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 (1ي َ د )الزظـــــبد-اٌغٕخ األٌٚٝ

دسٚط ِغبػذح فٟ ِذخً االلزظبد 

I. رؼش٠ف ػٍُ االلزظبد 

ئرا ؽشػ اٌغإاي ؽٛي رؼش٠ف ػٍُ االلزظبد، فّب اإلعبثخ؟ 

، (ٌغخ ٚاططالؽب)صُ االلزظبد (ٌغخ ٚاططالؽب)لجً اإلعبثخ اٌّجبششح، ٠ّىٓ رؼش٠ف  وً ِٓ اٌؼٍُ 

ػٍُ اٌضشٚح، ػٍُ : االرغب٘بد األسثغ)ؽغت اٌّخزظ١ٓ ٚفك ارغب٘برُٙ اٌّخزٍفخ لجً رؼش٠ف ػٍُ االلزظبد 

ٚ ( ا١ٌٍجشاٌٟ)أٚ ٚفك االرغب١٘ٓ اٌشأعّبٌٟ )، (اٌشفب١٘خ، ػٍُ االخز١بساد اٌفؼبٌخ، أٚ ػٍُ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ

. فٟ إٌٙب٠خ(االشزشاوٟ

: رؼش٠ف اٌؼٍُ -1

َُ اٌزٟ رؼٕٟ ػشف، فبٌؼٍُ ٌغخ ٘ٛ اٌّؼشفخ، ٚ٘ٛ ثزٌه ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد : ٌغخ  ِفشدح ِشزمخ ِٓ اٌفؼً َػٍِ

. اٌّزٕبعمخ، اٌزٟ رخض ظب٘شح أٚ ِغّٛػخ ِٓ األش١بء أٚ اٌظٛا٘ش اٌّشرجطخ ثجؼؼٙب

 فٙٛ فُٙ اٌٛالغ ػٍٝ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ، ِٓ خالي اوزشبف ِخزٍف اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رغ١ش ٘زا اٌٛالغ، ٚرٌه :اططالحبأِب

. (االػزّبد ػٍٝ ِٕٙظ ػٍّٟ )ثبالػزّبد ػٍٝ اٌؼمً ٚاٌزفى١ش إٌّظُ

اٌٛطف، اٌزظ١ٕف، اٌزؾ١ًٍ، اٌزفغ١ش، اٌفُٙ، اٌزٛلغ، ٚاٌزؾىُ ِب أِىٓ : ٠ٙذف اٌؼٍُ ئٌٝ وً ِٓ: أ٘ذاف اٌؼٍُ-

. فٟ اٌظٛا٘ش اٌّخزٍفخ

: رؼش٠ف االلزظبد -2

 (اٌجخً)اٌٛعط١خ، فباللزظبد ٚعؾ ث١ٓ اٌّشؼ: اٌزٟ رؼٕٟ ػذح ِؼبٟٔ ِٕٙب" اٌمظذ" االلزظبد ٌغخ ِشزمخ ِٓ :ٌغخ

 .فٙٛ ِغّٛع إٌشبؽبد اٌّزؼٍمخ ثىً ِٓ اإلٔزبط، اٌزٛص٠غ ٚاالعزٙالن: اططالحبأِب  (اإلعشاف)ٚ اٌزجز٠ش

 :رؼش٠ف ػٍُ االلزظبد حغت اٌّخزظ١ٓ -3

ِٓ عٙخ ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ ػذح رٛعٙبد فٟ رؼش٠ف ػٍُ االلزظبد ؽ١ش ٠شوض ف١ٙب وً رٛعٗ ػٍٝ 

ِضال رؼش٠ف اٌفشد )، ػٍُ اٌشفب١٘خ (ِضال رؼش٠ف آدَ ع١ّش)ػٍُ اٌضشٚح : ػٕظش عٛ٘شٞ ِؼ١ٓ، ٚ ٟ٘

س٠ّْٛ ثبس، : ٚ ٘ٛ اٌزٛعٗ اٌغبٌت فٟ اٌزؼبس٠ف اٌشأعّب١ٌخ ِضً رؼبس٠ف)، ػٍُ االخز١بساد اٌفؼبٌخ (ِبسشبي

ٚ ٘ٛ اٌزٛعٗ اٌغبٌت فٟ اٌزؼبس٠ف ) ، ٚ ػٍُ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ (ادِٛٔذ ِب١ٌٕفٛد، ٚ ثٛي عب٠ٍِٛغٓ
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، ٚ االرغبٖ (ا١ٌٍجشاٌٟ)االرغبٖ اٌشأعّبٌٟ : ٚ ِٓ عٙخ أخشٜ ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ ارغب١٘ٓ أعبع١١ٓ ٚ ّ٘ب

 .االشزشاوٟ

االلزظبدٞ اٌفشٔغٟ س٠ّْٛ ثبس، ٚ :  ٚ وّٕبرط ِٕٙب ٔأخز رؼش٠فٟ:رؼبس٠ف االرغبٖ اٌشأعّبٌٟ .أ 

 .االلزظبدٞ االِش٠ىٟ ثٛي عب٠ٍِٛغٓ

 :رؼش٠ف س٠ّْٛ ثبس: 1-أ

«  La science économique est la science de l’administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans 

l’aménagement de ses ressources, elle analyse et explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction des 

besoins nombreux et illimités. »Raymond Barre(Economie politique 1969) 

 

٠ذسط األشىبي اٌزٟ ٠أخز٘ب عٍٛن االٔغبْ فٟ فٙٛ . ػٍُ اداسح اٌضشٚاد إٌبدسحػٍُ االلزظبد ٘ٛ "

ِٛاسدا ِحذٚدح ، ٚ ٘ٛ ٠ؾًٍ ٚ ٠فغش اٌطشق اٌزٟ ػٓ ؽش٠مٙب ٠خظض فشد ِب أٚ ِغزّغ ِب رخظ١ض ِٛاسدٖ

 ."ٌزٍج١خ حبعبد ِزؼذدح ٚ ال ِزٕب١٘خ

 :رؼش٠ف ثٛي عب٠ٍِٛغٓ: 2-أ

« l’économie est l’étude de la façon dont l’homme et la société choisissent, avec ou sans recours à la monnaie, d’employer des ressources productives 

rares qui sont susceptibles d’emplois alternatifs, pour produire divers biens, et les distribuer en vue de la consommation, présente ou future, des différents 

individus et groupes qui constituent la société. » Paul Samuelson(L’économique 1972): 

 

ثبعزؼّبي إٌمٛد أٚ دْٚ -دساعخ اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠خزبس ثٙب اٌفشد أٚ اٌّغزّغػٍُ االلزظبد ٘ٛ "

ٚ  ِزٕٛػخ، إلٔزبط عٍغ ٚ ِزؼذدح االعزؼّبالد، ٚ رٌه اعزؼّبي ِٛاسد أزبع١خ ٔبدسحؽش٠مخ - اعزؼّبٌٙب

 ." ِٓ ؽشف األفشاد ٚ اٌغّبػبد اٌّىٛٔخ ٌٍّغزّغ- اٌؾبٌٟ أٚ اٌّغزمجٍٟ-رٛص٠ؼٙب ثغشع االعزٙالن

 .ٚ ِضبٌٙب رؼش٠ف ِؾّذ د٠ٚذاس: رؼبس٠ف االرغبٖ االشزشاوٟ .ة 

: ثأٔٗ(1982 ِجبدا االلزظبد اٌغ١بعٟفٟ وزبثٗ ) ػٍُ االلزظبد اٌغ١بعٟ ِحّذ د٠ٚذاسػّشف ح١ش 

 ، أٞ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ اٌزٟ رٕشأ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ػٍُ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رحىُ اٌؼاللبد االلزظبد٠خ" 

ٚ ٟ٘ اٌؼاللبد اٌزٟ رزؼٍك ثئٔزبط ٚ رٛص٠غ األش١بء اٌّبد٠خ ٚ اٌخذِبد . ثٛعبؽخ األش١بء اٌّبد٠خ ٚ اٌخذِبد

." ، أٞ اٌالصِخ ٌّؼ١شخ أفشاد اٌّغزّغ، ِؼ١شزُٙ اٌّبد٠خ ٚ اٌضمبف١خاٌزٟ رشجغ حبعبد اإلٔغبْ فٟ اٌّغزّغ

ِغزٜٛ : ِٓ رظ١ٕفبد ِغز٠ٛبد اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ رٌه اٌزظ١ٕف اٌزٞ ١ّ٠ض ث١ٓ: ِغز٠ٛبد اٌزح١ًٍ االلزظبدٞ -4

، ٚ (ٌزؼظ١ُ ِٕفؼزٗ)اٌّغزٍٙه :  ثذساعخ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ وـ٠ٙزُ األٚي؛ ؽ١ش ِغزٜٛ اٌزح١ًٍ اٌىٍٟ ٚ اٌزح١ًٍ اٌغضئٟ

 ثذساعخ إٌشبؽ االلزظبدٞ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجٍذ ِٚٓ رٌه دساعخ االٔزبط ٚ ٠ٙزُ اٌضبٟٔ، ث١ّٕب (ٌزؼظ١ُ سثؾٗ)إٌّزظ 

 .االعزٙالن اٌٛؽ١١ٕٓ ِضال ٚ وزا دساعخ ِؼذالد اٌجطبٌخ ٚ اٌزؼخُ ٚ ِٛاػ١غ االصِبد ٚ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ
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II. اإلشىب١ٌخ االلزظبد٠خ .

 .اٌؾبعبد اٌالِزٕب١٘خ ٚ إٌذسح إٌغج١خ ٌٍّٛاسدرؼٛد اإلشىب١ٌخ االلزظبد٠خ ئٌٝ 

. رٕظ١ُ اٌزٛص٠غ ٚرٕظ١ُ اإلٔزبط:  أٞرٕظ١ُ االلزظبدٚ ٌّؼبٌغخ ٘زٖ اإلشىب١ٌخ  ٠غت 

ِبرا ٕٔزظ؟ ٚ و١ف ٕٔزظ؟ : ٚرٌه ِٓ خالي اإلعبثخ ػٓ اٌغإا١ٌٓ: رٕظ١ُ اإلٔزبط- 1

: ٚ ٠غزذػٟ رؾذ٠ذ: ِبرا ٕٔزظ؟ - أ

 ؛(أٞ ِب ٟ٘ اٌؾبعبد اٌزٟ ٔؾزبط ا١ٌٙب؟)ِب ٘ٛ اٌالصَ ئٔزبعٗ؟ 

 ؛  (أٞ ِب ٟ٘ اٌّٛاسد أٚ اٌؼٛاًِ اإلٔزبع١خ اٌّزبؽخ؟)ِب ٘ٛ اٌّّىٓ ئٔزبعٗ؟

 (ٚ رزؾذد ِٓ خالي دساعبد ئؽظبئ١خ ٌٍغىبْ ٚ ؽبعبرُٙ)ٚ ِب ٟ٘ اٌى١ّخ اٌٛاعت ئٔزبعٙب؟ .

: ٚ رٕذسط ػّٕٗ ػذح رغبؤالد أّ٘ٙب: و١ف ٕٔزظ؟ - ة

 ؟(اٌخٛاص، أَ اٌذٌٚخ، أَ ثبٌششاوخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ)ِب ٟ٘ اٌغٙخ اٌزٟ عزمَٛ ثؼ١ٍّخ االٔزبط  -

 اٌزٟ ٠غت اعزؼّبٌٙب فٟ ػ١ٍّخ اإلٔزبط؟ (ػٛاًِ اإلٔزبط)ِبٟ٘ اٌٛعبئً - 

إٌّبعجخ ٌإلٔزبط؟  (اٌزم١ٕبد)ِبٟ٘ اٌطشق ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب - 

 ؟ٚو١ف ٠زُ رٛص٠غ ِخزٍف اٌؼّبي ٚ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ٘زٖ اٌٛظبئف؟ ِبٟ٘ اٌٛظبئف اٌالصِخ - 

ٌّٓ ٕٔزظ؟ ٚ رٌه ثزؾذ٠ذ و١ف١خ رٛص٠غ اٌغٍغ ٚ : رٕظ١ُ اٌزٛص٠غ ٠زطٍت اإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي: رٕظ١ُ اٌزٛص٠غ- 2

 ٚ ثظفخ خبطخ رؾذ٠ذ و١ف١خ رٛص٠غ اٌذخً ػٍٝ فئبد اٌّغزّغ ػِّٛب ٚػٍٝ ،اٌخذِبد إٌّزغخ ثظفخ ػبِخ

.  (ئػبدح اٌزٛص٠غ) أ١ٌٚب أٚ صب٠ٛٔب:ٚ ٘زا اٌزٛص٠غ ٠ىْٛ .ِخزٍف اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ثظفخ خبطخ

 ٚ رخزٍف ؽش٠مخ ِؼبٌغخ اإلشىب١ٌخ االلزظبد٠خ ثبخزالف اٌزظٛساد االلزظبد٠خ اٌزٟ رزشاٚػ فٟ ارغب٘برٙب ث١ٓ 

ِٓ عٙخ صب١ٔخ ؛ ٚ (اٌم١ٛد االلزظبد٠خ)ِٓ عٙخ ٚ رذخً اٌذٌٚخ (اٌؾش٠خ االلزظبد٠خ)اٌذػٛح ئٌٝ ػذَ رذخً اٌذٌٚخ

، ث١ّٕب (اٌؾش٠خ االلزظبد٠خ)ِٓ ث١ٓ ٘زٖ االرغب٘بد اٌزظٛس ا١ٌٍجشاٌٟ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ لبْٔٛ اٌؼشع ٚ اٌطٍت 

اٌزظٛس االشزشاوٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ رشر١ت األ٠ٌٛٚبد فٟ شىً خطؾ ٌؼذح عٕٛاد ػبدح رشرت ف١ٙب اٌذٌٚخ أ٠ٌٛٚبرٙب 

. (اٌزخط١ؾ اٌّشوضٞ) االعزٙالو١خ ٚ اإلٔزبع١خ
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III. اٌحبعـــــــــــــــــــــــــــــخ :

: رؼش٠ف اٌحبعخ -1

رٍجٝ ػبدح ثجزي  )١ّٔٚض ث١ٓ ؽبعبد الزظبد٠خ . ثبٌؾشِبْ أٚ ثبٌٕمض ارغبٖ شٟء ِؼ١ٓرؼجش اٌؾبعخ ػٓ شؼٛس 

. ، ٚؽبعبد غ١ش الزظبد٠خ(أٚ دفغ صّٓ ِؼ١ٓ/عٙذ ٚ

: ٚ ٠شزشؽ فٟ اٌؾبعخ االلزظبد٠خ ششؽبْ أعبع١بْ، ٚ ّ٘ب

. ٚعٛد اٌّٛسد اٌزٞ ٠ٍج١ٙب-أ

. ِؾذٚد٠خ ٘زا اٌّٛسد-ة

: خظبئض اٌحبعخ -2

: ِٓ أُ٘ خظبئض اٌؾبعخ االلزظبد٠خ ِب ٠ٍٟ

 .اٌمبث١ٍخ ٌإلشجبع - أ

 .اٌمبث١ٍخ ٌٍم١بط - ة

. اٌمبث١ٍخ ٌٍزغضئخ-عـ

. اٌمبث١ٍخ ٌإلؽالي-د

: ٔغج١خ اٌحبعبد -3

: ثغجت )، ٚ ِٓ صِبْ ٢خش(...إٌّبؿ، اٌزؼبس٠ظ اٌغغشاف١خ: ثغجت )رخزٍف اٌؾبعبد ِٓ ِىبْ ٢خش

. (...اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ، اٌضمبف١خ، االعزّبػ١خ، االلزظبد٠خ، اٌغ١بع١خ

IV. اٌغٍــــــــــــــــــــــؼخ: 

لجً رؼش٠ف اٌغٍؼخ ٠ّىٕٕب رؼش٠ف إٌّزٛط ثبػزجبسٖ ِفِٙٛب أشًّ فٙٛ وٕز١غخ ِشغٛة ف١ٙب ٌٍؼ١ٍّخ : رؼش٠ف اٌغٍؼخ -1

 .(ٚ رٌه ٘ٛ اٌخذِخ )، ٚ لذ ٠ىْٛ غ١ش ٍِّٛط (ٚرٌه ٘ٛ اٌغٍؼخ)االٔزبع١خ لذ ٠ىْٛ ٍِّٛعب 

 .اٌزظٛس اٌشأعّبٌٟ، ٚ اٌزظٛس االشزشاوٟ: أِب اٌغٍؼخ فجبإلػبفخ ئٌٝ اٌزؼش٠ف اٌغبثك، فأّٗ ٠ٛعذ رظٛس٠ٓ ٌزؼش٠فٙب ٚ ّ٘ب

 .(ل١ّخ)اٌغٍؼخ فٟ اٌزظٛس اٌشأعّبٌٟ رؼجش ػٓ وً ِٕزٛط ٍِّٛط ٌٗ ِٕفؼخ 

أِب اٌغٍؼخ فٟ اٌزظٛس االشزشاوٟ فزؼجش ػٓ وً ِٕزٛط ٍِّٛط ٠خؼغ ٌؼ١ٍّخ اٌزجبدي، ٌزٌه رغزضٕٝ فٟ اٌزظٛس االشزشاوٟ 

ٍغ اٌّٛعٙخ ٌالعزٙالن اٌزارٟ  .اٌغِّ
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 :٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ ػذح رظ١ٕفبد ٌٍغٍغ، ِٕٙب ِب ٠ٍٟ: أٔٛاع اٌغٍغ -2

 :ٚ ١ّّٔض ف١ٗ ث١ٓ: اٌزظ١ٕف األٚي

 ٚ ٟ٘ اٌغٍغ اٌزٟ رغزؼًّ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔزبع١خ ِضً اٌّٛاد األ١ٌٚخ، ا٢الد، اٌجٕب٠بد :(ٚع١ط١خ)عٍغ إٔزبع١خ  .أ 

 .ثغشع أزبط عٍغ عذ٠ذح...اٌظٕبػ١خ،

 .ٚ ٟ٘ اٌغٍغ اٌزٟ رغزٍٙه ثشىً ٔٙبئٟ ثغشع اشجبع ؽبعبد ِؼ١ٕخ:(ٔٙبئ١خ)عٍغ اعزٙالو١خ  .ة 

 :ٚ ١ّّٔض ف١ٗ ث١ٓ: اٌزظ١ٕف اٌضبٟٔ

شح .أ  ِّّ أد ٌّٚذح ؽ٠ٍٛخ ٔٛػب ِب، ِضً اٌغ١بساد، األعٙضح اٌىٙشِٕٚض١ٌخ، األصبس: عٍغ ِؼ  ...ٚ ٠ذَٚ اعزٙالوٙب فٟ ػذح ِشَّ

شح .ة  ِّّ  ...ٚ ٠ذَٚ اعزٙالوٙب فٟ ػذح ِّشاد ٚ ٌفزشاد ص١ِٕخ ِزٛعطخ، ِضً اٌٍجبط ٚ األؽز٠خ: عٍغ ٔظف ِؼ

شح .ط  ِّّ  ..ٚ ٟ٘ عٍغ رٕزٟٙ ثّغشد اعزٙالوٙب ٌٍّشح األٌٚٝ، ِضً اٌّٛاد اٌغزائ١خ، أػٛاد اٌضمبة: عٍغ غ١ش ِؼ

أ٠ّٙب اوجش ل١ّخ اٌّبء أَ )ٚ ٠مظذ ثٙب أْ ٌٍغٍؼخ ل١ّزبْ، ٚ لذ ٚػؼّٙب آدَ ع١ّش ٌؾً ٌغض : اصدٚاع١خ اٌم١ّخ ٌٍغٍؼخ -3

 :، ؽ١ش سأٜ أْ وً عٍؼخ رزّزغ ثم١ّز١ٓ ٚ ّ٘ب(اٌّبط؟

 . ٌّغزٍٙىٙبِٕفؼخ اٌغٍؼخٚ رؼجش ػٓ ِمذاس : اٌم١ّخ االعزؼّب١ٌخ .أ 

 .عؼش اٌغٍؼخٚ رّضً لذسح اٌغٍؼخ ػٍٝ اٌزجبدي ِغ اٌغٍغ األخشٜ، ٚ فٟ إٌٙب٠خ رؼجش ٘زٖ اٌم١ّخ ػٓ :اٌم١ّخ اٌزجبد١ٌخ .ة 

ح أثؼبد، ٚ ٟ٘: عٛدح اٌغٍؼخ -4  : ٠ٕظش ا١ٌٙب ِٓ ػذَّ

 .(اٌظب٘شح ٚ اٌؼ١ّٕخ)ٚ رؼٕٟ ِذٜ رٍج١خ ؽبعبرٗ : ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّغزٍٙه .أ 

 (.Les normes)ٚ رؼٕٟ ِذٜ ِطبثمخ إٌّزٛط ٌٍّٛاطفبد اٌّؼ١بس٠خ : ِٓ ٚعٙخ ٔظش إٌّزِظ .ة 

: اٌشغشح اٌٛظ١ف١خ ٌٍّٕزٛط -5

ِٕزٛط غ١ش )أٚ خذِخ (ِٕزٛط ٍِّٛط)إٌّزٛط ثجغبؽخ ٠ؼجش ػٓ ٔز١غخ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ، ٚ ٠ىْٛ عٍؼخ

ٚ ٠غت ػٍٝ ِغ١شٞ اٌّإعغبد رؾذ٠ذ اٌٛظبئف اٌزٟ رٛفش٘ب ِٕزٛعبرُٙ ٌٍّغزٍٙى١ٓ، ٚ رزّضً ٘زٖ .(ٍِّٛط

: اٌٛظبئف ف١ّب ٠ٍٟ

 : ٚ رٕمغُ ثذٚس٘ب ئٌٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌٛظبئف:Fonctions de service))ٚظبئف اٌخذِخ .أ 

 ٚ ٟ٘ اٌٛظبئف األعبع١خ اٌزٟ ٠طٍجٙب اٌّغزٍٙه فٟ إٌّزٛط، ِضً ِؼشفخ :اٌٛظبئف االعزؼّب١ٌخ: 1-أ

. اٌٛلذ ثبٌٕغجخ ٌٍغبػخ

 ٚ ٟ٘ اٌٛظبئف اٌزٟ رض٠ذ ِٓ رمذ٠ش اٌزاد عٛاء ِٓ ؽشف اٌّغزٍٙه ٔفغٗ أٚ :ٚظبئف رمذ٠ش اٌزاد:2-أ

. اٌغبػخ اٌزٟ ٠ؾٍّٙب اٌّغزٍٙه فٟ ٠ذٖ (أٚ ِبسوخ)ِٓ ؽشف ا٢خش٠ٓ، ٚ ِٓ ث١ٕٙب ئثشاص ػالِخ

 ٚ ٟ٘ ِخزٍف اٌٛظبئف اٌزٟ رزُ فٟ إٌّزٛط ثغشع :(Fonctions techniques)اٌٛظبئف اٌزم١ٕخ  .ة 

 .ئٔغبص ٚظبئف اٌخذِخ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ، ِضً ؽشوخ ػمبسة اٌغبػخ ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌٛلذ
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V. اإلٔزــــــــــــــــــــــــــــبط 

  Production:رؼش٠ف اإلٔزبط- 1

 :اإلٔزبط ٌغخ - أ

اإلٔزبط األدثٟ، ئٔزبط اٌىالَ، اإلٔزبط اٌضساػٟ ِٚب شبثٗ :  ٚ أِضٍزٗرٌٛذ اٌشٟء ِٓ اٌشٟء٠ٚؼٕٟ " أٔزظ" اإلٔزبط ِظذس اٌفؼً 

 .٠ٕزــــظ اٌّظٕغ أدٚاد ِؼذ١ٔخ:  ِٚضبي رٌهطٕؼٗ أٞ أٔزظ اٌشٟءرٌه؛ ٠ٚمبي 

 : اإلٔزبط اططالحب–ة

: ػٍٝ أٗاإلٔزبطػبَ ٠ّىٓ اػزجبس ثشىً 

ِغّٛع اٌغٙٛد اإلٔغب١ٔخ اٌزٟ رّضط ِخزٍف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌؼٛاًِ اٌّبد٠خ إلٔغبص عٍغ ٚخذِبد رشجغ حبعبد >>

<<. األفشاد فٟ اٌّغزّغ

: رطٛس ِفَٙٛ اإلٔزبط-2

 فؾظشٚا اإلٔزبط األسع ػٍٝ ِب رٕزغٗ  سوض اٌطج١ؼ١ِْٛش ِفَٙٛ اإلٔزبط ثّشاؽً ربس٠خ١خ فٟ رطٛسٖ، ؽ١ش فٟ اٌجذا٠خ 

ٚ ٔظشا ٌزضا٠ذ أ١ّ٘خ اٌخذِبد اإلٔزبط اٌظٕبػٟ رضإِب ِغ اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ،  ف١ّب ثؼذ اٌفىش اٌىالع١ىٟفٟ اٌضساػخ، ١ٌؼ١ف 

ِغ اٌزطٛس اإلٔزبط اٌّؼشفٟ ٚ اٌّؼٍِٛبرٟ، ئٌٝ اٌمطبػبد عبثمخ اٌزوش لجً أْ رزٛعغ اٌذائشح ئٌٝ اإلٔزبط اٌخذِٟ أػ١ف 

 .اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌغش٠غ ٚ اٌّؼمذ

  Facteurs de production(ػٕبطش اإلٔزبط)ػٛاًِ اإلٔزبط -3

ثٕغت ( اٌؼٛاًِ أٚ اٌّٛاسد )ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطش  (Combinaisonاٌز١ٌٛف (    ٠زُ اإلٔزبط ػٓ ؽش٠ك اٌغّغ أٚ 

. ِخزٍفخ ؽغت ؽج١ؼخ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ 

. ػٛاًِ ِبد٠خ ٚ ػٛاًِ ؽج١ؼ١خ ،اٌؼٕظش اٌجششٞ:ئٌٝ ػِّٛب   ٚرمغُ ػٛاًِ اإلٔزبط 

. اٌؼًّ ٚ سأط اٌّبي،ثبإلػبفخ إٌٝ ػٛاًِ األسع، اٌزٕظ١ُ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب: وً ِٓ ئٌٝاٌشأعّب١١ٌٓ   ث١ّٕب رمغُ ؽغت 

:  اٌزٟ رٕمغُ ثذٚس٘ب ئٌٝ ِب ٠ٍٟ ٚعبئً اإلٔزبط ٚ لٛح اٌؼًّ:  اٌزٞ ٠شًّاٌزمغ١ُ االشزشاوٟ  ٚ ٠ؼبف ئٌٝ ٘زا 

. األسع، اٌجزٚس، ٚ اٌّٛاد األ١ٌٚخ:ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠زُ ػ١ٍٗ اٌؼًّ أٞ ٠خؼغ ٌٗ ِضً : ِٛػٛع اٌؼًّ– أ 

. ِضً ا٢الد ِٚخزٍف اٌّؼذاد: أدٚاد اٌؼًّ– ة 
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VI.  اٌّؤعغخ اإلٔزبع١خ

 : رؼش٠ف اٌّؤعغخ االٔزبع١خ -1

ٚؽذح الزظبد٠خ رمَٛ ثّضط ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ وبٌؼًّ ٚ سأط اٌّبي ثغشع >> :ٟ٘اٌّؤعغخ االٔزبع١خ 

 . <<ئ٠غبد عٍغ ٚ خذِبد ِٛعٙخ ٌالعزٙالن 

 .٠ّىٓ رظ١ٕف اٌّإعغبد اإلٔزبع١خ ؽغت ػذح ِؼب١٠ش: أطٕبف اٌّؤعغبد اإلٔزبع١خ -2

 :ٚرٕمغُ ؽغجٗ اٌّإعغبد ئٌٝ : ِؼ١بس اٌٍّى١خ - أ

 اٌزٟ ٠ّزٍىٙب سأط ِبٌٙب خٛاص؛: ِؤعغبد خبطخ 

 ٚرّزٍه اٌذٌٚخ سأط ِبٌٙب؛: ِؤعغبد ػ١ِّٛخ 

 ٠ٚشزشن فٟ سأط ِبٌٙب وً ِٓ اٌذٌٚخ ٚ اٌخٛاص: ِؤعغبد ِخزٍطخ          . 

ػ١ِّٛخ، .خبطخ، َ.َ)ؽغت اٌمبْٔٛ ٠ّىٓ اٌز١١ّض أٚال ث١ٓ صالصخ أطٕبف اٌغبثمخ اٌزوش : اٌّؼ١بس اٌمبٟٔٛٔ - ة

 :                              ٚ صب١ٔب ث١ٓ(.ِخزٍطخ.َ

o اٌّؤعغبد اٌفشد٠خEntreprise individuelles  : اٌٍّّٛوخ ِٓ ؽشف شخض ؽج١ؼٟ ٚاؽذ . 

o  اٌششوبدsociétés :رٕمغُ ؽغت (اٌششوبد)٘زٖ األخ١شح.اٌزٟ ٠شزشن فٟ سأعّبٌٙب أوضش ِٓ شخض

:  اٌّؼ١بس اٌمبٟٔٛٔ ئٌٝ طٕف١ٓ سئ١غ١١ٓ

 ششوخ ِضً. فٟ سأط ِبٌٙبث١ٓ اٌّشبسو١ٓ اٌىج١شح اٌّزجبدٌخ ثبٌضمخٚرز١ّض : ششوبد األشخبص

. اٌزؼبِٓ

 اٌزٟ عبّ٘ٛا ثٙب فٟ ٠ُٙ حغُ األِٛايٚال ٠ُٙ ف١ٙب شخظ١خ اٌّشبسو١ٓ ثمذس ِب : ششوبد األِٛاي 

. ٚدح ششوبد اٌّغبّ٘خ، ٚ اٌششوبد راد اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّحذ: اٌششوخ ، ِٚضبٌٙب

:  ٚؽغجٗ ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ: ِؼ١بس اٌحغُ .ط 

 ِإعغبد ِظغشح؛ 

 ِإعغبد طغ١شح؛ 

 ِإعغبد ِزٛعطخ؛ 

 ِإعغبد وج١شح؛ 

  ِإعغبد ػّاللخ .

 فٟ اٌّإعغخ، ؽغُ سأط اٌّبي، ػذد اٌؼّبي:ِٕٙب ػذح ػٕبطش  فبٔٗ ٠زُ ثٕبء ػٍٝ ػٓ ل١بط اٌحغُ      أِب 

.  ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼٕبطش اٌّشبثٙخ.... ؽغُ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ، 

:                                                                                                          ٚؽغجٗ ١ّٔض ث١ٓ:(أٚ اٌمطبع االلزظبدٞ)ِؼ١بس ؽج١ؼخ إٌشبؽ .د 
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؛                                                      (، ِإعغبد اٌظ١ذ، اٌغبثبد، ٚ إٌّبعُفالؽ١خايِإعغبد اي)ِإعغبد ِٓ اٌمطبع األٚي            *

؛  (ٚ اٌجٕبءِإعغبد طٕبػ١خ، ِإعغبد األشغبي اٌؼ١ِّٛخ )ِإعغبد ِٓ اٌمطبع اٌضبٟٔ           *

ِإعغبد خذ١ِخ وبٌّإعغبد اٌّب١ٌخ ِٓ ثٕٛن ٚ ِإعغبد رأ١ِٓ، )ِإعغبد ِٓ اٌمطبع اٌضبٌش            *

؛ (اٌّإعغبد اٌزغبس٠خ،اٌّإعغبربٌغ١بؽ١خ،ٚ ِإعغبد إٌمً 

اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ ػِّٛب ٚ٘ٛ اٌمطبع اٌّؼبف ؽذ٠ضب ٚ اٌزٞ ٠شًّ )ِإعغبد ِٓ اٌمطبع اٌشاثغ            *

 . (الرظبي افٟ ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌؾذ٠ضخ ٌإلػالَ ٚ 

: ٚظبئف أٚ ِظبٌح اإلٔزبط فٟ اٌّؤعغخ اإلٔزبع١خ -3

وٛظ١فخ اإلٔزبط، ٚظ١فخ اٌزغ٠ٛك، ٚظ١فخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ، )وّب أْ اٌّإعغخ رشًّ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛظبئف 

٠ّىٓ ٌٛظ١فخ االٔزبط ثذٚس٘ب االٔمغبَ ئٌٝ ػذح ِظبٌؼ أٚ ٚظبئف فشػ١خ فٟ  (...ٚظ١فخ اٌٛلب٠خ ٚ األِٓ،

اٌّإعغبد االلزظبد٠خ ٚخبطخ اٌظٕبػ١خ ِٕٙب ٚ ثبألخض ٌّب رىْٛ ٘زٖ اٌّإعغبد وج١شح، ٚ رٕمغُ ٘زٖ 

. اٌٛظبئف اٌفشػ١خ ٌإلٔزبط ئٌٝ ٚظبئف أعبع١خ ٚظبئف صب٠ٛٔخ

 ٟٚ٘ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ٌٛظ١فخ اإلٔزبط االعزغٕبء ػٕٙب ٚ رؼ٠ٛؼٙب ٌغٙبد أخشٜ داخً أٚ :اٌٛظبئف األعبع١خ (أ

: خبسط اٌّإعغخ، ٚأّ٘ٙب

 ِّٚٙزٙب أغبص اٌجؾٛس ٚ اٌذساعبد اٌّزؼٍمخ ثزؾغ١ٓ :(اٌجحش ٚ اٌزط٠ٛش )ٚظ١فخ اٌجحٛس ٚ اٌذساعبد- 

.                    ِٕزغبد اٌّإعغخ ٚ رط٠ٛش ِٕزغبد عذ٠ذح ٚٚػغ رظب١ُِ ٌٙب

ٚرٙذف ئٌٝ رؾذ٠ذ ِخزٍف اٌطشق ٚ اٌؼ١ٍّبد إٌّبعجخ إلٔزبط اٌغٍغ ٚ  : (إٌّب٘ظ)ٚظ١فخ اٌطشق ٚ اٌؼ١ٍّبد- 

.                                                          اٌخذِبد فٟ اٌّإعغخ

 ٚ رغّؼ ثزشر١ت اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ؽغت رغٍغٍٙب إٌّطمٟ ٚ اٌضِٕٟ، ِغ :ٚظ١فخ اٌزغٍغً ٚ اٌزٛل١ذ- 

. رؾذ٠ذ ٚلذ وً ػ١ٍّخ

ٟٚ٘ اٌزٟ ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٙب ِٓ ؽشف ٚظ١فخ اإلٔزبط ػٓ ؽش٠ك اٌزٕبصي ػٕٙب : اٌٛظبئف اٌضب٠ٛٔخ (ة

: ِٚٓ ٘زٖ اٌٛظبئف. ٌظبٌؼ ٚظبئف أخشٜ فٟ اٌّإعغخ أٚ ٌظبٌؼ ِإعغبد خبسع١خ

ِّٚٙزٙب اٌؾفبظ ػٍٝ االعزضّبساد اٌّبد٠خ ٚػٍٝ سأعٙب ا٢الد ثّب ٠ؼّٓ ٌٙب االعزّشاس فٟ : ٚظ١فخ اٌظ١بٔخ- 

.                                                       ِغز٠ٛبد أداء ع١ذح

 ٟٚ٘ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌّٛاد اٌؼشٚس٠خ العزّشاس اٌؼ١ٍّخ :(ٚظ١فخ اٌز٠ّٛٓ)ٚظ١فخ اٌششاء ٚ اٌزخض٠ٓ- 

. اإلٔزبع١خ ث١ٓ اٌّإعغبد االلزظبد٠خ ِضً اٌّٛاد األ١ٌٚخ ٚ اٌّٛاد اٌطبل٠ٛخ
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: ارخبر اٌمشاساد فٟ اٌششوبد ِزؼذدح اٌغٕغ١بد -4

. اٌششوخ ِزؼذدح اٌغٕغ١بد ٟ٘ ششوخ رٍّه فشٚػب خبسط ثٍذ٘ب األطٍٟ اٌزٞ رم١ُ ف١ٗ اٌّإعغخ األَ

: ٚ الرخبر اٌمشاس فٟ ٘زٖ اٌششوبد ِزؼذدح اٌغٕغ١بد ٠ّىٓ االػزّبد ػٍٝ ػذح ؽشق، ٚ أّ٘ٙب

 .ٚ ٘ٛ لشاس ٠زخز ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّإعغخ األَ: (Ethnocentrique)اٌمشاس اٌفشدٞ .أ 

 .ٚ ٘ٛ اٌمشاس اٌزٞ ٠زخز ػٍٝ ِغزٜٛ اٌفشٚع : (Géocentrique)اٌمشاس اٌّشرىض ػٍٝ اٌّٛلغ اٌغغشافٟ .ة 

 .ٚ ٘ٛ اٌزٞ ٠زخز ثبٌّشبسوخ ث١ٓ اٌّإعغخ األَ ٚ فشٚػٙب : (Polycentrique)اٌمشاس اٌّزؼذد األؽشاف .ط 

VII. االٔذِبط. 

، ٚ رٌه ثّضط سؤٚط أِٛاٌٙب رٍغأ ثؼغ اٌّإعغبد ئٌٝ االٔذِبط ِغ ِإعغبد أخشٜ: رؼش٠ف االٔذِبط -1

 . ٌزى٠ٛٓ ِإعغخ عذ٠ذح

:  ٌزؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف، أّ٘ٙبرٙذف اٌّإعغبد ِٓ ٚساء االٔذِبط :أ٘ذاف اإلٔذِبط -2

رخف١غ اٌزىب١ٌف؛ - 

رٛع١غ األعٛاق؛                                                                                     - 

اٌزؾىُ أوضش فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب ؛ - 

. رؼظ١ُ األسثبػ وٙذف أعبعٟ ِٓ ٚساء وً ٔشبؽ رمَٛ ثٗ اٌّإعغخ - 

: ٠ّىٓ رظ١ٕف االٔذِبط ئٌٝ طٕف١ٓ أعبع١ٓ ّ٘ب: أٔٛاع االٔذِبط -3

٠ٚزُ ث١ٓ ِإعغبد رٕزظ ٔفظ إٌّزغبد؛                                           : االٔذِبط األفمٟ .أ 

٠ٚزُ ث١ٓ ِإعغبد رؼًّ فٟ ٔشبؽبد ِىٍّخ ٌجؼؼٙب؛ ٚ ِضبٌٗ االٔذِبط ث١ٓ ِإعغخ : االٔذِبط اٌؼّٛدٞ .ة 

إٌّذِغخ ِؼٙب ، ٚ االٔذِبط ث١ٓ ِإعغخ رٕزظ عٍؼب ِؼ١ٕخ ٚ  (ة)رٕزظ ِٛاد أ١ٌٚخ رغزؼٍّٙب اٌّإعغخ  (ا)

 :ؽغت اٌجؼغ، ٚ ِ٘ٛإعغخ ٌج١غ ٘زٖ اٌغٍغ ٚ ٠ؼبف ئٌٝ اٌظٕف١ٓ طٕف صبٌش 

إٌمً اٌجشٞ، ) ِإعغبد إٌمً: ٠ٚزُ ث١ٓ ِإعغبد رؼًّ فٟ ٔشبؽبد ِزشبثٙخ ِضً: االٔذِبط اٌذائشٞ .ط 

 .(ِغ إٌمً ثبٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ِضال
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VIII. اإلٔزبع١خ 

 .نسبة المدخالت الى المخرجات عن االنتاجٌةتعبر .رؼش٠ف االٔزبع١خ-ٚالأ

كمٌة )النسبة الحسابٌة بٌن كمٌة المخرجات: تعنً بحسب هذا المفهوم االنتاجٌةو بعبارة بسٌطة ٌمكن القول ان 

. (...الٌد العاملة، اآلالت، األرض، المواد األولٌة)و كمٌة المدخالت(االنتاج

=االنتاجٌة
  

 

االنتاجالمخرجاتاالنتاج

عواماللمدخالت    
 

 .ٌتم التعرض فٌما ٌلً الى تصنٌفٌن لإلنتاجٌة من حٌث طرٌقة قٌاسها.اصناف االنتاجٌة-ثانٌا

:  و ٌشمل االنتاجٌة الجزئٌة و االنتاجٌة الكلٌة؛ حٌث:التصنٌف األول

=االنتاجٌة الجزئٌة-1
االنتاجالمخرجاتاالنتاج  

عنصر من عناصر 
. 

: و مثال ذلك

=انتاجٌة العمل
االنتاجالمخرجات  

عددالعمل  العمال عدد، ساعات العمل…  عنصر 
 

=انتاجٌة رأس المال
االنتاجالمخرجات  

عددالمالرأس  االالت ،عدد ساعات سٌر االالت…  عنصر 
 

=االنتاجٌة الكلٌة- 2
االنتاجالمخرجات  

األراضٌالمدخالت  ، الٌد العاملة ، رأس المال ، المواد األولٌة…  مجموع 
. 

. و ٌشمل االنتاجٌة العٌنٌة و االنتاجٌة النقدٌة: التصنٌف الثانً

أخذا بالمفهوم العام لإلنتاجٌة التً تساوي  
االنتاجالمخرجاتالمدخالت  

: ،فإن

. حسب طبٌعة المنتوج (...طن، متر، وحدة،) تحسب فٌها المخرجات اي االنتاج بكمٌتهااالنتاجٌة العٌنٌة-1

. فتحسب فٌها المخرجات بقٌمتها النقدٌة االنتاجٌة النقدٌة اما- 2

:  تقاس االنتاجٌة لعدة أغراض منها.أهداف قٌاس االنتاجٌة-ثالثا

. من جهة اخرىو المؤسسات  من جهة معرفة مدى كفاءة و فعالٌة العمال- 1

مقارنة بٌن انتاجٌات عدة مؤسسات خالل نفس الفترة )و مكانٌا،(مقارنة بٌن انتاجٌات نفس المؤسسة خالل فترات زمنٌة مختلفة) المقارنة زمانٌا-2

 .(الزمنٌة

. معرفة مدى مساهمة العامل فً المستوى المعٌشً ألفراد مجتمعه-3

 .على مستوى الوحدات االقتصادٌة أو على مستوى االقتصاد الوطنً المساهمة فً ترشٌد القرارات المتعلقة باإلنتاج-4
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IX.  اٌزـــــــــــــٛص٠غ

 La Répartitionرؼش٠ف اٌزٛص٠غ - 1

 .لغُ اٌشٟء ٚفشلٗ ثّؼٕٝ ٚصع اٌشٟء٠ٚمبي " ٚصع"ِظذس : اٌزٛص٠غ ٌغخ

ِغّٛع اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رغّح ثزمغ١ُ اٌذخً اٌٛؽٕٟ ث١ٓ األػٛاْ >> : رٛص٠غ اٌّذاخ١ً ف١ؼٕٟ اططالحبأِب

 .<<(اٌؼبئالد ٚ اٌّؤعغبد ٚ اإلداساد)االلزظبد١٠ٓ 

 ِٓ عٙخ ، ِٚٓ عٙخ صب١ٔخ ٠ّىٓ أْ ١ّٔض ث١ٓ إػبدح اٌزٛص٠غ ٚ رٛص٠غ أٌٟٚ ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ :أٔٛاع اٌزٛص٠غ-2

 . رٛص٠غ شخظٟ ٚ رٛص٠غ ٚظ١فٟ

 :٠ٚشًّ ِب٠ٍٟ:(ِؼ١بس اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌزٛص٠غ  )اٌزمغ١ُ األٚي 

األػٛاْ ٠ٚؼٕٟ رٛص٠غ ِذاخ١ً ػٛاًِ اإلٔزبط ث١ٓ  : Répartition Primaireاٌزٛص٠غ األٌٟٚ-أ

 .االلزظبد١٠ٓ اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ

 ٚرشًّ رزجغ اٌزٛص٠غ األٌٟٟٚٚ٘ ِغّٛع اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ   :Redistributionػبدح اٌزٛص٠غ  إ-ة

وبٌّٕؼ )ٚ اٌزؾ٠ٛالد اٌّخزٍفخ رٛص٠ؼبٌّٕح ،ٚ(اٌؼشائت ٚ االلزطبػبد االعزّبػ١خ ) ئعجبس٠خ الزطبػبد

 .(اٌؼبئ١ٍخ

،ث١ٓ اٌؼّبي ٚ " ػٓ ؽش٠ك ِٕؼ اٌزمبػذ"ث١ٓ األع١بي )ٚإلػبدح اٌزٛص٠غ دٚس رؼبِٕٟ 

، وّب رٙذف ئػبدح ("رؼ٠ٛؼبد اٌذٚاء ٚ اٌؼطً اٌّشػ١خ"،ث١ٓ األطؾبء ٚ اٌّشػٝ"ِٕؾخاٌجطبٌخ"اٌجطب١ٌٓ

. اٌزٛص٠غ ئٌٝ رم١ٍض اٌفشٚق اٌّزؼٍمخ ثبٌّذاخ١ً

: ٚرشًّ ئػبدح اٌزٛص٠غ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب

إٌبرظ ػٓ ) ف١ّب ٠خض اٌذخً األٌٟٚ ِٓ ٔفظ اٌفئخٚرزُ ث١ٓ أفشاد أٚ ػبئالد  : إػبدح اٌزٛص٠غ األفمٟ -

 ٌىٓ ػبئالد ِزمبسثخ اٌؼٛائذِٚضبي ػٍٝ رٌه إٌّؼ اٌؼبئ١ٍخ اٌزٟ رغّؼ ثزؾ٠ٛالد ث١ٓ  (اٌزٛص٠غ األٌٟٚ

 .ِخزٍفخ ِٓ ؽ١ش ػذد األثٕبء 

 فأطؾبة ٌٙب ِذاخ١ً ِزفبٚرخ،ٚرزُ ث١ٓ األفشاد ٚاٌفئبد االعزّبػ١خ اٌزٟ  :إػبدح اٌزٛص٠غ اٌؼّٛدٞ -

اٌّذاخ١ً  ٠ذفؼْٛ ػشائت ٚ اشزشاوبد اعزّبػ١خ ٌزمذ٠ّٙب ػٍٝ شىً ِٕؼ ألطؾبة اٌّذاخ١ً اٌّشرفؼخ

 . ،فاػبدح اٌزٛص٠غ اٌؼّٛدٞ ٠غّؼ ثزخف١غ اٌفشٚق فٟ اٌّذاخ١ً اٌؼؼ١فخ

: ٚ ٠شًّ:(ؽج١ؼخ اٌزٛص٠غ(اٌزمغ١ُ اٌضبٟٔ

 Répartition Fonctionnelle:اٌزٛص٠غ اٌٛظ١فٟ -
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 ، ؽ١ش ٠ؾذد ٔظ١ت وً ػبًِ ِٕٙب ِٓ اٌذخً ث١ٓ ِخزٍف ػٛاًِ اإلٔزبط   ٚ٘ٛ رمغ١ُ اٌذخً اٌٛؽٕٟ 

. ،ٚ٘ٛ ِب٠ؼٕٟ أْ اٌزٛص٠غ اٌٛظ١فٟ ِٕطجك ػٍٝ اٌزٛص٠غ األٌٟٚ اٌزٞ عجك اٌزؼشع ٌٗ 

 Répartition Personnelle:اٌزٛص٠غ اٌشخظٟ -

فٟ  أٚ ػذَ اٌّشبسوخ ثغغ إٌظش ػٓ اٌّشبسوخ( االشخبص)ث١ٓ األفشاد      ٠ٚمظذ ثٗ رمغ١ُ اٌذخً اٌٛؽٕٟ 

:                                                                           ، ؽ١ش ٠شًّ ٘زا اٌزٛص٠غ ِب ٠ؾظً ػ١ٍٗ األفشاد أٚ اٌؼبئالد ِّضال ف١ّب ٠ٍٟاٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ

 .                                                                                     (أعٛس، س٠ٛع، فٛائذ،أسثبػ ) : revenus de facteursػٛائذ ٍِى١خ ٚعبئً اإلٔزبط * 

ٚ اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب األفشاد أٚ اٌؼبئالد فٟ ئؽبس ػ١ٍّخ   : revenus de transfertػٛائذ اٌزح٠ٛالد * 

.                                                      (ِٕؼ ِضال)اػبدح اٌزٛص٠غ

٠زذخً فٟ ئػبدح اٌزٛص٠غ ػ١ٔٛٓ الزظبد١٠ٓ ١ِّٙٓ ّٚ٘ب  : اٌغٙبد اٌّغؤٌٚخ ػٓ إػبدح اٌزٛص٠غ- 3

.     ؽ١ش رمزطغ ػشائت ثغشع ر٠ًّٛ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ ػِّٛب: ِظبٌح اٌؼشائت- أ

.        ٟٚ٘ اٌزٟ رمزطغ اشزشاوبد اعزّبػ١خ ِمبثً رمذ٠ُ ِٕؼ: ِظبٌح ٚ ١٘ئبد ِظبٌح اٌؼّبْ االعزّبػٟ- ة

:  ٠ٙذف ٔظبَ ئػبدح اٌزٛص٠غ ئٌٝ ِب ٠ٍٟ : أ٘ذاف إػبدح اٌزٛص٠غ- 4

؛                                      (..اٌؼذاٌخ، اٌزؼ١ٍُ، )رمذ٠ُ خذِبد ػ١ِّٛخ ألفشاد اٌّغزّغ   - 

رظؾ١ؼ ػذَ اٌّغبٚاح فٟ اٌّذاخ١ً؛                                                                  - 

.   (..وبٌّشع، اٌجطبٌخ ٚ اٌش١خٛخخ،)رمذ٠ُ ؽّب٠خ اعزّبػ١خ الفشاد اٌّغزّغ ػذ ِخزٍف اٌّخبؽش    - 

X. االعزــــــــــٙالن :

 :رؼش٠ف االعزٙالن -1

اعزٍٙه فالْ عٍؼخ ِب، وّب : ِظذس اٌفؼً اعزٍٙه، ٚاعزٍٙه اٌشخض اٌشٟء ٠ؼٕٟ رٕبٌٚٗ، ِضً:االعزٙالن ٌغخ

. رغزٍٙه اٌغ١بسح ثٕض٠ٕب وض١شا: لؼٝ ػ١ٍٗ ٚأفٕبٖ ِضً: ٠ؼٕٟ اعزٍٙه اٌشٟء

.  ف١ؼجش االعزٙالن ػٓ اعزؼّبي عٍؼخ ِب أٚ خذِخ ِؼ١ٕخ ثغشع ئشجبع ؽبعخ ِؼ١ٕخ:اططالحبأِب

. ٠إدٞ اعزٙالن اٌغٍؼخ ئٌٝ اٌمؼبء ػ١ٍٙب فٛس٠ب أٚ رذس٠غ١ب: ِالؽظخ

: أٔٛاع االعزٙالن -2

. االعزٙالن إٌٙبئٟ ٚاالعزٙالن اٌٛع١طٟ: ١ّٔض ث١ٓ ٔٛػ١ٓ أعبع١١ٓ ٌالعزٙالن رجؼب ٌطج١ؼزٗ، ّٚ٘ب
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ٚ٘ٛ رٌه االعزٙالن اٌّإدٞ ئٌٝ ئشجبع ِجبشش ٌؾبعبد األفشاد أٚ اٌغّبػبد، ٠ٕٚمغُ : االعزٙالن إٌٙبئٟ - أ

 .ئٌٝ اعزٙالن فشدٞ، ٚاعزٙالن عّبػٟ

 ٚ٘ٛ اعزٙالن إٌّزٛط ثشىً ٠ّٕغ اعزٙالوٗ ِٓ أٞ ؽشف آخش، ع١بسح خبطخ :االعزٙالن اٌفشدٞ- 1 - أ

 .ِضال، اٚ ٚعجخ غزائ١خ

: ٚ٘ٛ اعزٙالن ِٕزٛط ِب ِٓ ؽشف أوضش ِٓ فشد فٟ ٔفظ اٌٛلذ، ِضال: االعزٙالن اٌغّبػٟ- 2 - أ

 .ع١بساد إٌمً اٌغّبػٟ، اإلٔبسح اٌؼ١ِّٛخ، اٌؾذ٠مخ اٌؼ١ِّٛخ، خذِبد األِٓ اٌٛؽٕٟ

، ٚ٘ٛ اٌزٞ "االعزٙالن شجٗ اٌغّبػٟ"ٕ٘بن ِٓ ٠ؼ١ف طٕف ٚعؾ ث١ٓ اٌظٕف١ٓ اٌغبثم١ٓ ٚ٘ٛ : ِالحـظخ

. خذِخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌخبطخ ثفئخ اٌطٍجخ دْٚ غ١شُ٘:٠زُ ِٓ ؽشف فئخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌّغزّغ دْٚ غ١ش٘ب، ِضً

ٚ٘ٛ اعزٙالن اٌغٍغ ٚاٌخذِبد فٟ ػ١ٍّخ  (٠ٚغّٝ وزٌه ثبالعزٙالن اإلٔزبعٟ ):االعزٙالوبٌٛع١طٟ - ة

 .(ٌٍؾظٛي فٟ إٌٙب٠خ ػٍٝ عٍغ أٚ خذِبد ِٛعٙخ ثذٚس٘ب ئٌٝ اعزٙالن ٔٙبئٟ أٚ ٌالعزٙالن اٌٛع١ؾ)ئٔزبع١خ

  ٚرشًّ ػٛاِال رار١خ ٚػٛاِال ِٛػٛػ١خ:(أٚ ػٍٝ عٍٛن اٌّغزٍٙه)اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ االعزٙالن -3

 ...ؽج١ؼخ شخظ١زٗ، أرٚالٗ، طؾزٗ، :  ٟٚ٘ اٌّزؼٍمخ ثشخض اٌّغزٍٙه ِضً:اٌؼٛاًِ اٌزار١خ - أ

 :ٚرٕمغُ ثذٚس٘ب ئٌٝ : اٌؼٛاًِ اٌّٛػٛػ١خ - ة

 (...اٌّىبٔخ االعزّبػ١خ، ٚاٌفئخ االعزّبػ١خ إٌّزّٝ ئ١ٌٙب، )ػٛاًِ اعزّبػ١خ 

 (...اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ، اٌٍغخ، اٌذ٠ٓ، : ِضً)ػٛاًِ صمبف١خ 

 (ِضً ؽبٌخ االعزمشاس األِٕٟ ٌٍجٍذ، ٚؽبٌخ اٌؾشة أٚ اٌغالَ )ػٛاًِ ع١بع١خ. 

 (...ِضً اٌذخً، األعؼبس، اٌغٛدح، اإلشٙبس، )ػٛاًِ الزظبد٠خ 

 ٜ(ِضً اٌّىبْ، ٚاٌضِبْ )ػٛاًِ أخش .

: ِؼشفخ ٔٛع اٌغٛق اٌزٞ رٕشؾ ف١ٙب اٌّؤعغخ -4

: فّٓ أُ٘ أٔٛاع األعٛاق اٌزٟ رغذ اٌّإعغخ اإلٔزبع١خ ٔفغٙب ف١ٙب، ٔغذ
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ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ إٌّزغ١ٓ ٚ اٌّغزٍٙى١ٓ، رغبٔظ اٌغٍؼخ، :  ٚ أُ٘ ششٚؽٙب:عٛق إٌّبفغخ اٌزبِخ .أ 

 .ؽش٠خ اٌذخٛي ٚ اٌخشٚط، ؽش٠خ أزمبي ػٛاًِ االٔزبط ، اٌشفبف١خ فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثٙب

 .ٚ رز١ّض ثؼذَ رغبٔظ اٌغٍغ ف١ٙب: عٛق إٌّبفغخ االحزىبس٠خ .ة 

 . ٚف١ٙب اؽزىبس لٍخ ِٓ إٌّزغ١ٓ ٌٍغٛق:عٛق احزىبس اٌمٍخ .ط 

 . ٚ ف١ٙب اؽزىبس ِٕزغ١ٓ اص١ٕٓ ٌٍغٛق:عٛق االحزىبس اٌضٕبئٟ .د 

 ٚ ف١ٙب اؽزىبس ِٕزظ ٚؽ١ذ ٌٍغٛق ِب ٠ز١ؼ ٌٗ ؽش٠خ رؾذ٠ذ اٌغؼش ٚ رؼظ١ُ :عٛق االحزىبس اٌّطٍك .ٖ 

 .االسثبػ اٌٝ الظٝ ؽذ ِّىٓ

: دساعخ اٌّشٚٔبد اٌغؼش٠خ ٚ اٌذخ١ٍخ ٌّٕزٛعبد اٌّؤعغخ -5

. رغزؼًّ اٌّشٚٔخ وأداح ثغشع اٌم١بط اٌىّٟ ٌزأص١ش ػبٍِٟ اٌغؼش ٚ اٌذخً ػٍٝ عٍٛن اٌّغزٍٙه

ٚ رؼجش ػٓ ِذٜ ؽغبع١خ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ إٌّزٛط ثبٌٕغجخ ٌغؼشٖ، ٚ رؾغت : اٌّشٚٔخ اٌغؼش٠خ .أ 

𝑒𝑝:   ثبٌؼاللخ =
Δ𝑄

Δ𝑃
×

𝑃

𝑄
 

 اٌزٟ ٠شرفغ Giffenئال فٟ ؽبٌخ عٍؼخ ع١فٓ،(فٟ ؽبٌخ اٌغٍغ اٌؼبد٠خ )عبٌجخٚ رىْٛ ل١ّخ ٘زٖ اٌّشٚٔخ 

.  (اٌّشٚٔخ اٌغؼش٠خ ِٛعجخ) (اٌغٍغ اٌزفبخش٠خ خبطخ)اٌطٍت ػ١ٍٙب ِغ اسرفبع عؼش٘ب

ٚ رؼجش ػٓ ِذٜ ؽغبع١خ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ إٌّزٛط ثبٌٕغجخ ئٌٝ دخً اٌّغزٍٙه، ٚ : اٌّشٚٔخ اٌذخ١ٍخ .ة 

𝑒𝑅: :   رؾغت ثبٌؼاللخ =
Δ𝑄

Δ𝑅
×

𝑅

𝑄
 

 ؽ١ش ٠شرفغ ،ث١ّٕب رىْٛ ِٛعجخ فٟ اٌؼبدح فٟ ؽبٌخ اٌغٍغ اٌشد٠ئخعبٌجخٚ رىْٛ ل١ّخ ٘زٖ اٌّشٚٔخ 

: ِغ اسرفبع اٌذخً ٌىٓ ١ٌظ ثٕفظ إٌغجخ، ٚ ١ّٔض ٕ٘ب ث١ٓ صالس ؽبالد (االعزٙالن)اٌطٍت

𝟎:  1-ة < 𝑒𝑹 < ، ؽ١ش ٠زغ١ش اٌطٍت ثٕغجخ ألً ِٓ ٔغجخ (ػشٚس٠خ)، ٚ رؼزجش اٌغٍؼخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ أعبع١خ1

. رغ١ش اٌذخً

𝐞𝐑:  2-ة =  .، ٚ رؼزجش اٌغٍؼخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ صب٠ٛٔخ، ؽ١ش ٠زغ١ش اٌطٍت ثٕفظ إٌغجخ اٌزٟ ٠زغ١ش ثٙب اٌطٍت𝟏

𝟏:  3-ة < 𝑒𝐑ًرؼزجش اٌغٍؼخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ وّب١ٌخ، ؽ١ش ٠زغ١ش اٌطٍت ثٕغجخ أوجش ِٓ ٔغجخ رغ١ش اٌذخ ٚ ، .
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XI. اإلدخبس 

و األموال المدخرة ٌتم . االدخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم ٌستهلك بعدl’Epargne:تعرٌف االدخار .1

 .استعمالها من طرف صاحبها فً استثمار أو استهالك مستقبلٌٌن

 : هناك ثالثة مبررات أساسٌة لالدخار، و هً:  أسباب و مبررات اإلدخار .2

 .(شراء سٌارة أو بناء مسكن مثال).أي النفقات االستهالكٌة التً ٌتوقع الفرد المعنً وقوعها فً المستقبل؛ تغطٌة النفقات االستهالكٌة المؤجلة .أ 

 (االنفاق على العالج مثال). و ذلك لتغطٌة النفقات غٌر المتوقعة فً المستقبل؛ االحتٌاط .ب 

 .(االستثمار فً االوراق المالٌة مثال). بجعل المدخرات أداة لمداخٌل إضافٌة ؛ تكوٌن ثروة .ج 

ٌمكن تصنٌف االدخار إلى عدة أشكال و ذلك وفقا لعدة Les formes de l’épargne: أشكال اإلدخار .3

 .معاٌٌر
ادخار المؤسسات ، ادخار العائالت: حسب الجهة القائمة باالدخار نمٌز بٌن ثالثة أشكال لالدخار، و هً: التصنٌف األول

 .ادخار اإلدارات الحكومٌة، و االقتصادٌة

 :حسب المعرفة المسبقة بحجم و توقٌت االدخار نمٌز بٌن شكلٌن لالدخار، و هما: التصنٌف الثانً

 االدخار التعاقدي:epargne contractuelle ِخر)و هو االدخار الذي ٌتم وفق عقد ٌتعهد فٌه أحد أطرافه بادخار مبلغ  (المدَّ

َخر لدٌه)محدد بشكل دوري متفق علٌه لدى الطرف الثانً   .(المدَّ

 االدخار العفوي:epargne spontanée و هو ادخار ٌتم بشكل عفوي من طرف صاحبه، حٌث قد ٌتبقى مبلغ معٌن من دخل

 .الفرد بعد إنفاقه على كل متطلباته دون أن ٌكون مخططا لذلك

 :حسب درجة سٌولة المدخرات نمٌز بٌن شكلٌن لالدخار، و هما: التصنٌف الثالث

 االدخار السائل:epargne liquide هو االدخار بشكل ٌسمح باسترجاع األموال المدخرة بسرعة حٌن الحاجة الٌها ،

 .(تغطٌة النفقات االستهالكٌة المؤجلة و االحتٌاط)و هو ٌتناسب مع مبرري . ؛ مثل و ضعها فً حساب جاري

 االدخار طوٌل المدى :epargne long فً البورصة –استثمارا مالٌا ) ٌستثمرهو الجزء من المدخرات الذي، و 

.                                      ، و هو بذلك ٌتناسب مع مبرر تكوٌن الثروة(-عقارات و تجهٌزات مثال–او مادٌا - (أسهم و سندات مثال)
 ... فً حاالت عدم االستقرار االقتصادي ٌتم اللجوء الى االدخار فً سلع بعٌدة نوعا ما عن المخاطر مثل الذهب، اللوحات الفنٌة النادرة:مالحظة

خارعّدة محدّدات، أهمهاLes determinants de l’épargne:محددات االدخار .4  :تتحكم فً حجم اإلدِّ

حٌث كلما زاد الدخل الحقٌقً كلما زاد حجم االدخار و العكس l’evolution du revenu réel؛مستوى الدخل الحقٌقً .أ 

 .بالعكس

حٌن ارتفاع معدل التضخم ٌلجأ المدخرون إلى زٌادة حجم مدخراتهم بغرض الحفاظ على قٌمتها األصلٌة l’inflation؛ معدل التضخم .ب 

 .(...التً تسمح لهم باالحتٌاط و مواجهة النفقات االستهالكٌة المؤجلة)

، لكن بالمقابل ٌمكن (مردود كبٌر)ارتفاع نسبة الفائدة ٌؤدي إلى التشجٌع على االدخارtaux d’intéret:نسبة الفائدة .ج 

؛ فهناك عدم ٌقٌن (ما قد ٌؤدي بالمدخرٌن الى تقلٌل ادخاراتهم )الحصول على نفس العوائد السابقة بادخارات اقل 

 .بخصوص تأثٌر نسبة الفائدة على االدخار

 :هناك نوعٌن من أنظمة التقاعد: نظام التقاعد المتبع فً البلد .د 

 نظام تقاعد توزٌعً للثروةrégime de retraite par répartition ً؛ و حجم االدخارات فٌه قلٌل ألن المتقاعدٌن ف

 (نظام التقاعد الجزائري مثال).هذا النظام ٌخضعون لنفس االقتطاعات و سٌستفٌدون من نفس منح التقاعد

 ًنظام تقاعد تراكمrégime de retraite par capitalisation ؛ و تكون فٌه ادخارات األفراد عالٌة لالستفادة بشكل

أفضل حٌن ٌصل الى سن التقاعد، ألن منح التقاعد فً هذا النظام تكون حسب المبالغ التً دفعها المتقاعد سابقا 

 .الى صندوق التقاعد حٌث كلما زادت هذه المبالغ كلما ارتفعت منحة تقاعده

 .حٌث تبعا لمدة الحٌاة المتوقعة تكون ادخارات الفرد تفادٌا لمخاطر ما بعد العجز عن العمل: دورة حٌاة الفرد .ه 

حٌث ٌلجأ األفراد إلى مزٌد من االدخار حٌن تسود حاالت عدم االستقرار : مدى االستقرار االقتصادي للبلد .و 

 ...االقتصادي احتٌاطا من البطالة و تخفٌض األجور
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XII. اإلعزضّبس 

 .االعزضّبس ٌغخ ِظذس اٌفؼً أصّش ٚ ٠ؼٕٟ ّٔٝ،فبعزضّش اٌّبي ِؼٕبٖ ّٔبٖ: رؼش٠ف االعزضّبس .1

ٚ ٠مظذ ثٗ .  االعزضّبس اططالؽب فٙٛ ئٔفبق ِجبٌغ ِب١ٌخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ ثغشع اٌؾظٛي ػٍٝ ػٛائذ ِغزمج١ٍخأِب 

 .أ٠ؼب ئ٠غبد ِغّٛػخ ِٓ ٚعبئً اإلٔزبط ٚاٌزغ١ٙضاد فٟ ِإعغخ ئٔزبع١خ

 : ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠زٛلف ػ١ٍٙب االعزضّبس ِب ٠ٍٟ: ِحذداد االعزضّبس .2

 ؽغُ اٌطٍت فٟ اٌغٛق اٌّغزٙذف؛ *

 ؽغُ األسثبػ اٌّزٛلؼخ ِٓ االعزضّبس؛ *

 اٌٛػؼ١خ اٌّب١ٌخ ٌٍّإعغخ أٞ ِذٜ رٛفش اٌغ١ٌٛخ اٌّب١ٌخ ٌذ٠ٙب؛ *

ِؼذي اٌفبئذح اٌغبئذ فٟ اٌجٍذ ؽ١ش أٔٗ وٍّب اسرفغ ٘زا اٌّؼذي وٍّب صادد رىٍفخ االعزضّبس ٚثبٌزبٌٟ رشاعؼذ ػغٍخ االعزضّبس فٟ اٌجٍذ وّب أْ  *

 ، ٚاٌؼىظ ثبٌؼىظ؛(ػٍٝ األلً فٟ اٌّذٜ اٌمظ١ش)اسرفبع ِؼذي اٌفبئذح ٠شغغ أوضش ػٍٝ االدخبس ثذي االعزضّبس

 .(عٛاء وبٔذ اعزّبػ١خ، صمبف١خ، الزظبد٠خ أٚ غ١ش٘ب)دسعخ االعزمشاس اٌغ١بعٟ فٟ اٌجٍذ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِىٛٔبد إٌّبؿ االعزضّبسٞ  *

: ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ ػذح رظ١ٕفبد ٌالعزضّبس، ِٕٚب ِب ٠ٍٟ: أٔٛاع االعزضّبس .3

 .ٚ ٠شًّ االعزضّبس اٌّبدٞ ٚ االعزضّبس اٌالِبدٞ: اٌزظ١ٕف األٚي

  ٞاالعزضّبس اٌّبد(Investissement matériel) : ٠ٚغّؼ ثزى٠ٛٓ سأط اٌّبي اٌضبثذ(Capital Fixe) ُ٠ٕٚمغ 

 :ثذٚسٖ ئٌٝ صالصخ أطٕبف فشػ١خ ٟٚ٘

ٚ٘ذفٙب اٌشئ١غٟ رؼ٠ٛغ ٔفظ اٌزغ١ٙضاد : de remplacement)(Investissementsاالعزضّبساد اٌزؼ٠ٛؼ١خ  *

 .اٌّٛعٛدح فٟ اٌّإعغخ ثّض١الرٙب، ثغجت اال٘زالن أٚ االخزالي أٚ ِب شبثٗ رٌه

 . ٚ٘ذفٙب سفغ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍّإعغخ:(Investissements d’expansion) اعزضّبساد اٌزٛعغ  *

ٚ٘ذفٙب اٌشئ١غٟ سفغ ِؼذي اإلٔزبع١خ، : (Investissements de modernisation)اعزضّبساد اٌزحذ٠ش  *

 .وبالعزضّبس فٟ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اإلٔزبط

. ٠ٚظؼت أؽ١بٔب اٌز١١ّض ث١ٓ ٘زٖ األطٕبف ؽ١ش لذ ٠ىْٛ االعزضّبس رؼ٠ٛؼ١ب، رٛعؼ١ب ٚرؾذ٠ض١ب فٟ ٔفظ اٌٛلذ

 ٞ(غ١ش اٌٍّّٛط)االعزضّبس اٌالِبد (Investissement Immatériel) : ٌٝاعزضّبس ػشٚسٞ ٌٍؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ئ ٛ٘ٚ

 :عبٔت االعزضّبس اٌّبدٞ، ٠ٚٙذف ػِّٛب ئٌٝ ص٠بدح ئٔزبع١خ اٌّإعغخ، ١ّٔٚض ف١ٗ ث١ٓ طٕف١ٓ

،  ٠ٚطجك (رضج١زبد)اعزضّبساد الِبد٠خ رؼزجش ِؾبعج١ب وبعزضّبس  *

 ثشاِظ اإلػالَ ا٢ٌٟ؛: ػ١ٍٙب اال٘زالن ِضً

رى٠ٛٓ :  ِٚضبٌٙباعزضّبساد ال ِبد٠خ رؼزجش ِؾبعج١ب وّظبس٠ف *

، اٌؾّالد اإلشٙبس٠خ (االعزضّبس اٌجششٞ)اٌؼّبي ٚاٌّٛظف١ٓ

 .ٚاٌذػبئ١خ، اٌجؾٛس ٌٚذساعبد

:  اٌزظ١ٕف اٌضبٟٔ

. االعزضّبس اٌٙغِٟٛ-أ

. االعزضّبس اٌذفبػٟ-ة

:  اٌزظ١ٕف اٌضبٌش

. االعزضّبس اٌّؾٍٟ-أ

. االعزضّبس األعٕجٟ-ة

:  اٌزظ١ٕف اٌشاثغ

. االعزضّبس اٌّجبشش-أ

. االعزضّبس غ١ش اٌّجبشش-ة
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ٚػغ ٘زا اٌّؼبػف  ِٓ ؽشف االلزظبدٞ عْٛ (Multiplicateur d’investissement)(K): ِؼبػف االعزضّبس .4

 :٠ٚؼجش ٘زا اٌّؼبػف ػٓ رأص١ش االعزضّبساد اإلػبف١خ فٟ ثٍذ ِب ػٍٝ اٌذخً اٌٛؽٕٟ ف١ٗ، ؽ١شJ.M.Keynesِب٠ٕبسو١ٕض

 

 

𝐾:  ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ٠ٚKؾغت =
1

1−𝑐
c:   ؽ١ش

**
.  ا١ًٌّ اٌؾذٞ ٌالعزٙالن

: ٌٍٚجشٕ٘خ ػٍٝ ٘زٖ اٌؼاللخ ٔزجغ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ

 ∆R = K∆I     ⇒           𝐾 =
∆𝑅

∆𝐼
 

 𝐶 = cR + 𝑏  (داٌخ االعزٙالن ٌى١ٕض )  ⇒         
∆𝐶

∆𝑅
= 𝑐    

            

           

 𝑅 = 𝐶 + 𝐸       ⇒ R = 𝐶 + 𝐼 

   ⇒ ∆R = ∆𝐶 + ∆𝐼 

  ⇒
∆R

∆R
=

∆𝐶

∆R
+

∆𝐼

∆𝑅
⇒ 1 = 𝑐 +  

1

𝐾
 

   ⇒
1

𝐾
=  1 − 𝒄 

⇒ 𝐾 =
1

1−𝑐
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

:  الميل الحدي لالستهالك يعبر عن ذلك الجزء من الوحدة النقدية الواحدة من الدخل، والمخصص لالستهالك حيث **  
. (e) وجزء مخصص لالدخار (C)الميل الحدي لالستهالك =  وحدة نقدية من الدخل تنقسم إلى جزء مخصص لالستهالك 1

0لذلك  ≤ 𝑐 ≤ 0وكذلك1 ≤ 𝑐 ≤ . c + e = 1 و 1

∆R = 𝐾∆𝐼 

R :ٚؽٕٟاٌذخً اي 

 التغٌر: ∆

I : االعزضّبس

K : ِؼبػف االعزضّبس

C :االستهالك 

c :المٌل الحدي لالستهالك 

b: االستهالك الضروري( فً حالة انعدام الدخلR ) 

 االدخار:  E:حٌث

 *( مع شرط االقتصاد المغلقI = Eفً حلة التوازن )

 وهو المطلوب
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XIII. النظام اإلقتصادي: 

 : تعرٌف النظام االقتصادي .1

ٌعرف النظام االقتصادي عموما بأنه ذلك النظام الذي ٌسمح باستخدام الموارد اإلقتصادٌة النادرة إلشباع حاجات 

 .المجتمع

مجموع العالقات و المؤسسات التً تمٌز الحٌاة االقتصادٌة لجماعة معٌنة : على أنه" Antonelli" "أنطونٌللً"و ٌعرفه 

 .فً زمان و مكان محددٌن

 :عناصر النظام االقتصادي .2

د االقتصادي الفرنسً   :ثالثة عناصر رئٌسة للنظام االقتصادي، و هً" FrançoisnPERROUX""فرانسوا بٌرو"حدَّ

و ٌعبِّر عموما عن الدوافع و األهداف األساسٌة للنظام االقتصادي، مثل الربح : l’Esprit du systèmeروح النظام  .أ 

 .بالنسبة للنظام الرأسمالً، و العدل بالنسبة للنظام اإلسالمً

و ٌتمثل فً مختلف العناصر القانونٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة التً ٌتشكل : La forme du systèmeشكل النظام  .ب 

 .منها النظام، مثل المؤسسات االقتصادٌة و قوانٌن العمل و مؤسسات الضمان االجتماعً

و هو ما ٌمكن اعتباره الجانب التقنً للنظام، أي مختلف الطرق و : La substancedusystèmeمادة النظام أو جوهره  .ج 

 ...التقنٌات و اآللٌات التً تتم بها األنشطة اإلقتصادٌة فً النظام من إنتاج و توزٌع

و المالحظ أنه ال ٌمكن فصل هذه العناصر عن بعضها نظرا للتداخل المنطقً بٌنها، بحٌث ٌؤثر كل منها فً العنصرٌن 

 . اآلخرٌن

 :عرض لبعض نماذج األنظمة اإلقتصادٌة .3

 :ٌمكن تقسٌم األنظمة االقتصادٌة التً عرفها اإلنسان و طبَّقها، ما ٌلً

 و كان ٌعتمد على ما ٌوفره أفراد األسرة الستهالكها الخاص، عن طرٌق الصٌد أو غٌره من األعمال :النظام البدائً .أ 

 .البسٌطة لتلبٌة الحاجات الذاتٌة، و لذلك ٌسمى أٌضا بالنظام العائلً

 و هو الذي كان سائدا فً أرٌاف أوروبا أثناء القرون الوسطى، حٌن كان ٌستخدم مالك األراضً :النظام اإلقطاعً .ب 

 .اإلقطاعٌون األفراد مقابل تلبٌة حاجات بسٌطة مثل األكل، بٌنما ٌستفٌد اإلقطاعً وحده من عوائد األرض

 و تطور مع تطور المدن فً أوروبا و انتشار الحرف الٌدوٌة فٌها، حٌث اعتمد علٌها :النظام اإلقتصادي الحرفً .ج 

 .الصناع الحرفٌون لتحسٌن مستواهم المعٌشً

 حٌث عندما أصبح عدد الحرفٌٌن كبٌرا، أخذوا ٌتجمعون فً جمعٌات حرفٌة منظمة من أجل :نظام الطوائف الحرفٌة .د 

حماٌة مصالحهم المشتركة، و هكذا تشكلت الجماعات أو ما ٌسمى بالطوائف الحرفٌة، و لذلك عرف هذا النظام  بنظام 

و كان من مهام هذه الطوائف تنظٌم العمل فً الحرف التابعة لها، فمثال وضعت رتبا ٌمر بها الفرد فً . الطوائف

؛ كما كانت (أو صاحب الحفة)، المساعد، ثم المعلِّم (المبتدئ)المتمرن :   الحرفة قبل أن ٌصبح صاحبا للحرفة، و هً

 .الطائفة تحدد مواصفات المنتوجات الحرفٌة و أسعارها

 و هو نظام اقتصادي ٌعتمد على العدل فً المعامالت االقتصادٌة بٌن أفراد المجتمع و :النظام االقتصادي االسالمً .ه 

 .الدولة من جهة، و فٌما بٌنهم من جهة أخرى

 و هو نظام اقتصادي ٌعتمد على الحرٌة االقتصادٌة و على تنمٌة الملكٌة الخاصة :النظام االقتصادي الرأسمالً .و 

 .لوسائل االنتاج

 و هو نظام اقتصادي ٌعتمد على الملكٌة الجماعٌة لوسائل اإلنتاج بغرض تحقٌق العدالة :النظام االقتصادي االشتراكً .ز 

 .  االجتماعٌة

 

 


