
 

 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 

الحمد هلل نستعينه و نشكره على منه و كرمه و توفيقه              
 .حصيلة هذا البحث المتواضع لي إلتمام

 .عبدالرحمان.ب: من اعداد

 .سنة 92: السن

 .الجزائر: البلد

جامعي ليسانس في العلوم االقتصادية  :المستوى الدراسي

 .اختصاص اقتصاد و تسيير مؤسسة

 

نشكر اهلل عز و جل الذي وفقنا في المسيرة الدراسية و نحمده على منحه العون و الصبر لنا 
و التي نرجو أن تكون مرجعا لمن , حتى أتممنا هذا العمل المتواضع بفضل اهلل سبحانه و تعالى

 .يقرأها

 ".لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى و "

 

.الى نور القلوب وسيد الوجود سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما :"والى كل من قال هللا فيهما 

"كما ربياني صغيرا  

Abdo.bady90@yahoo.com   

mailto:Abdo.bady90@yahoo.com


 :اقتصاد العمل

 :االنظمة االقتصادية

 

اشكالية االقتصاد مبنية على أساس التوفيق ما بين مبدأين أساسيين  أالقتصاداشكالية  -1

 .الطلب ماال نهائيةمبدأ محدودية الموارد و : هما

 

و نقصد بهذا المبدأ أن مجموع الموارد الطبيعية و : مبدأ محدودية الموارد/ أ -2

 .البشرية محدودة في زمن معين في اقتصاد معين 

 

ة الموارد و هي مجموع ألخامالموارد / 1: تنقسم الى قسمين ألطبيعية الموارد -1/ أ

: لي سواءا في باطن األرض أو على سطحها مثالالموجودة في شكلها االص

و هي  :رؤوس األموال/ 9.   الخ....البترول، الحديد، الخشب، األراضي الزراعية

التي تشاف اليها قيمة اشافية زيادة عن قيمتها األصلية و تمثل تلك الموارد المادية 

و  ألنقودآالت، مصانع، و منشئات تحتية و ال نقصد بها : تتكون هذه الموارد من 

 .Kيرمز لها في االقتصاد ، و العنصر  الكلي بالحرف 

 

و التي تمثل تلك  :اليد العاملة -1ا: لها عنصرين و هما :الموارد البشرية -9/ أ

 هود التي يستطيع األشخاص القادرين و الراغبين على بذلهان و العنصر الثانيالج

و هي تمثل تلك الشريحة من المجتمع التي تتقبل تحمل ( ارباب العمل) ألمقاولةهو 

 .االخطاء من اجل الربح

 

ال نقصد به اشباع  فإننالما نتكلم على ما ال نهائية الطلب   :ما ال نهائية الطلب/ ب

المجتمع في خص ما في لحظة معينة، بل نقصد به مجموع رغبات أفراد رغبات ش

 .اقتصاد معين في فترة زمنية معينة

 

ائية هبر عن مدى التوفيق ما بين ماال نشكالية الموجودة في االقتصاد تعتان اال)))) 

فعالية النظام االقتصادي فأحسن نظام  محدودية الموارد و الذي يتجسد فيالطلب و 

اقتصادي هو ذلك النظام الذي يوفر على مستوى من الرغبات باستعمال الموارد 

 . ((((التي بحوزته

 



الحليب و مثل  β،   سلعتين  ينتجلنفترظ ان االقتصاد الوطني  : اإلنتاجمنحنى امكانيات 

ين فيه أقصى انتاج للسلعتين باستعمال الخبز، و لنفترظ انه يمكن رسم الجدول التالي اين تب

 .الموارد الموجودة في باطن األرض

ὰ 2 3 4 5 

B 6 5 4 3 
 

 

 

حيث ( ممكن الحصول عليها)دة تحت المنحنى تحت المنحنى هي نقطة ممكنة النقاط الموجو

لكنه اذا و  Bوحدات من  3و  ὰ وحدات من 3( ع)النقطة أن االقتصاد يمكن أن ينتج في 

تغني عن جزء من موارده و بالتالي فان النظام االقتصادي الفعال هذه النقطة فانه سيستقبل 

و من ثم نستخلص  اإلنتاج،( قدرات)نحو المنحنى امكانيات ( ع)سيخلق قوى تدفع النقطة 

امكانيات االنتاج يعبر عن مجموع النقط التي تبين أقصى انتاج ممكن في حدود  منحنىان 

 .لبشرية الموجودةالموارد الطبيعية ا

 



هو منحنى عكسي و يبين مجموعة الثنائيات التي يكون فيها اشباع  :منحنى الرغبات

في نقطة  إالتكون تتحقق ( ن)ثمة فان نقطة التوازن المجتمع قد وصل الى أقصاه، و من 

و من هنا نستخلص ان النظام االقتصادي الفعال هو ذلك  ( ن)واحدة و هي في النقطة 

أي )، (ن)اج نحو نقطة التوازن الذي يدفع بكل نقطة داخل منحنى االمكانيات االنتاالقتصاد 

 ( (ن)نحو ( ع)من 

 

 :نشأة االنظمة االقتصادية 

حيث أن المستوى المعيشي  A B Cأشخاص  3لنفترض أن اقتصاد ما مكون من : مثال

 .و في هذا االقتصاد 5أما امكانيات االنتاج فتعادل ( 1يعادل ) 1األدنى لكل واحد منهم هو 

 .؟يكون كيفية تنظيم االقتصاد لتلبية حاجيات المواطن فالتساؤل

اين ال وجود لتدخل حكومي فان رغبات  ،سوق حرة و ملكية خاصةفي حالة  -11

المواطنين ستكون منحصرة في تلبية المستوى المعيشي بالنسبة لألغلبية و تحقيق 

ثم فان المقاول  فائض للربح بالنسبة لألقلية و هي تمثل مجموعة المقاولين، و من 

اآلخرين مقابل دخل اضافي يكون له بمثابة الربح و  لألفرادسوف يقترح قدراته 

 و منه فان الناتج الكلي ( 12)يقدر بوحدتين 

Y=c+s   y=5=3+2   c=3   ;     موضحنظام هرميكما هو على  نحصلو 

 :بالشكل  التالي

 

 

اين األقلية تستغل األغلبية  النظام الرأسماليو منه نستنتج ان هذا النظام يوافق 

و هذا النظام  فقط (االستهالك)= بالعيشو تسمح لآلخرين  باالدخارمحتفظة لنفسها 

 .لالنسان( تنظيمي) يتميز بالملكية الخاصة و اقتصاد السوق كميكانيزم مسيير



الذي  النظام االشتراكيبالمقابل يمكن اعتبار نظام اقتصادي آخر و هو  – 2

في هذه  ه كميكانيزم تنظيمي لالقتصاد،يستوجب الملكية العامة و االقتصاد الموج

على انشاء حكومة مسيرة في مكان  باألغلبيةثة يتفقون الحالة فان االفراد الثال

وحدات و توزعها  15 بإنتاجالمقاول الخاص، في هذه الحالة تقوم الحكومة 

½ +  1سيحصل على  أي كل واحد منهم(المجتمع) A B Cبالمساواة على األفراد 

مما يجعل االغلبية في مستوى معيشي أرقى من حالة االقتصاد  (1666=5/3)

 .سماليالرأ

ت مرهونة بقدرتها على وحدا 5في الحقيقة قدرة الحكومة على انتاج : مالحظة

االقتصاد ( الرأسمالية)تسيير االقتصاد بنفس الوتيرة كما يفعله المقاول في 

الرأسمالي و هذا غير صحيح دوما اين التجربة العالمية تبين ان الحكومة اقل فعالية 

 .من المقاول 

قق حالرأسمالي نظام وسيط بين النظام االشتراكي و الرأسمالي حيث يتيعتبر النظام  -3

فيه احسن مميزات النظامية فالمقاول المسلم اعتمادا على عقيدته الدينية فانه سيعمل 

و من ثمة سوف يوجه جزءا "" العمل عبادة"" بقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ة و منه فانه ينقص ثمن من ارباحه من من ارباحه نحو المنفعة العامة لصالح االم

جتمع و فكرة النظام افراد الم معيشةاجل توزيعها لباقي افراد المجتمع و منه تتحسن 

ريق اعادة توزيع المداخيل تستعمل في الدولة األخرى عن كريق االسالمي عن ط

 .االجتماعي و ذلك بجمع الضرائب و توزيعها على األفراد التضامن

 

   :ألنظمة االقتصاديةمنحنى ا/ 1-4 -4



 

 

 ( :المنحنى)نقاط على هذا المخطط  4يمكن انجاز المخطط السابق ، و يمكن تعليق 

 .بالملكية الخاصة و اقتصاد السوقتوافق النظام الرأسمالي الذي يتمتع  النقطة االولى

كذلك يمكن  ،العامةو الملكية  الموجهو تناظره النظام االشتراكي الذي يتميز باالقتصاد 

م الموجه و الملكية الخاصة  يناظره النظام يا النازية و الذي يتميز بالنظاتعيين نظام ألمان

 .بملكيته العامة و نظام السوق اليوغسالفي  لتيتوا

مربع يمكن ان نستنتج عدد ال يحصى له من االنظمة التي في  4و اذا جمعنا هذه النقط 

و الخاصة و تطور النظام الموجه و اقتصاد السوق، و تتفاوت حسب مقدار الملكية العامة 

من ثمة فان انتقال بلد من نظام الى آخر مثل الجزائر من نظام القريب من االشتراكي الى 

قد يتم عبر ماال نهاية من المسارات و لو ان المسار األقرب  الرأسمالي النظام القريب الى



 ماعية،رات مبطأ لها اسباب سياسية ، اجتمساهو المستقيم الذي يجمع بين النقطتين و كل ال

 .و حتى ثقافية

 

 :اقتصاد السوق

 

التحكم / 1أسس أساسية و هي  4هو ميكانيزم ضبط االقتصاد الوطني و يعتمد على 

 .المصلحة الشخصية كدافع أساسي/ 4حرية المقاولة ، / 3المنافسة ، / 9باألسعار ، 

يعني أن التوازن في األسواق يتم على أساس مرونة األسعار ، أين  :التحكم باألسعار/ 1

تقلبات هذه األخيرة توازن ما بين الطلب و العرض، هذا التوازن األوتوماتيكي يفسره العالم 

 ( .la mane invisible)سميث بفكرة اليد الخفية آدم 

حتكار يؤدي بثبوت فكرة المنافسة تتنافى مع فكرة االحتكار حيث أن اال :المنافسة/ 9

( أي يتناقضان)االسعار في االقتصاد مما يؤدي الى شدة التنافر مع فكرة التحكم و االسعار 

 .المنافسة هو ذلك الميكانيزم الذي يدفع باالقتصاد الى العمل بمعيار مرونة األسعار –

ين في نفترض عدم قدرة الحواجز االدارية و القتصادية أمام المقاول: حرية المقاولة/ 3

 .اعمالهم التجارية و الصناعية

تعتبر المصلحة الشخصية ذلك الدافع االساسي  :المصلحة الشخصية كدافع أساسي/ 4

 .للمقاول الذي تعتبر المتدخل الرئيسي لألسواق

 

( 2و التكنولوجيا ،  رأس المال( 1: و هي ثالثة : الشروط المعاصرة لقيادة اقتصاد السوق

 .النقود( 3التخصص ، 

ر فان التكنولوجيا و رأس المال في اقتصاد السوق المعاص:  أسالمال و التكنولوجيار (1

يلعبان أدوار اساسية حيث ان وجودهما يسمح للمقاولين التنافس مع االسواق االخرى 

خاصة االجنبية و نظرا لتكتل االقتصاديات و العولمة و ذلك في اطار المنظمة 

 .O M Cالعالمية للتجارة 

التخصص يأخذ دور أساسي في اقتصاد السوق الشيء الذي الحظه  :التخصص  (2

دافيد ريكاردو عند تفسيره للتجارة العالمية عن طريق نظريته المزايا المقارنة ، و 

حسب هذه النظرية فان التجارة العالمية تقوم على أساس تخصص كل بلد فيما يجيد 

حيث أن باستعمال الموارد فيه، و يمكن تطبيق هذه الخدمة على االقتصاد الوطني 



سيؤدي حتما من االستعمال األحسن لهذه  أالزمالبشرية و المادية في الوقت و المكان 

الموارد و بالتالي الى تحسين أداء االقتصاد  و منه فان المنافسة خاصة في اطار 

 .العولمة لن تكون كاملة الى اذا وفقط اذا استعمل مبدأ التخصص

المبادالت التجارية فهي مقياس للقيمة يقبلها جميع أفراد الذين  النقود تسهل :النقود  (3

 .معينة يتبادلون بهذه النقود في رقعة جغرافية

 

 :الدورة االقتصادية

نالحظ انهما منفصلتان و هذا ما  هناك دورتين متعاكستن ، دورة مادية و دورة نقدية ، 

 .يدعى بحيادية النقود أي ان النقود ال تؤثر على االنتاج

 

 

 

قطاع و ألسواق تعتبر على العالقة الموجودة ما بين ا (:دورة المداخيل)الدورة االقتصادية 

مادية و : الدورة االولىتين  متعاكستين في االتجاه ، نالحظ وجود دور عائالت البشريةال



بفكرة حيادية و تدعى هذه الفكرة  نقدية و هذين الدورتين ال يتقاطعان أبدا:  الدورة الثانية

 في  حال إالو هذه الفكرة صحيحة  اإلنتاج،أي أن كمية النقود ال تؤثر على كمية  النقود،

 .حكومياقتصاد السوق و حالة كالسيكية بدون وجود قطاع 

 

 :نقائص اقتصاد السوق

 :تصنيف هذه النقائص على أربعة يمكن 

أحسن مثال لفهم القضية تتمثل في  (:تحميل الغير لألعباء: )تحميل االعباء لآلخرين -1

 لألرباحاستغالل الشركات الخاصة للموارد الوطنية من أجل تحقيق مستوى أعلى 

فعلى سبيل المثال تلويث الشركات للبيئة يؤثر سلبا على صحة المواطنين و بما ان 

نستخلص  فإنناالخسارة التي يتحملها المواطنين ال تعبر كليا من طرف الشركات  هذه

التي )الخاصة في اقتصاد السوق تنتج بتكلفة أقل من التكلفة الحقيقية  الشركاتأن 

تشمل تعويض المواطنين، و منه فان عرض الشركات الخاصة يكون أكبر من 

الخاصة في اقتصاد السوق تمص المستوى الحقيقي أي يمكن أن نقول أن الشركات 

 (.دماء المواطنين

لحة العامة في الوطن تقتضي انشاء مرافق عمومية المص :تموين المنشآت العمومية -2

 المنشئاتمن طرق معبدة و شبكة لتصريف المياه و االنارة العمومية و الحدائق و 

مستوى معيشي مقبول للمواطنين لكن لألسف فان الشركات الصحية التي توفر 

الخاصة في اطار اقتصاد السوق ال تمول مثل هذه المشاريع نظرا لضخامتها و من 

ثم فان الشركات الخاصة تستفيد فقط من هذه المشاريع مما يدفع الى وجود تدخل 

تمون هذه  أي أن المؤسسات الخاصة ال. )حكومي من أجل تموين مثل هذه المشاريع

 . الخ....الصحة : المشاريع

النظام الرأسمالي يدفع للمجتمعات نحو الطبقية و عدم  :تحقيق العدالة االجتماعية -3

الشيء  ألغنيةالى تزايد فجوة المداخيل بين الطبقة الفقيرة و الطبقة  يؤديتدخل الدولة 

ف الكراهية الذي يسبب مشاكل ذات أبعاد اجتماعية و سياسية على سبيل المثال خل

بين الطبقات، ذات أبعاد اقتصادية حيث ان انقراض الطبقة ذات المداخيل المتوسطة 

م االنتاج في الوطن نظرا لالختالف الك و من ثتؤدي الى انخفاض مستوى االسته

 .الميل احدي لالستهالك من طبقة الى أخرى

انتقد  1121رى نجد األزمة االقتصادية الكب :ضرورة اشباع سياسات اقتصادية كلية -4

كينز بشدة  الفكر الكالسيكي الذي يتوقع فيه التشغيل الكامل أي أن الكالسيك يقولون 

، و يحقق دوما التشغيل الكامل لكن كينز ينتقد ينظم نفسه بنفسهأن اقتصاد السوق 

هذه الفكرة و يقول أنه ال وجود لسوق العمل ألن في حالة بطالة فان الشركات 

حتى ال يكون تحدد مستوى التشغيل الذي ال يوافق عموما ( نىانظر للمنح)وحدها 



دوما مستوى التشغيل الكامل و منه يستنتج كينز أن اقتصاد السوق ال يستطيع أن 

دخل في الشؤون الت( الحكومة)و منه فعلى الدولة نفسه بنفسه ( ينظم )يسير 

 .شغيل الكاملاالقتصادية عن طريق سياسات اقتصادية كلية تسمح للوصول الى الت

سوق عمل عند الكالسيك هي عبارة عن منحنى العرض و الطلب على اليد : مثال

 .العاملة كما هو في المنحنى

كلما  w/pبالنسبة للطلب على اليد العاملة فانه كلما انخفضت االجور الحقيقية       

ادى هذا الى انخفاض تكاليف انتاج الشركات  مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على اليد 

 .Lاالجور الخقيقية و اليد العاملة  w/pأي وجود عالقة عكسية بين  Lpالعاملة 

 

 

 

أي   Lsو  w/pعبارة عن عالقة  طردية بين  هوف Lsاما منحنى العرض على اليد العاملة 

 .Lsالى ارتفاع  ؤديي w/pان ارتفاع 



  و يحدث اللتوازن آليا في سوق العمل حسب الكالسيك عند نقطة تقاطعLs  وLD  ،

 .و هي تمثل نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل( *L*  ،W/p)عند نقطة 

 فانه يرى أنه ال وجود لهذه اآللية التي تحدد نقطة التوازن بل أن الشركات  أما كينز

هي وحدها القادرة على تحديد نقطة التوازن مثال زيادة اليد العاملة أو االنقاص منها 

في الشركة يؤدي الى تغيير نقطة التوازن و تصبح في وضع ال يساوي نقطة 

م كانت هناك بطالة غير ارادية  1121ففي أزمة  ’L، مثال في *Lالتشغيل الكامل 

لهذا اقترح وجوب تدخل الدولة لتنظيم هذا االقتصاد عن طريق سياسات اقتصادية 

 .كلية للوصول الى التشغيل الكامل

 

 (االجور)التكاليف  –رقم األعمال = الفائدة 

w/p                                                        االجور الحقيقيةπ        

  

  
 

 

 
 

    
  

  
 Lاالنتاجية الحدية لليد العاملة  

 

مصلحة بما ان اقتصاد السوق يرتكز على مبادئ أساسية و التي تتمثل في المنافسة و ال

لب على اليد ع المنافسة التامة لوضع نموذج للطدوا على قطاالشخصية فان الكالسيك اعتم

العاملة و من المعروف ان قطاع المنافسة التامة يمتاز بعدم التأثير على األسعار و األجور 

 .في االقتصاد و من ثمة يمكن اعتبارهما ثوابتا خارجة عن النموذج

تعادل الفرق ما بين رقم األعمال أي  πأرباح الشركات في اطار المنافسة التامة  -

(pQ) ،و و تكاليف االنتاج  االسعار في الكميات(W.L) االجور االسمية في ،

 :و منه يمكن كتابة هذه المعادالت ( اليد العاملة)التشغيل 

π        

π           

 :ثوابت فانه   p ; wبما ان                      

                                   

  

  
 

 

 
 



 

من هذه العبارات أن شركات المنافسة التامة في ضل تحقيق المصلحة الشخصية و  نستنتج

 :سيكون سلوكها يوافق المعادلة التالية أرباحها تعظيممنه 

  
  

  
 

 

 
 

أي أن االنتاجية الحدية لليد العاملة 
  

  
 .w/pمستوى االجور الحقيقية ( تساوي)تعادل  

د العاملة يجب اخراج كمية االنتاج من المعادلة و ذلك لة الطلب على اليمعاد لتحديد

و من ابرز هذه الدوال هي دوال        و هي دوال من نوع  اإلنتاج،باستعمال دوال 

αاين               ان  أي  cood-douglasمن الشكل      

 :هي Lو من هذا نستنتج المشتقة بالنسبة الى 

      
 

 
 

 



 

 

لعامل و االجور العاملة من طرف يعض العائالت يتم بالتنسيق ما بين اعرض اليد  -

ادت االجور الحقيقة كلما حاول أفراد المجتمع العمل أكثر، و الحقيقية، فكلما ز

 .بالتالي نحصل على منحنى متزايد ما بين االجور الحقيقية و التشغيل

قطة التشغيل الكامل، تقاطع بين منحنى الطلب و العرض يتم في نقطة واحدة و هي ن -

 .و هي النقطة التوازنية الوحيدة



 

 

 :السوق السلعي -9

السوق السلعي هو سوق السلع و الخدمات اين يتم فيه تقاطع منحنيا الطلب و العرض على 

المعادلة المهمة و  معينة، في السوق السلعي على الكالسيك، ألسعارالسلع و الخدمات وفقا 

 :أي المعادلة( المبادالت) معادلة فيشر للمعامالتهي التي تحدد المعامالت و هي 

MV=PQ     أينM  ، عرض النقود و بالتالي عامل خارجيV  سرعة تداول النقود و هي

 :و بالتالي سيعتبر ثابت في المدى القصير، و يمكن استنتاج أن  مؤشر هيكليعبارة عن 

  
  

 
 .و هي بمثابة معادلة الطلب و تمثل دالة عكسية   

 



 

 

بما اننا قلنا سالفا أن التشغيل يحدد في سوق العمل و من ثمة فان االنتاج يكون دوما  -

في السوق السلعي تكون ذات شكل ( AS)في حده األقصى فان عالقة العرض 

( حيادية النقود)أي أنه ال عالقة ما بين األسعار و الكميات  (حالة الكالسيك)عمودي 

 .فال تحدد اال مستويات األسعار  ADو  ASأما نقطة التقاطع ما بين 

 :مالحظة مهمة

، يؤثر على األسعار فقط دون الكميات Mهو أن الزيادة في كمية النقود  حيادية النقود"" 

 "".الكالسيكتحددها سوق العمل حسب  Q الكميات

 

 : السوق المالي -3

سوق المدى : في الحقيقة ان السوق المالي في الوقت الراهن متكون من سوقين       

معدالت الفائدة و كمية النقود أي العالقة الموجودة بين القصير و هو سوق النقود 

و الذي يبين العالقة الموجودة  سوق طويل األجل و هو سوق رؤوس االموالطروحة، و الم

 بأسبابو كمية رؤوس االموال المتبادلة، و لكن سوف نكتفي ( i)ما بين معدالت الفائدة 

موضوعية باعتبارهما سوقا موحدا، و في هذا السوق ترتبط فيه كمية االموال المتداولة مع 



الفائدة االسمية ناقص  معدالت الفائدة الحقيقية، اذا معدالت الفائدة الحقيقية تمثل معدالت

 . R=i-π.     التضخم

TK حجم رؤوس االموال المتبادلة. 

وضوحا ان الطلب على رؤوس االموال سيكون من طف الشركات من اجل االستثمار و 

عالقة عكسية، أما عرض  معدالت الفائدة الحقيقية و االستثمار تكون قة بينفان العال منه

الكها التخلي عن جزء أكبر من استهت التي تقبل طرف العائال يتم من رؤوس األموال

زيادة مداخيلها نظرا لمعدالت الفائدة و من ثم فان االدخار يتناسب طرديا ( من أجل)لصالح 

تقاطع االدخار و االستثمار يحددان معدالت الفائدة التوازنية و كمية  ،مع معدالت الفائدة

هيكلة نتج ان هذا المنحنى يسمح لنا من فهم و منه نست رؤوس االموال التوازنية المتداولة 

 .Q=c+i منحنى الطلب الكلي

 

 

من االستنتاجات السابقة يمكن رسم النموذج العام لالقتصاد السوق وفقا للنموذج  -

 : الكالسيكي كما يلي

 

 

 



 

 

ثم  التشغيل التوازنيمن النموذج العام نالحظ أن في السوق السلعي تم تحديد االجور و 

على دالة االنتاج سمح لنا من تحديد كمية االنتاج الموافقة للتشغيل الكامل، و  بإسقاطها

باستعمال المنحنى مرآت يمكننا استخالص مستوى األسعار في السوق السلعي أما السوق 

 . AD=C+iالمالي فهو يحدد هيكلة منحنى الطلب الكلي   

 



 

 

 :ملكية خاصة في ضل التحوالت االقتصادية

، ففي الحاضرهذا الترتيب يتناول تطور الملكية من العصور القديمة الى الوقت         

 سواءالقديمة كانت الملكية محصورة في أيادي معدودة و تتمثل في كل الموارد العصور 

بشرية أو مادية، و مع ظهور المرحلة االقطاعية تحررت اليد العاملة البشرية جزئيا و 

ر الرأسمالية فأصبحت الملكية تنحصر على الموارد المادية، و من تحررت نهائيا مع ظهو

ل االنتاج ما بين كل أفراد المجتمع، لكن الشتراكية التي حاولت دمقرطة وسائبعدها أتت ا

الى الرأسمالية دون  جزئيانظرا لعدم نجاح النظام االشتراكي فان العالم المعاصر عاد 

تلطة أين وسائل االنتاج الوطني مقسومة ما بين الوصول اليها حيث ظهرت االنظمة المخ

 .الخاص و العام

 

 :الترتيب االفقي التوضيفي للملكية

 :نظرية حقوق الملكية/ أ

حق ( 1فان الحقوق األساسية للملكية تتمثل في  Aounouryترتيب أونوري  حسب

 .حق الربح( 4حق التسيير ، ( 3 أالستغاللحق ( 2 أالكتتاب



هذا الترتيب نستنتج أن اكتساب الملكية يعود بالمنفعة على صاحبها، و هنا  و من     

المدرسة من  يأتي  الجواب االولهل يمكن التخلي عن هذه الحقوق و؟   و  – نتساءل

لآلخرين اكتساب حق من حقوق ( ال يحق)التي تعتبر أن الملكية مقدسة و ال يجوز  القارية

 .لقةمطملكية شخصية، بمعنى أن الملكية 

التي انتقدت بشدة هذه  المدرسة اآلنجلو سكسونيةلكن من مرور الزمن ظهرت  -

على  باإليجابالفكرة و اتي اعتبرت أن يتخلى عن  حق من حقوق الملكية قد يكون 

ب المصنع يمكن أن يتخلى صاح: صاحبها اذا ما قدمت له عائدات اضافية مثال

ته، و من ثم نص االقتصاديون على كلتعظيم ارباح شرير لعامل كفأ صالحية التسي

يجب اكتساب فقط تلك حقوق الملكية التي "" نظرية حقوق الملكية التي تقتضي بأنه 

 "".تعود على صاحبها بأعلى منفعة ممكنة

ار التوظيفي الى األشكال حسب ما قيل أعاله فانه يمكن ترتيب الملكية حسب المعي - -

 :التالية

 .و هي تلك الملكية التي يكتسب صاحبها كل الحقوق :الملكية األحادية (1

ان الحقوق موزعة ما بين هذه  إالهي ملكية قد تكون مشتركة : الملكية الخاصة (2

 .األشخاص

 .بة في حصصها تتشكل من عدة ملكيات أحادية غير متناس: الملكية التعاونية (3

أفراد المجتمع فان يمكن اعتبارها ملكية تعاونية كشكلة من كل  :الملكية العامة (4

عة أن العقالنية تفترض اختيار مجمو إالنظريا كل واحد منهم يكتسب من الحقوق 

 .لتسييرها على شكل حكومة مثال

ا كل االنواع المذكورة أعاله، و هي تلك الملكية التي يشترك فيه :الملكية المختلطة (5

تعتبر ملكية مختلطة النه  الذي تكون على سبيل المثال فان الشركات ذات األسعهم

 .كل من األشكال السابقة يمكن له األخذ حصة منها

 

 :الخوصصة

 

الملكية من العام الى الخاص، أما التعريف الضيق للخوصصة يتمثل  في تحويل 

من ثم فان  األداء،فهو كل عملية تحويل الملكية من أجل تحسين  المفهوم العريض

وق الملكية بل فقط تلك الحقوق التي تضمن الخوصصة، ال تشترط تحويل كل الحق

األداء األحسن، و منه فيمكن ذكر عدة تجارب في ميدان الخوصصة نذكر منها 

الخوصصة تجربة الدول النامية الغربية مثل فرنسا و المانيا و التي سميت فيها 

ين ل الملكية لصالح األشخاص من أجل تخفيض الدو الهدف منها تحوي ية التجار

نظام أداء هذه المؤسسات في الدول االشتراكية سابقا استعمل  تعظيمو العام 



أين تمت الخوصصة بطريقة حجمية و في ظروف  الخوصصة بالعالج بالصدمة

زمنية قصيرة و كانت النتيجة متفاوتة ففي دول شرق أروبا كانت النتائج ايجابية 

ول النتيجة كانت كارثية، في الدول االتحاد السوفياتي سابقا فان عموما اما في د

جربت نوع آخر من الخوصصة، و انجح مثال هو المثال السائرة الى طريق النمو 

، و بقاء (العمال)جزء من الحقوق للخواص  لالصيني أين الخوصصة تمت بتحوي

رين الى االستثمار في االنتاج و ليس آلخر بيد الدولة مما دفع المستثمبعضها ا

ارد الشركات، اما في الدول العربية و نذكر منها الخوصصة في التجارة في المو

 ببرنامج التطهيريمصر و الجزائر أين الخوصصة تأخذ شكل تزييني أي بما يدعى 

أين الدولة تحاول تحويل الملكية للخواص بصفة كلية بعد اعادة ( تطهير المؤسسات)

 .تطهير هذه الشركات و اعطاءها وجه مقبول

 

 :المقاولة

 

هي المبادرة مبنية على تحمل المخاطر من اجل كسب الربح و زيادة الملكية  :ريفتع

 .عن طريق االستعمال االمثل لعوامل االنتاج

 

 :االقتصادي  للمقاولة –التطور التاريخي او االجتماعي 

 :على ثالثة مراحلعرف التاريخ تتطور المقاولة 

رة و في بداية المرحلة االولى ظهرت المقاولة و كانت تدعى بالتجا :المرحلة االولى

، و يتم نقل السلع من سوق آلخر نظرا للفرق الموجود التي يتم التحكم في األسعار

 .الخ....اللصوص: بينها لكنها مرهونة بالمخاطر العادية مثل

توسعت المقاولة و أصبحت تشمل عملية   مرحلة الثورة الصناعية، :المرحلة الثانية

االنتاج عن طريق االستعمال االحسن لموارد االنتاج مما وفر الكميات االزمة من 

 .السلع و أدت الى اشباع األسواق

 ألصناعيةف بمرحلة ما بعد الثورة المرحلة ألمعاصرة، و التي تعر :المرحلة الثالثة

ال يكتفون في  فإنهمم، واق جديدة لسلعهلمقاولون بخلق أسو التي بمقتضاها يقوم ا

 .التجارة و االنتاج بل يتوسعون في التسويق لزيادة مبيعاتهم و بالتالي تحقيق الربح

 

 

 

 

 :4هي  :خصائص المقاولة



لكه لمعلومة ال يعرفها على أساسا تم ،ما إلنتاجأين يباشر لتجارة أو   :المبادرة  -1

و بالتالي يسعى الستغالل هذه المعلومة  ونهااآلخرين أو يضن أن اآلخرين ال يعرف

 .من أجل كسب الربح

اجية تملية انة بشكل قوي بالمخاطرة حيث أن كل عالمبادرة مربوط :تحمل المخاطر -2

ء من المخاطر الذي يقلل من حماس بعض أو تجارية تحتوي في نفسها على جز

 .أفراد المجتمع عند المبادرة في المقاولة

المقاول هو ذلك الشخص الذي له من الخبرة و  :مل االنتاجاالستعمال االحسن لعوا -3

المعرفة التي تسمح له باالستعمال األحسن للموارد المتاحة له، و ذلك من أجل كسب 

أعلى ربح ممكن حيث أنه يستعمل ذلك الترتيب األمثل بين رأس المال و اليد العاملة 

 .البشرية التي تكسبه أكبر ربح ممكن

الستينيات  اقترح االبداع فيالذي  ""choumbter ""الم شومبتر حسب الع :اعاالبد -4

كخاصية أساسية في المقاولة حيث ان االبداع يسمح للمقاول اما خلق سوق جديد 

ابداع في منتوج موجود حيث يقترح نفس المنتوج و  او( مثل سوق الهاتف النقال)

رت دانون يهو: لكن بخصائص جديدة تسمح له باحتالل جزء من السوق مثال

Danone bioactivia . 

 

 :فة المقاولةوظي -9

عملية االنتاج من طرف المقاول تشمل تسيير أربعة فروع  مختلفة في السوق السلعي يقوم 

المقاول بتسيير مخزونه ساعيا الى تزويد انتاجه بأقل مخزون ممكن و يستعمل اليد العاملة 

يقوم بتسيير الموارد البشرية من أجل عن طريق توفرها في سوق اليد العاملة حيث أنه 

 (.عن طريق زيادة كفاءتها و جلبها و الحفاظ عليها)الحصول على أكبر مردود ممكن 

 فإماو يقوم المقاول بتسيير ميزانيته عن طريق التمويل المزدوج في السوق المالية  -

، و إضافيةيقترض لتوسيع االنتاج و اما يستثمر رؤوس أمواله من اجل جني ارباح 

ر المقاول مبيعاته في السوق السلعي عن طريق التسويق الذي يستهدف أخيرا يسيي

 .أسعار ممكنة بأعلىممكنة  أكبر مبيعات

( أمالكه)مالحظة الشخص الطبيعي هو الذي يتحمل مسؤولية بشخصه  :أشكال المقاولة -3

أما الشخص المعنوي فهو شخص وهمي يتخيل و يعتبر موجودا و يكون  اإلدارة،أمام 

 .أمام االدارة حيث له ميزانيته الخاصة مسئوال

ير و قاولة التي وراءها شخص واحد و الذي يمتلك و يسيهي تلك الم :المقاولة االحادية/ أ

، في الجزائر هذا الوحيد أمام االدارة  المسئولو بالتالي فهو  يتقبل األخطاء و يربح لوحده،

 (.-قيد طبيعي –في السجل التجاري )النوع من المقاولة تعرف بالشخص الطبيعي 



الفرق بين الشركات المساهمة و الشركات العامة هو أن األولى يمكن بيع أسهمها و "" 

 "".الثانية ال يمكن بيع أسهمها

هي شراكة مجموعة من المقاولين األحاديين الذين  :الشركات ذات المسؤولية المحدودة/ ب

الرباح و التمويل و المخاطر، و يتقاسمون الملكية فيما بينهم و بالتالي يتقاسمون التسيير و ا

 (.شخص معنوي)كون الشركات ذات قيد معنوى ت

تعتبر تطور لشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث   (:المساهمة)شركات ذات األسهم / ج

س الذي يكون غير محدود نظريا، و ليعدد المشاركين في الشركة غير محدود، و يصبح 

ساهمين باألقلية و تسمح لمخاطر الى العدم حيث بالنسبة للمواقعيا، و تسمح بتخفيض ا

بالتسيير األمثل ألنها لها الموارد الكافية لجلب أحسن المسيرين من عيوب شركات األسهم 

 (.المرونة في االنتاج و االنشاء)العالن على نتائجها هو قلت مرونتها و الزامية ا

الجمعيات الخيرية : هي تلك الشركات التي ال تستهدف الربح مثل :المقاولة الغير تجارية/ د

 .صندوق الزكاة أو الجمعيات المدنية: كالهالل األحمر و الصناديق التبرعية مثل

 

 :دور الحكومة في دعم المقاولة

 : الحكم الرشيد -1

ن تقنن القوانين االزمة و التشريع الحسن و العدالة و نقصد بها أنه على الدولة أ

لظهور و ازدهار المقاولة بشتى أنواعها و عليها أن توفر نظام قضائي التي  الضرورية

  .تضمن للمقاول حقوقه توفر العدالة التي

 لرشوة،أ: يجب على الدولة محاربة الفساد بشتى انواعها مثل :محاربة الفساد -2

 .الخ...المحسوبية

خا معنى أنه على الدولة أن توفر مناب :تقرار االقتصادي و السياسيضمان االس -3

 .بر الوقتظهور و تطور و ازدهار المقاولة عمالئما ل

فعلى الدولة أن تقترح مجموعة من التحفيزات التي تستهدف  :التحفيزات المادية -4

المقاولة و يشمل كل التحفيزات الجبائية  تحقيق المزايا المقارنة التي تسمح بازدهار

اد ير البنية التحتية و دعم التصدير، و أحسن مثال في االقتصو االعانات و توف

الجزائري هو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و الوكالة الوطنية لدعم 

 ONVIاالستثمار التي أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 



 

 :اختبار المرحلة االولى

 

 .أسطر 15أرسم منحنى امكانيات االنتاج و اشرحه في أقل من  -1

 .اقتصاد السوق( أسس)أذكر مبادئ  -2

 .أسطر 15عرف الخصخصة بمعناها الواسع و اشرح في أقل من  -3

 –مقدمة . )االبداع من اهم خصائص المقاولة الحديثة حلل Schumpeterيعتبر  -4

 (.خاتمة –عرض 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

 :في وجود منافسة تامة السوقالمنافسة في اقتصاد  : المنافسة

أرباحها و  تعظيممن أجل  بإنتاجنعلم أنه في حالة المنافسة التامة أن الشركات تقوم  -

الكمية المعروضة  اإلمكانيات،هي ال تتحكم في االسعار التي يحددها السوق و في 

 وعلى المستوى الوطني و بالتالي فان شرط التوازن ه
  

  
 

 

 
االنتاجية الحدية )    

 أي) دائما يبلغ أقصاه (L)، و من ثمة  فان التشغيل ( االجور الحقيقية= لليد العاملة 

شغيل دائما في  حالت اقتصاد تسود فيه شركات المنافسة التامة يكون الت( نظريا

أنه ال توجد بطالة و بالعكس في حالة االحتكار تقوم  أي *L يعادل التشغيل الكامل

الفائدة +  التكلفة= السعر    +πP=c  الشركات بتحديد أسعار ها وفق العالقة

من شركات االحتكار دون  إالال و بما انه اذا كان االقتصاد مشك( هامش الربح)

 αمع العلم أن  Qp=wL+αwLسواها فانه يمكن كتابة المعادلة السابقة على الشكل 

𝛼)هو معامل  بح و هو عبارة عن نسبة الفائدة من التكلفة رو يمثل هامش ال  (  

(WL ) ، ( أي نسبة مؤوية من التكلفةWL )و يمكن كتابة: 

      𝛼               
  

   𝛼  
 

W االجور الحقيقية 



L اليد العاملة 

AD هو الطلب الكلي. 

                    

  
 

   𝛼  
𝛼        مع               

متغير اقتصادي فان التشغيل دوما يكون أقل من أو يساوي  ADو بما ان الطلب الكلي 

 .و منه نستنتج أن شركات االحتكار تدفع نظريا الى ظهور البطالة التشغيل الكامل،

نستنتج من ان نظرية أنه على الدولة خلق الشروط الالزمة من اجل تحقيق : استنتاج

المنافسة و مواجهة االحتكارات و عادة يتم ذلك عن طريق التشريع المضاد 

كرة للسوق و يسعى الى لالحتكارات، هذا التشريع يفرض عقوبات على الشركات المحت

 .تقسيمها

 

 :أنواع االحتكار

تعود  و لو انه نظريا االحتكار غير  مرغوب فيه فان هناك نوع من االحتكارات التي  حتى

، و هذه ات الطبيعيةاالحتكار-/1: وطني هذه االحتكارات تدعى ببالفائدة على االقتصاد ال

مؤسسات التي تتطلب استثمارات ضخمة و بنية تحتية معتبرة و التي يكون  االحتكارات هي

انتاجها موجه لخدمة القطاعات األساسية لالقتصاد و نذكر من بينها قطاعات شركات 

 .الخ...الحديدية و شركات نقل الغاز و شركات الكهرباء

بحث الى ذي يتكارات يحاربهم التشريع بشدة و اللكن هناك نوعين آخرين من االح -

 احتكار الشركات للموارد األولية -/9: تقليص هيمنتها على المستوى الوطني و هما

رد أولية مهمة المؤسسات التي تستحوذ على مواتلك  و هي( ةاحتكار الموارد األولي)

نذكر من  و ية لالقتصادم في أسعارها و بالتالي تفرض تكلفة عالفي االقتصاد و تتحك

 .عادنالبترول و الم: بينها

الحتكارات التي تنشأ من جراء نظرا و هي تلك ا :الشركات السباقة اتتكارحا -/3 -

دة ال مثيل لها، و بالتالي فهي كنولوجيا و تقنيات رائاب بعض الشركات لتاكتس

النعدام المنافسة و نذكر م بينها تلك الشركات االلكترونية  نظرا فرض سعرهات

 .مايكروسوفت: احتكار شركات البرمجة مثل أنتال،: العالمية مثل

  :الطرق الجديدة لمحاربة االحتكار 



االستثمارات الضخمة و حجم الشركات يفرض على مؤسسات االحتكار أن تبقى          

فان تقسيم هذه   ذات حجم كبير و قوة للمحافظة على مكانتها  و ضمان مستقبلها و لهذا

ستكون له عواقب وخيمة ، فعلى الدولة ي يومنا هذا ها بالتشريع فالشركات و مواجهت

لكن نظرا ( مناصب العمل)المحافظة على الشركات قوية تسمح بالمحافظة على الشغل 

لمساوئ االحتكار فانه ظهرت طريقة جديدة لحل مشكلة االحتكار و التي تتمثل في 

شركات العظمى من االنخراط في العولمة بمعنى أنه على الدولة خلق تنافس دولي بين ال

 .أجل ضمان مستقبلها

 

 :ومالندور االحتكار في 

ظهرت نموذج جديد لبناء االقتصاد يعتمد على خلق االحتكارات  2بعد الحرب العالمية 

فخلق االحتكارات ذات الموارد الضخمة تسمح لها عن طريق األسواق الداخلية و  الدولية ،

التوسع الى االسواق الخارجية مع خلق نسيج من الشركات الصغيرة و المصغرة التي تقدر 

بالمآت و اآلالف و التي تسمح بخلق مناصب شغل تقدر بالماليين تدعى هذه الشركات 

شي بيسيوية و هي الشركات ماتسوها خاصة في الدول اآلنذكر من أبرزو  بالشركات البطلة

و في اليابان هونداي و سامسونغ و في كوريا الجنوبية لكن في الدول المتقدمة ظهرت 

شركات  و مازالت أخرى في طور الظهور منها جنيرال موتورس و جينيرال الكتريك في 

 .هويص رويص في ايطاليا، و رونو و بيجو في فرنساأمريكا، و 

 

 :امج االصالح الهيكليبرن 

الجزائر في خالل التسعينات وقعت في أزمة مالية نتيجة النخفاض أسعار البترول، و ""  

 ""لم تتمكن من دفع فوائد الديون

صندوق النقد  FMIاالصالحات الهيكلية هي اصالحات فرضت على الجزائر من قبل  ---

االقتصاد الوطني مقابل تأييد الصندوق  أداءو ذلك من أجل تحسين  1114من  ابتداءالدولي 

 .للجزائر مع المنظمات العالمية

ساسيتين لتقييم السياسات االقتصادية المقترحة من طرف صندوق النقد هنالك طريقتين أ -*-

 :في اطار برنامج االصالح الهيكلي FMIالدولي 

 

 :التقييم بميزان المدفوعات: 1الطريقة 



 :حيث أن mالمضاعف النقدي  الت التشغيل الكامل و أنتصاد في حاالق نفترض أن

  
  

    
 

   النقود عرض

   النقدية القاعدة
 

 

R احتياطات البنوك الخاصة بدى البنك المركزي. 

Cu  السيولة. 

  ثابت و من ثم نعلم أن   Pو أن مستوى االسعار  -*-
  

  
        و       

و من جهة أخرى نعلم المعادلة الكامبريدجية أن                فيمكن كتابة

التشغيل الكامل، و عليه التوازن   yحيث            هو   MDالطلب على النقود 

  و عليه                    :    يكون
 

 
      

للعلم أن 
 
 ثابت      

R   االحتياطات بالعملة الصعبة. 

 :جهة اخرى نعلم أن الحساب الختامي بشكل مبسط هو كما في الجدول من

 خصوم أصول

 عملة اجنبية+ ذهب 
 

 احتياطات البنوك
 

 

و بالتالي نستنتج أنه يمكن كتابة االحتياطات البنوك الخاصة توافق احتياطات العملة 

تستعمل من طرف العائالت في  Cuاألجنبية، و من ثمة و من جهة أخرى فان السيولة 

المبادالت و لكن كذلك قد تستعمل من طرف الدولة  في انفاقها عن طريق طباعتها و منه 

: )نستنتج أنه بما أن 
 

 
 انخفاضيؤدي الى  Cuالسيولة ( ارتفاع)ثابت فان زيادة (   

يقترح على  FMIاحتياطات البالد من العمالت األجنبية و من ثم فان صندوق النقد الدولي 

ما ارتفع أي كل.  ) ة عن طريق طباعة النقودالدولة التقليل من تدخلها في االقتصاد و خاص

R   فانCu سوف ينخفض.) 

 



 :التقييم بطريقة االمتصاص  :9الطريقة 

            يمكن كتابة  أي              نعلم أن 

        االمتصاص              

 .ثل مجموع القيم المضافةيم  yحيث 

هذه المعادلة األخيرة نستنتج أن تمويل  نتالي يمثل السلع و الخدمات المحلية، ملو با

، لكننا نعلم أن الميزان Mأو الواردات    yعن طريق االنتاج المحلي  يتم Aاالمتصاص 

أن  و بافتراض  NX=X-M=∆Rفي االحتياطات للعملة األجنبية  عادل التغييري NXالتجاري 

ميزان حركة رؤوس األموال معدوم و بالتالي فان للمحافظة على االحتياطات من العملة 

الصعبة يجب ان نحسن  الميزان التجاري عن طريق تخفيض الواردات و كذا يمكن 

لكن  (A)عن طريق تخفيض من قيمة االمتصاص ( M)المساهمة في تخفيض الواردات 

 .  C=C0+C1(ŷ-T-TR) و منه  C=C0+C1Yd اين A=C+I+Gاالمتصاص هو 

أو تخفيض التحويالت ( T)يستلزم رفع الضرائب ( C)يمكن مالحظة أن تخفيض االستهالك 

(TR.) 

اما عن  Aفي كل ما كتب أعاله يمكن االستنتاج ما يلي أنه يمكن تخفيض  االمتصاص  

 . Gأو االنفاق الحكومي  Cطريق االستهالك 

ت لالفتقار للموارد المالية األجنبية على الموازنات الكلية في الحاالو بالتالي للمحافظة 

 : يجب

 .تخفيض االنفاق الحكومي -1

 (.االعانات)تخفيض كل أنواع التحويالت  -2

 .رفع حوصلة الضريبة عن طريق توسيع الوعاء الضريبي  -3

 

 : الخالصة

للدول التي  باقتراح سياسات اقتصادية كلية FMIالطريقتين السابقتين سمحت ل             

ول المنتقلة الى اقتصاد السوق و التي تشمل مشاكل اقتصادية و خاصة منها الد تعاني من

عن طريق طبع النقود او مشتريات الحكومة  سواءتخفيض تدخل الدولة في شؤون االقتصاد 

الوعاء الضريبي و كل هذا المعوزة في المجتمع او زيادة  او االعانات و تحويالت الفئات

يتحقق في اطار برنامج اصالح هيكلي يتمثل في تحسين اداء الدولة و بالتالي تحقيق الحكم 



في الشركات  النموالراشد و التقليل من الفساد و كذا تصحيح االقتصاد عن طريق بعث 

 .العمومية العاجزة و جعلها شركات فائضة خاصة عن طريق الخصخصة و تسريح العمال

 

 :النمو االقتصادي

 .دخل الوطني و الفردييادة في االنتاج و الزيادة في الالنمو يعبر عن الز

 : االقتصادي عن طريق مؤشرين متكاملين هما النمويتم قياس  -

 :يعبر عن مقدار الزيادة في الناتج الوطني الحقيقي ، أي -1

   
             

       
 

 :حيث يعبر عن مقدار الزيادة في الدخل الفردي :المؤشر الثاني هو -2

Nt   عدد السكان في السنةt . 

Nt-1  عدد السكان في السنةt-1. 

  

     
  

 
       
    

       
    

 

 

 

 :التفسير االقتصادي الكلي لظاهرة النمو االقتصادي 

 

 :التحليل البياني للنمو االقتصادي

للنمو حيث أنه يعبر  الناتج الحقيقي في التحليل الكلي يتم استعمال:  الناتج الحقيقي (1

ناتج االسمي و عن الناتج االسمي المصحح باألسعار ، بمعنى أنه يمثل النسبة بين ال

 :مستوى األسعار أي 

  مستوى األسعار    / الناتج االسمي = الناتج الحقيقي
   

 
 



 

نحو  Asو االقتصادي يعبر عن انسحاب منحنى العرض الكلي نالحظ من البيان ان النم

يؤدي الى  AD، و من ثم فان التقاطع الجديد مع منحنى الطلب (ادة االنتاجنتيجة زي)اليمين 

 ، ’*Pالى   *Pمستوى االسعار من  انخفاضو   ’*Qالى      *Qزيادة الناتج التوازني من 

و بالتالي نستنتج أن النمو االقتصادي ظاهرة مرغوب فيها ألنها تسمح بزيادة الدخل الفردي 

 .و كذا تؤدي الى انخفاض المستوى العالم لألسعار

 

 :عوامل النمو االقتصادي

النمو االقتصادي لها عالقة بصفة أو  كل العوامل التي تدفع بزيادة االنتاج و بالتالي تحقيق

كاليف االنتاج حيث أن الهدف األساسي لكل انتاج خاص يكمن في تحقيق بأخرى  بتخفيض ت

الربح، و الربح يتناسب عكسيا مع تكاليف االنتاج ، بمعنى أنه كلما انخفضت تكاليف االنتاج 

باإليجاب على تخفيض كلما ازدادت أرباح الشركات و من ثمة فان كل العوامل التي تؤثر 

و بالتالي الى توسيع ( المستثمرين)ابية ألرباب العمل دي الى توقعات ايجالتكاليف ستؤ

 :و من بين هذه العوامل نذكر( زيادة االنتاج)السوق الوطني 

 .تحسين مناخ االعمال -1



لتحسين االداء االقتصادي سواء عن طريق ( محفزة)سياسة حكومية محرضة  -2

التي ترفع من  في القطاعات نشآت و البناءات التحتية أو سواءاالستثمار العام في الم

انتاجية اليد العاملة مثل التعليم العام و العالي و المهني و كذا االستثمار العام في 

المنشآت الصحية التي تحسن من صحة المواطن و بالتالي ترفع من قدرته االنتاجية 

و زيادة عدد السكان الذي يوسع من السوق المحلي و يخلق بوادر تنبأ بزيادة الطلب 

 .لفي المستقب

 

 (1195الدوالرات ) الناتج الوطني الفردي ←  →   ( PIBنسبة ساعة )انتاجية اليد العاملة 

زيادة العامل 
 بعدد المرات

عدد 
 المرات

النسبة بعدد  1191 1921 البلد 1911 1191
 المرات

 %1165 19311 1149 أ.م.الو 2692 23614 962% 2561%

 %1461 13191 131 ألمانيا 1652 19635 2161% 265%

 %1362 13931 1152 فرنسا 1652 21663 1462% 169%

 %2561 15111 599 اليابان 1659 14614 2462% 361%

 %166 13419 1415 انجلترا 2696 19664 665% 261%

 %1365 12155 161 ايطاليا 1611 19625 1964% 3%

 

أن اكبر انتاجية لليد العاملة تميز الواليات المتحدة االمريكية ألنها  لم  نالحظ  من الجدول

أين أكبر زيادة تميزت بها اليابان ، و نالحظ من خالل  1911تزداد بصفة كبيرة مقارنة مع 

من المحافظة % 25611الجدول كذلك أن االرتفاع الهائل لعدد السكان في أمريكا بنسبة 

لم مما يفسر تفوق الواليات المتحدة في قيمة الناتج الوطني الفردي على أعلى انتاجية في العا

 .19311ب  1191المقدر في 

 كذلك نستخلص من الجدول أنه هناك تقارب في انتاجية اليد العاملة في الدول المتقدمة

 :3الجدول 

 

 1191 -1113   1151 -1113 1921 -1911 البلد

 166 166 165 أ.م.الو

 261 161 161 ألمانيا

 169 161 169 فرنسا

 361 161 161 اليابان

 169 169 162 انجلترا



 269 169 164 ايطاليا

 

قبل الحرب العالمية الثانية تميزت هذه الدول المتقدمة  الجدول أن  في فترات ما من نستنتج

ارتفعت معدالت النمو في الدول بمعدالت نمو شبه ثابتة لكن بعد الحرب العالمية الثانية 

ا هن و بالتالي نستنتج من( ألمانيا، اليابان و بقدر أقل فرنسا إيطاليا،( المهزومة)المتضررة 

 .حصائيات في حالت السلم و االستقرار لها معدالت نموا شبه ثابتةأن ا

مجموعة من الحقائق ( Kaldorكالدور )من هذه المعطيات و معطيات أخرى استنتج العالم 

 :حقائق كما يلي 16و هي  :ألتوالي للنمو و هي على االقتصادية

 

 .الدخل الفردي ينموا بصفة مستمرة -1

 (عدد السكان/ رأس المال )رأس المال الفردي متزاييد  -2

 (.راس المال/ الفائدة )مردودية رأس المال ثابتة  -3

 (.ثابت= النتاج / راس المال )النسبة ما بين رأس المال و االنتاج ثابتة  -4

 ((.أي كلما يرتفع رأس المال بنسبة واحدة فان االنتاج يرتفع بنفس النسبة ))

 (.اليد العاملة/ رأس المال )نسبة رأس المال و العمل في الدخل الوطني ثابتين  -5
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اقتصادي  يجب أن تتوفر في كل نظرية اقتصادية أو نموذج االقتصاديةو كل هذه الحقائق 

 .االقتصادي النمويريد أن يفسر 

 

 :النموذج النيوكالسيكي للنمو االقتصادي

 

 :حيث نجد ، Solousصاحب هذه النظرية هو 

σ نسبة االستهالك 

k رأس المال الفردي.     
رأس المال  

العمال  
 



N معدل النمو الديموغرافي. 

 دالة االنتاج ، االدخار ،Kهو تغيير لرأس المال الفردي  solousمعادلة 

                      دالة االنتاج الكلي     

    
 

 
      

 

 
  

نظرية لتفسير النمو االقتصادي و التي  Solousت من القرن السابق اقترح في الخمسينا

فاعتمد في هذه النظرية على المتغيرات النسبية حيث أنه يفكر برأس  Coldorترعى حقائق 

و   Nو كمية اليد العاملة  Kالذي يعادل النسبة مابين الرأس المال الكلي  kال الفردي الم

 :على المعادلة التالية  Solousيتحصل 

                :     حيث أن

K°  هو تغيير رأس المال الفردي. 

S الميل الحدي لالدخار و هو عدد ثابت. 

N معدل النمو الديمغرافي. 

 .معدل االهتالك الذي يعتبر معطى   

 . kهي دالة االنتاج بداللة رأس المال الفردي       

                          نعلم أن، 
 

 
      

 

 
    

عادلة األساسية بالم المعادلة تدعى هذه °K: على شكل دالة من الشكل التي يمكن كتابتها

الفرق ما بين  إالحيث أن التغيير في راس المال الفردي ما هو  Solousالديناميكية ل 

الذي يعبر عن الفائدة        الذي يعبر عنه االدخار الكلي في االقتصاد و       

 :رسم البيان التاليالدنيا للشركات و من ثم يمكن 



 

 

K* تعبر عن رأس المال الفردي الموافق للنمو المتوازن لالقتصاد. 

أكبر من األرباح الدنيا للشركة  Sf(k1) نالحظ ـن االدخار الكلي k1بما أن في النقطة  -

و بالتالي فان الفرق بينهما موجب أي أن التغير في كمية راس المال         

 ، و هكذا k2ى يكون موجبا و من ثم فان رأس المال الفردي في االقتصاد سيرتفع ال

و العكس صحيح اذا كان رأس المال الفردي  *kغ تتواصل في الحلقة الى غاية بلو

 .*kأكبر من 

 : توافق أعلى نقطة توازن و هي توافق المساواة التالية *kالنقطة  -

                           
      

   
 

 k°=0أي   



 الذي يبين أن النمو االقتصادي  Solousنستخلص من هذا كله ان النموذج الديناميكي لسولو 

معدل انمو الطبيعي هو ذلك النمو الذي يوافق النمو )يكون اكبر من معدل النمو الطبيعي 

 . *kاقل من رأس المال الفردي التوازني  k، اذا كان راس المال الفردي (الديمغرافي

أكبر  kاذا كان راس المال الفردي  و االقتصادي أقل من معدل النمو الطبيعيمو يكون الن

 . *kفردي التوازني من راس المال ال

فان  ˂k*   kرأس المال الفردي معدوم، اذا كان k°=0فان  *kأي عند نقطة التوازن )) 

فان النمو االقتصادي  ˃k*   kاذا كانالنمو االقتصادي يكون اكبر من معدل النمو الطبيعي، 

 ((.من معدل النمو الطبيعي يكون اقل

 

 :Solousمخطط سولو 

ما هو الى كتابة أخرى لمنحنى الديناميكي لسولو حيث أننا نعلم انه  حنى مخطط سولومن من

   فان رأس المال الفردي  t=0اذا كنا في مرحلة 
  

  
 nو نعلم معدل النمو الديمغرافي   

 :و كذا الميل الحدي لالدخار و نسبة االهتالك يمكن رسم المخطط التالي

 

معلوم فيمكن حساب المقدار  k0من هذا المخطط نالحظ انه اذا كان رأس المال الفردي 

Sf(k0)  ثم القيمة(n+  )k0   و منه انطالقا من معادلة سولو يمكن استنتاجk1  لكن

k0=∆k=kt-kt-1   أي kt=k°+kt-1   و منه يمكن تحديدk1  في نفس الوقت نعلم أن ،

N1=N0+n  بمعنى أنه اليد العاملة في المرحلة الثانية تساوي اليد العاملة في المرحلة األولى

  مضاف اليها النمو الديمغرافي ، و بما أننا نعلم أن  
 

 
التي  k1فانه يمكن تحديد قيمة  



انه انطالقا من معطيات يمكن حساب رأس المال الفردي و منه نستنتج   K1=k1.N1 تساوي 

 .مكن تكرار هذه العملية ماالنهاية من المراتالجديد و ي

 

 :بعض الخالصات لنموذج سولو

ثم ألسباب معينة  S1لنعتبر اقتصاد يتميز بمجتمع له سلوك يوافق ميل حدي لالدخار قدره 

 ادخارهفان هذا المجتمع يغيير من سلوكه االستهالكي حيث يزيد من استهالكه و يقلص من 

 :يمكن رسم المنحنى التالي S2˂S1حيث  S2حيث أن الميل الحدي لالدخار يصبح 

 

 



 

 

أي له ادخارى ضعيف و  ←ـــــــــــــ *kيجب أن يسرع نموه ليصل الى  1االقتصاد )"" 

 ""( nيقلص من النمو الديمغرافي  *kليصل الى  ←نمو ديمغرافي مرتفع ــــــــــــ

أي له ادخارى كبير و  ←ـــــــــــــ *kيجب أن يخفض من نموه ليصل الى  2االقتصاد )""

 nيجب ان يرفع من النمو الديمغرافي  *kليصل الى  ←نمو ديمغرافي منخفض ــــــــــــ

)"" 

 

نه في الحالة الثانية ن اقتصاد آلخر حيث ارسم أن رأس المال الفردي يختلف منالحظ من ال

(S2)  يكون رأس المال الفردي المتوازنK*  و بالتالي  1من الحالة  2أقل في الحالة

فانه االقتصاد األول يجب أن  k1نستخلص أنه اذا كان اقتصاد يتميز برأس مال فردي قدره 

أما بالنسبة لالقتصاد الثاني فانه يجب ان يخفظ من نموه ليصل  *k1يسارع نموه ليصل الى 

تنتج انه ال يمكن مقارنة اقتصادين مختلفين هيكليا و لذلك فانه أصبح نس و بالتالي *k2الى 

 .الكالم على النمو في الدول المتخلفة  الدول المتقدمة على ذلك



فعل هذا المجتمع أن يقلص من معدل  *k1للحفاظ على نفس رأس المال الفردي  -

لها من التخلف و هذا الذي يحصل حقيقة عند تطور الدول و انتقا nالنمو الديمغرافي 

 .الى التقدم

 

 :القاعدة الذهبية

 "" k*     k°=0يأتي عن طريق الوصول الى نقطة التوازن    النمو االقتصادي "" 

القاعدة الذهبية تبحث في تفسير أحسن نمو متوازن في اطار أحسن مستوى استهالكي ممكن 

 :و من ثمة يمكن كتابة المعادلتين

                

و بعد التحليل الرياضي نتحصل على المساوات    c=maxاالستهالك في أقصى حدوده 

n=r  أي معدل النمو الديمغرافي يساوي معدل الفائدة الحقيقr . 

مرفوق بأعلى استهالك ممكن يتم أي أن القاعدة الذهبية تنص على أن أحسن نمو متوازن 

 .rو معدل الفائدة الحقيقي  nما بين النمو الديمغرافي  المساواةاذا تحققت 

لكن هذه المساواة تعبر عن عالقة ما بين متغير خارجي و هو النمو الديمغرافي  -

ومتغير داخلي و هو معدل الفائدة الحقيقي، لتفسير هذه النتيجة على المستوى 

 :االقتصاد الكلي يلجأ االقتصاديون الى الكتابة التالية

                                    :نعلم ان  

و               نضع                        فانه  n=rو بما أن 

            . 

 S=Mminو منه   

للشركات و  مع الربحية الدنيا Sتتحقق اذا تعادل االدخار الكلي  اذا نستنتج ان القاعدة الذهبية

بسياسة  اواة عن طريق تعديل االدخار سواءفي هذه المسيمكن على الحكومة التحكم بالتالي 

 .جبائية او بسياسة االقتطاعات االجتماعية

 

 :سياسة النمو في الدول المتخلفة



الدول المتخلفة تختلف عن الدول المتقدمة بخاصيتين هامتين و هما النمو الديمغرافي السريع 

 :و من ثم يمكن رسم البيان التالي و قلة رأس المال

 

 

 ""(.المتقدمة لها عدد سكان قليل أكبرالمتخلفة لها عدد سكان )"" 

مختلفين و  نستنتج من هذا المنحنى أن الدول المتخلفة و الدول المتقدمة لهما نموين متوازنين

 و من ثم يتزايد نموها  ’*kالى غاية   ( ستنمو)هذا يعني أنه ان الدول المتخلفة ستتقدم 

النمو المتوازن للدول  الذي يوافق *k، و يكون أقل بكثير من  بقيمة النمو الديمغرافي

متخلفة و الدول المتقدمة تبقى دوما متقدمة، تبقى دوما المتقدمة ، أي ان الدول المتخلفة 

للحاق بالدول المتقدمة يجب أن يكون هناك تدخل خارجي و يقترح االقتصاديون استخدام 

الكلي و بالتالي زيادة قيمة رأس المال الفردي و مع  سياسة االنفاق الحكومي لدفع االستثمار

الى مستوى الدول المتقدمة ،  سينخفضالوقت سيؤثر هذا على معدل النمو الديمغرافي الذي 



أي شرط تدخل الدولة في الدول المتخلف ) و منه تلتحق الدول المتخلفة بالدول المتقدمة 

 .(للحاق بالدول المتقدمة

 .ا ديمغرافي؟ما هو أحسن نمو :سؤال

 :وابالج

التي  (االمعة)القاعدة الذهبية المذهبة المعادالت السابقة  و يستنتج االقتصادي من -

أحسن نمو في اطار تعظيم االستهالك و  الذي يحقق nتوافق ذلك النمو الديمغرافي 

     الذي يجب أن يكون معادال لمعدل االهتالك بالناقص  

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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