
 الجمهوزيـــــت الجصائسيـــــــت الديمقــــساطيـــت الشعبيــــــت

 وشازة التعليــــــم العـــالـــي والبحث العلمـــي

 -مستغانم - حامعت عبـد الحميد بن باديـس 

 كليت العلوم الاقتصاديت والتجازيت وعلوم التسيير 

  .قسم العلوم الاقتصاديت- 

 جامعة مستغانــم

 

 ستر أكاديمي مركسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث نيل شهادة ما

 .اقتصاد النقدي وبنكي:  التخصص –علوم الاقتصاديت : الشعبت

 

 

 

 

 

 جحت إشساف ألاستاذة   *                                       .                                 مقدمت من طسف الطالب                                                                            : 

     بسواين شهسشاد*                                                                                                   ضامن حكيم             * 

                           

  أعضاء لجنت املناقشت: 

 الصفت السجبت عن الجامعت

 جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 استاذة مساعدة أ

 استاذة محاضرة ب      

 استاذة مساعدة أ

 

 زئيســـــــا بن حليمت سليمت                              - 

 مقـــــــسزا    بسواين شهسشاد                            - 

      بن حليمة خيرة                منــاقشـــا- 

 

 

 

 أثر السياسة اإلقتصادية على النمو اإلقتصادي 

(دراسة حالة الجزائر  )  

 

2018 / 2017: السنت الجامعيت   

 

 



 

 

 

 

 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والصالم على خاجم ألاهبياء واملزشلين إلى من ربخني وأهارث دربي وأعاهخني -

 " .أمي الحبيبت " بالصلواث والدعاء ، إلى أغلى الىاس 

 " .أبي الكزيم " إلى من كان مىبع العزة والقوة وعلمني أن العلم جاج الكزامت وحلت ألاخالق - 

 .إلى من قاشمووي حلو الحياة ومزها - 

 "إخوحي وأخواحي " 

 .إلى أشاجذحي الكزام - 

   "ضامن حكيم" إلى كل الزمالء وألاصحاب وخاصت - 

 

                                                                                         إلى كل طالب علم 

 أهدي هذا العمل

 

 

                                                                                                                                                                

 دحـــوة

 



 

 

  

 

 .الحمد هلل الري أهاز دزب العلم وأعاهىا على إهجاش هرا البحث 

 " .من ال ٌشكس الىاض ال ٌشكس  هللا "إًماها من بقىل الىبي صلى هللا عليه وطام 

ل الشكس وإلامتىان ألاطتاذة املشسفت التي لم تبخل عليىا بتىجيه فيه وهصائحها القيمت التي  هتىجه بجٍص

 .كاهت عىها لىا في إهجاش هرا البحث ألاطتاذة املحترمت 

 والشكس املىصىل للجىت املىاقشت على قبىلهم هره املركسة وال ًفىتىا أن وشكس كل أطاترة ومىظفي كليت -

ت وعلىم التظيير   .العلىم إلاقتصادًت والتجاٍز

ب أو بعيد في إهجاش هرا العمل املتىاضع  -  .   وإلى كل من طاعدها من قٍس

 

 

               حكيــــم     



 أ
 

 امللـــــــــــــخــــــص

تهدف هره املركسة إلى دزاسة أثس السياسات إلاقحصادًة والتي ثحمثل في سياسة املالية الىقدًة والحجازية ، على الىمو الاقحصادي في الجصائس واسحخدمىا مً أحل اخحباز - 
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وسبي ًحمحوز في محازبة الحضخم دون إسهام كبير في الاسخثماز ، وأما السياسة املالية فقد أثضح مً خالل الدزاسة أن الجصائس كاهد جعحمد بيسبة أكبر عليها املدعومة بازثفاع 

أسعاز البترول لححقيق الىمو الاقحصادي ، وسياسة الحجازة الخازحية فقد عسفد عدة إصالحات إال أن الاعحماد على الصادزات الىفط ثبرش الفشل في ثحقيق بسامج إلاوعاش 

الاقحصادي وعدم حدًة السياسات املىحهجة مً قبل الحكومة ، وعلية فإن ألاثس العام للسياسة الاقحصادًة على الىمو لم ًكً قويا لدزحة املحوقعة ، إذا ثبين أن قطاع 

املحسوقات الشال ًمثل أحد املكوهات السئيسية للىاثج املحلي الخام ، ولقد أوصد املركسة على ثطويس  السياسة املالية في الجصائس ، وثطويس السياسة الضسيبة ، العمل على الدعم 
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Summary 

- The aim of this note is to study the impact of economic policies, which is the monetary and trade policy, on the 

economic growth in Algeria and used in order to test hypotheses research, descriptive analysis method, and show the 

results of that quality. 

- The impact of monetary policy on economic growth depends on the extent of its effectiveness, based on the 

objective elements in the pumping of the monetary mass, as well as monetary policy had a relative impact in the fight 

against inflation without a significant contribution to investment. The financial policy has been revealed through the 

study that Algeria was dependent on Which is supported by high oil prices to achieve economic growth, and the 

foreign trade policy has known several reforms, but dependence on oil exports highlights the failure to achieve 

economic recovery programs and the lack of seriousness of policies adopted by the government, The economic policy 

on growth was not as strong as expected, if the hydrocarbons sector was still a major component of the GDP. The 

memorandum recommended the development of fiscal policy in Algeria, the development of tax policy, support for 

strategic sectors outside hydrocarbons. 
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ت بمخخلف مجاالتها ًخأطع على               ئن الاهخمام بفلظفت ومسحعت الظياطاث الاكخصادًت الخىمٍى

أهميتها في جدظين وجطىز اإلاجاالث اإلاطبلت عليها ، ولعل الخدًث عً ؤلاصالخاث الاكخصادًت بالراث كد 

س في هرا الجاهب وطىاء حعلم ألامس  احظع هطاكه بؼيل هبير بظبب كىة الخاحت ئلى الخدظين والخطٍى

باإلاظخىي الىلي أو الجصتي فان طسعت وعمم الخدىالث التي حؼهدها الظاخت الاكخصادًت الدوليت جظطس 

ألاطساف الىاػطت في اإلاجاٌ ؤلاكخصادي ئلى جبني ئطتراجيجياث مدددة لخىفير اإلاىاخ ألافظل وألاهثر 

. جماػيا مع حجم وطبيعت جدىالث هرا اإلاديط الاكخصادي 

التي تهخم بخطبيم الظياطاث – الىطىيت والدوليت – وفي هرا ؤلاطاز فلد بسشث الىثير مً اإلاإطظاث - 

ت على مظخىي الجصتي والىلي ، فعلى اإلاظخىي الداخلي جخفاعل  الاكخصادًت ؤلاصالخيت والخطط الخىمٍى

حملت مً اإلاخغيراث الاكخصادًت الجصةيت واليليت فيما بينها لسطم الظياطت الاكخصادًت اإلاىخهجت ، هره 

ت التي جخبىاها الدٌو الىاميت واإلاخلدمت ، وذلً باخخالف  ألاخيرة التي لها اوعياض هبير على البرامج الخىمٍى

الفلظفت الاكخصادًت والاحخماعيت والثلافيت التي ًخميز بها ول البلد  ومدي كدزة هره الفلظفت على 

معالجت مؼىالث الخخلف الاكخصادي الري حعاوي مىه هره البلدان  وطمً هره اإلاسحعيت هجد أن 

الاكخصاد الجصاةس ي عسف أوطاعا اكخصادًت خسحت خالٌ العلىد اإلااطيت ، جميزث بظعف وجربرب 

الىمى الاكخصادي بؼيل عام ، باإلطافت ئلى اخخالٌ الخىاشهاث الداخليت والخازحيت والعجص عً طداد 

الخدماث الدًىن ، فلط عً اإلاعادالث العاليت للخضخم والبطالت ، وهديجت لرلً جىبذ الجصاةس العدًد 

مً الظياطاث ؤلاكخصادًت ؤلاصالخيت ، ئما بصفت ذاجيت أو بمظاعدة الهيئاث اإلااليت الدوليت ، التي تهدف 

ئلى ئوعاغ الاكخصاد الىطني وئزطاء كىاعد اكخصاد الظىق و بعث الىمى الاكخصادي باعخبازه أخد أهم 

الخددًاث التي جلف أمام الظلطاث العامت في الجصاةس جدذ غطاء البرهامج الخدًث للخيىماث اإلاخعاكبت  

، وىهه الظبيل الىخيد لخدليم الخىميت الاكخصادًت الؼاملت في ظل  (جسكيت الصادزاث خازج اإلادسوكاث  )

. ئػياليت جربرب الظعس العالمي للبتروٌ بين الخين وآلاخس 
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فالهدف مً عمليت ئصالح الظياطت الاكخصادًت في الجصاةس هى وحىد طياطت اكخصادًت على  

الصعيد الىطني جخصف باإلاسوهت والاوسجام والخيامل بين حميع أدواتها ، جخظمً بسهامجا للخغيير 

ص اللدزة ؤلاهخاحيت  والخدًث والخطىز ًلىم على أطع ومعاًير اكخصادًت ، جساعي العدالت الاحخماعيت وحعٍص

اث الاطدثماز وميافدت البطالت  والخىافظيت الاكخصاد الجصاةسي داخليا وخازحيا ، بغيت زفع مظخٍى

ادة معدالث الىمى الاكخصادي وطبط الخىاشن الخازجي  والخدىم في الخضخم مما ًىعىع ذلً في ٍش

وجدظين مظخىي اإلاعيؼت إلاخخلف الطبلاث الاحخماعيت ، وبالخالي جدليم مإػساث الاطخلساز الاكخصادي 

. مً حهت ، والاججاه هدى جدليم هدف الخىميت الاكخصادًت اإلايؼىدة مً حهت زاهيت 

: إلاشكالية البحث 

الظإاٌ الجىهسي الري جداٌو هره الدزاطت ؤلاحابت عليه ًمىً صياغت  على الىدى اإلاىالي   * 

ما مدي جأزير الظياطت الاكخصادًت على الىمى الاكخصادي في الجصاةس ؟ - 

: وإلاعالجت هره ؤلاػياليت السةيظيت ًمىً طسح بعع ألاطئلت الفسعيت واإلاخمثلت في - 

ما مفهىم الظياطت الاكخصادًت ؟                           - 

ما هى أزس الظياطت ، الاكخصادًت على الخىاشن الاكخصادي ؟                         - 

هل أزسث أدواث الظياطت الاكخصادًت على الىمى الاكخصادي في الجصاةس                          - 

  :                                                                                                                                                               -الفرضيات

: - للد جم الاعخماد على مجمىعت مً الفسطياث طمً هره الدزاطت ، والتي ًمىً صياغتها هما ًلي

الظياطت الاكخصادًت هي عبازة عً مجمىعت مً الخدابير و ؤلاحساءاث جخخرها الدولت مً أحل جدليم 

. أهدافها الاحخماعيت والاكخصادًت 

. ئن الخيظيم بين مخخلف الظياطاث الاكخصادًت أمس طسوزي والخخمي لخدليم ألاهداف اإلاظيطسة -
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 ألدواث الظياطت الاكخصادًت اإلاخخلفت جأزير ئًجابي في جددًد معدالث الىمى الاكخصادي بالجصاةس خالٌ -

. هره الدزاطت 

:  أهداف الدراسة - 

: حظعي الدزاطت ئلى مجمىعت مً ألاهداف أهمها - 

. ئبساش ؤلاطاز الىظسي لظياطت الاكخصادًت              - 

ص الاطخلساز الاكخصادي              -  . معسفت أهداف الظياطت الاكخصادًت ، ودوزها في حعٍص

. ئبساش جأزير مخخلف الظياطاث الاكخصادًت على الىمى الاكخصادي في الجصاةس              - 

 : أهمية الدراسة- 

للد أصبدذ الخاحت ئلى الظياطاث الاكخصادًت على الصعيد الىطني طسوزة جفسطها خليلت مظلم بها - 

وهي أهه ليع هىان اكخصاد في وكخىا اإلاعاصس ٌظخطيع جدليم همى اكخصادي مسن وجىميت الاكخصادًت 

والاحخماعيت بصىزة جللاةيت دون وحىد طياطت اكخصادًت مسهت ومخىاشهت ذاث هفاءة حيدة جخالءم مع 

. اإلاخغيراث الاكخصادًت اإلاديطت 

ت التي مً خاللها زطم -  وهرا ما ًدفعىا ئلى مداولت جلدًم زؤٍت مبظطت خٌى جطىز ألاطع الىظٍس

الظياطت الاكخصادًت للجصاةس ، والىؼف عً جىحهاتها ، في خصم مجمىعت الخغيراث الاكخصادًت 

والظياطت والاحخماعيت الهادفت ئلى جفعيل جىميت الاكخصاد الىطني مً خالٌ دعم الىمى الاكخصادي 

 : منهج الدراسة* 

إلاعالجت ؤلاػياليت مدل البدث معالجت علميت ومىطىعيت ، اعخمدها على اإلاىهج الىصفي الخدليلي - 

بهدف جددًد ؤلاطاز الىظسي للمىطىع بجاهبه الفىسي و اإلافهىمي ، هظسا إلاالةمت اإلاىهج في ذلً ، والري 

وظخلي مىه اإلاعطياث السكميت ، بما أن اإلاعطياث الىميت حامدة ال جىفي باإلاطلىب دون جدليلها فلد 
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اطخدعى مً ألامس الاعخماد على اإلاىهج الخدليلي لخدليل اإلاعطياث الىميت باالعخماد على الجداٌو 

. والسطىماث البياهيت لعسض وجصييف هره اإلاعطياث ختى ٌظهل على اللازب الخعميم فيها 

أما عً أدواث اإلاظخخدمت في حمع اإلاعلىماث والبياهاث في الدزاطت ، فلد اعخمدها على جلً ألادواث - 

: ألاهثر ػيىعا ، هخخصسها في 

. البدىر والدزاطاث الظابلت التي جددد لىا مجاالث الترهيز الجدًدة في هرا اإلاىطىع - 

البياهاث اإلامىىخت مً طسف اإلاصادز السطميت إلاعالجتها وعسطها بؼيل ًمىىىا مً الىصٌى على - 

. ئطخيخاحاث لها عالكت مباػسة باإلاىطىع 

: صعوبات الدراسة -

ئن مً بين الصعىباث التي اعترطدىا  في ئهجاش هره الدزاطت هي جلً التي جلف عادة أمام الباخث عىد - 

ت خٌى مخغيراث معيىت وواكعها في بلد معين ، هما صادفىا جباًً  مداولخه السبط بين الخدليالث الىظٍس

. لبعع اإلاصادز اإلاعطياث مً مصدز ئلى آخس على السغم مً أنها مً مصادز زطميت 

. الاخخالف في وخداث اللياض      - 

. صعىبت الخصٌى على البياهاث اإلاخعللت بمىطىع الدزاطت      - 

صعىبت جددًد بعع اإلافاهيم واإلاصطلخاث والخفسكت بينها واإلاخىاحدة في بعع اإلاساحع اإلاعخمدة في      - 

. الدزاطت 

: الدراسات السابقة 

فظال عً العدًد مً الدزاطاث اإلاىزلت في الىخب واإلاجاالث العلميت و الدوزٍاث واإلالخلياث العلميت - 

، فلد زم ؤلاطالع على الىثير مً الدزاطاث الجامعيت وألابدار التي جىاولذ مىطىع الظياطت 

الاكخصادًت أزسها بالىمى الاكخصادي بصىزة عامت ، وػيل هره العالكت في الاكخصاد الجصاةسي 

 :  بصفت خاصت ، ومً بين هره الدزاطاث هرهس 
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(  Saleh toumi et Beltash 2006 ) : دراسة ثومي وبختاش 

وجلدم هره الدزاطت عسطا عاما للعالكت بين الظياطت اإلااليت اإلامثلت بالجباًت مً حهت والىمى - 

ومظألت 2الاكخصادي مً حهت ألاخسي ، خيث تهدف ئلى جدليل العالكت اإلاىحىدة بين اإلاخغيرة الجباةيت 

الىمى الاكخصادي ، وئلى معسفت ما ئذا وان باميان الظياطت الجباةيت أن حظتهدف معدٌ الىمى الاكخصاد 

. الجصاةسي 

وكد خلصذ الدزاطت ئلى أهه ًمىً للجباةيت حعدًل طلىن ألاعىان الاكخصادًين هدى الاججاه اإلاسغىب - 

فيه ، هما أنها أداة مفظلت جمىً مً معالجت ؤلاخخالالث التي ٌعسفها الاكخصاد ، وبرلً ًمىنها الخأزير 

على الىمى الاكخصادي وبعد ئحساء الدزاطت اللياطيت زم الخأهد بأن الجباةيت جإزس على كيمت أهم 

بت اإلافسوطت  . اإلاخغيراث الاكخصادًت واالطتهالن ، الادخاز ، الاطتهالن وذلً خظب ػيل الظٍس

دزاطت كياطيت واكخصادًت للعالكت بين طعس الصسف ، معدٌ الفاةدة  ": دراسة بن زيان راضية 

أطسوخت ملدمت لىيل ػهادة دهخىزاه ، جخصص كياض الاكخصادي ، كظم العلىم " والخضخم في الجصاةس 

 . 2010 – 2009 ، اإلاىطم الجامعي 03الاكخصادي ، حامعت الجصاةس 

وجبرش ئػياليت هره الدزاطت خٌى طبيعت العالكت بين طعس الصسف ومعدٌ الفاةدة ومظخىي - 

ألاطعاز ، خيث جىصلذ الباخثت ئلى أهه مً أحل جدليم اطخلساز اكخصادي ًجب جطبيم طياطت 

م الخدىم في الىطاةل اإلاخىفسة لدي الظلطاث العمىميت ، هما أوضخذ أن  اكخصادًت مالةمت عً طٍس

الىطاةل ألاطاطيت في الخأزير على الاكخصاد الىطني هي طعس الصسف ، مظخىي ألاطعاز ، ومعدالث 

.  الفاةدة ، وكد جىصلذ الباخثت ئلى وحىد عالكت وطىيت جسبط بين هره العىاصس 
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: خطة الدراسة 

ختى هخمىً مً ئإلاام باإلاىطىع وؤلاخاطت بيل حىاهبه زم جلظيم البدث ئلى فصلين ، بديث طيخم - 

الخطسق في الفصل ألاٌو ئلى ؤلاطاز الىظسي لظياطت الاكخصادًت والىمى الاكخصادي في الجصاةس ، 

مخىاولين في اإلابدث ألاٌو مدخل ئلى الظياطت الاكخصادًت ، مً خيث مفهىمه ، أهدافها ، أدواتها ، 

وأزسها على الخىاشن الاكخصادي ، أما في اإلابدث الثاوي كظم الخطسق فيه ئلى الىمى الاكخصادي في 

اث الىمى الاكخصادي  الفىس الاكخصادي ، والري ًدخىي على أطاطياث الىمى الاكخصادي ، هظٍس

. وملاًيع الىمى الاكخصادي 

أما الفصل الثاوي فخصصىاه لدزاطت أزس الظياطت الاكخصادًت على الىمى الاكخصادي في الجصاةس ، - 

خيث طىدىاٌو في اإلابدث ألاٌو واكع الظياطاث الاكخصادًت في الجصاةس والري ًدخىي على مظاز  

ت في الجصاةس  . الظياطت اإلااليت ، الىلدًت والخجاٍز

أما اإلابدث الثاوي فظخطسق فيه ئلى جدليل أزس الظياطاث الاكخصادًت في الجصاةس والري ًدخىي على 

ت  . أزس الظياطت اإلااليت الىلدًت ، الخجاٍز
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: جمهيــــــد 

حّخبر دساظت العُاظاث الاٜخفادًت مً ؤهم الذساظاث الاٜخفادًت في حمُْ الذو٥ ، إلاا لها مً آزاس - 

خىا  ذ اؼخذث الخاحت في ٜو مهمت في مخخلٚ حىاهب الخُاة الاٜخفادًت والعُاظُت والاحخماُِت ، ٜو

الح الاٜخفادي في الجضاثش ، وإلًجاد ظُاظت الاٜخفادًت ِلى اإلاعخىي الاٜخفاد  ذ مً ؤلـا اإلاّاـش إلاٍض

ب الخدىالث والخدذًاث الاٜخفادًت الذاخلُت والخاسحُت ِلى خذ ظىاء ، و٠زا إلًجاد  الىوني حعخِى

ت ؼاملت جمْ الاٜخفاد الىوني ِلى اإلاعاس  ألاظغ واإلاّاًحر الاٜخفادًت اإلاىاظبت لخدُٝٞ اهىالٜت جىمٍى

. الصخُذ 

وختى ًخم دساظت الىاْٜ الذُٜٞ للعُاظت الاٜخفادًت ودوسها ومعاهمتها في دْ٘ عجلت الخىمُت وؤزشها - 

ِلى دِم الىمى الاٜخفادي ، ًٙترك بىا مً خال٥ هزا الٙفل ِشك ؤلاواس الىٍشي الّام للعُاظت 

اث هزا الٙفل في مبدثحن ٠ما ًلي  ذ حاءث اإلادخٍى :  الاٜخفادًت في ال٢ٙش الاٜخفادي بؽ٣ل ِام ، ٜو

. مذخل بلى العُاظت الاٜخفادًت ( : 1 )املبحث- 

.  الىمى الاٜخفادي في ال٢ٙش الاٜخفادي ( :2 )املبحث- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار النظري للسياسة اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي في الجزائر:              الفصل األول 
 

8 
 

. مدخل إلى السياست الاكخصادًت  : (1 )املبحث

ت مً ألاظالُب وألادواث -  بن الخذخل الذولت في اليؽاه الاٜخفادي ٣ًىن باظخخذام مجمِى

ت مً  الاٜخفادًت التي جازش مً خاللها ِلى ماؼشاث الخىاصن الذاخلي والخاسجي بهذٗ جدُٝٞ مجمِى

 1.ألاهذاٗ اإلاعُىشة ، وجمثل مجمُى هزه ألادواث بحن ٌّٗش بالعُاظت الاٜخفادًت 

: مفهوم السياست الاكخصادًت  : (1)املطلب 

ى٥ بلى ألاهذاٗ اإلاعىشة ، وال ًم٢ً جدُٝٞ هزه -  حعخخذم الذولت العُاظاث الاٜخفادًت لبلٓى والـى

. ألاخحرة للمجخمْ بؽ٣ل جلٝاجي وباإلاعخىي مىلىب مً ال٢ٙاءة دون اظخخذام العُاظت الاٜخفادًت 

 2 .حعسيف السياست الاكخصادًت*  

ب -  جخممً العُاظت الاٜخفادًت حملت مً الخذابحر الخ٣ىمُت التي جخذخل الذولت مً خاللها لخفٍى

ٚ بحن ال٢ٙاءة في الجاهب . الاخخالالث الاٜخفادًت التي جمشب الٜخفاد  خُث لِغ مً العهل الخٜى

باث لها ؤزش ِلى خلٞ الثروة وجىصَْ الذخل والخىحه  الاٜخفادي والجاهب الاحخماعي ، وهزه الخفٍى

الٝىاعي الاٜخفاد بدُث جشج٢ض العُاظت الاٜخفادًت بالذسحت ألاولى ِل اإلاٙاللت بحن ؤهذاٗ العُاظت 

الاٜخفادًت ، الىمى الاٜخفادي ، الدؽُٕل ، الخىاصن الخاسجي ، اظخٝشاس ألاظّاس ، العُىشة ِلى مّذالث 

 ٞ الخطخم ، ٘العُاظت الاٜخفادًت جمثل جفٗش ِام للذولت ومىهج مّحن في اإلاجا٥ الاٜخفادي ًِ وٍش

حملت مً الٝىاِذ والىظاثل وألاظالُب والخذابحر التي جٝىدها الذولت وحعذد ٜشاساتها هدى بلٓى مىالب 

م٢ً جدذًذ العُاظت الاحخماُِت لذولت ما ِلى  اٜخفادًت واحخماُِت مُّىت خال٥ ٘ترة صمىُت مدذدة ٍو

ت ألاهذاٗ وألاظالُب في اإلاُذان الاٜخفادي ومجمُى الّالٜاث اإلاخبادلت بُنها   ؤنها مجمِى

                                                           
ولُذ ِبذ الخمُذ ِاًب ، ألازاس الاٜخفادًت ال٣لُت لعُاظت الاهٙاٛ الّمىمي ، دساظت جىبُُٝت ُٜاظُت لىمارج الخىمُت الاٜخفادًت ، - 1

ت ، الىبّت ألاولى ، لبىان ،    . 73 ، ؿ 2010م٢خبت خعً الّفٍش
مدمىد خعحن الىادي ، جىٍُم ؤلاداسة اإلاالُت مً ؤحل جشؼُذ ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي وم٣ا٘دت الٙعاد ، داس ـٙاء لليؽش ، الىبّت ألاولى ِمان ، - 2

 . 185،ؿ 2010
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حّخبر العُاظت الاٜخفادًت هي مجمُى الٝشاساث التي جخخزها العلىاث الّمىمُت بهذٗ جىحُه اليؽاه - 

ىب ُ٘ه   1. في اججاه مٔش

اث الّمىمُت والتي لها او٣ّاط ِلى الخُاة -  العُاظت الاٜخفادًت هي مجمُى الخىحيهاث ١ل الخف٘ش

 2. الاٜخفادًت ، هٙٝاث الذولت ، الىٍام الىٝذي ، الّالٜاث الخاسحُت 

ٚ العابٝت وعخيخج ؤن العُاظت الاٜخفادًت هي ١ل جفٗش واُ جٝىم به العلىاث -  مً خال٥ الخّاٍس

ى٥ بلى هذٗ مّحن   . الّمىمُت مً ؤحل الـى

. أىداف السياست الاكخصادًت  : (2)مطلب 

بن ؤهذاٗ العُاظاث الاٜخفادًت جخٕحر مً اٜخفاد بلى آخش بال ؤهه ًم٢ً جدذًذ ؤهم ألاهذاٗ التي - 

: حععي بليها مخخلٚ اإلاجخمّاث الاٜخفادًت ومً ؤهمها ما ًلي 

 3 : الىمو الاكخصادي– أ 

هى الهذٗ ألاو٥ ألي ظُاظت اٜخفادًت وألا٠ثر ؼمىال بحن ألاهذاٗ ألاخشي ، والزي ًشجبي بتزاًذ - 

ادة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٠ماؼش لُٝاط  معخمش في ؤلاهخاج و اإلاذاخُل خُث ٔالبا ما ًخم الاسج٣اص ِلى ٍص

الىمى الاٜخفادي ، بال ؤن هزا اإلااؼش ًىشح مؽا١ل جخمثل في ٠ُُٙت جٝذًش الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخام ، 

ورل٤ بعبب اخخالٗ هٍم اإلاداظبت الىوىُت في لبي خٝل ؤلاهخاج مً اٜخفاد آلخش ، وبالخالي ٘ةهه 

لت وعبُا وهزا ما ًمحز اٜخفادًاث الذو٥  ًخمثل الىمى الاٜخفادي في بلذ ما باسجٙاُ ؤلاهخاج خال٥ ٘ترة وٍى

. اإلاخٝذمت 

                                                           
اث الجامُّت ، الجضاثش ، -  1  2003ِبذ الخمُذ ٜذمي  ، مذخل بلى العُاظاث الاٜخفادًت ال٣لُت ، دساظت جدلُلُت جُُٝمُت ، دًىان اإلاىبِى

   .24، ؿ 
  29 ، ؿ 1997ِبذ اإلاىلب ِبذ اإلاجُذ ، العُاظاث الاٜخفادًت ، م٢خب صهشاء الؽٛش ، الٝاهشة ، -  2
ولُذ ِبذ الخمُذ ِاًب ، آلازاس  ؤلاٜخفادًت ال٣لُت لعُاظت ؤلاهٙاٛ الّمىمي ، دساظت جىبُُٝت ُٜاظُت لىمارج الخىمُت ؤلاٜخفادًت ، - 3

ت ، الىبٝت ألاولى ، لبىان ،    . 83 ، 82 ، ؿ 2010م٢خبت خعً الّفٍش
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ذ -  والجذًش بالز٠ش ؤن مىلب جدُٝٞ الىمى داخل اٜخفاد ما مشجبي بمّذ٥ همى الع٣ان ، ؤي البذ ؤن ًٍض

مّذ٥ الىمى الاٜخفادي ًِ مّذ٥ الىمى الع٣اوي ، ختى ًم٢ً الٝى٥ ؤن هىاٟ ّ٘لُا همى في الاٜخفاد ، 

ما ٌعاهم في جدعحن معخىي مِّؽت ألا٘شاد ، ومً اإلاهم ؤًما ؤن ًصخب هذٗ الىمى الاٜخفادي 

الاهخمام بدماًت البِئت ، خُث جىاحه العُاظت الاٜخفادًت لُىم بؼ٣الُت ٠ُُٙت جدُٝٞ ؤ٠بر مّذ٥ 

. للىمى الاٜخفادي بإٜل دسحت لشس بُئي ، والخٙاً ِلى اإلاىاسد الىبُُّت الاٜخفاد 

 : الاسخخدام الخام- ب

ْ معخىي مِّؽت ألا٘شاد ٘ةهه البذ مً  هى دالت جابّت لدجم الّمل واإلا٣ا٘أث اإلادفل ِليها ٘ةرا ل٘ش

حر ٘شؿ ِمل ل٣ل شخق ٜادس وسأب في الّمل   .حّل الاظخخذام ؤ٠بر ما ًم٢ً ، ؤي ج٘ى

 1 : الاسخلساز ألاسعاز– ج 

بن اسجٙاُ اإلاعخىي الّام ألاظّاس ًازش ِلى اإلاذخشاث ، ظُاظاث الخإمحن والعىذاث ، بّباسة ؤخشي ٘ةن - 

الخطخم ًازش ظلبُا ِلى معخىي مِّؽت ألا٘شاد خاـت روي الذخل اإلادذود ، لهزا البذ مً جإمحن 

. اظخٝشاس ألاظّاس و ججىب خذور الخطخم الاه٢ماػ 

 2 : الكفاءة الاكخصادًت– د 

اث ؤلاهخاحُت التي جىـل بليها اإلاجخمْ مْ جل٤ -  وهي الخالت التي ٘يها جىابٞ بحن اإلاجهىدان ومعخٍى

ىب ٘يها  اث ؤلاهخاحُت  اإلأش . اإلاجهىدان واإلاعخٍى

 

 

 

                                                           
 . 83 هٙغ اإلاشحْ ظابٞ ر٠شه ؿ - 1
ت اللبىاهُت ، الٝاهشة ، -  2  ، 2005ظامي خاجم ، الاججاهاث الخذًثت في ؤلاٜخفاد الذولي والخجاسة الذولُت ، الجضء ألاو٥ ، الذاس اإلافٍش

 . 64ؿ 
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 1 : الخواشن في املحزان املدفوعاث– ه 

مً بحن ألاهذاٗ ألاخشي التي حععي بلى جدُٝٝها العُاظت الاٜخفادًت هي جإمحن الخىاصن في محزان - 

اث هى ِباسة ًِ ملخق ل٣ل الفٙٝاث الاٜخفادًت الٝاثمت بحن الىوً  اث ، ومحزان اإلاذِ٘ى اإلاذِ٘ى

والّالم الخاسجي خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت ِادة ما ج٣ىن ظىت ، وحؽمل الفٙٝاث ِلى الفادساث و 

اتها ججذ هٙعها  الىاسداث وجذ٘ٝاث سؤط ما٥ اإلاخخلٙت ، بن الذولت التي حّاوي عجضا في محزان مذِ٘ى

اتها ؤو ِلى ألاٜل  ممىشة بلى اجخار ؤلاحشاءاث مدذدة مً ؼإنها ؤن جدُٝٞ ٘اثما في محزان مذِ٘ى

. مىاصهخه 

  .أدواث السياست الاكخصادًت( : 3)مطلب 

ت الىٝذًت واإلاالُت مً ؤهم ألادواث العُاظت الاٜخفادًت ، والتي ًخم اللجىء بليها -  حّخبر العُاظت الخجاٍس

ل ألاوؽىت ؤلاهخاحُت اإلاخخلٙت  إلاّالجت اإلاؽا١ل الاٜخفادًت ، ولخدُٝٞ الىمى الٝاثم ِلى ؤظاط جمٍى

 :مفهوم السياست الىلدًت وأىدافها  : (1)الفسع 

هي ِباسة ًِ ظُىشة وجد٢م البى٤ اإلاش٠ضي في ٠مُت الىٝىد ومّذالث ؤظّاس الٙاثذة بٕشك جدُٝٞ - 

ادة ٠مُت الىٝىد وجخُٙن ؤظّاس الٙاثذة في ٘تراث  ؤهذاٗ العُاظت الاٜخفادًت بدُث حّمل ِلى ٍص

الاه٢ماػ وسْ٘ ؤظّاس الٙاثذة وجخُٙن ٠مُت الىٝىد في ٘تراث الخىظْ بهذٗ اإلاداٍ٘ت ِلى الاظخٝشاس 

 2. والخىاصن الاٜخفادي 

ها الاٜخفادي  -  G . Lbashما جٝىم به الخ٣ىمت مً ِمل ًازش بفىسة ّ٘الت في حجم : " بإنها  ِ٘ش

                                                           
اث الجامُّت ، الىبّت العادظت ، الجضاثش ،  (ؤلاٜخفاد ال٢لي )ِمش صخشي ، الخدلُل ؤلاٜخفادي ال٢لي - 1  ، ؿ 2008، دًىان للمىبِى

12 ، 13 
ت جدلُلُت ، ُٜاظُت  )مدمذ لُٚ هللا الٝىا بشي ، دوس العُاظت الىٝذًت في ؤلاظخٝشاس  الاٜخفادي والخىمُت الاٜخفادًت -  2 ،  (هٍٍش

 . 18 ، ؿ 2012ُٔذاء لليؽش والخىصَْ ، ألاسدن ، 
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وجش٠ُب اإلاىحىداث العاثلت التي ًدخَٙ بها الٝىاُ ٔحر اإلافشفي ، ظىاء ١اهذ ِملت ؤو وداجْ ؤو ظىذاث 

 1.خ٣ىمُت 

هي ِباسة ًِ ؤلاظتراجُجُت اإلاثلي ؤو دلُل الّمل جيخهجه العلىاث الىٝذًت مً ؤحل اإلاؽاس٠ت الّٙالت في - 

ى٥ بلى الاظخٝشاس الاٜخفادي   2.جىحُه الاٜخفاد الٝىمي بلى جدُٝٞ الىمى والـى

 :  أىداف السياست الىلدًت- 

: ًم٢ً جٝعُم ؤهذاٗ العُاظت الىٝذًت بلى ؤهذاٗ نهاثُت وؤخشي وظُىُت والتي ًم٢ً ر٠شها - 

 3: ألاىداف النهائيت - 

. جدُٝٞ الاظخٝشاس الىٝذي إلاداسبت الخطخم - 

. لمان ٜابلُت الفٗش واإلاداٍ٘ت ِلى ُٜمت الّملت - 

. حشجُْ الىمى الاٜخفادي اإلاصخىب بالّملت - 

. بًجاد ظٛى هٝذي ومالي مخىىس - 

. دِم العُاظت الاٜخفادًت للذولت - 

ت في الذو٥ اإلاخٝذمت حعُىش هذٗ نهاجي و وخُذ للعُاظت الىٝذًت واإلاخمثل في -  بال ؤن البىٟى اإلاش٠ٍض

. اظخٝشاس ألاوظْ

 

 

 

                                                           
   .98 ، ؿ 2005ـالح مٙخاح ، الىٝىد والعُاظت الىٝذًت ، داس الٙجش لليؽش والخىصَْ ، مفش ، -  1
ذ مفىٙي ، ظمحر مدمذ العُذ خعً ، العُاظاث الىٝذًت والبّذ الذولي للُىسو ، ماظعت ؼباب الجامُّت ، -  2 ؤخمذ ٍ٘ش

ت ،   . 39، ؿ 2000ؤلاظ٢ىذٍس
اث الجامُّت ، الجضاثش ، - 3 اث والعُاظاث الىٝذًت ، وبّت ألاولى ، دًىان اإلاىبِى  ، ؿ 2006بلّضوص  بً ِلي ، مدالشاث في الىٍٍش

114 . 
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  :ألاىداف الوسيطيت*    

الهذٗ الىظُىي هى ِباسة ًِ مخٕحر ًم٢ً للعلىت الىٝذًت ؤن جماسط ِلُه جإزحرها بؽ٣ل مباؼش - 

ْ بىاظىت ؤدواتها الخاـت جخمثل ألاهذاٗ الىظُىُت بمخٕحراث هٝذًت ١لُت وظّش الٙاثذة وؤظّاس  وظَش

 1: الفٗش ومً ؤهمها 

 : مجمعاث الاحخياطاث الىلدًت- (أ

ُت -  . جخ٣ىن الٝاِذة الىٝذًت مً الىٝىد اإلاخذاولت لذي الجمهىس والاخخُاواث اإلاف٘ش

  2 :ظسوف سوق الىلد- (ب

ّت ؤو -  ً ومىاٜٙهم العَش ٕني رل٤ ٜذسة اإلاٝخمٍش ّىبت ؤظىاٛ الاثخمان ، َو ًٝفذ به مذي ظهىلت ـو

البىُئت في مّذ٥ همى الاثخمان ومذي الاسجٙاُ ؤو بهخٙاك ؤظّاس الٙاثذة وؼشوه ؤلاٜشاك ألاخشي وظّش 

ذة اإلاٝترلت إلاذة ٜفحرة ورل٤ إلاذة ًىم ؤو  ذة البى٢ُت ًخمثل في ظّش الٙاثذة ِلى ألاـس الٙاثذة ألاـس

. ًىمحن بحن بىٟى 

 : أسعاز الفائدة- (ج

ت  )هي العّش الىٝذي الظخخذام سؤط اإلاا٥ الىاجج ًِ جطخُت -  خُُٝٝت والٝابلت الاٜتراك   (ادخاٍس

: سعس الصسف - (د

ب مً -  ت ألاولاُ الاٜخفادًت لبلذ ما ورل٤ بالخٙاً ِلى اظخٝشاسه ِىذ معخىي ٍٜش ٌّخبر ماؼشا إلاّ٘ش

ْ ظّش  ـٗش الىٝذ بججاه  معخىي ج٣ا٘ا الٝذساث الؽشاثُت ، ٠ما ؤن الخذخل اإلاٝفىد والهادٗ بلى ٘س

                                                           
اث والعُاظاث الىٝذًت ، وبّت -  1 اث الجامُّت ، الجضاثش ، 1بلّضوص  بً ِلي ، مدالشاث في الىٍٍش  ،ؿ 2006 ، دًىان الىوني اإلاىبِى

114.   
 ؤوشوخت مٝذمت لىُل 2012 – 1990ؤخمذ هفحر ، ؤزش العُاظاث الاٜخفادًت ال٣لُت ِلى الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش في الجضاثش خال٥ ٘ترة  - 2

 . 90 ، ؿ 2014 – 2013( 3)ؼهادة د٠خىساه ِلىم في الّلىم الاٜخفادًت ، حامّت الجضاثش 
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ْ ظّش الفٗش ًادي بلى جخُٙن ألاظّاس ِىذ  الّمالث ألاخشي ٣ًىن ِامال لخخُٙن الخطخم ، ٘٘ش

. الاظخحراد ، وسْ٘ مً الٝذسة الؽشاثُت للّملت وهزا ما ًخىابٞ مْ الهذٗ النهاجي للعُاظت الىٝذًت 

 1: العسض الىلدي  (ه

ٌؽتره في بظخخذام الّشك الىٝذي ٠هذٗ وظُي ؤن ج٣ىن هىاٟ ٜذسة جدذًذه بخفاثُا ، ؤي ؤن - 

ى٥ اإلاالُت التي وعميها ؤو الّملت ؤو الىٝىد  . ٌعخىُْ الٝاثمىن ِلى العُاظت الىٝذًت جدذًذ ألـا

 2. دوز السياست الىلدًت في اسخعادة جواشن العمالت الكاملت 

برا ١ان بةم٣ان هٝاباث الّما٥ ؤن جمٕي باججاه اسجٙاُ ألاحىس الىٝذًت ٜعشا ، وفي مّض٥ ًِ ُٜام - 

خالت مً ٘اثن الىلب ِلى ألاًذي الّاملت ،٘ٝذ ج٣ىن العُاظت الىٝذًت الخىظُّت هي الّالج اإلاىاظب 

وما ٜذ ًيؽإ ِنها مً بىالت ، واهخٙاك ِام في ؤلاهخاج ، ٘ال٢الظ٤ُ وبن ١اهىا ٜذ . لهزه الخالت 

اظدبّذوا مً جدلُلهم بم٣اهُت خذور ؤصماث اٜخفادًت ، ِامت ، ٌعخمش ٘يها ال٢عاد والبىالت لٙترة 

لى اإلاذي الٝفحر ، و١ان مً  لت ، بال ؤنهم لم ٌعدبّذوا بم٣اهُت خذور رل٤ ِلى ٘تراث مخٝىّت ، ِو وٍى

 kو اإلاّامل  Y و في ٌل الثباث ١ل مً الاهخاج Mمىٍىسهم ؤن الخىظْ اإلاذسوط ، والخذس  في ِشك الىٝذ 

ىبت الظخّادة معخىي الاحش الخُٝٝي الالصم (P)، ظٗى ٌعاِذ ِلى اسجٙاُ ألاظّاس  ، باليعبت اإلأش

. لخدُٝٞ الّمالت ال٣املت 

اث ألاصماث الىاسثت ، ٜذ جفلح ؤًما ، مً مىٍىس الىمىرج -  ومثل هزه العُاظت ، التي ٜذ جفلح في ؤٜو

ال٢الظ٣ُي ، إلاّالجت حمىد ألاحىس الىٝذًت ، و ما ًترجب ِلُه ؤًما مً ٠عاد ، بىالت ، ٘اسجٙاُ ألاظّاس ، 

ذ ٘يها الّشك الىٝذي ، ظُادي بلى اهخٙاك ألاحش الخُٝٝي ،  اإلاترجب ِلى ظُاظت هٝذًت جىظُّت ًٍض

                                                           
الٜتها بالعُاظت الىٝذًت ، دساظت جدلُلُت آلازاس الاٜخفادًت لعُاظت ظّش الفٗش - 1 لخلى مىس ى بىخاسي ، ظُاظت الفٗش ألاحىبي ِو

ت للىباِت واليؽش والخىصَْ ، بحروث ، لبىان ،  (1)ألاحىبي ، الىبّت     .59 ، ؿ 58 ، ؿ 2010م٢خبت خعحن الّفٍش

Gérard Duthil , william marios , politiques economiques , ellipess ,paris , 2000 , 
ت و اإلاىاهج العُاظت ؤلاٜخفادًت  )ؤظامت بؽحر الذبآ ، البىالت والخطخم -  2  ، ؿ 2007 ، ِمان ، 1ألاهلُت ،الىبّت  (اإلاٝىالث الىٍٍش

81  . 
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ىال بلى  ادة الاظخخذام ، وصٍادة ؤلاهخاج ، ـو ما٥ ِلى ٍص وهزا مً ؼإهه ؤن ٌّمل ٠دا٘ض لذي ميؽأث ألِا

ادة الّشك الىٝذي    والخىظْ ُ٘ه  Mخالت الّمالت ال٣املت ، هزا ٌّني مً الىاخُت الّلمُت ؤن بام٣ان ٍص

بلى اإلاعخىي الزي ًادي ، ؤوال بلى اسجٙاُ   ألاظّاس  بذسحت ١اُ٘ت حعمذ باظخّادة معخىي ألاحش الخُٝٝي 

. الزي ًخٙٞ مْ الاظخخذام ال٣امل للمىاسد 

٠ما ًادي زاهُا بلى ُٜام معخىي مً الىلب ال٢لي الّٙا٥ ، ٣ًىن ١اُ٘ا لؽشاء حمُْ ما جم بهخاحه ِىذ - 

 ٚ . هزا اإلاعخىي مً الخٌى
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 . الىموذج الكالسيكي وحود ألاحوز الىلدًت (1 – 1 )الشكل زكم 

y 

 Y 

 I(L) 

 Y0            

 

 Y1    

Y2 

 0    

P W/P L 

 

 Ls 

 W1    

w1 

 W0      ld 

w0 P1    P0 0 L1 L0                

P    

  

ت ومنهاج العُاظت الاٜخفادًت ألاهلُت ، الىبّت : املصدز  ، 2007، ِمان ،  (1)ؤظامت بؽحر الذبآ ، البىالت والخطخم اإلاٝىالث الىٍٍش

  81ؿ 
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م٢ً جىلُذ الذوس الزي جلّبه العُاظت الىٝذًت ٠دل مؽ٣لت الجهىد في ألاحىس مً خال٥ الجضء -  ( 4)ٍو

ى٥ بلى ألاحش الخُٝٝي  (1 -1)مً الؽ٣ل  الالصم لخدُٝٞ الخىاصن ِىذ الّمالت  (°W)٘هىا هالخَ ؤن الـى

  ٌعخذعي W 1ٌعخذعي ظُاظت (w1)ال٣املت ، و خاـت في ٌشوٗ حمىد الاحش الىٝذي ِىذ اإلاعخىي 

. ظُاظت هٝذًت جادي ، ؤوال 

( P0)، و مً زم جادي ، زاهُا ، بلى اسجٙاُ ألاظّاس مً  (Yd1)الى  (°Y d)بلى بهخٝا٥ مىدنى الىلب ال٢لي مً 

ِىذ رل٤ ٘ٝي هجذ ؤن  (W1)الى  (w0)اي بىٙغ اليعبت التي اسجّٙذ بها الاحىس الىٝذًت مً  (P1 )الى 

معخىي ألاحش الخُٝٝي الجذًذ 
𝑤  1

𝑝  1
: بمّنى ؤن ( Y0 )   ٌعاوي جماما اإلاعخىي اإلاىلىب لخدُٝٞ الّمالت   
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الىمىرج ال٢الظ٣ُي ودوس العُاظت الىٝذًت وبظخّادة الخىاصن ِىذ الّمالت  ( 2 -1 ) ؼ٣ل :العىوان 

    .ال٣املت 

 (3) Y (1) 

 I(l) 

   Y0                        

 Y1 

 

p P1  p2 pd W/P L L0 L1. 

 w1 (2) w1 

(4) 

 W0 W0   

 

 

pd      p2      p1      L l0 l1 

  ( 82هفس مسحع سابم ص )البطالت والخضخم ، – أسامت الدباغ ) : املصدز

W°  = 
w °

p° 
=

w1

p1
 

وفي هزه الخالت ظخ٣ىن العُاظت الىٝذًت الخىظُّت ٜذ ججاوصث اإلاؽ٣لت التي خلٙها حمىد ألاحىس - 

ادة الىلب ال٢لي باإلاٝذاس ال٣افي لؽشاء ؤلاهخاج ِىذ معخىي الّمالت  ذمذ خا٘ضا ِلى ٍص  الىٝذًت ،ٜو

(. Ye )ال٣املت 
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 .السياست الخجازيت وإججاىاتها  : (3)الفسع 

 : حعسيف السياست الخجازيت (أ

ت حضء ال ًخجضؤ مً العُاظت الاٜخفادًت اإلاىبٝت في مجا٥ الخجاسة الذولُت -  حّخبر العُاظت الخجاٍس

ت ِلى ؤنها  جل٤ العُاظاث التي جدبّها الذولت في مجا٥ الخجاسة : " ُ٘ىفٗش مٙهىم العُاظت الخجاٍس

ت بهذٗ  الخاسحُت بٕشك الخإزحر ِلى الفادساث والىاسداث وجلجإ الخ٣ىماث بلى ولْ العُاظاث الخجاٍس

اث   1. مّالجت الاخخال٥ في محزان اإلاذِ٘ى

ت ؤلاحشاءاث والخذابحر اإلاخخزة مً ٜبل الذولت في هىاٛ ِالٜتها الاٜخفادًت مْ بلذان -  و٠زل٤ هي مجمِى

ت  الّالم ألاخش ي في مجا٥ الاظخحراد والخفذًش بفٙت ؤظاظُت ، خُث ًخم اظخخذام العُاظت الخجاٍس

ْ الفىاعي وخلٞ الُٝمت مما٘ت   2. ٠إداة للخىَى

 :  الاججاىاث السياست الخجازيت- 

 :  اججاو السياست الخجازيت الحمائيت- 

هي التي حّخبر ًِ بجباُ الذولت لعُاظت الّضلت وؤلاهٙشاد مً خال٥ اظخخذام الذولت لعلىتها الّامت - 

ٝت التي حعىي بها  ت الذولُت ؤو ِلى حجمها ؤو ِلى الىٍش ٞ ؤو بأخش ِلى الاججاه اإلابادالث الخجاٍس لخإزحر بىٍش

 3.اإلابادالث ؤو ِلى هزه الّىاـش مجخمّت ، وحعمى ؤًما ظُاظت جُُٝذ الخجاسة الذولُت 

ت التي ١اهذ جشي ؤن مفلخت الذولت  -  ت ألا٣٘اس مذسظت ججاٍس ججلذ هزه العُاظت مً خال٥ مجمِى

 

                                                           
اث وظُاظاث الخجاسة الذولُت ، بذون داس وؽش ، - 1    .311 ، ؿ 2010مدمذ ـٙىث ٜابل ، هٍٍش

2 - Munay Gibfs , les politigues eommerciales , Departement Des affaires econimigued et sociales DAEC/UNDESA , 

Eopyright upintsd Nation DESA , New  yorh , juin 2007 : p : 08   
ت في جُّٙل ؤلاجٙاُٜاث  الخجاًت ؤلاٜلُمُت والذولُت -  3 دساظت خالت الجضاثش  واجٙاٛ الؽشا٠ت  )٘حروص  ظلىاوي ، دوس العُاظاث الخجاٍس

، مز٠شة مٝذمت لىُل ؼهادة ماحعخحر ، جخفق اٜخفاد دولي ، ٜعم الّلىم ؤلاٜخفادًت ، ١لُت الّلىم  (ألاوسو مخىظىُت

ت والّلىم الدعُحر ، حامّت مدمذ خُمش ، بع٢شة ، الجضاثش ، اإلاىظم الجامعي     .55 ؿ 2013 – 2012الاٜخفادًت و الخجاٍس
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ادة الفادساث وتهمِؾ الىاسداث  - 1. ًخجعذ في حٍُّم الثروة مً الزهب والٙمت مً خال٥ بهخمام بٍض

 : اججاو السياست الحسيت الخجازيت

ل هٍام -  ت ِلى ؤنها حملت مً ؤلاحشاءاث والخذابحر الهاد٘ت بلى الخدٍى ت الخجاٍس حّٗش العُاظت الخٍش

ورل٤ ًِ  2 الخجاسة الخاسحُت للخُاة ، بمّني ِذم جٟش اإلاجا٥ للخذخل الذولت في الىاسداث والفادساث

ُٙت مً ؤحل جذ٘ٞ الخجاسة الذولُت  حر الخٍّش ُٙت ٔو ٞ ؤلاصالت ؤو جخُٙن الُٝىد الخٍّش لُه ًم٢ً   3وٍش ِو

 الٝى٥ ؤن هزه العُاظت حّبر ًِ 

ت التي ًٝىد بلى جخفُق الذولي والخىصَْ ألا٠ٙإ اإلاىاسد الذولُت ، خُث جخفق ١ل دولت في  جل٤ الخٍش

ذ ٌهشث هزه العُاظت ِفش اإلاذسظت الٙحزوٜشاوُت  بهخاج العلْ التي جمخل٤ ٘يها محزة وعبت ًِ ٔحرها ٜو

٣اسدو  ، ؼُىاسث مُل ،  الخ ، الزًً هادوا بها مً ؤحل جدُٝٞ ........ و اهخّؽذ بإ٣٘اس  آدم ظمُت ، ٍس

  4.اإلا٣اظب مً الخجاسة الذولُت والخشوج ًِ خالت الّضلت 

. السياست املاليت وأىدافها  : 2فسع 

 : مفهوم السياست املاليت–  (أ

ًم٢ً الخّبحر ًِ العُاظت اإلاالُت بإنها اظخخذام ؤوؽىت خ٣ىمُت مالُت مّىُت في جىمُت واظخٝشاس - 

المشاثب ، الٝشوك الّامت ، اإلاحزاهُت الّامت :الاٜخفاد ، وهزه ألاوؽىت هي ؤدواث العُاظت اإلاالُت 

                                                           
ت لىُل الّشبُت ، مفش ،  )ِبذ اإلاىلب ِبذ الخمُذ ، العُاظاث ؤلاٜخفادًت -  1 ِلى معخىي ؤلاٜخفاد الٝىمي جدلُل ٠لي ، مجمِى

   .131 ، ؿ 2003الىبّت ألاولى ، 
اث الجامُّت ، الجضاثش ،  (دساظت جدلُلُت وجُٝمُت  )ِبذ اإلاجُذ ُٜذي ، مذخل بلى العُاظاث ؤلاٜخفادًت ال٣لُت -  2 دًىان اإلاىبِى

 . 249 ؿ 2003
ت لىُل الّشبُت ، مفش ، -  3 ِبذ اإلاىلب ِبذ الخمُذ ، العُاظاث الاٜخفادًت ِلى معخىي ؤلاٜخفاد الٝىمي جدلُل ٠لي ، مجمِى

 . 133 ؿ 2003الىبّت ألاولى ، 
 . 60مشحْ ظبٞ ر٠شه ؿ -  4
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جب ؤن جدعٞ وجذمج مْ المىابي الىٝذًت والاٜخفادًت ولىابي . الخ .... ، الىٙٝاث الّامت  ٍو

 1. الاثخمان 

هي دساظت جدلُلُت لليؽاه اإلاالي للٝىاُ الّام ، وما ٌعخدبْ هزا اليؽاه مً آزاس باليعبت إلاخخلٚ  -

ٜىاِاث الاٜخفاد الٝىمي وهي جخممً ُ٘ما جخممىه ج٢ُٙا ٠مُا لدجم ؤلاهٙاٛ الّام وؤلاًشاداث ، 

بُٕت جدُٝٞ ؤهذاٗ مُّىت في ولُّتها النهىك باالٜخفاد الٝىمي ، ودْ٘ عجلت الخىمُت وبؼاِت 

الاظخٝشاس في سبُى الاٜخفاد الىوني ، وجدُٝٞ الّذالت الاحخماُِت وبجاخت الٙشؿ اإلاخ٣ا٘ئت لجمهىس 

ب بحن وبٝاث اإلاجخمْ والاخخال٥ مً الخٙاوث بحن ألا٘شاد في الخىصَْ الذخل  اإلاىاوىحن ، بالخٍٝش

 2. والثرواث 

ت "  "ؤـل ال٣لمت العُاظت اإلاالُت  - Fiscوحّني خاٍ٘ت الىٝىد ؤو الخضاهت وهي ِباسة ًِ مجمِى

مً العُاظاث باإلًشاداث الّامت والىٙٝاث الّامت ، بهذٗ جدُٝٞ ؤهذاٗ الذولت العُاظت ، 

 . الاٜخفادًت والاحخماُِت 

: أىداف السياست املاليت –  (ب

ت مً ؤلاحشاءاث - ٞ مجمِى  للعُاظت اإلاالُت ؤهذاٗ مخّذدة حععى الذولت بلى جدُٝٝها ، ًِ وٍش

 3: والخذابحر اإلاخخزة ، هز٠ش ؤهمها في الىٝاه الخالُت 

: الخخفُق ألامثل اإلاىاسد اإلاجخمُّت  ( –1

ت مً اإلاىاسد مدذودة وها٘زة ، وؤخشي مخجذدة ، حععى -  ًمل٤ اإلاجخمْ في لخٍت مُّىت مجمِى

الذولت بلى بًجاد ٠ٙاءاث مً ؤحل بهخاج مخخلٚ العلْ والخذماث التي جلبي الاخخُاحاث ألاظاظُت 

                                                           
العُذ ِىُت ِبذ الىاخذ ، دوس العُاظت اإلاالُت في جدُٝٞ الخىمُت الاٜخفادًت ، الخىصَْ الّاد٥ للذخى٥ ، الخىمُت الاحخماُِت ، داس  - 1

   .22 ، ؿ 1993النهمت الّشبُت ، مفش ، 
ت ، مفش ، 1٘ىصي ِبذ اإلاىّم وآخشون اإلاالُت الّامت والعُاظت اإلاالُت ، جىصَْ ميؽىساث اإلاّاٗس ، وبّت -  2  .   33 ، ؿ 1969 ،ؤلاظ٢ىذٍس
 ، ؿ 498 ، ؿ 2006الٝاهشة ،  . 1ـالحي ـالح ، اإلاىهج الخىمىي البذًل في ؤلاٜخفاد ؤلاظالمي ، داس  الىجش لليؽش والخىصَْ ، وبٝت -  3

499.   
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ٞ الذوس الخىحُه والخدٙحز للٝىاُ الّام والخاؿ معخخذمت  واإلاتزاًذة للمجخمْ ، ورل٤ ًِ وٍش

ؤدواث ًىلٞ ِليها بظم ؤدواث العُاظت اإلاالُت منها ما ًخّلٞ باإلًشاداث الّامت للذولت وؤخشي 

. بالىٙٝاث الّامت 

:  جوشيع العادل للثرواث والدخل ( – 2

بن جدُٝٞ الهذٗ العابٞ ًادي بلى حٍُّم وجىُى ؤلاهخاج بمخخلٚ ؤهىاِه العلْ والخذماث ، - 

خُث حعخخذم العُاظت اإلاالُت ؤدواتها مً ؤحل جىصَّه جىصَّا ِادال ِلى ؤ٘شاد اإلاجخمْ ، ورل٤ ًِ 

ت مً ؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بالخىصَْ ألاولي للثروة والخىصَْ الّاد٥ للذخل اإلادٝٞ هدُجت  ٞ مجمِى وٍش

اظخخذام مفادس الثروة والخىصَْ الخىاصوي لخصخُذ ؤلاخخالالث الىاججت ًِ اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت  

 1: جحليم الاسخلساز الاكخصادي ( – 3

مً ؤهم ألاهذاٗ العُاظت اإلاالُت جدُٝٞ خذ ؤدوي مً الاظخٝشاس في ؤلاهخاج والدؽُٕل ، خُث ؤن - 

اًت   الاظخٝشاس الاٜخفادي ال ٌّني الجمىد والش١ىد في الٝىاِاث الاٜخفادًت اإلاخخلٙت ، بل ٌّني الٜى

مً الخٝلباث اإلاعخمشة في ؤلاهخاج ومٝذاس الذخل ، ومعخىي ألاظّاس ، في ألاوىاس الاٜخفادًت مً س١ىد ، 

ُ٘خطخم ، ٘خدعبب في اخخال٥ الخُاة الاٜخفادًت وجيؽإ ِنها اإلافاِب في اإلاجالحن الاٜخفادي 

ٞ اظخخذام ألادواث  والاحخماعي ، ُ٘إحي الخذخل الذولت مً ؤحل جذاٟس الاخخال٥ ورل٤ ًِ وٍش

. العُاظت اإلاالُت 

 :  الخواشن املالي( – 4 

 2  .ًٝفذ به اظخخذام مىاسد الذولت ِلى ؤخعً وحه مم٢ً- 

:  الخواشن العام  (5

                                                           
   .13 ، ؿ 1998 ، بحروث ، 1مىس ى ببشاهُم ، العُاظت ؤلاٜخفادًت والذولت الخذًثت ، داس اإلانهل ، وبٝت -  1
 . 13هٙغ اإلاشحْ ظابٞ ؿ -  2
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ت ؤلاهٙاٛ الٝىمي -  هٙٝاث ألا٘شاد الاظتهالٟ و الاظدثماس بةلا٘ت بلى هٙٝاث  )الخىاصن بحن مجمِى

وبحن مجمُى الىاجج الٝىمي باألظّاس الثابخت ، في معخىي ٌعمذ بدؽُٕل حمُْ ِىاـش  (الخ٣ىمُت 

ى٥ بلى هزه ألاهذاٗ  ت للـى ؤلاهخاج اإلاخاخت ، خُث جلجإ الذولت بلى اظخخذام ؤدواث ٠ثحرة ومخىِى

حرها  ْ ٔو ً اإلاؽاَس ٙاءاث ، واإلاؽاس٠ت مْ ألا٘شاد في ج٣ٍى اهاث وؤلِا  1. وؤهمها المشاثب والٝشوك وؤلِا

 . أجس السياست الاكخصادًت على الخواشن الاكخصادي  :4مطلب 

جدخل العُاظاث لإلٜخفادًت مىلّا بالٖ ألاهمُت في ال٢ٙش الاٜخفادي اإلاّاـش خُث حععي ؤي - 

ت مً ألادواث واإلاخمثلت في  ت مً ألاهذاٗ باللجىء بلى مجمِى ظُاظت اٜخفادًت بلى جدُٝٞ مجمِى

ّالُت هزه ألادواث ،  ت ، خُث هجذ ؤ٠ثر مً وحهت هٍش خى٥ جإزحر ٘و العُاظت اإلاالُت والىٝذًت و الخجاٍس

. وهزا ما ظىداو٥ جىلُده في هزا اإلاىلب 

  فعاليت السياست املاليت والىلدًت في ظل إلاكخصاد املؼلم : 1الفسع  :

خباس اهخٝا٥ العلْ والىٝىد مً وبلى الذو٥ -  بن اإلاٝفىد باالٜخفاد اإلإلٞ هى ِذم ألاخز بّحن الِا

  2.ألاخشي 

، اإلاّبر ًِ الترا٠ُب اإلام٢ىت مً ISخُث ًخم الخّبحر ًِ الخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث ًمىدني - 

خُث ًم٢ً الخّبحر ًِ 3ظّش الٙاثذة والذخل ، والتي ِىذها ًخدٝٞ الدعاوي بحن الاظدثماس والادخاس  

ٞ اإلاّادلت الخالُت  الُا ٘و : الخىاصن في ظٛى العلْ والخذماث ٍس

Y  :   الذخل الىوني= C+I+G……..(01-01)                                Y 

 G  :  هٙاٛ الّامG= A + Byd……….(02-01)                                 
                                                           

   .242 ، ؿ 241 ؿ 1997، م٢خبت صهشاء ، الؽٛش ، الٝاهشة ،  (جدلُل حضجي و٠لي  )ِبذ اإلاىلب ِبذ الخمُذ ، العُاظاث الاٜخفادًت -  1
ت الاٜخفادًت -  2 اث الجامُّت ، الجضاثش ، وبّت الثالثت ،  (الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي  )لُاء مجُذ اإلاىظىي الىٍٍش  2005، دًىان اإلاىبِى

  .23ؿ 
ل بهاء الذًً ، دوس العُاظاث اإلاالُت والىٝذًت لمً -  3 ت حامّت باجىت ، الجضاثش ، الّذد  m +fوٍى  ، 11 مجلت الابدار اٜخفادًت و اداٍس

 .242 ، ؿ 2012حىان 
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C  :   ٟالاظتهالI = Y0 + gi……….(03-01)                                  

I  : ظّش الٙاثذةYd = Y + Tx0 – Ty + Tro ………(04-01)              

           Yd  :  الذخل اإلاخاحG= G0 ……….(05-01)                                  

 

          Tx0   المشاثب  

            I :  الاظدثماس

           Tr0 :  الث الخدٍى

     Y=  a+b(y-Txo – ty +Tro)+ I O+G O – g  

Y=a+bY – b Txo – bty +btro + Io +Go – g  

Y- by+bty =a- btxo + btro  + Io +Go – gi 

Y .(1- b+bt ) =a - btxo  +btro  +IO  +GO – gi 

Y=
𝑎−𝑏𝑡𝑥𝑜 +𝑏𝑡𝑟𝑜 +𝐼𝑜+𝐺𝑜

1−𝑏+𝑏𝑡
 - 

𝑔

1−𝑏+𝑏𝑡
 i ………….(06 – 01) 

I = 
𝑎−𝑏𝑡𝑥𝑜 +𝑏𝑡𝑟𝑜 +𝐼𝑜+𝐺𝑜

𝑔
 – 

1−𝑏+𝑏𝑡

𝑔
 y ……..(107 – 01 ) 

: ؤما بُاهُا ُ٘خم الخّبحر ِلُه مً خال٥ الؽ٣ل اإلاىالي - 

 

 

 

 

 

(. ISمىحنى )الخواشن في سوق السلع والخدماث  (3-1)شكل زكم 
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 i 

 

i2 

   (Is) 

i1   

 y y1 y0 

ً ومعاثل مدلىلت)جىمي ـالح مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي  : املصدز  . 267داس ؤظامت للىباِت واليؽش ، الجضاثش ، ؿ  (مْ جماٍس

ؤما ًِ الخىاصن في العٛى الىٝذي ُ٘خم الخّبحر ِلُه مً خال٥ اإلاىدنى  - Lm ، و اإلامثل اإلادل 

م٢ً 1الهىذس ي مً ألاصواج لعّش الٙاثذة والذخل ، اإلادٝٝت لدعاوي الّشك مْ الىلب ِلى الىٝىد  ٍو

ٝا للمّادلت الخالُت  الُا ٘و : الخّبحر ًِ الخىاصن في العٛى الىٝذي ٍس

M s = M a ………(08 – 01 ) 

M S =MO ………(09 – 01) 

M d = M d + M d2  + M d3 ……(10 – 01) 

: خُث 

: Ms  ِشك الىٝىد 

    Md : الىلب ِلى الىٝىد .

 Md1 : F(y) =a1 yمّادلت الىلب ِلى الىٝىد مً ؤحل اإلاّامالث  .

Md2 : F(y)= a2 y    مّادلت الىلب ِلى الىٝىد مً ؤحل الخُي والخزس

a = a1 + a2  ………(11 -01) 

                                                           
 . 243هٙغ مشحْ ظبٞ ر٠شه ؿ -  1



 اإلطار النظري للسياسة اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي في الجزائر:              الفصل األول 
 

26 
 

) Md3 : f(y) = ga  مّادلت الىلب ِلى هٝىد مً ؤحل اإلاماسبت . 

 ------MS  = ay – gi 

Y= 
𝑀𝑠

𝑎
 +
𝑔

𝑎
 . i……(12 -01) 

I= 
𝑀𝑠

𝑔
+ 

𝑎

𝑔
  .y ……. (13 – 01 ) 

 :ؤما بُاهُا ُ٘خم الخّبحر ِلُه مً خال٥ الؽ٣ل اإلاىالي 

 ) lmمىحنى ) الخواشن في سوق الىلد  ( 04 -01)شكل زكم   

 i  

 

 (LM)   

 I1 

 

 I0 

 

 y Y1 Y0 

ً ومعاثل مدلىلت  ) جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي :املصدز -    272داس ؤظامت للىباِت واليؽش ، الجضاثش ، ؿ  (مْ جماٍس

ِىذما ISمما ظبٞ ًم٢ً جدُٝٞ الخىاصن ال٢لي في ١ل مً ظىقي العلْ والخذماث والعٛى الىٝذي - 

 في هٝىت جىاصهُت وخُذة جدذد لً ١ل مً ظّش الٙاثذة Lm   ، ومىدنى IS ًخٝاوْ ١ل مً مىدنى

وللخفى٥ ِلى مّادلت الخىاصن الذاخلي 1 الخىاصوي وحجم الذخل الخىاصوي

 I: ٘ىدفل ِلى  (13 – 1)واإلاّادلت  ( 07 – 1)هٝىم بمعاواة بحن اإلاّادلت 

                                                           
ت ، مفش ،  (مْ جىبُٝاث  )مدمذ ٘ىصي ؤبى العّىد ، مٝذمت في الاٜخفاد ال٢لي -  1    .256 ، ؿ 2004، الذاس الجامُّت ، ؤلاظ٢ىذٍس
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Y = 
𝑎−𝑏𝑡𝑥𝑜 +𝑏𝑡𝑟𝑜 +𝐼𝑜−𝐺𝑜−𝑀𝑜

𝑎+1−𝑏+𝑏𝑡
  ………….(14 – 01) 

:  ؤما بُاهُا ٘هى مىضح في الؽ٣ل اإلاىالي - 

م   (Is-Lm)الخىاصن آلاحي في ظٛى العلْ والخذماث وظٛى الىٝذ مىدنى  ( 5 – 1 )ؼ٣ل ٜس

 

 

i 

 (lm) 

 I* 

 

 IS 

 

 Y Y*   

 (دساظت جىبُُٝت لىمارج الخىمُت الاٜخفادًت .ولُذ ِبذ الخمُذ ِاًب ، آلازاس الاٜخفادًت ال٣لُت لعُاظت ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي :  املصدز-

ت ، بحروث ، لبىان ، الىبّت ألاولى ،    .141 ، ؿ 2010م٢خبت خعً الّفٍش

I* ًِ ِلى مّذ٥ الٙاثذة الخىاصوي بِىما ٌّبرY  ِلى الذخل الخىاصوي  .

بما ؤن جدذًذ الخىاصن في ظٛى ؤلاهخاج والىٝذ مّا ًخىلب جدذًذ الذخل الخىاصوي وظّش الٙاثذة اإلاالصم - 

لُه ًم٢ً جلخُق ؤزش  لُه ٘ةن ؤزش العُاظاث الاٜخفادًت ج٣ىن ِلى الذخل وظّش الٙاثذة ِو له ِو

العُاظخحن الىٝذًت واإلاالُت ِلى الذخل وظّش الٙاثذة مً خال٥ الجذو٥ الخالي  

م  . ؤزش العُاظخحن اإلاالُت والىٝذًت ِلى الذخل و ظّش الٙاثذة : ( 1 – 1 )حذو٥ ٜس

                ألازاس   ألازش ِلى الذخل  ألازش ِلى ظّش الٙاثذة
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 العُاظاث اإلاخبّت 

 الخىظْ اإلاالي  + +

 الخىظْ الىٝذي  + -

 

ً و معاثل مدلىلت  ) جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي :املصدز ، داس ؤظامت للىباِت ووؽش ، الجضاثش ، ؿ  (مْ جماٍس

288 . 

:  الخىظْ اإلاالي : الخالت ألاولى - 

 وج٣ىن مً خال٥ بجباُ ظُاظت مالُت جىظُّت ، خُث ؤن هزه العُاظت حعمذ بةهخٝا٥ مىدنى - 

 IS  خُث ؤنها حّبر   " ظُاظت اهخّاؼُت " وجذعي  ( 13 – 01) هدى الُمحن وهى ما ًىضخه الؽ٣ل

ادي هزا ألاخحر  ٞ اسجٙاُ الىٙٝاث الخ٣ىمت ، ٍو ِلى خًٝ بلافي في ظٛى العلْ والخذماث ًِ وٍش

بلى اهخّاػ معخىي اليؽاه الخاؿ باإلااظعاث بما بىلب مٝذم مباؼشة مً وٗش الخ٣ىمت ؤو 

ٝت ٔحر مباؼشة باسجٙاُ دخل الّاثالث  الث بلاُ٘ت )بىٍش ٙحن حذد ، دْ٘ جدٍى ُٚ مٌى  ٠.1خٌى

 . العُاظت اإلاالُت الخىظُّت  (6 – 1 )شكل زكم

  

 (lm) 

 I1 

  

  

                                                           
ان سالُت ، دساظت ُٜاظُت واٜخفادًت للّالٜت بحن ظّش الفٗش ، مّذ٥ الٙاثذة والخطخم في الجضاثش ، ؤوشوخت مٝذمت لىُل - 1 بً ٍص

ت والّلىم الدعُحر حامّت  ؼهادة د٠خىساه ، جخفق ُٜاط الاٜخفادي ، ٜعم الّلىم الاٜخفادًت ، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس

  290ؿ  – 2010 – 2009 ، اإلاىظم الجامعي 03الجضاثش 
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ً و معاثل مدلىلت   داس اليؽش ؤظامت للىباِت واليؽش ، الجضاثش ،  )جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي  : املصدز مْ جماٍس

 . 283: ؿ 

ً  ( 13 -1)ِىذ دساظت اإلاىدنى -  ىب وهى  ،خُث : هالخَ ؤن العُاظت اإلاالُت لها ؤزٍش ؤزش  مىحب ومٔش

خُث ؤن هزا I 1  بلى *I، وؤزش ظالب في اسجٙاُ مّذ٥ الٙاثذة مً 1اسجٙاُ معخىي الىاجج iؤن هزا ألاخحر 

الاخحر ًيخج ِىه ؤزش  اإلاضاخمت ؤو الىشد اإلاّبر ِىه ب٢بذ مالي ، ؤًً جىشد الاظدثماساث الخاـت بعبب 

الىٙٝاث الّمىمُت وال ج٣ىن العُاظت اإلاالُت ّ٘الت بال برا ١اهذ الاظدثماساث ٜلُلت الخعاظُت باليعبت 

. لعّش الٙاثذة 

م٢ً جلخُق ؤزش ظُاظت اإلاالُت الخىظُّت ِلى الخىاصن الاٜخفادي مً خال٥ الؽ٣ل الخالي-  :  ٍو

 

 

 

 

 ؤزش العُاظت اإلاالُت الخىظُّت ِلى الخىاصن الاٜخفادي  ( :7 – 1 )شكل زكم 

 

 

 

 

خماد ِلى ؤزش العُاظت اإلاالُت الخىظُّت ِلى الخىاصن الاٜخفادي : املصدز مً بِذاد الىالب بااِل

                                                           
 . 339 ، ؿ 2007ؤخمذ ألاؼٝش ، الاٜخفاد ال٢لي ، داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ ، ِمان ، ألاسدن الىبّت ألاولى ، -  1

زٌادة طلب  

 على النقود مع

ثبات عرض 

 النقود 

زٌادة 

 االنفاق 

 الحكومً

 زٌادة الدخل
انخفاض 

 فً 

 الدخل  

 انخفاض 

 االستثمار

 ارتفاع سعر 

 الفائدة 
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ٌؽحر ؤزش اإلاضاخمت بلى ؤن حضء مً ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي ؤلالافي  بهما ًضاخم ؤلاهٙاٛ الاظدثماس ي الخاؿ - 

دل مدله  .  ٍو

٣ىن مً خال٥ بجباُ العُاظت الىٝذًت الخىظُّت ، خُث ؤن : الخىظْ الىٝذي  : الحالت الثاهيت-  ٍو

Lm  هزه العُاظت حّمل ِلى بهخٝا٥ مً مىدنىLm  م  ( : 8-1 ) هدى الُمحن وهزا ما ًىضخه ؼ٣ل ٜس

العُاظت الىٝذًت الخىظُّت  

 i 

 lm 

 Lm1i* 
I* 

 I1 

 

 

 y Y1 Y*  

ً ومعاثل مدلىلت  ) جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي :املصدز-   . 281داس ؤظامت للىباِت ووؽش ، الجضاثش ، ؿ  (مْ جماٍس

 

  ًمثل الخىاصن في العٛى الىٝذًت ٘ةن اهخٝالها ٌّبر ًِ خًٝ بلافي في هزه العٛى  Lmبما ؤن 

ادة في   بخّبحر آخش اسجٙاُ في ال٢خلت الىٝذًت اإلاخذاولت ًادي بلى اهخٙاك مّذ٥ الٙاثذة ُ٘يخج ِىه ٍص

، خُث جشجبي ّ٘الُت ظُاظت الىٝذًت مباؼشة بمشوهاث   1ؤلاهٙاٛ الاظدثماسي ومىه اسجٙاُ الىلب ال٢لي 

                                                           
ان سالُت ، دساظت ُٜاظُت واٜخفادًت للّالٜت بحن ظّش الفٗش ، مّذ٥ والٙاثذة و الخطخم في الجضاثش ، ؤوشوخت مٝذمت -  1 بً ٍص

 2010 – 2009 ، اإلاىظم الجامعي 03لىُل ؼهادة د٠خىساه ، جخفق ُٜاط الاٜخفادي ، ٜعم الّلىم الاٜخفادًت ، حامّت الجضاثش 

 . 30 ، ؿ 29، ؿ 
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الاظدثماس و الىلب ِلى الىٝىد باليعبت بلى ظّش الٙاثذة ، ٣٘لما ١اهذ مشوهت الاظدثماس مشجّٙت ١لما ١اهذ 

 .مشوهت الىلب ِلى الىٝىد مىخٙمت ومىه ج٣ىن العُاظت الىٝذًت ّ٘الت 

م٢ً جلخُق ؤزش ظُاظت الىٝذًت الخىظُّت ِلى الخىاصن الاٜخفادي مً خال٥ الؽ٣ل الخالي  -  ٍو

. أجس السياست الىلدًت الخوسعيت على الخواشن الاكخصادي  : (9 – 1 )شكل زكم 

  

 

خماد ِلى ؤزش العُاظت الىٝذًت الخىظُّت ِلى الخىاصن الاٜخفادي   : املصدز-  مً بِذاد الىالب بااِل

ٞ مً الاٜخفادًحن الزًً ٌّخٝذون بإهمُت -  لُه ًم٢ً الٝى٥ ؤن العُاظت اإلاالُت الخىظُّت ًىادي بها ٍ٘ش ِو

حرها ، بال ؤن  ٜىاُ الخ٣ىمت وؤهمُت دوس الخ٣ىمت في جٝذًم الخذماث الخّلُمُت والصخت واإلاشا٘ٞ الّامت ٔو

ٞ آخش ًشون ؤن مثل هزه العُاظت اإلاالُت الخىظُّت ال جٝىم بال ِلى اصدًاد مّذ٥ الٙاثذة ، لهزا ٘ةن  ٍ٘ش

ٞ زالث ؤن العُاظت الخ٢ُمت للخ٣ىمت هي جل٤  شي ٍ٘ش ٞ ًٙملىن العُاظت الىٝذًت ، ٍو ؤ٘شاد هزا الٍٙش

التي جمضج بحن العُاظخحن الىٝذًت واإلاالُت مّا ، بدُث جدُٝٞ بلى حاهب الىمى الاٜخفادي ؤهذا٘ا 

 1 .احخماُِت مُّىت

 

 :فعاليت السياست الاكخصادًت في ظل الاكخصاد املفخوح  : 2الفسع 

حن مً ألاظىاٛ هما ظٛى العلْ و الخذماث وظٛى الىٝذي ، ول٢ً -  في ٌل الاٜخفاد اإلإلٞ هىاٟ هِى

في ٌل الاٜخفاد اإلاٙخىح ٘ةهىا هدخاج بلى بلا٘ت ظٛى الفٗش ألاحىبي ، ولٝذ ؤولٝىا ِلى الخىاصن في 

  Lm و الخىاصن في العٛى الىٝذي مىدنى  IS العٛى الىٝذي مىدنى

                                                           
   .345 ، ؿ 2007ؤخمذ ألاؼٝش ، الاٜخفاد ال٢لي ، داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ ، ِمان ، ألاسدن ، الىبّت ألاولى ، -  1

زٌادة 

 االستثمار

 انخفاض

 أسعار الفائدة 

 وجود فائض 

 فً سوق نقدي

 زٌادة عرض

 النقود
 زٌادة الدخل
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اث ِ٘عمى مىدنى  ًِ  Bpاما الخىاصن في ظٛى الفٗش الاحىبي و الزي ٢ٌّغ الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

اث   اث الٙاثذة و الذخل التي جدٝٞ الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى الُا 1معخٍى  وهى ما ًم٢ً ؤن  ٌّبر ِىه ٍس

ٝا للمّادلت الخالُت   : ٘و

BP = NX + NCF ………..( 15 – 01)  

٘هى ًمثل ـافي ساظما٥ و الزي ًدؽ٣ل مً NCF ؤما  (m)و الىاسداث  (x) الٙٛش بحن الفادساث Nxًمثل 

: دخى٥ وخشوج سئوط ألامىا٥ ، ؤما بُاهُا ُ٘خم الخّبحر ِلُه مً خال٥ الؽ٣ل اإلاىالي 

 

اث  (10 – 1 )شكل زكم    i( . Bpمىدنى  ) الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

 Bp  

 I1  

 

 I0 

 y                               y0           y1     

ً ومعاثل مدلىلت  )جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي  : املصدز-    .307، داس ؤظامت للىباِت واليؽش ، الجضاثش ، ؿ  (مْ جماٍس

 – Mundellبن جدُٝٞ الخىاصن ال٢لي ؤي جدُٝٞ الخىاصن الذاخلي والخاسجي آهُا ٣ًىن بةظخّاهت بىمىرج - 

fleming . 

: الىٝىت مثلما وؽاهذه في الؽ٣ل اإلاىالي 

 i .( 11- 1)الشكل زكم  

 BP 

                                                           
ت الاٜخفادًت ال٣لُت ، الذاس الجامّت ، مفش ، -  1  . 242 ، ؿ 2002ؤخمذ سممان وّمت هللا وآخشون ، الىٍٍش
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 LM 

 E I* 

 

Is 

 y  Y*   

، ؤوشوخت مٝذمت لىُل ؼهادة  (2010– 1970) بً ٜذوس ِلي ، دساظت ُٜاظُت لعّش الفٗش الخُٝٝي الخىاصوي في الجضاثش   :املصدز - 

لىم الدعُحر ، حامّت ؤبي ب٢ش بلٝاًذ ، جلمعان ، الجضاثش ،  ت ِو د٠خىساه ، جخفق حعُحر ، ٜعم الدعُحر ، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس

 . 57 ، ؿ 2013 – 2012اإلاىظم الجامعي 

 ؤي الخىاصن اهُا و ًم٢ً Bp و IS ، Lmبخّبحر آخش بخدذًذ الخىاصن ال٢لي إلاا جدعاوي ١ل مً مّادلت 

:   مً خال٥ الجذو٥ الخالي Mumdell fleming:جلخُق ؤزش العُاظت الاٜخفادًت في الىمىرج 

 

 

 

 

 

 

 Mumdell fleming ملخص آجاز السياست الاكخصادًت في هموذج  :  ( 2 -1)حدول زكم 

آلازاس  ظّش الفٗش الثابذ ظّش الفٗش اإلاشن 

   العُاظت  

اإلاخبٝت 

الخعاب  الذخل

 الجاسي 

ظّش 

 الفٗش

الخعاب  الذخل

 الجاسي 

ظّش 

  الفٗش
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 الخىظْ اإلاالي 0 0 + + - 0

 الخىظْ الىٝذي 0 0 0 - + +

 الُٝىد ِلى الىاسداث 0 + + + 0 0

 

ً ومعاثل مدلىلت )جىمي ـالح ، مبادت الخدلُل الاٜخفادي ال٢لي  :املصدز   . 326داس ؤظامت للىباِت ووؽش الجضاثش، ؿ  (مْ جماٍس

مً خال٥ الجذو٥ هالخَ ؤن ظُاظت مالُت في ٌل هٍام مّذ٥ الفٗش الثابذ ج٣ىن ؤ٠ثر ّ٘الُت ألن - 

ادة الذخل والزي مً ؼإهه ؤن ًادي بلى  ادة ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي ظٗى ًادي بلى ٍص جخُٙن المشاثب ؤو ٍص

 1. جذهىس خعاب الجاسي لىحىد ِالٜت ٢ِعُت مّه 

مً خال٥ الجذو٥ هالخَ ؤن ظُاظت مالُت في ٌل هٍام مّذ٥ الفٗش الثابذ ج٣ىن ؤ٠ثر ّ٘الُت ألن - 

ادة الذخل والزي مً ؼإهه ؤن ًادي بلى  ادة ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي ظٗى ًادي بلى ٍص جخُٙن المشاثب ؤو ٍص

وفي ٌل هزا الىلْ ال جازش العُاظت الىٝذًت في  ،  جذهىس الخعاب الجاسي لىحىد ِالٜت ٢ِعُت مّه

ادي اهخٙاك ٠ٙاءة العُاظت الىٝذًت في ٌل مّذ٥ الفٗش الثابذ بلى  اإلاخٕحراث الاٜخفادًت ، ٍو

ادة في ِشك الىٝىد الىاججت ًِ جىظْ  ذة الاخخُاواث الذولُت خُث جادي الٍض اهخٙاك في معخىي ؤـس

الاثخمان اإلادلي بلى اهخٙاك في مّذ٥ الٙاثذة اإلادلُت الزي ًادي بلى هشوب سئوط ألامىا٥ والتي جمثل 

هٝق في الاخخُاواث الذولُت وجادي ٘يها بّذ بلى اهخٙاك في ِشك الىٝىد ، وظٗى ٌعخمش هشوب 

لي  . سئوط ألامىا٥ ختى ًشحْ مّذ٥ الٙاثذة بلى معخىي ألـا

 2: ؤما في ٌل هٍام ظّش الفٗش اإلاشن هىا ه٣ىن ؤمام خالخحن - 

                                                           

، مّذ٥ الٙاثذة و الخطخم في الجضاثش ، ؤوشوخت مٝذمت لىُل -  1 ان سالُت ، دساظت ُٜاظُت واٜخفادًت للّالٜت بحن ظّش الفٗش بً ٍص

 . 62 ، ؿ 2010 – 2009 ، اإلاىظم الجامعي 03ؼهادة د٠خىساه جخفق ُٜاط الاٜخفادي ، ٜعم الّلىي الاٜخفادي ، حامّت الجضاثش 

ان سالُت ، مشحْ ظبٞ ر٠شه ، ؿ   -  62بً ٍص 2 
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ْ : حسيت اهخلال زأس املال  في خالت هٍام ظّش الفٗش اإلاشن ًم٢ً ؤن وعخخذم العُاظت الىٝذًت ل٘ش

ت جامت إلهخٝا٥  معخىي الىاجج اإلادلي ، بِىما جٙٝذ العُاظت اإلاالُت ١ل ّ٘الُتها ، ٘ٙي خالت وحىد خٍش

سؤط اإلاا٥ ، ٘ةن خلُي العُاظاث في الخالت مّذ٥ الفٗش اإلاشن ًخ٣ىن مً العُاظت الىٝذًت ٘ٝي ، 

خُث ًادي الخىظْ الىٝذي بلى اهخٙاك في مّذ٥ الٙاثذة اإلادلي ًِ اإلاّذالث الّاإلاُت مما ًادي جبّا 

اث الىاجج ؤ٠ثر ، وبالخالي ًشجْٙ الىلب ِلى الىٝىد  ْ معخٍى ٘ش لزل٤ بلى جدعً الخىا٘عُت للعلْ اإلادلُت ٍو

وه٢زا ًبٝى مّذ٥ الفٗش في اهخٙاك بِىما مّذ٥ الٙاثذة اإلادلي ًشجْٙ ختى ًفل بلى معخىي مّذ٥ 

.  الٙاثذة الّالمي 

 جىىس ؤظاظا في ال٢ٙش الاٜخفادي ، Mundell  ، 1962ظىت   Fleming بةحشاء دساظاث خى٥ 1962ظىت 

ٌّخبر همىرج  Mundell flermiخُث ٜام ١ل مً  

ش٠ض هزا الىمىرج ِلى جدلُل ٘اِلُت ظُاظت ؤلاظخٝشاس  ألاظىاٛ الذاخلُت والخاسحُت في آن واخذ ، ٍو

. الاٜخفادي في الاٜخفاد اإلاٙخىح 

: عدم وحود حسيت اهخلال زأس املال - 

في هزه الخالت للعُاظت اإلاالُت دوس جلّبه ختى في ٌل هٍام مّذ٥ ـٗش مشن ، جازش العُاظت اإلاالُت - 

ادة في  الخىظُّت ِمىما ِلى الخد٢م في الىلب ال٢لي ، ٘هي جازش في الٝىاُ الخاؿ ورل٤ هٍشا ألن ؤي ٍص

ادة في مّذالث الٙاثذة ، مما ًادي  الذًً اإلادلي في ٌل معخىي ِالي مً الخىظْ اإلاالي ٜذ جادي بلى ٍص

ُ٘ما بّذ بلى دخى٥ جُاساث سئوط ألامىا٥ ُ٘ىخٙن مّذ٥ الٙاثذة بلى معخىي اإلاّذالث الذولُت وهىا 

جشجْٙ ُٜمت مّذ٥ الفٗش ، مما ًادي بلى اهخٙاك في الخىا٘عُت والتي ظٗى جخٙن مً سبدُت الٝىاُ 

. الخاؿ 
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وؤخحر ا الىدُجت هي ؤن العُاظت اإلاالُت لِعذ معخٝلت جماما في خالت هٍام مّذ٥ الفٗش الثابذ في - 

ل ، ٠ما ؤن للعُاظت الىٝذًت خذود في خالت مّذ٥ الفٗش اإلاشن ، وخاـت التي جخممً  ألاحل الىٍى

 1.جىظّا هٝذًا ٜذ جادي لّملُاث ٔحر معخٝشة مً اهخٙاك ُٜمت مّذ٥ الفٗش والخطخم اإلاالي 

 :الىمو الاكخصادي في الفكس الاكخصادي  : (2)املبحث 

اخخل الىمى الاٜخفادي خحزا مهما في الذساظاث الاٜخفادًت ، وجىىساث البدىر بؽإهه بذءا مً - 

اث الخذًثت  ىال بلى الىٍٍش ت ال٢الظ٢ُُت التي اهخمذ بذساظت الٝىي التي جدذد جٝذم الؽّىب ، ـو الىٍٍش

ت التي ٌهشث خال٥ الّٝىد العىت ألاخحرة ، مما حّله  التي اهخمذ بجّل الىمى خال للمؽ٢الث الخىمٍى

ب مشاد ٘ةن إلاّنى واخذ وهى الخٝذم الاٜخفادي بال ؤن مىحاث الخدشس  ذ ٍٜش والخىمُت الاٜخفادًت بلى ٜو

العُاس ي التي ؤِٝبذ بهتهاء الخشب الّاإلاُت الثاهُت ، وما هخج ِنها مً اهٝعام الّالم بلى دو٥ ـىاُِت 

مخٝذمت ، وؤخشي صساُِت بذاثُت مخخلٙت ، بُنهما ٘شوٜاث ؼاظّت في ؼتى اإلاجاالث ١الذخل الىوني 

بلخ ، ؤدي بلى بِادة الىٍش  في ٌاهشة الخخلٚ .... وهفِب الٙشد مىه ، ومّذالث البىالت والخطخم 

الاٜخفادي و الاحخماعي ، ودساظخه مىٙشدا ًِ دساظاث الىمى الاٜخفادي ، خُث اظخىاِذ بّن 

الذو٥ جدُٝٞ ولم ًى٢ّغ رل٤ ِلى مِّؽت ألا٘شاد التي بُٝذ زابخت ؤو مخذهىسة ، مما ؤدي بلى ٌهىس 

اث معخٝلت للىمى  . هٍٍش

ومْ نهاًت الثماهِىاث وبذاًت الدعُّىاث حٕحر بّن ال٢ٙش الاٜخفادي بعبب الىٍشة الدؽائمُت لذوس - 

ت الجذًذة في الىمى ، والتي خاولذ حّذًل  ش الىٍٍش الذولت ، وبذؤ بّن الاٜخفادًحن الىُى ٠الظ٤ُ جىٍى

ت ، بِىما  ٞ ٌعاِذ ِلى ؼشح ألاظباب التي ؤدث بنهىك بّن الذو٥ بعِش ت الخٝلُذًت ٠ىٍش الىٍٍش

. جباوإث دو٥ ؤخشي 

ش٠ض هزا اإلابدث ِلى  -  : ٍو

                                                           
ان سالُت ، مشحْ ظبٞ ر٠شه ؿ -  1  . 63بً ٍص
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. ؤظاظُاث الىمى الاٜخفادي                  - 

اث الىمى الاٜخفادي                  -  . هٍٍش

. مٝاًِغ الىمى الاٜخفادي                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: جمهيـــــــد 

ٌّخبر الىمى الاٜخفادي مً ؤهم اإلاىالُْ التي حؽٕل ١ل دو٥ الّالم الُىم بةِخباسه اإلاُّاس ألاو٥ في - 

جفيُٚ الذو٥ ِبر الّالم و١ىهه ؤٜشب ماؼش  لُٝاط ألاداء الاٜخفادي ، خُث ؤن اسجٙاُ مّذالث الىمى 
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الاٜخفادي ٌؽحر بالمشوسة بلى جدعحن اإلاعخىي اإلاِّش ي ، والزي ًترحمه جدعً ماؼشاث الذخل الٙشدي 

، الاظتهالٟ ، الاظدثماس ، الدؽُٕل والخطخم ، وحّخبر العُاظاث الاٜخفادًت اإلاخبّت مً ؤهم الّىامل 

التي جازش ِلى مّذالث الىمى الاٜخفادي والتي جٍهش ّ٘الُت الذوس الزي جماسظه الذولت في الاٜخفاد مً 

. خال٥ ٜذستها ِلى جىحُه الاٜخفاد ٣٠ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الىمو إلاكخصادي في الفكس إلاكخصادي : املبحث الثاوي 

 :أساسياث الىمو الاكخصادي  : (1)مطلب 

  عمومياث الىمو الاكخصادي  : (1)الفسع :
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 : حعسيف الىمو الاكخصادي: أ     - 

ادة اإلاعخمشة في ٠مُت العلْ والخذماث اإلاىخجت مً وٗش الٙشد في مدُي بٜخفادي مّحن -  . هى ٍص

ادة في هفِب الٙشد مً الذخل -  ادة في بحمالي الذخل الذاخلي للبلذ مْ ١ل ما ًدٝٝه مً ٍص هى ٍص

  1.الخُٝٝي 

ادة في -  ادة في الىاٜت ؤلاهخاحُت الٜخفاد ما في بهخاج العلْ والخذماث مما ًادي بلى خذور ٍص هى ٍص

 2. مخىظي الذخل الٙشدي الخُٝٝي ؤي جدعحن الٝذسة الؽشاثُت 

ؤن الىمى الاٜخفادي هى ِباسة ًِ ِملُت جىظْ بٜخفادًت جلٝاثُت ، جٝاط بخٕحراث ٠مُت : " ًا٠ذ بىهُه - 

  3.خادزت 

 4: فوائد الىمو الاكخصادي  (ب  

بن الخاحت بلى الىمى الاٜخفادي ًم٢ً ؤن ًىشح الدعائ٥ خىلها في خالت البلذان اإلاخٝذمت ؤ٠ثر منها في - 

ٞ الىمى ، خُث ؤهه في البلذان اإلاخٝذمت ج٣ىن مّاًحر  الخُاة مشجّٙت بدُث  خالت البلذان العاثشة في وٍش

ُذ اإلاىاْ٘ والخ٣الُٚ مً ؤلاهماء الاٜخفادي وخاـت في ٌل جىحهاث ظُاظُت  ًم٢ً الخ٢ٙحر حذًا بـش

. واٜخفادًت خمشاء هذ٘ا اإلاداٍ٘ت ِلى البِئت 

                                                           
 . 63 ، ؿ 2013 ، ِمان ، ألاسدن ، 1ؤؼىاٛ بً ٜذوس ، جىىس الىٍام اإلاالي والىمى الاٜخفادي ، داس الشاًت ، وبّت -  1
 . 22 ، ؿ 2007العُّذ بَشؾ ، الاٜخفاد ال٢لي ، داس الّلىم لليؽش ، ِىابت ، -  2
الُت للخخىُي والخىمُت الاٜخفادًت ،م٢خبت ومىبّت ؤلاؼّاُ الٙىُت -  3 مدمذ مذخذ مفىٙى ، ظهحر ِبذ الٍاهش ؤخمذ ، الىمارج الٍش

 . 39 ، ؿ 1999، مفش ، 
م ٜشون ،  ( 2004 – 1970)ِماد الذًً ؤخمذ اإلافبذ ، مدذداث الىمى الاٜخفادي في ظىسٍا خال٥ الٙترة -  4 جٝال ًِ الىالب مدمذ ٠ٍش

ؤوشوخت مٝذمت لىُل ؼهادة د٠خىساه ِلىم في الّلىم  ( 2014 – 1999 )ؤزش العُاظاث الاٜخفادًت ِلى الىمى الاٜخفادي في الجضاثش 

 . 107 ، ؿ 2015 / 2014الاٜخفادًت ؼّبت جدلُل اٜخفادي ، حامّت الخاج لخمش باجىت ، اإلاىظم الجامعي 
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ا ، بٕن الىٍش ًِ ج٣الُٚ -  ٞ الىمى ُ٘خٕحر الىمى الاٜخفادي لشوٍس ؤما في البلذان العاثشة في وٍش

ؤلاهماء ، ألن هىاٟ ؤِذاد ٠بحرة مً الع٣ان ، و همىا ظ٣اهُا مشجّٙا ًفادٗ بلى رل٤ الخاحت اإلاعخمشة 

: لخدعحن مّاًحر خُاة ألا٘شاد وفي ما ًلي هىحض ؤهم ٘ىاثذ الىمى الاٜخفادي في الّىاـش الخالُت 

 : جحسحن مسخوياث املعيشت( 1

ادة في ٠مُت -  اث اإلاِّؽت مً الٙىاثذ ألاظاظُت للىمى الاٜخفادي ، خُث ؤن الٍض حّخبر جدعحن معخٍى

ذ مً هزه العلْ  العلْ والخذماث التي ًٝذمها الجهاص ؤلاهخاجي ظٗى جدُذ للع٣ان الخفى٥ ِلى مٍض

. والخذماث 

ومً هاخُت ؤخشي ٘ةن جدعحن معخىي الذخل ًم٢ً ألا٘شاد مً ؤلاهٙاٛ بؽ٣ل ؤ٠بر مً ؤحل جمل٤ العلْ 

ت  . اإلاّمشة مٝابل جخفُق خفت ؤٜل للعلْ الاظتهال٠ُت المشوٍس

     :شيادة العمس املخوكع للسكان( 2

اًت الصخُت وجدعحن بِئت الّمل ظخم٢ً الع٣ان مً الِّؾ لٙترة ؤوى٥ -  . بن جٝذًم الِش

 :  مكافحت الفلس( 3

خُث ٌعاِذ الىمى الاٜخفادي الخ٣ىمت ِلى بجخار ؤلاحشاءاث اإلاخخلٙت مً ؤحل م٣ا٘دت الٙٝش ، - 

بُت ، وبالخالي ٘ةهه ًم٢ً جخفُق حضء مً مىاصهت  ادة الخفُلت المٍش ادة ألاسباح ظٗى جادي بلى ٍص ٍ٘ض

ادة ٘شؿ الّمل ودِم ٜىاِاث الصخت اإلاجاهُت ، التي حعتهذٗ اإلاجخمّاث الٙٝحرة  الذولت مً ؤحل ٍص

. واإلاّىصة ، باإللا٘ت بلى دِم ٜىاُ الخّلُم وجٝذًم بِاهاث للٙٝشاء 

 

 

 : جحسحن مسخوى الخدماث العامت( 4
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ادة معخىي الذخل ، و٠ىدُجت للىمى الاٜخفادي مً -  بُت ، الىاججت ًِ ٍص ادة الخفُلت المٍش بن ٍص

اإلام٢ً اظخخذمها مً ؤحل جدعحن اإلاعخىي ال٢مي والىىعي للخذماث الّامت التي جٝذمها الذولت ، مثل 

سؤط اإلاا٥ البؽشي  )الخذماث الصخُت و الخّلُم ، و١ل رل٤ ظٗى ًادي بلى جدعحن بهخاحُت ٜىة الّمل 

ض بحشاءاث ؤلاهماء الاٜخفادي  ( . مما ٌعاهم في حٍّض

 :  مكافحت الخلوث( 5

ًم٢ً ؤن حعخخذم بّن مىاسد اإلاىاصهت مً ؤحل جىٍُٚ البِئت ، ومً اإلام٢ً ، بر صادث الٝذسة - 

ؤلاهخاحُت ؤن ًادي رل٤ بلى جدعحن البِئت اإلادلُت مً دون ؤن ًخم جخُٙن العلْ والخذماث اإلاىخجت في 

ا ، وفي الىاْٜ ٘ةن هزه الىدُجت حّخمذ ِلى ٠ُُٙت بهجاص الىمى الاٜخفادي   1.الاٜخفاد ٠ما وهِى

 : معوكاث الىمو الاكخصادي (ج

اث التي حُّٞ الىمى الاٜخفادي هز٠ش ما ًلي -  : هىاٟ الّذًذ مً اإلاّٜى

 2 : لخعليما – 1

ْ مً ٠ٙاءة ِىفش  الّمل بمخخلٚ ؤهىاِه بلى خذ ٠بحر و١لما دخلذ ؤظالُب -  ال حذا٥ ؤن الخّلُم ً٘ش

اث الخّلُمُت  خذًثت لعحر الّمل في مخخلٚ مُادًً ؤلاهخاج ، باث مً المشوسي ؤلاسجٙاُ باإلاعخٍى

بُت لٝىة الّمل ، بن شخفا ٌعخىُْ الٝشاءة وال٢خابت والخعاب ال بذ ؤن ٣ًىن ؤ٠ثر ٠ٙاءة ب٢ثحر  والخذٍس

في ؤِما٥ ِذًذة مً شخق ؤمي ال ًٝشؤ وال ٢ًخب ، ٠ما ؤن مذًشا مخذسبا ِلى الىٛش الخذًثت في بمعاٟ 

ِعش  الّمل ُ٘ه ، هى ؤ٠ثر ٘اِلُت ب٢ثحر في  ابت ِلى مىحىداث ميؽإجه ٍو الخعاباث وبداسة ألا٘شاد والٜش

ـذد الخفى٥ ِلى ؤ٠بر ٜذس مً اإلاخشحاث العلُّت مذخالث مُّىت ، مً مذًش ًجهل هزه ألاظالُب 

ما٥  . الخذًثت في بداسة ألِا

                                                           
 . 108هٙغ اإلاشحْ ظابٞ ؿ -   1
ت ، سظالت ماحِعتر في الّلىم ؤلاٜخفادًت ، جخفق بٜخفادًاث -  2 بىاوي ٘خُدت ، العُاظت الىٝذًت والىمى الاٜخفادي ، دساظت هٍٍش

 .      55 ، ؿ 2009 ، 2008اإلاالُت والبىٟى ، حامّت بىمشداط ، الجضاثش ، دّ٘ت 
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ٞ الىمى ، ٜذ خففذ وعبت ٠بحرة مً اإلاىاسد الخّلُمُت -  مً الىاضح ؤن ٠ثحر مً الذو٥ ظاثشة في وٍش

ٞ بّثاث  ب ، ورل٤ ًِ وٍش لٝلت ٜلُلت مً ألا٘شاد لُىالىا في النهاًت ٜعىا وا٘شا مً الخّلُم والخذٍس

حّلُمُت بلى الخاسج لٙتراث ًخلٝىن ٘يها الذساظت اإلاخٝذمت في مخخلٚ مجاالث جخففاتهم الّلمُت ، وؤي 

ادة ولِغ هٝق  ١ان ألامش ، ٘ةن مٍّم الذساظاث الجذًت ًِ ؤولاُ الذو٥ اإلاخخلٙت جدث ِلى ٍص

. ؤلاهٙٝاث ِلى الخّلُم ، ألن الىٝق في الخّلُم بإهىاِه اإلاخخلٙت ٌؽ٣ل ِاثٝا خىحرا للىمى 

 1: الصحت (- 2

اث الصخُت ألاًادي الّاملت ، -  ادة ٠بحرة في ؤلاهخاحُت ًم٢ً ؤن ًخدٝٞ بةسجٙاُ اإلاعخٍى ال حذا٥ ؤن ٍص

بالجهذ اإلابزو٥ مً حاهب ألا٘شاد الّاملحن ٣ًىن ؤ٠ثر ٘اِلُت ًِ ما ٣ًىن معخىاهم الفحي مشجْٙ مىه 

خىا باألزش ال٢مي للخٕحراث في اإلاعخىي الفحي لٝىة الّمل  ِىذما ٣ًىن هزا اإلاعخىي مخذهُا ، بُذ ؤن مّ٘ش

ه ، ٠ما ؤهه ِلُىا الاسجٙاُ باإلاعخىي الفحي للمىاوىحن في ؤي مجخمْ مخخلٚ  . ؤٜل مما وّ٘ش

 2 الخكىولوحيا (-3

بن الذو٥ اإلاخخلٙت ال ًدخاج إلهٙاٛ مبالٖ ضخمت في مجا٥ البدىر الّلمُت والخٝذم الخ٢ىىلىجي ، - 

خُث ًم٢ً لها ؤن حعخخذم ما ظبٞ ابخ٣اسه مً ؤظالُب ٘ىُت خذًثت ومخىىسة في الذو٥ ألا٠ثر جٝذما ، 

ّت في الّالم ،  ت بم٣اهُاث جدُٝٞ الخىمُت الاٜخفادًت العَش بن مثل هزا الىلْ رو داللت هامت مً صاٍو

اِلُت في جٝذم ؤلاهخاج ،  ألن الذو٥ ألا٠ثر جٝذما ماال ًم٢ً ؤن جذخل ِلى وؽاوها ؤلاهخاجي ؤي الّلمي ٘و

شها اإلاىاسد اإلادذودة  . وهى ما ًىىىي ِلى بهٙاٛ مبالٖ واثلت في ؤٔلب ألاخُان ال ًم٢ً ؤن ج٘ى

. ألي دولت ٘ٝحرة مخىلّت بلى الىمى 

 1 : املوازد الطبيعيت ( - 4

                                                           
 . 56هٙغ مشحْ ظابٞ ر٠شه ؿ -  1
 . 40 ؿ 2005 ، 1مؽىسب ببشاهُم ، بؼ٣الُت الخىمُت في الّالم الثالث ، داس اإلانهل اللبىاوي ، لبىان ، وبّت -  2
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بن اإلاىاسد الىبُُّت راث ؤهمُت خاـت لّملُت الىمى ، رل٤ ؤن ؤي دولت جخىا٘ش لذيها بمذاداث ٠بحرة - 

ٜابلت للىمى بعهىلت ظٗى ٣ًىن الىمى ؤظهل ِليها مً الذولت ألاخشي ال ًىحذ لذيها بال مىاسد ٜلُلت وؤٜل 

. ٜابلُت في الخىاـل بليها والاظخٙادة منها في ِملُت الىمى 

 2. مفهوم الخىميت الاكخصادًت - 

اث ؤلاهخاج مً خال٥ -  ٞ اظخيباه ؤظالُب بهخاحُت حذًذة ؤ٘مل وسْ٘ معخٍى هي جٝذم اإلاجخمْ ًِ وٍش

ادة سؤط ما٥ اإلاترا٠م في  ت وخلٞ جىٍُماث ؤ٘مل ، هزا ٘مال ًِ ٍص بهماء اإلاهاساث والىاٜاث البؽٍش

. اإلاجخمْ ِلى مش الضمً 

والخىمُت الاٜخفادًت جىىىي لِغ ٘ٝي ِلى حُٕحراث اٜخفادًت مُّىت بل و جخممً ٠زل٤ حُٕحراث - 

اداث في الذخل  هامت في اإلاجاالث الاحخماُِت واله٣ُلُت و الخىٍُمُت ، ٘الخىمُت الاٜخفادًت جخممً ٍص

الٝىمي الخُٝٝي ؤو ؤلاهخاج الٝىمي الخُٝٝي و٠زل٤ في هفِب الٙشد مىه وهزا الخدعً في الذخل ؤو 

ادة الادخاس مما ًذِم الترا٠م الشؤط مالي والخٝذم الخ٢ىىلىجي في اإلاجخمْ ، – ؤلاهخاج  ٌعاِذ ِلى ٍص

وباإللا٘ت بلى هزه الخُٕحراث حؽمل الخىمُت الاٜخفادًت . وحعاِذ هزه بذوسها ِلى دِم ؤلاهخاج و الذخل 

ذسة الّامل ِلى الخفى٥ ِلى الذخل ، وجىٍُم ؤلاهخاج  ٠زل٤ ِلى جدعحن ١ل مً مهاسة و٠ٙاءة ٜو

ش وظاثل الىٝل واإلاىاـالث ، وجٝذم اإلااظعاث اإلاالُت ، وصٍادة مّذ٥ الخدمش في  ٝت ؤ٘مل ، وجىٍى بىٍش

ّاث الخُاة  اث الصخت والخّلُم وجٜى . اإلاجخمْ ، وجدعً معخٍى

ت ؤلابذاُ ، -  اث اإلاهاسة ، وال٢ٙاءة ؤلاهخاحُت ، وخٍش و٠زل٤ هي جدعً اإلاعخىي الٙشدي في معخٍى

خماد ِلى الزاث وجدذًذ اإلاعاولُت وحّٗش ٠زل٤ بإنها الّملُت التي حعمذ بمشوس بلذ ما مً ولُّت  والِا

 1. بلى ولُّت الخٝذم 

                                                                                                                                                               
 . 40هٙغ مشحْ ظابٞ ر٠شه ؿ -  1
اتها ،ظُاظتها . د -  2 ض عجمُت ، الخىمُت الاٜخفادًت مٙهىمها ، هٍٍش ت  ، . مدمذ ِبذ الٍّض   21 ، 20  ، ؿ 2003الذاس الجامُّت ؤلاظ٢ىذٍس
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 : إستراجيجياث الخىميت إلاكخصادًت  : 3فسع 

( 1) : إستراجيجيت الىمو املخواشن  (أ- 

جٝخط ي بظتراجُجُت الىمى اإلاخىاصن الخىاظب في الخىمُت بحن مخخلٚ الٝىاِاث في الاٜخفاد الىوني ختى - 

. جىمى هزه الٝىاِاث مّا 

ت الىمى اإلاخىاصن في ظىت -  ّخبر دوحؽخحن سودان وهش٠غ ؤو٥ مً ِالج هٍٍش  في مٝا٥ ًِ الخفيُْ 1943َو

في ؤوسبا ل٢ً دون ؤلاؼاسة بلى هزا اإلافىلح ، بر ؤن خلٞ ٜىاُ ـىاعي مخ٣امل في هزه الذو٥ البذ له ؤن 

ت مً الفىاِاث في آن واخذ  خم الخخىُي إلاجمِى . ًخم ٢٠خلت واخذة ، ٍو

البا ما جٝذم الهُا١ل لخىُٙز اإلاخىىاث مً وٗش الذولت ، وهي ٔحر ٜابلت للخجضثت ١ىنها جخىلب -  ٔو

لت لإلهجاص ، خُث حعمذ هزه الهُا١ل بشبي ألاظىاٛ ُ٘ما بُنها وبالخالي ٠عش  اظدثماساث ضخمت ومذة وٍى

. الّضلت بحن اإلاىاوٞ مما ٌعاهم في جىظُْ العٛى الىوني 

اث ؤِلى مً -  وباليعبت الاٜخفاد الشاؼذ ، ًخم الخٕلب ِلى الىٝق اإلاخىاحذ ُ٘ه ودّ٘ه هدى  معخٍى

حر خذ ؤدوى مً اإلاىاد لخىُٙز  ش الفىاِاث اإلاخخلٙت ، مما ًخىلب ج٘ى ؤلاهخاج والذخل ، مً خال٥ جىٍى

جب ِلى الخفيُْ ؤن ٣ًىن في ِذة اججاهاث ، ختى ًدعنى للفىاِاث الجذًذة حني  بشامج الخىمُت ، ٍو

فبذ بزل٤ اإلاىخجىن  حر الىلب اإلا٢مل ٍو ش آلاحي للفىاِاث ألاخشي خُث جم٢ً مً ج٘ى زماس الخىٍى

 2. معتهل٣ىن لعلْ ـىاِاث ؤخشي 

 3: استراجيجيت الىمو الؼحر املخواشن – ب 

                                                                                                                                                               
 .      65 ، ؿ 2013 ألاسدن ، 1ؤؼىاٛ بً ٜذوس ، جىىس الىٍام اإلاالي والىمى الاٜخفادي ، داس الشاًت لليؽش والخىصَْ ، وبّت -  1
 . 68  ، ؿ 67ؤؼىاٛ بً ٜذوس ، مشحْ ظابٞ ر٠شه ؿ -  2
 . 69هٙغ مشحْ ظابٞ ؿ - 3
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ذًً ل٢ٙشة الىمى ٔحر اإلاخىاصن ، هٍشا ألن الىمى اإلاخىاصن ًخىلب بظدثماساث -  ٌّخبر هحر ؼمان مً اإلاٍا

شي ٠زل٤ بفالخها ؤي بظتراجُجُت الىمى اإلاخىاصن  – واظّت مً ؼإنها ؤن جثٝل ٠إهل الذولت الىامُت ، ٍو

. إلاّالجت مؽا١ل الذو٥ اإلاخٝذمت ٘ٝي 

وجخىىي ٢٘شة الىمى ٔحر اإلاخىاصن ِلى ؤن الاظدثماساث جخفق لٝىاِاث مُّىت بذال مً جىصَّها ِلى - 

حمُْ ٜىاِاث الاٜخفاد الىوني جىصَّا متزامىا ، وبالخالي ٘ةهه ًخم جىحُه سؤط اإلاا٥ اإلاخاح بلى ٜىاِاث 

. مدذودة ختى حعاًش الٝىاِاث ألاخشي 

ت ٘ةن اخخُاس الفىاِاث بظتراجُجُت في ٜىاِاث مُّىت جٝىد بلى خلٞ ٘شؿ اظدثماس -  خعب هزه الىٍٍش

ذ مً الخىمُت ، خُث ٌعشي الىمى مً الٝىاِاث الٝاثذة بلى الٝىاِاث  حذًذة وبالخالي جادي بلى مٍض

. الخابّت 

خم اإلاداٍ٘ت ِليها -  شي هحر ؼمان الخىمُت ِلى ؤنها ظلعلت مً ؤلاخخالالث التي حعخمش ٍو . ٍو

ذ مً الخىا٘ض ِلى الاظدثماساث الجذًذة والتي بذوسها جخلٚ جىاصها حذًذا ، -  هزه ؤلاخخالالث جخلٚ اإلاٍض

شاث جدٙض ِلى هجاح اظدثماساث حذًذة  ىاث خاسحُت ، هزه ال٘ى هزا ٌّني وحىد اظدثماساث ساثذة جيخج ٜو

ؤو ٠ما ٌعميها هحر ؼمان ظلعلت الاظدثماساث اإلاخٝاسبت ، وبالخالي ٘ةن الهذٗ العُاظاث ؤلاهماثُت ًخمثل 

:  في 

شاث الخاسحُت -  ذ مً ال٘ى . حشجُْ الاظدثماساث التي جخلٚ اإلاٍض

شاث الخاسحُت -  . الخذ مً اإلاؽشوِاث التي حعخخذم ال٘ى

 

ٞ خلٞ اخخال٥ مخّمذ الاٜخفاد وبٝا -  وؤخعً الىظُلت لخدُٝٞ الىمى خعب هحرؼمان هي ًِ وٍش

ٝها الُٝام بذّ٘ت ٠بحرة في ِذد مً الفىاِاث والٝىاِاث ؤلاظتراججُت  , لإلظتراججُت مشظىمت  ًخم ٘و

شاث  ىاِاث ؤخشي وجخمحز  الاظدثماساث ؤلاظتراججُت بخدُٝٝها ل٘ى وج٣ىن بذوسها مدٙضة لٝىاِاث ـو
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خ الذو٥ اإلاخٝذمت ًبحن ؤن , خاسحُت ؤ٠بر مً الشبدُت اإلادٝٝت منها  وبذِم هحرؼمان سؤًه بٝىله ؤن جاٍس

بل بذؤث الخىمُت في هزه الذو٥ مً ألاوؽىت والٝىاِاث الشثِعُت , الخىمُت ٘يها لم ج٢ً جىمُت مخىاصهت

 1 .التي  خبذ مّها ألاوؽىت ألاخشي 

: فسق بحن الىمو والخىميت الاكخصادًت  (ج

٘الىمى الاٜخفادي ٌّني اسجٙاُ اليعبت , ًٙٛش الاٜخفادًىن بحن مٙهىمي الىمى الاٜخفادي والخىمُت - 

اإلااوٍت ؤلاهخاج الّام مدعىبا باألظّاس الثابخت ؤي ؤلاسجٙاُ الخُٝٝي للذخل الٝىمي بر ًم٢ً للبلذ الزي 

ْ بهخاج  ٞ ٘س ٌّخمذ اٜخفاده ِلى بهخاج وجفذًش الىٙي والٕاص والخذًذ ؤن ًدٝٞ همىا اٜخفادًا ًِ وٍش

ىت ؤن ال جىخٙن ؤظّاس هزه اإلاىاد في ألاظىاٛ الّاإلاُت  . هزه اإلاىاد ؼٍش

ْ والٝفحر ألاحل ال ٌعٙش بالمشوسة ًِ جىمُت اٜخفادًت خُُٝٝت بمّنى خذور حٕحر في _  بن الىمى العَش

. ه٣ُل ؤو بيُان الاٜخفادي ًادي بلى جدعحن خُاة اإلاجخمْ 

ٚ اإلاعخىي ؤلاهماجي الزي اسجٝاه اٜخفاد ما حعخخذم ِباساث خىت الذخل الٝىمي _  ووّشك ـو

, ظىحي ، مشخلي , ٘الخىمُت الاٜخفادًت ال ًيبغي ؤن جٙهم ِلى ؤنها حُٕحر ٠مالي , الخُٝٝي ألاحل الىى٥ 

بهما هي خىت مّٝذة مدؽاب٢ت حعتهذٗ حُٕحر حىهشي في البيُان , ِابش ًٝخفش ِلى ِىاـش الخىمُت 

ْ مّذ٥ ؤلاهخاحُت بٝذس ٠ٙاءة اظخخذام اإلاىاسد الٝىمُت و الّاإلاُت واإلاعخىي  عٙش ًِ ٘س الاٜخفادي َو

  2 .الخ٢ىىلىجي اإلاخاح

 الؼ٤ في ؤن هزه الّملُت ؼاٜت لذسحت الخىىسة ٘لِغ مً العهل ؤخذار ه٢زا حُٕحر ٘الهُا١ل -

الاٜخفادًت جبذي مٝاومت لذ ؤي حُٕحر و١لما ١ان الاٜخفاد ؤ٠ثر جخلٙا ١لما اصدادث ٜىة اإلاٝاومت 

. وال٢ّغ صخُذ 

                                                           
   .69هٙغ مشحْ ظابٞ ؿ -  1

اوي -  2  . 46ؿ , 2016, ِمان , (1)داس ُٔذاء لليؽش والخىصَْ الىبّت , الىمى ؤلاٜخفادي وجدذًاث الىاْٜ , مدمىد ِلى الؽٜش
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وه٢زا باليعبت بلى الذخل الٝىمي الخُٝٝي ٘ةهه ًجب ؤن ًٙهم ِلى ؤهه مجمُى ما ًيخجه اإلاجخمْ مً - 

  (ٔالبا ما ج٣ىن ظىت )ظلْ وخذماث نهاثُت خال٥ مذة مً الضمً 

مُٝاط بالىخذاث اإلاادًت وفي خا٥ اظخخذام الىٝذ مُٝاط للذخل ٘ةهه ًيبغي اخدعاب مّذالث - 

ل لزا وحب ؤن ٣ًىن اسجٙاُ الىاجج , الخطخم  ٠زل٤ ًشجبي اـىالح الخىمُت الاٜخفادًت باألحل الىٍى

ل  حر مىٝىْ ألحل وٍى ل ًيبغي ؤن ال ًٝاط ببمْ ظىحن بل ًجب ؤن , الٝىمي معخمشا  ٔو و ألاحل الىٍى

.  ًذوم لخمعت ِؽش ِاما في ألاٜل 

والخُٝٝت بن الاظخمشاس بالخىمُت الاٜخفادًت مؽ٣لت حّاوي منها البلذان الٕىُت والٙٝحرة ل٢ً ؤلاظشاُ في - 

 1. الخىمُت ٌّذ ألاهم باليعبت للبلذان الٙٝحرة

  : هظسياث الىمو الاكخصادي : 2املطلب 

ت التي حّشلذ للىمى الاٜخفادي وخاولذ جٝذًم  : الىظسيت الكالسيكيت( 1 زمت ال٢ثحر مً اإلاذاسط ال٢ٍٙش

اث مٝبىلت مً ألاداء الاٜخفادي ،  ى٥ بلى معخٍى بواس هٍشي ؼامل حعخىُْ ١ا٘ت الذو٥ بجباِه للـى

ت ؤخشي  . والخشوج مً داثشة الخخلٚ ، خُث ١ل الىٝاثق ١اهذ هٝىت اهىالٛ هٍٍش

ُٙي للذخل اسجبىذ باإلاذسظت ال٢الظ٢ُُت ، ألنها ١اهذ -  بن اإلاعاهماث الخُُٝٝت في مجا٥ الخىصَْ الٌى

ح٢ّغ جىصَْ الذخل بحن وبٝاث اإلاجخمْ الثالزت وهي الّما٥ ، ؤصخاب سئوط ألامىا٥ ، ومالٟ ألاساض ي 

، ٘مثال ١اهذ اهخماماث ١ل مً ؤدم ظمُذ وس٣ٍاسدو زم ماس٠غ جفب في جدذًذ ؤظباب الخٙاوث في 

جىصَْ الذخل بحن هزه الىبٝاث مدللحن معإلخحن سثِعخحن ، ألاولى جخق الّىامل اإلادذدة لذخل 

ٝت جىصَْ الذخل ُ٘ما بحن ِىامل ؤلاهخاج ، مما  ١الىبٝت ، والثاهُت جدبْ آزاس الىمى الاٜخفادي ِلى وٍش

. ؤدي بلى اخخالٗ جدلُالث اإلاذسظت 

 : هظسيت آدم سميت (1 ( –1
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ت بىاء ألاظّاس ؤو الُٝمت ، والتي حّل منها -  ت الخىصَْ ِىذ آدم ظمُذ بال او٣ّاظا لىٍٍش لم ج٢ً هٍٍش

ت جىصَْ الذخل ، خُث اِخبرا ؤن الذخل اإلادفل ِلُه مً بُْ اإلاىخجاث ًخممً اإلاذاخُل  حعشا لىٍٍش

ْ ، التي جدذد ِىاثذ خذماث ِىاـش ؤلاهخاج الثالزت  الّمل و سؤط  )الجضثُت الثالزت وهي ألاحش والشبذ والَش

التي حؽتٟر في ِملُت ؤلاهخاج ، والتي ج٣ىن هدُجت للعّش الىبُعي للعلّت ومدذدة لها ،  (اإلاا٥ وألاسك 

٠ما ؤن جدلُالجه اظخيخجذ ؤن جضاًذ الع٣ان مً حهت وجشا٠م سؤط اإلاا٥ مً حهت زاهُت ظُادًان بلى 

 ْ  1.جىاٜق ِاثذ الّمل في ؤلاهخاج وبلى اسجٙاُ ِاثذ الشبذ والَش

 :  ألاحـــــــوز - 

ت ؤحش ال٢ٙاٗ ١اهذ هي الؽاجّت في -  ت مدذدة ٘يها ، ٔحر ؤن هٍٍش بن ؤدم ظمُذ لم ٌعخٝش ِلى هٍٍش

اثلخه  ٠خاباجه ، خُث ؤنها جبحن ؤن ألاحىس حّاد٥ ١لٙت اإلاىاد الٕزاثُت الالصمت ال دامت مِّؽت الّامل ِو

ِىذ معخىي ال٢ٙاٗ ، والزي ًخٕحر اسجٙاِا واهخٙالا جبّا لخالت البلذ مً خُث الاصدهاس والىمى ؤو 

ال٢ّغ ، ومً خُث ١ىن البلذ بذاثُا ؤو مخٝذما ، ٘معخىي الخىىس الاٜخفادي للبلذ له ؤزش ِلى حّذد 

ِىاـش ؤلاهخاج ؤو اٜخفاسه ِلى ِىفش واخذ ، ٘ٙي خا٥ ١ىن البلذ ًمش بمشخلت اصدهاس وهمى ، ٘ةن 

ذ الىلب ِلى الّما٥ وجشجْٙ ألاحىس بلى ما ٘ٛى  ىمى مّه سؤط اإلاا٥ وجشا٠مه ، ٘حًز الاظدثماس ًتزاًذ ٍو

معخىي ال٢ٙاٗ ، ألامش الزي ًادي بالع٣ان بلى جضاًذ هدُجت هزا الاسجٙاُ في ألاحىس ، وؤما في خا٥ 

ٚ بّذ ؤن ١ان ًتزاًذ في اإلاشخلت العابٝت ، مما  اظخٝشاس الىمى والاٜخفاد ، ٘ةن همى الع٣ان ظٗى ًخٜى

ا لها ، ٘حزداد  ٣ىن ِشلها ؤ٠بر مً الىلب الىاْٜ ِليها ؤو معاٍو ًٝلل الىلب ِلى ألاًذي الّاملت ٍو

لى ال٢ّغ مً رل٤ ، برا ١ان  الخىا٘غ بحن الّما٥ وتهبي ألاحىس مً حذًذ بلى معخىي ال٢ٙاٗ ، ِو

البلذ بذاثُا ، ٘ةن ظُّخمذ ِلى وحىد ِىفش بهخاجي واخذ هى الّمل ، بِىما ألاسك ٘ال ًم٢ً ِذها ِامال 

شتها باليعبت لّذد الع٣ان ، وؤما سؤط اإلاا٥ مخمثال في اإلاّذاث وآلاالث  ًذخل في جُُٝم ؤلاهخاج هٍشا ل٘ى
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شة ب٢ثرة ، وه٢زا ١ان الّمل ؤو٥ ألامش هى اإلاُٝاط الىخُذ  التي حعاهم في الّملُت ؤلاهخاحُت لم ج٢ً مخ٘ى

 1. للمىاد اإلاىخجت 

: السيــــع - 

الزي ًٙعش ِاثذة ما جيخجه ألاسك ؤو هدُجت ما جٝذمه مْ الّىامل ألاخشي ؤلاهخاج ، ٘هى برن ١لٙت مً - 

ْ ، و٠زل٤ ِاثذ اخخ٣اسي ًخىلذ هدُجت جمل٤ ألاسك واخخ٣اسها ، خُث ٌعخلم  ج٣الُٚ ؤلاهخاج ، وهى الَش

ما ل٣ىا ألاسك هزه ألاحشة بعبب مل٢ُتهم ولِغ بعبب بهخاحُت ألاسك ، وهى ٠زل٤ ًيخج ٘ٝي ِىذما 

ذ ًِ ألاحىس وألاسباح  ج٣الُٚ الّمل وسؤط )٣ًىن الثمً مشجّٙا ، ؤما برا ١ان الثمً واوىا بدُث ال ًٍض

ْ ؤبذا ، وفي هزه الخالت ٘هى ٌّخمذ ِلى الثمً وال ًذخل في جدذًذ  (اإلاا٥  ْ ٌهىس الَش ٘دُيئز ال هخٜى

الُٝمت ، ؤي ؤهه ٌّخمذ ِلى الىلب ِلى العلْ ، ٘ةرا ١ان هزا الىلب مشجّٙا بدُث ًادي بلى بسجٙاُ 

ْ ، ؤما برا ١ان الىلب مىخٙما بدُث ال ًادي بلى بسجٙاُ الثمً ؤ٠ثر مما  ؤظّاسها ، ٘دُيئز ظِخىلذ الَش

ْ في مثل هزه الخالت ٣ًىن مّذوما وال ًخىلذ ،  ًم٢ً دّ٘ه لألحىس وألاسباح مً ُٜمت الىاجج ال٢لي ، ٘الَش

٣اسدو  ت ٍس ْ الخٙاللي ، وهي الىىاة ألاولى لىٍٍش  2. وهى ما ٌعمى بالَش

:  السبح 

وهى الجضء اإلاخبٝي مً الُٝمت الزي ًدفل ِلُه ـاخب الّمل ؤو ـاخب سؤط ما٥ ٘ةرا ١ان ٜذ - 

عمى خُيئز  ذْ٘ ًِ بظخّما٥ سؤط ما٥ ، َو اٜترله مً حهت ما ٘دُيئز ظخخشج حضءا مً هزا الّاثذ ٍو

ٚ مٝذاس الشبذ ِلى ٠مُت سؤط ما٥ اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج وهى ًخإزش بىُى الّمل  بالٙاثذة ، وخعبه ًخٜى

ذ واإلا٣ان ، وؤن مّذ٥ الشبذ ًخإزش بمٝذاس سؤط ما٥ اإلاعدثمش ، ٣٘لما صاد سؤط ما٥  خخلٚ بةخخالٗ الٜى ٍو

١لما اؼخذث اإلاىا٘عت بحن اإلاىخجحن وهبىذ ألاسباح وصاد الىلب ِلى الّما٥ وبسجّٙذ ألاحىس ، ولهزا 
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ْ ما هما بال ُٜمخان  العبب جخدٟش ألاسباح و ألاحىس باججاهحن مخّا٠عحن ، في خحن ؤن الشبذ والَش

اخب الّمل  مً الُٝمت  (هدُجت جمل٢هم ألاسك وسؤط ما٥ و بخخ٣اسهم لهما  )اظخٝىّهما الشؤط ما٥ ـو

ؤلاحمالُت التي ولذها الّامل ، مما ًجّله خالّا لهزًً الاظخٝىاِحن ، وججذس ؤلاؼاسة ؤهه ٜذ ١اهذ 

ىصُ بها الىاجج بحن ِىاـشها ؤلاهخاج ٔحر واضخت ورل٤ ألن  :  هٍشة ؤدم ظمُذ آلالُت التي ًٝعم ٍو

" ظمُذ " جدلُل الّالٜت ال٢ّعُت بحن ألاسباح وألاحىس ًٙترك خالت مً الع٣ىن ، ٘مال ًِ ؤن - 

ادة في بهخاحه " زشوة ألامم " ًخّاسك مْ اٜتراح آخش ؤبذاه في ٠خابه  ادة ألاحىس ٜذ جادي ّ٘ال بلى ٍص في ؤن ٍص

ادة ألاسباح   ادة ؤلاهخاج ومً زم ٍص . الّامل ، مما ًادي في ألاخحر بلى ٍص

ل ِىذ معخىي ال٢ٙاٗ ، ورل٤ السجباوها -  ًدىاظب جدلُله لألحىس مْ ٢٘شة بٝائها في اإلاذي الىٍى

دعْ ٘ةهه ظ٣ُىن مصخىبا باسجٙاُ  بالٍشوٗ الّامت للىمى الاٜخفادي، ٘ةرا ١ان الاٜخفاد ًىمى ٍو

مّذالث ألاحىس ، ورل٤ ب٢ّغ الاٜخفاد الزي ًى٢مؾ وخُث ٣ًىن مصخىبا بانهُاس  في مّذالتها ، في 

اث ألاحىس في الاٜخفاد الشا٠ذ ِىذ معخىي زابذ دون ؤي حُٕحر   1. خحن ج٣ىن معخٍى

 2. هظسيت زيكازدو   -2 – 1- 

ت مً الٙشلُاث اإلاترابىت ، ٘هى ٌّخبر  ؤه٢مُت -  « Ricando »ؤظغ   خه في جىصَْ الذخل ِلى مجمِى هٍٍش

، وؤن ِملُت جىصَْ الىخاثج  (ٜاهىن الُٝمت في الّمل  )الّمل هي اإلادذد الىخُذة لُٝمت البماجْ والعلْ 

جخمْ لخش٠ت ِىاـش ؤلاهخاج التي ًد٢مها ٜاهىن جىاٜق الٕلت ، بدُث ؤن مٝذاس  الترا٠م ًشجبي بمٝذاس 

و الزي ًىق ِلى ؤن بحمالي ألاحش   ( Malthusٜاهىن  )الشبذ ، وؤن هىاٟ ِالٜت بحن ألاحش والىمى الع٣اوي 

. الخُٝٝي ًتزاًذ وعبُا بتزاًذ الع٣ان 
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بهىالٜا مما ظبٞ ، جخمثل اإلاؽ٣لت ألاظاظُت لالٜخفاد العُاس ي في الٝىاهحن التي جد٢م جىصَْ  بلى  - 

ْ ظمدذ بخدذًذ ال٢ُُٙت التي ًىصُ بها  ت للَش الذخل ألامش الزي ٜاد  الذخل ، « Ricando »ـُأت هٍٍش

: ورل٤ ٠ما ًلي 

:  السيع - 

 هى الٙٛش بحن بهخاج الّمل ِلى ألاسك الخذًت وبهخاج الّمل ِلى ألاسك التي حٕل « Ricando »خعب 

ُت ألاسك ، وهى باليعبت ألي وخذة مُّىت  ؤ٠ثر مً رل٤ ، ولزل٤ ٘هى ٘اثن ًشج٢ض  ِلى الٙشوٜاث في هِى

مً ألاسك ِباسة ًِ الٙٛش بحن ؤلاهخاحُت الىظىُت وؤلاهخاحُت الخذًت للىخذاث اإلاخّاٜبت مً الّمل ، 

ت الّمل ؤظاط الُٝمت ، ٘ٝذ وحذ Ricando »وباِخباس ؤن اإلاخّاٜبت ، هٙعه ممىشا بلى « ٜذ ولْ هٍٍش

ً الُٝمت مادام الّمل هى  ببّاد ٔحر الّمل مً ِىاـش ؤلاهخاج ١األسك وسؤط اإلاا٥ ًِ ِملُت ج٣ٍى

ْ الّٝاسي ١ي ًشهً ِلى ؤن ألاسك  خه الجذًذة في جٙعحر الَش ألاظاط الىخُذ لها ، ٘جاء ألحل رل٤ بىٍٍش

ً الُٝمت الخبادلُت  . ال حعاهم في ج٣ٍى

ْ ألاسك هبت مً الىبُّت جيؽإ مً  في خالت اإلاىا٘عت ال٣املت ، ِلى خالٗ ما ١ان ظاثذا ٜبله ؤن َس

ً الُٝمت اإلاىخجت ، وهزا   ٌّني  اؼتراٟ ألاسك مْ الجهىد ؤلاوعاوي في ؤلاهخاج الضساعي ، وبالخالي في ج٣ٍى

ْ  Ricandoلمىُا ؤن الّمل لِغ هى ألاظاط الىخُذ للُٝمت ٘الىش   ن هزا الخٙعحر ، للَش    بلى ٘س

ْ هى هدُجت الاخخ٣اس  ، برا ال ًم٢ً ؤن ًٍهش في خالت اإلاىا٘عت ال٣املت ، ألن ألاشخاؿ  ٝشس بإن الَش ٍو

ْ هدُجت الخخ٣اس هم ، بِىما ؤلىش آلاخشون  الزًً ظُىشوا ِلى ألاساض ي ألا٠ثر خفىبت ًدفلىن ِلى َس

 1. بلى اظدثماس ألاساض ي ألاٜل خفبا 

 :ألاحـــــوز - 
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ٞ بحن ألاحش الىبُعي للّمل وبحن ألاحش العٛى « Ricando »ًشي  ٘األو٥ بؽ٣ل .   ؤهه مً المشوسي الخٍٙش

ل ،وهى  في حىهشة معخىي ال٢ٙاٗ   )اإلاعخىي الزي ًخجه هدىه ألاحش الّٙلي ؤو العىقي في اإلاذي الىٍى

ادة ؤو هٝفان  الزي ًداَ٘ ِلى حجم الُذ الّاملت ، وؤما الثاوي ٘هى معخىي ألاحىس العاثذة  (دون ٍص

ٚ بفىسة سثِعُت  ّ٘لُا في العٛى ، والزي ًخدذد بالّشك والىلب ، وخُث ؤن الىلب ِلى الّمل ًخٜى

ٚ بذوسه ِلى مّذ٥ الشبذ ، ألامش الزي ًادي  ً سؤط اإلاا٥ وججمُّه ، والزي ًخٜى ِلى مّذ٥ ج٣ٍى

باإلاعخىي اإلاشجْٙ لترا٠م سؤظما٥ بلى دْ٘ ؤسباب الّمل بلى اإلاىا٘عت الؽذًذة ِلى الّمل مما ًذْ٘ ظّشه 

  1 .العىقي ٘ٛى معخىي العّش الىبُعي

  : ألازباح -

ْ مً مجمُى الذخل ، ولها دوس بالٖ ألاهمُت -  ٣اسدو خفت مخبُٝت بّذ وشح ألاحىس والَش حّذ في جدلُل ٍس

مال ًِ رل٤ ، ٘هي جدذد مّذ٥ الاظدثماس الفافي   )، ١ىنها مفذس الادخاس الزي ًدُذ ججمُْ سؤظما٥ ٘و

ً سؤظما٥  لُه ٣ًىن  (ج٣ٍى الزي ٌؽ٣ل في الىٍام ال٢الظ٣ُي اإلافذس الشثِس ي للخٝذم الاٜخفادي ، ِو

سؤظما٥ ِمال مخجمّا ٜذ ؤدخش مً ٜبل وججعذ في ـىسة ؤداة ؤو مادة ، ًىٙٞ مً حذًذ في ظبُل ؤلاهخاج 

ً الُٝمت الخبادلُت مما ًبٝي ِلى الّمل ألاظاط الىخُذ  ، ٘لِغ مً اإلاىىٝي ِذه ِامال معخٝال في ج٣ٍى

للُٝمت ، ٘ما دامذ العلّت مذًىت في ُٜمتها لّمل الّامل ٘ٝي ، ٘إزىاء بُّها حّىد بّاثذة ـافي إلاً 

 . (الشبذ الشؤظما٥ )ًمل٤ سؤظما٥ 

هىس اإلاىخجاث للبُْ ، وبهزا ٣ًىن ٜذ خىي بحن  ذ التي جمط ي بحن الاظدثماس ٌو ورل٤ بعبب مذة الٜى

اهىن جىاٜق الٕلت اإلاعخخشحت مً مىاوٞ ؤلاهخاج الثالر ،  الشبذ و الٙاثذة ، واظدىادا بلى دالت ؤلاهخاج ٜو

ُٙي  خُث وبرا ١اهذ اإلاىىٝت الثاهُت جمثل ؤ٘مل مىىٝت باليعبت للمىخج ، ٘ةهه ًم٢ً جمثُل الخىصَْ الٌى

ْ وألاحىس وألاسباح خعب  ( osz1e1)    ٠خلت ألاحىس جشجْٙ مً اإلاعاخت « Ricando »للذخل ال٢لي بحن الَش

                                                           
  . 587ِمشو ـحي الذًً ، ِبذ الشخمان ٌعشي ، مشحْ ظابٞ ر٠شه ، ؿ - 1
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ادة ِذد  (osz2e2)الى اإلاعاخت  م مً اسجٙاُ الاحىس الاظمُت و ٠زا الاظّاس العلْ بعبب ٍص و هزا بالٔش

الع٣ان اإلاتزامً مْ خذور هذوة وعبُت لألساض ي الخفبت والٝابلت للضساِت وؤما خفتها مً الذخل ال٢لي 

  1  .جشجْٙ ألن 

ألاسباح جىخٙن ١لما صاد اظخفالح ألاساض ي ٔحر الخفبت و اظخٕاللها ، مما ٌؽ٣ل ج٣لٙت  (حجم  )٠خلت - 

و ؤما خفُلتها ٘خخٝلق لفالح  (PN2Z2S)الى اإلاعاخت  (PN1Z1S)بلاُ٘ت للمىخج ٘خيخٝل مً اإلاعاخت 

ْ مما ًازش معخٝبال ِلى الذواْ٘ الاظدثماس ورل٤ ألن  : ألاحىس والَش

ِلى ا٘تراك زباث جٝىُت ؤلاهخاج وزباث ألاحش الىبُعي الخُٝٝي ، ٘ةن الخفت اليعبُت ألاحىس في مجمُى - 

ؤلاهخاج جتزاًذ جبّا جضاًذ ؤلاهخاج وألاًذي الّاملت ، وجىخٙن الخفت اليعبت ألاسباح بلى ؤن جبلٖ الفٙش في 

ً سؤظما٥ و همى الع٣ان والخٝذًم الٙني  ٚ ٘يها ج٣ٍى نهاًت اإلاىاٗ ، لُفل الاٜخفاد خالت الش١ىد ، ُ٘خٜى

خت بالخٝذم الٙني  وهزا بعبب جىاٜق الٕلت في الضساِت ، وهى ؤمش  ًم٢ً جإحُل خذوزه بفىسة مٜا

: لٝىاُ الفىاِت ، والزي بذوسه ٌعجض في النهاًت ًِ مىْ اخخٙاء ألاسباح وخلى٥ خالت الش١ىد ، ورل٤ ألن 

اث ألاحىس -  ادة وعبت الاظدثماساث         اسجٙاُ معخٍى  اسجٙاُ وعبت ألاسباح          ٍص

ادة الىلب ِلى الّمل  )  . (لٍض

ادة الع٣ان  اث اإلاِّؽت واصدًاد مّذ٥ الضواج  )         ٍص   (بعبب اسجٙاُ معخٍى

ادة ؤلاهخاج ول٢ً بيعبت ٜلُلت هٍشا لىٝق وبخخٙاء ألاسباح         بخخٙاء الاظدثماساث                               ٍص

. المٕىه ِلى ألاحىس ومً زم بِادتها بلى معخىي خذ ال٢ٙاٗ 

 2:  ما ًلي « Ricanda »ًؤخر على هظسيت الخوشيع ل - 

                                                           
 . 589هٙي اإلاشحْ العابٞ ؿ -  1

ُاظُت ، - 2 ٠ُذاوي ظُذي ؤخمذ ، ؤزش الىمى ؤلاٜخفادي ِلى ِذالت جىصَْ الذخل في الجضاثش مٝاسهت بالذو٥ الّشبُت ، دساظت جدلُلُت ٜو

   .117 ،ؿ 110 ، ؿ  2013 ، 2012ؤوشوخت الذ٠خىساه في الّلىم الاٜخفادًت ، حامّت ؤبي ب٢ش بلٝاًذ ، جلمعان العىت الجامُّت 
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ت الع٣ان والذخل الخُٝٝي لِعذ صخُدت ١لُا ، ٘ال ًم٢ً ألاحش الخُٝٝي ؤن -  معإلت الّالٜت بحن هٍٍش

ل ألن ؤحش ال٢ٙاٗ بخٕحر  الٍشوٗ الاٜخفادًت  . ًبٝي زابخا في ألامذ الىٍى

ل بعبب جضاًذ ألاحىس الىٝذًت ، ٘االٜخفاد الخش          -  ال ًم٢ً ؤن ًخخٙي الشبذ ١لُا في ألامذ الىٍى

ذ  « Ricanda »الزي ًٙشك همى ألاسباح ولشوستها في ِملُت الترا٠م ، ٜذ ؼهذ جىىسا ٠بحرا مىز    الٜى

. الخالي 

ل اإلاذي الاٜخفاد له ؤزش في جىصَْ الذخل ، وبن اإلاؽ٣لت  -  « Ricanda » لم ًلخَ ؤن الخىىس وٍى

الشؤظمالُت لِعذ في الخخلق مً ٜاهىن جىاٜق الٕلت ، بل هي الخفت اليعبُت اإلاخىاٜفت للّمل في 

ْ ، مما لم ًٝذ ؤبذا اججاه الاٜخفاد هدى  ا مْ اسجٙاُ خفت الَش بحمالي الىاجج لخعاب الشبذ ، خفـى

. خالت الش١ىد 

ت وهُّٙت لخّامله مْ ؤلاوعان حّامال ظلُّا -  ت بفىسة اهتهاٍص ٚ الىٍام الشؤظما٥ هزه الىٍٍش ٌو

باالظدىاد بلى ٜاهىن ؤحش ال٢ٙاٗ الزي ًبٝي ؤلاوعان ِلى ُٜذ الخُاة ، ولِغ مً ؤحل ؤلاوعان بل مً 

.  اظخٕاللُا « Marx » "اِخبره "ؤحل همى واهدؽاس الىٍام الشؤظما٥ الزي 

: الىظسيت الىبو الكالسيكيت 

ت مً الٝىاهحن اإلاٙعشة لعلٟى اإلاىخج -  ٜذمذ بىاءها خى٥ ِمل آلُاث العٛى والزي ًخمثل في مجمِى

ت  اهُت الاحخماُِت مبيُا ِلى الٝىاهحن الجضثُت وجشي هزه الىٍٍش ذمذ جفىسا لل٘ش واإلاعتهل٤  الٙشد ، ٜو

ؤن في ظعي اإلاىخجحن لخدُٝٞ ؤِلى سبذ مم٢ً وظعي اإلاعتهل٢حن لخدُٝٞ ؤٜص ى بؼباُ مم٢ً في خذود 

ؤلام٣اهُاث اإلاخاخت ٔحر ؤن جىبُٞ آلُاث العٛى في الذو٥ الّشبُت له ِىامل خاـت، مثل مذي واُّٜت 

لى هزا  ؼشوه العٛى ، وؤلاواس الاحخماعي والاٜخفادي للعٛى في الذولت الّشبُت بفٙت ِامت ،ِو

ألاظاط ٘ةن ِملُت الخىمُت دًىام٢ُت جخىلب الخُٕحر في ِىاـش اإلاجخمْ ، ٘خدُٝٞ الخىمُت الاٜخفادًت 

ش ألاوؽىت  اإلاعخذًمت واإلاخىاـلت خعب بّن الاٜخفادًحن حعخىحب ؼشوه ِذًذة ، مثل جدٍش
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الاٜخفادًت وألاظّاس ، وجدُٝٞ الاظخٝشاس الاٜخفادي ، وفي ظُاٛ بِادة اله٣ُلت والخدى٥ بلى اٜخفاد 

  1.العٛى 

ت  : الىظسيت الكجًز

شي " حىن مُىاسد ٠ُجز " ٜذم -  ت حذًذة ًِ الّمالت ١اهذ بمثابت زىسة في الاٜخفادًاث ال٣لُت ، ٍو هٍٍش

٠ُجز ؤن الذخل ال٢لي دالت في معخىي الدؽُٕل ، ٘ةن ١لما صاد حجم الدؽُٕل صاد الذخل ال٢لي ، و بالخالي 

ّخمذ معخىي الاظدثماس في همىرج ٠ُجز ِلى جدذًذ الذخل الٝىمي ، اِخبر  جدُٝٞ الىمى الاٜخفادي ، َو

ل ما لم جلّب الخ٣ىمت دوسا  ٠ُجز  ؤن الادخاس دالت في الذخل وؤن البىالت جبٝى ٠مؽ٣لت في ألاحل الىٍى

ؤ٠بر في الاٜخفاد الٝىمي ، وس٠ض ٠ُجز ِلى آلازاس اإلاترجبت ِلى الاظدثماس في مجا٥ الىلب ال٢لي ؤو الخجمُعي 

ادة الىاٜت ؤلاهخاحُت في الاٜخفاد  ، ولم ًخّشك جدلُله ٠ثحرا لخُٝٝت ؤن الاظدثماس ًخمخن ًِ ٍص

ذ ؤهخما بمؽا١ل الىمى في الذو٥ اإلاخٝذمت ،  ت وهم هاسود ودوماس ، ٜو ت ال٢جًز ام مىٍشي الىٍٍش الٝىمي ، ٜو

ٔحر ؤن همىرج ال٢ُجزي اإلابعي ًداَ٘ ِلى معخىي مُّني مً الذخل الخُٝٝي واإلاا بٝي الاظدثماس ِلى 

ادة في الاظدثماس   2. معخىي زابذ ، ٘ةرا اسجْٙ الاظدثماس ٘ةن الذخل الخىاصوي ظحرجْٙ بمماِٚ مّحن للٍض

 

 3: هظسيت زوسخو مساحل الىمو الاكخصادي  –4

                                                           
ت خذًثت لذساظاث الخىمُت الاٜخفادًت ، اإلاذاخلت في ملخٝى الىوني خى٥ - 1 ٜشاساث : الاٜخفاد الجضاثشي : ـلُدت مٝاوس ي ، مٝاسباث هٍٍش

 .    18 ؿ 2010 / 2009خذًثت في الخىمُت ، حامّت الخاج لخمش ، باجىت ، العىت الجامُّت 
مز٠شة مٝذمت لمً  ( 2007 – 1970 )إلاىحي مدمذ، البىالت والىمى الاٜخفادي في الجضاثش ، دساظت ُٜاظُت واٜخفادًت للٙترة -  2

لىم الدعُحر  ، حامّت الجضاثش ،   ، ؿ 2007 – 2006مخىلباث هُل ؼهادة اإلااحِعتر  في الّلىم الاٜخفادًت ، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت ِو

35 . 
اث الىمى والخىمُت الاٜخفادًت ، الجضء الثالث ، ؿ -  3  .     38ِلبت ِبذ الخمُذ بخاسي ، الخىمُت والخخىُي الاٜخفادي ، هٍٍش
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مشاخل الىمى الاٜخفادي " لٝذ ولْ سوظخى مشاخل مُّىت لّملُت الىمى الاٜخفادي خُث ٜا٥ في ٠خابه - 

خ الخذًث ، وجخمثل هزه "  ؤنها لِعذ ؤلاهخاج ِامت معخيبىت مً ألاخذار الطخمت التي ؼهذها الخاٍس

:  اإلاشاخل في 

. مشاخل اإلاجخمْ الخٝلُذي            - 

. مشخلت التهُا الاهىالٛ            - 

. مشخلت الاهىالٛ            - 

. مشخلت الىمىج            - 

. مشخلت الاظتهالٟ            - 

: هظسيت الىمو املخواشن وػحر املخواشن ( 5

 1 :هظسيت الىمو املخواشن - أ

٘هى ٌّني ِىذ البّن الاظدثماس في ٜىاُ سا٠ذ مً ؤحل " ًٙعش مّنى الىمى اإلاخىاصن بإوحه مخخلٙت - 

ىذ البّن ألاخش الاظدثماس الىاظْ واإلاتزامً في حمُْ الٝىاِاث  دّ٘ت بلى حاهب الٝىاِاث ألاخشي ، ِو

. والفىاِاث 

لُت والضساِت ، وبالخالي ٘ةن مٙهىم  ُ٘ما ٌّني ِىذ آخشون الخىمُت اإلاخىاصهت مابحن الفىاِاث الخدٍى

الخىمُت اإلاخىاصهت جٝخط ي الخىاظٞ في الخىمُت بحن مخخلٚ الٝىاِاث في الاٜخفاد الىوني ختى جىمى  هزه 

. الٝىاِاث مّا 

ت الىمى اإلاخىاصن في مٝالخه ظىت -  ّخبر صوصوؽخحن سوبن ؤو٥ مً ِالج هٍٍش  ًِ الخفيُْ في ؤوسبا 1943َو

ا٥ ؤن خلٞ ٜىاُ ـىاعي مخ٣امل في هزه الذو٥ ًجب ؤن  ُت ل٢ً دون بظخخذام هزا اإلافىلح ، ٜو الؽٜش

                                                           
ُاظُت ، -  1 ٠ُذاوي ظُذي ؤخمذ ، ؤزش الىمى ؤلاٜخفادي ِلى ِذالت الخىصَْ الذخل في الجضاثش مٝاسهت بالذو٥ الّشبُت ، دساظت جدلُلُت ٜو

 . 69 ، ؿ 2013  - 2012: ؤوشوخت د٠خىساه في الّلىم ؤلاٜخفادًت ، حامّت ؤبي ب٢ش بلٝاًذ ، جلمعان ، العىت الجامُّت 
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ٝا لىا ججها الخذي  ت مً الفىاِاث في آن واخذ ٘و ىذما ًخم الخخىُي إلاجمِى ًخم مثل ٠خلت واخذة ، ِو

الاحخماعي ٘ةن مّذ٥ همى الاٜخفاد الىوني ٣ًىن ؤ٠بر مً الخاالث ألاخشي ، ورل٤ ٌّىد بلى ؤن اإلاىٍم 

الٙشدي يهخم بالىاجج الخذي الخاؿ ٘ٝي ، و ٌّىي سودان مثال ًِ مفىْ ألاخزًت الزي ٌؽٕل ِما٥ 

١اهىا في خالت بىالت ، ٘ةن هزا اإلافىْ ٌعخمش في ؤلاهخاج برا ؤهٙٞ الّما٥ ؤحىسهم في ؼشاء ألاخزًت ، 

حر  وهزا ٔحر مم٢ً وبالخالي ١ان الصما بٜامت ِذد مً الفىاِاث الاظتهال٠ُت في هٙغ اإلاىىٝت ًممً ج٘ى

ذ في هجاح ِملُت  ٍض ولب مخباد٥ ِلى مخخلٚ اإلاىخجاث ، ورل٤ ما ًٝلل مً مخاوش  جشا٠م اإلاخضون ٍو

. الخفيُْ 

ت ٘ةن -  بشامج الخىمُت ًجب ؤن جدُٝٞ همىا مخىاصها لجمُْ ٜىاِاث الاٜخفاد " ووٜٚ هزه الىٍٍش

الىوني ، بٕشك جدُٝٞ جىاصن مىاظب بحن الفىاِت والضساِت وبحن ؤلاهخاج للعٛى اإلادلُت وؤلاهخاج 

". للخفذًش 

ت مً الاهخٝاداث مً بُنها -  ت إلاجمِى ذ حّشلذ الىٍٍش : و ٜو

ذ ًِ بم٣اهُاث الذو٥ الىامُت ٘ما لم حعخىُْ الُٝام به ِلى -  ؤن ج٣لٙت هزه الاظدثماساث الىاظّت جٍض

. مشاخل ًم٢نها ؤن جٝىم به مشة واخذة وهزا جىاٜق 

. ؤنها ٜابلت للخىبُٞ في مشخلت الخٝت للىمى ؤ٠ثر مً ٜابلُتها لخدٍش٤ الاٜخفادًاث الشا٠ذة - 

. ؤن ال٢ٙشة حّخبر جىبُٝا لىلْ البىالت لذي ٠ُجز - 

 1.الىمى اإلاخىاصن لِغ لشوسة لخدٙحز الاظدثماساث - 

 2: هظسيت الىمو ػحر املخواشن  ( 2

                                                           
ت ، مز٠شة لىُل ؼهادة اإلااحِعتري في الّلىم الاٜخفادًت ، حامّت -  1 زاوي ٘خُدت ، العُاظت الىٝذًت والىمى الاٜخفادي ، دساظت هٍٍش

ىة ، بىمشداط ،   .   4 ، ؿ 2009 – 2008ؤمدمذ ًٜى
ِبذ الخ٢ُم ظُّج ، الىاجج الىوني والىمى الاٜخفادي ، دساظت اٜخفاد ، ُٜاظُت للىمى ، سظالت مٝذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة -  2

 . 18 ؿ 2001، حامّت الجضاثش جخفق بٜخفاد ُٜاس ي ،  (1999 – 1974)خالت . اإلااحِعتر في الّلىم الاٜخفادًت 
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ذًً ل٢ٙشة الىمى ٔحر اإلاخىاصن ورل٤ هٍشا ألن الىمى اإلاخىاصن ًخىلب اظدثماساث -  ٌّخبر هحر ؼمان مً اإلاٍا

. واظّت ال واٜت للذو٥ الىامُت بها ، و٠زل٤ ؤنها ـالخت إلاّالجت مؽا١ل الذو٥ اإلاخٝذمت ٘ٝي 

وجىىىي ٢٘شة الىمى ٔحر اإلاخىاصن ِلى ؤن الاظدثماساث جخفُق لٝىاِاث مُّىت بذال مً جىصَّها ِلى 

حمُْ ٜىاِاث الاٜخفاد الىوني جىصَّا متزامىا ، وبالخالي ٘ةهه ًخم جىحُه سؤظما٥ اإلاخاح بلى ٜىاِاث 

. مدذودة ختى حعاًش الٝىاِاث ألاخشي 

ت ٘ةن بخخُاس ـىاِاث بظتراجُجت في ٜىاِاث مُّىت جٝىد بلى خلٞ ٘شؿ اظدثماس -  خعب هزه الىٍٍش

ذ مً الخىمُت ، خُث ٌعشي الىمى مً الٝىاِاث الٝاثذة بلى الٝىاِاث  حذًذة وبالخالي جادي بلى مٍض

. الخابّت 

: وللد حعسطت الىظسيت ملجموعت من الاهخلاداث من بينها - 

ذ الىمى ٔحر اإلاخىاصن -  . ِذم جدذًذ جش٠ُبت وبججاه والٜى

اث الىمى الٕحر مخىاصن -  . الخٝلُل مً ُٜمت مّٜى

ادة الاظدثماساث الخاسحُت -  . بم٣اهُت الخّشك للخطخم هدُجت ٍص

 1. ؤن المٕىه الىاحمت ًِ ِذم الخىاصن ٜذ ج٢بذ ِملُت الخىمُت - 

 

 

 

 :ملاًيس الىمو الاكخصادي  : 3املطلب 

                                                           
ت ، -  1 ض عجمُت ، الخىمُت الاٜخفادًت ، ؤلاظ٢ىذٍس ت 2003مدمىد ِبذ الٍّض اك ، البدث الخىمُت البؽٍش  ، هٝال ًِ الىلب بً ـىؼت ٍس

ما٥ ، حامّت الجضاثش    .12 ، ؿ 2005والىمى الاٜخفادي ، ماحِعتر  بداسة ألِا
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مً اإلاهم حذا الخّٗش ِلى مّاًحر ؤو مٝاًِغ مً خاللها ًخم الخّٗش ِلى معخىي الىمى الاٜخفادي في - 

ٝها ُٜاط  بلذ ما وما ًدٝٝه اإلاجخمْ مً الخٝذم ؤو همى ؤو جىمُت ، ؤي ما هي الىظاثل التي ًم٢ً ًِ وٍش

دسحت الخٝذم في دولت ما ؟ 

: معاًحر الدخل  (أ

حّخبر مّاًحر الذخل التي ظىز٠شها وهىاٜؽها ؤن الذخل هى اإلااؼش الزي ٌعخخذم في ُٜاط  الخىمُت - 

ّىبت  ودسحت الخٝذم الاٜخفادي والبذ مً الخىمُت بلى لّٚ ألاحهضة الاخفاثُت في الذو٥ الىامُت ـو

جدذًذ مٙهىم الذخل الخُٝٝي والاجٙاٛ ِلى البىٟى التي جدعب لمً بحمالي الىاجج الىوني وبخخالٗ 

الذو٥ ُ٘ما بُنها باليعبت إلاّالجت بىىد الذخل ٠زل٤ ٘ةن ِذم زباث ؤظّاس الفٗش الخاسحُت وبخخالٗ 

ألاظّاس الشظمُت ًِ ألاظّاس الخُُٝٝت مً ألامىس التي ًخّحن ؤن جاخز في الخعبان ِىذ الخٝذًش وجُُٝم 

. جل٤ اإلااؼشاث 

: الدخل الوطني إلاحمالي - 

 ُٜاط الىمى الاٜخفادي بالخّٗش ِلى الذخل الىوني ؤلاحمالي ولِغ مخىظي meadeًٝترح ألاظخار 

هفِب الٙشد مً الذخل بال ؤن هزا اإلاُٝاط لم ًٝابل في ألاوظاه الاٜخفادًت بالٝبى٥ والترخاب ورل٤ 

ادة الذخل ؤو هٝفه ٜذ ال ًادي بلى بلٓى هخاثج بًجابُت  ادة الذخل الىوني ال حّني  (ؤو ظلبُت )ألن ٍص ٍ٘ض

ادة ِذد الع٣ان بمّذ٥ ؤ٠بر وهٝق الذخل الىوني ال ٌّني جخلٚ اٜخفادًا ِىذ  همى اٜخفادًا ِىذ ٍص

 1. اهخٙاك ِذد الع٣ان ٠زل٤ ًخّزس لإل٘ادة مً هزا اإلاُٝاط خُىما جىدؽش الهجشة مً وبلى الذولت 

 

 

: الدخل الوطني إلاحمالي املخوكع 
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ْ ولِغ الذخل الّٙلي ٘ٝذ ٣ًىن لذي -  ًٝترح البّن ُٜاط الىمى الاٜخفادي ِلى ؤظاط الذخل اإلاخٜى

ش لها ؤلام٣اهُاث  . الذولت مىاسد ١امىت ٔىُت ٠ما ًخ٘ى

اإلاخخلٙت ؤلا٘ادة مً زشواتها ال٣امىت بلا٘ت بلى ما بلٕخه مً جٝذم جٝني في هزه الخالت ًىص ي بّن 

خباس جل٤ اإلاٝىماث ِىذ اخدعاب الذخل  . الاٜخفادًحن ؤن ًاخز في الِا

   : معياز مخوسط الدخل - 

حّخبر مخىظي هفِب الٙشد مً الذخل ؤ٠ثر اإلاّاًحر بظخخذاما وؤ٠ثرها ـذٜا ِىذ ُٜاط معخىي - 

الخٝذم الاٜخفادي في مٍّم دو٥ الّالم بال ؤن هىاٟ الّذًذ مً اإلاؽا١ل والفّاب التي جىاحه الذو٥ 

ام صخُدت جمثل الذخل الخُٝٝي للٙشد مً بحن هزه الفّاب ؤن بخفاءاث  الىامُت للخفى٥ ِلى ؤٜس

حر دُٜٝت ٠زل٤ ٘ةن ِٝذ اإلاٝاسهاث بحن الذو٥ اإلاخخلٙت ؤمش مؽ٣ٟى في  الع٣ان والذخى٥ ٔحر ١املت ٔو

. صخخه ودٜخه هٍشا الخخالٗ ألاظغ والىٛش 

معادلت سىجس  -  Singer:  للىمو الاكخصادي 

ما٥ التي ٜام 1952ولْ ألاظخار ظىجش مّادلت للىمى ظىت -  ل بلى جل٤ اإلاّادلت بمعاِذة ألِا  ، ولٝذ ـو

بها في هزا الفذد ٔحره مً الاٜخفادًحن مثل ه٢غ وهاسودا دوماس ، ِبر ظىجش ًِ مّادلت الىمى بإنها 

: دالت لثالزت ِىامل 

الادخاس الفافي   (ؤ

. بهخاحُت سؤظما٥  (ب

. مّذ٥ همى الع٣ان  (ج

    D= SP-R: و جخخز هزه الذالت الؽ٣ل آلاحي 

: D  مّذ٥ الىمى الع٣اوي لذخل الٙشد .

 : S مّذ٥ الادخاس الفافي  .
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 : P بهخاحُت سؤظما٥  .

: R  مّذ٥ همى الع٣ان العىىي  .

: ؤي 

مّذ٥ – بهخاحُت الاظدثماساث الجذًذة × مّذ٥ الادخاس الفافي = مّذ٥ الىمى الع٣اوي لذخل الٙشد 

 1الىمى الع٣ان 

: املعاًحر الاحخماعيت  (ب

: معاًحر صحيت -

: لّل مً بحن اإلاّاًحر التي حعخخذم لُٝاط مذي الخٝذم الفحي - 

ُاث ل٣ل ؤلٚ مً الع٣ان  (ؤ :  ِذد ال٘ى

ْ الخُاة ِىذ اإلاُالد  (ب : مّذ٥ جٜى

: معاًحر حعليميت - 

ىن الٝشاءة وال٢خابت مً ؤ٘شاد اإلاجخمْ  (ؤ . وعبت الزًً ٌّ٘ش

. وعبت اإلاىٙٞ ِلى الخّلُم بجمُْ مشاخله بلى بحمالي الىاجج اإلادلي و٠زل٤ بحمالي ؤلاهٙاٛ الخ٣ىمي  (ب

: معاًحر الخؼرًت - 

ت  (ؤ  .مخىظي هفِب الٙشد الُىمي ِلى العّشاث الخشاٍس

 

 

 

 1: املعاًحر الهيكليت  (ج- 
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 ًترجب ِلى هزا الاججاه حٕحراث واضخت في ألاهمُت اليعبت لٝىاِاث الاٜخفاد اإلاخخلٙت ٠ما ؤزش رل٤ -

لى جىصَْ الع٣ان بحن الٍشٚ والخمش ،  لى ٘شؿ الّمل اإلاخخلٙت ِو ِلى ه٣ُل الفادساث والىاسداث ِو

١ل هزه اإلاخٕحراث ًم٢ً اجخارها ٠ماؼشاث للذاللت ِلى دسحت الىمى والخٝذم الاٜخفادي ، لّل جل٤ 

: اإلااؼشاث 

.  ألاهمُت اليعبُت لإلهخاج الفىاعي بلى بحمالي الىاجج اإلادلي -

.  وعبت الّمالت في الٝىاُ الفىاعي بلى بحمالي الّمالت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالصــت الفصــل 
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لٝذ جمدىسث ال٢ٙشة ألاظاظُت في هزا الٙفل خى٥ العُاظاث الاٜخفادًت ال٣لُت والتي حّٗش بإنها - 

ت ألادواث التي جٝىم بها الذولت لخدُٝٞ ألاهذاٗ ؤلاٜخفادًت خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت ، والتي مً  مجمِى

. ؤهمها البدث ًِ الىمى الاٜخفادي 

ومً ألادواث العُاظت الاٜخفادًت هجذ العُاظت الىٝذًت التي جيخهجها العلىاث الىٝذًت والتي تهذٗ - 

بلى جدُٝٞ الىمى والاظخٝشاس الاٜخفادي ، والعُاظت اإلاالُت والتي جخّلٞ باإلًشاداث والىٙٝاث الّامت 

ت مً  ت والتي جخمثل في مجمِى وتهذٗ ٠زل٤ بلى جدُٝٞ ؤهذاٗ الذولت ، وهجذ العُاظت الخجاٍس

. ؤلاحشاءاث التي جىبٝها العلىاث راث العُادة في مجا٥ ججاستها الخاسحُت ٜفذ جدُٝٞ ؤهذاٗ مُّىت 

ت ِلى الاٜخفاد هجذ ؤ٠ثر مً وحهت هٍش خى٥ -  ومً خُث جإزحر ١ل مً العُاظت الىٝذًت اإلاالُت والخجاٍس

ا  هزا اإلاىلُى ل٢ً مهما اخخلٙذ آلاساء ًبٝي الخيعُٞ بحن مخخلٚ العُاظاث الاٜخفادًت ؤمشا لشوٍس

ورل٤ ألن ل٣ل منها جإزحراث مؽتر٠ت ِلى اليؽاه الاٜخفادي ، بدُث تهذٗ ١ل واخذة منها بلى جدُٝٞ 

اث  . الاظخٝشاس الاٜخفادي للىاجج وألاظّاس والّمالت ومحزان اإلاذِ٘ى
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 ملدمت الفصل الثاني   

اهخهجذ الجؼائغ بٗض اؾخ٣اللها هٓاما ا٢خهاصًا ٌٗخمض ٖلى الخسُُِ ، إال أهه في الثماهِىاث انُضام - 

ل محزاهُت 1970الا٢خهاص بأػمت هدُجت اهسٟاى أؾٗاع البترو٫ ؾىت   والظي ٌٗخبر اإلاىاعص ألاؾاس ي لخمٍى

الضولت وهدُجت الهسٟاى وحض الا٢خهاص الجؼائغي هٟؿه أمام ٖضة الايُغاباث ٧االهسٟاى الىمى ، 

ت  مٗض٫ الاؾدثماع ، اعجٟإ مٗض٫ الخطخم ، البُالت وحجم اإلاضًىهُت ، وهظا ما حٗل الؿلُاث الجؼائٍغ

مجبرة للجىء إلى اإلاىٓماث الٗاإلاُت مً أحل إٖاصة الجضو٫ صًىنها ، خُث ٞغيذ ٖليها حملت مً 

ت   .ؤلانالخاث مؿذ مسخل٠ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ، ومً أهمها الؿُاؾت اإلاالُت ، الى٣ضًت والخجاٍع

اث هظا الٟهل في زالر اإلاباخث ٦ما ًلي -   :و٢ض حاءث اإلادخٍى

  ( .2013 – 1970 )وا٢٘ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت في الجؼائغ زال٫ ٞترة  : 1املبحث        - 

 .جدلُل أزغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت في الجؼائغ  : 2املبحث  -       
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 :واكع السياساث الاكتصاديت في الجسائر  : 1املبحث 

ت في الجؼائغ -   .في هظا اإلابدث ؾٝى جخُغ١ إلى مؿاع ٧ل مً الؿُاؾت اإلاالُت ، الى٣ضًت والخجاٍع

 .مسار السياست املاليت في الجسائر  : 1مطلب 

 والتي حٗٝغ بٟترة الخسُُِ بدبني الخُاع الاقترا٧ي ٦مىهج 1987 – ٢1967امذ الجؼائغ زال٫ ٞترة - 

للخىمُت الا٢خهاصًت ع٦ؼث ُٞه ٖلى ال٣ُإ الهىاعي بٛغى إخضار جىمُت قاملت ، ألامغ الظي اؾخضعى 

ا للضولت في الخُاة الا٢خهاصًت ، ٖبر ٖىه اعجٟإ ؤلاهٟا١ الٗمىمي زال٫ هظه  الٟترة اطا اهخ٣ل  جضزال ٢ٍى

 مً هظا الىاجج ؾىت  % 43  إلى خىالي1967  مً  الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في ؾىت  % 25.98هظا الازحر مً 

ت الهىاٖاث  اإلاهىٗت اؾدثماعاث ضخمت 1986  ، و٢ض جُلب هظا الىمىطج للخىمُت اإلابني ٖلى هٍٓغ

،٦ما امخهذ ٖضص ال 1978 ؾىت  % 21. 9خ٣٣ذ مٗضالث همى ا٢خهاصي إًجابُت حضا ، إط بلٛذ وؿبت 

 وهى ما صٞ٘ 1983    في ؾىت  %13.28بأؽ به مً الُض الٗاملت إطا إهسًٟذ وؿبت البُالت إلى خىالي 

اصة إهٟا٢ها الاؾدثماعي ، مٗخمضة  الضولت زال٫ هظه الٟترة إلى جىحُه ؾُاؾتها اإلاالُت هدى هظا اإلاجا٫ بٍؼ

ل أهظا٥ ، باإلا٣ابل ٣ٞض قهضث  ل طل٪ ٖلى الجباًت الىُُٟت التي مثلذ أهم مهضع للخمٍى في جمٍى

ا مً الاعجٟإ ، بلٛذ وؿبت  اث الخطخم هٖى   .1981 في ؾىت % 14,65 و 1978  في ؾىت  % 17,52مؿخٍى

 الى٢٘ ال٨بحر في الا٢خهاص الجؼائغ ي ، خُث ْهغث بىاصع الانهُاع 1986ول٣ض ٧ان لؤلػمت البترولُت ؾىت - 

بٗض اهسٟاى ألاؾٗاع الىِٟ ، وهظا ما أوضح ي٠ٗ الىٓام الا٢خهاصي زانت في ما ًخٗل٤ بالخهى٫ 

ل الا٢خهاص ، ٦ما ٦كٟذ ًٖ هكاقت الىٓام الترا٦م في ال٣ُإ  ٖلى اإلاىاعص اإلاائُت اإلاىحهت لخمٍى

ت مً ؤلانالخاث  ذ الجؼائغ في جُب٤ُ مجمٖى الهىاعي الٗام ، ومىظ بضاًت حؿُٗىاث ال٣غن اإلااض ي ، قٖغ
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الا٢خهاصًت مً أحل حُٛحر همِ إصاعة الا٢خهاص والخسٌُٟ مً جبُٗت الؿُاؾت اإلاالُت لئلًغاصاث 

بي ؾىت    1 .1992الىُُٟت ، بدُث جم جبني ٢اهىن ؤلانالح الًٍغ

سخ اإلاجا٫ للمباصعة الخانت بُٛت الخ٣لُو مً آزاع اإلاىاٞؿت ،  م٘ ج٣لُل جضزل الضولت في الا٢خهاص ٞو

وعٚم ؤلانالخاث اإلاخبٗت آهظا٥ والتي اهخمذ ٣ِٞ بئٖاصة اله٩ُلت الخىُٓمُت للمؤؾؿاث الٗامت بخُهحر 

لُه ٣ٞض جضهىعث الخالت الٗامت للىمى  ٠ُ ، ٖو مالي لهظه ألازحرة ٚحر أنها لم جمـ ٖال٢اث الخْى

اث مغجٟٗت ٠ُ ، بدُث ونلذ مٗضالث البُالت إلى مؿخٍى  ، أما 1998 في ؾىت %28بلٛذ وؿبتها  والخْى

 ( 1994في ؾىت  % 0.9 ، 1991ؾىت  % 1.2)الىمى الا٢خهاصي ٣ٞض قهضث في هظه الٟترة مٗضالث ؾالبت 

2 

ا مً الغاخت اإلاالُت والتي 1999إن ٖىص اعجٟإ أؾٗاع البترو٫ ابخضاء مً الثلث ألازحر لؿىت -   أيٟى هٖى

 :ًم٨ً جىيُدها في الجضو٫ اإلاىالي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الضاوي الكُش ، ؤلانالخاث الا٢خهاصًت في الجؼائغ وإق٩الُت البدث ًٖ ٦ٟاءة اإلاؤؾؿاث الٗامت ، مجلت حامٗت صمك٤ -  1

 . 256 ، م 2009 ، الٗضص الثاوي ، 25الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ، اإلاجلض 
2  -Sources : office national des statistiques « rétiospective statistiques 2000 – 2001 » edition 2005 .p :211 . 

Banque d itldérie , le rapport 2013 de développement économique et monétaaive annvelle de l’thgérie , novembre edition 

2014 « rétiospective statistique 2012 – 2013 » .p :95 
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  2013 – 2000 جُىع ؤلاًغاصاث الٗامت زال٫ ٞترة (01 – 02)حدول ركم 

  صج 10: الىخضة 

 من إحمالي الناجج املحلي

 (إلايراداث العامت% )
 السنت إلايراداث العامت      (النمم السنمو  )إلايراداث العامت 

38,27 66,03 1578161 2000 

35 ,61 -04,60 1505526 2001 

35,44 06,46 16033188 2002 

37,50 23,15 1974400 2003 

36,25 12,93 2229700 2004 

40,75 38 ,25 3082600 2005 

42,71 18,07 3639800 2006 

39 ,62 01,31 3687800 2007 

46,80  40,74 5190500 2008 

36 ,63 -29,17 3676000 2009 

36,34 19,14 4379600 2010 

39,85 32,20 5790100 2011 

38,25 9,48 6339300 2012 

35,85 -6,28 5940900 2013 
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م٨ً جمثُل حضو٫ ع٢م -   :في الك٩ل البُاوي الخالي  (01- 02)ٍو

 دج10: المحدة     2013 – 2000جُىع ؤلاًغاصاث الٗامت زال٫ الٟترة  (01-02)ق٩ل ع٢م  -
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خماص ٖلى اإلاُُٗاث الجضو٫ ع٢م : املصدر -    (1-2)مً إٖضاص الُالب بااٖل

اصة في ؤلاًغاصاث بلٛذ ؾىت (1-2)من خالل الجدول ركم    23,15% وؿبت 2003 ، هالخٔ ٍػ

 %12.93 ٣ٞض ٧اهذ وؿبت همى ؤلاًغاصاث  2004 أما الؿىت 2002 و2001 بؿىتي 12,93% بمبلٜ إحمالي 

 م٣اعهت بيؿبت  %18.07 ٢ضعث بيؿبت  2006 ملُىن صج  ، لدكهض اهسٟاى ؾىت 222970بمبلٜ احمالي  

 ٣ٞض قهضث ؤلاًغاصاث 2013 ملُىن صج ، أما 4379600   بلٛذ ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت 2010 ، و في 2005

، و٢ض جم الاؾخٛال٫ هظا الغاخت  (2-2) ٦ما هى مىضح في حضو٫ ع٢م 2012الٗامت اهسٟايا م٣اعهت بؿىت 

ت جضزل يمً بغهامج صٖم الاهخٗاف  اإلاالُت في بٗث اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ ؾُاؾت اإلاالُت الخىمٍى

 الا٢خهاصي،ٖبر ٖنها اعجٟإ حجم ؤلاهٟا١ الٗام وهى ما ًم٨ً مالخٓت في حضو٫ ع٢م  

 الى خىالي 2000ؾىت   % 28.57بدُث اعجٟٗذ وؿبت ؤلاهٟا١ الٗام مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً    (2-2 )

 . 2003في ؾىت  % 32.18
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 ملُىن صج 7058100خىالي 32,18% ٣ٞض قهضث أٖلى ٢ُمت ؤلاهٟا١ الٗام ٢ضعث ب 2012 أما ؾىت

ل هظا البرهامج ٌٗبر بىيىح 155ٞمبلٜ  ٩ي الظي جم اٖخماصه زاعج محزاهُت الضولت لخمٍى  ملُاع صوالع أمٍغ

ت طاث َاب٘ ٦ُجزي تهضٝ إلى جيكُِ الُلب ال٨لي مً زال٫  بت الضولت بئهتهاج ؾُاؾت مالُت جىٍى ًٖ ٚع

ت الٗامت ال٨بري  ٘ الاؾدثماٍع  3.جدٟحز اإلاكاَع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلت الخىمُت والؿُاؾاث الا٢خهاصًت ،  (م٣اعهت جدلُلُت و٢ُاؾُت  )قُبي ٖبض الغخُم ، بُاهغ ؾمحر ، ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاالُت بالجؼائغ -  3

ذ ، اإلاجلض  الخجهحز : ج٣ؿُم الى٣ٟاث في الجؼائغ إلى ٢ؿمحن  . - 45 ، م 2010 ، الٗضص ألاو٫ ، حاهٟي 12اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ ، ال٩ٍى

. والدؿُحر 
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  2013 – 2000جطمر إلانفاق العام خالل فترة  ( 02 -02 )حدول ركم 

  دج  10: المحدة 

إلانفاق %املحلي) الناجج إحمالي من  

 (العام 
 السنت إلانفاق العام (النمم السنمو  )إلانفاق العام %

28,57 22,50 1178122 2000 

31,25 12 ,12 1321028 2001 

43,28 17,38 1550646 2002 

32, 18 08,99 1690200 2003 

30,75 11, 92 1891800 2004 

27,12 08, 46 2052000 2005 

28,78 19,54 2453000 2006 

33,40 26,72 3108500 2007 

37,79 34,82 4191000 2008 

42,31 01,31 4246300 2009 

37,45 06,27 4512800 2010 

40, 29 29,71 5853600 2011 

43,79 20,57 7058100 2012 

36,76 - 13,86 6092100 2013 

 

Source : office national des statistiques , « rétronspective stattistiques 2000 – 2001 » eatition 2005 , p :211 . 

- Banque d’ itlgérie , le rapport 2013 de développenent economique et nonétaire annuelle de l’ itlgérie , edition 2014 . 
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م٨ً جمثُل حضو٫ ع٢م   :في الك٩ل البُاوي  ( 02 -02 )ٍو

غ ؤلاهٟا١ الٗام زال٫ ٞترة  (2 – 2)ق٩ل ع٢م -    (2013 – 2000) جٍُى

                                                                                                                 

 

 

خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ : املصدر   (02 – 02 )مً إٖضاص الُالب بااٖل

ا ، -  و٢ض ؾاهمذ الؿُاؾت اإلاالُت بك٩ل ملخّى في جدؿحن بٌٗ اإلاؤقغاث ؤلا٢خهاصًت ال٩لُت ْاهٍغ

واعجٟإ  . 2007 ملُاع صوالع في ؾىت4,88لٗل مً أهمها اهسٟاى حجم اإلاضًىهُت الخاعحُت إلى خضوص 

اث م٣بىلت ، إطا بلٜ   اث 2003  في ؾىت 6,8%مٗضالث الىمى الا٢خهاصي إلى مؿخٍى  ، ٦ما قهضث مؿخٍى

ا اهسًٟذ مٗه وؿبت البُالت في الجؼائغ إلى أ٦ثر مً زال٫ الؿىىاث الؿذ  ٠ُ اعجٟاٖا ملخْى الخْى

 اما ًٖ مٗضالث الخطخم ٣ٞض ونلذ 11,8% وؿبت  2007اإلاايُت ، إطا سجلذ ألاع٢ام الغؾمُت لؿىت 

اتها ، خُث بلٛذ    1  .2005 في ؾىت % 1.64 و 2000في ؾىت  % 0,33إلى أصوي مؿخٍى

م٨ً مالخٓت طل٪ مً زال٫ الجضو٫ الثاوي -   :ٍو

                                                           
 . 46هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  1
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 ( .2007 – 1999)بٌٗ اإلاؤقغاث أصاء الا٢خهاص الجؼائغي زال٫ ٞترة  : (03 – 02ع٢م  )حضو٫ 

 السنماث 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 معدل النمم% 2, 3 2,2 2,1 4,1 8, 6 5,2 5,1 1,8 4,6

 معدل البطالت% 2, 29 29,5 27,3 25,9 23,71 97,7 15,26 12,3 11,8

 معدل التضخيم% 2,64 0,33 4,22 1,41 2,58 3,56 1,64 1,8 4,6

4,889 5,583 16,839 23,523 22,8,78 22,828 22,587 25,272 27,997 
 املديمنيت الخارحيت

 ($مليار  )

La source : differnt reparts of itlgenian finance ministry .  « finance and economique situation » from 1999 to 2007 . 

مً الىٓغة ألاولى للجضو٫ أٖاله ، ًدباصع إلُىا وحىص أزغ إلهٟا١ الٗام ٖلى جُىع الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي - 

٠ُ ، ٚحر أن َبُٗت الا٢خهاص الجؼائغي اإلابني ٖلى ناصعاث الىِٟ والٛاػ ًضٞٗىا إلى إبضاء بٌٗ  والخْى

 . الخدٟٔ

اصة ؤلاهٟا١   -    ٤ ٍػ ٖلى يىء ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ أن الؿُاؾت اإلاالُت التي اهخهجتها الضولت ًٖ ٍَغ

٠ُ لم  ني والخْى اصة ٖغى ؤلاهخاج الَى الٗام ، والتي جضزل يمً بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي يهضٝ ٍػ

غح٘ طل٪ ب٩ل بؿاَت إلى ي٠ٗ الجهاػ ؤلاهخاجي و مدضوصًت  ٨ًً لها أي أزغ ًسضم هظا اإلاىٓىع ، ٍو

اصة إهخاحها ، ألامغ الظي أصي  م ضخامت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت لم ٌؿخُُ٘ اإلاؤؾؿاث ٍػ ٢ضعاجه ، ٞٚغ

ل هظه اإلابالٜ في إوكاء البني  إلى اوٗضام أزغ اإلاًا٠ٖ الخ٩ىمي في هظا ال٣ُإ ، مما اؾخضعى جدٍى

لُه 1 الخدخُت وػٍاصة واعصاث الؿل٘ ، وهما أ٦ثر ال٣ُاٖاث امخهام ألاًضي الٗاملت في الى٢ذ الخالي ، ٖو

، ٞئن ًجب اؾخٛال٫ هظه الغاخت اإلاالُت مً زال٫ جىحُه الؿُاؾت اإلاالُت لخيكُِ وجدٟحز الٗغى ال٨لي 

ىُت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث بىاؾُت الاؾدثماع  اإلاىخج ، وهظا  اصة ٢ضعاث ؤلاهخاج الَى ، وطل٪ مً زال٫ ٍػ

بهضٝ الخغوج مً ويُٗت ٢ىة اإلاىاعص وي٠ٗ الٟٗالُت والخسلو مً جبُٗت الؿُاؾت اإلاالُت ل٣ُإ 

 .الىِٟ والٛاػ 
                                                           

  .48قُبي ٖبض الغخُم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -  1
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 .مسار السياست النلديت في الجسائر  : (2)مطلب 

ت بٗض الاؾخ٣ال٫ والتي جغج٨ؼ ٖلى الخسُُِ وأما  إن إؾتراجُجُت الخىمُت التي جبىتها خ٩ىمت الجؼائٍغ

الؿُُغة الكاملت للضولت ٖلى اليكاَاث الا٢خهاصًت ، حٗلذ وػاعة اإلاالُت هي اإلاؿؤولت ٖلى حؿُحر الى٣ض 

 ، إال أهه ومً أحل مغا٢بت أ٦ثر نغامت للخض٣ٞاث الى٣ضًت 1966وال٣غى ، وطل٪ بمىحب ٢اهىن اإلاالُت 

ت إحغاء إنالخاث ابخضاء مً   تهضٝ إلى مغا٢بت الخض٣ٞاث الى٣ضًت ٢1970غعث الؿلُاث الجؼائٍغ

ني  وطل٪ بمىحب ألامغ   71))والٗملُاث اإلاالُت للمؤؾؿاث الٗمىمُت مما اهبث٤ ٖىه إوكاء اإلاجلـ الَى

ُت  ( CT  IF اإلاؤعر41 –  1 . 1971 حىان 30في    ( SNCلل٣غى )واللجىت الخ٣ىُت للمؤؾؿاث اإلاهٞغ

٠ُ ال٩امل ُٞب٣ذ  ل٣ض ٧ان هضٝ الخ٩ىمت في ٞترة الؿبُٗىاث جض٤ُ٢ الىمى الا٢خهاصي والخْى

ت للمؤؾؿاث وهظا  حر ألامىا٫ الًغوٍع الؿُاؾت الى٣ضًت جىؾُٗت ٧ان ٞيها الىٓام اإلاهغفي هى أؾاؽ جٞى

ل ٞئن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٧ان مجبرا ، ٖلى  ٩ىن الىٓام اإلاهغفي هى أؾاؽ الخمٍى ما ٌؿمذ بسل٤ الى٣ىص ٍو

ت م٘ الٗلم أن مٗض٫ الخهم ،  ،  ،وم٘ مبضأ  حر الؿُىلت الالػمت للبىى٥ الخجاٍع ل وجٞى " إٖاصة الخمٍى

 بم٣ضاع  اإلاغ٦ؼي اإلاخب٘ ، ٞئن 1961ب٣ى زابخا مىظ 75, 2%وهمىطج الخسُُِ " ال٣غوى ال٣ابلت للدؿضًض 

الاؾدثماعاث ٧اهذ مغجبُت أؾاؾا بمضازُل البترولُت ، مىاعص اإلاحزاهُت الٗامت ،اإلاضًىهُت الخاعحُت وهظا 

ىت  أصي إلى إهما٫ صوع البىى٥ ، خُث جدىلذ إلى مجغص قبابُ٪ مداؾبُت جلٗب صوع الىؾُِ بحن الخٍؼ

ُت الخضماث   .الٗامت واإلاؤؾؿاث الا٢خهاصًت الٗمىمُت مما أزغ ؾلبا ٖلى هٖى

 09 – 79و٢ض صٞٗذ اإلاكا٧ل التي َغ٢تها إنالخاث الؿبُٗىاث إلى نضوع ٢اهىن في نهاًت ال٣ٗض جدذ 

ش    .1980 اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لٗام 1979 صٌؿمبر 31بخاٍع

                                                           
، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماحِؿتر ، جسهو الا٢خهاص ال٨مي ،  (خالت الا٢خهاص الجؼائغ ي )بً ًسل٠ ٦ما٫ ، الؿُاؾاث الى٣ضًت واإلاالُت ومك٩لت الخطخم  -  1

  .96 ، م 2007 ، ٢2006ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ، حامٗت الجؼائغ ، اإلاىؾم الجامعي 
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ىت  ٤ إٖاهاث الخٍؼ ل اإلاحزاوي لال٢خهاص ًٖ ٍَغ ول٣ض أصزل هظا ال٣اهىن ٖاملُىا ًخٗل٣ان بؿُاؾت ، الخمٍى

ل الظاحي للمؤؾؿاث الٗمىمُت إال أهه في هظه الٟترة ٖٝغ الا٢خهاص الجؼائغي  وإجاخت إم٩اهُت الخمٍى

 باإلياٞت إلى ؾىء 1986جضهىعا الؾُما في وؾائل الضٞ٘ الخاعحُت بؿبب إهسٟاْا أؾٗاع الىِٟ في ؾىت 

 .ويُٗخه اإلاؤؾؿاث 

ها ألهضاٝ الخ٩ىمت في مجا٫ ألاؾٗاع  الٗمىمُت ، التي جغا٦مذ ٖليها الضًىن  الطخمت بؿبب زًٖى

٠ُ ،مما أصي إلى يغوعة إٖاصة الىٓغ في الضوع الا٢خهاصي للضولت ، وبظل٪ ٧ان خؼما ٖلى  والخْى

ت ؤلاؾغإ في إحغاء إنالخاث ٖلى مؿخىي الؿُاؾت الى٣ضًت في أعى الىا٢٘ بهضوع  الؿلُاث الجؼائٍغ

٢اهىهحن الهضٝ منهم هى الخدى٫ بالىٓام الا٢خهاصي مباصئه ومؤؾؿاث هدى ا٢خهاص ٣ًىم ٖلى أؾـ 

 .و٢ىاٖض الؿى١ 

وم٘ بضاًت الدؿُٗىاث ٖٝغ الىٓام اإلاهغفي الجؼائغي إنالخا حضًا ًضزل يمً ؤلانالخاث التي جبىتها 

الجؼائغ مىظ نهاًت الثماهِىاث مً أحل يمان الاهخ٣ا٫  إلى ا٢خهاص الؿى١ وجمثل هظا ؤلانالح أؾاؾا في 

 الظي ؾٗذ الؿلُت الى٣ضًت مً زالله إلى مغا٢بت الخطخم 10 / 90إصعاج ٢اهىن الى٣ض والٛغى 

ت ٖلى حٗبئت ٞائٌ الؿُىلت لضيها  ٤ ؾُاؾتها الى٣ضًت بخدٟحز البىى٥ الخجاٍع والخد٨م ُٞه ًٖ ٍَغ

ت التي ٧اهذ جخمحز بها  والخد٨م في جىػَ٘ ال٣غوى هظا مً حهت ، ومً حهت أزغي وي٘ ٢ُىص ٖلى الخٍغ

امها ٖلى حؿضًض صًىنها اإلاترا٦مت  ل عجؼها وإٚع ىت الٗمىمُت في الىٓام الؿاب٤ ، بئحباعها ٖلى جمٍى الخٍؼ

ٖليها اججاه البى٪ اإلاغ٦ؼي وه٨ظا جم٨ىذ إحغاءاث ؤلانالح اإلاهغفي مً تهُئت الٓغوٝ اإلاالئمت ل٩ي جدخل 

الؿُاؾت الى٣ضًت م٩اهتها ٧ىؾُلت مً وؾائل الًبِ ، الا٢خهاصًت للخض مً آلازاع الؿلبُت للمالُت 

٪ الؿى١ الى٣ضي وجيكُُها ، ٦ما ؾمدذ إحغاءاث ؤلانالح ٖلى  الٗامت ٖلى الخىاػهاث الى٣ضًت وجدٍغ

زل٤ مغوهت وؿبُت في جدضًض ؾٗغ الٟائضة مً َٝغ البىى٥ وحٗله ًلٗبا صوعا هاما ، في اجساط ال٣غاعاث 
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ُما  ٘ ٞو اإلاغجبُت بال٣غوى وجىػَٗها والتي أنبدذ جغج٨ؼ أؾاؾا ٖلى مٟهىم الجضوي الا٢خهاصًت للمكاَع

 ، ٦ما 1ًخٗل٤ باإلاىاعص ، ج٣ىم ٧ل البىى٥ بخجمُ٘ مىاعصها لضي الجمهىع 

حر وؾائل الضٞ٘ الالػمت للؼبائً م٘ يمان ؾحرها  أما اإلاؤؾؿاث اإلاالُت لها . ج٣ىم بخىػَ٘ ال٣غوى وجٞى

هٟـ مهام البىى٥ باؾخثىاء حم٘ اإلاىاعص وحؿُحر وؾائل الضٞ٘ ، وهي وكاَاث ٚحر مسىلت ال٣ُام بها في 

عي اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى ، و٢ض قهضث وكاٍ حم٘ مىاعص البىى٥ مً وصائ٘ ألحل الىصائ٘  اع الدكَغ ؤلَا

ا زال٫ آلاوهت ألازحرة بالىٓغ إلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م   :أصهاه  ( 4 – 2 )جدذ الُلب ، جُىعا ملخْى

ت زال٫ الٟترة  : ( 4- 2 )حضو٫ ع٢م    .2004 – 2001إحمالي اإلاىاعص اإلاجمٗت لضي البىى٥ الجؼائٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.                                                                                                                                            ، اإلاخٗل٤ بىٓام البىى٥ وال٣غوى 1986 أوث 19 اإلاؤعر في 12-٢86اهىن ع٢م   - -  1

 . اإلاخٗل٤ بالبى٪ وال٣غوى 12 -86 ، اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن 1988 حاهٟي 12 اإلاؤعر في 06 -88 ٢اهىن –

 . ، ًمثل مجلـ الى٣ض وال٣غى الؿلُت الى٣ضًت في الجؼائغ وأٖلى هُئت لبى٪ الجؼائغ 90 /4 / 14 الهاصع  في 90/10بمىحب ٢اهىن الى٣ض وال٣غوى - 

ىت الٗمىمُت -  ٤ : ٧اهذ الخٍؼ ل الاؾدثماعاث الٗمىمُت إما مً الٗائضاث الىُُٟت أو ًٖ ٍَغ في ٞترة الا٢خهاص اإلاسُِ جلٗب الضوع ألاؾاس ي في جمٍى

٤ البى٪ اإلاغ٦ؼي  ل عجؼها ًٖ ٍَغ  . ؤلانضاع الى٣ضي م٘ مىدها ٧ل الدؿهُالث الالػمت في الخهى٫ ٖلى مىاعص لخمٍى
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 مليار دج نهايت املدة  : المحدة

 السنت  2001 2002 2003 2004

 ودائع جحت الطلب 554,927 642,168 718,905 1127,916

 بنمن عممميت 499,174 548,130 648,775 1019,891

 بنمن خاصت  55,753 94,038 70,130 108,025

 ودائع ألحل 1235,006 1485,191 1724,034 1577,456

 بنمن عممميت  1152,012 1312,962 1656,568 1509,559

 ودائع بالعملت الصعبت  (133,431) (139,461) (152,702) (201,847)

 بنمن خاصت  82,944 172,229 64,475 67,900

 ودائع بالعملت الصعبت  (21,002) (29,297) (18,095) (17,048)

 إحمالي املمارد املجمعت  1789,933 2127,359 2442,948 2705,372

 (حصت بنمن العممميت %) 92,02 87,5 94,4 93,5

 (حصت بنمن الخاصت %) 8, 7 12,5 5,6 6,5

Source : Banque d’ algérie , le rapport 2005 de dérelooppement et monétaire annuelle de A’ lgérie p :75 . 

ومما ًمحز هظا اليكاٍ مىانلت أهمُت الىصائ٘ اإلاجمٗت مً ٢بل البىى٥ الٗمىمُت لضي ٢ُإ اإلاؤؾؿاث 

 أما خهت ال٣ُإ الٗام ٞخب٣ى 2003الخانت بالٗائالث بالضعج ألاولى والتي ٢ضعث خهتها خىالي في ؾىت 

ىت وجىانل وؾائل  ل بٌٗ اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت وصائٗها مً البىى٥ هدى الخٍؼ مددكمت بؿبب جدٍى

في همىها خُث بلٛذ ؾىت جُىعها  (وصائ٘ جدذ الُلب والىصائ٘ ألحل بالضًىاع  )الٟٗالُت اإلاالُت للبىى٥ 

  وهظا في إَاع الخدؿً الجضًض للؿُىلت البى٨ُت وجُىع 2003ؾىت  %16 م٣ابل 2004 مً ؾىت % 9,4

  ؾىت % 28,2ال٣غوى هدى الا٢خهاص ٦ما جُىعث الىصائ٘ بالٗملت الهٗبت مً َٝغ البىى٥ بدىالي 

 اإلاسجل في الؿىىاث التي ٢بلها ومثل  %28,2 بالىٓغ إلى الغ٧ىص اليؿبي  مً َٝغ البىى٥ بدىالي  2004

ىت الٗمىمُت  ُت باإلياٞت إلى جًا٠ٖ الىيُٗت الضائىت الهاُٞت للخٍؼ هظه الىيُٗاث للؿُىلت اإلاهٞغ

لضي بى٪ الجؼائغ ،جبرػ ٦ٗىانغ مدضصة الججاهاث جُىع الىيُٗت الى٣ضًت في الؿىىاث ألازحرة ، الش يء ، 
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م٣ُت ٖلى الؿحر الخؿً للؿُاؾت الى٣ضًت و٢ضعتها ٖلى امخهام  الظي او٨ٗـ بهىعة ٖملُت ٖو

 .الؿُىلت الا٢خهاصًت 

وجماقُا م٘ هظه الخُىعاث ، ؾمدذ الٓغوٝ ؤلاًجابُت العجٟإ أؾٗاع الىِٟ ٖلى مؿخىي الؿى١ 

اصة نافي اإلاىحىصاث الخاعحُت التي ًىٓغ إليها ٦مخٛحر أؾاس ي ٨ٌٗـ مضي ؤلاٞغاٍ في  الضولُت ٖلى ٍػ

الؿُىلت ٖلى مؿخىي الؿى١ الى٣ضًت البُئُت للمهاٝع ل٨ً زم الخد٨م في حجم هظه الٓاهغة الى٣ضًت 

الجضًضة في آلاوهت ألازحرة مً َٝغ بى٪ الجؼائغ باؾخسضام أصاجحن ٚحر  مباقغ جحن للؿُاؾت الى٣ضًت ، 

ُت مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي ، والثاهُت  جخمثل ألاولى في إٖاصة اؾترحإ الؿُىلت ٖلى صوعاث أؾبٖى

 .باؾخسضام الاخخُاَي ؤلالؼامي للبىى٥ الظي جم إٖاصة جيكُُه 

اع الكامل لالخخُاَي ؤلالؼامي  2004زال٫ ؾىت   بىٓام حضًض أنضعه مجلـ الى٣ض وال٣غى ًدضص ؤلَا

 و اؾخُإ بى٪ الجؼائغ بىاؾُت هظه ألاصاة الثاهُت  2004 في قهغ ماي  %٦6,5ما خضص مٗضلت هدى 

 ملُاع صًىاع حؼائغي  في نهاًت 250جىؾُ٘ ٢اٖضة خؿابه بالخىاؾ٤ م٘ اؾترحإ الؿُىلت التي اهخ٣لذ مً 

 اللجىء إلى ٖملُاث الؿى١ 2002الؿيخحن ألازحرجحن ، ولم ٨ًً بىؾ٘ بى٪ الجؼائغ وهظا ابخضاء مً ؾىت 

ُت ٖلى مؿخىي الؿى١ الى٣ضًت بؿبب وحىص  اإلاٟخىخت ٦أصاة ٚحر مباقغة أزغي لخىُٓم الؿُىلت اإلاهٞغ

مٗى٢اث خالت صون جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة لبىعنت الجؼائغ ، ٦ٗضم جىٕى ألاوعا١ اإلاالُت اإلاٗغويت 

ُاب الكٟاُٞت   1.وي٠ٗ هٓام اإلاٗلىماث ٚو

 ؾىت % 21,61 مً M2ل٣ض ؾمذ اللجىء إلى إجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت إه٨ماقُت في اهسٟاى ال٨خلت الى٣ضًت  

 وؿبت M2جباَؤ همى ال٨خلت الى٣ضًت  (5/ 2) خُث هالخٔ مً الجضو٫ 1994 ؾىت % 15,3 الى 1993

 مٗضالث همى مىسًٟت % 10,5 اصوى مؿخىي 1995ؾىت  M2 ول٣ض ونل همى ال٨خلت الى٣ضًت  % 47,24

  .2000 و 1999ؾىتي 

                                                           
1
غ الؿىىي -   مبر 1 ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼائغ ، َبٗت 2013بى٪ الجؼائغ ، الخ٣ٍغ   .152 ، م 2014 ، هٞى
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 جمثل مغخلت مٗا٦ؿُت في جىحه الؿُاؾت الى٣ضًت باٖخماص الؿلُاث الى٣ضًت 2003 – 2001إن ٞترة 

لؿُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت جؼامىذ م٘ جُب٤ُ بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصًحن خُث ؾاهمذ ٖضة ٖىامل ٖلى 

٩ي ؾىت 28,02جُىع الىيُٗت الى٣ضًت والتي مً بُنها جدؿً أؾٗاع البترو٫ والتي ونلذ إلى   ملُاع  أمٍغ

اصة في ألاعنضة الهاُٞت الخاعحُت التي اعجٟٗذ مً 2003  1998 ملُاع صًىاع حؼائغي ؾىت 7280 والٍؼ

  15,80% ٣ٞض ٖٝغ جغاح٘ في همىه بيؿبت    أما اإلاجم٘ الى٣ضي2005 ملُاع  صًىاع حؼائغي ؾىت 44179إلى

 ملُىن صًىاع ؾىت بمٗض٫ 2901532 ملُىن صًىاع حؼائغي م٣ابل 3354422 ، خُث ٢ضع ب 2003 ؾىت  

ٗىص هظا التراح٘ إلى مداولت الؿلُت الى٣ضًت إجبإ بضًل ه٣ضي ًخمثل في ؾُاؾت الخ٠ُ٨ 17,30%همى   َو

   ٣ٞض ٢ضع 2013والخىؾ٘ بهضٝ بلٙى مؿخىي م٣بىال مً الىمى الا٢خهاصي والدكُٛل م٘ نهاًت صٌؿمبر 

 ملُىن صًىاع حؼائغي نهاًت ؾىت 1101514 ، ملُىن صج م٣ابل 1194151    ب٣ُمت  M2اإلاجم٘ الى٣ضي 

2012.  
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 جُىع ال٨خلت الى٣ضًت  (5- 2 )حضو٫ ع٢م  M 2 .2013 – 1990زال٫ الٟترة 

M2 الكتلت النلديت 

 (النمم السنمو %)

M 2السنت  الكتلت النلديت M 2الكتلت النلديت 

 (النمم السنمو %)

M 2 السنت  الكتلت النلديت 

17,30 2901532 2002 11,31 343005,0 1990 

15,60 3354422 2003 21,06 415270,0 1991 

11,43 3738037 2004 24,23 515902,0 1992 

10,93 41469006 2005 21,61 627427,0 1993 

19,97 4933700 2006 15,31 723514,0 1994 

21,50 5994600 2007 10,51 799562,0 1995 

16,03 6955900 2008 14,44 915058,0 1996 

3,12 7173100 2009 18,19 1081518 1997 

13,79 8162800 2010 47,24 1592461 1998 

21,63 9929200 2011 12,36 1789350 1999 

10,94 11015100 2012 12,03 2022534 2000 

8,41 11941510 2013 22,29 2473516 2001 

 

   V2 .2014 مُُٗاث البى٪ الضولي وسخت الثاهُت :املصدر  * 
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م٨ً جمثُل حضو٫ ع٢م   .في الك٩ل البُاوي الخالي  ( 05 – 02 )ٍو

 جُىع ال٨خلت الى٣ضًت  ( 03 – 02 )ق٩ل ع٢م M 2 .2013 – 1990 زال٫ الٟترة 
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خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م : اإلاهضع    (5 – 2 )مً إٖضاص الُالب بااٖل
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 .مسار السياست التجاريت في الجسائر  (3)املطلب 

ت م٘ الٗالم  ٣ٖب الاؾخ٣ال٫ وعزذ الجؼائغ ا٢خهاصًا ٌؿُُغ ٖلُه ا٢خهاص ٞغوؿا في اإلاباصالث الخجاٍع

الخاعجي ، مما أصي بمخسظي ال٣غاع إلى اٖخماص حملت مً ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم جداو٫ مً زاللها جىُٓم 

 لُٟصح ًٖ هىاًا 1973 – 1970الخجاعة الخاعحُت ٞبٗض مغخلت الؿخِىاث حاء اإلاسُِ الغباعي ألاو٫ 

لُت  ت اججاه ٢ُإ الخجاعة الخاعحُت ، خُث وابخضاء مً حٍى ت 1971الؿلُاث الجؼائٍغ  ، زم إ٢غاع مجمٖى

مً ؤلاحغاءاث جىو ٖلى إخخ٩اع الخجاعة الخاعحُت مً َٝغ اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت ٧ل واخضة خؿب 

ت وإصماحها  مً  اإلاىخج اإلاخسهو ُٞه ، ٧ان هضٝ مً هظا الاخخ٩اع هى الخد٨م في الخض٣ٞاث الخجاٍع

  في إَاع الخسُُِ اإلاغ٦ؼي للىمى الا٢خهاصي والاحخماعي و٦ىدُجت لظل٪ ٧اهذ أ٦ثر مً  %80

ٟت الجمغ٦ُت  ت اإلاخسظة مً َٝغ الضولت في الخٍٗغ الىاعصاث جدذ ع٢ابت الضولت ، وجخمثل ألاؾالُب الخجاٍع

ذ زال٫ هظه اإلاغخلت إنالخاث ٖم٣ُت زال٫ ؾىت    .1986 وؾىت 1973التي ٖٞغ

 ، أػمت ه٣ُُت ٧اهذ ٧اُٞت إلبغاػ ٧ل نٟاث ال٠ًٗ في الىٓام 1986خُث قهضث الجؼائغ زال٫ الؿىت 

ذ الؿلُاث الٗمىمُت في جىُٟظ الٗضًض مً ؤلاحغاءاث والتي مً بُنها  ىضها قٖغ اإلاسُِ اإلاغ٦ؼي ، ٖو

ت م٘ جبني ا٢خهاص الؿى١ ومً  ٍغ ٤ اٖخماص الجؼائغ لؿُاؾت جدٍغ إنالح ٢ُإ الخجاعة الخاعحُت ًٖ ٍَغ

غ  الخالي مً ال٣ُىص  غ اإلا٣ُض ، زم مغخلت الخدٍغ غ أهه ٧ان مغخلي ، بضأ بالخدٍغ أهم ما محز  هظا الخدٍغ

غ الخام . وأزحرا  ومً بحن ؤلاحغاءاث اإلاخسظة في هظه اإلاغخلت حٛحر الؿُاؾت الجمغ٦ُت بما  1.مغخلت الخدٍغ

ت وال٨مُت ًٖ الىاعصاث ، وجسٌُٟ ؾٗغ نٝغ الٗملت  ٘ ال٣ُىص ؤلاصاٍع بالئم ؾُاؾت الخدغع الخجاعي ٞع

غ ألاؾٗاع والخسلي ًٖ الضٖم  ىُت جدٍغ  .الَى

                                                           
ت ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماحؿخحر ، جسهو إصاعة الٗملُاث -  1 قاللي عقُض ، حؿُحر اإلاساَغ اإلاالُت في الخجاعة الخاعحُت الجؼائٍغ

ت ، حامٗت الجؼائغ  ت ، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع  . 184 ، م 1011 – 2010 ، اإلاىؾم الجامعي 03الخجاٍع
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ولخد٤ُ٣ الخٛحراث اإلاٟغويت بٟٗل بغهامج الخصخُذ اله٨ُلي والخىحه الا٢خهاصي الجضًض ، اهخهجذ 

ذ ب   .بهضٝ صٖم الا٢خهاصًت " إنالخاث الجُل الثاوي " الجؼائغ إنالخاث ٖٞغ

 1 :  هذ إلاصالحاث جمحمرث حمل - 

اٖخبر هظا الهضٝ ٧ىؾُلت للخغوج مً الخبُٗت ل٣ُإ اإلادغو٢اث  : الاندماج في الاكتصاد العاملي- 

وجدؿحن مؿخىي اإلاِٗش ي للؿ٩ان لظل٪ ٞئن اجٟا١ الكغا٦ت م٘ الاجداص ألاوعوبي ، والاهًمام إلى مىٓمت 

اث هظه ؤلانالخاث   .الخجاعة الٗاإلاُت ق٩لذ أو لٍى

وهى هضٝ ًخمدىع خى٫ ٢ُإ اإلاؤؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت : جركيت الاستثمار ومحيط املؤسساث  -

الظي ٌٗض مدغ٧ا أؾاؾُا للىمى الا٢خهاصي والكٛل ًٞال ًٖ إؾتهضاٝ اإلاؤؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

اصة جأهُل اإلاؤؾؿاث  غ أًًا في إَاع بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي بغهامج إٖل  .بك٩ل أؾاس ي وج٣ٍغ

غ اإلاحزان الخجاعي الجؼائغي وهى ما ًم٨ً مالخٓخه في حضو٫ أصهاه   .إن هظه ؤلانالخاث ؾاهمذ في جٍُى

  .2013 – 1990جُىع اإلاحزان الخجاعي زال٫ الٟترة  : (6 – 2 )حضو٫ ع٢م 

   دوالر أمريكي 10: المحدة 

 السنماث المارداث الصادراث اململياا التجارو  معدل التغطيت%

116,93 1620 11304 9684 1990 

157,54 4420 12101 7684 1991 

132,06 3273 13481 10208 1992 

116,83 1581 10973 9392 1993 

95,35 - 677 13896 14573 1994 

95,16 - 520 10240 10760 1995 

148,66 5088 15543 10455 1996 

                                                           
مبر -  1  ، مجلت   2006صلُل الاؾدثماع في الجؼائغ  KPMG(1) .27 ، م 2006َبٗت هٞى
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157,86 5302 14464 9162 1997 

109 810 10213 9403 1998 

137 3358 12522 9164 1999 

240,17 12858 22031 9173 2000 

192 , 47 9192 19132 9940 2001 

156,76 6816 18825 12009 2002  

181,85 11078 24612 13534 2003 

185,61 11418 24756 13338 2004 

225,97 25644 46001 20357 2005 

154,53 33157 54613 21456 2006 

217,74 32532 60163 27631 2007 

200,86 39819 79298 29479 2008 

115,02 5900 45194 39294 2009 

140,97 16580 570853 40473 2010 

158 95961 72888 4627 2011 

139,10 20167 71736 51569 2012 

117,06 9384 64377 54993 2013 
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  2013 – 1990 جُىع اإلاحزان الخجاعي زال٫ ٞترة  :4-2الشكل ركم 

 

خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م : املصدر   ( .6 – 2 )مً إٖضاص الُالب بااٖل

Source : office national des statistiques , « rétrospective statistique 1990 – 2011 » , edition 2005 , p .p : 173 , 175  

- Banque d ‘itlgéie , napport 2013 de dévloppement économique et monétaire annialle de l’itlgérie , edition 2014 ,  «  

Rétrospective statistique 2012 – 2013 » p : 288. 

 ٞائًا ٢ضعه 1990مً زال٫ جدلُلىا للجضو٫ والك٩ل الؿاب٣حن هالخٔ أن اإلاحزان الخجاعي سجل ؾىت 

٩ي ، لِكهض جًا٠ٖ بدىالي أعب٘ مغاث ؾىت 1620  ، زم قهض اهسٟاى بك٩ل 1991 ملُىن صوالع أمٍغ

جي للؿىىاث   ملُىن صوالع 5302 ٣ٞض ٖٝغ ٞائًا ٢ضعه 1997 ، أما ؾىت 1994 ، 1993 ، 1992جضٍع

اصة أؾٗاع الىِٟ واهسٟاى ٢ُمت  اصة ٢ُمت الهاصعاث وهظا عح٘ بهىعة أؾاؾُت إلى ٍػ ٩ي بؿبب ٍػ أمٍغ

 ٣ٞض قهضث ج٣اعب في عنُض اإلاحزان الخجاعي جخسلله اهسٟاى ما 2004 إلى 2000أما الؿىىاث . الىاعصاث 

     وهى ما ًٓهغ ٦ظل٪ في 2004 و 2003 ح٣ٗب طل٪ اعجٟإ مدؿىؽ في الؿىىاث 2002 إلى 2001بحن 

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

  و ز   

  ص  ر  

    ز ن   تج ري



  على النمو اإلقتصادي فً الجزائر اإلقتصادٌة أثر السٍاسة                   : الفصل الثانً 
 

85 
 

 2005 زم قهض هظا الٟائٌ جؼاًضا مؿخمغا بضاًت ؾىت %185,61 %  181,85مٗض٫ الخُُٛت ٖلى الخىالي 

اصة في اإلاحزان%124أي بمٗض٫ أ٦ثر مً  اصة 2008الخجاعي وطل٪ إلى ٚاًت ؾىت   ٦ٍؼ  وهى ما ٨ٌٗـ ٍػ

ذ ؾىت  اصة الىاعصاث زال٫ هظه الٟترة و٢ض ٖٞغ  أ٦بر ٢ُمت لغنُض 2008الهاصعاث بيؿبت أ٦بر مً ٍػ

خه مً 2009اإلاحزان الخجاعي ًلي طل٪ اهسٟاى في ؾىت   وطل٪ عاح٘ إلى جضاُٖاث ألاػمت الٗاإلاُت وما ٖٞغ

اصة جٟى١  وهى  عاح٘ العجٟإ ؾٗغ البترو٫  . 2010 في ؾىت  181%جباَؤ في الخجاعة الٗاإلاُت ، زم جاله ٍػ

ت مثل  ت التي اٖخمضتها الخ٩ىمت الجؼائٍغ مسُِ ؤلاوٗاف الا٢خهاصي ، اإلاسُِ : وللمسُُاث الخىمٍى

ُٟت إياٞت إلى ٞخذ مجاالث الاؾدثماع اإلادلي وألاحىبي في مسخل٠  ني للخىمُت الٟالخُت  والٍغ الَى

زانت ما ًخٗل٤ باؾخحراص الخجهحزاث الهىاُٖت . ال٣ُاٖاث، مما ٧ان له أزغ باعػ في اإلاحزان الخجاعي 

ا للهاصعاث مً زال٫ ما أم٨ً  واإلاىاعص الخام التي جدخاحها هظه اإلاسُُاث ألامغ الظي أُٖى صاٞٗا ٢ٍى

ني وحشجُ٘ الخهضًغ زانت ُٞما ًخٗل٤  جد٣ُ٣ه في إَاع الكغا٧اث ألاحىبُت وجغ٢ُت الا٢خهاص الَى

  1.باإلاىخجاث البترولُت وبٌٗ الهىاٖاث الخُٟٟت 

م الىدُجت التي خ٣٣ها الا٢خهاص الجؼائغي مً ٞائٌ في اإلاحزان الخجاعي ٞئهه ال ًم٨ً إٟٚا٫ أهه  ٚع

ا٢خهاص هل ٌٗخمض ٧لُا ٖلى ٖائضاث اإلادغو٢اث بضعحت أولى ، لخدلُل اإلاىخجاث هه٠ مهىٗت اإلاغجبت 

 .الثاهُت وهظا ما ًٓهغه الجض وآلاحي 

 

 

 

 

                                                           
ت ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماحؿخحر ، جسهو إصاعة الٗملُاث -  1 قاللي عقُض ، حؿُحر اإلاساَغ اإلاالُت في الخجاعة الخاعحُت الجؼائٍغ

ت والٗلىم الدؿُحر ، حامٗت الجؼائغ  ت ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع ت ، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع  – 2010 ، اإلاىؾم الجامعي 03الخجاٍع

 188 ، م 2011
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  .2013 – 2000التر٦ُبت الؿلُٗت للهاصعاث زال٫ الٟترة  ( 07 -02 )حدول ركم 

 . دوالر أمريكي 10: لمحدة ا

 

 سلع استهالهيت

 غملر غهائيت

 سلع التجهملي

 الصناعي

 سلع التجهملي

 الفالحي

منتجاث نصف 

 مصنعت

 املماد

 الخام

 الطاكت

 واملحروكاث

 املماد

 الغهائيت

 البياا   

 السنت

13 47 11 465 44 21419 32 2000 

12 45 22 504 37 18484 28 2001 

27 50 20 551 51 18091 35 2002 

35 30 01 509 50 93939 48 2003 

10 3 00 469 79 24123 38 2004 

14 36 00 656 134 45094 67 2005 

43 44 01 828 195 53429 73 2006 

35 46 01 993 169 58831 88 2007 

32 67 01 1384 334 77361 119 2008 

49 42 00 692 170 44128 113 2009 

30 30 01 1056 94 55527 315 2010 

16 36 0 660 161 71661 355 2011 

19 32 0 618 168 70584 315 2012 

16 29 0 492 109 63327 404 2013 

Source : office national des statistiques , « rétrospective statistique 2000 – 2011 » , edition 2005 , p .p : 174 , 175 . 

- Banque d ‘itlgéie , napport 2013 de dévloppement économique et monétaire annialle de l’itlgérie , ,  «  Rétrospective statistique 2012 – 2013 » 

p : 288. 
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 مً اإلادغو٢اث أي % 96  إن ناصعاث الجؼائغ ٦ما هى مىضح في الجضو٫ الؿاب٤ مخ٩ىهت أ٦ثر مً     

ت جبُٗت الا٢خهاص الجؼائغي للمدغو٢اث وج٣لباث الؿى١ الٗاإلاُت لهظه اإلااصة ، مما ًٓهغ  اؾخمغاٍع

ني ، إطا اهخ٣لذ مً  ٩ي ؾىت 21419الىيُٗت الهكت لال٢خهاص الَى  لخ٣ٟؼ إلى 2000 ملُىن صوالع أمٍغ

٩ي ؾىت 45094  ، وطل٪ عاح٘ إلى الاعجٟإ اإلاظهل في أؾٗاع البترو٫ و٦ما ًم٨ً  2008 ملُىن صوالع أمٍغ

ت ٢هىي هي   زال٫ هظه  % 3,9مالخٓت ٢ُمت الهاصعاث زاعج اإلادغو٢اث أنها لم جخٗضي وؿبت ؾىٍى

  أما ُٞما 2008 ملُىن صوالع ؾىت 1937أو ما ٢ُمت  ( 2002زم حسجُلها  )الؿىىاث إلاجمٕى الهاصعاث 

ًسو الىاعصاث ٣ٞض ٧اهذ اإلاىاص الٛظائُت ومىظ الاؾخ٣ال٫ جمثل اليؿبت ال٨بري وطل٪ ٌٗىص ل٠ًٗ 

ومً زال٫ الجضو٫ آلاحي وؿخُُ٘ اؾخيخاج التر٦ُبت . ٞٗالُت ال٣ُإ الٟالحي الظي ٨ًٟل هظه اإلاهمت 

  .2013 – 2000اله٩ُلُت لىاعصاث الجؼائغ زال٫ الٟترة 
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  .2013 – 2000 التر٦ُبت الؿلُٗت للىاعصاث للٟترة ( :8 – 2)حدول ركم 

 سلع استهالهيت

 غملر غهائيت

 سلع التجهملي

 الصناعي

 سلع التجهملي

 الفالحي

منتجاث نصف 

 مصنعت

 املماد

 الخام

 الطاكت

 واملحروكاث

 املماد

 الغهائيت

 البياا

 

 السنت

 3068 85 1655 428 129 2415 2000 

1393 3435 155 1872 478 139 2395 2001 

1655 4423 148 2336 562 145 2740 2002 

2112 4903 129 2857 689 114 2678 2003 

2143 8452 144 2719 577 137 3587 2004 

3107 8528 160 4088 751 212 3800 2005 

3011 8452 96 4934 843 244 4954 2006 

3751 10026 146 7105 1325 324 7813 2007 

6397 13093 174 10014 1394 594 5863 2008 

6145 15139 233 10105 1200 549 5863 2009 

5836 15776 341 10098 1409 955 6058 2010 

6890 15091 364 10047 1676 1094 9269 2011 

9400 12793 310 9994 1729 4659 8413 2012 

10539 15233 477 10642 4139 9013 9013 2013 

 

Source office national des statistiques , «  Rétrospective statistiques 2000 – 2011 » , edition 2005 , p.p : 174 ,175 ; 

- Banque d’ithgerie , le rapport 2013 de développement économique et monétaire annuelle de l’itlgérie , «   Rétrosp – ective statistique 2012 – 

2013 » p : 288 
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مً زال٫ الىٓغة الٗامت إلاُُٗاث الجضو٫ أٖاله ، هالخٔ جؼاًض الىاعصاث بك٩ل جهاٖضي زال٫             

 ملُىن 3435 مً 2010 إلى 2001خُث اعجٟٗذ واعصاث ؾل٘ الخجهحز إبخضاء مً  , 2013 إلى 2000الٟترة 

٩ي إلى  ٩ي و هظا عاح٘ إلى ي٠ٗ نىاٖاث الخجهحز الهىاعي اإلادلُت 15776صوالع  أمٍغ وأما ,  ملُىن أمٍغ

٩ي و 5073 ٢ضعث ب 2008 إلى 2002الؿل٘ الٛظائُت ٣ٞض سجلذ إعجٟاٖا في ؾىت   ملُىن صوالع أمٍغ

حر الٛظاء و 2013إؾخمغ ؤلاعجٟإ ختى ؾىت   بؿبب ٖضم ٞٗالُت بغامج و زُِ الخىمُت الؼعاُٖت في جٞى

٠ُ ؤلاخخىائي ألػماث البُالت   ٦.1ظل٪ لخلبُت الُلب اإلاتزاًض الىاجج ًٖ ؾُاؾت الخْى

ذ إعجٟاٖا بضءا مً   ملُىن صوالع 2857 مً 2009 إلى 2003و٦ظل٪ واعصاث اإلاىاص الىه٠ اإلاهىٗت ٖٞغ

٩ي إلى  ٩ي 10165أمٍغ ذ اعجٟاٖا  ,  ملُىن صوالع أمٍغ أما واعصاث الؿل٘ ؤلاؾتهال٦ُت الٛحر الٛظائُت ٣ٞض ٖٞغ

اصة ٢ضعها 2009 إلى ٚاًت 1998بضءا مً    أما الىاعصاث ؾل٘ الخجهحز الٟالخُت ٞهي الىخُضة 250% بٍؼ

التي حسجل ٢ُم نٛحرة باإلا٣اعهت م٘ الىاعصاث ألازغي إط اإلاالخٔ أن الىاعصاث حٗٝغ اعجٟاٖا مخهاٖضا مً 

ني  .ؾىت إلى أزغي لخُُٛت ؤلاؾتهال٥ اإلادلي و اخخُاحاث بغامج إوٗاف ؤلا٢خهاصي الَى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت و اؾتراججُت الىمى ٚحر , نالح نالخي -  1 ت ال٨ُجًز ت  الٗامت ٖلى الىمى ؤلا٢خهاصي و ؤلاهضماج ال٣ُاعي بحن الىٍٓغ جأزحر البرامج ؤلاؾدثماٍع

 . 28م , 13اإلاجلض , مجلت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر  , 2014 -  2001اإلاخىاػن للٟترة 
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 .جحليل أثر السياساث الاكتصاديت على النمم الاكتصادو في الجسائر  (:2)املبحث 

ت ٖلى الىمى الا٢خهاصي في  في هظا اإلابدث ؾٝى هخُغ١ إلى جدلُل أزغ الؿُاؾت اإلاالُت ، الى٣ضًت والخجاٍع

 .الجؼائغ  

  أثر السياست املاليت على النمم الاكتصادو (:1)املطلب. 

ت مً الضو٫ الىامُت ٢ضع ال بأؽ به مً الىمى الا٢خهاصي في ٞترة ما بٗض الخغب الٗاإلاُت -  خ٣٣ذ مجمٖى

 وفي ْل هظا الاػصهاع اؾخٟاصث هظه 1970 – 1945وهي ٞترة التي أػصهغ ٞيها الا٢خهاص الٗالمي  . (2)

البلضان مً اهخٗاف الخجاعة الخاعحُت وما عا٣ٞها مً همى ا٢خهاصي خُث ػاص الُلب الٗالمي ٖلى اإلاىاص 

ألاولُت التي جهضعها ، ول٨ً م٘ خلى٫ ٞترة الثماهِىاث إٖخمضث الضو٫ الىامُت ٖلى الىمى اإلاتزاًض للى٣ٟاث 

الٗامت ؾىاء في مجا٫ ؤلاهٟا١ الٗام الجاعي أو الاؾدثماعي والظي ًم٨ً ٢ُاؾه وؿبت هظا ؤلاهٟا١ إلى 

اصة حجم و مٗضالث الًغائب لِؿاهم طل٪ في ؤلاًغاصاث  الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ، مما هخج ٖىه في اإلا٣ابل ٍػ

اصة ؤلاهٟا١ الٗام بيؿبت أ٦بر مً  الؿُاصًت للضولت بالك٩ل الظي ًىا٦ب همى الى٣ٟاث الٗامت ، وهدُجت لٍؼ

اصة حجم الضًً الٗام الضازلي  ٤ ٍػ له ًٖ ٍَغ ؤلاًغاصاث الٗامت ْهغ عجؼ اإلاىاػهت الٗامت ، والظي جم جمٍى

ل ٢ضع مهم مً اإلاىاعص واإلاسضعاث  ل الخطخمي مما أصي إلى جدٍى ٣ت الخمٍى ، بل وأًًا بئؾخسضام ٍَغ

اإلاخاخت مً ال٣ُإ الخام إلى الخ٩ىمت و ال٣ُإ الٗام ، وإيٗاٝ حجم الاؾدثماعاث الخانت اإلاىٟظة ، 

 .و٧ل مؤصاه الىمى الا٢خهاصي 

 ومً هىا ًخطح لىا صوع الؿُاؾت اإلاالُت في الخأزحر ٖلى الىمى الا٢خهاصي والظي ًخمثل في الخُٛحر -

لى عأؾها الاؾخ٣غاع  اإلاسُِ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي والًغائب مً أحل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ٖو

٠ُ وجىػَ٘ الضزل ، خُث ًخم اؾخسضام ؤلاهٟا١ الٗام والًغائب في جدٟحز  الىمى في  الا٢خهاصي والخْى

بت  ني في أو ٢اث البُالت و اهسٟاى اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع ، وطل٪ مً زال٫ جسٌُٟ الًٍغ الىاجج الَى

ني في خالت اعجٟإ مٗض٫ الخطخم واهسٟاى البُالت وطل٪  وػٍاصة ؤلاهٟا١ الٗام أو زٌٟ الىاجج الَى
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بت وزٌٟ ؤلاهٟا١ الٗام ، وفي خالت حُٛحر ٧ل مً ؤلاهٟا١ الٗام والًغائب في هٟـ  ٘ الًٍغ مً زال٫ ٞع

 1. الاججاه 

م٨ً إْهاع الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الٗام والىمى الا٢خهاصي في الك٩ل الخالي -   2:ٍو

 .الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الٗام والىمى الا٢خهاصي  : (5 – 2 )الك٩ل 

 املعدل النمم الاكتصادو 

 

 

 

 

 

                                                                                   نسبت إلانفاق     العام إلى الناجج المطني 

مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر ٚحر  (صعاؾت خالت الجؼائغ  )مدمض المي ، صعاؾت جأزحر الى٣ٟاث الٗامت ٖلى مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي  : املصدر

  .80 م 2001 /2010ميكىعة ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحر ، حامٗت الجؼائغ ،

ٓهغ مً الك٩ل الؿاب٤ أهه إطا لم ٨ًً هىا٥ إهٟا١ ٖام ٞئن مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي ٩ًىن مىسًٟا -  ٍو

حر بُٗض ًٖ الهٟغ ، ألن الا٢خهاص بداحت إلى بيُت الخدخُت حؿهل خغ٦ت ٖىامل ؤلاهخاج ٦كب٨ت  حضا ٚو

٤ ٢ىاهحن وأهٓمت  الاجهاالث ، خماًت اإلال٨ُت ، الضٞإ ًٖ مل٨ُت ألاٞغاص واإلاؤؾؿاث وجىُٓم الؿى١ ٞو

مدضصة ، وطل٪ ًٓهغ مً زال٫ اإلاىدنى الظي ًبضأ في الاعجٟإ مكحرا إلى جؼاًض مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي 

ني إلى ٚاًت بلٙى الخض ألا٢ص ى مً الىمى الا٢خهاصي الظي  ٧لما اعجٟ٘ حجم ؤلاهٟا١ الٗام إلى الىاجج الَى

                                                           
1
 ، أَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة 1992أما٫ أبىب٨غ أَب٣ُت ، الؿُاؾت اإلاالُت وصوعها في جد٤ُ٣ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت في لُبُا مىظ ٖام -  

٣ُت ،  ٢ؿم الؿُاؾت والا٢خهاص ، حامٗت ال٣اهغة ،   28 ، م 2011، مٗهض البدث والضعاؾاث ؤلاٍٞغ

2
، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر  ٚحر  (صعاؾت خالت الجؼائغ  )مدمض المي ، صعاؾت جأزحر الى٣ٟاث الٗامت ٖلى مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي -  

  ,80 م 2011 / 2010ميكىعة ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحر  ، حامٗت الجؼائغ  ، 
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ني ًٟى١  و بٗضها ٞئن طل٪ ًؤصي إلى إهسٟاى الىمى   15%٣ًابله حجم ؤلاهٟا١ الٗام إلى الىاجج الَى

 .الا٢خهاصي  بك٩ل ٨ٌٗـ وحىص ٖال٢ت ؾلبُت بحن ؤلاهٟا١ الٗام والىمى الا٢خهاصي 

ٓهغ لىا الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الٗام والىمى الا٢خهاصي ج٩ىن مىحبت إطا ٧ان ٌٗبر ٖنها في ق٩ل الخُٛحر -  ٍو

مىما ٞئن أزغ ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى الىمى الا٢خهاصي ًخأزغ بسهائو البلض اإلاٗني  اليؿبي الؿىىي ، ٖو

خأزغ ٦ظل٪ بٟترة " بالضعاؾت ومنها  ال٨ٟاءة الخ٨ىىلىحُت ، اإلا٣ضعة الخىُٓمُت و الخسهو ؤلاهخاجي ، ٍو

 الضعاؾت واإلاخٛحراث التي ح٨ٗـ حجم ال٣ُإ الٗام 

 :أثر السياست النلديت على النمم الاكتصادو ( :2)مطلب - 

 : استلرار ألاسعار ومحاربت التضخم – (أ

ٌٗخبر الخطخم مؤقغ إلاؿخىي الخٛحراث الٗامت ألاؾٗاع ، ٞأؾبابه في الجؼائغ لِؿذ ه٣ضًت ٣ِٞ بل إن - 

أؾبابه ه٩ُلُت ومؤؾؿاجه ٦ظل٪ ، خُث أهه وم٘ إنضاع  ٢اهىن الى٣ض وال٣غى وصزىله خحز الخُب٤ُ 

غ 1990ابخضاء مً ؾىت   بضأ إٖخباع ألاؾٗاع مخٛحرا أؾاؾُا في الا٢خهاص وطل٪ بئجبإ أؾلىب الخدٍغ

جي لخطخم م٨بىث   (1). الخضٍع

  (.2014 – 1990)والجضو٫ أصهاه ًبحن جُىع مٗضالث الخطخم في الجؼائغ في الٟترة - 

  ( .2014 – 1990) جُىع مٗضالث الخطخم في الجؼائغ في الٟترة  ( 9 – 2 )حضو٫ ع٢م 

 السنماث 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

معدل  17,8 25,9 31,7 20,5 29 25,8 18,7 5,7 5 2,8 0,3 4,2 1,4 2,6 3,6

 التضخم

 

 السنماث 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,9 3,3 8,89 4,52 3,91 5,73 4,86 4,5 2,5 1,6 
 معدل

 التضخم

   .2013 – 1993جلارير بنك الجسائر : املصدر - 
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  ( 2014 – 1990) جُىع مٗضالث الخطخم في الجؼائغ في ٞترة  ( 6 – 2 )الك٩ل ع٢م - 

 

 

 

ًخطح مً الجضو٫ أٖاله أن مٗض٫ الخطخم ٖٝغ اعجٟاٖا مُغصا زال٫ الؿىىاث الثالر ألاولى مً   -- 

 خُث ًغح٘ طل٪ لٗضة % 31.7 وطل٪ بيؿبت ٢ضعث 1992الضعاؾت خُث بلٜ أ٢ص ى خض له في نهاًت ؾىت 

أؾباب منها ما هى مخٗل٤ باإلحغاءاث التي اجسظتها الؿلُاث الى٣ضًت في إَاع بغهامج الاؾخٗضاص ؤلاهخمائي 

ىُت التي  ألاولى والثاوي باإلياٞت إلى أن الؿلُاث أ٢ضمذ في بضاًت هظه اإلاغخلت ٖلى جسٌُٟ الٗملت الَى

أصث إلى جؼاًض مٗضالث الخطخم إياٞت إلى اعجٟإ ج٩لٟت الىاعصاث وج٩لٟت زضمت الضًىن الخاعحُت ما هخج 

ل هظا العجؼ مً زال٫ ؤلانضاع الى٣ضي ما أصي إلى اعجٟإ  ٖىه اعجٟإ في عجؼ اإلاحزاهُت خُث جم جمٍى

مٗضالث الخطخم ، ٦ما أن هىا٥ الٗضًض مً ؤلاحغاءاث التي َب٣ذ مً و٢ذ آلزغ للخض  إلى الخطخم و 

٘ مً  ٘ 1990 ؾىت % 10هسو بالظ٦غ الٞغ    مً  طل٪ بُٛت الخ٣لُل مً ال٣غوى 1994ؾىت 15% و الٞغ

0

5

10

15

20

25

30

35

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

   ل   تضخم

   ل   تضخم



  على النمو اإلقتصادي فً الجزائر اإلقتصادٌة أثر السٍاسة                   : الفصل الثانً 
 

94 
 

ل ، إال أن هظه الؿُاؾت لم ج٨ً طاث ٞٗالُت  ت هٓغا لالعجٟإ ج٩لٟت الخمٍى اإلا٣ضمت مً البىى٥ الخجاٍع

 .٦بحرة خُث لم جسٌٟ مً مٗضالث الخطخم بك٩ل ٦بحر 

 ٖلى  %29.8و  %29خُث بلٛذ  1994 . ٦1995ما أن مٗضالث الخطخم ٖاص لئلعجٟإ زال٫ ؾىتي - 

لى عأؾها جسٌُٟ ٢ُمت الضًىاع بيؿبت   1 .  % 40.71الخىالي التي َب٣تها الؿلُاث الى٣ضًت ٖو

 مً ٣ٞ1996ض قاهضث مٗضالث الخطخم ٦بحرا خُث اهخ٣لذ ؾىت  (2000 – 1996 )أما زال٫ الٟترة - 

 ، خُث ٌٗخبر هظا الاهسٟاى ٢ُاؾُا م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت ، ًغح٘ طل٪ 2000 ؾىت 0,3 إلى %18,7

خماص ٖلى بغهامج الخٗضًل اله٨ُلي  إلى ٖضة أؾباب والتي مً بُنها إعاصة الخ٩ىمت في مىاحهت الخطخم بااٖل

إياٞت إلى جغاح٘ مؿخىي الُلب بؿبب مٗضالث البُالت ، و باإلياٞت إلى هظه ؤلاحغاءاث هظ٦غ ٦ظل٪ ما 

٘ مٗضالث الٟائضة  ٢مذ به الؿلُاث الى٣ضًت مً زال٫ لجىئها إلى ألاصواث الٛحر اإلاباقغة ما ًٟؿغ ٞع

ت الىصائ٘ بالٗملت 1993ابخضاء مً ؾىت   ، باإلياٞت إلى ٞغى اخخُاَي إحباعي ًُل٤ ٖلى مجمٖى

ىُت مهما ٧اهذ َبُٗتها   .الَى

غح٘ طل٪ إلى همى ال٨خلت  %4.2 ٖاص مٗض٫ الخطخم لحرجٟ٘ مغة أزغي خُث بلٜ وؿبت  2001وفي ؾىت   ٍو

  ( 2004 – 2001 )الى٣ضًت هدُجت لبرهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي 

ٖٝغ الخطخم اهسٟايا وؿبُا م٣اعهت بؿىىاث ألازغي وطل٪ عاح٘  ( 2006 – 2002 )٦ما أهه بحن - 

٘ مً  الاخخُاَي  أؾاؾا إلى الهغامت في جُب٤ُ الؿُاؾت الى٣ضًت بسٌٟ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت والٞغ

  ، زم اعجٟ٘ مٗض٫ الخطخم بٗض طل٪ خُث جغاوح 2006ؾىت 5, 6% إلى2002  ؾىت 4,5%ؤلاحباعي مً

غح٘ طل٪ إلى اعجٟإ الخطخم اإلاؿخىعص الىاجج ًٖ 2012 ؾىت  % 8.89 إلى أن بلٜ وؿبت 3,91%مابحن  ٍو

اعجٟإ في أؾٗاع اإلاىاعص ألاولُت وزانت منها اإلاىاعص الٛظائُت ، و٦ظل٪ اهسٟاى ٢ُمت الضًىاع وفي ؾيخحن 

                                                           
1
ت ، حامٗت -   نالح جىمي ، اإلاؤقغاث الؿاب٣ت واإلاىحهت في جدضًض اإلاؿاع الخطخمي في الجؼائغ ، مجلت ٖلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

  .17الجؼائغ ، الٗضص الثالث ، م 
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 ٖلى الخىالي وهظا عاح٘ إلى الؿُاؾت الخ٣كُٟت التي 2,9 و 3,3 اهسٌٟ مٗض٫ الخطخم 2014 و 2013

  ٢.1امذ بها الخ٩ىمت واهسٌٟ مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ، وحظب ألامىا٫ الخاعحُت ًٖ الجهاػ اإلاهغفي 

 :جحليم النمم الاكتصادو  (ب

ت في الا٢خهاص الجؼائغي هدى  ( 2014 – 1990 )احؿمذ ٞترة الضعاؾت -  بالٗضًض مً الخدىالث الجظٍع

الا٢خهاص الؿى١ ، ألامغ  الظي هخج ٖىه زل٤ بِئت ٚحر مالئمت لخد٤ُ٣ مٗضالث همى ا٢خهاصًت مالئمت ، 

خُث أهه بضأ الٗمل بالؿُاؾت الى٣ضًت م٘ مغخلت الاجٟا٢ُاث مبرمت م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي ، ول٣ض 

أوضخذ الخجاعب ٖلى أن جهي٠ُ بغامج هظا ألازحر ًيخج ٖنها آزاع إه٨ماقُت و ألاحل ال٣هحر ، وطل٪ مً 

مىُل٤ أن ٖمل الؿُاؾت الى٣ضًت ٖىضما ج٨بذ الخطخم وج٣لُو مً العجؼ اإلاالي ، ًؤصي إلى إهسٟاى 

ىُت   (1). وال٣ضعة الكغائُت والبُالت بؿبب جسٌُٟ الٗملت الَى

 :والجضو٫ أصهاه ًىضح مٗضالث الىمى الا٢خهاصي - 

  ( .2014 – 1990) مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي في الجؼائغ  : ( 10 – 2 )حضو٫ 

 السنماث 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

4,7 2,6 2,2 3,2 5,1 1,1 4,1 3,8 - 0,9 -2,1 1,8 -1,2 0,8 
معدل 

 النمم%

 

 السنماث 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

معدل  6,9 5,2 5,1 2 3 2,4 2,1 3 2,4 2,6 2,7 4,5

 النمم%

  :مؤشراث البنك الدولي: املصدر 

 

 

                                                           
  .18هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ م -  1
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  (2014 – 1990) مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي في الجؼائغ  ( 7 – 2 )  ق٩ل ع٢م 

 

 (.2014 – 1990 )من إعداد الطالب معدل النمم الاكتصادو في الجسائر : املصدر 

ذ جظبظبا في -  بىاءا ٖلى اإلاُُٗاث الجضو٫ أٖاله ٞئهه ًم٨ً ال٣ى٫ بأن مٗضالث الىمى الا٢خهاصي ٖٞغ

 وهظا عاح٘ إلى ٖضة 1992الخمـ ؾىىاث ألاولى مً الضعاؾت خُث أنها لم حٗٝغ همىا مىحبا إال في ؾىت 

مبرعاث جأ٦ض ٖضم إم٩اهُت الىنى٫ إلى مٗضالث همى مىخٓمت زال٫ هظه الؿىىاث ، وطل٪ أن اإلاىُل٤ 

٪ ٣َاث ؤلاهخاحُت بك٩ل مؿخمغ ، و هظا ٌٗني جُٟٗل الُلب ال٨لي  اصة الاؾدثماع  وجدٍغ الىمى ًأحي مً ٍػ

اث له زال٫  ٤ اهتهاج   الؿُاؾت الى٣ضًت الخىؾُٗت ، ل٨ً بلٙى مٗض٫ الخطخُم أٖلى مؿخٍى ًٖ ٍَغ

اؾخضعي جُب٤ُ الؿُاؾت الى٣ضًت الاه٨ماقُت أي ج٣لُو حجم  (3)أهٓغ الجضو٫ ع٢م  )هظه الؿىىاث 

ضم مغوهخه مً قأهه أن ًجٗل حاهب الٗغى ال٨لي ال  الُلب ال٨لي ، ٦ما أن حهىص الجهاػ  ؤلاهخاجي ٖو

اصة الُلب ال٨لي ألامغ الظي ًيخج ٖىه خضور الخطخم في الا٢خهاص  في الخحن  ٌؿخجُب بالىجحرة هٟؿها لٍؼ

 زال٫ أعب٘   ٖٝغ جظبظبا مؿخمغا ل٨ىه مىحب 2014 ونىال إلى 1995أن مٗض٫ الىمى ابخضءا مً الؿىت  
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ؾىىاث التي اؾتر٢ها بغهامج الخٗضًل اله٨ُلي وبالخالي ٞئن هظا البرهامج ٢ض صدح اإلا٣اًِـ ألاؾاؾُت 

 .لال٢خهاص ال٨لي 

 و طل٪ عاح٘ الى 1998 ؾىت %5,1 بلٜ أ٦بر مٗض٫ همى 2000 ختى 1990          وهالخٔ أهه مً ؾىت 

ذ  اهُال١ ٢ُإ الهىاٖت في جل٪ الؿىت باإلياٞت إلى اإلاىؾم الٟالحي الاؾخثىائي والجبر آهظا٥ ، ٦ما ٖٞغ

همىا مىخٓما  ( 2005 – 2000 ) ٦ما سجلذ الٟترة  1. الجؼائغ جدؿً مً الجاهب ألامني والاحخماعي 

 الى %5 و ًب٣ى في الخضوص 2003ؾىت  % 6.9    لي ًهل الى 2000ؾىت  % 2.2لال٢خهاص الظي إعجٟ٘ مً 

  .2005ٚاًت ؾىت 

غح٘ الؿبب إلى حٗافي أؾٗاع البترو٫         وحٗض هظه اإلاغخلت ألا٢ىي مً خُث مخىؾِ مٗض٫ الىمى ٍو

هىع آلازاع الخ٣ُ٣ي لبرامج الخٗضًل اله٨ُلي   .ْو

 ٞئهىا هجضه مغجبُا 2014 – 2000       وججضع ؤلاقاعة إلى أهىا إطا بدثىا ًٖ مهضع هظا الىمى مً الؿىت 

ا في هظه اإلاغخلت ، مما أصي إلى خضور ويُٗت  ذ اعجٟاٖا ملخْى اعجباَا وز٣ُا بأؾٗاع اإلادغو٢اث التي ٖٞغ

اصة في  اث ، وق٩ل طل٪ ٍػ ا٢خهاصًت جمحزه خُث اعجٟٗذ إًغاصاث مما حٗل ٞائٌ في محزان اإلاضٖٞى

 2. الاخخُاَاث ألاحىبُت باإلياٞت إلى ال٣ُام بالدؿضًض اإلاؿب٤ للمضًىهُت الخاعحُت

 : دف التشغيل  (ج

جمغ م٩اٞدت البُالت ٖبر اهخٗاف الاؾدثماع والىمى ، لظا ٞئن ٖضم جد٤ُ٣ هظا ألازحر ًى٨ٗـ ؾلبا - 

ٖلى هضٝ الدكُٛل ، ألامغ الظي ًدمل الؿُاؾت الى٣ضًت او٩ٗاؾا ٦بحرا ًٓهغ مً زال٫ جؼاًض 

 .مٗضالث البُالت 

                                                           
  .21نالح جىمي ، هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  1
    .22هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  2
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و ججضع ؤلاقاعة إلى أن اهخٗاف الاؾدثماعاث ال ًم٨ً أن ًخم إال في إَاع ا٢خهاصي ٦لي ٌُٗي بك٩ل - 

ت  ٦بحر لآللُاث واإلاؤقغاث الا٢خهاصًت صوعها لخد٤ُ٣ الٟٗالُت في صٞ٘ وخغ٦ُت اإلاىاعص الًغوٍع

 ٤ ُت أهمُت ٦بحرة وطل٪ ٞو لخد٤ُ٣ جىمُت مؿخضامت ، وهظا ًخُلب إُٖاء ؤلانالخاث اإلاالُت واإلاهٞغ

ً لخل٤ مىانب  وإوكاء ؾى١ مالُت ٢اصعة ٖلى حٗبئت الاصزاع الضازلي وجىحيهه بٟٗالُت هدى اإلاؿدثمٍغ

 1.إياُٞت للدكُٛل 

  (2014 – 1990) جُىع مٗضالث البُالت في الجؼائغ  (11 – 2 )الجضو٫ ع٢م 

     

 السنماث 0        1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 معدل  19,8 20,6 21,35 23 23,2 24,2 27,9 25,4 28,04 29,25 29,8

 البطالت

  

 السنماث 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 معدل  27,3 25,9 23,7 20,1 15,3 12,3 13,8 11,3 10,2 11,4 9,97 11

 البطالت

 

 السنماث 2013 2014

 معدل البطالت 9,8 10,1

 

غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ  الخُىع الا٢خهاصي للجؼائغ : املصدر    .2014مؤقغاث البى٪ الضولي الخ٣ٍغ

 

 

                                                           
  .23نالح جىمي هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  1
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  ( .2014 – 1990) جُىع مٗضالث البُالت في الجؼائغ  ( 8 – 2 )الك٩ل ع٢م - 

                                                                                       

 

 

ذ جؼاًض مُغصا -  مً زال٫ جدلُلىا للمُُٗاث الجضو٫ أٖاله ًخطح أن مٗضالث البُالت في الجؼائغ ٖٞغ

 %19.8خُث بلٜ مٗض٫ البُالت زال٫ بضاًت هظه اإلاغخلت ما ٣ًاعب  (2000 – 1990 )زال٫ الٟترة 

 . % 29.87 اًً بلٛذ 2000لُهل الى أٖلى مؿخىي نهاًت ؾىت 

وبٗض إعجٟإ هظه اإلاٗضالث مى٣ُُا ، وطل٪ ًغح٘ لٗضم وحىص اؾدثماعاث حضًضة هامت مً حاهب - 

داث الٗما٫ ٖلى أزغ ٖملُاث إٖاصة اله٩ُلت وخل  اإلاؤؾؿاث الٗامت والخانت ، إلى حاهب حؿٍغ

اإلاؤؾؿاث اإلاٟلؿت ، إياٞت إلى الؿُاؾت الاه٨ماقُت اإلاُب٣ت مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت إلى ٚاًت 

 ، وطل٪ ما ًل٣ى بسالله ؾلبا ٖلى الُلب ال٨لي والاؾدثماع ، ومً زم الٗمالت ، إياٞت إلى 2000ؾىت 

 1.وحىص جٟاوث بحن الىمى الؿ٩اوي ومٗض٫ الىمى الا٢خهاصي اإلاخظبظب 

                                                           

  1 .24هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م - 
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ذ مٗضالث البُالت جغاحٗا مدؿىؾا خحن بلٛذ في هظه  الؿىت ما 2001أما ابخضءا مً ؾىت -   ٣ٞض ٖٞغ

 و ًغح٘  ؾبب   % 10.2 إلى 2009  زم اهسًٟذ بٗض طل٪ ؾىت بٗض ؾىت لخهل في ؾىت % ٣ً27.3اعب 

هظا الاهسٟاى إلى جُب٤ُ بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي باإلياٞت إلى الٗضًض مً الخضابحر التي مً 

٘ مىحهت لٗضة ٞئاث مً البُالحن وجخمثل في   :قأنها م٩اٞدت البُالت واإلاخمثلت في أعب٘ مكاَع

  .    ESIL  الدكُٛل اإلاأحىع إلاباصعة مدلُت- 

  . Tuphimoألاقٛا٫ طاث اإلاىٟٗت وطاث ال٨ثاٞت الٗالُت مً الُض الٗاملت  - 

 .٣ٖىص الدكُٛل اإلاؿب٤ - 

 .بغامج اإلاؿاٖض ٖلى إوكاء اإلا٣اوالث الهٛغي - 

م أنها لم جخٗضي وؿبت   ابخضاء 12%                و٦سالنت إلاا ؾب٤ ٞئن مٗضالث البُالت جب٣ى مغجٟٗت ٚع

 ، ما ًىحب ال٣ى٫ بأن الؿُاؾت الى٣ضًت لم حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ هضٝ الدكُٛل ألؾباب 2008مً ؾىت 

ٖضًضة منها ه٣و الاؾدثماعاث ، باإلياٞت إلى َى٫ اإلاغخلت الاهخ٣الُت لخىنهت اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت ، 

حر اإلاىار اإلاىاؾب الؾخ٣ُاب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ ، مًاٝ إليها ٖضم حشجُ٘ الاؾدثماع  ضم جٞى ٖو

حر مىانب الكٛل    1. الخام بالك٩ل الظي ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الىمى والخض مً البُالت بخٞى

 2: جحليم التمازا الخارجي  (د

ج٣ىم الؿُاؾت الى٣ضًت بضوع مهم في جهمُم وجىُٟظ بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي وبك٩ل اإلاىهج الى٣ضي - 

خمحز   اث ٖىهغا مهما في ألاؾاؽ الىٓغي ل٩اٞت بغامج الخصخُذ الا٢خهاصي ، ٍو لخدلُل محزان اإلاضٖٞى

                                                           
  ,25هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  1
مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة  ( 2014 – 1990 )ٖلىاوي ٖمغ ، عػ١ ؾُض أخمض ، أزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي خالت الجؼائغ -  2

ت ، جسهو ا٢خهاص الى٣ضي و اإلاالي ، حامٗت جلمؿان ، اإلاىؾم الجامعي   ، 144 ، م 2016 – 2015اإلااحؿخحر ، ٧لُت الٗلىم الخجاٍع

145 
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ُما ًخٗل٤ باال٢خهاص الجؼائغي ٣ٞض  اث باٖخباعه ْاهغة ه٣ضًت ، ٞو اإلاىهج الى٣ضي بأهه ًدلل محزان اإلاضٖٞى

اث وجدضًض اإلاحزان الخجاعي   .ٖاوى مً ازخال٫ الخىاػن الخاعجي الىاجج ًٖ ازخال٫ م٩ىهاث محزان اإلاضٖٞى

 .مً زال٫ هظا ؾٝى هخُغ١ أوال إلى جدلُل جُىع اإلاضًىهُت الخاعحُت ، زم ؾٗغ الهٝغ الجؼائغي 

 :جُىع اإلاضًىهُت الخاعحُت  (1

أهه و بالىٓغ إلى الايُغاباث التي ٧اهذ حٗاوي منها ألاؾىا١ الٗاإلاُت حغاء الخٛحراث التي ٧اهذ قهضها - 

أؾٗاع  الىِٟ ، ٞئن الجؼائغ لجأث إلى الٗضًض مً ؤلاحغاءاث وؤلانالخاث الكاملت ، وطل٪ م٘ نىضو١ 

ت الؾخمغاع ٖملُت الخىمُت ، ومىاحهت العجؼ  الى٣ض الضولي ٢هض الخهى٫ ٖلى اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الًغوٍع

اث   .في محزان اإلاضٖٞى

  (    2014 – 1990) ًمثل اإلاضًىهُت الخاعحُت للجؼائغ مً  ( 12 – 2 )الجضو٫ ع٢م 

 السنماث 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 الديما  28,38 27,88 26,68 25,72 29,48 31,57 33,65 31,22 30,47 28,31 25,26 22,57

 الخارحيت

 

 السنماث 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 الديما  22,64 23,35 21,82 17,19 5,61 6,60 5,58 5,413 5,457 4,405 3,676 3,396 3,735

 الخارحيت

ت لبى٪ الجؼائغ  : املصدر  غ  الؿىٍى   .2014 ، 2008 ، 2006 ، 2002الخ٣اٍع
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اث واإلاضًىهُت الخاعحُت للجؼائغ  ( 9– 2 )الك٩ل ع٢م -   .جُىع عنُض محزان اإلاضٖٞى

 

 الىخضة ملُاع صوالع- عنُض محزان                                  

 اإلاضًىهُت الخاعحُت 

 للجؼائغ 
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 مً إٖضاص الُالب  :  املصدر-

بلٜ مخىؾِ  (1998 – 1994 )مً الجضو٫ أٖاله هالخٔ أهه زال٫ مغخلت الخٗضًل اله٨ُلي واإلامخضة مً - 

 ملُاع صوالع ، ًغح٘ الؿبب الغئِس ي لظل٪ إ٢ضام الؿلُاث  الى٣ضًت في 30حجم الضًىن الخاعحُت خىالي 

 مً الضًىن الخاعحُت م٘ ٧ل  مً هاصي  50%الجؼائغ ٖلى إٖاصة الجضولت وطل٪ إزغ جأحُل ؾضاص خىالي 

٤ ما جىو ٖلُه الاجٟا٢ُت اإلابرمت م٘ مؤؾؿاث الى٣ض الضولُت   1.باَعـ وهاصي لىضن وطل٪ ٞو

 

 

                                                           

  1 .147 ، 146هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م - 
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 مد٣٣ت بظل٪ $ ملُاع 22,5 ما ٣ًاعب 2001زم بٗض طل٪ ج٣لهذ الضًىن الخاعحُت خُث بلٛذ ؾىت - 

 ملُاع صوالع ، خُث ًغح٘ هظا في اإلاضًىهُت للبدبىبت  7,9 ٢ضع خىالي 1998جغاح٘ ٢ُاؾُا م٣اعهت ؾىت 

 ٣ٞض بضأث الضًىن 2004اإلاالُت الىاججت ًٖ اعجٟإ أؾٗاع اإلادغو٢اث آهظا٥ أما ابخضاء مً ؾىت 

 أي وؿبت اهسٟاى ٢ضعث  $ ملُاع5,612 ما ٣ًاعب 2006الخاعحُت في الخىا٢و بمٗضالث ٦بحرة أًً بلٛذ 

  وهظا عاح٘ بالضعحت ألاولى إلى ٖملُاث الدؿضًض اإلاؿب٣ت التي ٢امذ بها الجؼائغ إلى أن ونلذ 67,55

  . 2014 ملُاع صوالع ؾىت 3,735

ذ جدؿىا ٦بحرا ابخضاء مً -   ، خُث لم حٗض وؿبت 2006و٦سالنت إلاا ؾب٤ ٞئن اإلاضًىهُت الخاعحُت ٖٞغ

 مً ناصعاث الؿل٘ والخضماث ، وأنبذ ٢ائم إحمالي الضًً الخاعجي ال % 0.76زضمت الضًً جمثل ؾىي 

  1 .2014مً ناصعاث الؿل٘ والخضماث في   %5 ًمثل ؾىي 

 :جطمر سعر الصرف  (2

  50% و الظي ٢ضع ب 1994ٖٝغ جضهىعا مؿخمغا زانت م٘ الخسٌُٟ ال٨بحر للضًىاع الجؼائغي في ؾىت - 

٩ي ، وهظا بؿبب الكغوٍ التي ٞغيها الهىضو١ الى٣ض 35 خُث ونل إلى ما ٣ًاعب    صًىاع صوالع أمٍغ

م اإلاىحه   .الضولي و الخدى٫ مً ؾٗغ الهٝغ الثابذ إلى هٓام الخ٣ٍى

  ( 2014 – 1990 )والجضو٫ أصهاه ًىضح جُىع مٗضالث ؾٗغ الهٝغ زال٫ الٟترة - 

 

 

 

 

 

                                                           
غ الؿىىي ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼائغ ، بى٪ الجؼائغ م -  1   .74 ، م 73الخ٣ٍغ
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 .جُىع مٗض٫ الهٝغ للضوالع م٣ابل الضًىاع الجؼائغي  ( 13 – 2 )الجضو٫ ع٢م - 

 السنماث 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 معدل 95, 8 18,47 21,83 23,34 35,05 47,66 54,74 57,70 73, 58 66,57 75,25 77,21

 الصرف

 

 

 السنماث 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 معدل 79,68 77,39 72,06 73,27 72,64 69,29 64,58 72,64 74,40 72,85 77,55 79,38 80,56

 الصرف

، هٟـ مغح٘ ؾاب٤  ( 2014 – 1990)ٖلىاوي ٖمغ ، عػ١ ؾُض أخمض أزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الىمى الا٢خهاصي خالت الجؼائغ : املصدر 

 .147ط٦غه ، م 

 1996 إلى ٚاًت 1994هالخٔ مً الجضو٫ أٖاله أن ٢ُمت الضًىاع ٧اهذ في اهسٟاى مؿخمغ مً ؾىت - 

ذ ٞيها 2003 و 2001وهظا هدُجت حٛحر ؾُاؾت الهٝغ الثابذ إلى نٝغ اإلاىحهت زم حاءث مً   الظي ٖٞغ

ا زم ٖاص إلى مؿخىاه الخىاػوي ابخضاء مً ؾىت   ، الؿىت التي بضأ ٞيها ٢2004ُمت الضًىاع اهسٟايا حاٞع

 هدُجت 2009جدؿً للىيُٗت اإلاالُت الهاُٞت والظي اؾخمغ إلى ٚاًت للجئ الهضمت الخاعحُت لؿىت 

 خُث أصي 2012لخٟا٢م ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ، وبضأث جٓهغ هخائج هظه ألاػمت ٖلى ؾٗغ الهٝغ مً ؾىت 

ىُت بك٩ل ٦بحر خُث بلٜ ؾىت   م٣ابل 80,56 ٢ُمت نٝغ الضًىاع 2014إلى اهسٟاى في ٢ُمت الٗملت الَى

٩ي   1.الضوالع ألامٍغ

اث مً ؾىت -- ت مً ؤلازخالالث والتي ٧اهذ هدُجت 1999 إلى ٚاًت 1990 ول٣ض جمحز محزان اإلاضٖٞى  بمجمٖى

اصة 1991ًٖ اهسٟاى أؾٗاع الىِٟ زال٫ ؾىت   ، ما هخج ٖىه ٦ظل٪ اهسٟاى في الاخخُاَاث م٘ ٍػ

                                                           
غ الؿىىي لبى٪ الجؼائغ -  1   .58 ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼائغ ، م 2013ج٣ٍغ
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اث مً ؾىت  ؤلا٢تراى ولخىيُذ أ٦ثر وٗخمض ٖلى الجضو٫ الخالي الظي ًمثل جُىع عنُض محزان اإلاضٖٞى

1990 – 2014.  

اث  ( 14 – 2 )الجضو٫ ع٢م -   .جُىع نُض محزان اإلاضٖٞى

 

ذ اعجٟإ الضًً الخاعجي 1999 إلى ٦1990ما أن مغخلت -  ما هخج ٖىه وؿبت   (12 - 2 )أنظر الجدول ركم  ) ٖٞغ

 .زضمت الضًً 

اث ، ٣ٞض ٢امذ باجساط -  وبدثا مً الؿلُاث الى٣ضًت ًٖ مسغج مً أػمت إزخال٫ محزان اإلاضٖٞى

 وطل٪ باإلهٟا١ م٘ نىضو١ الى٣ض 1994ؤلاحغاءاث ٖضًضة لخٗم٤ُ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بضاًت مً 

اصة حضولت الضًىن   .الضولي ٖلى بغهامج قامل إٖل

 خُث ًمحز الجؼء الخام بئنالح ال٣ُإ الخاعجي 1998 إلى 1995باإلياٞت إلى إهٟا١ آزغ ًمخض مً - 

اث والبدث ٖلى الخىاػهاث الخاعحُت مما أحبر  بسٌٟ زضمت الضًً وجدؿحن ويُٗت محزان اإلاضٖٞى

 1 .1994الؿلُاث الى٣ضًت ٖلى زٌٟ ٢ُمت الضًىاع مغجحن زال٫ ؾىت 

اث ، إال أهه خضر ال٨ٗـ ، إلى -  و٧ان مً اإلاٟغوى بٗض هظه ؤلانالخاث جد٤ُ٣ جىاػن في محزان اإلاضٖٞى

ذ مؤقغاث 2000ٚاًت ؾىت   ، وباإلاىاػاة م٘ اعجٟإ ناصعاث اإلادغو٢اث بالدجم والؿٗغ ، ٣ٞض ٖٞغ

                                                           
  .37 ، م 41بلٗؼوػ ٖلي ، الؿُاؾت الى٣ضًت واؾتهضاٝ الخطخم في الجؼائغ ، مجلت البدىر الا٢خهاصًت الٗغبُت ، الٗضص -  1

 السنماث 1990 19911 2 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

3.66 6.19 5.57 2.38- 1.74- 1.16 2.09- 6.32- 4.38- 0.01- 0.23 0.25- 0.22- 
 مملياا

 املدفمعاث

 السنماث 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5.88- 0.13 12.06 20.14 15.06 3.86 39.99 29.55 17.73 16.94 9.25 7.47 
 مملياا

 املدفمعاث
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اث ٌكهض  الخىاػن الا٢خهاصي ال٨لي هخائج مغيُت ابخضاء مً هظه الؿىت ، ول٨ً ًب٣ى صائما محزان اإلاضٖٞى

جظبظبا ولم ٌؿخ٣غ وطل٪ عاح٘ إلى الهضماث الخاعحُت حغاء اعجٟإ واهسٟاى أؾٗاع البترو٫ في الؿى١ 

بضو حلُا ؾىت  اث بؿبب إهسٟاى أؾٗاع الىِٟ ، 2014الضولي ٍو  خُث سجل عجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 .وجغح٘ هظه الخظبظباث ٦ظل٪ إلى ج٣لباث في أؾٗاع الهٝغ 
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 .أثر السياست التجاريت على النمم الاكتصادو  : 3املطلب

غ الخجاعة الخاعحُت ج٣ىم -  جدضًض الخجاعة الخاعحُت يغوعة خخمُت ال٢خهاصًاث الضو٫ ، طل٪ ألن جدٍغ

ت في إحغاء اإلاٗامالث مً صًىن ٢ُىص وخىاحؼ م٘ الٗالم الخاعجي لظل٪ ٞهي جم٨ً مً  ٖلى مبضأ الخٍغ

ني مً زال٫ جد٤ُ٣ الٗىائض طاث ألازغ ٖلى مىاحي الخُاة  إحغاء اإلاٗامالث في ؾُا١ ًسضم الا٢خهاص الَى

 .ألاٞغاص والجماٖاث 

إن ؾعي البلضان الىامُت ومنها الجؼائغ  إلى الاهسغاٍ في الىٓام الخجاعي الٗالمي الجضًض مً زال٫ - 

٤ ال٣ُام بئنالخاث قاملت حؿتهضٝ ٢ُإ الخجاعة الخاعحُت  غ الخجاعة الخاعحُت ًٖ ٍَغ الٗمل ٖلى جدٍغ

٦مؤقغاث  )لىخٔ في أولى زُىاجه ْهىع مؤقغاث وهخائج ؾلبُت ، زانت ما حٗل٤ منها بالٗالم الخاعجي 

جُا م٘ الخ٣ضم في  (اإلاحزان الخجاعي  ل أن جخدؿً جضٍع ، ل٨ً هظه الىخائج لً ج٩ىن ٦ظل٪ ٖلى اإلاضي الٍُى

٤ مخُلباث الخٗامل م٘ الٗالم الخاعجي   .ٖملُاث ؤلانالح ومٗالجت مىاي٘ الازخال٫ ٞو

٦ًغوعة إلاىا٦بت الخُىعاث ٖلى الهُٗض الٗالمي هجض الجؼائغ في زال٫ مؿحرتها ٨ٖٟذ إلى جُب٤ُ - 

، بدُث  ( 1962بٗض  )الٗضًض مً ؤلانالخاث في ٢ُإ الخجاعة الخاعحُت بضءا مً ٞترة ما بٗض الاؾخ٣ال٫ 

أجبٗذ ؾُاؾت الخماًت لخجاعتها الخاعحُت إلى ٚاًت بضاًت الؿبُٗىاث أًً ٖملذ الضولت ٖلى جأمُم ججاعتها 

غ أًً أوكئذ الٗضًض مً اإلاؤؾؿاث الٗاملت في ال٣ُإ  (الاخخ٩اع )الخاعحُت  ، ونىال إلى مغخلت الخدٍغ

ٗاث  مً أحل ال٣ُام بضوع ٞاٖل في حؿهُل ؤلاحغاءاث الخانت بهظا ال٣ُإ ، ٦ما ؾيذ الٗضًض مً الدكَغ

 .وال٣ىاهحن لخىُٓم وحؿهُل خغ٦ت هظه ألازحرة 

إن اهتهاج الجؼائغ وجىحيهها هدى الا٢خهاص اإلاسُِ في الٟترة التي أ٣ٖبذ اؾخ٣اللها حٗلها حٗاوي مً - 

ويُٗاث ا٢خهاصًت نٗبت ، ٦ما حٗلها حٗمل ٖل جُب٤ُ بغامج إنالح قاملت في ا٢خهاصها وإٖخبرث في 

طاث الى٢ذ ملؼمت ألنها ٧اهذ ٖباعة ًٖ زُِ م٣ترخت مً ٢بل نىضو١ الى٣ض الضولي هٓحر ج٣ضًمه 
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ني ، وهظه ؤلاحغاءاث مً  لدؿهُالث مالُت إلى الجؼائغ أزىاء اإلاغاخل الهٗبت التي ٖاقها الا٢خهاص الَى

غ الخجاعة الخاعحُت   1.الهىضو١ ٧اهذ هاصٞت ومُٟضة جبني ؾُاؾت حضًضة مبيُت ٖلى الاهٟخاح وجدٍغ

ذ في اإلاٟاوياث مُىلت بُٛت الاهسغاٍ في اإلاى٣ُت الٗاإلاُت للخجاعة ٧ي حؿخُٟض مً -  ٦ما أن الجؼائغ قٖغ

ضم  اإلاؼاًا اإلا٣ضمت للضولت اإلاىٓمت جدذ لىاءها ، ول٨ً لهكاقت ال٣اٖضة الا٢خهاصًت في بلضها ٖو

غج٣ب أن ججني ٖىا٢ب وزُمت   .الاؾخٗضاص لهظا الاهًمام  ٍو

عي مٗخمض ٧لُا ٖلى مىخىج  جهضًغي -  ٦ظل٪ هجض أن الا٢خهاص الجؼائغي في خ٣ُ٣خه ٖباعة ًٖ ا٢خهاص َع

 مً مجمٕى  الهاصعاث % 97واخض وهى البترو٫ مً زال٫ ٢ُإ اإلادغو٢اث الظي ٌك٩ل ما وؿبت خىالي

ني للخُغ مً زال٫ جظبظب لهظه اإلاىخىج في ألاؾىا١  ؤلاحمالُت ، وهظا مً قأهه أن حٗغى الا٢خهاص الَى

ت ألازغي ٞىجضها في الٛالب جهل إلى    وهي وؿبت 3%الٗاإلاُت ، و أما ما حٗل٤ بال٣ُاٖاث الخهضًٍغ

اث م٣بىلت  يئُلت حضا م٣اعهت بما جمل٨ه الجؼائغ مً الثرواث مً قأنها أن حؿاهم هظه اليؿبت إلى مؿخٍى

 2. ومىاٞؿت ، زانت إطا ٧ان الخضًث والخىحه إلى ال٣ُإ الؼعاٖت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مظ٦غة م٣ضمت  ( 2013 – 2000 )صعاؾت خالت الجؼائغ مً الٟترة  )مل٨ُت ومان ، أزغ الخجاعة الخاعحُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي - 1

ت ، الخسهو  لىم الدؿُحر ، الكٗبت ٖلىم ججاٍع ت ٖو الؾخ٨ما٫ اإلاخُلباث قهاصة ما ؾتر  أ٧اصًمي ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ، الخجاٍع

   .23 ، م 2015 / 2014ججاعة الضولُت ، مىؾم الجامعي ، حامٗت الىاصي  
2
  .24هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م -  



  على النمو اإلقتصادي فً الجزائر اإلقتصادٌة أثر السٍاسة                   : الفصل الثانً 
 

109 
 

 خـــالصــــت الفــصـــل 

للؿُاؾت اإلاالُت صوع في الخأزحر ٖلى الىمى الا٢خهاصي والظي ًخمثل في الخُٛحر اإلاسُِ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي - 

٠ُ وجىػَ٘  لى عأؾها ؤلاؾخ٣غاع الا٢خهاصي والخْى والًغائب مً أحل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ٖو

الضزل ، وللؿُاؾت الى٣ضًت ٦ظل٪ أزغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي ،خُث ٖٝغ مٗض٫ الخطخم اعجٟاٖا زال٫ 

ىُت ، اعجٟإ ج٩لٟت الىاعصاث ، ج٩لٟت زضمت الضًىن  ؾىىاث حؿُٗىاث وطل٪ بؿبب جسٌُٟ الٗملت الَى

الخاعحُت ، وزال٫ ؾىىاث الٗكغ ألازحرة مً الضعاؾت ٖٝغ جظبظب غي اعجٟإ والاهسٟاى وطل٪ ًغح٘ 

ت في  إلى إصاعة الخ٩ىمت في مىاحهت الخطخم ، ول٣ض حؿيذ ٞترة الضعاؾت بالٗضًض مً الخدىالث الجظٍع

الا٢خهاص الجؼائغي هدى الا٢خهاص الؿى١ ، وهظا ما هخج ٖىه زل٤ بِئت ٚحر مالئمت لخد٤ُ٣ مٗضالث 

ت ٖلى الىمى الا٢خهاصي ٣ٞض قهضث إنالح ًٖ  ُما ًسو أزغ ؾُاؾت الخجاٍع الىمى الا٢خهاصي ، ٞو

غ اإلا٣ُض زم مغخلت  ت م٘ جبني ا٢خهاص الؿى١ ، و٧ان مغخلي أي بضأ بالخدٍغ ٍغ ٤ اٖخماص لؿُاؾت جدٍغ ٍَغ

م  غ الخام ، و٢ض ٖٝغ الا٢خهاص الجؼائغي همىا مؿخمغ وم٣بى٫ ٚع غ الخالي مً ال٣ُىص وأزحرا الخدٍغ الخدٍغ

ها في بٌٗ ؾىىاث إال أهه خ٤٣ ٞائٌ في اإلاحزان الخجاعي ول٨ً ًب٣ى الا٢خهاص  بٌٗ جظبظباث التي ٖٞغ

 .الهل و الخبعي  ٌٗخمض ٧لُا ٖلى ٖائضاث اإلادغو٢اث بضعحت ألاولى 
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 الخـــــــــاثمـــــة

في هره اإلارهسة خاولىا ؤن وعسض ؤزس الظُاطت الاكخصادًت والتي جخمثل طُاطت اإلاالُت ، الىلدًت - 

ً برلً الجصائس هىمىذج للدزاطت  ت على الىمى الاكخصادي آخٍس  .والخجاٍز

و لإلحابت عً ؤلاػيالُت هرا البدث جؼسكىا إلى دزاطت ؤلاػاز الىظسي للظُاطت الاكخصادًت والىمى 

 .الاكخصادي ، وهرلً واكع الظُاطاث الاكخصادًت و جدلُل ؤزسها على الىمى الاكخصادي في الجصائس 

 :وجىصلىا إلى الىخائج البدث الخالُت     - 
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 :النتـــائــج 

ًخطح لىا ؤن دوز الظُاطت اإلاالُت في الخإزير على الىمى الاكخصادي والري ٌعسف على ؤهه عبازة عً الخغير - 

،وهرا ألاخير ٌعبر عً مجمىع الظلع والخدماث التي ًخدصل عليها  (PIB)اليظبي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

اكخصاد معين خالٌ فترة شمىُت عادة ما جيىن طىت ، ًيىن مً خالٌ جخؼُؽ ؤلاهفاق الحيىمي 

والظسائب مً ؤحل جدلُم ألاهداف الاكخصادًت وعلى زؤطها الاطخلساز الاكخصادي والخىظُف وجىشَع 

الدخل ، خُث اطخخدم ؤلاهفاق العام والظسائب في ججهيز الىمى في الىاجج الىػني في ؤوكاث البؼالت 

بت وشٍادة ؤلاهفاق العام ؤو خفع  واهخفاض اإلاظخىي العام لألطعاز ، وذلً مً خالٌ جخفُع الظٍس

بت وخفع  الىاجج الىػني في خالت ازجفاع معدٌ الخطخم واهخفاض البؼالت وذلً مً خالٌ زفع الظٍس

 .ؤلاهفاق العام وفي خالت حغير ول مً ؤلاهفاق العام والظسائب في هفع الاججاه 

بت -  للظُاطت اإلاالُت ؤزس هبير في جللُل الخطخم وهرا مً خالٌ اطخخدام ؤدواتها اإلاخخلفت ، وحعخبر  الظٍس

م  إخدي الىطائل الجُدة إلالاومت الخطخم ألنها جللل مً الظُىلت الىلدًت في ؤًدي ألافساد عً ػٍس

ادة ألاطعاز ، وبما ؤن إحمالي ؤلاهفاق هى الظبب ألاولى للخطخم  م ٍش الث في دخىلهم ؤو عً ػٍس الخدٍى

فئن الخخفُع في ؤلاهفاق العمىمي ًؤدي إلى جللُل الظغىغ الخطخمُت وليي ًيىن ؤلاهفاق ذا الفعالُت 

فُخعين ؤن ًىحه في اإلالام ألاولى إلى اللؼاعاث الاكخصادًت التي ًىحد بها مىازد عاػلت ، وهرا اللؼاعاث 

التي ًيىن فيها اإلاُل إلعادة ؤلاهفاق مسجفعا وظبُا ، وكد ًددر ؤهه بالسغم مً وحىد هظاد عام فئن 

ت   .كؼاعاث معُىت مً الاكخصاد جظل كٍى

م هبذ جصاعد الدخل الىػني بغُت -  حظاهم الظُاطت اإلاالُت في جفادي عجص اإلايزان الخجازي عً ػٍس

ادة الظسائب ، هما ًمىً الاعخماد على  جخفُع حجم الىازداث ، و هرا بخخفُع الىفلاث العامت ؤو بٍص

ادة الؼلب الىلي ، الري ًؤدي  ؤطلىب الاطدُعاب خُث ًخم إجباع طُاطت مالُت جىطعُت جمىً مً ٍش

ادة في الدخل ، ؤو العمل على  ادة الصادزاث ومً زم الٍص ادة حجم ؤلاهخاج ، وبالخالي ٍش بدوزة إلى ٍش
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جخفُع اللُم ميىهاث الؼلب الىلي بئعخماد على طُاطت مالُت إهىماػُت ، والتي جؤدي إلى الخإزير على 

 .الاطتهالن والاطدثماز هرا في خالت العجص 

خم ذلً -  ؤما في خالت الفائع فُمىً الخإزير على الدخل الىػني ، مً خالٌ إجباع طُاطت اهىماػُت ، ٍو

ىخفع مظخىي الدخل هما  اث ؤلاهخاج ، وبالخالي ًخللص حجم الصادزاث ٍو م جخفُع مظخٍى عً ػٍس

ادجه ًيىن هرا مً خالٌ  ًمىً إجباع طُاطت مالُت جىطعُت ، مً ؤحل الخإزير على الؼلب الىلي بٍص

 .حشجُع ألافساد على الاطدثماز و الاطتهالن 

هىان جإزير  خلُلي للظُاطت الىلدًت على الىمى الاكخصادي ، خُث ؤن الظُاطت الىلدًت مً خالٌ - 

مخخلف ؤدواتها جلىم بالخدىم في الىخلت الىلدًت وفي معدالث الخطخم التي لها عالكت عىظُت مع الىمى 

الاكخصادي ، خُث ؤن ازجفاع معدٌ الخطخم ًخفع مً كُمت الادخاز خُث ًىحه الحجم ألاهبر مً 

الدخل الاطتهالن آلاحي ، وبالخالي اهخفاض في الاطدثماز مما ًخفع مً معدالث الىمى الاكخصادي ، 

فىىعُت جإزير الظُاطت الىلدًت على الىمى الاكخصادي هخىكف على مدي فعالُتها باعخماد على عىاصس 

مىطىعُت في ضخ الىخلت الىلدًت همساعاة حجم ؤلاهخاج الحلُلي وهرا الخدىم في معدالث جطخم 

   ًيىن له ؤزس إًجابي على معدالث الىمى مً خالٌ حشجُع الادخاز والاطدثماز %3 و % 2معلىلت ما بين 

جميزث طُاطت العسض الىلدي في الجصائس بإنها غير مظخللت عً هىع حظُير  و ػبُعت همىذج الخىمُت - 

 بداًت الخىحه هدى اكخصاد الظىق اللائم على 1990الاكخصادًت اإلاعخمدة ، وكد واهذ إصالخاث طىت 

مىً اللٌى ؤن كاهىن الىلد واللسض   كد ؤوضح الخىحيهاث في مساكبت 90/10معاًير اإلاسدودًت والسبذ ، ٍو

 .ومخابعت جؼىز عسض الىلىد بؼيل ؤفظل 

حعخمد بيظبت ؤهبر على  ( 2014 – 1990 )هرلً ؤجطح مً خالٌ الدزاطت ؤن الجصائس مً الفترة - 

الظُاطت اإلاالُت اإلادعىمت بازجفاع ؤطعاز البتروٌ لخدلُم الىمى الاكخصادي ؤما الظُاطت الىلدًت فيان 
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جإزيرها وظبي ًخمدىز في مدازبت الخطخم دون إطهام هبير في الاطدثماز ومىه على الجصائس اإلاصج بين 

 . الظُاطخين وإعؼاء دوز ؤهبر لظُاطت الىلدًت 

إن اهتهاج الجصائس  وجىحهها هدى الاكخصاد اإلاخؼؽ في الفترة التي ؤعلبذ اطخلاللها حعلتها حعاوي مً - 

 وطعُاث اكخصادًت صعبت ، هما حعلها حعمل على جؼبُم بسامج إصالح ػاملت في اكخصادها واعخبرث 

في ذاث الىكذ ملصمت ألنها واهذ عبازة عً خؼؽ ملترخت مً كبل صىدوق الىلد الدولي هظير جلدًمه 

لدظهُالث مالُت إلى الجصائس ؤزىاء اإلاساخل الصعبت التي عاػها الاكخصاد الىػني وهره ؤلاحساءاث مً 

س الخجازة الخازحُت   .الصىدوق واهذ تهدف بدبني طُاطت حدًدة مبيُت على الاهفخاح وجدٍس

وفي ظل الاهخلاٌ إلى اكخصاد الظىق ػسعذ الجصائس في مفاوطاث مؼىلت بغُت الاهخساغ في اإلاىظمت - 

العاإلاُت للخجازة وي حظخفُد مً اإلاصاًا اإلالدمت للدٌو اإلاىظمت جدذ لىاءها ولىً لهؼاػت اللاعدة 

 .الاكخصادًت في بالدها وعدم الاطخعداد لهرا الاهظمام ًسجلب ؤن ججني عىاكب وخُمت 

 مً الحجم الىلي للصادزاث جبرش الفؼل في    97%     وإن الاعخماد على صادزاث الىفؽ التي كازبذ وظبت 

جدلُم بسامج ؤلاوعاغ الاكخصادي وعدم حدًت الظُاطاث اإلاىخهجت مً كبل الحيىماث اإلاخعاكبت مىر 

 وطعف الخخؼُؽ والاطدؼساف وخالت الخخبؽ الاكخصادي في اللسازاث ، وهى ما ًظع الجصائس في 1990

عا بإي الهصاث في ألاطىاق الدولُت وغازكت في مظدىفع الىفؽ وجدذ زخمت بىزصاث  مإشق الخإزير طَس

برش ؤًظا خاحتها  مثل هرا ؤهبر تهدًد للظلم الاحخماعي للجصائس ، ٍو اللمذ والحلُب والظىس في العالم ، ٍو

 .إلى إعادة الىظس في جىحيهاث الظُاطت الاكخصادًت 

ا بالدزحت اإلاخىكعت ، إذ جبين -  وعلُه ، فئن فئن ألازس العام للظُاطت الاكخصادًت على الىمى لم ًىً كٍى

ؤن كؼاع اإلادسوكاث الشاٌ ًمثل ؤخد اإلايىهاث السئِظُت للىاجج اإلادلي الخام ، وؤن الىمى خازج اإلادسوكاث 

، وعلى زغم مً معدلت إلهام وظبُا ، بلى هاػا ، باعخبازه ميؼؼا إلى خد هبير بىاطؼت الاطدثمازاث 
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العمىمُت في مجاٌ البني الخدخُت خاصت ، وؤن مظاهمت كؼاع ؤلاهخاجي الري بعد ألاطاض ليل همى 

 .خلُلي ودائم في هرا الىمى واهذ على العمىم طعُفت 

ومىه ًبدو حلُا ؤن الظُاطت الاكخصادًت في الجصائس جخجه وال جصاٌ جخجه هدى جىَسع طُاطت اكخصادًت - 

جىطعُت واهخعاػُت ، وذلً ألنها ازجىصث بؼيل واضح على دعم الؼلب الىلي ولِع العسض الىلي ، 

خصىصا بعد الاطخمساز في الخىطع في ؤلاهفاق العام ، غير ؤن ذلً ًلابله الغُاب ػبه الخام للجهاش 

 ؤلاهخاجي اإلادلي ، مما ٌعصش مً جصاًد حجم الاطخيراد مظخلبال مع الخىاصل جىفُر البرامج 

اث كصىي كد ًصعب جدملها مظخلبال ، وذلً مع جأول اخخُاػي الصسف وجصاًد  الخماس ي لُبلغ مظخٍى

ىت في مخخلف اليؼاػاث ومع عدًد اللؼاعاث في مؼهد ٌعىد بىا إلى فترة  الخظائس التي جخدملها الخٍص

ىت فيها هي ول ش يء   .الاػتراهُت التي واهذ حظىد الاكخصاد الجصائسي ، والتي واهذ الخٍص

وبالخالي فصىاع اللساز ملصمىن باإلهخمام ؤهثر بمىطىع إعداد وجىفُر الظُاطت الاكخصادًت ، والعمل - 

ىت  على جىحيهها وفم ما ًملُه اإلاىؼم الاكخصادي ولِع على ؤطاض ما جملُه الحظاباث الشخصُت والحٍص

م غير الصائب  وغير الاكخصادًت ، ألن الىكائع ؤزبذ ؤن الظُاطت الاكخصادًت في الجصائس حظير في الؼٍس

اكخصادًا مما ًدخم مً طسوزة جصحُذ مظازها ألن هرا هى ما يهم البالد و ألافساد في اإلاظخلبل ، زغم 

ال ألن عىاكبه  م لِع بالخاػئ ، على ألاكل احخماعُا في اإلادي اللصير وهرا لً ًدوم ػٍى ؤنها حظير في ػٍس

 .          حد طلبُت و وخُمت مظخلبال على حمُع ألاصعدة 
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 :التوصيات 

ص الىمى الاكخصادي في الجصائس -  اطدىادا إلى الىخائج التي زصدهاها عبر مباخث هره اإلارهسة ، مً ؤحل حعٍص

 : ، ًمىً ؤن جلدم الخىصُاث الخالُت 

س الظُاطت اإلاالُت في الجصائس ليي حعىع خاحاث الىمى الاكخصادي ، وفي هرا العدد ، وخظب -  جؼٍى

ادة حجم ؤلاهفاق الاطدثمازي ، إلاا هرا ؤلاهفاق مً دوز  الىخائج اإلاعسوطت في مظمىن اإلارهسة هىص ي بٍص

ص  الىمى واطخدامت   .بازش في جدظين ؤداء اللؼاع ؤلاهخاجي ، وحعٍص

س ، -  اث هرا الخؼٍى بُت بما ًيسجم مع ؤهداف الىمى الاكخصادي ، ومً ؤولٍى س الظُاطت الظٍس جؼٍى

بي على  د مً العدالت في جىشَع العبث الظٍس بي بما ًخماش ى مع جدلُم مٍص حعدًل معدٌ العبث الظٍس

ين   .اإلايلفين الؼبُعُين والاعخباٍز

ت إلايافدت التهسب ووؼس -  بي مً خالٌ جىفير إزادة طُاطُت كٍى ادة فعالُت ميافدت التهسب الظٍس طسوزة ٍش

بي   .الىعي الظٍس

س ول مً الظىكين الىلدي واإلاالي -  طسوزة اطخىماٌ إصالح اإلاىظىمت اإلاصسفُت واإلاالُت وهرا مخابعت جؼٍى

 .بىصفهم ؤخد ؤهم زوائص جؼبُم طُاطت هلدًت فاعلت 

العمل على دعم اللؼاعاث ؤلاطتراجُجُت خازج اإلادسوكاث مً خالٌ اطخخدام ألادواث الاهخلالُت - 

 .للظُاطت الىلدًت 

طسوزة الخيظُم بين الظُاطخين الىلدًت واإلاالُت وؤن ًيىن هرا الاوسجام عامال ًدلم الاطخلساز - 

دفع باججاه جدلُم ؤعلى معدالث همى اكخصادي ، على ؤن ًدعم ذلً جيظُم الظُاطت  الىلدي واإلاالي ٍو

بُت مع العالم الخازجي   .الظٍس

ع الصادزاث في الجصائس  ، وذلً لخجىب جربرب ؤطعاز طىق البتروٌ -   .طسوزة جىَى
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طسوزة الاهخمام ؤهثر بعملُاث ؤلاصالح ومعالجت مىاطع الاخخالٌ وفم مخؼلباث الخعامل مع العالم - 

 .الخازجي 

ادة معدٌ الىمى اللؼاعي في الجصائس لُيىن ؤهبر مً معدٌ الىمى الىلي لُيىن -  طسوزة الاهخمام ؤهثر بٍص

 .هرا اللؼاع مدسن للخىمُت الاكخصادًت 

ت تهدف لخىىع مصادز  الدخل في الجصائس ، ومً -  اجخاذ وافت ؤلاحساءاث ، وجبني طُاطاث اكخصادًت وإداٍز

س هُيل الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ، بما ًخدم ؤهداف الىمى الاكخصادي ،  ع الاكخصاد وجؼٍى ؤهم ؤدواث جىَى

ت ألاخسي والخدماث والفالخت وكؼاع الظُاخت  لُت واللؼاعاث الحٍُى الترهيز على كؼاع الصىاعت الخدٍى

 إلخ         ..............
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 :أفاق الدراسة 

ًمىىىا ان هلٌى بان هره الدزاطت ماهي الا مداولت لها بعع الىلائص هما حعخبر بمثابت مداولت ؤخسي 

لفخذ اإلاجاٌ لبدىر و دزاطاث اخسي خٌى هرا اإلاىطىع الري ًبلى مجاله واطع للدزاطت و الخعمم في 

البدث و في هرا الصدد ًمىىىا ؤن هلترح بعع اإلاىاطُع التي جبيذ لىا مً خالٌ هرا البدث انها ًمىً 

 : ان جيىن بداًت إلاىاطُع ؤخسي حدًسة بالدزاطت و الاهخمام هرهس منها 

ت و الخؼبُلاث ؟ و هل جىجح ؟ _   هُف جيىن الظُاطت الخجازة الدولُت بين الىظٍس

 . طبل جفعُل الظُاطت اإلاالُت لخدلُم الىمى الاكخصادي _ 

بي و ؤزسها على الىمى الاكخصادي في الجصائس _   .طُاطاث الخدفيز الظٍس
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 قــائمـــــــــــــة املــراجـــــــع 

: املراجع باللغة العربية :أوال 

 : الكتب

ذ مصطفى ، ظمير مدمذ العُذ خعين ، العُاظاث الىلذًت والبعذ الذولي للُوسو ، (1  أخمذ فٍش

ت ،   . 2000مؤظعت شباب الجامعت ، ؤلاظىىذٍس

ت ومىاهج العُاظت الاكخصادًت  )أظامت بشير الذباغ ، البطالت والخضخم ( 2 ، ألاهلُت ،  (اإلالوالث الىظٍش

 . 2007، عمان ،  (1)طبعت 

 . 2007،  (1)أخمذ ألاشلش ، الاكخصاد الىلي ، داس الثلافت لليشش والخوصَع ، عمان ، ألاسدن ، الطبعت ( 3

ت الاكخصادًت اليلُت ، الذاس الجامعُت ، مصش ، ( 4  . 2002أخمذ سمظان وعمت هللا وآخشون ، الىظٍش

، عمان ألاسدن ، (1)أشواق بً كذوس ، جطوس الىظام اإلاالي والىمو الاكخصادي ، داس الشاًت ، طبعت ( 5

20013 . 

اث والعُاظاث الىلذًت ، طبعت ( 6 ، دًون اإلاطبوعاث  (1)بلعضوص بً علي ، مداطشاث في الىظٍش

 . 2006الجامعُت ، الجضائش ، 

دساظت جطبُلُت  )ولُذ عبذ الحمُذ عاًب ، آلازاس  الاكخصادًت اليلُت لعُاظت ؤلاهفاق العمومي ( 7

ت ، الطبعت   . 2010، لبىان ،  (1)كُاظُت لىمارج الخىمُت الاكخصادًت ، مىخبت خعً العصٍش

لحلو موس ى بوخاسي ، ظُاظت الصشف ألاحىبي وعالكتها بالعُاظت الىلذًت ، دساظت جدلُلُت لآلزاس ( 8

ت للطباعت واليشش  (1)الاكخصادًت لعُاظت ظعش الصشف ألاحىبي ، الطبعت  ، مىخبت خعين العصٍش

 . 2010والخوصَع ، بيروث ، لبىان ، 

مدمود خعً الوادي ، جىظُم ؤلاداسة اإلاالُت مً أحل جششُذ ؤلاهفاق الحيومي وميافدت الفعاد ، داس ( 9

 . 2010، عمان ، (1)صفاء لليشش ، الطبعت 
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 )مدمذ طُف هللا أللاصشي ، دوس العُاظت الىلذًت في الاظخلشاس الاكخصادي والخىمُت الاكخصادًت ( 10

ت جدلُلُت ، كُاظُت   . 2012، ػُذاء  لليشش  والخوصَع ، ألاسدن ،  (هظٍش

اث وظُاظاث الخجاسة الذولُت ، بذون داس وشش  ، ( 11  . 2010مدمذ صفوث كابل ، هظٍش

 . 1998، بيروث   (1)موس ى إبشاهُم ، العُاظت الاكخصادًت والذولت الحذًثت ، داس اإلانهل ، طبعت ( 12

ت   (مع جطبُلاث  )مدمذ فوصي أو الععود ، ملذمت في الاكخصاد الىلي ( 13 ، الذاس الجامعُت ، ؤلاظىىذٍس

 .  2004، مصش ، 

اطُت للخخطُط والخىمُت (14  مدمذ مذخذ مصطفي ، ظمش  عبذ الظاهش أخمذ ، الىمارج الٍش

   . 1999الاكخصادًت ، مىخبت ومطبعت ؤلاشعاع الفىُت ، مصش ، 

 2006،  (1) مشوسب إبشاهُم ، إشيالُت الخىمُت في العالم الثالث ، داس اإلانهل اللبىاوي ، لبىان ، طبعت (16

 .

اتها ، ظُاظتها ، الذاس الجامعت ، ( 17 ض عجمُت ، الخىمُت الاكخصادًت مفهومها ، هظٍش مدمذ عبذ العٍض

ت ،   . 2003ؤلاظىىذٍس

مدمود علي الششكاوي ، الىمو الاكخصادي وجدذًاث الواكع ، داس ػُذاء لليشش والخوصَع ، الطبعت ( 18

 .  2016، عمان ،  (1)

اث وموطوعاث وهلاشاث ، داس وائل ، ألاسدن ( 19 ش ي ، الخىمُت الاكخصادًت ، هظٍش . مذخذ اللَش

ظامي عفُفي خاجم ، الاججاهاث الحذًثت في الاكخصاد الذولي والخجاسة الذولُت ، الجضء ألاول ، الذاس ( 20

ت اللبىاهُت ، اللاهشة ،   . 2005اإلاصٍش

ظُذ عطُت عبذ الواخذ ، دوس العُاظت اإلاالُت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت الخوصَع العادل ( 21

 . 1993للذخول ، الخىمُت الاحخماعُت ، داس النهظت العشبُت ، مصش ، 

بش ، الاكخصاد الىلي ، داس العلوم لليشش ، عىابت ، (22   .  2007 ظعُذ بٍش
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عبذ اإلاجُذ كذي ، مذخل إلى العُاظاث الاكخصادًت اليلُت ، دساظت جدلُلُت جلُُمُت دًوان ( 23

 . 2003اإلاطبوعاث الجامعُت ، الجضائش 

 . 1997عبذ اإلاطلب عبذ اإلاجُذ ، العُاظاث الاكخصادًت ، مىخبت صهشاء الششف ، اللاهشة ( 24

، دًوان للمطبوعاث الجامعُت ،  (الاكخصاد الىلي  )عمش الصخشي ، الخدلُل الاكخصادي الىلي ( 25

 . 2008، الجضائش ،  (6)الطبعت 

عمش  ومحي الذًً ، عبذ الشخمً ٌعشى ، مبادئ علم الاكخصاد ، داس النهظت العشبُت ، بيروث ، ( 26

 . 1974لبىان ، 

اث الىمو والخىمُت الاكخصادًت ، ( 27 علبت عبذ الحمُذ بخاسي ، الخىمُت والخخطُط الاكخصادي ، هظٍش

( . 1)الجضء 

،  (1)فوصي عبذ اإلاىعم وآخشون ، اإلاالُت العامت والعُاظت اإلاالُت ، جوصَع ميشوساث اإلاعاسف ، طبعت ( 28

ت ، مصش ،   . 1969ؤلاظىىذٍس

 . 2005صالح مفخاح ، الىلود والعُاظت الىلذًت ، داس الفجش لليشش والخوصَع ، مصش ، ( 29

صالحي صالح ، اإلاىهج الخىموي البذًل في الاكخصاد ؤلاصالحي ، داس الفجش لليشش والخوصَع ، طبعت ( 30

 . 2006، اللاهشة ، (1)

ت الاكخصادًت ( 31 دًوان اإلاطبوعاث  (الخدلُل الاكخصادي الىلي  )طُاء مجُذ اإلاوظوي ، الىظٍش

 . 2005،  (3)الجامعُت ، الجضائش ، طبعت 

:  ألاطروحات واملذكرات 

 )أخمذ هصير ، آزش العُاظاث الاكخصادًت اليلُت على الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش  في الجضائش خالل فترة ( 1

، أطشوخت ملذمت لىُل شهادة دهخوساه علوم في العلوم الاكخصادًت ، حامعت الجضائش  ( 2012 – 1990

 ( . 2014 – 2013) ، موظم الجامعي  (3)
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ان ساطُت ، دساظت كُاظُت واكخصادًت للعالكت بين ظعش الصشف ، معذل الفائذة والخضخم في ( 2 بً ٍص

الجضائش ، أطشوخت ملذمت لىُل شهادة دهخوساه ، جخصص كُاط الاكخصادي ، كعم العلوم الاكخصادًت 

 . 2010 – 2009، اإلاوظم الجامعي  (3)، حامعت الجضائش 

ت ، سظالت ماحعخير في العلوم ( 3 بىاوي فخُدت ، العُاظت الىلذًت والىمو الاكخصادي ، دساظت هظٍش

  2009 – 2008الاكخصادًت ، جخصص اكخصادًاث اإلاالُت والبىون ، حامعت بومشداط ، الجضائش ، دفعت 

هُذاوي ظُذي أخمذ ، أزش الىمو الاكخصادي على عذالت جوصَع الذخل في الجضائش ملاسهت بالذول ( 4

العشبُت ، دساظت جدلُلُت وكُاظُت ، أطشوخت دهخوساه في العلوم الاكخصادًت ، حامعت أبي بللاًذ ، 

 . 2013 ، 2012جلمعان ، العىت الجامعت 

 – 1970 )إلاوحي مدمذ ، للبطالت والىمو  الاكخصادي في الجضائش ، دساظت كُاظُت واكخصادًت للفترة ( 5

، مزهشة ملذمت طمً مخطلباث هُل شهادة اإلااحعخير  في العلوم الاكخصادًت ، حامعت الجضائش ،  ( 2007

 . 2007 – 2006موظم الجامعي 

ت ، ( 6 ض عجمُت ، الخىمُت الاكخصادًت ، ؤلاظىىذٍس   هلال عً الطالب بً صوشت 2003مدمود عبذ العٍض

ت والىمو الاكخصادي ، ماحعخير إداسة ألاعمال ، حامعت الجضائش ،  اض ، البدث الخىمُت البشٍش  . 2005ٍس

 إلى 2000دساظت خالت الجضائش مً الفترة  )ملىُت ومان ، أزش الخجاسة الخاسحُت على الىمو الاكخصادي ( 7

ت  ( 2013 ، مزهشة ملذمت الظخىمال اإلاخطلباث اإلااحعخير أوادًمي ،ولُت العلوم الاكخصادًت ، الخجاٍس

ت ، جخصص ججاسة الولُت ، حامعت الوادي ، اإلاوظم الجامعي   2014وعلوم الدعُير ، الشعبت علوم ججاٍس

 /2015 . 

ت ، مزهشة لىُل شهادة اإلااحعخير في ( 8 هاوي فخُدت ، العُاظت الىلذًت والىمو الاكخصادي ، دساظت هظٍش

 . 2009 ، 2008العلوم الاكخصادًت ، حامعت اخمذ بوكشة ، بومشداط ، اإلاوظم الجامعي 
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هلال  ( 2004 – 1970 )عماد الذًً أخمذ اإلاصبذ ، مدذداث الىمو الاكخصادي في ظوسٍا خالل الفترة ( 9

م كشوف ، أزش  العُاظاث الاكخصادًت على الىمو الاكخصادي في الجضائش   – 1999)عً الطالب مدمذ هٍش

، أطشوخت ملذمت لىُل شهادة دهخوساه علوم في العلوم الاكخصادًت الشعبت جدلُل اكخصادي ،   ( 2014

 . 2015 / 2014حامعت الحاج لخظش باجىت ، اإلاوظم الجامعي 

عبذ الحىُم ظعُج ، الىاجج الوطني والىمو الاكخصادي ، دساظت الاكخصاد ، كُاظُت للىمو ، سظالت ( 10

( 1999 – 1974 )ملذمت طمً مخطلباث هُل شهادة اإلااحعخير في العلوم الاكخصادًت ، خالت الجضائش 

 . 2002 – 2001حامعت الجضائش ، جخصص اكخصاد كُاس ي ، اإلاوظم الجامعي 

ت ؤلاكلُمُت و الذولُت ( 11 ت في جفعُل الاجفاكُاث الخجاٍس دساظت  )فيروص ظلطاوي ، دوس العُاظاث الخجاٍس

، مزهشة لىُل شهادة ماحعخير ، جخصص اكخصاد دولي  (خالت الجضائش و أجفاق الششاهت ألاوسو  مخوظطُت 

 . 2013 ، 2012، كعم العلوم الاكخصادًت ، حامعت مدمذ خُظش ، بعىشة ، الجضائش ، اإلاوظم الجامعي 

ت خذًثت لذساظاث الخىمُت الاكخصادًت ، الذاخلت في ملخلى الوطني ( 12 صلُدت ملاوس ي ، ملاسباث هظٍش

خول الاكخصاد الجضائشي ، كشاءاث خذًثت في الخىمُت ، حامعت خاج لخظش ، باجىت ، اإلاوظم الجامعي 

2009 – 2010 . 

: املجالت - 

الذاوي الشُخ ، ؤلاصالخاث الاكخصادًت في الجضائش وإشيالُت البدث عً هفاءة اإلاؤظعاث العامت ، ( 1

 . 2009 ، العذد الثاوي ، 25مجلت حامعت دمشم الاكخصادًت واللاهوهُت ، اإلاجلذ 

ل بهاء الذًً ، دوس العُاظاث اإلاالُت والىلذًت طمً همورج   ( M – F)1مجلت أبدار اكخصادًت   طٍو

ت ، حامعت باجىت ، الجضائش ، العذد   . 2012 ، حوان 11إداٍس
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