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ملخص6
هحا ااا ى ما ااً دا اابى يا ااص الوضلا اان الفحق ا اان مهطفا اان

ا ااط الىا ااا نا ااً ه ا ااا الها ااا ا جا ااا الى ا ااو

لتطااازن مااً داابى زضاػاان حل ل اان ل اػ ا ن ماػااته اى ػاالو الااسم م ا ن ه اااش

هحااساض الااصا

وظيااو مؿااا  ARDLالسضاػاان للالاان الجعاةااط لل مااة اإلا تااس ما ن  ،8102-0821لااس دلطااد السضاػاان
ئلى جوز نبلن في ا جا احس م ن ه ا الها الى و لتطازن ئال نها ليؼد مإ ط مالشهل الهافي
ال حقق الى قات الهامن الهواةس اإلاىتكط منها هكطا لحج ها النف ة.
الكلمااات املفحاحيااة 6ؤلاه ااا الهااا  ،الى ااو ؤلالتطااازن ،ؤلالاابم ؤلالتطااازن ،الااسم ما ن ه اااش
الصا

هحااساض

وظيو مؿا .

ثصييف .O47 ، H506JEL
Abstract:
In this paper, we try to know the effect of public Expenditures on
Economic Grwoth through an analytical and econometric study using the
method of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models and the study of
the case of Algeria for the period 1980-2017. The study concluded that
there is a one-way of relationship between public spending and economic
growth, however, they are not sufficiently effective or public expenditures
do not achieve the expected revenues due to their size.
Keywords: expenditure Public, Grwoth Economic, Economic, ARDL
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 .0ملدمة6
لقس ضفح حق ق مهسالت ه و التطازن ج س مؼتقط ياجؽ اللهومات مإشطا يسى نلى
هجاحها

فشلها في القطن الواحس الهشط ن هكطا لؤلي ن التي احتلها الى و

الؼ اػات لتطازين لصلو سخط اللهومات مل الوػاةل طلع الجهوز في يصا

لتطازن في
جا  ،مً م ن

الهوامل ألالثة أ ةا في مهسالت الى و لتطازن هي الى قات الهامن التي هس مً يم ز ات
الؼ اػن اإلاال ن التي تسدل بها الس لن لتحق ق ػتقطاض ح ز اله ل ن هتاج ن حق ق الؼلم
جت اعي لصلو ؼعى الجعاةط مً دبى نسيس البةام الطخ ن داضن م ن  8108-8110الهجاظ
الهسيس مً اإلاشاضيو الفنى التحت ن التي مً شأنها ئنؿا زفهن لبلتطاز مً دبى هويً لانس
لبلبم لتطازن صجو نلى ػتق اض
الهواةق التي ثفـ مسام

هتا

حطض لتطاز اإلاؼتق طيً مً ل وز الف ة لطاؾ ن

هتا .

0.0أهمية البحث6
لئله ا الها ز ض ماضظ في حق ق الطفاي ن لؤلفطاز هعيع التى ن ؤلاجت ان ن
إلاا يحققه مً ظياز في زدوى ألافطاز

لتطازين هكطا

مً دبى قل ل هال هم نلى اللاجات الهامن التي وفطيا

الس لن ؼعى ألن يؼت س منها لبة لسض مً اإلاجت و إلاا يهوز جطا ضطف الى قات الهامن نلى الفلس
مً منى حت ن غ ةيا التي مً شأنها ن سفو عجلن التى ن التي مً اضيا ئنؿا زفهن لئللتطاز
حق ق مهسى ه و ئلتطازن ج س.
.7.0هدف البحث6
يهسف الفحث ئلى:
 التهطف نلى م هو ؤلاه ا الها ػفل طش س .
 مهطفن ؾف هن الهبلن م ن ه ا الها الى و لتطازن.
.1.0مشكلة البحث6
في ئؾاض ػعي الجعاةط نلى غطاض ملسان الهالم ئلى حق ق ه و مؼتقط زاةم ميى ا يقف ػو ؼ ة
الى قات الهامن ناةقا يحوى ز ن ن قس في ئنؿا زفهن لئللتطاز ال ػ ا مو ئهذ اع ػهاض
الى ـ ئهتها الس لن لؼ اػن التقشف إلاواجهن يص الطسمن الى ؿ ن لصلو فمةش س الى قات الهامن
وج ه ؤلاػتق اضات اله وم ن إلنؿا زفهن لئللتطاز يهس وجها حت ا مً يىا هؿطح التؼاؤى التالي:
 ما الهبلن التي طبـ م ن ه ا الها الى و لتطازن؟
2
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.1.0فسضية البحث6
يىاك نبلن فازل ن ؾطزين م ن ؤلاه ا الها الى و ؤلالتطازن مل ا ظازت الى قات الهامن ظاز
مهسى الى و ؤلالتطازن الهنؽ صل ح.
.1.0الدزاطات الظابلة6
 التهام نفس الخالق ( ،)8112مقالن بهىوان " الىفلات العمىمية ،الىمى الاكحصادي والفلس
في املغسب 6هحى ثحليل محعدد املظحىيات" مههس الوؾني لئلحطا
اإلاغط  ،إلشهال ن محاضبن ال قط ال واض

لتطاز التؿف ق في

جت ان ن في اإلاغط في نبلن مو الؼ اػات

اله وم ن نلى جه الخطوص منها الؼ اػات ؤلاه ال ن المةح اإلاإلف مىهج ن جسيس للفحث
ماالض هاظ نلى ه صجن ل اػ ن لسضاػن قايط ال قط ال واض

جت ان ن.

 ػىقو في يصا الفحث مسضاػن الهبلن م ن ؤلاه ا الها
زضاػن ل اػ ن ماػته اى اػلو زم ه اش
يص الهبلن

هحساض الصا

الى و ؤلالتطازن مً دبى
وظيو مؿا  ARDLمو أل س

ه يها مادتفاض الؼفب ن م ن ال قط ؤلاه ا الها في حالن الجعاةط حل ل يا ه

الىتاة .
 .7إلاهفاق العام6
.0.7جعسيف إلاهفاق العام6
الى قن الهامن هي مفلغ مً الىقوز يسفهه شخظ مً شخاص القاهون الها إلشفام حاجن نامن
(حؼً مح س القاض ي ،8102،ص.)52
.7.7ثطىز إلاهفاق العام6
 في الس لن اللاضػن ئمتىو نلى الس لن التسدل في الل ا

لتطازين

جت ان ن ئلتطط

هت جن لصلو غطع الى قات الهامن نلى غ ان ػ ة اإلاطافق ألاػاػ ن التي لها ز ض ئشفام
اللاجات الهامن ألا ل ن مً زفام لػا ز ن الفحث في ئوههاػا ه نلى الل ا ؤلالتطازين
ؤلاجت ان ن ،ضفح الل اف نلى ؤلاػتقطاض التواظن جىب ألاظمات مً يم يساف الىكا
اإلاالي ،ال هيس ى ز ض اإلاىكومن الطلام ن في غ ان ضطف ألامواى الهامن وجيهها ئلى الوجهن
صل حن.
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 قهطت ئلى الوجوز داضن في الهشطين ألاد ة زنوات للتقل ظ مً اليشاؽ ؤلالتطازن
للس لن اللس مً سدلها شلو ماللجو ئلى هكا الخوضطن مالتذلي نً مجاالت القؿام الها
ئلى القؿام الخاص فانتبةت يص التوجهات الجسيس م قامن ئزيولوج ن حسيقن للفلسان
الط ػ ال ن اإلاتقسمن ملغ ضسايا ئلى مهكم الفلسان الىام ن (مً زا ز مطاي م.)8101 ،
.1.7ثسشيد إلاهفاق العام
ئن م هو طش س ؤلاه ا الها يهني – في قل الىسض اليؼب ن إلاواضز اإلاتاحن لل جت و ئض فاؽ
عايس ؤلاه ا الها بهوامل يطهب جىبها –اله ل نلى حق ق ال هال ن في ذط ظ اإلاواضز ل ا
ئػتذسامها م ن الس لن القؿام الخاص ؤلالمزا م هال ن ذط ظ اإلاواضز زادل لؿانات الس لن ،م ا
يػ ً هك م ضفاي ن اإلاجت و مً دبى ئشفام ما ي ػلوهه مً ػلو دسمات .ينصا فان طش س
ؤلاه ا الها يتػ ً:
 ن يىاك مجاالت يته ن ن يػؿلو بها القؿام الخاص مح ث يهون ل ا الس لن بها مىاف ا
لمةش س ؤلاه ا الها
 في هؿا البةام التي ػؿلو بها الس لن ئشا م ذط ظ اإلاواضز م ن البةام اإلاذتل ن م ا ال
يت ق مو ػ بت فطاز اإلاجت و مً هاح ن ب ا ال يتىاػب مو اإلاىافو اإلاؼت س مً يص
البةام مً هاح ن دطى فؼوف يهون يىاك ػو ذط ظ لل واضز زادل لؿانات الس لن م ا
يتهاضع مو طش س ؤلاه ا الها .
لصلو لس تحقق ال هال ن في ذط ظ اإلاواضز م ن لؿانات الس لن لنً يتم ؤلاغؿبم مبةام
ؤلاه ا الها مؿط غ ة شات ل ا م ا ييشأ نىه ئهذ اع اإلاذطجات لى ؽ القسض مً اإلاسدبت يو
ألامط الصن يىؿون نلى ئيساض لل واضز الهامن مً م يتهاضع مو طش س ؤلاه ا الها (مح س ن ط مو
ز ح.)8115 ،
طش س الى قات الهامن طت ػلفا نلى الؿفقات ال ق ة اإلاتوػؿن مً اإلاجت و مً دبى
يشاشن هكا الل اين ؤلاجت ان ن ػ ؿط الفهؼ نلى ؤلالتطاز الجعاةطن التحنم في ألاػهاض التي
هطف ئض انا متواضب غ ا الهسالن ؤلاجت ان ن ؿف ق المةش س نلى الخسمات الهامن التي ؽ
لبة شطاةح اإلاجت و.
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 .1الىمى إلاكحصادي6
.0.1مفهىمه6
يهطف الى و لتطازن مأهه العياز الن ن في اإلاإشط لتطازن ن وما يهون PIB
ؤلاج الي

 PNBاللق ق

حؼب مل وؼ ن ئشن ي قل قايط لها دطاةظ ل ن مه ن قاغ ميؼفن ( Mohamed

.)Tlili Hamdi,Rami Abdelkafi,2009, P01
 .7.1العىامل املؤثسة في الىمى إلاكحصادي6
يىاك مج ونن مً الهوامل اإلاحسز إلاهسالت الى و لتطازن في الفلسان اإلاذتل ن نلى الطغم
مً نس جوز ين مفازب

ػؽ ي نً ئنتفاضيا اإلاحطك الطةيؽ للى و ؤلالتطازن في ن ملس يم

يص الهوامل:
 املىازد الطبيعية 6هي ما ي نً ئػتغبله مً الثة ات التي ظ ز ىا بها الؿف هن مالمةمن ما في
ماؾً ألاضع اإلا ا الغامات غ ةيا...مو ئنتفاض الن ن الىون ن شطؽ ئػتغبلها.
 املىازد البشسية :ت قل بشهل ضةيؽ بهسز الؼهان لهصا الهامل ي ن لبةى في حسيس
مهسى الى و ؤلالتطازن لفلس ما ح ث يسدل ل هون ضةيؽ في مهازلن حسيس مهسى السدل
اللق ق لل طز ل إشط نلى مهسى الى و ؤلالتطازن .
 زأض املال :يتهلق طالم ض غ اإلااى لهامل مإ ط في مهسى الى و ؤلالتطازن مالسضجن

لى

محجم ؤلازداض ن محجم السدل الصن ي نً لل جت و وف ة نس ئه اله نلى الؼلو
ؤلاػتهبل ن مل يتم وجيهه ئلى ؤلاه ا نلى الؼلو الط ػ ال ن ماإلاهسات آلاالت ؤلاهتاج ن الفنى
التحت ن يصا يتؿلب مً اإلاجت و ؤلامتىام نً ئػتهبك جع مً ؤلاهتا في الولد اللاغط
حويل السدل اإلاتوفط ئلى ؤلاػتق اض.
 مظحىي الحلدم الحكىىلىجي :جويط يصا الهامل ين ً في مسى ئمهاه ن ؤلاػت از مً
التقس التنىولوجي ز ا ه اإلاتاحن في حؼ ن مؼتويات ؤلاهتا

بالتالي حؼ ن زدوى ألافطاز

حؼ ن مؼتوى مهيشتهم لؼطنن ؿف ق ؿويط اإلاهطفن ال ى ن ألا ط النف ة في ئهجاظ
التحؼيىات .
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 الحخصيص وثلظيم العمل 6ئن قؼ م اله ل التذطظ يإزن مالػط ض ئلى حؼ ن
ل ن هون ن ؤلاهتا مى ؽ الن ن مً مسدبت يصا ؤلاهتا

يو ما يؼمى ئلتطازيا متحؼ ن

الن ا ؤلاهتاج ن للهامل.
 البيئة إلاكحصادًة :وهني مالفيئن ؤلالتطازين مج ونن الهوامل التي ؼاهس حق ق يساف
الى و ؤلالتطازن موجوز هكا مططفي ل إ لازض نلى ويل ن ل ات الى و ؤلالتطازن جوز
هكا غطيبي ػلؽ مطن ماإلغافن ئلى هكا ػ اس ي مؼتقط يح ع نلى التقس

الى و

ؤلالتطازن(نلي جس م الشطفات ،8101 ،ص.)22-24
 .1.1مصادز الىمى إلاكحصادي6
لقس مان ئيت ا الهالم ؤلالتطازن دبى ألاضبهن نقوز ألاد ة مً القطن الهشطيً مىطفا
مطوض ػاػ ن نلى اإلاؼاةل التي ي نً مً دبلها ؤلاػطام م هسى ه و السدل الوؾني ػوا مان شلو
ماليؼفن للس ى ال ق ة

الغى ن  ،الط ػ ال ن

ؤلاشمةال ن منها فأضفح ؤلايت ا مالى و ؾطيقن ح ا

ح ث يتولف هجاح فشل ن حهومن نلى مسى ما حققه مً ه و ئلتطازن  ،ذتلف ز ى الهالم
ال ق ة ف ا م نها في لق ة مً الوجو شأنها شأن الس ى الغى ن ففهػها يحقق مهسالت ه و مط هن
الفهؼ آلادط متوػؿن آدط يؼت ط في الطموز لصلو يطفح مً اإلا س التهطف نلى ألاػفا الهامىن
ضا شلو مو هه مط ضهب فليؼد اإلاواضز الؿف ه ن مؼإ لن نً شلو فال امان لسيها مواضز ؾف ه ن
لل لن ؼتوضز ئحت اجاتها الطىان ن مً الؿالن يووغ موه ليؽ لسيها مواضز دا لل ل جسا مً
المةمن الخطفن ال وجس لسيها مطازض محل ن للؿالن مو شلو فه ا طى ان في زضجات متقسمن مً
ح ث الى و التى ن نلى الىق ؼ مً شلو يىاك ز ى غى ن ماإلاواضز ئال نها فق ة م ا يهني ن اإلاواضز
نسي ن الجس ى مس ن التىك م اإلاهاض ض غ اإلااى البظ للتؿويط.
لصلو فليؽ ماإلمهان ال هم الهامل لهل مقومات الى و ؤلالتطازن ئال هه ي نً مهطفن ي ها:
 إلاطخثماز في زأض املال املادي والبشسي :ي نً لآلالت ن إ ط أ ةا لف ةا نلى لسض
الصخظ ؤلاهتاج ن لس ئنتبة آز ػ ث وفط آلاالت (ض غ اإلااى) غط ضيا لتقؼ م اله ل الصن
هون هت جته ظياز ؤلاهتاج ن التي هي م تاح الى و لؤلفطاز للشطمات لئللتطاز لهل.
ئن الس ض اللاػم لئلهتاج ن إلس زضاػات ئج الي زا الى و نبة الفلسان فذبى ال مة
( )8111-0851لم ينً ي ؼط مذتلف ؤلادتبفات في الى و م ن الفلسان ( )%81-21طالم ض غ اإلااى
اإلاازن
6

ض غ اإلااى البشطن  ،مل ئج الي ئهتاج ن نىاضط ؤلاهتا الصن ي نً ن ي هم مأهه يش ل لثة
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مً مجطز ؤلادتبفات في التنىولوج ا فالفيئن ألا ػو التي ه ل فيها الشطمات لها ي تها يػا  ،مىاخ
ؤلاػتق اض الج س ي نً ن يحؼً ؤلاهتاج ن مفاشط مً دبى قل ل التهال ف اإلاذاؾط غ ة اإلابةض لس
منً وفط ض غ اإلااى البشطن ز ال مً التقس ضغم ما ماهد هاو مىه مً للن ض غ اإلااى اإلاازن مقل ا
حسث في مل مً إلااه ا ال امان بهس اللط الهاإلا ن القاه ن.
 الحلدم الحكىىلىجي :ضفح جل ا الس ض الصن لهفه ؤلامتهاضات اللسيقن في ػال ب ؤلاهتا
مً ظياز في ؤلامهاه ات ؤلاهتاج ن ئلى هعيع مؼتوى ؤلاهتا اإلاتاح  ،ئش يإزن ئلى ظياز ل ن
ؤلاهتا ماػتذسا ه ؽ الن ن مً اإلاواضز  ،فهو يهني ئزداى ػال ب قى ن جسيس
ئهتا حسيقن ي نً مً دبلها ظياز ؤلاهتا لهل حس مً اإلاسدبت

ػاةل

جسيس اإلاىتجات

ئزداى ؾط جسيس إلاع اإلاواز ألا ل ن ،هي اإلاها التي يقو بها اإلاىكم حؼب هف ة شومف مة ،
يحسث التؿوض التنىولوجي مً دبى التهويً الط ػ الي ؤلاػتق اض في مجاالت الفحث التؿويط
فاإلمتهاضات الهل ن اللسيقن ؤلاػتق اض في ؿويط التهل م التسضيب ؤلاػتق اض في ضفو الن ا
ؤلاهتاج ن لط غ اإلااى البشطن ؼ ح مالى و اإلاتواضل للؿالن ؤلاهتاج ن لئللتطاز  ،في ظياز
هطيب ال طز مً ؤلاهتا النلي حتى لو مق حجم التهويً الط ػ الي

التهساز الؼهاو امتا

يإلس نل ا اضير ال نط ؤلالتطازن ن التقس التنىولوجي الؼطيو في الس ى الغطب ن مان
اإلاطسض الطةيس ي للتقس ؤلالتطازن  ،مو ن التقس التنىولوجي لس لهفا ز ضا ياما في حؼ ن
التقس اإلاازن ئال هه ليؽ شطؾا ماف ا إلػت طاض الى و ؤلالتطازن فلو مان لصلو لت نىد مل
الس ى مً حق ق ه و ػطيو ألن التنىولوج ا ماى نا في متىا ى الج و.
 الىمى الظكاوي :يهتبة الى و الؼهاو بالتالي العياز النهاة ن في لو اله ل نامب موجفا قل سيا
في حث الى و ؤلالتطازن  ،فعياز لو اله ل هني ظياز لبة في نسز اله اى اإلاىتج ن مً
هاح ن ظياز القو الشطاة ن مً دبى ظياز حجم ألاػوا اإلاال ن مً هاح ن دطى مو ن
يىاك دبفا حوى ما ئشا مان الى و الؼهاو اإلامزايس له أ ة موجب

ػالب نلى الى و

ؤلالتطازن في جولن هاو مً فاةؼ في نىطط اله ل ح ث يتولف أ ة الى و الؼهاو نلى
لسض الىكا ؤلالتطازن نلى ئػت ها

وق ف اله الن ؤلاغاف ن تولف يص القسض

مطوض لف ة نلى مهسى هوم المةالم الط ػ الي مسى وافط الهوامل اإلاط فؿن مقل مهاضات
ؤلازاض التىك م .
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 الحىظيم إلاكحصادي الكفء 6ئشا نىد الس لن مً حؼ ن ل ا ئػتذسا مواضزيا ت نً
مً حق ق مؼتويات نلى مً ؤلاهتا
وفط الن ا

ن طفو مهسى ه ويا ؤلالتطازن م ا يهني غط ض

جىب ؤلاػطاف الصن يقتض ي ئػتذسا اإلاواضز إلهتا الؼلو الخسمات التي

يحتاجها اإلاواؾىون  ،م ا يهني غط ض ن يهون للؼو ز ض موظم لل واضز نلى القؿانات
ؤلالتطازين به سا نً سدل الس لن في وج ه القطاضات ؤلالتطازين م ا يىجم نىه ظياز
الن ا ؤلالتطازين حد غغـ الس افو الصخط ن التح زات اإلاسن ن للؼلوك ؤلاهتاجي
ؤلاػتذسا ألامقل لل وايب ؤلاوؼاه ن(محي السيً ح ساو  ،8112 ،ص .)08-01
 .1عالكة إلاهفاق العام بالىمى الاكحصادي6
يىاك مً يطى ن ؤلاه ا الها مهل شهاله له ط ػلبي في زا الى و ،يصا هكطا إلاطلعين
ئ ذاش القطاضات نس جوز حافع للطبح غ ا اإلاىافؼن يو ما يتؼم مه اليشاؽ اللهوم  ،م ا يجهل
اليشاؽ اللهوم زاة ا لل ل ا مً ئهتا القؿام الخاص بالتالي فان ن ظياز في ؤلاه ا اللهوم
إزن ئلى فاؾإ الى و ؤلالتطازن في مج له.
ميى ا يطى الفهؼ آلادط هه في مهكم ؤلالتطازيات الىام ن ال ي نً حق ق الى و ؤلالتطازن
ما لم تسدل الس لن إلظالن الهواةق التي همةغه ،يفقى الجسى الساةط حوى ما ئشا مان ؤلاه ا
ؤلاػتق اضن للقؿام الخاص من ب لئلػتق اض الها

ان يصا ألاد ة معاحم ؾاضز لئلػتق اض الخاص.

يطى  Wagnerن حجم القؿام الخاص في ئلتطاز ما يى و مو ه و السدل  ،ن يص الهبلن
غ ى ا ها جا مً الى و ؤلالتطازن الصن يإزن ئلى غ ةات ي هل ن لف ة في الهبلات ؤلالتطازين
ؤلاجت ان ن في اإلاجت و ئلى ه و الؿلب النلي الصن يقو متلف ن جع مىه القؿام الها  ،يو ما يإزن
ئلى ه و القؿام اللهوم في ؤلالتطاز حؼب ض يه فان ه و القؿام الها يهوز لهس ػفا :
 ئن الؿلب نلى الؼلو يى و مو ئض ام مهسالت التحػط (العياز الؼهاه ن في اإلاسن) يصا ما
يإزن ئلى ئض ااام الؿل ااب نلى الفي ن التحت ن ؤلاجت ان ن ،ل ا ن ه و التطي و ػ إزن ئلى ئيجاز
ه و ئلتطازن نبلات هالسين لثة ؿوضا وجب مطالفن ئزاض لبة مً الس لن ،مً م ئلى
وػو القؿام الها .
 مل ا ظاز السدل في ؤلالتطاز ،ئض و الؿلب نلى الؼل ا ااو شات اإلاط هن السدل ن اإلاط ه ا ا اان،
مالتهل ا اام الؼلو الخسمات الققاف ن التي إزن ئلى ئض ام ؤلاه ا اللهوم .
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 ئن ويل اإلاشط نات شات ألايساف التى وين الفه س اإلاسى مو ما يطاحفه مً غ ةات
قى ا اان ػ ا ااإزن ئلى غغوؽ نلى الس ى سدل لبة في ؤلالتطاز ،م ا يمة ب نل ه آ اض مال ن نلى
اإلا زاه ن.
في ج و ألاحواى يىاك ئ ا

اػو الىؿا حوى ي ن ؤلاه ا الها ؤلاػتق اضن لأزا

ضةيؼ ن في حق ق الى و ،ئػتىازا ئلى الط ن القاةل ئن عايس ز ض الس لن في اليشاؽ ؤلالتطازن نً
ؾطيق ؤلاه ا الها يهس ػب ب ئلى حق ق الى و ؤلالتطازن.
ت ق مذتلف الىكطيات ؤلالتطازين نلى ي ن ؤلاه ا ؤلاػتق اضن في ن ل ن الى و ؤلالتطازن
ػوا م الىكط ئلى يص اله ل ن مً الوجهن الػ قن للى و ؤلالتطازن مً جهن هكط التى ن
ل هو اػو اليقتطط نلى الجاهب اإلاازن للى و.
يتحسز ألا ط الصن يمةله ؤلاه ا الها في الى و ؤلالتطازن مً دبى المةل ز مسلن نلى ألا ط
الصن يمةله المةالم الط ػ الي في وػ و الؿالات ؤلاهتاج ن في ؤلالتطاز  ،مً م ئوههاغ شلو نلى
ظياز السدل ئض ام مهسالت الى و ؤلالتطازن ئال ن ؤلاض ام اللاضل في حجم ؤلاػتق اض الصن دلق
في يص اإلاطحلن العمى ن  ،السدل الػط ضن إلػتذسا الؿالن ؤلاهتاج ن ئػتذساما شامب ػ عجل مى و
اإلاوجوزات الط ػ ال ن  ،ن ػ وػو الؿالن ؤلاهتاج ن ئػتذساما شامب ػ عجل مى و اإلاوجوزات
الط ػ ال ن ن ػ وػو الؿالن ؤلاهتاج ن مً جسيس م ا ي و اإلاقساض الصن مان ػاةسا  ،م ا يتؿلب
مالػط ض ئػتق اضات جسيس ي و حج ها حجم ئػتق اضات ال مة العمى ن الؼامقن  ،يص
ؤلاػتق اضات هي التي ػتذلق في الولد شا ه السدل الجسيس الػط ضن لشطا الؼلو اإلا نً ئهتاجها
مطوض ممزايس  ،بصلو يتطح ن ط ؤلاػتق اض في مل مً حجم الؿالن ؤلاهتاج ن مؼتوى السدل يو
اإلاحوض ألاػاس ي الصن س ض حوله هكطين الى و ؤلالتطازن(مح وز مح س زاغط ،8101 ،ص.)002-002
ل ا يهون ط الى قات الهامن التي لها مطازض ولها نً ؾطيق السدل ؤلاج الي القوم
مطازض دطى ماإللمةاع مً السادل

مً الخاض ماإلغافن ئلى اإلاؼانسات الخاضج ن التي تبلايا

اللهومات مو ؤلايطازات غ ة الػطيب ن اإلاحل ن للفلس  ،بهس ويل يا ه الى قات أ مطحلن التذط ظ
فها إلنتفاضات ػ اػ ن ئلتطازين مال ن باهتها اللول ن فتقؼم الى قات الهامن ئلى ئه ا
ئجت اعي يتػ ً لؿانات الصلن التهل م الػ ان ؤلاجت اعي غ ةيا ئه ا ئلتطازن نلى
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لؿانات مالعضانن الفي ن التحت ن التنىولوج ا غ ةيا ماإلغافن ئلى ؤلاه ا نلى لؿانات دطى
ماإلزاض الهامن السفام غ ةيا مً القؿانات .
بهس التذط ظ التوظيو يتم التىك م ماػتذسا اللول ن باإلنت از نلى القسضات البشطين
الن ا ات ل ا يتم حسيس ألايساف اإلاطاز الوضوى ئليها لتهويً ضؤيا لسى الج و.
ف يت نً ؤلاه ا ؤلاجت اعي طالم لط غ اإلااى البشطن هكطا لتحؼً اإلاهيشن وفط التهل م
الصلن الػ ان ؤلاجت اعي غ ةيا مً الخسمات ييت نىه وظيو للسدل وف ة لللاجات ألاػاػ ن
القسضات البظمن للنهوع ماإللتطاز  ،ييت نً ؤلاه ا ؤلالتطازن ئػت از

اػهن مً الفي ن

التحت ن ألفطاز اإلاجت و ل ا طفح التنىولوج ا لثة ئػته اال جطا الى قات اإلاؼتق ط فيها جطا هوا
ؤلاه ا

نوامل دطى داضج ن مالى و الؼهاو ػ اػات ؤلالتطاز النلي ؤلانت از نلى العضانن الف ئ ن

فاهىا هتحطل نلى مهسالت ه و ج س ػوا الى و النلي

حؼب القؿانات اإلاذتل ن يتم وظيو

نواةس الى و نلى ألالال م ألافطاز  ،ؼهم هوا ؤلاه ا ؤلاجت اعي مو الى و اإلاحقق في وف ة زدل
يؼس يحس مً قايط ال قط  ،ل ا يؼهم الى و في ظياز الهواةس الػطيب ن جطا ظياز السدل وشاؽ
الشطمات ألامط الصن يوفط يػا مساد ل مطازض دطى لت ويل ؤلاه ا .
ينصا تم الللقن فاشا ئػته لىا اللنم الطاشس في التؼ ة ل ىا ماإله ا ماػته اى القسضات
ألايساف ماإلغافن ئلى مذتلف الهوامل ألادطى هتحطل نلى مهسى ه و ج س يهوز نلى اإلاجت و بهواةس
مذتل ن فمزيس التحط بت جطا ظياز السدل القوم

بالتالي يتم ئيجاز

غصين لل طازض اإلا ولن

لئله ا الها .
 .1الدزاطة اللياطية ألثس إلاهفاق العام بالىمى الاكحصادي في الجصائس للفترة 67102-0541
يهسف يصا الجع ئلى حل ل الهبلن م ن ؤلاه ا الها الى و لتطازن ،يصا مً دبى
التهطف نلى م زات الؼبػل العمى ن لل تغ ةات محل السضاػن مً م قسيط اإلاهازالت ئيجاز الهبلن.
هت س يص السضاػن نلى ػبػل ظمى ن ػىوين لهل مً الى و لتطازن م قب م إشط
السدل الوؾني الخا  ،ؤلاه ا الها دبى ال مة اإلا تس م ن( )8105-0821في م اهاتها نلى ؤلاحطا ات
اإلايشوض مً لفل الفىو الهالمي السيوان الوؾني لئلحطا ).(ONS
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.0.1دزاطة اطحلسازية الظالطل الصمىية واخحباز الحكامل املتزامً6
.0.0.2دزاطة اطحلسازية الظالطل الصمىية :ػيتم ادتفاض اػتقطاض الؼبػل العمى ن ماػتذسا
ادتفاض ) (ADFئدتفاض ) )ppادتفاض  KPSSفي اإلاؼتوى ) )levelال ط

ألا لى مو اػتذسا ؾطيقن

اإلاطبهات الطغطى في قسيط الى اش .
مً دبى الجس ى ضلم ) 10اهكط اإلابحق( فان ادتفاض زيه فولط ادتفاض ف ل بؽ مط ن يهت سان نلى
ال طغ ات التال ن:
جوز جصض حس H0 :

:

نس جوز جصض حس H1
ميى ا ادتفاض  KPSSف مةع:
الؼلؼلن مؼتقط H0 :
الؼلؼلن غ ة مؼتقط H1 :
م ااً د اابى هت اااة
السضجن

دتف اااضات القب اان لبػ ااتقطاضين ف ا ن ان ػلؼ االن ه ااا اله ااا  Gمؼ ااتقط م ااً

لى ن نىس ال ط

ى ميى ا ػلؼلن السدل الوؾني الخا  RNBهي مؼتقط نىس اإلاؼاتوى،

بالت ااالي ال ي ن ااً اج اطا ادتف اااض التهام اال الن الؼلؼ االت ن غ ااة مؼ ااتقط ن نى ااس ه ااؽ اإلاؼ ااتوى

دتف اااض

اإلاىاػب لهص اللالن يو .ARDL
.7.0.1دزاطة اثجاه العالكات الظببية بين الاهفاق العام والىمى إلاكحصادي6
ػىقو متحسيس ا جا التأ ة مً دبى ادتفاض الهبلات الؼفب ن شلو ماػتذسا ؾطيقن
 Grangerالىتاة ل ا يلي:
حدول  617حسيس ا جا التأ ة مً دبى ادتفاض الهبلات الؼفب ن شلو ماػتذسا ؾطيقن Granger

املصدز 6مً ئنساز الفاحث ماالنت از نلى مطهام EVIEWS 8
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يبحل مً دبى الجس ى ضلم ) 18اهكط اإلابحق( ن:
 جوز نبلن ػفب ن م ن السدل الوؾني الخا

ه ا الها في ا جا احس ن مً السدل

الوؾني الخا الى ه ا الها (احت اى  Fاإلاحؼوبن ضغط مً .)1.12
 السدل الوؾني الخا يؼبب ه ا الها .
.7.1اخحباز الدمج بين هماذج الاهحداز الراجي وثىشيع الابطاء 6ARDL
في ه اش الؼبػل العمى ن لس وجس فمة مه ىن ) ؾويلن وؼب ا( في متغ ةات ضىو القطاض
لتطازن التأ ة النهات في متغ ة الؼ اػن ،بط غن ادطى )ؾف هن الهبلن لتطازين( ان التهسيل
في اإلاتغ ة التابو ) ػتجامن(  Yبؼبب التغ ةات في اإلاتغ ة التوغ حي  Xتوظم نلى هؿا

اػو نبة

العمً فاشا ماهد اإلاس ال اضلن م ن ػتجامن التأ ة ماف ن ) ؾويلن وؼب ا( فان اإلاتغ ةات التوغ ح ن
اإلاتفاؾئن يجب ػ نها في الى وش .
احسى ؾط مىا ه اش

ػتجامن السيىام ن ن هون متػ ن اإلاتغ ةات اإلاتفاؾئن لا X

ل تغ ةات وغ ح ن ن يهون اػتذسا ه اش

مؿا في شلو ،ح ث ان ػاغ في ه اش

مؿا

يهون متػ ن ػلؼلن مً متغ ةات مؿا التوغ ح ن لػ ان ن ل ن التهسيل فق الى وش البؼ ـ
التالي:
ي نً ان يهبة الؼلوك السيىام ه مً دبى نت از نلى الق ن الؼامقن لل تغ ة السادلي ن ان Yt
يهت س نلى الق م الؼامقن لا  Yي قل مى وش

هحساض الصا

يهبة نىه مالط غن التال ن:

ن ان الؿطيقن غاف ن ا الفسيلن الحتوا اإلاطلفن السيىام ن ن في الؼلوك لتطازن هون مً دبى
ػ ن متغ ةات زادل ن متفاؾئن الى جاهب اإلاتغ ةات الخاضج ن ل تغ ةات وغ ح ن ،في ح ن ان
زضاػات الؼبػل العمى ن هون فيها ه اش

هحساض السيىام ن ن تػ ً لب مً اإلاتغ ةات الخاضج ن

السادل ن اإلاتفاؾئن ل تغ ةات وغ ح ن.
ي نً التهف ة ننها في حالن جوز  kمً اإلاتغ ةات التوغ ح ن مالى وش التالي:
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∑
∑

∑
∑

ح ث ن:
 :اللس القامد
 :مهل ن

جا العمني

 :Pض فن اإلاتغ ة التابو  ) Yنسز فمةات مؿا لل تغ ة ( Yt
 q1,q2,..qkنسز فمةات مؿا ) ض ب مؿا ( لل تغ ةات التوغ ح ن  X1,X2 ,….Xkنلى التوالي  kقل
نسز اإلاتغ ةات التوغ ح ن في الى وش .
 :tمتغ ة العمً
:حس الخؿأ الهشوات ) التشويش م ؼ(
ي نً التهف ة نً اإلاهازلن الؼامقن ادتطاضا ما ) ARDL (p,q1,q2 ;….,qk
باػته اى ؾطيقن اإلاطبهات الطغطى الهازين هقسض اإلاهازلن التال ن:
يصا الىوم مً الى اش يؼمى ه وش

) (
هحساض الصا ل مةات مؿا اإلاوظنن Autoregressive ARDL

 Distributed Lag Modelيو مؼتىس الى قسيط ه وش

صل ح الخؿأ غ ة اإلاق س UECM

 Unrestricted Error Correction Modelي تاظ يصا ػلو نلى الىوم التقل سن لتقى ات التهامل
اإلاشمةك ما:
 لازض نلى الت ز م ن اإلاتغ ةات التوغ ح ن اإلاهت س
 امهان قسيط اإلاطلفات لط ة مس ؾويلن مس بشهل آو بى ؽ الولد.
 يؼانس نلى التذلظ مً اإلاشنبت اإلاتهلقن محصف اإلاتغ ةات مشنبت ض فاؽ الصا
 اإلاقسضات الىا جن نً يص الؿطيقن هون غ ة متح ز ل إ النها ؼهم في مىو حس ث
ض فاؽ الصا .
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 يؿفق اشا ماهد اإلاتغ ةات مؼتقط في ل ها ن متهاملن مً السضجن ض ط ) I(0ا متهاملن مً
السضجن ) I(1مً الط فن ه ؼها يجب ان اليهون احس اإلاتغ ةات متهامب مً الط فن )I(2
انلى.
 ي نً ؿف قه في حالن حجم اله ىن ضغ ة نلى الهنؽ مً ػال ب التقل سين.
الط غن الهامن للى وش اإلاهون مً متغ ة ابو  k Yمً اإلاتغ ةات التوغ ح ن X1,X2,…,Xk
ينتب الى وش :

∑

∑

∑

∑
ح ث:
:حس الخؿأ الهشوات ) التشويش م ؼ(

p, q1,q2,..qkنسز فمةات مؿا ) ض ب مؿا ( لل تغ ةات التوغ ح ن Y, X1,X2 ,….Xkنلى المة يب.
هون فطغ ن الهس قوى بهس جوز هامل مشمةك ) نبلن واظه ن ؾويلن جل( م ن اإلاتغ ةات:
H0 : α1= α2= α3=…= αk+1=0
مقامل ال طغ ن الفسيلن موجوز نبلن هامل مشمةك ) نبلن واظه ن ؾويلن جل( م ن اإلاتغ ةات:
H1 : α1 α2 α3 … αk+1 0
يشاض الى احطا

دتفاض ل ا يليFy(y/x1,x2,…xk) 6
) (

)

14

(

∑

)

(

∑
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α
مً دبى هتاة ادتفاض ( ARDLاهكط الجس ى ضلم )14نلى الؼلؼلت ن العمىيت ن مً دبى
ادتفاض صل ح الخؿأ هبحل ان مهامل حس التصل ح يو  1.12-ػالب احت اله يو  1.1222مهىون
نىس الق ن  %01بالتالي فان  %2مً دؿا

جل القط ة يتم صل حها في الوحس العمى ن هي

ػىن مً اجل الهوز الى الوغو التواظو .
ه ا اللهوم م هامل 8.2

ما في جل الؿويل فهىاك نبلن ؾطزين م ن السدل الوؾني الخا
باحت اى  1.104ن مهىوين نىس .%01 %2

ماليؼفن الدتفاض ( bounds testاهكط الجس ى ضلم )12هطفؼ فطغ ن الهس هقفل ال طغ ن
الفسيلن نىس  %01 %2ن يىاك نبلن ؾويلن جل تجه مً اإلاتغ ة اإلاؼتقل الى اإلاتغ ة التابو.
ميى ا مً دبى ادتفاض ض فاؽ التؼلؼلي ف ن اهه ال يوجس اض فاؽ شا

ؼلؼلي لؤلدؿا مقفوى

فطغ ن الهس .
 .1خاثمة6
مً دبى ما قس وؼتيت ن الهبلن م ن ه ا الها

الى و لتطازن هي في ا جا

احس ،ن ن ه ا الها يؼبب الى و لتطازن مً دبى ح ز الجهاظ هتاجي ؼه ل اله ل ن
وف ة الوػاةل الفنى التحت ن اإلابة ن ئال ن يص اله ل ن في الجعاةط ميؼفن فهال ن لل مً البظ
مً حجم الى قات الهامن ،يصا يهوز لهس ػفا امطظيا غ ا السضاػات التذؿ ـ البظ له ل ات
ه ا الها

وجيهها

طل زيا في القؿانات اإلاىتجن ،فهىاك النق ة مً الى قات الهامن ئن ماهد

ضخ ن فانها مق د شهل ن لم حقق الهاةس اإلاط قب منها ،ل ا يإ ط ال ؼاز زاضن نلى زفو العجلن
هتاج ن جص

ػتق اض هكطا لتهق س جطا ات لثة الوػؿا

ش ي قايط اله والت.

لنً فقى آلاماى مهلقن لاة ن داضن في قل الهعات التي يتهطع لها لتطاز الجعاةطن هت جن
انت از النلي قطيفا نلى نواةس اإلاحط لات م ا زفو اللهومن للت ن ة مل ا في ه تاح نلى الهالم
ىويو مطازض لتطاز للوضوى ئلى مهسالت ه و التطازن مقفولن مؼتقط مو العمً م ا ػيىهنؽ
نلى لتطاز بشهل نا .
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 .2كائمة املساحع6
 -0حؼً مح س القاض ي ،)8102 (،ؤلازاض اإلاال ن الهامن ،ألامازم ون لليشط التوظيو ،الؿفهن ألا لى،
ن ان ،ألاضزن
 -8مً زا ز مطاي م ،)8101(،الطلامن اإلاال ن نلى الى قات الهامن ،زاض النتا اللسيث ،القايط ،
مطط.
 -4مح س ن ط مو ز ح ،)8115 (،طش س ؤلاه ا الها عجع م زاه ن الس لن ،الساض
الجامه ن،ؤلاػنىسضين ،مطط
 -2نلي جس م الشطفات ، )8101( ،التى ن ؤلالتطازين في الهالم الهطب  ،زاض جليؽ العمان لليشط
التوظيو ،الؿفهن ألا لى ،ن ان ،ألاضزن
 -2محي السيً ح ساو  ،)8112 (،حس ز التى ن اإلاؼتسامن في ؤلاػتجامن لتحسيات اللاغط
اإلاؼتقفل ،ؾط حن زلتوضا في الهلو ؤلالتطازين جامهن الجعاةط ،الجعاةط
 -5مح وز مح س زاغط ،نلي مح س نلي ،ض ف  ،)8101(،ؤلاه ا الها نلى مشط نات الفي ن
التحت ن ط في الى و لتطازن في ل ب ا ،محوث ئلتطازين نطب ن ،لفىان ،الهسز 10
7- Mohamed Tlili Hamdi,Rami Abdelkafi, 2009, Elements De Croissance
Economique,Centre De Publication Universitaire,Manouba,Tunisie
8- SHENGGEN FAN, )8002) ,Public Expenditures, Growth, and Poverty,
The Johns Hopkins University Press, Baltimore
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ملحم  : 0هتاة ئدتفاض ) ( ADFئدتفاض ) )ppادتفاض )(KPSS
اإلاتغ ة ال ط
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G
)D(G
RNB RNB
اإلاتغ ة ال ط
G
G
)D(G
RNB RNB
اإلاتغ ة ال ط
G
G
)D(G
RNB RNB

ادتفاض زيه فولط اإلاوػو
الق ن
الق ن
اللطجن
اإلاحؼوبن
نىس %0
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-2.43
-4.24
-8.48
-4.23
-4.42
ادتفاض فل بؽ مط ن
-4.23
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-4.23
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ادتفاض KPSS
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ملخص8
جىاولذ هره الدزاطت ججازب كسبُت زاةدة للبىىْ ؤلاطالمُت في جدديها إلاىاحهت ألاشماث
اإلاالُت  ،باكخباز اإلاصازي ؤلاطالمُت شهدث ئهؼ ـ ـ ـ ــالُت ونهظـ ـ ـ ــت واهدش ـ ـ ــازها في مخخل ـ ـ ــٍ دو٘ اللالم
ؤلاطالمُت وهير ؤلاطالمُت ولًٕ مم هرا الىمى اإلاؼسد جبرش الخاحت ألدواث و ئحساءاث حلالج ما جىاحهه
مً كِباث و مصاكب والتي مً أبسشها مخاػسة أشمتي 2008و 2014باكخبازها طمت ال ًمًٕ أن
جخجاهلها البىىْ ؤلاطالمُت في وشاػها للخد منها  ،وبرلٗ بهدي جُُِم هجاكت البىىْ ؤلاطالمُت
وٌٓاءتها مً خال٘ مجمىكت مً ألادواث اإلامثلت في ُُاض ٌٓاءة البىىْ باطخلما٘ ػسٍِت مولٍ
البُاهاث وذلٗ بمِازهتها بمثُلتها البىىْ الخِلُدًت .
وُد خلصذ الدزاطت الى البىىْ الاطالمُت اللسبُت مدل الدزاطت خِِذ هجاخا ٓبيرا في
مىاحهت جددًاث ألاشمت اإلاالُت مِازهت بىـيرتها الخِلُدًت ألامس الري ًىلٕع ئًجابا كلى جؼىٍس ُدزاتها
اإلاالُت باكخبازهما حصءا مظاهم في جدُِّ الخىمُت الاُخصادًت بدلُل أن البىىْ الاطالمُت اللسبُت
مدل الدزاطت خِِذ خظب الٌٕاءة الدجمُت ذاث الخىحه ؤلادخالي (ػسٍِت مولٍ البُاهاث )
ػُلـ ـ ـ ـ ــت ًـ ــترة الدزاطت ( )2015-2005للبىىْ الخِلُدًت ُد بلى ( )0,27باإلاِابل خِِذ البىىْ
الاطالمُت وظبت أًظل هدى (.)0,85
الكلماث املفتاحيت 8البىىْ ؤلاطالمُت  ،الاشماث اإلاالُت اللاإلاُت  ،الٌٕاءة ،ػسٍِت مولٍ البُاهاث
جصييف G10,G218JEL
* اإلاإلٍ اإلاسطل :د .قطاف عبدالقادر ،ؤلاًمُل Aek.guettaf@cu-aflou.dz :
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Abstract:
This paper discusses pioneering Arab experiences of Islamic banks in
their defiance of financial crises, taking into consideration that Islamic
banks have witnessed the start and spread in various Islamic and nonIslamic countries, but with this steady growth there is a need for tools and
procedures that address the obstacles and difficulties facing them. The
crises of 2008 and 2014 as an example that cannot be ignored by Islamic
banks in their activity to reduce them, so as to evaluate the efficiency of
Islamic banks through a set of instruments represented in measuring the
efficiency of banks by using the data and envelope method by comparing
them to conventional banks.
The study concluded that the Islamic banks in the Arab world have
achieved great success in facing the challenges of the financial crisis
compared with their traditional counterparts, which is positively reflected
on the development of their financial capabilities as a part of the
contribution to economic development. (The method of the data envelope)
during the study period (2005-2015) for conventional banks reached
(0.27). In contrast, Islamic banks achieved a better ratio (0.85).
Key words Islamic banks , Global financial crises, Efficiency, Data
Envelope Method
Jel Classification Codes: G10,G21
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 .1مقدمت8
أمام عج ـ ـ ــص طاةس الخل ـ ـ ــى٘ ألاهُ ـ ـ ــت الجصةُ ـ ـ ـ ــت إلاىاحهت أشٖا٘ ومٖاًد ـ ـ ـ ـ ــت ألاشماث ،وفي هره الٌترة
جبرش أهمُ ـ ـ ـ ـ ــت الالخٌاث والل ـ ـ ـ ـ ــىدة ئلى اإلانه ـ ـ ـ ـ ــج ؤلاطالمي اإلاخٖام ـ ـ ـ ـ ـ ــل والِادز كلى مىاحهت ٔل ألاشماث ،بسش
ً
ً
ً
هاجخا ،ولٌذ اهدباه الوسب في وُاًت هٌظ ـ ـ ـ ــه مً ألاشماث  ،لِع
الاُخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ؤلاطالمي همىذحا كاإلاُا
ًِؽ في جصىزاجه الٌٕ ـ ـ ـ ـ ـ ــسٍت بل وفي جٌاصُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله الجصةُت في ًِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اإلالامالث ،الري ًِىم كلى زبؽ اإلاا٘
ً
زبؼا ً
وزُِ ـ ـ ـ ـ ــا ً
بلُدا كً الوسز والجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت والصىزٍت في الخلاُد ،وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدي الصُى
بل ـ ـ ـ ـ ــىاصس ؤلاهخاج
الاطدثم ـ ـ ـ ـ ـ ــازٍت ؤلاطالمُت ئلى ئهخاحُت خُُِِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الجِبل السم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصٍت اإلاالُت كلى الىدى اإلاىحىد في
اإلاشخِ ـ ـ ـ ــاث في أطىاَ اإلاا٘ الوسبُت ،وٍـ ـ ــإٓد الاُخصاد ؤلاطالمي أن ألاشمـ ـ ـ ـ ــت اللاإلاُت لِظذ أشمـ ـ ـ ـ ــت طُىلت
بل أشم ـ ـ ـ ــت ًٕس وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .
ٓم ـ ـ ـ ــا شهدث البىىْ ؤلاطالمُت ئهؼ ـ ـ ـ ــالُت ونهظـ ـ ـ ــت واهدش ـ ـ ــازها في مخخل ـ ـ ــٍ دو٘ اللالم
ؤلاطالمُت وهير ؤلاطالمُت خُث كم ـ ــلذ هره ألاخُ ـ ـ ــسة كلى بىاء أكم ـ ـ ــدتها والخىض في مخخل ـ ـ ــٍ أهىاق
ً
اللمل اإلاصـ ـ ـ ـ ــسفي اإلاخىاًِت مم أخٖام مب ـ ـ ـ ــادب الشسَلت ؤلاطالمُ ـ ـ ـ ــت وفي هرا ؤلاػاز خِِذ هجـ ـ ـ ــاخا
ملخبرا في مجـ ـ ـ ـ ــا٘ وشاػها ،وذلٗ مً خ ـ ـ ــال٘ جِدًم باُت مً الخدمـ ـ ـ ـ ــاث اإلاصسًُ ـ ـ ـ ــت في ُالب اطالمي
ًىاً ـ ـ ـ ـ ــّ صُ ـ ـ ــى بلُدة كً ُاكدة الدً ـ ـ ـ ـ ــىن والسبا التي جيخهجها البىـ ـ ـ ــىْ الخِلُدًت  ،خُث جِدم
البى ـ ـ ــىْ ؤلاطالمُت الخمىٍل وًِا لصُى الخمىٍل ؤلاطالمُت والتي جِىم كلى مبدأ اإلاشازٓت وهى ما
ً
ًجلـ ـ ـ ـ ـ ــل ؤلاطدثم ـ ـ ـ ــاز خُُِِ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ولِع مجسد ئطدثم ـ ـ ــاز مالي أي الترٓيز كلى ؤلاُخص ـ ــاد الخُِِ ـ ـ ــي في
اإلالام ـ ــالث وؤلابخل ـ ـ ــاد كً اإلاشخِ ـ ـ ـ ــاث اإلاالُت بٕ ـ ـ ــل صُوها وذلٗ مً أح ـ ـ ـ ــل ججىب ألاشم ـ ـ ــاث وآزازها
الظلبُت ،ئط ـ ـ ــاًت ئلى ذلٗ البد مً دزاط ـ ــت اإلالام ـ ــالث اإلاالُت والاُخص ـ ـ ــادًت الىابلت مً الٌٕس الاُخصادي
ؤلاطالمي إلاا جِ ـ ــدمه مً ط ـ ـ ـ ــىابؽ وأطع للخلامل اإلاالي والاُخص ـ ـ ـ ــادي الهادي البلُ ـ ـ ـ ــد كً اإلاخاػ ـ ـ ـ ـ ــسة
وجدىٍل الاُخص ـ ـ ـ ــاد ئلى مجسد كملُ ـ ـ ـ ـ ــاث مساهى ـ ـ ـ ــت ومظازبت صٌ ـ ـ ـ ـ ــسٍت الىخاةج.
ًلِد جم الترٓيز في هره الدزاطت كلى بلع البىىْ لدو٘ الخلُج بصٌت ٓبيرة كلى اكخباز أن
الخمىٍل الاطالمي ًترٓص بشٖل ٓبير في مىؼِت الشسَ الاوطؽ واًسٍُِا خُث ًىحد خىالي  %76.5مً
أصى٘ اإلاإطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت ،وحظخدىذ دو٘ الخلُج كلى آثر ما وظبخه  % 34.7مً أصى٘
اإلاإطظاث اإلاالُت خى٘ اللالم في خين أن باقي مىؼِت الشسَ ألاوطؽ وشما٘ ئًسٍُِا حظخدىذ كلى وظبت
 %41.8مً جلٗ ألاصى٘(اجداد اإلاصازي اللسبُت  ، 4102 ،ص )42
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.0.0مشكلت الدراصت
جدوز مشٖلت الدزاطت خى٘ ٌُُٓت جِدًس ٌٓاءة البىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت مِازهت بىـيراتها
الخِلُدًت ،واي منهما خِّ ٌٓاءة مثلى إلاىاحهت جددًاث أشمتي  2008و 2004وٍمًٕ صُاهت مشٖلت
الدزاطت في الدظاؤ٘ السةِس ي آلاحي:
ليف ًمكً جقيي ـ ــم لفاءة البى ـ ــىك الاصالميـ ـ ــت والتقلي ــدًت العربيت في مىاحهت جحدًاث أزمتي 5006
و 5002؟.
.0.0.0التضاؤالث الفرعيت 8جىبثّ كً الدظاؤ٘ السةِس ي بلع ألاطئلت الٌسكُت خى٘:
 ماذا ًِصد بالٌٕاءة اإلاصسًُت ؟ وماهي أهىاكها ؟
 مامدي جأزس البىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت وهـيرتها الخِلُدًت باألشماث اإلاالُت اللاإلاُت ؟
 ماهي الخِىُاث ؤلاخص ـ ـ ـ ـ ــاةُت اإلالخمدة للخُُِم ٌٓاءة وهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكت البىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت
وهـيرتها الخِلُدًت ؟
.5.0فرطياث الدراصت 8لإلحابت كً ألاطئلت الٌسكُت وملالجت الدظاؤ٘ السةِس ي ًمًٕ جبني الٌسطُاث
آلاجُت:
ّ
.0.5.0الفرطيت  800ئن جأزس البىىْ ؤلاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمُت اللسبُت باألشماث اللاإلاُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٔان أُل بٕثير مً جأزس
البى ـ ـ ـ ــىْ الخِلُدًت بظبب كدم اكخمادها كلى ألادواث الاطدثمازٍت الخدًثت؛
.5.5.0الفرطيت  :05البى ـ ـ ـ ـ ـ ــىْ ؤلاطالمُت حلخبر أٓثر ٌٓاءة مً البى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىْ الخِلُدًت وًّ مإشـ ـ ـ ـ ــساث
كـ ـ ـ ـ ـ ــىاةد الدجم والٌٕاءة الدجمُت خظب ًخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث ألاشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاالُت وذلٗ وًّ إلاا جمخلـ ـ ـ ــٕه مً أدواث
ججلل ـ ـ ــها أٓثر جىاًظُت مم البىىْ الخِلُدًت؛
.1.0أهميت الدراصت
حاءث هره الدزاطت لترٓص كلى أهم الؼ ـ ـ ــسَ والىطاةل التي ًمٕـ ـ ـ ـ ــً مً خالله جلبُت زهبت
اإلاجخ مل ـ ـ ـ ــاث الاطالمُت في ئًجاد ُىىاث للخلام ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلاصسفي بلُد كً ئطخخدام أطلـ ـ ـ ـ ـ ــاز الٌاةدة
ً،البىىْ الاطالمُت أوحدث هىق مً الخلام ـ ـ ـ ـ ــل لم ًًٕ مىحىد مً ُبل في البىىْ الخِلُ ـ ــدًت ،لرلٗ
أوحدث البىىْ الاطالمُ ـ ــت أطظا للخل ـ ـ ـ ـ ــامل البىٖي بين اإلاإطظت اإلاالُت الاطالمُت وبين اإلاخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل
لهره البىىْ الاطالمُت حلخمد كلى اإلاشازٓت في ألازباح والخظاةس وجسٓ ـ ـ ـ ـ ــص كلى جدُِّ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــىاةد مً خال٘
أدواث اطدثمازٍت جخىاً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــّ مم أخٖام الشسَلت باإلطاًت الى كىص ـ ـ ـ ـ ـ ــس اإلاشازٓت في الجهد بين البى ـ ـ ـ ـ ـ ــٗ
الاطالمي واإلاخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل  ،وذلٗ بظبب اجص ـ ـ ــالها الىزُ ـ ـ ــّ بالخُ ـ ـ ـ ــاة الاُخصادًت مً حمُم هىاخيهـ ـ ــا خاصت
00
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بلدما جأٓ ـ ـ ــد جأزيرها اإلا ـ ـ ــتزاًد والٌلا٘ كلى مج ـ ـ ـ ـ ــسي اليشاغ الاُخص ـ ـ ــادي وجدُِّ الخىمُت الاُخصادًت
اإلايشىدة  ،ولهرا أصبدذ البى ـ ـ ـ ـ ـ ــىْ ؤلاطالمُت طسوزة ال بد منها مً أح ـ ـ ـ ــل الىصى٘ إلالامالث
اُخصادًت ئطالمُت والتي طخٖىن البداًت مً أحل الىصى٘ ئلى جؼبُّ ئُخص ـ ــاد ئطالمـ ـ ــي ومىه هىاْ
خاحت ماطت ئلى ئح ـ ـ ـ ـساء دزاط ـ ــاث لخِىٍم ه ـ ـ ــره الخجسبت ومد ـ ــاولت جددًد أهم الخد ـ ـ ــدًاث التي جىاحهها
خاصت مم اإلاىاًظـ ـ ــت الِاةمت بُنها وبين البىـ ـ ـ ــىْ الخِلُدًت .
.2.0مىهج الدراصت
زهبت في بلىن جؼللاث الدزاطت جمذ الاطخلاهت بمجمىكت مً اإلاىاهج اإلاظخخدمت في البدث
الللمي ،خُث جم الاطخلاهت باإلاىهج الىصٌي في دزاطت الٌٕاءة اإلاصسًُت وأزاز ٔل مً أشمتي 2008
و 2014كلى البىىْ الاطالمُت ومدي ئطخجابتها لها مً خال٘ جىطُذ مخخلٍ الجىاهب الىـسٍت،
واطخخدام اإلاىهج الخدلُلي في ًُما ًخللّ بؼسٍِت مولٍ البُاهاث لُِاض ٌٓاءة ٔل منهما وجدلُلها وًِا
إلاِخظُاث الدزاطت مً جصيٍُ وجُُِم وملالجت
.3.0خطت الدراصت 8إلالالجت ئشٖالُت الدزاطت ًِد جم جبني خؼت اللمل آلاجُت:
 الٌٕاءة اإلاصسًُت ومدي جأزس البىىْ ؤلاطالمُت باألشماث اإلاالُت اللاإلاُت ؛ أزاز ألاشماث اإلاالُت اللاإلاُت كلى البىىْ ؤلاطالمُت ؛ جُُِم ٌٓاءة البىىْ الاطالمُت وهـيراتها الخِلُدًت خال٘ ألاشمت باطخلما٘ ػسٍِت مولٍالبُاهاث DEA
 الخلى٘ اإلاِترخت لخدظين مظخىٍاث الٌٕاءة البىىْ الوير الٌٕإة .5الكفاءة املصرفيت ومدي جأثر البىىك إلاصالميت باألزماث العامليت
 .0.5مفهىم الكفاءة  8ازجبؽ مٌهىم الٌٕاءة في الٌٕس الاُخصادي السأطمالي باإلاشٖلت الاُخصادًت
ألاطاطُت ،واإلاخمثلت في ٌُُٓت جخصُص اإلاىازد اإلاددودة واإلاخاخت للمجخمم ،مً أحل جلبُت خاحُاث
وزهباث ألاًساد اإلاخجددة .وَلىد مٌهىم الٌٕاءة جازٍخُا ئلى الاُخصادي ؤلاًؼالي ًلٌسٍدو بازٍخى الري ػىز
صُاهت هرا اإلاٌهىم وأصبذ ٌلسي" بأمثلُت بازٍخى "وخظب بازٍخى ًان أي جخصُص ممًٕ للمىازد ًهى ئما
جخصُص ٍٓء أو جخصُص هير ٍٓء ،وأي جخصُص هير ٍٓء للمىازد ًهى ٌلبر كً الالٌٓاءة
)( (inefficiencyها٘ ًازٍان،2000 ،ص ص .)20-19
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.5.5أهىاع الكفاءة
 0.5.5الكفاءة التشغيليت  8جخمثل الٌٕاءة الدشوُلُت أو الٌٕاءة ؤلاهخاحُت في اللالُت الاُخصادًت بين
اإلاىازد اإلاخاخت والىخاةج اإلادِِت مً خال٘ حلـُم اإلاخسحاث كلى أطاض ٓمُت ملُىت مً اإلادخالث ،أو
جخٌُع الٕمُت اإلاظخخدمت مً اإلادخالث للىصى٘ ئلى حجم ملين مً اإلاخسحاث وجِاض باليظبت الخالُت
( :)Alan Griffiths & Stuart Wall, 2000.p293اإلاخسحاث الٌللُت  /اإلاخسحاث الِصىي مً
اإلاىازد اإلاخاخت
خُث جخظمً اللملُت ؤلاهخاحُت أو الدشوُلُت حاهبين :الجاهب ألاو٘ جِني ًخمثل في ٓمُت اإلاخسحاث
الىاججت كً اطخخدام ٓمُت مً اإلادخالث ،والجاهب الثاوي ًخمثل في جٖالٍُ أطلاز اإلادخالث ،وكلُه
ًالٌٕاءة ؤلاهخاحُت هي مدصلت الٌٕاءة الخِىُت والٌٕاءة الظلسٍت خُث ٌلسي ٔل منهما كلى الخىالي :
حلسي الكفاءة التقىيت بأنها "ئهخاج أُص ى ٓمُت ممٕىت مً اإلاخسحاث هدُجت اطخخدام ٓمُت ملُىت
مً اإلادخالث ،أو جدُِّ أُص ى ئهخاج ممًٕ مً كىامل ؤلاهخاج اإلاخاخت "
ٓما حلسي الكفاءة الضعريت بأنها " ئهخاج ٓمُت ملُىت مً اإلاخسحاث بأُل جٖلٌت ممٕىت إلادخالث
ؤلاهخاج ".
 .5.5.5الكفاءة الهيكليت 8
ٌلبر مٌهىم الٌٕاءة الهُٖلُت ) (Structural Efficiencyكً الٌٕاءة الخِىُت للصىاكت ،وُد ُدمه
ألامسٍٖي ًاز٘ طىت  1957و يهدي هرا الىىق مً الٌٕاءة ئلى ُُاض مدي اطخمساز جؼىز الصىاكت
وجدظنها باالكخماد كلى أًظل مإطظاتها.

وجِاض الٌٕاءة الهُٖلُت لصىاكت بدظاب اإلالد٘ اإلاسجح أو اإلالد٘ اإلاــىشون ) (weighted average
للٌٕاءة الخِىُت للمإطظاث التي حشٖل الصىاكت؛ وٍٖىن الترحُذ بملامل الٕمُت لٖل مإطظت داخل
الصىاكت ،والري ًمثل الٕمُت اإلاىخجت للمإطظت ئلى الٕمُت اإلاىخجت للصىاكت ،وكلُه جٖىن الٌٕاءة
الهُٖلُت للصىاكت هي مدص ـ ـ ــلت الٌٕاءة الخِىُت للمإطظاث مظ ـ ـ ـ ـ ــسوبت في ملامالتها الٕمُ ـ ـ ــت كلى كدد
اإلاإطظاث(مدمد حمىعي ُسَش ي  ، 2006 ،ص .) 14
 .1.5.5لفاءة جخصيص املىارد إلاقتصادًت 8
يهدي هرا الىىق مً الٌٕاءة ئلى ُُاض خظازة السًاهُت الاحخماكُت للمجخمم الىاججت كً كدم
اطخخدام أو جخصُص اإلاىازد بشٖل أمثلٓ ،ما ًسي ملـم الاُخصادًين أن الالٌٓاءة في جخصُص اإلاىازد
ًيخج كنها خظازة في زًاهُت اإلاجخمم ،وَلخمد في جدلُل ٌٓاءة جخصُص اإلاىازد كلى كملُت جِدًس الخظازة
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الاحخماكُت كً ػسٍّ مِازهت خالت الاخخٖاز الخام بدالت اإلاىاًظت الخامت ،وذلٗ مً أحل ُُاض ًاةع
اإلاظتهلٗ وًاةع اإلاىخج الىاجج كً الخدى٘ مً خالت الاخخٖاز ئلى خالت اإلاىاًظت الخامت( شىفي بىزُبت ،
 ،2011ص )48
 .2.5.5الكفاءة اليضبيت  8هي مُِاض للٌٕاءة الٌٕاءة الخِىُت والٌٕاءة الظلسٍت أو الٌٕاءة
الاُخصادًت إلاإطظخين أو أٓثر  ،أي مِازهت دزحت الٌٕاءة بين اإلاإطظاث داخل الصىاكت الىاخدة ،
وجخم هره اللملُت في ؿل ًسطُت جىخُد اللملُت الاهخاحُت للمإطظاث مدل الدزاطت بمِازهت هٌع
اليظبت في ئطخخدام مساخل الاهخاج(كصام بىشٍد  ، 2016ص . )38
 .3.5.5لفاءة – 8-Xػىز مٌهىم الٌٕاءة ) (Xمً ػسي الباخث الًبيظخاًً )(Leibensteinكام  1966مً
خال٘ اإلاالخـت اإلاخمثلت في أن اإلاإطظاث ال حظخول اإلاىازد اإلاخاخت بشٖل أمثل ،خُث الخف في بلع
ألاخُان أن هىاْ مإطظاث جـهس مخمازلت مً خُث اإلاىازد والخٕىىلىحُا وكىاصس ؤلاهخاج لًٕ جخخلٍ
الىخاةج مً مإطظت ئلى أخسي مً خُث ؤلاهخاحُت وزُم ألاكما٘ ،وبالخالي ًظسها بىحىد مدخالث )(X
جخخلٍ كً اللىاصس الخِلُدًت) زأض اإلاا٘ واللمل ( والتي حلٕع ٌٓاءة اإلاإطظت في اطخوال٘ اإلاىازد
اإلاخاخت بشٖل أًظل(شىفي بىزُبت  ،مسحم طبّ ذٓسه  ،ص  ، )48وكلُه ًان مظألت الٌٕاءة في هرا
اإلاجا٘ حلىد الى هـام الخىاًص والىـام ؤلادازي في اإلاإطظت .
 .1.5مدي جأثر البىىك إلاصالميت باألزمت املاليت العامليت
مً اإلاىؼِي أن جٖىن البىىْ ؤلاطالمُت في مىأي كً ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت  ،وذلٗ بظبب
ئبخلادها كً ؤلاطدثماز في دًىن السهً اللِازي اإلاىزُت واإلاشخِاث اإلاالُت  ،وذلٗ ئمخثاال ألخٖام
الشسَلت الاطالمُت التي جدسم هره اإلالامالث ،لرلٗ ًجمم الخبراء والاُخصادًين كلى أهه لم ًًٕ
هىالٗ جأزير مباشس لألشمت اإلاالُت اللاإلاُت كلى البىىْ الاطالمُت ،ئال أنهم ال ًىٕسون جأزس البىىْ
ؤلاطالمُت بشٖل مخٌاوث حساء جداكُاث ألاشمت كلى ؤلاُخصاد الخُِِي وألاطىاَ اإلاالُت بٌلل اللدوي
شأنها في ذلٗ شأن اإلاإطظاث الخِلُدًت وباقي الِؼاكاث ؤلاُخصادًت ألاخسي والجدو٘ الخالي ًبين
بىطىح جأزس همى حجم أصى٘ البىىْ الاطالمُت باألشمت اإلاالُت اللاإلاُت وًّ ما ًلي :
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حدول  00همى حجم أصىل البىىك إلاصالميت

الىخدة :ملُاز دوالز

5004

5005

5006

5007

بىىْ ئطالمُت

463

622

799

864

وظبت الىمى %

/

%34.34

%28.46

%8.14

Source: TheCityUK، May 2011, Islamic Finance، Financial Markets
Series، London،UK،.p2

.3آثار ألازمت املاليت العامليت على البىىك إلاصالميت
أٓدث جِازٍس لىٔاالث الخصيٍُ اللاإلاُت أن هخاةج الخباػإ الاُخصادي وانهُاز أطىاَ اإلاا٘
وشح الظُىلت أزسث بشٖل أُل في اإلاإطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت مِازهت بويرها مً اإلاإطظاث الخِلُدًت،
بظبب جدسٍم الشسَلت للمىخجاث اإلاالُت الِاةمت كلى الٌاةدة ،وهرا ما حىبها الاطدثماز في بلع ًئاث
ألاصى٘ الظلٌُت التي شىهذ ألاداء والىطم اإلاالي لٕثير مً البىىْ الخِلُدًت(خظني الخىلي ، 2009 ،ص
)19
لهرا ٔان جأزس البىىْ الاطالمُت باألشمت اإلاالُت أُل خدة مِازهت بالبىىْ الخِلُدًت ،خُث جأزسث البىىْ
الاطالمُت باألشمت مً خال٘ ما ًلي ( :مىس ى زخماوي ،بً ابساهُم الوالي  ، 2010 ،ص ص :)222-220
 جأزسث البىىْ الاطالمُت بؼسٍِت مباشسة مً خال٘ أن البىىْ التي ٔان لها اطدثمازاث في البىزصتاللاإلاُت كً ػسٍّ اإلاداًف الاطدثمازٍت الدولُت أو صىادًّ الاطدثماز الدولُت اإلاسجبؼت بِؼاق اللِاز ،
ئال ان جلٗ الاطدثمازاث مددودة ولم جإزس ٓثيرا كلى مسآصها اإلاالُت وكلى زبدُتها.
 أما الخأزير الوير اإلاباشس لألشمت كلى البىىْ الاطالمُت ًخخمثل في جلٗ البىىْ التي جأزسث ألزس ألاشمت كلىحمُم الِؼاكاث الاُخصادًت دون ئطخثىاء ،خُث أن جأزيرها ٔان مددودا ،أي أن منها لم ًخلسض
لإلًالض أو صلىباث مالُت اطخدكذ جدخل البىىْ اإلاسٓصٍت بظبب ألاشمت ولهرا طىي هِظم هره آلازاز
ئلى أزاز ئًجابُت وأخس طلبُت في الٌسكُين الخالُين :
 .0.1الاثار الاًجابيت لألزمت املاليت على البىىك الاصالميت 8جخمثل في ما ًلي ( :خظً زابذ ًسخان
 ،2017ص :)19
 ئن أو٘ أزس ئًجابي هى بسوش ؿاهسة البىىْ ؤلاطالمُت و اكتراي اإلاجخمم الدولي بها  ،و ئًظاح اإلاجا٘للملها بل وؤلاشادة الدولُت بها ًِد ُالذ وشٍسة اإلاالُت الٌسوظُت ٓسَظخان الهازد (طأٔاًذ
الطخصداز ُىاهين ججلل اإلاصسًُت ؤلاطالمُت حلمل بجاهب اإلاصسًُت الخِلُدًت في ًسوظا) ،وُا٘
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وشٍس اإلاالُت البرًؼاوي في مإجمس اإلاصسًُت ؤلاطالمُت الري كِد في لىدن بلد شهس زمظان 2009م،
(ئن اإلاصسًُت ؤلاطالمُت حللمىا ٍُٓ ًجب أن جٖىن كلُه اإلاصسًُت اللاإلاُت ) ،بل ئن ألاشمت اإلاالُت
اللاإلاُت ُد اؿهسث هشاشت الىـام الاُخصادي السأطمالي
ّ
 لِد أصبذ ًىـس ئلى البىىْ ؤلاطالمُت كلى أنها حصء ال ًخجصأ مً الخل لألشمت اإلاالُت اللاإلاُتً ،بالسهممً أن الصيرًت ؤلاطالمُت ال ًصا٘ حجمها كلى اإلاظخىي اللالمي طئُال ئال أن ملدالث همىها
مدظازكت ،وُد أشازث مإطظت" ئزوظذ أهدًىوى "ئلى أن الصيرًُت ؤلاطالمُت جمثل حصءا مً الخل
لألشمت اإلاالُت اللاإلاُت ولِع الخل بأٓمله وهي ألاُل جأزسا باألشمت ،وطخٖىن مىطم جسخُب في الوسب
بٌلل ألاشمت اإلاالُت ،ذلٗ أن ػبُلت الاطدثمازاث في البىىْ ؤلاطالمُت ال جإدي ئلى مثل هره ألاشماث
ومً زم ًان دخى٘ البىىْ ؤلاطالمُت كلى الظاخت البىُٕت اللاإلاُت طِشٖل حصءا مً خل هره
اإلاشٖلتٓ ،ما طِشٖل صمام أمان في اإلاظخِبل للدم جٕساز مثل هره ألاشمت أو كلى ألاُل الخخٌٍُ
مً خدتها ؛
 جصاًد وشاغ اإلاإجمساث والىدواث ومسآص البدىر التي جدىاو٘ الاُخصاد ؤلاطالمي بشٖل كام واللملالبىٖي ؤلاطالمي بشٖل خاص والوسٍب في ألامس أن الاهخمام باللمل البىٖي ؤلاطالمي في الدو٘ هير
ؤلاطالمُت أٓثر مىه في الدو٘ اللسبُت ؤلاطالمُت ،وذلٗ إلاظاًسة الخؼىزاث الهاةلت والظسَلت التي
ٌشهدها الِؼاق اإلاصسفي كبر اللالم،طىاء في الخٕىىلىحُا اإلاخؼىزة ألداء الخدماث ،أو في الىـسٍاث
الخدًثت لدظُير البىىْ ،أو في آخس اإلالاًير اللاإلاُت اإلاظخجدة للخىـُم اإلاداطبي ولخُُِم ألاداء،
وذلٗ بلد مالءمتها مم أخٖام الشسَلت ؤلاطالمُت و بالخيظُّ في اللمل مم الهُئاث الشسكُت لهره
البىىْ؛
 جصاًد ؤلاهخمام الللمي بخدزَع الاُخصاد ؤلاطالميًِ ،د أكلىذ ٓثير مً الجاملاث كً جأطِعأُظام لخدزَع الاُخصاد ؤلاطالمي بل ئن بلع الجاملاث اللاإلاُت ُد أوشأث ٔلُاث لخخسٍج ػالب
مخخصصين في الاُخصاد ؤلاطالمي؛
-

جدى٘ ٓثير مً اللمالء مً ؤلاًداق لدي البىىْ الخِلُدًت ئلى البىىْ ؤلاطالمُت ،هسوبا مً مظألت
السبا التي اجضخذ أبلادها كِب ألاشمت وخىًا مً حلاُب وشٍادة ئًالض البىىْ الخِلُدًت؛

 اًخخاح بلع البىىْ الخجازٍت الخِلُدًت لٌسوق ئطالمُت والبلع آلاخس اًخخذ هىاًر ئطالمُت؛ اججاه الخٖىماث في اللالم لإلطخٌادة مً ملؼُاث اللمل اإلاصسفي ؤلاطالمي ٌٓسوظا وبسٍؼاهُا.« مجلت املقريسي للدراصاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلد  ، 2اللدد  ، 1حىان  » 2018ص ص45-19:
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جصاًد اطخخدام صٖىْ الخمىٍل ؤلاطالمي طىاءا كلى مظخىي الِؼاق الخاص أو كلى مظخىيالخٖىماث واإلاإطظاث اللامت ،هرا ٌشير بىطىح ئلى مدي ئمٖاهُت أن جٖىن الصيرًت ؤلاطالمُت بدًال
للصيرًت الخِلُدًت وذلٗ بخؼىٍس ألادواث اإلاالُت ؤلاطالمُت ،وحلد ماليزًا مً الدو٘ التي جصدز الصٖىْ
ؤلاطالمُت بٕثرة وٓرلٗ دو٘ الخلُج؛
 .5.1الاثار الضلبيت لألزمت املاليت على البىىك الاصالميت
ًمًٕ ئًجاش أهم آلازاز الظلبُت لألشمت اإلاالُت اللاإلاُت كلى البىىْ ؤلاطالمُت ًُما ًلي :
 اهخٌاض أصى٘ البىىْ ؤلاطالمُت هدُجت الهخٌاض وداتم اللمالء الري جأزس باهخٌاض اليشاغالاُخصاديًِ ،د ذٓسها طابِا كىد الخدًث كً آلازاز ؤلاًجابُت أن وداتم البىىْ ؤلاطالمُت ُد شادث،
ئال أن الري شاد في الخُِِت هى الىداتم الجدًدة اإلاسجبؼت بخدى٘ ألاًساد واإلاإطظاث ئلى اللمل اإلاصسفي
ؤلاطالمي ،أما الىداتم اإلاسجبؼت بيشأة البىىْ ؤلاطالمُت ًِد اهخٌظذ خاصت الىداتم الاطدثمازٍت
ّ
والادخازٍت وُد أؿهسث بُاهاث ؤلاطدثماز في البىىْ ؤلاطالمُت ئهخٌاطا واضخا حساء ألاشمت ٓما جأزسث
أًظا خِىَ اإلالُٕت وخاصت ألازباح اإلادخجصة وؤلاخخُاػاث؛
 اكخباز الىٌؽ ٓظللت اطتراجُجُت اإلامى٘ السةِس ي إلاشازَم كدًدة ًىٌرها الِؼاق الخاص في الشسَألاوطؽ وشما٘ ئًسٍُِا ،وهى مً أهم مصادز الدخل باليظبت ئلى الصىاكت اإلاالُت ؤلاطالمُت في مىؼِت
الخلُج ،ومم الهبىغ الخاد في ألاطلاز اللاإلاُت للبرمُل بشٖل لم ّ
ًخىُله أخد خال٘ ألاشمت وذلٗ ما ًإزس
كلى أداء البىىْ ؤلاطالمُت؛
 اهخٌاض ُُمت ألاصى٘ اللُيُت للبىىْ ؤلاطالمُتًٕ ،ما هى ملسوي ًان البىىْ ؤلاطالمُت جدخٌفباألصى٘ اللُيُت أٓثر مً البىىْ الخِلُدًت خاصت ألاصى٘ اللِازٍت وُد أدي اهدالق ألاشمت ئلى اهخٌاض
ألاصى٘ اللِازٍت كلى مظخىي اللالم ومً زم جأزس أصى٘ البىىْ ؤلاطالمُت؛
 اهخٌاض صافي أزباح البىىْ ؤلاطالمُت هدُجت للدة كىامل أهمها: اهخٌاض أوشؼتها الاطدثمازٍت هدُجت ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت؛ اهخٌاض حجم الخدماث البىُٕت وبالخالي اهخٌاض كىاةدها خاصت جلٗ الخدماث اإلاسجبؼت بالجاهبالاطدثمازي ٓخدماث
الظماهاث وؤلاكخماداث؛
 اُخؼاق حصء مً ألازباح إلاىاحهت اإلاخصصاث،وُد أزبدذ بلع ؤلاخصاةُاث أن دخى٘ البىىْؤلاطالمُت هخٌظذ بيظبت ()%16
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 جٕدض الظُىلت لدي بلع البىىْ ؤلاطالمُت هدُجت للدم ُدزتها كلى جىؿٌُها ألطباب مخلددة منها : اهخٌاض الٌسص الاطدثمازٍت أمامها في ؿل ألاشمت؛ حشدد البىىْ اإلاسٓصٍت في احساءاث السُابت كلى الخمىٍالث؛ اهخٌاض ػلباث اللمالء هدُجت جخىًهم مً آزاز ألاشمت. أدي اهخٌاض دخى٘ البىىْ ؤلاطالمُت ئلى اهخٌاض اللاةد كلى اإلاىحىداث ٓىدُجت ػبُلُتً
الهخٌاض الدخى٘ جأزسا باألشمت .
 جأزسث البىىْ ؤلاطالمُت بالسٔىد الري خصل للبلدان التي جخىاحد ًيها أوشؼتها حساء ألاشمت ًِ ،دأؿهسث ؤلاخصاةُاث التي ؿهسث في كام 2009م  ،أن حمُم الدو٘ التي جأزسث باألشمت جباػأ الىمى
الاُخصادي ًيها دون اطخثىاء ولًٕ بدزحاث مخٌاوجتًِ ،د مس الاُخصاد اللالمي بمىلؼٍ خسج ًىدصس
بين ػلب شدًد البؽء في ٓثير مً الاُخصادًاث اإلاخِدمت وجضخم مخصاكد في حمُم أهداء اللالم.
 جصاًد مظخىي اإلاخاػس التي جخلسض له البىىْ الاطالمُت مً حساء ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت مم وحىدهمىض وكدم وطىح ًُما ًخللّ بؼبُلت ئًداكاتها لدي البىىْ اللاإلاُت مً خُث هىق اللملت ودزحت
جسٓص البىىْ في دو٘ ملُىت  ،وحجم الاًداكاث اإلاخبادلت بين البىىْ الاطالمُت والاحىبُت(ًاطس مدمد
ُاطم ًاطسدة  ،2009،ص )10؛
 طلٍ زِت مىاػني الدو٘ الاطالمُت في البىىْ ومُلهم الى الاخخٌاؾ بأمىالهم في خصاةنهم الخاصتكلى ئًداكها في البىىْ وخاصت بلد ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت وما أخدزخه مً ئًالض لهره البىىْ ؛
 طلٍ البيُت ألاطاطُت في واُم الاُخصادًاث الىػىُت للبلدان الاطالمُت التي حلمل ًيها البىىْؤلاطالمُت ،واكخماد جلٗ البلدان بدزحت زةِظُت كلى جصدًس الىٌؽ والواش والري طِشهد اهخٌاض
خاد في طلسيهما هدُجت اهخٌاض الؼلب اللالمي ،وذلٗ زاحم الى زٔىد ؤلاُخصاد اللالمي .
 .2جقييم لفاءة البىىك الاصالميت وهظيراتها التقليدًت خالل فتراث ألازمت باصتعمال طريقت مغلف
البياهاث DEA
جىحد صُوت الخؼُت ألطلىب  DEAحظخلمل دالت الهدي ٕٓظس طىي ٌلؼُىا ما ال نهاًت مً
الخلى٘ ،لرلٗ هٕخٌي بىطم اإلاخسحاث التي ًجب حلـُمها في دالت الهدي و جدىٍل مِام دالت الهدي
ُِٓد ٌظاوي الُِمت  ،1و هى ما جم جمثُله بالصُوت الخالُت (: )Othman Joumady, 2000, p14
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خُث :
 : jكدد وخداث
𝜃  :مإشس الٌٕاءة للىخدة جدذ الخُُِم بأطلىب (.)DEA
ُُ :مت اإلاخسج اإلاىخج مً ُبل البىٗ .j
ُُ :مت اإلادخل اإلاظخلمل مً ُبل البىٗ .j
 :كدد اإلاخسحاث اإلاىخجت مً ُبل ٔل البىٗ.
 :كدد اإلادخالث اإلاظخلملت مً ُبل ٔل البىٗ.
 :اإلالامل أو الىشن اإلاخصص مً ُبل ( )DEAللمخسج لُبلى دزحت الٌٕاءة (.)%100
𝓋 :اإلالامل أو الىشن اإلاخصص مً ُبل ( )DEAللمدخل لُبلى دزحت الٌٕاءة (.)%100
ولًٕ جىحد هىالٗ ئشٖالُت مخللِت باخخالي كمالث البىىْ مدل الدزاطتُ ،مىا بخدىٍلها ٔاملت
للدوالز ألامسٍٖي اكخمادا كلى مخىطؽ طلس الصسي الظىىي  ،والجدو٘ الخالي( )2مخىطؽ أطلاز صسي
اللمالث مِابل الدوالز ألامسٍٖي خال٘ مدة الدزاطت وًّ الجدو٘ الخالي :

22

« مجلت املقريسي للدراصاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلد  ، 2اللدد  ، 1حىان  » 2018ص ص45-19:

ُؼاي كبدالِادز (جقدًر لفاءة البىىك إلاصالميت العربيت الرائدة مقارهت بىظيراتها التقليدًت في ظل مىاحهت التحدًاث املعاصرة)

حدول  85متىصط أصعار صرف العمالث مقابل الدوالر ألامريكي()5003-5003

3.75030 0.27820 0.70900

3.75035 0.27922 0.70860

3.74825 0.28252 0.70865

3.75297 0.26842 0.70855

3.75035 0.28820 0.70847

73.4400 0.70900 3.63970

72.6500 0.70860 3.63990

68.7650 0.70865 3.63957

64.9250 0.70855 3.64067

73.1312 0.70847 3.64070

74.0587 0.70787 3.64077

CPA

73.3865 0.70842 3.64105

BAB

77.8257 0.70850 3.64110

JCB

80.1785 0.70825 3.64112

AIJB

82.2312 0.70850 3.64180

QNB

101.525 0.70875 3.64152

QIB

3.75030 0.28610 0.70787

RB

3.75000 0.27675 0.70842

RSB

3.75025 0.28005 0.70850

NBK

3.75025 0.28405 0.70825

KFH

3.75175 0.28642 0.70850

JCB

3.75400 0.30137 0.70875

املت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىصط الضىـ ـ ـ ـ ــىي لضع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف العملت املحليت مقابل الدوالر
ألامريكي
البىٗ 20 20 2013 20 2011 2010 20 200 200 2006 200
15 14
12
09
8
7
5
JIB

املصدر :مً ئكداد الباخثين باإلكخماد كلى الصىدوَ الىِد اللسبي  ،اليشساث الٌصلُت لألطىاَ
اإلاا٘ .
.0.2جطبيق هماذج  DEAعلى البىىك إلاصالميت والتقليدًت العربيت
طىداو٘ مً خال٘ هره الىِؼت دزاطت اإلابادب ألاولُت لخِدًم هِاغ التي ًجب أن جدترم في
دزاطت الٌٕاءة لدي البىىْ بصٌت كامت باطخلما٘ بسهامج  Data Envelopment Analysis (DEA),الري
ٌلخمد كلى جددًد اإلادخالث واإلاخسحاث وكلى كدم وحىد أخؼاء كشىاةُت كىد الُِاض ًُما ًلي :
 .0.0.2قياش لفاءة ألاداء املصرفي 8

حلىد ًٕسة ُُاض الٌٕاءة البىُٕت الى أكما٘  Farrellطىت

 1957والري خدد مُِاطا بظُؼا للٌٕاءة الخِىُت والٌٕاءة الخخصُصُت والجمم بُنهما لُخىًس ُدزا
« مجلت املقريسي للدراصاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلد  ، 2اللدد  ، 1حىان  » 2018ص ص45-19:

29

ُؼاي كبدالِادز (جقدًر لفاءة البىىك إلاصالميت العربيت الرائدة مقارهت بىظيراتها التقليدًت في ظل مىاحهت التحدًاث املعاصرة)

مً الٌٕاءة الٖلُت التي طبّ شسخها في الٌصل الثالث  ،باإلطاًت الى مظاهمخه في وطم اإلابادب اللامت
لُِاض الٌٕاءة ودزاطت الاهخاحُت في ؤلاُخصاد الٕلي.
ٓما جيبم أهمُت ُُاض ألاداء في الِؼاق اإلاصسفي مً ألازاز كلى الىـام اإلاالي  ،بدُث الِؼاق
اإلاالي له جأزير ٓبير كلى جخصُص اإلاىازد مما ٌظاكد كلى ئًجاد أًظل جىؿٍُ لإلهخاحُت في الؼسَ
ألآثر ًلالُت والخد مً طىء الخىشَم  ،وٍدىاو٘ مىطىق ُُاض الٌٕاءة البىُٕت اليظب اإلاالُت والتي
اهخِدث في ٓثير مً الىِاغ أهمها ئهما٘ ألاهمُت اليظبُت للمدخالث واإلاخسحاث اإلاخلددة لللملُاث
البىُٕت  ،وٓرلٗ ئكؼائها صىزة طُِت وهير مٕخملت ألداء البىٗ  ،ئطاًت الى انها ال حلؼي هـسة ػىٍلت
اإلادي لٌٕاءة البىىْ .
ؿهسث هماذج كدًدة إلًجاد مإشساث الٌٕاءة باطخخدام أطلىب  DEAومً أبسشها همىذج
كىاةد الدجم الثابخت وهمىذج اللىاةد اإلاخويرة أما مً حاهب اإلادخالث وحظمى هماذج الخىحُه ؤلادخالي
والتي جسٓص كلى جخٌُع اإلادخالث واإلاداًـت كلى ٓمُت اإلاخسحاث أو مً حاهب اإلاخسحاث وحظمى
هماذج الخىحُه ؤلاخساجي والتي جسٓص كلى شٍادة اإلاخسحاث واإلاداًـت كلى ٓمُت اإلادخالث

.0.0.0.2همىذج عىائد الدجم الثابتت  ) CCR( 8وظبت الى الدزاطت ( Charnes, A., W.W.Cooper et
 ) E.L.Rhodesكام  1978بدُث ٌلخمد هرا الىمىذج كلى خاصُت زباث كاةد الدجم لإلهخاج  ،أي
أن الخوُير في ٓمُت اإلادخالث التي حظخخدمها اإلاإطظت جإزس جأزيرا زابخا في حجم اإلاخسحاث (أخمد
خظً بخا٘ ، 2009 ،ص  ، )15وحلخبر هره الخاصُت مالةمت ًِؽ كىدما جٖىن حمُم اإلاإطظاث
مدل اإلاِازهت حلمل في مظخىٍاث أحجامها اإلاثلى  ،ولًٕ في الىاُم هىاْ كىاةّ ٓثيرة جمىم
اإلاإطظاث مً جدُِّ هره ألاحجام ٔاإلاىاًظت الوير الخامت وهيرها ًمًٕ ٓخابت همىذج البرمجت
الخؼُت ذاث الخىحه وًّ الُِىد الخالُت (كصام بىشٍد  ,مسحم طبّ ذٓسه  ،ص :) 106

𝜃

∑
∑
𝜃
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.5.0.0.2همىذج عىائد الدجم املتغيرة)BCC(8وطم هرا الىمىذج مً ُبل Banker,R.,A.
 1984Charnes et W. Cooperهرا الىمىذج ًميز بين هىكين مً الٌٕاءة الدجمُت والٌىُت (اهـس
الٌصل الثالث في اإلابدث ألاو٘ )  ،وُد جم حلدًل الىمىذج الظابّ وجدىٍله الى الىمىذج كىاةد
الدجم اإلاخويرة كً ػسٍّ مظاةل مسجبؼت بالبرمجت الخؼُت ولخالفي ًسطُت زباث هلت الدجم في
همىذج  DEAئذ ُد ال جٖىن ٔل اإلاإطظاث حلمل كىد مظخىي أحجامها اإلاثلى مما ًيخج كىه خلؽ
مإشساث الٌٕاءة الٌىُت بالٌٕاءة الدجمُت وللٌصل بين أزس الٌٕاءة الٌىُت والٌٕاءة الدجمُت
حظخخدم خاصُت حجم كاةد ؤلاهخاج (زابذ  ،متزاًد  ،مخىاُص ) أي أن الصٍادة في مدخالث
اإلاإطظت بيظبت ملُىت ُد جإدي ئلى شٍادة أٓبر أو أُل أو مدظاوٍت في حجم الىاجج ٓ ،ما ًمًٕ
ٓخابت الؼسح الثاوي لهرا الىمىذج وًّ الُِىد الخالُت (هٌع اإلاسحم الظابّ  ،ص :) 107
∑
∑

∑
∑

 .5.2جحدًد ئطار الـدراصت إلاحصائيت ً8خمثل ئػاز الدزاطت في مجخمم الدزاطت ،ومخويراتها مً
مدخالث ومخسحاث ،واإلاجا٘ الصمني.
 .0.5.2اشخملذ الدزاطت ٓما طبّ الرٓس كلى البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت منها  06بىىْ ئطالمُت و05
بىىْ جِلُدًت خال٘ اإلادة  2015-2005لخخٖىن لدًىا  121مشاهدة وهرا ًٌٕي لخؼبُّ همىذج جدلُل
مولٍ البُاهاث باالطدىاد ئلى البُاهاث اإلاجملت مً الِىاةم اإلاالُت للبىىْ ؤلاطالمُت والخِلُدًت مدل
الدزاطت ،مًُ :ىاةم اإلاسٓص اإلااليُ ،ىاةم الدخلُ ،ىاةم الخدًِاث الىِدًت.
 .5.5.2جحدًد املدخالث واملخرحاث للىمىذج8جم جددًد هره اإلاخويراث مً مدخالث ومخسحاث بىاءا
كلى جِازٍس الظىىٍت لها وًّ ماًلي:
 -1املدخالث  :جخمثل مدخالث الدزاطت في كىصسًٍ هما :
 الىداتم اللمالء ً :سمص لىداتم اللمالء بالسمص X1 خِىَ اإلالُٕت ً :سمص لخِىَ اإلاظاهمين بالسمص X2« مجلت املقريسي للدراصاث الاقتصادًت واملاليت ،اإلاجلد  ، 2اللدد  ، 1حىان  » 2018ص ص45-19:
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 -2املخرحاث  8جخمثل مخسحاث الدزاطت في كىصسًٍ هما :
 الُِمت الاحمالُت للِسوض ً :سمص الُِمت الاحمالُت للِسوض بالسمص Y1 صافي ألازباح ً :سمص لصافي ألازباح بالسمص Y2 ئحمالي ؤلاًساداث ً :سمص إلحمالي ؤلاًساداث بالسمص Y3وللمِازهت بين البىىْ الاطالمُت والبىىْ الخِلُدًت وأن هرا الخلدد والخىىق ًدُذ لىا الٌسصت للخصى٘
كلى هخاةج أٓثر دُت
.1.2عرض الىتائج وجحليلها
 .0.1.2جطىر عدد البىىك حضب عىائد الدجم الثابتت واملتغيرة ذاث التىحيه إلادخالي
.0.0.1.2حضب عىائد الدجم الثابتت ً 8مًٕ جلخُص ذلٗ في الشٖل اإلاىالي ( :هخاةج ػسٍِت مولٍ
البُاهاث )
شكل  8 00جطىر لفاءة البىىك الاصالميت والتقليدًت حضب عىائد ثابتت
الدجم ذاث التىحه الادخالي خالل فتراث الازمت املاليت العامليت
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100% 100%
100% 83%
83%
83% 83%
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60%
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60%
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20% 20% 20% 20%
20%
0%

البنوك التقليدية

البنوك االسالمية

املصدر  8مً ئكداد الباخثين بىاءا كلى هخاةج مخسحاث بسهامج DEA
ًبين الشٖل أكاله جؼىز كدد البىىْ ؤلاطالمُت والخِلُدًت التي خِِذ وظبت الٌٕاءة %100
خظب كىاةد الدجم الثابخت خال٘ الٌتراث الثالر لألشمت اإلاالُت اللاإلاُت  ،ئذ هجد هىاْ شٍادة وظبت
كدد البىىْ ؤلاطالمُت و مخربربت كىد البىىْ الخِلُدًت الٌٕإة والتي خِِذ وظبت  %100هي الِسض
الشلبي الجصاةسي ًِد بلوذ وظبت جؼىز كدد البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت خال٘ الٌترة الاولى لألشمت
اإلاالُت ابخداء مً طىت  2005هدى ( )0.83وبُِذ هره اليظبت زابخت في الظىت  2007هدى ()0.83
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باليظبت للبىىْ الاطالمُت لخلسي جساحم في طىت  2006هدى ( ،)0.67بِىما خِِذ البىىْ الخِلُدًت في
هٌع الظىىاث الظابِت وظبت ٌٓاءة زابخت ُدزث كلى الخىالي  ) 0.20 ( :أما مخىطؽ اإلادة للبىىْ
ؤلاطالمُت ُد بلى (  )%55في خين مخىطؽ اإلادة باليظبت للبىىْ الخِلُدًت بلى (. )%50
ٓما جـهس كدد البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت في ؿل ألاشمت اإلاالُت التي خِِذ وظبت ٌٓاءة مثلى خظب
هٌع كىاةد الدجم الثابخت ئذ خِِذ البىىْ الخِلُدًت وظبت زابخت هدى (  ) 0.2في خين ازجٌلذ خال٘
هٌع الٌترة اي في طىت  2010هدى ( ، )0.6وباإلاِازهت مم البىىْ الاطالمُت خِِذ وظب مخٌاوجت في
طىتي  2010و 2011هدى (  )0.67( ،) 0.83في طىت  ، 2008لخلسي وظبت ٌٓاءة  %100في طىت 2009
 ،أما مخىطؽ اإلادة للبىىْ الخِلُدًت ُد بلوذ ( )%10في خين بلى مخىطؽ اإلادة للبىىْ الاطالمُت
هد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( . )%61.53
أما كدد البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت بلد ألاشمت اإلاالُت التي خِِذ وظبت ٌٓاءة مثلى خظب هٌع
كىاةد الدجم الثابخت ئذ خِِذ البىىْ الخِلُدًت وظبت زابخت هدى( )0.2ػُلت الٌترة باطخثىاء  2015ئذ
خِِذ ( ،)0.6وباإلاِازهت مم البىىْ الاطالمُت خِِذ وظب مثلى لظىتي  2013، 2012هدى ()%100
لدشهد جساحم في الظىىاث  2015، 2014هدى ( ، )0.83أما مخىطؽ اإلادة للبىىْ الخِلُدًت ُد بلوذ
( )%10في خين بلى مخىطؽ اإلادة للبىىْ الاطالمُت هد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( . )%70.30
اما اإلاخىطؽ ؤلاحمالي خظب كىاةد الدجم الثابخت ذاث الخىحه ؤلادخالي ػُلت ًترة الدزاطت (-2005
 )2015للبىىْ الخِلُدًت ُد بلوذ هدى ( )0.55باإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت وظبت أًظل هدى
(.)0.63
 .5.0.1.2حضب عىائد الدجم املتغيرة (( 8)CCBهخاةج ػسٍِت مولٍ البُاهاث)
ًـهس الشٖل أدهاه جؼىز وظبت كدد البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت الٌٕإة خظب كىاةد الدجم اإلاخويرة
ذاث الخىحه ؤلادخالي خال٘ ًتراث الثالر لألشمت اإلاالُت  ، 2008ئذ هجد زباث في مِداز وظبت الٌٕاءة
لٕال البىٕين الاطالمي والخِلُدي كلى الخىالي ، )0.40( ، )0.83(:أما مخىطؽ اإلادة للٌترة ُبل ألاشمت
اإلاالُت ُد بلى ( )%20للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى (.)%61
اما في ؿل ألاشمت اإلاالُت ًِد كسًذ البىىْ الاطالمُت جدُِّ وظبت ٌٓاءة ( )%100باطخثىاء
ُ 2010د كسًذ جساحم هدى ( ،)%83وباإلاِابل كسًذ البىىْ الخِلُدًت جؼىز لظىتي 2009، 2008
وظبت ٌٓاءة ( ) 0.40واشدادث هره اليظبت في الظىىاث الالخِت بشٖل متزاًد ئذ بلوذ هدى ()0.80
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لظىتي  2010و ، 2011أما مخىطؽ اإلادة للٌترة في ؿل ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%40للبىىْ الخِلُدًت
وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى (.)%74
ٓما شهدث الٌترة بلد ألاشمت اإلاالُت جؼىز كدد البىىْ الاطالمُت زباث في جدُِّ وظبت مثلى
( ، )%100وباإلاِابل خِِذ البىىْ الخِلُدًت وظبت الٌٕاءة ئذ بلوذ طىت  2012هدى ( )0.80لخلسي
جساحلا في الظىىاث الالخِت بىٌع اليظبت والتي بلوذ ( )0.60أما مخىطؽ اإلادة للٌترة بلد ألاشمت
اإلاالُت ُد بلى ( )%43للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى (.)%000
اما اإلاخىطؽ ؤلاحمالي خظب كىاةد الدجم اإلاخويرة ذاث الخىحه ؤلادخالي ػُلت ًترة الدزاطت
( )2015-2005للبىىْ الخِلُدًت بلوذ هدى ( )0.34باإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت وظبت أًظل هدى
(،)0.72مما طبّ ًمًٕ جىطُذ ذلٗ في الشٖل اإلاىالي :
شكل 5جطىر عدد البىىك إلاصالميت والتقليدًت حضب عىائدالدجم
املتغيرة ذاث التىحه الادخالي خالل فتراث ألازمت املاليت
البىىك التقليدًت
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املصدر  8مً ئكداد الباخثين بىاءا كلى هخاةج مخسحاث بسهامج DEA
 .1.0.1.2جطىر عدد البىىك حضب الكفاءة الدجميت ذاث التىحه إلادخالي ( 8هخاةج ػسٍِت مولٍ
البُاهاث)
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ًالخف مً خال٘ الشٖل أكاله أن جؼىز كدد البىىْ الاطالمُت والخِلُدًت الٌٕإة خظب الٌٕاءة
الدجمُت ذاث الخىحه ؤلادخالي خال٘ ًتراث الثالر لألشمت اإلاالُت ، 2008ئذ هجد في الٌترة ُبل الاشمت
اإلاالُت للبىىْ الاطالمُت خِِذ ٌٓاءة حجمُت مخىاوبت ابخداء مً  2005الى  2007كلى الخىالي )0.83( :
)0.67(،في خين خِِذ البىىْ الخِلُدًت ٌٓاءة حجمُت زابخت ػُلت الٌترة اي ()0.20
أما مخىطؽ اإلادة للٌترة ُبل ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%50للبىىْ الخِلُدًت والتي حلني ئطخوال٘ اإلاىازد
اإلاخاخت وئمٖاهُت الخىطم ( )%80وباإلاِابل ئطخوال٘ اإلاىازد اإلاخاخت للبىىْ الاطالمُت هدى ()%56
وئمٖاهُت الخىطم (.)%22
ٓما شهدث الٌترة في ؿل ألاشمت اإلاالُت ًِد كسًذ البىىْ الاطالمُت جدُِّ ٌٓاءة حجمُت
مخىاوبت مً ( )0.67لظىت  2008لخبلى ( )0.83لٖل مً طىتي  2010و 2011باطخثىاء  2009التي
خِِذ ٌٓاءة حجمُت مثلى ( )%100وباإلاِابل كسًذ البىىْ الخِلُدًت زباث وظبت الٌٕاءة الدجمُت
للظىىاث  2011، 2009 ، 2008وظبت ٌٓاءة ( ) 0.20واشدادث هره اليظبت في طىت  2010هدى( )0.60
أما مخىطؽ اإلادة للٌترة في ؿل ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%10للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ
الاطالمُت هدى (.)%61
أما بلد ألاشمت اإلاالُت جؼىز كدد البىىْ الاطالمُت خظب الٌٕاءة الدجمُت زباث في جدُِّ وظبت
مثلى ( )%100لظىتي  2012،2013لدشهد جساحم في الظىىاث الالخِت هدى ( ، )0.83وباإلاِابل خِِذ
البىىْ الخِلُدًت وظبت ٌٓاءة حجمُت زابخت هدى( )0.20باطخثىاء  ، 2015اًً كسًذ ازجٌاق هدى
( )0.60أما مخىطؽ اإلادة للٌترة بلد ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%10للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ
البىىْ الاطالمُت هدى ( )%75؛ اما اإلاخىطؽ ؤلاحمالي خظب الٌٕاءة الدجمُت ذاث الخىحه ؤلادخالي
ػُلت ًترة الدزاطت ( )2015-2005للبىىْ الخِلُدًت ُد بلى ( )0.55باإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت
وظبت أًظل هدى (،)0.63مما طبّ ًمًٕ جىطُذ ذلٗ في الشٖل اإلاىالي :
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شكل 8 1جطىر عدد البىىك الاصالميت والتقليدًت
حضب همىذج الكفاءة الدجميت ذاث التىحه
الادخالي خالل فتراث ألازمت

100%
100%100%
83% 83%
83%83%
67% 67%
83% 83%85%
60%
60%
20%20%20%20%
20%
20%20%20%
20% 27%

100%

50%
0%

البىىك الاصالميت

املصدر  8مً ئكداد الباخثين بىاءا كلى هخاةج مخسحاث بسهامج DEA
 .5الخلىل املقترحت لتحضين مضتىياث البىىك الغير الكفإة
 .0.3وفق همىذج عىائد الدجم املتغيرة ذاث التىحه إلادخالي ً 8مًٕ اخخُاز الظىت اإلاالُت 2008
ٓمثا٘ كلى ذلٗ واطخخدامه بىٌع الؼسٍِت لباقي الظىىاث ألاخسي وذلٗ باالكخماد كلى مخسحاث
بسهامج  DEAوًّ الجدو٘ الخالي :
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حدول 81هخاةج همىذج كىاةد الدجم اإلاخويرة
البىك املدخالث
واملخرحاث

القيم
الخقيقيت

القيم
املضتهدفت

التحضين
املطلىب

X1
14721,2- 13271,37 27992,6
اإلادخالث
X2
3599,96- 3245,41 6845,37
RB
Y1
3110,82 13856,72 10745,9
00.00 703,112 703,112
اإلاخسحاث Y2
00.00 1398,46 1398,46
Y3
X1
8039,17- 18047,5 26086,67
اإلادخالث
X2
427,92- 4143,55 4571,47
Y1
QNB
17575,64 22083,48 4507,84
00.00
1003,3
1003,3
اإلاخسحاث Y2
Y3
271,65 1670,06 1398,41
X1
3116,47- 17542,43 20658,9
اإلادخالث
5843,7
X2
1313,27- 4530,43
KNB
Y1
13218,33 18165,49 4947,16
00.00
959,6
959,6
اإلاخسحاث Y2
00.00 1894,32 1894,32
Y3
املصدر 8مً ئكداد الباخثين باإلكخماد كلى هخاةج مدخالث ومخسحاث بسهامج DEA

وضبت
التحضين
℅
℅52,58
℅52,58
℅28,94
00.00
00.00
℅30,81
℅9,36
℅389,89
00.00
℅19,42
℅15,08
℅22,47
℅267,19
00.00
00.00

 .5.3وفق همىذج عىائد الدجم الثابتت ذاث التىحه إلادخالي ًمًٕ باًجاش جؼبُِها وًّ همىذج
كىاةد الدجم الثابخت ذاث الخىحه ؤلادخالي لظىت  2008وذلٗ باالكخماد كلى مخسحاث بسهامج DEA
وًّ الجدو٘ الخالي :
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حدو٘ :4هخاةج همىذج كىاةد الدجم الثابخت
البىك

املدخالث

القيم

القيم

واملخرحاث

الخقيقيت

املضتهدفت

املطلىب

التحضين

X1

940,04

874,08

65,96-

℅7,01

X2

132

122,73

9,27-

℅7,02

Y1

820,97

820,97

00.00

00.00

اإلاخسحاث Y2

11,04

28,54

17,5

℅158,51

Y3

26,64

59,41

32,77

℅123,01

X1

24631,38

19689,84

4941,5-

℅20,06

X2

5941,54

2748,73

3192,8-

℅53,73

Y1

4651,07

15093,7

℅224,52 10442,6

650,67

807,35

156,68

℅24,07

Y3

3296,52

3296,52

00.00

00.00

X1

594,92

241,28

353,64-

℅59,44

X2

123,7

50,16

73,54-

℅59,45

Y1

144,65

226,21

81,56

℅56,38

اإلاخسحاث Y2

13,18

13,18

0

0

Y3

39,28

39,63

0,35

℅0,89

X1

27992,6

11354,43

16638-

℅59,43

X2

6845,37

2776,63

4068,7-

℅59,43

Y1

10745,9

11685,93

940,03

℅8,74

اإلاخسحاث Y2

703,112

703,112

00.00

00.00

Y3

1398,46

1845,86

447,4

℅31,99

26086,67

20854,89

5231,8-

℅20,05

اإلادخالث
AIJB

اإلادخالث
KFH

اإلاخسحاث Y2

اإلادخالث
JCB

اإلادخالث
RB

 QNBاإلادخالث X1
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X2

4571,47

3654,64

916,83-

℅20,05

Y1

4507,84

17846,8

13339

℅295,90

1003,3

1003,3

00.00

00.00

Y3

1398,41

3457,18

℅147,22 2058,77

X1

20658,9

13794,48

6864,4-

℅33,22

X2

5843,7

3902

1941,7-

℅33,22

Y1

4947,16

15520,2

10573

℅213,71

959,6

959,6

00.00

00.00

1894,32

2218,07

323,75

℅17,09

اإلاخسحاث Y2

اإلادخالث
KNB

اإلاخسحاث Y2
Y3

املصدر  8مً ئكداد الباخثين باإلكخماد كلى هخاةج مدخالث ومخسحاث بسهامج DEA
.4خاجمت
في ئػاز ملالجت هره ؤلاشٖالُت ٔان لصاما كلُىا الىُىي كىد أهم اإلاٌاهُم اإلاخللِت بالٌٕاءة
اإلاصسًُت وأزازها كلى البىىْ ؤلاطالمُت التي هي حلبر مً وحهت الباخثين الى حاهبين هما :
 جأزس البىىْ الاطالمُت بؼسٍِت مباشسة مً خال٘ أن البىىْ التي ٔان لها اطدثمازاث في البىزصتاللاإلاُت كً ػسٍّ اإلاداًف الاطدثمازٍت الدولُت أو صىادًّ الاطدثماز الدولُت اإلاسجبؼت بِؼاق اللِاز ،
ئال ان جلٗ الاطدثمازاث مددودة ولم جإزس ٓثيرا كلى مسآصها اإلاالُت وكلى زبدُتها.
 أما الخأزير الوير اإلاباشس لألشمت كلى البىىْ الاطالمُت ًخخمثل في جلٗ البىىْ التي جأزسث ألزس الاشمت كلىحمُم الِؼاكاث الاُخصادًت دون ئطخثىاء أي ئهخِا٘ ألاشمت مً أشمت مالُت الى أشمت ئُخصادًت  ،خُث
أن جأزيرها ٔان مددودا ،أي ان منها لم ًخلسض لصلىباث مالُت اطخدكذ جدخل البىىْ اإلاسٓصٍت
بظبب الاشمت هرا في ئػاز الدزاطت الىـسٍت ،
أما الدزاطت الخؼبُُِت والتي ٔاهذ حىهس هرا اللمل مً خال٘ مداولت ئطِاغ ٔل ما جم
كسطه باإلطاًت الى بلع الجىاهب الخِىُت الاخصاةُت التي حظاكدها ئزباث وهجاكت البىىْ الاطالمُت
مِازهت بىـيرتها الخِلُدًت باالكخماد كلى ئخصاةُاث مظخخسحت مً الخِازٍس الظىىٍت لها  ،باإلطاًت الى
الاكخماد كلى ُاكدة البُاهاث و ئطخلما٘ ػسٍِت مولٍ البُاهاث  DEAلخددًد دزحت الٌٕاءة بأهىاكها
(كىاةد الدجم الثابخت ،كىاةد الدجم اإلاخويرة ،الٌٕاءة الدجمُت ) للبىىْ ؤلاطالمُت مِازهت بىـيراتها
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الخِلُدًت بلد جدىٍل ُُمت اإلادخالث واإلاخسحاث للملُىن دوالز أمسٍٖي باإلكخماد كلى مخىطؽ طلس
الصسي الظىىي للبىىْ اللسبُت مدل الدزاطت ؛ ومخخلٍ مىاُم البىزصاث لها واإلادزحت ًيها .
.0.4هتـ ــائج الدراصت 8
 جـهس الدزاطت أن البىىْ ؤلاطالمُت أًظل مً البىىْ الخِلُدًت مً خال٘ مإشساث كىاةد
الدجم الثابخت ػُلت ًتراث ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت  ،خُث خِِذ البىىْ الاطالمُت ُبل الاشمت
مخىطؽ اإلادة هدى (  )%55في خين مخىطؽ اإلادة باليظبت للبىىْ الخِلُدًت بلى ( ، )%50أما في
ؿل ألاشمت ًٖان مخىطؽ اإلادة للبىىْ الخِلُدًت ُد بلوذ ( )%10في خين بلى مخىطؽ اإلادة
للبىىْ الاطالمُت هد ـ ـ ـ ـ ــى ( . )%61.53واخيرا بلد ألاشمت اإلاالُت خِِذ البىىْ الخِلُدًت وظبت
( )%10في خين بلى مخىطؽ اإلادة للبىىْ الاطالمُت هد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى (  )%70.30؛
 البىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت مدل الدزاطت أؿهسث أنها جدِّ أًظل ٌٓاءة مً خال٘ مإشساث
كىاةد الدجم الثابخت ػُلت ًتراث ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت ًٖ ،اهذ هخاةج مخىطؽ اإلادة للٌترة ُبل
ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%20للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى ( ، )%61أما
في ؿلها ُد بلى ( )%40للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى (ٓ .)%74ما
شهدث الٌترة ألاخيرة جدُِّ البىىْ ؤلاطالمُت هدى ( )%100وباإلاِابل البىىْ الخِلُدًت ُد خِِذ
( )%43؛
 البىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت مدل الدزاطت أؿهسث أنها جدِّ أًظل ٌٓاءة مً خال٘ مإشساث
الٌٕاءة الدجمُت ػُلت ًتراث ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت ًٖ ،اهذ هخاةج مخىطؽ اإلادة للٌترة ُبل ألاشمت
اإلاالُت ُد بلى ( )%50للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى ( ،)%56أما في
ؿلها ُد بلى ( )%10للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت هدى ( ،)%61أما مخىطؽ
اإلادة للٌترة بلد ألاشمت اإلاالُت ُد بلى ( )%10للبىىْ الخِلُدًت وباإلاِابل خِِذ البىىْ الاطالمُت
هدى ()%75؛
 خِِذ ٔل مً البىىْ كلى مظخىٍاث مسجٌلت مً الٌٕاءة الدجمُت اإلاثلى التي حلبر كً ُظمت
كىاةد الدجم الثابثت كلى كىاةد الدجم اإلاخويرة خال٘ ًتراث ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت هي كلى الخىالي :
البىٗ ؤلاطالمي ألازدوي ،البىٗ الساححي لإلطدثماز في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت  ،بىٗ ُؼس الاطالمي
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 ،بِذ الخمىٍل الٖىٍتي باطخثىاء طىتي  2006و، 2008بىٗ البرٓت الجصاةسي باطخثىاء الظىت اإلاالُت
 ، 2011بىٗ الِسض الشلبي الجصاةسي .
.5.4مقترحاث الدراصت 8
مً خال٘ الىخاةج اإلاخىصل ئليها في هره الدزاطت ً ،اهىا هِدم الاُتراخاث الخالیت:


طسوزة وخاحت الجهاش البىٖي ؤلاطالمي ئلى اطتراجُجُاث ٔاملت إلاىاحهت اإلاخاػس ،خُث حلـم

آلازاز الاًجابُت اإلادخملت وجِلل الظلبُت ئلى اُل دزحت ممٕىت ،وحلمل كلى شٍادة الِدزة الخىاًظُت
للجهاش البىٖي مً خال٘ آلُاث وكىامل زابخت؛


طسوزة ئُامت هـام مالي كالمي حدًد ًسجٕص كلى مبادب الشٌاًُت و اإلاظإولُت و اإلامازطت

البىُٕت الظلُمت ،باكخباز أن ؤلاًصاح والشٌاًیت جصید مً زِت اإلاخلاملين باألطىاَ ،والخأخس في وشس
ألازُام یثير الشٖىْ وجٌِد هره ؤلاخصاةُاث ُیمتها؛


ًجب كلى الدو٘ اللسبُت أن حلمل بشٖل مىـم و حماعي إلحساء حلدًالث حرزٍت كلى وشاغ

اإلاإطظاث اللاإلاُت البىٗ الدولي صىدوَ الىِد الدولي ،اإلاىـمت اللاإلاُت للخجازة لٌسض هـام كالمي
حدًد أٓثر كدالت و أٓثر واُلُت بلُدا كً الىصٌاث الجاهصة التي أزبدذ كدم صالخُتها؛


البد ان جىلي ئدازة البىٗ اللىاًت الٖاًُت لىخاةج مساحلت هـام السُابت الداخلُت والتي جخمثل في

مدي ٌٓاًت وًاكلُت بلع ؤلاحساءاث السُابُت ،بدُث ًخم الخلامل مم أًت مالخـاث جخٕشٍ بجدًت
واللمل كلى مخابلت جصىٍبها ووطم الظىابؽ الٌُٕلت بلدم جٕسازها؛


ًجب جىمُت الٖىادز البشسٍت اللاملت في اإلاإطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت وزًم مظخىاها ؤلادازي و

أًظا الجاهب الشسعي ختى جخمًٕ مً جؼىٍس هره البىىْ؛


ججىب الاطخوال٘ الظُاس ي للبىىْ ؤلاطالمُت وخاصت مً ػسَ الِىي التي حوؼي أهداًها

الاُخصادًت والظُاطُت بوؼاء الدًً ،ختى جٕدظب هره البىىْ زِت اإلاخلاملين ملها مً خال٘
جؼبُِها الشامل للخلالُم الشسكُت في مخخلٍ ملامالتها؛


كلى البىىْ ؤلاطالمُت اطخيباغ اإلاىاهج الللمُت في اخخُاز اإلاخلاملين ملها وًِا ألطالُبها

الاطدثمازٍت الجدًدة ،وفي هرا الصدد

ًمًٕ حشجُم حُل حدًد مً اإلاظدثمسًٍ الرًً ًسهبىن في

الخلامل وًّ ألاطالُب ؤلاطالمُت في الاطدثماز؛
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ًجب ئخدار ئطخِساز اُخصادي في الدو٘ اللسبُت والتي حلمل في ؿلها البىىْ الاطالمُت مً

خال٘ وطم اطتراجُجُاث وخؼؽ

واجخاذ ُسازاث مدزوطت ػىٍلت اإلادي التي مً شأنها أن جخلّ

أٓثر جؼىز واطخِساز اُخصادي لها ؛


اللمل كلى وطم وجؼىٍس هـام ئُخصادي ئطالمي ًسقى الى جؼللاث اإلاجخمم ووشس وحشجُم

اإلاإطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت وتهُئت البِئت لها في طد الثوساث وملالجت مخخلٍ اإلاشأل وألاشماث
اإلاالُت التي جددر وئكؼاء الخٌظيراث الاُخصادًت لها ؛


كلى البىىْ التي لم جدِّ ٌٓاءة مثلى والتي كاهذ مً ئهخٌاض في مإشس ٌٓاءتها أن حظخلين

بالبىىْ ؤلاطالمُت اللسبُت التي خِِذ مإشساث ٌٓاءة كالُت وحلخبرها همىذحا هاجخا ًجب أن
ًِخدي به .
.5قائمت املراحع املعتمدة
 .1اجداد اإلاصازي اللسبُت( ، )2014حاهٌي  ،اللدد 398
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ملخص:
ٌهترع الجنىك في إؾاع مماعؾتها لنشاؾها ،و لغحرها من املؤؾؿاث الاقخطاصًت ،الهضًض من
املساؾغ ،جإحي في مقضمتها املساؾغ الابخمانُت ،و طلو لهضة ؤؾجاب ،ؤهمها ؤنها جغججـ بنشاؾها ألاؾاس ي
املخمثل في منذ الابخمان ما ًجهل من الطهب الخسلظ منها نهابُا.
و حهغف املساؾغ الابخمانُت بإنها جلو املساؾغ ،اليي جنشإ نن اخخماى جسل الؿغف
املقابل(الهمُل) ،في الىفاء بالتزاماجه ملُا ؤو جؼبُا اججاه الجنو .و من ؤجل الخسفُ من خضة هظه
املساؾغٌ ،ؿعى القابمىن نلى إصاعة الابخمان في الجنىك ،إلى الجدث نن ؤصواث لفُلت بخدقُق هظا
املخؿلب ،من بُنها جقنُت الخنىَو و نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني.
و ًقطض بخقنُت الخنىَو جهىٍن مدفكت اؾدثماعٍت طاث حشنُلت مخنىنت من الابخمان ،ؾىاء من
خُث ألاجل ؤو القؿام ،ؤو الهمُل نفؿه ،نلى ؤن ًهىن مهامل الاعججاؽ بحن ؤجؼائها ننؿُا ؤو مهضوما،
ما ًمنن من اخخىاء الخؿاعة اليي ًمنن جنجضها في ؤخض ؤجؼاء هظه املدفكت ،بالغتذ املخدقق في
ؤجؼاءها ألازغي،من جانب آزغ حشحر نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني ،إلى إبغام نقض ًقض ي بخدمل ؾغف
آزغ ٌؿمى بمشتري املساؾغة لهظه املساؾغ ،في خاى جدقق زؿاعة فهلُت ،مقابل التزام الجنو ( باةو
املساؾغة) بضفو قؿـ زابذ لهظا الؿغف ؾُلت فترة الهقض ،اليي جمخض إلى غاًت وقىم زؿاعة فهلُت
ناجمت نن جسل الهمُل في الىفاء بالتزامه ججاه الجنو.
الكلماث اإلافخاحيت :املساؾغ الابخمانُت ،املساؾغ الجننُت ،جقنُت الخنىَو ،نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني.
جصييف G24:JEL
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Résumé:
Durant la pratique de ses activités, ainsi que d’autres institutions
économiques, les banques sont subies des plusieurs risque. Le risque de
crédit viens au premier lieu par plusieurs raisons, le plus important c’est
qu’elle est lieé à son activité principale qui est caractérisée par donner des
crédits, se qui rendre difficile de les débarrasser définitivement.
Les risques de crédit sont défini comme ceux qui sont entrainés par la
défaillance de la contrepartie (le client) a propos. L’accomplissement de ses
obligations totalement ou partiellement envers la banque, et afin d’atténier
ces risques, les administrateurs des crédits au niveau de la banque essayent
de rechercher des outils qui sont capables pour réaliser cette exigence, il en
compris la technique de diversification et les swaps de défaut.
On signifie par la technique de diversification la création d’un
portefeuille diversifie de crédits à la fois pour le terme, le secteur, ou le
client lui même, a condition que le coefficient de corrélation entre ses
parties soit être inversé ou inexistant, ce qui le rend possible de contenir la
perte dans l’une des parties du portefeuille, à le bénéfice réalisé dans les
autre parties.
D’autre part, les swaps de défaut réfèrent à la conclusion d’un contrat,
selon lui une autre partie appelée acheteuse du risque porte ces risques. En
retenir, la banque (vendeuse du risque) est obligée de payer une prime fixé
à cette partie durant toute la période de cet contrat, qui s’étend jusqu’à la
perte réelle entrainée par la défaillance du client vis-à-vis son
accomplissement de ses devoirs envers la banque.
Les mots clés: risques de crédit, risques bancaire, technique de
diversification, swaps de défaut (CDS) .
Jel Classification Codes: G24.
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 .1مقدمت:
جدض ى الجنىك نلى ازخالف ؤنىانها بإهمُت زاضت في الاقخطاص الىؾني و الضولي نلى خض ؾىاء،
فهييي حهييض بمثابييت الشييغٍان الذُييىي ،الييظي ًدقييق النمييى و الاؾييخقغاع و الخؿييىع ي نشيياؽ اقخطيياصي ،ميين
زالى ما جقضمه من زضماث مالُت و حؿهُالث ابخمانُت و غحرها.
و ل ييإي مؤؾؿ ييت اقخط يياصًت حؿ ييعى الجن ييىك لخهك ييُت عتدُته ييا ،غح يير ؤنه ييا و ف ييي إؾ يياع جدقُقه ييا له ييظا
الهضف ،ججض نفؿها في مجابهت مو ؾلؿلت من املساؾغ ،جؼء لجحر منها ًغججـ بؿجُهت نشياؾها ألاؾاسي ي
املخمث ييل ف ييي م يينذ الابخم ييان .و ه ييى م ييا ًجه ييل املس يياؾغ الابخمانُ ييت جدخ ييل مغل ييؼ الط ييضاعة م يين اهخم ييام لاصاعة
الجننُت ،ؾُما ؤنها ضفت مالضقت لهملها ،ألامغ الظي ًجهل من الطيهب اليخسلظ منهيا ،و هيى ميا ًفيغع
نلييى القييابمحن نلييى إصاعة الابخمييان ،جنثُ ي جهييىصهت للجدييث نيين آلُيياث ميين ييإنها الخسفُ ي

ميين زيياع

الؿلجُت لهظا النىم من املساؾغ ،و جقلُطها إلى ؤصنى مؿخىٍاتها.
و نلى هظا ألاؾاؽ ،انطب اهخمام الجياخثحن و النا يؿحن فيي يؤون املياى ،نليى جؿيىٍغ آلُياث مين
إنها جلجُت مخؿلجاث الجنىك فُما ًخهلق بهظا النىم من املساؾغ ،و قض ؤؾيفغث هيظه الجهيىص نليى ابخهياع
نييضة آلُيياث ،لهلييى ميين ؤهمهييا جقنُييت الخنىَييو و نقييىص مجاصلييت الخهثيير الابخميياني .و نلييى غييىء هييظا ًدجيياصع إلييى
ؤطهاننا ؾغح لا هالُت الغبِؿُت الخالُت:
مــا ا هقصــد ااإلاخــاطر الائخماهيــتأ و دىــم ني مــدة يمتــً لخقىيــت الخىويــع و عقــود مبادلــت الخعثــر
الائخماويأ نن حضهم في الخقليص منها؟
و لإلجابت نلى هاجه لا هالُتً ،خىجب نلُنا لاجابت نلى لا هالُاث الفغنُت الخالُت:
 ما املقطىص باملساؾغ الابخمانُت ،و لُ ًمنن جدضًضها ،و قُاؾها و حؿُحرها؟
 ميياطا نقطييض بخقنُييت الخنىَييو و نقييىص مجاصلييت الخهثيير الابخميياني ،و مييا مييضي مؿيياهمتها فييي جقلييُظ
املساؾغ الابخمانُت بالجنىك؟
و لإلجابييت نلييى هييظه لا ييهالُاث الفغنُييت ةغُييت لش ي

النقيياب نيين لا ييهالُت ألاؾاؾييُت ،قمنييا

بئنضاص هظه الضعاؾت نلى غىء الفغغُاث الخالُت:
 ؤن املساؾغ الابخمانُت هي اخخمالُت حهغع الجنو لخؿابغ جغججـ بالنشاؽ الابخماني الظي ًقىم
به؛
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ًخؿلب جدضًض املساؾغ الابخمانُت قُام الجنو بضعاؾت املت للجضوي الاقخطاصًت للمشغوم

املمىى ،و لهمُله ؾالب الخمىٍل ،لُدؿنى له ةهضها قُاؾها بضقت ،بىغو جىػَو اخخمالي لها ،زت حؿُحرها
باؾخسضام جقنُاث مهُنت ،مالخنىَو و نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني؛


ًقطض بخقنُت الخنىَو ؤن ال ًغلؼ الجنو اؾدثماعاجه في مجاى واخض ،ؤما نقىص مجاصلت الخهثر

الابخماني فخهني الاجفاق الجنو مو ؾغف آزغ لخدمل مسؿغ الخهثر الابخماني ننه في خاى وقىنه ،صون
ألازظ ةهحن الانخجاع مؿإلت الترلحز هظه؛


جلهب جقنُت الخنىَو صوعا لجحرا في جقلُظ املساؾغ الابخمانُت ،من زالى جمنُنها للجنو من

اخخىاء الخؿاعة اليي قض ًخهغع لها في ؤخض مجاالجه الاؾدثماعٍت بالغتذ في املجاالث ؤزغي؛


ججهل نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني ،الجِئت الاؾدثماعٍت آمنت ةشهل جام من املساؾغ الابخمانُت

بالنؿجت للجنو ،ؾاملا هناك ؾغف آزغ مؿخهض لخدملها في خاى وقىنها ،ما ًدفؼه نالوة نلى طلو نلى
جىؾُو مجاالجه الاؾدثماعٍت.
هيظا و تهيضف هيظه الىعقيت الجدثُييت ،إليى الىقيىف نليى مفهييىم املسياؾغ الابخمانُيت ،و آلُيت غييجؿها و
قُاؾها زت حؿُحرها ،مو جدضًض صوع جقنُت الخنىَو و نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني فيي طليو ،ةهيض الىقيىف
ؤوال نلى املقطىص بهل من هاجحن الخقنِخحن.
و بناء نلى هظا قمنا بئنضاص هظا املقياى مين زيالى اؾيخهغاع املسياؾغ الابخمانُيت ،و ميا ًيغججـ بهيا
ميين جىانييب ؤؾاؾييُت ،لنخؿييغق ةهييضها إلييى مييل ميين جقنُييت الخنىَييو و نقييىص مجاصلييت الخهثيير الابخميياني ،و مييضي
مؿاهمتهما في الخقلُظ و الخسفُ

من هظه املساؾغ.

 .2مفاهيم نصاصيت حول اإلاخاطر الائخماهيت
 .1 .2حعريف اإلاخاطر ؤلائخماهيت
حهخبر املساؾغ الابخمانُتمن ألالفاف املغلجت ،خُث جخهىن من ملمخحن :املساؾغة و الابخمان ،و نلى
هظا ألاؾاؽ و خيى ًدؿنى لنا الخىضل إلى مهنى واضح لهاً ،نجغي نلُنا الىقيىف ؤوال ،نليى املقطيىص مين
مل من املساؾغة و الابخمان الجنهي.


فاملساؾغة باملهنى الهام حهغف بإنها"اخخمالُت حهغع املؤؾؿت إلى زؿابغ غحر مخىقهت و غحر

مسؿـ لها و/ؤو جظبظب الهابض املخىقو نلى اؾدثماع مهحن (نجض النغٍت ؤخمض قنضوػ ،2012،ص
.".)13و بالترلحز نلى املجاى الجنهي حهغف املساؾغ الجننُت نلى" ؤنها اخخماى حهغع الجنو إلى زؿابغ غحر
مخىقهت و غحر مسؿـ لها ،و/ؤو جظبظب الهابض املخىقو نلى اؾدثماع مهحن ،ما ًنخج ننه آزاع ؾلجُت لها
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قضعة نلى الخإزحر نلى جدقُق ؤهضاف الجنو املغجىة و جنفُظ إؾتراجُجُخه بنجاح"(مطؿفاي ؾمحرة،
 ،2016-2015ص .)72
ؤما مطؿلح الابخمان الجنهي فُقطض به"الثقت اليي ًىليها الجنو للهمُل ،خُث ًػو جدذ جطغفه مجلغا
مي يين النقي ييىص ؤو ًنفل ييه لفت ييرة مد ييضوصة و مخفي ييق نليهي ييا م يين الؿ ييغفحنً ،لت ييزم املقت ييرع ف ييي نهاًتهي ييا ،بالىفي يياء
بالتزاماجييه ججيياه الجنييو ،و طلييو لقيياء نابييض مهييحنً ،دطييل نلُييه الجنييو ميين الهمُييلً ،خمثييل فييي الفىابييض و
الهمىالث و املطاعٍ "(زػغاوي نهُمت ،ص .)10
و بانخجاع الابخمان املقطىص هنا هى مىغىم املساؾغة الجننُت اليي ؾجق و ؤ غنا إليهاً ،منن حهغٍ

هظا

النىم من املساؾغ بإنها:
 جلو مساؾغ اليي جنشإ نن جغاجو املغلؼ الابخماني للهمُل ،و ال ًقطض بالتراجو الخسل

نن الضفو،

و إنما هى مؤ غ ؤو صلُل ػٍاصة اخخماى نضم الضفو(مطؿفاي ؾمحرة ،مغجو ؾجق طلغه ،ص .)74


جلييو الخؿييابغ املالُييت املدخملييت ،الناججييت نيين نييضم قُييام الهمُييل بالىفيياء بالتزاماجييه ججيياه الجنييو فييي

الىق ييذ املدي ييضص ،مم ييا ًي ييؤزغ ؾ ييلجا نلي ييى إً ي يغاصاث الجن ييو و عؤؾي ييماله ،و حهخب يير القي ييغوع ؤه ييت مطي ييضع لهي ييظه
املساؾغ(زػغاوي نهُمت ،مغجو ؾجق طلغه ،ص.)14
 .2 .2خصائص اإلاخاطر ؤلائخماهيت ونصباب:
.1.2.2خصــائص مخــاطر الائخمــان:جمخيياػ مسيياؾغ الابخمانُييت بالهضًييض ميين الخطييابظً ،منيين جلخُطييها فييي
النقاؽ الخالُت(لماى عػٍق ،فغٍض مىعجل ،2007 ،ص ص: )4-3
 املساؾغ الابخمانُت هي نىم من ؤنىام املساؾغ و اليي جغلؼ نلى علني الخؿاعة و املؿخقجل؛


ال جقخطغ املساؾغ الابخمانُت نلى نىم مهحن من القغوع ،بل ؤن جمُهها ًمنن ؤن حشهل

زؿغ بالنؿجت للجنو و لنن بضعجاث مخفاوجت ،لما ؤنها ال جخهلق فقـ ةهملُت جقضًت القغوع فدؿب،
بل حؿخمغ خيى انتهاء نملُت الخدطُل الهامل للمجلغ املخفق نلُه؛


ًمنن ؤن جنشإ املساؾغ الابخمانُت نن زلل في الهملُت الابخمانُت ةهض انجاػ نقضها ،ؾىاء

مان في املجلغ الابخماني (القغع+الفىابض) ؤو في جىقُخاث الؿضاص؛


املساؾغ الابخمانُت هي زؿاعة مدخملت ًخػغع من جغائها املقغع ،و ال ًىاجهها املقترع و

لظلو فهي جطِب مل شخظ ًمنذ قغغا ؾىاءا مان بنها ،ؤو مؤؾؿت مالُت ،ؤو منشإة ؤنماى جحُو
جل؛
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إن الؿحب الغبِس ي وعاء املساؾغ الابخمانُت ،هى املقترع ةؿحب نضم اؾخؿانخه ؤو نضم

التزامه ؤو نضم قُامه بغص ؤضل القغع وفىابضه؛


ال ًسخل

وجىص املساؾغ الابخمانُت فُما إطا مان املقترع شخطا خهىمُا ؤو ال ،إط ؤن

القغوع املمنىخت ملنشأث الضولت جخػمن هي ألازغي مساؾغ ابخمانُت ،نلى الغغت من إ اعة الجهؼ إلى
ؤن مساؾغ القغوع املىجهت للذهىمت مهضومت ،مىن ؤن الذهىمت ال ًمنن ؤن جمخنو نن ؾضاص القغع.
.2.2.2نصباب مخاطر الائخمان:
هناك الهضًض من ألاؾجاب اليي جيؤصي إليى نشيىء مسياؾغ الابخميان ،جيؼء منهيا ًخهليق بالجنيو ،و آزيغ ًخهليق
بالهمُل ،و ؤؾجاب ؤزغي(مطؿفاوي ؾمحرة ،ص :)75
 نصباب مً جاهب البىك:من الهىامل اليي جدؿحب في هظه املساؾغ و اليي جخهلق بالجنو ما ًلي:
 قطىع الضعاؾاث اليي قام بها الجنو في منذ الابخمان؛
 املجالغت في جقضًغ الػماناث املخهلقت بالقغع ،و املقضمت من ؾغف الهمُل؛
 جمنحن الهمُل من اؾخسضام القغع قجل الانتهاء من لاجغاءاث الغؾمُت املخهلقت بالقغع؛
 نييضم مخاةهييت الجنييو وجييه اؾييخسضام القييغع ميين ؾييغف الهمُييل ،إط ًمنيين لهييظا ألازحيير ؤن ٌؿييخسضمه
في غحر الغغع الظي منذ من ؤجله؛
 نييضم إصعاا الجنييو لشييغؽ مشيياعلت الهمُييل فييي الخمىٍييل ميين مييىاعصه الخاضييت فييي نقييض القييغع ،بدُييث
ًخدمل جؼء من املساؾغ؛
و هناك من ًػُ

(مدمض صاوص نثمان ،مدمض صاوص نثمان ،ص :)17

 الترلؼاث الابخمانُت بإن ًقىم الجنو باإلقغاع في مناؾق و قؿاناث مدضصة...الخ؛
 نقظ نملُاث جنىَو املدفكت الابخمانُت؛
 الخىؾو الابخماني للجنو ،ؤو بمهنى آزغ نميى مدفكخيه الابخمانُيت ةشيهل لجحير ،مميا ًجهليه ؤلثير نغغيت
للمساؾغ.
 نصباب جخعلق االعميل:
 اؾخسضام القغع في غحر الغغع املمنىح جله؛
 جقضًت بُاناث و مهلىماث غحر صذُدت للجنو؛
 نضم امخالك املهغفت الفنُت و الخبرة الهافُت ،في إصاعة املشغوم مدل الخمىٍل؛
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 شخطُت الهمُل و ؤزالقه و وغهه الاجخماعي.
 نصباب نخرة:
 الهىاعر الؿجُهُت؛
 انسفيياع مهييضى النمييى ؤو خييضور لؿيياص اقخطيياصي ،زاضييت إطا مييان الهمُييل ٌهخمييض الجُييو
جل؛
 جييضزل الضولييت نيين ؾغٍييق مجا ييغ ؤو غحيير مجا ييغ ةشييهل ًييؤزغ نلييى نشيياؽ الهمُييل و ًدييض ميين
إعاصجه.
 .3.2نهواع اإلاخاطر الائخماهيت:
جسخلي ي

املس يياؾغ الابخمانُ ييت ب ييازخالف الىجه ييت الي ييي ننك ييغ منه ييا إليه ييا ،و نمىم ييا ًمننن ييا ؤن ن ييظلغ ألان ييىام

ألاؾاؾُت الخالُت (نلي نجض هللا ؤخمض اهحن ،ص ص : )14-13
.1.3.2اإلاخـاطر اإلاهىيـت ( اإلاخـاطر اإلابضـوةت )  :وهيي جترجييب نليى الهملُيت الابخمانُيت وجيؤزغ فيي الجنيو الييظي
ًمندها ومنها :
 مخاطر العميل وجخمثل في آلاحي :
 مخــاطر الخوقــف عــً الضــداد :و هييي ؤؾييىؤ ؤنييىام املسيياؾغ خُييث ًترجييب نليهييا نييضم ؾييضاص الابخمييان
وفىابضه.
 مخاطر ججميد الائخمان :و هي حهني جدقق نملُت ابخمانُت عصًئت ،مما ًنخج ننها نضم ؾضاص الهمُل
لالبخمان املمنىح له لفترة ؤؾىى .
 مخــاطر الخب :ـ  :وجخمثييل فييي تهيياون القييابمحن نلييى الهملُييت الابخمانُييت فييي صعاؾييت مييل نملُييت ابخمانُييت
بضقت ؾىاء في مغخلت املنذ ؤو املهالجت ؤو املخاةهت ،ؤو التهاون في الذطىى نليى الػيماناث الذقُقُيت الييي
جؤمن مغلؼ الجنو ؤو ندُجت لخضني مؿخىي الخبرة لضي القابمحن نلى منذ الابخمان .
 مخـ ــاطر الي ـ ــاط :وه ييي املس يياؾغ املغججؿ ييت بدؿ ييب ؾجُه ييت النش يياؽ املم ييىى ؾ ييىاء م ييان ػعانُ ييا ؤم
ضنانُا ؤو ججاعٍا ؤو زضمُا .


مخـ ــاطر هوعيـ ــت العمليـ ــت الائخماهيـ ــت :وهي ييي املسي يياؾغ املخهلقي ييت بنىنُي ييت الابخمي ييان ( قي ييغوع –

خؿاباث جاعٍت مضًنت – زطت لمجُاالث  ،زؿاباث غمان  ،إنخماصاث مؿدنضًه ) .
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 مخــاطر جتىولوجيــت  :وهييي املسيياؾغ املغججؿييت بييالخؿىعاث الخقنُييت وقهييىع ازترانيياث جضًييضة وخييضور
نملُاث غش من زاللها.
 مخــاطر الضــو :و هييي املسيياؾغ املخهلقييت بمجيياالث الؿييىق ماملنافؿييت ،الغمييىص و الخ ييخت ،حغحيراث فييي
اججاهاث املؿتهلنحن.
 مخاطر الضرقت و الاخخالش و الخواطؤ
.2.3.2مخاطر الضياصت الائخماهيت  :و هيي املسياؾغ الييي جخهليق بؿجُهيت الؿُاؾيت الابخمانُيت الييي ًنخ جهيا
الجنو ،ؾىاء مانذ جىؾهُت ؤو اننما ُت،و لظلو ميضي جىافيق هيظه الؿُاؾيت ميو الؿُاؾيت الاقخطياصًت
الهامت للجلض .
.3.3.2مخـ ــاطر اللـ ــرو العامـ ــت  :وهي ييي املسي يياؾغ الناجمي ييت ني يين الكي ييغوف الاقخطي يياصًت ؤو الؿُاؾي ييُت ؤو
الاجخمانُت .
 .4.2خطواث جبديد اإلاخاطر الائخماهيت و مؤشراث قياصها و آليت حضي:رها:
إن جدضًض املساؾغ الابخمانُت بضقت ووغو مؤ غاث و بُاناث حؿانض نلى قُاؾها من ألامىع
الهامت جضا لدؿُحرها ،وجدضًض ؤؾالُب الخسفُ منها و جقلُطها إلى ؤصنى مؿخىٍاتها.
.1.4.2خط ــواث جبدي ــد اإلاخ ــاطر الائخماهي ــت:جم ييغ نملُ ييت جدضً ييض املس يياؾغ الابخمانُ ييت بم ييغخلخحن (منط ييىع
مناى ،2009 ،ص :)4
 قبل مىح الائخمان:
 الخإلييض ميين لفاًييت املقىميياث الابخمانُييت للهمييالء للخإلييض ميين جييضاعتهت الابخمانُييت و اليييي جقيياؽ بمهيياًحر
مهُني ييت منهي ييا  " 5CSشخطي ييُت املق ي ييغع ،املقي ييضعة نل ي ييى الؿي ييضاص ،مالءج ي ييه املالُي ييت ،الػ ي ييماناث و الك ي ييغوف
املدُؿت"(مدمض صاوص نثمان ،مغجو ؾجق طلغه ،ص ص :)46-44
 شخصيت اإلاقترض :Characterحشهل شخطُت املقترع الغلحزة ألاؾاؾُت ألاولى في ؤي قغاع ابخماني،
و هييي املؿييإلت ألالثيير جييإزحرا فييي املسيياؾغ اليييي جخهييغع لهييا الجنييىك ،و شخطييُت املقتييرع هييي مجمىنييت ميين
الطفاث و الؿلىلُاث الىاجب جىافغهيا فيي املقتيرع ،منهيا نليى ؾيحُل املثاى(الؿيمهت ،الطيضق ،ألامانيت و
الجزاهييت) ،اليييي إطا جييىافغث فييي شييخظ مييا ججهلييه مؿييؤوال نيين حؿييضًض التزاماجييه فييي جييىاعٍش الاؾييخدقاق ،و
جقليل ميين مسياؾغ الابخمييان.و نياصة لخقُييُت شخطيُت الهمُييلٌ ،هخميض الجنييو نليى مييا ًجمهيه ميين مهلىميياث
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من مطاصع صازلُت و زاعجُت ،و اليي من زاللها ًمننه جدضًض نىنُت و زطيابظ و ميضي لفياءة لاصاعة،
اليي ؾدؿخسضم الابخمان املمنىح من قجله.
 القدرة علم الضداد ٌ:Capacityهخبر مهُاع القضعة نلى الؿضاص ،ؤخض ؤهت املهاًحر اليي جيؤزغ فيي مقيضاع
املساؾغ اليي جخهغع لها إصاعة الابخمان ،فالقضعة نلى الؿضاص جدضص مقضعة الهمُل نلى جدقُق الهابيض،
و الخييضفقاث النقضًييت املالبمييت اليييي جمننييه ميين ؾييضاص ؤضييل املجلييغ إغييافت إلييى الفىابييض ،هييظا و جدييضص هييظه
القضعة خؿب نضة صعاؾاث بثالزت اججاهاث:
 الاججاه ألاول:جدضص القضعة خؿب هظا الاججاه من زالى شخطُت املقترع ،و هي بظلو حهنيي ؤهلُيت
الشخظ نلى الاقتراع؛
 الاججاه الثاوي:خؿب هظا الاججاه جفؿغ بالقابلُت لاصاعٍيت للمقتيرع ،فيي ؤن ًهيىن قياصعا نليى مجا يغة
ؤنماله ،و إصاعتها إصاعة خؿنت و ؾلُمت ،جػمن للجنو ؾالمت إصاعة ؤمىاله املقضمت له في ضىعة قغوع؛
 الاججــاه الثالـ ً :غلييؼ هييظا الاججيياه نلييى ألامييىع املالُييت فييي جدضًييض القييضعة ،خُييث ًنطييب جغلحييزهت خييىى
قيضعة ؾاليب الابخميان نلييى إًجياص نىابيض و جييضفقاث نقضًيت مخىقهيت مافُيت ،لػييمان مساؾغجيه و حؿيضًض مييا
نلُه من التزاماث مؿخدقت نلى الجنو.
 رنش اإلاال ٌ:Capitalهخبير عؤؽ املياى زيـ اليضفام ألاوى المخطياص ؤي زؿياعة قيض جلذيق بياملقترع ،و
ميين وجهييت نكييغ الجنييىك ،عؤؽ امليياى هييى ضييمام ألامييان ؤو الػييمان املقييضم ميين قجييل املقتييرع ،و املخيياح فييي
ؤؾييىؤ الكييغوف للييضابنحن لؿييضاص مسخل ي

التزاميياتهت ،و ًقطييض بيغؤؽ امليياى مقييضاع مييا ًملنييه املقتييرع ميين

زييغوة ،ؤي مييا ًملنييه ميين ؤضييىى منقىلييت و غحيير منقىلييت ،مؿغوخييا منهييا املؿلىتيياث اليييي بظمخييه ،و ملمييا مييان
عؤؽ امليياى لجحيير ملمييا ػاصث ؾمإنِنييت الجنييو .فغؤؾييماى املقتييرع ًمثييل قىجييه املالُييت ،و هييى فييي نفييـ الىقييذ
غمان إغافي إلصاعة الابخمان ،ننضما ٌعجؼ املقترع نن ؾضاص التزاماجه.
 الضـمان  :Collacteralحهخبير الػيماناث زيـ اليضفام الثياني ،و امللجيإ ألازحير فيي خاليت ضجيؼ املقتيرع
نن الؿضاص ،و من زاللها ٌؿخؿُو الجنو جدطُل خقىقه ،خُث ملما ػاص اخخماى الخؿغ الظي ًديُـ
بالهملُت الابخمانُت ،ملما مانذ الػماناث املؿلىتت حشهل خماًت لذقىق الجنو.
 اللرو ً :Conditionجب نلى الجاخث الابخماني ،ؤن ًضعؽ مضي جإزحر الكغوف الهامت و الخاضت
املدُؿت بالهمُل ؾالب الابخمان نلى النشاؽ ؤو املشغوم املؿلىب جمىٍله.

76

« مجلت اإلاقريسي للدراصاث الاقخصاديت واإلااليت ،املجلض  ، 2الهضص  ، 1جىان  » 2018ص ص67-46:

زميت زييب (اإلاخ ـ ــاطر الائخماهي ـ ـ ــت و دور جقىي ـ ـ ـ ــت الخىويع و عقود مبادلت الخعثر الائخماوي في الخخفيف منها)

و ًقطييض بييالكغوف الهامييت هنييا ،املنييار الاقخطيياصي الهييام فييي املجخمييو ،و لييظلو لاؾيياع الدشييغَعي و
القيانىني اليظي حهميل املنشيإة فيي إؾياعه ،زاضييت ميا ًخهليق بالدشيغَهاث النقضًيت و الجمغلُيت و الدشييغَهاث
الخاض ييت بدنك ييُت ؤنش ييؿت الخج يياعة الخاعجُ ييت ،اؾ ييتراصا و جط ييضًغا ،خُ ييث ج ييؤزغ ه ييظه الك ييغوف نام ييت ف ييي
مسخل قؿاناث النشاؽ الاقخطاصي.
ؤم ييا الك ييغوف الخاض ييت فه ييي ج ييغججـ بالنش يياؽ الخ يياص ال ييظي ًماعؾ ييه الهمُ ييل ،مث ييل الذط ييت الؿ ييىقُت
ملنخج ياث املش ييغوم ؤو زضماج ييه الي ييي ًق ييضمها ،ييهل املنافؿ ييت ،صوعة خُ يياة املن ييخج ؤو الخضم ييت الي ييي ًق ييضمها
الهمُل ،و مىقو املشغوم من صوعة خُاجه...الخ(إًمان ؤنجغو ،2007-2006 ،ص .)38
 صعاؾت نشاؽ الهمُل و ؾالمت الجضوي و إمهانُت الؿضاص ،و اؾخنماى ؤوعاق الدؿهُل الابخماني؛
 الخهغف نلى املغلؼ الابخماني املطغفي للهمُل ،من الجنو املغلؼي و الجنو الخجاعي؛
 جدضًض مضي املساؾغة ،نىنها و لُفُت ججنبها.
 بعد مىح الائخمان:
 املخاةه ييت و الخدلُ ييل ال ييضوعي ،م يين اؾ ييخهالماث ،جدل ييُالث مالُ ييت ،ػٍ يياعاث مُضانُ ييت و مخاةه ييت
نشاؽ الهمُل؛
 قُاؽ و جدلُل املساؾغ الؿابق اخخمالها مو الخنفُظ؛


مخاةهت غيماناث املشيغوم و اؾيخمغاعها و زؿيىاث الخنفُيظ وفيق البيرامج املديضصة مالُيا

و واقهُا؛
 لمي ييا ًنجغي ييي في ييي هي ييظه املغخلي ييت القُي ييام بخدلي ييُالث صوعٍي ييت ،ملخاةهي ييت خي يياالث الهمي ييالء بخدلُي ييل
مغالييؼهت املالُييت ،إنييضاص جقيياعٍغ ملخاةهييت مدييافكهت الابخمانُييت و ػٍيياعة املسخطييحن ،لخدضًييض مييضي
قضعتهت نلى الؿضاص.
.2.4.2مؤشراث قياش اإلاخاطر الائخماهيت:
جخىقي ي

مؿ ييإلت قُ يياؽ املس يياؾغ الابخمانُ ييت نل ييى ج ييىفحر ،الهضً ييض م يين الجُان يياث الي ييي جخهل ييق بدجىٍ ييب

املدفكييت وفييق قؿانيياث النشيياؽ الاقخطيياصي ،و بُانيياث نيين جىػَييو املدفكييت ،إغييافت إلييى مؤ يغاث
ج ييىصة ألاض ييىى وفق ييا لنك ييام لان ييظاع املجن ييغ(منط ييىع من يياى ،مغج ييو ؾ ييجق طل ييغه ،ص  ،)4و نل ييى ه ييظا
ألاؾيياؽ ًمنيين خطييغ ؤهييت مؤ يغاث املهخمييضة لقُيياؽ املسيياؾغ الابخمانُييت فُميياًلي (مهيياعفي فغٍييضة،
مفخاح ضالح ،2007 ،ص ص :)8-7
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 بُاناث نن جىػَو مدفكت القغوع نلى قؿاناث النشاؽ الاقخطاصي بطىعة عثو ؾنىٍت .
 بُانيياث نيين جىػَييو املدفكييت إلييى حؿييهُالث بػييمان نُنييي مييو جدضًييض قُمييت الػييمان ننييض آزييغ جقُ ييُت
بطىعة عثو ؾنىٍت ،وحؿهُالث بضون غمان نُني؛
 مؤ غاث جىصة ألاضىى املهخمضة صازل الجنو وفق نكام لانظاع الظي ًخت اخدؿابه بطفت هغٍت ،و
اليي ًمنن جدضًضها في النقاؽ الخالُت :


نؿجت املدفكت الابخمانُت إلى إجمالي الىصاةو ؛



جىػَو املدفكت نلى قؿاناث النشاؽ الاقخطاصي ؛



نؿجت القغوع الغحر املػمىنت إلى إجمالي املدفكت ؛



بُاناث نن الترلؼاث اليي جطل إلى  % 25فإلثر من قانضة عؤؾيماى الجنيو ؾيىاء مانيذ فيي ضيىعة

جىقُف يياث الجن ييو لي ييضي الهمُ ييل؛ نل ييى ي ييهل ؤؾ ييهت عؤؾي ييماى وحؿ ييهُالث ابخمانُ ييت ،ؤو في ييي ض ييىع جمىٍي ييل
مسخلفت؛


بُانيياث إجمالُييت نيين الترليؼاث اليييي جؼٍييض  % 10ميين القانييضة الغؤؾييمالُت للجنييو (مييو جدضًييض خييض

ؤقص ى)؛


نؿ ييجت املسطط يياث إل ييى إجم ييالي الدؿ ييهُالث الغح يير املنخكم ييت ،املخمثل ييت ف ييي الق ييغوع و الدؿ ييهُالث

املؿخدقت؛


نؿجت الدؿهُالث الغحر املنخكمت  /إجمالي املدفكت الابخمانُت؛



نؿجت مسططاث الضًىن املشهىك في جدطُلها  /إجمالي املدفكت الابخمانُت؛



نؿجت الهابض املخىقو نلى إجمالي القغوع؛



إجمالي ضافي الهابض نلى إجمالي القغوع.

 بُانيياث نيين مييضي جىافييق الػييماناث القابمييت مييو الدؿييهُالث املمنىخييت لخدضًييض مقييضاع املسططيياث ،و
ًخت اخدؿابها بقؿمت القُمت الذالُت للػماناث نلى إجمالي الدؿهُالث املمنىخت؛
 جقاعٍغ نن ةهؼ الذاالث الابخمانُت اليي حؿخلؼم جدضًيض وغيهُتها لػيمان انخكيام ؾيضاصها ،و جدضًيض
ؤؾجاب حهثر الضًىن الغحر املنخكمت.
.3.4.2آليــت حضــي:ر مخــاطر الائخمــان :حهخمييض الجنييىك فييي حؿييُحر املسيياؾغ الابخمانُييت املدخملييت الذييضور ،نلييى
جقُُت حجت املساؾغ الناجميت مين قيغاع مينذ الابخميان مين زيالى الاؾيخهالم املطيغفي ،و ليظلو الترلحيز نليى
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ألاؾييلىب الىقيياةي ميين ؾييغف إصاعة الابخمييان لخجنييب خييضور املسيياؾغ ،ؤو نلييى ألاؾييلىب الهال ييي فييي خالييت
خ ييضور مس يياؾغ ؤً يين ًخؿل ييب مىاجه ييت آزاعه ييا الؿ ييلجُت نل ييى ؤصاء الجن ييو(نف ييـ املغج ييو الؿ ييابق ،ص  )10و
ًمنن جلخُظ هظا في النقاؽ الخالُت :
جقي ــيم اإلاخ ــاطرة  :ف ييي ه ييظه املغخل ييت ً ييخت الخقُ ييُت ال ييضقُق لق ييضعة الهمُ ييل الابخمانُ ييت ،م يين ز ييالى صعاؾ ييت
نناضييغ جدضًييض املس يياؾغة بمغانيياة املجيياصا الخالُ ييت(نلييي نج ييض هللا ؤخمييض يياهحن ،مغج ييو ؾييجق طل ييغه ،ص
:)14
 إجغاء صعاؾيت نمُقيت للمغليؼ امليالي للهمُيل ونخيابج ؤنماليه والغيغع املمنيىح مين ؤجليه القيغع وؾغٍقيت
وؤؾلىب الؿضاص؛
 املىاءمييت بييحن إجمييالي الدؿييهُالث املطييغح بهييا للهمُييل وتييحن حجييت مييىاعصه املالُييت املؿييدثمغة فييي النشيياؽ
ونىنُت طلو النشاؽ ؛
 اؾدُفاء الاؾخهالماث الالػمت نن الهمُل من زالى الجنو املغلؼي والؿيىق والنشياؽ اليظي ٌهميل فيي
إؾيياعه بانخجيياع ؤن املهلىميياث اليييي ًييخت الذطييىى نليهييا جهييىن نلييى صعجييت لجحييرة ميين ألاهمُييت للىقييىف نلييى
مساؾغ الابخمان.


ألاصــلوب الوقــا ي  :جييل الىقاًييت ميين مسيياؾغ الخهثيير قجييل خضوزييه ،جلجييإ إصاعة الابخمييان إلييى مخاةهييت

الابخمان املمنىح لخجنب املساؾغ الناجمت ننه وطلو بالترلحز نلى الهناضغ الخالُت (مهاعفي فغٍضة ،مفخاح
ضالح ،مغجو ؾجق طلغه ،ص ص :)12-11


طلــب الضــماهاث اإلاالئمــت  :جفاصًييا للمسيياؾغ املدخملييت جلجييإ إصاعة الابخمييان إلييى جقييىٍت قُمييت القييغع

ونلييى ؤؾاؾييه ؤو مييا ًؼٍييض ننييه ًييخت جدضًييض الػييمان املناؾييب ،وحهييض ميين ؤهييت وؤنجييو لاج يغاءاث الىقابُييت
ملىاجه ييت زؿ ييغ ن ييضم الؿ ييضاص النال ي ن يين الهمُ ييل خُ ييث ٌؿ ييمذ ه ييظا لاج يغاء بخه ييىٍؼ الجن ييو واؾ ييخهاصة
الخمىٍل املقضم .وناصة ما ًغلؼ الجنو نلى نىنحن من الػماناث :
 الضماهاث الشخصيت :هي حههض و التزام شخصي ي مين ؾيغف املقتيرعً ،نفيل ؾيضاص قُميت القيغع
و الفىابض ،و بظلو فهي حهبر نن ألامان في حغؿُت القغع وجػت :


التفــا ث  :النفالييت هييي نقييض ًخنفييل بمقخػيياه ،شييخظ ٌؿييمى النفُييل و ًخههييض للييضابن ب يإن ًفييي

بهظا الالتزام إطا لت ًفي به الضابن نفؿه .
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الضمان الاحخياطي  :هى التزام منخىب من ؾغف شخظ مهحنً ،خههض بمىججه نلى حؿضًض مجلغ

وعقييت ججاعٍييت ؤو جييؼء منييه فييي خالييت نييضم قييضعة ؤخييض املييىقهحن نلييى الدؿييضًض ،وألاوعاق اليييي ًجييغي نليهييا
هظا النىم هي الؿفخجت ،الؿنض ،والشُهاث .


جـ ـ م:ن الاعخم ــاد  :ه ييى ييهل م يين ؤ ييهاى الػ ييماناث الشخط ييُت ،و بمىجج ييه ً ييخت جدىٍ ييل مس يياؾغ

الييضًىن املخهثييرة ميين الجنييو إلييى ييغماث الخييإمحن ،مقابييل ؤقؿيياؽ ًييضفهها الجنييو فييي بضاًييت الخهاقييض لشييغلت
الخإمحن ،و ننض حهثر الهمُيل نين ؾيضاص القؿيـ الثاليث ًؿاليب الجنيو يغماث الخيإمحن ،بدؿيضًض ؤقؿياؽ
القغع اليي لت حؿضص نُابت نن الهمُل ،ةهضها جخىلى غلت الخإمحن بمخاةهت و مالخقت الهمُل الظي ليت
ٌؿ ييضص ةش يييى الؿ ييغق املناؾ ييجت ،ؾ ييىاء الىصً ييت ؤو القانىنُ ييت(ؤؾ ييامت نؼم ييي ؾ ييالم ،ييقحري ن ييىعي مىسي ي ى،
 ،2007ص.)72
 الضماهاث الحقيقيت  :جغجنؼ هظه الػماناث ،نلى الش يء املقضم مىغىم الػمان ،من ؾلو و
الخجهحزاث والهقاعاث ،وجقضم هظه الػماناث نلى ؾحُل الغهن ،ولِـ نليى ؾيحُل جدىٍيل امللنُيت وطليو
لػييمان اؾييترصاص القييغع ،وجإزييظ ييهل الييغهن الهقيياعي ،الييغهن الذُيياػي ،الامخُيياػ .ونمىمييا ًخهييحن نلييى
الجنو ننض جدضًض الػمان ؤن ًإزظ في الانخجاع :
 ؤال جهىن قُمت الػمان طاث جقلب لجحر زالى فترة الابخمان ؛
 لفاًت الػماناث لخغؿُت القغع مو الفىابض والهمىالث ألازغي .
و هناك من ًػُ

الشغوؽ الخالُت:

 القابلُت للخطغف ؛
 القابلُت للنقل والخسؼٍن ؛
 ؤن جهىن ملنُت ألاضل للمقترع و ال جىجض نلُه التزاماث لآلزغٍن .
الحـ ــد مـ ــً التركـ ــس الائخمـ ــاوي ً :قطي ييض بي ييالترلؼ الابخمي يياني ،جىجُ ييه الابخمي ييان إلي ييى نمُ ييل واخي ييض نك ي يغا
ل ييخامت مغل ييؼه ،و الامخن ييام ن يين جقضًم ييه لهم ييالء آز ييغٍن ،و ه ييى م ييا ٌش ييهل مس يياؾغ ًخه ييحن الذ ييض و
الخقلُل منها ،و من لاجغاءاث املخسظة في هظا املجاى ما ًلي :
 الخىويـ ــع :و نقطي ييض بي ييه ؤن جدؿي ييت املدفكي ييت الابخمانُي ييت بضعجي ييت لجحي ييرة مي يين الخنىَي ييو وني ييضم جغلي ييؼ
الابخم ييان ف ييي قؿان يياث مهُن ييت ؤو ل ييضي نم ييالء مهُن ييحن و ًمن يين جؿجُ ييق ه ييظا الخنىَ ييو م يين ز ييالى وغ ييو خ ييض
ؤقصي ي ى لالبخم ييان له ييل نش يياؽ ؤو نمُ ييل ،و ال ييضزىى ف ييي ؤؾ ييىاق مط ييغفُت جضً ييضة (نل ييي نج ييض هللا ؤخم ييض
7:
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اهحن ،مغجو ؾجق طلغه ،ص  .)15و في هظا الطضص جفغع ةهيؼ اليضوى خيضوصا للدؿيهُالث الابخمانُيت
للهمُييل الىاخييض ،جت يراوح مييا بييحن  %25 - %10ميين عؤؽ امليياى املىغييىم ،إلييى جانييب الاهخمييام باملخاةهييت ي
جغلؼ في املساؾغ الابخمانُت ،ي نشاؽ اقخطاصي ؤو منؿقت جغغافُت ،مو املخاةهت الضوعٍت ؛
 ؾلب الػماناث ننض جقضًغ حجت املساؾغ ،هي من ألامىع ألاؾاؾُت ،ن الػماناث الذقُقُيت
ال ًخت الخىضل إليها إال ةهض جدطُل جلو القُمت.
و هناك من ًػُ (مدمض صاوص نثمان ،مغجو ؾجق طلغه ،ص :)71
 الخىجه ندى ػٍاصة عؤؽ املاى املدخفل به للخهىٍؼ نن املؿخىٍاث الهالُت من املساؾغ؛
 الخىجه ندى املشاعلت في القغوع؛
 الخىجه ندى جىعٍق ؤو حؿنُض القغوع؛
 الخىجه ندى اؾخسضام املشخقاث الابخمانُت.
.5.2معالج ــت الح ــا ث اإلاخعث ــرة :ندُج ييت الهملُ ييت الابخمانُ ييت الي ييي ًق ييىم به ييا الجن ييو جكه ييغ ةه ييؼ الذ يياالث
املخهثرة اليي حهيىص ةشيهل ؾجُعيي إليى وجيىص قطيىع فيي جؿجُيق ةهيؼ ؤؾيالُب الؿيُؿغة نليى املسياؾغ ،وفيي
هييظه الذالييت ًخىجييب نلييى الجنييو ؤن ًخسييظ لاج يغاءاث الالػمييت لخقلُييل الخؿييابغ املدخملييت ميين زييالى (نلييي
نجض هللا ؤخمض اهحن ،مغجو ؾجق طلغه ،ص:)16
 الؿحر في لاجغاءاث الغؾمُت املنطىص نليها في نقض منذ الخمىٍل لخطفُت القغع؛
 نمل جغجِجاث الؾترصاص جؼء من القغع؛
 نمل جغجِجاث إلناصة جضولت القغع؛
 إنؿيياء ج ييؼء ميين ألام ييىاى للمقتييرع للخغل ييب نل ييى ؤػمخييه الذالُ ييت والناججييت ن يين ؤؾييجاب زاعج ييت ن يين
إعاصجه.
 .3جقىيت الخىويع و عقود مبادلت الخعثر الائخماوي و دورهما في الخقليل مً اإلاخاطر الائخماهيت
.1.3دور جقىي ــت الخىوي ــع ف ــي الخخفي ــف م ــً اإلاخ ــاطر الائخماهي ــت :جمث ييل جقنُ يت الخنىَ ييو ،إخ ييضي ؤه ييت
ألاؾييالُب املؿييانضة فييي الخسفُ ي

ميين خييضة الخهييغع للمسيياؾغ املغافقييت لالؾييدثماعاث ؤًييا مييان نىنهييا،

طلييو نهييا جػييمن نييضم حهييغع مييل ألاج يؼاء فييي وقييذ واخييض ملؿييحب الخؿييغ ،لمييا ؤنهييا جدقييق اندشيياعا
جُضا نلى املؿخىي املالي و الجغغافي.
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.2.3مفهــوت جىويــع اإلابفلــت الائخماهيــت:جقييىم جقنُييت الخنىَييو بىجييه نييام نلييى فنييغة ؤؾاؾييُت ،مفاصهييا ؤنييه
ملم ييا ػاص جن ييىم الاؾ ييدثماعاث الي ييي جخػ ييمنها املدفك ييت الاؾ ييدثماعٍت ،انسفػ ييذ املس يياؾغة الي ييي ًخه ييغع له ييا
ناب ييضها .و ًخىق ي

الخنىَ ييو عٍاغ ييُا نل ييى صعج ييت الاعجج يياؽ ب ييحن نىاب ييض الاؾ ييدثماعاث ،خُ ييث ًخدق ييق الخن ييىم

بطىعة مثلى مو انسفاع مهامل الاعججاؽ بحن نىابض ألاضىى املهىنت للمدفكت الاؾدثماعٍت.
و نمىم ييا ًنم يين حهغٍي ي

ه ييظه الخقنُ ييت بإنها"إؾ ييتراجُجُت اؾ ييدثماعٍت حش ييمل نل ييى ي يغاء ن ييضص م يين

ؤصواث الاؾدثماع ،اليي لضيها اعججاؽ غهُ

مو ةهػها اليجهؼ ،بميا ًدقيق هيضف الخسفيُؼ للمسياؾغة

الهلُت للمدفكت صون الخ ذُت بالهابض".
و في املجاى الجنهي حهغف جقنُت الخنىَو بإنها"قغاع الجنو الخاص بدشينُلت ؤو جىلُفيت الاؾيدثماعاث
الي ييي جخه ييىن منه ييا مدفكخ ييه الابخمانُ ييت ،خُ ييث م يين ييإن الدش يينُل الجُ ييض جسف ييُؼ صعج ييت املس يياؾغ الي ييي
ًخهغع لها نابض املدفكت ،صون ؤن ًترجب نلى طلو جإزحر ننس ي نلى حجت الهابض"( عفُق مؼاهضًت ،ص
ص .)53-52
و ًإزظ الخنىَو ضىعا نضة منها (آفحن فابق ،2015 ،ص :)65
 الخنىَو خؿب القؿاناث املمىلت؛
 الخنىَو خؿب النشاؽ الاقخطاصي؛
 الخنىَو خؿب الغغع من الاؾدثماع؛
 الخنىَو خؿب نىم الػمان؛
 الخنىَو خؿب جىاعٍش الاؾخدقاق.
.3.3صياصت الخىويع و دورها في جخفيف اإلاخاطر الائخماهيت:
الخنىَو بمهناه الحؿيُـ هيى جؿجُيق نلميي للمثيل القابيل " ال جػيو ميل ميا جمليو مين بيُؼ فيي ؾيلت
واخ ييضة " (مه يياعفي فغٍ ييضة ،مفخ يياح ض ييالح ،مغج ييو ؾ ييجق طل ييغه ،ص  ،)15و مف يياص طل ييو ؤن ييه ملم ييا ػاص جنىَ ييو
الاؾييدثماعاث اليييي جخهييىن منهييا املدفكييت ،انسفػييذ املسيياؾغ اليييي ًخهييغع لهييا نابييضها( بيين مىس ي ى لميياى،
 ،2004ص .)43غحر ؤن هظا ألاؾلىب ًنؿىي نلى الهضًض من الؿلجُاث منها( :عتحي نجض القاصع الجضًلي،
ص :)15
 ضهىتت إصاعة املدفكت؛
 اعجفام جهلفت الجدث نن اؾدثماعاث جضًضة؛
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 اجساط قغاعاث اؾدثماعٍت غحر ؾلُمت؛
 اعجفام مخىؾـ جهالُ

الشغاء.

و ندُجت لهاجه النقابظ خياوى الهضًيض مين الخبيراء اقتيراح جنىَيو آزيغ ؤلثير صقيتً ،قيىم نليى ؤؾياؽ
م يين القُ يياؽ و الخدضً ييض ،فه ييان الجاخ ييث ه يياعي م يياعمىٍتز ،Markowitzeؤوى م يين ب يياصع ب ييظلو ،م يين ز ييالى
نكغٍخه خىى"املدفكت املالُت و الخنىَو الجُض".
فقيض ؤزحييذ ميياعمىٍتز ؾينت  ،1952ؤن فنييغة الخنىَييو الييي جقييىم نلييى ػٍياصة الاؾييدثماعاث املهىنييت للمدفكييت،
قييض ال جييؤصي إلييى جقلُييل املسيياؾغة ،و نلييى هييظا ألاؾيياؽ ؤؾييـ نكغٍخييه غييمن مييا ٌؿييمى بييالخنىَو الن ي ء،
الييظي ًقييىم نلييى جقييضًغ الهابييض و املسيياؾغة لالؾييدثماعاث املهىنييت للمدفكييت(بيين مىسي ى لميياى ،مغجييو ؾييجق
طلغه ،ص  ،)43وغغوعة مغاناث صعجت الاعججاؽ بحن نىابض جلو الاؾدثماعاث ،بدُث ملما انهيضم وجيىص
نالقييت ،ؤو مانييذ هنيياك نالقييت ننؿييُت بييحن جلييو الهىابييض ،فييئن املسيياؾغ اليييي ًخهييغع لهييا نابييض املدفكييت،
جهييىن ؤقييل ممييا لييى مانييذ هنيياك نالقييت ؾغصًييت بييحن نىابييض جلييو الاؾييدثماعاث(مدمييض صاوص نثمييان ،مغجييو
ؾجق طلغه ،ص .)58
و بم ييا ؤن املج يياصا ألاؾاؾ ييُت الي ييي جق ييىم نليه ييا املد ييافل الابخمانُ ييت للجن ييو ،مؿ ييخمضة م يين مج يياصا و
نكغٍيياث املد ييافل الاؾ ييدثماعٍت( نف ييـ املغجييو الؿ ييابق ،صً )57من يين جؿجُ ييق نكغٍييت الخنىَ ييو نل ييى الق يغاع
الابخميياني للجن ييو ،و ال ييظي ًد ييضص نل ييى ؤؾاؾ ييه م ييضي املُ ييل إل ييى املس يياؾغ ،و ج ييل غ ييمان جدقُ ييق الهاب ييض و
ججنييب املسيياؾغ نلييى إصاعة الابخمييان ألازييظ بميين مل الخنىَييو ونكغٍييت املدفكييت مليياعمىٍتز ،خُييث ٌؿييمذ طلييو
بييالخدىؽ غييض املسيياؾغ املدخملييت بخسفُػييها و الذييض منهييا إلييى ؤصنييى مؿييخىي ممنيين ،و ملمييا مييان الخنىَييو
لجحير ملمييا قلييذ املسيياؾغ .و هنييا ًنجغييي نلييى إصاعة الابخميان ،ؤن جإزييظ ةهيحن الانخجيياع النقيياؽ الخالُييت(مهيياعفي
فغٍضة ،مفخاح ضالح ،مغجو ؾجق طلغه ،ص:)15
 جدلُل املدفكت وفق ألانشؿت الاقخطاصًت اليي جنخمي إليها الدؿهُالث القابمت و اليي جت مندها
للهمالء؛
 جدلُل املدفكت وفق آجاى الدؿهُالث املمنىخت (قطحرة ،مخىؾؿت ،ؾىٍلت)؛
 جدلُل املدفكت وفق حجت الهمالء (ضغحر ،لجحر)؛
 جدلُييل املدفكييت وفييق نييىم الهمييالث املمنييىح بهييا الدؿييهُالث ( بئنييضاص املغالييؼ املالُييت للجنييو وفييق
نملُت عبِؿُت مهُنت ).
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 .4عقود مبادلت الخعثر الائخماوي و دورها في حضي:ر اإلاخاطر الائخماهيت:
.1.4حعريف عقود مبادلت الخعثر الائخماوي:
جنخمي هظه ألاصاة إلى ما ٌهغف باملشخقاث املالُت ،اليي و خؿب نضة صعاؾاث الدؿيحذ صوعا هاميا
و متزاًضا لِـ فقـ لإصاة لخسفُ

آزاع املساؾغ ،و لنن لظلو لمطضع للضزل(ؾاعق هللا زيان ،خجِيب

اخمض ،2003 ،ص ،)58و ًمنن حهغٍفها بإنها "نجاعة نن نقىص فغنُت ،ججنى ؤو حشخق من نقىص ؤؾاؾُت
صواث اؾييدثماعٍت(ؤوعاق مالُ ييت ،نم ييالث ؤجنحُ ييت ،ؾ ييلو...الخ) ،لُنش ييإ ن يين جل ييو الهق ييىص الفغنُ ييت ،ؤصواث
اؾدثماعٍت مشخقت"(مجاعك بن ؾلُمان بن مدمض آى ؾلُمان ،2005 ،ص .)918
و في مجاى الجنىك حهغف املشخقاث الابخمانُت بإنها"نقىص مالُت حؿمذ بنقل مساؾغ الابخميان مين
ؤخ ييض املش يياعلحن ف يي الؿ ييىق إل ييى ؾ ييغف آز ييغ ،و ه ييظه ؤصواث ق يياصعة نل ييى الخهك ييُت الن ي ء للدؿ ييهُالث م يين
زييالى جىػَييو مسيياؾغ الابخمييان ،و ًييخت جييضاولها فييي ؤؾييىاق غحيير منكمييت ،و ميين ألامثلييت نليهييا مجيياصالث الخهثيير
الابخماني"(مدمض صاوص نثمان ،مغجو ؾجق طلغه ،ص.)86
و بييالترلحز نلييى هييظه ألازحييرة ًمنيين حهغٍفهييا بإنها"اجفاقُييت بييحن ؾييغفحنً ،ييضفو بمىجبهييا ألاوى للثيياني،
مىتييىن صوعي زابييذ ؾُلييت خُيياة الاجفاقُييت املقييغعة ،بِنمييا ال ًقييضم الثيياني ؤًييت صفهيياث مييا لييت ًدطييل خييضر
ابخماني مدضص ماإلفالؽ ،إناصة هُهلت صًن زياص بإضيل مهيحن...،الخ ،و ننيض خيضور ؤخيض هيظه الذياالث
ًضفو الؿغف الثاني لألوى ،و جنخهي املجاصلت" (نفس املرجع السابق ،ص .)98
و نغفييذ ؤًػييا بإنها"نجيياعة نيين نقييض جييإمحن ،بييحن مشييتري ًغغييب فييي الخغؿُييت غييض خييضور خيياصر
ًهييىن لييه جييإزحر فييي الطييالبت املالُييت لنُييان مهييحن ٌؿييمى بالنُييان املغجعييي ،جييل طلييو ًخههييض بييضفو قؿييـ
صوعي لجيياةو الخغؿُييت .باملقابييل ًلتييزم هييظا ألازحيير بييالخهىٍؼ فييي خالييت وقهييذ خاصزييت الخهثيير لهييظه النُييان"
()Marie DOUISSARD, P10

.2.4آليت دارات عقود مبادلت الخعثر الائخماوي و دورها في جقليص اإلاخاطر الائخماهيت:
إن الغغع ألاؾاس ي لهقىص مجاصلت الخهثر الابخماني ،هى جقضًت الذماًت للجنىك(باةو املساؾغة)أ
في خالت العجؼ نن الؿضاص من قجل نمالئها املضًنحن ،مقابل نىع ملشتري املساؾغة الابخمانُت ،خُث
ؤنه بضفو قؿـ جدمل املساؾغةً ،منن للجنو مجاصلت مساؾغة العجؼ نن الؿضاص جؼبُا ؤو ملُا .هظا و
جؿجق هظه املشخقت في خاالث الخهغع ملساؾغ الابخمان مهما مان نىنها ،ؾىاء حهلق ألامغ بحجت
الابخمان ؤو ؤجله ؤو غحرها(ؾاعق هللا زان ،مغجو ؾجق طلغه ،ص. )61و فُما ًلي لضًنا الشهل الجُاني
الخالي الظي ًىضح آلُت إبغام هظا الهقض و صوعه في جقلُظ مساؾغ الابخمان:
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شكل  :1آلية إبرام مبادلة التعثر االئتماني

كيان مرجعي
منح ائتمان
البنك "بائع
املخاطرة أو
مشرتي التغطية"

ًضفو قؿـ صوعي خيى جقو الذاصزت

الابخمانُت وقىم
ًقىم بالؿضاص في الذالت
خاصزت الخهثر الابخماني"العجؼ نن
الؿضاص"

مشرتي املخاطرة
أو بائع التغطية

Source Houndonougbo FEMIN, La gestion du risque case des dérivés de
crédit, Mémoire de fin d’étude master, Université de Savoie IAE, France,
2008-2009, P19.

من زالى الشهل الؿابق نجض ؤن هظه الخقنُت جمغ بمغخلخحن ًمنن إًجاػهما فُما ًلي

(:)Houndonougbo FEMIN, 2008-2009, P19.
 ففي املغخلت ألاولىً ،قىم باةو املساؾغة الظي ًغغب في الخغؿُت غض وقىم خاصزت ابخمانُت
لذابؼ الابخمان"النُان املغجعي" ،بضفو قؿـ زابذ صوعي للؿغف الثاني"مشتري املساؾغة" ،إلى غاًت
وقىم الىاقهت الابخمانُت.
 و في املغخلت الثانُت ،اليي ججضؤ مو وقىم الذاصزت الابخمانُتً ،هىن نلى مشتري املساؾغة ؤن
ًضفو جضفق مهاصى للفغق بحن القُمت الاؾمُت لالبخمان ،و قُمخه في الؿىق للجنو و ًنخهي الهقض.
بناء نلى ما ؾجق ًمنن القىى بإن نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني ،جىفغ للجنىك ألاعغُت الخطجت
للخقلُل من املساؾغ الابخمانُت و فُما ًلي ؤهت الفىابض و املؼاًا اليي ًدُدها اؾخسضام هظه ألاصاة من قجل
الجنىك(مدمض صاوص نثمان ،مغجو ؾجق طلغه ،ص)88
 الؿُؿغة نلى املساؾغ الابخمانُت ي ؤصاة صًن؛
 إصاعة مساؾغ ألاضىى /املؿلىتاث؛
 حهم ييل ه ييظه املش ييخقت لغؿ يياء ج ييإمُني م يين خُ ييث جقلُ ييل املس يياؾغ املغججؿ ييت با ض ييىى ،ن يين ؾغٍ ييق
املدافكت نلى ؾالمت املغالؼ املالُت للجنىك ،و جفاصي حهغغها للفشل ؤو لانؿاع املالي؛
 جقلُل مساؾغ الترلؼ في املدفكت و جىفحر الخنىم فيها؛
 زلق ؤضىى جغلُحُت جضًضة مفطلت ؾجقا الخخُاجاث ؤؾىاق الضًن.
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 .5خاجمت:
حهخبير املسياؾغ الابخمانُيت ،مين املؿيابل الييي جىليهيا الجنيىك اهخماميا زاضيا ،نكيغا لخاضيُتها املمحييزة،
بانخجاعها إن صح الخهجحر ضفت مالضقت لنشاؾها ألاؾاس ي ،املخمثل في منذ الابخمان ،و هى ما ًجهل من
الطهب الخسلظ منها .و لهظا ناصة ما حهميض الجنيىك إليى انخمياص جقنُياث مهُنيت مين يإنها الخسفُي

مين

خ ييضة ه ييظه املس يياؾغ ،و ل ييِـ ال ييخسلظ نهابُ ييا منه ييا ،و طل ييو ةه ييض جدضً ييض ه ييظه املس يياؾغ بضق ييت ،م يين ز ييالى
مهغفت ؤؾجابها و زطابطها و ؾجُهتها ،زت قُاؾها .و مين ألاؾيالُب الهملُيت الييي ًمنين للجنيىك ججنُيضها
فيي ؾييحُل جدقُييق هييظا املخؿلييب ،إججييام ؾُاؾييت جنىَيو مثلييى للقييغوع املشييهلت للمدفكييت الابخمانُييت ،جقييىم
نليى وجيىص اعججياؽ ننسي ي ؤو مهيضوم بيحن مهىناتهيا .ؤو جدىٍيل هيظه املسياؾغ إليى ؾيغف آزيغ فيي الؿيىق ،ميين
زالى إبغام نقض ملجاصلت الخهثر الابخماني مو هظا ألازحر .و نمىما ًمنننا جلخُظ ؤهت ما جىضلنا إلُه من
نخابج ،من زالى هظه الىعقت الجدثُت ،في النقاؽ الخالُت:
 املسي يياؾغ الابخمانُي ييت هي ييي اخخمالُي ييت حهي ييغع الجن ي ييو لخؿي ييابغ ،ندُجي ييت ني ييضم وفي يياء الؿي ييغف املقابي ييل
(الهمُ ييل) بالتزاماج ييه ججاه ييه ةش ييهل لل ييي ؤو جؼة ييي ،و ف ييي مىن ييضها ،لم ييا ه ييى منط ييىص نلُ ييه ف ييي الهق ييض
املبرم؛
 جنش ييإ املس يياؾغ الابخمانُ ييت بط ييفت ؤؾاؾ ييُت ن يين الهم ييالء ،ف ييي خ يياى جسلفه ييت ن يين الىف يياء بالتزام يياتهت
جج يياه الجن ييو ،لم ييا ًمن يين ؤن جنش ييإ ن يين نىام ييل جخهل ييق بالجن ييو ،لقط ييىع صعاؾ يياجه خ ييىى الهمُ ييل ؤو
املشغوم املمىى ،إلى جانب نىامل ؤزغي زاعجُت ،لدالت الاقخطاص و غحرها؛
 جإزظ املساؾغ الابخمانُت نضة ؤ هاى ،منها ما ًغججـ بالهمُل مجا غة لخهثره في الؿضاص ،و ؤزيغي
ج ييغججـ بؿجُه ييت النش يياؽ ،و ؤزي يغي ج ييغججـ ب ييالكغوف املدُؿ ييت ،م ييالخؿىعاث الخننىلىجُ ييت ،و ؤز ييغي
جغججـ بالؿُاؾت الابخمانُت للجنو ،و غحرها النثحر من املساؾغ ،اليي ًنؿجق نليها هظا الىض ؛
ً خؿلييب الخسفُ ي
قجلُ ييت و ةهضً ييت ملسخلي ي

ميين املسيياؾغ الابخمانُييت قُييام الجنييو بخدضًييضها بضقييت ،ميين زييالى إج يغاء صعاؾييت
الجىان ييب املغججؿ ييت بالهملُ ييت الابخمانُ ييت ،ز ييت قُاؾ ييها باؾ ييخسضام ؤؾ ييالُب و

مؤ يغاث مهُنييت ،ز ييت حؿييُحرها باالؾييدناص إل ييى جقنُيياث مهُن ييت ،لخقنُييت الخنىَييو و نق ييىص مجاصلييت الخهث يير
الابخماني؛
 حشييحر جقنُييت الخنىَييو فييي مػييمىنها ،إلييى جهييىٍن مدفكييت ابخمانُييت طاث حشيينُلت مخنىنييت ،ؾييىاء ميين
خُ ي ييث القؿان ي يياث املمىل ي ييت ،ؤو م ي يين خُ ي ييث ؤج ي ييل الابخم ي ييان املمن ي ييىح ،ؤو م ي يين خُ ي ييث ؾجُه ي ييت الهم ي ييالء
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املؿخفُضًن منه ( ضغحر ؤو لجحر)...الخ ،مو مغاناث مهامل الاعججاؽ اليظي ًنجغيي ؤن ًهيىن مهيضوما ؤو
ننؿُا بحن ؤجؼاءها؛
 جدييُذ جقنُييت الخنىَييو للجنييىك ،إمهانُييت جقلييُظ مساؾغهييا الابخمانُييت إلييى ؤصنييى مؿييخىٍاتها ،خُييث ؤنييه
في خاى وقىم زؿياعة فهلُيت فيي ؤخيض ؤجيؼاء هيظه املدفكيتً ،منين للجنيو حغؿُتهيا و امخطاضيها بيالغتذ
املخدقق في ألاجؼاء ألازغي املهىنت للمدفكت الابخمانُت؛
 نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني ،هي نجياعة نين نقيض ًقضي ي بخدميل ؾيغف ٌهيغف بمشيتري املسياؾغة
لهييظه املسيياؾغ ،فييي خيياى جدقييق زؿيياعة فهلُييت ،مقابييل الت يزام الجنييو بييضفو قؿييـ زابييذ لهييظا الؿييغف
ؾُل ييت فت ييرة الهق ييض ،الي ييي جمخ ييض إل ييى غاً ييت وق ييىم زؿ يياعة فهلُ ييت ناجم ييت ن يين جسل ي

الهمُ ييل ف ييي الىف يياء

بالتزامه ججاه الجنو؛
 جدُذ نقىص مجاصلت الخهثر الابخماني للجنىك ،إمهانُت جقلُظ مساؾغها الابخمانُت إلى ؤةهض
الذضوص ،غحر ؤن هظا ال ًلغي ؤنها نقىص نغفُت و لها من املساؾغ الابخمانُت ما ًفىق املسؿغ الظي
ججنى نلى ؤؾاؾه
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 .6قائمت اإلاراجع:

1

 .1ؤؾ ييامت نؼم ييي ؾ ييالم ،ييقحري ن ييىعي مىسي ي ى.2007 ،إصاعة الخؿ ييغ و الخ ييإمحن ،ؽ ،1صاع الذام ييض
للنشغ و الخىػَو ،نمان  ،ألاعصن
 .2ؾ ي يياعق هللا ز ي ييان ،خجِ ي ييب اخمي ييض ،2003 ،إصاعة املس ي يياؾغ :جدلُ ي ييل قػ ي يياًا ف ي ييي الط ي يينانت املالُ ي ييت
لاؾ ييالمُت ،،ؽ ،1حهغٍي ييب نثم ييان بي ييابنغ ؤخمي ييض ،منخج ييت املل ييو فهي ييض الىؾنُي ييت للنشي ييغ ،اململني ييت الهغتُي ييت
الؿهىصًت.
 .3مجاعك بن ؾلُمان بن مدمض آى ؾلُمان ،2005 ،ؤخهام الخهامل في ألاؾىاق املالُت املهاضغة،
ؽ ،1ا ،1صاع لنىػ إ حُلُا للنشغ و الخىػَو ،اململنت الهغتُت الؿهىصًت.
 .4فغٍي ييضة ،مفخي يياح ضي ييالحً ،ي ييىمي 18/16ؤفغٍي ييل  ،2007املسي يياؾغ الابخمانُي ييت جدلُلهي ييا – قُاؾي ييها –
إصاعتهييا والذييض منهييا ،بدييث مقييضم فييي إؾيياع املييؤجمغ الهلمييي الييضولي الؿيينىي الؿيياةو املخهلييق بيياصاعة املسيياؾغ و
اقخطاص املهغفت ،جامهت الؼٍخىنت ،ألاعصن.
 .5لميياى عػٍييق ،فغٍ ييض مىعجييل  5-4جىٍلُ ييت  ،2007إصاعة مسيياؾغ القييغوع الاؾ ييدثماعٍت فييي الجن ييىك
الخجاعٍت الجؼابغٍت ،بدث مقضم في إؾاع املؤجمغ الهلمي الؿنىي الخامـ ،جامهت فُالصلفُا ،ألاعصن.،
 .6منط ييىع من يياى 21-20 ،ؤلخ ييىتغ  ، 2009إصاعة املس يياؾغ الابخمانُ ييت و وقُف ييت املط يياعف املغلؼٍ ييت،
القؿغٍت و لاقلُمُت ،بدث مقضم في إؾاع امليؤجمغ الهلميي اليضولي املخهليق ب "ألاػميت املالُيت و الاقخطياصًت
الضولُت و الذىلمت الهاملُت" ،جامهت فغخاث نجاؽ ،ؾؿُ  ،الجؼابغ.
 .7آفحن فابق ،2015 ،ؤزيغ جنىَيو مدفكيت القيغوع فيي نابيض و مسياؾغ املدفكيت (صعاؾيت جؿجُقُيت)،
مظلغة منملت لنُل هاصة املاجؿخحر في الهلىم املالُت و املطغفُت ،جامهت خلب ،ؾىعٍا.
 .8إًمييان ؤنجييغو.2007-2006 ، ،الخدلُييل الابخميياني و صوعه فييي جغ ييُض نملُيياث الاق يغاع-املطييغف
الطناعي الؿىعي نمىطجيا -ميظلغة منمليت لنُيل يهاصة املاجؿيخحر ،ملُيت الاقخطياص ،جامهيت حشيغٍن،
ؾىعٍا
 .9زػغاوي نهُمت ،إصاعة املساؾغ الجننُت صعاؾت مقاعنت بحن الجنىك الخقلُضًت و الاؾالمُت -خالت
بن ييو الفالخ ييت و الخنمُ ييت الغفُ ييت و بن ييو البرل ييت ،-م ييظلغة منمل ييت لنُ ييل ييهاصة املاجؿ ييخحر ،ملُ ييت الهل ييىم
الاقخطاصًت و نلىم الدؿُحر ،جامهت مدمض زُػغ ،ةؿنغة ،الجؼابغ.
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 .10عفُق مؼاهضًت ،الاججاهاث الهشىابُت و الخهاملُت فيي ؾيلىك ألاؾيهاع فيي ؤؾيىاق ألاوعاق املالُيت
الخلُجُت و جإزحرها نلى فغص الخنىَو الاؾدثماعي ،ؤؾغوخت مقضمت لنُل هاصة الضلخىعاه ،ملُت الهلىم
الاقخطاصًت و نلىم الدؿُحر ،جامهت الذاا لخكغ ،باجنت ،الجؼابغ.
 .11مدم ييض صاوص نثم ييان ،مدم ييض صاوص نثم ييان ،ؤز ييغ مسفف يياث مس يياؾغ الابخم ييان نل ييى قُم ييت الجن ييىك-
صعاؾ ييت جؿجُقُ ييت نل ييى الجن ييىك الخجاعٍ ييت ألاعصنُ ييت باؾ ييخسضام مهاصل ييت  ،Tobin’s Qؤؾغوخ ييت صلخ ييىعا،
مطاعف ،ملُت الهلىم املالُت و املطغفُت ،ألاماصًمُت الهغتُت للهلىم املالُت و املطغفُت.
 .12مطي ييؿفاي ؾي ييمحرة ،.2016-2015 ،الجني ييىك في ييي مىاجهي ييت آلُي ييت الخىعٍي ييق ،مي ييظلغة منملي ييت لنُي ييل
هاصة املاجؿخحر ،ملُت الذقىق و الهلىم الؿُاؾُت ،جامهت مىلىص مهمغي ،جحزي وػو ،الجؼابغ
 .13بن مىس ى لماى  ،2004 ،املدفكت الاؾدثماعٍت جهىٍنها و مساؾغها ،مجلت الجاخث ،الهضص .03
 .14نجض النغٍت ؤخمض قنضوػ ،.2012 ،إصاعة املسياؾغ بالطينانت املالُيت لاؾيالمُت ميضزل الهنضؾيت
املالُت ،ألاماصًمُت للضعاؾاث الاجخمانُت و الانؿانُت ،الهضص 09
 .15عتح ي ي ي ي ييي نج ي ي ي ي ييض الق ي ي ي ي يياصع الج ي ي ي ي ييضًلي ،إصاعة مدي ي ي ي ي ييافل الاؾ ي ي ي ي ييدثماع ،ن ي ي ي ي يين املىق ي ي ي ي ييو الالنتروني ي ي ي ي ييي:
www.rooad.net/uploads/news/adart_m7afd_alastthmar_74351394.doc

 .16نلي ييي نجي ييض هللا ؤخمي ييض ي يياهحن ،مي ييضزل نملي ييي لقُي يياؽ مسي يياؾغ الابخمي ييان املطي ييغفي في ييي الجني ييىك
الخجاعٍت فى فلؿؿحن صعاؾت جدلُلُت جؿجُقُت ،نن املىقو الالنترونيwww.UST.etud :

17.
Houndonougbo FEMIN,2008-2009,La gestion du risque case des
dérivés de crédit, Mémoire de fin d’étude master, Université de Savoie IAE,
France.
18.
Marie DOUISSARD, Mesure du risque porté par les instruments
financiers complexes: l’avenir de la var, Diplôme du master mention
finance spécialité Actuariat et gestion du risque, Faculté de science
économique et de gestion, Université de Strasbourg, France.
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:ملخص
جدىاوٌ هظه الضعاؾت مجمل ؤلاصالخاث التي كامذ بها الجؼاةغ في مجاٌ ججاعتها الخاعحُت في
ًئػاعها اللاهىوي واإلاإؾؿاحي لخدلُم الخدغٍغ الخجاعي بغُت جىىَؼ الاكخصاص زاعج الىفؽ والخض م
 مؼ اؾخيخاج أزغ هظه ؤلاصالخاث غلى واكؼ الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت،الاهىكاف غً جللباث ألاؾػاع
.2014 مً خُث بيُتها واإلاخػاملحن مػها في ظل أػمت الىفؽ التي مؿذ الػالم مىظ
. أػمت الىفؽ، الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغ، ؤلاصالخاث:الكلماث املفخاخيت
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Abstract
This study deals with all the reforms undertaken by Algeria in the
field of foreign trade within its legal and institutional framework to achieve
commercial liberalization in order to diversify the economy outside oil and
reduce the exposure to price fluctuations, then concluding the impact of
these reforms on the reality of Algerian foreign trade in terms of its
structure and customers within the framework of the oil crisis since 2014.
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 .1ملدمت:
ػاإلاا احؿم الاكخصاص الىػجي بأهه اكخصاص عَعي ٌػخمض غلى مضازُل اإلادغوكاث بيؿبت %98
لظلً فلض كامذ الجؼاةغ بمجمىغت مً ؤلاصالخاث ،مً بُنها جلً التي مؿذ كؼاع الخجاعة الخاعحُت
الجؼاةغٍت ،وباألزص جدغٍغ هظه ألازحرة لضفؼ عجلت الخىمُت الاكخصاصًت للخسلص مً الخبػُت للؼاع
اإلادغوكاث ،هظه الىػمت التي أصبدذ هلمت في ظل جفص ي ظاهغة هلمت اإلاىاعص التي جصبذ أزؼغ في
الفتراث التي حكهض أؾػاعها جللباث في ألاؾىاق الضولُت.
.1.1أهميت البدث
كمىا في هظه الىعكت البدثُت بدؿلُؽ الظىء غلى ؤلاصالخاث التي مؿذ كؼاع الخجاعة
الخاعحُت الجؼاةغٍت إلاا للمىطىع مً أهمُت في جدضًض أزغ هظه ؤلاصالخاث غلى واكؼ الخجاعة الخاعحُت
الجؼاةغٍت وجىىَؼ الاكخصاص الجؼاةغي زاعج اإلادغوكاث ،زاصت ئطا ما حػلم ألامغ بخضاغُاث أػمت الىفؽ
التي مؿذ الػالم مىظ .2014
.1.1مشكلت الدزاست
للض اهخمذ الؿلؼاث الػمىمُت باصالح كؼاع الخجاعة الخاعحُت للخسفُف مً الاوػياؾاث
الؿلبُت لالكخصاص الغَعي ،زاصت زالٌ ألاػماث الىفؼُت أًً ًبضو العجؼ حلُا بؿبب جللص ئًغاصاث
الصاصعاث ،و للض ازخلف مىاهج ؤلاصالح ،و وان خزغها اغخماص ؾُاؾت الخدغٍغ ؾبُال لضفؼ عجلت
الخىمُت الاكخصاصًت ،لظلً فلض كامذ بجملت مً الخغُحراث في ئػاعها اللاهىوي واإلاإؾؿاحي ،مً أحل
حؿهُل الخصىٌ غلى مؿخلؼماث ألاوكؼت الاكخصاصًت ،و في اإلالابل حؿهُل جصغٍف مىخجاتها هدى
الخاعج لىً جبلى فػالُت هظه ؤلاصالخاث مغجبؼت بمضي مغوهت الجهاػ ؤلاهخا ي الىػجي و اؾخجابخه
للخدغٍغ الخجاعي ،وهظا ما صفػىا للبدث في مضي فػالُت ؤلاصالخاث اإلاػخمضة في كؼاع الخجاعة
الخاعحُت و باألزص ؾُاؾت الخدغٍغ الخجاعي اإلاخبىاة مىظ الدؿػُىاث للخلىٍت الاكخصاص الىػجي و ػٍاصة
كضعجه غلى مىاحهت جللباث أؾػاع الىفؽ في الؿىق الضولُت ،و غلُه جم ػغح الؿإاٌ الخالي:
هل اسخطاعذ إلاصالخاث الاكخصادًت ،وخاصت جلك التي بادزث إليها الجصائس منر الدسعيناث في
مجال الخجازة الخازجيت أن جدسز الجصائس من أخطاز جللباث أسعاز النفط في السوق الدوليت؟
.1.1فسطياث الدزاست
اهؼالكا مً ؤلاقيالُت الؿابلت جم وطؼ الفغطُاث الخالُت:
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 لم حؿخؼؼ ئصالخاث كؼاع الخجاعة الخاعحُت أن جسلص الاكخصاص الجؼاةغي مً ػبُػخه
الغَػُت.
 حؿببذ أػمت الىفؽ التي مؿذ الػالم مىظ  2014بأطغاع حؿُمت غلى اإلاحزان الخجاعي
لالكخصاص الىػجي.
 ؾُاؾت الخدغٍغ الخجاعي التي اهخهجتها الجؼاةغ مىظ الدؿػُىاث ػاصث مً خضة الخبػُت للؼاع
اإلادغوكاث.
.1.1أهداف الدزاست
جم ئغضاص هظه الضعاؾت مً أحل جدلُم ألاهضاف الخالُت:
 خصغ ؤلاصالخاث التي مؿذ كؼاع الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت مىظ ألاػمت الىفؼُت ألاولى في
الجؼاةغ ( 1986ؤلاػاع اإلاإؾؿاحي واللاهىوي)
 جدلُل أزغ هظه ؤلاصالخاث وباألزص ؾُاؾت الخدغٍغ الخجاعي غلى واكؼ الخجاعة الخاعحُت
الجؼاةغٍت ،ومً زم غلى الاكخصاص الىػجي ،غلى اغخباع أن الخجاعة الخاعحُت هي مغخة غاهؿت
لئلكخصاص.
 اؾخيخاج مضي كضعة هظه ؤلاصالخاث إلاىاحهت أػمت الىفؽ (انهُاع أؾػاع الىفؽ) مىظ 2014
.1.1منهجيت الدزاست
اغخمضها في جدلُم هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الظي ؾاغضها غلى خصغ
ؤلاصالخاث التي مؿذ كؼاع الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت ،وجدلُل أزغ هظه ألازحرة غلى واكؼ الخجاعة
الخاعحُت الجؼاةغٍت ،و مً زم غلى الاكخصاص الىػجي زاصت في ظل أػمت الىفؽ التي احخاخذ الػالم
مىظ  .2014وكض جم جلؿُم البدث غلى الىدى الخالي:
 ؤلاصالخاث الاكخصاصًت في مجاٌ الخجاعة الخاعحُت
 جدلُل أزغ ؤلاصالخاث الاكخصاصًت غلى واكؼ الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت في ظل أػمت الىفؽ
 .1الاصالخاث الاكخصادًت في مجال الخجازة الخازجيت:
خاولذ الجؼاةغ ئصالح ججاعتها الخاعحُت ؾىاء بخلُُضها أو بخدغٍغها لبػث الاكخصاص الىػجي
وفلا للمغاخل الخالُت:
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 .1.1مسخلت اخخكاز الدولت للخجازة الخازجيت
للض بضأ اهخمام الؿلؼاث الػمىمُت باصالح كؼاع الخجاعة بػض ألاػمت الىفؼُت لػام 1986
بػض أن بضا حلُا عجؼ اإلاحزان الخجاعي بؿبب جللص ئًغاصاث الصاصعاث التي واهذ حكيل وؿبت %95
مً اإلاضازُل ،فُما واهذ الػاةضاث زاعج اإلادغوكاث طئُلت ال جياص جظهغ ،وجؼلب ألامغ النهىض
باإلهخاج وؤلاهخاحُت وجىىَؼ الصاصعاث زاعج اإلادغوكاث .ئط جم وطؼ اللاهىن عكم  29/88لُىغؽ اخخياع
الضولت للخجاعة الخاعحُت غً ػغٍم أغىان اكخصاصًحن ،وهُئاث غمىمُت جماعؽ وكاػها غلى أؾاؽ
"صفتر الكغوغ" الظي جخدضص فُه مماعؾت وكاغ هظه الهُئاث ،خُث جىضعج وكاػاتها في جغجِب
ألاولىٍاث في اإلاباصالث الخاعحُت طمً ازخباعاث الخيىمت ،وجيكُؽ غملُت جيامل ؤلاهخاج الىػجي
والخىمُت الاكخصاصًت ،وجىظُم وجيؿُم الىفاط لؤلؾىاق الضولُت للمإؾؿاث الػمىمُت غً ػغٍم
الهُئاث اإلاماعؾت للخجاعة ،غحر أن هظه ؤلاحغاءاث لم جؼبم غلى أعض الىاكؼ (قامي عقُضة-2006 ،
 ،2007ص.) 202
ومً الجضًغ بالظهغ أن مغخلت اخخياع الضولت للخجاعة الخاعحُت بضأث مىظ 1962 ،أي كبل أػمت
الىفؽ واؾخمغث ختى  1989و ًمىً جلخُص هظه اإلاغخلت في زالر هلاغ(بً صًب غبض الغقُض 2003-،
:)2002
 السكابت إلادازيت  :1970 -1962جمحزث فيها الؿُاؾت الخجاعٍت للجؼاةغ باحغاءاث عكابُت واغخبرث
أنها مغخلت لخدظحر مماعؾت الضولت الخخياع الخجاعة الخاعحُت.
 الخطبيم الخدزيجي الخخكاز الدولت للمبادالث الخازجيت  1791ـ  :1979جم هظا ألازحر بػضما
أخىمذ الضولت ؾُؼغتها غلى الػضًض مً اليكاػاث الاكخصاصًت الهامت ،خُث وطػذ للؼاع
اإلاباصالث الخاعحُت مجمىغت مً ألاؾـ التي ًغجىؼ غليها جىظُم الاخخياع .
 الخطبيم إلالصامي الخخكاز الدولت للخجازة الخازجيت  1791ـ  :1797جم جبجي هظا ألازحر كصض
الخدىم بكيل أفظل في جسؼُؽ الىاعصاث وخماًت ؤلاهخاج الىػجي .
وبدلىٌ غام  1990قغغذ الضولت بىطؼ كىاهحن أهثر بغاكماجُت وواكػُت مؼ جبجي اللؼُػت
الخامت مؼ الىظام الخجاعي اإلادخىغ مً ػغف الضولت بكيل هلي مىظ الاؾخلالٌ(الجغٍضة الغؾمُت:
اللاهىن اإلاالي الخىمُلي عكم )1990 ، 45
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 .1.1املسخلت إلانخلاليت
جم في هظه اإلاغخلت اؾخدضار مسؼؽ جمىٍلي حضًض جدذ ئقغاف البىىن لالهخلاٌ هدى جدغٍغ
الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت ،فلض أصضع بىً الجؼاةغ في ؾبخمبر  1990غضة أهظمت جخػلم بدىظُم
الخجاعة الخاعحُت بما ًدىاؾب مؼ مخؼلباث الؿاغت جماقُا مؼ الخغحراث الضولُت ،خُث جؼغكذ هظه
ألاهظمت ئلى هُفُت جىػَؼ الػملت الصػبت غلى ألاشخاص اإلاػىىٍحن و هُفُت الخػامل مؼ عؤوؽ ألامىاٌ
اللاصمت هدى الجؼاةغ لخمىٍل اليكاػاث الاكخصاصًت والىظغ في مؿألت جدىٍل مضازُلها(قامي عقُضة،
مغحؼ ؾبم طهغه ،ص .)202.ئال أن هظه ألاهظمت واحهذ غضة غغاكُل غلى أعطُت الخؼبُم فيان
للاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  1990حملت مً الخلىٌ جخماش ى مؼ الخدىالث الجظعٍت في الخجاعة
الخاعحُت .ئط جىحذ باصضاع مغؾىم جىفُظي عكم  37-91اإلاإعر في  13فُفغي  1991والخػلُمت عكم 03
الصاصعة غً بىً الجؼاةغ بخاعٍش  1991-04-21التي جظمىذ الخدغٍغ الفػلي للخجاعة الخاعحُت ،وكض
أوعصث حملت مً الكغوغ واللىاغض لخمىٍل الخجاعة ،وجم ئغؼاء اإلاؿخىعصًً الخىاص والػمىمُحن
وامل الخغٍت في مماعؾت وكاػهم الخجاعي غلى أن ٌسجل الػمُل في السجل الخجاعي بصفخه باتؼ
بالجملت(هفـ اإلاغحؼ الؿابم ،ص.)203 .
بىاءا غلى هظا الىصف لخؼىع أوطاع الخجاعة الخاعحُت زالٌ اإلاغخلت ؤلاهخلالُت هدى جدغٍغها،
ًمىً اللىٌ أن الاهخلاٌ ئلى جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت مغ بفترجحنً ،مىً ئًجاػها هما ًلي (بً
مىس ى هماٌ ،2004 ،ص ص:)435-433:
 بوادز الخدسيس الخدزيجي للخجازة الخازجيت()1771-1771
بضأث أولى مغاخل الاهخلاٌ هدى الخدغٍغ ؾىت  ،1990ئط ظهغ هظام ججاعي حضًض أكام صغاةمه
كاهىن اإلاالُت لؿىت

1990و وان أوٌ الخؼىاث لخبضًل الىظام اللضًم .بػض صضوع مغؾىم 37-91

الصاصع في  13فُفغي  ،1991ظهغث بىاصع جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت ،وجم عؾم ؤلاػاع الػام لػملُت
الخدغٍغ الخضعٍجُت.
بُض أهه لىخظ في بضاًت جدغٍغ غملُاث الاؾخحراص خزاع ؾلبُت غلى الاكخصاص الىػجي ،وطلً بؿبب
الخؼبُلاث الػكىاةُت غحر اإلاضعوؾت ،ومؼ اهسفاض الػاةضاث مً الػملت الصػبت هظغا لخظبظب أؾػاع
اإلادغوكاث التي حػض الغهً الغهحن اإلاػىٌ به في مجاٌ الصاصعاث ،اػصاص الىطؼ جضهىعا خحن فخذ مجاٌ
الاؾخحراص ،غلما أن اخخُاػي الجؼاةغ مً الػملت الصػبت وان غحر مغجفؼ ،مما أصي خُنها ئلى جىضؽ
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الؿىق الجؼاةغٍت باإلاىاص الاؾتهالهُت (حبن ،قيىالػت مكغوباث )...وهى ما ؾاهم في ػٍاصة الضًىن
الخاعحُت.
 العودة إلى مساكبت الخجازة الخازجيت ()71-71
جمحزث الؿىق الجؼاةغٍت بالفىض ى وغضم الاؾخلغاع بفػل غملُت الخدغٍغ غحر اإلاظبىػت مما أصي
ئلى لجىء اإلاؿدثمغًٍ ئلى الاؾخحراص بهضف الغبذ الؿغَؼ فلؽ ،وأمام هظا الىطؼ جدغهذ خيىمت الؿُض
بلػُض غبض الؿالم خهظان ،ئلى اجساط بػع ؤلاحغاءاث اإلاخػللت بالخصخُداث الخىظُمُت ،فجاءث
الخػلُمت الخيىمُت عكم  625الصاصعة بخاعٍش  18أوث  ،1992والتي أغاصث صُاغت الترجِباث واإلالاًِـ
اإلاػضة لخدغٍغ الخجاعة الخاعحُت منها مػاًحر كابلُت الخدىٍل الخاع ي والتي أوولذ صالخُاتها للضولت،
بػضما واهذ مً ازخصاص البىىن وطلً مً زالٌ لجنت » ( « AD-HOCلجنت »  « AD-HOCهي
لجىت مغؤوؾت مً ػغف وػٍغ اإلاىخضب للخجاعة وهي ميلفت بمخابػت غملُاث الخجاعة الخاعحُت وصوعها
ًىمً في أزظ ؤلاحغاءاث لظمان الاؾخػماٌ ألامثل للمىاعص اإلاالُت ،).وما ًإزظ غً هظه اللجىت وىنها
وحهذ وؿبت هبحرة مً الغالف اإلاالي اإلاسصص لالؾخحراص ئلى اللؼاع الػام غلى خؿاب اللؼاع الخاص.
ئال أن هظه اللجىت لم حػمغ ػىٍال ،وبمجيء الؿُض ملضاص ؾُفي غلى عأؽ الخيىمت خلذ عؾمُا
في  12أفغٍل وكض جمذ ئغاصة الىظغ في مجمىغت كىاةم اإلاىخجاث اإلاغزص باؾخحراصها مً زالٌ ئصضاع
حػلُمت مً وػاعة الخجاعة في  27أهخىبغ 1992جم فيها الفصل بحن اإلاىخجاث اإلاغزص باؾخحراصها
واإلاىخجاث ممىىغت الاؾخحراص هما ًلي:
 منخوجاث استراجيجيت :وٍخػلم ألامغ باإلادغوكاث واإلاىخجاث الاؾتهالهُت ألاؾاؾُت ،وهظا
غىامل ؤلاهخاج اإلاخػللت بالفالخت ،وحؿخفُض هظه اللاةمت بلؿؽ هبحر مً الػملت الصػبت.


اإلاىاص اإلامىىغت مً الاؾخحراص :جظم كاةمت اإلاىاص التي ال ًمىً اؾخحراصها ئال

باؾخػماٌ الخؿاب الخاص مً الػملت الصػبت ،مثل :الكاخىاث والخافالث ومىاص أزغي ال
ًمىً اؾخحراصها ختى لىجم اؾخػماٌ الخؿاب الخاص مً الػملت الصػبت والفىاهه والخلُب.
 .1.1مسخلت جدسيس الخجازة الخازجيت
جأعجخذ الؿُاؾت الخجاعٍت الجؼاةغٍت باججاه الخاعج بحن الخماًت والخدغٍغ ،وعغم أن الجؼاةغ
أبضث هُتها لخدغٍغ ججاعتها الخاعحُت مً زالٌ ؤلاحغاءاث التي كامذ بها زالٌ اإلاغخلت الاهخلالُت ،ئال أن
غضم كضعتها غلى الخدىم في جضاغُاث الخدغٍغ الخجاعي وما هخج غىه مً فىض ى حػلها جتراحؼ بخدفظ،
ئال أن الىاكؼ حػل مً جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت ألغلب صوٌ الػالم أمغ خخمي وأهُض ،ئن لم ًىً ئلؼامي.
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.1.1.1أسباب جدسيس الخجازة الخازجيت الجصائسيت
ئن غملُت جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت واهذ هدُجت جغاهم مجمىغت مً الظغىغ الضازلُت
والخاعحُت التي فغطتها اإلاغخلت التي واهذ حػِكها الجؼاةغ خهظان في وؾؽ مدُؽ غالمي مليء بالخللباث
وغضم الاؾخلغاع ،ئطافت لظلً هىان مجمىغت أزغي مً ألاؾباب صفػذ ئلى جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت
وهي:
 أن الىظام الاكخصاصي الخغ أصبذ الىخُض غلى الصػُض الػالمي ألاهثر حظبا للىمى الاكخصاصي
وجدلُلا للىجاغت الاكخصاصًت.
 أن ػغٍلت حؿُحر الضولت للخجاعة الخاعحُت أصث ئلى اغخباع ألاغىان الاكخصاصًحن الجؼاةغٍحن
مجغص مكترًً في الؿىق الضولي ،وٍخدملىن أغباء هبحرة لػضم كضعتهم غلى الخفاوض والبدث غً
جدلُم مصالح الضولت.
 أن اؾخسضام هظام الغزص ؤلاصاعٍت للخصىٌ غلى الػملت الصػبت بىاؾؼت ئحغاءاث ئصاعٍت
بحروكغاػُت أصي ئلى ؾىء جسصُص اإلاىاعص.
هما أن غملُت جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت وان هضفها جىفحر الاخخُاحاث الالػمت للمإؾؿاث
الاكخصاصًت ،ومىه جدلُم اهضماج جضعٍجي إلاخؼلباث ألاغىان الاكخصاصًحن في جدلُم صفلاتهم بالخاعج،
هما أن جدغٍغ الىاعصاث وان يهضف ئلى جىفحر اإلاضزالث والخجهحزاث الظغوعٍت لظمان ؾحروعة الجهاػ
ؤلاهخا ي.
مً الجضًغ بالظهغ أن الؿُاؾت الخجاعٍت اإلاػخمضة وفم بغهامج الخصخُذ الهُىلي اعجىؼث غلى
جسفُع صعحت الخماًت لالكخصاص الىػجي وجىؾُؼ كؼاع الصاصعاث غً ػغٍم جغقُض هظام الغؾىم
الجمغهُت وجبؿُؽ ئحغاءاث الضفؼ بالخاعج مً حهت ،ومً حهت أزغي جضغُم كؼاع الصاصعاث زاعج
اإلادغوكاث ،وهى ما ًخجلى مً زالٌ غملُت جسفُع الػملت الىػىُت.
ئن الػىصة ئلى ؾُاؾت جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت هي هدُجت خخمُت الجفاكُت  STAND. Byاإلابرمت
مؼ صىضوق الىلض الضولي في أفغٍل  ،1994والتي جم الاجفاق مً زاللها غلى بغهامج الخصخُذ الهُىلي
وئوػاف الاكخصاص الىػجي ،خُث جم وطؼ قغوغ مً كبل الصىضوق ،إلجمام الاجفاق غلى ئغاصة حضولت
الضًىن الجؼاةغٍت.
 صندوق النلد الدولي وجدسيس الخجازة الخازجيت الجصائسيت :أقغف صىضوق الىلض الضولي غلى
هىغحن مً ؤلاصالخاث الاكخصاصًت في الجؼاةغ ئخضاهما لآلحاٌ كصحرة و الثاهُت لآلحاٌ اإلاخىؾؼت و
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الؼىٍلت ،حؿمى ألاولى بؿُاؾاث الخثبُذ الاكخصاصي و الثاهُت بؿُاؾت الخصخُذ الهُىلي أو
الخػضًل الهُىلي و التي وان مً أهم هخاةجها اؾخػاصة الاؾخلغاع الاكخصاصي مً زالٌ الخدىم في
الخىاػهاث اليلُت و جدؿً الىطػُت اإلاالُت للبلض(اهسفاض اإلاضًىهُت ،فاةع في اإلاحزاهُت ،اهسفاض
مػضٌ الخضخم ،فاةع في مىاػًٍ اإلاضفىغاث و الخجاعة الخاعحُت ،اخخُاػي هبحر مً الػملت
الصػبت)  ،و كض ؾاغض غلى طلً بكيل هبحر الاعجفاع اإلاخىاصل ألؾػاع الىفؽ في ألاؾىاق
الػاإلاُت(مُاس ي ئهغام  ،2011ص.)196.ومً أهم ما جظمىه بغهامج الاجفاق مؼ صىضوق الىلض
الضولي :مبضأ جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت وجؼبُم اللاهىن الخاص لالؾدثماع وئصعاج الىصىص
الخؼبُلُت لهظا اللاهىن وئصالح هظام الصغف ،هما أغؼُذ صالخُاث لبىً الجؼاةغ مً أحل
ئصالح ؾُاؾاث الصغف ،وواهذ ؾُاؾت جسفُع ؾػغ صغف الػملت الىػىُت هي الؿُاؾت التي
جبىتها الؿلؼاث الىلضًت جلبُت لكغوغ صىضوق الىلض الضولي إلجمام الاجفاق غلى ئغاصة حضولت
الضًىن الجؼاةغٍت ،و في ما ًلي هخؼغق ألهم هظه الكغوغ:


جسفُع ؾػغ صغف الػملت الىػىُت غغفذ الػملت الىػىُت جسفُظا صغٍدا أمام

الضوالع ألامغٍيي كضع ب  ٪ 22ؾىت  1991زم  ٪40,17ؾىت  ، 1994ويهضف هظا الخسفُع ئلى
ألاهضاف الخالُت :


اؾخػاصة الخىاػن الخاع ي.



حصجُؼ الصاصعاث الجؼاةغٍت وئغؼاءها جىافؿُت أهبر في الؿىق الػاإلاُت مؼ جللُص

حجم الىاعصاث.


الؼٍاصة في الىمى الاكخصاصي الىػجي ،مً زالٌ اإلادافظت غلى اللضعة الخىافؿُت

للمىخجحن اإلادلُحن مؼ جىؾُؼ أؾىاق الصاصعاث وحصجُؼ الاؾدثماع في اإلاجاٌ الخاع ي
ئال أن هظه الؿُاؾت أزبدذ فكلها بؿبب غضم مغوهت الجهاػ ؤلاهخا ي في الجؼاةغ.
 جدسيس الخجازة الخازجيت :أصضع البىً الجؼاةغي في  12أفغٍل  1994حػلُمت جم غلى ئزغها
جدغٍغ الىاعصاث ،وطبؽ ؤلاحغاءاث اإلاخػللت باالؾخحراص بما ًخماش ى مؼ طلً.
 الانظمام إلى منظماث عامليتٌ :كترغ صىضوق الىلض الضولي الاهظمام للمىظماث الػاإلاُت
واإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة » «OMCوهظا مً أحل هؿب مياهت في الؿاخت الضولُت.
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في هظا اإلاجاٌ ،جم ئصالح الىظام الجمغوي واهتهاج ؾُاؾت حمغهُت مؼابلت للمػاًحر الضولُت،
هما جم جدضًض اللىاغض اإلاؼبلت غلى غملُاث الخصضًغ والاؾخحراص ،باإلطافت لىطؼ ئػاع جأمُجي جمىٍلي
مإؾؿاحي لخىظُم الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت.
.1.1.1إصالح النظام الجمسكي
خمل ألامغ  02-01الصاصع ؾىت  2001حػضًالث حضًضة غلى هُيل الخػغٍفت الجمغهُت مً زالٌ
جللُص غضص اإلاػضالث مً حهت ،و زفع كُمتها مً حهت أزغي و في هظا ؤلاػاع جم جسفُع اللُمت
اللصىي للغؾىم الجمغهُت ئلى  % 30بػض ما واهذ  %45خُث جأؾؿذ حػغٍفت حمغهُت حضًضة،
جخدضص وؿبها هما ًلي %5 :للمىاص ألاولُت و مىاص الخجهحز %15 ،للمىخجاث اإلاصىػت %30 ،للؿلؼ
الاؾتهالهُت و ئلغاء اللُمت لضي الجماعن و حػىٍظها بالغؾىم الجمغهُت طاث اإلافػىٌ اإلامازل )(DAP
بمػضٌ (.%60بهلىلي فُصل  ،2012،ص.)118.
هما أكضمذ الجؼاةغ غلى مىذ مجمىغت مً ؤلاحغاءاث اإلابؿؼت للمخػاملحن الاكخصاصًحن مً أحل
حؿغَؼ غملُت الخسلُص الجمغوي و ؤلاؾهام في حؿهُل الخجاعة الخاعحُت ،والدؿهُالث التي جخػلم
بالخصغٍذ اإلافصل .خُث ًمىً أن ًىصع جصغٍدا غحر وامل ًضعى بالخصغٍذ اإلاإكذ ،بػض الخػهض بخلضًم
الىزاةم الىاكصت أو اؾخىماٌ هظا الخصغٍذ في آلاحاٌ اإلادضصة (اإلااصة  86مً كاهىن الجماعن)،
والاغخماص غلى اإلاؿاع ألازظغ وهى مً الخلىُاث الخضًثت الخاصت بمجاٌ حؿُحر اإلاساػغ ،خُث ٌؿمذ
هظا ؤلاحغاء للمخػامل الاكخصاصي بالغفؼ اإلاباقغ للبظاتؼ بػض ئًضاع الخصغٍذ لضي الجماعن(حفاف
ولُض ، .2009 ،ص)172.
اللىاغض اإلاؼبلت غلى غملُاث الاؾخحراص والخصضًغ
جدضصث اإلاباصب ألاؾاؾُت في مجاٌ الاؾخحراص و الخصضًغ بىصىص ألامغ 04-03الصاصع في 19
حىٍلُت  2003بملخض ى اإلااصة ،02خُث ٌؿدثجى مً غملُاث الاؾخحراص و الخصضًغ اإلاىخجاث اإلاسلت
باألمً و الىظام الػام و ألازالق )Guide investir en Algerie, 2013( ،و كض فغطذ غلى هظه
الػملُاث كُىص و ئحغاءاث لخماًت اإلاىخج الىػجي ًمىً ئًجاػها في ما ًلي( هفـ اإلاغحؼ الؿابم):
 الليود :جسظؼ غملُاث جصضًغ و اؾخحراص اإلاىخجاث ئلى مغاكبت الصغف ػبلا للدكغَؼ و
الخىظُم اإلاػمىٌ بهما ،مؼ ئمياهُت اقتراغ جغازُص الؾخحراص و جصضًغ اإلاىخجاث ،هما ًجب أن
جيىن اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة مؼابلت للمىاصفاث اإلاخػللت بىىغُت اإلاىخجاث و أمنها وفلا لللاهىن عكم
 09-03الصاصع في فُفغي  2009اإلاخػلم باللىاغض الػامت لخماًت اإلاؿتهلً ،و اإلاغؾىم الخىفُظي
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عكم  366-90الصاصع في 10هىفمبر 1990اإلاخػلم بغؾم و غغض اإلاىخجاث اإلاجزلُت غحر الغظاةُت ،و
اللاهىن  04-04الصاصع في  23حىان  2004اإلاخػلم بالخلُِـ و ألامغ الصاصع في  15حىان 2002
اإلادضص لؼغق جؼبُم اإلااصة  22مً كاهىن الجماعن اإلاخػلم باؾخحراص الؿلؼ اإلاللضة.
 إلاجساتاث الامائيتً :مىً أن ٌؿخفُض ؤلاهخاج الىػجي مً خماًت حػغٍفُت في قيل خلىق
حمغهُت و جضابحر الضفاع الخجاعٍت ،و ًخػلم ألامغ بخضابحر وكاةُت و ئحغاءاث حػىٍظُت أو مظاصة
لئلغغاق.
جؼبم ئحغاءاث الخماًت ججاه مىخىج ما ،ئطا وان مؿخىعصا بىمُاث متزاًضة ئلى صعحت أنها جلخم أو تهضص
بالخاق طغع حؿُم بفغع مً فغوع ؤلاهخاج الىػجي إلاىخجاث ممازلت أو مىافؿت له مباقغة ،مؼ ئمياهُت
جؼبُم جضابحر وكاةُت جخسظ في قيل جلُُضاث همُت غىض الاؾخحراص أو عفؼ وؿب الخلىق الجمغهُت ،مً
اإلامىً أًظا فغض خم حػىٍع غلى ؾبُل اإلالاصت ،غلى ول صغم ممىىح بؼغٍلت مباقغة أو غحر
مباقغة غىض ؤلاهخاج أو الخصضًغ أو الىلل ليل مىخىج ًلخم أو يهضص جصضًغه ئلى الجؼاةغ بالخاق طغع
هبحر لفغع مً فغوع ؤلاهخاج الىػجي ،و الخم الخػىٍض ي هى خم هىعي ٌؿخىفى هما هى الكأن باليؿبت
للخلىق الجمغهُت ،أما الخم طض ؤلاغغاق فكأهه قأن الخلىق الجمغهُت ًماعؽ غلى ول مىخىج ًيىن
ؾػغه غىض جصضًغه للجؼاةغ أكل مً كُمخه الػاصًت أو كُمت مىخىج مكابه له ،و بالخالي اؾخحراصه ًلخم
الظغع بأخض فغوع ؤلاهخاج الىػجي.
.1.1إلاطاز الخمويلي ،الخأميني ،املؤسساحي ،والخنظيمي
جم ئوكاء هظام حضًض لخأمحن و طمان الصاصعاث مؼ بضاًت  1996جضًغه الكغهت الجؼاةغٍت
لخأمحن و طمان الصاصعاث  ، CAGEXخُث ًخم جأمحن الكغواث اإلاصضعة مً ألازؼاع الخجاعٍت و غحر
الخجاعٍت و أزؼاع اليىاعر الؼبُػُت ،ئطافت للمكاعهت في اإلاػاعض الضولُت ،و في الجاهب الخمىٍلي جلىم
بخلضًم كغوض للمإؾؿاث الغاغبت في الخصضًغ ؾىاء الؾخحراص اإلاىاص ألاولُت الضازلت في اإلاىخجاث
اإلاػضة للخصضًغ ،أو أزىاء الػملُت الخصضًغٍت ،هما جم ئوكاء الكبان الىخُض غلى مؿخىي البىىن
لدؿهُل الػملُاث اإلاالُت ،أما في الجاهب اإلاإؾؿاحي الخىظُمي ،جم ئوكاء الغغفت الجؼاةغٍت للخجاعة و
الصىاغت  CACIو الكغهت الجؼاةغٍت لؤلؾىاق و اإلاػاعض  SAFEXو هظا الضًىان الجؼاةغي لخىمُت الخجاعة
الخاعحُت  PROMEXؾىت  1996لُلىم بضغم اإلاخػاملحن الجؼاةغٍحن في اؾخىكاف ألاؾىاق الخاعحُت و
عبؽ الػالكاث مؼ اإلاخػاملحن ألاحاهب ،ئطافت ئلى جىمُت مىخجاتهم و جثمحن صفلاث الخصضًغ وفلا ٌ
"اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 327/26لُىم  1أهخىبغ("1996غماعي حمعي ،كىضوػ ػاعق)2010 ،
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.1.1البرامج املسافلت لخدسيس الخجازة الخازجيت الجصائسيت "البرنامج الوطني لخأهيل املؤسساث
الصغيرة واملخوسطت"
ؾؼغث وػاعة اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت بغهامج وػجي لخأهُل اإلاإؾؿاث الصغحرة
واإلاخىؾؼت التي حكغل أكل مً  20غامال ،وجمذ اإلاىافلت غلُه مً ػغف مجلـ الخيىمت ًىم
10صٌؿمبر  ، 2003هما وافم غلُه مجلـ الىػعاء ًىم  08ماعؽ ،2004وهظا البرهامج غؼى  6ؾىىاث
وبضأ جىفُظه في ؾىت  2006وٍخم جمىٍله مً ػغف صىضوق جأهُل اإلاإؾؿاث الصغحرة
واإلاخىؾؼت خُث كضعث اإلاحزاهُت اإلاسصصت له بـ 6 :ملُاع صج(ػحر غبض الخم ،مضزل زالض.)2014 ،
ئن هظا البرهامج حاء في ئػاع اللاهىن الخىحُهي اإلاخظمً جغكُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت
وباألزص اإلااصة  18مىه التي جىص غلى أن جلىم وػاعة اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في ئػاع جأهُل
هظه اإلاإؾؿاث بىطؼ بغامج الخأهُل اإلاىاؾبت مً أحل جؼىٍغ جىافؿُت اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت
وهظا جغكُت اإلاىخىج الىػجي لِؿخجُب للملاًِـ الػاإلاُت ،فيان لخؼبُم بغهامج اإلاإؾؿاث الصغحرة
واإلاخىؾؼت غضة أؾباب هما أهه ٌؿتهضف اإلاؿخىٍاث الثالر الخاصت باإلاإؾؿاث مً اإلاؿخىي الىلي ئلى
اللؼاعي والجؼتي ،وٍخم جىفُظ البرهامج غً ػغٍم غضة هُئاث حكغف غلى طلً وزاصت الىوالت الىػىُت
لخؼىٍغ اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت (هفـ اإلاغحؼ الؿابم).
مً الجضًغ بالظهغ ،أن بضاًاث مغخلت جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت  1998-1994جمذ
جدذ وػئت اإلاىظماث الػاإلاُت ،أي أهه وان اهفخاح احباعي ولِـ ازخُاعي (Mehdi 51-68
)Abbas, 2012, pp

مما ؾبم ًمىىىا اللىٌ أن جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت وان قغغ صىضوق الىلض الضولي
إلجمام اجفاق ئغاصة حضولت الضًىن الجؼاةغٍت ،واغخبرجه الجؼاةغ ؾبُال لخىفحر اخخُاحاث مإؾؿاتها
الاكخصاصًت ،و لظلً فلض كامذ باصالح هظامها الجمغوي ،و هصذ كىاغض لخىظُم غملُاث الاؾخحراص و
الخصضًغ ،ئطافت ئلى وطؼ ئػاع جمىٍلي جأمُجي ،مإؾؿاحي و جىظُمي لدؿهُل هظه الػملُاث ،هما أنها
وطػذ بغامج مغافلت لهظا الخدغٍغ والبرهامج الىػجي لخأهُل اإلاإؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت لالؾخفاصة
مً ؾهىلت صزىٌ و زغوج الؿلؼ والخضماث ،ختى ال جبلى الجؼاةغ مجغص مػغض لئلهخاج ألاحىبي.
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 .1جدليل أثس إلاصالخاث الاكخصادًت على واكع الخجازة الخازجيت الجصائسيت في ظل أشمت النفط
للض وان الهسفاض أؾػاع الىفؽ أزغ هبحر غلى الاكخصاص الجؼاةغي ،بدىم ػبُػخه الغَػُت،
وباألزص غلى الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت ومسخلف الجىاهب اإلاخػللت بها.
 .1.1انعكاساث انخفاض أسعاز النفط على الخجازة الخازجيت الجصائسيت
حكهض الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت جغاحػا هبحرا بؿبب اهسفاض أؾػاع الىفؽ مىظ  2014و بلي
الخاٌ غلى خاله ػُلت ؾىت  2015خُث اهخلل مػضٌ أؾػاع زام الصخاعي مً  61, 69صوالع للبرمُل
في حىان  2015ئلى  56,34صوالع للبرمُل في قهغ حىٍلُت ،أي باهسفاض كضعه  5,35صوالع ،وحاء هظا
الاهسفاض جىاػٍا مؼ الهبىغ الػام ألؾػاع الىفؽ في قهغ حىان خُث فلض بغمُل الخام خىالي %10
مً كُمخه بؿبب وفغة اإلاػغوض في ألاؾىاق الػاإلاُت( .جلغٍغ مىظمت الضوٌ اإلاصضعة للبتروٌ أوبً )
وأقاع الخلغٍغ الظي وكغه البىً ؤلافغٍلي للخىمُت و مىظمت الخػاون و الخىمُت الاكخصاصًت و بغهامج
ألامم اإلاخدضة ؤلاهماتي أهه اؾخمغ اهسفاض أؾػاع البتروٌ الظي اهخلل مً  99صوالع للبرمُل في ؾىت
 2014ئلى  53صوالع للبرمُل في  2015لِؿخلغ غىض  45صوالع في ؾىت 2016هظا الاهسفاض الظي اوػىـ
ً
مباقغة غلى اإلاحزان الخجاعي ،خُث سجل اإلاحزان الخجاعي للجؼاةغ عجؼا بـ 17.74ملُاع صوالع زالٌ غام
 ،2016ملابل عجؼ بـ  13.17ملُاع صوالع في  ،2015أي بؼٍاصة في العجؼ كضعها  ،%4.8وجغاحػذ
الصاصعاث ئلى  28.88ملُاع صوالع في  2016ملابل  34.66ملُاع صوالع ،ما ٌػجي أنها تهاوث بـ،%16.7أما
الىاعصاث فلض اهسفظذ هظلً ،لىً بىجحرة أطػف ،لخبلغ  46.72ملُاع صوالع في  ،2016ملابل 51.07
ملُاع صوالع في  ،2015أي بيؿبت جغاحؼ  ،%9.62وهى عكم بػُض غً الغكم الظي وطػخه الخيىمت
ّ
ّ
هضف وهى  40ملُاع صوالع ،وفي ما ًخػلم باإلادغوكاث فلض جللصذ الصاصعاث مً 32.69
الجؼاةغٍت ه ٍ
احؼ بـ ،%17.12هظلً جغاحػذ الصاصعاث
ملُاع صوالع في  2015ئلى  27.01ملُاع صوالع في  ،2016أي بتر ٍ
ّ
زاعج كؼاع اإلادغوكاث مً  2.58ملُاع صوالع في  2015ئلى  2.06ملُاع صوالع في  ،2016ما ًإهض أن عخلت
"جىىَؼ الاكخصاص" التي جغاهً غليها الخيىمت الجؼاةغٍت ال جؼاٌ ػىٍلت ،وفي ملابل طلً اهسفظذ واعصاث
اإلاىخجاث الغظاةُت ئلى  8.22ملُاعاث صوالع في  ،2016ملابل  9.31ملُاعاث صوالع في  ،2015في الىكذ
ً
الظي جغاحػذ فُه أًظا فاجىعة الؿلؼ الاؾتهالهُت غحر الغظاةُت ئلى  8.27ملُاع صوالع ملابل 8.67
ّ
ملُاعاث صوالع في ؾىت ، 2014أما واعصاث الؿلؼ مً وؾاةل ؤلاهخاج فلض جللصذ هي ألازغي ئلى 14.33
ملُاع صوالع في  2016ملابل  15.97ملُاع صوالع في  ،2015فُما بلغذ كُمت واعصاث الخجهحزاث  15.89ملُاع
صوالع ملابل  17.74ملُاع صوالع في  ،2015و هظا بؿبب الؿُاؾت الخلكفُت التي اهخهجتها الخيىمت
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الجؼاةغٍت ،أما مً خُث الخىػَؼ الجغغافي للخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت ،فلض خافظذ الصحن غلى
صضاعة البلضان اإلاصضعة للجؼاةغ للػام الثالث غلى الخىالي ،بػضما صضعث ما ًلاعب  8.39ملُاع صوالع،
جليها فغوؿا بـ  4.74ملُاع صوالع زم ئًؼالُا بـ  4.64ملُاع صوالع،أما كاةمت ػباةً الجؼاةغ فلض ّ
جلضمتها
ئًؼالُا بـ  4.77ملُاع صوالع زم ئؾباهُا بـ  3.56ملُاع صوالع فالىالًاث اإلاخدضة ألامحرهُت بـ  3.22ملُاع صوالع،
ّ
وولها غباعة غً صاصعاث هفؼُت وغاػٍت)(https://www.alaraby.co.uk, 2017
بىاءا غلى ألاعكام الؿابلت ،فان اإلاحزان الخجاعي في جغاحؼ مؿخمغ مىظ  2014بؿبب جغاحؼ
الصاصعاث عغم جغاحؼ الىاعصاث ،و طلً ألن وجحرة التراحؼ في الىاعصاث طػُفت بؿبب طػف الهُيل
ؤلاهخا ي الجؼاةغي الظي ال ٌؿمذ باخالٌ الىاعصاث.
.1.1انعكاساث انخفاض اسعاز النفط على الجوانب ذاث الصلت بالخجازة الخازجيت الجصائسيت
قهضث كُمت الضًىاع الجؼاةغي اهسفاطا مؿخمغا مىظ حىٍلُت  ،2014خُث اهسفع ؾػغ
الصغف اإلاخىؾؽ للضًىاع ملابل الضوالع مً  93,24صًىاع نهاًت ماعؽ  2015ملابل  77,9صًىاع ؾىت مً
كبل ،هىدُجت الهسفاض ؾػغ الىفؽ ،هظا ألازحر الظي ٌػض ئلى حاهب مدضصاث أزغي ،هفاعق الخضخم
و فاعق ؤلاهخاحُت بحن الجؼاةغ و قغوائها ألاحاهب مً أؾاؾُاث الاكخصاص الىػجي التي جدضص اإلاؿخىي
الخىاػوي لؿػغ الصغف الفػلي(جصغٍداث مؿإوٌ بىً الجؼاةغ.)www.radioalgerie.dz ،و ما ًؼٍض
الؼحن بلت أهه ال جلف زؼىعة جللباث أؾػاع الصاصعاث غلى ظهىع العجؼ في اإلاحزان الخجاعي فدؿب بل
ًمخض طلً ئلى غضة مخغحراث اكخصاصًت هامت همؿخىي الضزل ،ومؿخىي الدكغُل والاؾتهالن والاصزاع
والاؾدثماع ،و خصُلت الظغاةب هاهًُ غً جأزحر طلً غلى ػاكت الضولت غلى الاؾخحراص ،ئط جخىكف كضعة
الضولت غلى الاؾخحراص  -في اإلاضي الؼىٍل -غلى كضعتها غلى الخصضًغ ،هما ًإزغ الخظبظب في خصُلت
الصاصعاث غلى محزان اإلاضفىغاث جأزحرا ؾلبُا ،خُث ًيخلل هظا ألازغ مً زالٌ أزغ جظبظب خصُلت
الصاصعاث غلى الػمالث ألاحىبُت اإلاخاخت للضولت (حىػي حمُلت،2012 ،ص.)5 .
و غلُه ًمىً اللىٌ ،بػض حملت ؤلاصالخاث التي كامذ بها الجؼاةغ لخدغٍغ ججاعتها الخاعحُت و
التي واهذ في ألاؾاؽ اؾخجابت لكغوغ صىضوق الىلض الضولي ،احؿمذ بيُت الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت
زالٌ الػكغٍت ألازحرة بالهكاقت ،هُيل مكىه  %97،مً صاصعاتها مدغوكاث وجبػُت غظاةُت ،أهثر مً
 %30مً واعصاتها مىاص غظاةُت و ؾلؼ اؾتهالن ،بؿبب ػٍاصة الاؾتهالن للىاعصاث الهسفاض أؾػاعها
بؿبب جسفُع الخػغٍفت الجمغهُت ،مً حهت ،و ئغاكت الجهاػ ؤلاهخا ي الجؼاةغي بؿبب خضة مىافؿت
الىاعصاث له ، ،أما باليؿبت للخىػَؼ الجغغافي للخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت فاهه بالغغم مً مداوالث
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الجؼاةغ لخىىَؼ مىعصيها و ػباةنها ،ئال أن ؤلاجداص ألاوعوبي بلي غلى عأؽ كاةمت هإالء ،جلُه الصحن ،و هى
جدض خزغ للخسلص مً الخبػُت ألخاصًت اإلاخػامل مػه ،هما أن جظبظب أؾػاع الىفؽ غامل أؾاس ي
ؾاهم في زلم الخللباث في أؾػاع الصغف ،هظه ألازحرة التي لها أزغ مباقغ غلى أؾػاع الصاصعاث و
الىاعصاث الجؼاةغٍت غلى اغخباع أنها جيىن ملىمت بالضوالع أو الُىعو .خُث أن خغهت جللباث أؾػاع
الصغف حؿبب لالكخصاص الجؼاةغي زؿاةغ مالُت حؿُمت جتراوح بحن  500و 800ملُىن صوالع ؾىىٍا ،ئط
ًخم حؿضًض زلثي الىاعصاث بالػملت ألاوعبُت ( ،)%60بِىما الصاصعاث فمؿػغة بالضوالع حغظيها
اإلادغوكاث ،خُث أهه عغم جدؿً مإقغاث الاكخصاص الىلي همػضٌ الىمى ومػضٌ البؼالت بؿبب
اعجفاع أؾػاع اإلادغوكاث لػضة ؾىىاث  ،فان الاكخصاص الجؼاةغي ال ًؼاٌ ًخأزغ بظغباث مالُت مىحػت
َّ
حغاء جللباث أؾػاع الصغف في ظل الخبػُت لصاصعاث الىفؽ التي حكيل  %97مً كُمت مجمل
الصاصعاث( .كىضوػ ػاعق أبى ماػن ) www.kantakji.com،هظه الخبػُت التي حكيل زؼغا هبحرا
غلى الاكخصاص الجؼاةغي ،وججػله غغطت لخللباث أؾػاع الىفؽ ،و زاصت ئطا ما حػلم ألامغ باهسفاض
ألاؾػاع.
 .1.1جداعياث انخفاض أسعاز النفط على الاكخصاد الجصائسي في املدى املخوسط
مً اإلاخىكؼ أن ًتراحؼ مػضٌ همى الاكخصاص الجؼاةغي في ألامض اإلاخىؾؽ ،وأن جبلغ وؿبت الىمى
الخلُلي إلحمالي الىاجج اإلادلي في اإلاخىؾؽ  % 1.2في الؿىىاث  2019 - 2017وٍغحؼ جسفُع
جىكػاث الىمى باإلالاعهت بخىكػاث زغٍف  2016ئلى جضابحر طبؽ أوطاع اإلاالُت الػامت اإلاػلىت واهدؿاع
همى ئهخاج الىفؽ والغاػ ،وفي الؿىىاث  2019-2017ؾدؿاغض ػٍاصة مػخضلت وؿبتها  %2.5في ئهخاج
الىفؽ والغاػ بفظل بضء ؤلاهخاج مً خباع هفؽ حضًضة وجصخُذ ئًجابي ألؾػاع الىفؽ غلى جسفُف
آلازاع الؿلبُت إلحغاءاث طبؽ أوطاع اإلاالُت الػامت واإلاػامالث الجاعٍت غلى اللؼاغاث الخلُلُت غحر
ُ
ُ
ؿاغض اؾخمغاع اإلاؿخىي اإلاخضوي ألؾػاع الىفؽ وعوىص الؼلب ألاؾغي بؿبب اعجفاع
الىفؼُت ،وؾِ ِ
ً
ً
مؿخىٍاث البؼالت غلى هبذ حماح الخضخم ،ومً اإلاخىكؼ أن ّ
ٌسجل عجؼ اإلاىاػهت الػامت جغاحػا حضًضا
ئلى ما صوهى % 1بدلىٌ  2019في خاٌ أبلذ الخيىمت غلى كُىص صاعمت لجهت ؤلاهفاق وبىاءا غلى هظا
الىطؼ وطػذ الجؼاةغ زؼت للخسلص مً جضاغُاث أػمت الىفؽ خاطغا ومؿخلبال مً زالٌ زؼتها
لخدلُم همى اكخصاصي غلى زالر مغاخل ألحل الىصىٌ ئلى جدلُم مػضٌ همى بـ 6,5باإلائت غام 2030
زاعج اإلاىاص الىفؼُت التي حكيل غصب الاكخصاص الجؼاةغي.
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 .1خاجمت:
ًمىً اللىٌ ،بػض حملت ؤلاصالخاث التي كامذ بها الجؼاةغ لخدغٍغ ججاعتها الخاعحُت و التي واهذ في
ألاؾاؽ اؾخجابت لكغوغ صىضوق الىلض الضولي ،احؿمذ بيُت الخجاعة الخاعحُت الجؼاةغٍت غضاة أػمت
الىفؽ 2014بالهكاقت ،هُيل مكىه  %97،مً صاصعاتها مدغوكاث وجبػُت غظاةُت ،أهثر مً %30
مً واعصاتها مىاص غظاةُت و ؾلؼ اؾتهالن ، ،و بظلً فان ؾُاؾت الخدغٍغ الخجاعي ال ًمىً أن جيىن
ؾبُال لخىىَؼ الاكخصاص في ظل غضم مغوهت الجهاػ ؤلاهخا ي ،غلى الػىـ مً طلً فهي حصجؼ الىاعصاث
الاؾتهالهُت التي جصبذ غبئا غلى الاكخصاص الىػجي زاصت غىض ألاػماث الىفؼُت أًً حصح اإلاىاعص
اإلاخأجُت مً الصاصعاث الىفؼُت ،ومىه فان الخدغٍغ ؾُاؾت حؿخلؼم الضعاؾت اإلاػملت ليامل اللؼاغاث
اإلاىخجت ،ألن الخدغٍغ في ألاصل وحض لخصغٍف الفاةع مً اإلاىخجاث والتزوص باإلاىخجاث التي جيىن جيلفت
ئهخاحها غالُت وؿبُا أو ملاعهت مؼ صوٌ أزغي.
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1

 .1كائمت املساجع:
 .1بً صًب غبض الغقُض  .2003-2002 ،جىظُم و جؼىع الخجاعة الخاعحُت خالت الجؼاةغ ،أػغوخت
لىُل قهاصة الضهخىعاه ،جسصص :غلىم اكخصاصًت ولُت الػلىم الاكخصاصًت و غلىم الدؿُحر،

حامػت الجؼاةغ ،الجؼاةغ ،مىلىٌ مً اإلاىكؼislamfin.go-forum.net/t1714-topic:
 .1بً مىس ى هماٌ ،2004 ،اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة و الىظام الخجاعي الػالمي الجضًض ،أػغوخت
لىُل قهاصة الضهتراه ،جسصص :غلىم اكخصاصًت ،ولُت الػلىم الاكخصاصًت و غلىم الدؿُحر،
حامػت الجؼاةغ ،الجؼاةغ،
 .1بهلىلي فُصل  ،2012،الخجاعة الخاعحُت بحن اجفاق الكغاهتا ألوعومخىؾؼُُت ،مجلت
الباخث ،الػضص11
 .1الجغٍضة الغؾمُت،1990 :اللاهىن اإلاالي الخىمُلي عكم  45غام.
 .1حفاف ولُض ،2009،اصالخاث ئػالت اللُىص غحر الخػغٍفُت و خزاعها غلى الخجاعة الخاعحُت في
الجؼاةغ ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر ،جسصص :ججاعة صولُت ،ولُت الخلىق و الػلىم
الاكخصاصًت ،حامػت كاصضي مغباح -وعكلت ،الجؼاةغ،
 .6حىػي حمُلت ،2012 ،محزان اإلاضفىغاث الجؼاةغي في طل الؿعي لالهظمام للمىظمت الػاإلاُت

للخجاعة ،مجلت الباخث،الػضص ،11ص .5مىلىٌ مً اإلاىكؼ:
rcweb.luedld.net/rc11/A1123.pdf
 .9قامي عقُضة ،2007-2006 ،اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة و آلازاع اإلاغجلبت غلى الضوٌ الىامُت،
أػغوخت لىُل قهاصة الضهتراه ،جسصص :هلىص ومالُت ،ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم
الدؿُحر ،حامػت الجؼاةغ،الجؼاةغ
 .9ػحر غبض الخم ،مضزل زالض 16-15،ماي ،2014جأهُل اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في
الجؼاةغ لالهضماج في الاكخصاص الػالمي-صعاؾت جلُُمُت للبرهامج الىػجي للخأهُل ،اإلالخلى الىػجي
خىٌ :الاكخصاص الجؼاةغي وجدضًاث الاهضماج في الاكخصاص الػالمي ،حامػت كؿىؼُىت2
 .7غماعي حمعي ،كىضوػ ػاعق 08،09 ،هىفمبر  ،2010الدؿىٍم الصىاعي همضزل اؾتراجُجي و
جىافس ي لتركُت الصاصعاث الصىاغُت الجؼاةغٍت مؼ الخؼبُم غلى اإلاإؾؿاث الصغحرة و
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اإلاخىؾؼت ،اإلالخلى الضولي الغابؼ خىٌ اإلاىافؿت و الاؾتراجُجُاث الخىافؿُت للمإؾؿاث
الصىاغُت زاعج كؼاع اإلادغوكاث في الضوٌ الػغبُت ،حامػت خؿِبت بً بىغلي-قلف.،
 .11كىضوػ ػاعق أبى ماػن ،عصُض محزان الخجاعة الخاعحُت في مفترق الؼغق(مػضٌ الخضخم ،ؾػغ
الصغف ،الفؿاص ؤلاصاعي) الجمػُت الىػىُت لالكخصاصًحن الجؼاةغٍحن ،صالي ئبغاهُم-الجؼاةغ.
مىلىٌ مً اإلاىكؼwww.kantakji.com:
 .11اإلااصة  86مً كاهىن الجماعن.
 .11مُاس ي ئهغام ، 2011،الاهضماج في الاكخصاص الػالمي و اوػياؾاجه غلى اللؼاع الخاص في
الجؼاةغ ،صاع هىمه ،الجؼاةغ،
13.
Mehdi Abbas, 2102, L'ouverture commerciale de l'Algérie, Revue
Tiers Monde, Presses Universitaires de France. Paris,
14.
www.kpmg.com/DZ/fr/IssuesAndInsights/Publications/Documents/
KPMG - INVESTIR :Guide investir en Algerie, edition2013.kpmg.dz
 .11جلغٍغ مىظمت الضوٌ اإلاصضعة للبتروٌ أوبً  ،مىلىلت مً اإلاىكؼ:
www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150811/48981.html
 .16جصغٍداث مؿإوٌ بىً الجؼاةغ ،مىلىلت غلى اإلاىكؼ:
.html0010/4021www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150
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ملخص:
مً خالٌ هزا البدض خىلىا بٌهاس الذوس الفّاٌ التي جلّبه وٌُفت الخضٍىت في املاظعت الاكخفادًت
ِبر جلىُاث وؤدواث حّخمذ ِليها ِلىم الدعُير املالي ،هزه الخلىُاث لها ؤهمُت هبيرة في حعُير الخضٍىت
والتي بها حععى املاظعت بلى ججىب الّعش املالي في خالٌ مشاخل خُاتها ،والزي كذ ًفُبها بن ؤهملذ
هزا الجاهب واهخمذ بال بالجاهب املداظبي وإلاهخاجي ،ؤو بالّىغ الخىٌُف املالي الجُذ في خالت الِعش
املالي.
وللذ ؼملذ هزه الىسكت البدشُت جلىُاث خعاب وجلُُم الخضٍىت في املاظعت الاكخفادًت ،ورلً
ملا لها مً ؤهمُت ِلى الخىاصن املالي في املذي اللفير ،خُض ؤن ول اللشاساث املخخزة مً وشف املاظعت
واملخّللت بيل ظىاهب وؽاوها ًىّىغ ؤزشها املباؼش ِلى الخضٍىت .هزه ألاخيرة حّخبر ـىسة جترظم فيها
ول الّملُاث التي جلىم بها املاظعت.
الكلماث اإلافخاخُت :جلُُم الخضٍىت ،املاظعت الاكخفادًت ،الّعش املالي ،الِعش املالي ،الخىاصن املالي.
جصيُف G00,G20:JEL

Résumé:
A travers cette recherche nous avons essayé de démontré le rôle
efficace que peut jouer la fonction de la trésorerie dans une société
économique grâce aux techniques propres aux sciences de gestion
financière, ses techniques dans l’importance est prouvé dans la gestion de
la trésorerie, puisque à travers ses techniques la société peut éviter toutes
difficultés financières.
* املالف املشظل 4غ.د :بلعباش هابي صُد أخمد  ،إلاًمُل ahmed1983bns@gmail.com 4
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

Cette recherche à englobé toutes les techniques de calcul et d’appréciation
de la trésorerie dans la société économique, et pour cause, l’importance
que joue sur l’équilibre financier à cours terme, puisque toutes les
décisions prises par la société et qui concerne ses activités reflètent
directement sur la trésorerie, cette dernière est considéré comme une image
sincère et fidèle qui traduit toutes les opérations de la société.
Les mots clefs: Appréciation de la trésorerie, la société économique,
déficits financiers, aisance financière, l’équilibre financier.
Jel Classification Codes: G00,G20
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 .1ملدمت:
بن مً ؤهم مفاهُم وؤهذاف الدعُير املالي في املذي اللفير هى مداولت الخدىم في الخذفلاث
الىلذًت الذاخلت والخاسظت وبغُت الىـىٌ باملاظعت الاكخفادًت بلى خالت املالءة واللذسة ِلى الىفاء
بالتزاماتها اللفيرة ألاظل ،وجىفير العُىلت الالصمت في ول وكذ وبإكل جيلفت ممىىت ،واملهم في رلً ؤًما
الخىٌُف املالي املىخج.
ولخدذًذ هزا الىلْ البذ مً وظىد حعُير فّاٌ داخل املاظعت ورلً باظخّماٌ جلىُاث وؤظالُب
فىُت بداسٍت جمىنها مً الخدىم في مدُىها الذاخلي مً ظهت والخإكلم مْ املدُي الخاسجي مً ظهت
ؤخشي ،وبالخالي الّمل ِلى مىاظهت ظمُْ املؽاول والّشاكُل التي ًمىً ؤن جىاظه املاظعت في ٌل
املىافعت الاكخفادًت الحادة ،وٍشظْ رلً بلى دسظت املشوهت التي جخميز بها املاظعت .وهزا ما ًذِىها
للخّشف ؤهثر ِلى الّامل املخدىم في هزه املشوهت ؤال وهي الخضٍىت ،والتي حّبر ًِ الخذفلاث الىلذًت
الحلُلُت الىاججت ًِ ول ألاوؽىت املدللت مً وشف املاظعت والتي لها مياهت مهمت في اجخار اللشاساث
املالُت املىاظبت في الدعُير املالي.
لزلً واهذ بؼيالُت بدشىا جذوس خىٌ ماهي الخلىُاث الحدًثت لحضاب وجلُُم الخسٍىت في
اإلاؤصضت الاكخصادًت؟.
وبغُت إلاملام باملىلىُ وإلاظابت ًِ الدعائٌ املىشوح اسجإًىا بلى جلعُم هزه الىسكت البدشُت بلى زالر
مداوس سئِعُت هي4
 مفاهُم ؤظاظُت خىٌ الخضٍىت. هُفُت خعاب وجلُُم الخضٍىت. -جذفلاث الخضٍىت.
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« مجلت اإلالرٍسي للدراصاث الاكخصادًت واإلاالُت ،املجلذ  ، 2الّذد  ، 1ظىان  » 8102ؿ ؿ001-28

بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ
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 -2مفاهُم أصاصُت خىل الخسٍىت:
ٌّخبر حعُير الخضٍىت في املاظعت الاكخفادًت وظُىلتها املالُت ،مً ؤهم املهام الشئِعُت التي ًخىلها
ؤمين الخضٍىت ،خُض ًلىم بذساظت مخخلف الّىامل والجىاهب املخّللت بالىٌُفت املالُت والدعُير املالي
بالخفىؿ ،وهٍشا لهزه الخّلُذاث فةن حعُير الخضٍىت وجدذًذ سـُذها حّخبر مً ؤهم الىٌائف في
املاظعت ملا لها مً لشوسة جلىُت ملىاظهت الّعش املالي ،وملا لها مً ؤهمُت ؤًما في الحىم ِلى اللشاساث
املخخزة مً وشف املعيرًً املالُين واملذساء في املاظعت ،وجبني ظُاظاث مالُت فّالت في مجاٌ
الاظدشماس.
 -.2.2مفهىم الخسٍىت:
جادي دساظت سؤط املاٌ الّامل واخخُاظاجه ،بلى دساظت العُىلت التي حعمى بالخضٍىت وهي الخىاصن
الحالي ،وحّخبر مً ؤهم دالئل الخىاصن املالي لجمّها للخىاصهين العابلين للمذي الىىٍل واملخىظي (ؤهثر
مً ظىت وبين ظىت وِذة ؤًام) ،فهي جمشل ألامىاٌ الجاهضة التي جمخلىها املاظعت وجخفشف فيها في ؤي
لحٍت ،ورلً ألن سؤط املاٌ الّامل ال ًممً للماظعت املشوهت اليافُت لدعذًذ التزاماتها( .هاـش دادي
ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت  )11هما ًمىً جلذًم ِلى لىء الخّشٍف الزي ظبمِ ،ذة
مفاهُم ؤخشي للخضٍىت ؤهمها4
"الخضٍىت هي مجمىُ ألامىاٌ العائلت التي هي جدذ جفشف املاظعت الاكخفادًت"( .بىؼاش ي
بىِالم ،0331 ،ـفدت )001
"الخضٍىت هي الفشق بين الخذفلاث الذاخلت والخذفلاث الخاسظت املشجبىت ؤظاظا باليؽاه
الاكخفادي للماظعت ،خُض حؽمل الخذفلاث الذاخلت ِلى جلً ألامىاٌ التي خفلذ ِليها املاظعت
مً ؤوشاف مخّذدة (البىىن واملعاهمىن )...ملىاظهت الاخخُاظاث املخّللت بالخذفلاث الخاسظت (ؤظىس
املعخخذمين ،حعذًذ الذًىن والمشائب( .")...بخلىة بادٌغ ،8110 ،ـفدت )01
"الخضٍىت هي الفشق بين ألاـىٌ راث العُىلت الفىسٍت والذًىن راث إلاظخدلاكُت الحالُت ،وهي
بزلً حّني ؤن ول ِىفش مً ألاـىٌ ظِخدىٌ بلى ظُىلت فهى ِىفش بًجابي في الخضٍىت ،وؤي ِىفش
مً الذًىن بلغ جاسٍخ اظخدلاكه فهى ًمشل ِىفش ظلبي لها"(A. Capiez, 1994, p. 44) .
"الخضٍىت هي الفشق ؤًما بين مجمىُ املىاسد التي جمىٌ اليؽاه ومجمل الاخخُاظاث المرشوسٍت لهرزا
اليؽ رراه ،فه رري حّ ررشف برن بإقه ررا الف ررشق ب ررين سؤط امل رراٌ الّام ررل ال ررذائم (الف ررافي) واخخُاظ رراث سؤط امل رراٌ

;9
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الّامررل .وبالخررالي فالخضٍىررت لِعررذ اخخُاظررا ولىررً فائمررا وفرري خالررت ال جررض فرري الخضٍىررت ٌغى ر هررزا ال جررض
ًِ وشٍم اللشوك البىىُت"( .هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )11
ومً هزه املفاهُم ولها هذسن ؤن الخضٍىت هي مجمىِت ألامىاٌ التي في خىصة املاظعت ملذة دوسة
اظخغاللُت ،وهي حؽمل ما في اللُم الجاهضة ؤي ما ٌعخىُْ الخفشف فُه فّال مً مبالغ ظائلت خالٌ
الذوسة ،ومً هزا وعخيخج ؤن الخضٍىت هي الفشق بين املىاسد املعخغلت لخمىٍل وؽاه املاظعت
والاخخُاظاث الىاججت ًِ اظخغالٌ وؽاوها ،وجمشل الخضٍىت الفائن ؤو ال جض بّذ جمىٍل الاظدشماساث
وهزا اخخُاظاث الخمىٍل املخّللت باليؽاه.
 -.2.2العىاصر اإلاكىهت للخسٍىت:
ًخم جدذًذ الّىاـش امليىهت للخضٍىت اهىالكا مً امليزاهُت املالُت ،وِلُه فةن الخضٍىت جخيىن مً
ِىاـش ألاـىٌ وِىاـش الخفىم ،والتي ًمىً ِشلها هما ًلي4
أ -عىــاصر ألاصىل :هي ألاـىٌ املخاخت في فترة كفيرة ،والتي ًمىً ؤن حعخّملها املاظعت في جمىٍل
اخخُاظاتها ،وجخيىن مً( 4بظماُِل ِشباجي ،8112 ،ـفدت )888
 ألاوراق الخجارٍت 4هي ِباسة ًِ ؤوساق كابلت للخذاوٌ بالىشق الخجاسٍت وجمشل خلا مىلىِه مبلغ مًالىلىد (هىام ظمّت ،8118 ،،ـفدت  )028ومّنى رلً ؤن ألاوساق الخجاسٍت هي جلً العىذاث إلارهُت
التي جفذسها املاظعت ملابل فائذة مُّىت جذفّها للمؽترًً اللائمين بّملُت الؽشاء

(مدمذ

الفيرفي ،8112 ،،ـفدت )213وحّخبر مً ؤهم وظائل الخمىٍل التي حعخّملها املاظعت مً ؤظل جىفير
العُىلت في خضٍىتها ،وهزا بىاظىت الاجفاٌ ببىىها ؤو البىً املخّامل مْ الضبىن لخفمها وبالخالي
جدفل املاظعت ِلى كُمت الىسكت الخجاسٍت مْ اكخىاُ الّمىلت التي ًإخزها البىً ملابل الخذمت التي
كذمها هإظش الّمل )(O. Boukhezar, 1983, p. 146
 الىدائع ألجل 4ججمْ بين خاـُتي الخىٌُف والعُىلت ،فخاـُت الخىٌُف حّىي للماظعت الحم فيالحفىٌ ِلى ِائذ في ؼيل فائذة ،بِىما خاـُت العُىلت حّني ؤن املذة التي جبلاها الىدٌّت في البىً
لِعذ بالىىٍلت ،باإللافت بلى وظىد بمياهُاث سحبها في ؤي وكذ ولىً بّذ اظدُفاء بّن الؽشوه
المشوسٍت مشل إلاخىاس املعبم( .الىاهش لىشػ ،8112 ،ـفدت )81
 الحضاباث البرًدًت الجارٍت واإلاصرفُت 4هي ألامىاٌ الجاهضة التي ًخاح للماظعت الخفشف فيها في ؤيوكذ وخعب ؼشوه مخفم ِليها بين املاظعت والبىً ،وجخمشل في( 4خعاب الفىذوق والحعاب
البرًذي الجاسي(O. Boukhezar, 1983, p. 148) .)...
;9
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 صىداث الخسٍىت 4وهي ِباسة ًِ ظىذاث خلىق مخذاولت جفذسها املاظعت مً ؤظل جىفير العُىلتخاسط العلً البىييِ ،ملُا مذة خُاة ظىذاث الخضٍىت كفيرة (ملذة ظىت ؤو ؤكل) وبمّذٌ زابذ وِىذ
خلىٌ مىِذ الاظخدلاق ًخم حعذًذ كُمت العىذ ممافا بلُه الفائذة املدذدة .وبالخالي فالعىذ هى
وسكت مالُت جشبذ دائيُت خاملها للماظعت التي ؤـذستها(G. Langlois, M. Mollet, 2011, p. 235) .
 صىداث الصىدوق 4هى التزام مىخىب مً وشف املاظعت بذفْ املبلغ املزوىس في العىذ (مبلغ اللشك)في جاسٍخ الاظخدلاق ،وكذ ًيىن هزا العىذ مدشس باظم الشخق ؤو ألمشه ؤو لحامله ،ومذة العىذ ال
جخجاوص  08ؼهشﴽ ،وٍمىً لحامل العىذ كبل اهلماء املذة ؤن ًلذمه بلى البىً للخفم ،برا اخخاط بلى
العُىلت كبل جاسٍخ الاظخدلاق( .الىاهش لىشػ ،8112 ،ـفدت )58
ب -عىـاصر الخصىم :هي ألامىاٌ التي جمىذ مباؼشة لخضٍىت املاظعت مً كبل البىً ،ؤي ؤن البىً
ًمىٌ اخخُاظاث املاظعت الاكخفادًت بمىدها العُىلت التي جدخاط بليها لدعذًذ كُمت العلْ
والخذماث وحعذًذ الذًىن املعخدلت ،وجخمشل ؤظاظا في( 4بظماُِل ِشباجي ،8112 ،ـفدت )888
 حضهُالث الخسٍىت :هي ِباسة ًِ كشوك جمىذ مً كبل البىً للماظعت التي حّاوي مً ـّىباث فيالعُىلت املاكخت ؤو اللفيرة ظذا والتي ممىً ؤن جيخج ًِ جإخش إلاًشاداث ًِ الىفلاث ؤو املذفىِاث،
ومً هىا ًمىً اللىٌ ؤن هذف هزه الدعهُالث هى حغىُت الشـُذ املذًً بلى خين ؤكشب فشؿ جخم فيها
ِملُت الخدفُل لفالح املاظعت .وِادة ما ًلجإ بلى هزه الدعهُالث في قهاًت الؽهش ؤًً جىثر وجخّذد
مذفىِاث املاظعت مشل( 4ؤظىس الّاملين ،حعذًذ بّن املفاسٍف والفىاجير( .)...ؤخمذ بىساط،8112 ،
ـفدت )21
 السحب على اإلاكشىف :وهي وشٍلت جمىٍلُت ًمىدها البىً للماظعت التي ِادة ما جيىن مً ِمالئهاالذائمينٌ ،عمذ مً خاللها لهزه املاظعت اللُام باظخخذام ؤمىاٌ ؤهبر مما هى مىظىد بشـُذها لذي
البىً ،بّباسة ؤخشي ؤن ًفبذ سـُذها لذي البىً مذًىا ملذة صمىُت مخفم ِليها ِادة ما جتراوح بين 08
ًىما بلى ظىت .وَعخّمل السحب ِلى املىؽىف لخمىٍل وؽاه املاظعت ولالظخفادة مً بّن الٍشوف
الاكخفادًت التي كذ ًدُدها العىق هؽشاء بّن العلْ بىمُاث هبيرة هدُجت الهخفاك ظّشها( .ؤخمذ
بىساط ،8112 ،ـفدت )53
 الضلفاث اإلاصرفُت :هي ِالكت اجفاق بين املاظعت والبىً املخّامل مّها ،وٍمىً لهزا ألاخير (البىً)ؤن ٌعمذ للماظعت بسحب ألامىاٌ ختى وبن لم ًىً لها ؤمىاٌ ظاهضة في خعابها ،ولىً بؽشوه
مخفم ِليها مً الىشفين وبمّذٌ فائذة مشجفْ(G. Noel, C. Genvieve, 1981, p. 37) .
;9
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 -.2.2أهمُت الخسٍىت:
حّخبر الخضٍىت مً الىٌائف املهمت وِىفشا خاظما في خُاة املاظعت خُض ؤن معخىي الخضٍىت ٌّبر
ًِ كذستها ِلى مىاظهت ول التزاماتها خاـت جلً املخّللت باالظخغالٌ والخمىٍل الزاحي ،وهري بزلً
املفب الزي جخجمْ فُه ول الخذفلاث الىلذًت الحلُلُت مً وبلى املاظعت ،وبالخالي فهي املشآة
الّاهعت ليل اللشاساث التي جخخز داخل املاظعت هما حّخبر املدذد الشئِس ي لىفاءة إلاداسة املالُت.
ومً ألامىس املهمت وألاظاظُت في الحُاة الاكخفادًت جىاظذ هلذ لذي املاظعت في الخضٍىت ،وبن
اخخلفذ همُخه مً وكذ بلى آخش جبّا للٍشوف الاكخفادًت ،والىلذ ؼإن ؤي ؤـل مخذاوٌ ًجب
الاِخذاٌ فُه ،فةرا صاد سـُذ الىلذ فلذ ًادي رلً بلى حّىُل ظضء مً ألامىاٌ ،وبرا اهخفن الشـُذ
الىلذي ًِ الحذود املىلىبت فلذ ح جض املاظعت ًِ ظذاد التزاماتها( .املخىلي ظىذ ِشفه ،بذون ظىت،
ـفدت )823
أ -الخسٍىت وعالكتها بالدضُير اإلااليً :مىً حّشٍف الدعُير املالي ِلى ؤهه الفّالُت املخّللت بخخىُي
وججهيز ألامىاٌ وسكابتها وبداستها في املاظعت ،وَّخبر الدعُير املالي الحلل إلاداسي ؤو مجمىِت الىٌائف
إلاداسٍت املخّللت بةداسة مجشي الىلذ والشامُت بلى جمىين املاظعت مً جىفُز ؤهذافها ،ومىاظهت ما
ٌعخدم ِليها مً التزاماث في الىكذ املدذد( .مدمذ الفيرفي ،8112 ،،ـفدت )05ومً ظهت ؤخشي
حّخبر الخضٍىت ماؼشا مدىسٍا وؤظاظُا ،بدُض حّخمذ ِليها املاظعت الاكخفادًت لخمىٍل ِملُاتها
وؤوؽىتها ولمان بظخمشاسٍتها وبلائها ،وجمشل الخضٍىت ؤخذ ؤهم ماؼشاث الدعُير املالي في املذي اللفير
(ورلً بةمياهُت كُاط الِعش املالي) وخاـت ِلى املذي البُّذ (وهزا مً خالٌ كُاط اخخُاظاث
الخمىٍل في املاظعت) .هما حّخبر الخضٍىت هملُاط للذسة املاظعت الاكخفادًت ِلى الىفاء بذًىقها في
املذي اللفير ،ورلً بمّشفت مذي وسـُذ الخضٍىت(J.Y. Eglem, A. Mikol, 1992, p. 576) .برا وعخيخج
ؤن الخضٍىت هي بخذي الىظائل املهمت وألاظاظُت لّمل املعير املالي خاـت في جدذًذ الاخخُاظاث
والاظخدلاكاث ،وهزا ملا جىفشه الخضٍىت مً ؤدواث ووظائل مالُت التي جيىن املاظعت بداظت بليها.
ب -دور الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًتً :مىً حّشٍف املاظعت الاكخفادًت ِلى ؤقها اهذماط ِذة
ِىامل بهذف بهخاط ؤو وجبادٌ ظلْ ؤو وخذماث مْ ؤِىان اكخفادًين آخشًٍ ،وهزا في بواس كاهىوي ومالي
واظخماعي مّين ولمً ؼشوه اكخفادًت جخخلف صمىُا ومياهُا جبّا مليان وظىد املاظعت وحجم وهىُ
اليؽاه الزي جلىم به .وٍخم هزا الاهذماط (لّىامل إلاهخاط) بىاظىت جذفلاث هلذًت وخلُلُت (ظلْ
وخذماث) ،وؤخشي مّىىٍت ،وول منهما ًشجبي اسجباوا وزُلا باألخش ،بر جخمشل ألاولى في الىظائل واملىاد
;9
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املعخّملت في وؽاه املاظعت ؤما الشاهُت فخخمشل في الىشق والىُفُاث واملّلىماث املعخّملت في حعُير
ومشاكبت ألاولى (هاـش دادي ِذون ،0332 ،ـفدت )02وٍشجىض وؽاه املاظعت ِلى وؽاه بهخاجي
وجبادلي،
وٍمكً إبراز ذلك مً خالل الشكل الخالي:
خارجة
تدفقات نقدية

الخزينة

داخلة
تدفقات نقدية

أصول  +رأس المال

شراء
تدفقات حقيقية
داخلة

تحويل أو إنتاج

بيع
تدفقات حقيقية
خارجة

اإلاصدر :هاصر دادي عدون ،اكخصاد اإلاؤصضت ،مرجع صبم ذكره ،ص.21
الخعلُم:
مررً خررالٌ الؽرريل سكررم (ً )10خضررح ،ؤن ؤي جررذفم مررادي ؤو مّىررىي فرري اججرراه مّررين ( بلررى الررذاخل ؤو
الخراسط ) ًلابلره جررذفم هلرذي مّرراهغ ،وهرزه الخررذفلاث لِعرذ ِفىٍرت بررل هري هدُجررت ملجمىِرت مدؽررابىت
مً الّالكاث الخلىُت والاكخفادًت داخل املاظعت.
وليري حعررخىُْ املاظعررت حعررُير هررزه الخررذفلاث (الترري كررذ ًيررىن ظررضء منهررا مىخجرراث داخلُررت) ًجررب ؤن
جخىفش ِلى هُاول ومفالح لدعرُير ومشاكبرت هرزه الّالكراث مرً ؤظرل جدذًرذ جيالُفهرا وبًشاداتهرا (وهرزا هرى
مىلىُ املداظربت الّامرت واملداظربت الخدلُلُرت) ،ؤمرا خشهرت الخرذفلاث الىلذًرت فهري جخميرز بالذكرت وٍجرب
ؤن ججررشي بفررفت مىٍمرت بدُررض حعررمذ باظررخمشاس وؽرراه املاظعررت وفرري ٌررشوف مالئمررت ،وال جيررىن مشاكبررت
ه ررزه الخ ررذفلاث الىلذً ررت والحى ررم ِل ررى العُاظ رراث املخخ ررزة فيه ررا بال بىاظ ررىت مف ررلحت مىمل ررت ملف ررلحت
املداظرربت املدررذدة للخيررالُف وإلاً رشاداث ،وهررزا هررى مىلررىُ الدعررُير املررالي الررزي ًخخررز الخضٍىررت هإظرراط
ودِامررت لرره بدُررض جلّررب الخضٍىررت دوسا هامررا فرري املاظعررت الاكخفررادًت مررً خُررض الررخدىم فرري الخررذفلاث
الىلذًت.
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 -.2.2أصباب عجس الخسٍىت:
مررً خررالٌ مررا ظرربم ،هدرراوٌ ظررشد العررِىاسٍىهاث املدخملررت واملعررببت لل جررض فرري الخضٍىررت خعررب املىٍررىس
الررىٌُفي ،وهرري خمررغ خرراالث ؤظاظررُت ،همررا ًمىررً بلررافت خالررت ظادظررت( 4بلُرراط بررً ظاو ر يً ،ىظررف
كشَص ي ،8112 ،ـفدت )38
 خال ــت خؼ ــي ف ــي الضُاص ــت اإلاالُ ــت للمؤصض ــتً :د ررذر فج ررض ف رري الخضٍى ررت برا ؤخل ررذ املاظع ررت بلاِ ررذةالخىاصن املالي ألادو ؤو ألاِلى ،وكامذ بخمىٍل الاظدشماساث باظخخذام مرىاسد كفريرة ألاظرل (واإلِخمراداث
البىىُت الجاسٍت) ألامش الزي ًرادي بلرى خالرت اهىعراس فري سؤط املراٌ الّامرل مرْ بلراء الاخخُراط فري سؤط املراٌ
الّامل في ولّه الىبُعي وجيىن الىدُجت خضٍىت بظمالُت ظالبت.
جخم مّالجت هزا الىلْ بخصحُذ الخىإ ًِ وشٍرم مجمىِرت مرً إلاظرشاءاث ،منهرا الخىراصٌ ِرً ظرضء
مً الاظدشماساث ؤو الحفىٌ ِلى كشك وىٍل ألاظل ،ورلً لخصحُذ معاس سؤط املاٌ الّامل.
 خالت همى صرَع وغير مخدكم فُه :برا كذمذ املاظعت ِلى جدلُرم مّرذالث همرى فري سكرم ألاِمراٌ ؤهبررمً بمياهُاتها املالُت فةن رلرً ًرادي بلرى جضرخُم الاخخُاظراث فري سؤط املراٌ الّامرل لالظرخغالٌ مرْ جىرىس
سؤط املاٌ الّامل في ولْ وبُعي ،وبالخالي حعتهلً الفىائن املالُت وٍدذر ال جض في الخضٍىت.
ًمى ررً بِ ررادة الخ ررىاصن امل ررالي م ررً ظذً ررذ م ررً خ ررالٌ بِ ررادة الىٍ ررش ف رري املخى رري الخىم ررىي للماظع ررت،
ب ررالشظىُ ِ ررً اظ ررتهذاف ؤظ ررىاق بل ررافُت وجشهي ررز الجه ررىد الخجاسٍ ررت والاظ رردشماسٍت والف ررىاُِت ِل ررى خف ررت
ظررىكُت جدىاظررب وإلامياهُرراث املالُررت للماظعررت ،بهررزا ًررىخفن سكررم ألاِمرراٌ وجررىخفن مّرره الاخخُاظرراث
الىاظمت ًِ دوسة الاظخغالٌ ،بدُض ًمىً حغىُتها باظخخذام سؤط املاٌ الّامل.
 خالت صىء حضُير عىاصر الاصخغالل :في هشير مً ألاخُان ًخم حعُير ِىاـش الاظخغالٌ بؽيل ِؽىائيوالررزي ًٍهررش مررً خررالٌ جبرراوا ؼررذًذ فرري دوسان املخررضون ومررىذ ؤظرراٌ وىٍلررت للّمررالء وؤًمررا كبررىٌ ؤظرراٌ
كفريرة للمررىسدًً ،هررزا الدعررُير ًررادي بلررى جأوررل سؤط املراٌ الّامررل ووافررت مررىاسد الخضٍىررت ،ومررً زررم ًدررذر
خلررل م ررالي ًخمش ررل فرري فج ررض الخضٍى ررت .ولخف ررادي الىكررىُ ف رري ه ررزه املؽ رراول ِلررى املاظع ررت ؤن جم ررمً بؽ رريل
فّاٌ وبىشق ِلمُت دكُلت معخىي ؤدو مً العُىلت الىلذًت في الخضٍىت.
 خالت الخضائر اإلاتراكمت :برا خللذ املاظعت خعائش مخخالُت ،فةن رلً ًادي بلى جأول ألامىاٌالجماُِت ،مما ًجّل املىاسد الذائمت في خالت جذهىس معخمش وهزا ما ًادي بذوسه بلى اهخفاك خاد في
سؤط املاٌ الّامل بؽيل ال ًلبي الاخخُاط في سؤط املاٌ الّامل إلاظمالي ،وبالخالي جخدلم خضٍىت ظالبت
واملّبرة ًِ خالت خلل في الخىاصن املالي.
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ال ًمىً للماظعت بوّاػ سؤط املاٌ الّامل بال بخىت وىٍلت ألاظل جخممً بظشاءاث ـاسمت ورلً
ِلى معخىٍين( 4بلُاط بً ظاو يً ،ىظف كشَص ي ،8112 ،ـفدت )35
 مضخىي داخلي :ورلً بترؼُذ إلاهفاق وجذهُت الخيالُف بالخىظه هدى الشؼادة في الاظتهالن باظخخذامالىٍم املخخففت.
 مضخىي خارجي :ورلً بمداولت بوّاػ سكم ألاِماٌ ًِ وشٍم مخىي حعىٍلي مدىم يهذف بلىحٍُّم الحفت العىكُت وظلب ؤهبر ِذد ممىً مً الّمالء.
 خالت جدهىر في اليشاغ (اهخفاض في ركم ألاعمال) :في خالت مىاظهت مؽاول حعىٍلُت هاظمت ًِمّىُاث املدُي ،فهزا ألامش ًادي بلى اهخفاك في إلاًشاداث واسجفاُ في الخيالُف ،خُض جىخفن كذسة
املاظعت ِلى الخمىٍل الزاحي مما ًازش ِلى معخىٍاث سؤط املاٌ الّامل وجخدىٌ هزه الحالت بلى خالت
الخعائش املتراهمت.
 خالت إفالش عمُل مهم :برا واهذ العُاظت الدعىٍلُت للماظعت جشهض ِلى جلبُت اخخُاظاث ِمُلوخُذ ،فةن ؤي حغير في ولُّخه املالُت لها آزاس مباؼشة ِلى ولُّت املاظعت ،مشل خالت إلافالط
واخخفاء هزا الّمُل مما ًادي بلى اهخفاك خاد في سكم ألاِماٌ وهيخلل بلى خالت جذهىس في اليؽاه.
بن هال الحالخين العابلخين لهما خلفُت جخّلم بمياهت املاظعت في العىق ،خُض وان العبب في
جذهىس الخضٍىت هاجج ًِ الاهخفاك في اليؽاه هدُجت للخللق الخذسٍجي لحجم ِمالء املاظعت،
وبالخالي فةن الحلىٌ الىفُلت بخصحُذ الىلْ جخمدىس خىٌ جدعين الىلُّت إلاظتراجُجُت للماظعت،
ؤما في الحالت املّاهعت وهي خالت وفشة جىىىلىظُت ظذًذة ًملىها املىافغ وخالت ٌهىس مىخجاث
ظذًذة بذًلت وغيرها ،فما ِلى املاظعت بال الاوسحاب وحغُير اليؽاه .وخالـت اللىٌ فةهه للخشوط
مً هزا املإصق والزي ًخمشل في خالت ال جض في الخضٍىت ،فما ِلى املاظعت بال جبني ظُاظت ِلمُت
دكُلت وـاسمت جمىً مً حعُير املخضوهاث ،ومداولت جيبإ في الّالكت الذائيُت مْ الّمالء واملىسدًً
بؽيل فّاٌ ًممً معخىي ؤدو مً العُىلت الىلذًت في الخضٍىت.
 .2كُفُت خضاب وجلُُم الخسٍىت:
ًخم الخدلُل املالي للماظعت باظخّماٌ الّذًذ مً ألادواث والىظائل ،وختى ًخمىً البىً مً ؤخذ
ـررىسة مّلىلررت ِررً الىلررْ املررالي للماظعررت الاكخفررادًت ًجررب ؤن ٌعررخّمل ِلررى ألاكررل امليزاهُررت املالُررت
لشالزت ظىىاث مخخالُت ،وؤًما ظذوٌ لحعاباث الىخائج املىافلت.
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جىمً ؤهمُت هزه الىزائم في بِىاء مّلىماث ًِ جىىس وؽاه املاظعت ختى ًيىن الخدلُل مىلىُِا،
وؤهررم الخلىُرراث املعررخّملت فرري الخدلُررل املررالي هجررذ ماؼرشاث الخررىاصن املررالي واملخمشلررت فرري (ماؼررش سؤط املرراٌ
الّامل ،ماؼش اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل وماؼش الخضٍىت).
 -.2.2رأش اإلاال العامل:
ٌّخبرر سؤط املرراٌ الّامررل الرذائم (الفررافي) مررً املاؼرشاث الشئِعرُت الترري حعررخّين بهرا املاظعررت فرري ببرشاص
جىاصقها املالي في ألاظل الىىٍل ،وهىان مً ًىلم ِلُه "هامؾ ألامان" الخاؿ باملاظعت ،ورلً ملىاظهت
الاظخدلاكاث اللفيرة ألاظل .وبالخالي فةهه ًٍهش ملذاس ما جدخاه به املاظعت للٍشوف الىاسئت التي كذ
جىاظههررا والترري جيررىن كررذ هُررإث لررزلً ؤمررىالا دائمررت لخغىُتهررا لٍررشوف( .مبرراسن لعررلىط ،8112 ،ـررفدت
)50
"هما ٌّشف سؤط املاٌ الّامل الذائم ِلى ؤهه خفت ألامىاٌ الذائمت التي ًخم امخفاـها ًِ وشٍم
جمىٍل اللُم الشابخت والزي ًيىن ظاهضا لخمىٍل الاخخُاظاث املشجبىت ؤو املخّللت بذوسة الاظخغالٌ".
(مدمذ الضًٍ خاف سبي ،8118 ،ـفدت )818
"وٍمىً ؤًما حّشٍف سؤط املاٌ الّامل الذائم ِلى ؤهه الفشق بين املىاسد الذائمت (املخمشلت في
ألامىاٌ الخاـت والذًىن مخىظىت ووىٍلت ألاظل) وبين ألاـىٌ الشابخت ،ومً الىبُعي ؤن جيىن كُمت
سؤط املاٌ الّامل الذائم مىظبت ،وٍيبغي ؤن جدىاظب كُمخه مْ مخاوش الخجمُذ التي جىاظه ألاـىٌ
املخذاولت"( .الىاهش لىشػ ،8112 ،ـفدت )021
 خضاب رأش اإلاال العامل :وٍمىً خعاب سؤط املاٌ الّامل ،وهزا خعب الىشق الخالُت( 4مباسنلعلىط ،8112 ،ـفدت )52
 -مً أعلى اإلايزاهُت (على اإلادي البعُد) :وٍدعب وفلا للّالكت الخالُت4

العالكت ()2

رأس المال العامل الدائم = األموال الدائمة – األصول الثابتة.
وبخّىٍن ألامىاٌ الذائمت بالّالكت الخالُت4

األموال الدائمة = الخصوم – الديون القصيرة األجل.

وبخّىٍن ألاـىٌ الشابخت بالّالكت الخالُت4

األصول الثابتة = األصول – األصول المتداولة.

 مً أصفل اإلايزاهُت (على اإلادي اللصير) :وٍدعب وفلا للّالكت الخالُت 4العالكت ()2رأس المال العامل الصافي = األصول المتداولة – الديون القصيرة األجل.
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 الخفضـير اإلاــالي لــرأش اإلاــال العامــلً :فمررل اظررخخذام سؤط املرراٌ الّامرل هإخررذ ماؼرشاث الخررىاصن املرراليفرري ألاظررل الىىٍررل ،بال ؤن هررزا املاؼررش كررذ ًخغيررر فرري ألاظررل اللفررير بخغيررر ؤخررذ ؤو وررل املخغي رراث امليىهررت لرره
بالضٍادة ؤو بالىلفان.
 العىامل التي حغير في حجمه بالسٍادة :مً ؤهم الّىامل هجذ( 4مباسن لعلىط ،8112 ،ـفدت )55 صٍادة ألامىاٌ الخاـت وصٍادة اللشوك الىىٍلت ألاظل (صٍادة ألامىاٌ الذائمت).
 الخىاصٌ ًِ بّن ألاـىٌ إلاهخاظُت (اهخفاك ألاـىٌ الشابخت).
 العىامل التي حغير في حجمه بالىلصان :مً ؤهم الّىامل هجذ4 اكخىاء ؤـىٌ بهخاظُت ظذًذة (صٍادة ألاـىٌ الشابخت).
 حعذًذ اللشوك الىىٍلت ألاظل (اهخفاك ألامىاٌ الذائمت).
 هلفان كُمت ألامىاٌ الخاـت (اهخفاك ألامىاٌ الذائمت).
ِلررى الّمررىم هىرران زررالر خرراالث ًمىررً ؤن ًٍهررش ِليهررا سؤط املرراٌ الّامررل ،وهرري الىلررُّاث الخالُررت4
(مباسن لعلىط ،8112 ،ـفدت )55
 رأش اإلاــال العامــل مىجــب ( :)FR>0وهرري الحالررت املفمررلت ،وحّنرري ؤن ألاـررىٌ ممىلررت بررإمىاٌ الذائمررتوفائن هزه ألاخيرة ٌعخّمل في جمىٍل ألاـىٌ املخذاولت.
 رأش اإلاـال العامــل ٌضـاوي الصــفر ( :)FR = 0وهرري الحالرت الترري جيرىن فيهررا املاظعرت كررذ مىلرذ ؤـررىلهااملخذاولت مً مىاسدها اللفيرة ألاظل وهى ما ٌؽيل كاِذة الخىاصن املالي ألادو  ،وهزا ال ًمىً ؤن ًىىٌ
ليىن دوسة الاظخغالٌ غير معخلشة.
 رأش اإلاال العامل صالب ( :)FR<0هزا ٌّني ؤن ألامىاٌ الذائمت ال جىفي لخغىُت ألاـىٌ الشابخت ،وفيهزه الحالت ظىف حّشف املاظعت ـّىباث فري جظراٌ اللفريرة مرً حعرذًذ املعرخدلاث ،ؤي ِرذم جرىفش
العُىلت الالصمت وٍذٌ ِلى لّفها املالي( .هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )12
ج -مفــاهُم أخــري لــرأش اإلاــال العامــل :للررذ اظررخّملذ مفرراهُم ؤخررشي لرشؤط املرراٌ الّامررل لررذي بّررن
الاكخفادًين ،وهي( 4بظماُِل ِشباجي ،8112 ،الففداث )880-823
 رأش اإلاال العامل الخاص 4وهى امللذاس إلالافي مً ألامىاٌ الخاـت ًِ جمىٍل ألاـىٌ الشابخت.وٍدضب بالعالكاث الخالُت:
العالكت ()02

;:

رأس المال العامل الخاص = األموال الخاصة – األصول الثابتة.
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وبخّىٍن ألامىاٌ الخاـت بالعالكت الخالُت:
األموال الخاصة = الخصوم – مجموع الديون.
وبخّىٍن ألاـىٌ الشابخت بالعالكت الخالُت:
األصول الثابتة = األصول – األصول المتداولة.

ًخم الحصىل على العالكت الخالُت :العالكت ()02
رأس المال العامل الخاص = األصول المتداولة – مجموع الديون.
الهذف مً دساظت سؤط املاٌ الّامل الخاؿ ،هى البدض ًِ مذي اظخلاللُت املاظعت اججاه الغير
ومذي جمىنها مً جمىٍل اظدشماساتها بإمىالها الخاـت.
 رأش اإلا ــال العامـ ــل ؤلاجمـ ــاليً 4لف ررذ به ررزا املفه ررىم مجم ررىُ ِىاـ ررش ألاـ ررىٌ الت رري ًخيل ررف به ررا وؽ رراهاظخغالٌ املاظعت ،وهي مجمىُ ألاـىٌ التي جذوس في مذة ظىت ؤو ؤكل وحؽمل مجمىُ ألاـىٌ
املخذاولت .وٍمكً جىطُذ ذلك في العالكاث الخالُت:
رأس المال العامل اإلجمالي = قيم االستغالل  +قيم قابلة للتحقيق  +القيم الجاهزة.
رأس المال العامل اإلجمالي = مجموع األصول المتداولة.
الهذف مً دساظت سؤط املاٌ الّامل إلاظمالي هى البدض ًِ كُمت املبالغ التي مىلذ بها املاظعت
ؤـىلها املخذاولت وهزا ٌّني ؤهىا هلىم بخدذًذ ألامىاٌ التي ًمىً اظترظاِها في فترة كفيرة ،وجدذًذ
معاس املاظعت (وشٍم الىمى ؤم الخذهىس).
 رأش اإلاال العامـل الخـارجي (ألاجى)ـي) 4وهرى الجرضء مرً الرذًىن الخاسظُرت التري جمرىٌ سؤط املراٌ الّامرلإلاظمالي ؤو ألاـىٌ املخذاولت ،وٍدضب على أصاش العالكاث الخالُت:
رأس المال العامل الخارجي = رأس المال العامل اإلجمالي – رأس المال العامل الخاص.
رأس المال العامل الخارجي = الديون الطويلة األجل  +الديون القصيرة األجل.
الهذف مً دساظت سؤط املاٌ الّامل الخاسجي هى جدذًذ مذي التزام املاظعت بىِىدها اججاه
رأس المال العامل الخارجي = مجموع الخصوم – األموال الخاصة.
الغير ،وبٌهاس وعبت املبالغ الخاسظُت التي مىلذ بها ؤـىلها ،وهزا بذوسه ًدذد لىا مذي اسجباه
املاظعت باملاظعاث ألاخشي.
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

 العىامــل اإلاــؤفرة فــي رأش اإلاــال العامــلً :مىررً جدذًررذ الّىامررل املررازشة فرري سؤط املرراٌ الّامررل مررً خررالٌِشك الىلاه الخالُت( 4مباسن لعلىط ،8112 ،ـفدت )58
 دورة الاصخغالل :هجذ ؤن حجم سؤط املاٌ ًخغير وٍخخلف باخخالف دوسة الاظخغالٌ ،فيلما واهذ هزهالذوسة وىٍلت ولما جىلب وظىد حجم هبير مً ألامىاٌ الذائمت لخغىُتها والّىغ صحُذ ،فمشال
املاظعاث الفىاُِت فهي جملً دوسة اظخغالٌ وىٍلت.
– الخغيراث اإلاىصمُت :بّن املاظعاث جخميز بيؽاه ال مىظمي فُخإزش وؽاوها بالخغيراث املىظمُت
هإن ًشجفْ ظّش املىاد ألاولُت في فترة مُّىت ،لهزا ًجب ؤن جىاظه هزه الحالت بخىفير املخضوهاث الالصمت
(مخضون الّمل).
 حجم وشاغ اإلاؤصضت :فيلما وان حجم وؽاه املاظعت هبيرا ،ولما وان الاخخُاط بلى سؤط املاٌالّامل هبيرا.
 ػبُعت وشاغ اإلاؤصضت :فشؤط املاٌ الّامل مشجبي بحجم جفشف املىخجاث ،وبالخالي ًجب جدذًذوبُّت إلاهخاط في املاظعت.
 -.2.2اخخُاجاث رأش اإلاال العامل:
بن وؽاه املاظعت الاظخغاللي ِملُت ًخىظب منها باإللافت بلى اللُم الشابخت جىفير مجمىِت
الّىاـش مً املخضوهاث واملذًىىن ،وهزه الّملُت جىلذ مفادس كفيرة ألاظل (مخجذدة) ،وهي الذًىن
املمىىخت مً املىسدًً ؤو حعبُلاث ممىىخت .هزه املفادس جمىٌ ظضء مً ألاـىٌ املخذاولت ،وٍجب ِلى
املاظعت ؤن جبدض ًِ ظضء ؤخش مىمل وهى ما ٌعمى باخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل( .هاـش دادي
ِذون ،0332 ،ـفدت )81
جذسط اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل في ألاظل اللفير ،وجفبذ دًىها كفيرة ألاظل ما لم ًدً مىِذ
حعذًذها وحعمى مىاسد لذوسة الاظخغالٌ ،بِىما ألاـىٌ املخذاولت التي لم جخدىٌ بّذ بلى ظُىلت فدعمى
اخخُاظاث دوسة الاظخغالٌ( .مباسن لعلىط ،8112 ،ـفدت )58
وٍمىً حّشٍف اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل هما ًلي( 4لبُهي خعين ،0333 ،ـفدت )81
"الاخخُاط في سؤط املاٌ الّامل ٌّشف ِلى ؤهه كعي ؤو ظضء مً الاخخُاظاث المشوسٍت املشجبىت
اسجباوا مباؼشا بذوسة الاظخغالٌ التي لم حغى ًِ وشٍم املىاسد الذوسٍت".
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(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

"هما ًمىً ؤخيرا حّشٍف اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل ِلى ؤهه الفشق بين الاخخُاظاث الذوسٍت
للماظعت الاكخفادًت

(ألاـىٌ املخذاولت ما ِذا اللُم الجاهضة) وبين املىاسد الذوسٍت (الذًىن

اللفيرة ألاظل ما ِذا اللشوك البىىُت)"( .الىاهش لىشػ ،8112 ،ـفدت )022
ًمكً

ومىه

خضاب

اخخُاجاث

رأش

اإلاال

العامل

وفلا

للعالكت

الخالُت:

العالكت ()2
احتياجات رأس المال العامل = احتياجات الدورة – موارد الدورة.
وبما ؤن وؽاه املاظعت خالٌ دوسة الاظخغالٌ هى في حغيرر معرخمش مرْ زبراث سؤط املراٌ الّامرل ،فرةن
ؤهمُت سؤط املاٌ الّامل في ٌل هزا الخغير جفبذ لشوسة ملحت .وفي هزا إلاوراس بالرزاث ،جى رح الحاظرت
بلر ررى سؤط املر رراٌ الّامر ررل ورلر ررً ِىر ررذما ال حعر ررخىُْ مر ررىاسد الر ررذوسة حغىُر ررت ور ررل هر ررزه الاخخُاظر رراث (مبر رراسن
لعلىط ،8112 ،ـفدت )52
 خضــاب اخخُاجــاث رأش اإلاــال العامــل :اخخُاظرراث سؤط املرراٌ الّامررل هررى رلررً الجررضء مررً اخخُاظرراثدوسة الاظررخغالٌ الررزي لررم ًررخم حغىُخرره مررً مفررادس جمىٍررل ألكررل مررً ظررىت ،وٍيررخج بملاسهررت الّىفررشًٍ مررً
الّالكت( .هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )12
 -على مضخىي اإلايزاهُت :وٍدعب بالّالكت الخالُت4

العالكت ()2

احتياجات رأس المال العامل = (األصول المتداولة – القيم الجاهزة) – (الديون قصيرة األجل – السلفات
المصرفية).
 الخفضير اإلاالي الخخُاجاث رأش اإلاال العامل :جإخز اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل الحاالث والىلُّاثالخالُت( 4مباسن لعلىط ،8112 ،ـفدت )55
 اخخُاج ــاث رأش اإلا ــال العام ــل مىجبـ ــت ( :)BFR>0ه ررزا ٌّن رري ؤن اخخُاظ رراث ال ررذوسة ؤهب ررر م ررً م ررىاسدالذوسة.
ؤي ؤن املاظعررت هىررا فرري خاظررت بلررى سؤط املرراٌ وبًجرراد مررىاسد خرراسط دوسة الاظررخغالٌ املخمشلررت فرري سؤط املرراٌ
الّامل ،فذوسة الاظخغالٌ ال حغىي ول اخخُاظاتها.
 اخخُاج ــاث رأش اإلا ــال العام ــل حض ــاوي الص ــفر ( :)BFR=0وه ررزا ٌّن رري ؤن اخخُاظ رراث ال ررذوسة حع رراويمىاسد الذوسة ،وبالخرالي ورل املرىاسد املخاخرت فري ألاظرل اللفرير حغىري الاخخُاظراث ؤي خالرت الخرىاصن باليعربت
للماظعت وهي خالت ِابشة.
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

 اخخُاجاث رأش اإلاال العامل صالبت ( :)BFR<0مّىاه ؤن اخخُاظاث الذوسة ؤـغش مً مىاسد الذوسةؤي ؤن املىاسد حغىي الاخخُاظاث وٍبل فائن ،هما ؤن املاظعت لذيها ظُىلت وال جدخاط بلى سؤط ماٌ
ِامل مىظب لىً ًجب جىفيرها ملىاظهت ألاخىاس.
العىامل اإلاؤفرة في اخخُاجاث رأش اإلاال العاملً :مىً جدذًذ الّىامل املازشة الىلاه الخالُت4(مدمذ الضًٍ خاف سبي ،8118 ،ـفدت )825
 ػبُعت اليشاغً 4مىً ؤن ًخخلف الاخخُاط في سؤط املاٌ الّامل مً ماظعت ألخشي سغم حعاوي سكرمألاِمرراٌ وهررزا خعررب وبُّررت اليؽرراه ،فاملاظعرراث الترري لهررا دوسة بهخرراط وىٍلررت وكُمررت ممررافت مّخبرررة
ًيىن الاخخُاط مشجفْ ،وٍيىن مبلغ املخضوهاث مشجفْ.
 الاصدثماراث :فاملاظعاث التي لها دوسة بهخاط كفيرة وكُمت ممافت لُّفتً ،يىن الاخخُاط لُّفوظلبي في بّن ألاخُان.
 مفـاهُم أخـري لالخخُاجـاث رأش اإلاـال العامـل :للرذ اظرخّملذ مفراهُم ؤخرشي لالخخُاظراث سؤط املراٌالّامل لذي بّن الاكخفادًين ،وهي والخالي( 4هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )18
 اخخُاجاث رأش اإلاال العامل لالصخغاللً 4مىً ؤن هلخفه في الؽيل الخالي4الشكل رقم ( :)02مخطط مكونات احتياجات رأس المال العامل لالستغالل
احتياجات الدورة

موارد الدورة

مخسوهاث

شُكاث مضخلمت

خلىق الاصخغالل

دًىن الاصخغالل إجراءاث ملُدة

مصارٍف ملُدة صلفا
مخعللت باالصخغالل

احتياجات رأس المال العامل لالستغالل

اإلاصدر :هاصر دادي عدون ،عبيراث ملدم ،كرٍت معمر ،مرجع صبم ذكره ،ص.51
هالخَ مً خالٌ هزا الؽيل ؤن اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل مخّللت باالظخغالٌ فلي ،والهذف
مً مّشفخه هى جدذًذ اخخُاظاث الاظخغالٌ ختى ًمىىىا جدلُل ولُّت املاظعت بففت دكُلت.
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

الشكل رقم ( :)03مخطط مكونات احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل
احتياجات خارج االستغالل

موارد خارج االستغالل

خلىق مخخلفت

دًىن الاصدثمار

هفلاث على ألارباح

دًىن الظرائب IBS

الحضاباث الجارٍت للشركاء

ديون أخرى (تسبيقات بنكية)

خلىق الخىازل على ألاصىل
رأش اإلاال مدرر وغير مدفىع

اخخُاجاث رأش اإلاال العامل خارج الاصخغالل

اإلاصدر :هفط اإلارجع أعاله ،ص.51
وفي الىاكْ جىظذ ـّىباث للخمُيز بين املىاسد والاظخخذاماث املخّللت باالظخغالٌ وخاسط
الاظخغالٌ ،وبففت ِامت فةن اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل لالظخغالٌ ؤهم بذسظت هبيرة مً اخخُاظاث
سؤط املاٌ الّامل خاسط الاظخغالٌ ،ألهه ال ٌّبر ِلى وبُّت وال حجم وؽاه املاظعت( .هاـش دادي
ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )12
 -2.2خضاب الخسٍىت:
بن الخضٍىت هي التي ًمىً ؤن جٍهش لىا بففت ظُذة الخىاصن املالي في املاظعت الاكخفادًت ألقها
حؽمل الخىاصهين العابلين ،وهما سؤط الّامل الذائم (الفافي) واخخُاظاث سؤط الّامل (املخذاوٌ).
وخعاب الخضٍىت ما هى بال الفشق بين املىاسد املعخّملت لخدىٍل وؽاه املاظعت والاخخُاظاث املخّللت
بزلً( .بظماُِل ِشباجي ،8112 ،ـفدت )885ومىه ًمكً اصخخالص العالكت الخالُت:

العالكت ()2
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل.
وللذ رهشها ظابلا ؤن الخضٍىت هي الفشق بين ألاـىٌ راث العُىلت الفىسٍت والذًىن راث إلاظخدلاكُت
الحالُت ،ؤي ؤن ول ِىفش مً ألاـىٌ ظِخدىٌ بلى ظُىلت فهى ِىفش بًجابي في الخضٍىت ،وؤي ِىفش
مً الذًىن بلغ جاسٍخ اظخدلاكه فهى ًمشل ِىفش ظلبي لها .برن خعب هزا الخّشٍف فةن ألاـىٌ راث
العُىلت الفىسٍت في امليزاهُت املالُت جخمشل في اللُم الجاهضة ؤما الذًىن راث إلاظخدلاكُت الحالُت
فخخمشل في العلفاث املفشفُت.
وعلُه فالخسٍىت جدضب بالعالكت الخالُت:

العالكت ()2

الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات المصرفية.
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

 الخفضير اإلاالي للخسٍىت (وطعُت الخسٍىت) :حّشف الخضٍىت بإقها الفشق بين سؤط املاٌ الّاملواخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل ،واهىالكا مً هزه الّالكت ًمىً اظخيخاط ولُّت الخضٍىت للخضٍىت
بملاسهت سؤط املاٌ الّامل مْ اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل فىجذ(O. Boukhezar, 1983, p. 211) 4
 الخسٍىت مىجبت ( :)TR>0ؤي هىان جىاصن مالي ظُذ ،وجىشح املاظعت مؽيلت الشبدُت ،ؤي فائنمّىل وبالخالي ِليها مّالجت هزا ألامش بما بخٍُّم كُم الاظخغالٌ ًِ وشٍم ؼشاء املىاد ألاولُت ؤو
جمذًذ آظاٌ الضبائً ًِ وشٍم حعهُل الدعذًذ( .لبُهي خعين ،0333 ،ـفدت )88
 الخسٍىت صالبت ( :)TR<0وهرزا ٌّنري ؤن املاظعرت لرم حغىري اخخُاظاتهرا ولُرا وهري فري خالرت فجرض ،وهرزاما ًىشح مؽاول مشل( 4الخيالُف إلالافُت .)...ولهزا ًجب ِلى املاظعت جدفُل خلىكها وؤمىالها مً
الضبائً ؤو جىلب كشلرا مرً البىرً ،ممرا ًىظرب ِليهرا جلرذًم مّلىمراث ِرً ولرُّتها املالُرت ؤو ًىلرب منهرا
جمذًذ آظاٌ دًىقها ،ؤو الخىاصٌ ًِ بّن اظدشماساتها.
 الخسٍىت حضاوي الصفر ( :)TR=0هزا ٌّني ؤن املاظعت مدافٍت ِلى ولُّتها املالُت. -.2.2اإلاؤشراث ألاصاصُت لخلُُم الخسٍىت:
بن مً ؤهم املاؼشاث التي حعخخذم ملّشفت الخغيراث التي جىشؤ ِلى الخضٍىت وِشك ؤظبابها ،هجذ
اليعب املالُت التي هي ِالكت بين كُمخين راث مّنى ِلى الهُيل املالي ؤو الاظخغاللي ،وهزه اللُم جاخز
مً امليزاهُت ؤو مً ظذوٌ جدلُل الاظخغالٌ ؤو منهما مّا (وكذ حعخّمل وعب ؤخشي بالىمُاث ؤو
الىخذاث املادًت) ،هزه اليعب حعمذ بةِىاء جفعير لىخائج العُاظاث املخخزة مً وشف املاظعت
وبففت مىلىُِت وفي بواس الؽشوه الخاسظُت املفشولت ِليها( .هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم،
 ،8112ـفدت )80ومً ؤهم اليعب املالُت التي حعخّمل لخلُم الخضٍىت هجذ4
 وضب الضُىلتِ :شفذ العُىلت ِلى ؤقها اللذسة ِلى حعُِل ؤي ؤـل وجدىٍله بلى هلذًت بعشِت()25

وِلُه فةهه هىان ِذة وعب حعخّمل للُاط العُىلت المشوسٍت ليؽاه املاظعت،
وبإكل جيلفت.
المؤسسة = األصول المتداولة/مجموع
ؤهمها ما ًلي( 4بظماُِل ِشباجي ،8112 ،نسبة
أصول)883
سيولة -882
الففداث
 -صُىلت عىاصر ألاصىل :وجدعب وفم الّالكت الخالُت4

األصول.

وولما واهذ هزه اليعبت ؤهبر مً  1,8فةن رلً ٌّني ؤن كُمت ألاـىٌ املخذاولت ؤهبر مً ألاـىٌ الشابخت،
وهزه الحالت ظُذة ومشالُت .وهمالخٍت مهمت ؤًما البذ ؤن جيىن هزه اليعبت في املاظعاث الخجاسٍت
ؤهبر مً  1,8بىشير وهلفذ بزلً ؤن هىان اظدشماس معتهلً وبالخالي ًازش ِلى مشدودًت املاظعت ظلبا
(ألهه كذًم).
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الخالُت4
الّالكت
العامة = األصول المتداولة/الديون القصيرة
السيولة
 وضب الضُىلت العامت :جدعب مً خالٌنسبةًخضح مً خالٌ هزه اليعبت ؤن هىان ظضء مً الذًىن اللفيرة ألاظل التي حغىيها ألاـىٌ
األجل.
املخذاولت ،وٍجب ِلى املاظعت جدلُم وعبت ؤهبر مً .0
 برا واهذ اليعبت ؤكل مً  0فّليها مشاظّت هُيلها املالي بضٍادة دًىقها الىىٍلت ألاظل ؤو سفْ مً سؤطمالها الخاؿ ؤو جخفُن مً دًىقها اللفيرة ألاظل.
 برا واهذ اليعبت ؤهبر مً  0فةن املاظعت حعخىُْ حعذًذ دًىقها اللفيرة ألاظل والحفىٌ ِلىكشوك ظذًذة.
 وضب الضُىلت اإلاخخصرة (وضب الخسٍىت العامت) :وجدعب مً خالٌ الّالكت الخالُت4نسبة السيولة المختصرة = (القيم الغير الجاهزة  +القيم الجاهزة)/الديون القصيرة األجل.
وٍمىً حعمُتها بيعبت الخضٍىت الّامت وحّخبر ؤهثر دكت مً اليعبت ألاولى ،بدُض جدعب بّذ
خعاب وعبت العُىلت الّامت للخدلم مً حغىُت الذًىن كفيرة ألاظل بىاظىت الحلىق الخاـت مً
املاظعاث راث مخضون بىيء الذوسان .وال ًجب ؤن جيىن هزه اليعبت هبيرة ظذا ،والبذ ؤن جيىن
مدفىسة ما بين [.]1,8 - 1,5
 وضب الضُىلت الحالُت (وضب الخسٍىت آلاهُت) :وجدعب مً خالٌ الّالكت الخالُت4نسبة السيولة الحالية = القيم الجاهزة/الديون القصيرة األجل.
وٍمىً حعمُتها ؤًما بيعبت الخضٍىت الفىسٍت ؤو جهُت ،فبىاظىت هزه اليعبت ًمىً امللاسهت بين
مبلغ العُىلت املىظىدة جدذ جفشف املاظعت في فترة مُّىت وبين الذًىن كفيرة ألاظل ،وجيىن هزه
اليعبت ِلى ألاكل حعاوي  0في خالت جىفش املاظعت ِلى وكذ كفير ظذا في دًىقها اللفيرة ألاظل ،وفي
خالت وظىد دًىن ملذة اظخدلاق جضٍذ ًِ الؽهش فةقها جلل ًِ  .0وَعخدعً ؤن جيىن مدفىسة بين
[.]1,55 - 1,88
(هاـش ب -وضب اليشاغ :تهخم ِادة هزه اليعبت بعشِت دوسان ؤـىلها املخذاولت ختى جدلم ؤِلى سبذ.
وجخيىن مً4دادي ِذونِ ،بيراث ملذم ،8112 ،ـفدت )28
 دوران اإلاخسون :هزا املاؼش ٌّبر ًِ ِذد املشاث التي ًخدىٌ فيها املخضون بلى العُىلت ومىه دخىٌألامىاٌ بلى الخضٍىت ،بر ؤن اسجفاُ دوسان املخضوهاث ًذٌ ِلى الحشهت اليؽىت للبماِت مما ًادي بلى
جىفير مىاد للخضٍىت .والّىغ ؤي في خالت الخىىس البىيء لذوسان املخضون ًادي هزا لخشوط ألامىاٌ
منها .وٍدضب وفلا للعالكت الخالُت:
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نسبة دوران المخزون = المخزون المتوسط/االستهالك السنوي.
المتوسط = (مخزون أول مدة  +مخزون أخر مدة).2/
المخزون
بالّالكت4
خُض ؤن املخضون املخىظي ًدعب
 وضبت دوران العمالءٌ :عخّمل هزا املّذٌ هماؼش خىٌ مذي كذسة املاظعت ِلى جدىٍل ؤسـذة()12

الخالُت4
خضابه=وفلا
القبض)/00.مبيعات الفصل األخير.
للعالكت أوراق
(العمالء +
وٍخم العمالء
الفترة،دوران
الّمالء بلى هلذًت خالٌ مدة
 وضبت دوران اإلاىردًً 4الائخمان الزي حعخفُذه املاظعت مً مىسدها خالْ لالظخّماٌ الخجاسيللماظعت ،وال ًمىنها فشك ؼشوه الذفْ بال برا واهذ في خالت كىة .وائخمان املىسدًً ٌعاِذ املاظعت
خضابه:
 00وٍخم
الّامل.
ؤطاقاملاٌ
الاخخُاظاث
اولتانوٍخفن
الفصل
/مشتريات
الدفع).
(الموردينمً+سأور
الموردين =
املخذ دور
مً جمىٍل ظضء مً ؤـىلها مدة
الّادًت ًجب ؤن ال جخجاوص  5ؼهىس ؤي
بن مذة دوسان الّمالء واملىسدًً في املاظعت وفي الحاالث
األخير.
ً 31ىما ،برن فالذًىن املمىىخت للّمالء التي جٍهش في خعاب الضبائً وؤوساق اللبن ًجب ؤن جدعاوي
مْ كُمت مبُّاث الففل ألاخير وهفغ الّملُت باليعبت للمىسدًً ؤي الاظخفادة مً املىسدًً بذًىن
ملذة  5ؼهىس بلُمت مؽترًاث الشالسي ألاخير.
 -2جدفلاث الخسٍىت:
حّخبر الخضٍىت في املفهىم الخللُذي هي الفشق بين املفادس والاخخُاظاث ؤي ؤقها باقي ،وبالخالي ال
حّىُىا ؤي جفعير ًِ وشٍلت حؽيل هزه الخضٍىت ،لزا ظىللي المىء ِلى وشٍلت حؽيل الخضٍىت مً
وظهت هٍش الخذفلاث الىلذًت .وجخمشل جلذًش الخذفلاث الىلذًت الىٌُفت ألاظاظُت للمداظبت في جلذًم
املّلىماث وكُاط ؤداء املاظعت وجلُُم الىلْ املالي ،ودفْ المشائب واظخخذام جدلُالث مالُت إلدسان
الّائذ خالٌ همُت مدذودة مً املبُّاث مخفىما منها الىفلاث ،وَؽاس لهزا الاججاه دائما ِلى ؤهه
وشٍلت الاظخدلاكاث.
ًمْ املذًش املالي ِلى ظاهب ألاخش جإهُذ ؤولي ِلى الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخاسظت وىظُلت
للخخىُي ،للخإهذ ِلى بمياهُت الىفاء بااللتزاماث واملخىلباث المشوسٍت لخدلُم ؤهذاف املاظعت،
وَعخخذم هزه الىشٍلت إلدسان الّائذاث والىفلاث.
 -2.2مفهىم الخدفلاث الىلدًت:
ِادة ما جلىم املاظعاث بةِذاد ما ٌعمى بلائمت الخذفم الىلذي "ظذوٌ امللبىلاث واملذفىِاث"
والتي جى ح جففُلُا مفادس الحفىٌ ِلى ألامىاٌ "الخذفلاث الذاخلت واملخمشلت في امللبىلاث"،
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وهزلً مفادس العذاد لألمىاٌ الىلذًت "الخذفلاث الخاسظت واملخمشلت في املذفىِاث" ،وبالخالي جى ح
الفائن ؤو ال جض الىلذي الىاجج مً ملابلت الخذفلاث( .مدمذ الفيرفي ،8112 ،،ـفدت )21
 حعرٍف الخدفم الىلديً 4لفذ بالخذفم الىلذي ِلى ؤقها خشهت املىاسد الىلذًت التي جمخلىها املاظعتمىز لحٍت الحُاصة واظخّمالها لهزه املىاسد الىلذًت في املجاالث املخففت وِىدتها همىاسد هلذًت ،ؤي
ؤن هزه الذوسة جخمشل في (مىاسد هلذًت
املىخجاث

اظخّماٌ هزه املىاسد جدىلها بلى مذفىِاث

حعىٍم وبُْ

اظخالم هزه املىاسد ِلى ؼيل ملبىلاث)( .خالق ـافي ـالح ،8115 ،،ـفدت )082

ومهما واهذ الخذفلاث الىلذًت ظىاء واهذ داخلت مشل (4حعذًذاث الضبائً واللشوك البىىُت ،)...ؤو
جذفلاث خاسظت مشل(4حعذًذاث اللشوك ودفْ ؤظىس الّماٌ ،)...فةقها جخّلم بىشٍلت مباؼشة بالخضٍىت
ؤي ؤقها جىىلم منها وحّىد بليها ،وهىا ًدذر اهذماط ليل مً امللبىلاث واملذفىِاث.
 جصيُف الخدفلاث الىلدًتً :خىلب جىفُز ؤي مؽشوُ بهفاق مبالغ هلذًت ،هما ًترجب ِلى حؽغُلهجدلُم وبهفاق مىاسد هلذًت ،والخذفم الىلذي كذ ًيىن خاسظا ؤو ظالبا مشل(4إلاهفاق الاظدشماسي
واملفشوفاث الىلذًت الذوسٍت التي ًخدملها املؽشوُ) ،وكذ ًيىن الخذفم الىلذي داخال ؤو مىظبا
وٍخمشل في إلاًشاد الىلذي مً املبُّاث وغيرها .وفي مجاٌ إلاهفاق ًخم الخفشكت بين ول مً إلاهفاق
الاظدشماسي ؤو الخذفم الىلذي الاظدشماسي وإلاهفاق ؤو الخذفم الىلذي الجاسي (ِاوف ولُم ؤهذساوط،
 ،8112ـفدت )822
 ؤلاهفاق الاصدثماري :وهى جذفم هلذي خاسط ،وٍخيىن مً ألاحيِ( 4اوف ولُم ؤهذساوط،8112 ،ـفدت )828
 الاصدثمار اإلابدئي :وَؽمل إلاهفاق الاظدشماسي الالصم إلكامت وبىاء املؽشوُ ختى ًفبذ ظاهضا
للدؽغُل وإلاهخاط.
 إهفاق اصدثماري الزم لبدء اإلاشروع لفترة حشغُلُت :وٍخمشل في ـافي سؤط املاٌ الّامل.
 ؤلاهفاق الجاري الىلدي :وهى إلاهفاق الزي ٌعخلضم حؽغُل املؽشوُ ظىىٍا وىاٌ ِمشه إلاهخاجي،وٍىلم ِلى هزا إلاهفاق جيالُف الدؽغُل العىىٍت ،وال ًذخل فيها الفىائذ وؤِباء الاظتهالن ،وٍىلم
ِلى هزا البىذ الخذفلاث الىلذًت الخاسظُت الجاسٍت العىىٍت .وفي مجاٌ الخذفلاث الىلذًت الذاخلت
للمؽشوُ ،حّخبر املىاسد املالُت التي جخذفم ِلى املاظعت مً بُْ مىخجاتها ؤو جلذًم خذماتها للغير هي
ألاهم ِلى إلاوالق ومً زم حّخبر ؤهم ِىاـش الخذفلاث الىلذًت الذاخلت ،وبجاهب املبُّاث جمشل
اللُمت املخىكّت للمؽشوُ هخشدة في قهاًت ِمشه إلاهخاجي مفذسا زاهُا للخذفلاث الىلذًت الذاخلت.
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وججذس إلاؼاسة ؤن ما ًذخل في جلذًش الخذفلاث الىلذًت ظىاء واهذ داخلت ؤو خاسظت هي الخذفلاث
الىلذًت الفّلُت ولِعذ الخذفلاث املداظبُت ،بر ًترجب ِلى الخذفلاث الىلذًت جدشن فّلي للىلىد
ًخمشل في دخىٌ هلذًت للماظعت فُما لى واهذ الخذفلاث داخلت (واملبُّاث الىلذًت) ،ؤو خشوط للىلىد
فُما لى واهذ الخذفلاث الىلذًت خاسظت .بِىما ًخخلف الىلْ في املفهىم املداظبي خُض لِغ بالمشوسة
ؤن ول ما ًذسط لمً بًشاداث املاظعت ؤو لمً مفشوفاتها ًترجب ِلُه جدشواث فّلُت للىلذًت
(ِاوف ولُم ؤهذساوط ،8112 ،ـفدت )828
 -.2.2جدول جدفلاث الخسٍىت:

في ٌل اهذماط مٍّم اكخفادًاث الّالم في ما ٌّشف بالّىملت،

جخفاِل البِئت املداظبُت الجضائشٍت مْ البِئت املداظبُت الذولُت ملىاهبت الخغيراث ،وهزا مً خالٌ
بظشاء بـالخاث ِلى الىٍام املداظبي الجضائشي بجّله ٌعخجُب للخدىالث الاكخفادًت الشاهىت ،وَّمل
ِلى جدلُم الخىافم بين املماسظاث املداظبُت في الجضائش ومّاًير املداظبت الذولُت ِبر جىُُف الىٍام
املداظبي مْ مّاًير املداظبت الذولُت.
 مفهىم جدول جدفلاث الخسٍىت :ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت هى جلً ألاداة الذكُلت املعخخذمت للحىمِلى فّالُت حعُير املىاسد املالُت واظخخذاماتها ورلً اِخمادا ِلى ِىفش الخضٍىت الزي ٌّذ املُّاس ألاهثر
مىلىُِت في الحىم ِلى حعُير مالُت املاظعت.
وَّخبر ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت هجذوٌ كُادة في ًذ اللمت إلاظتراجُجُت (إلاداسة الّلُا في املاظعت
الاكخفادًت) جخخز ِلى لىئها مجمىِت مً اللشاساث الهامت هخغُير اليؽاه ؤو جىظُّه ؤو الاوسحاب
مىه ؤو الىمى.
ويهذف ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت بلى بِىاء معخّملي الىؽىف املالُت ؤظاظا لخلُُم مذي كذسة
املاظعت الاكخفادًت ِلى جىلُذ ألامىاٌ وهٍائشها ،وهزلً املّلىماث بؽإن اظخخذام العُىلت املخاخت
لذي املاظعت( .بلُاط بً ظاو يً ،ىظف كشَص ي ،8112 ،ـفدت )812
 جلضُماث ومكىهاث جدول جدفلاث الخسٍىتً :ىلعم ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت مً وؽاواثالاظخغالٌ والاظدشماس والخمىٍل ،وٍمكً جىطُذ ذلك مً خالل الجدول الخالي:

99:

« مجلت اإلالرٍسي للدراصاث الاكخصادًت واإلاالُت ،املجلذ  ، 2الّذد  ، 1ظىان  » 8102ؿ ؿ001-28

بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

الجدول ركم ( :)01كائمت الخدفلاث الىلدًت في اإلاؤصضت الفترة مً  ............إلى..............
أوال :الخدفلاث الىلدًت اإلاخيجُت مً أوشؼت
الاصخغالل (أ)
ـافي الشبذ

**

ًماف 4الاظتهالن

**

الضٍادة في المشائب املاظلت

**

الىلق في ألاـىٌ املخذاولت

**

الضٍادة في الخفىم املخذاولت

**

ًخفم 4الضٍادة في ألاـىٌ املخذاولت

(**)

الىلق في الخفىم املخذاولت

(**)
***

ـافي الخذفلاث الىلذًت في الّملُاث
فاهُا :الخدفلاث الىلدًت اإلاخيجُت مً أوشؼت
الاصدثمار (ب)
ًماف 4الىلق في ألاـىٌ الشابخت

**

ًخفم 4الضٍادة في ألاـىٌ الشابخت

(**)
***

ـافي الخذفلاث الىلذًت مً ألاوؽىت الاظدشماسٍت
فالثا :الخدفلاث الخسٍىت اإلاخيجُت مً أوشؼت
الخمىٍل (ج)
ًماف 4الضٍادة في الذًىن وىٍلت ألاظل

**

الضٍادة في سـُذ ألاظهم

**

ًخفم 4الىلق في الذًىن الىىٍلت ألاظل

(**)

الىلق في سـُذ ألاظهم الّادًت

(**)

الخىصَّاث املذفىِت لحملت ألاظهم

(**)

ـافي الخذفلاث مً ألاوؽىت الخمىٍلُت

***

صافي السٍادة أو الىلص في الىلدًت (أ  +ب  +ج)

****

اإلاصدر :عاػف ولُم أهدراوش ،هفط اإلارجع الضابم ،ص.96

الخعلُم:
وبىاءا ِلى الجذوٌ سكم (ً )01خيىن ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت خعب املفادس مً ما ًليِ( 4اوف
ولُم ؤهذساوط ،8112 ،ـفدت )22
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(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

 الخذفلاث التي جىلذها ؤوؽىت الاظخغالٌ (ألاوؽىت الشئِعُت التي جماسظها املاظعت واملخىلذة ِنهامىخجاث وغيرها مً ألاوؽىت الغير مشجبىت ال بيؽاواث الاظدشماس وال بيؽاواث الخمىٍل).
 جذفلاث الخضٍىت املخىلذة ًِ ؤوؽىت الاظدشماس (ألاوؽىت التي جخىلذ ًِ ِملُاث دفْ ؤمىاٌ مً ؤظلؼشاء ؤظهضة ومّذاث ؤو ؼشاء ؤظهم وظىذاث وىٍلت ألاظل.)...
 جذفلاث الخضٍىت املخىلذة ًِ ؤوؽىت الخمىٍل (ؤوؽىت جيىن هاظمت ًِ املخدفالث الىلذًت مًبـذاس ؤظهم ظذًذة ؤو صٍادة سؤط املاٌ .)...وٍمىً بٌهاس الىُفُت التي جازش بها وافت ؤوؽىت املاظعت
الاظخغاللُت والاظدشماسٍت والخمىٍلُت ِلى سـُذ الىلذًت باملاظعت.
الجدول ركم ( :)02جيفير الخدفلاث الىلدًت مً أوشؼت اإلاؤصضت على الرصُد الىلدي
اليشاغ
ألاوشؼت الاصخغاللُت

ألاوشؼت الاصدثمارٍت
ألاوشؼت الخمىٍلُت

جدفم هلدي داخل ًرفع مً الرصُد

جدفم هلدي خارج ًخفع مً الرصُد

الىلدي

الىلدي

املبُّاث الىلذًت.

املؽترًاث الىلذًت ،ظذاد كُمت

جدفُل املبُّاث جظلت (مخدفالث مً

املؽترًاث جظلت (مذفىِاث للمىسدًً).

الّمالء).

ظذاد املفشوفاث الدؽغُلُت.

بُْ ألاـىٌ الشابخت.

ؼشاء ؤـىٌ ظذًذة.

بُْ اظدشماساث وىٍلت ألاظل.

اظدشماساث وىٍلت ألاظل.

اللشوك والعىذاث.

بِادة ظذاد الذًىن ،الخىصَّاث.

بـذاس ؤظهم ظذًذة.

بِادة ؼشاء ؤظهم.

اإلاصدر :عاػف ولُم أهدراوش ،هفط اإلارجع الضابم ،ص.91

الخعلُم:
ًخضح مً الجذوٌ سكم ( )02ؤن ظمُْ ؤوؽىت املاظعت مً اظخغاللُت واظدشماسٍت وجمىٍلُت،
ًترجب ِليها جدلم جذفلاث هلذًت داخلت وخاسظت جازش بًجابا ؤو ظلبا ِلى الشـُذ الىلذي للماظعت.
وحّذ املاظعت بغشك مّشفت همي الخذفلاث الىلذًت الخاـت بها ما ٌعمى بلائمت الخذفم الىلذي
التي جى ح ؤزش الخذفلاث الىلذًت الىاؼئت ًِ ؤوؽىت املاظعت ِلى الشـُذ الىلذي للماظعت في
قهاًت الفترة ،وجبّا لزلً فهي كائمت حّخمذ ؤظاظا ِلى وافت املّلىماث الىاسدة بيل مً كائمت الذخل
وامليزاهُت الّمىمُت.
 أهمُت جدول جدفلاث الخسٍىت :جٍهش ؤهمُت ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت في بّن الىلاه الخالُت4 وظُلت ٌّخمذ ِليها معاوٌ الائخمان ِىذ جدلُله الخخُاظاث الخمىٍلُت للماظعت.999
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

 وظُلت الخخباس والخإهذ مً فّالُت اللشاساث املخخزة مً وشف املاظعت ،ومّشفت مشاهض اللىةوالمّف فيها.
 ؤداة مهمت في الدشخُق والدعُير املالي ووظُلت لشوسٍت للخلذًش. وظُلت ٌّخمذ ِليها مً ألاوشاف الخاسظُين للحىم ِلى الدعُير املالي للماظعت. ؤداة حعاِذ ِلى دساظت وفهم خشهت الخذفلاث املالُت الذاخلت والخاسظت في املاظعت الاكخفادًت. فىائد جدول جدفلاث الخسٍىت :باإللافت بلى هزه ألادواس العابلت فةن ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت ٌّخبرؤًما را فائذة خفىـا في الحاالث الخالُت( 4مفلح مدمذ ِلل ،0338 ،ـفدت )582
 ؤداة جدلُل وجفىًُ ميىهاث الخضٍىت مً خالٌ وؽاواث املخىلذة ًِ الاظخغالٌ ،الاظدشماس ووؽاواثالخمىٍل.
 بُان ًِ الىُفُت التي خفلذ منها املاظعت ِلى الىلذ ظىاء في ِملُاث الاظخغالٌ ؤو الاظدشماس ؤوالخمىٍل.
 وظُلت لىعب الشلت بين املاظعت وألاوشاف الخاسظُين ،بدُض ؤقها جلذم مّلىماث ًِ فلعفتإلاداسة املالُت للماظعت.
 ؤداة جلُُم كذسة املاظعت ِلى الىفاء بالتزاماتها وجىصَْ ألاسباح. بُان ؤظباب لجىء املاظعت بلى الاكتراك واملبالغ التي جم اكترالها. بُرران الىُفُررت الترري اظررخخذم فيهررا الىلررذ املخررىفش فرري املاظعررت ظررىاء فرري ِملُررت الدؽررغُل ؤو الاظرردشماس ؤوالخمىٍل.
 -.2.2عرض جدول جدفلاث الخسٍىت:
خذد املؽشُ الجضائشي لمً الىٍام املداظبي واملالي الجذًذ وشٍلخين في ِشك ظذوٌ جذفلاث
الخضٍىت وهما4
 هُكل جدول جدفلاث الخسٍىت (الشكل البضُؽ) :هي ِباسة ًِ ظذاوٌ الخمىٍل والتي جخميز
بخاـُت الخىٍُم ،وهزا مً ؤظل جدلُل ؤظضاء حغيراث الخضٍىت امللذسة خالٌ الذوسة املداظبُت.
وهزه الجذاوٌ جللي المىء ِلى جذفلاث الخضٍىت املخىلذة مً وؽاواث الاظخغالٌ وجٍهش ؤًما ول
مً جذفلاث الخضٍىت املخىلذة ًِ وؽاه الاظدشماس والخمىٍل .وبالخالي جلعم ظذاوٌ جذفلاث
الخضٍىت بلى زالر ِملُاثِ 4ملُاث الاظخغالٌ ،الاظدشماس والخمىٍل .والجدول ألاحي ًىضح لىا
ذلك :
999
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بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

الجدول ركم ( :)02شكل بضُؽ لجدول جدفلاث الخسٍىت
وشاغ الاصخغالل
هىاجج الاظخغالٌ
 جيالُف الاظخغالٌ حغيراث اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل= جدفلاث الخسٍىت اإلاخىلدة عً وشاػاث الاصخغالل
 +هىاجج خاسط الاظخغالٌ
 جيالُف خاسط الاظخغالٌ حغيراث اخخُاظاث سؤط املاٌ الّامل خاسط الاظخغالٌ (ماِذا الذًىن والحلىقِلى اللُم الشابخت)
= ( )Aجدفلاث الخسٍىت اإلاخىلدة عً اليشاغ
وشاغ الاصدثمار
 جدفُالث اللُم الشابخت +الخىاصالث ًِ اللُم الشابخت (ظّش الخىاصٌ)
 +حغيراث الذًىن والحلىق ًِ اللُم الشابخت
= ( )Bجدفلاث الخسٍىت اإلاخىلدة عً الاصدثمار
وشاغ الخمىٍل
صٍادة سؤط املاٌ الىلذي
 +كشوك ظذًذة
 حعذًذ اللشوك= ( )Cجدفلاث الخسٍىت اإلاخىلدة عً الخمىٍل
الخسٍىت
 الخضٍىت ِىذ إلاكفاٌالخضٍىت ِىذ الافخخاح
= حغير الخسٍىت = ()A + B + C
Source : G. Langlois, M. Mollet, OP Cit, p 107.
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(جلىُاث خضاب وجلُُم الخسٍىت في اإلاؤصضت الاكخصادًت)

بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ

 عالكت الخىازن في جدول جدفلاث الخسٍىتً :خيىن ظذوٌ جذفلاث الخضٍىت هما رهشها ظابلا مً ولمً الخذفلاث الخالُت4
 -جذفلاث الخضٍىت املخىلذة مً وؽاواث الاظخغالٌ

A

 -جذفلاث الخضٍىت املخىلذة مً وؽاواث الاظدشماس

B

 -جذفلاث الخضٍىت املخىلذة مً وؽاواث الخمىٍل

C

 -الخغير في الخضٍىررت

D

ومىه فةهه جٍهش مً الجذوٌ الّالكت الخالُت4

A-B+C = D

وبالخالي فالخضٍىت هي مشهض ظمُْ الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخاسظت وحّخبر املُّاس املىاظب في
الحىم ِلى دسظت ظُىلت املاظعت الاكخفادًت .وبرا افترلىا جن ؤن الّالكت العابلت جاوٌ للففش،
فةقها جفبذ هما ًلي4

A-B+C = 0

وِلُه البذ مً دساظت الشـُذ ( )A-Bلخفبذ الّالكت هما ًلي4

A-B = - C

وهلفذ بالّالكت الخالُت 4ؤن مبلغ جذفلاث الخضٍىت املخىلذ ًِ ِملُاث الخمىٍل ( )Cحّخمذ ِلى
الىشٍلت التي جم بها حغىُت وؽاواث الاظدشماس ( )Bبىاظىت ِملُاث الاظخغالٌ ( ،)Aخُض ؤهه برا وان4
 إذا كان  :A-B>0املاظعت لها اللذسة ِلى جمىٍل اظدشماساتها بىاظىت اليؽاه املخىلذ ًِ ِملُاث
الاظخغالٌ .وهىا املاظعت ِلى غنى مً ولب سئوط ؤمىاٌ خاسظُت ؤو كشوك مً البىىن ؤو سفْ مً
سؤط املاٌ.
 إذا كان  :A-B<0املاظعت لِعذ كادسة ِلى جمىٍل اظدشماساتها بىاظىت ِملُت الاظخغالٌ وهزا مً
خالٌ دوسة ِملُت اليؽاه ،في هزه الحالت ًجب ِلى املاظعت ؤن جلىم باإلظشاءاث الخالُت4
 جدىاصٌ ًِ ظضء مً الاظدشماساث الغير املشجبىت بّملُت إلاهخاط. جشفْ مً سؤط املاٌ املاظعت ًِ وشٍم بـذاس ؤظهم ظذًذة. الحفىٌ ِلى كشوك ظذًذة. الحفىٌ ِلى بِاهاث الاظدشماساث. إذا كان  :A-B = 0هي خالت اظخصىائُت والتي حّني ؤن املاظعت جلىم بخمىٍل وؽاواث اظدشماساتها
بىاظىت وؽاه الاظخغالٌ وبففت مشلى ،وفي هزه الحالت جلجإ املاظعت لالكتراك مً ؤظل جيؽُي
الاظدشماساث ؤو صٍادة سؤط املاٌ.
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.1خاجمت:
بن املفهىم الحذًض للخضٍىت ال ًلخفش ِلى العُىلت واملعاهماث البىىُت فلي ،بل ًخّذي بلى
العُىلت اليامىت وكذساث الخمىٍل الغير املعخّملت مً وشف املاظعت ،وِلى هزا ألاظاط فةن وٌُفت
الخضٍىت جىدس ي بّذا ظذًذا ًممً مشوهتها وٍدلم غاًاتها إلاظتراجُجُت ،بال ؤن هزا ًشير ـّىباث
ظذًذة بدُض جفبذ مهمت معير الخضٍىت ال جخّلم فلي بلشاساث بعُىت ِلى املذي اللفير ،بل جفبذ
جخق الدعُير وىٍل املذي والخخىُي الاظتراجُجي ولزا ًخالش ى الفشق بُنها وبين الىٌُفت املالُت.
وَّخبر الهذف ألاظاو ي للمفالح املالُت في ؤي ماظعت هى هُفُت الحفىٌ ِلى ألامىاٌ وهُفُت
حعُيرها مً ؤظل لمان العير الحعً ليؽاه املاظعت ،ومً ؤهم الّىاـش التي حّخمذ ِليها هزه
ألاخيرة في حعُير ؤمىالها هي الخضٍىت التي حّخبر ِىفشا هاما جمبي املاظعت مً خالله جذفلاتها
الذاخلت والخاسظت.
وجمشل الخضٍىت واخذة مً ؤهم ماؼشاث الدعُير والخدلُل املالي وملُاط للذسة املاظعت ِلى الىفاء
بذًىقها في املذي اللفير ورلً بمّشفت مذي الخضٍىت ،برا وعخيخج ؤن الخضٍىت هي بخذي الىظائل املهمت
وألاظاظُت لّمل املعير املالي خاـت في جدذًذ الاخخُاظاث والاظخدلاكاث ،وبالخالي فهي مشهض ظمُْ
الخذفلاث الىلذًت وحّخبر املُّاس ألاهثر مىلىُِت في الحىم ِلى دسظت ظُىلت املاظعت الاكخفادًت.
.9الىخائج:
 ليي حعخىُْ املاظعت الاكخفادًت حعُير الخذفلاث الىلذًت ًجب ؤن جخىفش ِلى هُاول ومفالحلدعُير ومشاكبت هزه الّالكاث مً ؤظل جدذًذ جيالُفها وبًشاداتها ،وهىا ًإحي دوس الخضٍىت في جدذًذ
حغيراث الخضٍىت.
 جخميز خشهت الخذفلاث الىلذًت بالذكت وٍجب ؤن ججشي بففت مىٍمت بدُض حعمذ باظخمشاس وؽاهاملاظعت الاكخفادًت في ٌشوف مالئمت ،وال جيىن مشاكبت هزه الخذفلاث الىلذًت والحىم ِلى
العُاظاث املخخزة فيها بال بىاظىت مفلحت مىملت ملفلحت املداظبت املدذدة للخيالُف وإلاًشاداث،
وهزا هى مىلىُ الدعُير املالي الزي ًخخز الخضٍىت هإظاط ودِامت له بدُض جلّب الخضٍىت دوسﴽ هاما
في املاظعت الاكخفادًت مً خُض الخدىم في الخذفلاث الىلذًت للماظعت.
 جىـلذ هزه الذساظت ؤًما بلى ؤن الدعُير الفّاٌ للخضٍىت ال ًخدلم بال مً خالٌ الدعُير ألامشلللمىاسد املالُت للماظعت الاكخفادًت ،وبالخالي لمان املىاسد الالصمت في الىكذ املىاظب ،والىـىٌ بلى
هزه الىلُّت مشهىن ؤوال ،بخىبُم جلىُاث الدعُير الحذًشت التي بها ًخم مّشفت الىلُّت املالُت
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للخضٍىت ،زم زاهُا الفّالُت باجخار اللشاساث املالُت التي ًخخزها معير املاظعت في ول خاالث الخضٍىت،
وخاـت ما ًخّلم بخىٌُف فىائن الخضٍىت التي جمىً املاظعت مً جدلُم ِىائذ بلافُت وحعاِذ
ِلى جفادي الىكىُ في خاالث ال جض املعخلبلُت.
 ول اللشاساث املخخزة مً وشف املاظعت واملخّللت بيل ظىاهب وؽاوها ًىّىغ ؤزشها املباؼش ِلىالخضٍىت.
اإلالترخاث:
 الّمل ِلى اخخُاس البىىن التي جخّامل مّها املاظعت مً ؤظل حعُير الخضٍىت. الّمل ِلى جىٌُف املالي املالئم مً خالٌ جىىَْ الخىٌُف بالّمالث ألاظىبُت والاظخفادة مً حغيراثؤظّاس الفشف.
 الاهخمام ؤهثر بؽاون العُىلت في املاظعت ،والاخخفاً بعُىلت مالئمت جمىنها مً مىاظهت الالتزاماثاللفيرة ألاظل.
 -اللماء ِلى مؽيلت ألامُت الحاظىبُت ووؽش الشلافت املّلىماجُت بين فئاث املجخمْ.
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-8بظماُِل ِشباجي ، .)8112( .اكخفاد املاظعت (ؤهمُت الخىٍُم ،دًىامىُت الهُاول) .،الجضائش4
الىبّت الشاهُت ،دًىان املىبىِاث الجامُّت.، ،
-5الىاهش لىشػ .)8112( .جلىُاث البىىن . ، ، ،الجضائش 4دًىان املىبىِاث الجامُّت.
-2املخىلي ظىذ ِشفه( .بذون ظىت) ، .إلاداسة املالُت .،الُمً 4ميؽىساث داس ظامّت ـىّاء.،
-8بلُاط بً ظاو يً ،ىظف كشَص ي ، .)8112( .الدعُير املالي "إلاداسة املالُت 4دسوط وجىبُلاث" .ألاسدن4
الىبّت ألاولى ،داس وائل لليؽش والخىصَْ.،
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ظىُف ،كعم بداسة ألاِماٌ.،
-1بىؼاش ي بىِالم ، .)0331( .املىير في الخدلُل املالي وجدلُل الاظخغالٌ ،الىبّت الشاهُت .، ، ،الجضائش4
داس هىمه للىباِت واليؽش والخىصَْ.
-2خالق ـافي ـالح .)8115( .،جلىُاث حعُير ميزاهُاث املاظعت الاكخفادًت املعخللت .، ، ،الجضائش4
دًىان املىبىِاث الجامُّت.
ِ-3اوف ولُم ؤهذساوط ، .)8112( .الخمىٍل وإلاداسة املالُت للماظعاث .إلاظىىذسٍت 4داس الفىش
الجامعي.
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-00مباسن لعلىط ، .)8112( .الدعُير املالي  .الجضائش 4دًىان املىبىِاث الجامُّت.
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سؼذ لليؽش والخىصَْ.
-05مدمذ الفيرفي .)8112( .،بداسة املاٌ وجدلُله هُيله  .إلاظىىذسٍت 4داس الفىش الجامعي.
-02مفلح مدمذ ِلل ، .)0338( .ملذمت في إلاداسة املالُت والخدلُل املاليِ .مان 4داس املعخلبل لليؽش
والخىصَْ.
-08هاـش دادي ِذون ، .)0332( .اكخفاد املاظعت .الجضائش 4الىبّت ألاولى ،داس املدمذًت الّامت.
-02هاـش دادي ِذونِ ،بيراث ملذم .)8112( .دساظت الحاالث في املداظبت ومالُت املاظعت . ،الجضائش4
دًىان املدمذًت الّامت.، ،
-01هىام ظمّت .)8118( .،جلىُاث املداظبت املّملت وفلا لذلُل املداظبي الىوني .الجضائش 4دًىان
املىبىِاث الجامُّت.
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ملخص:
بػض ما واهذ الجؼابغ جلىم غلى هظام اقتراوي كابم غلى اإلالىُت الػامت و غضم الاهفخاح غلى
الػالم الخاعجي ،وطلً زالٌ  27ؾىت ،كغعث الخدىٌ إلى الىظام الغأؾمالي الظي ٌػخمض باألؾاؽ غلى
الاهفخاح و الخدغٍغ ،وطلً بػض ؾىت  1986أًً جضَىعث أؾػاع البتروٌ ألامغ الظي هكف الغُاء غلى
ألاوياع الاكخهاصًت التي واهذ حػِكها الجؼابغ ،و في ؾىت  1989حاء الضؾخىع الظي ًؤؾـ أوٌ
مباصا الخغٍت والاهفخاح ،الامغ الظي ًخُلب اغخماص الػضًض مً ؤلاحغاءاث و ؤلانالخاث مؿذ حمُؼ
كُاغاث الاكخهاص  ،وان للخجاعة الخاعحُت الىهِب ألاهبر مً َظٍ ؤلانالخاث باغخباع أنها مً أَم
الػىامل اإلاؤزغة في الخىاػهاث الخاعحُت و حػخبر الىعٍض الخاعجي الظي حػخمض غلُه الضولت لخدلُم
الخىمُت الاكخهاصًت.
ولخدغٍغ الخجاعة الخاعحُت جأزحر غلى إًغاصاث الضولت وبالخالي غلى مىاػهتها الػامت التي قهضث
جُىعاث مهمت اؾخجابت للخغحراث التي مؿذ الاكخهاص هيل
الكلماث املفخاخيت :جدغٍغ ججاعة زاعحُت ،مىاػهت غامت ،إًغاصاث غامت ،هفلاث غامت .
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Abstract
Algeria was based on a socialist system based on public ownership
and non-openness to the outside world, since 27 years ago, it decided to
switch to the capitalist system, which depends mainly on openness and
liberalization, and after 1986, where oil prices deteriorated, which revealed
the economic conditions that Algeria was living in. In 1989, the
Constitution came, which establishes the first principles of freedom and
openness,which required the adoption of many measures, methods and
reforms touched all sectors of the economy, the foreign trade has the largest
share of these reforms as one of the most important factors affecting
external balances and is considered a state-dependent vein for economic
development.
The liberalization of foreign trade had an impact on state revenues and
thus on its general budget, which witnessed significant development in
response to the changes that affected in the entire economy.
Keywords: liberalization of foreign trade, public budget, public revenue,
public expenses.
Jel Classification Codes: H61
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 .1مقدمت:
في 1986انهاعث أؾػاع البتروٌ ووان لهظا الخضر الىبحر ألازغ البالغ غلى الاكخهاص الجؼابغي
إط هكف الغُاء غلى ألاوياع الياعزُت التي وان ٌػاوي منها هدُجت الؿُاؾاث الاكخهاصًت الخاَئت
التي جبىتها الجؼابغ مىظ الاؾخلالٌ والىظام الاقتراوي الظي لم حػغف الجؼابغ الاؾخغالٌ ألاملل له  ،بل
الظي وان الظعَػت أمام الفؿاص لخبضًض أمىاٌ الضولت  ،ول َظٍ ألاؾباب حػلذ ول اإلاؤقغاث
الاكخهاصًت للجؼابغ في جلً الفترة حسجل أعكام ملحرة للللم جضٌ غلى أن الاكخهاص الجؼابغي وان غلى
قفا خفغة  ،ولِـ َظا فلِ فهظٍ ألاوياع الاكخهاصًت جىؾؼ أزغَا إلى الجاهب الاحخماعي ،ألامغ الظي
ظهغ حلُا غلى ازغ أخضار زغٍف  1988أًً زغج الكػب الجؼابغي في مظاَغاث جىضص باألوياع
الاحخماغُت اإلاترصًت في جلً الفترة .
ول َظٍ ألاؾباب باإليافت إلى أؾباب زاعحُت – ؾىف هأحي غلى طهغَا الخلا – واهذ هفُلت
لخخسلى الجؼابغ غلى الىظام الاقتراوي وجدبنى الىظام الغأؾمالي اإلاغجىؼ غلى الاهفخاح والخدغٍغ  ،باإليافت
إلى جبني حملت مً ؤلانالخاث وان للؿُاؾت اإلاالُت والخجاعة الخاعحُت ههِب منها  ،وَظا بؿبب العجؼ
اإلاخىانل الظي وان ًدللهما ول مً اإلاىاػهت الػامت واإلاحزان الخجاعٍت في جلً الفترة ولهظا ففي َظٍ
الىعكت البدلُت ؾىف هداوٌ ؤلاحابت غلى الؿؤاٌ الخالي :
هل جأثزث املواسهت العامت للجشائز مً جدابير و اجزاءث الاهفخاح بعد 1990والى ًومىا هذا ؟
و لإلحابت غلى الؿؤاٌ الؿابم اعجأًىا جلؿُم َظٍ الضعاؾت إلى اإلاداوع الخالُت :
 أؾباب وصوافؼ الاهفخاح
 جضابحر وإحغاءاث الاهفخاح والخدغٍغ للخجاعة الخاعحُت
 اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ بػض ؤلانالخاث
 جُىع عنُض اإلاىاػهت الػامت في ظل جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت للجؼابغ
.2أسباب ودوافع الاهفخاح  :جىىغذ أؾباب الاهفخاح والخدغٍغ في الجؼابغ بحن ألاؾباب الضازلُت
والخاعحُت والتي جمللذ أَمها في:
 .1.2ألاسباب الداخليت  :بػض جبني الجؼابغ إلى هظام الاخخياع للخجاعة الخاعحُت والىهج الاقتراوي مىظ
الاؾخلالٌ وإلى غاًت زماهِىاث اللغن اإلااض ي أزبدذ فكلها غلى حمُؼ ألانػضة وبضال مً جدلُم
الاؾخلاللُت الاكخهاصًت والتي واهذ حػخبر الهضف ألاؾاس ي للجؼابغ في جلً الفترة وحضث الجؼابغ هفؿها
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كض ػاصث جبػُتها للخاعج ،واهدكغ بكيل أهبر ما ٌؿمى باالكخهاص اإلاىاػوي باإليافت إلى الػضًض مً
اإلاكاول ألازغي ،وبالغغم مً أن الاهخلاٌ مً الىظام الاقتراوي إلى الخدغٍغ لِـ باألمغ الؿهل ولىً وان
أمغا البض مىه هظغا لألوياع الضازلُت التي واهذ حػاوي منها الجؼابغ والتي جمللذ أَمها في (غبض الجُض
بىػٍضي  ،1999 ،م م :)16-15
 هظغا لؿىء الدؿُحر ،ففي ول اإلاسُُاث التي اغخمضتها الضولت  ،والتي واهذ جداوٌ ول مغة إنالح
الخُاء اإلاسُِ الؿابم إال أنها واهذ حػاوي صابما مً اعجفاع الخيالُف وهثرة الخبظًغ.
 وحىص هظام أؾػاع إصاعي ،أصي إلى ظاَغة اإلاضًىهُت ليل اإلاؤؾؿاث الػمىمُت هظغا لفغى أؾػاع مً
َغف الضولت غحر مضعوؾت باإليافت إلى وحىص صابما كغوى مدؿامدت وغحر مضعوؾت باليؿبت
للمؤؾؿاث الػمىمُت هاًَُ غً الىظام الجباةي الفاقل الظي وان مُبلا في طلً الىكذ.
 يػف وؿب اؾخػماٌ اللضعاث اإلاخىفغة مما أصي إلى جضَىع الهُيل اإلاالي للمؤؾؿاث الػمىمُت
الهىاغُت و الفالخُت والاقتراهُت مما فاكم مً عجؼ الاؾخغالٌ ألاملل لإلمياهُاث اإلاخاخت.
باإليافت إلى َظٍ ألاؾباب َىان مكاول هبري واهذ حػاوي منها الجؼابغ غلى اإلاؿخىي الضازلي ولها
َفدذ غلى الؿُذ بػض أػمت  1986لػل مً أَمها :
 الخضخم  :هظغا للؿُاؾت اإلاخبػت ؾابلا مً َغف الجؼابغ والاغخماص الىبحر غلى الهىاغاث الللُلت،
ظهغث الػضًض مً الازخالالث اإلاالُت في الضولت والتي اصث إلى جىامي ظاَغة الخطخم في الجؼابغ و أنبذ
الػغى ال ًىاهب الُلب  ،والجضوٌ اإلاىالي ًىضح جُىع وؿب الخطخم في الجؼابغ زالٌ فترة ألاػمت
()1996-1985


عجش ميزان املدفوعاث  :هظغا ألن الجؼابغ ال جهضع جلغٍبا ؾىي اإلادغوكاث فئن محزان

مضفىغاتها ًخأزغ بكيل هبحر بخللباث أؾػاع البتروٌ َظا مً حهت  ،مً حهت أزغي الخبظًغ وؾىء
الدؿُحر باإليافت إلى الاؾتهالن أهثر مً ؤلاهخاج ول َظٍ الػىامل واهذ هدُجتها العجؼ الىبحر الظي غغفه
محزان اإلاضفىغاث في جلً الفترة زانت بػض اهسفاى أؾػاع البتروٌ ؾىت ADOUKA, (1986
)2000-2001, P58



ان العجؼ اإلاؿخمغ الظي محز محزان اإلاضفىغاث الجؼابغي مىظ زماهِىاث اللغن اإلااض ي إلى غاًت

أوازغ حؿػُىاث اللغن اإلااض ي ،ؾىاء إلاا واهذ الضولت جيخهج ؾُاؾت اخخياع الخجاعة الخاعحُت  ،أو ختى
بػض بضاًت جبىيها لخدغٍغ الخجاعة الخاعحُت في فترة الدؿػُيُاث ،ولػل الؿبب في طلً ٌػىص باليؿبت إلى
اإلاغخلت ألاولى إلى ؾىء الدؿُحر والؼٍاصة اإلافغَت في الاؾخحراص مؼ بلاء ؤلاهخاج غلى خاله  ،أما الفترة
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اللاهُت وعغم ول ؤلانالخاث التي جبىتها الجؼابغ – ؾىف هأحي غلى طهغَا الخلا – إال أن محزان
مضفىغاتها بلي ٌػاوي مً العجؼ وَظا عاحؼ للفترة الػهِبت التي واهذ جمغ بها الجؼابغ مً الىاخُت
ألامىُت والتي غغفذ بالػكغٍت الؿىصاء َظٍ ألازحرة التي واهذ لها هخابج وزُمت غلى حمُؼ ألانػضة بما
فيها اإلاجاٌ الاكخهاصي.
 املدًوهيت الخارجيت :
لػل أًًا مً بحن ألاؾباب الباعػة التي أصث بالجؼابغ إلى يغوعة الخغُحر و الانالح اإلاضًىهُت
الىبحرة التي واهذ حػاوي منها الجؼابغ َظٍ الظاَغة التي غاهذ منها غالبُت الضوٌ الىامُت في فترة
اللماهُاث (بً َُىت ػَُت  ،2009-2008 ،م  ،) 39لىً باليؿبت للجؼابغ فلض اهفجغث بػض الاهسفاى
الىبحر الظي غغفخه أؾػاع الىفِ .1986
 .2.2ألاسباب الخارجيت  :جمللذ أَم َظٍ الػىامل في (باعًٍ مغاص  ، 2014-2013 ،م :)82
.1.2.2جدوالث الاقخصاد العاملي  :إن الخغب الػاإلاُت اللاهُت وما أؾفغ غنها مً هخابج بسغوج الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت جلغٍبا الغابذ الىخُض منها  ،والضوع الىبحر الظي لػبخه في جمىٍل إغاصة إغماع أوعبا
الغغبُت مً الضماع الظي كض أنابها باإليافت إلى مؤجمغ بغوجً ووصػ وما اهجغ غىه مً اجفاكُاث ومً
بُنها ظهىع "الاجفاكُت الػامت للخػغٍفت الجمغهُت " ول َظٍ ألاؾباب أصث إلى حغُحر الىظام الخجاعي
الػالمي هيل وبالخالي حغُحر كىاغض اللػبت وخخمُت اهًمام ول صوٌ الػالم إلى الىظام الجضًض ...وإال
الػِل في الػؼلت وغضم الاؾخفاصة مً اإلاؼاًا اإلامىً جدلُلها ازغ الاهًمام
.2.2.2ألاسمت البتروليت  :1986إن انهُاع أؾػاع البتروٌ لؿىت 1986وهؼولها جلغٍبا لخىالي  14صوالع
أمغٍيي للبرمُل بػضما وان ًتراوح ما بحن  31-30صوالع ؾىت  1985اصزل الضوٌ اإلاػخمضة غلى جهضًغ
البتروٌ ملل الجؼابغ في صوامت مً اإلاكاول الاكخهاصًت اإلاخأجُت مً اهسفاى أؾػاع اإلادغوكاث  ،وبالخالي
يغوعة الخفىحر في ؾبل أزغي إلًجاص إًغاصاث زاعج اإلادغوكاث َظا مً حهت  ،ومً حهت أزغي في هفـ
الفترة ظهغث بكيل كىي في الؿىق الػاإلاُت صوٌ أزغي مهضعة للبتروٌ زاعج ألاوبً ملل (عوؾُا ،
الجروٍج  ،اإلاىؿًُ  ،واػازؿخان  ،هىضا )....وبالخالي اقخضاص اإلاىافؿت بحن َظٍ الضوٌ.
ومً َظا اإلاىُلم وهظغا ليل ألاؾباب ؾالفت الظهغ ؾىاء واهذ غلى اإلاؿخىي اإلادلي أو الضولي
غؼمذ الجؼابغ الاججاٍ هدى الخدغٍغ والاهفخاح  ،لىً َظا ألامغ البض له مً الػضًض مً ؤلانالخاث مً
احل ؾلً َظا الُغٍم  ،وبالفػل جبيذ الجؼابغ الػضًض مً ؤلاحغاءاث والخضابحر مً احل ؤلانالح
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والاهفخاح ؾىاء حػلم ألامغ بالخجاعة الخاعحُت أو باإلاالُت الػامت ومً زم اإلاىاػهت الػامت للضولت ولػل مً
أَم َظٍ ؤلاحغاءاث هظهغ :
 .2جدابير وإجزاءاث الاهفخاح :
بُبُػت الخاٌ وان لؼاما غلى الجؼابغ مً احل الىنىٌ إلى الهضف اإلابخغى واإلاخملل في اهتهاج
الىهج الغأؾمالي يغوعة تهُئت ألاعيُت الالػمت لظلً  ،وَظا غً َغٍم يمان ؤلاَاع الدكغَعي
واإلاؤؾؿاحي لالهفخاح هاًَُ غلى اليكاٍ غلى اإلاؿخىي الخاعجي واإلاخملل أؾاؾا في إبغام الػضًض مً
الاجفاكُاث الضولُت ؤلاكلُمُت ومخػضصة ألاَغاف  ،وَظٍ الخضابحر َالذ حمُؼ اللُاغاث الاكخهاصًت في
البالص ،غمىما فأَم ؤلاحغاءاث والخضابحر لالهفخاح الخانت بالخجاعة الضولُت واإلاالُت الػامت  -وهي الىلُت
التي تهمىا في َظٍ الىعكت  -جمللذ في الىلاٍ الخالُت :
 .1.2الخجارة الخارجيت  :باليؿبت للخجاعة الخاعحُت فلض اجسظث الضولت الػضًض مً ؤلاحغاءاث مً احل
جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت وجمللذ َظٍ الخضابحر في
.1.1.2جىظيم بىك الجشائز للخجارة الخارجيتٌ :ػخبر كاهىن الىلض واللغى  10-90الىللت الىىغُت في
اللُاع اإلاهغفي الظي أغُى نالخُاث اهبر للبىً اإلاغهؼي  ،وفي هفـ الىكذ هفـ حضًض للخجاعة
الخاعحُت غً َغٍم اللُاع اإلاهغفيَ ،ظا ألازحر الظي ٌػخبر اللىاة الغبِؿُت في مجاٌ الخجاعة الخاعحُت
وغلُه وغلى أؾاؽ أن بىً الجؼابغ أوولذ له مهمت جىظُم الخجاعة الخاعحُت فئن َظا ألازحر زمً
بضوعٍ الضوع الىبحر للبىىن في مجاٌ جُىٍغ الخجاعة الخاعحُت و كام بىيؼ غضة أهظمت (هبحر ؾمُت ،
 ،2002م :)45-44
 الىظام  02-90وٍخًمً فخذ الخػامل مؼ خؿاب أو غضة خؿاباث للػملت ألاحىبُت في البىىن
الخجاعٍت للمؤؾؿاث والكغواث طاث الُابؼ الاكخهاصي ،وجم حػؼٍؼٍ بالخػلُمت  20-94الهاصعة
بخاعٍش 1994/04/12
 الىظام ً 30-90دضص َظا الىظام قغوٍ جدىٍل ألامىاٌ اإلاغاص اؾدلماعَا  ،وهفـ الش يء
باليؿبت لخدىٍل ألاعباح وَظا وله جدذ مغاكبت وبمىافلت بىً الجؼابغ.
 املزسوم الخىفيذي  37-91الصادر في  1991/02/13واإلاخًمً يغوعة جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت
وإلغاء هظام عزو الاؾخحراص والخهضًغ.
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 الخعليمت رقم  03/19الصادرة في أفزيل  1991جخًمً الهغف خُث ألغى فيها بىً الجؼابغ
الضفؼ بالػمالث ألاحىبُت واؾدبضالها بالضفؼ بالػملت اإلادلُت ،إلغاء محزاهُت الػمالث ألاحىبُت
للمؤؾؿاث الػمىمُت ،هما مىً اإلاؿخىعصًً مً الخهىٌ غلى جمىٍالث زاعحُت ملابل صفؼ مبلغ
الىاعصاث بالضًىاع الجؼابغي.
.2.2.2جىظيم عملياث الاسخيراد :في كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  1990حاءث مىاص نغٍدت جبحن إلغاء
اخخياع الضولت للخجاعة الخاعحُت وجىاػلها غىض َظا الضوع ليل مً ججاع الجملت والىهالء اإلاػخمضًً وكض
أحى اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  37/91اإلاؤعر في  1991/02/13ليي ًدضص في اإلااصة اللاهُت مىه ،مً لهم
الخم بمماعؾت الخجاعة الخاعحُت بكيل مفهل .
أما فُما حػلم بالخػغٍفت الجمغهُت فللض اججهذ الجؼابغ إلى اغخماص َظٍ ألازحرة مً أحل جدغٍغ
اإلاباصالث الخجاعٍت وجسفٌُ الػىابم أمام الاؾخحراص همغخلت أولى(بً صًب غبض الغقُض ، 2003-2002
م  ) 449ؾىت  1992بخسفٌُ وؿب مػضالث الغؾىم الجمغهُت مً  19إلى  7مػضالث فلِ
باإليافت إلى الخض ألاكص ى الظي بلغ  %60بضال مً  %120اإلاػمىٌ بها ؾىت  1986وواهذ َظٍ اإلاػضالث
َ %0,%3,%7,%15,%25,%40, %60ظا وان همغخلت أولى ،واؾخمغث الجؼابغ غلى هفـ الىهج بؼٍاصة
جسفٌُ الغؾىم الجمغهُت ؾىاء مً هاخُت غضص اإلاػضالث أو ختى الخض ألاكص ى وَى ما ًىضخه
الجضوٌ الخالي:
جدول  :1جطور وسب الزسوم الجمزكيت في الجشائز مىذ 1994
اللاهىن

كاهىن

كاهىن

اإلاالُت كاهىن

اإلاالُت كاهىن الخىمُلي كاهىن

اإلاالُت

1996

2001

اإلاالُت

2001

1995
اليؿب%

2003

45،25،15،5، 50،40،25،15،7، 60،40،25،
15،7،0

5،3،0

0

40،25،15،5،

30،15،5،0

0

املصدر :الجغٍضة الغؾمُت عكم 37اإلاؤعزت في  2003/06/15مخىفغة غلى اإلاىكؼ ، www.jarodp.dz
ًىم 2014/02/12
ومً ألاَمُت بميان ؤلاقاعة أهه إلى حاهب َظٍ اإلاػضالث جفغى عؾىم حمغهُت أزغي غلى
الىاعصاث جخملل في(فلت غاقىع  ،2012 ،م :)489
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 الغؾم غلى اللُمت اإلاًافت TVA :وَظا بهضف جدلُم اإلاؿاواة في جدمل الػبء بحن الؿلؼ ألاحىبُتوالىَىُت .
 الخم اإلاؤكذ غلى الاؾخحراص :جأؾـ غام  2001وؿبت  %60غلى أن ًخم جفىُىه زالٌ  5ؾىىاثبمػضٌ  %12ابخضاء مً  2002ألغي نهابُا .2005
 الغؾم الضازلي غلى الاؾتهالن :والظي كض ًهل إلى ً %100خم فغيه غلى الخضاوٌ اإلادلي لؿلؼجدضصَا كىاهحن اإلاالُت ،ولإلقاعة َظٍ اإلاىخجاث ال جيخج مدلُا.
والجضًغ بالظهغ كبل الخدغٍغ والاهفخاح وان َىان ما ٌؿمى باإلاػاًحر الخلىُت و اإلاهىُت والتي
جفغى جلغٍبا غلى ول الىاعصاث ولىً ومؼ ؤلانالخاث جللهذ اللابمت خالُا ليي جهبذ حكمل فلِ
بػٌ اإلاىاص الخؿاؾت ملل  :خلُب ألاَفاٌ ،اإلاىاص الهُضالهُت والجغاخُت ،اللمذ .
أما باليؿبت للمىاص اإلامىىغت مً لالؾخحراص فلض جم إلغاء اإلاىاص اإلامىىع اؾخحراصَا جضعٍجُا ماغضا
جلً اإلاًغة بالصخت أو اإلاهضصة لألمً الىَني (لىً بػض ألاػمت ألازحرة غاصث حملت مً اإلاىاص إلاىػها مغة
أزغي ملل الؿُاعة ،مىاص الخجمُل) مً أحل غملُت الخلكف.
.2.2لاطار املؤسساحي لخدزيز الخجارة الخارجيت :ول ؤلاحغاءاث ؾالفت الظهغ وان البض لها مً
اإلاؤؾؿاث والهُئاث التي حؿهغ غلى جُبُلها غلى أعى الىاكؼ ومً أحل َظا ولتركُت الهاصعاث زاعج
اإلادغوكاث -ههضف ال بض مً جدلُله للخسلو مً الخبػُت لخللباث أؾػاع اإلادغوكاث  -اؾخدضزذ
مجمىغت مً اإلاؤؾؿاث حؿهغ غلى جىفُظ ألاَضاف اإلاؿُغة جمللذ أَمها في :
 .1.2.2جىظيم دور وسارة الخجارة في مجال الخجارة الخارجيت :بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 207/94
اإلاؤعر في  1994/07/16جم إغاصة جىظُم صوع وػاعة الخجاعة زانت في ما حػلم بجاهب الخجاعة الخاعحُت
خُث جم جيلُفها بمهمت جغكُت الخباصٌ الخجاعي مؼ الخاعج  ،ومً أحل جأصًت َظا الضوع غلى أهمل وحه
جم اؾخدضار مضًغٍت غامت للخجاعة الخاعحُت – بىفـ اإلاغؾىم – جخألف بضوعَا مً مضًغٍاث فغغُت
ليل مً أوعوبا أمغٍيا ،آؾُا ،إفغٍلُا ،الضوٌ الػغبُت ،أمغٍيا الالجُيُت ،باإليافت إلى مضًغٍت لتركُت
الخباصٌ الخجاعي الخاعجي وجخيىن مً مضًغٍت فغغُت للخىظُم و الخأَحر وأزغي لضغم الهاصعاث(عجت
حُاللي  ،2007 ،م .)258
.2.2.2إوشاء الدًوان الوطني لترقيت الخجارة الخارجيت  : PROMEXبمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
 327-96الهاصع في  1996/10/01والظي أوولذ له غضة مهام هظهغ مً بُنها (الجغٍضة الغؾمُت عكم 58
الهاصعة في :)1996/10/06
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 إوكاء بىً مػُُاث وقبىت اإلاػلىماث مً أحل زضمت حمُؼ اإلاػىُحن بالخجاعة الخاعحُت.
 إوكاء وجُىٍغ غالكاث الخباصٌ مؼ اإلاىظماث ألاحىبُت اإلامازلت.
 .3.2.2الغزفت الجشائزيت للخجارة والصىاعت  :CACIبمىحب اإلاغؾىم  93-96الهاصع في 1996/03/03
وهي مؤؾؿت طاث َابؼ نىاعي ججاعي جابػت لللُاع الػام جخملل أَم مهامها في :
 الػمل غلى جىظُم الللاءاث والخظاَغاث الاكخهاصًت صازل وزاعج الىًَ مؼ إبضاء عأيها في
الاجفاكُاث الخجاعٍت مؼ البلضان ألاحىبُت.
 الخضزل في خالت وحىص هؼاع ججاعي وَني أو صولي وإوكاء مؤؾؿت حػضًل وفلا لُلب
اإلاخػاملحن .
.4.2.2الشزكت الجشائزيت لخأمين وضمان الصادراث  :CAGEXجأؾؿذ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
 205-96الهاصع في  1996/06/05أوولذ لها مهمت يمان اللغى وحمُؼ اإلاساَغ التي مً اإلامىً أن
ًلؼ فيها اإلاهضع هػضم اللضعة غلى الدؿضًض مً َغف اإلاكتري ،أو غضم جلبله للؿلؼ والخضماث التي
َلبها ،ولإلقاعة فبمىحب هفـ اإلاغؾىم جم إوكاء نىضوق زام لتركُت الهاصعاث  FSPEالغاًت مىه
َى الخضزل لخمىٍل ألابدار اإلاخػللت باألؾىاق الضولُت بغُت الىفاط ألافًل للمىخجاث اإلادلُت
له(الجغٍضة الغؾمُت عكم 35الهاصعة بخاعٍش ،)1996/06/09وللػلم فلض جم جدضًض مجاٌ جضزل
الهىضوق بملخط ى اإلااصة  129مً كاهىن اإلاالُت لؿىت ، 1997إط لم ٌػض فلِ جلً الىؾُلت لخلضًم
اإلاؿاغضاث اإلاػىُت بل أنبذ أقبه بمؤؾؿت مالُت جًمً الؿحر الخؿً لػملُاث الخهضًغ.
في الخلُلت أن الجؼابغ و بػض جبىيها ؾُاؾت الاهفخاح والخدغٍغ لم جىخفي فلِ باللىاهحن،
اإلاغاؾُم وؤلاَاع اإلاؤؾؿاحي بل اججهذ أهثر لالهضماج في الاكخهاص الػالمي والخفخذ غلُه مً زالٌ
الاجفاكُاث اللىابُت ومخػضصة ألاَغاف وان مً أَمها زالر وحهاث عبِؿُت:
 مىطقت الخجارة الحزة العزبيت :اهًمذ الجؼابغ إلى مىُلت الخجاعة الخغة الػغبُت ؾىت 2009
،وبػض َظا الاهًمام وبضاًت مً حاهفي  2009أنبدذ ول الؿلؼ اإلاهضعة أو اإلاؿخىعصة بحن الضوٌ
الػغبُت اإلاىظمت إلى الاجفاكُت مػفُت مً الخلىق الجمغهُت إال أن الجؼابغ اؾخثىذ مً َظا ؤلاحغاء
كابمت جًمً بػٌ الؿلؼ التي لها مبرعاث صخُت ،اكخهاصًت  ،احخماغُت (فله غاقىع ،مغحؼ
ؾبم طهغٍ  ،م )491
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- الشزاكت ألاورو جشائزيت :وكػذ الجؼابغ َظٍ الاجفاكُت مؼ ؤلاجداص ألاوعوبي في 2001/04/22
بفاليؿُا الاؾباهُت وصزلذ خحز الخىفُظ في ( 2005/09/01عيىان إًمان  ، 2015-2014 ،م .)77
 وغلى مؿخىي جدغٍغ الخباصٌ الخجاعي جمحزث أؾاؾا بترهحز ؤلاغفاءاث الجمغهُت غلى اإلاىخجاث
الهىاغُت أهثر مً اإلاىخجاث الؼعاغُت ،غلى أؾاؽ أن الاجداص ألاوعوبي ًيخهج ؾُاؾت خمابُت
مدكضصة غلى اللُاع الؼعاعي  ،وما ًلحر الاهدباٍ في َظٍ الاجفاكُت أن الجؼابغ ال حؿخػمل هظام
الخهو في ؾابغ مػامالتها ولىً اؾخسضمذ َظٍ الىؾُلت فُما حػلم باإلغفاءاث الجمغهُت،
خُث أن أعاصث ؾلػت مػىُت الاؾخفاصة مً إغفاءاث حمغهُت البض غليها أن ال جخجاوػ همُت مػُىت،
مؼ الػلم أن اللُىص الىمُت اؾخسضمذ فلِ في اإلاجاٌ الؼعاعي صون الهىاعي(فله غاقىع  ،مغحؼ
ؾبم طهغٍ  ،م .)491
 الجشائز والاهضمام إلى  :OMCحػىص غالكت الجؼابغ باإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة إلى الىىاة ألاولى لها
إلاا واهذ غباعة غً "الاجفاكُت الػامت للخػغٍفت الجمغهُت"  ،إط واهذ الجؼابغ حكاعن في اجفاكُت
"الجاث " غلى أؾاؽ غًى مالخظ فلِ ولىً ومؼ ؾىت  1987كضمذ الجؼابغ لؿىغجاعٍت الجاث
مظهغة حػبر فيها غً الاهًمام لها ،وطلً في  1987/04/30إال اهه عفٌ هظغا لػضم وحىص ؾُاؾت
ججاعٍت واضخت للجؼابغ باإليافت إلى ألاوياع التي واهذ حػِكها ( ...بىَمحن ؾامُت  ، 2001 ،م
)218
بػض ؤلاغالن غً مُالص "اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة" ؾاعغذ الجؼابغ إلى َلب الاهًمام لها
فخلضمذ بهفت عؾمُت بمظهغة حكغح فيها ؾُاؾتها الخاعحُت في  1996/06/05وفي حىُف ًىمي -22
 1998/04/23جم غلض أوٌ الجىالث مً اإلافاوياث مؼ الجؼابغ إط جم في َظٍ الجىلت ؤلاحابت واإلاىاككت
غلى  500ؾؤاٌ َغخخه البلضان ألاغًاء ،جىكفذ اإلافاوياث في  1999ليي حؿخأهف مغة أزغي في
ؾبخمبر  2001ليي جمغ الجؼابغ بظلً غلى  10حىالث مً اإلافاوياث أحابذ فيها غلى  1600ؾؤاٌ،
وبػض ول ؤلاحغاءاث والخضابحر التي كامذ بها الجؼابغ ،جللهذ إقيالُاث الاهًمام لخهل إلى  8مداوع
نهاًت  2009جىلؿم إلى مجمىغخحن( :)Samira Imadalou, 200ألاولى جخػلم بالؿُاصة الىَىُت وَى ما
أهضث الجؼابغ غلى غضم الخىاػٌ غنها هما أهضجه وػاعة الخجاعة  ، 2010واإلاجمىغت اللاهُت جخػلم بلهىع
الىظام غلى اإلاؿخىي الدكغَعي اللاهىوي ،الخلني وهظا مً خُث جأكلم اإلاجخمؼ الجؼابغي مؼ الخدغٍغ
ومظاَغٍ.
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وغلى الغغم مً أهه ماػالذ َىان هلاٍ زالف بحن الجؼابغ و OMCإال أن الجؼابغ ماػالذ في اإلافاوياث
واإلاىاككاث إلى ًىمىا َظا آملت في طلً هؿب جأقحرة الاهًمام إلى َظٍ الهُئت الضولُت بغُت الاؾخفاصة
مً مؼاًا الاهًمام ،وَظا بالغغم مً الؿلبُاث وآلازاع التي كض جىجم غً الاهًمام أًًا.
 .3.2املاليت العامت  :في َظا اإلاجاٌ ومً احل جسفٌُ ؤلاهفاق الػام ،وفي هفـ الىكذ ػٍاصة إًغاصاث
الضولت فلض غمضث الجؼابغ في َظا اإلاجاٌ إلى الػضًض مً ؤلاحغاءاث غلى عأؾها جسفٌُ كُمت الػملت
وإنالح الىظام الجباةي ...الخ وفُما ًأحي هظهغ أَم َظٍ الخضابحر في الىلاٍ الخالُت :
 الخدزيز الجشئي لألسعار :مً زالٌ نضوع اللاهىن الخام بًبِ ألاؾػاع عكم  12-89الهاصع في
1989/03/05

(الجغٍضة الغؾمُت  ،غضص عكم  ،2الهاصعة بخاعٍش )1989/06/19والظي يهضف إلى

جُبُم ألاؾػاع الخلُلُت مؼ اججاٍ الضولت الخضعٍجي للخسلي غلى ؾُاؾت الضغم ،زانت باليؿبت للؿلؼ
غحر ألاؾاؾُت إط أقاع َظا اللاهىن في اإلااصة اللاللت مىه أن ألاؾػاع جسًؼ لجملت مً اإلالاًِـ ملل:
الػغى والُلب ،قغوٍ اإلادافظت غلى اللضعة الكغابُت للمؿتهلً ،الخدىم في أؾػاع الؿلؼ
والخضماث اإلؾتراجُجُت(هغبالي بغضاص  ،2005 ،م .)30
 نضوع اللاهىن عكم  10-90بخاعٍش  1990/04/14اإلاخػلم بالىلض واللغى والظي يهضف لخىغَـ
مبضأ غضم الخمُحز بحن اللُاع الخام والػام ولهالح َظا ألازحر هما وان مػمىال به ؾابم ،بل و أهثر
مً طلً مىذ امخُاػاث لللُاع الخام(الجغٍضة الغؾمُت  ،غضص عكم  ،16الهاصعة بخاعٍش
)1990/04/18
 جخفيض قيمت الدًىار الوطني :كامذ الجؼابغ عؾمُا بخسفٌُ كُمت الضًىاع الجؼابغي زالٌ غامي
 1991و  1994وَظا بًغِ مً نىضوق الىلض الضولي بهضف جصخُذ الاعجفاع في ؾػغ الهغف
الخلُلي (الخلُُم اإلافغٍ للضًىاع) وجللُو الفغق بحن الؿػغ الغؾمي واإلاىاػي الظي جؼاًض بكيل خاص
(خىالي ( ) %50مدمض عاجىٌ  ،2004 ،م .)145
والجضًغ بالظهغ أهه في  1991/09/30و وفلا لالجفاكُت ؾالفت الظهغ مؼ FMIفلض جم جسفٌُ ؾػغ
نغف الضًىاع الجؼابغي بيؿبت  %22خُث بلغ ؾػغ نغف الضًىاع 22.5صج ملابل واخض صوالع أمغٍيي
واؾخلغ غىض َظٍ اللُمت إلى غاًت 1994
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 نضوع كاهىن الاؾدلماع لؿىت  :1993الهاصع بخاعٍش  1993/10/05بمىحب مغؾىم الدكغَعي عكمَ ،12-93ضف َظا اللاهىن إلى الخدغٍغ الاكخهاصي بفخذ أؾىاق عأؽ اإلااٌ ألاحىبُت والىَىُت غً
َغٍم حملت مً ؤلاحغاءاث جمللذ في (الجغٍضة الغؾمُت عكم  16الهاصعة بخاعٍش :)1990/04/18
الخم في الاؾدلماع بدغٍت جامت في إَاع اللاهىن اإلاػمىٌ به في الجؼابغ . غضم الخمحز بحن اإلاؿدلمغًٍ ألاحاهب واإلادلُحن في الخلىق والىاحباث. اهدهاع صوع الضولت في جلضًم الخدفحزاث للمؿدلمغًٍ اإلاىدهغة أؾاؾا في الخسفًُاث الجبابُت . زىنهت اللُاع الػام :ظهغث فىغث الخىنهت ألوٌ مغة في الجؼابغ في كاهىن اإلاالُت الخىمُليلؿىت  1994الظي هو غلى إمياهُت فخذ عأؾماٌ اإلاؿاَمحن الخىام ،باإليافت إلى إمياهُت الخىاػٌ غً
أنىٌ اإلاؤؾؿاث الػامت لفابضة الخىام ،وبػضَا نضوع صؾخىع  1996الظي هو غلى ازخهام
الؿلُت الدكغَػُت في ويؼ اللىاغض الخانت لىلل اإلالىُت مً اللُاع الػام إلى اللُاع الخام وبهظا
اهُللذ غملُت الخىنهت بكيل فػلي إلاجمىغت مً اإلاؤؾؿاث ؾىت  ،1996وللػلم جم اإلاهاصكت غلى
بغهامج الخىنهت مً َغف البرإلاان ؾىت َ ،1995ضفذ الخيىمت مً َظا ؤلاحغاء إلى جسفُف الػبء
اإلاالي إلاؤؾؿاث اللُاع الػام التي واهذ جدلم هخابج ؾلبُت هظغا لؿىء الدؿُحر َظا مً حهت  ،ومً
حهت أزغي جُبُم ونفت  FMIمً أحل الخهىٌ غلى ؤلاغاهاث اإلاالُت(قغٍف قىُب أهىع  ،بىػٍان
غلمان  ، 2004م )03
 ؤلانالح الجباةي لؿىت  :1992حاء َظا ؤلانالح اؾخجابت إلاخُلباث اإلاغخلت الجضًضة التي صزلذ فيهاالجؼابغ وهي الخدىٌ إلى اكخهاص الؿىق و الاهفخاح  ،باإليافت إلى الًغىَاث التي ماعؾتها بػٌ
الهُئاث الضولُت التي لجأث إليها الجؼابغ مً احل الخغوج مً أػمت اإلاضًىهُت الخاعحُت وهلهض بالظاث
نىضوق الىلض الضولي والظي ٌكترٍ مً احل الخػامل مػه يغوعة جدغٍغ اللُاع اإلاالي  ،اإلاهغفي وختى
الجاهب اللاهىوي ( ؾػض اوالص الػُض  ، 2013-2012م .) 215
ولهظا حاء ؤلانالح الجباةي لؿىت  1992مً احل ويؼ اإلاؤؾؿت الجؼابغٍت في مدُِ اكخهاصي
ٌؿاغضَا غلى زلم مهاصع حضًضة للثروة  ،باإليافت إلى الهضف اإلاالي َبػا وَى خكض اإلاىاعص اإلاالُت مً
احل ػٍاصة إًغاصاث الضولت
واَم ؤلاحغاءاث الجضًضة في َظا ؤلانالح وَى إكغاع  3أهىاع حضًضة مً الًغابب وهي  :الًغٍبت غلى
الضزل " ،"IRGالًغٍبت غلى أعباح الكغواث " ،"IBSالغؾم غلى اللُمت اإلاًافت ""TVA
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وغمىما فهظا ؤلانالح حاء مً احل جدلُم الػضًض مً ألاَضاف ًمىً أن هلخهها في زالزا هلاٍ
أؾاؾُت وهي(هانغ مغاص ،2003م :)25
ّ
بفػالُت وجىُُف الاكخهاص
 جسفُف الػبء الًغٍبي غلى اإلاؤؾؿاث :كهض جمىُنها مً أصاء صوعَاالىَني مؼ اإلاػاًحر الضولُت
 ػٍاصة إًغاصاث اإلاىاػهت :مً زالٌ ونىٌ الًغٍبت إلى الضزىٌ اليامىت ،وال ًخأحى طلً إال مً زالٌ ػٍاصةألاَمُت اليؿبُت للًغابب اإلاباقغة غلى خؿاب الًغابب غحر اإلاباقغة
 جللُو جبػُت اإلاىاػهت الػامت إلاخغحراث الؿىق الضولُت للىفِ :وطلً بؼٍاصة ألاَمُت اليؿبُت للجباًتالػاصًت غلى خؿاب الجباًت الىفُُت.
وغلُه فيل ؤلانالخاث الؿابلت ؾىاء غلى مؿخىي الخجاعة الخاعحُت أو ما حػلم ألامغ باإلاالُت الػامت
ولها حاءث مً احل إنالح اإلاحزاهُت الػامت في الجؼابغ وجسفٌُ العجؼ اإلاىاػوي بها -باليؿبت للُاع
اإلاالُت الػامت  ، -لهظا فمً ألاَمُت بميان كبل الخُغق إلى أَم هخابج الاهفخاح غلى اإلاىاػهت الػامت في
الجؼابغ الخُغق إلى اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ
.3املواسهت العامت في الجشائز
جخمحز اإلاىاػهت الػامت للجؼابغ بأعبؼ زهابو أؾاؾُت وهي  :ؾىىٍت ،حكغَػُت ،جلضًغٍت ،جغزُهُت
 ،وفي الخلُلت أن َظٍ الخهابو واإلاباصا جدكابه فيها غالبُت صوٌ الػام ومنها فغوؿا التي أنال
اؾخمضث منها اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ ،لىً بُبُػت الخاٌ جبلى اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ لها بػٌ
الاؾخثىاءاث خؿب َبُػت الاكخهاص الجؼابغي فملال الخهىٍذ في فغوؿا غلى اإلاىاػهت الػامت ًيىن باب
باب لىً في الجؼابغ ًخم الخهىٍذ بكيل إحمالي (مدمض نغحر بػلي ٌ ،ؿغي أبى الػال  ،2003 ،م )90
ما يهمىا في َظٍ الىعكت َبُػت ؤلاًغاصاث و الىفلاث في اإلاىاػهت الػامت للجؼابغ فملال الجؼابغ وهظغا
الغخماصَا غلى البتروٌ فئنها جسهو إًغاصاث غحر غاصًت مخمللت في الجباًت البترولُت ولها مػاملت
زانت بالغغم مً أنها حػخبر في ألانل حباًت ..ألامغ الظي ؾىف هداوٌ الخُغق له مً زالٌ جُىع
اًغاصاث وهفلاث اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ
 .1.3الىفقاث العامت :مً الىاخُت الىظغٍت فان الىفلاث الػامت هي اإلابالغ اإلاالُت التي جىفلها الضولت
مً احل حؿُحر مهالخها الػامت ،بمػنى أَم محزة للىفلاث الػامت باليؿبت للضولت وهي أنها ال جؤصي إلى
جدلُم الغبذ وفي َظٍ الىلُت فئهىا هفغق بحن الىفلاث اإلالضعة وهي جلً التي جظهغ في كاهىن اإلاالُت
للضولت ول ؾىت وبحن الىفلاث الفػلُت وهي جلً ألامىاٌ التي هم نغفها فػلُا (مدمىص مدمض صاغغ ،
131

« مجلت املقزيشي للدراساث الاقخصادًت واملاليت ،اإلاجلض  ، 2الػضص  ، 1حىان  » 2018م م140-118:

بلخير لعزبي أخمد

املواسهت العامت للجشائز بعد الاهفخاح ()2016-1990

غلي مدمض غلي  ،2010م َ ،)113ظا مً الىاخُت الىظغٍت أما باليؿبت للجؼابغ فان اإلاكغع الجؼابغي
كض كؿم الىفلاث الػامت إلى أعبؼ أبىاب مً الاغخماصاث وهي ملؿمت في حضاوٌ (ب ج ص ٌ ) خُث
جملل الخغوف الؿابلت حضاوٌ غلى الترجِب ليل مً هفلاث الخجهحز  ،هفلاث الدؿُحر  ،هفلاث اؾدلماع
اإلاؤؾؿاث  ،حضوٌ زام بخضغُم الاؾػاع(غلي ػغضوص  ،اإلاالُت الػامت  ،2005 ،م... )30لىً
الخضًث صابما ًغهؼ غلى هفلاث الخجهحز وهفلاث الدؿُحر ،ألامغ الظي فهل فُه اإلاكغع الجؼابغي في
اإلااصة  35مً اللاهىن  17-84والظي ٌػغف هفلاث الخجهحز غلى أنها جلً الىفلاث التي لها َابؼ
اؾدلماعي والتي جؤصي إلى ػٍاصة الخىمُت الاكخهاصًت بمػنى أنها مىحهت إلى اللُاغاث الاكخهاصًت في
الضولت  ،و جىػع خؿب اللُاغاث وفغوع اليكاٍ الاكخهاصي
أما هفلاث الدؿُحر فلض حاءث اإلااصة  24مً اللاهىن  17-84والتي حػغفها بخلً الىفلاث التي
جسهو للؿحر الػاصي والُبُعي إلاغافم الضولت  ،وخؿب هفـ اإلااصة جلؿم بضوعَا إلى أعبؼ أبىاب وهي
جىػع خؿب الضوابغ
 1.1.3جطور الىفقاث العامت  :في وكخىا الغاًَ جؼاًضث أَمُت الىفلاث الػامت و أنبدذ مً ألاصواع
الغبِؿُت اإلاىاَت للضولت ختى باليؿبت للضوٌ الغأؾمالُت التي جدبنى الخدغٍغ وحشجؼ اللُاع الخام ،
وَظا الن ول صوٌ الػالم جدبنى الػضًض مً اإلاكاعَؼ الػامت التي حؿاَم في بىاء البنى الخدخُت التي حػخبر
الضغامت ألاؾاؾُت للخىمُت الاكخهاصًت ،والجؼابغ جدظو خظو َظٍ الضوٌ فهي جداوٌ الخىؾؼ في هفلاتها
الػامت مً احل ػٍاصة اإلاكاعَؼ الاؾدلماعٍت الػامت التي حؿاغض في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت  ،ألامغ
الظي ًظهغ بكيل حلي مً زالٌ اإلابالغ اإلاتزاًضة التي جغنضَا الضولت في َظا اإلاجاٌ  ،بالغغم مً حغحر
ألاوياع الاكخهاصًت بحن فتراث ألاػماث الاكخهاصًت غلى غغاع بضاًت الدؿػُىاث ومىظ أوازغ  2014والى
ًىمىا َظا – بؿبب اهسفاى أؾػاع اإلادغوكاث  ،-وفتراث الغواج الاكخهاصي ملل بضاًت ألالفُت والى
غاًت  2014وَظا عاحؼ أًًا إلى اعجفاع أؾػاع الىفِ ...ولىً صابما جدلم الىفلاث الػامت ػٍاصة
مؿخمغة والجضوٌ اإلاىالي ًىضح لىا جُىع الىفلاث الػامت في الجؼابغ مىظ 2016-1990
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جدول  : 2جطور الىفقاث العامت خالل الفترة ()2016-1990

الوخدة مليار دج

الؿىت

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

الىفلاث

140

212.1

420.13

476.62

515.64

759.626

724.609

845.19

الؿىت

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

الىفلاث

876

961.7

1178.1

1321.0

1550.6

1752.69

1775.30

2052

الؿىت

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الىفلاث

2453

3092.7

4322.9

5191.4

5855

6618.4

7428.7

6635.2

الؿىت

2014

2015

2016

الىفلاث

7153

7656.3

7984.1

املصدر  - :مً 1990الى  2015بغباع هىع الضًً  ،ازغ الخىؾؼ في الىفلاث الػامت غلى الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي  ،صعاؾت كُاؾُت للفترة  ، 2015-1990مجلت الضعاؾاث اإلاالُت وؤلاصاعٍت  ،الػضص الؿابؼ ،
حىان  ،2017م576
  2016الجغٍضة الغؾمُت عكم  78اإلاؤعزت في ، 2015/12/29م م 48-46مً الجضوٌ الؿابم هالخظ الىجحرة اإلاخهاغضة للىفلاث ؤلاحمالُت في الجؼابغ مىظ بضاًت
الدؿػُىاث والى غاًت ًىمىا َظا  ،إط بضأث في  1990بملضاع مخىايؼ كضع بـ ـ  136.5ملُاع صًىاع حؼابغي
واؾخمغث في الؼٍاصة ولىً بيؿب مخلاعبت لىً ومؼ مُلؼ الػكغٍت ألاولى مً اللغن الخالي غغفذ َظٍ
الىفلاث ػٍاصاث هبحرة وَظا هظغا لخدؿً ألاوياع الاكخهاصًت في الجؼابغ بؿبب اعجفاع أؾػاع البتروٌ
،ألامغ الظي حػل الجؼابغ جغنض مبالغ مالُت ضخمت في إَاع بغهامج ؤلاوػاف الاكخهاصي ()2005-2001
خُث كضعث الىفلاث الػامت في َظٍ الفترة فلِ ب ـ ـ  8451.665ملُاع صج  ،لخأحي بػض َظا الفترة
( )2009-2005وهي مغخلت جىفُظ البرهامج الخىمُلي لضغم الىمى الاكخهاصي اإلاؿُغ مً َغف الخيىمت
والظي اؾخمغث فُه بؼٍاصة هفلاتها الػامت مً احل ججؿُض َظا البرهامج وَظا وله عاحؼ صابما العجفاع
أؾػاع البتروٌ خُث بلغ ؾػغ البتروٌ في َظٍ الفترة أعكاما كُاؾُت اط كضع مخىؾِ ؾػغ الىفِ الخام
في  99.97 ، 2008صوالع أمغٍيي للبرمُل ،لخأحي الفترة مً ( )2014-2010وَظٍ الفترة حػخبر اهبر فترة
جىمىٍت حػغفها الجؼابغ مىظ الاؾخلالٌ إط زهو لهظا البرهامج الخماس ي غالف مالي كضع 286ملُاع صوالع
أمغٍيي  ،وهما َى مبحن في الجضوٌ الؿالف فالىفلاث الػامت ػاصث فلِ مً 2010الى  2014أهثر مً
%18.14
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و آزغ مغخلت خؿب الجضوٌ الؿابم وَى ما بػض  2014وبالغغم مً بضاًت تهاوي أؾػاع البتروٌ
مىظ نهاًت  2014إال أن الىفلاث الػامت وانلذ في ػٍاصتها ولى بملضاع بؿُِ  ،لىً ومىظ بضاًت 2017
فلض غغفذ الىفلاث الػامت جغاحػا وَظا بؿبب ألاػمت اإلاالُت التي حػاوي منها الجابغ فلضعث في 2017
بـ ـ 6883.215ملُاع صج (الجغٍضة الغؾمُت عكم  ، 77اإلاؤعزت في  29صٌؿمبر  ،2016م م )67-66
واهذ َظٍ أَم الخُىعاث التي غغفتها الىفلاث الػامت مىظ بضاًت الخدغٍغ في الجؼابغ والى ًىمىا
َظا  ،الىفلاث الػامت التي ال بض لها مً مهاصع جمىلها او ما ٌػغف باإلًغاصاث الػامت
 .2.1.3جطور لاًزاداث العامت  :وػلم أن ؤلاًغاصاث الػامت مً الىاخُت الىظغٍت هي جلً اإلابالغ اإلاالُت
التي جخدهل غليها الضولت مً مهاصع مسخلفت مً احل حغُُت هفلاتها(ؾىػي غضلي هاقض  ،2009 ،م
 )87جدىىع َظٍ اإلاهاصع بحن جلً اإلاخدهل غليها مً اإلاهاصع الجبابُت واإلاخمللت في الًغابب والغؾىم
واإلاهاصع غحر الجبابُت ملل أمالن الضولت باإليافت إلى ألامىاٌ اإلاخدهل غليها مً اللغوى الػامت
والىؾابل الىلضًت  ،والجؼابغ في َظا اإلاجاٌ لها هىع مً الخهىنُت ألنها صولت حػخمض بكيل هلي جلغٍبا
غلى اإلادغوكاث وختى في حاهب ؤلاًغاصاث الػامت فجؼء هبحر منها ًخأحى مً الجباًت البترولُت َ ،ظٍ
ألازحرة مً اإلافغوى جهىف يمً ؤلاًغاصاث الجبابُت ،لىً اإلاكغع الجؼابغي هظغا ألَمُتها أصعحها
يمً "إًغاصاث غحر غاصًت " ولها مػاملت زانت (خغوش ي حماٌ  ، 2001م ) 215
إطا مً ألاَمُت بميان كبل الخُغق إلى جُىع ؤلاًغاصاث الػامت في الجؼابغ بكيل غام البض أوال مً
الخُغق إلى الجباًت البترولُت وحجمها مً ؤلاًغاصاث الػامت
 جُىع الجباًت البترولُت :هما اقغها ؾابلا اإلاكغع الجؼابغي أغُى مػاملت زانت للجباًت البترولُتبؿبب ألاَمُت البالغت لها في الاكخهاص الجؼابغي ولهظا فاهه غغفها ب ـ ــ( :لُلى غِؿاوي ،خمضاوي َاوؽ ،
 ، 2003م  ")138الجباًت البترولُت هي هىع مً أهىاع الًغابب التي جفغيها الضولت غلى اليكاَاث
الاكخهاصًت والتي جسو اليكاَاث البترولُت وجدخل أَمُت بالغت في الاكخهاص الىَني خىالي  % 87مً
ؤلاًغاصاث الجبابُت ،وخؿب اإلااصة  91مً كاهىن الجباًت البترولُت عكم  70/70اإلاؤعر في  38عبُؼ ألاوٌ
اإلاىافم لـ 49 :أفغٍل ؾىت  2005اإلاخػلم باإلادغوكاث "ًخملل الىظام الجباةي غلى اليكاَاث البدث و/
أو الاؾخغالٌ اإلادغوكاث الظي جدضصٍ أخيام َظا اللاهىن فُما ًلي :
 عؾم غلى الضزل البترولي ًضفؼ قهغٍا لخؼٍىت الػامت -يغٍبت جىمُلُت غلى الىاجج جضفؼ قهغٍا للخؼٍىت الػمىمُت
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 يغٍبت غلاعٍت غلى ألامالن ألازغي ما غضا أمالً الاؾخغالٌ ،هما َى مبحن بالجباًت الػامت اإلاػمىٌبها وطلً ػٍاصة غلى الخلىق والغؾىم اإلاىهىم غليها في اإلاىاص 53 ،31،67 ،52 :مً اللاهىن
غمىما واهذ َظٍ أَم ؤلاحغاءاث والخضابحر التي اجسظتها الجؼابغ مً احل الاججاٍ للخدغٍغ والاهفخاح
وبُبُػت الخاٌ َظا الاججاٍ وان له ألازغ غلى الخىاػهاث الضازلُت للضولت والتي مً بُنها اإلاىاػهت الػامت ،
وغلُه وكبل مداولت مػغفت جأزحر الاهفخاح في الجؼابغ غلى اإلاىاػهت الػامت فمً ألاَمُت بميان كُاؽ
صعحت الاهفخاح في الجؼابغ زالٌ َظٍ الفترة وَظا غً َغٍم الاغخماص غلى مؤقغ الاهفخاح
 مفهوم مؤشز درجت الاهفخاح الاقخصادي وأهميت:إن الضوٌ التي جدلم مػضالث صعحت اهفخاح غالي هي جلً الضوٌ التي جخمحز َُاول اهخاحها وناصعاتها
بالخىىع أهثر مً جلً التي جدلم صعحاث اهفخاح مىسفًت ،والتي ٌػبر اهسفاى َظا اإلاؤقغ فيها غلى
يػف إهخاحُتها وأخاصًت َُيل ناصعاتها(، )Christine Brandt, 2004,p 13ولػل وؿبت الخجاعة
الخاعحُت إلى إحمالي الىاجج الضازلي الخام حػخبر مً أَم اإلاؤقغاث للُاؽ صعحت الاهفخاح غلى الاكخهاص
الضولي ،خُث أن َظا اإلاؤقغ ًبحن لىا أًًا صعحت اهىكاف الاكخهاص الىَني غلى الػالم الخاعجي ومضي
الاعجباٍ به ،وللػلم ٌؿمى َظا اإلاؤقغ أًًا بمػامل الخجاعة الخاعحُت لالكخهاص الىَني ،إط ٌػبر غلُه
عٍايُا ب ـ ـ (باعًٍ مغاص  ،مغحؼ ؾبم طهغٍ  ،م :) 58
/ PIB

∑=F

خُث  X :جملل الهاصعاث  M ،جملل الىاعصاث  PIB ،جملل الىاجج الضازلي الخام
ولهظا اإلاؤقغ أَمُت هبحرة إط ًبحن مضي مؿاَمت الخجاعة الخاعحُت بلؿميها ( الهاصعاث والىاعصاث ) في
جيىًٍ الىاجج الضازلي الخام للضولت أي مضي اغخماص اليكاٍ الاكخهاصي ألي صولت غلى الظغوف
الؿابضة في أؾىاق الخهضًغ والاؾخحراص لهظٍ الضولت ،وغلُه فئطا وان َظا اإلاؤقغ مغجفػا صٌ طلً غلى
اغخماص الضولت وبكيل هبحر غلى الػالم الخاعجي ،مما ًجػل اكخهاصَا أهثر غغيت للخللباث الاكخهاصًت
الػاإلاُت وٍجػلها في خالت جبػُت للػالم الخاعجي ...أي الاغخماص الىبحر لالكخهاص اإلادلي غلى ألاؾىاق
الخاعحُت للخهىٌ غلى خاحُاجه ،وبالخالي فهظا اإلاؤقغ ًلِـ مضي خؿاؾُت الاكخهاص اإلادلي
للمخغحراث الخاعحُت واألؾػاع الػاإلاُت الؿُاؾاث اإلاالُت والاكخهاصًت والخجاعٍت للكغواء الخجاعٍحن
الاجفاكُاث والخىخالث الاكخهاصًت وألاخضار الؿُاؾُت الػاإلاُت.
و فُما ًلي الجضوٌ اإلاىالي الظي ًلِـ صعحت اهفخاح الاكخهاص الجؼابغي مىظ البضاًت الفػلُت
للخدغٍغ والاهفخاح في الجؼابغ ،جدضًضا مؼ بضاًت حؿػُىاث اللغن اإلااض ي  ،والى غاًت 2016
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جدول  : 3مؤشز الاهفخاح ورصيد املواسهت العامت في الجشائز للفترة ()2016-1990
السىواث

الصادراث
X

الورارداثM

الصادراث
+الوارداث
( )X+M

الىاجج
املدلي
الاجماليPIB

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

233.589
249.010
239.552
324.338
498.451
740.811
791.767
588.875
840.516
1657.215
1480.335
1501.191
1902.053
2337.447
3421.548
3979.00
4214.163
5095.019
3347.636
4333.587
5374.131
5548.331
5144.430
4818.210
3455.040
3212.77

139.214
188.547
205.035
340.142
513.193
498.326
501.579
552.358
610.673
690.425
764.862
957.039
1047.441
1314.399
1493.644
1558.540
1916.812
2572.033
2854.805
3011.807
3442.501
3998.366
4360.770
4799.350
5263.970
5409.50

372.803
437.557
444.587
664.48
1011.644
1239.137
1293.346
1141.233
1451.189
2347.64
2245.197
2458.23
2949.494
3651.846
4915.192
5537.54
6130.975
7667.052
6202.441
7345.394
8816.632
9546.697
9505.2
9617.56
8719.01
8622.27

862.10
1074.70
1189.70
1487.40
2005.00
2570.00
2780.20
2830.50
3238.20
4083.50
4059.10
4202.50
4709.50
6150.40
7563.60
8520.60
9306.20
10993.80
9968.00
11991.60
14526.60
16115.30
16568.30
19346.86
16702.10
17406.80

الوخدة  :مليار دج

مؤشز الاهفخاح رصيد
 F=(X+M)/PIB*10املواسهت
 0العامت

%43.24
%40.71
%37.37
%44.67
%50.46
%48.21
%46.52
%40.32
%44.81
%57.45
%55.31
%58.49
%62.63
%59.38
%64.98
%64.99
%65.88
%69.74
%62.22
%61.66
%60.70
%59.24
%57.67
%49.71
%52.20
%49.53

16.891.73186.1105.64173.12624.59
81.404
101.211.2400
184.5
52.6
284.2
337.90
1030.8
1186.8
579.3
999.5
570.374.0063.5718.866.61257.32621.72387.2-

املصدر  :اإلاالخم ؤلاخهابُت لخلغٍغ بىً الجؼابغ مخىفغ غلى اإلاىكؼ /http://www.bank-of-algeria.dz
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مً الجضوٌ الؿابم هالخظ أن اإلاحزان الخجاعي للجؼابغ غغف فابًا زالٌ الفترة 1993-1991
وَظا عاحؼ صابما العجفاع أؾػاع البتروٌ ملاعهت بنهاًت اللماهِىاث ولىً مؼ  1995-1994غغف اإلاحزان
الخجاعي عجؼا واضخا وَظا الن َظٍ الفترة هي البضاًت الفػلُت للخدغٍغ باإليافت إلى ػٍاصة زضمت
الضًىن في الجؼابغ  ،ألامغ الظي ازغ غلى اإلاحزان الخجاعي ولىً بػض جلً الفترة والى غاًت  2014غغف
صابما اإلاحزان الخجاعي فابًا وصابما ًغحؼ طلً إلى اعجفاع أؾػاع اإلادغوكاث في جلً الفترة  ،ومؼ بضاًت
 2015بضأ اإلاحزان الخجاعي للجؼابغ ٌػغف عجؼا هظغا لتهاوي أؾػاع اإلادغوكاث  ،أما إطا ما جدضزىا غلى
مؤقغ الاهفخاح فان الجؼابغ ًخػلم َظا اإلاؤقغ فيها أًًا باعجفاع أؾػاع البتروٌ فيلما ػاص ؾػغ البتروٌ
ػاصث ناصعاث الجؼابغ ومػها أًًا فخذ الباب إلاؼٍض مً الىاعصاث ألامغ الظي ًجػل الجؼابغ حسجل
مؤقغاث اهفخاح غالُت ونلذ إلى أهثر مً  %69ولىً اإلاؤقغ غغف جغاحػا بضاًت مً  2014وهي بضاًت
ظهىع ألاػمت في الجؼابغ بؿبب جضَىع أؾػاع الىفِ الظي ًؤزغ مباقغة غلى ناصعاث الجؼابغ وبالخالي
يغوعة الخللُل مً الىاعصاث  ،وغلُه فمؤقغ الاهفخاح ال ًسخلف غً بلُت اإلاؤقغاث ألازغي ًدبؼ أؾػاع
اإلادغوكاث .
باليؿبت لغنُض اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ فىالخظ أنها أًًا جخأزغ بأؾػاع اإلادغوكاث بؿبب
الػالكت مؼ إًغاصاث الجباًت البترولُت ومؿاَمتها في ؤلاًغاصاث الػامت مؼ حسجُل العجؼ اإلاىاػوي زالٌ
فترة الدؿػُىاث واملت وَظا بالغغم مً اعجفاع أؾػاع البتروٌ وجدلُم اإلاحزان الخجاعي فابًا وَظا
ٌػىص أن الجؼابغ في جلً الفترة ػاصث هفلاتها بؿبب ألاوياع الاكخهاصًت التي واهذ حػِكها هاًَُ غً
ؾً الػضًض مً الىفلاث الاحخماغُت الخػىًٍاث مً احل امخهام الغًب الكػبي -إطا حػخبر َظٍ
الفترة فترة اؾخثىابُت -ولىً ومؼ جدـ ألاوياع في الجؼابغ بضاًت مً الػكغٍت ألاولى لللغن الخالي بضأث
اإلاىاػهت الػامت في الجؼابغ حسجل فابًا  ،لخػىص للعجؼ مغة أزغي مؼ  2014وَظا بؿبب اهسفاى
أؾػاع البتروٌ  ،وغلُه ًمىً أن هلىٌ أن الجؼابغ هي غالُت الاهىكاف غلى الػالم الخاعجي وفي هفـ
الىكذ هي مػخمضة غلى كُاع واخض وبالخالي جيىن غغيت لالػماث الاكخهاصًت وعَُىت لخللباث أؾػاع
الؿىق  ،وبالخالي جأزغ ول الخىاػهاث الاكخهاصًت للضولت الخاعحُت و الضازلُت
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 .5خاجمت:
بالغغم مً أن الجؼابغ خاولذ حغُحر ؾُاؾتها الاكخهاصًت اإلاػخمضة غلى الىظام الاقتراوي
والاججاٍ إلى الىظام الغأؾمالي وجبني الػضًض مً ؤلانالخاث التي سخغث لها ؤلاَاع اللاهىوي واإلاؤؾؿاحي
إلاىاهبت الاهفخاح والخدغٍغ  ،إال أنها بلُذ صابما اكخهاص عَعي ٌػخمض غلى كُاع واخض فلِ مغَىن
بخللباث أؾػاع الؿىق غلى َظا اإلاىعص.
إطا مكيلت الجؼابغ لِؿذ في َبُػت الىظام الاكخهاصي الظي حػخمضٍ اقتراهُا وان أم عأؾمالُا
ولىً في بِىت الاكخهاص في خض طاجه ولظا البض غليها مً :
 بىاء اكخهاص مخىىع زم الضزىٌ في جدضًاث الاهفخاح والخدغٍغ الن الخدغٍغ بضون الخدًحر لظلً ٌػنيالؼواٌ والاهضزاع
 البض غليها في الفترة الخالُت جغقُض هفلاتها الػامت ومداولت الاؾخغالٌ ألاملل لإلًغاصاث اإلاخأجُت مًاعجفاع أؾػاع البتروٌ وإال فئنها لً حؿخفُض مً اعجفاع أؾػاع اإلادغوكاث بل والػىـ مً طلً كض
جفاكم مً العجؼ هدُجت الؼٍاصة في الىفلاث الػامت غحر الاؾدلماعٍت والتي ال حػىص بأي هفؼ غلى الضولت
 الخفىحر في مؿخلبل ألاحُاٌ اللاصمت زانت في ظل مؿخلبل مجهىٌ للػىابض الىفُُت الخدفظ في الخىاػالث اإلالضمت للمىظمت الػاإلاُت للخجاعة مً احل الاهًمام زانت مؼ غضم اللضعةغلى اإلاىافؿت
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 .6قائمت املزاجع:

املواسهت العامت للجشائز بعد الاهفخاح ()2016-1990

1

.1ؾىػي غضلي هاقض  ،2009 ،اؾاؾُاث اإلاالُت الػامت  ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت  ،بحروث
.2نالح الغوٍلي ،1992 ،اكخهاصًاث اإلاالُت الػامت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ
.3غبض الجُض بىػٍضي ، 1999 ،حؿػُىاث الاكخهاص الجؼابغي  ،جغحمت حغبِب أم خؿً ،مىفم لليكغ
والخىػَؼ  ،الجؼابغ
.4عجت حُاللي ، 2007 ،الخجغبت الجؼابغٍت في جىظُم الخجاعة الخاعحُت مً اخخياع الضولت إلى اخخياع الخىام
 ،صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَؼ  ،الجؼابغ  ،الُبػت ألاولى
.5غلي ػغضوص  ،اإلاالُت الػامت 2005 ، ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت  ،الجؼابغ  ،الُبػت 4
.6لػماعة حماٌ ،مىهجُت اإلاحزاهُت الػامت للضولت في الجؼابغ ،صاع الفجغ لليكغ والخىػَؼ ،اللاَغة.1ٍ ،
 .7مدمض نغحر بػلي ٌ ،ؿغي أبى الػال  ،2003 ،اإلاالُت الػامت  ،صاع الػلىم لليكغ والخىػَؼ  ،غىابت  ،الجؼابغ
 -14.8بىَمحن ؾامُت  ، 2001 ،اهًمام الجؼابغ إلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة  ،مظهغة ماحؿخحر في الػلىم في
الػلىم الاكخهاصًت جسهو الخدلُل الاكخهاصي  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر ،
حامػت الجؼابغ
.9باعًٍ مغاص  ، 2014-2013 ،الخدغٍغ الخجاعي وؾػغ الهغف الخلُلي  ،عؾالت ماحؿخحر في الػلىم
جسهو اكخهاص كُاس ي مالي وبىيي  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت جلمؿان
 .10بً صًب غبض الغقُض  ، 2003-2002 ،جىظُم وجُىع الخجاعة الخاعحُت  -خالت الجؼابغ ، -أَغوخت
صهخىعاٍ في الػلىم الاكخهاصًت  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت الجؼابغ
 .11بً َُىت ػَُت  ، 2009-2008 ،جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت في الجؼابغ  ،عؾالت ماحؿخحر في اللاهىن  ،ولُت
الخلىق  ،حامػت الجؼابغ
 .12خغوش ي حماٌ  ، 2001 ،الًغِ الًغٍبي في الجؼابغ  ،1999-1993عؾالت ماحؿخحر في الػلىم
الاكخهاصًت ،جسهو اكخهاص  ، ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت الجؼابغ03
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 .13عيىان إًمان  ، 2015-2014 ،اوػياؾاث الكغاهت الاوعوحؼابغٍت غلى َُيل الخجاعة الخاعحُت في الجؼابغ
،2013-2003مظهغة ماحؿخحر في الػلىم الخجاعٍت جسهو ججاعة صولُت  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت
وغلىم الدؿُحر  ،حامػت مدمض زًحر بؿىغة
 .14ؾػض اوالص الػُض ، 2013-2012 ،جغقُض ؾُاؾت ؤلاهفاق الػام صعاؾت لظاَغة عجؼ اإلاىاػهت الػامت
للضولت -خالت الجؼابغ  ،-أَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في الػلىم الاكخهاصًت ،جسهو اكخهاص
همي  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت الجؼابغ03
 .15هبحر ؾمُت  ،2002،الخجاعة الخاعحُت وجمىٍلها بػض ؤلانالخاث الاكخهاصًت في الجؼابغ  ،عؾالت ماحؿخحر
في الػلىم الاكخهاصًت  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت الجؼابغ
 .16فلت غاقىع ،ماعؽ  ،2012اوػياؾاث الؿُاؾت الخجاعٍت غلى جُىع الخجاعة الخاعحُت في الجؼابغ مىظ
 ،1994مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت  ،الػضص  ،24حامػت مدمض زًحر  ،بؿىغة .
 .17هغبالي بغضاص ،حاهفي  ،2005هظغة غامت غً الخدىالث الاكخهاصًت في الجؼابغ  ،مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،
حامػت بؿىغة  ،الػضص 08
 .18مدمىص مدمض صاغغ  ،غلي مدمض غلي ،2010 ،ؤلاهفاق الػام غلى مكغوغاث البيُت الخدخُت وأزغٍ غلى
الىمى الاكخهاصي في لُبُا (مىهج الؿببُت )  ،مجلت البدىر الاكخهاصًت الػغبُت  ،الػضص 51
 .19هانغ مغاص ، 2003،ؤلانالخاث الًغٍبُت في الجؼابغ  ،مجلت الباخث  ،وعكلت ،الػضص 02
 .20لُلى غِؿاوي ،خمضاوي َاوؽ ،،ماي  2003جيؿُم الؿُاؾت الجبابُت وجدضًاث اإلادُِ الاكخهاصي
الػالمي الجضًض  ،اإلالخلى الىَني خىٌ الؿُاؾت الجبابُت في ألالفُت اللاللت  ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت
والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر  ،حامػت البلُضة
 .21قغٍف قىُب أهىع  ،بىػٍان غلمان ً ،ىمي  30-29هىفمبر  ،2004الخىنهت في الجؼابغ – صعاؾت
وجلُُم  ، -مضازلت ملضمت في اإلالخلى الضولي  :الؿُاؾاث الاكخهاصًت (واكؼ وأفاق ) ، ،حامػت أبى بىغ بللاًض
 ،جلمؿان .
 .22مدمض عاجىٌ ً ،ىمي  15-14صٌؿمبر  ،2004جدىالث الضًىاع الجؼابغي وإقيالُت الخسفًُاث اإلاخخالُت وفم
هظغٍت أؾلىب اإلاغوهاث  ،اإلالخلى الىَني ألاوٌ خىٌ اإلاىظىمت اإلاهغفُت الجؼابغٍت والخدىالث الاكخهاصًت –
الىاكؼ والخدضًاث – حامػت الكلف
 .23الجغٍضة الغؾمُت عكم  58الهاصعة في 1996/10/06
 .24الجغٍضة الغؾمُت عكم 35الهاصعة بخاعٍش 1996/06/09
 .25الجغٍضة الغؾمُت  ،غضص عكم  ،16الهاصعة بخاعٍش 1990/04/18
 .26الجغٍضة الغؾمُت  ،غضص عكم  ،2الهاصعة بخاعٍش 1989/06/19
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:ملخص
هثحرا ما هصادف في الجامػت بدىزا ٌعميها أصخابها بالبدىر الػلمُت مؼ أجها في الخلُلت ال
 وهثحرا ما جبذأ الىثحر مً البدىر،ججُب غً حعاؤالث غلمُت بل هي مجشد جألُف فلؽ إلاا هى واضح
 وٍجذ الىثحرون أهفعهم مدخاسًٍ في جدذًذ مىاهج،مً غىىان البدث بذال مً أن جبذأ مً ئؼيالُت
ً والىثحرون هزلً ٌػخلذون أن البدث الػلمي هى مثل جل،البدث التي اظخػملىها في ئغذاد بدىثهم
 لزلً هجذ مػظم الؼلبت أو ولهم، فلؽ أن ًيىن حجمها أهبر،البدىر التي حعخخذم في الخذسَغ
 سغم أن، أو هىزا ٌػخلذون،ًخىحىن مشخلت لِعاوغ بىخابت جلشٍش جشبص ًظػىن له ئؼيالُت غلمُت
 فال ًىحذ بالخػشٍف أصال حعاؤٌ غلمي بل ال ًىحذ ختى،التربص لِغ ظىي جذسب وجمشن غلى الػمل
.العإاٌ الػلمي
 اإلاىهجُت ؛ البدث الػلمي:الكلمات املفتاحية
A32:JEL ثصنيف

Abstract:
In Academic writing, we have frequently experienced thesis and
dissertations often called scientific researches. Even though, technically,
they do not answer scientific questions, but are merely a collection of the
obvious. Many researches, oftentimes, start with the title rather than the
problematic. That is, many researchers find themselves confused about
specifying the methods they used to prepare their works. In addition,
academics believe that scientific research is such research, which is used in
teaching only to be larger size and thus, the majority of students or all of
them are awarded, at the end of the curriculum, a Bachelor's degree level by
boumerdes2005@yahoo.fr :  ؤلاًمُل، جمال بوزيدي. د:* اإلاإلف اإلاشظل
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a report writing based on a scientific problematic or so they think,
notwithstanding the fact that, the training itself is only a practice and
internships
since there is neither agreed definition of problem nor
problematic
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 .1مقدمة:
هداوٌ في هزا اإلالاٌ جىطُذ أمىس في غاًت ألاهمُت جخػلم بمىهجُت البدث الػلمي واإلاىاهج
اإلاعخخذمت فُه في مُذان بدىر الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ،أهمها كظُت حػذد وهثرة مىاهج
البدث الػلمي ،ففي الغالب الػام بػذما ًيخهي الباخث أو الؼالب مً ئغذاد بدثه ًدذد في اإلالذمت
اإلاىاهج التي اجبػها ،وأهثر الؼلبت خُنها ال ٌػشفىن أي مىهج واهىا كذ اجبػىه أصال ،فُخخاسون وفم ما
حشث غلُه الػادة في البدىر العابلت وٍخجىبىا رهش اإلاىهج الخجشٍبي وي ال ًىصفىا باألغبُاء ،ولهم في
الذساظاث العابلت اإلاؽابهت كائمت ػىٍلت :الىصفي ،الخدلُلي ،الىصفي الخدلُلي ،الخاسٍخي ،دساظت
خالت ،اإلاسح الىصفي ،اإلاسح الاظخؼالعي ،الفلعفي ،الخيبإي ،ؤلاخصائي ،الاظخلشائي ،الاظخيباػي،
وغحر رلً مً جلعُماث مىاهج البدث الػلمي ،لىً في الخلُلت ومؼ اخترامىا ليل أصخاب هزه
الخلعُماث فان اإلاخاح في الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت همىاهج للبدث الػلمي هي فلؽ مىهجحن،
الاظخلشاء والاظخذالٌ الػللي ،ال أهثر وال أكل ،وهزه الخلعُماث لِعذ مىاهج في خذ راتها بل هي
فلؽ خؼىاث ال جخشج غً ئػاس الاظخلشاء والاظخيباغ.
هىان مؽيلت أخشي وهي واسزت غلمُت ،جخمثل في جدذًذ ئؼيالُت غلمُت لخلشٍش التربص الزي
لِغ ظىي جذسب غلى الػمل ،وهزه اإلاؽيلت مىدؽشة في الجامػاث الجضائشٍت بىثرة ،ومؼ رلً ال هشاها
لفخذ الاهدباه ،فاالهخلاٌ مً هظام كذًم ئلى آخش حذًذ في الخػلُم الػالي غىض مزهشة الخخشج بخلشٍش
التربص فاهخللذ ؤلاؼيالُت مً اإلازهشة ئلى جلشٍش التربص سغم أن رلً مجشد خؼأ ،وهزا ًؼشح حعاؤالث
ضخمت غلى مىظىمت الخػلُم الػالي بشمتها ،ألن ألامش ًخػلم بمفهىم البدث الػلمي مً ألاظاط غىذ
الؼالب واإلاؽشف غلى خذ ظىاء
 .2الجانب النظري والتطبيقي
زمت ظىت مخبػت في الجامػاث الجضائشٍت فُما ًخص ئغذاد سظائل اإلااحعخحر والذهخىساه
ومزهشاث لِعاوغ واإلااظتر في جخصصاث الػلىم الاكخصادًت والػلىم الاحخماغُت بصفت غامت ،جخمثل
في جلعُم بدىثهم ئلى كعمحن سئِعُحن ،ألاوٌ ٌعمى دائما اللعم الىظشي والثاوي ٌعمى اللعم
الخؼبُلي ،وٍخم جفشَغ اإلاػلىماث في اللعم الىظشي مً الىخب والشظائل العابلت دون مػالجت غلمُت
لهزا اإلادخىي الىظشي ،وفي أهبر الخلذًشاث ًخم الخؼشق فلؽ ئلى اخخالف الػلماء فُما بُنهم دون أن
ًخؼشق الباخث ئلى ئبذاء سأي خلُلي خاص به ،بل ًىخفي في أخعً ألاخىاٌ بدبني سأي مً آساء الػلماء
غلى خعاب الشأي اإلاخالف له أو بلُت آلاساء اإلاخالفت له ،وفي الىدُجت ال جيىن ئؼيالُت البدث مخػللت
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غلى ؤلاػالق بالجاهب الىظشي مً البدث ،هزا ئن صح هزا الخلعُم ،وٍمىىىا فلؽ جلمغ شخص
الباخث أو الؼالب في البدث ئن وان حادا فُما ٌعمى اللعم الخؼبُلي فلؽ.
ئن هزا الخلعُم في البدث ئلى هظشي وجؼبُلي ٌػخمذ غلى جلذٌغ ما هى هظشي وحػله فىق
البدث والىلذ والدؽىًُ الػلمي ،فُخشج الباخث جماما مً البدث الػلمي ئلى بدث جؼبُلي ًخمدىس
وله خىٌ مذي مؼابلت هخائج الىاكؼ اإلاذسوط مؼ جفعحراث مخخلف الىظشٍاث التي حػشض غادة فُما
ٌعمى اللعم الىظشي ،سغم أن ألاصح هى أن مهمت الباخث في البدث الػلمي بذاًت أو مبذئُا الدؽىً
في ول ش يء ،وأوٌ ش يء هى الدؽىً في الىظشٍت اإلافعشة للىاكؼ هفعهما مهما واهذ ؼائػت أو كىٍت أو
ظائذة أو راث صِذ غاٌ ،فمً ألاظاط غىذما جؼشح ئؼيالُت غلمُت فهزا ًذٌ مباؼشة غلى خلل ما في
الخفعحر الػلمي اإلاىحىد لها ،وئال إلاا ػشخذ ؤلاؼيالُت أصال.
هىان أمثلت جاسٍخُت غذًذة لػلماء في ول اإلاجاالث أزبخىا مً خالٌ بدىر غلمُت غذم صخت
الىثحر مً الىظشٍاث العائذة وكتها ،والتي واهذ حػخبر صخُدت بؽيل مؼلم وال جثحر الؽً غلى ؤلاػالق
في مذي صختهاً ،لىٌ بشجشاهذ ساظل :مً الصحي بحن الخحن وألاخش الدؽىً فُما اغخبر غلى اإلاذي
الؼىٍل مً اإلاعلماث والبذحهُاث التي ال جلبل الىلاػ .لىً ما هالخظه في حامػاجىا الػشبُت غىغ هزا
جماما ،فيعمؼ هثحرا كىٌ الىثحر مً ألاظاجزة وفي أغلى اإلاعخىٍاث ألاوادًمُت:
 لعىا في معخىي ٌعمذ لىا بمىاكؽت وجلُُم هزه الىظشٍاث
 ؤلاؼيالُت ال جخػلم بالجاهب الىظشي
 اهخلاد هُجز هفش اكخصادي
 هل ول هإالء الػلماء واهىا مخؼئحن ئال أهذ !؟
 هل وان الػلماء حالعحن ًيخظشوهً أهذ فلؽ !؟
 ول الػلماء مخفلحن غلى صخت هزه الىظشٍت ،فلمارا أهذ جدؽىً فيها !؟
للذ واهذ ول الذهُا حػخلذ أن الضمً مؼلم ،فأزبذ أًيؽخاًً الػىغ ،الضمً واإلايان وعبُحن
اليعبُت الػامت (ظدُفً هىهُىغ ولُىهشد ملىهذًىىف ،بذون جاسٍخ وؽش .ص  ، )441هزلً فػل كالُلى
كالُلي ووىبشهُيىط وهثحر مً الػلماء غبر مخخلف الػصىس ،وألامثلت مً هزا الىىع هثحرة حذا.
هزا الىهج مً حاهب الباخث لً ًىصل ئلى أي هدُجت غلمُت ،فىدً هىا في ألاظاط هبدث في
الػلىم الاحخماغُت وؤلاوعاهُت ،وبزلً ًيىن كُاط جؼبُم للىظشٍت الػلمُت أمشا صػبا للغاًت ،وفي هثحر
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مً الخاالث ًيىن معخدُال ولً ًىجح اللُاط ئال باهماٌ الىثحر مً اإلاخغحراث التي ًصػب أو ٌعخدُل
كُاظها( ،سوبشث محرفي ،8108 ،ص )86-81ومً زم فان أي هدُجت إلاا ٌعمى اللعم الخؼبُلي جيىن غحر
صالخت لىػخمذ غليها بؽيل جام وبصفت مؼللت للخىم غلى صخت هظشٍت وصخت جفعحرها للىاكؼ مً
غذمه ،فمثال في الاكخصاد ًخبرها كاهىن الػشض والؼلب أن اسجفاع العػش مؼ بلاء ألاؼُاء ألاخشي غلى
ما هي غلُه ًإدي ئلى هلص الؼلب ،فلى اظخؼاع أخذهم أن ًجذ أن الؼلب اسجفؼ ختى مؼ اسجفاع
العػش فان هزا لِغ دلُال غلى غذم صخت كاهىن الػشض والؼلب ،ألن الاكخصادي ظُجضم بأن
ألاؼُاء ألاخشي لم جبلى غما هي غلُه ،وهزه ألاؼُاء ألاخشي هي مخغحراث غذًذة هثحرة وهثحر منها هُفي
ال ًمىً كُاظه سكمُا أو بىاظؼت اإلاػادالث والذواٌ الشٍاطُت ،ألهه ًخػلم بمخلىكاث جفىش لها غلىٌ
جيخج أفػاال ئسادًت أو أفػاال مىحهت غىغ ما ًدذر في الػلىم الذكُلت خُث جيىن ألافػاٌ غفىٍت ال
جصذس غً غلل ًفىش ،فدشهت حعُم في الفحزًاء ًمىً سصذ ول مخغحراتها في اإلاخبر ألن الجعُم لِغ
له غلل ًفىش به.
لىً ال ًجب أن ًفهم أهىا هلصذ وحىب الخخلي غً الىكائؼ الػملُت أو الخؼبُلُت في دساظت
مىاطُؼ الػلىم الاحخماغُت وؤلاوعاهُت ،ئهما هلصذ أال وػخمذ غليها بؽيل هلي مؼلم وجام ،بل
وعخػملها ئلى حاهب مىاهج أخشي ،فيل ما ًخػلم بالىاكؼ الػملي ألي مىطىع في الػلىم ؤلاوعاهُت هى
ًلؼ جدذ جؼبُم اإلاىهج الاظخلشائي أو اظخلشاء الىاكؼ ،وهزا مفُذ لىً هما كلىا له مدارًشه ألهىا هذسط
أفػاال مىحهت صادسة غً غلىٌ والباخث هفعه هى مخلىق له غلل وله أفػاٌ مىحهت وهزه محزة لىنها
في هفغ الىكذ جيىن غلبت في الىصىٌ ئلى هخائج غلمُت صادكت ،ألن ؤلاوعان بؼبػه مً وىهه ئوعاها في
ألاصل هى ال ًىظش ئلى ألاؼُاء بػحن مجهشٍت مجشدة بل بالػىغ ًىظش ئليها مً خالٌ حيعه وغمشه
وبُئخه وزلافخه ودًىه ومعخىاه الػلمي وجخصصه وججاسبه وجاسٍخ غشكه وكىمُخه ودًىه وبلذه
وأًذًىلىحُخه وآالف اإلاخغحراث ألاخشي التي ًصػب خصشها ،وبالخالي جيىن سؤٍخه ئلى ألاؼُاء مػىشة بيل
هزه اإلاخغحراث الػذًذة ،فخيىن جبػا لزلً هخائج الشؤٍت مخخلفت مً شخص ألخش
(حالٌ أمحن .8118،ص.)18
وهزا ًظهش صػىبت البدث الػلمي في الػلىم الاحخماغُت ،فمً حهت بُاهاث ومؽاهذاث الىاكؼ
ًصػب أن جيىن دكُلت جماما ألهىا في ألاصل هدصل غليها باظخخذام ئػالق ألاخيام لخمُحز ألاؼُاء،
فمثال ًصػب في هثحر الخاالث جمحز الجشٍمت مً الخؼأ مً الخادر الػفىي وهظؼش ئلى ػالق أخيام
لىصف شخصا غلى أهه مجىىن أو مشٍع هفعُا أو مظؼشب مما حعبب في حشٍمت أو خؼا أو خادر،
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ومً حهت زاهُت فاهىا غىذ مداولت اظخخذام أظالُب الاظخذالٌ الػللي والاظخيباغ ال هفػل رلً هما
جفػل آلالت ،بل هدمل ول ججاسب الىاكؼ وول الىاكؼ ووعخخذمها مً دون كصذ ختى في الاظخذالٌ
اإلاىؼلي.
ففي الػلىم الاحخماغُت هدً مظؼشًٍ ئلى اظخخذام الاظخيباغ والاظخذالٌ اإلاىؼلي اهؼالكا
مً البذحهُاث واإلاعلماث واإلاصادساث للىصىٌ ئلى هخائج مىؼلُت جلاسن مؼ بُاهاث ومؽاهذاث الىاكؼ
التي هدصل غليها مً اظخلشاء الىاكؼ باظخخذام مىهج الاظخلشاء.
ًمىً أن هالخظ صػىبت الفصل بحن اإلاىهجحن ،وبالخالي غذم فػالُت جلعُم البدث ئلى هظشي
وجؼبُلي ،فالبدث الػلمي باألظاط هى بدث هظشي بالظشوسة ودساظت الىاكؼ لِعذ جؼبُلا للبدث ئهما
فلؽ هي معاغذة غلى ملاسهت هخائج الاظخيباغ والخأهذ مً جدللها مً غذمه.
ئرن البدث الػلمي في الػلىم الاحخماغُت ًيىن باظخخذام مىهجحن هما الاظخيباغ والاظخلشاء،
وٍخم اظخخذامهما بؽيل مخذاخل ًصػب جمُحز مشاخله أزىاء غملُت البدث ،وبالخالي ال فائذة مً
جلعُم البدث ئلى هظشي وجؼبُلي ،بل هى جلعُم مظش ًيخج أظاظا مً الدعلُم بما في الىظشٍت دون
هلاػ ومداولت ئزباث صخت جؼبُلها الػملي فلؽ ،في هزا الىىع مً البدث ال هيىن أمام بدث غلمي
بل هيىن فلؽ أمام اخخباس لصخت الىظشٍت في الىاكؼ ورلً هما كلىا ًصػب ئزباجه في الػلىم
الاحخماغُت.
بىاءا غلى ول ما ظبم فان البدث الػلمي ًىؼلم مً هلذ الىظشٍاث والخفعحراث اإلالذمت
باظخخذام الاظخيباغ والاظخلشاء وغذم الدعلُم اإلاؼلم بصخت جلً الىظشٍاث ،ففي ألاظاط لى واهذ
جلً الىظشٍاث صخُدت وجفعش الىاكؼ جفعحرا صخُدا جماما فال ًمىً أن جيىن هىان ئؼيالُت
حعخذعي دساظت اإلاىطىع ،فبمجشد أن جيىن هىان ئؼيالُت مؼشوخت لها مصذاكُتها فان الىظشٍاث راث
الصلت ًجب أن جؼشح للبدث مهما وان صاخبها ،وٍجب أن جيخلذ ،وبالظشوسة جيىن بها هلائص أو
أخؼاء ،فان لم جىحذ فالخؼأ في ػشح ؤلاؼيالُت والفشطُاث.
غىذما هيىن بصذد مىطىع جلني لِغ غلمي مثل اإلاداظبت ال هيىن أمام بدث غلمي فهزه
البدىر جلىُت هما هى مىطىغها جلني.
 .3مناهج البحث العلمي
غادة ما هجذ الىثحر مً اإلاىاهج في الػلىم الاحخماغُت ،فُلاٌ لىا أجها هثحرة منها :الىصفي،
الخدلُلي ،الىصفي الخدلُلي ،الخاسٍخي ،اإلالاسن ،الخدلُلي الاظخلشائي ،الخدلُلي اإلالاسن ،دساظت خالت،
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اإلاسح الاظخؼالعي ،اإلاسح الىصفي ،الاظخيباػي ،الاظخلشائي ،ؤلاخصائي ،الفلعفي ،الخيبإي ،وبػظهم
ًضٍذ غليها وبػظهم ًىلص ،وهىان الىثحر مً الخلعُماث اإلاخخلفت (غبىد غبذ هللا الػعىشي، 8114 ،
ص .)01-14
هىا لىا سأي مخخلف ،فىدً هشي أن في الػلىم الاحخماغُت وعخخذم مىهجان فلؽ هما الاظخلشاء
والاظخيباغ أما ما ٌعمى اإلاىهج الىصفي فهى حضء مً الاظخلشاء وهزلً اإلاسح الىصفي والاظخؼالعي
والخاسٍخي وؤلاخصائي ودساظت خالت ولها جذخل جدذ لىاء الاظخلشاء ،أي مالخظت ومؽاهذة الىاكؼ
وحمؼ اإلاػؼُاث والبُاهاث وجدىٍلها ئلى مػلىماث ،ول هزا لِغ ظىي اظخلشاء ًخػلم بالىاكؼ ،وهى
الاهؼالق مً الجضئُاث أو الػُىاث أو الخاالث ئلى مداولت اظخيخاج كىاهحن غامت ،بملابل رلً هلاسن
هخائج هزا الاظخلشاء بما هدصل غلُه بىاظؼت الاظخيباغ والاظخذالٌ اإلاىؼلي الػللي ،وهى الاهؼالق
مً اليلُاث باججاه الجضئُاث والخاالث اإلاخخلفت.
باليعبت إلاا ٌعمى اإلاىهج اإلالاسن فان اًيؽخاًً ٌػشف الخفىحر بأهه ملاسهت ألاؼُاء ،وٍلىٌ غلماء
دساظت الزواء والػلل بأن الػلل ال ًمىً أن ًذسن خلُلت ألاؼُاء دون ئحشاء اإلالاسهاث ،ولزلً ٌؽُؼ
غلى أفىاه الػلماء اللىٌ :حػشف ألاؼُاء بأطذادها (حماٌ بىصٍذي ،8107 ،ص  ،)330ال ظبُل بغحر
رلً ،فلىال وحىد اإلاشض إلاا غشفذ الصخت ،ولىال وحىد الىىس أو الظىء إلاا غشف مػنى الظالم ،وكغ
غلى رلً ما ؼئذ ،وبالخالي اللىٌ بىحىد مىهج ملاسن هى كىٌ ال ًذسن ماهُت الخفىحر ،ففي ول اإلاىاهج
الػلمُت هىان ملاسهت بما في رلً اإلاىهج الخجشٍبي في الػلىم الذكُلت.
أما باليعبت إلاا ٌعمى باإلاىهج الخدلُلي فاهه ًلصذ بالخدلُل جلً الػملُاث الػللُت التي حعخخذم
في دساظت الظىاهش اإلاخخلفت لىؽف الػىامل اإلاإزشة في الظاهشة اإلاذسوظت وغضٌ غىاصشها غً بػظها
بػظا ومػشفت خصائص وظماث هزه الػىاصش وػبُػت الػالكاث اللائمت بُنها ،وأظباب الاخخالفاث
ودالالتها ،لجػل الظىاهش واضخت ومذسهت مً حاهب الػلل .وهى ميىن مً زالر خؼىاث أظاظُت:
جفىًُ ألاؼُاء ئلى غىاصش أولُت ،فهم الػىاصش ألاولُت بمػضٌ غً ألاخشي ،ججمُؼ اإلافهىم اإلاعخلهم مً
الػىاصش لفهم اليل (اإلاشحؼ العابم ،ص.)16
ئرا وان اإلاىهج الخدلُلي بهزا الؽيل فهى ال ًخشج غً ئػاس الاظخلشاء والاظخذالٌ الػللي ،ففي
هزًً اإلاىهجحن دائما وعخخذم الخدلُل وبالخالي ال ًصح حػله مىهجا معخلال ،ففي أي جفىحر غلمي
هدً وعخخذم الخدلُل ظىاء في الاظخلشاء أو في الاظخذالٌ الػللي.
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اإلاىهج الفلعفي هى الاظخيباغ والاظخذالٌ الػللي اإلاىؼلي وال فائذة مً رهش مىهجحن اظخيباػي
وفلعفي ألجهما ش يء واخذ.
في الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ال وعخخذم ظىي مىهجحن هما الاظخلشاء والاظخذالٌ الػللي ال
وحىد لغحرهما ،وغلى الباخث أن ًخػلم اظخخذامهما في البدث الػلمي دون أن ًزهش في البدث أهه
اظخخذمهما ألهه ال ًىحذ غحرهما ،وال داعي لزهش جفاصُل وأحضاء لهزه اإلاىاهج وجلعُمها جلعُماث
هثحرة مشبىت ال جفُذ في ش يء.
 .4العنوان وإلاشكالية
في اإلاجالغ الػلمُت لجامػاث الجضائش ًدم للباخث حغُحر ؤلاؼيالُت لىً ال ًدم له حغُحر
الػىىان ئال بالشحىع ئلى اإلاجلغ الػلمي لليلُت ،خذر معي هزا في أػشوختي للذهخىساه ،وظأخاوٌ أن
أوضح أن الػىغ هى ألاصح.
البدث الػلمي ًىؼلم مً حعاؤٌ غلمي ولِغ ظإاٌ غلمي ،فالدعاؤٌ الػلمي ٌػبر غً غذم
وحىد حىاب غلمي خاظم أما العإاٌ الػلمي فله حىاب خاظم ،وجيىن صُاغت الدعاؤٌ الػلمي
اإلاؽيل إلؼيالُت البدث غملُت في غاًت ألاهمُت ،بل هي أهم غملُت ،وأي حغحر في ؼيل الدعاؤٌ الػلمي
ظُغحر اإلاىطىع ًضٍذه أو ًىلصه أو ٌغحر مظمىهه أو غحر رلً.
أما الػىىان فخأحي أهمُخه في مشجبت أو دسحت أكل مً أهمُت ؤلاؼياٌ الػلمي ،وجيىن غملُت
اخخُاس الػىىان غملُت ًمىً جأخحرها ختى الاهتهاء مً البدث ،بِىما ال ًمىً أن هبذأ في البدث بذون
وحىد ئؼياٌ غلمي ،وٍمىً أن هظؼ إلاىطىع واخذ غذة غىاوًٍ مخخلفت بِىما ال ًمىً اخخُاس غذة
ئؼيالُاث إلاىطىع واخذ ،فخغُحر ؤلاؼيالُت ٌغحر مظمىن البدث.
فالباخث ًجذ خشٍت في اخخُاس الػىىان أهثر مما ًجذ في جدذًذ ؤلاؼياٌ ،وبالخالي ًجب غلى
اإلاجالغ الػلمُت أن جترن الخشٍت للباخث في حغُحر الػىىان غلى أن جلُذه في حغُحر ؤلاؼيالُت بالشحىع
ئليها ال الػىغ هما هى خاصل في مػظم الجامػاث الجضائشٍت.
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.5ثقرير التربص
ظألني الىثحر مً الؼلبت أن أظاغذهم في جدذًذ وصُاغت ئؼيالُاث إلاىاطُػهم ،وغىذما ظألتهم
غً مىاطُػهم أخبرووي أجهم ًشٍذون رلً لخلشٍش التربص ،أي ًشٍذون جدذًذ ئؼيالُاث لخلاسٍش
التربصاث 1،ووان سدي دائما هى أهه ال جىحذ في التربص وجلشٍش التربص ئؼيالُت .فلمارا؟
التربص هى جذسب وجمشن غلى جؼبُم اإلاهاساث الىظشٍت اإلاىدعبت خالٌ الذساظت الىظشٍت في واكؼ
غملي ووكىف غلى مذي جؼبُم هزه اإلاهاساث في واكؼ الػمل اإلاُذاوي 2.وفي هزه الخالت ال ًيىن اإلاتربص
باخثا ،ال بدث غلمي وال جؼبُلي ،ئهما هى فلؽ مخمشن أو مخذسب جدذ ئؼشاف مذسب غملي في
اإلاإظعت بػذ أن وان جذسب جذسٍبا هظشٍا مً كبل أظخار الجامػت.
بهزا الؽيل ال جىحذ ئؼيالُت ،ال ًىحذ حعاؤٌ غلمي ٌعخذعي البدث ،لىً كذ ًلىٌ أخذهم أن
ؤلاؼيالُت هىا هي مذي جؼبُم ما دسظه الؼالب غلى الىاكؼ الػملي ،فىلىٌ أن هزا لِغ ئؼياٌ ولِغ
حعاؤٌ غلمي بل هى ظإاٌ بعُؽ ًمىً الىكىف غلى ئحابخه مباؼشة دون اهتهاج خؼىاث البدث
الػلمي ورلً باحشاء جشبص وجذسب غلى الػمل فلؽ.
هفغ الش يء ًلاٌ باليعبت إلازهشاث الخخشج التي حػذ مً خالٌ جشبص في مإظعت ما ،فهىا ًجب
أن هفصل بحن التربص وئغذاد مزهشة الخخشج ،فاغذاد مزهشة الخخشج ئن وان ًدخاج مػلىماث وبُاهاث
مً اإلاإظعت فُمىً الخصىٌ غليها دون ئحشاء جشبص ،أما التربص فلِغ هذفه الخصىٌ غلى بُاهاث
إلغذاد مزهشة الخخشج بل هى الخذسب غلى الػمل.
.6التدريس بالبحوث
سأَي الصخص ي أن الخذسَغ بالبدىر له هخائج طػُفت ،ال ًصلح غلى ألاكل للجامػاث
الجضائشٍت ،ال أملً أدلت دامغت غلى جبني هزا الشأي ظىي ججشبتي البعُؼت في الخذسَغ في الجامػت
ومالخظاحي غلى هزه الؼشٍلت غىذما هىذ ػالبا في الجامػت وهزا الاظخيخاج الزي مفاده أن الخذسَغ
بالبدىر ًيىن مفُذا ئرا جىفشث الشغبت الخلُلُت ؤلاسادًت الخشة غىذ الؼالب دون الىظش ئلى اإلايافأة
والػلاب ،بمػنى أن جيىن للؼالب سغبت خلُلُت في جدصُل الػلم واإلاػاسف بغع الىظش غً اإلايافأة
والػلاب .غلى ول خاٌ هثحرا ما أظاغذ الؼلبت في ئغذاد بدىثهم وباألخص في ئغذاد خؼت البدث،
ً -1مىً الػىدة الى همارج ئغذاد جلشٍش التربص التي حػذها مخخلف ألاكعام واليلُاث في الجامػاث الجضائشٍت وهي
مخىفشة غلى ؼبىت الاهترهِذ وٍظهش فيها ولها جدذًذ ئؼيالُت للمىطىع
 -2هزا الخػشٍف هى هفعه الزي جأخز به مػظم الىمارج التي جلترخها مخخلف ألاكعام واليلُاث الػلمُت في الجامػت
الجضائشٍت.
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ودائما أحذ في خؼت البدث ئؼيالُت للبدث مؼ أن البدث بدث مىخبي لِغ له ئؼياٌ ،أي لِغ له
حعاؤٌ بل له ظإاٌ بعُؽ فلؽ.
فػىذما ًيىن البدث مخػللا بىظشٍت أخذهم في مىطىع ما ،مثال لى وان البدث غً الىظشٍت
الىُجزًت فان الؼالب ظُزهب ئلى اإلاىخبت وٍجمؼ مجمىغت هخب غً هظشٍت هُجز بما فيها هخاب هُجز
الزي ٌؽشح فُه هظشٍخه وَػذ لىا ملخصا ٌػشض فُه مدخىٍاث وميىهاث هظشٍت هُجز هزه ،فهل هلىٌ
أن ؤلاؼيالُت هىا هي ماهي هظشٍت هُجز؟ هزا لِغ ئؼياال بل هى ظإاٌ بعُؽ ئحابخه حاهضة مىحىدة
في هخب اإلاىخبتً ،ىفي فلؽ الاػالع غليها.
.7خاثمة
في دساظت الظىاهش ؤلاوعاهُت والاحخماغُت هدً هذسط أفػاال مىحهت ليائىاث لها غلىٌ جفىش،
وبالخالي هيىن مبذئُا أمام صػىبت أو اظخدالت الىصىٌ ئلى هخائج دكُلت هما في الشٍاطُاث والػلىم
الؼبُػُت ،ففي هزه ألاخحرة جيىن الىخائج دكُلت ألجها جذسط أفػاال غحر مىحهت ألؼُاء مادًت لِعذ لها
غلىٌ ،فدعخؼُؼ الخجشبت الىصىٌ ئلى هخائج دكُلت ،أما في الػلىم ؤلاوعاهُت فال ًمىً ئحشاء الخجشبت
ئال غلى هدى جلشٍبي ،وال ًمىً الاغخماد غلى هخائج اظخلشاء الىاكؼ اغخمادا ولُا ،لىً لخعً الخظ
الباخث في الػلىم ؤلاوعاهُت هى هفعه وائً له غلل ،بِىما ال ًمىً للباخث في الفحزًاء أن ًلػب دوس
حعُم أو فىجىن طىء ،لزلً هىا في الػلىم ؤلاوعاهُت ًجب بالظشوسة الخامت اظخخذام هزه اإلاحزة وهي
الاظخذالٌ الػللي.
بزلً ًيىن مخاخا للباخث في الػلىم ؤلاوعاهُت مىهجحن غلمُحن فلؽ هما مىهج الاظخلشاء
ومىهج الاظخذالٌ الػللي ،ال أهثر وال أكل ،وال فائذة مً جلعُم أخذ اإلاىهجحن أو وليهما ئلى مىاهج فشغُت
هما حشث الػادة ،ألجها ولها في النهاًت غملُاث حضئُت ال جفُذ الباخث مػشفها وئدسهها أم غىغ رلً،
وهي لِعذ مىاهج بل فلؽ خؼىاث حضئُت ،وال فائذة هزلً مً رهشها في ملذماث البدىر والشظائل
الجامػُت ،فلؽ غلى ػلبت ولُاث الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت أن ًذسوىا أن اإلاخاح لهم في
جخصصاتهم مهما اخخلفذ هما مىهجان فلؽ خصشا ،الاظخلشاء والاظخيباغ ال أهثر وال أكل ،وبالخالي
غليهم بالظشوسة مػشفت هُفُت اظخخذامهما.
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ملخص:
ئن هبر حجم اإلاإطظاث واهفطاٌ اإلالىُت نً ؤلادازة أدي ئلى وحىد هكام للسكابت الداخلُت
إلاظاندتها في اللُام بىقائفها بىفاءة وفهالُت ،ئغافت ئلى الخغير الري شهده الهالم خالٌ السبو ألاخير
مً اللسن الهشسًٍ أدي ئلى اهدشاز اطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في مجاٌ ؤلاكخطاد ،الري أثس نلى
الىكام اإلاداطبي للمإطظاث وبالخبهُت نلى مهىت اإلاساحهت ،خُث خاولذ الجهاث اإلاهىُت الدولُت
للمساحهت ئضداز مهُاز مساحهت دولي الري مً شأهه مظاندة اإلاساحو نلى خل مشاول جىىىلىحُا
اإلاهلىماث ونلى الفهم اليافي لىكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت وحظهُل الهمل مو أهكمتها ،وكد
وان لهرا اإلاهُاز ألاثس نلى هُفُت جددًد ؾبُهت ومدي ؤلاحساءاث الالشمت وأطالُب جلُُم هكام السكابت
الداخلُت وجددًد اإلاخاؾس اإلاسجبؿت بهُيل السكابت الداخلُت .وجىضلذ الدزاطت ئلى أن اطخخدام
جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً ؾسف اإلاإطظت اإلاساحهت ًإثس بدزحت هبيرة نلى مسخلت جلُُم هكام السكابت
الداخلُت طىاء مً هاخُت جددًد اإلاخاؾس أو مً هاخُت وحىد أطالُب جخهلم بخلُُم السكابت الداخلُت
لبِئت هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت.
الكلمات املفتاحية :جىىىلىحُا اإلاهلىماث ،هكام السكابت لداخلُت ،مهُاز اإلاساحهت الدولي .505
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Abstract:
La grande taille des institutions et la séparation de la propriété de la
direction a conduit à l'existence d'un système de contrôle interne pour les
aider à remplir leurs fonctions de manière efficace et efficiente, En plus du
changement observé par le monde au cours du dernier quart du XXe siècle,
l'utilisation de la technologie de l'information dans l'économie a affecté le
système de comptabilité des institutions et a suivi le mouvement des
institutions. Dans le domaine de l'audit, les professionnels de l'audit
international ont tenté de publier une norme d'audit internationale qui
aiderait l'auditeur à résoudre les problèmes informatiques et à comprendre
correctement les systèmes d'information comptable électroniques et à
faciliter le travail avec leurs systèmes. Un effet standard sur la façon de
déterminer la nature et l'étendue des procédures et des méthodes nécessaires
d'évaluation du système de contrôle interne et d'identifier les risques
associés à la structure de contrôle interne. L'étude a révélé que l'utilisation
des technologies de l'information par la révision de l'entreprise affecte de
manière significative sur le stade de l'évaluation du système de contrôle
interne, tant en termes d'identification des risques, ou en termes de
l'existence de méthodes relatives à l'évaluation de l'environnement de
contrôle interne des systèmes d'information comptables électroniques.
Mots-clés: Technologie de l'information, Système de contrôle interne,
Norme internationale d'audit 315
Jel Classification Codes: C63,M42.
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هُالمي هبُلت (أثر استخدام ثكنولوجيا املعلومات على ثقييم نظام الرقابة الداخلية وفقا ملعيار املراجعة الدولي ")"315

 .1مقدمة:
شهد اللسن الىاخد والهشسًٍ جؿىزاث طسَهت نلى مخخلف اإلاُادًً الثلافُت والظُاطُت
والاحخمانُت ،بىاء نلى ماخلفخه جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً حغيراث فيان البد نلى ألافساد واإلاإطظاث
مىاهبت هرا الخؿىز اإلادظازم ،فلد اكخدمذ هره الخىىىلىحُا خُاة الفسد وجمىىذ مً الىلىج في
جؿبُلاث مخهددة مظذ مخخلف اإلاجاالث بما فيها مجاٌ ؤلاكخطاد ،وجماشُا مو هره الخؿىزاث التي
أخدثتها جىىىلىحُا اإلاهلىماث قهسث ضىانت مخخلفت جماما نً الطىاناث اللائمت مً كبل ويي ضىانت
جىىىلىحُا اإلاهلىماث والتي أضبدذ جمثل مىزدا اطتراجُجُا للمإطظاث إلاا جىفسه مً مهلىماث حظاهم
في حهصٍص اإلايزة الخىافظُت لها ،في خػم حهدد وحهلد وهبر اإلاإطظاث ؤلاكخطادًت والخؿىزاث الخادثت في
مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث شهدث السكابت الداخلُت جؿىزاث ندًدة فُما ًخظ مفهىمها واإلاجاٌ
الري حشمله ،خُث اكترهذ هره الخؿىزاث بصٍادة الخاحت للسكابت الداخلُت مً أحل جدلُم ألاهداف
اإلاىغىنت مً ؾسف اإلاإطظت.
ئن جىىىلىحُا اإلاهلىماث وما ئهجس ننها مً جبهاث أثسث نلى هكام السكابت الداخلُت وأوحدث
بِئت زكابُت حدًدة حهخمد نلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث ،ئال أهه ال ًمىً الجصم بخالش ي البِئت السكابُت
الُدوٍت بل ًمىً أن جخىاحد البُئخين مها ،ولىىم البِئت السكابُت جأثير نلى نملُت جلُُم هكام السكابت
الداخلُت مً ؾسف اإلاساحو ،ألن اإلاساحو ًجد هفظه أمام بِئت مخخلفت نً جلً البِئت الُدوٍت
الخللُدًت ،لرا فلد ئهخمذ الهُئاث اإلاهىُت الدولُت بخىحُه وئزشاد اإلاساحو في هرا الظُاق هؿسح
ؤلاشيالُت الخالُت :
ما مدى ثأثير إستخدامات ثكنولوجيا املعلومات على عملية ثقييم نظام الرقابة الداخلية
مفقا للمعيار  315؟
وهداوٌ مهالجت هرا الدظاؤٌ مً خالٌ اإلاداوز الخالُت:
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-

مفهىم وأهمُت جىىىلىحُا اإلاهلىماث

-

هكام السكابت الداخلُت وميىهاتها

-

جددًد وجلُُم مخاؾس الخؿأ الجىهسي مً خالٌ فهم اإلاإطظت وبِئتها وفلا للمهُاز 505
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 .2مفهوم وأهمية ثكنولوجيا املعلومات
كبل الخؿسق ئلى مفهىم جىىىلىحُا اإلاهلىماث ،هىضح أوال مفهىم ولمت الخىىىلىحُا
( ،)Technologyوالتي حهد مً اإلاطؿلخاث التي جىاحه الىثير مً الالخباض والخأوٍل ئذ ٌظخخدمها
البهؼ همسادف للخلىُت ( )techniqueفي خين ًسي آخسون اخخالفا واضخا بُنهما،
فاصطالحاً :سحو أضل الخىىىلىحُا ئلى الُىهاهُت التي جخيىن مً ملؿهين هما ()Technoحهني الدشغُل
الطىاعي ،والثاوي ( )Logosأي الهلم أو اإلاىهج ،لرا جيىن بيلمت واخدة يي نلم الدشغُل الطىاعي.
أما لغة:فلد حهددث وجباًيذ أزاء اإلاهخمين لخددًد مفهىم الخىىىلىحُا جبها إلخخالف وحهاث الىكس
فهىان مً ًسي أنها جؿىٍس الهملُت ؤلاهخاحُت وألاطالُب اإلاظخخدمت لخخفُؼ جيالُف ؤلاهخاج وجؿىٍس
أطالُب الهمل ،بِىما ٌهسفها آخسون بأنها ألاطالُب والهملُاث الفىُت التي حظخخدمها اإلاإطظت لخغُير
اإلادخالث(مثل اإلاىاد واإلاهسفت والؿاكت وزأض اإلااٌ) ئلى مخسحاث جخمثل في الظلو والخدماث(طهد غالب
ًاطين ، 8115،ص)44
بِىما حهسف الخلىُت بأنها":الترهُبت اإلاىاطبت مً مخسحاث أو مىخىحاث الخىىىلىحُا لخدلُم
أهدف ئهخاحُت مدددة أو اإلاهسفت اإلاخجظدة في الىاكو اإلاادي لخدلُم غاًاث مهُىت" (هفع اإلاسحو
الظابم ،ص ) 05

وٍىكس للخىىىلىحُا بمفهىم ثالثى ألابهاد مخيىها مً ألاحهصة واإلاهداث ( )Hardwareوالبرمجُاث
( )Softwareوهكم دنم الرواء ( ،)bain wareئذ جدخىي ألاحهصة واإلاهداث نلى وطائل مادًت ومىؿلُت
مخخلفت والتي حهني باخخُاز اإلاهداث لخدلُم ألاهداف والغاًاث ،أما البرمجُاث فهي مجمىنت كىاند
وئحساءاث تهخم باطخخدام ألاحهصة واإلاهداث ،وحظاهم أحهصة الرواء في أداء وحشغُل ألاحهصة
والبرمجُاث(غظان كاطم الالمي  ، 8117 ،ص.)85
وهكسا للخؿىزاث اإلادظازنت التي مظذ نطسها الخالي فاهه ال ًىحد حهسٍف مىخد لخىىىلىحُا
اإلاهلىماث فلد حهددث حهازٍفها خظب مً ًىكس اليها مً وحهت مخخلفت فُهسفها الطيرفي نلى أنها
جمثل مجمىنت ألادواث والاهكمت والخلىُاث واإلاهسفت اإلاؿىزة لخل مشاول جخطل باطخخدام
اإلاهلىماث"(مدمد الطيرفي ،مسحو طبم ذهسه ،ص  ، ) 09هما نسفذ نلى أنها":يي نبازة نً ول
الخلىُاث اإلاخؿىزة التي حظخخدم في جدىٍل البُاهاث بمخخلف أشيالها ئلى مهلىماث بمخخلف أهىانها و
التي حظخخدم مً ؾسف اإلاظخفُدًً في وافت مجاالث الخُاة" (هفع اإلاسحو  ،ص) 06
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ونسفذ أًػا بأنها يي جلً ألادواث الىوطائل التي حظخخدم لجمو اإلاهلىماث وجطيُفها
وجدلُلها وجخصٍنها أو جىشَهها ،وجطىف جدذ نىىان أوطو و اشمل مخمثلت في الخلىُاث اإلاظدىدة نلى
الخاطىب لهالكتها اإلاباشسة بيشاؾاث الهملُاث في اإلاإطظت" ونسفها طهد غالب ًاطين نلى أنها جمثل
ألادواث و الخلىُاث التي حظخخدمها هكم اإلاهلىماث لخىفُر ألاوشؿت الخاطىبُت نلى اخخالف أهىانها و
جؿبُلاتها و حشمل ول مً نخاد الخاطىب  computer hardwareو اإلايىهاث اإلاادًت للخاطىب ،بسامج
الخاطظب  computer softwareو جخػمً ول بسامج الخاطب مً هكم حشغُل و بسامج جؿبُلاث،
جىىىلىحُا الخخصًٍ  storage technologyو جخػمً الىطائـ اإلاادًت و البرامج التي جخىلى نملُت جخصًٍ
البُاهاث داخل الخاطىب(طهد غالب ًاطين ،ص) 44
ومً اإلافاهُم الظابلت ًمىً اللىٌ بأن جىىىلىحُا اإلاهلىماث عي نبازة مجمىنت ألادواث
الخلىُت اإلاادًت اإلاظخخدمت في مهالجت وجخصًٍ اإلاهلىماث والخاطباث آلالُت وما ًدبهها مً ملخلاث
جخمثل في الؿابهاث والىطائـ اإلاادًت للخخصًٍ وأًػا الاكساص اإلاػغىؾت وول ماهى مادي ملمىض،
وملخلاث أخسي غير ملمىطت والبرامج والشبياث ،التي حهمل نلى حمو البُاهاث مً مطادز مخخلفت مً
أحل جخصٍنها أو مهالجتها وجدىٍلها ئلى مهلىماث ًمىً إلاظخخدمها أن ٌظخفُد منها.
.3نظام الرقابة الداخلية ومكوناتها
.1.3نظام الرقابة الداخلية
هدُجت الدوز الهام الري جلهبه أهكمت السكابت الداخلُت في هجاح اإلاإطظاث فلد خكُذ باهخمام
الهُئاث اإلاداطبُت اإلاخخططت التي طهذ ئلى جؿىٍس مفهىم السكابت الداخلُت بطىزة مظخمسة ،وهأن
أوٌ الخهسٍف الري وغهخه حمهُت اإلاساحهين ألامسٍىُين ،هظ نلى أن السكابت الداخلُت يي ؤلاحساءاث
والؿسق اإلاظخخدمت في اإلاإطظت مً أحل الخفاف نلى الىلدًت وألاضىٌ ألاخسي بجاهب الخأهد مً
الدكت الىخابُت لهملُت مظً الدفاجس وهدُجت للخؿىز في الجاهبين الاكخطادي وؤلادازي والخيبه ألهمُت
الخفاف نلى ألاضىٌ ألاخسي باإلغافت للىلدًت ،وجؿىٍس حهسٍف السكابت الداخلُت ،فلامذ لجىت ؾسائم
اإلاساحهت اإلاىبثلت نً اإلاههد ألامسٍيي للمداطبين اللاهىهُين بخهسٍف السكابت الداخلُت نلى أنها":حشمل
الخؿت الخىكُمُت ووطائل الخيظُم واإلالاًِع اإلاخبهت في اإلاإطظت بهدف خماًت أضىله وغبـ
ومساحهت البُاهاث اإلاداطبُت والخأهد مً دكتها ومدي الانخماد نليها وشٍادة الىفاًت ؤلاهخاحُت وحشجُو
الهاملين نلى الخمظً بالظُاطاث ؤلادازٍت اإلاىغىنُت (ئيهاب هكمي ،هاوي الهصب،8108 ،ص ص
 .)054-055هما جم حهسٍفها نلى أنها جمثل مجمىنت الػماهاث التي حظاهم في الخدىم في اإلاإطظت
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(مدمد بىجين ،8118 ،ص  ،)71وكد نسفذ وفلا للمهُاز  ISA 400نلى أنها جخمثل في وافت الظُاطاث
وؤلاحساءاث (الػىابـ الداخلُت) التي جخبىاها ئدازة اإلاإطظت إلاظاندتها كدز ؤلاميان في الىضىٌ ئلى
هدفها في غمان ئدازة مإطظت وهفاءة للهمل ،واإلاخػمىت الالتزام بظُاطاث ؤلادازة وخماًت ألاضىٌ
ومىو واهدشاف الغش والخؿأ ودكت واهخماٌ السجالث اإلاداطبُت وتهُئت مهلىماث مالُت مىثىكت في
الىكذ اإلاىاطب" (مطؿفى ًىطف وافي ،8108 ،ص ،)078ووفلا للمهُاز  ISA 400خدد ؾىاهس
وضدًلي ألاهداف اإلاساد جدلُلها مً هكام السكابت الداخلُت يي (مدمد التهامي ؾىاهس ،8116 ،ص
:)84
 الخدىم في اإلاإطظت ؛
 خماًت ألاضىٌ؛
 غمان هىنُت اإلاهلىماث؛
 حشجُو الهمل بالىفاءة؛
 حشجُو ؤلالتزام بالظُاطاث ؤلادازٍت.
.1.1.3مكونات الرقابة الداخلية.
للد أهد مهُاز اإلاساحهت الدولي ( )315ئلى أن السكابت الداخلُت جخيىن مً خمظت نىاضس ،ئذ أن
هرا الخلظُم ًىفس ئؾازا مفُدا للمساحهين النخباز هُف ًمىً أن جإثس مخخلف هىاحي السكابت الداخلُت
إلاإطظت نلى اإلاساحهت ،وال ٌهىع الخلظُم بالػسوزة هُف حهخبر وجىفر اإلاإطظت السكابت الداخلُت،
هرلً الانخباز السئِس ي للمساحو هى ما ئذا وان نىطس زكابت داخلي ًمىو أو ًىدشف وٍصدح ألاخؿاء
الجىهسٍت في فئاث اإلاهامالث أو أزضدة الخظاباث أو ؤلافطاخاث وؤلاثباجاث الخاضت بها وهُف ًخم
ذلً ،ولِع جطيُفها ئلى نىطس مهين ،وجبها لرلً ًمىً للمساحهين اطخخدام مطؿلخاث أو ئؾازاث
مخخلفت لبُان مخخلف هىاحي السكابت الداخلُت و جأثيرها نلى اإلاساحهت ولِع جلً اإلاظخخدمت في مهُاز
اإلاساحهت الدولي هرا ،شسٍؿت أن ًخم جىاوٌ حمُو الهىاضس اإلابِىت في مهُاز اإلاساحهت الدولي هرا (أخمد
خلمي حمهت ، 8118 ، ،ص .)010
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والجدوٌ زكم ً 0بين ميىهاث السكابت الداخلُت وهُفُت ئنخمادها هملاًِع ًخم نلى أطاطها
جلُُم فهالُت هكام السكابت الداخلُت وؤلازشاداث الخؿبُلُت التي ًخم ئنخمادها نىد جلُُم فهالُت هكام
السكابت الداخلُت هما حاء في الخلسٍس الري ضدز نً COSO
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جدول :11مكونات الرقابة الداخلية.
مكونات
الرقابية
الداخلية

وصف مكونات الرقابة

بيئة الرقابة
ثقدًر
املخاطر
ألانشطة الرقابية
املعلومات
والاثصال

الظُاطاث و ؤلاحساءاث و الخطسفاث
وؤلاججاه الهام وؤلادازة الهلُا
وأصخاب اإلاإطظت الاكخطادًت
اإلاسجبؿت بػىابـ السكابت الداخلُت
وأهمُتها.

جددًد وجدلُل ؤلادازة للمخاؾس
اإلاالئمت إلنداد اللىائم اإلاالُت ؾبلا
لإلؾاز الدولي للمساحهت.
ؤلاحساءاث والظُاطاث التي جػهها
ؤلادازة للىفاء بأهدافها ألغساع
الخلسٍس اإلاالي.

املتابعة

الؿسق اإلاظخخدمت لخددًد وججمُو
وحسجُل والخلسٍس نً نملُاث
اإلاإطظت الاكخطادًت.
الخلُُم اإلاظخمس و الدوزي لإلدازة
نلى فانلُت جطمُم وحشغُل السكابت
الداخلُت لخددًد مىاؾً الػهف.

عناصر مكونات الرقابة

 اللُمبالىفاءة.

ألاخالكُت

والنزاهت-،الالتزام

 مجلع ؤلادازة أو مشازهت لجىتوهمـ
ؤلادازة
اإلاساحهت،فلظفت
الخىكُمي،جددًد
الدشغُل،الهُيل
واإلاظإولُاث،طُاطاث
الظلؿاث
وممازطاث اإلاىازد البشسٍت.
 نملُاث جلدًس الخؿس،جددًدالهىامل التي جإثس نلى الخؿس،كساز
ئدازة الخؿس.
أهىام ألاوشؿت السكابُت:الفطل اليافي
للىاحباث،الترخُظ اإلاالئم للهملُاث
واإلاظدىداث
وألاوشؿت،السجالث
نلى
اإلاادًت
اليافُت،السكابت
ألاضىٌ،الاخخبازاث اإلاظخللت نلى ألاداء.
أهداف اإلاساحهت اإلاسجبؿت بالهملُاث،
الاهخماٌ ،الدكت ،الخبىٍب ،الخىكُذ،
الترخُل ،الخلخُظ.
مخابهت الالتزام بىكام السكابت الداخلُت.

املصدر :آالن عجُب مطؿفى هلدوي ،ثائس ضبري مدمىد الغبان"،دور الرقابة الداخلية في ظل نظام
املعلومات املحاسبي الالكتروني دزاطت جؿبُلُت نلى نُىت مً اإلاطازف في ئكلُم هسدطخان-الهساق"،
مجلت نلىم ئوظاهُت ،الظىت الظابهت ،الهدد ،45،8101ص00
.4ثحدًد وثقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم املؤسسة وبيئتها وفقا للمعيار 315
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.1.4الهدف من املعيار:
يهدف هرا اإلاهُاز ئلى وغو أطع وئزشاداث بشأن الخطىٌ نلى فهم للمإطظت وبِئتها مً ندة
هىاحي هفهم كؿام اإلاإطظت والهىامل الخىكُمُت والهىامل الخازخُت التي جدىمها هبِئتها الخىافظُت،
هما ٌشمل فهم ؾبُهت اإلاإطظت وفهم لهملُاتها وملىُتها وزكابتها وأهىام الاطدثمازاث التي جلىم بها
وجخؿـ إلحسائها وأًػا فهم لظُاطاتها اإلاداطبُت ،بما في ذلً زكابتها الداخلُت وذلً لخددًد أهىام
ألاخؿاء اإلادخملت.
وبشأن جلُُم مخاؾس الاخؿاء الجىهسٍت في نملُت مساحهت اللىائم اإلاالُت ،فُجب نلى اإلاساحو
اطخخدام اإلاهلىماث التي حمهذ مً خالٌ احساءاث جلُُم اإلاخاؾس بما في ذلً أدلت اإلاساحهت التي جم
الخطىٌ نليها نىد جلُُم نىاضس السكابت وجددًد ما اذا جم جىفُرها هأدلت مساحهت لدنم جلُُم
اإلاخاؾس ،ونلى اإلاساحو اطخخدام جلُُم اإلاخاؾس لخددًد ؾبُهت وجىكُذ ومدي احساءاث اإلاساحهت التي
ًخم احساؤها (طاًج فاًص ،8105- 8104ص ص .) 018-010
.2.4أثر ثكنولوجيا املعلومات على ثقييم نظام الرقابة الداخلية وفقا ملعيار املراجعة الدولي .315
ئن هدف السكابت الداخلُت في اإلاإطظت هى خماًت أضىلها وغمان طالمت ودكت البُاهاث اإلاالُت
وشٍادة ؤلانخماد نليها ،مما ًللي نلى ناجم اإلاساحو مظإولُت أهبر نىد جلُُم هكام السكابت الداخلُت مً
أحل مهسفت مدي صخت اإلاهلىماث اإلاهسوغت في اللىائم اإلاالُت ومدي حهبيرها للمسهص اإلاالي الخلُلي
للمإطظت ،إلاا لخلُُم هكام السكابت الداخلُت مً أثس حىهسي نلى نملُت مساحهت بُاهاث اإلاإطظت.
وجصداد مظإولُت اإلاساحو نىد جلُُم هكام السكابت الداخلُت في قل اطخخدام جىىىلىحُا
اإلاهلىماث ،بدُث أن جفهم اإلاساحو الجُد لىكام السكابت الداخلُت للمإطظت التي حهمل في بِئت هكم
اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت ًصودها بأطاض لخلُُم اإلاخاؾس الىاججت نً اطخخدام جىىىلىحُا
اإلاهلىماث في بِئت اإلاإطظت ،وفي هرا الطدد كامذ الهُئاث اإلاهىُت الدولُت بازشاد اإلاساحو في نملُت
جلُُم هكام السكابت الداخلُت إلاإطظت حهمل في بِئت هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت ،وأوضخذ
غسوزة فهم اإلاساحو لىكام السكابت الداخلُت للمإطظت وبِئتها.
فلد أضدز ؤلاجداد الدولي للمداطبين مهُاز اإلاساحهت الدولي زكم " "505اإلاىطىم بـ" جددًد
وجلُُم مخاؾس الخؿأ الجىهسي مً خالٌ فهم اإلاإطظت وبِئتها " ،والري ًىظ نلى غسوزة فهم اإلاساحو
للمإطظت ووبِئتها بما في ذلً زكابتها الداخلُت مً أحل جددًد وجلُُم مخاؾس ألاخؿاء الجىهسٍت طىاء
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واهذ هاحمت نً ؤلاخخُاٌ أو الخؿأ في البُاهاث اإلاالُت ،وأداء مصٍد مً ئحساءاث اإلاساحهت اإلاخهللت
باللُام باحساءاث جلُُم اإلاخاؾس".
وكد هطذ الفلسة "أ "58مً ( )ISA315بماًلي ":مً ألامثلت نلى ألامىز التي ًمىً أن ًأخرها
اإلاساحو بهين ؤلانخباز نىد الخطىٌ نلى فهم ألهداف وئطتراجُجُاث ومخاؾس الهمل ذاث الهالكت
للمإطظت التي كد ًيخج ننها مخاؾس الاخؿاء الجىهسٍت في البُاهاث اإلاالُت ندة نىاضس منها:
 ئطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث( كد جيىن هىان مخاؾسة مدخملت مخهللت بالهمل فهلى طبُل
اإلاثاٌ ندم جىافم ألاهكمت والهملُاث)".
وكد هطذ الفلسة "أً ":"55دخىي هكام السكابت الداخلُت في مإطظت نلى نىاضس ًدوٍت ونادة
ما ًدخىي نلى نىاضس آلُت ،وئن خطائظ الهىاضس الُدوٍت أو آلالُت ذاث نالكت بخلُُم اإلاساحو
للمخاؾس ئلى حاهب مصٍد مً ئحساءاث اإلاساحهت اإلابيُت نلى ذلً".
وهرلً هطذ الفلسة "أ" :"56حشيل جىىىلىحُا اإلاهلىماث هرلً مخاؾس مدددة للسكابت
الداخلُت للمإطظت بما في ذلً ماًلي:
 ؤلانخماد نلى ألاهكمت أو البرامج التي حهالج البُاهاث بشيل غير دكُم أو مهالجت البُاهاث غير
الدكُلت ،أو هالهما؛
 الىضىٌ غير اإلاطسح به للبُاهاث ًإدي ئلى ئجالف هره البُاهاث أو حغُيراث غير مىاطبت فيها ،بما
في ذلً حسجُل مهامالث غير مطسح بها أو غير مىحىدة ،أو حسجُل غير دكُم للمهامالث ،وكد
جىجم مخاؾسة مهُىت نىدما ًخمىً ندة مظخخدمين مً الىضىٌ للاندة بُاهاث مشترهت؛
 ئمياهُت خطىٌ مىقفي جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى امخُاشاث للىضىٌ للبُاهاث جخهدي جلً
الالشمت ألداء اإلاهام اإلاىولت ئليهم ،وبرلً ًخهؿل فطل اإلاهام؛
 حغُيراث غير مطسح بها في البُاهاث في اإلالفاث السئِظُت؛
 حغُيراث غير مطسح بها في ألاهكمت والبرامج؛
 ندم ئحساء الخغُيراث الالشمت في ألاهكمت أو البرامج؛
 جدخل ًدوي غير مىاطب؛
 خظازة مدخملت للبُاهاث أو ندم اللدزة للىضىٌ ئلى البُاهاث خظبما هى مؿلىب.
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هما هطذ الفلسة"أً" :"95إثس ئطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى ؾسٍلت جىفُر أوشؿت السكابت،
ومً مىكىز اإلاساحو جيىن السكابت نلى أهكمت جىىىلىحُا اإلاهلىماث فهالت نىدما جدافل نلى هصاهت
اإلاهلىماث وأمً اإلاهلىماث التي حهالجها هره الاهكمت وحشمل نىاضس السكابت الهامت نلى جلىُت
اإلاهلىماث ونىاضس السكابت نلى الخؿبُلاث".
أما الفلسة "أ "96فىطذ نلى":ئن نىاضس السكابت الهامت نلى جلىُت اإلاهلىماث يي الظُاطاث
والاحساءاث التي جخهلم بالهدًد مً الخؿبُلاث وجدنم الهمل الفهاٌ لهىاضس السكابت نلى الخؿبُلاث،
ئن نىاضس السكابت الهامت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث التي جدافل نلى هصاهت اإلاهلىماث وأمً البُاهاث حشمل
بشيل نام السكابت نلى ماًلي:
 مسهص بُاهاث ونملُاث الشبىت؛
 ئمخالن وحغُير وضُاهت بسمجُاث الىكام؛
 حغُير البرهامج؛
 أمً الىضىٌ؛
 ئمخالن وجؿىٍس وضُاهت هكام الخؿبُلاث؛
وجىفر بشيل نام للخهامل مو اإلاخاؾس اإلاشاز ئليها في الفلساث "أ  "56أناله.
وهطذ الفلسة"أ:"97نىاضس السكابت نلى الخؿبُم يي ئحساءاث ًدوٍت أو آلُت حهمل نادة نىد
مظخىي نملُاث اإلاإطظت وجؿبم نلى مهالجت جؿبُلاث الهملُاث الفسدًت ،وٍمىً أن جيىن نىاضس
السكابت وكائُت أو ئهدشافُت بؿبُهتها ،ويي مطممت لػمان هصاهت السجالث اإلاداطبُت ،وجبها لرلً
جخهلم نىاضس زكابت الخؿبُم باإلحساءاث اإلاظخخدمت إلاباشسة وحسجُل ومهالجت وئنداد الخلازٍس خىٌ
اإلاهامالث أو البُاهاث اإلاالُت ألاخسي ،ونىاضس السكابت هره حظاند في غمان أن اإلاهامالث خدثذ وأنها
مطسح بها ومسجلت ومهالجت بشيل وامل ودكُم ،وحشمل ألامثلت نلى ذلً فدىضاث حهدًل بُاهاث
اإلادخالث وفدىضاث الخخابو الهددي مً خالٌ اإلاخابهت الُدوٍت لخلازٍس ؤلاطخثىاءاث أو الخصخُذ نىد
هلؿت ئدخاٌ البُاهاث.
ومً خالٌ ما جلدم هداوٌ أن هلدم مجمىنت مً الىلاؽ اإلاخهللت بخأثير جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى
جلُُم اإلاساحو لىكام السكابت الداخلُت وفلا إلاهُاز اإلاساحهت الدولي  ،505ويي والخالي:
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 ئن وحىد نىطس جىىىلىحُا اإلاهلىماث في اإلاإطظت مً ألامىز التي ًأخرها اإلاساحو بهين ؤلانخباز،
والتي ًيىن لها أثس نلى فهمه ألهداف واطتراجُجُاث ومخاؾس الهمل باليظبت للمإطظت
اإلاساحهت؛
 ئن وحىد نىاضس آلُت له أثس نلى جلُُم اإلاساحو للمخاؾس مما ًإدي ئلى غسوزة وغو ئحساءاث
ئغافُت جخظ هرا الهىطس؛
 جىحد مخاؾس ندًدة في اإلاإطظت جخىلد حساء اطخخدام اإلاإطظت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث؛
ً إثس اطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى أطالُب السكابت اإلاؿبلت مً ؾسف اإلاساحو مً خالٌ
ئنخماده نلى أطلىبين هما أطلىب السكابت الهامت وأطلىب السكابت نلى الخؿبُلاث.
وهىدُجت إلاا طبم هالخل أن اطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً ؾسف اإلاإطظت اإلاساحهت ًإثس
بدزحت هبيرة نلى مسخلت جلُُم هكام السكابت الداخلُت طىاء مً هاخُت جددًد اإلاخاؾس أو مً هاخُت
وحىد أطالُب جخهلم بخلُُم السكابت الداخلُت لبِئت هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت وهرا في
غىء ما حاء به مهُاز اإلاساحهت الدولي الدولي .505
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.5خاثمة :إلاا طبم ًمىً الخسوج بالىخائج الخالُت:
 حظاهم مهاًير اإلاساحهت الدولُت والتي جطدز نً لجىت ممازطاث اإلاساحهت الدولُت( )IAPCالخابهت
لإلجداد الدولي للمداطبين ( ،)IFACفي دنم مهسفت وفهم مساحو الخظاباث في أمىز مخهددة جخهلم
بىُفُاث مساحهت الىكام اإلاداطبي للمإطظاث؛
 برلذ الهُئاث اإلاهىُت الدولُت للمساحهت حهىدا مهخبرة فُما ًخظ اإلاهاًير الدولُت اإلاسشدة
للهمل في بِئت هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت ؤلالىتروهُت ،والتي ال جصاٌ غير وافُت مما ًخدخم نليها
غسوزة البدث نً مهاًير حدًدة أو جىلُذ اإلاهاًير اإلاىحىدة ،مً أحل مهالجت اإلاشاول التي كد جؿسأ
في بِئت حظخخدم جىىىلىحُا اإلاهلىماث؛
 ئهخمذ الهُئاث اإلاهىُت الدولُت للمساحهت بالخىبُه لىلؿت مهمت ويي أن بِئت السكابت مً بين أهم
اإلايىهاث جأثسا باطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث؛
 للد أنؿذ مهاًير اإلاساحهت الدولُت خيزا أهبرا لػسوزة فهم هكام السكابت الداخلُت للمإطظت
وبِئتها مً خالٌ مظاهدة فهم اإلاساحو في جىغُذ ألاثس الىبير الري كد ًخلفه اطخخدام جىىىلىحُا
اإلاهلىماث نلى مسخلت جلُُم هكام السكابت الداخلُت وهُف أثسث أًػا نلى جلُُم اإلاخاؾس وألاوشؿت
السكابُت التي ًخم ئجبانها مً أحل جللُل أو ئلغاء جلً اإلاخاؾس؛
 جخػمً ئحساءاث جلُُم هكام السكابت الداخلُت في بِئت جىىىلىحُا اإلاهلىماث مصٍج مً ؤلاحساءاث
الُدوٍت و ؤلاحساءاث آلالُت

؛

ً إثس اطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى نملُت جىفُر أوشؿت السكابت الداخلُت والتي حشمل
غىابـ السكابت الهامت وغىابـ السكابت نلى الخؿبُلاث.
.1.5املقترحات
 كُام هُئاث اإلاساحهت الدولُت باضداز اإلاصٍد مً اإلاهاًير الدولُت اإلاخهللت بخىىىلىحُا اإلاهلىماث مًأحل الخغلب نلى جددًاث بِئت جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً أحل جؿىٍس أطالُب مهىت مساحهت
الخظاباث؛
 نلى الجامهاث جدنُم وجؿىٍس مىاهج الخدزَع باإلاهازف اإلاخهللت بمهاًير اإلاساحهت الدولُت ذاث
الهالكت بخىىىلىحُا اإلالىماث مً أحل جدنُم الجهاث الدولُت للمساحهت بدزاطاث مً شأنها شٍادة
ؤلاضدازاث اإلاهىُت الخدًثت؛
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 كُام مياجب مساحهت الخظاباث و ألاطاجرة الجامهُين بدىكُم ملخلُاث في طبُل جيىًٍ فسق
بدث جخىلى البدث في مجاٌ مهاًير اإلاساحهت الدولُت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث مً أحل ؤلازجلاء بمهىت
مساحهت الخظاباث؛
 كُام الجهاث الخيىمُت بهلد هدواث والتي ٌشازن فيها أصخاب اإلاإطظاث ًخم مً خاللها ئبساش
أهمُت جىىىلىحُا اإلاهلىماث واإلاصاًا التي كد جدللها للمإطظت هرا مً حهت ،وئنداد جلازٍس هىنُت
مً ؾسف مساحعي الخظاباث مً حهت أخسي.
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.6قائمة املراجع
 .0أخمد خلمي حمهت"،8118 ،جؿىز مهاًير الخدكُم والخأهُد الدولُت وكىاند أخالكُاث اإلاهىت"،
ؽ ،0داز ضفاء،نمان
 .8آالن عجُب مطؿفى هلدوي ،8101،ثائس ضبري مدمىد الغبان"،دوز السكابت الداخلُت في قل
هكام اإلاهلىماث اإلاداطبي الالىترووي دزاطت جؿبُلُت نلى نُىت مً اإلاطازف في ئكلُم
هسدطخان-الهساق" ،مجلت نلىم ئوظاهُت ،الظىت الظابهت ،الهدد 45
 .5ئيهاب هكمي ،هاوي الهصب " ،8108 ،جدكُم الخظاباث-ؤلاؾاز الىكسي"،ؽ ، 0داز وائل ،نمان
 .4طاًج فاًص"،8105- 8104،أهمُت جبني مهاًير اإلاساحهت الدولُت في قل الاضالح اإلاداطبي-دزاطت
خالت الجصائس" ،اؾسوخت دهخىزاه،ولُت الهلىم الاكخطادًت والخجازٍتو نلىم الدظُير ،حامهت
البلُدة
 .5طهد غالب ًاطين"،8115،أطاطُاث هكم اإلاهلىماث إلدازٍت و جىىىلىحُا اإلاهلىماث"،داز
اإلاىاهج،نمان-ألازدن
 .6نؿاهللا اخمد طىٍلم الخظبان" ،8119 ،الخدكُم و السكابت الداخلُت في بِئت هكم اإلاهلىماث
اإلاداطبُت" ،ؽ،0داز الساًت ،نمان
 .7غظان كاطم الالمي"، 8117،ئدازة الخىىىلىحُا-مفاهُم و مداخل ...جلىُاث ...جؿبُلاث
نملُت"،ؽ ،0داز اإلاىاهج  ،نمان –ألازدن
 .8غظان كاطم داود الالمي ،أميرة شىسولي البُاحي 810 1،جىىىلىحُا اإلاهلىماث في مىكماث
ألانماٌ-الاطخخداماث والخؿبُلاث،-ؽ ،0مإطظت الىزاق ،ألازدن
 .9مدمد التهامي ؾىاهس،مظهىد ضدًلي،8116 ،اإلاساحهت وجدكُم الخظاباث-ؤلاؾاز الىكسي
واإلامازطت الخؿبُلُت ،-ؽ ،5دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجصائس
 .01مدمد الطيرفي "،8119،ئدازة جىىىلىحُا اإلاهلىماث" ،ؽ ،0داز الفىس الجامعي ،الاطىىدزٍت
 .00مدمد بىجين ،8118 ،اإلاساحهت ومساكبت الخظاباث مً الىكسٍت ئلى الخؿبُم ،ؽ ،5دًىان
اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجصائس
 .12مطؿفى ًىطف وافي" ،8108 ،جدكُم الخظاباث في قل البِئت ؤلالىتروهُت واكخطاد
اإلاهسفت" ،مىخبت اإلاجمو الهسبي ،نمان
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Abstract:

This study aims to identify the level of corporate governance in
Algerian small and medium sector through the theoretical and
empirical research. This research used the interview method to collect
the essential data of this study, the concerned persons of this study
were the general director, the secretary general, the accountant, the
employees department chief and the financial and accounting
department chief, the results of this paper shows the corporate
governance in the studied enterprise are quite good but the
mechanisms of corporate governance are not enabled as it should be,
the enterprise do not pay importance to the external stakeholders, also
this study comes to a result from the theoretical part that the level of
corporate governance in Algerian SMEs is still weak, as great efforts
need to be provide and do not just depend on released laws and
legislations related to corporate governance practicessmall and
medium sized enterprises, corporate governance, code of corporate
governance, Chlef, Algeria
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ملخص:
تهدف هذه الدراست إلى جحدًد مسخوى الحوكمت في املؤسساث الصغيرة و املخوسطت الجشائزٍت
من خالل القُام بدراست هظزٍت و جطبُقُت في هذا املجال .اسخعملنا من خالل هذه الدراست أسلوب
املقابلت للحصول على املعطُاث و املعلوماث الالسمت من أجل القُام بخحدًد و حشخُص واقعي ملسخوى
حوكمت املؤسساث ،من خالل املقابلت التي أجزٍناها مع كل من املدًز الخنفُذي للمؤسست ،ألامين
العام ،املحاسب ،رئِس مصلحت املوظفين و رئِس مصلحت املالُت و املحاسبت جوصلنا إلى مجموعت من
النخائج مفادها أن مسخوى حوكمت املؤسساث جُد هوعا ما ،لكن من جاهب جبقى آلُاث الحوكمت غير
مفعلت كما ًجب ،كما أن املؤسست ال جولي اهخمام كبير ألصحاب املصلحت الخارجُين .كما جوصلذ هذه
الدراست من خالل الجاهب النظزي إلى أن مسخوى حوكمت املؤسساث السال ضعُف ولم ًزجقي إلى
املسخوى املنشود و هذا ما ٌسخلشم بذل جهود أكثر من جمُع ألاطزاف الفاعلت ،كما أن جطبُق حوكمت
املؤسساث غير مزجبط فقط بالقواهين الخنظُمُت و الدشزَعُت املزجبطت بحوكمت املؤسساث.
الكلمات املفتاحية:الحوكمت ،املؤسساث الصغيرة واملخوسطت  ،حوكمت املؤسساث
جصنُفG30,G34:JEL
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1. Introduction :
The world economy has witnessed during the last decade of the
20 century massive and tremendous changes in different aspects and
levels, and this has put effectively its impact on the policies of
realizing good rate of economic growth and development whereas in
the developed or developing countries, as a result of that effect the
countries are no longer depend only on the big enterprises to achieve
progress and having economic growth. The tendency towards the
small and medium sized enterprises sector was an important decision
and solution to face the crucial challenges imposed by the
globalization and environmental changes.
SME are now a days the key pillar and the backbone of countries
economy, this sector has proven its ability to face the major
challenges, they became indispensable in all economies. Besides, they
are leading and driving the force of business, growth, innovation and
competitiveness. In fact, the statistics refer to stunned information
belong to SMEs efficiency in term of job creation and reducing the
average of unemployment, achieving growth, bringing direct foreign
investment and participate broadly in the GDP, studies estimate that
90% of world enterprises are SMEs ones and they are separated
approximately over all the fields. According to the Algerian ministry
of industry and investment promotion, the estimated number of SMEs
is 747 934 in the first semester of 2013, most of them are familial and
small and very small ones, these statistics show that 90% of Algerian
enterprises are SMEs ones, the statistics has proven also that the
majority of those enterprises do not live more than 5 years and that is
mainly due to the lack of good management strategies and policies.
Furthermore, they do not have enough funding sources. In front of all
these obstacles and inhibitors that slow down the development process
of SMEs sector, Algeria finds itself standing against a big and huge
th
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challenges which is to exceed in a good manner this crucial and
difficult situation.
Algeria has adopted the concept of corporate governance as
important solution to enhance and develop the sector of SMEs in
different aspects through underpinning and launching the code of
corporate governance for SMEs in 2009.
1.1. Problematic
Although the intensive efforts given by the Algerian
authorities to establish an encouraging environment for SMEs to
adopt corporate governance practices so as to improve their
capacities and to reach competiveness, Algerian SMEs still struggle to
have the good approach to practice corporate governance policies
and enable it in a way to maximize their main objectives and
strategies. In this paper we are dealing with corporate governance in
Algerian SMEs, in which we will try to get answer for our main
question:
What are the level of corporate governance practices in Algerian
small and medium sized enterprises?
To facilitate our research and to give more details about our study,
we may ask the following question:
-what do we mean by corporate governance and what are their
principles?
-how are SMEs defined in the Algerian economy and what is their
importance?
1.2.Important of the study: the importance of this study comes out
from the subject it tackles with, the research concerns on showing
some sides which would boost the role of corporate governance in
small and medium sized enterprise, the research also concerns on
showing the fact of corporate governance on the Algerian SMEs.
1.3.Objective of the study: this research aims at the following aspects:
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-Recognizing the positive perceptions of corporate governance in
SMEs.
-Discovering the degree of engagement of corporate governance in
small and medium sized sector.
-Setting a general framework of corporate governance system in the
Algerian SMEs.
2.Small and medium size enterprise:
2.1. Definition of small and medium sized enterprises:
Small and medium-size enterprises (SMEs) are acknowledged
globally for their unique contribution to economic development and
creating employment opportunities. Both developed and developing
countries realize that SMEs have become one of the key instruments to
use to face economic and social problems and to achieve development
objectives. Therefore, unsurprisingly, political strategists have
frequently viewed SMEs as the “seeds” of economic revival.
Just like Corporate Governance, the term SMEs does not lend
itself to one universally acceptable formal definition. SMEs have been
identified differently by various individuals and organizations, such
that an enterprise that is considered small and medium in one country
is viewed differently in another country. Even within a country, the
definition changes over time. Some common indicators employed in
the various definitions include total assets, size of the labour force
employed, and annual turnover and capital investments. In addition,
no single definition of SMEs exists among officials of multilateral
development institutions because each thinks within the context of the
official definition of his own institution (B bouazza 2015. P.03) .
According to the Algerian ministry of commerce, Small and
Medium Enterprises is defined regardless of its legal status in term of
providing either good or service or even both, by setting some
characteristics which are:

Not more than 250 employees;
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Annual turnover does not exceed 02 billion dinars or
whose annual balance sheet total does not exceed 500 million
dinars;

It should match with the criteria of independence.
2.2 The Characteristics and Features of Small and Medium
Enterprises:
Among the characteristics of small and medium enterprises
that have made them able to play an important contribution toward
the economic and social development as well as contribute to reduce
the rate of unemployment, the following characteristics are presented
( Y alia. 2014. P.167):
 Enhancing the initiative spirit of individual and group by
initiating economic activities for goods or service that didn’t
exist before, as well as the revival of economic activities have
been abandoned such as the traditional industries.
 Reintegration of demobilized employees from their positions due
to the bankruptcy of some public institutions or the employment
reduction in some organizations as a result of restructuring and
privatization, which supports the possibility of compensation
some of the lost activities.
 Generating new jobs’ offers both directly via enterprises
establishers and indirectly through recruiting of other jobless
individual within enterprises, which can lead to a rapid
response to social demands in the employment field, as these
enterprises seek to provide work positions intended for
individuals who do not meet the needs of large organizations,
These enterprises pay les wages than the large organizations
do, as the average qualifications inferior to those obtained by
employees working for large organizations. Small and medium
enterprises can establish an effective tool for activities
resettlement in remote areas, leading them to be an effective
711
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tool for a significant enhancement of local wealth and a mean
of domestic regions merging and integration.
3. Corporate governance:
3.1. definition of corporate governance:
Corporate governance has evolved out of the need to protect
those who provide external Finance to the corporation from those who
have control over the firm. This clash of interest Between the mangers
of the firm and the owners is usually referred to as the agency
problem. The attempt to mitigate the effect of this clash has been the
driving force behind the evolution of corporate governance.
The term “Corporate governance” does not easily lend itself to
one universal definition. Different writers have defined it differently
from different perspectives.
It was defined as: “a system of law and sound approaches by
which corporations are directed and controlled focusing on the
internal and external corporate structures with the intention of
monitoring the actions of management and directors and thereby,
mitigating agency risks which may stem from the misdeeds of
corporate officers” (Sifuna, Anazett. 2012. P. 04).
Gerrard Chareaux one of the pioneers in the field of corporate
governance has defined it as: “The mechanisms which intend to
determine the authorities and have an impact on the directors
decisions, in other word govern their leadership toward the corporate
and set the scope of their authorities” ( Mimouni. 2012. P. 15). Others
writers have given definitions to the corporate governance as follows:
The process carried out by the board of directors, and its related
committees, On behalf of and for the benefit of the company's
Shareholders and the other Stakeholders, to provide direction,
authority, and oversights to management, “It means how to make the
balance between the board members and their benefits and the
benefits of the shareholders and the other stakeholders” ( Youcef.
2007. P. 07).
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It is clear from afore mentioned definitions that corporate
governance is concerned with The processes, systems, practices,
procedures, rules and regulations that govern
Institutions, the manner in which these rules and regulations are
applied and followed, the Relationships that these rules and
regulations determine or create, the nature and the Effects of those
Relationship.
3.2. Why corporate governance is important?
Corporate governance occupies a big importance in the view
of the modern enterprises that is because it tackles a lot of tough
troubles have a relation with management and ownership; it has also
a huge correlation in determining the developing strategy of the firm.
It is also considered by investors as a criterion to base upon it in the
firms that do good governance. However, it was noticed that the firms
that practise corporate governance has high shares more than those
who do not practise corporate governance.
In addition to what we have cited, corporate governance has
too importance in defining the following issues ( Hamadi. 2012. P.
25):
 Fighting against the managerial and financial corruption
inside the enterprises and do not let its existence and its return
again;
 Ensuring the integrity, neutrality and uprightness for all the
workers in the enterprises, starting from the board of directors
arriving at the lowest level of the corporate workers;
 Determining the maximum benefit from the internal methods
of control;
 Providing the enough level of disclosure and transparency;
 Guarantee a big level of efficiency for the external auditors,
also make sure that they are on high degree of independency
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and they are not under any kind of pressure from the board of
directors or from the executive directors.
4. Corporate governance of the small and medium size enterprises in
Algeria:
In the purpose of increasing the economic integration with the
international society Algeria has provided intensive efforts towards
the building of an institutional framework of corporate governance,
thereby in the term of achieving that Algeria worked hard on
enhancing its business environmental and has opened its economy for
the foreign investment.
4.1.The framework of corporate governance in Algeria:
On July 2009, a work team made of CARE club (circle of
action and reflection on the company) and FCE (forum of enterprises
chiefs) with the collaboration of public authorities in the name of
ministry of small and medium size enterprises and crafts, they agreed
to release a code of corporate governance for the Algeria companies
mainly the small and medium size ones. This code is the first edition
for such kind of initiatives targeting to improve and master the
managerial system for the Algerian companies. However, this code is
like the others ones in different countries of the world but has the
characteristic of the Algerian companies from different sides and
perspectives.
It is considered as a basic document for the Algerian companies,
public and private ones, who want to improve their performance and
competitiveness on the local and foreign market, explained its
founders, led by the forum of enterprises chiefs. The code is based on
the achieving f the following principles ( A SMEs Ministry. 2009. P.
27):
-Transparency: it means that the rights and obligations also the
prerogative and resulting responsibilities must be clear for all.
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- Equity: it means that the distribution of rights and obligations
between the stakeholders also the privileges and engagements related
with it have to be done fairly.
- Responsibility: it means that everybody responsibility is determined
by a clear objectives and not with divided objectives.
- Accountability: that means every actor person in the company is
responsible toward the other person in term of practicing through the
given responsibilities.
5.Methodology of the study:
5.1.Means of collecting data:
We have used the interview method to gather the suitable data
and information about corporate governance practices. Besides, there
are also other means like:
-Direct observation.
-The empirical visit to several directions and services of the
enterprise.
-Analysis of the content depending on the publications released by the
enterprise.
5.2.Parties concerned of the interviews: the following table defines
the persons to whom the questions of the interview were addressed.
TABLE01: persons inside the enterprise concerned of the interview.
Directions and departments
Persons interviewed
Directorate general
General director
Administration department
Employees department chief
Accounting
and
finance Enterprise accountant
department
secretariat
The secretary general
Source: prepared by the student.
5.3.The process of interviewing: the following table shows the way by
which the interview has done through the time of interview and the
number of cessions.
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Table02: timetable of the process of the interview.
People concerned of Number of Time of the interview
the interview
cessions
General director
2
30-50 minute
The accountant
1
20 minute
Employees department 4
30-60 minute
chief
The secretary general 2
15-40 minute
Source: prepared by the student.
5.4.Axes of the interview:
The questions of the interview focused on three main aspects
of corporate governance perspectives:
-The culture of corporate governance.
-The internal system of corporate governance.
-Implementation of corporate governance mechanisms.
Table 03: the questions and answers of the interview.
Number
01

Questions
-Do the enterprise
apply the concept of
corporate governance?

Answers
The enterprise is working
hard to practice and enable
the corporate governance
concept, thus would reduce
from giving opportunities
related
to
corrupt
behaviors
which
will
impact on reaching the
setting objectives.

02

-Is
there
any
organizational
chart
between
different
administrative levels in
the
enterprises
clarifying the limits of
authority
and
responsibility?

The enterprise depends on
its internal system on a
chart by which it clarifies
the responsibilities and
limitations
of
the
dependable administrative
levels, and that allows an
easier control resulting in
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an accountability of it.

711

03

-Under which basis the The enterprise depends on
organizational chart is the board of director
set?
instructions through the
periodical
publications
realized by the enterprise
itself in order to inform the
employers
and
administrators of the last
development in terms of the
systems and laws inside the
enterprise, so as to keep
everybody on knowledge of
their rights and duties.

04

-How the audit process
is done within the
enterprises and who
carry it out?

The internal audit id done
by the accountant of the
enterprise who protects the
enterprise capital and
realizes the administration
objectives,
as
the
accountant prepares the
budgets, reviews the bills
and makes sure on how
extent is identic between
what has been intended to
do and what has been done
in fact so as to discover
and ban counterfeit and
cheating, and this would
increase the ability of the
accountability
of
the
administration and the
enterprise overall, that
means the augmentation of
the
credibility
and
enhancing the employers
behaviors, hence reducing
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the
danger
of
administrative
financial corruption.

the
and

05

-What are the basic The board of director is
functions of director's considered among the
board?
regulatory bodies within
the enterprise as it controls
and
oversees
the
administration,
and
engages the time it does it
functions to protect the
laws and regulations, the
board of director plays
also an crucial role in
choosing and changing the
executives directors.

06

-Is it possible to say Each administration and
that
all
the department specializations
administration
are determined and clear,
specializations are set also it announced to the
to be declared for the employees attached to
employees?
these departments and this
is what has agreed the
executive directors during
the phase of collecting
information, and this will
for sure allow them to
recognize their rights so as
to require it in case of not
fulfilling it, and their
duties, subsequently doing
it as it is programmed.
-At what extent does the The enterprise engages in
enterprise engage in different legislatives and
terms of laws and laws regarding the quality
legislations
and the business of the
regulations?
enterprise.

07
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08

-On which basis the There is a clear salary
process of granting schedule
within
the
remunerations is done? enterprise,
it
is
characterized by the equity,
objectivity and neutrality
also the disclosure of the
remunerations
of
the
employees
and
administrators, and this
process is up to the general
director.

09

-How the process of The nomination process is
nomination is run and realized
through
the
who is the responsible announcement
of
the
of doing it?
required function to be held
then inviting the qualifies
ones to introduce the
requests and compare the
competences and talents of
the
candidates,
the
responsible
for
this
operation is the chief
director who have the right
of
nomination
and
dismissing.

Source: prepared by the student.
5.5.Analysis:
To evaluate the corporate level in the mentioned enterprises
we have made an interview the managerial staff and employees so as
to reach to a valued judgment, the analysis of the result are as the
following:
 01-we have found that the enterprise relies on its internal
system on a chart which clarifies the responsibilities and the
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administrative levels limits, hence that would facilitate the
control and accountability.
02-the enterprise depends on board of director instructions
through the periodical publications which the enterprise does it
to inform the employees and administrators of the last
development concerning the regulations inside the enterprise,
so as to keep everybody in touch of their duties and rights.
03-the enterprise is working hard to apply the corporate
governance concept which will reduce the corruptive behaviors
that may affect the reaching of the underlined objectives.
04-we have reached to a result that the board of director is
considered among the regulative bodies inside the enterprise as
it controls the administration and oversees and it plays an
important role in choosing and changing the executive
directors.
05-we concluded that the internal audit of the enterprise is done
by the enterprise accountant.
06- about the question of nomination process, the aim of this
question is to know whether there is a nomination committee or
not in the enterprise, we have concluded that the nomination
process is realized through the announcement of the request
job.
07-About the question of remuneration process, we have
concluded that there is a salary schedule inside the enterprise
which is clean and equitable.
08-the enterprise engages in implementing the laws and
regulations related to the enterprise activity.
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6.Conclusion
The implementation of corporate governance in Algerian
SMEs an available issue, the efforts providing over this good
initiation is still in the beginning and the chance of success is so big,
but this success would not to be achieved just for launching
legislation's and regulations, the efforts have to be doubled through
the cooperation with international and regional organizations. In this
regard, the focus should not be only on the big enterprises and
neglecting the SMEs ones which need to be rehabilitated to be
reintegrated in worldwide economy specified by the tough
competition, especially alongside the cool down of corporate
governance pace and enabling its mechanisms.
And throughout our study in the mentioned enterprise, we have
reached to the following result:
 The small and medium sized enterprise sector in Algeria is still
weak and it need a huge effort to develop it.
 There are imperfections regarding the corporate governance
reflecting the weakness of the enterprise structure.
 The shortage of awareness for several enterprises of the
importance of corporate governance.

There is not a defined will in term of corporate governance in
Algerian SMEs in general.
 The weakness of the legislative and fiscal system which hamper
the good practice of corporate governance in SMEs.
6.1.Recommendation
 The consolidation of transparency and disclosure of
information for the ones who request it on time, so as to boost
its credibility.
 The organization of periodical meetings to discuss the
problems and raises the concerns of all stakeholders in front of
the leaderships.
711
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 Developing the financial and accounting aspect of the Algerian
SMEs according to international financial and accounting
standards.
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