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 ىتٍل توفمٍح.أ
 اهسؽائؼ -سبيًج اهفوف

خِغف ُػٍ اهغؼاؿج إهٓ إسؼاء خلٖٖى فبيل هؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ اهينتلةج  : الهمخض
يةغْ ٌسبضِةب فةٕ     فٕ اهسؽائؼ يٌػ تغاٖج اهًلغ األّل يً اهلؼً اهضبهٕ يً نؼٖق خضغٖغ

خضلٖق أُغافِب اهؼئٖؿٖج اهيخيذوج فٕ ؼفى يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ ّخعفٖل يؿخّٖبح اهتنبهج 
 :ّػهم تبهخنؼق هويضبّؼ اهخبهٖج 

 .غّافى ّهؼّف خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ -

 .يميًّ ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ  ّأُغافِب -

 .يوٓ اهٌيّ االكخكبغٔ ّاهتنبهجاٗذبؼ اهيخؼختج يً خٌفٖػ ُػٍ اهؿٖبؿج  -

 .اهٌخبئز ّاهخّكٖبح -
Résumé :Selon plusieurs experts et chercheurs économiques, l’Algérie est entrain de 

suivre une nouvelle politique économique d’inspiration keynésienne que l’on peut 

appelée  « la politique de la relance économique », l’objectif de cette dernière est de 

stimuler le taux de croissance économique  par l’augmentation des dépenses 

publiques , cette politique est mise en œuvre par l’application des trois programmes 
de développement  économique , L’objectif de Cette étude  est  d’évaluer  cette 

politique  a travers l’analyse des effets  sur la croissance  économique et le chômage  

 :هلدهج
إً اهيخختى هألّمبو االكخكبغٖج اهخٕ خفِغُب اهسؽائؼ يٌػ تغاٖج اهًلغ األّل يً اهلؼً 
اهضبهٕ ٖغؼم أً اهتالغ تكغغ عّل خسؼتج خٌيّٖج سغٖغث اخمضح يًبهيِب يً عالل فؼّو 
اهضنّيج فٕ خٌفٖػ ؿٖبؿج اكخكبغٖج سغٖغث خعخوف يً خوم اهخٕ نتلح ؿبتلب، ُػٍ اهؿٖبؿج 

ؿيٖخِب تؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ػاح اهخّسَ اهنٌٖؽٔ خِغف أؿبؿب إهٓ ؼفى اهخٕ ٖينً خ
يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ يً نؼٖق ؽٖبغث ضسى اإلٌفبق اهضنّيٕ االؿخذيبؼٔ،ّكغ خى خسؿٖغ 

 ُػٍ اهؿٖبؿج يً عالل خٌفٖػ ذالذج تؼايز خٌيّٖج
عكق  "1002-1002"تؼٌبيز غيى اإلًٌبـ االكخكبغٔ اهينتق فٕ اهفخؼث : اهتؼٌبيز األّل

 .يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ 5يوٖبؼ غٌٖبؼ سؽائؼٔ أٔ ضّاهٕ  313هَ يتوغ 
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-1003"اهتؼٌبيز اهخنيٖوٕ هغيى اهٌيّ االكخكبغٔ ٌفػ فٕ اهفخؼث : اهتؼٌبيز اهذبٌٕ
 .يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ 230عكق هَ يتوغ ٖفّق "1007

أمعى تؼٌبيز خٌئّ ٖنتق فٕ ًٖغ "  1022-1020"اهتؼٌبيز اهعيبؿٕ : أيب اهتؼٌبيز اهذبهد 
 يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ 164اهسؽائؼ يٌػ االؿخلالل  تيتوغ ٖكل 

ّتبهٌهؼ همعبيج اهيتبهغ اهيؼكّغث ّضسى األُغاف اهيخّعٓ اهّكّل إهِٖب يً عالل خٌفٖػ 
ُػٍ اهؿٖبؿج نبً التغ يً خضغٖغ اٗذبؼ األّهٖج اهيخؼختج يً خٌفٖػُب يوٓ االكخكبغ اهّنٌٕ 

تغٖج اهّكّف يوٓ يؽاٖبُب  "1020-1000"سؼاء غؼاؿج خلٖٖيَٖ هِب فٕ اهفخؼث يً نؼٖق إ
ّخضغٖغ اهٌلبئق اهخٕ يٖؽخِب يً اسل خسٌتِب يؿخلتال يويب أً اهضنّيج خٌّٔ االؿخيؼاؼ فٕ 
خٌفٖػ ُػٍ اهؿٖبؿج تبهٌهؼ هوّمى اهيبهٕ اهيؼٖص اهخٕ خًؼفَ اهسؽائؼ ٌخٖسج االؼخفبو اهيؿخيؼ 

 .ح فٕ أؿًبؼ اهيضؼّكب
 :إً خلٖٖيٌٖب هؿٖبؿج اإلًٌبـ اإلكخكبغٔ ؿٖخى يً عالل  غؼاؿج اهيضبّؼ اهخبهٖج 

 .غّافى ّهؼّف خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ -

 .يميًّ ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ  ّأُغافِب -

 .اٗذبؼ اهيخؼختج يً خٌفٖػ ُػٍ اهؿٖبؿج يوٓ اهٌيّ اإلكخكبغٔ ّاهتنبهج -

 .اهٌخبئز ّاهخّكٖبح -
 .دوافغ  وظروف خطتٍق سٍبسج اإلىؼبش اإلكخطبدً: أوال

 :دوافغ خطتٍق سٍبسج اإلىؼبش اإلكخطبدً( 1
ؿٌخنؼق فٖيب ٖوٕ إهٓ ُػٍ اهغّافى أّ األؿتبة غًّ األعػ تًًٖ االيختبؼ نتًٖج ُػٍ   

 .تبهٌهؼ هوخغاعل اهضبكل تٌِٖب جأّ اسخيبيٖ جاهغّافى ؿّاء نبٌح اكخكبغٖ
أذؼح األؽيج االكخكبغٖج اهخٕ فِغخِب اهسؽائؼ اتخغاء  :و االكخطبدًضؼف هؼدل الىه (1-1

يوٓ يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ اهخٕ ؿسوح ٌؿة ٌيّ يخغٌٖج إػ توغ يخّؿن  2764يً ؿٌج 
ّ ُّ يب ضػا  1%  0,5"2772 – 2765" يًغل ٌيّ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ عالل اهفخؼث

ٖج تيؿبيغث كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ، ّفٖيب ٖوٕ تبهضنّيج إهٓ خنتٖق تؼايز ّ ؿٖبؿبح إكالض
 ". 1000-2771"سغّل ّٖمص يؤفؼاح اهٌيّ االكخكبغٔ فٕ اهسؽائؼ عالل 
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خطور الىبخح الهحمٌ اإلخهبلٌ اإلسهٌ و خطور ىطٍة الفرد هىه (: 11)خدول  ركن 
 ". 0111 - 1771 "خالل الفخرث

 
 

Source: Ministère des Finances, Les Indicateurs de L'économie Algérienne. 

2010.-04-. Le:15algeria.org-www.financeT 
 :ٖينٌٌب أً ٌيٖؽ تًٖ ذالد فخؼاح( 02)يً عالل إناليٌب يوٓ يؤفؼاح اهسغّل ؼكى 

سيبهٕ هيًغالح أُى يب يٖؽُب خؿسٖل اهٌبخز اهيضوٕ اإل ": 1772 – 1771: "الفخرث األولي -
ّ ُّ يب ًٌٖٕ اؿخيؼاؼ خأذؼ اإلكخكبغ  % 2,2 –ٌيّ ؿوتٖج توغ يخّؿنِب عالل  ٌفؾ اهفخؼث 

ؼغى اإلكالضبح اهسؽئٖج اهخٕ نتلح  2764اهّنٌٕ تبألؽيج اهخٕ فِغُب اتخغاء يً ؿٌج 
نيب أً ٌكٖة اهفؼغ يً اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ يب فخئ ".  2771 – 2766"عالل اهفخؼث 

 2321إهٓ  2771غّالؼ أيؼٖنٕ هوفؼغ ؿٌج  2634ل يً ؿٌج ألعؼْ إػ اٌخلل يً ؿٌج ٌٖعف
 %. 24,72:، تٌؿتج اٌعفبل كغؼُب 2772غّالؼ أيؼٖنٕ هوفؼغ ؿٌج 

ضبّهح اهضنّيج عالل ُػٍ اهفخؼث يًبهسج األؽيج  ": 1776 – 1773:" الفخرث الثبىٍج -
" تؼٌبيز اهخًغٖل اهِٖنوٕ" ج سغٖغاالكخكبغٖج يً عالل خٌفٖػ تؼٌبيز إكالضبح اكخكبغٖ

تيؿبيغث كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ ُغف أؿبؿب إهٓ إيبغث اهخّاؽً هإلكخكبغ اهّنٌٕ يً عالل 
خضلٖق يًغالح ٌيّ يّستج ّ يؼخفًج تبهخّاؽٔ يى خلوٖق ضسى اهخغعل اهضنّيٕ فٕ اهٌفبن 

اهٌيّ ، ّخفسٖى اهلنبو اهعبق يوٓ اهيؿبُيج اهفًبهج فٕ ؼفى يًغالح ٔاالكخكبغ
 . ٔاالكخكبغ

، ّ  % 1,4+ : إً أُى يب يٖؽ ُػٍ اهفخؼث خؿسٖل يًغالح ٌيّ اٖسبتٖج ّكل يخّؿنِب إهٓ 
إال أً  % 3,2ّكل إهٓ ػ، إ2764اهؿٌج اهخٕ ضلق فِٖب أيوٓ يًغل هَ يٌػ ؿٌج  2776خًغ ؿٌج 

http://www.finance-algeria.org/
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ضٖد كغؼ  % 3,2ٌكٖة اهفؼغ يً اهٌبخز اهيضوٕ ؿسل عالل ٌفؾ اهؿٌج اٌعفبمب تٌؿتج 
، ّ ُّ 2775غّالؼ أيؼٖنٕ هوفؼغ ؿٌج  2436غّالؼ أيؼٖنٕ هوفؼغ تًغيب نبً كغ توغ  2411:تة

 .يب ٖغل يوٓ أً يًغالح اهٌيّ اهيضللج هى خنً نبفٖج هؽٖبغث اهغعل اهفؼغٔ
أُى يب يٖؽ ُػٍ اهفخؼث أً يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ  " :0111- 1777: "الفخرث الثبلثج

ب كّؼٌح تبهفخؼث اهؿبتلج إػ كغؼ يخّؿن ٌيّ اهٌبخز اهيضوٕ اهيضللج يؼفح خؼاسًب إػا ي
يً يخّؿن اهٌيّ اهيؿسل عالل اهفخؼث  % 0,6:تة ب، ُّّ يب يذل اٌعفبم % 1,6اإلسيبهٕ 

اهؿبتلج، ّ ػهم ؼغى خضؿً اهيؤفؼاح االكخكبغٖج اهنوٖج ٌخٖسج اؼخفبو أؿًبؼ اهيضؼّكبح، 
ّ  1000غّالؼ أيؼٖنٕ عالل ؿٌج  16,3 إػ ّكل يخّؿن ؿًؼ تؼيٖل اهٌفن اهسؽائؼٔ إهٓ

، ّهخّمٖص أؿتبة مًف يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ 2772ُّ أيوٓ ؿًؼ ٖتوغَ يٌػ ؿٌج 
عالل ٌفؾ اهفخؼث هغٌٖب اهسغّل اهخبهٕ اهػٔ ٖتًٖ اهخّؽٖى هلنبيٕ هوٌبخز اهيضوٕ اهعبى عالل 

 :ٌفؾ اهفخؼث

: الوحدث". 0111-1777"ل الفخرث الخوزٍغ اللطبػٌ لهؼدل ىهو الىبخح خال(:10)خدول ركن 
) %( 

 
 .1001اهغّٖاً اهّنٌٕ هإلضكبئٖبح، : اهيكغؼ               

ٖتًٖ هٌب اهسغّل أيالٍ أً كنبو اهيضؼّكبح ًٖغ اهلنبو اهّضٖغ اهػٔ ضلق ٌؿتج ٌيّ فبكح 
أؿًبؼ اهيضؼّكبح عالل ُػٍ  ونيخّؿن عالل ٌفؾ اهفخؼث ّ ًٖؽْ ػهم إهٓ اؼخفب%  3

يب أً كنبيٕ األفغبل اهًيّيٖج ّ اهعغيبح ضخٓ ّ إً ؿسال يًغالح ٌيّ يّستج اهفخؼث ن
إال أً ػهم هى ٖنً نبفٕ هغيى اهٌيّ ، % 111,ّ%  13,1: توغ يخّؿنِب يوٓ اهخّاهٕ
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: االكخكبغٔ، أيب كنبيٕ اهفالضج ّ اهكٌبيج فلغ ؿسال ٌؿة ٌيّ يخّؿنج ؿبهتج كغؼخب تة 
 :ّ ًّٖغ ػهم إهٓ يوٓ اهخّاهٕ %  2,35 -ّ%  2,23 -

 .اؼختبن أغاء اهلنبو اهفالضٕ تبهًّايل اهيٌبعٖج اهؿبئغث عالل خوم اهفخؼث -
األؽيج اهِٖنوٖج ّ اهيبهٖج اهخٕ ًٖبٌٕ يٌِب اهلنبو اهكٌبيٕ اهًيّيٕ ّ ُّ يب أذؼ ؿوتب  -

يوٓ يًغل اؿخعغاى اهنبكبح اإلٌخبسٖج فٕ ُػا اهلنبو اهػٔ يب فخئ ٌٖعفل يً ؿٌج ألعؼْ 
 :ُّ يتًٖ فٕ اهسغّل اهيّاهٕ نيب

 ". 1777 – 1773"خطور هؼدل اسخخدان الطبكبح اإلىخبخٍج (: 11)خدول  ركن 
 : )% (الوحدث

 
 

ضبهج "أضيًٖ ففٖؼ ، اإلكالضبح االكخكبغٖج ّ آذبؼُب يوٓ اهتنبهج ّ اهخفغٖل: اهيكغؼ
 .100:، ق1002سبيًج اهسؽائؼ، .و.، ؼؿبهج يبسؿخٖؼ م"اهسؽائؼ

ٖينً اهلّل أً مًف يًغالح اهٌيّ االكخكبغٖج اهيؿسوج اهيكضّتج ييب ؿتق   
تبٌعفبل يًغل اؿخعغاى اهيّاؼغ ّ اهنبكبح اهيخبضج هوسِبؽ اإلٌخبسٕ أغْ إهٓ اكخٌبو 
اهضنّيج تمؼّؼث خنتٖق تؼٌبيز هغيى اهٌيّ االكخكبغٔ يً عالل ؼفى ٌؿتج اإلٌفبق 

وٕ ّ يً ذى ؼفى نبكج اهخفغٖل اهيخبضج اهضنّيٕ اهيّسَ هالؿخذيبؼ تغٖج ؼفى اهنوة اهغاع
 .هوسِبؽ اإلٌخبسٕ ّاهخٕ خؤغٔ إهٓ ؼفى يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ 

 :إرخفبع هؼدل التطبلج ( 2-1
خًغ يفنوج اهتنبهج يً تًٖ أعنؼ ّ أيلغ اهيفبنل اهخٕ خًبٌٕ يٌِب اهسؽائؼ تبهٌهؼ هيب 

يخًبكتج يٌػ اإلؿخلالل ّ إهٓ عوفخَ يً أذبؼ إكخكبغٖج ّ إسخيبيج، هػا ضبّهح اهضنّيبح اه
غبٖج ّٖيٌب اهضبهٕ يضبؼتج ُػٍ اههبُؼث يً نؼٖق خٌفٖػ تؼايز ّ ؿٖبؿبح اعخوفح تبعخالف 

 اههؼّف اإلكخكبغٖج،
 ": 1000-2763"ٖتًٖ اهسغّل اهيّاهٕ خنّؼ يًغل اهتنبهج عالل اهفخؼث 
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 ". 0111 – 1763" خطور هؼدل التطبلج خالل الفخرث( 12)خدول  ركن 
 : )% (حدثالو

 
 ( .ONS)اهغّٖاً اهّنٌٕ هإلضكبء " :2767 -2763:" اهيكغؼ

أضيًٖ ففٖؼ ، اإلكالضبح االكخكبغٖج ّ آذبؼُب يوٓ اهتنبهج ّ " :  2770-1000" 
 .103:، يؼسى ؿبتق، ق"ضبهج اهسؽائؼ" اهخفغٖل

 :ٖهِؼ يً اهسغّل أيالٍ أً
، إػ 2764خٕ يؼفخِب اهسؽائؼ ؿٌج إؼخفبو ٌؿتج اهتنبهج خؽايً يى األؽيج االكخكبغٖج اه -

 اؼخفى اهيًغل يً 
ٌلنج يئّٖج ذى يؼفح ُػٍ  22,5كغؼُبأٔ تؽٖبغث  2765ؿٌج  % 12,2إهٓ  2763ؿٌج  % 7,5

 2770، ّإتخغاء يً ؿٌج  % 26,2ضٖد ّكل اهيًغل إهٓ   2767اهٌؿتج خؼاسًب نفٖفب ؿٌج 
ضٖد  2744يًغل هِب يٌػ ؿٌج فِغح ٌؿتج اهتنبهج خنّؼا يٌخهيب إهٓ أً ّكوح إهٓ أيوٓ 

 . 1000ؿٌج  % 17,6ّكوح إهٓ 
نل ػهم ًٌٖٕ أً أؿتبة اهتنبهج فٕ اهسؽائؼ خؼسى هًغث يّايل يخغاعوج ، فتبإلمبفج إهٓ 

فٕ ؼفى يًغالح اهتنبهج يً  2764يبيل اهٌيّ اهغٖيغؼافٕ ، ؿبُيح األؽيج االكخكبغٖج هؿٌج 
نيب أً .2764ؿخذيبؼاح اهًيّيٖج يٌػ ؿٌج عالل مًف ٌؿتج اهٌيّ االكخكبغٔ ّ خّكف اإل

يٌكة فغل  53000: هى ٖخًغ"  2767 – 2763"يغغ يٌبكة اهفغل اهيّفؼث عالل اهفخؼث 
 -2760" يٌكة فغل عالل اهفخؼث 220000نيخّؿن ؿٌّٔ عالل اهفخؼث تًغيب نبً كغ توغ 

2762 ."2 

خٕ خغييح تخنتٖق ّاه 2767يً ؿٌج  ءإً اإلكالضبح االكخكبغٖج اهخٕ نتلح اتخغا -
ؿبُيح فٕ ؼفى يًغل اهتنبهج يً "  2776 – 2772" تؼٌبيز اهخًغٖل اهِٖنوٕ عالل اهفخؼث

عالل إسؼاءاح خؿؼٖص ييبل اهيؤؿؿبح اهًيّيٖج االكخكبغٖج اهخٕ يبٌح يً ضبهج يسؽ 
يبيل   100000": 2774 –2772"ُٖنوٕ ّيبهٕ ،إػ توغ يغغ اهًيبل اهيؿؼضًٖ عالل اهفخؼث 
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بى اهيسوؾ اهّنٌٕ اإلكخكبغٔ ّ اإلسخيبيٕ ّ ؼغى اإلسؼاءاح اهخٕ اخعػخِب ضؿة أؼك
اهغّهج عالل ٌفؾ اهفخؼث فٕ يضبّهج يٌِب هوخلوٖق يً ضسى اهتنبهج يً عالل إٌفبء ُٖئبح ّ 
كٌبغٖق عبكج تغيى اهخفغٖل، نبهّنبهج اهّنٌٖج هغيى خفغٖل اهفتبة اهخٕ أٌفأح عكٖكب 

ؿؿبح يخّؿنج ّ كغٖؼث ، ّ اهكٌغّق اهّنٌٕ هوخأيًٖ هغيى اهفتبة يً أسل إٌفبء يؤ
يوٓ اهتنبهج اهػٔ ؿبُى فٕ يٌص خًّٖمبح هوًيبل اهيؿؼضًٖ تبإلمبفج إهٓ إيبغث خأُٖوِى ّ 
إيبغث إغيبسِى ّفق يخنوتبح ؿّق اهًيل،فئً ػهم هى ٖؿبُى فٕ عفل يًغل اهتنبهج تل يب 

، أيبى ُػا  1000ؿٌج  %17,6إهٓ  2772ؿٌج  % 12,2يًغهِب يً  ىٖالضه ُّ اهًنؾ إػ اؼخف
اهّاكى اهيأؿبّٔ ّ فٕ هل خضؿً اهيؤفؼاح االكخكبغٖج اهنوٖج تبغؼح اهضنّيج تخٌفٖػ ؿٖبؿج 

 .اإلًٌبـ االكخكبغٔ يً أسل عفل ٌؿتج اهتنبهج
 .ظروف خطتٍق سٍبسج اإلىؼبش اإلكخطبدً( 0

األؿبؿٖج أُيِب  ٖخّكف يغْ ٌسبش أٔ ؿٖبؿج اكخكبغٖج يوٓ خّافؼ يسيّيج يً اهفؼّن
نتًٖج اههؼّف االكخكبغٖج اهيّانتج هِػٍ اهؿٖبؿج ؿّاء عالل فخؼث إيغاغُب أّ خٌفٖػُب ، 
ّيوٓ ُػا األؿبؾ اعخؼٌب غؼاؿج خنّؼ أُى اهيؤفؼاح االكخكبغٖج اهنوٖج ميً ٌنبق ؽيٌٕ 

غاغ تبيختبؼُب فخؼث نبفٖج هإلضبنج تهؼّف إي"  1002 – 2776" ؿٌّاح أٔ عالل اهفخؼث 5ٖتوغ
 ّخٌفٖػ ُػٍ اهؿٖبؿج 

 ". 2004 – 1776" خطور أهن الهؤصراح االكخطبدٍج الكمٍج خالل الفخرث ( 13)خدول ركن 
 .همٍبر دوالر أهرٍكٌ:الوحدث

 
 اهتٌم اهيؼنؽٔ اهسؽائؼٔ ،اهخلبؼٖؼ اهؿٌّٖج هويؤفؼاح اهيبهٖج ّاهٌلغٖج هوسؽائؼ ،  :اهيكغؼ 
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يل يًهى اهيؤفؼاح االكخكبغٖج اهعبؼسٖج إهٓ خضؿً يوضّه ف 03ٖفٖؼ اهسغّل ؼكى  -
ٌخٖسج اؼخفبو أؿًبؼ اهيضؼّكبح، إػ ؿسل يخّؿن اهتؼيٖل يً اهتخؼّل اهسؽائؼٔ اؼخفبيب 

ؼغى االٌعفبل اهٌؿتٕ اهػٔ " ذى ّاكل اؼخفبيَ "  1000 - 2776"تًٖ ؿٌخٕ%  210تٌؿتج 
غّالؼ  16,41ؼٍ هٖكل إهٓ يخّؿن ؿًؼ كغ  1001 – 1002"فِغخَ أؿًبؼ اهٌفن عالل ؿٌخٕ

يً اهؿًؼ اهيؿسل عالل ؿٌج  % 12يب يذل اؼخفبو تٌؿتج  1002أيؼٖنٕ هوتؼيٖل عالل ؿٌج 
1000. 

إً خضؿً أؿًبؼ اهيضؼّكبح كغ أذؼ تفنل اٖسبتٕ يوٓ خنّؼ تبكٕ اهيؤفؼاح اهنوٖج  -
اهعبؼسٖج، فلغ ؿسل ؼكٖغ اهيٖؽاً اهخسبؼٔ فبئمب يًختؼا ّ يخؽاٖغا يً ؿٌج ألعؼْ إػ 

يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ عالل ؿٌج  22,12إهٓ  2776يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ ؿٌج  2,3لل يً إٌخ
ًّٖغ ػهم أؿبؿب إهٓ اهؽٖبغث اهيًختؼث فٕ  % 625,11:ّ ُّ يب ٖيذل ٌؿتج ؽٖبغث خلغؼ تة 1002

 20,2إػ اٌخلوح يً  3ضكٖوج اهكبغؼاح اهخٕ خخفنل فٕ يًهيِب يً كبغؼاح اهيضؼّكبح
 .1002يوٖبؼ أيؼٖنٕ ؿٌج  11,24إهٓ  2776ٌج يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ ؿ

إً ُػٍ اهؽٖبغث فٕ ضكٖوج اهكبغؼاح اؿخنبيح أً خغنٕ االؼخفبو اهنتٖؼ فٕ كٖيج  -
يوٖبؼ غّالؼ  25,73إهٓ  2776يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ ؿٌج  6,4اهّاؼغاح اهخٕ اؼخفًح يً 

 ّؿًؼ كؼف األّؼغ، ٌخٖسج إؼخفبو اهنوة اهنوٕ يً سِج،  ّ اؼخفبو   1002أيؼٖنٕ ؿٌج 
 .يً سِج أعؼْ تئيختبؼ أً يًهى ّاؼغاح اهسؽائؼ يكغؼُب غّل اإلخضبغ األّؼتٕ

إً ُػٍ اهخنّؼاح فيوح أٖمب ؼكٖغ يٖؽاً اهيغفّيبح، إػ إٌخلل ُػا اهؼكٖغ يً ضبهج  -
يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ يوٓ اهخّاهٕ  1,2يوٖبؼ غّالؼ ّ  2,5: كغؼ تة 2777ّ  2776يسؽ ؿٌخٕ 
يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ، ذى اؿخيؼح ضبهج  5,4تلٖيج  1000فبئل اتخغاء يً ؿٌج إهٓ ضبهج 

ضٖد ؿسل ؼكٖغ يٖؽاً اهيغفّيبح  1002اهفبئل إهٓ أً ّكوح إهٓ أيهى كٖيج ؿٌج 
يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ، ّ ُّ يب أذؼ تبإلٖسبة يوٓ اضخٖبنٕ اهكؼف اهػٔ  7,2فبئل كغؼٍ 

فِؼ يً اهّاؼغاح،  16، أٔ يب ًٖبغل أنذؼ يً  يوٖبؼ غّالؼ أيؼٖنٕ 21,2:  1002توغ ؿٌج 
%  311,6"  1002 – 2776"ّتوغح ٌؿتج اهؽٖبغث اهخٕ ؿسوِب اضخٖبنٕ اهكؼف عالل اهفخؼث 

األيؼ اهػٔ يؽؽ اهيالءث اهيبهٖج ّ غيى اهيؼنؽ اهيبهٕ هوسؽائؼ خسبٍ اهعبؼر،نيب أً ضسى 
وؿٖبؿبح اهيٌخِسج فٕ ُػا اهيسبل اهيغٌّٖٖج اهعبؼسٖج يب فخأ ٌٖعفل يً ؿٌج ألعؼْ ٌخٖسج ه

ؿّاء يً عالل اهؿغاغ اهيٌخهى ألكؿبن اهغًّٖ اهعبؼسٖج اهيؿخضلج يوٓ اهسؽائؼ أّ يً 



 0202-0222دراسج خلٍٍهٍج لسٍبسج االىؼبش االكخطبدً الهطتلج فٌ الخزائر فٌ الفخرث 
 

 021 0210 الثاني عشر ديسمربالعدد 

1002عالل إختبو ؿٖبؿج اهغفى اهيؿتق هوغًّٖ اهعبؼسٖج اتخغاء يً ؿٌج 
،ّ ُّ يب اًٌنؾ  4

ّالؼ أيؼٖنٕ ؿٌج يوٖبؼ غ 10,4إٖسبتب يوٓ ضسى اهيغٌّٖٖج اهعبؼسٖج اهخٕ اٌعفل ضسيِب يً 
%  14إهٓ  2777ؿٌج  PIBيً %  36:  أٔ يً 1002غّالؼ أيؼٖنٕ ؿٌج يوٖبؼ 21 , 4إٓه  2776

 .1002ؿٌج  PIBيً 

ّ ُّ يًغل %  2,42توغ "  1002 – 1000"إً يخّؿن يًغل اهخمعى اهيؿسل عالل اهفخؼث  -
خضنى اهؿونبح  ييب  ٖؤنغ %( 3,0) 2776يٌعفل إػا يب كّؼً تبهيًغل اهيؿسل عالل ؿٌج 

اهٌلغٖج  فٕ يًغل اهخمعى ؼغى اهفبئل اهيبهٕ اهػٔ فِغخَ اهتالغ ٌخٖسج خضؿً أؿًبؼ 
يوٖبؼ غر  742,5اهيضؼّكبح ّ ؼغى ؽٖبغث اهٌفلبح اهًبيج تٌؿتج يًختؼث ّ اهخٕ اؼخفًح يً 

،نيب ؿبُى االؿخلؼاؼ اهٌؿتٕ هؿًؼ كؼف 1001يوٖبؼ غر ؿٌج   2531,3إهٓ  2777ؿٌج 
فٕ خغيٖى اهٌخبئز  اهيخضكل يوِٖب يوٓ يؿخّْ  1000هسؽائؼٔ اتخغاء يً ؿٌج اهغٌٖبؼ ا

غر يلبتل  57,5غر ّ  51,4اهيؤفؼاح اهنوٖج اهعبؼسٖج ضٖد خؼاّش ؿًؼ اهكؼف يب تًٖ 
 ". 1002 –1000" اهغّالؼ األيؼٖنٕ اهّاضغ عالل اهفخؼث 

ى ّؿن هؼّف اكخكبغٖج ييب ؿتق  ٖخمص هٌب سوٖب أً خٌفٖػ ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ خ  
 :يالئيج خيٖؽح تبؿخًبغث االكخكبغ اهّنٌٕ هوخّاؽٌبح االكخكبغٖج اهنوٖج اهيخيذوج أؿبؿب فٕ 

خضلٖق فّائل يبهٖج يًختؼث فيوح ؼكٖغ يٖؽاً اهيغفّيبح ٌخٖسج هالؼخفبو اهيًختؼ  -
ى ، تبإلمبفج إهٓ خؿسٖل اٌعفبل يضؿّؾ فٕ ضس1000ألؿًبؼ اهيضؼّكبح اتخغاء يً ؿٌج 

 .اهيغٌّٖٖج اهًيّيٖج اهعبؼسٖج ، يى اؼخفبو كٖبؿٕ فٕ اضخٖبنبح اهكؼف األسٌتٕ
اٌعفبل يًغالح اهخمعى تبهخؽايً يى خؿسٖل اؿخلؼاؼ ٌؿتٕ هؿًؼ كؼف اهغٌٖبؼ  -

 ". 1002- 1000"اهسؽائؼٔ يلبتل اهغّالؼ األيؼٖنٕ عالل اهفخؼث 
 .أهداف و هضهوو سٍبسج اإلىؼبش االكخطبدً: ثبىٍب

 :داف سٍبسج اإلىؼبش االكخطبدًأه( 1
ّفلب هوّذٖلج اهؼؿيٖج اهخٕ أكغؼخِب ؼئبؿج اهضنّيج اهيخًولج تيميًّ تؼٌبيز غيى اإلًٌبـ 

 5:االكخكبغٔ فئً األُغاف اهًيوٖج هِػٍ اهؿٖبؿج ضغغح فٖيب ٖوٕ
 .خٌفٖن اهنوة اهنوٕ -
يؿخّْ غيى اهٌفبنبح اهيٌخسج هولٖيج اهيمبفج ّ يٌبكة اهفغل يً نؼٖق ؼفى  -

 .االؿخغالل فٕ اهلنبو اهفالضٕ ّ فٕ اهيؤؿؿبح اهيٌخسج اهيضوٖج اهكغٖؼث ّ اهيخّؿنج
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خِٖئج ّ إٌسبؽ ُٖبنل كبيغٖج خؿيص تئيبغث تًد اهٌفبنبح االكخكبغٖج ّ خغنٖج  -
 .االضخٖبسبح اهمؼّؼٖج هوؿنبً فٖيب ٖعق خٌيٖج اهيّاؼغ اهتفؼٖج

ؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ٖخيذل فٕ ؼفى يًغل ييب ؿتق ٖينً اهلّل أً اهِغف اهؼئٖؿٕ هؿٖب
 .اهٌيّ االكخكبغٔ ّخعفٖل يًغالح اهتنبهج

 :هضهوو سٍبسج دػن اإلىؼبش االكخطبدً ( 0
  ". 1002- 1002"هضهوو ترىبهح دػن اإلىؼبش االكخطبدً ( 0-1
يوٖبؼ غر ّسَ أؿبؿب   313إً تؼٌبيز غيى اإلًٌبـ االكخكبغٔ اهػٔ عكق هَ يتوغ      
ٖبح ّ اهيفبؼٖى اهعبكج تغيى اهيؤؿؿبح ّ اهٌفبنبح اإلٌخبسٖج اهفالضٖج ، خلّٖج هوًيو

اهؼٔ ، اهٌلل، اهِٖبنل اهلبيغٖج، خضؿًٖ اإلنبؼ : اهعغيبح اهًيّيٖج فٕ يسبالح نتؼْ يذل
اهيًٖفٕ هوؿنبً، غيى اهخٌيٖج اهيضوٖج ّ خٌيٖج اهيّاؼغ اهتفؼٖج، خؽايٌح ُػٍ اهًيوٖبح يى 

اح اهعبكج تبإلكالضبح اهيؤؿؿبخٖج ّ غيى اهيؤؿؿبح اإلٌخبسٖج ؿوؿوج يً اإلسؼاء
إهٓ أؼتى تؼايز  االكخكبغٔتؼٌبيز غيى اإلًٌبـ اهّنٌٖج، ميً ُػا اإلنبؼ ٖينً خلؿٖى 

ؼئٖؿٖج، نل تؼٌبيز ٖعق كنبو ؼئٖؿٕ يًًٖ ّ نل كنبو ؼئٖؿٕ ٖخنًّ يً كنبيبح 
 :فؼيٖج، ّ اهسغّل اهخبهٕ ّٖمص ػهم

 .6كخطبدًإلترىبهح دػن اإلىؼبش اخوزٍغ اللطبػٌ لال(: 14)خدول ركن 
 .همٍبر دج:الوحدث

 
اهيسوؾ اهّنٌٕ اإلكخكبغٔ ّ اإلسخيبيٕ، خلؼٖؼ ضّل اهّمًٖج اإلكخكبغٖج ّ : اهيكغؼ

 .65:ق.1002اإلسخيبيٖج هوسؽائؼ عالل اهؿغاؿٕ اهذبٌٕ يً ؿٌج 
 :إً اهسغّل أيالٍ ٖتًٖ هٌب

كغ عق تأنتؼ ٌؿتج يً إسيبهٕ اهيتبهغ  كل اللبػدٍجكطبع األصغبل الكترى و الهٍبأً  -
يوٖبؼ غر يوٓ يغْ أؼتى  120,3: اهيعكق هوتؼٌبيز ضٖد اؿخفبغ تتؼٌبيز عبق ٖلغؼ تة
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يً إسيبهٕ اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز، ٖغل ػهم يوٓ يؽى %  20,2ؿٌّاح أٔ يب ًٖبغل 
ج هخأذٖؼاح نل يً األؽيج اهضنّيج يوٓ خغاؼم اهًسؽ ّ اهخأعؼ اهضبكل فٕ ُػا اهلنبو ٌخٖس

ّ اإلكالضبح اإلكخكبغٖج اهخٕ نتلح فٕ فخؼث  2764اإلكخكبغٖج اهخٕ فِغخِب اهتالغ يٌػ ؿٌج 
اهخؿًٌٖبح يً اهلؼً اهًفؼًٖ ّ اهخٕ أستؼح اهضنّيج يوٓ خلوٖق ضسى اإلٌفبق اهضنّيٕ 

غيى ُػا اهلنبو اهيّسَ هإلؿخذيبؼ تغٖج إؿخًبغث اهخّاؽً اهيبهٕ هويّاؽٌج اهًبيج ، نيب أً 
يً عالل خّؿٖى يسبل " اهًبيج ّ اهعبكج" ؿٖؿبُى فٕ إًٌبـ اهيؤؿؿبح اإلٌخبسٖج اهّنٌٖج 

ّ تبهخبهٕ " يتبفؼث أّ غٖؼ يتبفؼث" ٌفبنِب ييب ٖؤغٔ إهٓ خّفٖؼ يٌبكة ييل سغٖغث 
خلوٖق ٌؿتج اهتنبهج، ّ ؿٖؿبُى اإلؿخذيبؼ فٕ يسبل اهِٖبنل اهلبيغٖج فٕ خّفٖؼ اههؼّف 

 .ئيج هإلؿخذيبؼ، ّ تبهخبهٕ ؼفى يًغالح اإلؿخذيبؼ اهيضوٖج ّ األسٌتٖجاهيال
يً إسيبهٕ %  16,6: للطبع الخىهٍج الهحمٍج و التصرٍجنيب توغح ٌؿتج اهيتبهغ اهيعككج -

اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز ، ًٖغ ػهم يؤفؼ يوٓ ؿًٕ اهضنّيج هخضلٖق أُغاف اهتؼٌبيز 
تًٖ يٌبنق اهّنً ّ خضؿًٖ اإلنبؼ اهيًٖفٕ هويّانً  اهيخيذوج فٕ خضلٖق اهخّاؽً اهسِّٔ

عبكج فٕ اهيٌبنق اهؼٖفٖج اهيًؽّهج، نيب ؿٖؤغٔ غيى اهيّاؼغ اهتفؼٖج إهٓ ؼفى يًغالح 
 .اهخٌيٖج اهتفؼٖج ّ تبهخبهٕ خعفٖل ٌؿتج اهفلؼ تًٖ أفؼاغ اهيسخيى

يب ًٖبغل ٌؿتج  يوٖبؼ غر أٔ 43,2فوى ٌٖل إال يتوغ  كطبع الفالحج و الطٍد التحرًأيب  -
يً إسيبهٕ اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز ، ًّٖغ ػهم إهٓ أً ُػا اهلنبو كغ اؿخفبغ يً %  21,2

ّ ُّ تؼٌبيز " PNDA" اهتؼٌبيز اهّنٌٕ هوخٌيٖج اهفالضٖج  1000تؼٌبيز عبق إتخغاء يً ؿٌج 
و ، ّتبهخبهٕ فئً اهيتوغ اهيعكق هِػا اهلنبكخكبغٔإلتؼٌبيز غيى اإلًٌبـ ايؿخلل يً 

 . ميً تؼٌبيز اإلًٌبـ اإلكخكبغٔ ًٌٖتؼ تيذبتج غيى هوتؼٌبيز اهؿبتق اهػنؼ
%  6,4يوٖبؼ غر، أٔ ٌؿتج  23: فٖلغؼ تة لدػن االطالحبحفٖيب ٖعق اهيتوغ اهيعكق  -

يً إسيبهٕ اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز ّسَ أؿبؿب هخيّٖل اإلسؼاءاح ّ اهؿٖبؿبح 
غيى ّخؼكٖج اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويؤؿؿبح اهّنٌٖج  اهيكبضتج هِػا اهتؼٌبيز اهخٕ خِغف إهٓ

 .اهًبيج ّ اهعبكج
أيب فٕ يب ٖعق اهخّؽٖى اهؿٌّٔ هتؼٌبيز غيى اإلًٌبـ االكخكبغٔ فٖالضه أٌَ  خؼنؽ  -

 221,1يوٖبؼ غر،  263,7يوٖبؼ غر، 103,2:تلٖيج  1001،  1001، 1002: أؿبؿب يوٓ ؿٌّاح

يً كٖيج اهيتوغ اهيعكق %  12,54%  13,2، % 17,21:يوٖبؼ غر يوٓ اهخّاهٕ أٔ تٌؿتج
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يً ضسى %  1,7يوٖبؼ غر أٔ ٌؿتج  10,3: هى خضل إال تة 1002هوتؼٌبيز فٕ ضًٖ أً ؿٌج 
اهيتوغ اهيؼكّغ هوتؼٌبيز، ُّّ األيؼ اهػٔ ٖغل يوٓ يؽى اهضنّيج  يوٓ خٌفٖػ يًهى 

ج تغؼل خضؿًٖ اهًيوٖبح ّ اهيفبؼٖى اهعبكج تبهتؼٌبيز عالل أككؼ فخؼث ؽيٌٖج يينٌ
اههؼّف اإلكخكبغٖج ّ اإلسخيبيٖج هوفًة اهسؽائؼٔ اهخٕ خغُّؼح تؿتة األؽيج 
اإلكخكبغٖج اهخٕ يؼفخِب اهتالغ ، ّ يب ختًِب يً إكالضبح اكخكبغٖج عالل فخؼث اهخؿًٌٖبح 

 . يً اهلؼً اهًفؼًٖ ّ اهخٕ نبٌح هِب إًٌنبؿبح ؿوتٖج يوٓ اهيؿخّْ اهيًٖفٕ هوؿنبً
  ". 1007- 1003"ترىبهح الخكهٍمٌ لدػن الىهو االكخطبدً هضهوو ال( 0-0

يوٖبؼ غٌٖبؼ سؽائؼٔ يى اهًوى أٌَ خى  2101,5:إً اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز اهخنيٖوٕ ٖلغؼ ة
 :خلؿٖى ُػا اهتؼٌبيز إهٓ عيؿج  تؼايز فؼيٖج  ٖينً خّمٖضِب يً عالل اهسغّل اهخبهٕ 

 الىهو اإلكخطبدًدػن الخكهٍمٌ لترىبهح الخوزٍغ اللطبػٌ لم(: 15)خدول ركن 
 همٍبر دٍىبر خزائرً : الوحدث 

 
ؼئبؿج اهضنّيج ،اهتؼٌبيز اهخنيٖوٕ هغيى اهٌيّ اإلكخكبغٔ ، يّكى  :اهيكغؼ

:www.cg.gov.dz/psre  (12/04/1005). 
 :أً اهلنبيبح اهيؿخفٖغث يً اهتؼٌبيز اهخنيٖوٕ خخيذل فٕ  05ٖتًٖ اهسغّل ؼكى
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يوٖبؼ غٌٖبؼ  2706,3اؿخفبغ يً تؼٌبيز عبق ٖكل : مٍج والتصرٍج كطبع الخىهٍج الهح -
 .هو إخهبلٌ الترىبهح الخكهٍمٌ%  23,3سؽائؼٔ ، يب ٖيذل ٌؿتج 

يوٖبؼ غر ،  2501,2ٖلغؼ اهيتوغ اهيعكق هَ : كطبع األصغبل الؼهوهٍج والهٍبكل اللبػدٍج -
 .هو إخهبلٌ الترىبهح %  20,3أٔ 
يوٖبؼ غر ً ُّّ  115,1اؿخفبغح يً :  ج ، الطٍد التحرًكطبػبح الطىبػج ، الفالح -

 .هو إخهبلٌ الترىبهح  % 6يبٖيذل  
اؿخفبغ يً تؼٌبيز عبق هخنّٖؼ ّإكالش أُى اهِٖئبح :اللطبع اإلدارً الحكوهٌ -

يوٖبؼ غر يب ًٖبغل ٌؿتج  101,7اهغاعوٖج ، اهًغاهج ،اهيبهٖج خكل كٖيخَ: اهضنّيٖج يوٓ غؼاؼ 
       .هح الخكهٍمٌ هو الترىب 2,6%
يوٖبؼ غر يبًٖبغل ٌؿتج  30يًاؿخفبغ : كطبع الخكىولوخٍبح الحدٍثج لإلػالن واالخطبل  -

 الخكهٍمٌ  حهو الترىبه 2,1%
  ". 1022- 1020"هضهوو الترىبهح الخهبسٌ ( 0-1

يوٖبؼ غٌٖبؼ سؽائؼٔ يى اهًوى أٌَ خى  12122:إً اهيتوغ اهيعكق هوتؼٌبيز اهعيبؿٕ ٖلغؼ ة
 :ؿٖى ُػا اهتؼٌبيز إهٓ ذالذج تؼايز فؼيٖج  ٖينً خّمٖضِب فٖيب ٖوٕ خل

 "0112-0111"الخهبسٌترىبهح الخوزٍغ اللطبػٌ لم(: 16)خدول ركن 
 همٍبر دٍىبر خزائرً : الوحدث 

 
 1020يبٔ  12يً إيغاغ اهتبضد تٌبءا يوٓ تٖبً يسوؾ اهّؽؼاء اهكبغؼ تخبؼٖظ : اهيكغؼ

  "1022-1020"ؼٌبيز اهعيبؿٕاهيخميً اهيّافلج يوٓ اهت
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 :أً اهلنبيبح اهيؿخفٖغث يً اهتؼٌبيز اهعيبؿٕ خخيذل فٕ  06ٖتًٖ اهسغّل ؼكى
يوٖبؼ غٌٖبؼ  7701اؿخفبغ يً تؼٌبيز عبق ٖكل : كطبع الخىهٍج الهحمٍج والتصرٍج  -

 .هو إخهبلٌ الترىبهح%  23,21سؽائؼٔ ، يب ٖيذل ٌؿتج 
يوٖبؼ غر ،  6200 ٖلغؼ اهيتوغ اهيعكق هَ: اللبػدٍجكطبع األصغبل الؼهوهٍج والهٍبكل  -

 .هو إخهبلٌ الترىبهح %  16,31تٌؿتج 
يوٖبؼ غر ،   1300اؿخفبغح يً :  كطبػبح الطىبػج ، الفالحج ، الطٍد التحرً والخصغٍل -

 .هو إخهبلٌ الترىبهح %  24,03يب ٖيذل ٌؿتج 
لج اهػنؼ ًٖنؾ  ؼغتج اهضنّيج فٕ  ييّيب ٖينً اهلّل أً اهخّؽٖى اهلنبيٕ هوتؼٌبيز اهؿبت

اؿخِغاف أُى اهلنبيبح اهخٕ خؤذؼ تكّؼث يتبفؼث فٕ يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ ّ يؿخّٖبح 
 .  اهخفغٖل 

 .خلٍٍن سٍبسج اإلىؼبش االكخطبدً: ثبلثب
إً خلٖٖى فًبهٖج أٔ ؿٖبؿج اكخكبغٖج ًٖخيغ أؿبؿب يوٓ يًؼفج يغْ ٌسبضِب فٕ خضلٖق 

ب ّيً ُػا اهيٌنوق فئً خلٖٖيٌب هؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ؿٖخى يً األُغاف اهيضغغث هِ
عالل خضغٖغ يغْ ٌسبضِب فٕ ؼفى يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ ّ خعفٖل يًغل اهتنبهج 

 .تبيختبؼُيب ُغفبً ؼئٖؿٖبً هِب  
 :أثر سٍبسج اإلىؼبش االكخطبدً ػمي هؼدل الىهو االكخطبدً (  1-2 

ب إهٓ ضفؽ اهٌيّ االكخكبغٔ يً عالل ؼفى اإلٌفبق إً ؿٖبؿج اإلًٌبـ خِغف أؿبؿ -
اهضنّيٕ االؿخذيبؼٔ عالل فخؼث ؽيٌٖج يضغغث ، ّتبهخبهٕ فِٕ خًختؼ ؿٖبؿج نٌٖؽٖج ّآهٖج 

إً ؼفى اإلٌفبق اهضنّيٕ االؿخذيبؼٔ ٖؤغٔ : خأذٖؼُب يوٓ اهٌيّ االكخكبغٔ خخى نيب ٖوٕ
هًؼل اهنوٕ ّتبهخبهٕ اؼخفبو يًغل إهٓ ؽٖبغث اهنوة اهنوٕ اهػٔ ٖؤغٔ تغّؼٍ إهٓ ؽٖبغث ا

اهٌيّ االكخكبغٔ يى اهًوى أً خضلق ُػٍ اهًالكج ٖخنوة يؼٌّج اهًؼل اهنوٕ ّخسبّتَ يى 
 . اهؽٖبغث اهيؿسوج فٕ اهنوة اهنوٕ 

كنبو اهتٌبء ّاألفغبل  إً اهلنبيبح اهيضخيل خؤذؼُب إٖسبتٖب تِػٍ اهؿٖبؿج خخيذل فٕ  
 اهًيّيٖج ّاهلنبو اهكٌبيٕ 

نوة خّمٖص نٖفٖج خأذٖؼ ُػٍ اهؿٖبؿج غؼاؿج خفكٖوٖج هخنّؼ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ ٖخ  
 :عالل اهفخؼث يضل اهغؼاؿج ُّّ يب ؿٌتٌَٖ فٖيب ٖوٕ
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الخوزٍغ اللطبػٌ وهؼدالح الىهو الحلٍلٍج لهكوىبح الىبخح الهحمٌ (:17)خدول ركن 
 : " % ثالوحد      "               0111-0111"اإلخهبلٌ فٌ الفخرث 

 
 1020،  1003تٌم اهسؽائؼ اهخلؼٖؼ اهؿٌّٔ هويؤفؼاح االكخكبغٖج هوسؽائؼ : اهيكغؼ 

فئٌَ ٖينً خؼخٖة اهلنبيبح اهيِٖيٌج يوٓ اهٌبخز اهيضوٕ ( 07)ّفلب هيًنٖبح اهسغّل ؼكى    
 :اإلسيبهٕ ّاهيؤذؼث فٕ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ عالل اهفخؼث يضل اهغؼاؿج نيب ٖوٕ
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كغؼح ٌؿتج يؿبُيج ُػا اهلنبو فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ فٕ :  حروكبح كطبع اله( أ
ييب ًٌٖٕ أً كنبو اهيضؼّكبح ًٖختؼ اهلنبو اهؼائغ %   17,22: اهفخؼث يضل اهغؼاؿج تة

ّاهيّسَ هالكخكبغ اهّنٌٕ ّاهيضغغ اهؼئٖؿٕ هيًغل اهٌيّ االكخكبغٔ فٕ اهسؽائؼ ُّّ يب 
،  1004أغْ اٌعفبل يًغل ٌيّ اهلنبو عالل ؿٌّاح ختٌَٖ يًنٖبح اهسغّل أيالٍ ضٖد 

إهٓ خؿسٖل ختبنؤ فٕ يًغالح اهٌيّ االكخكبغٔ اهيؿسوج فٕ ٌفؾ اهفخؼث  1020،  1006
اهخٕ ؿسوح يًغالح ٌيّ يخؽاٖغث ٌخٖسج خضؿً أغاء " 1002-1000"يلبؼٌج تبهفخؼث اهؿبتلج 

يّ االكخكبغٔ عالل فخؼث كنبو اهيضؼّكبح ييب ًٌٖٕ أً االؼخفبو اهٌؿتٕ  هيًغالح اهٌ
خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ٖؼسى تبهغؼسج األّهٓ هؽٖبغث يًغل ٌيّ كنبو اهيضؼّكبح 

 . تؿتة االؼخفبو اهيخّاكل ألؿًبؼ اهيضؼّكبح فٕ األؿّاق اهًبهيٖج
ًٖغ ذبٌٕ كنبو يؤذؼ فٕ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ تبيختبؼ أً ٌؿتج :  كطبع الخدهبح( ة

نيخّؿن عالل اهفخؼث يضل اهغؼاؿج ، نيب نبً %  12,16فٕ  اهٌبخز توغح  يؿبُيج اهلنبو
هخنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ أذؼ إٖسبتٕ يوٓ أغاء ُػا اهلنبو تبيختبؼ أً ؼفى اإلٌفبق 

ؽٖبغث ضسى اهيتبغالح اهخسبؼٖج اهغاعوٖج  ٕاهضنّيٕ أغْ إهٓ ؼفى اهنوة اهنوٕ ّتبهخبه
ُّّ يب ٖفؿؼ خؿسٖل اهلنبو هيًغالح ٌيّ يخؽاٖغث ٌؿتٖب  ج تِبّاهعبؼسٖج ّاهعغيبح اهيؼختن

 .عالل اهفخؼث يضل اهغؼاؿج
إً خأذٖؼ ُػا اهلنبو فٕ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ ًٖغ مًٖفب إػا يب كّؼً  :كطبع الفالحج( ج

فٕ %  6,13تنل يً كنبيٕ اهيضؼّكبح ّاهعغيبح ضٖد هى خخًغ ٌؿتج يؿبُيخَ فٕ اهٌبخز  
نيب أً االؼختبن اهلّٔ هِػا اهلنبو تبههؼّف اهنتًٖٖج ّ اهيٌبعٖج اهؿبئغث فخؼث اهغؼاؿج 

: ؿسل ُػا اهلنبو ٌؿتج ٌيّ ؿبهتج كغؼح تة   1006ٖسًوَ يؼمج هخلوتبح ضبغث، ففٕ ؿٌج 
ؿسل   1020تؿتة هبُؼث اهسفبف اهخٕ فِغخِب اهسؽائؼ عالل ٌفؾ اهؿٌج ّفٕ ؿٌج %  3,1 -

 .ٌخٖسج خضؿً اههؼّف اهيٌبعٖج عالل ٌفؾ اهؿٌج %  4,0: اهلنبو ٌؿتج ٌيّ ُبيج كغؼح تة
ًٖختؼ كنبو اهتٌبء ّ األفغبل اهًيّيٖج اهلنبو اهّضٖغ  :كطبع التىبء واألصغبل الؼهوهٍج( د

اهػٔ اؿخفبغ تفنل نتٖؼ ّ يتبفؼ يً خنتٖق ؿٖبؿج غيى اإلًٌبـ االكخكبغٔ ضٖد ؿبُيح 
ّ فٕ ؼفى يًغالح ٌيّ ُػا اهلنبو ضٖد اهًيوٖبح ّ اهيفبؼٖى اهيغؼسج فٕ  تؼايز اهٌي

نيخّؿن عالل فخؼث خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ إال أً %  6,12ؿسل ٌؿتج ٌيّ توغح 
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" خأذٖؼ اهلنبو فٕ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ ٖتلٓ مًٖفب تؿتة خغٌٕ ٌؿتج يؿبُيخَ فٕ اهٌبخز
 .فٕ ٌفؾ اهفخؼث 6,51%

فٕ أٔ توغ ًٖخيغ تغؼسج نتٖؼث  ٖلٖج ّيؿخغايجإً خضلٖق يًغالح ٌيّ ضل: كطبع الطىبػج( ٍ
يوٓ أغاء اهلنبو اهكٌبيٕ  ّفٕ اهسؽائؼ ًٖغ اهكٌبيج اهلنبو اهّضٖغ اهػٔ ؿسل ٌؿة ٌيّ 
يخغٌٖج عالل فخؼث خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ يً ضٖد كغؼ يخّؿن ٌيّ  اهلنبو 

 : اهكٌبيٕ اهًيّيٕ تة 
ٌيب ؿسل اهلنبو اهكٌبيٕ اهعبق يًغل ٌيّ ٖؿبّٔ ،تٖ 1020"-1000" عالل اهفخؼث%  2,04 -

نيخّؿن عالل ٌفؾ اهفخؼث  ييب ٖتًٖ يغى خسبّة اهلنبو يى ؿٖبؿج  اإلًٌبـ % 2,21
اهخنّؼاح اهخٕ ؿسوِب ُػا اهلنبو تٌّيَٖ اهًبى ّ : االكخكبغٔ،  ّٖمص اهسغّل اهخبهٕ 

 :اهعبق ّ أُى فؼّيَ
 للطبع الطىبػٌ الؼبن والخبضخطور هؼدالح ىهو أهن فروع ا(:11)خدول ركن 

 (%) :الوحدث".                0111-0111"فٌ الفخرث 
 

 
 1020،  1003تٌم اهسؽائؼ اهخلؼٖؼ اهؿٌّٔ هويؤفؼاح االكخكبغٖج هوسؽائؼ : اهيكغؼ 

إً اهيؤفؼاح اهعبكج تبهلنبو اهكٌبيٕ اهًبى ختًٖ أً ُػا اهلنبو ًٖبٌٕ يً إعخالالح  
 % 2,04 -:ذٖؼا يوٓ أغائَ تبيختبؼ أٌَ ؿسل يخّؿن ٌيّ ؿوتٕ كغؼٍ ُٖنوٖج ّ يبهٖج أذؼح ن

عالل فخؼث خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ضٖد ؿسوح أغوة اهكٌبيبح ٌؿة ٌيّ ؿوتٖج 
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عالل ٌفؾ اهفخؼث تبؿخذٌبء كنبيبح  اهضغٖغ ّ اهيٖنبٌٖم ّ اإلهنخؼٌّٖم ّ يّاغ اهتٌبء اهخٕ 
نيخّؿن ؿٌّٔ عالل ٌفؾ اهفخؼث ، ّ ُٕ  % 1,23،  % 0,42ؿسوح ٌؿة ٌيّ اٖسبتٖج توغح 

اهلنبيبح اهخٕ خأذؼح اٖسبتٖب تبالؿخذيبؼاح اهًبيج اهيٌسؽث ميً ؿٖبؿج اإلًٌبـ 
االكخكبغٔ ،ّفٖيب ٖعق اهلنبو اهعبق فتبهؼغى يً ٌؿة اهٌيّ اإلٖسبتٖج اهخٕ ضللِب 

،إال أً  % 2,21اهلنبو  اهلنبو عالل فخؼث خنتٖق اهتؼٌبيز إػ توغ يخّؿن اهٌيّ اهؿٌّٔ هِػا
ػهم ًٖغ غٖؼ نبفٕ تبهٌهؼ هولغؼاح اهضلٖلٖج اهخٕ ٖيخونِب ُػا اهلنبو ، ّيوٓ اهًيّى  ٖينً 
اهلّل أً اهلنبو اهكٌبيٕ هى ٖخسبّة يى ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ تبهٌهؼ هويفبنل اهيبهٖج 

الؿخذيبؼٔ عبكج فٕ ّ اهِٖنوٖج اهخٕ ًٖبٌٕ يٌِب اهلنبو اهًيّيٕ ،نيب أً خغُّؼ اهيٌبط ا
اهسبٌة اهخيّٖوٕ ّاإلغاؼٔ ؿبُى فٕ يؼكوج ٌيّ ّ خنّؼ اهلنبو اهعبق، نل ػهم أغْ إهٓ 
يسؽ اهسِبؽ اإلٌخبسٕ يً االؿخسبتج هونوة اهنوٕ اهيخؽاٖغ ٌخٖسج خنتٖق ؿٖبؿج اإلًٌبـ 
االكخكبغٔ ، ّنعالكج هيب ؿتق فئً خأذٖؼ ؿٖبؿج اإلًٌبـ يوٓ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ 

 : هًّايل اهخٕ ٖينً ػنؼُب فٖيب ٖوٕذٖؼ مًٖف ّهؼفٕ ّغٖؼ يؿخغاى تؿتة يسيّيج يً اخأ
اهخأذٖؼ اهلّٔ هلنبو اهيضؼّكبح يوٓ االكخكبغ اهسؽائؼٔ تبهٌهؼ هضسى يؿبُيخَ فٕ  -

اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ ّتبهخبهٕ فئً اهخغٖؼاح اهخٕ ٖؿسوِب يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ فٕ 
 .ٖؼ تأغاء كنبو اهيضؼّكبحاهسؽائؼ خخضغغ تفنل نت

إً اهخضؿً اهيؿسل فٕ أغاء كنبو اهتٌبء ّاألفغبل اهًيّيٖج ٌخٖسج خٌفٖػ ؿٖبؿج اإلًٌبـ  -
االكخكبغٔ هٖؾ هَ خأذٖؼ يِى يوٓ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ تؿتة مًف ٌؿتج يؿبُيج 

غاء اهلنبو فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ ، نيب أً ُػا اهخضؿً هؼفٕ ّغٖؼ يؿخغاى ألً أ
 .اهلنبو ًٖخيغ أؿبؿب يوٓ ضسى اإلٌفبق اهضنّيٕ االؿخذيبؼٔ

ٌخٖسج  -يغى يؼٌّج اهًؼل اهغاعوٕ اهنوٕ يى اهؽٖبغث اهيؿسوج فٕ اهنوة اهغاعوٕ اهنوٕ  -
تؿتة اإلعخالالح اهيبهٖج ّاهِٖنوٖج اهخٕ ًٖبٌٕ يٌِب   -خٌفٖػ ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ

أغْ إهٓ خؿسٖل اؼخفبيبح كٖبؿٖج فٕ ضسى  اهلنبو اهكٌبيٕ اهًيّيٕ ّاهعبق ييب
اهّاؼغاح هخغنٖج اهؽٖبغث اهيؿسوج فٕ اهنوة اهغاعوٕ اهنوٕ عالل فخؼث خٌفٖػ ؿٖبؿج اإلًٌبـ 

يوٖبؼ  16,66إهٓ  1000يوٖبؼ غّالؼ ؿٌج  7,25ضٖد اؼخفًح ّاؼغاح اهسؽائؼ يً اهؿوى يً 
 . فخؼثفٕ ٌفؾ اه%  111,77يب ٖيذل ؽٖبغث كغؼُب  1020غّالؼ ؿٌج 
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               ". 0111-0111"خطور وارداح الخزائر هو السمغ خالل الفخرث (:11)خدول ركن 
  . همٍبر دوالر أهرٍكٌ: الوحدث  

 
    . 1020،  1003 تٌم اهسؽائؼ اهخلؼٖؼ اهؿٌّٔ هويؤفؼاح االكخكبغٖج هوسؽائؼ: اهيكغؼ 

 :أثر سٍبسج اإلىؼبش االكخطبدً ػمي التطبلج( 1-1
ضغٖغ أذؼ ؿٖبؿج اإلًٌبـ يوٓ اهتنبهج ٖخنوة غؼاؿج خفكٖوٖج هخنّؼ يؿخّٖبح اهخفغٖل إً خ

ّاهتنبهج عالل فخؼث خٌفٖػ ُػٍ اهؿٖبؿج ُّّ يب ٖتٌَٖ اهسغّل اهيّاهٕ يى اهًوى أٌٌب ؿًٌخيغ 
 :يًغهًٖ هوتنبهج ُيب 

 ُّّ اهيًغل اهيًوً يً نؼف اهغّٖاً اهّنٌٕ هإلضكبئٖبح هؼدل التطبلج الرسهٌ -
 .ّاهيًخيغ يً كتل كٌغّق اهٌلغ اهغّهٕ

 :اهػٔ كيٌب تضؿبتَ نيب ٖوٕهؼدل التطبلج الهطحح  -
 فئج اهًيبل اهغٖؼ يٌخهيًٖ +فئج اهًبنوًٖ يً اهًيل   =هتنبهج اهيكضص يًغل ا

 اهفئج اهٌفٖنج     
إً ضؿبتٌب ُػا اهيًغل ِٖغف إهٓ إمفبء انتؼ كغؼ يينً يً اهيّمّيٖج يوٓ اإلضكبءاح 

يًوٌج فٕ ُػا اهيسبل تبيختبؼ أً يًغل اهتنبهج اهؼؿيٕ ٖفكل فئج اهًيبل اهغٖؼ يٌخهيًٖ اه
يً اهتنبهًٖ يى اهًوى أً ُػٍ اهفئج خمى اهًيبل اهغٖؼ ؼؿيًٖٖ تبإلمبفج اهفتبة اهػًٖ 

ٖؤغًّ اهعغيج اهّنٌٖج ، ّفٕ ٌهؼٌب فبً ُػٍ اهفئج ٖسة أً خمى إهٓ فئج اهًبنوًٖ يً 
 .ال خيبؼؾ ييال غائيب ّيكؼش تَاهًيل يبغاى أٌِب 
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 "0222-0222"الفخرث  فٌخطور هسخوٍبح الخصغٍل والتطبلج ( : 10)خدول 
 .همٍوو ىسهج: الوحدث

 
    . 1020،  1003تٌم اهسؽائؼ اهخلؼٖؼ اهؿٌّٔ هويؤفؼاح االكخكبغٖج هوسؽائؼ : اهيكغؼ      
إال أً  "1006-1000" نبهج فٕ اهفخؼثأً ٌُبم اٌعفبل فٕ يًغل اهت (21)ٖتًٖ اهسغّل ؼكى     

االٌعفبل اهيؿسل فٕ يًغل اهتنبهج اهؼؿيٕ انتؼ يً االٌعفبل اهيؿسل فٕ يًغل اهتنبهج 
ٌلنج يئّٖج تٌٖيب ؿسل يًغل اهتنبهج اهؼؿيٕ اٌعفبمب  6,37: اهيكضص اهػٔ اٌعفل تة

ًؽْ إهٓ اؼخفبو ٌلنج يئّٖج،  إً ُػا اهخفبّح فٕ ٌؿة االٌعفبل تًٖ اهيًغهًٖ ٖ 26خسبّؽ 
ضسى اهلّْ اهًبيوج يً سِج ّاهؽٖبغث اهيؿسوج فٕ ضسى فئج اهًبيوًٖ اهغٖؼ يٌخهيًٖ يً سِج 
أعؼْ يى اهًوى أً اهيًغل اهؼؿيٕ ٖلكٕ ُػٍ اهفئج يً فئج اهتنبهًٖ تٌٖيب اهيًغل اهيكضص 

 20,46ٖضؿة ُػٍ اهفئج ميً فئج اهتنبهًٖ، نيب ؿسل اؼخفبو فٕ ضسى اهلّْ اهًبيوج تٌؿتج 

 :يى اهًوى أً االؼخفبو فيل اهلنبيبح اهخبهٖج " 1006-1000" فٕ اهفخؼث %
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فٕ فخؼث اهغؼاؿج إػ   % 06,43ؿسوح ييبهج ُػا اهلنبو ؽٖبغث تٌؿتج  :كطبع الخدهبح -
يوًّٖ يبيل ؿٌج  1,140إهٓ  1000يوًّٖ يبيل ؿٌج  1,322اٌخلل يغغ ييبل ُػا اهلنبو يً 

عالل ٌفؾ اهفخؼث ، إً ُػٍ اهؽٖبغث خفؿؼ تبهخّؿى  % 17,45ب أٔ تٌؿتج ؽٖبغث كغؼُ  1006
اهيؿسل فٕ كنبيبح اهخسبؼث ّاهٌلل ّاالخكبالح ٌخٖسج ؽٖبغث ضسى اهيتبغالح اهخسبؼٖج 

 .تبإلمبفج إهٓ خضؼٖؼ كنبو االخكبالح 7اهغاعوٖج ّاهعبؼسٖج
فٕ اهفخؼث %  4,15 توغ يخّؿن يًغل اهٌيّ اهؿٌّٔ هًيبل ُػا اهلنبو :اللطبع الفالحٌ -
 2,622إهٓ  1000يوًّٖ يبيل ؿٌج  2,263ضٖد اٌخلل يغغ ييبل ُػا اهلنبو يً " 1000-1006"

عالل ٌفؾ اهفخؼث، ّ ًّٖغ ُػا % 33,13: أٔ ٌؿتج ؽٖبغث كغؼُب 1006يوًّٖ يبيل ؿٌج 
اهخضؿً تبهغؼسج األّهٓ إهٓ اٗذبؼ اإلٖسبتٖج اهخٕ ٌخسح يً خنتٖق اهتؼٌبيز اهّنٌٕ هوخٌيٖج 

هؼفٖج ّغٖؼ  فئً فؼق اهًيل اهخٕ ّٖفؼُب اهلنبو ، ّؼغى ػهم1000اهفالضٖج يٌػ ؿٌج 
 .يؿخغايج تبهٌهؼ هالؼختبن اهفغٖغ هِػا اهلنبو تبههؼّف اهيٌبعٖج اهؿبئغث 

ًٖغ كنبو اهتٌبء ّ األفغبل اهًيّيٖج اهلنبو اهػٔ : كطبع التىبء و األصغبل الؼهوهٍج -
ؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ضٖد ؿبُيح اهيفبؼٖى ّ اهًيوٖبح اؿخفبغ تفنل نتٖؼ يً خنتٖق ؿٖب

يوًّٖ  0,562اهيغؼسج ميً  اهتؼٌبيسًٖ  فٕ ؼفى يغغ ييبل ُػا اهلنبو اهػٔ اٌخلل يً 
ّ  %53,32:أٔ ٌؿتج ؽٖبغث كغؼٍ  1006يوًّٖ يبيل ؿٌج  2,152إهٓ  1000يبيل ؿٌج 

اهًيل اهخٕ ّٖفؼُب ّؼغى  ػهم فئً فؼق ، % 21,72: تيخّؿن يًغل ٌيّ ؿٌّٔ كغؼٍ
اهلنبو ختلٓ يؼختنج أؿبؿب تضسى اهخغعل اهضنّيٕ فٕ اهلنبو ّتبهخبهٕ فئً اهؽٖبغث اهيؿسوج 

 .فٕ اهلنبو ؽٖبغث هؼفٖج ّغٖؼ يؿخغايج
ًٖغ كنبو اهكٌبيج اهلنبو اهّضٖغ اهػٔ ؿسل ٌؿة ٌيّ مًٖفج هوًيبهج  :كطبع الطىبػج -

يوًّٖ يبيل ؿٌج   0,275ييبل ُػا اهلنبو يً إػ اٌخلل يغغ "  1006 – 1000"عالل اهفخؼث 
ّ تيخّؿن يًغل %  4,41: أٔ تٌؿتج ؽٖبغث كغؼُب  1006يوًّٖ يبيل ؿٌج  0,310إهٓ  1000

، إً ُػٍ اهٌخبئز خؤنغ يوٓ أً اهلنبو اهكٌبيٕ هى ٖخسبّة تبهفنل %  2,04: ٌيّ كغؼٍ
هخٕ ًٖبٌٕ يٌِب عكّكب اهنبفٕ يى تؼٌبيز غيى اإلًٌبـ االكخكبغٔ تبهٌهؼ إهٓ األؽيج ا

اهلنبو اهكٌبيٕ اهًيّيٕ، ييب ؿتق ٖينً اهلّل أً االٌعفبل اهِبى فٕ يًغل اهتنبهج 
اهؼؿيٕ ّاهٌؿتٕ فٕ يًغل اهتنبهج اهيكضص ٖؼسى إهٓ ؽٖبغث يؿخّٖبح اهخفغٖل فٕ كنبيبح 
 اهعغيبح ، اهفالضج ، اهتٌبء ّاألفغبل اهًيّيٖج إال أً فؼق اهًيل اهيضللج ميً كنبيٕ
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اهفالضج ّاهتٌبء ّاألفغبل اهًيّيٖج ختلٓ يؤكخج ّغٖؼ غائيج تبهٌهؼ الؼختبن اهلنبو اهفالضٕ 
ّكنبو اهتٌبء ّاألفغبل اهًيّيٖج تضسى اهخغعل اهضنّيٕ يً عالل  جتبههؼّف اهيٌبعٖ

اهيفبؼٖى ّاهًيوٖبح اهيتؼيسج فٕ اهلنبو ، ّتبهخبهٕ فئً اهخأذٖؼ اإلٖسبتٕ اهيتبفؼ هؿٖبؿج 
كنبو ّاضغ ُّ كنبو اهتٌبء  ٓاالكخكبغٔ يوٓ يؿخّٖبح اهخفغٖل اكخكؼ يواإلًٌبـ 

ّاألفغبل اهًيّيٖج ييب ًٌٖٕ أً خأذٖؼ اهؿٖبؿج يوٓ اهخفغٖل ُّ خأذٖؼ هؼفٕ ّغٖؼ يؿخغاى 
نيب اٌَ هى ٖخى خؿسٖل أٔ إًٌنبؾ إٖسبتٕ هؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ يوٓ يؿخّٖبح 

ٖفِغ أٔ ؽٖبغث ُبيج فٕ ضسى ييبهج اهلنبو ُّّ يب اهخفغٖل فٕ اهلنبو اهكٌبيٕ اهػٔ هى 
ٖؤنغ يغى خسبّة اهلنبو يى اهؿٖبؿج تبهٌهؼ هويفبنل اهِٖنوٖج ّ اهخيّٖوٖج اهخٕ ًٖبٌٕ يٌِب 
اهلنبو اهكٌبيٕ اهًيّيٕ ّاهعبق، يى اهًوى أً ُػا اهلنبو ًٖغ اهلنبو اهؼئٖؿٕ اهلبغؼ 

 . ح ٌيّ يؿخغايج يوٓ خّفٖؼ فؼق ييل ضلٖلٖج ّ غائيج ّخضلٖق يًغال
 الخبخهج

إً خٌفٖػ اهضنّيج هؿٖبؿج اكخكبغٖج يغبٖؼث هوؿٖبؿج اهيختًج عالل فخؼث اهخؿًٌٖبح يً اهلؼً 
اهًفؼًٖ ٖتًٖ ؼغتج اهضنّيج فٕ خضلٖق اٌنالكج اكخكبغٖج يؿخغايج ّ اهعؼّر يً األؽيج 

لٖٖى غّؼٔ هِػٍ االكخكبغٖج  اهخٕ خًبٌٕ يٌِب اهسؽائؼ، إال أً خضلٖق ُػا اهِغف ٖخنوة خ
اهؿٖبؿج يً أسل خًهٖى اهيٌبفى اهيخؼختج يٌِب ّخغٌَٖ اإلعخالالح اهخٕ خيٖؽُب ، ُّّ يبكيٌب 

 :تَ يً عالل ُػٍ اهغؼاؿج ضٖد خّكوٌب إهٓ اهٌخبئز اهخبهٖج 
 :الىخبئح( أ

إً اهٌهؼث اهنٌٖؽٖج اهخٕ أيغح ّفلِب ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ ال خخٌبؿة يى اهّمى  -
غٔ اهػٔ خًٖفَ اهسؽائؼ تبهٌهؼ هًغى يؼٌّج اهسِبؽ اإلٌخبسٕ إػ أً اهؽٖبغث  اهيؿسوج االكخكب

فٕ اهنوة اهنوٕ تؿتة ؽٖبغث اإلٌفبق اهضنّيٕ اهيّسَ هالؿخذيبؼ هى خؤغ إهٓ ؽٖبغث اهًؼل 
اهنوٕ ّ خٌفٖن اهسِبؽ اإلٌخبسٕ تبهٌهؼ هويفبنل اهِٖنوٖج ّاهيبهٖج اهخٕ ًٖبٌٕ يٌِب اهلنبو 

غًّ خسبّتَ يى اهؽٖبغث اهيؿسوج فٕ اهنوة اهنوٕ ييب أغْ إهٓ إؼخفبو ضسى  اهخٕ ضبهح
 .االؿخسبتج هونوة اهنوٕ اهيخؽاٖغ اهّاؼغاح تٌؿة يًختؼث عالل فخؼث خنتٖق اهؿٖبؿج يً أسل

إً خأذٖؼ ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ يوٓ يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ خأذٖؼ مًٖف ّغٖؼ  -
غغ أؿبؿب تيؿخّْ أغاء كنبو اهيضؼّكبح تبهٌهؼ هويؿبُيج يؿخغاى إػ أً يًغل اهٌيّ ٖخض

 .   اهنتٖؼث هِػا اهلنبو فٕ اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ
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إً اهخأذٖؼ اهيتبفؼ هؿٖبؿج اإلًٌبـ يوٓ يؿخّٖبح اهخفغٖل اكخكؼ يوٓ كنبو ّاضغ ُّ  -
 .  كنبو اهتٌبء ّاألفغبل اهًيّيٖج  ّتبهخبهٕ فِّ خأذٖؼ هؼفٕ ّغٖؼ يؿخغاى

خضلٖق أُغاف نتؼْ يذل ؼفى يًغل اهٌيّ االكخكبغٔ ّ خعفٖل ٌؿتج اهتنبهج ٖخنوة إً  -
يً اهغّهج إختبو إؿخؼاخٖسٖج نّٖوج اهيغْ يتٌٖج يوٓ يسيّيج يً اهؿٖبؿبح ّ اهتؼايز 
اهعبكج تنل ُغف ّ تبهخبهٕ فئٌَ ال ٖينً ألٔ ؿٖبؿج يضغغث اٗسبل ّ اهيّاؼغ أً خضلق 

 .سيٖى ُػٍ األُغاف 
هى ٖؼافلَ ٌفؾ اهضؼق  االكخكبغٔتؼٌبيز غيى اإلًٌبـ ق اهؿونبح يوٓ خٌفٖػ إً ضؼ -

فٖيب ٖعق خٌفٖػ ّ إنيبل يؿبؼ اإلكالضبح االكخكبغٖج اهػٔ فؼو فَٖ عالل فخؼث 
اهخؿًٌٖبح يً اهلؼً اهًفؼًٖ ضٖد ؿسوح يًهى اهًيوٖبح اهعبكج تبإلكالش االكخكبغٔ 

ييب أغْ إهٓ خلوٖل فًبهٖج ُػٍ اهؿٖبؿج، إػ أً ؽٖبغث ختبنؤا إً هى ٌلل خّكفب عالل ٌفؾ اهفخؼث 
اإلٌفبق اهضنّيٕ اهيعكق هوخسِٖؽ فٕ هل هؼّف اكخكبغٖج خخؿى تٌلق نفبءث ّ فًبهٖج 
اهلنبو اهكٌبيٕ ّيغى يؿبٖؼث اهيٌهّيج اهيكؼفٖج ّ األسِؽث اإلغاؼٖج اهضنّيٖج 

 .خؼختج يً ُػا اإلٌفبقهوخنّؼاح االكخكبغٖج ؿٖؤغٔ ضخيب إهٓ اهخلوٖل يً اهٌخبئز اهي
 :الخوطٍبح( ة
إً خٌفٖػ أٔ ؿٖبؿج اكخكبغٖج فٕ اهسؽائؼ ٖسة أً ٖخى ميً إؿخؼاخسٖج نّٖوةج اهيةغْ     -

خِغف إهٓ خضلٖق خٌيٖج اكخكبغٖج فبيوج يً نؼٖق خٌفٖػ يسيّيج يً اهتؼايز ّاهؿٖبؿةبح  
ٖج ٖخنوةة يةً   االكخكبغٖج اهخٕ ال خخًبؼل أُغافِب، نيب أً ميبً ٌسبش ُػٍ اإلؿةخؼاخس 

اهضنّيج إيبغث خفًٖل أؿوّة اهخعنٖن االكخكبغٔ اهػٔ ال ٖخًبؼل يةى اكخكةبغ اهؿةّق    
 .ّاهػٔ أذتح ٌسبضَ فٕ يغغ نتٖؼ يً اهغّل  اهٌبيٖج نغّل سٌّة فؼق أؿٖب

إً ٌسبش أٔ تؼٌبيز خٌئّ فٕ خضلٖق أُغافَ ٖخّكف يوٓ نتًٖج ّضسى ُةػٍ األُةغاف    -
هِٖئبح اهينوفج تئيغاغ اهؿٖبؿبح االكخكةبغٖج فةٕ اهسؽائةؼ    ّيً ُػا اهيٌنوق ٖخًًٖ يوٓ ا

خضغٖغ أُغاف ّاكًٖج ّكبتوج هوخضلٖق تبإلمبفج إهٓ خلوٖل يغغ ُػٍ األُغاف إهةٓ أكةل كةغؼ    
يينً تبيختبؼ أً ػهم ؿٖؤغٔ إهٓ ؽٖبغث نفبءث ّفًبهٖج ُػٍ اهؿٖبؿبح يةً عةالل خؼنٖةؽ    

 .يعخوف اهيفبؼٖى ّاهًيوٖبح ميً كنبيبح يضغغث
ألّهّٖج هولنبو اهكٌبيٕ اإلؿؼاو فٕ اؿخنيبل يؿبؼ اإلكالضبح االكخكبغٖج يى إينبء ا -

عّككج اهيؤؿؿبح اإلٌخبسٖج اهًيّيٖج ّخضؿًٖ يٌبط االؿخذيبؼ هولنبو يً عالل 
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اهكٌبيٕ اهعبق تبإلمبفج إهٓ إكالش اهيٌهّيج اهيكؼفٖج ّ اهيبهٖج ّ خنّٖؼ األسِؽث 
 .اإلغاؼٖج اهضنّيٖج

نيبل خٌفٖػ أٔ ؿٖبؿج خٌيّٖج يوٓ يغْ خّفؼ يكبغؼ اهخيّٖل ّيوٓ ُػا ٖخّكف اؿخ -
األؿبؾ ٖخًًٖ يوٓ اهضنّيج خٌّٖى يكبغؼ خيّٖل ؿٖبؿج اإلًٌبـ االكخكبغٔ تبيختبؼ أً 
اكخكبؼ ُػٍ اهيكبغؼ يوٓ إٖؼاغاح اهستبٖج اهتخؼّهٖج ؿٖؤغٔ إهٓ خًنٖل ُػٍ اهؿٖبؿج فٕ 

 .ضبهج اٌِٖبؼ أؿًبؼ اهيضؼّكبح
ّمى ٌهبى يًوّيبخٕ فًبل ّغكٖق يً يعخوف يؼاضل إيغاغ ّخٌفٖػ يعخوف اهؿٖبؿبح إً   -

االكخكبغٖج ؿٖؤغٔ إهٓ إمفبء يؽٖغ يً اهففبفٖج ّاهيكغاكٖج خسبٍ ُػٍ اهتؼايز، نيب أً 
إفؼام اهعتؼاء ّاهتبضذًٖ اإلكخكبغًٖ فٕ خلٖٖى ُػٍ اهؿٖبؿبح ؿٖؿبُى فٕ خضغٖغ ٌلبئكِب 

 .تِب يؿخلتالهخبهٕ اهًيل يوٓ خسٌ،ّتب
 الهواهش

                                                
1

 . 1002ضؿة أؼكبى اهيضبفهج اهّنٌٖج هوخعنٖن، ؿتخيتؼ  

أضيًٖ ففٖؼ، االكالضبح االكخكبغٖج ّ آذبؼُب يوٓ اهتنبهج ّ اهخفغٖل، ضبهج اهسؽائؼ، ؼؿبهج يبسٖؿخٖؼ ،نوٖج اإلكخكبغ  2
 .105:، ق1002سؽائؼ،، سبيًج اه

 .1002يً إسيبهٕ اهكبغؼاح عالل ؿٌج %  76فنوح كبغؼاح اهيضؼّكبح ضّاهٕ  3

يوٖبؼ غر نسؽء يً اهغًّٖ اهؿًّغٖج فٕ إنبؼ  22,4يوٖبؼ غر هوتٌم األفؼٖلٕ هوخٌيٖج ّ يتوغ  21,3ضٖد خى خؿغٖغ يتوغ  4
 .ؿٖبؿج اهغفى اهيؿتق هوغًّٖ
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 .اهيتبهغ اهيػنّؼث ٌُب عبكج تؼعق اهتؼايز اهيغؼسج ميً تؼٌبيز اإلًٌبـ االكخكبغٔ 6

ٕ ٌخٖسج ؽٖبغث األٌفبق اهضنّيٕ أغْ إهٓ اؼخفبو ضسى اهيتبغالح اهخسبؼٖج اهغاعوٖج ّعكّكب إً اؼخفبو اهنوة اهنو 7
 .اهعبؼسٖج ُّّ يب خى خّمٖضَ ؿوفب
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