضار ؤوشؿتهم الخاضت التي جمىنهم مً الخطٌى نلى 

 اإلاضازُل.

الىجاح  –في ضُغخه الؿابلت –بال اهه لم ٌهغف   1999ألٌو مغة في الجؼاثغ ؾىت قهغ اللغع اإلاطغغ          

و و  الظي واهذ جخىزاه الؿلؿاث الهمىمُت مىه, بؿبب غهف نملُت اإلاغافلت ؤزىاء مغاخل بهػاج اإلاشاَع

 مخابهت اهجاػها.

                                                           
 .27بغهى هىع الهضي , مغحو ؾابم طهغه ص1

www.cnav.dz2   2017ماعؽ01اؾلو ًىم. 

http://www.cnav.dz2/
http://www.cnav.dz2/
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غىم " ججغبت اللغع خٌى مى  2002وكض جبحن طلً زالٌ اإلالخلى الضولي الظي هكم في صٌؿمبر             

اإلاطغغ في الجؼاثغ ", وبىاء نلى الخىضُاث اإلالضمت زالٌ هظا الخجمو, الظي غم نضصا مهخبرا مً الخبراء في 

ل اإلاطغغ , جم بوشاء الىوالت الىؾىُت لدؿُحر اللغع اإلاطغغ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -04مجاٌ الخمٍى

 3.اإلاهضٌ  2004حاهفي  22اإلااعر في  14

 ب الثاوي: أهدافـــــــهااملطل

هخلاٌ مً حاء لخخمُت الا  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت  إلوشاءنمت هظه الهُئاث الضا بوشاء بن           

 هضفها هى:الىكام الاشتراوي الى الىكام الغاؾمالي 

 ل اإلاشترن) اإلااؾؿت ماٌ عؤؽ في اإلاؿاهمت  (.الخمٍى

 لت كغوع مىذ و وهمـ جخماش ى وبشغوؽ اإلاضي ؾٍى  اإلامىلت. اإلاشاَع

 الجضًضة. اإلاخؿلباث مو وجىُُـفها اإلااؾؿاث جؿهـحر  نملُاث صنم 

 اإلاباصعاث. ؤصخاب الشباب ؾغف مً اليشاؾاث زلم حصجُو 

 الشباب. حشغُل جغكُت بلى الغامُت وؤلاحغاءاث ألاشياٌ ول حصجُو 

 . اخالٌ اكخطاص الؿىق ميان الاكخطاص اإلاغهؼي 

 .جغكُت مىاضب الشغل 

 -غ اؾهاع الطغف و الخجاعة الخاعحُت.ج  دٍغ

 -ت و البىً اإلاغهؼي ا  .اؾخلاللُت البىىن الخجاٍع

 : جخيلف باإلاهام الخالُت فةنهاوان  الهضف الغثِس ي مً بوشائها ًضزل في بؾاع ؾُاؾت الدشغُل              

ت زاضت اإلاطغغة. _جضنُم ههم الاؾدثماٍع و في جؿبُم مشاَع  وجلضًم الاؾدشاعة ومغاكبت الشباب طوي اإلاشاَع

عي والخىكُمي اإلاخهللت  _وغو جدذ جطغف الشباب افت اإلاهلىماث طاث الؿابو الاكخطاصي. الخلني . الدشَغ

 بمماعؾت وشاؾاتهم.

م الط و نً ؾٍغ ل بهؼ اإلاشاَع بىاؾؿت كغوع بضون   ANSEJىضوق الىؾني لضنم و حشغُل الشباب_جمٍى

 فىاثض.

                                                           
.2017ماعؽ  01اؾلو ًىم  WWW.AMGEM.DZ3 
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و التي حؿخهمل جىىىلىحُت حضًضة او طاث كُمت نالُت مً نالوة زاضت ال  _حؿخفُض بطفت اؾخثىاثُت اإلاشاَع

 مً جيلفذ اإلاشغوم. %10جخجاوػ 

 املؤسساث الصغيرة و املخىسطت:بسامج دعم و جطىيس  املبحث الثاوي :

 حعسيـــــفألاول :املطلب 

في قل الخدضًاث التي ًفغغها الىكام الاكخطاصي الهالمي الجضًض و ما جمحزه مً جدىالث في الهضًض مً        

مهمت لخدلبم الخىمُت بشليها الاكخطاصي و  هألُت اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتاإلاجاالث ,اضبدذ 

ا لخىفحر مىاضب الهمل .و هظا ما ازبدخه ,و طلً بانخباعها كؿانا مىخجا للثروة و 1الاحخماعي  فػاءا خٍُى

غ الاكخطاص الهالمي اإلاهاضغ , خُث اضبدذ الضعاؾاث الخضً ت ؤي اكخطاص الا و حهخمض ثت اإلاخهللت بخؿٍى خٍغ

خضًم مً في جدلُم جؿىع احخماعي و اكخطاصي مؿ اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتنلى الضوع الظي جلهبه 

مؼج بحن الىمى الاكخطاصي و زلم مىاضب الشغل , في خحن ان جؿبُم  نلى زالٌ كضعاتها الهاثلت

و التي جخؿلب ماٌ مىثف ًاصي الى اهسفاع مؿخمغ في الُض الهاملت.  الخىىىلىحُاث الػضمت و اهجاػ اإلاشاَع

غ اليؿُج الاهخاجي مً زالٌ       م الىمى اضبدذ حؿعى لخؿٍى  و الجؼاثغ هغحرها مً الضٌو الؿاثغة في ؾٍغ

التي اضبدذ حهخبر همىطحا الاناصة جاهُل الاكخطاص الىؾني و  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتجاهُل و جغكُت 

الهالُت للخجاعة و جؿبُم جىُُفه مو ملخػُاث الهىإلات .زاضت و اهىا في مغخلت جدػحر لالهػمام الى اإلاىكمت 

,و بالخالي البض مً وغو بغامج و اؾتراججُاث  2005مو بضاًت ؾبخمبر   ألاوعوبيبىى نلض الشغاهت مو الاجداص 

غ جىافؿُت  لخإهُلمىاؾبت  غ و  الاكخطاصًت اإلااؾؿاثو جؿٍى ت و  جإهُلالىؾىُت مً زالٌ جؿٍى اإلاىاعص البشٍغ

ل و غغوعة جغكُت الىخىج الىؾني الى غ الُاث الخمٍى ت ,و هظا جؿٍى مؿخىي  جىمُت اإلاهغفت الخلىُت و الدؿُحًر

ٌؿانضه نلى الطمىص امام الخدضي الظي ؾخفغغه الخغحراث الاكخطاصًت ,زاضت و ان اإلاىخىج الىؾني ًخمحز 

 باعجفام الخيالُف و نضم كضعجه نلى اإلاىافؿت الضولُت.

ؿت الاكخطاص الهالمي الجضًض ,جػمً البلاء و الاؾخمغاع      و في اؾاع البدث نً مىكو حضًض غمً زٍغ

م وػاع و للمىخىج الجؼ  ت الى و الطىاناث الخللُضً اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتاثغي ,حؿعى الجؼاثغ نً ؾٍغ

جيىن هفُلت باخضار الضًىامُىُت اإلاؿلىبت لضفو عجلت هظا  لهظا اللؿام وغو اؾتراججُت نمل و جىحُه

مو الخدىالث الاكخطاصًت  هحزماث فهالت و واكهُت كابلت للخىفُظ و مىُفت.فهي جداٌو جبني الُاث و مُيا اللؿام 

اإلاخثل في  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتالغاهىت .لهظا باصعث الىػاعة بؿغح مشغوم اؾتراججُت حضًضة لخىمُت 

الظي ٌهخبر الاؾاع اإلاغحعي لىغو ؤي اؾتراججُت  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتاللاهىن الخىحُهي لتركُت 

 للنهىع بهظا اللؿام .
                                                           

شيهاوي ,  أ.طازق حمىل  مداخلت في إطاز امللخلى الدولي جىل استراجيجيت الحكىمت في اللضاء على البطالت و جحليم الخىميت أ.سهام   1

 .15/01/2017جامعت املسيلت الاطالع ًىم 2011هىفمبر  15.16جلييم بسامج دعم املؤسساث الصغيرة الجصائسيت  اًام –املسخدامت 
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 يهي لتركيت املؤسساث الصغيرة و املخىسطت :اللاهىن الخىج-1

عي  ؤلاؾاع  2001صٌؿمبر  12الطاصع في  18-01ًمثل اللاهىن الخىحُهي عكم           ٌ الدشَغ الظي يهخم  ألاو

غ  لت مباشغة بتركُت و جؿٍى في الجؼاثغ و مما الشً فُه ًترحم هظا  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتبؿٍغ

ت  ت الىؾىُتاللاهىن اللىانت اللٍى في جىثُف اليؿُج اإلااؾؿاحي و الطىاعي الظي  لضي الؿُاؾاث الخىمٍى

ل و بالخالي جدلُم الاؾخلغاع الاكخطاصي و الاحخماعي .فلام ٌهٌى نلُه في بوشاء الثروة و جىفحر مىاضب الهم

ا هظا , و لُػو خضا للجضٌ اللاثم خى  ؤهمُتم ص م إلاا ًىدؿبه هظا الجاهب مً  ـبىغو حهٍغف مدضص لل

غ اللؿام خُث بىظ نلى غغوعة :ؤلاؾتراججُت اإلا ؤصواثاإلاىغىم .هما اهه ًدضص   ؿخلبلُت لخؿٍى

غ مىكىمت - م  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتالاكخطاصي خٌى  ؤلانالمجؿٍى  مغاهؼ الدؿهُل . بوشاءنً ؾٍغ

م - بىً للمهلىماث زاص بهظا اللؿام ًخماش ى و الخىىىلىحُاث  جإؾِـجىفحر هكام مهلىماث مالثم نً ؾٍغ

 اإلاهلىماجُت الخضًثت .

 ماؾؿاث حضًضة . بوشاءو الخلني للمؿانضة نلى  جدؿحن اإلادُـ الاكخطاصي , اإلاالي-

عي و غهذ الىػاعة مشغوم جىمُت  ؤلاؾاع و في ؾبُل جؿبُم هظا    مو  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتالدشَغ

لدشمل هظه  ناة الخدىالث اإلاغجلبت نلى اإلاضي اإلاخىؾـ و البهُض في قل الاهفخاح الاكخطاصيمداولت مغا

 الؿتراججُت اعبهت مداوع عثِؿُت :

دُـ اللاهىوي و اإلاالي , و ت لللؿام مً زالٌ صعاؾت واكو اإلاجىاولذ في اإلادىع الاٌو حصخُظ الىغهُت الخالُ-

 .في الجؼاثغ الطغحرة و اإلاخىؾؿتاإلااؾؿاث حهغكل جؿىع  مسخلف الهىاثم التي

البؿالت  جسفُف ؤهمها,  ؤلاؾتراججُتمً وعاء وغو هظه  ألاهضافثاوي فخىاولذ فُه الخُاعاث و اما اإلادىع ال-

 6ما ال ًلل نً  بؿاكت اؾدُهاب 2020ؾىت  ؤفاقماؾؿت نلى  ؤلف 600 بوشاءمً زالٌ انخماص ؾُاؾت 

 بهحن الانخباع  ألازظمالًحن مىطب نمل, مو 

الهاإلاُت, وطلً للخللُل مً  ألاؾىاقلضزٌى  بنضاصهاوجدضًض الخىافؿُت بغغع  وؤلاهخاحُتنامل الىىنُت 

 مساؾغ الاهضماج الاكخطاصي.

الؿابلت كامذ بىغو الىؾاثل الىفُلت بضنم وجىمُت كؿام ول م ص م نلى مسخلف  ألاهضاف_ ولخدلُم 

ل وجإهألاضهضة  ألاصواثُل اإلااؾؿاث مً زالٌ وغو جضابحر الضنم اإلاالي واؾخسضام , زاضت في مجاٌ جمٍى

ً وبنضاصالخضًثت في مجاٌ الدؿُحر,   .ؤلاصاعةومؿحري اإلااؾؿاث الهدؿاب زلافت وهفاءة  إلؾاعاث بغامج جيٍى

إلاا لها مً  ألاحىبُتالبض مً الاؾخفاصة مً الخهاون الخاعجي وحصجُو الشغاهت  ؤلاؾتراجُجُتهظه  وإلهجاح_ 

 اوهياؾاث اًجابُت نلى اإلااؾؿاث الىؾىُت.

 :مساكص الدسهيل واملشاجل  إوشاء-2

و , هما            واإلاؿانضة  لإلنالمحهخبر فػاءا  حهخبر هظه اإلاغاهؼ ههُئاث اؾخلباٌ,ومغاكبت لخاملي اإلاشاَع

 ,  ألانماٌججمو هظه اإلاغاهؼ ول عحاٌ إلاسخلف اليشاؾاث 
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ت , مغاهؼ البدث ومياجب الضعاؾاث والاؾدشاعة فهي حؿعى الى جىحُه اإلاغه ؤلاصاعاث اإلااؾؿاث هدى الاهضماج ٍؼ

م جىفحر صعؾاث اؾتراجُجُت وجىكص الىؾني نً في الاكخطا ُمُت خٌى الاؾىاق اإلادلُت والىؾىُت, هما ؾٍغ

ل  م. وجلىم بضنم اللؿا اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت لوحؿانض نلى حؿهُل نملُت جمٍى  : م نً ؾٍغ

_اإلاغافلت والضنم زالٌ نملُت اهجاػ اإلاشغوم مو جلُمُم الازؿاع في مجاٌ الىفاءة اإلاهىُت ومهغفت الاؾىاق 

ت. هما جلىم اواللى  ت, اإلاالُت والخىىىلىحُا اإلاخاخت.بالخهٍغف باإلاىاعص البهحن الؿاٍع  شٍغ

غ اللضعاث الخىافؿُت ووشغ الخىىىلىحُا الجضًضة وجلضًم الاؾدشاعاث في مجاٌ الدؿُحر اإلااعص  _صنم جؿٍى

ؿحره مضًغ. ضًغ مغاهؼ الدؿهُل مجلـ جىحُه ومغاكبت َو م والخىىىلىحُا والابخياع ٍو ت والدؿٍى  البشٍغ

ل والىضٌى الى اخؿً هىنُت- ت , هما حؿعى  اناصة جىكُم اإلااؾؿتومؿانضة نلى الخطٌى نلى الخمٍى ججاٍع

 الى جدؿحن الىىنُت والخىُف مو اإلالاًِـ الضولت.

حن اإلادلي - جلىم بانضاص صعاؾاث اؾتراجُجُت , وحمو مهلىماث زاضت بإؾىاق الفغوم اإلاخاخت نلى اإلاؿخٍى

ً.’ والضولي  مو مهالجت اإلاهؿُاث بيل فالم و وغهها جدذ جطغف اإلاؿدثمٍغ

 ٍغها في مجاٌ الخىىىلىحُا الخضًثت._صنم اوشاء وجىؾُو اإلااؾؿاث وجؿى 

مغهؼ حؿهُل في مىاؾم مسخلفت مىذ الىؾً لُخم اوشاء الباقي في  14وفي هظا الاؾاع وغهذ زؿت الوشاء 

مغاخل ؤزغي. والى هخابت هظه الؿؿىع فان هظا اإلاشغوم الًؼاٌ في ؾىع الاهجاػ.ولالشاعة فان هظه اإلاغاهؼ 

 م اوشائها في هفـ اإلايان .حهمل باإلاىاػاة مو اإلاشاجل التي ًخ

الخضًثت اليشإة, خُث جىفغ لها مجمىنت مً  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتحهخبر اإلاشاجل هُئاث اؾخلباٌ -

ت لالهؿالق في اليشاؽ مثل جىفحر مدالث ماكخت, جىفحر زضماث ومؿانضاث في مسخلف  الخضماث الػغوٍع

 , وباجالي حهخبر  اإلاجاالث وباالؾهاع ؤكل مما هي نلُه في الاؾىاق

اإلاشاجل وىؾـ اكخطاصي مدلي ًىفغ وافت الخضماث الاكخطاصًت واإلاالُت للماؾؿاث الخضًثت اليشاة , ومً 

  : بحن اهم اهضافها

و.  _ اؾخلباٌ واخخػان ومغافلت اإلااؾؿاث الخضًثت اليشاة إلاضة مهُىت وهظا اصخاب اإلاشاَع

شاة التي ال جمىنها امياهُتها اإلاالُت جىفغ اإلادالث اإلاالثمت _حؿُحر واًجاص اإلادالث للماؾؿاث الخضًثت اإلاي

 لليشاؽ.

_جلضًم الاعشاصاث الخاضت والاؾدشاعاث في اإلاُضان اللاهىوي واإلاداؾبي والخجاعي واإلاالي واإلاؿانضة نلى 

ب اإلاخهلم بمباصت وجلىُاث الدؿُحر زالٌ مغخلت اهػاج اإلاشغوم وجخيىن اإلاشخلت مً مجلـ اصاعة  الخضٍع

و  ومضًغ  وهظا الحل غمان هجاح هظه اإلااؾؿاث في اإلاغخلت الاولى لبضاًت اليشاؽ وجلضع ولجىت انخماص اإلاشاَع

ؾىىاث في ؤغلب الاخُان. وفي هظا الاؾاع حؿخهض الىػاعة لفخذ مجمىنت مً 3هظه اإلاضة مً الؿيخحن الى 

غ هظا اللؿا  م. اإلاشاجل جغافم مغاهؼ الدؿهُل مً ؤحل حصجُو جغكُت وجؿٍى
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 :ضمان اللسوض للمؤسساث الصغيرة واملخىسطت . صىدوق -3

جخمحز اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت نً اإلااؾؿاث الىبحرة باهسفاع عؤؾمالها ومدضوصًت الػماهاث        

ل هظا الىىم مً اإلااؾؿاث , ولخل هظه  بلىالظي ؤصي بالبىىن  ألامغ زاضت الهُيُت منها.  الهؼوف نً جمٍى

مُياهحزماث مالُت مخىىنت مً غمنها ضىضوق غمان اللغوع ,  بةصزاٌاإلاشيلت كامذ الهضًض مً الضٌو 

والظي هى نباعة نً ماؾؿت مالُت جازظ نلى ناجلها مساؾغ نضم حؿضًض اللغوع البىىُت مً ؾغف 

 غؾت في الطىضوق .اإلاىس اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿت

غ          ضىضوق الػمان الخابو  بوشاء جم  الجؼاثغ في  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتوفي اؾاع صنم جؿٍى

. اط 2002الطاصع في هىفمبر  373-02بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتلىػاعة 

واإلاخمثل في  اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتمشيل حهاوي مىه  ٌهخبر اٌو اصاة مالُت مخسططت إلاهالجت اهم

ت للخطٌى نلى اللغوع البىىُت , هما ًىضعج غمً الفهالُت الاكخطاصًت والاؾخسضام  الػماهاث الػغوٍع

ل صوع الضٌو مً ماهدت لالمىاٌ الى ألامثل غامىت لللغوع خُث ًلىم بمىذ  للمىاعص الهمىمُت وطلً بخدٍى

  : الػماهاث لليشاؾاث الخالُت

اوشاء اإلااؾؿاث , نمالُاث الخىؾُو وججضًض الخجهحزاث باإلاىاػاة مو طلً ًجب ان جيىن اإلااؾؿت كض 

ت ًػمً هظا الطىضوق اللغوع  بلى باإلغافتلللغوع البىىُت .  ألاهلُتاؾخىفذ مهاًحر  اللغوع الاؾدثماٍع

ت.  الدؿُحًر

 :1( MEDA 1) 1 .بسهامج ميدا-4

حهغف الؿاخت الاكخطاصًت في الجؼاثغ زالٌ الدؿهُيُاث جؿىعاث حض مهمت , زاضت فُما ًخهلم         

بي والظي ؾخيىن له ض الشغاهت مو الاجداص الاعو لهاإلاُت للخجاعة , وجؿبُم بىىص نلباالهكمام الى اإلاىكمت ا

تىي اإلااؾؿاث ت نلى مؿخاوهياؾاث ملخىق الاوهياؾاث مً اإلااؾؿاث  , جسخلف هظه الاكخطاصًت الجؼاثٍغ

ث جمىً االزغي خؿب الىغهُت الخىافؿُت ليل منها , ولهظا مً الػغوعي جضزل الضولت مً زالٌ وغو الُ

ت التي ؾخىاحهها وفي هظا الاؾاع نلض  اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت مً الطمىص في وحه اإلاىافؿت اللٍى

ت وطلً تهضف الى عفو اللضعة الخىا 1999ت اص الاعوبي اجفاكُالجؼاثغ مو الاجد فؿُت للماؾؿاث الجؼاثٍغ

 62.5الاكخطاصي , والطمىص امام اإلااؾؿاث الاوعوبُت خُث زطظ مبلغ ًفىق  للمشاعهت اهثر في الىمى 

واإلابلغ ملُىن مىه ممىلت مً ؾغف الاجداص الاوعوبي ,  57اوعو هغالف مالي لخؿبُم هظا البرهامج /ملُىن 

 هي:لهظا البرهامج جؼاثغ واإلاهام الغثِؿُت اإلاخبلى جخدمله ال

_جإهُل وجدؿحن كضعاث اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت لالهضماج والدؿاًغ مو الخؿىع اإلافغوع نليها لالهخلاٌ 

 الى اكخطاص البؿىق. 

                                                           
1   MEDA 1  متوسطية(.-االروويب للتمويل )شراكة اورواالحتاد برنامج 
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 جدؿحن مؿخىي الدؿُحر والاصاعة في اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت.-

 حؿهُل الىضٌى او الخطٌى نلى اإلاهلىمت اإلاهىُت لغئوؾاء اإلااؾؿاث واإلاخهاملحن الاكخطاصًحن والخىاص.-

 _اإلاؿاهمت في جىفحر الاخخُاحاث اإلاالُت للماؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت. 

جخمثل وقُفت هظا البرهامج في حصخُظ الىغهُت اإلاالُت والخىافؿُت للماؾؿاث لالهخلاٌ الى نملُاث _

ت ,الخدىم في جيالُف الاهخاج ,  : إهُل في اإلاُاصًً الخالُتالخ م , الاصاعة والخىكُم اصاعة اإلااعص البشٍغ الدؿٍى

بُت وحشحر ؤلاخطاثُاث بلى غاًت  غ الىكام اإلاداؾبي ومغاكبت الدؿُحر , مً زالٌ احغاء صوعاث جضٍع  15جؿٍى

ماؾؿت 290لخإهُل , بِىما اؾخفاصة ومخىؾؿت صزلذ في بغهامج ا ماؾؿت ضغحرة  386ؤهه  2005فُفغي 

بُت .  126ؤزغي مً نملُاث الخإهُل ,هما جم نلض   صوعة جضٍع

هما ؤنلً وػٍغ اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت والطىاناث الخللُضًت, مطؿفى بً باصة, ؤٌو ؤمـ,        

" ؾُضزل خحز 2"مُضا ألاوعوبي الخاص بخإهُل اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت -ؤن بغهامج الخهاون الجؼاثغي 

وجىظ الاجفاكُت التي وكهذ بحن الجؼاثغ والاجداص   1 •2009الخىفُظ ابخضاء مً ؤٌو حاهفي مً الؿىت اللاصمت 

ملُىن ؤوعو  40ماؾؿت ضغحرة ومخىؾؿت بمؿاهمت هظا ألازحر بـ  500ألاوعوبي في ماعؽ اإلااض ي نلى جإهُل 

ت بـ  وهظا مؿاهمت مً ؾغف اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت هفؿها بلُمت  مالًحن ؤوعو  3والضولت الجؼاثٍغ

خؿب الؿُض بً باصة في عصه نلى ؾااٌ ألخض ؤنػاء مجلـ ألامت خٌى  -ويهضف هظا الاجفاق    •ملُىن ؤوعو

ؼ مياؾب البرهامج ألاٌو الخاص بضنم  -حهىص الضولت في مجاٌ جإهُل اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت  بلى حهٍؼ

" هما ٌؿعى بلى جِؿحر مهمت هظه اإلااؾؿاث في انخماص الخلُِـ 1اث الطغحرة واإلاخىؾؿت "مُضا اإلااؾؿ

ىؿىي البرهامج نلى جإهُل اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت    •وبصعاج جىىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٌ الخضًثت ٍو

ـ الضنم اإلااؾؿاحي للمىكماث اإلامثلت للماؾؿاث الطغ حرة واإلاخىؾؿت واإلاغاهؼ وبعؾاء مؿاع الجىصة وجىَغ

وؤهض في طاث ؤلاؾاع ؤن هظا البرهامج بلى حاهب البرامج ألازغي    •الخلىُت لخإؾحر هظا الطىف مً اإلااؾؿاث

ؼ الخىافؿُت بحن اإلااؾؿاث   "1)"مُضا  والبرهامج الىؾني لخإهُل اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت( ٌؿعى الى حهٍؼ

وفي    •خخمُت إلاىاحهت جدضًاث الاهفخاح الظي ٌهِشه الاكخطاص الىؾني"الطغحرة واإلاخىؾؿت الىؾىُت وىنها "

ماؾؿت ضغحرة جىفغ ما   293 946خضًثه نً اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ, ؤوضح ؤنها بلغذ 

ا 10ؤلف مىطب شغل, ماهضا في طاث الطضص ؤن هظا الهضص ًىمى بمهضٌ  100ًلاعب  وبهض    •% ؾىٍى

اللؿام في الجؼاثغ التي حهىص بلى ؤوازغ الثماهُيُاث, ؤهض الىػٍغ نلى غغوعة الخفىحر في آلُاث  الخظهحر بيشإة

غ الاكخطاص الىؾني زاعج  حضًضة ومخجضصة لخىَغـ زُاع اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت هبضًل لخؿٍى

 •اإلادغوكاث

                                                           
ش 1 ضة الفجغ بخاٍع  .12/05/2017اؾلو ًىم  07/08/2008حٍغ
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غبتها في الاهضماج في البرهامج ماؾؿت ضغحرة ومخىؾؿت ؤفصخذ نً ع  700هما ؤنلً بً باصة ؤن خىالي         

مشحرا ؤن الىوالت الىؾىُت • الىؾني لخإهُل اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت الظي ؤؾللخه الىػاعة الؿىت اإلااغُت

غ اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت ؤبغمذ بلى غاًت نهاًت حىان اإلااض ي نلىصا للخإهُل مو خىالي   247لخؿٍى

وؤوضح اإلاخدضر ؤهه بهض ؾىت مً اهؿالكه "ؤنؿى    •مؿاع الدصخُظماؾؿت في  20ماؾؿت وعافلذ خىالي 

هظا البرهامج هخاثج حض مصجهت" صانُا اإلااؾؿاث اإلاهىُت "باؾخغالٌ وافت كضعاتها مً ؤحل الخطٌى نلى 

هما صنا ؤًػا الى    •مىخىحاث مطاصق نليها مً شإنها ؤن جىافـ ؤخؿً اإلاىخىحاث وجػمً جغكُت الطاصعاث"

في هظا البرهامج بانخباع ؤنها حشيل ؤهم كؿام   سغاؽ ؤوؾو مً ؾغف اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿتغغوعة "اه

 ."مدضر إلاىاضب الشغل والثرواث

 جىشيع املؤسساث املسخفيدة من بسهامج ميدا حسب اللطاعاث الاكخصادًت(:  :1-1م   )  الشكل زك

 

 

 .36بغهى هىع الهضي , مغحو ؾابم طهغه ص اإلاطضع:

 

هالخل مً زالٌ الشيل جىىم اللؿاناث الاكخطاصًت اإلاؿخفُضة مً بغهامج الخإهُل , لُدخل كؿام           

لُه كؿام مىاص البىاء . الا ان هظه الىخاثج جبلى غحر وافُت ملاعهت  الؼعانُت الطىاناث الغظاثُت اإلاغجبت الاولى ٍو

الفترة اإلالضعة بسمـ ؾىىاث اطا وان مً وهظا  لخؿبُم البرهامج, ملُىن اوعو  62.5مو الغالف اإلاالي اإلاسطظ

 اإلامىً جدلُم هخاثج ؤهبر وهظا ماًضٌ نلى هلظ الخبرة في مجاٌ عئوؽ الامىاٌ .
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 الصناعات الميكابيكية صناعة الجلود و االحذية

 الصناعات االلكترونية  الصناعات المختلفة 

 الصناعات الكيماوية و الصيداالنية  صناعة مواد البناء
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 :البىزصت الجصائسيت للمىاولت والشساكت  -5

ت للمىاولت والشغاهت مغهؼا لخلضًم اإلاهلىماث الخلىُت والطىانُت وبىً          حهخبر البىعضت الجؼاثٍغ

. فهي حمهُت طاث  1للمهلىماث , هما حهخبر وؾُلت جىكُم نغوع وؾلباث اإلاىاولت ) اإلالاولت مً الباؾً(

  : مهامها 1991غغع غحر مغبذ جم اوشائها 

تؿاكت الخلُلُت للماؾؿاث اخطاء ال-  للمىاولت انالم وجىحُه اإلااؾؿاث في هظا اإلاجاٌ . الجؼاثٍغ

 احغاء الهالكاث بحن نغوع وؾلباث اإلاىاولت و الاشتران نلى اإلاؿخىي الىؾني والضولي.-

 _ حصجُو الاؾخهماٌ الامثل لللضعاث الاهخاحُت التي جمخاػ بها الطىاناث اإلادلُت.

هظه البىعضت لدصجُو اإلالاولت مً الباؾً , التي حؿانض نلى زلم ماؾؿاث ضغحرة  للض جم اوشاء      

     ومخىؾؿت مخسططت ومخىىنت , حؿلهم في جىفحر مىاضب نمل .  

غ وجغكُت كؿام اإلااؾؿاث الطغحرة  باالغافت الى           بغهامج الؿابم الظهغ والتي جبىتها الجؼاثغ بهضف جؿٍى

واإلاخىؾؿت , جىحض الهضًض مً البرامج الازغي كُض الخىفُظ حؿعى لخدلُم هفـ الاهضاف , منها ما هى مدلي 

ؿت الهدشاع  طاء الضكُم الهدشاع نبر التراب الىؾني مً ؤحل الاخ اإلااؾؿاث الطغحرة و اإلاخىؾؿتواوشاء زٍغ

هظه اإلااؾؿاث وبالخالي الخدىم في فغص الاؾدثماع وجىحيهها . هما جىحض بغامج ؤزغي بالشغاهت مو الضٌو 

في مجاٌ صنم اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت مثل  ألازحرةؤحىبُت مً ؤحل الاؾخفاصة مً ججاعب هظه 

ت  الاجفاكُت ً اإلااؾؿاث والطىاناث الطغحرةوال ؤلاعشاصلخؿبُم مشغوم  ألاإلااهُتالجؼاثٍغ واإلاخىؾؿت  خيٍى

PME /ConForm لبىً الهالمي وبالخطىص مو الشغهت اإلاال.اما مو ا( ُت الضولُتSFI جم انضاص بغهامج حهاون )

لُاجلني مو بغهامج شماٌ  و وغو خحز الخىفُظ لباعومتر اإلااؾؿاث الطغحرة  إلنضاصلخىمُت اإلااؾؿاث  بفٍغ

 صاعؾاث بنضاصالخغحراث التي جؿغؤ نلى وغهُتها وؾخضزل هظا البرهامج ؤًػا في  واإلاخىؾؿت كطض مخابهت

 .اكخطاصًت لفغوم اليشاؽ 

 

 

                                                           
 .36بسهى هىز الهدي , مسجع سابم ذكسه ص 1
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 :. املجلس الىطني الاسدشازي لتركيت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت-6

 ؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت والجمهُاثالدشاوع بحن اإلاا و  حهاػ اؾدشاعي ٌؿعى لتركُت الخىاع وهى        

ت والاؾخلالٌ اإلاهىُت مً حهت والهُئاث والؿلؿاث الهمىمُت مً حهت ؤزغي وهى ًخمخو بالصخطُ ت اإلاهىٍى

  :1 مهامهاإلاالي ومً 

_غمان الخىاع الضاثم والدشاوع بحن الؿلؿاث والشغواء الاحخمانُحن بما ٌؿمذ بانضاص ؾُاؾت واؾتراجُجُاث  

غ اللؿام.  لخؿٍى

غ اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت._ صعاؾت اإلاؿاثل اإلاخهللت   بخؿٍى

 _الخهغف نلى الهغاكُل والخلٌى الالػمت لجملت اإلاشاول اإلاخهغغت لللؿام.

اإلااؾؿاث الطغحرة و _ اإلاؿاهمت في انضاص وغو خحز الخىفُظ هكام للمهلىماث الاكخطاصًت واخطاء للؿام 

 .اإلاخىؾؿت

 اث اإلاخهللت بمىكماث ؤعباب الهمل والجمهُاث اإلاهىُت._حصجُو وجغكُت اوشاء الجمهُاث اإلاهىُت وحمو اإلاهلىم

دشيل اإلاجلـ مً الهُئاث الخالُت  الجمهُت الهامت , الغثِـ , اإلاىخب, اللجان الضاثمت  : _ ٍو

 املطلب الثاوي :جلييمــــه

غ        لهظه البرامج مداولحن  اإلااؾؿاث اعجاًىا الى صعاؾت جلُمُت مً زالٌ ما كضمىاه مً بغامج صنم و جؿٍى

 الخطُلت ليل مً اإلااؾؿاث اإلايشاة و هظا نضص مىاضب الشغل . بظلً ابغاػ 

 لهظا ؾىف هضعؽ باالعكام هظه الخطُلت :     

و اإلاطغح بها لضيما جبِىه الاخطاثُاث فان الخيلفت الا  -1  2012-2002زالٌ  andi  حمالُت للمشاَع

 مىطب نمل.  299115جىفحر صج مو امياهُت / ملُىن 2456841بلغذ 

و بدُث وضلذ في ؾىت  -2 اصة في زلم اإلاشلَغ ملُاع صج ملابل  2192مشغوم بخيلفت 9904الى  2014ٍػ

 ولُاع صج . 1716مشغوم بخيلفت  8895

                                                           
 .37بغهى هىع الهضي , مغحو ؾابم طهغه ص 1
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اصة الىاجج الىؾني -3  اإلاؿاهمت في ٍػ

مً الىاجج صازلي الخام, وهي  %77ٌؿاهم كؿام اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت بحماال بإهثر مً   

 , وهظا ما ؾىالخكه في حضٌو اإلاىاليiوؿبت مهخبرة ًيبغي لِـ فلـ اإلادافكت نليها بل وجىمُتها ؤًػا

 (2005-2001جؿىع الىاجج الضازلي الخام زاعج اإلادغوكاث خؿب الؿابو اللاهىوي)(  :    4-1) عكمالجضٌو 

 2001 2002 2003 2004 2005 

 اللُمت

ع صجباإلالُا  

 

 اللُمت %

 باإلالُاع صج

 

 اللُمت %

 باإلالُاع صج

 

 اللُمت %

 باإلالُاع صج

 

 اللُمت %

 باإلالُاع صج

 

% 

 وؿبت مؿاهمت

في  اللؿام الهام 

PIB 

481.5 23.6 505.0 23.1 550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 21.59 

 وؿبت  مؿاهمت

في  الخاص الهام

PIB 

1560.2 76.4 1679.1 76.9 1884.2 77.1 2146.75 78.2 2364.5 78.41 

 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 100 2184.1 100 2041.7 اإلاجمىم

 

ت اإلاهلىماث الاكخطاصًت للؿام اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت والطىانت الخللُضًت, الهضص الهاشغ,  2006اإلاطضع:وشٍغ

 

 

 

 

 

 



ـــــ ـــــــــــــــالفصـل ألاول ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ هيئاث و بسامج دعم املؤسساث الصغيرة و املخىسطتـــــــــ  

 
22 

 

 2005-2001اإلادغوكاث خؿب الؿابو اللاهىوي :جؿىع الىاجج الضازلي الخام زاعج     (:2-1)الشيل عكم

 

 2- 1بىاءا نلى مهؿُاث الجضٌو عكم مً انضاص الؿالباإلاطضع :

    ٌ هالخل ؤن مؿاهمت اإلااؾؿاث الطغحرة في الىاجج الضازلي  (1( و الشيل عكم )1عكم ) مً زالٌ الجضو

, وهظا ما ًفؿغ بخىحه الضولت هدى جىمُت 2005-2001جتزاًض باؾخمغاع زالٌ الفترة اإلامخضة مً   P I B الخام 

اإلااؾؿاث الطغحرة, بدُث ؤضبدذ الجؼاثغ حؿعى صوما للغفو مً الىفاءة ؤلاهخاحُت واللضعة الخىافؿُت لهظه 

ؿىق زطىضا في قل اإلااؾؿاث وحهلها كاصعة نلى اإلاىافؿت, في قل الاهفخاح والخىحه هدى اكخطاص ال

ت وطلً بدبني نضة بغامج وبضالخاث.  الشغاهت ألاوعوبُت الجؼاثٍغ

 اإلاؿاهمت في الخض مً مشيلت البؿالت-4

 جخمّحز باعجفام هثافت الهمل, وهي حهمل 
ً
 بهخاحُت بؿُؿت وؿبُا

ً
حؿخسضم اإلاشغوناث الطغحرة فىىها

 مً البؿالت وحهمل في طاث الىك
ً
ذ نلى الخض مً الؿلب اإلاتزاًض نلى نلى زلم فغص نمل جمخظ حؼءا

الىقُفت الهمىمُت الخيىمُت, مما ٌؿانض الضٌو التي حهاوى مً وفغة الهمل وهضعة عؤؽ اإلااٌ نلى مىاحهت 

 نضًضة للهمل لبهؼ 
ً
مشيلت البؿالت صون جىّبض جيالُف عؤؾمالُت نالُت, وجىفغ هظه اإلاشغوناث فغضا

فُت غحر اإلااّهلحن بهض لالهػمام بلى الفئاث, وبطفت زاضت ؤلاهار والشباب والى اػخحن مً اإلاىاؾم الٍغ

م بطفت نامت.
ّ
ىك

ُ
 اإلاشغوناث الىبحرة واللؿام اإلا

للض فؿىذ الضٌو اإلاخلضمت بلى ؤهمُت اإلاشغوناث الطغحرة فلض ؤضبدذ اإلاشغوناث الطغحرة 

يا وفغث 84الُاباهُت حؿخىنب خىالي  اإلاشغوناث الطغحرة  % مً الهمالت الُاباهُت الطىانُت, وفي ؤمٍغ

ىُت زالٌ الفترة مً  ملُىن فغضت  15ؤهثر مً  1998وختى نام  1992واإلاخىؾؿت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

و الطغحرة حؿخىنب  ىُت, 70نمل, مما زفف مً خضة البؿالت وآزاعها, وؤن اإلاشاَع % مً كىة الهمل ألامٍغ
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 70ن ؤن اإلاشغوناث الطغحرة واإلاخىؾؿت جىفغ خىالي , جبح1998صٌو الاجداص ألاوعبي في نام  وفي صعاؾت نً 

  فهالُت وصعحت هخاثج , ولخلُُمii% مً فغص الهمل بضٌو الاجداص

 إلااشغاث هلجإ البؿالت, مً الخسفُف الخىقُف واإلاؿاهمت في في هجانتها ومضي بالجؼاثغ الطغحرة اإلاشغوناث

 الخىقُف مً زالٌ الجضٌو ألاحي: مجاٌ في واإلاخىؾؿت الطغحرة اإلااؾؿاث واكو بخدلُل لىا بخطاثُت حؿمذ

 ٌ  جؿىع مىاضب الشغل (  :  5 -1 عكم ) الجضو

اصة 2006نام  2005نام  هىنُت اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت  % الٍؼ

 10.13 65149 708136 642987 ألاحغاء اإلااؾؿاث الخاضت

 9.75 23964 269806 245842 ؤعباب اإلااؾؿاث

 -19.17 14622 61661 76283 الهامتاإلااؾؿاث 

 10.53 20300 213044 192744 الطىاناث الخللُضًت

 8.19 94851 1252707 1157856 اإلاجمىم

ت اإلاهلىماث الاكخطاصًت للؿام اإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت والطىانت الخللُضًت, الهضص الهاشغ,  2006اإلاطضع:وشٍغ

اصة  2006ؤححر نىض نهاًت  94851في نضص ؤحغاء اإلاشغوناث الطغحرة بـ  ًالخل مً زالٌ الجضٌو  ٍػ

  .3-1عكم  وهظا ما ًىضخه الشيل 2005ملاعهت مو نام  %8.19وبمهضٌ جؿىع بلضع بـ 

 

 جؿىع مىاضب الشغل ( :  3 -1 )الشيل كم :

 

 3-1بىاءا نلى مهؿُاث الجضٌو عكم   اإلاطضع :مً انضاص الؿالب

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2005 

2006 



ـــــ ـــــــــــــــالفصـل ألاول ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ هيئاث و بسامج دعم املؤسساث الصغيرة و املخىسطتـــــــــ  

 
24 

 جىمُت الطاصعاثصوعها الاًجابي في -5

 مً خُث جىاحضه في حمُو اإلاجاالث الاكخطاصًت, 
ً
 هاما

ً
ًىدس ي كؿام اإلاشغوناث الطغحرة صوعا

فمهكم البلضان الطىانُت اإلاخؿىعة حؿانض كؿام اإلاشغوناث الطغحرة نلى الضزىٌ ألاؾىاق الخاعحُت نً 

 ؤو نً ؾٍغ
ً
م مؿانضاث مالُت مباشغة مً الضولت ؤو مىذ زضماث مجاها  م بكامت مهاعع ...الخ.ؾٍغ

ت هى ؾُؿغة اإلادغوكاث ) ؤهثر مً           % (, وهكغا للخللباث التي جمـ  95بن ما ًمحز هُيل ضاصعاث الجؼاثٍغ

 الىفـ وما ًىجم نً طلً مً آزاع ؾلبُت نلى الاكخطاص الىؾني, فلض ؾهذ الجؼاثغ بلى جىمُت ؤؾهاع

ُت شاملت حؿتهضف الىضٌى بالطاصعاث الىؾىُت زاعج زاعج اإلادغوكاث وطلً بغؾم بؾتراجُج الطاصعاث

 واإلاخىؾؿت بما ًجهلها كاصعة نلى اكخدام ألاؾىاق الضولُت. الطغحرة اإلااؾؿاث مً زالٌ جضنُم الىفـ,

بلغ نضص  اإلااؾؿاث وخؿب وػاعة  الطىانت واإلااؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت وجغكُت الاؾدثماع ٍو

 الطغحرة اإلااؾؿاث ,وجلضع خطت2003ماؾؿت ؾىت  302بخطضًغ مىخجاتها واإلاخىؾؿت التي جلىم  الطغحرة

بهؼ , وفُماًلي حضٌو ًبحن لىا جؿىع iiiملُىن صوالع 600خىالي  ؤي الطاصعاث بحمالي % م4ًواإلاخىؾؿت بـ

 2005اإلاىخجاث اإلاطضعة زاعج كؿام اإلادغوكاث زالٌ ؾىت 

 

 2006زاعج كؿام اإلادغوكاث زالٌ جؿىع بهؼ اإلاىخجاث اإلاطضعة  –:( 6-1الجضٌو عكم )

ييالىخضة: ملُىن صوالع                                                                             ؤمٍغ

 %مهضٌ الخؿىع  2006 2005 اللؿام

 اليؿبت اللُمت بالضوالع اليؿبت اللُمت بالضوالع

ىث واإلاىاص ألازغي   14.21- 25.28 269.45 34.63 314.09 الٍؼ

 0.08- 14.69 156.64 17.28 156.77 اليشاصع اإلاجزونت اإلااء

هفاًا وبلاًا اإلاىاص الؿبىُت الخضًض 

 والطلب

105.34 11.61 

 

126.15 11.83 19.76 

 92.8 8.92 95.11 5.44 49.33 هفاًا وبلاًا الىداؽ

 113.11 7.61 81.09 4.20 38.05 الؼهً في الخالت الخام
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 431.70 4.99 53.17 1.10 10 الخللُت الفدىم

 433 2 21.32 0.44 4 هفاًا وبلاًا الالىمىُىم

 

 www.ons.dzاملصدز :

 

 في الىمى والخىمُت-6
ً
 صوعها في مداعبت الفلغ وجىمُت اإلاىاؾم ألاكل خكا

 بن اإلاشغوناث الطغحرة ًمىً انخباعها آلُت فهالت إلايافدت الفلغ والهىػ مً زالٌ وضىلها بلى  

ً مً الغحاٌ واليؿاء, فهي جدؿم بمغوهتها في الاهدشاع ؤإلاىكعي والخىلل بحن مسخلف اإلاىاؾم  ضغاع اإلاؿدثمٍغ

فُت  وألاكالُم مما ٌؿانض في جدلُم هضف الخىاػن ؤلاكلُمي, فػال نً صوعها في جدؿحن وغو اإلاىاؾم الٍغ

ٌ مما ٌؿاهم في جدلُم الاؾخلغاع في الض الطىاناث الخللُضًت, وخماًت فُت التي جسػو ناصة لخللباث  زى الٍغ

اف بالؿلو والخضماث غحر الؼعانُت, بن ؤهم ما ًمّحز هظه  صوعاث ؤلاهخاج اإلاىؾمُت, هما جؼوص ؾيان ألاٍع

اإلاشغوناث هى الاهدشاع الجغغافي مما ٌؿانض نلى جللُل الخفاوجاث ؤلاكلُمُت, وجدلُم الخىمُت اإلاياهُت 

ً باللغب منها ؤو بالخهامل مههااإلاخىاػهت, وزضمت ألاؾىاق اإلاد
ّ
 .ضوصة التي ال حغغي اإلايشأث الىبحرة بالخىؾ
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 :الفصلخالصت 

 اؾخؿانذ اإلااؾؿاث الاكخطاصًت صنمالهُئاث اإلاشغفت في ضت اللٌى لهظا الفطل هى ان بغهامج زال        

اإلااؾؿاث الاكخطاصًت في مسخلف اإلاجاالث كطض اللػاء نلى  مً زالٌ اوشاءالنهىع باالكخطاص الىؾني , 

 .البؿالت و جدلُم الىمى الاكخطاصي. جماشُا وفم اللىاهحن الاكخطاصًت 

ان مهضٌ ول مً نضص اإلااؾؿاث و نضص مىاضب الهمل في جؼاًض و هظا خؿب كضعة ول  خُث  جىضلىا الى       

 كؿام .

هى اللؿام  الاٌو في الجؼاثغ جغجىؼ نلُه مً زالٌ اؾخلؿاب نضص  خُث اؾخيخجىا ان كؿام الطىانت      

 هاثل مً الُض الهاملت , وهظا حجم الاهخاج الظي بضوعه ٌؿاهم في الىاجج  اإلادلي الاحمالي للىؾً .
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   :الفصل  جمهيــــــــــــــــد

اهیت نلى مهخبرة آزاع له الحیاة مؿخىیاث في الازخالٍ ئن  ت یخؿلب مما ؤلاوؿان َع  أو اإلادضصاث مهَغ

 قهىع  یهىص اإلاهیشت، مؿخىیاث جبانض أو جٓاعب مً بضوعه یؿمذ الظي الاْخطاصي، الىمى جدضص التي الهىامل

 والتي ولغاؾمالیت اإلال٘یتبدٔ  الخاص الىكام نً هاجج جاعیسیت، قىاهغ أو نىامل ئلى الحضیث الاْخطاصي الىمى

 بضوع  تهخم والتي شىمبتر هكغیت جلحها زم عیٙاعصو وصاَیض ؾمیث آصم مً بٙل اإلامثلت ال٘الؾی٘یت اإلاضعؾت مىبهها

 الُ٘غ أن يحر همىطحهما، في صوماع و هاعوص مً ٗل نجها نبر التي ال٘یجزیت والىكغیت الخ٘ىىلىحیت الابخٙاعاث

 یمً٘ والتي بهضه أجذ التي والىماطج ؾىلى بىمىطج یغجبـ ما ناصة الاْخطاصي الىمى لخُؿحر الحالي أو الجضیض

 عبـ ايلبها بهظا الازحر.

ُْاؾه و  ئلىمُهىم الىمى الاْخطاصي ،مدضصاجه ،نىاضغه مغوعا  ئلى الثاوي الُطل ولهظا ؾٍى هٓضم في       

 جدلُلت . أهمُت

 
 الاكخصادي جفضير الىمى  املبدث ألاول:

ٛ  خٙىماث لها حؿعى التي ألاولىیاث غمً الاْخطاصي للىمى مىحبت مهضالث جدٓیٔ هضٍ یهض         نلى الضو

ٛ  ألامغ یخهلٔ نىضما وزطىضا ازخالَها  الاْخطاصیت الخىمیت جدٓیٔ ئلى صوما حؿعى التي واإلاخسلُت الىامیت بالضو

 .واحخمانیت اْخطاصیت مهػالث مً یطاخبه وما البؿالت ومداعبت الخسلِ صاةغة مً والخغوج

 الىمى الاكخصادي مفهىماملطلب ألاول :

هٍغ الىمى  امُهىما ٖمُ الاْخطاصيٌهخبر مُهىم الىمى         ل َو اصة ؤلاهخاج في اإلاضي الؿٍى ٌهبر نً ٍػ

ل إلهخاج البلض"" اهه الاْخطاصي اصة اإلادٓٓت نلى اإلاضي الؿٍى ٖما ًم٘ىىا ؤلاشاعة ئلى مُهىم الخىؾو  الٍؼ

اصة  الاْخطاصي ُت لئلهخاج وبالخالي وؿخؿُو الٓٛى أن الىمى الكوالظي هى الٍؼ هى نباعة نً  الاْخطاصيَغ

اصة الحاضلت في ؤلاهخاج َاهه ًأزظ بهحن ااإلاخخالي. وبم الاْخطاصيو مدطلت للخىؾ  الانخباع أن الىمى ٌهبر نً الٍؼ

 1 مهضٛ همى الضزل الُغصي . هطِب الُغص مً الىاجج أي

 وؤَ ماؾبٔ َان الىمى ؤلاْخطاصي ًخجلى في :     

اصة الىاجج الىؾني الحُٓٓي بحن َترجحن-  .ٍػ

 مهضٛ الضزل الُغصي. ئعجُام-

 

ٗان همى الىاجج الىؾني أٖبر مً مهضٛ        لخٓضم ئْخطاصي ئطا 
ً
ٖما ًمً٘ للىمى ؤلاْخطاصي أن ًٙىن مطاخبا

ا إلاهضٛ  ٗان مهضٛ همى الىاجج الىؾني مؿاوًٍ همى الؿٙان أو أن ًٙىن يحر ضاخب بخٓضم ئْخطاصي ئطا 
                                                           

 .0217ماعؽ  02نلُه ًىم  اؾلوWWW.ALUKAH.NET   5الىمى الاْخطاصي ص–حالٛ زشِب 1

http://WWW.ALUKAH.NETاطلع
http://WWW.ALUKAH.NETاطلع


ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــالفصــل الثاهـــــي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ  الىمــى الاكخصــــــــاديــــــــــــــ ــــــــ  

 
28 

و مً مهضٛ همى الىاجج الىؾني َان الىمى خُيئظ ًٙىن   همى ٗان مهضٛ همى الؿٙان أَع الؿٙان. بِىما ئطا 

 بتراحو ئْخطاصي.
ً
 مصحىبا

 :ي ٍعِ ازغ احه

 ": P.A.Samuelson حعريف "-1

ٙي "  ناصة الحُُٓٓنتP.A.Samuelsonخؿب الاْخطاصي ألامٍغ التني فني  " ٌهبر الىمى الاْخطاصي ننً "مٓنضاع الٍؼ

ٓنت  الىاجج الىؾني الحُٓٓي )الطافي أو الخام( في مجخمو ما زنالٛ َتنرة ػمىُنت مهُىنت،مو ألازنظ فني الحؿنبان ؾٍغ

 جٓضًغ أو خؿاب ٗل مً الىاجج الىؾني أو ضاَُه".

ً ًبننننرع مننننً ؾنننٍغ الاْخطنننناصي، أهننننه نلنننى مؿننننخىي الىمننننى الاْخطنننناصي     َتنننرصصه نننننً ألاٛو أو الثنننناوي للمإشنننٍغ

 1ألهه خؿبه مً الؿهل الحطٛى نلى اإلاهؿُاث. (PNN)الىاجج الىؾني الطافي  ًجب اؾخسضام

 ":N.Kaldor حعريف " -2

نناصة فنني الىنناجج اإلادلنني ؤلاحمننالي "N.Kaldor ٌهخبننر "      ننل" مهننضال للٍؼ ،  (PIB)الىمننى الاْخطنناصي نلننى اإلاننضي الؿٍى

اث التي حؿعى الضٛو اإلاخٓضمت والىامُت نلى خض ؾىاء ئلى جدُٓٓه".  وهى مً أهم ألاولٍى

  ":S.Kusnetsحعريف"  -3

" "الٓضعة الضاةمت لتزوٍض اإلاجخمو ب٘مُت متزاًضة مً الؿلو  S.Kusnetsٌه٘ـ الىمى الاْخطاصي لضي "     

و مً مؿخىي اإلاهِشت".  والخضماث لٙل مىاؾً جُ٘ي خاحاجه بًُت الاخخُاف أو الَغ

 حعريف " صالح الدًً هامم": -4

اث الىمى الاْخطاصي " مجمىنت مً الخهاٍعِ الخال       ُت ٌهغع الٙاجب " ضالح الضًً هامٔ" في ٖخابه " هكٍغ

 2. للىمى الاْخطاصي

  هى نملُت الخُانل الٓىي الظي ًدضر في بِئت مهُىت في َترة ػمىُت مهُىت مخػمىا حًحراث شتى في هظه

البِئت و في الكغوٍ البُئُت اإلادُؿت بها)ؤلاوؿان، عأؽ اإلااٛ، مكاهغ الحُاة الاحخمانُت و الاْخطاصًت 

اصة في الىاجج الٓىمي )الىؾني( الظي ٌهخبر في ألازغي( ، و ؾخإصي هظه الخًحراث الثىعٍت أو الجظ ت ئلى ٍػ ٍع

ل ألامض؛  خض طاجه حًحرا ؾٍى

                                                           
م جننننناج، "همننننناطج الىمنننننى الاْخطننننناصي: صعاؾنننننت ُْاؾنننننُت نلنننننى الاْخطننننناص الجؼاةنننننغي"، عؾنننننالت اإلااحؿنننننخحر فننننني الهلنننننىم الاْخطننننناصًت، ٗلُنننننت الهلنننننى  - 1 م نبننننض ال٘نننننٍغ

 .4، ص 0222الاْخطاصًت و نلىم الدؿُحر،حامهت الجؼاةغ، الجؼاةغ،
اث الىمى 2 ، الٓاهغة،ضالح الضًً هامٔ،"هكٍغ  8-1،ص ص 1975الاْخطاصي"،صاع اإلاهاٍع
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هى نملُت اْخطاصًت ًخم بمىحبها خضور حًحراث شتى في نغع الهىامل ؤلاهخاحُت في اإلاجخمو ) مً عأؽ اإلااٛ 

ذ طاجه–ئلى نمل ئلى جىكُم و ئصاعة ئلى زغواث ؾبُهُت(؛ و هى  اصاثنملُت جإصي  -في الْى  ئلى خضور ٍػ

 الىمى الاكخصادي )صماث(عىاصراملطلب الثاوي:

غ           غوٍ الخالُت:الكًدطل الىمى ؤلاْخطاصي بخَى

جب ؤلاشاعة ئلى  زيادة حجم إلاهخاج-1 اصة حجم اليشاؽ ؤلاهخاجي أو الخىؾو ؤلاْخطاصي، ٍو : وهٓطض به ٍػ

اصة الضزل الُغصي  ظا ٍػ اصة الحُُٓٓت في ؤلاهخاج ٖو اصة ؤلاهخاج وطلٚ زالٛ َترة ػمُىت  الحُٓٓي اإلاغأَالٍؼ لٍؼ

 مٓاعهت بالُتراث الؿابٓت.

  اصة في مخىؾـ هطِب الُغص مً الضزل:بمهنى ان مهضٛ الىمى الاْخطاصي البض و ان ًُّى جدُٓٔ ٍػ

اهُت الاْخطاصًت في الضولت اصة مؿخىي الَغ  .1مهضٛ الىمى الؿٙاوي . و هظا ٌهني ٍػ

 

 و ًخم خؿاب مخىؾـ هطِب الُغص مً الضزل اإلادلي خؿب اإلاهاصلت الخالُت:

 

 عدد الضكان   /   احمالي الدخل املدلط =   مخىصط هصيب الفرد مً الدخل املدلي

 

 
 : اصة خُُٓٓت و لِؿذ هٓضًت التي جخدٓٔ في صزل الُغص اٖبر مً  بمهنى ان جٙىن الؼباصة ان جٙىن الٍؼ

ٔ اإلاهاصلت الخالُت اصة الحُُٓٓت في الضزل نً ؾٍغ  مهضٛ الخطخم ،و جدؿب الٍؼ

 معدل الىمى الاكخصادي الحليلي  =  معدل السيادة في دخل الفرد الىلدي   

 معدل الخضخم      –)معدل الىمى الاكخصادي(               

 

: بمأن هضٍ الهملُاث ؤلاهخاحُت هى ئشبام الحاحاث ؤلاوؿاهُت طرق الخىظيمخدوث حغيراث على مضخىي -2

ذ ٌؿعى اإلاؿدثمغ ئلى ئًجاص ؾّغ جىكُم حضًضة حؿهل صًىامُُ٘ت  وجدُٓٔ عبذ ألصحابها َاهه مو مغوع الْى

الهمل وجضاٛو نىاضغ ؤلاهخاج بطىعة أؾهل والبدث نً نىاضغ ئهخاج أْل جٙلُت وأٖثر عبدُت، هظا الؿعي 

ٗاهذ ؾاةضة مً أحل جدُٓٔ َاةؼ ا ً ًإصي ئلى ئجاخت ؾّغ جىكُم حضًضة أهجو مً التي  لضاةم للمؿدثمٍغ

 أٖبر و ؤلاؾخمغاع في نملُت الىمى.

                                                           
1
ت الؿبهت الاولى –ٗلُت الخجاعة -َػاًا مهاضغة في الخىمُت الاْخطاصًت -سحغ نبض الغؤٍو ؾلُم ، نُبر شهبان نبضه     0214حامهت الاؾ٘ىضٍع
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هبر "همى اإلاىاعص اإلاخاخت بيؿبت جُّى همى الؿٙان" :الخٓضم بأهه R,Barre َهٍغو : الخلدم إلاكخصادي-3 ، َو

 .1" الخدؿِىاث في اإلاُضان الاْخطاصي والاحخماعي، اإلاغآَت للىمىالخٓضم الاْخطاصي نً "مجمىم 

 الىمى الاكخصادي  مددداث املطلب الثالث :

ٗاهذنملُت همى ؾىاء  بأيبطىعة  نامت هىإ نىاضغ ًجب بدثها نىض اإلاباشغة              لت  أمْطحرة  أ ؾٍى

ت باؾخمغاع و هي ألاحل  2:و هظه الهىاضغ ؾخالػم اإلاسؿؿحن و مىُظي الهملُت الخىمٍى

 الهمالت-1

 اإلااٛ  عأؽ-0

 اإلاىاعص الؿبُهُت -2

 و الخىكُم ؤلاصاعة -4

 الخ٘ىىلىحُا  -5

 

 ؾّغ ووؾاةلو الهمالت الخهامل مو مجهما لٙي حؿخؿُالُ٘اءة و الخبرة شغؾان البض  ئن:العمالت 

ال  أيالهاةلت مً الهمالت يحر اإلاضعبت و يحر الُ٘ىءة و يحر اإلااهغة  ألانضاص ئن أزغي ،وبهباعة  ؤلاهخاج

الخىمُت الاْخطاصًت و ًكهغ  أمامناةٓا خاؾىب مًٓض،ْض حشٚ  أو ْضعة لها نلى الخهامل مو ماٖىت 

مل ماهغة في ْؿاناث اله أحىبُتهظا واضحا في ٖثحر مً البلضان التي حهاوي البؿالت و جىقِ نمالت 

ٖأؾاجظة الجامهاث و مضعاء الُ٘اءاث  أصحابٗاَت زطىضا الطىانت و الخضماث هاهُٚ نً 

 . اإلاطاٍع و ألاؾباء

 ٗل أو ثعاالاؾدثما اإلااٛ ؽاع   ویمثل أزغي، ؾلو ئهخاج في حؿخسضم ؾلو نً نباعة وهى :املال رأش 

 و آلاالث مً اإلاجخمو مسؼون مً اإلااٛ عؽ أ وبخٙىن  الخٓىیت، ثالخجهحزا وصعحت مؿخىي  یشغح آزغ مإشغ

ّ  اإلاهضاث غ التي ألاؾاؾیت، اإلااصیتُت البىى مً ويحرها واإلاىاوئ ثعاواإلاؿا والؿغ  لٓیام الالػمت البیئت جَى

 أي لضي اإلااصي اإلاسؼون ػیاصة أي ماليالغاؾ ٖمَالترا .للمجخمو جاحیتؤلا الؿاْت وػیاصة الاْخطاصیت اإلاشغوناث
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 زم ومً ،(اؾتهالٖه نضم أي) واصزاعه ما مغخلت في صزله مً لجؼء اإلاجخمو هظا اْخؿام بضایخه جٙىن  مجخمو

 ئهخاحه. ػیاصة نلى حؿانضه التي واإلاهضاث ألاصواث ضىانت مجها اؾدثماعیت وحىه ئلى عث ا اإلاضر هظه جدىیل

 جها نمالّ ل٘لتي ال جمخلٚ الثرواث الؿبُهُت :و ٌهض هظا الهىطغ مؿانضا َهىإ مً الضٛو ااملىارد الطبيعيت

ٗالُابان لً٘ هظه البلضان ما ،بِىما مهكم الضٛو الهغبُت جػم ٖمُاث هاةلت مً الثرواث الؿبُهُت  اْخطاصي 

 ػالذ هامُت.

 و مهخٓضاث اإلاجخمو أنغاًٍخماش ى الخىكُم مو ما ًخُٔ و ناصاث و جٓالُض و  أن:ًجب و الخىظيم إلادارة 

 ل الخاماث  أي:الخكىىلىحيا ت الؿبل الُُ٘لت بخدٍى  أٖثر ؾلو و زضماث و ًكهغ هىا صوع الخ٘ىىلىحُا  ئلىمهَغ

غ اإلاىحىص مجها، و بهباعة  أو حضًضة مً الؿلو  أهىاممً قهىعه في ازترام  و  ألاعع ؤلاهخاجنىاضغ  أزغي جؿٍى

 1ً الؿلو و الخضماث .نضًضة مً الخ٘ىىلىحُا التي جيخج الهضًض م أهىام ئلىاإلااٛ بداحت  عأؽالهمل و 

 

     املبدث الثاوي : هظرياث الىمى الاكخصادي

 وجم ، الاْخطاصي الُ٘غ في واؾو باهخمام الاْخطاصي الىمى زم ومً الاْخطاصًت الخىمُت مىغىم خط ي      

نً  الىاخضة جسخلِ ، مسخلُت ػمىُت خٓب و َتراث زالٛ الاْخطاصًحن اإلاٍُ٘غً مً الهضًض ؾٍغ مً جىاوله

 حهل ما وهظا . لئلوؿان الاْخطاصًت الحُاة حًحر و جؿىع  في ًخمثل ها وأبغػ  ، ومخىىنت نضًضة حىاهب مً ألازغي 

 الىمى مُهىم

 

اث له أنؿُذ َٓض زم ومً الاْخطاصي، الُ٘غ جؿىع  مغاخل مسخلِ نبر ًخًحر الاْخطاصي   ،حه٘ـ نضًضة هكٍغ

 2. الؿاةضة الاْخطاصًت الحٓبت قغوٍ واخضة ٗل

 املطلب الاول : هظريت الىمى الكالصيكيت

ٙاعصو صاَُض و ؾمُث آصم عأؾهم ونلى الؿُاس ي الاْخطاص مإؾس ي ال٘الؾُٚ ٌهخبر        مالخىؽ عوبغث و ٍع

ض   الاْخطاصي الىمى ئلى هكغوا ْو
ً
 هي الحغة الغأؾمالُت ٗاهذ ْض و.  الغأؾمالي التراٖم نملُت هخاج"أهه نلى أؾاؾا

ض عأيهم في الظي ، الهمل جٓؿُم مبضأ نلى ال٘الؾُٚ انخمض  ٖما،نىضهم الخىمُت َ٘غة نلُه بىِذ أؾاؽ أهم  ًٍؼ

ٛ  وؾٍى .الخىمُت و الخؿىع  في بالخالي و ؤلاهخاج في  3ة خض نلى ٗل ال٘الؾُٚ الغواص أَٙاع هدىاو
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اوي   هُـ اإلاغحو ص   .49مدمىص نلي الشْغ
اوي مغحو  ؾابٔ ص 2  .50مدمىص نلي الشْغ
-3الجزائر مظٖغة شهاصة صٖخىعاه في الهلىم الاْخطاصًت-اإلادضصاث الحضًثت للىمى الاْخطاصي في الضٛو الهغبُت و ؾبل جُهُلها – ونُل اإلاُلىص  3

 .04ص6103/6107

 



ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــالفصــل الثاهـــــي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ  الىمــى الاكخصــــــــاديــــــــــــــ ــــــــ  

 
32 

 

 :Adam Smith    ثـــــــــادم صمي -1

  ًطبذ َاهه الاْخطاصي الىمى ًىؿلٔ نىضما أهه ؾمُث آصم ًغي        
ً
  مخجضصا

ً
 بهؼ وحىص قل َُي . طاجُا

غ و الغأؾمالي التراٖم ّ  جَى  جؼاًض نىه ًخمسؼ بما مٙاهه ًأزظ الخسطظ و الهمل جٓؿُم َان الٙافي الؿى

 ٛ ترجب. الضزى اصة نلى ٍو ٛ  في الٍؼ ّ  حجم جىؾُو الضزى   الؿى
ً
 هظا ًمهض و . الاؾدثماع و الاصزاع جؼاًض نً َػال

ٔ   الؿٍغ

 إلهخاج الجضًضة ألاَٙاع جؼاًض هي أزغي  محزة الهمل جٓؿُم نً ًيخج و . الضزل لىمى ٖظلٚ و للهمل أٖبر لخٓؿُم

  أضبذ الظي الغأؾمالي التراٖم أن خُث الؿلو
ً
 ًأزظ– الخسطظ و لللهم الؿابٔ الخٓؿُم ؾٍغٔ نً مم٘ىا

 1. أَػل مهضاث و ؾلو ضىعة

ِ ُْىص جىحض أهه أي للىمى، التراٖمُت الهملُت لهظه خضوص جىحض أهه ًغي  ؾمُث آصم أن يحر       الهملُت هظه جْى

دضر .للىمى التراٖمُت غة لؤلعع الٙامل الاؾخسضام بها التي الحضوص ئلى الاْخطاص ًطل نىضما طلٚ ٍو  هظا ، اإلاخَى

 
ً
هها و الضولت مىار نً َػال ٛ  باليؿبت مْى ِ الظي والهامل . ألازغي  للضو  هضعة هى الجهاًت في الىمى نملُت ًْى

 نلى الخًلب ضهىبت جتزاًض َاهه الؿٙان همى و الغأؾمالي التراٖم زالٛ مً الاْخطاص جٓضم َمو .الؿبُهُت اإلاىاعص

 اإلادُؼاث جخالش ى ختى اإلااٛ عأؽ أصحاب نلُه ًدطل الظي الضزل مهضالث جدىاْظ و ، الؿبُهُت اإلاىاعص ُْض

 . حضًض ماٛ عأؽ لتراٖم والىؾاةل

 :David Ricardoدافيـد ريكاردو    -2

ٙاعصو ٌهخبر        ئط الضنامت بمثابت الٓؿام هظا ٌهخبر ألهه ، الاْخطاصًت اليشؿاث أهم الُالحي الٓؿام أن ٍع

غ  . اْخطاصي همى أي أؾاؽ هي َاألعع ، للؿٙان الهِش مىاعص ًَى

ؼ نلى ْاصع ؤلاوؿان أن نلى وعٖؼ . الُالحي الٓؿام في الًلت جىاْظ بمبضأ عبٙاعصو طلٚ بهض اهخم  جىاْظ حهٍى

 الازتراناث بُػل ئط ، ؤلاهخاج نملُت في الحضًثت الخٓىُاث اؾخسضام في ًُ٘غ بضأ اإلاىؿلٔ هظا مً و الًلت

  ٗان ل٘ىه ، الًلت جىاْظ مبضأ ئبهاص ًمً٘ الحضًثت
ً
 الُالحي جاٛاإلا في نىه الطىاعي جاٛاإلا في أٖثر مخُاةال

 2.اإلابضأ هظا لخدُٓٔ

ٙاعصو ْؿم ْض و       : هي ؾبٓاث زالر ئلى اإلاجخمو ٍع

 . الرأصماليىن  -

 . العمال -

 . إلاكطاعيىن  -
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 .17مغحو ؾابٔ طٖغه ص-ونُل اإلاُلىص 

 .62ص 1997صاع هىمت الجؼاةغ –الخىمُت الاْخطاصًت –ؾمانُل شهباوي  2
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ٙاعصو َدؿب        الاْخطاصي الىمى في و الىؾني الاْخطاص في ألاؾاس ي و الغةِس ي الضوع  ًلهبىن  الغأؾمالُىن  ٍع

 : نملُخحن في الغأؾمالي أهمُت ج٘مً ٖما تهم وعشا في باإلهخاج ًٓىمىن  نهم أل ، نامت بطُت

ّ  أخؿً نً اإلاؿخمغ البدث 1-  .ممً٘ عبذ أنكم جدُٓٔ نلى حهمل التي ؤلاهخاحُت الؿغ

و في ألاعباح لهظه الاؾدثماع ئناصة 2-  . اإلااٛ عأؽ  جىؾُو ئلى ًإصي وهظا ، حضًضة مشاَع

 َهظا ، الغأؾمالي بىحىص مغجبؿت أنمالهم ألن ، الغأؾمالُىن  مً أهمُت أْل ل٘جهم ، مهمىن  نهمَا الهماٛ أما     

غ الظي هى ألازحر ل ... الهخاص و آلاالث لهم ًَى  . ؤلاهخاج بهملُت للُٓام ئلُه ًدخاحىن  ما ٗو

  مهم َاهه ألاعع مالٚ هى و ؤلاْؿاعي أما    
ً
 الهىطغ هي و ألاعع ًٓضم ألهه ، الؼعاعي لٓؿام ا في زاضت و حضا

 . الُالحي للهمل ألاؾاس ي

ٙاعصو ًٓؿم ، ؾبٓاث زالر ئلىاإلاجخمو  ًىٓؿم و          : أْؿام زالزت ئلى بضوعه الىؾني الضزل ٍع

 . الرأصماليىن  أرباح -

 . العمال أحىر  -

 . إلاكطاع ريىع -

ٛ  هظه أنكم هي ألاعباح أن بما و        و ، للمجخمو و ؤلاهخاحُت للهملُت نمل أنكم ًٓضم الغأؾمالي َان ، الضزى

ؼ ولهظا ، ؤلاهخاجي إلاجاٛا في ألاعباح هظه اؾخسضام باناصة طلٚ اصة نلى ٖع  َان ألاعباح هظه ػاصث ٗلما ئط ، ألاعباح ٍػ

ً   .. الاؾدثماع بظلٚ ًؼصاص و ، ًؼصاص اإلااٛ عأؽ جٍٙى

  مهمت َهي الضولُت الخجاعة نً أما     
ً
 طلٚ و للهمل، الضولي الخٓؿُم نىض زاضت الاْخطاصي، إلاجاٛا في حضا

  . أْل وؿبُت بىُٓاث ئهخاحها ًمً٘ التي اإلاىاص و الؿلو ئهخاج في صولت ٗل بخسطظ

ٙاعصو َان للضولت باليؿبت و       نمىص هم الغأؾمالُحن وأن . الاْخطاصي اليشاؽ في جضزلها نضم بأهمُت ًغي  ٍع

ٙاعصو ًدبظ لظلٚ ، الاْخطاصًت الخىمُت لت الػغاةب َغع نضم ٍع  و ، نؼاةمهم جٓخل ال ختى ليشاؾهم اإلاهْغ

 1 . الخىمُت َغضت جػُو بالخالي

 :Robert Malthusروبرث مالخىش  -2

ؼث          الؿلب أهمُت نلى جأُٖضه و الؿٙان ئلى الشهحرة هكغجه هما حاهبحن نلى مالخىؽ وأؾغوخاث أَٙاع ٖع

ض الظي الىخُض ال٘الؾُٙي الاْخطاصي مالخىؽ ٌهخبر و.للخىمُت باليؿبت الُهاٛ  جدضًض في الؿلب أهمُت نلى ًٖإ

ٛ  الظي ض َُما ، ؤلاهخاج حجم say ًسلٔ الظي هى الهغع أن ًٓى  ْاهىن  ئلى اؾدىاصا الهغع نلى آلازغون ًٖإ

 2.الؿلب

غي        ض ئطا ؤلاهخاج ئمٙاهاث مو بالخىاؾب ًىمى أن الُهاٛ الؿلب نلى بأهه مالخىؽ ٍو  مؿخىي  نلى الحُاف أٍع
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ض ، طلٚ ًػمً ما هىإ لِـ ل٘ىه الغبدُت، ؼ ْو  نغع بحن الخىاػن  نضم و ألاعاض ي مالٕ اصزاع نلى مالخىؽ ٖع

 حجم اهسُاع أن و الؿلو نلى الؿلب ًٓلل أن ًمً٘ الظي و ، للغأؾمالُحن اإلاسؿـ الاؾدثماع بحن و اإلاضزغاث

اصة خالت في و. الخىمُت ٌهُٔ الاؾتهالٕ  لالْتراع الغأؾمالُحن خاحت نً ألاعاض ي مالٕ لضي اإلاضزغاث حجم ٍػ

     .   ألاعاض ي مالٕ نلى غغاةب َغع خُجها في مالخىؽ َُٓترح

اصة مهضٛ بأن ًغي  َاهه للؿٙان الشهحرة لىكغجه باليؿبت أما     ّ  الؿٙان ٍػ اصة مهضٛ ًُى  ،خُث الًظاء ٍػ

اصة ئلى ًإصي الظي ألامغ خؿابُت بمخخالُت الًظاء ًىمى بِىما هىضؾُت بمخخالُت ًىمىن  الؿٙان بأن ًغي   الؿٙان ٍػ

اصة مهضٛ ًخجاوػ  بما  ًغاوح الُغص صزل ًجهل الظي و الؼعانت نىاةض جىاْظ و مجاناث نىه ًيخج مما الًظاء ٍػ

  الُ٘اٍ. مؿخىي  نىض

ض و       في ٌؿاهم الحالت هظه في اإلاىاعص همى أن و ، الاْخطاصي الىمى مؿاعي ًدبـ الؿٙان همى بأن مالخىؽ ًٖإ

اصة اصة في لِـ و الؿٙان ٍػ اصة أي ألن طلٚ ، اإلااٛ عأؽ ٍػ  جٓىص الخ٘ىىلىجي الخٓضم نً الىاحمت الُغص صزل في ٍػ

اصة ئلى  .الُ٘اٍ مؿخىي  ئلى حهُضه و الُغص صزل مهضٛ مً جٓلل التي و اإلاىالُض ٍػ

ُٓا مىاؾٔ بهؼ في الؿاةضة ألاوغام مً جٓترب مالخىؽ اؾخيخاحاث و جدلُالث أن وعيم       أهه ئال آؾُا و ئٍَغ

 الىؾاةل قهىع  بؿبب الهالمي اإلاؿخىي  نلى جدٓٔ لم مالخىؽ نىض اإلادشاةمت الىكغة و الخدلُالث َان نام بشٙل

و مما أنلى بمهضالث اػصاص ْض الًظاء ئهخاج ألن و حهت مً الؿٙان حجم نلى للؿُؿغة الحضًثت  و مالخىؽ جْى

 جىاْظ نً نىع الظي و الؼعانت في اإلادٓٔ الخ٘ىىلىجي الخٓضم بؿبب وطلٚ الؿٙان همى مهضالث مً أنلى

 .الهىاةض

 :Karl Marxكارل ماكط   -4

ت جٓىم              ؿُت الىكٍغ ش اإلااصي الخُؿحر َ٘غة نلى الاْخطاصي الىمى في اإلااٖع  أن في جخلخظ التي للخاٍع

 ؤلاوؿاهُت نلى حهاْبذ َلٓض .بضاًخه مىظ الهالم نلى مغث التي الاحخمانُت الىكم أؾاؽ هى الاْخطاصي الىكام

 1.الاْخطاصي الخؿىع  مغاخل وحه٘ـ البهؼ بهػها نً جسخلِ مخمحزة زطاةظ لها اْخطاصًت هكم نضة

ؼ الظي الاحخماعي الىكام أما        ـ ٖع  ٗل نلى ًدخىي  أهه ًغي  الظي الغأؾمالي، الىكام َهى نلُه اهخمامه ماٖع

ٛ ج والتي الضازلُت اإلاخىاْػاث أهىام  تهاطا الخىمُت نملُت ججهل بل ، هاجحت جىمُت نملُت جدُٓٔ صون   قله في دى

ت جكهغ هىا ومً ، مؿخدُلت ـ نىض الغأؾمالي الخؿىع  في هكٍغ  ؤلاهخاج لهملُت اهخٓاصي جدلُل نلى جٓىم ماٖع

 الاشتراٗي الىكام مدله لُدل ،انهُاعهو  الغأؾمالي الىكام ؾي نلى حهمل اإلاخىاْػاث َهظه الىكام؛ هظا في والتراٖم

 ٗامال، اؾخسضاما الىمى، حهؼػ  التي الاْخطاصًت الٓىي  حؿخسضم ؾىٍ الالؾبٓي الجضًض الىكام هظا قل وفي

 .)طلٚ نلى اإلاترجبت الخىمُت نملُت مً إلاجخموا أَغاص ٗل ٌؿخُُض )وؾىٍ

غي          نً للبدث مإؾؿت بٙل ًإصي ؾٍى الهامت اإلاىُهت جدُٓٔ بهضٍ لالْخطاص الغأؾمالي الدؿُحر أن ٍو

ٓت أي ، الخاضت اتهاَاةض  أٖبر اإلاإؾؿاث جدٓٔ وختى ، بها الخاص الُٓمت َاةؼ جدُٓٔ مً جم٘جها التي الؿٍغ
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ٛ  و اإلاىاَؿت جسؿي ئلى حؿعى نهاَا ممً٘ ُْمت َاةؼ  و ؤلاهخاج جٙالُِ زُؼ بهضٍ اإلاىؾو ؤلاهخاج ئلى الىضى

ؼ ئلى طلٚ ًإصي  وحه في الطمىص الطًحرة اإلاإؾؿاث حؿخؿُو ال بالخالي و الغأؾمالُحن مً ْلت أًضي في ؤلاهخاج جٖغ

اصة هظا نً ًىجم و .اإلاىاَؿت ت الغأؾمالُت ؾٍغ مً اإلادٓٔ الُاةؼ ٍػ  .الاخخٙاٍع

ـ ًغي  ٖما          و والؿُاؾُت الاحخمانُت أوغانه ًدضص الظي هى مجخمو لٙل الاْخطاصي الىغو بأن ماٖع

ت ختى و الضًيُت  جطىو التي هي ألازحرة هظه ئط ، ؤلاهخاج وؾاةل و اإلاىخجت الٓىي  نلى ٌهخمض الاْخطاص و ، الٍُ٘غ

ش  ئلى مػؿغ ،وؤلاوؿان تهمخاحا إلهخاج الىاؽ ٌؿخسضمها التي ألاصواث هي ؤلاهخاج وؾاةل و ، إلاجخموا جؿىع  جاٍع

ُت الىؾاةل هظه جىلض ه٘ظا و مؿخمغ جؿىع  في هي التي والىؾاةل آلاالث هظه اؾخسضام  1الخىمُت  همـ  خٖغ

ـ جدلُل وغو ًمً٘ و         : آلاجُت اإلابؿؿت الطىعة في الغأؾمالُت الخىمُت لهملُت ماٖع

 في الٓاةمت ؤلاهخاج وؾاةل ٗل الغأؾمالُىن  ًمخلٚ و. والهماٛ الغأؾمالُىن  هما الىكام هظا في ؾبٓخان جىحض      

ٛ  وشاؾه مً الغأؾمالي ٌؿتهضٍ و نملهم ْىة ؾىي  الهماٛ ًملٚ ال بِىما ، الاْخطاص  أْص ى ئلى بأعباخه الىضى

و أحل مً َٓـ لِـ طلٚ و ممً٘ خض  في ًخمثل طلٚ مً أهمُت أٖثر هضٍ أحل مً ولً٘ مهِشخه مؿخىي  َع

 ٛ ت أعضضة نلى الحطى ّ  وئخضي .الغأؾمالُحن  مً يحره مو للؿباّ اؾدثماٍع  أعباخه الغأؾمالي ٌؿخؿُو التي الؿغ

ٓها نً  مهضالث نلى الغأؾمالي ًدطل زم ،ومً ؤلاهخاج هُٓاث زُؼ نً جيخج ازتراناث ئصزاٛ في جخمثل ؾٍغ

خت عبذ ّ  ْض مْإ   جُى
ً
 الخدؿِىاث هظه مثل اؾخسضام و إلصزاٛ الُغص و . مىاَؿىه نلُه ًدطل ما ٖثحرا

ـ وغهها التي الطىعة جلٚ في ٖثحرة الخ٘ىىلىحُت غي  ، الغأؾمالي للىكام ماٖع ـ ٍو  الخ٘ىىلىحُت البؿالت أن ماٖع

 إلصزاٛ هدُجت الهمل مً الهماٛ َُؿغص . مغجُهت تهامهضال الغأؾمالُت قل في الخ٘ىىلىجي الخٓضم نً جيخج التي

 . حضًضة آالث

ٛ  ًمً٘ و       الاْخطاصًحن هكغة في الدشاؤم وعاء ٗان الخ٘ىىلىجي الخٓضم حجم و أهمُت مً الخٓلُل بأن الٓى

 . ال٘الؾُٚ

 ىكالصيكيت(يالىهظريت الىمى الكالصيكيت املددثت) :وياملطلب الثا

ض         الؾُٙي في الؿبهُيُاث مً الٓغن الخاؾو نشغ، وبمؿاهماث أبغػ اْخطاصًحها: ألٍُغ قهغ الُ٘غ الىُٖى

ىص  مى الاْخطاصي صون خضور ٗع ، ْاةمت نلى أؾاؽ ئمٙاهُت اؾخمغاع نملُت الىُّ الٕع ماعشاٛ، َِؿٙل ٖو

الؾُٚ جخمثل فياْخطاصي، ٖما أوع  ت ال٘الؾُُ٘ت، ولهل أهم أَٙاع الىُٖى  2: صث الىكٍغ

مى  أن • نباعة نً نملُت مترابؿت مخٙاملت ومخىآَت، طاث جأزحر ئًجابي مخباصٛ؛ خُث ًإصي همى  الاْخطاصي الىُّ

غاث الخاعحُت، ٖما أن همى  ْؿام مهحن ئلى صَو الٓؿاناث ألازغي للىمى؛ لخبرػ َ٘غة ماعشاٛ، اإلاهغوَت بالَى

 .الىاجج الٓىمي ًإصي ئلى همى َئاث الضزل اإلاسخلُت مً أحىع وأعباح
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مى  أن • الهمل، ألاعع، اإلاىاعص ) ٌهخمض نلى مٓضاع ما ًخاح مً نىاضغ ؤلاهخاج في اإلاجخمو الاْخطاصي الىُّ

 .(الؿبُهُت، عأؽ اإلااٛ، الخىكُم، الخ٘ىىلىجي

ت جغبـ بحن الخًحراث  • ه بأهمُت باليؿبت لهىطغ الهمل هجض الىكٍغ الؿٙاهُت وحجم الٓىي الهاملت، مو الخىٍى

اصة في الؿٙان أو في الٓىي الهاملت مو حجم اإلاىاعص الؿبُهُت اإلاخاخت  .جىاؾب الٍؼ

الؾُٚ• مى نملُت َُما ًسظ عأؽ اإلااٛ انخبر الىُٖى اصة  الىُّ مدطلت للخُانل بحن التراٖم الغأؾمالي والٍؼ

ض  اصة نغع عأؽ اإلااٛ، التي جإصي ئلى جسُُؼ ؾهغ الُاةضة، َتًز ً الغأؾمالي حهني ٍػ اصة الخٍٙى الؿٙاهُت؛ ٍَؼ

مى الاْخطاصي، هظا مو ؤلاشاعة ئلى صوع الاصزاع في جىحُه  خدٓٔ الىُّ ض ؤلاهخاج، ٍو ٍؼ الاؾدثماعاث، ٍو

ها هدى الخٓضم، لخأزظ بظلٚ الاؾدثماعاث، ٌهخب
َ
ٓ الؾُٚ الاصزاع ناصة عاسخت في الضٛو التي حشٔ ؾٍغ ر الىُٖى

ا  نملُت ًُّ ا مُٙاهُ٘ ًُّ  آل
ً
مى ش٘ال  .1الاؾدثماع والىُّ

ت أن اإلاىكم ٌشًل الخؿىع الخ٘ىىلىجي بالطىعة التي جىُي وحىص أي  • أما نىطغ الخىكُم َحري أهطاع الىكٍغ

ٍغ  .ت، وهى ْاصع صاةًما نلى الخجضًض والابخٙاعحمىص في الهملُت الخؿٍى

مى الهػىي  • ٗالىُّ مى الاْخطاصي  ض اؾخهان  -وضِ ماعشاٛ  - أن الىُّ ا، ْو ًُّ ج ال ًخدٓٔ َجأة، ئهما جضٍع

الؾُٚ في هظا الطضص بأؾلىب الخدلُل اإلاهخمض نلى َ٘غة الخىاػن الجؼتي الؿاًٖ، مهخمحن باإلاشاٗل في  الىُٖى

جي مدؿٔ مخضازل،  ٍ ًىمى في شٙل جضٍع
اإلاجاٛ الٓطحر؛ خُث ًغون أن ٗل مشغوم ضًحر هى حؼٌء مً ٗل 

و  .وبخأزحر مخباصٛ مو يحره مً اإلاشاَع

حز نلى ال • مى الاْخطاصي ًخؿلب التٖر ت الخجاعةأن الىُّ  .خسطظ وجٓؿُم الهمل وخٍغ

الؾُُ٘ت اإلاضعؾت عواص اؾخؿام ْض و          اغُت الىماطج مً مجمىنت بىاء الىُٖى  هظٖغ الاْخطاصي للىمى الٍغ

 :مجها

 : Solow -Swan    صىان–همىذج صىلى -1

سُت الشىاهض جُؿحر إلاداولت الىمىطج هظا ؾىع                  ٛ  الخاٍع ٛ  في و الهالم في الىمى أهماؽ خى  الضو

سُت الشىاهض أوضحذ خُث اإلاخٓضمت، الطىانُت ٛ  هظه في الىمى لسجل الخاٍع   الضو
ً
 الىمؿُت الحٓاةٔ مً نضصا

 : ًلي ما نلى اشخملذ

ٛ  أَٓغ في الُغص صزل مخىؾـ ًبلٌ خُث الهالم أْؿاع بحن الُغص صزل في ٖبحر جُاوث هىإ أن-  الُٓحرة الضو

ٛ  أينى في الُغص صزل مخىؾـ 2.25 خىالي  . الًىُت الضو

  جخُاوث الاْخطاصي الىمى مهضالث أن -
ً
  جُاوجا

ً
ٛ  بحن َُما ٖبحرا  . الضو

 . الؼمً مو زابخت بالػغوعة لِؿذ الاْخطاصي الىمى مهضالث أن -
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 يىُت الضولت ًطبذ أن ًمً٘ بدُث ، حهضٛ أن ًمً٘ للضزل الهالمي الخىػَو في للضولت اليؿبُت اإلاٙاهت أن -

 . باله٘ـ واله٘ـ

ُ٘ت اإلاخدضة الىالًاث في الىمى ججغبت أوضحذ ٖظلٚ            ، اإلااٛ عأؽ نلى الحُٓٓي الهاةض مهضٛ زباث ألامٍغ

 زباث ٖظلٚ و ، الؼمىُت الاججاهاث اوهضام بمهنى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في الهمل و اإلااٛ عأؽ أهطبت وزباث

ت بمهنى ، مىحبت ُْمت نىض الُغص صزل همى هضٛم مخىؾـ ٓت الُغص صزل همى اؾخمغاٍع  1. مىخكمت بؿٍغ

 : الخالي الىدى نلى مهاصالث زالر شٙل نلى الىمىطج هظا ٖخابت ًمً٘ و       

(1) Y = F(K ,L) 

 بدُث ًمثل:

Y.الضزل: 

K. ٛعاؽ اإلاا: 

L.الهمل:     

 بمهنى ، الحجم الثابخت الهىاةض بساضُت جخمحز الضالت هظه أن ًُترع خُث ؤلاهخاج صالت اإلاهاصلت هظه جمثل      

اصة أن اصة ئلى جإصي مهُىت بيؿبت ؤلاهخاج مضزالث ٍػ  صالت حؿخىفي أن ًُترع ٖظلٚ ، اليؿبت بىُـ الىاجج ٍػ

اهىن  ، الىخاج لهىامل اإلاىحبت الحضًت ؤلاهخاحُت شغؽ  ؤلاهخاج  ْو

 

 ًمً٘ ألاؾاؽ هظا نلى . ؤلاهخاج نامل اؾخسضام صًاصاػ  مو الحضًت ؤلاهخاحُت جدىاْظ أن بمهنى ، الًلت جىاْظ 

 : الخالي الىدى نلى الُغص الىاجج ٖخابت

(0) y = f(k) 

 :الضزل.y و للُغص اإلااٛ عأؽ عضُض هى:  k أن خُث              

 

 

ّ  في الخىاػن  شغؽ نً للىمىطج الثاهُت اإلاهاصلت حهبر و           ئحمالي ًدؿاوي  أن ًخؿلب الظي الؿلو ؾى

 ًٙىن  أن ًُترع الظي الاصزاع مو(  اإلااٛ عأؽ ئهخالٕ مسططاث ػاةض اإلااٛ عأؽ عضُض ئلى ؤلاغاَت)الاؾدثماع

 .2ؤلاهخاج ئحمالي مً مدضصة وؿبت

 

                                                           
 .00ونُل اإلاُلىص مغحو ؾابٔ ص 1
امللخلى  " -الجؼاةغي  الاْخطاص خالت-الاْخطاصي الىمى نلى الخ٘ىىلىجي الخؿىع  أزغ ُْاؽ :/اإلاضازلت ؾمحر نىىان بىانلي صخمان -الٍ٘غم نبض البشحر 2

 .5الجؼاةغص -الشلِ حامهت وأثرها على الاكخصادًاث واملؤصضاث  الخكىىلىحيا   الدولي خىل 
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(2) k' = sY – dk 

 

 k'   :الاؾدثماع ضافي ٌؿاوي  وهى ، اإلااٛ عأؽ عضُض في الخًحر هى خُث 

S   : لالصزاع (اإلاخىؾـ)الحضي اإلاُل هى .  

d :   اإلااٛ عأؽ ئهخالٕ مهضٛ هى .  

ّ  في الخىاػن  شغؽ ٖخابت ًمً٘ أهه ًالخل و         مو الخًحر أن بمالخكت طلٚ و للُغص ال٘مُاث بضاللت الؿلو ؾى

 : الهامل اإلااٛ عأؽ ليؿبت الؼمً

K=k / L 

 

 : الخالي الىدى نلى ٖخابخه ًمً٘

k' = (G(k)-G(L)          (4) 

  أَترع ْض G(L) الهماٛ همى أن مالخكت مو
ً
ؼ و ، nنىض زابخا  الؿٙان همى مهضٛ بخهٍى

 : نلى هدطل الاؾدثماع ضافي مهاصلتو  

 (5           )k' = ( sy/k-n-d)K 

 

ػها و  y/k  انهاأ نلى الُغص بضاللت  Y/K نً الخهبحر ًمً٘ أهه هالخل  تلاإلاهاص نلى هدطل أناله اإلاهاصلت في بخهٍى

 : ؾىان ؾىلى لىمىطج ألاؾاؾُت

 

 (6  )           k'=sy/k-n-d)k=sy-(n+d))        

 أو

        (7 ) k' = s f (k) - (n + d)      

 

ؼ جم خُث  . للُغص ؤلاهخاج صالت حهٍى

               ٛ  هدُجت الؼمً مو جخًحر للُغص اإلااٛ عأؽ وؿبت أن ؾىان ؾىلى همىطج في للىمى ألاؾاؾُت اإلاهاصلت جٓى

 : نىامل لثالر

اصة جإصي الظي و للُغص الاؾدثماع -  .للُغص اإلااٛ عأؽ وؿبت اعجُام ئلى َُه الٍؼ

اصة جإصي الظي و dk للُغص اإلااٛ عاؽ ئهخالٕ مهضٛ -   .الهامل اإلااٛ عأؽ وؿبت اهسُاع ئلى َُه الٍؼ

اصة جإصي الظي و nk   الؿٙاوي للىمى هدُجت للُغص اإلااٛ عأؽ اهسُاع مهضٛ -  عأؽ وؿبت اهسُاع ئلى َُه الٍؼ

 . للُغص اإلااٛ
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حز الاْخطاصي الىمى جدلُل ًخم ما ناصة         ل اإلاض نلى بالتٖر  خلت جدُٓٔ مً الاْخطاص ًخمً٘ نىضما الؿٍى

 الحالت زاضُت مالخكت ًمً٘ ألاؾاؾُت اإلاهاصلت مً و ، زابذ بمهضٛ الهىامل أهم َحها جىمى باغؿغاص مؿخٓغة

  للهامل اإلااٛ عأؽ وؿبت في الخًحر ًٙىن  نىضما لالْخطاص اإلاؿخٓغة
ً
ا مً٘ ، للطُغ مؿاٍو  هخاةج أهم أخض جىغُذ ٍو

 الحالت مؿخىي  مً أْل للهامل اإلااٛ عأؽ وؿبت مً بمؿخىي  ًخمخو البلض ٗان ئطا أهه بمالخكت الىمىطج هظا

اصة بمهنى ، ًىمى ؾىٍ الاْخطاص َان اإلاؿخٓغة  و ، اإلاؿخٓغة الحالت مؿخىي  ئلى ًطل ختى ، للهامل اإلااٛ عأؽ ٍػ

 ٗان ٗلما

  البلض 
ً
  . زابذ الُغص صزل ًبٓى اإلاؿخٓغة الحالت مؿخىي  نىض و ، اٖبر همىه ٗان ٗلما اإلاؿخٓغة الحالت نً بهُضا

الؽ – ٗىب الشٙل مً ؤلاهخاج صالت هأزظ الىدُجت هظه لخىغُذ و    هطِب هي α خُث صٖو

 : الخالي الشٙل جأزظ ؾىان ؾىلى لىمىطج ألاؾاؾُت اإلاهاصلت َان الحالت هظه في . الىاجج في اإلااٛ عأؽ

            (8)   k'= skα - (n + d)   

ل الؼمني اإلاضي في و ٛ  ًم٘ىىا أهه ٌهني مما k*=0 اإلاؿخٓغة الحالت مؿخىي  نىض الؿٍى  اإلااٛ عأؽ ُْمت نلى الحطى

 ٌؿاوي  اإلاؿخٓغة الحالت نىض الهامل

 : 

 (9) k* =(s/n+d)1/1- α 

 

 

ؼ و ل الؼمني اإلاضي في الُغص صزل نلى هخدطل ؤلاهخاج صالت في الُٓمت هظه بخهٍى  : الخالي الىدى نلى الؿٍى

 

  (10)             y* ==(s/n+d) α /1- α 

 

 . زابخت اإلاهاصلت ًمحن نلى اإلاهؿُاث ٗل أن بما زابخت ُْمت وهي

 

  جدمل انها نلى الخىاػهُت الُٓمت هظه َؿغث       
ً
ٛ  للؿإاٛ حىابا  هي و البلضان بهؼ مشاهضة ًخم إلااطا خى

 مهضالث ٗاهذ ٗلما ، خالها نلى ألازغي  الهىامل ُْمت بٓاء مو أهه بمالخكت طلٚ و ، يىُت ألازغي  بِىما ، َٓحرة

  البلض ٗان ،ٗلما مغجُهت الاصزاع
ً
  يىُا

ً
 همى مهضٛ ٗان ٗلما ، خالها نلى ألازغي  الهىامل ُْمت بٓاء مو و ؛ وؿبُا

  الؿٙان
ً
  البلض ٗان ٗلما مغجُها

ً
 . َٓحرا
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 :      Jims Mead همىذج حيمط ميـد    -2

الؾی٘یت، ْام بخىغیذ مضي ئمٙاهیت جدٓیٔ  Meade.J یهخبر حىهان میض             مً أهطاع اإلاضعؾت الىیٖى

ٓا لُغغیاث الىمىطج ذ بهض باؾم  الىمى اإلاخىاػن َو ض وشغ مداولخه جلٚ التي نَغ الاْخطاصي ال٘الؾیٙي، ْو

الؾی٘یت للىمى الاْخطاصي 1961همىطج میض نام  مً  ، مىؿلٓا "1في ٖخابه الطاصع بهىىان الىكغیت الىیٖى

 - :اَتراغاث هكغیت انخمضها ؾىلى في همىطحه ، وأغاٍ بهؼ الُغغیاث هي

 في الاْخطاصآلاالث هي الشٙل الىخیض ٛ أعؽ اإلااٛ  -

 وؿبت الهمل لآلالث یمً٘ أن جخًحر في الؼمً الٓطحر والؼمً الؿىیل - .

ٗامل بحن الؿلو الغاؾمالیت َیما بیجها، والؿلو الاؾتهالٖیت َیما بیجها،  – .   .أن هىإ ئمٙاهیت ئخالٛ 

 :الخالُت ؤلاهخاج صالت مً اهؿلٔ و      

y = f(K .L.N .T) 

 y :الىؾني الضزل أو الطافي الىاجج.  

K:آلاالث في اإلاخجؿض و اإلااٛ لغأؽ الطافي اإلاسؼون.  

L :الهمل ْىة مً اإلاخاح الٓضع . 

 

N :زابذ "مُض" ًُترغه و الؿبُهُت، اإلاىاعص و لؤلعع الُهلي الاؾخسضام مً اإلاخاح الٓضع .  

T :الخ٘ىىلىجي الخٓضم في اإلاإزغ الؼمً نامل. : 

ٔ الثالزت الهىاضغ بخًحر ألزغي  ؾىت مً ًؼصاص أن ًمً٘ الطافي الىاجج أن مُض ًغي   :الخالُت اإلاهاصلت َو

 

 V.DK+W ΔL+ Δ Ý = Υ Δ 

V :اإلااٛ لغأؽ الحضي الىاجج . : 

W :الهمل لٓىة الحضي الىاجج . : 

 Y' Δ  : الخ٘ىىلىجي اإلاؿخىي  لخًحر هدُجت ؤلاهخاج حجم : T 

K Δ    :اإلااٛ عأؽ نىطغ في الخًحر .  

L  Δ    :الهمل نىطغ في الخًحر .  
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 :ٗالخالي همى مهاصالث بطًُت نىه ٌهبر الىمىطج هظا خؿب َالىمى مىه و

 

/Y=VK/Y* ΔK/K+WL/Y* ΔL/L+ Δ Ý/YΥ Δ 

 

Y   / Δ Υ    :ٛللىاجج الؿىىي  الىمى مهض.  

     VK/Y     :آلاالث إلاالٙي ٖأعباح ًضَو الظي الطافي الضزل مً الجؼء جمثل هي و اإلااٛ، لغأؽ الحضي الىاجج. : 

        ΔK/K  :ٛاإلااٛ عأؽ إلاسؼون الؿىىي  الىمى مهض. :    

      WL/Y     :الهمل لٓىة ٖأحىع  ًضَو الظي و الٓىمي، الضزل جمثل التي و الهمل لهىطغ الحضي الىاجج. 

      ΔL/L      . :ٛالهمل لٓىة الؿىىي  الىمى مهض. :   

Y /  Ý  Δ        :ٛالخ٘ىىلىجي الخٓضم في الؿىىي  الىمى مهض. 

 

 الىاجج همى بمهضٛ اإلامثل الاْخطاصي الىمى مهضٛ أن جىضح والتي ، "مُض" لىمىطج ألاؾاؾُت اإلاهاصلت هظه حهخبر و

  اإلااٛ لغأؽ الحضي بالىاجج مغجح و اإلااٛ عأؽ إلاسؼون الىمى مهاصلت هي للىمى مغجحت مهاصالث لثالر مدطلت وهى

ٛ  نام ٗاؾخهغاع و .1الخ٘ىىلىجي الىمى مهضٛ و الهمل لٓىة الحضي بالىاجج اإلاغجح الؿٙان همى مهضٛ و  همى خى

ٛ  "مُض"  ًخدٓٔ الىمى مهضٛ في الخًحر وأن ٖثىابذ، الخ٘ىىلىجي الىمى مهضٛ و الؿٙان همى  مهضٛ انخبر أهه هٓى

ٔ  .الؼمً نبر الهمل لٓىة الحضي الىاجج و الاصزاع حجم و اإلااٛ لغأؽ الحضًت ؤلاهخاحُت مً ٗل ؾلٕى َو

اصة مو الخ٘ىىلىجي الىمى مهضٛ و الؿٙان همى مهضٛ زباث خالت َُي          ئلى ؾُإصي َهظا  اإلاضزغاث، مهضٛ ٍػ

و  في مىه الحض ًمً٘ الاهسُاع هظا و اإلااٛ، لغأؽ الحضًت ؤلاهخاحُت جىسُؼ و اإلااٛ عأؽ مً الُغص هطِب َع

اصة خالت  الخ٘ىىلىجي اإلاؿخىي  ٗان ئطا و الؿبُهُت، اإلاىاعص و الهمل مً ٗل مدل اإلااٛ عأؽ ئخالٛ ئمٙاهُت ٍػ

 
ً
  الاعجُام في ؾخأزظ اإلااٛ لغأؽ الحضًت َاإلهخاحُت ملمىؾا

ً
 .الاهسُاع مً بضال

ت املطلب الثالث:  هظريت الىمى الكينًز

ض ، ُٖتر أَٙاع قهغث ، 1929 ؾىت الهالمي ال٘ؿاص أػمت بهض             الىغو بخدلُل أؾاؾا اهخم ٗان ْو

ٛ  في الاْخطاصي ض ، اإلاخٓضمت الضو ٛ  ْو  ) ال٘لي( الخجمُعي الخدلُل هكغ وحهت مً الاْخطاصي الىمى ُٖتر جىاو

 .الاؾدثماع ومهضٛ الىٓىص نغع ، الُاةضة ؾهغ ، الهمل: الخالُت الٙلُت اإلاخًحراث نلى جدلُله في وعٖؼ

ُترع        ض ، الٓطحر ألاحل في الٙامل الخىقُِ َ٘غة جدلُله في صاةما ُٖتر ٍو  زم ومً الاصزاع انخبر ْو

 َهىضما . زاهُا الضزل وفي أوال الُاةضة ؾهغ في صالت الاصزاع ٖالؾُٚ الىُى انخبر بِىما ، الضزل في صالت الاؾتهالٕ
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 في الهمالت وحجم الضزل مؿخىي  زم ومً الاؾدثماع حجم جىؾُو طلٚ نلى ًترجب الُاةضة مهضالث جىسُؼ

 .1الىؾني الاْخطاص

ِ ، الدشًُل ومؿخىي  الضزل مؿخىي  أشغها ٖما ًخدضص لالؾدثماع مهحن مؿخىي  ونىض         خْى  مؿخىي  ٍو

 اإلااٛ لغأؽ الحضًت الُ٘اًت وحهني ، الُاةضة وؾهغ اإلااٛ لغأؽ الحضًت الُ٘اًت نلى آزغ بمهنى هظا الاؾدثماع

و الهاةض ٛ   مً اإلاخْى اصة بحن الهالْت وحؿمى ، الجضًضة الغأؾمالُت ألاضى  باإلاػانِ والضزل الاؾدثماع في الٍؼ

 . ال٘تري 

 وجغج٘ؼ ، ناضغها التي الاْخطاصًت ألاوغام مهالجت نهاشأ مً والتي الجضًضة ألاؾـ مً نضصا ُٖتر وغو لٓض     

 :الخالُت الىٓاؽ في والٓىانض ألاؾـ هظه

 باالْخطاص اهخمىا الظًً ال٘الؾُُ٘حن ؾابُٓه ن٘ـ macro Economie ال٘لي باالْخطاص ُٖتر اهخمام ٗان - 

ً ، اإلاىخجت الىخضة وأعباح بخٙالُِ الاهخمام زالٛ مً ، الجؼتي  للتراٖم مطضع هي ألاعباح أن طلٚ في مهخبًر

 .الاْخطاصي للىمى الغةِس ي اإلادٕغ هى ألازحر هظا ألن ، الغأؾمالُت

 ولِـ ، والضزل( الهمل)  الاؾخسضام مً مؿخىي  أي نىض ًدضر أن ًمً٘ الؿلب مؿخىي  أن ُٖتر ًغي     

ت بظلٚ مىخٓضا ، الٙامل الاؾخسضام مؿخىي  نىض بالػغوعة اهىن  ال٘الؾُُ٘ت الىكٍغ  (.Say )ؾاي ْو

 في ج٘مً بل ، والخضماث الؿلو مً الهغع بؿبب لِـ الغأؾمالي الىكام ابها التي اإلاشٙلت أن ُٖتر ًغي      -

ه والظي الُهاٛ الؿلب  والتراٖم، الاؾتهالٕ نلى ًىُٔ الظي ، أوالٓىمي الىؾني الضزل مً الجؼء" أهه نلى نَغ

و الظي الػهِ أو والٓطىع   .اإلاشٙلت هظه ئلى أصي نلُه ْو

 في صالت الضزل أن ٌهخبرون الظًً ، ؾابُٓه ن٘ـ نلى الضزل في صالت الاؾتهالٕ زم ومً الاصزاع ُٖجز خؿب -

ٔ ًخدضص َاهه ُٖجز خؿب للضزل الخىاػوي اإلاؿخىي  أما ، زاهُا الضزل مؿخىي  وفي ، أوال الُاةضة مهضٛ  الؿلب َو

ِ الظي ، الاؾدثماع نلى ّ  في الؿاةض الُاةضة مهضٛ نلى بضوعه ًخْى  . الؿى

 ئلى ًإصي خؿبه الخضزل ألن ، الخىحُه أحل مً الاْخطاصي اليشاؽ في الضولت جضزل بػغوعة ُٖجز هاصي لٓض -

 .جلٓاةُا ًدضر الخام الدشًُل أن بٓىلهم ال٘الؾُُ٘ىن  انخٓضه ما ن٘ـ نلى ، الخام الدشًُل مً الاْتراب

ؼ لٓض -   لحُٓٓت ٖثحرا ًخهغع ولم ، الخجمُعي أو ال٘لي الؿلب مجاٛ في الاؾدثماع نلى اإلاترجبت آلازاع نلى جزُٖ ٖع

اصة نً ًيشأ أو ًخمسؼ الاؾدثماع أن  .الىؾني الاْخطاص في ؤلاهخاحُت الؿاْت ٍػ

 بالىمى زاضت ٖمُت هماطج ئًجاص ضاخبها ال٘تري  بالخدلُل والخاضت ئلحها اشغها التي الهامت ألاَٙاع ئن       

ؼ الاْخطاصي  .صوماع_ هاعوص همىطج هجض الىماطج هظه أبغػ  ومً ُٖتر أَٙاع نلى جٖغ
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 دومار      -همىذج هارودHarrod – Domar: 

حن هماطج أشهغ الىمىطج هظا ٌهخبر               هخبر ، الجضص ال٘تًر  الىمى نملُت أؾاؽ اإلااٛ وعأؽ الاصزاع َو

ا أصوى ٖدض ؤلاحمالي الٓىمي الىاجج مً مهُىت وؿبت اصزاع بلض ٗل نلى ًجب ووَٓه ،الاْخطاص  لًغع ؾىٍى

ّ  ، ألابيُت ، اإلاهضاث) اإلاىحىصاث لُٓمت الؿىىي  الاهخالٕ أي ، الثابذ اإلااٛ عأؽ اؾدبضاٛ  .. والجؿىع  ، الؿغ

اصة جدُٓٔ وألحل . الىؾني الىاجج مؿخىي  نلى اإلاداَكت أحل مً وطلٚ(  زالٛ مً) الٓىمي الىاجج في ضاَُت ٍػ

اصة اصة مً بض ال( الاْخطاصي الىمى مهضٛ ٍػ  أليغاع اإلاؿلىبت اليؿبت مً أنلى بيؿبت الٙلُت الاؾدثماعاث ٍػ

اصة ؤلاغاَُت الاؾدثماعاث هظه وجمثل .الاهخالٕ هخبر. اإلااٛ عأؽ ٌؿمى َُما ٍػ  لالؾدثماعاث مطضع أهم الاصزاع َو

 1.الاْخطاصي الىمى لهملُت ألؾاس ي اإلادٕغ َهى وبالخالي

 .جؿبُٓا وأؾهلها الاْخطاصي الىمى هماطج أْضم مً الىمىطج هظا ٌهض    

 :الُغغُاث مً مجمىنت مً الىمىطج هظا ًىؿلٔ    

 .مًلٔ الاْخطاص أن ًُترع -

 .ٗاملت نمالت قل في الىاجج مً مهحن مؿخىي  نً جٙلم -

غاعاث بأخٙام اْخطاصي هكام نً جٙلم - ىعٍت آلُت ْو  . َو

 . زابخت والاؾدثماع والاصزاع الضزل مُاهُم حمُو -

 . لالصزاع الحضي اإلاُل ٌؿاوي  الاصزاع مخىؾـ أن ًُترع -

 . زابخت اإلااٛ لغأؽ الحضي واإلاُل الاصزاع نالْت أن ًُترع -

 .زابذ لؤلؾهاع الهام اإلاؿخىي  -

 : نلى الىمىطج ٌشخمل

 : الخالي الشٙل وجأزظ والهمل اإلااٛ عأؽ بحن لئلخالٛ مجاٛ َحها لِـ لئلهخاج صالت     

(1) Y = Min { vK , bL} 

 الىدى نلى اإلااٛ لغأؽ عضُض في زؿُت ؤلاهخاج صالت جطبذ اإلااٛ عأؽ في هضعة أو للهمالت َاةؼ هىإ أن وباَتراع

 :الخالي

(0) Y = vK 

ّ  الخىاػن  شغؽ ،ًخؿلب الطُغ ٌؿاوي  اإلااٛ عأؽ ئهخالٕ مهضٛ أن وباَتراع  مو الاصزاع ًدؿاوي  أن الؿلو ؾى

 :الخالي الىدى نلى وطلٚ الاؾدثماع ضافي

(2) I =dk/dT=K=sY 

ؼ  اإلااٛ عأؽ عضُض همى مهضٛ ئلى الخىضل ًمً٘ ؤلاهخاج صالت مً Y وبخهٍى
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(4) G (K) = sv 

 ، اإلااٛ لغأؽ الىاجج وؿبت في مػغوبا الاصزاع مهضٛ ٌؿاوي  بمهضٛ ًىمى اإلااٛ عأؽ عضُض أن الىدُجت هظه وحهني

الخل ُت مهؿُاث نلى ٌهخمض اإلااٛ عأؽ همى مهضٛ أن الطضص هظا في ٍو  جٓىُت ومهؿُاث ، الاصزاع ،ٖمهضٛ ؾلٖى

 .الخد٘م هؿاّ نً زاعحت مهؿُاث وهي ، اإلااٛ لغأؽ الىاجج ،ٖيؿبت

            ٛ  :نلى هخدطل الؼمً مو ؤلاهخاج صالت بمُاغلت الُٓام ًمً٘ ؤلاهخاج همى مهضٛ نلى وللحطى

 

(5) Y' = vK' 

ؼ م اإلاهاصلت مً الاؾدثماع حهٍغِ وبخهٍى  : الخالي الىدى نلى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج همى مهضٛ ئلى هخىضل 03 ْع

(6) G(Y) = sv 

هخمض اإلااٛ عأؽ عضُض همى مهضٛ بىُـ ًىمى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج أن الىدُجت هظه وحهني        نلى مثله ،َو

ُت ، زاعحُت مهؿُاث  . جٓىُت أو ؾلٖى

الخل        ًٙىن  الخىمىي  لؤلصاء ٖمإشغ الُغص صزل همى مهضٛ َان n ٌؿاوي  الؿٙان همى مهضٛ ٗان ئطا أهه ٍو

 :الخالي الىدى نلى

(7) G(y) = sv – n 

 . الؿٙان همى مهضٛ طلٚ في بما زاعحُت مهؿُاث نلى ٌهخمض الخىمىي  ألاصاء مإشغ أن الىدُجت هظه وحهني     

 :بالؿهل ًىضِ الىمىطج هظا جؿبُٔ ئن

 ؾُٙىن  الاْخطاص همى مهضٛ َانs=0.25 و .v = 0 0 َغغا لضًىا ٗاهذ َاطا

G(y) = (0.2) × (0.25) = 0.05 

 مهضٛ أن n=  0.03 ٌهني طلٚ َان الؿٙان مهضٛ همى ٗان وئطا ، ℅5 بمهضٛ ؾِىمى ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج أن أي

ا ℅2 أي 0.02 ٌؿاوي  الُغص صزل مخىؾـ همى  .ؾىٍى

 ابها  حاء التي الُغغُاث نلى حهخمض الاؾخيخاحاث بهؼ أن الىمىطج هظا ئلى وحهذ التي الاهخٓاصاث حملت ومً

 :هجض الاهخٓاصاث هخه حملت ومً ، واْعي يحر ججهله والتي ، الىمىطج

 ألامض في ًخًحرا أن ًمً٘ خُث ، واْهُت يحر الىاجج اإلااٛ عأؽ ومهضٛ لالصزاع الحضي اإلاُل زباث َغغُت أن -

ل  . اإلاؿخٓغ الىمى مخؿلباث حًحر ئلى ًإصي الظي ألامغ ، الؿٍى

 

 بُجهما َُما ؤلاخالٛ ئمٙاهُت بؿبب وطلٚ مٓبىلت يحر والهمل اإلااٛ عأؽ مً ٗل اؾخسضام وؿب زباث َغغُت أن -

 .الخٓني الخٓضم وجأزحراث

 . الُاةضة أؾهغ أو ألاؾهاع مؿخىي  حًحر باخخماٛ يهخم لم الىمىطج -
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 ئطا وزطىضا ، واْهُت يحر الىاجج اإلااٛ لغأؽ الحضي واإلاهامل الىاجج اإلااٛ عأؽ مهامل بحن َُما اإلاؿاواة َغغُت-

 .الهىاةض جىاْظ مغخلت اإلااٛ عأؽ صزل

ٛ  باليؿبت واْعي يحر الىمىطج ئن - غة يحر مباصب نلى انخماصه بؿبب الىامُت للضو  ٗاالصزاع اإلاؿلىب بالٓضع مخَى

 .الٙامل الدشًُل وخالت الاْخطاص في الضولت جضزل ونضم

 هظريت الىمى الجدًدة)الداخليت(املطلب الرابع :

 هماطج حهل البلضان بحن َُما الاْخطاصي ألاصاء في ال٘بحرة والازخالَاث الخبانض جُؿحر في الٓطىع  ئن         

 ئلى الاْخطاصي الىمى جغحو نها،ٗى  الدؿهُىاث وبضاًت الثماهِىاث ًتنها في ٖبحرة مهاعغت جلٓى ال٘الؾُُ٘ت الىمى

 1. الخ٘ىىلىجي الخٓضم نً مؿخٓلت زاعحُت نىامل

غ الٓطىع  هظا      ت لبروػ  هكغي  ئؾاع ًَى ت في ألاؾاس ي الضاَو أن ،ٖما الضازلُت الىمى هكٍغ  الجضًضة الىمى هكٍغ

ظلٚ اإلاسخلُت البلضان بحن الىمى مهضالث في الحاضلت الازخالَاث جُؿحر هى  الىمى مً ألانكم الجؼء جُؿحر ٖو

ُترع ، اإلادٓٔ ت همىطج ٍو غاث وحىص الجضًضة الىمى هكٍغ ً مو مترآَت زاعحُت َو  التي البشغي  اإلااٛ عأؽ جٍٙى

ِ ًخهؼػ  و . الاهسُاع مً اإلااٛ لغأؽ الحضي الىاجج جمىو ت مْى ظلٚ الخهلُم بأن وحضها ئطا الجضًضة الىكٍغ  ٖو

غ البدث  أصاء بحن َُما خُٓٓي ازخالٍ نىه ًيخج مما ، الاهسُاع مً الحضًت اإلااٛ عأؽ ئهخاحُت ًمىهان والخؿٍى

 .اإلاسخلُت البلضان اْخطاصًاث

 همى ومهضٛ الاؾدثماع ومهضٛ الاصزاع مهضٛ أن جُترع الضازلي الىمى إلاضعؾت الؿابٓت البىاءاث ئن       

ل والخ٘ىىلىحُا الؿٙان ت الهمل ئهخاحُت نلى جإزغ التي الهىامل ٗو  . الهالم بلضان بحن َُما مدؿاٍو

ت وجغي        ت في اإلاىحىصة جلٚ مو جدشابه نهاوأ ، الىمى مطاصع نضة هىإ أن الضازلي الىمى هكٍغ  الىكٍغ

الؾُُ٘ت ت هظه جغبـ الهمل لهىطغ َباليؿبت ، الازخالَاث بهؼ وحىص مو الىُٖى اصة نلى الهمالت ْضعة الىكٍغ  ٍػ

غ والبدث الخهلُم ؾٍغٔ نً البشغي  اإلاىعص في والاؾدثماع ؤلاهخاحُت  نلى الخًلب ئلى ًإصي ما وهظا ، والخؿٍى

 .      2ي الهُن اإلااٛ عأؽ ئلى باإلغاَت البشغي  اإلااٛ الغأؽ في الاؾدثماع ؾٍغٔ نً أي الًلت جىاْظ مشٙلت

مً٘        ت في اإلاىحىصة الازخالَاث أهم ئبغاػ ؾبٔ مما ٍو اث مو مٓاعهت الضازلي الىمى الىكٍغ  ؾبٓتها التي الىكٍغ

ت الخطىص وحه ونلى  .ٖالؾُُ٘ت الىُى هكٍغ
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ت َغغُاث مً جسلطذ الضازلي الىمى هماطج أن- الؾُُ٘ت الىكٍغ  لغأؽ الحضًت الهىاةض بدىاْظ الٓاةلت الىُٖى

اصة ؾمدذ نهاأ خُث ، اإلاؿدثمغ اإلااٛ حز ألاخُان أٖثر وفي ال٘لي ؤلاهخاج في الحجم نىاةض بٍؼ ٗالتٖر  صوع  نلى ،

 ماٛ عأؽ نلى الهاةض مهضٛ جدضًض في الخاعحُت الهىامل

 ؤلاهخاحُت الخدؿِىاث ئلى جإصي البشغي  اإلااٛ عأؽ في والخاص الهام الٓؿام اؾدثماعاث أن وباَتراع ، اإلاؿدثمغ 

غاث  .الخىاْظ هدى الهىاةض اججاه ؾبُهت حهىع التي الخاعحُت والَى

ت - اصة وحىص جُؿحر نً جبدث الضازلي الىمى هكٍغ ل الاْخطاصي الىمى هماطج وجباًً الحجم نىاةض في ٍػ  ؾٍى

ٛ  بحن ألاحل  .الضو

ل الىمى لشغح غغوعة هىإ حهض َلم ، الىماطج هظه في مهما صوعا جلهب جؼاٛ ال الخ٘ىىلىحُا ئن -  . ألاحل ؾٍى

ض        ت ومباصب أَٙاع نلى باالنخماص الاْخطاصي للىمى ال٘مُت الىماطج مً الهضًض بىاء جم ْو  الىمى هكٍغ

ٛ  همىطج هجض الىماطج هظه أهم ومً - .الضازلي   Paul Romer عوماع بى

 

 رومار بىل  همىذج Paul Romer 

  : ٗالخالي همىطحه Romer   Paulضاى                  

 صو ٗىب هىم مً ؤلاهخاج صالت هُـ لها أن أي البهؼ، بهػها نً مىُطلت مإؾؿت نلى ًدخىي  الىمىطج      

 Cobb-Douglas  يالص

  

)1(..........=(kit)
1-B  (At Lit)

B yit 

 

  yit   اإلاإؾؿت ئهخاجi  الُترة في  t  yit   اإلاإؾؿت ئهخاجi  الُترة في  t  

Lit  وk it  و مإؾؿت ٗل ؾٍغ مً اإلاؿخهمل اإلااٛ عأؽ و الهمل ٖمُت 

  A   :ت أو اإلاغن  اإلااٛ عأؽ   ؤلاحمالي. اإلااٛ بغأؽ اإلاغجبؿت و اإلاإؾؿاث لٙل اإلاهَغ

         

 أن مو  

 

A=(A)1/B(∑kit ) (0....................)  

 

 

 : ًلي ٖما ( 01 ) اإلاهاصلت جطبذ مىه و

  yit= (kit  ) 
1- B  ]A1/B (∑kit )

α Lit[
α (2................…)  
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ت بدطظ مىػنحن اإلااٛ عأؽ و الهمل ٗان ما ئطا خالت في و  (اإلاجمو ال٘لي َاإلهخاج، اإلاإؾؿاث بحن مدؿاٍو

 : هى ٖٙل لالْخطاص

 

∑  yit=(∑kit )
1-B] (A)1/B(∑kit )

α
∑ Lit[

α ……………………………..(4) 

 : جطبذ ( 04 ) الهالْت و

 

∑  yit=A] ∑kit[ 1-B+ αB 
∑]  Lit[

B (5..................)  

 

 هػو:

Yt= ∑  yit  .    Kt= ∑  kit     .   Lt= ∑  lit 

 

 : ًلي ٖما ( 05 ) الهالْت َخطبذ

 

yit=A] kit[ 
1-B+ αB ] Lit[

B 

(6................) 

 

 : هي الخاضت َاإلاغصوصًت مىه و

 

 rit=(1-B)(kit)
-B (AtKit)

B………………(7) 

 

 

ؼ  هٓىم  نلى هدطل ( 07 ) اإلاهاصلت في ( 02 ) اإلاهاصلت في اإلاىحىصة Aبخهٍى

 

(8........)........... rit=   (1-B)ALB
t     Kt 

B ( α-1) 

                                                                      

 ًلي ٖما جطبذ الاحخمانُت اإلاغصوصًت و
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rt=(1-B+ α B ) ALB
t  Kt 

B ( α-1) …………………………..(9) 

 

 
ً
 . بالخاعحُت ًُؿغ ما هظا و الاحخمانُت مً أْل الخاضت اإلاغصوصًت أن جكهغ ( 09 ) و ( 08 ) اإلاهاصلخحن مً اهؿالْا

ً نبر اإلاغوع زالٛ مً الىمى مشٙل بضعاؾت آلان هٓىم  .اإلاىُهت لضالت هاملخىن  جٍٙى

 

MAX U=ʃc 1-  σ -1e-pt/1-  σ dt 

(12..........) 

 

K*=ʄ(k)-c-(s+n)k 

  α=1 زابذ الؿٙان نضص أن اَترع

ʄ(k)=A KLB (11.........)  

σ:     اإلااٛ  عأؽ اهسُاع وؿبت . 

 : هاملخىن  شغوؽ وخؿب

 

M= c 1-  σ e-pt+  λ (ʄ(k))-c-ᵠk 

(10.........) 

 الىمى مهضٛ نلى هدطل و Inter Temporelle الؼمً ، صازل الخهكُم أحل مً اإلاثلى إلاغاْبت جٓىُاث حؿخهمل و

 :ًلي ٖما للمجخمو

g 0=c*/c=r(AL
B

- ᵠ -P) 

(12..........) 

 : هى ماٛ عأؽ لٙل الىمى مهضٛ و

K*/k=ALB-c/k-ᵠ 

(14..............) 

ٓت هُـ و ؼ يحر الىمى مهضٛ خؿاب ئلى بىا جإص الؿٍغ  : وهى اإلامٖغ

ge=c*/c= ]ᵠ  (1-B)ALB- ᵠ -P[ 

.................(15) 
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 مً اإلادؿببت الخاعحُت الُغصًت تهاْغاعا الانخباع بهحن جأزظ ال ألانىان أن بانخباع هظا و  g e < g0 أن ًخطح       

 .ؤلاحمالي اإلااٛ عأؽ مؿاهمت  ؾٍغ

 

 كياش الىمى و أهميت الخدليله: -املبدث الثالث  

 كياش الىمى: -  ألاول املطلب     

اصة في الىاجج               الحُٓٓي وفي مخىؾـ صزل الُغص وبالخالي َان ُْاؽ ًٓخط ي الىمى ؤلاْخطاصي الٍؼ

 هظا الىمى ًخم بُٓاؽ همى الىاجج وهمى الضزل الُغصي.

: هى مُٓاؽ لحطُلت اليشاؽ ؤلاهخاجي، وخؿاب مهضٛ همىه هى ماًطؿلح نلى حؿمُخه الىاجج الىطني-أ

مً٘ خؿاب الىاجج الىؾني بدؿاب الىاجج اإلادٓٔ في البلض وجُُٓم ه بهملت طلٚ البلض ومً زم مهضٛ الىمى، ٍو

ت مهضٛ الىمى، وماٌهاب نلى هظه اإلاهضالث أنها هٓضًت والجأزظ بهحن  مٓاعهخه بيخاةج الُترة الؿابٓت ومهَغ

 ؤلانخباع أزغ الخطخم.

ٔ هظا  ٖما أن لٙل صولت نملتها الىؾىُت وبالخالي الًمً٘         مٓاعهت الىمى اإلادٓٔ في مسخلِ البلضان َو

 نملت صولُت واخضة لخُُٓم الىاجج الىؾني إلاسخلِ البلضان ختى ٌؿهل اإلآاعهت 
ً
اإلآُاؽ، ولظا حؿخسضم يالبا

 بحن مهضالث الىمى اإلادٓٓت َحها.

 

 

ت الهالْت بحن همى ؤلا  الدخل الفردي-ب  -هخاج وجؿىع الؿٙان: ج٘مً أهمُت ُْاؽ همى الضزل الُغصي في مهَغ

اصة ماًىُٓه. هخبر هظا اإلآُاؽ ُْاؽ نُني للىمى، اي ًِٓـ الىمى اإلادٓٔ نلى مؿخىي ٗل َغص مً خُث ٍػ  َو

ٔ أٖبر ْضعة شغاةُت . -أي صوالع واخض -لىُـ اإلآضاع  َو
ً
 ببُٓت الضٛو ومً زم جغجِب الضٛو ألاٖثر همىا

 

 أهميت جدليل الىمى إلاكخصادي. -2-3-2

 وهني بأهمُت جدلُل الىمى ؤلاْخطاصي ماًدٓٓه الىمى للُغص واإلاجخمو مً مؼاًا ومداؾً:       

اصة ؤلاهخاج اإلااصي اإلاىحه  باليضبت لألفراد:-أ ظا ٍػ اصة صزل الُغص الحُٓٓي ٖو ئن الىمى ؤلاْخطاصي ٌؿمذ بٍؼ

و  ؿانض لخلبُت الحاحاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلُت وبالخالي َان الىمى ؤلاْخطاصي ًَغ مً الٓضعة الشغاةُت لؤلَغاص َو

في الٓػاء نلى الُٓغ ومكاهغ البإؽ بحن ألاَغاص وجدؿحن الصحت الهامت. ٖما ٌؿانض الىمى نلى جسُُؼ 

اهُت. ُخذ لهم آَاّ الخدػغ والَغ  نضص ؾاناث الهمل لؤلَغاص ٍو

وطلٚ مً زالٛ مسخلِ  ئن الضولت هي الحامُت الهامت لؤلَغاص و الؿاهغة نلى أمجهم باليضبت للدولت:-ب

اصة ناةضاث الضولت وبالخالي َاهه ٌؿهل لها مهاتها  هُئاتها وهُاٗلها، وبمأن الىمى ؤلاْخطاصي ًإصي ئلى ٍػ
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ضَها للبدث نً جٓىُاث حضًضة في مجاٛ ؤلاهخاج والضَام. ٖما أن الىمى ًإصي بالضولت ئلى ئناصة  اإلاسخلُت ٍو

ٗالصحت والخهلُم، باإلغاَت أن جضُْٔ الضولت جىػَو الضزل نلى ألاَغاص وغمان بهؼ الخض ماث ؤلاحخمانُت 

 نلى 
ً
وبدثها في مطاصع الىمى ًجهلها حؿخؿُو بىاء ئؾتراجُجُت مؿخٓبلُت إلاىاضلت هظا الىمى وطلٚ بىاءا

 ئخطاةُاث ومهؿُاث مُضاهُت.

هخاج واإلاىاعص ئن الىمى ؤلاْخطاصي ًٓخط ي ؤلاؾخسضام اإلاتزاًض لهىامل ؤلا  جكاليف الىمى إلاكخصادي:-ج

ظا أغغاع جمـ ببهؼ الؿبٓاث  يخج نً طلٚ بهؼ ألاغغاع مغجبؿت باإلاىاعص الؿبُهُت ٖو الؿبُهُت ٍو

 ؤلاحخمانُت.

ه اإلاىاغغ ألاضرار املرجبطت باملىارد الطبيعيت واملديط-1-ج : وجخمثل أؾاًؾا في ؤلاػصخام والخلىر وحشٍى

ٗالب ظلٚ ئؾخجزاٍ الثرواث الباؾىُت   جتروٛ والًاػ وئؾخجزاٍ الًاباث ومسلُاث طلٚ نلى البِئت.الؿبُهُت ٖو

ئن خضور الىمى ؤلاْخطاصي وجىؾو اليشاؽ ؤلاْخطاصي أصي ببهؼ الؿبٓاث  الخكاليف إلاوضاهيت:-2-ج

ُىن واإلاؼاعنىن الظًً  ؤلاحخمانُت ئلى نضم مٓضعتها نلى الطمىص في وحه اإلاىاَؿت مثل الخجاع الطًاع والحَغ

ههم هٓطذ هدُجت ؤلانخماص نلى  ٌهاهىن مً الُٓغ هدُجت تهمِشهم مً حهت ومً حهت أزغي أن عبدُت مشاَع

ٓت ؤلاهخاج اإلاىؾو، ٗل هظا ًإصي بىا ئلى الٓٛى بىحىب مغاْبت الىمى ؤلاْخطاص  ي الُل.ؾٍغ
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 :  الفصل خالصت

ت الجىاهب إلاسخلِ جدلُلىا زالٛ مً           و ، الاْخطاصي الىمى و الاْخطاصًت الخىمُت مً بٙل اإلاغجبؿت الىكٍغ

 هسلظ بهما اإلاغجبؿت اإلاُاهُم مسخلِ و اإلاُهىمحن لهظًً الاْخطاصي الخىكحر إلاؿاع جدلُلىا الخطىص وحه نلى

 إلاؿالب اؾخجابت الثاهُت الهاإلاُت الحغب ًتنها بهض قهغ نمىما الخىمُت بٓػُت الباعػ  و ال٘بحر الاهخمام أن ئلى

ٗاث مً اإلاخدغعة إلاجخمهاثا ت الحغ  اهخمذ أًػا باإلآابل و ، الخىمىي  وؿُجها بىاء ئناصة ئلى الخىاْت و الاؾخهماٍع

 ٛ  . الشاملت الاْخطاصًت الخىمُت ضهُض نلى هىنُت جؿىعاث بخدُٓٔ ألازغي  الضو

 الخًحر نً ٌهبر الظي الاْخطاصي للىمى ال٘مي اإلاُهىم ًخجاوػ  شامل مُهىم الاْخطاصًت الخىمُت حهخبر      

 و الاحخمانُت و الاْخطاصًت إلاجاالثا ٗاَت في الىىعي الخًحر حشمل نملُت َهي ، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في اليؿبي

ت الخىمُت مً بٙل لحرجبـ مُهىمها جؿىع  ْض و ، الؿُاؾُت غ مضي حهني التي و البشٍغ اه مهاًحر جَى  الاحخماعي الَغ

ت و الصحت و الخهلُم خُث مً  ئخضار ومضي البُئي باإلاداٛ تهخمي الت اإلاؿخضًمت الخىمُت و ، الؿُاؾُت اإلاشاٖع

 . الٓاصمت ألاحُاٛ و الحالي الجُل اخخُاحاث بحن جىأَ

اث باليؿبت و          مخؿلباث و اإلاٙان و الؼمان لكغوٍ زػهذ أًػا َهي الاْخطاصي بالىمى الخاضت للىكٍغ

اث مً و ، الخىمُت جدُٓٔ ت هجض الاْخطاصي الىمى جدُٓٔ مىغىم جىاولذ التي الىكٍغ  اإلاٍُ٘غً نىض الىمى هكٍغ

ٙاعصو صاَُض و ؾمُث آصم جدضًضا و ال٘الؾُٚ ىن  الظًً و مالخىؽ عوبغث و ٍع  الجؼتي الخدلُل َ٘غة في ٌشتٗر

اصة الغبـ و الؼعانت زاضت و ؤلاهخاحُت بالٓؿاناث اإلاغجبـ ت ئلى باإلغاَت هظا ، الؿٙاهُت بالٍؼ  الىمى هكٍغ

 و الخ٘ىىلىجي الخٓضم و باالصزاع أؾاؾا الاْخطاصي الىمى جغبـ التي( ٖالؾُُ٘ت الىُى) اإلادضزت ال٘الؾُُ٘ت

ً نملُت ت قهغث زم ، اإلااٛ عأؽ جٍٙى ت الىكٍغ  الؿلب َ٘غة و الخجمُعي أو ال٘لي بالخدلُل اإلاخمحزة للىمى ال٘تًر

هاث و الٓىاهحن زالٛ مً الاْخطاصي اليشاؽ في الضولت جضزل و الهغع ًسلٔ الظي الُهاٛ  جدُٓٔ و الدشَغ

ت قهغث أزحرا و ، ألاؾىاّ في الخىاػهاث  الخٓلُضًت يحر بالهىامل اهخمذ التي (الضازلي الىمى) الجضًضة الىمى هكٍغ

ت  .الؿُاؾُت الىكم و الحٙىمي ؤلاهُاّ و البشغي  اإلااٛ عأؽ مثل الاْخطاصي للىمى اإلادٖغ
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 جمهُد الفصل:

ت الذساظت بػذ            ًاالث دغم املؤظعاث و بشهامجها , الىظٍش ُ  لى الخؼبُهي جهذًم    الكصل هزا في ظىداو

ًالت الىػىُت للخامين غلى البؼالت  ًاالث التي دسظىاها في الجاهب الىظشي و هخص الزيش الى ًالت مً الى بشهامج و

لىالًت معخؿاهم ,خُض ظىهىم بذساظت نُاظُت جدلُلُت للمػؼُاث التي جدصلىا غلُه في اػاس التربص الزي 

ًالت .  نمىا به غلى معخىي هزه الى

ًالت قُما بدُض       ًخص بشهامجها الزي  ظىف هخخبر في هزه الذساظت الهُاظُت الى مذي ما خههخت هزه الى

ادة في الىمى الان ,  خصادي و يزا الهظاء غلى البؼالتًهىم غلى اظخدذار اليشاػاث الانخصادًت نصذ الٍض

ل . و الخمٍى  ورلَ غً ػٍش

 مبدشين : إلىخُض نعمىا الكصل      

 ُ ًالت و بشهامجها . ألاو  هظشي هخٍلم قُه غً هزه الى

للحصُى غلى همىرط ًمًٌ و الشاوي ظىف هجشي الذساظت الهُاظُت ,باظخػماُ الىمىرط الخؼي املخػذد 

 .الخيبؤ به في املعخهبل 

 ماهُت الصىدوق الوطني للخامين على البطالت:املبدث ألاول: 

 للخامين على البطالت:عمومُاث خول الصىدوق الوطني املبدث الاول:

في اػاس العُاظت الىػىُت ملٍاقدت البؼالت و جشنُت اليشاػاث املذسة للثرواث , ابُؽ بالؼىذوم الىػني        

للخامين غلى البؼالت مهمت حعُير ظهاص دغم اخذار وشاػاث الاهخاط و الخذماث املىظهت الى البؼالين البالؿين 

ًاقت  50و 30مً  الػمش  ل  ظىت ,جخذم  وشاػاث الاهخاط و الخذماث باظخصىاء وشاغ اغادة البُؼ دون جدٍى

املىخىط , ويزا اليشاػاث املعخدذزت في نؼاغاث الكالخت و الصُذ البدشي و الشي ,و املىؼو املذغمت الايثر هي 

 .والًاث الجىىب و الهظاب الػلُا

 ًخص راث الجهاص ًل شخص ...شسوط الصىدوق للدعم :-0

 ظىت 50و  30ًبلـ مً الػمش ما بين  أن-1-1

ت.-1-2  أن ًٍىن مً ظيعُت ظضائٍش

 أن ال ًٍىن شاؾال مىصب غمل مأظىس أو ًماسط وشاغ لحعابه الخاص غىذ إًذاغه ػلب إلاغاهت.-1-3



ــ دزاسـت خالـت  الصىـدوق الوطـني للخأمُـً على البطالـت                                                                       CNACالفصـــل الثالـــــــــث ــــــــــــــــ

 5005-5005الفخـسة 

 

 
53 

ًالت الىػىُت للدشؿُل بصكت ػالب شؿل أو أن ًٍىن معخكُذا مً -1-4 أن ًٍىن مسجال لذي مصالح الى

ع الصىذوم الى   ػني للخأمين غً البؼالت.حػٍى

 أن ًخمخؼ بمؤهل منهي و/أو ًمخلَ ملٍاث مػشقُت راث صلت باليشاغ املشاد الهُام به.-1-5

ل مششوغه.-1-6 ًاقُت للمعاهمت في جمٍى  جهذًم معاهمت شخصُت 

 أن ال ًٍىن نذ اظخكاد مً جذبير إغاهت بػىىان إخذار اليشاغ.-1-7

ل .-5  الصىدوق:املمىوخت مً طسف صُغ الخمٍو

 مالًين دًىاس ظضائشي مً ػشف زالزت مصادس. 10الزي جصل نُمخه الى  ًمُى املششوع                

 :بمعاهمت ههذًت او غُيُت.البطال صاخب املشسوع-5-0

 :بعلكت ؾير مٍاقاة )واظبت العذاد بذون قىائذ(.الصىدوق الوطني للخامين على البطالت-5-5

 الكىائذ.:بهشض مخكع البىك-5-3

ل املششوع )خعب املبلـ املالي لالظدشماس(: ان لخمٍى  *ًىظذ معخٍى

 ( مالًين دًىاس.5ًلكت الاظدشماس جهل أو حعاوي خمعت ) : املسخوى ألاول 

 

 

 

اللسض بدون فائدة املمىوح مً  كسض بىكي

طسف الصىدوق الوطني للخامين 

 عً البطالت

 املساهمت الصخصُت

70 % 29 % 1 % 
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 ( مالًين دًىاس.10( مالًين دًىاس وجهل أو حعاوي غششة )5ًلكت الاظدشماس جخجاوص خمعت ) : الثاوي املسخوى 

اللسض بدون فائدة املمىوح مً  كسض بىكي

طسف الصىدوق الوطني للخامين 

 عً البطالت

 املساهمت الصخصُت

70 % 28 % 5 % 

هىاى أهىاع أخشي مً الهشوض ؾير مٍاقئت حعمى باإلطاقُت ًمًٌ اًظا مىدها للشباب املهاُو غىذ      

ٍىن قهؽ في مشخلت الاوشاء ورلَ خعب ل الشالسي(,ٍو  : الظشوسة)الخمٍى

  ع النخىاء وسشاث مخىهلت )مىظه لحاملي  دط 500.000نشض إطافي بذون قائذة بهُمت نابل للخػٍى

ذ,الضظاط,دهً  ً املنهي( ملماسظت وشاػاتهم جشصُص,يهشباء,الػماساث,الدسخين,الخبًر شهاداث الخٍٍى

 الػماساث,مٍُاهَُ العُاساث,

ع للخٌكل بئًجاس املدالث املخصصت إلخذار  500.000( نشض إطافي بذون قائذة بهُمت  أ دط نابل للخػٍى

 الاوشؼت املضمػت, باظخصىاء) اليشاػاث ؾير املهُمت أو املٍاجب الجماغُت(.

ع لكائذة خاملي شهاداث  1.000.000( نشض بذون قائذة إطافي ًمًٌ أن ًصل إلى  ب دط نابل للخػٍى

الخػلُم الػالي للخٌكل بئًجاس املدالث املىظهت إلخذار مٍاجب ظماغُت ملماسظت اليشاػاث املخػلهت بمجاالث 

ػبُت ومعاغذي الهظاء والخبراء املداظبين ومداقظي الحعاباث واملداظبين املػخمذًً ومٍاجب الذساظاث 

 واملخابػت الخاصت بهؼاغاث البىاء وألاشؿاُ الػمىمُت والشي.

ل الشالسي (.100جخكُع وعبت الكىائذ البىٌُت •   % )الخمٍى
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 : مالخظت

 جٍىن غلى غاجو ميزاهُت الذولت. الهشوض ؾير املٍاقئت إلاطاقُت املمىىخت*  

 * هزه الهشوض الشالزت ؾير املٍاقئت إلاطاقُت ؾير املترايمت جمىذ قهؽ في مشخلت إوشاء اليشاغ.        

 : اسدثماز الخوسُع

و ظهاص الصىذوم الىػني للخامين غلى          ان الشاب املهاُو الزي ًيش ىء مؤظعخه املصؿشة غً ػٍش

 جىظُؼ نذساجه إلاهخاظُت في هكغ اليشاغ أو في وشاغ مشجبؽ. البؼالت, لخمٌُىه مً

 ؟ما هي شسوط الخأهُل للخوسُع 

 : لالظخكادة مً جىظُؼ املؤظعت املصؿشة,ًجب أن جخىقش في الشاب املهاُو البؼاُ الششوغ الخالُت       

  ًان املبلـ املؼلىب ًٍىن أمام هكغ70حعذًذ الهشض البىٍي في خذود  البىَ. ٪ غلى ألانل إن 

 .ل, مً الشالسي إلى الشىائي  الدعذًذ الٌلي للهشض البىٍي في خالت حؿُير البىَ أو صُؿت الخمٍى

  ل الشىائي.70الدعذًذ في خذود  ٪ مً الهشض ؾير املٍاقأ في خالت الخمٍى

 .الدعذًذ املىخظم الظخدهاناث الهشض ؾير املٍاقأ 

 ( ذ بالىظىد لشالر ( ظىىاث )في املىاػو 6ملىاػو الػادًت( وظخت )( ظىىاث مً الاظخؿالُ )في ا3جصٍش

 الخاصت(.

 .جىقش الحصائل الجبائُت التي جبين الخؼىس إلاًجابي للمؤظعت املصؿشة 

 ل امللترخت في إطاز الخوسُع؟  ما هي صُغ الخمٍو

ل مشابهت للتي هجذها في إػاس إلاوشاء ألاولي, في البيُت أو الهُئت والٍلكت             .إن صُـ الخمٍى

 ما هي إلاعاهاث والامخُاشاث املمىوخت؟ 
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جؼبو هكغ إلاغاهاث املالُت والامخُاصاث الجبائُت املمىىخت بػىىان إخذار املؤظعت املصؿشة, غلى           

 : املٍاجب الجماغُت وإلاًجاس والىسشاث املخىهلت جىظُؼ نذساث إلاهخاط, ماغذا إلاغاهاث الشالزت إلاطاقُت

 : املمىوختالامخُاشاث  -3

 : خالُ مشخلت إهجاص الاظدشماس-3-1

  ت الحاصلت في إػاس إوشاء وشاغ إلاغكاء مً خهىم ههل امللٌُت بمهابل مالي لاليدعاباث الػهاٍس

 صىاعي.

 . ًاث  إلاغكاء مً خهىم الدسجُل قُما ًخػلو بالػهىد الخأظِعُت للشش

بُت ممىىخت  خالُ قترة الاظخؿالُ -3-2 ( 03للمؤظعاجٌم املصؿشة ملذة زالزت ظىىاث): هىاى امخُاصاث طٍش

 ابخذاء مً اهؼالم وشاػٌم.

 " 10ظىىاث او  6ظىىاث ,  3إلاغكاء مً الشظم الػهاسي غلى البىاءاث و البىاءاث إلاطاقُت ملذة 

خ اهجاصها.  ظىىاث" خعب مىنؼ املششوع , ابخذاء مً جاٍس

  بت الجضاقُت الىخُذة ًامل مً الظٍش ظىىاث "خعب  10ظىىاث او  6ظىىاث ,  3, ملذة "  IFUإغكاء 

خ اظخؿاللها.  مىنؼ املششوع, ابخذاء مً جاٍس

 5 °/ لليشاػاث ألاخشي./°  12لليشاػاث املىخجت و بُؼ الامالى,و 

 ( مىاصب غمل في قتر ؾير مدذدة املذة, جمذد قترة 3غىذما جخلو املؤظعت املصؿشة غلى ألانل زالزت )

 (.2الاغكاء لعيخين )

  إلاغكاء مً يكالت خعً الخىكُز غىذما ًخػلو مىطىع املؤظعت املصؿشة باإلػػام في امليشاث

 الشهاقُت.

  ت غلى البىاءاث و البىاءاث إلاطاقُت جمخذ الى بت الػهاٍس ًان رلَ  10إلاغكاء مً الظٍش ظىىاث ان 

 ظىىاث باليعبت لليشاػاث املىظىدة في الهظاب الػلُا. 6اليشاغ في الجىىب,و

      ً بت الجضاقُت الىخُذة  ألاشخاص -ؾير أن املعدشمٍش ًبهىن مذًىين بذقؼ  -الؼبُػُين الخاطػين للظٍش

بت املىاقو ليعبت  ألادوىالحذ  %, مً املبلـ املىصىص غلُه في ناهىن الظشائب املباششة واملهذس  50للظٍش
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% مً املػذُ 100جخكُع بيعبت • املدهو.  دط, باليعبت لٍل ظىت مالُت , مهما ًًٌ سنم الاغماُ 10000

 املذًً الزي جؼبهه البىىى واملؤظعاث املالُت بػىىان إلاظدشماساث املىجضة في ًل نؼاغاث اليشاػاث.

  ُبت الجضاقُت الىخُذة املعخدهت غىذ نهاًت مشخلت إلاغكاء, ورلَ خال الاظخكادة مً جخكُع الظٍش

بي إلاخظاعمً  ألاولى" ظىىاث 3الشالر "  : الظٍش

 70 .بي  % باليعبت للعىت ألاولى مً إلاخظاع الظٍش

 50 .بي  %باليعبت للعىت الشاهُت مً إلاخظاع الظٍش

 25 .بي  % باليعبت للعىت الشالشت مً إلاخظاع الظٍش

  

 : مالخظت

ي قُما ًخص ششوغ نابلُت الاغخماد لذي الصىذوم الىػني للخامين غلى البؼالت, الىزائو املؼلىبت)ف        

امللل(, دخُى الهشض البىٍي خيز الخىكُز,أهىاع املعاغذاث املمىىخت, آظاُ دساظت والحصُى غلى 

: مشاظػت البؼانت أغاله,  الهشض,الظماهاث املؼلىبت وامخُاصاث ظهاص الصىذوم الىػني للخأمين غً البؼالت

 .ANSEJاملهذمت للجهاص سؾم حشؿُل الشباب َ

 ىدوق الوطني للخامين على البطالتمً طسف الص املساخل املخبعتاملطلب الثاوي :

 ًخلخص املعاس في املشاخل الخالُت:       

ًالت املدلُت للدشؿُل ) الدسجُل بصفت طالب للشغل-0  (.ANEM:ًخم هزا الدسجُل لذي الى

ًالت الىالئُت ملف الترشح إًداع-5 ًامال لذي الى للصىذوم الىػني للخامين غلى البؼالت املخٍىن  :ًىدع امللل 

 مما ًلي :

 .12معخخشط مً شهادة املُالد سنم -2-1

ل الىػىُت.-2-2  وسخت ػبو ألاصل مً بؼانت الخػٍش

 صىسة شمعُت.-2-3
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 شهادة إلانامت.-2-4

ًالت الىػىُت للدشؿُل, )باليعبت ل-2-5 ع الصىذشهادة الدسجُل لذي الى وم لمعخكُذًً مً هظام حػٍى

ظاث الخأمين غً البؼالت(. ًالت الىالئُت املػىُت شهادة جهاض ي حػٍى  الىػني للخأمين غً البؼالت, حعلمهم الى

ذ ششفي ًشبذ أن البؼاُ )همىرط الصىذوم الىػني للخأمين غً البؼالت(-2-6  . جصٍش

ًماسط أي وشاغ مأظىس )ًخأيذ غىن مً الصىذوم الىػني للخأمين غً البؼالت مً غذم إهدعابه  -2-7

 لصىذوم الخأمُىاث إلاظخماغُت(.

 ال ًماسط وشاغ لحعابه الخاص غىذ إًذاغه ػلب إلاغاهت.-2-8

 لم ٌعخكُذ مً نبل مً جذبير إغاهت بػىىان إخذار اليشاغ.-2-9  

ل مششوغه )املعاهمت الصخصُت(.ًخػهذ باملعاهمت في -2-10  جمٍى

شهادة أو أًه وزُهت جشبذ معخىي املؤهل املهىُت راث الصلت باليشاغ املشؾىب الهُام به, معلمت مً -2-11

ً...إلخ(.  ػشف أي هُئت غمىمُت أو خاصت )شهادة غمل أو شهادة جٍٍى

 بؼانت وصكُت )همىرط الصىذوم الىػني للخأمين غً البؼالت(.-2-12

 

ًشاقو صاخب املششوع معدشاس او ميشؽ ًهىم بخهذًمه ظمُؼ الاظدشاساث (:CNACاملسافلت الصخصُت )-3

 الالصمت لذساظت و جشيُب و اهجاص و بػض املششوع.

ًىدع امللل مً ػشف الشاب املهاُو في الكشع املدلي للصىذوم الىػني للخامين غلى   دزاست املشسوع : -4

ل,زم ٌعلم وصل إًذاع للبؼاُ  البؼالت الزي ًخدهو مً مؼابهخه, وحعلُمه لجىت الذساظت والاهخكاء والخمٍى

.  املهاُو

 مً ٌعخمد؟

ل للكشع املدلي للصىذوم        الىػني للخامين غلى البؼالت بذساظت  جهىم لجىت الاهخهاء والاغخماد والخمٍى

ت للبؼالين املهاولين. ؼ الاظدشماٍس  املشاَس

      ً ت أمام اللجىت,التي جهىم بذساظت وجٍٍى ػهم الاظدشماٍس ٌػشض الشاب او الشباب البؼاُ املهاُو مشاَس

ل املششوع الاظدشماسي. ت وجمٍى  ساي خُى مالئمت ,اظخمشاٍس
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ل في اظل ال إن امللكاث املهبىلت مً ػش -4-1 ف اللجىت ًخم بمىظبها اغذاد شهادة نابلُت الاغخماد والخمٍى

ًالت املدلُت للصىذوم الىػني للخامين غلى البؼالت وحعلم للمػني 3ًخػذي زالزت ) ( أًام, جمىذ مً ػشف الى

 باالمش.

ت بهشاس مً الىصٍش املٍ-4-2  ؼ الاظدشماٍس ل املشاَس لل بالػمل والدشؿُل جم حػُين لجىت اهخهاء واغخماد وجمٍى

 ( ظىىاث نابلت للخجذًذ.3ملذة زالزت )

 : جخٍىن اللجىت مً

 ممشل غً الىالي. .1

ت الدشؿُل للىالًت. .2  ممشل غً مذًٍش

 ممشل غً قشع الىالًت للمشيض الىػني للسجل الخجاسي. .3

ت طشائب الىالًت. .4  ممشل غً مذًٍش

ًالت الىالئُت للدشؿُل. .5  سئِغ الى

غً البؼالت مٍلل بمشاقهت الشاب أو الشباب -الىػني للخامينمعدشاس ميشؽ للصىذوم  .6

 البؼاُ.

ىن دون إلاخالُ بأخٍام املادة  .7  أدهاه. 23ممشلين غً البىىى املػىُت ٌشاًس

ت للصىذوم الىػني للخامين .8 اث الجهٍى  غً البؼالت.-ممشل غً املصالح املالُت للمذًٍش

 ممشل غً الؿشقت املهىُت املػىُت. .9

ًالت الىالئُت للصىذوم الىػني للخامين غً -4-3 ل إلى مذًش الى حػىد سئاظت لجىت الاهخهاء والاغخماد والخمٍى

 البؼالت .

مٌنها 15ججخمؼ اللجىت في دوسة غادًت ًل خمعت غششة ) 4-4  ( ًىما,بىاء غلى ػلب اظخذغاء مً سئِعها.ٍو

 الاظخماع في دوسة ؾير غادًت بؼلب مً سئِعها.
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لت للطعً؟هل هىا      ك طٍس

, قان دساظخه جؤظل مً ػشف اللجىت لخٌملت      غىذ دساظت ملل املششوع الاظدشماسي للشاب املهاُو

( 3املػلىماث, قػلى الصىذوم الىػني للخامين غً البؼالت إبالؽ الهشاس للبؼاُ املهاُو في اظل ال ًخػذي زالزت)

 أًام.

ل ػبها للششوغ      , ًخم حعلُمه شهادة نابلُت الاغخماد والخمٍى بػذ سقؼ الخدكظاث غً البؼاُ املهاُو

 املدذدة.

 إحساءاث اسخثىائُت : 

 : باليسبت للمسشحين *         

 .ػهم بصكت قشدًت أو ظماغُت  ًمًٌ لألشخاص املؤهلين للجهاص املبادسة بمشاَس

 بصكت ظماغُت مىطىع نشض واخذ قهؽ. ًٍىن املششوع املبادس به 

 .ؼ ههذا أو غُىا  جهذم املعاهمت املالُت لصاخب أو ألصحاب املشاَس

 .ًاء  في خالت إخذار مؤظعت ظماغُت, جخظمً هزه ألاخيرة معير وشش

 .ًاء هكغ ششوغ جأهُل املعير  ًجب أن ٌعخىفي الشش

 : باليسبت للمشسوع *         

  العلؼ والخذماث.ال جمُى ظىي وشاػاث إهخاط 

 .ًدصل بصكت أيثر غىذ إنخىاء الخجهيزاث 

  ؼ ويزا قشص إلاظدشماس املخىقشة في ًشجٌض إخخُاس اليشاغ غلى جشمين خبرة صاخب أو أصحاب املشاَس

 العىم املدلي.

 حسجُل اليشاغ لذي املشيض الىػني للسجل الخجاسي او الؿشقت املهىُت.-5
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ؼ :ازش دقؼ  الاهخشاغ في طىذوم -6 الٌكالت املشتريت لظمان مخاػش نشوض البؼالين روي املشاَس

معخدهاث الاشتراى ,ٌعلم لصاخب املششوع شهادة الاهخشاغ التي جشقو بامللل البىٍي لخٍىن بمشابت 

ش الهشض البىٍي .  وزُهت مشبت لظمان مخاػش الاظدشماس ,وهي اخذي التزاماث جدٍش

ػلب الهشض لذي البىَ :ًخػين غلى البىَ جبلُـ نشاسه لصاخب املششوع و اغالم الصىذوم  ( اًذاع7

.ً  الىػني للخامين غلى البؼالت في اظل انصاه شهٍش

ً رو 8 ؼ في مجاُ حعُير املؤظعت.(جٍٍى  ي املشاَس

ش الهشض,ًشاقو الصىذوف 9 (اهجاص املششوع:بػذ حعذًذ مبلـ املعاهمت الصخصُت و غؿهب جدٍش

 املششوع و ًىاصل دغمه الظل ججعُذ مششوغه و بػض مؤظعخه. صاخب

(املخابػت بػذ اخذار اليشاغ : في مشخلت اظخؿالُ اليشاغ و ٌعخكُذ صاخب املششوع مً يخابػت 10

 .املعدشاس او امليشؽ ػُلت العىىاث الشالر الاولى
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  CNACدزاست وصفُت وكُاسُت  خول املبدث الثاوي :

 :الدزاست الوصفُت ألاول املطلب 

ًالت الىػىُت للخامين غلى البؼالت بػذ التربص          لىالًت معخؿاهم  الزي نمىا غلى معخىي الى

مً  املؤظعاث الانخصادًت  إوشاءغلى  ألاخيرةامج هزه هبش غلى املػلىماث و التي جخلخص في ,جدصلىا 

ل املالي نصذ خلو مىاصب مً الػمل   . خالُ الخمٍى

 :لُتاملػؼُاث الخا إلىخُض جىصلىا خالُ قترة التربص               

 املوحهت لالسدثماز .ىاصب العمل ملابل املبالغ املالُت :عدد ااملؤسساث امليشاة و م  (3-1)الجدول زكم   

 

obs Y X1 X2 

2005 14.438 120 141 

2006 10.801 70 98 

2007 12.108 82 121 

2008 13.615 90 130 

2009 45.072 180 267 

2010 52.881 242 352 

2011 373.478 388 845 

2012 676.955 803 964 

2013 619.84 664 1214 

2014 399.26 407 828 

2015 441.508 446 965 

 الوكالت الوطىُت للخامين على البطالت لوالًت مسخغاهم املصدز :
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 :خُض ان 

Yالىخذة بالـ امل: امل( الُت املىظهت لالظدشماسy*106  .)دًىاس ظضائشي 

X1.غذد املؤظعاث امليشأة : 

X2. غذد مىاصب الػمل : 

 طوز عدد املؤسساث مع عدد مىاصب العمل(: ج 0-03)الشكل زكم

 

 (    (3-1املصدز :مً اعداد الطالب باسخخدام معطُاث الجدول زكم 

ه جىظذ غالنت ػشدًت بين غذد املؤظعاث اليشاة و غذد اه(03-1) سنم  هالخظ مً خالُ الشٍل        

دىانص غذد مىاصب الػمل وقو غذد املؤظعاث امليشاة .  مىاصب الػمل ,بدُض ًضداد ٍو

ت اجخزث  أنهزا ًذُ       ًاالث  إوشاء بشهامجها في مدٌمت قُما ًخص  إظتراججُتالحٍىمت الجضائٍش هزة الى

للنهىض باالنخصاد الىػني وخلو الهُمت املظاقت و يزا الحذ مً املؤظعاث الانخصادًت  غمت الوشاءاملذ

 وعبت البؼالت .

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Série1 120 70 82 90 180 242 388 803 664 407 446

Série2 141 98 121 130 267 352 845 964 1214 828 965
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 :جطوز الغالف املالي(   5-3 )الشكل زكم

 

 

 (    (3-1املصدز :مً اعداد الطالب باسخخدام معطُاث الجدول زكم 

ًىن  جؼىس بؼئ وهزا ساظؼ  2010-2005الكترة املمخذة مً  ان في 02سنم  هالخظ مً خالُ الشٍل           

ًالت بذأث خُي دغم الخىمُت الانخصادًت و يُكُت اوشاء املؤظعاث  ئز في ججعُذ مخؼؽ الحٍىمت فيالى

 .الانخصادًت للهظاء غلى البؼالت 

في بػض اليشاغ  غشقذ جؼىس واظؼ و هزا ساظؼ الى ظُاظت الذولت 2015-2010الكترة ما بين  أن إال        

ادة الىمى الانخصادي و خلو مىاصب شؿل مؼ وظىد  العُىلت املالُت الانخصادي في مخخلل اليشاػاث لٍض

 املخىقشة بٌثرة .

 

 

 

2005 14.438 2006 10.801 
2007 12.108 

2008 13.615 

2009 45.072 

2010 52.881 

2011 373.478 

2012 676.955 

2013 619.84 

2014  
399.26 

2015 441.508 
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 املطلب الثاوي :الدزاست اللُاسُت

ػؼُاث التي بدىصجىا ,و نهذف مً خالُ الذساظت الهُاظُت الخىصل الى اوشاء همىرط انخصادي وقو امل       

ت الانخصادًت جدلُل هزه املخؿيراث وقو الانخصاد الهُاس ي الزي ًشبؽ بين الاخصائُاث اطُت و الىظٍش  الٍش

هت املشبػاث الصؿشي النها حػؼي مهذساث ؾير مخديزة .  خُض ظىف حػخمذ في هزه الذساظت غلى ػٍش

 جلدًس الىموذج : -0

 الىموذج:اهدشاز معالم شكل  -0-0

 : اهدشاز معالم الىموذج ( -3-3الشكل زكم )

 

 Eviews بسهامج  باسخخدام(    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم  املصدز : مً إعداد الطالب

 و  y اهدشاس مػالم الىمىرط ٌػبر غً وظىد غالنت خؼُت ػشدًت بينخظ ان هال  03مً خالُ الشٍل سنم         
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اطُت الخالُت  الىموذج :جلدًس  -0-5  :الىمىرط ًٍىن غلى الصُؿت الٍش

Y= B0 + B1 X1 + B2  X2 + £i 

 ( : جلدًس معالم الىموذج5-3زكم ) الجدول 

DependentVariable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 04/26/17   Time: 10:30   

Sample: 2005 2015   

Includedobservations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1 0.611525 0.140241 4.360531 0.0024 

X2 0.270424 0.082160 3.291439 0.0110 

C -97.97720 21.53915 -4.548797 0.0019 

     
     R-squared 0.979539     Meandependent var 241.8142 

Adjusted R-squared 0.974424     S.D. dependent var 264.3035 

S.E. of regression 42.26868     Akaike info criterion 10.55297 

Sumsquaredresid 14293.13     Schwarz criterion 10.66149 

Log likelihood -55.04134     Hannan-Quinn criter. 10.48457 

F-statistic 191.4963     Durbin-Watson stat 1.516765 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
    

 

 Eviewsباسخخدام بسهامج    (    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم  املصدز:مً إعداد الطالب
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Y = - 97.97 + 0.61 x1 + 0.27 x2 

   0.0024              0.0110         0.0019  T/ 

R2=0.97        N=11    F=191.49 

DW=1.51       prob=0.0000 

DW: واحعىن  دًشبين إخصائُت Durbin Watson  

R2: الخدذًذ مػامل  

N: املشاهذاث غذد 

prob : ُالخؼأ اخخما 

F: قِشش إخصائُت 

T: إخصائُت نُم 

 : الخدلُل الاخصائي-0-3

ت املعالم الاخضائُت:-0-3-0  اخخباز معىٍو

ت-0-3-0-0  :B0 اخخباز معىٍو

 الفسضُت:

H0 :B0=0 ت  اخصائُت  املػلمت لِغ لها مػىٍى

    H1:B0 ≠  0 ت  اخصائُت  املػلمت  لها مػىٍى

 

قاهىا هشقع الكشطُت املػذومت و ههبل  0.05انل مً  0.0019ٌعاوي  B0للمػلمت  قِشش : اخخماُ  أنبما 

 الكشطُت البذًلت .
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ت إخصائُت , اي ان لها جأزير غلى املخؿير الخابؼ    . Yو مىه املػلمت لها مػىٍى

ت -0-3-0-5  :B1اخخباز معىٍو

 الفسضُت:

H0 :B1=0 ت  اخصائُت  املػلمت لِغ لها مػىٍى

    H1:B1 ≠  0 ت  اخصائُت  املػلمت  لها مػىٍى

قاهىا هشقع الكشطُت املػذومت و ههبل  0.05انل مً  0.0024ٌعاوي  B1للمػلمت  قبشش بما ان : اخخماُ 

 الكشطُت البذًلت .

ت إخصائُت ,    . Yلها جأزير غلى املخؿير الخابؼ  أن أيو مىه املػلمت لها مػىٍى

ت -0-3-0-3  :B2اخخباز معىٍو

 الفسضُت:

H0 :B2=0 ت  اخصائُت  املػلمت لِغ لها مػىٍى

    H1:B ت  اخصائُت 0  ≠ 2  املػلمت  لها مػىٍى

قاهىا هشقع الكشطُت املػذومت و ههبل  0.05انل مً  0.0110ٌعاوي  B2للمػلمت  قِشش : اخخماُ  بما ان

 الكشطُت البذًلت .

ت إخصائُت , اي ان لها جأزير غلى املخؿير الخابؼ    . Yو مىه املػلمت لها مػىٍى

 

 اخخباز املعىوٍت الكلُت للىموذج :-0-3-0-4

 الفسضُت:

   H0 :B0= B1= B2 

   H1:B0 ≠ 0  OU B1 ≠ 0  OU B2 ≠ 0   
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قاهىا هشقع الكشطُت املػذومت و ههبل  0.05انل مً   0.0000للىمىرط يٍل  ٌعاوي  قِشش بما ان : اخخماُ 

 الكشطُت البذًلت .

ت ًلُت .   و بالخالي الىمىرط له مػىٍى

ت الهذسة لها مجمػت وهي املعخهلت املخؿيراث أن ٌػني وهزا  الخابؼ. للمخؿير الخكعيًر

 الخدلُل الاكخصادي :-0-4

 . 0.97و الزي ٌعاوي في هزه الحالت  R2و هخص هىا الزيش الخٍلم غً مػامل الخدذًذ   -1

ً املعخهلينY %  للمخؿير الخابؼ  97هزا ٌػني ان وعبت    .X1 X2 ظببها الخؿير في املخؿيًر

ً املعخهلين .  أي أن : هىاى اسجباغ نىي بين املبلـ املعدشمش و املخؿيًر

ت الانخصادًت. إشاسة -1 ً املعخهُلين ظاءث مىظبت ,قهي مىاقهت للىظٍش  املخؿيًر

ذ بـ  -2 ذ بىخذة واخذة قان املبلـ املعخثر البذ ان ًٍض وخذة  0.61أي ان غىذما غذد املؤظعاث امليشاة جٍض

 ل .غذد مىاصب الػممؼ زباث 

ذ بىخذة واخذة قان املبلـ املعدشمش  ويزلَ هكغ الخكعير باليعبت لػذد مىاصب الشؿل غىذما جٍض

ذ بـ   وخذة. 0.27ًٍض

ت الانخصادًت  ًل هزا الخدلُل ادة في خلو املىاصب  ظاء مكعش للىظٍش مً املىؼو ان لى اسدها الٍض

ادة في خلو  ًت و التي هي الاخيرة البذ املؤظعاث الانخصادالػمل و الهظاء غلى البؼالت البذ مً الٍض

ل لها .  غلى الحٍىمت مً الىظش مً ظهت الخمٍى

ل هزا ساظؼ الى ال % مً الخؿيراث التي 97خدلُل الزي وصلىا الُه في مػامل الخدذًذ الزي ٌشير ان ًو

ل ساظػت الى غذد املؤظعاث امليشاة و غذد مىاصب الػمل .  جدصل في املبلـ الخمٍى

 الخدلُل اللُاس ي :-0-5

  اخخباز الازجباط الراحي لالخطاء :-0-5-0

 الازجباط الراحي لالخطاء( : 3-3زكم ) الجدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.964175     Prob. F(2,6) 0.2207 

Obs*R-squared 4.352370     Prob. Chi-Square(2) 0.1135 
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/26/17   Time: 11:03   

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1 -0.238812 0.175941 -1.357339 0.2235 

X2 0.098456 0.088920 1.107240 0.3106 

C 20.46645 22.98453 0.890445 0.4075 

RESID(-1) 0.508355 0.357527 1.421866 0.2049 

RESID(-2) -0.939437 0.516704 -1.818133 0.1189 

     
     R-squared 0.395670     Mean dependent var -2.84E-14 

Adjusted R-squared -0.007217     S.D. dependent var 37.80625 

S.E. of regression 37.94243     Akaike info criterion 10.41297 

Sum squared resid 8637.766     Schwarz criterion 10.59383 

Log likelihood -52.27135     Hannan-Quinn criter. 10.29896 

F-statistic 0.982088     Durbin-Watson stat 2.332624 

Prob(F-statistic) 0.482695    

     
املصدز : مً   

إعداد الطالب 

باسخخدام  

4Eviews 

 

املصدز : مً  

إعداد 

الطالب 

باسخخدام  

4Eviews 

 

 Eviewsباسخخدام بسهامج  (    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم املصدز:مً إعداد الطالب
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 الفسضُت:

H0:p=0   لألخؼاءالًىظذ اسجباغ راحي  

   H1: p ≠  0 p  <0 ou p>0 ًىظذ اسجباغ راحي لألخؼاء 

ت . 0.05ايبر مً   prob  LM=0.113 هالخظ ان 03مً الشٍل سنم   قئهىا ههبل الكشطُت الصكٍش

 راحي لألخؼاء .ال ًىظذ اسجباغ  أنو مىه ههُى  

 LM. مؤشش في الانخصاد الهُاس ي : 

 

 اخخباز ججاوس جباًً الاخطاء :-0-5-5

 ججاوس جباًً الاخطاء( : 4-3زكم ) الجدول 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.452622     Prob. F(2,8) 0.6513 

Obs*R-squared 1.118182     Prob. Chi-Square(2) 0.5717 

Scaled explained SS 0.960855     Prob. Chi-Square(2) 0.6185 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/26/17   Time: 11:05   

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 1964.702 1070.311 1.835637 0.1037 

X1^2 0.001513 0.006984 0.216604 0.8339 

X2^2 -0.001990 0.002831 -0.702822 0.5021 

     
     R-squared 0.101653     Mean dependent var 1299.375 

Adjusted R-squared -0.122934     S.D. dependent var 2456.526 

S.E. of regression 2603.145     Akaike info criterion 18.79383 

Sum squared resid 54210931     Schwarz criterion 18.90235 

Log likelihood -100.3661     Hannan-Quinn criter. 18.72542 

F-statistic 0.452622     Durbin-Watson stat 2.061460 

Prob(F-statistic) 0.651293    

 Eviewsباسخخدام بسهامج  (    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم  املصدز:مً إعداد الطالب          

 الفسضُت:

   H0  1
2σ: = 1

2σ =  1
2σ   ًىظذ ججاوغ بين الاخؼاء 

   H1: 1
2σ ≠  1

2σ ≠ 2الًىظذ ججاوغ بين الاخؼاء    
1σ      

 

ت . 0.05ايبر مً  .571prob  LM=0هالخظ ان  04مً الشٍل سنم   قئهىا ههبل الكشطُت الصكٍش

 .خؼاءألا  جاوغ ما بينجًىظذ   و مىه ههُى أن 
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 اخخباز الخوشَع الطبُعي لالخطاء :-0-5-3

 املدزج الخكسازي لالخطاء العشوائُت:  ( 4-3الشكل زكم )

 

 Eviewsباسخخدام بسهامج  (    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم املصدز:مً إعداد الطالب

 

 الفسضُت:

H0:  ألاخؼاء جدبؼ الخىصَؼ الؼبُعي            

   H1 ألاخؼاءال جدبؼ الخىصَؼ الؼبُعي:              

 . 4.424 حعاوي  Jarque –Bera هالخظ ان  05مً الشٍل سنم 

 .0.05ايبر مً  prob =0.10و 

ت   و مىه ههبل الكشطُت الصكٍش

  ارن : ألاخؼاء جدبؼ الخىصَؼ الؼبُعي .
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Series: Residuals
Sample 2005 2015
Observations 11

Mean      -2.84e-14
Median   5.786278
Maximum  39.46994
Minimum -92.31996
Std. Dev.   37.80625
Skewness  -1.422360
Kurtosis   4.249233

Jarque-Bera  4.424300
Probability  0.109465
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 ملدزة الىموذج على الخيبؤ:-0-6

الىمىرط صالح مً الىاخُت إلاخصائُت و الىاخُت الانخصادًت و الىاخُت الهُاظُت قاهىا  أنبما          

 . Theilبه في املعخهُل و هزا بػذ إظشاء اخخباس ًمٌىىا الخيبؤ 

 . Theilمىحى ًمثل اخخباز ( : 5-3الشكل زكم )

 

 

 Eviewsباسخخدام بسهامج   (    (3-1بىاءا على معطُاث الجدول زكم  املصدز:مً إعداد الطالب

 

 جؤوُ الى الصكش . 0.05حعاوي  Theilمً خالُ الشٍل هالخظ ان      

 ومىه ًمٌىىا الهُى ان الىمىدط له الهذسة غلى الخبؤ به .     

Theil:مؤشش في الانخصاد الهُاس ي . 
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YF ± 2 S.E.

Forecast: YF

Actual: Y

Forecast sample: 2005 2015

Included observations: 11

Root Mean Squared Error 36.04685

Mean Absolute Error      26.92328

Mean Abs. Percent Error 93.66520

Theil Inequality Coefficient  0.051743

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.005168

     Covariance Proportion  0.994832
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 : خالصت الفصل

ًاهذ لىا الذاقؼ الظخػماله ي أهمُتهظشا اليدعاب همىرط الاهدذاس الخؼي املخػذد        ىمىرط جؼبُهي يبيرة 

مً غذد املؤظعاث امليشاة )املمىلت( و غذد املىاصب الػمل ,غلى املبالـ املالُت املىظهت  لً جأزير ملػشقت مذي 

جهذًش نُاس ي للمخؿيراث املعخهلت ) غذد املؤظعاث و غذد املىاصب الػمل  إظشاءلالظدشماس  , ورلَ بىاظؼت 

 ( غلى املبالـ املالُت املىظهت لالظدشماس .

الهُئاث املذغمت للمؤظعاث الانخصادًت  أنصحت  إلىىمىرط املهترح خُض جىصلىا الى مذي قػالُت ال     

في  ألاخيرةاملؤظعاث الصؿيرة و املخىظؼت بذاقؼ هزه  إوشاءها قُما ًخص بشهامج ججعُذ لػبذ دوسا هاما في

ادة الىمى الانخصادي و خلو الثروة )الهُمت املظاقت(.  خلو املىاصب الػمل و الخهلُل مً البؼالت, و يزا ٍص

 أغؼذو هزا ًل ما جدصلىا غلُه مً خالُ الذساظت الهُاظُت للىمىرط خُض وظذها ان الحٍىمت ًلما     

ادة في  ًان لها الحاقض في ٍص املؤظعاث  إوشاءالكشصت لهُئاث الذغم في مجاُ الهىاهين  لترنُت املؤظعاث ًلما 

 في شتى املجاالث .

 إزباثًل مخؿير في الىمىرط و  جأزير املخػلهت به,مً خالُ املػؼُاث  إبشاص و مىه ظهشث قػالُت الىمىرط في  

اجه الهُئاث املذغمت للمؤظعاث في مجاُ  هزهغً وانؼ  تاظدششاقُهظشة  إغؼاء, و بالخالي  مػىٍى

 .للنهىض باالنخصاد الىػني   CNACبشهامجها
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 إلاصالحالاكخصادًت مىر دغم للمؤسساث ,زهصث غلى هُئاث  دزاسدىا الخاصت بهرا املىطىع إن           

ت مجمىغت مً اللىاهين  أبدث,خُث  0991الىظام الاكخصادي الجصائسي مىر  إلىالري وصل  الحيىمت الجصائٍس

ػاث املىظمت لىُفُت  الحل لالشمت الاكخصادًت في ظل الىظام السُاس ي املخدهىز,الري خسج في  إًجادو الدشَس

 . إلاهخاججبني اكخصاد السىق والري بدوزه ٌػخمد غلى الىسائل الخاصت لىسائل  إلىاملطاف 

لخجسُد هره السُاست الاكخصادًت البد مً اسخددار هُئاث حشسف غلى الػملُت ,وواهذ  أن إلى          

 .ألاشمتالجصائس سباكت في هرا املجال للنهىض باالكخصاد الىطني و الخسوج مً 

 و حػل مً السىق سىق مىخظمت .و خلم املؤسساث  إوشاءى جىظُم هُفُت بدُث ان الهُئاث املشسفت غل      

ػاث حػلذ مً املؤسساث الػمىمُت و الخاصت هىع مً الخدفيزاث و املساواة        ول هره اللىاهين و الدشَس

 في املػاملت مً احل جدلُم الخىمُت الاكخصادًت .

ت        ػاث حػلذ مً السىق الجصائٍس حغصو الخددًاث الاكخصادًت الحدًثت و  إنهره اللىاهين و الدشَس

الخىاشن  اخخالالثخىصصت اللطاغاث الػمىمُت للخغلب غلى  إلىحػل  ػالمي ,هرا ماالخىُف مؼ الاكخصاد ال

 .و جدلُم مػدالث في الىمى الاكخصادي 

ًىمىا هرا  إلىالاكخصادي  إلاصالحاهه ما شال ٌشهد حػثرا في مجال  إال زغم ان خىصصت اللطاع الػام      

 ,مما حػل الاكخصاد الىطني مخربرب .

ل للمؤسساث الاكخصادًت ,خُث دزسىا فيها ول ب إلىمسوزا      سامج هره الهُئاث املشسفت غلى الدغم و الخمٍى

ادة اللُمت املظافت , وجدلُم  ألاخيرةحسخػمله هره  ما ادة الىمى الاكخصادي املسافم في ٍش ,ختى ًدسنى لها ٍش

ادًت ماشالذ حػاوي غدة املؤسساث الاكخص أنالخىمُت الاكخصادًت في شتى املجاالث ,خُث واهذ الىخائج 

ل ,الري هى  لبىاء املؤسست ,هرا ما حػل الحيىمت  ألاولى ألاداةمشاول مً طسف هره الهُئاث خاصت الخمٍى

غساكُل في اخر جدابير في مجال اللىاهين لتركُت هره املؤسساث و الىكىف مػها ختى ًمىنها الخسوج مً 

 البيروكساطُت و املدسىبُت .

في مجال النهىض  املؤسساث الصغيرة و املخىسطتهدفىا مً الدزاست هى مداولت الخػسف غلى كطاع     

املؤسساث الصغيرة و املخىسطت  أنباللطاع الاكخصادي مً خالل ججازب الدول املخلدمت ,خُث ًمىً اللىل 

حُاة الاكخصادًت و الاحخماغُت الدوز الري جلػبه في ال الخأهُدكطاغا مسخلال و مخميزا غً باقي املؤسساث .و 
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الدغم  آلُاثمً خالل مساهمتها في الدشغُل و خلم الثروة و اللُمت املظافت و الاسدثمازاث مً خالل 

 املسافلت لها .

 الىخائج الخالُت: إلىجىصلىا  إلاشيالُتغلى  هئحابتمً خالل الفسطُاث التي اغخبرهاها     

 ر مً املؤسساث الاكخصادًت.الىمى الاكخصادي ًخدلم بىحىد غدد هبي 

 . ادة املؤسساث الاكخصادًت ًخطلب وحىد هُئاث مشسفت غليها  ٍش

  ًاملؤسساث الاكخصادًت لها اللدزة غلى خلم الثروة و جىفير مىاصب الػمل مما ٌساغد مً الخللُل م

 خدة مشىُلخين البطالت و الفلس .

 واهذ غير وافُت املؤسساث الصغيرة و املخىسطت التي جبىتها الجصائس في ظل النهىض  إلاحساءاث إن

ل  أهمهاملىاحهت مشاولها التي حػسكل جطىزها املدسازع , مً   . الخمٍى

ل  أما       ً هما : ًخأزس الجاهب الخطبُلي مً خالل الدزاست اللُاسُت جىصلىا الى ان الخمٍى  بمخغيًر

  ادة اللُمت املظافتغدد املؤسساث امليشاة و التي هي بدوزها حػبر غً خلم مً الىاجج  الثروة و ٍش

يشاة مً طسف الهُئاث هى مؤشس للىمى غدد املؤسساث الاكخصادًت امل أن أي) املدلي إلاحمالي 

 الاكخصادي(.

  الحد مىً ظاهسة البطالت )غدد مىاصب  حسعى الحيىمت الىغدد مىاصب الػمل و التي هي بدوزها

 (. إلاحماليالػمل هى مؤشس للىمى الاكخصادي و الري ٌػبر غىه هصِب الفسد مً الدخل 

 

 جدصلىا غلى الىخائج الخالُت : إلُهالىمىذج اللُاس ي  الري وصلىا  مً خالل

  خُث ان ولما أزدها  و الىخلت املالُت املىحهت لالسدثماز هالخظ غالكت طسدًت بين غدد مىاصب الػمل,

 الحصىل غلى غدد اهبر مً مىاصب الػمل البد مً جخصُص غالف مالي مػخبر.

  و هفس الش يء باليسبت لػدد املؤسساث امليشاة هىان غالكت طسدًت باليسبت للىخلت املالُت املىحهت

ادة مً حجم املؤسساث البد مً اجخاذ اللسازث أزدهالالسدثماز ,بدُث اذا  ؼ  ٍش ل لهره املشاَز مً حهت الخمٍى

 :إلاجراءات   .

الىظس فُما ًخص كىاهين جسكُت املؤسساث الاكخصادًت ختى حسخطُؼ الػمل في حى مالئم و  إغادة .0

 . ألاحىبيحشجُؼ الاسدثماز 

 أفظلالاسخفادة مً الخجازب الدولُت في مجال دغم املؤسساث الصغيرة و املخىسطت , و جبني  .2

 فاغلُتها . أزبدذالتي  ألادواثالىسائل و 
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ب  .3 و جدلُم الخيسُم املالئم بين مخخلف مصالحها  فأهثر  أهثرمً املسدثمس  إلادازةالػمل غلى جلٍس

 في مجال الاسدثماز .

ل للىوالت , ألاكص ىطسوزة السفؼ مً الحد  -4 وزا هبيرا في الخللُل مً جلػب د ألنهالحجم الخمٍى

ادة الىاجج لخد لسفؼ مً حجم الاسدثماز ,و هراو ا البطالت ؼ حساهم في ٍش فيز الشباب اللُام بمشاَز

 النهىض باالكخصاد الىطني . إلىالداخلي الخام الري بدوزه ًؤدي 

س  -5 ل  أدواثو  أسالُبحػل الىظام املصسفي ًخالئم و الاخخُاحاث الحالُت و بخطٍى للمؤسساث الخمٍى

 املالُت.

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :باللغة العربية  املؤلفاتالكتب و   -1

 .م2016العبعت  -الىمى الاكخصادي و جحدًاث الىاكع –محمىد علي الشسكاوي  -

 .الىمى الاكخصادي –جالل خشِب  -

كلُت          -كضاًا معاصسة في الخىمُت الاكخصادًت–عبير طفُان عبده  -سحس عبد السؤوف -

ت. جامعت –الخجازة   الاطكىدٍز

–داز وائل للعباعت و اليشس –الاكخصاد اللُاس ي -مجُد علي حظين ,عفاف عبد الجباز طعُد -

 .1998عمان 

 . 1997داز هىمت الجصائس –الخىمُت الاكخصادًت –اطماعُل شعباوي  -

شعبت الاكخصاد جامعت  -اثس الظُاطخين الىلدًت و املالُت على الىمى الاكخصادي–بىعمسة احمد  -

 . 2015/2016جبظت 

 

 :املقاالت و التقارير -2

عبد الحمُد بسحىمت ,ظالل شغبت :مداخلت بعىىان دوز املشسوعاث الصغيرة املمىلت في ظل -

 املظُلت.–حشغُل الشباب في اللضاء على البعالت  آلُاث

م عبد البشير -    على الخكىىلىجي    الخعىز  أثس كُاض:  املداخلت طمير عىىان عليبى  دحمان -الكٍس

 .5الجصائسص -الشلف جامعت" -الجصائسي  الاكخصاد حالت-الاكخصادي الىمى

بسهى هىز الهدي , بحث حىل مكاهت املإطظاث الصغيرة و املخىطعت في الجصائس , امللدم مً ظسف املسكص  -

  19العسبي الدًملساظي للدزاطاث الاطتراججُت و الظُاطُت و الاكخصادًت  ص

 



  

 :الرسائل العلمية -3

اظسوحت  دكخىزاه –املحدداث الحدًثت للىمى الاكخصادي  في الدول العسبُت و طبل جفعُلها  -

 .2013/2014 3جامعت الجصائس–في العلىم الاكخصادًت 

جامعت الىادي  –مركسة ماطتر اكادًمي  –الىمى الاكخصادي و البعالت في الجصائس  -

2014/2015. 

دزاطت -ىطعت كأداة لخحلُم الخىمُت الاكخصادًت في ظل العىملت  املإطظاث الصغيرة و املخ  -

 .2006البلُدة    جاهفي  -مركسة ماجظخير  -حالت الجصائس

ركسة ملدمت كجصء مً م–اثس جسكُت الصادزاث غير الىفعُت على الىمى الاكخصادي  -

ت غير ميشىزة, جامعت محمد  مخعلباث هُل خُضس, بظكسة شهادة املاطتر  في العلىم الخجاٍز

 2014/2015كلُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدظُير, طىت 

 غير دكخىزاه أظسوحت , العاملُت الاكخصادًت الخحىالث ظل في الخخعُغ و الخىمُت أشمت -

   2006 , الجصائس جامعت , ميشىزة

 

 : قواهين و املراسيمال-4

  واملخعلم بدعم ئحداث وجىطُع  2003دٌظمبر  30املإزخ في  514-03مسطىم السئاس ي زكم

ع البالغين ما بين ثالثين ) ( 50( وخمظين )30اليشاظاث مً ظسف البعالين ذوي املشاَز

املسطىم , وب 2010جىان  20املإزخ في  156-10املسطىم السئاس ي زكم طىت, املعدل واملخمم ب

 .2011مازض  6املإزخ في  101-11السئاس ي زكم 

http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-156_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_11-101_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_11-101_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_11-101_ar_.pdf


  لُت  6املإزخ في  188-94املسطىم الخىفُري زكم واملخضمً اللاهىن ألاطاس ي  1994جٍى

 37-99املسطىم الخىفُري زكم للصىدوق الىظني للخأمين عً البعالت, املعدل واملخمم ب

جاهفي  3املإزخ في  01-04املسطىم الخىفُري زكم واملخمم ب 1999فُفسي  10املإزخ في 

2004. 

  لُت  6املىافم  1415محسم  26املإزخ في  189-94املسطىم الخىفُري زكم الري  1994جٍى

ض الخأمين عً البعالت وكُفُاث حظاب ذلك.  ًحدد مدة الخكفل بخعٍى

  الري ًحدد شسوط إلاعاهاث  2004 جاهفي 3املإزخ في  02-04املسطىم الخىفُري زكم

ع البالغين ما بين ثالثين ) ( طىت, املعدل 50( وخمظين )30املمىىحت للبعالين ذوي املشاَز

املسطىم واملخمم ب 2010جىان  20املإزخ في  158-10املسطىم الخىفُري زكم واملخمم ب

ل  6املإزخ في  126-13الخىفُري زكم  املإزخ في  254-13املسطىم الخىفُري زكم وب2013أفٍس

لُت  2  .2013جٍى

    واملخضمً ئحداث صىدوق  2004جاهفي  3املإزخ في  03-04املسطىم الخىفُري زكم

ع البالغين مابين ثالثين ) ( 30الكفالت املشتركت لضمان أخعاز كسوض البعالين ذوي املشاَز

 طاس ي.( طىت وجحدًد كاهىهه ألا 50وخمظين )

  ل  29املإزخ في  129-10املسطىم الخىفُري زكم املعدل للمسطىم الخىفُري زكم  2010أفٍس

لُت  6املإزخ في  94-188 واملخضمً اللاهىن ألاطاس ي للصىدوق الىظني للخأمين  1999جٍى

 عً البعالت.

http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_99-37_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_99-37_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_04-01_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_04-01_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_94-189_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_94-189_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-158_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_13-126_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_13-126_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_13-126_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_excutif_no_13-254_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_excutif_no_13-254_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_04-03_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_04-03_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_04-03_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-129_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-129_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-129_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_10-129_ar_.pdf


  املعدل واملخمم للمسطىم الخىفُري  2011مازض  6املإزخ في  104-11املسطىم الخىفُري زكم

الري ًحدد شسوط إلاعاهاث املمىىحت للبعالين  2004جاهفي طىت  3املإزخ في  02-04زكم 

ع البالغين مابين ثال اتها.50( وخمظين )30ثين )ذوي املشاَز  ( طىت ومظخٍى

  ل  2011جاهفي  15اللساز املإزخ في الري ًحدد جىظُم وطير لجىت إلاهخلاء وإلاعخماد والخمٍى

للىكالت الىالئُت للصىدوق الىظني للخأمين عً البعالت وكرا كُفُاث معالجت ومضمىن 

ع. ع إلاطدثمازاث للبعالين ذوي املشاَز  ملفاث مشاَز

 الري ًحدد جىظُم  2012ماي  17املىافم  1433جمادي الثاهُت عام  25ملإزخ في اللساز ا

وطير اللجىت الىظىُت للععً للصىدوق الىظني للخأمين عً البعالت وكرا كُفُاث دزاطت 

ع. ع إلاطدثماز للبعالين ذوي املشاَز  ومضمىن ملفاث الععً املخعللت بمشاَز

 

 : املواقع إلالكتروهية -5

 www.ansej.dz 

 www.cnac.dz 

 www.andi.dz 

 

http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/decret_11-104_ar_.pdf
http://www.ansej.dz/
http://www.ansej.dz/
http://www.cnac.dz/
http://www.cnac.dz/


 

 :ملخــص

مزت الجزائز مىذ الاسحقالل بعدة سياسات اقحصادًة أدى بها إلى جغيير الىظام الاقحصادي لها ,من        

 الاشتراكي إلى الزأسمالي الذي ًقوم على امللكية الخاصة لوسائل إلاهحاج.

جسليط الضوء على الهيئات املدعمة إلوشاء و ثمويل املؤسسات  لهذا وسعى من خالل هذه الدراسة الى      

 الاقحصادًة من اجل النهوض باالقحصاد الوطني ,وكذا ثحقيق  الىمو الاقحصادي في شتى املجاالت .

 لهذا سوف هقوم بدراسة قياسية للوكالة الوطىية للحامين على البطالة لوالًة مسحغاهم.    

 الكلمات املفحاحية :

 دعم املؤسسات ,الخشغيل,الىمو الاقحصادي , الحمويل. وكاالت

 

 

Résumé: 

économiques qui les ont amenés au système économique a changé, d'un socialiste à un capitaliste 

qui est basé sur la propriété privée des moyens de production. 

       Pour cela, nous cherchons à travers cette étude pour faire la lumière sur les organismes 

subventionnés pour l'établissement et le financement des institutions économiques afin de 

promouvoir l'économie nationale, ainsi que la croissance économique dans divers domaines. 

     Pour cela, nous allons examiner le dossier de l'Agence nationale pour l'assurance-chômage pour 

l'Etat Mostaganem 

Mots-clés: 

Les institutions et les organismes de soutien, d'exploitation, la croissance économique, les finances. 
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