
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 انرقرٚر انخرايٙ ٔانرٕصٛاخ
 

 

 

 

 

 انُذٔج انقٕيٛح حٕل

 " األزياخ االقرصادٚح ٔأثرْا عهٗ عًم انًرأج " 
 ((  2011أكرٕتر / ذشرٍٚ االٔل    20 – 11، تٛرٔخ  )) 

 

  خًعٛح انصُاعٍٛٛ انهثُاٍَٛٛ يُظًح انًرأج انعرتٛح  انعرتٛح انعًميُظًح 
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 نرقرٚر انخرايٙ ٔانرٕصٛاخا

 هُذٔج انقٕيٛح حٕلن

 |"األزياخ االقرصادٚح ٔأثرْا عهٗ عًم انًرأج "

 ((  2011 أكرٕتر / ذشرٍٚ االٔل  20 – 11، تٛرٔخ))  

 

 :ى ــذٚـقـأٔاًل : ذ

الجزربعُييخ ل لهؽييل عرعييل لعييب  اؼييبت ريذُييت  ازييت العريي  العاثييٍ ح اياتح الذربَييخ ا فييٍ 

 ياريخ  فٍ اؼبت رذعُ   تكاح الزعيبو  ثيُك كي   يك  ياريخ العري  العاثُيخ و       و ،2011

انطٛذ شررتم  ثاعبَخ  عبلٍ جرعُخ الصيبعُُك العجيبنُك و، وثبلزعبو   ع الراأح العاثُخ 

األزيراخ  "  ديى  ري  عديا اليياوح الدى ُيخ       انهثُاَٛرح ٔزٚر انعًم فرٙ اندًٕٓيٚرح   َحاش 

 ٔأثرْا عهٗ عًم انًرأج " اإلقرصادٚح 

ٍ   اإلنزيب   اافاؼي عاثُخ َرثعى   خيول    ك   شبتكب 65دعا الياوح  كي    اليثثس في

الجزائيييا ، الديييعىيَخ ، الديييىيا  ،  يييىتَب ،  اال يييبتاد ، الجذييياَك ، األتي  ، ح  يييك 

  لقؽيييا ، الاىَيييذ ، لجييييب  ،  صيييا ، الر ييياة   ، فعديييؽُك،العييياا  ،  يييعؽيخ عريييب   

 عخ الاو  العاثُيخ  اال بنخ العب خ لجب ،  يارخ الراأح العاثُخ الً  رثعُك عك  ثبإلظبفخ

 .  يارخ العر  الاولُخ  االرذبي الاولٍ ليدبثبد العرب  العاة ،  ، الدؽبع االقزصبيٌ / 

أكزيىثا /   20 – 18خيث  الذزياح  يك     ثُياود    -الاى يىيوت عداد الياوح فيٍ فييا    و

 شييبتكخ الريياأح االقزصييبيَخ رييارجػ ثييبليااح الرزاب عييخ    كييى و 2011 رشيياَك االو  

لعراأح فهٍ  ك نبدُخ نىاح األ اح فٍ الرجزرع وهٍ  يك نبدُيخ نبنُيخ كياَ  فيٍ عرعُيخ       

ٍ   اال انهب الزالذ رالزيرُخ االقزصبيَخ   عيط ث عبنٍ  ك ظبهاح االنددب  الييىعٍ لععري  في

أ ىا  العر  العاثُخ  ، فهيبك اعرب  ريب ت الاجب  أكثا  ك اليديب  والعايص ييذُخ    

، وذل  ثديجت انريبغ الديُ  االجزربعُيخ الديبئاح ، كيتل  فيب  الذديا اليتٌ َيزياي كي  َيى              

َعزجييا  ييجت تئُدييٍ لهشبكييخ وظييع الرييااح فييٍ  ييى  العريي  ، وثدييجت هييت  االوظييبع   

رزعاض لل الرجزرعبد العاثُخ أو العبلرُيخ  يك    ايجذذ الراأح هٍ العذُخ االولً لرب

 أز بد اقزصبيَخ ،
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لهيتا جييب  االهزرييب  ثهييتا الرىظييىع الهييب  ثبعزجييبت  جييز اق ال َزجييزأ  ييك رذدُيي  الزيرُييخ   

االقزصبيَخ واالجزربعُخ الشيب عخ اليً جبنيت اترجبؼيل ثذي  الرياأح فيٍ العري  والزرايُك          

 االقزصبيٌ لرىاجهخ رذاٌ الجؽبلخ والذدا والزهرُش االجزربعٍ . 

 ثاَٛا : أْذاف انُذٔج :

 الربلُخ العبلرُخ ععً العربلخ العاثُخ وخبيخ العربلخ اليدبئُخ. يتا خ أنا األز خ  .1

الزعاف ععً وظع الدؽبع غُا الرييا  فيٍ ظي  االز يخ العبلرُيخ ععيً انيل  يك          .2

 الدؽبعبد االكثا ا زُعبثب لععربلخ اليدبئُخ . 

الىقىف ععً اال زاارُجُبد الىؼيُخ لعذا  يك ثنيبت االز يبد االقزصيبيَخ ععيً        .3

 يخ الراأح العب عخ قىح العر  وخب

يتا ييخ دجيي  ا ييزثربتاد  ييُااد االعرييب  فييٍ اليياو  العاثُييخ و يياي ر ناهييب           .4

 ثبالز بد االقزصبيَخ . 

الزعييياف ععيييً أوظيييبع العيييب ثد الرهيييبجااد فيييٍ ظييي  االز يييخ  االقزصيييبيَخ    .5

 العبلرُخ. 

 رجبي  الزجبتة الىؼيُخ لعزيرُخ االقزصبيَخ و شبتَع  رش ُ   الراأح.  .6

 انُذٔج  ثانثا : يحأي

أنيييا االز يييبد االقزصيييبيَخ العبلرُيييخ ععيييً العربليييخ العاثُيييخ وخبييييخ العربليييخ   - .1

 اليدبئُخ . 

الذربَييخ الزشيياَعُخ واالجزربعُييخ فييٍ الدؽييبع غُييا الريييا   وأناهييب فييٍ  ىاجهييخ   .2

 االز بد االقزصبيَخ . 

الذربَييخ الزشيياَعُخ واالجزربعُييخ لعريياأح العاثُييخ وأناهييب فييٍ  ىاجهييخ األز ييبد     .3

 االقزصبيَخ . 

ر نا ا زثربتاد  ُااد االعرب  فٍ الاو  العاثُيخ ثبالز يبد االقزصيبيَخ ويوت     .4

  ياربد ايذبة االعرب  فٍ الزهذُف  ك ثنبتهب  . 
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االعث  ويوت  فٍ تيا واقع عر  الراأح العاثُخ الرهبجاح فٍ ظي  االز يبد     .5

 االقزصبيَخ العبلرُخ .

 تثػ الزععُ  ثىاقع وادزُبجبد أ ىا  العر  ور نُا األز بد االقزصبيَخ .   .6

 يوت  يارخ العر  العاثُخ فٍ رعزَز يوت الراأح فٍ  جب  العر  .  .7

 ح  اف  ثانب ج عر  الياوح ل

 حفم االفرراذ :  ياتعًا :

 2011 أكزيىثا  18 الثثنيب    ك يجبح َى   العبكاحثاأ دذ  االفززبح فٍ الدبعخ 

  :  واكزر  ععً كعربد لا   ك 

      انررذكرٕيج / َٛررريٍٛ عثًرراٌ االيُٛررح انعايررح نهدُررح شرر ٌٕ عًررم انًرررأج
الزذياَبد الزيٍ رىاجيل الرياأح العاثُيخ      فُهيب ععيً    دتكز والزٍ  انعرتٛح 

 فٍ ظ  االز بد االقزصبيَخ الزٍ رعصف ثبلعبل  . 
 

  ٍَٛٛألدبهيب  والزٍ انًُٓذش / َعًح إفراو يئٛص خًعٛح انصُاعٍٛٛ انهثُا
انشررٛ/ / ضررعٛذ حًررادج يُطررن عرراو االَشرربح انًشرررركح تررٍٛ   نُبثييخ عيييل 

 أكييا  ييك خثلهييب ععييً أ  الريياأح   ٔزايج انصررُاعح ٔخًعٛررح انصررُاعٍٛٛ  

الُى  فٍ عصا االز بد االقزصيبيَخ الزيٍ رعياة العيبل  او   يك َيافع       
ريياثا أ ييا  والزييٍ ردييع ععُهييب  ديياولُخ اياتح الرييب  ل  يياح     فهييٍالييثرك 

الزييىفُا واالقزصييبي. واذا كبنييذ  ىظذييخ ععُهييب رديياَ  الردييبعاح إلَجييبي        
ٍ  ييك ذارهييب إل ييزراات  ييك رهييا  لزعؽيي الرهييبت  ا  ليي  نديي  ادُبنييبق هييٍ

 .  العر  ل خاَك
 

 

    ريبولييذ ضررعادج انررذكرٕيج / ٔدٔدج تررذياٌ يررذٚر يُظًررح انًرررأج انعرتٛررح
خثلهييب  دييبتاد الزراييُك االقزصييبيٌ واالجزرييبعٍ لعريياأح العاثُييخ ثييا ا   

 شياثرهب  ثباليثح الدبنىنٍ ، رىعُخ الرجزرع ثدعيبَب ودديى  الرياأح و   
فيٍ الدؽيبع االقزصيبيٌ ، كيتل  عاظييذ لجهيىي  ياريخ الرياأح العاثُييخ        

 فٍ رجيٍ ثاا ج الاوتاد الزاتَجُخ لجيب  الداتاد وريرُخ الرهبتاد . 
 

  ٙانًرذٚر انعراو نًُظًرح انعًرم انعرتٛرح       األضرار / أحًذ يحًذ نقًاٌيعان
ح انقاْررررا َٛاتررررح عُررررّ االضرررررار يهٛررررم اتررررٕ يريررررح يررررذٚر ادايج انحًاٚرررر

نديي  خثلهييب رذُييبد  عييبلٍ الريياَا العييب  لابفييخ         تانًُظًررح االخرًاعٛررح 
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الزييٍ دددزهييب االنجييبزاد وتكييز فييٍ كعرزييل ععييً  الرشييبتكُك والذعييىت 
  الريياأح العاثُييخ خييث  الذزيياح الااهيييخ والزذيياَبد الزييٍ ريزااهييب خييث      

العر  العاثُخ و ياريخ  تلهب ك   ك  يارخ رجالذزاح الدبي خ والجهىي الزٍ 
العاثُخ  يك أجي  رذدُي  الزرايُك االقزصيبيٌ واالجزريبعٍ لعرياأح        الراأح 

 العاثُخ . 
 

  ٔزٚرررر انعًرررم تاندًٕٓيٚرررح انهثُاَٛرررح   يعرررانٗ انطرررٛذ / شـرترررـم َـحرررـاش 
جهيىي الذاى يخ العجيبنُيخ لزؽجُي  الديىانُك      خثلهيب   عياض وياعٙ انُذٔج 

ىت  ااديي  عريي  الريياأح عجييا    الريياأح العجيبنُييخ ، ورؽيي  الهبيييخ ثذدييى   
الزييبتَ، ، واثيياز الزذيياَبد الزييٍ رىاجههييب ، وظيياوتح رعييبفا جهييىي       
الدؽيبع الا ييرٍ والدؽيبع الهييبم و ياريبد الرجزرييع الريانٍ  ييك أجيي      

  د   شاثد العر  وخبيخ الزٍ رعزاض ؼاَ  عر  الراأح . 
 

 يايطاً : ضٛر أعًال انُذٔج :  

-  ٗ االعرر و وتقيخ عريي  دييى    حُرراٌ ٕٚضرر  د. خثلهييب  ذعاظي :  خهطرح انعًررم االٔنرر

. رياأ  اعريب    ٔدٔيِ فٙ يصذ ٔاقع عًم انًررأج انعرتٛرح فرٙ ارم االزيراخ االقرصرادٚح انعانًٛرح         

انًررأج  أيٚرح َصرر االيرٍٛ انعراو انًطراعذ نهدُرح شر ٌٕ عًرم         /  جانطٛذهت  الجعدخ 

   انعرتٛح عٍ أصحاب االعًال / نثُاٌ

ٍ د. فُهيييب  ذ: ريبولييي هطرررح انعًرررم انثاَٛرررح خ - ذررر ثر   ىظيييىع يُرررٗ يررر ذً

اضرثًاياخ ضٛذاخ االعًرال فرٙ انرذٔل انعرتٛرح تاالزيراخ االقرصرادٚح ٔدٔي يُظًراخ أصرحاب االعًرال          

  / اندسائر يرٚى نٕ كرٚس/  جاالضرارراأ  اعرب  هت  الجعدخ فٙ انرخفٛ  يٍ آثايْا . 

انحًاٚررح دييى   ضررايٙ َدٛررة د. أ. رذيياس خثلهييب  ح :ثررخهطررح انعًررم انثان -

رياأ  اعريب     انرشرٚعٛح ٔاالخرًاعٛرح نهًررأج انعرتٛرح ٔأثرْرا فرٙ يٕاخٓرح األزيراخ االقرصرادٚح .         

 / ْذٖ يهٛحٙ االيٍٛ انعاو انًطاعذ الذحاد عًال ضٕيٚاالدُاح هت  الجعدخ 

يترظ انرعهرٛى     انرذكرٕيج / نٛهرٗ انطرعٛذ   ريبوليذ فُهيب   :  خهطح انعًم انراتعح -

أعريييب  هيييت  الجعديييخ . رييياأ  تٕاقرررع ٔاحرٛاخررراخ أضرررٕات انعًرررم ٔذررر ثٛر األزيررراخ االقرصرررادٚح 

  ضهبُح عًاٌ . ضحر انكعثٙ عضٕ يدهص ادايج غرفح صُاعح االضرارج / 

 اَا اياتح الذربَخ  / يهٛم أتٕ يريح األضرار خثلهب ريبو :  خهطح انعًم انخايطح -

يوت  تئُص وداح الراأح ثبلريارخ  ٔانطٛذج ياَٛا فائت االجزربعُخ وعثقبد العر 

انطٛذج / عاظذ ن  ، يوت الراأح فٍ  جب  العر   يارخ العر  العاثُخ فٍ رعزَز 

الرازت االقعُرٍ لعاو  العاثُخ فٍ  يارخ  فٍ   دئىلخ كئى  الراأح  ضًٛٛم أشٛى
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راأ  .العر  الاولُخ لعذدى  فٍ العر  وخبيخ عر  الراأح فٍ ظ  الااوف الااهيخ 

.  االيدٌ / األضرارج / يهك غسالاعرب  هت  الجعدخ   

يوت الذاكبد العربلُخ فٍ  ىاجهخ  د. حٛذي يشٛذريبو  فُهب :  خهطح انعًم انطادضح

راأ  وخبيخ العربلخ اليدبئُخ .ثنبت االز بد االقزصبيَخ العبلرُخ ععً العربلخ العاثُخ 

  نثُاٌ  –/ٔزايج انعًم  دُٚٛس دحرٔج/ االضرارج أعرب  هت  الجعدخ 

لرشياوعبد    االضرار انذكرٕي / فٛهٛة زغٛةعاض خثلهب :  انعًم انطاتعحجعدخ   -
 ييُااد االعرييب  فييٍ اليياو  العاثُييخ : الرذيياياد والرعىقييبد . ريياأ  أعرييب  هييت        

تئييُص اياتح العثقييبد الاولُييخ ثييىزاتح العريي  فييٍ    شررٓابفٕزٚررح /  انطررٛذجالجعدييخ 
 . يًهكح انثحرٍٚ

 
األز بد  االضرار انذكرٕي / فٕزخ فرحاخعاض خثلهب :  الثب يخ العر  جعدخ  -

االقزصبيَخ وأناهب ععً أ ىا  العر  فٍ الريؽدخ العاثُخ .  راأ  أعرب  هت  
اال ُك العب  الردبعا لثرذبي الاولٍ ليدبثبد العرب   يحًذ تذياٌانطٛذ / الجعدخ 
 العاة . 

 

قيييب  خثلهيييب خثلهيييب  رثعيييىا الييياو  ثعييياض االوتا  الدؽاَيييخ خهطرررح انعًرررم انراضرررعح :  -
الدىيا    العاا ،   عؽيخ عرب  ، واكزرعذ ععً عاوض لعاو  الزبلُخ : الجزائا ،

االرذبي الاولٍ ليدبثبد العرب  العياة . أيات اعريب  هيت  الجعديخ       صا ،، الاىَذ ،
 .  دٔنح قبرععى الرجعص الجعاٌ الراكزٌ فٍ  شٛخح اندفٛر٘/  جانطٛذ

وثعا عاض أوتا  العر  واال زربع الً  ااخثد و يبقشبد الذعيىت الرزرُيز   

 :  االذٛح ذى انرٕصم إنٗ اقراي انرٕصٛاخ 

 يعىح الاو  العاثُخ الً : 
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 ٔفٙ انخراو :  
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فييٍ  انعًررم انطررٛذ شرررتم َحرراش ٔزٚررر    نًعررانٙ  رىجييل الرشييبتكى  فييٍ الييياوح   

 الجرهىتَخ العجيبنُخ ثبلشاا والزدياَا لاعبَزيل الااَريخ العريب  اليياوح والشياا والزدياَا        

 اياتحوأ ياح    ًُظًرح انعًرم انعرتٛرح   نعراو  انًرذٚر  ان األضرار احًذ يحًذ نقًراٌ   نًعانٙ

الذربَخ االجزربعُيخ ثرازيت العري  العاثيٍ ععيً جهيىيه  الرزرُيزح فيٍ  زبثعيخ الدعيبَب           

الريياَا العييب  لريارييخ الريياأح   نهررذكرٕيج ٔدٔدج تررذياٌالشيياا  ثييبلراأح ، كييتل الرزععدييخ 

 ،  رجتلهب  ياريخ الرياأح العاثُيخ لها يخ قعيبَب الرياأح العاثُيخ       ععً الجهىي الزٍ العاثُخ 

 يع أ ي    ععيً الجهيىي الرجتوليخ فيٍ اال يزدجب  والزيايُ         ندًعٛح انصُاعٍٛٛ انهثُاٍَٛٛٔ

 ثبلراأح العاثُخ . رااات هتا اليشبغ لُشر  أنشؽخ أخاي رزعع  

 انُذٔج أعًالٔعهٗ رنك ايررًد 

 2011/ 10/  20: تٛرٔخ

 

 

 / يهٛم  ياَٛا
 ياَٛاط/ 


