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 الكلمة االفتتاحية للمجلة

 

 دولية علمية مجلةوهي  أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية  ًخشرف السيد مدًر مجلة      

معهد العلوم الاقحصادًة والحجارية وعلوم الخسيير والعلوم  عً ثصدر سداسية محكمة

 ميدان في والدراسات ألابحاث بيشر تهحم و ،)الجزائر(،باملركز الجامعي أفلو املحاسبة واملالية

 . الخسيير وعلوم الحجارية والعلوم الاقحصادًة العلوم

 علمية لجىة طرف مً ثقييمها عملية ومحابعة البحوث اسحالم على الححرير هيئة جشرف     

 .العالم جامعات مخحلف مً املجلة ثخصص ميدان في مخحصين خبراء مً مكوهة

 والعلوم الاقحصادًة العلوم ميدان في والباحثين لألكادًميين اليشر خدمات املجلة ثقدم        

 ثقدم لليشر، املقدمة ألاعمال ثحكيم في واملحمثلةواملحاسبة واملالية   الخسيير وعلوم الحجارية

 .امليشورة البحوث ألصحاب مجاهية إلكتروهية وسخة

 اليشر خدمة ثوفير هو أراء للدراسات الاقحصادًة وإلادارية  ملجلة ألاساس ي الهدف        

 املعرفة في الراغبين كل مع موقعها على امليشورة ألابحاث مشاركةو  وألاكادًميين، للباحثين

 وجعمل السري  للححكيم بحوثهم ثخضع التي العالية الجودة ذات البحوث املجلة سياسة وثدعم

 .إلكترووي موقع خالل مً مجاها ثوفيرها على

journal-araa@cu-aflou.dz 
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 اجمللة يف النشر قواعد      

 

 ت للخقىيم والخحكيم حسب ألاصىل العلميت املختعت
ّ
 .جخضع التحىث املقّدمت إلى املجل

 قتل التحىث باللغت العربيت وإلاهجليزيت والفروسيت
ُ
 .ج

 ّشروط التحث العلمي مً حيثيكىن التحث املقّد 
ً
إلاحاطت والاسخقصاء وإلاضافت املعرفيت  ألاصالت ّو م للمجلت مسخىفيا

 للقىاعد اللغىّيت
ً
 .واملىهجيت والخىثيق وسالمت اللغت ودقت الخعتير وعلى التاحث مراعاة أسلىب التحث بحيث يكىن مىافقا

  مقاا  صافحت  02أن ال يخجااو  التحاث(A4 )باسااخخدام محارل الاىع العرةاي (office word 2007)          وبخا  Sakkal Majalla  41بحجام  

، G2.4 ، يساال D2.4، يمااينB:2.4 ، سافل H:2.4 باليسااتت لقلقاام عاا  عار( الااىع( وباتاعااد الخالياات بالسايخم ر  علااىّ  13باليساتت للااىع وبحجام 

 .40بحجم  Times New Romain الىع الفروس ي يكىن بخ  .1.3 (Pied de page) .، أسفل الصفحت:(En-tête)4.3 أعلى الصفحت

  أسطر. 8ع  حدود يرفق التحث بملخع باللغخين العربيت وإلاهجليزيت 

  بخصييفيش رط ع  عىىان التحث والكلماث الدالت أن جكىن باللغخين العربيت وإلاهجليزيت، مرفقا (Journal 

of Economic Literature (JEL) Classification( الصادل عً الجمعيت ألامريكيت لالقخصاد ،)American 

Economic AssociationAEA)   

(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

 بذلك ويخعهد التاحثيكىن التحث قد ستق وشره على أ  هحى كان أو جم إلساله لليشر ع  مجلت أخري  أاّل. 

 يل زم التاحث اعدم إلسال بحثه ت  جهت أخري لليشر حتى يصله لد املجلت. 

 مين على بحثه وفق الخقالير املرسلت إليه، ومىافاة املجلت بيسخت مع
ّ
ّدلت يل زم التاحث بإجراء حعديالث املحك

 .يىما 41ع  مدة ال جخجاو  

 ال يجى  للتاحث أن يطلب عدم وشر بحثه اعد إلساله للخحكيم إال تستاب جقخىع بها هيئت الخحرير. 

  تي
ّ
يرفق التحث بمعلىماث جخع التاحث، جخضمً اسمه ودلجخه العلمّيت، وجخصصه، ووظيفخه والجهت ال

 .يعمل بها، لقم هاجفه وبريده إلالك رووي

  ت نهائّيت، وجحخفظ الهيئت بحقها ع  عدم إبداء مبّرلاث قرالاث
ّ
هيئت الخحرير اشأن التحىث املقّدمت إلى املجل

 .لقرالاتها

 ( يخم جرجيب وجصييف املراجع باالعخماد على اسلىبAPA) American Psychological Association  كما ،

ّهى مىضح ع  الراب  

http://support.office.com/fr-fr/article/APA-MLA-Chicago-%E2%80%93-Mise-en-forme-automatique-de-

bibliographies-405c207c-7070-42fa-91e7-eaf064b14dbb 

 بريد املجلت حصرا عبر حاث يرسل الت 

aflou.dz-araa@cu-journal  
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 الهيئة املستخدمة الاسم واللقب

 حامعت الغرق الاوصط الاردن أ.د خالد حمال عتيوي الجعاراث

  حامعت البصرة العراق أ.د عاكر عبد موس ى

 حامعت السعيم اصطىبول  أ.د عاش ي عبد اللادر

ا الاكادًميت الدوليت للبحث أ.د بوهراوة الضعيد  الاصالمي واملالي ماليًز

 حامعت دار العلوم الاردن أ.د غالب محمد محمد البضتىجي

 حامعت ماوغيضتر بريطاهيا أ.داحمد حضيني

 حامعت عين عمط اللاهرة  أ.د مروة زكي 

  حامعت محمد خيضر بضكرة  أ.د رابح خووي

  حامعت د ًحي فارش املدًت  أ.د على صماي

 عت د ًحي فارش املدًتحام  أ.د موس ى صعداوي 

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  أ.د اللياش عاهد

 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  أ.د عجيلت محمد
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 حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت أ.د بلعور صليمان

 ـــــــــــــــــــــــــــتحـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًـ  أ.د بوعبدلي احالم

 املركس الجامعي بافلو د.بن ًوصف خلف هللا

 الغلفبحامعت حضيبت بن بوعلي   د. كورين حاج كويدر

 حامعت أم البواقي د.زبير عياظ
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 حضيبت بن بوعلي بالغلفحامعت  د.عبو عمر 
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  حامعت ابن خلدون جيارث  د. صاجي فاطيمت

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  د. دفرور عبد املىعم

 حامعت الغهيد حمت لخضر وادي صوف  د. محمد مضعودي

  حامعت طاهري محمد بغار د. مبارك بن زاًر

 حامعت زيان عاعور الجلفت  كويدر د. معاظ 

  حامعت محمد بوضياف املضيلت  د.كمال زيتووي

  حـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًــــــــــــــــــــــــــــت  د.عبد املجيد جيماوي 

 ـــتحـــــــــــــــــامعـــــــــــــــت غرداًـــــــــــــــــــــــــ  د. رواوي بوحفص

 حامعت العربي بن امهيدي ام البواقي  د. عضول محمد 

  30حامعت الجسائر   د.البارود ام الخير

  30حامعت كضىطيىت   د. لفاًدة عبد هللا 
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 12/24/0202 :النشرتاريخ                      ؛13/22/0202 :ولالقبتاريخ                     ؛11/20/0202 االستالم:تاريخ 

                                                           
 shawky0007@gmail.comيميل: المؤلف المرسل: اإل *

ػا في جؼىز الصىاغت  :ملخص تهدف هاجه الدزاطت الى دزاطت جؼىز حجم اإلاصسفُت الاطالمُت في مصس والتى شهدث جؼىزا وهمىا طَس

ػت الاطالمُ س دزاطت جدلُلُت إلاػدالث همى  ت ،اإلاصسفُت باالغخماد غلى مصادز الخمىٍل الاطالمي وفم مبادا الشَس وطُػسض الخلٍس

طىىاث في طىء اللىابم  01مصسف أبى ظبي ؤلاطالمي( خالٌ أخس  –بىً البرهت  –اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل )بىً فُصل ؤلاطالمي 

خللُدًت اإلاسخص لها بخلدًم اإلاالُت اإلايشىزة واإلاػخمدة مً اإلاداطبحن اللاهىهحن، باإلطافت لػسض غدد الفسوع ؤلاطالمُت للبىىن ال

ػت ؤلاطالمُت دون الخػسض لدجم اغمالها وذلً لػدم وشس كىابمها اإلاالُت بشيل مىفصل غً  الخدماث اإلاصسفُت اإلاخىافلت مؼ الشَس

 .البىىن الخللُدًت الخابػت

غلى بػع اإلاصازف في حمهىزٍت  ومً خالٌ الىخابج اإلاخىصل اليها ان اإلاالُت اإلاصسفُت الاطالمُت شهدث جؼىزا مً خالٌ  الدزاطت

ٌ  حجم جؼىز مصس الػسبُت  ت ؤلاطالمُت اإلاصازف أصى ت جؼىز  ؤلاطالمُت باإلاصازف والالتزاماث الىداةؼ حجم جؼىز  .اإلاصٍس  حجم اإلاصٍس

الث ت ؤلاطالمُت باإلاصازف الخمٍى ت ؤلاطالمُت اإلاصازف ماٌ زأض حجم جؼىز  .اإلاصٍس  .اإلاصٍس

 زاض ماٌ.؛  التزاماث؛  وداةؼ؛  جمىٍل؛  مُتمصسفُت اطال الكلماث املفتاح : 

 G20؛  JEL : G21تصنيف 

Abstract: This study aims to study the evolution of the size of Islamic banking in Egypt, which has 
witnessed rapid development and growth in the development of the banking industry by relying on 
Islamic financing sources in accordance with the principles of Islamic Sharia, and the report will 
present an analytical study of the growth rates of Islamic banks in full (Faisal Islamic Bank - Al 
Baraka Bank - Abu Dhabi Bank Al Islamic) during the last 10 years in the light of the published 
financial statements approved by legal accountants, in addition to showing the number of Islamic 
branches of conventional banks licensed to provide banking services that are compatible with 
Islamic law without exposure to the size of their business and that Publishing its financial 
statements separately from the traditional subsidiary banks. 
Through the results obtained, the Islamic banking finance witnessed an evolution through the study 
of some banks in the Arab Republic of Egypt, the development of the size of the assets of Egyptian 
Islamic banks. The evolution of the volume of deposits and liabilities in Egyptian Islamic banks 
The evolution of the volume of funds in Egyptian Islamic banks. The evolution of the capital of 
Egyptian Islamic banks. 
Key words: Islamic banking, finance, deposits, liabilities, capital 
Jel Classification Codes : G20 ; G21 
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I-  : جمهيد  

وذلً لخلدًم هظسة  0107ختي  0101صىاغت اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس خالٌ الفترة مً  تهدف الدزاطت إلى غسض واكؼ      
الػالم غلي ًد الدهخىز طالمُت غلى مظخىي واكػُت لخؼىز الصىاغت في واخدة مً أٌو الدٌو التي هادث بخؼبُم اإلاصسفُت ؤلا 

س دزاطت جدلُلُت إلاػدالث همى اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل )بىً 0741أخمد الىجاز زخمت هللا غلُت مىر غام  ، وطُػسض الخلٍس
اإلاػخمدة طىىاث في طىء اللىابم اإلاالُت اإلايشىزة و  01مصسف أبى ظبي ؤلاطالمي( خالٌ أخس  –بىً البرهت  –فُصل ؤلاطالمي 

مً اإلاداطبحن اللاهىهحن، باإلطافت لػسض غدد الفسوع ؤلاطالمُت للبىىن الخللُدًت اإلاسخص لها بخلدًم الخدماث اإلاصسفُت 
ػت ؤلاطالمُت دون الخػسض لدجم اغمالها وذلً لػدم وشس كىابمها اإلاالُت بشيل مىفصل غً البىىن  اإلاخىافلت مؼ الشَس

ي جيىن البُاهاث اإلاػسوطت مؼابلت للىاكؼ الخؼبُلي وليي ٌظهل للباخثحن واإلاهىحن واإلاهخمحن الخللُدًت الخابػت لها وذلً ولي
س في إحساء الدزاطاث ألاوادًمُت وألابدار اإلاهىُت، مؼ إللاء الظىء غلى حجم اإلاصازف ؤلاطالمُت ملازهت  الاغخماد غلي الخلٍس

ت الصادزة غً البىً اإلاسهصي اإلاصسي بالبىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي في طىء الخلاز    8  الاحيمً خالٌ ٍس الشهٍس

الاشكاليت املطزوخت : ماهي الاشتراجيجيت املتخذة في مصز من اجل انجاح املصزفيت الاشالميت في جمهوريت مصز 
 العزبيت ؟

 : والالجابت على الاشكاليت املطزوخت جم جقصيم البدث الى العناصز الاجيت 

ت.جؼىز حجم أصٌى  -  اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت. -  جؼىز حجم الىداةؼ والالتزاماث باإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت. - الث باإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس  جؼىز حجم الخمٍى

ت. -  جؼىز حجم زأض ماٌ اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت. -  جؼىز حجم زبدُت اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت.جؼىز حجم خلىق اإلالىُت باإلاصازف ؤلاطالمُ -  ت اإلاصٍس

ت. -  جؼىز حجم الاخخُاػُاث وألازباح اإلادخجصة باإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت )مػُاز هفاًت زأض اإلااٌ والسافػت اإلاالُت(. -  مؤشساث الظالمت اإلاالُت للمصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

 حجم الفسوع ؤلاطالمُت بالظىق اإلاصسفي اإلاصسي. -

 ؼاع اإلاصسفي اإلاصسي.اإلاىخجاث والخدماث باإلاصازف ؤلاطالمُت في الل -

 أهم مػىكاث جؼبُم اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس. -

 هظسة مظخلبلُت لدجم صىاغت اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس. -
 :جطور حجم أصول املصارف إلاشالميت املصزيت .0

مً % 2بىً البرهت(  - فُصل ؤلاطالمي بىً -جمثل أصٌى اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل )مصسف أبى ظبي ؤلاطالمي 
إحمالي كُمت أصٌى البىىن الػاملت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بػد اطدبػاد الفسوع ؤلاطالمُت للبىىن الخللُدًت، خُث ًلدز 

% 02.2بمػدٌ همى كدزة  0107ملُاز حىُت مصسي بنهاًت غام  013إحمالي أصٌى اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل باللؼاع اإلاصسفي 
ملُاز حىُت مصسي  051 % باإلالازهت01.6خىالي  0106للػام  الىمى وكد بلغ مػدٌ ، 0106لػام ملُاز حىُت مصسي ل 013باإلالازهت 

ملازهت بمػدٌ همى  0107% للػام 5.3وبالىظس إلاػدٌ همى أصٌى البىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي  .0105بنهاًت 
 .0106% للػام 00.0
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 الاشالميت املصزيت ًوضح جطور حجم اصول املصارف  20الشكل رقم 

 

  

 20ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

دبحن ان مػدٌ همى أصٌى اإلاصازف ؤلاطالمُت لألغىام  أفظل مً مػدٌ همى أصٌى البىىن الخللُدًت باللؼاع  0106و 0107ٍو
 اإلاصازف 

ً
 مً مػدٌ همى إحمالي أصٌى اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي باليامل مخظمىا

ً
اإلاصسفي اإلاصسي باليامل. وهى أفظل أًظا

 .0106% للػام 00.7ملازهت بمػدٌ همى  0107% للػام 5,6ؤلاطالمُت 

 ًوضح معدل نمو اصول املصزفيت الاشالميت في مصز  20الشكل رقم 

 

 20ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي االعتماد على  جقزيزاملصدر: من اعداد الباخث ب

خالخظ بيظبت  0106غً مػدٌ همىها بالػام الظابم  0107أصٌى اإلاصسفُت ؤلاطالمُت للػام  مػدٌ همى  اهخفاض ٍو
ى أصٌى اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي . وهرا الاهخفاض شمل اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي باليامل خُث اهخفع مػدٌ هم%4.2طالبت 

 كدزها 
ً
سحؼ ذلً الاهخفاض للظسوف الػاإلاُت التي أزسث في 3.15باليامل بيظبت طالبت اًظا  ما، ٍو

ً
% وهي وظبت مخلازبت هىغا

ت.هما ان هىان مػدٌ همى اطخثىاةي خالٌ الػام  بلغ مػدٌ الىمى 17.3بيظبت  0104الاكخصاد الػالمي ومنها الخسوب الخجاٍز % ٍو
 0107% بنهاًت 02.2ختى وصل إلى  0100% غام 00.17%خُث بلغ مػدٌ همى ألاصٌى 03.3التراهمي خالٌ اخس غشس طىىاث 

ادة مػدٌ الىمى التراهمي الازجفاع باألغىام   % غلى الخىالي. 17.3% و05.23خُث بلغا  0104و 0103ووكد دغم ٍش

صٌى اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي ًدبحن أنها في خالت همى مظخمس وبالىظس إلى وظبت أصٌى اإلاصازف ؤلاطالمُت إلى إحمالي أ
 خُث جمثل 1.5بمخىطؽ 

ً
ا لُىن حىُت إحمالي أصٌى اللؼاع اإلاصسفي(، وازجفػذ لخصل إلى  2.6) 0105% للػام 1.3% طىٍى جٍس

لُىن حىُت إحمالي أصٌى اللؼاع اإلاصسفي( وشادث بيظبت جصل إلى  3.2) 0106% بنهاًت 1.5 لُىن  3.6) 0107% بنهاًت 2جٍس جٍس
 .حىُت إحمالي أصٌى اللؼاع اإلاصسفي(.
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 :جطور حجم الودائع والالتزاماث باملصارف إلاشالميت املصزيت 0

% مً إحمالي وداةؼ البىىن باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي والتي بلغذ 3جمثل الىداةؼ ؤلاطالمُت للمصازف ؤلاطالمُت باليامل خىالي 

لُىن حىُت مصسي بنهاًت 2.00 ادة كدزها خىالي  010.3. خُث ًبلغ إحمالي الىداةؼ ؤلاطالمُت 0107 جٍس  06ملُاز حىُت مصسي بٍص

% 07.3، وبمػدٌ همى 0106ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  051.2%، باإلالازهت 04.2وبمػدٌ همى  0106ملُاز حىُت مصسي غً غام 

 .0104ملُاز حىُت مصسي للػام  005.2اإلالازهت % ب01.7، وبمػدٌ همى  0105ملُاز حىُت مصسي للػام  023.0باإلالازهت 

 ًوضح حج الودائع باملصارف الاشالميت 20الشكل رقم 

 

 

 

 

 20ص بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

% 01.4، ملازهت 0106% بنهاًت 02.3ملازهت  0107% بنهاًت 01.6مدفظت الىداةؼ بالبىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي ًبلغ وباليظبت إلاػدٌ همى 

لُىن حىُت، و 2.10خُث جلدز وداةؼ البىىن الخللُدًت  0105بنهاًت  لُىن حىُت، و 1.40جٍس لُىن حىُت، و 1.05جٍس لُىن حىُت لألغىام  0.40جٍس ، 0107جٍس

 غلى الخىالي. 0104، و0105، و0106و

دبحن أن مػدالث همى وداةؼ اإلاصازف ؤلاطالمُت جفىق هظحرتها بالبىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بخالف الػام  ، خُث جفىق مػدٌ همى 0105ٍو

% 00.12امل باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي باليامل الىداةؼ باللؼاع اإلاصسفي غً مػدٌ همى وداةؼ اإلاصازف ؤلاطالمُت. هما ًبلغ مػدٌ همى الىداةؼ بالي

 .0105% بنهاًت 01.1، و0106% بنهاًت 02.5، و0107بنهاًت الػام 

بلغ مػدٌ الىمى اإلاسهب للىداةؼ ؤلاطالمُت  ادة في مػدٌ همى غام 02.6ٍو خُث بلغ  0104% خالٌ أخس غشس طىىاث وكد دغم ذلً الازجفاع وحىد ٍش

، 0106% بنهاًت غام 71ملازهت بيظبت  0107% بنهاًت الػام 72داةؼ إلحمالي الالتزاماث باإلاصازف ؤلاطالمُت لخصل إلى%، وكد ازجفػذ وظبت الى 12.05

ت واإلاؤحلت، والازصدة اإلاظخدلت للبىىن، والالتز  بُت الجاٍز  اماث الاخسي وهى ما ًظهس اهخفاض كُمت الالتزاماث ألاخسي اإلاخمثلت في الالتزاماث الظٍس
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 ًوضح نمو الودائع باملصارف الاشالميت 20الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20ص بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

ت باليامل  %، 02.16، وبمػدٌ همى 0107ًت الػام ملُاز حىُت بنها 001.3خُث جلدز كُمت الالتزاماث باإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ملُاز حىُت  034خىالي  0105%، وجلدز الالتزاماث بنهاًت 01وبمػدٌ همى  0106ملُاز حىُت مصسي بنهاًت الػام  065.0وجبلغ 

 .0104ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  016.5% ملازهت 00.3مصسي بمػدٌ همى 

 ميت ًوضح اجمالي التزاماث املصارف الاشال  20الشكل رقم 

 

 22ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

 جطور حجم التمويل باملصارف إلاشالميت املصزيت..0

حمالي مدفظت % مً إ1ملُاز حىُت مصسي وجمثل  35.3بلغ إحمالي مدفظت الخمىٍل ؤلاطالمي باإلاصازف ؤلاطالمُت الثالزت 

ل باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي والتي بلغذ  لُىن حىُت مصسي بنهاًت الػام  0.67اللسوض والخمٍى ، وكد بلغ مػدٌ همى 0107جٍس

ل ؤلاطالمي  ادة كدزها  0107% بنهاًت 06.1مدفظت الخمٍى ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  26.4ملُاز حىُت مصسي باإلالازهت  6.7بٍص

ادة كدزها % 07.5، وبمػدٌ همى 0106  ملُاز حىُت مصسي. 15.2خُث كدزث  0105ملُاز حىُت مصسي ملازهت بالػام  00.0بٍص
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 ًوضح مدفظت التمويل باملصارف الاشالميت املصزيت 20الشكل ًوضح :

 

 

 

 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي كبن -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

لُىن حىُت مصسي وبمػدٌ همى  0.61وجبلغ مدفظت اللسوض بالبىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي  % ملازهت 1.6جٍس

لُىن حىُت مصسي وبمػدٌ همى  0.54والتي كدزث  0106بالػام  لُىن حىُت مصسي للػام  0.21% باإلالازهت 01.63جٍس ، 0105جٍس

دبحن جفىق مػدٌ همى مدفظت الخمىٍل  0.04والتي كدزث  0104% باإلالازهت للػام 00.52همى  وبمػدٌ لُىن حىُت مصسي. ٍو جٍس

%( بنهاًت 1.6% ملازهت بمػدٌ همى مدفظت اللسوض للبىىن الخللُدًت باإلاصسفي اإلاصسي )02%( بيظبت أهبر مً 06.1ؤلاطالمي )

 بنهاًت الػام 4، وبيظبت 0107
ً
با بلغ مػدٌ الىمى اإلاسهب إلادفظت الخمىٍل ؤلاطالمي خالٌ أخس غشس )0106% جلٍس -0101. ٍو

سحؼ ذلً الزجفاع مػدٌ همى مدفظت الخمىٍل ؤلاطالمي بيظبت 05( طىىاث 0107  .0104% للػام 21.12% ٍو

 ًوضح معدل نمو مدفظت التمويالث الاشالميت  20الشكل 

 

 00ص بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

ل باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي باليامل فلد بلغذ  لُىن حىُت مصسي بنهاًت  0.67وباليظبت إلاػدٌ همى مدفظت اللسوض والخمٍى جٍس

ادة كدزها 2.0وبمػدٌ همى  0107 لُىن حىُت مصسي ب 0.60ملُاز حىُت مصسي ملازهت  45% بٍص % 02وبمػدٌ همى  0106نهاًت جٍس
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ادة كدزها  لُىن حىُت مصسي بنهاًت  0.24ملُاز حىُت مصسي ملازهت  130بٍص ادة كدزها 00.3وبمػدٌ همى  0105جٍس  041% بٍص

لُىن حىُت مصسي بنهاًت  0.11ملُاز حىُت مصسي ملازهت   .0104جٍس

، إال 0105% بنهاًت 03.5، ووظبت 0106% بنهاًت 06اإلالازهت ب 0107% بنهاًت 11وكد ازجفػذ وظبت الخمىٍل إلى الىداةؼ لخصل إلى 

%، 26.5%، و23.4انها جمثل وظبت مىخفظت ملازهت بيظبت اللسوض للىداةؼ بالبىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي 

الث واللسوض والخم 0104، و0105، و0106، و0107% لألغىام 26.0%، و23و الث باللؼاع غلى الخىالي، هما ان وظبت الخمٍى ٍى

، 0107% خالٌ ألاغىام ألغىام 25.0% و22.0% و25.5% و22.6اإلاصسفي اإلاصسي باليامل )مخظمىت اإلاصازف ؤلاطالمُت( 

الث ؤلاطالمُت للىداةؼ في لػُىت مً البىىن الخللُدًت التي  0104، و0105، و0106و غلى الخىالي. إال اهه جالخظ أن وظبت الخمٍى

 %.23ش وظبت لها فسوع إطالمُت جخجاو 

 جطور حجم رأس مال املصارف إلاشالميت املصزيت.. 0

وكد بلغ مػدٌ همى زأض ماٌ اإلاصازف  0107ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  4.4بلغ كُمت زأض ماٌ اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل 

ادة كدزها 11.5ؤلاطالمُت  وبمػدٌ همى صفس%  0106ػام ملُاز حىُت مصسي بنهاًت ال 3.12ملُاز حىُت مصسي باإلالازهت  0.3% بٍص

ادة اإلالخىظت في زأض ماٌ اإلاصازف ؤلاطالمُت في 0105% بالػام 00و للُام بىً فُصل ؤلاطالمي وبىً البرهت  0107، وجسحؼ الٍص

 للخػدًالث الجدًدة بلاهىن البىً اإلاسهصي اإلاصسي ألاخحر.
ً
ادة زأطمالهما اإلادفىع وذلً وفلا  بٍص

 ملصارف الاشالميت ًوضح راس مال ا 20الشكل رقم 

 

 200ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

مثل زأض ماٌ اإلاصازف ؤلاطالمُت   034والري ًلدز  0107% مً إحمالي زأض ماٌ اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بنهاًت الػام 2.01ٍو

ملُاز حىُت  030والري ًلدز  0106% مً إحمالي زأض ماٌ اللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بنهاًت الػام 1.1ٍمثل ملُاز حىُت مصسي، و 

مثل  ملُاز حىُت  020والري ًلدز  0105% مً إحمالي زأض ماٌ البىىن باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بنهاًت الػام 1.3مصسي، ٍو

 ُت مصسي. ملُاز حى 002والري ًلدز  0104% بنهاًت الػام 1.7مصسي، و

 ًوضح  راس مال املصارف الاشالميت 22الشكل رقم 
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 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

مصازف ؤلاطالمُت % لل11.5% ملازهت بمػدٌ همى 1.1وكد بلغ مػدٌ همى زأض ماٌ البىىن الػاملت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي 

ادة زأض مالها بيظبت جفىق إحمالي البىىن 0107باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي بنهاًت  . وهى ما ًظهس كدزة اإلاصازف ؤلاطالمُت غلى ٍش

باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي والتزامها بالظىابؽ السكابُت الصادزة مً البىً اإلاسهصي اإلاصسي والري طُدغم بدوزة كدزة زأض ماٌ 

طالمُت غلى امخصا  وجدمل اإلاخاػس اإلادُؼت، وكد بلغ مػدٌ همى زأض ماٌ البىىن باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي اإلاصازف ؤلا 

ت لألغىام 00غلى الخىالي ملازهت صفس% و 0105و 0106% بنهاًت 01,4% و5,17 غلى  0105و 0106% للمصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

 غشس طىىاث.% ألخس 4,40الخىالي. وبلغ مػدٌ الىمى الظىىي اإلاسهب 

 جطور حجم ربديت املصارف إلاشالميت املصزيت.. 0

 ًوضح نمو راس مال في املصارف الاشالميت 02الشكل 

       

 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

ادة كدزها  0107ملُاز حىُت مصسي بنهاًت الػام  2.7زف ؤلاطالمُت باليامل بلغذ زبدُت اإلاصا       ملُىن حىُت مصسي  340بٍص

ملُاز حىُت مصسي  0.6% ملازهت 31وبمػــدٌ همــى 0106ملُاز حىُت مصسي بنهـاًــت  2.1%، ملازهت 01وبمػدٌ همى في صافي السبذ 

خُث واهذ زبدُت  0105%( بنهاًت الػام 01.1طالمُت اهخفع بيظبت ). إال أن مػدٌ همى السبدُت للمصازف ؤلا 0105للػام 
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ملُىن حىُت مصسي، وكد ازجفؼ مػدٌ همى  654مسجلت اهخفاض كدزه  0104ملُاز حىُت مصسي للػام  1.5اإلاصازف ؤلاطالمُت 

ادة هبحرة لُصل إلى   .0103ي بنهاًت الػام ملُاز حىُت مصس  0.0ملازهت  0104% للػام 015,4زبدُت اإلاصازف ؤلاطالمُت بٍص

 ًوضح معدا نمو ربديت املصارف الاشالميت 00الشكل رقم 

 

 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

ملُىن حىُت،  011ملُىن حىُت، و 31صافي خظازة كدزها  0100و 0100و 0101وكد خللذ اإلاصازف ؤلاطالمُت خالٌ ألاغىام 

سحؼ ذلً لخدلُم مصسف ابى ظبي ؤلاطالمي صافي خظازة كدزها  64و ملُىن  340ملُىن حىُت، و 301ملُىن حىُت غلى الخىالي ٍو

غلى الخىالي وملابل صافي زبدُت لبىً فُصل ؤلاطالمي اإلاصسي وبىً  0100، و0100، و0101ملُىن حىُت لألغىام  632حىُت، و

غلى الخىالي وهى ما ادي غلى  0100و 0100و 0101ملُىن حىُت خالٌ ألاغىام  546ملُىن،  100ملُىن، و 241كدزها  البرهت

 جأول زبدُت اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل والىصٌى لخظابس إحمالُت .

 ٌ ، باإلالازهت 0105، و0106و 0107% بنهاًت 0للمصازف ؤلاطالمُت باليامل خىالي  ROA وكد بلغ مخىطؽ مػدٌ الػابد غلى ألاصى

% 0.3، ووظبت 0106و 0107% لألغىام 0.2إلاخىطؽ مػدٌ الػابد غلى ألاصٌى إلحمالي البىىن الػاملت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي 

وهى ما ًظهس هفاءة اإلاصازف ؤلاطالمُت في إدازة اطخخدامها ألصىلها لخدلُم زبدُت. وكد اهخفع مػدٌ الػابد غلى  0105للػام 

فلد  0105، اما باليظبت للػام 0106% بنهاًت 02، ملازهت 0107% بنهاًت 01% لخصل إلى 0بيظبت ػفُفت  ROEُت خلىق اإلالى

% 07.0%، باإلالازهت إلاخىطؽ الػابد غلى خلىق اإلالىُت إلحمالي البىىن الػاملت باللؼاغاث اإلاصسفُت اإلاصسي ROE 01بلغ 

ت غلى جدلُم أزباح إلى ، وهى 0105ً% للػام 00.3ووظبت  0106و 0107لألغىام  ىضر مدي كدزة اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

 مجمىع خلىق اإلاظاهمحن خالٌ ألاغىام اإلاروىزة.

ت.  جؼىز حجم خلىق اإلالىُت باإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

 00.2لى ملُاز حىُت مصسي لخصل إ 1.0%  في خلىق اإلالىُت وبلُمت كدزها 05.53خللذ اإلاصازف ؤلاطالمُت باليامل مػدٌ همى 

ملُاز  02% ملازهت بدىالي 07.1وبمػدٌ همى  0106ملُاز حىُت مصسي بنهاًت غام  06.0ملازهت بـ   0107ملُاز حىُت بنهاًت الػام 

% ملازهت 50، وبمػدٌ همى 0104ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  00% ملازهت بدىالي 04.2، وبمػدٌ همى 0105حىُت مصسي بنهاًت 

 0102و 0103% خالٌ ألاغىام 2.6% و05.1% و01.5% و02، وكد بلغ مػدٌ الىمى 0103ي بنهاًت ملُاز حىُت مصس  5بدىالي 

 % خالٌ أخس غشس طىىاث.00.0وبمػدٌ همى مسهب  0100و 0100و 0101و

 ًوضح خقوق امللكيت باملصارف الاشالميت املصزيت 00الشكل رقم 
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 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -ظبي إلاشالمي )مصزف أبو املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

 جطور حجم الاختياطياث وألارباح املدتجزة باملصارف إلاشالميت . 0

ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  3.0%( ملازهت 1.01، وبمػدٌ همى طالب )0107ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  3باليظبت لالخخُاػُاث بلغذ 

 15، وبمػدٌ همى 0106
ً
با ملُاز حىُت مصسي  1,2% ملازهت 00.2، وبمػدٌ همى 0105ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  1.6ملازهت  % جلٍس

ملُاز حىُت  0.4% ملازهت 01.6، وبمػدٌ همى 0103ملُاز حىُت مصسي بنهاًت 0.5% ملازهت 72.0، وبمػدٌ همى 0104بنهاًت 

 .0102مصسي بنهاًت 

 ًوضح اختياطياث املصارف الاشالميت 00الشكل رقم 

 

 00ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

وبالىظس إلاػدٌ همى كُمت اخخُاػُاث البىىن الخللُدًت باللؼاع اإلاصسفي اإلاصسي ًخالخظ وحىد جباًً في مػدالث الىمى خُث 

، 0106ملُاز حىُت بنهاًت  076% ملازهت 00وبمػدٌ همى  0107ملُاز حىُت للػام  021 بلغذ كُمت اخخُاػُاث البىىن الخللُدًت

، هما 0104ملُاز حىُت بنهاًت  014% ملازهت 11وبمػدٌ همى  0105ملُاز حىُت مصسي بنهاًت،  054% ملازهت 00وبمػدٌ همى 

 وحىد جدباًً في كُمت الاخخُاػُاث للمصازف ؤلاطالمُت خالٌ أخس 
ً
 .0107-0101غشس أغىام  جالخظ أًظا
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 ًوضح الارباح املدتجزة باملصارف الاشالميت  00الشكل رقم 

 

 

 20ص  بنك البركت( - فيصل إلاشالمي بنك -)مصزف أبو ظبي إلاشالمي املصدر: من اعداد الباخث باالعتماد على  جقزيز

 

ملُاز حىُت مصسي  6.0% لخصل إلى 00,6ت همى ملُىن حىُت مصسي وبيظب 641ازجفػذ كُمت ألازباح اإلادخجصة بلُمت كدزها 

وذلً بػد اطدبػاد الخظابس  0105ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  3,2، و0106ملُاز حىُت مصسي بنهاًت  5,1، ملازهت 0107بنهاًت 

 0107اإلاتراهمت إلاصسف أبى ظبي ؤلاطالمي خُث اهخفظذ كُمت الخظابس اإلاسخلت إلاصسف أبى ظبي ؤلاطالمي بيظبت هبحرة غام 

وهى  0105ملُاز حىُت مصسي بنهاًت    0,0وخىالي  0106ملُاز حىُت مصسي بنهاًت الػام  0,1ملُىن حىُت ملازهت  007لخصل إلى 

 .0101ظهس كدزجه غلى جخفُع خظابسه اإلاسخلت ألهثر مً غشس أغىام وبداًت جدلُم صافي زبذ مىر بداًت ما ً

II -  : الطزيقت وألادواث  

 املصزي  املصزفي بالقطاع إلاشالميت املصارف منتجاث.0

ت ؤلاطالمُت اإلاصازف جلدم ػت مؼ اإلاخىافلت اإلاصسفُت والخدماث اإلاىخجاث مً مخىىغت مجمىغت اإلاصٍس  خالٌ مً ؤلاطالمُت الشَس

 .الػسبُت مصس حمهىزٍت أهداء وافت في اإلاخىفسة الفسوع شبىت

- 
ً
ٌ  حاهب في أوال الث) ألاصى ػت مؼ اإلاخىافلت الخمٍى  (ؤلاطالمُت الشَس

  زةوؤلاحا اإلاسابدت صُغتي خالٌ مً ألافساد للػمالء الخمىٍل اإلاصسفُت ؤلاطالمُت اإلاصازف جلدم - : املصزفيت التجزئت -0

ل ، الصواج وجمىٍل ،(ألاحىبُت الـمدازض - الخاصت الجامػت) الخػلُمُت الخدماث لخمىٍل  وجمىٍل الػالحُت، الخدماث وجمٍى

ل...( و وحج غمسة،) الظُاخُت السخالث ل الىىادي، اشتران وجمٍى  وجمىٍل اإلاظخػملت، والظُازاث الجدًدة الظُازاث شساء وجمٍى

 الؼبُت واإلاػامل الػُاداث وجمىٍل الظىىُت، الىخداث شساء وجمىٍل الظىىُت، الىخداث وحشؼُب لي،اإلاجز  وألازار اإلاػمسة الظلؼ

 . الخظً واللسض اإلاسابدت صُغتي خالٌ مً الابخماهُت البؼاكاث إلصداز باإلطافت. ألاطىان ومػامل

ل بخلدًم ؤلاطالمُت اإلاصازف جلىم -8 الشزكاث -0  اإلاسابدت صُغ خالٌ مً والصغحرة واإلاخىطؼت الىبحرة للشسواث الخمٍى

 مً الػدًد في اإلاشسوغاث مً الػدًد جمىٍل في الاطالمُت اإلاصازف طاهمذ وكد والاطخصىاع واإلاظازبت واإلاشازهت واإلاظازبت

 وكؼاع الؼبُت، واإلاظخلصماث الدواء وكؼاع واإلاؼازاث، الجىي  الىلل وكؼاع الاجصاالث، هلؼاع اإلاخخلفت الاكخصادًت اللؼاغاث

ت، الصىاغاث  جم التي اإلاشسوغاث أبسش  ومً الىهسباء، كؼاع البتروٌ، وكؼاع الظُاخت، وكؼاع الصىاغت، وكؼاع الخصدًٍس

لها حن خدًد مصىؼ بىاء جمٍى ل خالٌ مً الاطخصىاع بصُغت اإلاصٍس  والبىىن ؤلاطالمُت اإلاصازف مً مجمىغت بحن اإلاشترن الخمٍى

 خالٌ مً جخم الصغس واإلاخىاهُت الصغحرة للشسواث الخمىٍل جلدم إطالمُت مصازف وهىان. ؤلاطالمُت الفسوع ذاث الخللُدًت

 .اإلاسابدت بصُغت الجاهصة البرامج
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ػت ؤلاطالمُت مً خالٌ  ت مجمىغت مخىىغت مً اإلاىخجاث والخدماث اإلاصسفُت اإلاخىافلت مؼ الشَس جلدم اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

 هىزٍت مصس الػسبُت.شبىت الفسوع اإلاخىفسة في وافت أهداء حم

 في جانب ألاصول )التمويالث املتوافقت مع الشزيعت إلاشالميت(
ً
 أوال

ل للػمالء ألافساد مً خالٌ صُغتي اإلاسابدت وؤلاحازة   -8  التجزئت املصزفيت -0 ل جلدم اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصسفُت الخمٍى لخمٍى

ل الصواج ،، و الـمدازض ألاحىبُت( -الخدماث الخػلُمُت )الجامػت الخاصت  ل الخدماث الػالحُت جمٍى ل السخالث وجمٍى ، وجمٍى

ل اشتران الىىادي الظُاخُت )غمسة، وحج و...( ل شساء الظُازاث الجدًدة والظُازاث اإلاظخػملت، وجمٍى ل الظلؼ وجمٍى ، وجمٍى

ل شساء الىخداث الظىىُت، وحشؼُب الىخداث الظىىُتاإلاػمسة وألازار اإلاجزلي،  ل الػُاداث واإلاػامل الؼبُت  ،وجمٍى وجمٍى

 . باإلطافت إلصداز البؼاكاث الابخماهُت مً خالٌ صُغتي اإلاسابدت واللسض الخظً. ومػامل ألاطىان

ل للشسواث الىبحرة واإلاخىطؼ -8 الشزكاث -0 ت والصغحرة مً خالٌ صُغ اإلاسابدت واإلاظازبت جلىم اإلاصازف ؤلاطالمُت بخلدًم الخمٍى

ل الػدًد مً اإلاشسوغاث في الػدًد مً اللؼاغاث  واإلاشازهت واإلاظازبت والاطخصىاع وكد طاهمذ اإلاصازف الاطالمُت في جمٍى

الصىاغاث  لؼاع الاجصاالث، وكؼاع الىلل الجىي واإلاؼازاث، وكؼاع الدواء واإلاظخلصماث الؼبُت، وكؼاعالاكخصادًت اإلاخخلفت ه

لها بىاء  ت، وكؼاع الصىاغت، وكؼاع الظُاخت، وكؼاع البتروٌ، كؼاع الىهسباء، ومً أبسش اإلاشسوغاث التي جم جمٍى الخصدًٍس

ل اإلاشترن بحن مجمىغت مً اإلاصازف ؤلاطالمُت والبىىن الخللُدًت  حن بصُغت الاطخصىاع مً خالٌ الخمٍى مصىؼ خدًد اإلاصٍس

ل للشسواث الصغحرة واإلاخىاهُت الصغس جخم مً خالٌ البرامج وهىاذاث الفسوع ؤلاطالمُت.  ن مصازف إطالمُت جلدم الخمٍى

  الجاهصة بصُغت اإلاسابدت.

 في جانب الالتزاماث )الودائع والشهاداث(
ً
 ثانيا

ت ذاث الػابد اإلاخغحر بىاء غلى صُغت اإلاظ ت مجمىغت مخىىغت مً ألاوغُت الادخاٍز ازبت ومً أهم جلدم اإلاصازف ؤلاطالمُت اإلاصٍس

ت، خظاباث الخىفحر، الشهاداث بمخخلف آحالها إلادة طىت  ت )بدون غابد(، الخظاباث الاطدثماٍز ت الخظاباث الجاٍز ألاوغُت الادخاٍز

 طىىاث، وصىادًم الاطدثماز ؤلاطالمُت. 5طىىاث و 3طىىاث و1و

:
ً
   -الخدماث املصزفيت : -ثالثا

اث اإلاصسفُت هئصداز دفاجس الشُياث، بؼاكاث السخب، الشُياث اإلاصسفُت، والاهترهذ جلدم اإلاصازف ؤلاطالمُت مجمىغت مً الخدم

، والخىالاث،...
ً
 البىيي، بؼاكاث الاهترهذ اإلادفىغت ملدما

الث الخازحُت، وخؼاباث الظمان بمخخلف  وحظاهم اإلاصازف ؤلاطالمُت في دغم غملُاث الخجازة الدولُت مً خالٌ خدماث الخدٍى

 صُالث اإلاظدىدًت، والاغخماداث اإلاظدىدًت.أهىاغها، والخد

ت ؤلاطالمُت اإلاصازف جلدم ت ألاوغُت مً مخىىغت مجمىغت اإلاصٍس  أهم ومً اإلاظازبت صُغت غلى بىاء اإلاخغحر الػابد ذاث الادخاٍز

ت ألاوغُت ت الخظاباث الادخاٍز ت، الخظاباث ،(غابد بدون ) الجاٍز  إلادة آحالها فبمخخل الشهاداث الخىفحر، خظاباث الاطدثماٍز

 .ؤلاطالمُت الاطدثماز وصىادًم طىىاث، 5و طىىاث 3و طىىاث1و طىت

 :  املصزفيت الخدماث -:رابعا

 اإلاصسفُت، الشُياث السخب، بؼاكاث الشُياث، دفاجس هئصداز اإلاصسفُت الخدماث مً مجمىغت ؤلاطالمُت اإلاصازف جلدم

، اإلادفىغت الاهترهذ بؼاكاث البىيي، والاهترهذ
ً
 ...والخىالاث، ملدما

الث خدماث خالٌ مً الدولُت الخجازة غملُاث دغم في ؤلاطالمُت اإلاصازف وحظاهم  الظمان وخؼاباث الخازحُت، الخدٍى

 اإلاظدىدًت والاغخماداث اإلاظدىدًت، والخدصُالث أهىاغها، بمخخلف

.III-  ومناقشتها : النتائج  

ت حػصش اإلاصازف ؤلاطالمُتليي  د مً الىجاخاث ًجب ان جيىن اإلاصازف مياهتها في الظ اإلاصٍس ىق اإلاصسفي اإلاصسي ولخدلُم اإلاٍص

ؤلاطالمُت غلى خرز مً الخددًاث واإلاخغحراث الجدًدة التي حشيلها الهُاول الظىكُت آلاخرة في الخؼىز غلى اإلاظخىي اإلادلي 

ت اإلاالُت، وشٍادة أوشؼت اإلاؤطظاث اإلاالُت والدولي، ومً أهم الخددًاث الػاإلاُت في الظىق اإلاصسفي الخؼىزاث الخاصلت في الخلىُ

غحر اإلاصسفُت. والػمل غلى إًجاد الخلٌى للمػىكاث الداخلُت لخىطؼ واهدشاز اإلاصازف ؤلاطالمُت في مصس وجخمثل أهم اإلاػىكاث 

 -الاحي8التي جىاحه اإلاصسفُت ؤلٍاطالمُت في مصس  داخلُتال

 .مُت مً خالٌ البىً اإلاسهصي اإلاصسي جىظم غمل اإلاصازف ؤلاطال  ةغدم وحىد كىاهحن مددد -

ت اإلاؤهلت لدغم وجؼىٍس اإلاصسف الخأهُلدغم  -  .ؤلاطالمُت في مصس ُتالػلمي والػملي لليىادز البشٍس

https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9).aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9).aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9).aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-50-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
https://www.albaraka-bank.com.eg/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86.aspx
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بُت للمصسفُت ؤلاطالمُت في الظىق اإلاصسفي اإلاصسي. -  كلت الهُئاث والجهاث الخدٍز

ػت ؤلا  -  طالمُت في الظىق اإلاصسفي اإلاصسي. طػف حجم الدغاًت ووشس الىعي اإلاصسفي اإلاخىافم مؼ الشَس

ت بالبىً اإلاسهصي جساكب أغماٌ اإلاصازف ؤلاطالمُت -  .غدم وحىد هُئت شسغُت مسهٍص

ت اإلاداواة في جلدًم اإلاىخجاث والخدماث للبىىن الخللُدًت وغدم الظعي هدى  - اغخماد بػع اإلاصازف ؤلاطالمُت غلى هظٍس

ػت ؤلا   طالمُت.ابخياز مىخجاث مػاصسة مخىافلت مؼ الشَس

بىىن للىابم مالُت مىفصلت لفسوغها ؤلاطالمُت  01غدم وشس البىىن الخللُدًت التي جمخلً فسوع إطالمُت واإلاخمثلت في  -

 للمػاًحر الصادزة غً هُئت اإلاداطبت واإلاساحػت للمؤطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت. 
ً
 وفلا

هىُحن لدغم جؼبُم اإلاصسفُت ؤلاطالمُت وجؼىٍس مىخجاتها وهظم جدخاج اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس إلى جياجف وافت الباخثحن واإلاو  

ٍمىً مً خالٌ الخؼبُم ليي جيىن مىاهبت للخؼىزاث اإلاػاصسة ومىاحهت الخددًاث التي جذجم مً همى اإلاصسفُت ؤلاطالمُت، و 

وهىان جددي حدًد  مصس. جؼبُلاث الشمٌى اإلاالي الخغلب غلى بػع اإلاػىكاث والخددًاث التي جىاحت اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في

أصاب وافت الدٌو واللؼاغاث الاكخصادًت ًخمثل في فحروض وىزوها والري كد ًؤدي إلى الخأزحر الظلبي في مػدٌ همى اإلاصازف 

 .0101ؤلاطالمُت والبىىن باللؼاع اإلاصسفي خالٌ الىصف ألاٌو مً الػام 

IV-  :الخالصت 

ت في في طىء الخؼىزاث التي شهدتها صىاغت اإلا        الاهخمامصسفُت ؤلاطالمُت والتي ظهسث مً خالٌ جىحه الخيىمت اإلاصٍس

لُت واإلاخمثلت في الصيىن مً خالٌ 8  -بأخد أهم ألادواث الخمٍى

 صيىن الشسواث.والبدخه الخىفُرًت والتي طخدغم جؼبُم  0106لػام  05 صدوز حػدًالث كاهىن طىق زأض اإلااٌ زكم -

ل اإلاىاشهت  0107نهاًت الػام مشسوع كاهىن الصيىن الظُادًت ب - والتي طخدغم جؼبُم الصيىن الظُادًت بغسض جمٍى

 الػامت للدولت.

وشاغ غمل اإلاصازف ؤلاطالمُت وشٍادة في خصتها في خىطؼ ال 0101فئهه مً اإلاخىكؼ مؼ بداًت إصداز الصيىن خالٌ الػام 

الث وغدد ال فسوع واإلاخػاملحن، خُث ًظهس دوز اإلاصازف ؤلاطالمُت الظىكُت بالظىق اإلاصسفي اإلاصسي مً خُث الىداةؼ والخمٍى

مً خالٌ غملُت إصداز الصيىن همىظم إصداز خُث طُلىم البىً بئدازة وجىظُم ؤلاصداز والتروٍج للصيىن أو وىهُل 

 .للظداد مً خالٌ جيظُم طداد الصيىن وأداء كُمتها في نهاًت اإلادة إلاالىيها

ادة حجم هما أهه في طىء جىحه الخيىمت اإلاصٍس ت في زكمىه الخدماث وجؼبُم الشمٌى اإلاالي فمً اإلاخىكؼ أن حظاهم في ٍش

جب غلى اإلاصازف ؤلاطالمُت اكخىا  هره الفسصت واطخغاللها بالشيل ألامثل لدغم الخىطؼ في  اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس، ٍو

  إهدشاز اإلاصسفُت ؤلاطالمُت في مصس.
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 إلاخاالث واملزاجع :  -

ت لبىً البرهت مصس )اللىابم ا .0  (.0107-0101إلاالُت الظىٍى

ت لبىً فُصل ؤلاطالمي اإلاصسي ) .0  (.0107-0101اللىابم اإلاالُت الظىٍى

ت إلاصسف ابى ظبي ؤلاطالمي ) .1  (.0107-0101اللىابم اإلاالُت الظىٍى

ت الصادزة غً البىً اإلاسهصي اإلاصس ختى فبراًس  .2 س الشهٍس  .0101الخلاٍز

 والبدخه الخىفُرًت. 0106لػام  05 اٌ زكمحػدًالث كاهىن طىق زأض اإلا .3

 مشسوع كاهىن الصيىن الظُادًت اإلاصسي. .4

البىً ألاهلي اإلاصسي، وبىً الاطدثماز اإلاىكؼ الالُىترووي لبىً مصس، والبىً الصزاعي اإلاصسي، واإلاصسف اإلاخدد، بىً غىدة،  .5

ذ الىػني ع.لبىً اإلاصسي الخلُجي، وبىً الشسهت اإلاصا ،الػسبي، وبىً اليٍى  سفُت الػسبُت، وبىً كىاة الظَى
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ىسؿد السضاػة الى الحعطؾ على ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في حىزة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات   :ملخص

ة العاملة في والًة الخطظىم. اؿحملد عُنة السضاػة على عسز  ة ، حُث ثم ثىظَع عسز ) ( 61)الحجاٍض ( اػخبانة على عُنة 16ؿطهة ثجاٍض

حاػبن  واملطاحعن  السادلُن . ثم ثحلُ  يُانات السضاػة ياػحذسام عسز من سألػالُ  حالحاايُة وثم الحىل  الى النحاي  الحالُة من امل

ط املالُ ة : ؤ  ثعبُم اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة ًارط بـي  اًجابي على ماليمة املعلىمات املحاػبُة الىاضزة في الحلاٍض

ة التي جعم  زاد  والًة الخطظىم وهصلً مىرىكُتها وكايلُتها للـهم.التي جعسى س من وأوصذ الدزاست  ا الـطوات الحجاٍض يةحطاء مٍع

سأليحاذ والسضاػات في مجاٌ املحاػبة عن اللُمة العازلة من حُث اللُاغ والعطض ومحعلبات إلاؿااح، و العم  على ثللُ  

ة في والًة الخطظىم، وشلً يحىؿنر كىاعس اػترؿازًه واضخة الحلسًطات الصخاُة من كب  معسي الحلاض  ٍط املالُة في الـطوات الحجاٍض

 .للُاغ اللُمة العازلة
 تجارية شركات، محاسبية معموماتالعادلة،  قيمة :الكلماث املفخاح 

Abstract: 
The study aimed to identify the effect of Accounting measurement on the Basis of Fair value 

in the quality of Accounting Information in Commercial Companies working in Khartoum 

State. The sample of the study included (16) commercial companies, where (63) 

questionnaires were distributed to a sample of accountants and internal auditors The study 

data was analyzed using a number of statistical methods and the following results were 

obtained: The study concluded that the application of Accounting measurement on the Basis 

of Fair value has a positive impact on the adequacy of the Accounting Information contained 

in the financial reports prepared by the Commercial Companies in Khartoum State, and its 

reliability. The study recommended To conduct further research and studies in the field of 

Fair value accounting in terms of measurement, presentation and disclosure requirements. 

And reduce personal estimates by financial reporting preparers in Commercial Companies in 

Khartoum State by providing clear guidelines for measuring fair value 

Keywords: : Fair Value, Accounting Information, Commercial Companies.  
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:
ً
 إلاطار املنهجي والدراساث السابقت أوال

 تمهيد: -1
ًخؼم عاطنا الخاضط يالعسًس من الحؼنرات املالُة وحالكحاازًة، حُث ؿهست منؽمات حالعماٌ مجمىعة من     

الححسًات التي ؤللد يؽاللها على واكعُة وػالمة اللُاغ املحاػبي، وشلً نخُجة للحعىضات التي ؿهستها البِئة 

حاػبُة ، والتي ؤزت الى ضؼىظات على مهنة املحاػبة ثلعمها يةعازة النؽط ؿُما ًذ  اللُاغ وؿم حالكحاازًة وامل

 
ً
ذُة أل  البُانات املالُة ؤلبحد كالطة على بؼهاض الىضع املالي ونحاي  حالعماٌ والحسؿلات النلسًة وؿلا الحيلـة الحاٍض

ا. وكس واحهد مهنة املحاػبة في ػبُ  ثحلُلها لىؼُـة للخلايم حالكحاازًة مما واز ؤ  ًـلس ىصو البُانات ؤىمُته

ط املالُة التي  اللُاغ ثحسًات هبنرة عنس ادحُاض سألػاغ املناػ  لللُاغ املحاػبي وسألهثر ماليمة لطؿع حىزة الحلاٍض

ٌ الجسٌ جعسىا الـطوات، وبالحالي بؿباع حاحات مؼحذسميها بؼطض مؼاعستهم في اثذاش كطاضاتهم حالكحاازًة. وال ًعا

لة املناػبة في بؼهاض   ين  علماء املحاػبة واملنؽمات املهنُة ؿُما ًحعلم يمىضىع اللُاغ املحاػبي من حُث العٍط
ً
كايما

ط املالُة يالـي  سألؿض  واملاليم للمؼحذسمن  واملؼحـُسًن منها، حُث لي   املعلىمات املحاػبُة التي ثححىيها الحلاٍض

سوىا لة من ظطق اللُاغ مٍا لة من ظطق اللُاغ املذحلـة الى نحاي  مذحلـة  ظٍط ازي ثعبُم و  ظٍط ومعاضضىىا، ٍو

وبالحالي ادحالؾ اللطاضات املحذصة من كب  مؼحذسميها ومن املؼحـُسًن منها. ومن ضمن ؤػالُ  اللُاغ املحاػبي 

ذُة ؤػلىب محاػبة اللُمة العازلة والصي مث  ؼهىضو معل  ؤػاس ي في بربات ومعالجة  البسًلة ألػلىب الحيلـة الحاٍض

العملُات املالُة وي ثيى  ؤهثر زكة وؤكطب الى الىاكع العملي، وبالحالي ثحلُم الىـاءة واملىرىكُة في املعلىمات 

املحاػبُة، مما حسا ياملنؽمات املهنُة املحذااة الى بلساض معاًنر محاػبُة ثلبي حالححُاحات املؼحمطة التي ثتزامن مع 

. وثإجي ىصو السضاػة للحعطؾ مضمىنها محاػبة اللُمة العازلة لى الاعُس املالي السولي والتي ؿيلد فيالحعىض الىبنر ع

على سألرط الصي ًحسره اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في حىزة املعلىمات املحاػبُة من حُث زكتها 

( وشلً يالحعبُم على عُنة من الـطوات True and Fairومىرىكُتها وثمثُلها للىاكع العملي ياىضة لازكة وعازلة ) 

ة العاملة في والًة الخطظىم.  الحجاٍض

  مشكلة الدراسة:

ًمىن لُاػة مـيلة السضاػة في الخؼاٌئ الطيِؽ الحالي: ما ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في حىزة 

ح ة الؼىزانُة؟. ٍو ما ؤرط اللُاغ املحاػبي   -6ـطع منه سألػئلة الـطعُة الحالُة:املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

ة الؼىزانُة؟.  على ؤػاغ اللُمة العازلة في ماليمة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

ة  -2 ما ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في مىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

 الؼىزانُة؟

ة  -6 ما ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

 الؼىزانُة؟

 أهمية الدراسة:
 في يِئة سألعماٌ الؼىزانُة، هما ؤ  ثحمث  ؤىمُة ىصو السضاػة في 

ً
 حسًثا

ً
ثحمث  ؤىمُة السضاػة في وىنها ثخناٌو مىضىعا

نان نسضة في السضاػات وسأليحاذ التي ثناولد مىضىع اللُاغ املحاػبي في املىحبة الؼىزانُة، حُث ثمث  ىصو ى

س من سأليحاذ في مجاٌ اللُمة العازلة، هما  السضاػة بضاؿة للمىحبة الؼىزانُة وؿحح املجاٌ للباحثن  إلحطاء املٍع

ط املالُة واملؼحـُسًن منها في ثطؿُس كطاضاتهم ثىخؼ  السضاػة ؤىمُتها العملُة في مؼاعسة مؼحذسمي الح لاٍض

ط املالُة التي ؤعست ياػحذسام اللُاغ املحاػبي على  حالكحاازًة من واكع املعلىمات املحاػبُة التي ثححىيها الحلاٍض

 ؤػاغ اللُمة العازلة.
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 أهداف الدراسة:
 آلاجي: الى ثحلُلها في  ثحمث  سألىساؾ التي جؼعى السضاػة 

 .طؾ ع  مـهىم وؤىمُة  ؤػلىب  اللُمة العازلةحعال -6

ط املالُة للـطوات  -2 الحعطؾ على الخااي  النىعُة للمعلىمات املحاػبُة والتي ثجعلها شات كُمة عنس بعساز الحلاٍض

ة  .الحجاٍض

ط زضاػة ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة على ماليمة مىرىكُة وكايلُة املعلىمات املحاػ -6 بُة في الحلاٍض

ة في والًة الخطظىم  . التي جعسىا الـطوات الحجاٍض

ط املالُة واملؼحـُسًن منها في ثطؿُس كطاضاتهم  الخطوج  -4 ينحاي  وثىلُات ًمىن ؤ  جؼاعس مؼحذسمي الحلاٍض

  حالكحاازًة.

 فرضيات الدراسة:
 ٌ الـطضُات الحالُة:جؼعى السضاػة لإلحاية على سألػئلة الىاضزة في مـيلة السضاػة من دال

ة الؼىزانُة. -6  ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ماليمة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ومىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات  -2

ة الؼىزانُة.  الحجاٍض

ة ً -6 ازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

 الؼىزانُة.

 منهجية الدراسة:
 مع ؤىساؾ السضاػة وؿطضُاتها كام الباحث ياثباع املنهج الىلـي الححلُلي)و 

ً
 Analytical Descriptiveاجؼاكا

Approach)  ط وامللاالت واػحذسام الـبىة السولُة اللايم على املسح املُساني ياالعحماز على الىح  والسوضٍات والحلاٍض

ؤرط  اػخبانة للحعطؾ على ) الاهترهذ( والدزاساث السابلت في الجاهب الىظسي، كما كام الباخث بإعداد للمعلىمات 

ة الؼىزانُة وثم اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في حىزة املعلىمات املحاػبُة ف ي الـطوات الحجاٍض

  ثحلُلها ياػحذسام عسز من سألػالُ  حالحاايُة.

 متغيرات الدراسة:

 على النحى الحالي: للسضاػة ؿهي املحؼنرات املؼحؼلة ؤما، حىزة املعلىمات املحاػبُةللسضاػة في  الحابع املحؼنر  ًحمث 

 للمؼحذسمن  واملؼحـُسًن منها. ماليمة املعلىمات املحاػبُة لللطاضات حالكحاازًة -6 

 .مىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة -2
  .كايلُة املعلىمات املحاػبُة للـهم -3

 حدود الدراسة:
، م2169والًة الخطظىم. ؤما الخسوز امليانُة ؿحمثلد في العام   -للسضاػة في حمهىضٍة الؼىزا  امليانُةوثمثلد الخسوز 

ة ؿحم ة في والًة الخطظىم. المحاسبين والمراجعين ثلد في ؤما الخسوز البـٍط  السادلن  العاملن  في الـطوات الحجاٍض

 الدراسات السابقة:
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 :الالة يمىضىع السضاػة منها ؤما السضاػات شات 

ىسؿد ىصو السضاػة الى ثلُُم اػحذسام مسد  اللُمة العازلة في ثحؼن  ؿـاؿُة  حُث  (2162زضاػة ) كاػم ، -6

ن في حمهىضٍة ماط العطبُة وشلً في ؼ  معاًنر املحاػبة املالُة اللىايم ا ملالُة بؼطض ثطؿُس كطاضات املؼخثمٍط

ط املالُة السولُة 2112م، وجعلُمات البنً املطهعي الاازضة عام 2111الاازضة عام  م، حتى ثحىاؿم مع معاًنر الحلاٍض

ىنان بعض املـىالت التي ثااح  اػحذسام مسد  اللُمة  ومعاًنر املحاػبة املالُة السولُة. وثىللد السضاػة الى ؤ 

العازلة مث  انذـاض مىرىكُة ؤضكامه في ؼ  عسم وحىز ػىق نـغ للبنس مح  اللُاغ. وؤولد السضاػة يحـعُ  

ات ؿـاؿُة اللىايم املالُة بؼطض ثطؿُس كطاضات  ازة مؼحٍى مسد  اللُمة العازلة والعم  على ح  مـىالثه لٍع

ن فامل  .ي ػىق سألوضاق املالُة ؼخثمٍط

السضاػة الى الحعطؾ على مـهىم وؤىساؾ اللُمة العازلة وآلُات  ىصو  ىسؿد(. 2162) الؼعبري، مطزا ، زضاػة  -2

 الى املعاًنر السولُة، مع يُا  ؤىم املـاو  املحىكعة في ثعبُلها. وىسؿد هصلً الى يُا  الخااي  التي 
ً
ثعبُلها اػخنازا

ازلة على املعلىمات املحاػبُة ومسي ثإرنرىا في ماؿطات سألزاء املالي. ومن ؤىم النحاي  التي ثىللد ثضُـها اللُمة الع

اليها السضاػة ؤ  اللُاغ وإلاؿااح على ؤػاغ اللُمة العازلة ًازي الى ثىؿط ماؿطات مالُة جعىؽ الىاكع الـعلي، 

س من الــاؿُة والـعالُة عنس ثلسًم املعلىمات املحاػبُة  ٍع ملؼحذسميها، والتي جؼاعسىم في ثطؿُس كطاضاتهم ٍو

حالكحاازًة. وؤولد السضاػة يضطوضة العم  على ثىؿنر كىاعس اػترؿازًه واضخة ومحسزة للُاغ اللُمة العازلة، 

 .التي جعُم ثعبُم اللُمة العازلة والتي جعحبر من الاعىبات

ى زضاػة ؿعالُة اللُاغ املحاػبي ياػحذسام ىسؿد ىصو السضاػة ياىضة ؤػاػُة ال(، 2166زضاػة ) كعو  ، -6

ة من دالٌ اػحلااء ؤضاء عُنة من سألوازًمُن   نمىشج اللُمة العازلة، وحسوي ثعبُله في يِئة سألعماٌ الجعايٍط

 لللُمة 
ً
ة لِؼد ماليمة لللُاغ وؿلا واملهنُن  املهحمن  يالـإ  املحاػبي. ودلاد السضاس ي الى ؤ  البِئة الجعايٍط

ة ؿطوط ثعبُله والتي ثحمث  في عسم وحىز ؤػىاق العازلة   لخسارة ثعبُم املـهىم، وعسم حاىٍع
ً
في الىكد الخالي نؽطا

، وهصلً عسم وحىز دبراء ملُمن  ملمن  يمحعلبات كُاغ اللُمة  نـعة، وعسم وحىز ؤػىاق دالة يبعض سأللٌى

 العازلة.

في معطؿة مسي اىحمام املااضؾ الؼىزانُة يمحاػبة ثمثلد مـيله السضاػة (، 2162زضاػة ) محمس ، عبس هللا، -4

اللُمة العازلة للبُانات املالُة في عملُة اللُاغ وحالعتراؾ املحاػبي. وىسؿد ىصو السضاػة الى الحعطؾ على مؼحىي 

بزضان املااضؾ الؼىزانُة ألىمُة اللُاغ على ؤػاغ اللُمة العازلة، ومن ؤىم نحاي  السضاػة ؤ  ىنان بزضان ثام 

 لنمىشج محاػبة اللُمة العازلة. 
ً
لسي املااضؾ الؼىزانُة ألىمُة اللُاغ وإلاؿااح املحاػبي للبُانات املالُة وؿلا

س من سأليحاذ  ومن ثىلُات السضاػة ضطوضة اىحمام املااضؾ الؼىزانُة ياملحاػبة عن اللُمة العازلة، وبحطاء مٍع

 مل
ً
 .ا ثلحضُه املحعلبات املهنُة في ىصا الخاى والسضاػات في مجاٌ محاػبة اللُمة العازلة وؿلا

(. ىسؿد ىصو السضاػة الى الحعطؾ على واكع ثعبُم محاػبة اللُمة العازلة في البِئة 2162زضاػة ) يسًط،-2

ة املسضحة في البىضلة ملحاػبة اللُمة  ة من حُث مسي ثعبُم املاػؼات حالكحاازًة الجعايٍط املحاػبُة الجعايٍط

ة املسضحة في البىضلة ثعبُم نمىشج اللُمة العازلة  العازلة . ودلاد السضاػة الى ؤ  املاػؼات حالكحاازًة الجعايٍط

ة ػنر ماليمة لحعبُم  في اللُاغ وإلاؿااح املحاػبي، هما ثىحس عىايم وثحسًات ثجع  البِئة املحاػبُة الجعايٍط
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ة الؼىق املا لي الجعايطي لحعبُم اللُمة العازلة. ودطحد اللُمة العازلة في اللُاغ املحاػبُة ؤىمها عسم حاىٍع

 عن اللُمة العازلة 
ً
السضاػة يمجمىعة من الحىلُات ؤيطظىا ضطوضة بنـاء حهاظ حيىمي ًحىلى بلساض وإلاعال  زوضٍا

 إلاؿااح عن اللُمة العازلة في اللىايم املالُة.
ً
  ملذحلف الؼلع التي ًحم ثساولها في الؼىق املحلي، وؤًضا

(.  حُث ىسؿد ىصو السضاػة الى مناكـة اللُمة العازلة في ضىء املعاًنر السولُة Shanklin et al,2011 زضاػة ) -1

ط املالُة "  ط املالُة، حُث ؤوضخد السضاػة ؤ  املعاًنر السولُة إلعساز  IFRSإلعساز الحلاٍض " وثإرنر شلً على الحلاٍض

ط املالُة ثححم كُاغ  بعض سأللٌى والخاىم يال لُمة العازلة . وثىللد السضاػة الى ؤ  ىنان ؤىمُة هبنرة الحلاٍض

للححٌى الى اللُاغ املحاػبي ياللُمة العازلة وشلً للىلٌى الى ثىاؿم عالمي ومجمىعة مىحسة من املعاًنر السولُة ، 

لة. وؤولد هما ؤ  ىنان ؿجىة ثحسذ عنس ثعبُم اللُمة العازلة ، وشلً نخُجة لعسم الـهم الحام ملسد  اللُمة العاز

السضاػة يضطوضة ح  الخالؾ السايط حٌى ثعبُم محاػبة اللُمة العازلة وهُـُة كُاػها بهسؾ الحىل  الى الحىاؿم 

  على مجمىعة مىحسة من املعاًنر السولُة لخؼهُ  عملُة امللاضنة وزم  سألعماٌ.

ات كُاغ اللُمة العازلة (. ىسؿد ىصو السضاػة الى ثحلُ  مؼحىي الــاؿُة واملLaghi,2012) زضاػة  -7 نـعة ملؼحٍى

 للمعُاض السولي) 
ً
ات كُاغ اللُمة العازلة واملحؼنرات IFRS7وؿلا (. هما ىسؿد الى الححلم من وحىز عالكة ين  مؼحٍى

املطثبعة يطؤغ املاٌ. ومن ؤيطظ النحاي  التي ثىللد اليها السضاػة ؤ  ىنان اضثباط ين  ضؤغ املاٌ الؼىقي ولافي السد  

ات املذحلـة لللُمة العازلة، وهصلً ٌعحبر املؼحىي الثالث لللُمة العازلة ىى يلُم ة سأللٌى التي ًحم ثلُُمها في املؼحٍى

عحبر ىصا املؼحىي ؤزاة ملىاحهة الحللبات السوضٍة في ؿترات سألظمات  امللُاغ سألهثر شاثُة في كُاغ سألزوات املالُة، َو

  املالُة.

ط املالي حُث  . Lian & Edward, 2014 ))زضاػة -8 ىسؿد السضاػة الى الحعطؾ على مسي ثإرنر اػحذسام نمىشجي الحلٍط

ذُة في  عن سأللٌى الخـؼُلُة لـطوات حالػخثماض العلاضي في بنجلترا ياػحذسام اللُمة العازلة، وبالحيلـة الحاٍض

ىُة، عن زكة ثنباات املحللن  املالُن ، وثم ثلُُم ز كة الحنباات في كايمة املطهع املالي من دالٌ الىالًات املححسة سألمٍط

، وزكة الحنباات في كايمة السد  من دالٌ الحنبا يطبحُة الؼهم. ومن نحاي  السضاػة ؤ   كُاغ كُمة لافي سأللٌى

ه هبنرة في لافي السد  في الـطوات يةنجلترا والتي ثعبُم ؤػلىب اللُمة العازلة الصي ًىؿط معلىمات  ىنان زكة ثنبٍا

ه منذـضة في كُمة ضبحُة الؼهم في  دالة ازة زكة الحنباات يلايمة املطهع املالي، هما ؤ  ىنان زكة ثنبٍا جؼاعس في ٍظ

ععي الؼب  في شلً الى كُام الـطوات يةضاؿة سألضباح  الـطوات يةنجلترا والتي ثعبم ؤػلىب اللُمة العازلة، َو

ثخـايه زضاػة الباحث مع السضاػات  .اللُمة العازلة والخؼايط ػنر املحللة في كايمة السد  املعسة على ؤػاغ

ذُة في اللُاغ املحاػبي من حُث ثناولها لللُمة العازلة من  الؼايلة في ثناولها لللُمة العازلة هبسً  للحيلـة الحاٍض

لة الحعبُم.حُث   املـهىم وسألىساؾ وظٍط

 التعليق على الدراسات السابقة:
ة التي ثناولتها السضاػات الؼايلة، ثإجي ىصو السضاػة في محاولة لبُا  ؤرط اللُاغ وعلى الطػم من الجىان  املذحلـ 

ة التي ثعاٌو نـاظها الحجاضي  املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة في حىزة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

عبُلها في يِئة ثذحلف عن ثلً التي زاد  والًة الخطظىم، وبصلً ؿهي ثذحلف عن السضاػات الؼايلة في ؤنها كس ثم ث

د عليها السضاػات الؼايلة.  ؤحٍط
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 إلاطار النظري للدراست:ثاهيا: 

 مفهوم القيمة العادلة:  
عطؿد اللُمة العازلة يإنها " املبلؽ الصي ًمىن ؤ  ًحم يه مبازلة سألل  ؤو جؼسًس التزام ين  ؤظطاؾ معلعة وضاػبة في 

و في بظاض محىاظ  ؤو في ؼ  ؼطوؾ ظبُعُة ين  ظطؿن  مؼحللن ".)عبس العىطة الحعام  على ؤػاغ ثجاضي يحد، ؤ

( في املعُاض الثالث الخا  يحلُُم سأللٌى ألػطاض بعساز IVSC(. وعطؿتها لجنة معاًنر الحلُُم السولُة )2166وآدطو ،

ر الحلُُم ين  مـتري  اللىايم املالُة والخؼايات املطثبعة بها يإنها " مبلؽ ثلسًطي ًمىن في ملايله ثبازٌ ؤل  في ثاٍض

ة وبسو   وبائع ضاػبن  في علس لـلة وفي ؼ  ػىق محاًس، يحُث ًحىاؿط لي  منهما املعلىمات الياؿُة وله معلم الخٍط

( في املعُاض ضكم FASB(. هما كسم مجلؽ معاًنر املحاػبة املالُة )2166بهطاو في اثمام الاـلة". ) عبس الخلُم، علي،

 لللُمة العازلة، وعطؿها يإنها " الثمن الصي ػِحم اػحالمه لبُع ؤحس سأللٌى ؤو املسؿىع لؼساز ( مـهىم627)
ً
 ؿامال

ً
ا

ر اللُاغ".)  (. مما ػبم ًذل  الباحث الى ؤ  FASBالتزام في لـلة منؽمة ما ين  املـاضهن  في الؼىق عنس ثاٍض

) الحيلـة اللُمة العازلة هنمىشج لللُاغ املحاػبي ثإدص يمـهىم ؤػعاض ا لخطوج) ؤػعاض البُع(، ويهم  ؤػعاض السدٌى

ة(، وؤ  الؼعط املؼحذسم هإػاغ لححسًس اللُمة العازلة ًج  ؤ  ًحم في ػىق منؽمة ين  محعاملن  ًماضغ و   الجاٍض

 منهما عملُة البُع ؤو الـطاء في ؼطوؾ عازًة وبسو  ثإرنر.  

 أهداف جطبيق القيمت العادلت:

ملؼحـُسًن من البُانات واملعلىمات املحاػبُة، والتي ًج  ؤ  ثيى  ماليمة وزكُلة وكايلة ًححاج املؼحذسمن  وا

للملاضنة لحلُُم املطهع املالي ونخُجة ؤعماٌ املنـإة، علُه ؿة  ثعبُم اللُمة العازلة ًحلم مجمىعة من سألىساؾ منها: 

 (.2118) حماٌ،

ر بعساز اللىايم املالُة، يحُث ًحم حالعتراؾ يالسد  بؼهاض ينىز الخؼايات املذحلـة ياللُمة سألكطب ل -6 لىاكع في ثاٍض

بما بعض الخـاػ على اللىي الـطايُة العامة لخلىق املؼاىمن  في املنـإة، ؤو الخـاػ على العاكة الخـؼُلُة 

ة املنـإة.  للمنـإة ، ال  مـهىم اللُمة العازلة مبني على اػحمطاٍض

ة على ؤػاغ اللُمة العازلة ٌعبر عن املطهع حالكحاازي للمنـإة، وشلً ألنه ًإدص ثلُُم ؤلٌى والتزامات املنـإ -2

 اللُمة الؼىكُة في حالعحباض.

 ٌؼاعس ثعبُم اللُمة العازلة في بحطاء امللاضنات ين  املنـأت شات العبُعة الىاحسة، والتي ثعبم اللُمة العازلة. -6

 (.2116لُمة العازلة لعسز من العملُات السادلُة من ؤح : )حماز،ثمىن  املنـإة من كُاغ ؤزواتها املالُة يال -4

ة املناػبة. -ؤ ة والحجاٍض  لنع اللطاضات حالػخثماٍض

 بزاضة وكُاغ املذاظط. -ب

ؼه لخعىط سألعماٌ املحنىعة. -ج  ثحسًس مبلؽ ضؤغ املاٌ الصي ًج  ثىَط

 ؤدطي يذالؾ سألىساؾ التي ثم شهطىا
ً
طي الباحث ؤ  ىنان ؤىساؿا  وهي: ٍو

 بضـاء الــاؿُة على املعلىمات املحاػبُة التي جعسىا الـطوات. -ؤ

ذُة. -ب  عالج ؤي كاىض ًنح  عن ثعبُم مبسؤ الحيلـة الحاٍض

 شروط جددًد القيمت العادلت:

 (.2164عنس ثعبُم اللُمة العازلة في اللُاغ املحاػبي ال يس من ثىاؿط الـطوط الحالُة: ) كىضٍن، 

 لألزاة املالُة ًحم ثحسًس اللُمة وحىز ػىق نـغ  -6
ً
 نـعا

ً
) يىضلة لألوضاق املالُة(، وبشا لم ًىن ىنان ػىكا

 العازلة ياػحذسام اػلىب ماليم ٌعحمس على معامالت الؼىق املحلُة.

 ثىؿط اليىازض املاىلة للحعام  مع اللُم العازلة. -ب
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عات جؼاىم في ضبغ ؤدالكُات بزاضات الـط  -ج وات املعبلة ملعاًنر اللُمة العازلة، وشلً لألدص ثىؿط كىانن  وجـَط

 يطوح ن  املعُاض ولِؽ يناه املجطز ؿلغ.

ة ثامة ومن زو  ضؼىط ، وؤال ثيى  ىنان ؼطوؾ ػنر ظبُعُة مث  الحاـُة  -ز ؤ  ثحم العملُة الحبازلُة يحٍط

 وإلاؿالغ.

 اٌى على ؤهبر منـعة.ؤ  ثحم الاـلة ين  ؤظطاؾ شوي عالكة ومؼحللن  ، وهالىما ٌعم  للخ -ه

 للقيمت العادلت:
ً
 القياس وفقا

ط املالُة اللُاغ على ؤػاغ اللُمة العازلة يإنه الؼعط الصي ػِحم الخاٌى علُه  ٌعطؾ املعُاض السولي إلعساز الحلاٍض

ر اللُاغ.)  لبُع ؤل  ؤو الصي ػِحم زؿعه لنل  التزام في معاملة منؽمة ين  املـاضهن  في الؼىق في ثاٍض

 (.2166ٍن،كىض 

 أساليب قياس القيمت العادلت:
يي ضكم ) ( رالذ مساد  ) ؤػالُ ( للُاغ اللُمة العازلة والتي ًمىن بًطازىا على النحى الحالي: ) 627حسز املعُاض سألمٍط

 (.2162الاائؽ،
عحمس ىصا املسد  على اللُمة الؼىكُة للبنس ؤو العناط مح  الحلُُم، بـطط ؤ  ًيى  -1   لهصا البنس مسد  الؼىق: َو

ؤو العناط ػىق مالي نـغ وهـا، وجعس ماـىؿة الخؼعنر من ؤىم ؤػالُ  التي جؼحذسم في مسد  الؼىق، وهي 

 لحلُُم البنس ؤو العناط يالطكم اللُاس ي الحابع له، وفي حالة  عسم ثىؿط الؼىق النـغ 
ً
اض ي ٌؼحذسم ؤػاػا نمىشج ٍض

 زو  ثـضُ  ؤحسىما على آلادط. ؿة  ىصا املعُاض ًخبنى ؤحس املسدلن  الحالُن 

عحمس ىصا املسد  على بًجاز اللُمة الخالُة للحسؿلات النلسًة السادلة والخاضحة  -2 مسد  اللُمة الخالُة:  َو

م ثحٍى  املاالح املؼحلبلُة مث  الحسؿلات النلسًة  املحىكعة من البنىز ؤو العنالط مح  الحلُُم دالٌ عمطو عن ظٍط

واحس مذاىم، وجعحبر ؤػالُ  اللُمة الخالُة مث  نماشج جؼعنر الخُاضات من ؤىم ؤػالُ  الحلُُم  ؤو سألضباح، ؤي مبلؽ

 لهصا املسد .
ً
 وؿلا

 مسد  الحيلـة املعسلة، حُث ًمىن ثحسًس اللُمة العازلة للبنس ؤو العناط في  -6
ً
علم علُه ؤًضا مسد  الحيلـة: ٍو

ي له نـؽ دااي  البنس املالي مح  الحلُُم، ولم ًحسز املسد  عسز الىحسات النلسًة املعلىبة إلحالٌ ينس مال

ؤػلىب الحلُُم وبنما حسز مىالـات ؤػلىب الحلُُم املناػ ، حُث ؤوح  ؤ  ًيى  مسد  الحلُُم الصي ػِحم 

 للؽطوؾ وثحىاؿط عنه معلىمات واؿُة ومحاحة.
ً
 اػحذسامه في كُاغ اللُمة العازلة ماليما

 ت:جودة املعلوماث املداسبي

           
ً
لة الصخُحة من ؤٌو مطة وفي و  مطة ظبلا ًمىن جعٍطف الجىزة بـي  عام يإنها " عم  الش يء يالعٍط

(. وحىزة املعلىمات املحاػبُة جعني ؤ  ثيى  املعلىمات املحاػبُة صخُحة 2116ملجمىعة محسزة من املعاًنر.) امللُجي،

 (.2166شلً اليس من ثىاؿط الخااي  النىعُة الحالُة: ) الجىاىط،ومىرىكة ومحىؿطة في الىكد املعلىب، وحتى ًححلم 

م مؼاعسة املؼحذسمن  على  FASBاملاليمة: عطؿها  -6 يإنها " ثلً املعلىمات اللازضة على بحساذ ؿطق في اللطاض عن ظٍط

ع الحنباات الؼايلة ؤو ثصخُحها". وثيى  املعلىمات م ن ثنباات للنحاي  الخـؼُلُة، ؤو جعٍع يمة بشا ثىؿطت ؿيها ال ثيٍى

 (.2119مث : ) حمُسي،بعض الخااي  

ة: ؤي ثىؿنر ؤػاغ ٌؼت  الُه للحنبا ياألحساذ املؼحلبلُة  ملحذصي اللطاضات. -ؤ  اللسضة الحنبٍا

بميانُة الححلم: يمعنى ؤ  املعلىمات املحاػبُة ثيى  ماليمة بشا وا  لها اللسضة على الححلم من صخة الحىكعات  -ب

 الؼايلة.
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 الحىكُد املناػ : وثيى  املعلىمات شات ؿايسة عنسما ثحىؿط ملحذصي اللطاضات في الىكد املعلىب. -ج

ة، وثحعلم دالُة املىرىكُة يإمانة  -2 املىرىكُة: وثيى  املعلىمات مىرىكة بشا واند دالُة من سألدعاء الجىىٍط

 جي:املعلىمات وبميانُة حالعحماز عليها. وثحيى  ىصو الخالُة من آلا

ط عنها، وجؼلُ  الجىىط على الـي ،  -ؤ الاسق في الحعبنر: ؤي معايلة املعلىمات املحاػبُة للؽىاىط املطاز الحلٍط

حعل  شلً الححطض من الححنز في عملُة اللُاغ، وهصلً الححطض من الححنز من كب  اللايم بعملُة اللُاغ.  ٍو

م ظطؾ مؼحل  ياػحذسام اللايلُة للححلم: ثيى  املعلىمات كايلة للححلم عن -ب سما ثحىؿط نحاي  الححلم منها عن ظٍط

 نـؽ ظطق اللُاغ.

الخُاز: حُث ًنبغي ؤ  ًحىاؿط في اللىايم املالُة شات الؼطض العام الخُاز عنس بعسازىا يالنؼبة ملذحلف  -ج

 حالػحذسامات، وشلً حتى جؼعُع ملايلة حالححُاحات لجمُع الجهات التي جؼحذسمها.

ة للمعلىمات املحاػبُة ومنها:وباإلضاؿة ا  لى الخاي  ؤعالو اليس من ثىؿط بعض الخااي  النىعُة الثانٍى

اللايلُة للملاضنة: وثازي اللايلُة للملاضنة الى الحعطؾ على سألوحه الخلُلُة للخـايه وحالدحالؾ ين  ؤزاء املنـإة   -6

لاضنة ألزاء املنـأت نـؼها ؿُما ين  الـترات العمنُة وؤزاء املنـأت سألدطي دالٌ ؿترة ظمنُة معُنة، هما ثمىن من امل

 املذحلـة. وثيى  املعلىمات املحاػبُة كايلة للملاضنة بشا ثىؿط ؿيها ؿطظن  ىما:

 ػهىلة العطض واػحذسام ؤػلىب مىحس لللُاغ املحاػبي ٌؼه  بحطاء ثلُُم ثلً املعلىمات -ؤ

 منُة ألدطي.الثبات في اللُاغ والعطض للمعلىمات من ؿترة ظ  -ب

لاس يصلً دلى البُانات املالُة من الؼمىض ) الخُالي، -2 (، حُث ال ًمىن حالػحـازة منها بشا 2117اللايلُة للـهم: ٍو

واند ػنر مـهىمة، وثحىكف بميانُة ؿهم املعلىمات على ظبُعة املعلىمات املحاػبُة، وهُـُة عطضها من ناحُة وعلى 

 ن ناحُة ؤدطي.كطاضات من ٌؼحذسمىنها ورلاؿتهم م

 العوامل املؤثرة في خصائص جودة املعلوماث املداسبيت:

جعحبر حىزة املعلىمات املحاػبُة وػالمتها الهسؾ الطيِس ي الصي جؼعى الـطوات لححلُله، ولىن ىنان مجمىعة من 

 (.2164العىام  التي ثارط في حىزتها وهي: ) همى ،

ة وآلالُة التي ًحم اػحذسامها في بنحاج املعلىمات امللىمات املازًة: وثحمث  في سألزوات وسأل  -6 حهعة املحاػبُة الُسٍو

 املحاػبُة.

ة: وثحمث  في مجمىعة سألشخا  اللايمن  على جـؼُ  النؽام املحاػبي والعاملن  ؿُه. -2  امللىمات البـٍط

 امه ووؼايـه.امللىمات املالُة: وجـم  واؿة سألمىاٌ املحاحة للنؽام والتي ٌؼحذسمها لللُام يمه -6

 كاعسة يُانات: وهي مجمىعة إلاحطاءات الحعبُلُة والبِنات الالظمة لخـؼُ  النؽام وثحلُم ؤىساؿه. -4
 :

ً
 الدراست امليداهيت:ثالثا

 :إجراءاث الدراست امليداهيت

 :وثحمث  ىصو إلاحطاءات في آلاجي

نات سألولُة للسضاػة كام الباحث يحامُم من ؤح  الخاٌى على  املعلىمات والبُا جصمُم أداة الدزاست:-6       

العازلة في حىزة املعلىمات املحاػبُة في  اللُمةاػخبانة ًحم من داللها الحعطؾ على ؤرط اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ 

ة العاملة في والًة الخطظىم، ونؼبة لىبر حجم مجحمع السضاػة ادحاض الباحث عُنة من ىصو الـطوات  الـطوات الحجاٍض

ة مىظعة على اللعاعات املذحلـة. حُث كام  الباحث يحىظَع حالػخبانة على عُنة من املحاػبن  61)يلؼد  ( ؿطهة ثجاٍض

ة عُنة السضاػة يلؼد)  ( اػخبانة. ثحيى  اػحماضة حالػخبانة من رالرة 16واملطاحعن  السادلُن  في الـطوات الحجاٍض

ؤما  الدزاست ًبين الهدف مً الدزاست وعىىانها. عُنة على زطاب مىجه ألفسادؤكؼام حُث اؿحم  اللؼم سألٌو 

املحعللة يىلف عُنة البُاهاث الخاصت بؤفساد عُىت الدزاست وهي البُاهاث الشخصُت اللؼم الثاني ؿلس اؿحم  على 
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واللؼم الثالث ثم ثذاُاه ألػئلة حالػخبانة. واعحمس الباحث في اللؼم الثالث من ؤكؼام حالػخبانة على  .السضاػة

تراوح بين ) مىافم بشدة ، وغير مىافم بشدة ( Likert Scale) ملُاغ لُىطت الخماس ي  وكس ثم ثامُم امللُاغ ( ٍو

 :املؼحذسم في السضاػة على النحى الحالي

 .ُاغ وهي زضحات املـطزة على العباضاتالسضحة اليلُة للمل-أ

(، مداًد 4(، مىافم )5: مىافم بشدة )بععاء و  زضحة من زضحات ملُاغ لُىطت الخماس ي وظ  ثطحُحي واآلجي-ب

 :حؼاب سألوػاط املطجخة لهصو السضحات هما في الجسٌو ؤزناو( وكد جم 1(، ال أوافم بشدة )2(، ال أوافم )3)

 املرجح ملقياس الدراستالوزن واملخوسط  (1)جدول 

 ؤواؿم بـسة ؤواؿم محاًس ال ؤواؿم ال ؤواؿم بـسة امللُاغ

 5 4 3 2 1 الىظ 

 5-4.30 4.29-3.90 3.89-2.90 2.89-1.90 1.89-1 املحىػغ املطجح

 م9112: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية،املصدر

ث الخماس ي خُث جم جددًد مدي معين لكل دزجت مً دزجاث ( الىشن واملخىسط املسجح مللُاس لُكس 1)ًىضح الجسٌو 

 امللُاس.

 الاسلوب الاحصائي املستخدم في الدراسة: -9

ؽ يُانات حالػخبانة وشلً ياػحذسام يطنام  الخعم حالحاايُة للعلىم حالححماعُة  ) ثم ثطمنز ؤػئلة حالػخبانة ومن رم ثـَط

Statistical Package for Social Sciencesبــــــ( وال 
ً
ومن رم ثحلُلها من دالٌ مجمىعة من   SPSSري ٌعسف ازخصازا

حالػالُ  حالحاايُة التي ثناػ  ظبُعة البُانات، ونىع محؼنرات السضاػة بؼطض ثحلُم ؤىساؾ السضاػة وادحباض 

 :ؿطضُاتها وكس كام الباحث ياػحذسام سألزوات حالحاايُة الحالُة

ثم احطاء ادحباض الثبات ألػئلة حالػخبانة امليىنة من حمُع البُانات :  Reliability Testإجساء  ازخباز الثباث  -1

( للخدلم مً صدق امللُاس وكد شادث كُمت معامل الثباث عً Alpha  Cranach's) ياػحذسام معام  الـا هطونباخ 

 %( والتي حعخبر وسبت ملبىلت وجدل على مالئمت امللُاس.86)

 أساليب إلاخصاء الوصفي: -3

ت  م عمل جداول جكساٍز جم اسخسدام اسالُب الاخصاء الىصفي لىصف زصائص مفسداث عُىت الدزاست  عً طٍس

ة ملحؼنرات السضاػة للحعطؾ على حالثجاو العام ملـطزات العُنة يالنؼبة لي  محؼنر على حشمل  الحىطاضات والنؼ  املئٍى

نة السضاػة لي  عباضة عن املحىػغ الخؼابي، وثم حسة، وحالنحطاؾ املعُاضي لححسًس ملساض الخـخد في بحايات عُ

 .هصلً حؼاب املحىػغ املطجح إلحايات العُنة ياػحذسام ملُاغ لُىطت الخماس ي للُاغ آضاء عُنة السضاػة

 أساليب إلاحصاء الاستداللي:-4

 :آلاجيثم اػحذسام اػالُ  حالحااء حالػحساللي بؼطض ادحباض ؿطضُات السضاػة وثمثلد ىصو سألػالُ  في  

 Smirnov- Sample Kolmogorov سمس هىف(  -ازخباز الخىشَع الطبُعي )ازخباز كىملجسوف-ؤ

عخبر هرا الازخباز طسوزي  -ثم بحطاء ادحباض وىملجطوؾ سمس هىف ملعسفت هل البُاهاث جدبع الخىشَع الطبُعي أم ال، َو

 إذا كان مسخىي الزخباز فسطُاث الدزاست الن معظم الازخبازاث املعملُت حشترط أن ً
ً
كىن جىشَع البُاهاث طبُعُا

 (. < Sig 0.05)   0.05الداللت لكل فسطُت أكبر مً 

ثم اػحذسام ىصا حالدحباض للساللة حالحاايُة لـطضُات السضاػة عنس مؼحىي   Chi- Square Test: ادحباض مطبع هأي -ب

ة  عني ذلك أهه إذا كاهذ كُمت مسبع كآي املدسىبت عىد %5معنٍى ؤهبر من كُمة مطبع هإي   %5مسخىي داللت  . َو

يى  الـطض البسً   . أما إذا كاهذ كُمت مسبع كآي املدسىبت السضاػة ) فسضالجسولُة ًطؿض ؿطض العسم ٍو
ً
( صحُدا

ؤك  من كُمة مطبع هأي الجسولُة ؿصلً ٌعني كبٌى ؿطض العسم وبالحالي ًيى  الـطض البسً   %5عىد مسخىي داللت 

 غير صحُذ. ) فسض الدزاست(
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 :مقاييس ثقييم أدوات القياس -5

 :ثم ثلُُم وادحباض ؤزوات اللُاغ من دالٌ امللاًِؽ الحالُة

 ثباث امللُاس ) الاسدباهت(:-1

ًلاس يثبات امللُاغ اػحلطاضو وعسم ثناكضه مع نـؼه، ؤي ؤ  امللُاغ ٌععي نـؽ النحاي  ياححماٌ مؼاوي للُمة 

لة ؤلـا هطونباخ للُاغ ربات حالػخبانة املعام  بشا ؤعُس ثعبُله على نـ ؽ العُنة ، وكس اػحذسم الباحث ظٍط

 :والجساٌو الحالُة ثىضح شلً

 معامالث ألفا كروهباخ لكل مدور من مداور الاسدباهت (2)جدول 

 معام  ؤلـا هطونباخ عسز الـلطات الـطضُة

ة الؼىزانُة.ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ماليمة املعلى   0.85 8 مات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ومىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات 

ة الؼىزانُة.  الحجاٍض
5 0.89 

ة.ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املح  0.86 5 اػبُة في الـطوات الحجاٍض

 87. 18 بحمالي العباضات

 م2019: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، املصدر
( وهرا ًدل على أن الاسدباهت جخمخع بدزجت عالُت مً 0.84( أن معامالث ألفا كسوهبار جمُعها فىق ) 2)ًىضح الجسٌو 

 .حالعحماز على إلاحايات في ثحلُم ؤىساؾ السضاػة وثحلُ  نحايجهاً الثباث الدازلي لعبازاتها، بالخالي ًمك

 Validityصدق امللُاس ) الاسدباهت(: -

خساب صدق الاحساق الدازلي، وذلك بدساب  ثم ( خُث61)ثم ثعبُم حالػخبانة على عُنة اػحعالعُة ميىنة من 

لُة للـطضُة التي ثنحمي اليها ىصو العباضة هما ثبن  اليمعامل الازجباط بين كل عبازة مً عبازاث الاسدباهت مع الدزجت 

 :الجساٌو الحالُة
 
ً
 : حالجؼاق البنائي لـطضُات السضاػةصدق  -زامسا

لاس يه اًجاز معام  حالضثباط ين  و  ؿطضُة من ؿطضُات السضاػة مع املعسٌ الىلي لـطضُات السضاػة والجسٌو  ٍو

 .الحالي ًىضح شلً

 ائي لفرضياث الدراستصدق الاحساق البن (3)جدول 
 مؼحىي الساللة معام  حالضثباط الـطضُة

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ماليمة املعلىمات املحاػبُة، وحعلها شات ؿايسة وكُمة ملؼحذسميها 

 واملؼحـُسًن منها.
0.86 0.000 

ط املالُة ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ومىرىكُ  ة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة التي ثححىيها الحلاٍض

ة.  التي جعسىا الـطوات الحجاٍض
0.81 0.000 

ط املالُة التي جعسىا  ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في الحلاٍض

ة.  الـطوات الحجاٍض
0.89 0.000 

  م2019عداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، : إاملصدر 

( معامالث الازجباط بين كل فسطُت مً فسطُاث الدزاست مع املعدل الكلي لجمُع عبازاث 3)ًىضح الجسٌو ضكم 

 0.05ثىضح ؤ  مؼحىي الساللة لي  ؿطضُة اك  من  0.05الاسدباهت . وأن معامالث الازجباط املبِىت عىد مسخىي داللت 

 .عحبر الـطضُات لازكة ملا وضعد للُاػهوبصلً ج

 :ؾػمط نى  –وىملجطوؾ  –ازخباز الخىشَع الطبُعي -4

 (Sample K-S) اخخبار الخوزيع الطبيعي  (4)جدول 

 كُمة مؼحىي الساللة Zكُمة  العباضات عسز مححىي الـطضُة

بُة، وحعلها شات ؿايسة ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ماليمة املعلىمات املحاػ

 وكُمة ملؼحذسميها واملؼحـُسًن منها.
8 1.562 0.169 
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ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ومىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة التي  

ة. ط املالُة التي جعسىا الـطوات الحجاٍض  ثححىيها الحلاٍض
5 1.621 0.194 

ط ًازي اللُاغ املحاػبي  على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في الحلاٍض

ة.  املالُة التي جعسىا الـطوات الحجاٍض
5 1.802 0.175 

 0.179 1.661 18 حمُع الـطضُات

 م2019: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، املصدر

( 1.14) الجسولُة  Zاملحؼىبة ؤك  من كُمة  Zوهجد أن كُمت  ( ازخباز الخىشَع الطبُعي للبُاهاث4)ًىضح الجسٌو 

مما ًسٌ على عسم وحىز ؿطوكات شات زاللة احاايُة ين  ثىظَع يُانات حالػخبانة  0.05ومسخىي الداللت أكبر مً 

 .والحىظَع العبُعي

 :اخخبار فرضياث الدراست

ُمة العازلة الى ماليمة املعلىمات املحاػبُة في ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ الل : "ألاولىاختبار الفرضية 

ة الؼىزانُة.  الـطوات الحجاٍض

 اخخبار الفرضيت ألاولي (5)جدول 

 العبارة
املخوسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

قيم كآي 

 املدسوبت

درجت 

 الحريت

مسخوى 

 الداللت

مسخوى 

 املوافقت

للُمة العازلة ؤهثر ؿايسة املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ ا

ذُة.  للمؼحذسمن  من ثلً التي ؤعست على ؤػاغ الحيلـة الحاٍض
 ؤواؿم 0.000 3 21.16 76.14 0.236 3.65

املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة ثمحاظ يإنها شات 

ه واػترزازًه عالُة.  كُمة ثنبٍا
 ؤواؿم 0.000 3 20.94 79.62 0.324 3.22

علىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة جؼاعس في ثطؿُس امل

ة ملؼحذسميها.  اللطاضات حالػخثماٍض
 ؤواؿم 0.000 3 27.00 84.91 0.296 3.87

ط املالُة التي ؤعست معلىماتها املحاػبُة على ؤػاغ اللُمة العازلة  الحلاٍض

 ثحلم دالُة الحىكُد املناػ  للمعلىمات املحاػبُة.
 ؤواؿم 0.000 3 28.67 81.95 0.798 3.28

جؼاىم املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة في مؼاعسة 

 الساينن  في اثذاش كطاضات حاليحما .
 ؤواؿم 0.000 3 26.92 81.97 0.691 3.62

املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة جعحبر ؤهثر صخة 

ذُةمن ثلً التي ؤع  ست على ؤػاغ الحيلـة الحاٍض
 ؤواؿم 0.000 2 24.76 78.91 0.962 3.18

ن  املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة جؼاعس املؼخثمٍط

 في اثذاش كطاضات حالػخثماض.
 ؤواؿم 0.000 3 22.81 79.59 0.092 3.98

ضات معاًنر اللُمة العازلة نىؿط معلىمات مـُسة في ثطؿُس اللطا

 حالكحاازًة.
 ؤواؿم 0.000 3 28.92 85.00 0.789 3.28

 ؤواؿم 0.000 3 25.18 81.01 0.524 3.51 حمُع العباضات

 م2019: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، املصدر

ت صغيرة باهدسافاث و ( ٌسخيخج الباخث أن الىسط الحسابي لعبازاث هره الفسطُت أظهس زُاز املىافلت 5)من الجسٌو  معُاٍز

( وهرا ًدل على أن مخىسط إجاباث أفساد عُىت الدزاست مىافلىن على عبازاث الفسطُت، كما أن كُم 0.092-0.962جتراوح بين ) 
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( وهي أصغس مً  0.00)الجسولُة لي  عباضة من عباضات الـطضُة عنس مؼحىي زاللة مسبع كآي املدسىبت أكبر ملازهت باللُم 

ًازي اللُاغ  "مما ػبم ًمىن كبٌى الـطضُة سألولى من ؿطضُات السضاػة والتي ثن  على  (.a=0.05مسخىي الداللت ) 

ة الؼىزانُة.  املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ماليمة املعلىمات املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

مىرىكُة واعحمازًة املعلىمات املحاػبُة في ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى و  " اختبار الفرضية الثانية:

ة الؼىزانُة.".  الـطوات الحجاٍض

 اخخبار الفرضيت الثاهيت (6)جدول 

 العبارة
املخوسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

قيم كآي 

 املدسوبت

درجت 

 الحريت

مسخوى 

 الداللت

مسخوى 

 املوافقت

اللُمة العازلة ؤهثر مىرىكُة  جعس املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ

ذُة.  من ثلً التي ؤعست على ؤػاغ الحيلـة الحاٍض
 ؤواؿم   0.000 3 21.14 89.65 0.026 4.32

ًازي ثلُُم عنالط اللىايم املالُة على ؤػاغ اللُمة العازلة الى حعلها 

 وعسالة.
ً
 ؤهثر لسكا

 ؤواؿم   0.000 2 29.09 62.58 0.714 3.62

بُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة ثحىؿط ؿيها لـة املعلىمات املحاػ

 الخُاز.
 ؤواؿم   0.000 2 25.36 78.28 0.635 3.81

املعلىمات املحاػبُة املعسة على ؤػاغ اللُمة العازلة ًمىن الححلم منها 

 من كب  إلازاضة ؤو ؤي ظطؾ ؤدط.
 ؤواؿم   0.000 2 24.77 60.81 0.702 3.89

املعلىمات املحاػبُة امللُمة على ؤػاغ اللُمة  الحىػع في إلاؿااح عن

س من رلة مؼحذسمي اللىايم املالُة ؿيها.  العازلة ًٍع
 ؤواؿم   0.000 2 23.20 77.09 0.638 3.08

كُاغ ؤلٌى وداىم الـطهة على ؤػاغ اللُمة العازلة ًجعلها شات 

 مىرىكُة عالُة.
 ؤواؿم   0.000 3 26.84 72.87 0.428 3.91

ُمة العازلة الحىاؿم ين  املاالح املذحلـة ملؼحذسمي اللىايم ثحلم الل

 املالُة.
 ؤواؿم   0.000 2 19.69 62.29 0.731 3.72

 أوافق   0.000 3 97731 1727. 3..17 37.3 جميع العباراث

 م2019املصدر: إعداد الباخث من واقع الدراست امليداهيت،

باهدسافاث وسط الحسابي لعبازاث هره الفسطُت أظهس زُاز املىافلت ( ٌسخيخج الباخث أن الى 6)من الجسٌو ضكم     

ت صغيرة جتراوح بين )  ( وهرا ًدل على أن مخىسط إجاباث أفساد عُىت الدزاست مىافلىن على 0.026-0.731معُاٍز

ـطضُة عنس الجسولُة لي  عباضة من عباضات العبازاث الفسطُت، كما أن كُم مسبع كآي املدسىبت أكبر ملازهت باللُم 

مما ػبم ًمىن كبٌى الـطضُة سألولى من ؿطضُات  (.a=0.05( وهي أصغس مً مسخىي الداللت )  0.00)مؼحىي زاللة 

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى ومىرىكُة واعحمازًة املعلىمات  ”السضاػة والتي ثن  على

ة الؼىزانُة  "7املحاػبُة في الـطوات الحجاٍض

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في " :الثالثتبار الفرضية اخت

ة".  الـطوات الحجاٍض
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 اخخبار الفرضيت الثالثت (7)جدول 

 العبارة
املخوسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

قيم كآي 

 املدسوبت

درجت 

 الحريت

مسخوى 

 تالدالل
 مسخوى املوافقت

اللىايم املالُة التي ؤعست معلىماتها املحاػبُة على ؤػاغ 

 ملؼحذسميها من ثلً الي ؤعست 
ً
اللُمة العازلة ؤهثر ؿهما

ذُة.  على ؤػاغ الحيلـة الحاٍض

 ؤواؿم   0.000 2 23.15 69.25 0.628 3.58

ط املالُة على حمُع املعلىمات  ًج  ؿمٌى الحلاٍض

واند ػنر ػهلة الـهم على املؼحذسمن   املحاػبُة، حتى لى 

 العازًن .

 ؤواؿم   0.000 3 29.65 73.67 0.759 3.06

ًازي ثعبُم ؤػاغ اللُمة العازلة الى بنحاج معلىمات 

محاػبُة مانـة بـي  واضح ودالُة من الؼمىض 

 والحعلُس.

 ؤواؿم   0.000 2 21.18 86.64 0.497 3.47

ط املالُة مـهىمة ب ـي  ؤهبر عنس ثىؿط املعطؿة ثيى  الحلاٍض

 الياملة عن ماؿطات سألزاء املالي للـطهة.
 ؤواؿم   0.000 3 24.37 91.57 0.297 3.82

ازة اللايلُة لـهم  ًازي ثعبُم ؤػاغ اللُمة العازلة الى ٍظ

 املعلىمات املحاػبُة ياللىايم املالُة.
 ؤواؿم   0.000 2 31.49 97.32 0.097 4.26

 ؤواؿم   0.000 3 26.24 81.18 0.387 3.68 حمُع العباضات

 م1028: إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية، املصدر

( ٌسخيخج الباخث أن الىسط الحسابي لعبازاث هره الفسطُت أظهس زُاز املىافلت باهدسافاث 7)من الجسٌو     

ت صغيرة جتراوح بين )  ث أفساد عُىت الدزاست مىافلىن على ( وهرا ًدل على أن مخىسط إجابا0.097-0.879معُاٍز

الجسولُة لي  عباضة من عباضات الـطضُة عنس عبازاث الفسطُت، كما أن كُم مسبع كآي املدسىبت أكبر ملازهت باللُم 

مما ػبم ًمىن كبٌى الـطضُة الثالثة من ؿطضُات  (.a=0.05( وهي أصغس مً مسخىي الداللت )  0.00)مؼحىي زاللة 

ًازي اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة الى كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة في  "على  السضاػة والتي ثن 

ة"  "7الـطوات الحجاٍض

 : 
ً
 هخائج وجوصياث الدراست:رابعا

 هخائج الدراست: 

 ثىللد السضاػة الى النحاي  الحالُة:

جابي على ماليمة املعلىمات املحاػبُة الىاضزة في ًارط ثعبُم اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة بـي  اً -6

ة التي جعم  زاد  والًة الخطظىم. ط املالُة التي جعسىا الـطوات الحجاٍض  الحلاٍض

ًارط ثعبُم اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة بـي  اًجابي على مىرىكُة واعحمازًة املعلىمات  -2

ط املالُ ة التي جعم  زاد  والًة الخطظىم.املحاػبُة الىاضزة في الحلاٍض  ة التي جعسىا الـطوات الحجاٍض
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ًارط ثعبُم اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة بـي  اًجابي على كايلُة الـهم للمعلىمات املحاػبُة  -6

ة التي جعم  زاد  والًة الخطظىم.  ط املالُة التي جعسىا الـطوات الحجاٍض  الىاضزة في الحلاٍض

 الدراست: جوصياث

 يناًء على النحاي  ؤعالو ثىص ي السضاػة ياآلجي:

ة التي ثعاٌو نـاظها زاد  والًة الخطظىم يإىمُة ثعبُم  -6 ضؿع زضحة الىعي وإلازضان لسي بزاضات الـطوات الحجاٍض

 اللُاغ املحاػبي على ؤػاغ اللُمة العازلة.

لُمة العازلة واػحذال  املاليم منها لحعبُله في البِئة العم  على زضاػة وثحلُ  معاًنر املحاػبة شات الالة يال -2

 املحاػبُة الؼىزانُة.

س من سأليحاذ والسضاػات في مجاٌ املحاػبة عن اللُمة العازلة من حُث اللُاغ والعطض ومحعلبات  -6 بحطاء مٍع

 إلاؿااح.

بُة في مجاٌ -4 محاػبة اللُمة العازلة،  ضطوضة كُام الجهات شات الالة بعلس وضؾ عم  ونسوات وزوضات ثسٍض

ازة املعطؿة والخبرة في الحعبُم الؼلُم لللُمة العازلة.  بهسؾ ٍظ

ة في والًة الخطظىم،  -2 ط املالُة في الـطوات الحجاٍض العم  على ثللُ  الحلسًطات الصخاُة من كب  معسي الحلاٍض

 وشلً يحىؿنر كىاعس اػترؿازًه واضخة للُاغ اللُمة العازلة.

 :
ً
 مت املصادر واملراجع:قائخامسا

 املراجع العربيت:

ط املالُة السولُة" العبعة سألولى، برطاء للنـط والحىظَع، عما ، سألضز .2118الجعاضات ، دالس حماٌ، "  -6  (، " معاًنر الحلاٍض

س،)  -2 ة"، مجلة الؼطي للعلىم حالكحاازًة (، " اللُمة العازلة وثإرنر اػحعمالها في ماؿطات سألزاء ا2162الؼعبري، بيطاىُم، ومطوا  عايس ٍظ ملالي في املااضؾ الحجاٍض

ة، الؼنة الثامنة، العسز الخامؽ والعـطو ، اليىؿة، العطاق.  وإلازاٍض

ة، -6 الطابع، حامعة  العسز الاائؽ، محمس ػعس، عماز، " محاػبة اللُمة العازلة وعالكتها ياألظمة املالُة العاملُة"، املجلة العلمُة للبحىذ والسضاػات الحجاٍض

ة، حمهىضٍة ماط العطبُة.  حالػىنسٍض

(، " الحىحه الخسًث للـىط املحاػبي ملـهىم اللُمة العازلة وؤرطو في إلايالغ املالي لللىايم املالُة للبنىن العاملة في سألضز "، 2112العطاًعة، حماٌ على ععُه، )  -4

 ضز .ضػالة زهحىضاو منـىضة، حامعة عما  للسضاػات العلُا، سأل 

ن ،)  -2 ات"،  -(، " الخااي  النىعُة للمعلىمات املحاػبُة وؤرطىا في ثلُُم ؤضطاض الخطب2119حمُسي، عباغ ٍظ زضاػة مُسانُة في الـطهة العامة لاناعة البعاٍض

 مجلة إلازاضة وحالكحااز، العسز الخامؽ والؼبعى .

ة، حمهىضٍة ماط العطبُة.(، " املسد  الخسًث في املح2116حماز، ظاضق عبس العاٌ،)  -1  اػبة عن اللُمة العازلة"، الساض الجامعُة، حالػىنسٍض

"، امللحلى سألٌو حٌى معاًنر املحاػبة السولُة IAS/ IFRS(، " ؤىمُة اللُاغ املحاػبي ياللُمة العازلة في ؼ  معاًنر املحاػبة السولُة) 2164وضٍن، كىٍسض حاج ،) -7

(IAS/ IPSAS/ IFRS  ُفي ثـع ،) ،2164نىؿمبر، 22-24ؤزاء املاػؼات والخيىمات، حامعة وضكلة، الجعايط، ًىمي. 

زضاػة ثعبُلُة" مجلة الؼطي للعلىم حالكحاازًة  –( " كُاغ اللُمة العازلة لألػهم العازًة ياػحعماٌ نمىشج مضاعـة الطبحُة 2166العىطة، ػلُم وؤدطو  )  -8

ة، الؼنة الحاػعة، العسز الحاػع و   العـطو . وإلازاٍض

زضاػة ثحلُلُة لىحهات نؽط املحاػبن   -(، "العالكة ين  الخااي  النىعُة للمعلىمات املحاػبُة وكىاعس الخىهمة ملجلؽ إلازاضة2166الجىىط، علي واؼم، )  -9

 م.2116مجلة إلازاضة وحالكحااز، الؼنة الطابعة والثالرى ، العسز الخؼعى ،  واملسكلن "

ط املالُة" مجلة املحاػبة، العسز الؼازغ والخمؼى ، حل ، ػىضٍا.2164علي،) همى ، عبس الباػغ -61  (، " حىهمة الـطوات وحىزة الحلاٍض

ط املالُة للـطوات املؼاىمة العامة سألضزنُة في 2161اػماعُ ، عبس الجايط علي،)  -66 (، " العالكة ين  مؼحىي الحعبُم الـعلي للخاهمُة املاػؼُة وحىزة الحلاٍض

 اعن  املاطفي والاناعي"  ضػالة ماحؼحنر في املحاػبة ، حامعة الـطق سألوػغ.اللع

ن" ضػالة زهحىضاو 2162شخاثه، محمس ولُس، ) -62 (، " اػحذسام مسد  اللُمة املضاؿة في ثحؼن  زضحة ؿـاؿُة اللىايم املالُة بؼطض ثطؿُس كطاضات املؼخثمٍط

 للاىطة، حمهىضٍة ماط العطبُة.منـىضو، ولُة الحجاضة، كؼم املحاػبة، حامعة ا
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ة2162يسًط، ين نازض ؿاضغ ) -66 زضاػة مُسانُة: ؿئة املاػؼات حالكحاازًة املسضحة في  -(، " واكع ثعبُم محاػبة اللُمة العازلة في البِئة املحاػبُة الجعايٍط

ة. وؿئة حالوازًمُن  واملهنُن  املحاػبن " ضػالة ماحؼحنر منـىضة، و ة وعلىم الخؼُنر، حامعة كالسي مطباح ، البىضلة الجعايٍط لُة العلىم حالكحاازًة والحجاٍض

 وضكلة، الجعايط.

ن للبحىذ والسضاػات العلمُة 2162حؼن، عِس ى حؼن لافي، ) -64  –(، " محاػبة اللُمة العازلة في ؿطوات الحإمن ) زضاػة ثعبُلُة(" ، مجلة حامعة جـٍط

. ػلؼلة العلىم حالكحاازًة واللانىنُة، ا  ملجلس الثالث والثالرى ، العسز سألٌو

(، " ثحلُ  مسي بزضان املااضؾ الؼىزانُة ألىمُة املحاػبة عن اللُمة العازلة"، مجلة السضاػات العلُا ، حامعة 2162لالح، حامس، ومحمس، علي، عبس هللا، ) -62

 النُلن ، العسز الخازي عـط.

( يالحعبُم على الـطهة العامة 61املمحليات واملاانع واملعسات ياللُمة العازلة في ؼ  املعُاض املحاػبي السولي) (، " بعازة ثلُُم2166لـىا  كابي، وؤدطو  ) -61

ة وحالكحاازًة، املجلس الثالث، العسز الؼازغ.  للاناعات الاسؿُة )زضاػة حالة(" مجلة املثنى للعلىم إلازاٍض

 املراجع الاجنبيت:

1- Lian, L., Riedl, E.(2014),” The Effect of Fair Value Versus Historical Cost Reporting Model on Analyst 

Forecast Accuracy “ , The Accounting Review, Vol.89.. 

2- Laghi, E.,(2012), “Fair Value Hierarchy in Financial Instrument Disclosure. Is Three Transparency for 

Investors? .Evidence from Banking Industry” Journal of Governance and Regulation” Vol.1, Issue4. 

3- Finance Accounting Standards Board, (2006), FASB 157, Available on http://www.fasb.org.         
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cI-  الخلدًم : 

غ الخجاعة الضولُت و مع جؿىع صوع ؤلاإا     صاعة امرمغىُت جننحا الاجقامُاث نؿالما من جؼاًض الاهخمام العالمي لخدٍغ

ت و جدنُه الًقاءة في الخجاعة على مؿخىي  ت الثناثُت و مخعضصة ؤلاؾغاف .وعغبت في حؿؿحر ؤلاحغاء آث الخجاٍع الخجاٍع

الضولي و ىضا غغوعة اإلادافكت على مطامح الىؾنُت مرمُع ألاؾغاف و امخض من امخالفاث الناحمت في بؾاع الخجاعة 

ت الؿلعت "اإلانشإ الىؾني".فنضا قهغث امخاحت بلى بًجاص مىاعض و ؤؾـ مخقه عليها وفه معاًحر  الضولُت بؿبب هٍى

ت .وعلُه فاا "اإلانشإ الىؾني للؿلعت" هى اإلادىع الغثِس ي الظي جضوع خىله  معُنت. لخبؿُـ ؤلاحغاءاث الخجاٍع

ت .  إالاجقامُاث الخجاٍع

                                                           
 .hotmail.fr khaldia@27_  يميل:: اإلبن عوايل خالدية *

ت الضولُت جخجه ندى الؿعي إلًجاص آلُت جٌىا من زاللها اإلاشايل الناحمت عن مػاًا اإلانشإ  :ملخص الىؾني للؿلعت با العالماث الخجاٍع

ت واؾخنغاعها ، وجدنُه الًقاءة في  في خضها ألاصنى ، خُث ؤنه ال ًمًن بلغائها يلُا ، وعلُه فةا الؿعي ندى جبؿُـ ؤلاحغاءاث الخجاٍع
الخجاعة الضولُت مع غغوعة امخقاف على اإلاطامح الىؾنُت لٌافت ألاؾغاف، ًخجه العمل على اإلاؿخىي الضولي ندى جغؾُش مىاعض وؤؾـ 

اصة الاحؿال والخنمُـ ت تهضف بلى ٍػ إفي مجاالث الخجاعة وجباصَ الؿلع . ججاٍع
ت  فنداَو من زالَ هظه الضعاؾت جىغُذ ؤزغ مىاعض اإلانشإ اإلادضصة في بؾاع اجقال الشغاىت آلاوعحؼاثغي على اإلاباصالث اإلاباصالث الخجاٍع

ت ألؾىال الاج ت  زاضت بمٌانُت نقاط الطاصعاث امرؼاثٍغ إداص ألاوعوبي والاؾخقاصة من اإلاؼاًا الخقػُلُىت.امرؼاثٍغ

ت باصالثممىاعض اإلانشإ، الكلماث املفخاح :  إ اجداص ؤوعوبي،حؼاثغ  ،ججاعة زاعحُت، ججاٍع

 JEL : F1;F14;F13;F4تصنيف 

lems International trade relations are geared toward seeking a mechanism through which the prob :Abstract
arising from the issues of national origin of the commodity are minimal, since they cannot be totally eliminated, 

so the endeavor to simplify and settle trade procedures is therefore not possible. And achieving efficiency in 

he need to preserve the national interests of all parties. At the international level, work is international trade with t

moving toward establishing trade rules and foundations aimed at increasing coherence and development in the 

areas of trade and commodity exchange. 

tudy, we are trying to clarify the impact of the rules of origin set out in the framework of the Through this s

Association Agreement between Algeria and Algeria on trade exchanges, especially the possibility of Algerian 

advantage of the virtuous advantages.exports to the European Union markets And to take  

Rules of origin, trade exchanges, foreign trade, islands, European Union Key words: 

Jel Classification Codes : F1;F14;F13;F4 

mailto:_27@hotmail.fr
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إ؟إما هى ازغ مىاعض اإلانشإ على الخجاعة امخاعحُت :إندى الخالي ًمًن ؾغح بشٌالُت الضعاؾت على : إلاشكاليت -1

إ:إلغغع معامرت ؤلاشٌالُت اإلاؿغوخت و جدنُه ؤهضافها.ًمًن وغع القغغُاث الخالُت : الفسضياث -2

  .إللمنشإ الىؾني للؿلع ؤهمُت في بؾاع عالماث الخجاعة الضولُت

  إعلى اإلاؿخىي العالمي .             بمٌانُت بًجاص مىاعض منشإ مىخضة و منسرمت و منؿنت

 . إلنىاعض  اإلانشإ صوع ىبحر في جنشُـ الخجاعة الضولُت

بالنؿبت للمنهج اإلاؿخسضم في البدث. جم بجباع اإلانهج الىضقي عنض اؾخعغاع ألاؾاؽ النكغي لٌل من  : املىهجيت -3

ؾخنغاجي زالَ جناَو ازغ مىاعض اإلانشإ على الخجاعة مىاعض اإلانشإ الخجاعة امخاعحُت . ىما جم اؾخسضام اإلانهج الخدلُلي الاإ

إامخاعحُت و جدلُلها و جنؿُمها في امرؼاثغ.

إ:إمن بحا ألاهضاف التي نؿعى لخدنُنها من وعاء هضه الضعاؾت : أهداف الدزاست -4

 .ت الضولُت  الخعغف على ازغ الظي جدضزه مىاعض اإلانشإ في ؤًؿاع العالماث الخجاٍع

 إاعض اإلانشإ على الخجاعة امخاعحُت في امرؼاثغالخعغف على ازغ مىإ

جخجلى ؤهمُت الضعاؾت في ؤهمُت وحىص مىاعض اإلانشإ مخقنا عليها وفه معاًحر معُنت. تهضف بلى  : أهميت الدزاست -5
ت. ت الضولُت جخجه ندى الؿعي الًجا صالُت جٌىا من زال لها ف حؿهُل و جبؿُـ ؤلاحغاءاث الخجاٍع العالماث الخجاٍع

ايل الناحمت عن مػاًا اإلانشإ الىؾني للؿلعت في خض ها ألاصنى خُث انه ال ًمًن بلغاءها يلُا. فنضا ؤضبدذ اإلاش
مؿالت جدضًض بلض اإلانشإ على مؿخىي ىبحر من ألاهمُت. و على هضا ألاؾاؽ ؤضبذ لٌل صولت اا جػع معاًحر لخدضًض 

.منشإ الؿلع و هضا بناءا على مىاعض عامت للمنشإ مؿبنت على  إيل الضَو

إ:إمن ؤهم الضعاؾاث الؿابنت التي لها عالمت باإلاىغىع :الدزاساث السابلت  -6

 مىاعض اإلانشإ و ؤزغها على الخجاعة الضولُت و الؿىعٍت )عؾالت صىخىعة.حامعت  بعنىاا :إدزاست عي عدًت

مخاعحُت بطقت (.فنضا خاَو الباخث ببغاػ صوع الظي جلعبه مىاعض اإلانشإ في الخجاعة ا2003صمشه.ؾىعٍا 

إعامت.و ؤزغها على الامخطاص الؿىعي.

 نُا )مجلت  : دزاست بً داو دًت وهيبت بعنىاا ازغ النىاعض اإلانش ئ على الخجاعة امخاعحُت لضَو شماَ بفٍغ

نُا. العضص الؿاصؽ يلُت العلىم الامخطاصًت و علىم الدؿُحر بلى جنُُم ألازغ الامخطاصي  امخطاصًاث شماَ بفٍغ

نا.لنىاعض اإلانش إإ بشماَ ؤفٍغ

 ت في قل امخطاص الؿىل )عؾالت صىخىعاه حامعت امرؼاثغ  : دزاست مساد شاًد بعنىاا صوع امرماعو امرؼاثٍغ

ت في قل امخطاص الؿىل.2005 إ(.هضفذ هضه الضعاؾت بلى حعغف على صوع امرماعو امرؼاثٍغ

 مفهوم كواعد امليشأ   الجاهب الىظسي:. 1

قاث لنىاعض اإلانشإ نىحؼها فُماًلي:: أوال : حعسيف كواعد امليشأ  إهناو عضة حعٍغ
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ت طاث الخؿبُه العام التي ًؿبنها  حعغف مىاعض :ألاول الخعسيف  -1 اإلانشإ على ؤنها النىانحا والنكم وألاخٌام ؤلاصاٍع

ت الخعامضًت ؤو  ؤي عػى لخدضًض بلض منشإ الؿلعت على شغؽ ؤا جٌىا مىاعض اإلانشإ هظه ال جخعله بالنكم الخجاٍع

قُت ججاوػ ما ًنخج من جؿبُه بجقامُت حاث  ؿخنلت طاجُا التي جاصياإلا    19941بلى منذ ؤفػلُاث  حعٍغ

عاث اإلاخبعت في صولت معُنت لخدضًض منشإ الؿلعت ،  الخعسيف الثاوي: -2 جخمثل مىاعض اإلانشإ في مجمىعت الدشَغ

ا ، ولنض جػمنذ ؤلاجقامُت مىاعض وبمنخض ى الاجقامُت فنض شٌلذ مرنت مهمتها جنؿُه مىاعض اإلانشإ ؤو جىخُضه

اإلانشإ التي في حمُع خاالث الخجاعة امخاعحُت مثل ، معاملت الضولت ألاولى بالغعاًت ، مٌافدت الاغغال ، والنُىص 

ت   .2الخمحًز

مىاعض اإلانشإ الخإىُض على ؤنه ال ًجب ؤا جٌىا مىاعض اإلانشإ التي جؿبنها  اجقاللنض جػمن  الخعسيف الثالث: -3

عػاء على الطاصعاث والىاعصاث ؤشض ضغامت من جلٍ امخاضت بخدضًض ؾبُعت الؿلعت مدلُت ؤم ؤحنبُت الضَو ألاإ

، وبضوا جمُحز بحا الضَو ألاعػاء مهما ياا انخماء ألاؾغاف اإلانخجت لخلٍ الؿلع ، بدُث جؿبه جلٍ النىاعض 

إ3بشٌل مخىاػا وعاصَ ومىخض .

ز بحا ؤنىاع مسخلقت من النىاعض خؿب ؾبُعتها وؤغغاغها ، وجبعا لظلٍ ، ًمًن الخمُح :ثاهيا : أهواع كواعد امليشأ 

إ4جسخلك آزاعها على الخجاعة الضولُت ، فمن خُث ؤغغاغها ًمًن الخمُحز بحا نىعحا من النىاعض .

ت طاث الخؿبُ كواعد امليشأ غير الخفضيليت )ذاث الخطبيم العام(: -1 ه العام وهي النىانحا وألانكمت والنغاعاث ؤلاصاٍع

إالتي جؿبنها الضَو لخدضًض بلض اإلانشإ للبػاجع ، ىما ًخم اؾخسضامها لعضة ؤغغاع نظىغ منها :

إغغع جؿبُه اإلاعغفت امرمغىُت . -                 

إبخطاثُاث الخجاعة امخاعحُت ، وجؿبُه النُىص الًمُت . -                 

ت )ىمٌافدتوحؿخسضم ؤًػا ، آلُاث الؿُ -                 ػُت ، وبحغاءاث الاغغال ، والغؾ اؾت الخجاٍع ىم الخعٍى

إ(.الىماًت

اث امخٌىمُت .-                  إعالماث اإلانشإ واإلاشتًر

وما ًمًن ؤلاشاعة بلُه غمن هظا النىع من مىاعض اإلانشإ وهى ما ٌعغف بخنؿُه مىاعض اإلانشإ غحر الخقػُلُت خُث      

ت في جنؿُه مىاعض اإلا   ٌعخبر  ت بالنؿبت لٌل من ؤلاصاعاث امرمغىُت وألاؾغاف الخجاٍع نشإ غحر الخقػُلُت غاًت غغوٍع

إإمجاَ الخجاعة الضولُت .

ت طاث الخؿبُه امخاص التي جؿبنها الضولت االنغاعإ وهي النىانحا وألانكمت و كواعد امليشأ الخفضيليت : -2 ث ؤلاصاٍع

على اإلاعاملت الخقػُلُت بمىحب اجقامُت امخطاصًت ؤو بغوجىيىالث...امخ لخدضًض ما بطا يانذ البػاجع ماهلت للخطَى 

قاث جقػُلُت مثال )الغؾىم امرمغىُت مسقػت( إلانخجاث بلض ؤو بلضاا معُنت . وبناءا على هظا فةا  جاصي إلانذ حعٍغ

لخقػُلُت ىما ؤا باإلاعاملت ا ىمىاعض اإلانشإ الخقػُلُت هي التي جدضص الشغوؽ الىاحب جىفغها في اإلانخج ختى ًدك

مؿخىي العمالت ، فمثال : يلما يانذ عناضغ الخٌلقت اإلادلُت اإلاػافت التي  مىاعض اإلانشإ الخقػُلُت ال جخؿلب الاعجقاع في

ًخؿلبها معُاع النُمت اإلاػافت للمنشإ مغجقعت ، يلما ياا جؿبُه ماعضة اإلانشإ الخقػُلي ؤىثر ضعىبت ، وطلٍ ألا 

إجٌىا ؤمل .عناضغ الخٌلقت ألاحنبُت 

وهناو ؤنىاع ؤزغي من النىاعض : جدناَو جنكُم ججاعة الؿلع التي ال جدخاج بلى بزباث منشإها ؤو طاث ؾبُعت جىافنُت ، 

إالهضف منها حؿهُل عملُاث الخجاعة الضولُت وهي :

لضولي في جدنُنا إلابضؤ الخسطظ ا : Régional accumulation of origineكاعدة التراكم إلاكليمي للميشأ -2-1

ت جقػُلُت على اعخباع  ؤلانخاج ، وللقاثضة النطىي منه ، جم الاجقال بحا الضَو التي جنُم فُما بُنها اجقامُاث ججاٍع

اإلاىاص ألاولُت واإلاىاص ألازغي طاث اإلانشإ في ؤي من البلضاا ألاؾغاف ، واإلاؿخسضمت في بنخاج ؾلع ما في ؤخض هظه البلضاا 

 جسػع للغؾىم امرمغىُت عنض جباصلها بحا ألاؾغاف ، خُث ؤا هناو نىعحا من التراىم ، ، حعض طاث منشإ بملُمي والإ
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جغاىم زناجي ، وآزغ مخعضص ألاؾغاف ، وبالخالي جىفغ هظه الناعضة للضَو وؾُلت لخدنُه وفغاث ومٌاؾب ال جدنه زاعج 

إإهظا الؿُال .

ت بىحىص مدخىي غحر حؿ : De minimize rulesكاعدة الخخفيض ) الحد ألادوى ( -2-2 مذ بعؼ الاجقامُاث الخجاٍع

مدلي للمنخجاث اإلاخباصلت فُما بُنها ، واعخباعها منخجاث طاث منشإ وؾني ًًؿبها اإلاؼاًا وؤلاعقاءاث اإلاخباصلت ، ولًن 

نت معنضة  بشغؽ ؤا الًخجاوػ هظا اإلادخىي نؿبت معُنت من مٌىناث الؿلعت الىؾنُت ، حؿخسضم هظه الناعضة بؿٍغ

قي ؤزن ت معُنت ، غحر ؤنه جخؿلب في بعؼ امخاالث حغحر البنض الخعٍغ اء جؿبُنها بحا الضَو ألاؾغاف في اجقامُت ججاٍع

 إ%(. 9بلى  7للمىاص غحر طاث اإلانشإ ، والبعؼ آلازغ ؤا ال جخجاوػ نؿبت مدضصة )

  :أهداف كواعد امليشأ واملبادئ التي جلوم عليهما  -ثالثا

حعض مىاعض اإلانشإ ألاؾاؽ الظي ًخم على ؤؾاؾه جباصَ ؤلاعقاءاث والامخُاػاث بحا الضَو  أهداف كواعد امليشأ: -1

اإلاغجبؿت فُما بُنها باجقامُاث حعاوا زناجي ؤو مخعضص ألاؾغاف ، بال ؤنه ًنؿىي على ؤبعاص ومػامحا امخطاصًت وؾُاؾُت 

مخاعحُت من ؤهمُت في قل النكام الامخطاصي جقىل ؤهمُخه الخننُت بًثحر ، وطلٍ نكغا إلاا جمثله عملُاث الخجاعة ا

العالمي امرضًض الظي ًدَى العالم بلى ؾىل واخضة ، وبالخالي ؤضبذ من الػغوعي لٌل بلض الضزَى في هظا الؿىل ، 

بنى الخدضي الظي ًجب علُه مىاحهخه هى منضاع الخًُك مع هظه الؿىل بإمل ما ًمًن من امخؿاثغ وجدنُه ؤعكم  ٍو

إاثج بًجابُت .ما ًمًن من نخ

إمن بحا ألاهضاف اإلاغحىة من مىاعض اإلانشإ ماًلي : 

  ت حؿُحر جضفه الخجاعة الضولُت بةًجاص مىاعض منشإ واضخت ومخىمعت ال حشٌل في مػمىنها خىاحؼ غحر غغوٍع

 ؤمام خغىتها ، وال جٌىا ؾببا في ببؿاَ خنىل ألاعػاء ، بمعنى ؤا مىاعض اإلانشإ ال حشٌل خاحؼا ؤمام انؿُاب

إالؿلع بحا الضَو ؤي ؤا مىاعض اإلانشإ عاصلت .

 . نت منطقت إغماا بعضاص مىاعض اإلانشإ وجنكُم اإلاماعؾاث اإلاخعلنت بخؿبُنها بؿٍغ

  جىفحر آلُت للدشاوع بشإا مىاعض اإلانشإ وخؿم نؼاعاتها بما ال ًدنافى مع ؤهضاف ومباصت منكمت الخجاعة

إالعاإلاُت.

ي لالجقال هى جنؿُه مىاعض اإلانشإ غحر الخقػُلُت ، ختى ال حشٌل عىاثه ؤمام ىما ٌعخبر ؤًػا الهضف ألاؾاس       

الخجاعة وطلٍ من زالَ وغع بغنامج عمل مرعل مىاعض اإلانشإ منسرمت مع النىاعض اإلاعخمضة في منكمت الخجاعة 

إإ.5العاإلاُت واإلاغجبؿت بنىاعض اإلانشإ في منكمت امرماعو العاإلاُت

غ الخجاعة العاإلاُت والخىؾع فيها ، امبادئ كواعد امليشأ :  -2 ض من جدٍغ نؿالما من ؤهضاف مىاعض اإلانشإ في جدنُه اإلاٍؼ

ؼ صوع امراث ، واإلادافكت على منىماث ألاعػاء ، وجىفحر شقافُت للنىانحا والنكم واإلاماعؾاث اإلاخعلنت "بنىاعض  وحعٍؼ

جدضص يل صولت مىاعضها امخاضت بها ، ؤو عنض اإلانشإ" هناو مجمىعت من اإلاباصت العامت ال بض من مغاعاتها عنضما 

ت صولُت ، زناثُت ؤو مخعضصة ألاؾغاف ، ومن بحا هظه اإلاباصت نظىغ : إ6جدضًض جلٍ النىاعض في بؾاع اجقامُاث ججاٍع

إإ

  نت مدشابهت ومنطقت ومعنىلت ، وطلٍ بطغف النكغ عن الانخماء الىؾني ًنبغي جؿبُه مىاعض اإلانشإ بؿٍغ

بمعنى آزغ مداولت اإلاؿاواة بحا ألانكمت امخاضت ببلض اإلانشإ التي جؿبه على الطاصعاث وبحا إلانخجي الؿلعت ، 

إألانكمت امخاضت ببلض اإلانشإ التي جؿبه على الؿلع الىؾنُت وهظا ٌعني عضم الخمُحز بحا الؿلع الىؾنُت .

 وجٌىا شقافت ومخاخت  ًنبغي ؤا جٌىا النىاعض مىغىعُت فُما ًخعله بخنؿُه مىاعض اإلانشإ غحر الخقػُلُت ،

إلٌل اإلاهخمحا من ججاع وضناعُحا وغحرهم في ؤي صولت ، وؤا جٌىا مقهىمت ومابلت للخنبا.
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  ًنبغي ؤا جنظ مىاعض اإلانشإ على ؤا البلض الظي ٌعخبر منشإ ؾلعت معُنت ؤو البلض الظي ومع فُه امخطَى على

ما ٌشترو ؤىثر من بلض في بنخاج الؿلعت ، ؤو الؿلعت بالٌامل ؤو البلض الظي جم فُه ؤزغ جدَى حىهغي عنض

إخؿب اإلاعُاع الظي ًخم جؿبُنه .

  وبغؼ النكغ عن ؤلاحغاء ؤو ألاصاة التي مض جغجبـ بها مىاعض اإلانشإ ال ًنبغي اؾخسضام هظه النىاعض ىإصواث

نت مباشغة ؤو غحر مباشغة ، وال ًنبغي ؤا جاصي النىاعض في خض طات ت بؿٍغ ها بلى آزاع لخدنُه ؤهضاف ججاٍع

ت ؤو ؤا جخؿلب ؤلابناء بشغؽ معحا ال ًخعله بعملُاث الخطنُع ؤو الخجهحز ىشغؽ ؤؾاس ي  جنُُضًت غحر غغوٍع

إلخدضًض بلض اإلانشإ.

  نت مدؿنت ومىخضة ومنطقت ومعنىلت ، بمعنى ؤا جٌىا مابلت لإلصاعة بإؾلىب ًنبغي بصاعة مىاعض اإلانشإ بؿٍغ

إزابذ ومنخكم وغحر مخدحز .

  :الضوابط الحاكمت للواعد امليشأ والترجيباث إلاحسائيت السخخدام وحعدًل كواعد امليشأ  -زابعا

با بصعاو اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة لطعىبت جنكُم وبًجاص مىاعض  :الضوابط التي جحكم جطبيم كواعد امليشأ   -1

همُت اإلاتزاًضة لىحىص جلٍ النىاعض في منشإ مىخضة ومنؿنت جلتزم بخؿبُنها يل الضَو ألاعػاء في امخاَ ، ونكغا للإ

غبـ وجنكُم الخجاعة على اإلاؿخىي الضولي ، ؤصي بلى عضم انخكاع بلى خحا بنجاػ مىاعض جؿبه في بؾاع منكمت الخجاعة 

ؾنىاث بضءا من ؤَو عام  03العاإلاُت زاضت مهمتها بعضاص بغنامج عمل يهضف بلى جنؿُه مىاعض منشإ مىخضة زالَ 

القترة بالقترة الانخنالُت وفي نقـ الىمذ جم الاجقال على بًجاص غىابـ معُنت جدًم جؿبُه مىاعض ؾمُذ هظه  1995

اإلانشإ زالَ هظه القترة وبالخالي ًمًن الخمُحز بحا نىعحا من الػىابـ وهظه الػىابـ عباعة عن مىاعض وؤخٌام ًجب 

إمغاعاة جؿبُنها .

زالَ اإلاغخلت الانخنالُت ًٌىا  :يشأ للال الفترة نالهخلاليتاللواعد وألاسس التي جحكم جطبيم كواعد امل -1-1

إلاسخلك الضَو ألاعػاء مىاعض اإلانشإ امخاضت بها ، وعلُه ختى ٌؿخًمل بغنامج العمل لخنؿُه مىاعض اإلانشإ ، ؤي 

ؾـ التي بًجاص مىاعض منشإ مىخضة جلتزم بخؿبُنها يافت الضَو ألاعػاء ، فمن الىاحب عليها الخنُض بالنىاعض وألاإ

إ.7ؾىف ننىم بظىغها ، وهظا من زالَ وغع وجنقُظ مىاعضها

ت ًخم جؿبُنها بشٌل عام ،  -1-1-1 ًنبغي وغع حعٍغك للمخؿلباث ، بمعنى عنضما جنىم الضولت بةضضاع ؤخٌام بصاٍع

ض معاًحر فُجب على الضولت في هظه امخالت ؤا جنىم بخدضًض الشغوؽ التي ًنبغي اؾدُقاءها ، بمعنى ؤا جنىم بخدضً

إاإلانشإ اإلاعخمضة في بزباث اإلانشإ الىؾني للؿلعت وبالخالي نجض ؤا يل ماعضة ًخم معامرتها على الندى الخالي : 

  في خالت اؾخسضام معُاع الخغحر في الخطنُك امرمغيي ، ًنبغي لهظه الناعضة ؤو ؤي اؾخثناءاث منها ، ؤا جدضص

نت واضخت البنىص ألاؾاؾُت ؤو البنىص القغإ فقي بؾاع حؿمُاث  عُت التي ًخم على ؤؾاؾها جدضًض اإلانشإ .بؿٍغ

ل يافُت وهظا بطا جم جطنُك اإلانخج الظي جم بعضاصه غمن وغعُت  النكام اإلانؿه ، ًمًن اعخباع عملُت جدٍى

حمغىُت مسخلقت عن وغعُت اإلانخجاث اإلاؿخىعصة ، بمعنى ؤا هناو ازخالف في الخطنُك امرمغيي للمنخج ، 

ل "يافُت" ،ؤما اإلاغوع من وغعُت حمغىُت  وبالخالي ًضَ الخغُحر في الىغعُت امرمغىُت على وحىص عملُت جدٍى

بلى ؤزغي فِشحر بلى جدَى نىعي )فعلى ؾبُل اإلاثاَ ، من زالَ اإلاغوع من وغعُت لىخاث زشبُت بلى وغعُت 

إؤزار (.

إ

 ت خؿب النُمت اإلاػافت ؤو اإلادخىي اإلادل ي، فال بض من ؤلاشاعة بلى ىُقُت في خالت اؾخسضام النؿبت اإلائٍى

ت معُنت  خؿاب هظه النؿبت و منضاعها، بمعنى ؤننا نعخبر اإلانخج ضنع بالبلض الظي جم فُه بغافت نؿبت مئٍى

إ% مثال(.60ؤو  50ؤو 40من مُمت اإلانخج ) 



بو نعوم حليمة،    بو عوالي خالدية
 

 (43--30)ص.ص.  أثر قواعد املهشأ على التجارة اخلارجية يف اجلزائر   --------

  2020سنة  01العدد  02/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
03 

  للخطنُع ؤو ؤما في خالت اؾخسضام معُاع الخطنُع ؤو عملُت الخجهحز ، فال بض ؤا ندضص بضمت العملُت اإلاعُنت

ل معُنت ، فُدالت غُاب معُاع  ؤلازغاج والتي جدضص منشا الؿلعت. بمعنى آزغ زمت خاالث جدُذ فيها عملُت جدٍى

حغحر الىغعُت امرمغىُت .ؤي ؤنه ًخم بغقاء ؾابع اإلانشإ على ؾلعت ما عنضما ًخم بحغاء بعؼ العملُاث 

ل .  الخننُت امخاضت بالخطنُع ؤو الخدٍى

ت الظي جٌىا مىاعض اإلانشإ مخطلت بها . ال حؿخسضم هظه بغؼ النك -1-1-2 غ عن بحغاء ؤو ؤصاة الؿُاؾت الخجاٍع

نت مباشغة ؤو غحر مباشغة . ت بؿٍغ إالنىاعض ىإصواث لخدنُني ألاهضاف الخجاٍع

واث جسله مىاعض اإلانشإ آزاعا جنُُضًت ؤو مشىهت للخجاعة ، بمعنى عضم اؾخسضام مىاعض اإلانشإ ىإص َؤال بًج -1-1-3

ت ، ىما ال ًنبغي ؤا ًٌىا هناو ؤي شغؽ ال ًغجبـ بالخطنُع ؤو ؤلازغاج ، ؤي ؤا ال جخؿلب اؾخسضام  الؿُاؾت الخجاٍع

إمقغؽ لخدنُه شغوؽ ؤو مخؿلباث ضاعمت ، ال جخعله بعملُت الخطنُع ىشغؽ ؤؾاس ي لخدضًض اإلانشإ الىؾني للؿلعت .

عػى لخدضًض ما بطا ياا اإلانخج طا منشإ مدلي ، بمعنى آزغ ؤال ًٌىا ًجب ؤال جٌىا النىاعض اإلاؿبنت من مبل ال -1-1-4

هناو جمُحز بحا مىاعض اإلانشإ التي ًخم جؿبُنها على الطاصعاث والىاعصاث ، وجلٍ التي جؿبه لخدضًض ما بطا يانذ ؾلعت 

جب ؤا جؿبه مىاعض اإلانشإ بشٌل مىخض اججاه حمُع الضَو ألاعػاء صوا جم ُحز بغؼ النكغ عن ما مدلُت ؤم ال . ٍو

إانخماء منخجي الؿلعت .

بعض بعضاص مىاعض اإلانشإ منؿنت لن  اللواعد وألاسس التي جحكم جطبيم كواعد امليشأ بعد الفترة نالهخلاليت :-1-2

ًٌىا هناو مىاعض غحر جقػُلُت ، وعلى ألاعػاء ؤا ًدضصوا فنـ )مىاعض اإلانشإ( لٌل ألاغغاع بدُث جٌىا هظه 

جب ؤا ًخم الدشاوع على النىاعض جدؿم با لشقافُت وعضم الخدحز والخمُحز ؤزناء جؿبُنها على الضَو اإلاسخلقت ، ٍو

وما ًمًن بغافخه فػال عن النىاعض الؿابنت زالَ اإلاغخلت ألاولى ، ؤا اإلانشإ الىؾني  النىاعض امرضًضة مبل بضضاعها .

لى الؿلعت بالٌامل ، ؤو البلض الظي جم فُه آزغ لؿلعت معُنت ، ًخدضص بما على ؤؾاؽ البلض الظي جم امخطَى فُه ع

ل حىهغي على الؿلعت، بطا اشترو في بنخاحها ؤىثر من بلض. إجدٍى

با معاًحر بزباث اإلانشإ الىؾني للؿلعت جسخلك بازخالف ؾبُعتها وحعنُضاتها،  :معاًير إثباث امليشأ الوطني -زابعا 

الث ماصًت جاصي بلى حغُحر في اؾمها ؤو شٌلها ؤو في اؾخسضامها وجتراوح من اإلاقهىم ألاىثر حعنُضا للؿلع التي جس ػع لخدٍى

تها بالخالي ًخم جؿبُه بحغاءاث وجضابحر معُنت للخإىض من منشإ الؿلعت عنضما ًٌىا منشإ الؿلعت غحر مدضص  ؤو في وهٍى

إ.8بىغىح

ل الؿلعت بما ؤا ؤا جٌ ىا من بنخاج ؤو ضنع بلض واخض ؤو خؿب اإلابضؤ العام ًخم جدضًض منشإ الؿلعت على صعحت جدٍى

إؤا ًٌىا مض اشترو في بنخاحها ؤو ضنعها ؤىثر من بلض .

حعخبر الؿلعت التي ؤنخجذ في بلض واخض )امخطَى على الؿلعت بالٌامل( من بنخاج طلٍ البلض، وبالغغم من ؤا اإلاقهىم -

غلب اإلانخجاث ألازغي اإلاخاحغ بها التي ًؼصاص ماػاَ مغجبؿا ببعؼ اإلانخجاث الؼعاعُت والخعضًن بال ؤنه ؤمل اعجباؾا بإ

إبنخاحها عاإلاُا .

ت والظي - ل حىهٍغ حعخبر الؿلعت التي اشترو في بنخاحها ؤىثر من بلض من بنخاج البلض الظي زػعذ فُه آلزغ عملُت جدٍى

إًدضص بؿلؿلت من النىاعض اإلاعنضة .

الؿلع التي ؤنخجذ  : produce orobianined wholkoyمعاًير املىخجاث املخحصل عليها بالكامل في بلد معين  -1

نؿبه  بالٌامل في بلض معحا ، هي الؿلع التي لم ًضزل في بنخاحها ؤًت مىاص ؤو مٌىناث ؤو ؤحؼاء مؿخىعصة من امخاعج ٍو

جغيإ  بطىعة ؤؾاؾُت على اإلانخجاث الؿبُعُت )الؼعاعُت ، امخُىانُت ، اإلانجمُت (والؿلع اإلاطنعت منها بالٌامل ، ٍو

جقؿحره بشٌل غُه وبالخالي ؾُبخعض من امخػىع له الؿلع التي جدخىي على اًت مىاص ؤو مٌىناث ؤو ؤحؼاء مؿخىعصة ؤو 

 طاث منشإ غحر مدضص بإًت نؿبت خنا ولى يانذ ؤحؼاء بؿُؿت .
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إ.عنض جطنُع ؤممشت في بًؿالُا باؾخسضام ضىف جم غؼله في فغنؿا فةا اإلانخج مخدطل علُه بالٌامل : 1مثال 

ؿغي ، فةا هظا اإلانخج  :2مثال  ؿغا مثال باؾخسضام عُضاا من شرغ ضقطاف ؾَى عنض جطنُع ؾالَ مهمالث في ؾَى

ؿغا . إمخدطل علُه بالٌامل في ؾَى

بطا ياا من الؿهل جدضًض منشإ الؿلع اإلانخجت يلُت في  : substantiel transformationمعاًير الخحويل الجوهسي  -2

فةا ألامغ مسخلك بالنؿبت للؿلع التي ًضزل في بنخاحها مىاص ومٌىناث ؤو ؤحؼاء مؿخىعصة من  بلض معحا ؾبنا إلاا ؾبه

ل ياف ٌغحر من  ل ياف في البلض الظي زػعذ فُه هظه اإلاىاص ؤو ألاحؼاء لخطنُع ؤو جدٍى بلض واخض من بلضًن ؤو جدٍى

ىعة ؤؾاؾُت بمعنى امخطَى على ؾلعت الؿبُعت ألاولُت لها ؤو ٌغحر من زطاثظ اإلاىاص اإلاؿخسضمت في بنخاحها بط

إحضًضة .

جطنك الؿلع وفنا لهظا اإلاعُاع  على ؤؾاؽ عملُاث الخطنُع التي جسػع لها اإلااصة ؤو الؿلعت في بلض معحا ، خُث       

جطبذ الؿلعت ضامخت لالؾخسضام ًسخلك عن اؾخسضامها ألاولي، بمعنى ؤا الؿلعت جًؿب ضقت اإلانشإ في البلض الظي 

ل ؤو جطنُع حىهغي بشغؽ ؤا ًخم امخطَى على منخج حضًض بزغ هظا الخطنُع.ًخم ف  ُه آزغ عملُت جدٍى

ل امرىهغي في الاجقامُاث الضولُت بإي من امخاالث الخالُت: إو ًدضص معنى الخدٍى

 .قت امرمغىُت للؿلعت، عن جطنُك يل مٌىناتها ؤو ؤحؼائها ألاؾاؾُت إبطا حغحر جطنُك الخعٍغ

 إمن الؿلعت في ؤعع اإلاطنع. 60بلى  50٪ ؤو 40اإلاػافت حؿاوي على ألامل  بطا يانذ النُمت

  ل معُنت، في غُاب حغُحر الىغعُت ل: زمت خاالث فيها عملُت جدٍى نت زاضت ؤزناء عملُت الخدٍى اؾخعماَ ؾٍغ

ٍل امرمغىُت، اغقاء ؾابع اإلانشإ على ؾلعت ما عنض بحغاء بعؼ العملُاث الخننُت امخاضت بالخطنُع ؤو جدىإ

عملُاث جخم ؤلاشاعة بليها بشٌل زاص في الناثمت اإلاغفنت باالجقال و علُه نجض ؤا هناو زالزت معاًحر عثِؿت 

ل امرىهغي هي:  ٌعخمض عليها في جدضًض عملُت الخدٍى

جطنك الؿلع و اإلانخجاث وفه ؤنكمت امرماعو (: chang tariff classificationمعياز حغير الوضعيت الجمسكيت ) -2-1

قُت بدُث ٌعؿي لٌل  في يل صولت، وفنا ألغغاع جدطُل الغؾىم و الػغاثب اإلاقغوغت على اإلانخجاث في حضاَو حعٍغ

قت امرمغىُت اإلاقغوغت علُه ؤزناء جباصله في ألاؾىال الضولُت. إؾلعت ؤو منخج عمما ًضَ على معضَ الخعٍغ

ؿخىي العالمي اعخماصا على الخغحر في الخطنُك الؿلع وبناءا على هظا اإلاعُاع ًخم جدضًض اإلاننشإ الىؾني للؿلعت، على اإلا

قاث اإلانؿه"، بدُث ًمًن للؿلعت ؤا جًدؿب ضقت اإلانشإ الىؾني في صولت ما عنضما ًخغحر عمم  وفه "نكام الخعٍغ

جطنُك هظه الؿلعت في جلٍ الضولت، بمعنى ؤا "ضقت اإلانشإ الىؾني للؿلعت" جًدؿب من ؾغف البلض الظي جم فُه 

قي للؿلعت ندُجت بحغاء عملُاث جطنُقُت عليهاحغُحر ف  .ي الطنك ؤ، البنض الخعٍغ

ًخم اؾخسضام هظا اإلاعُاع، ىمعُاع مؿاعض لخدضًض اإلانشإ الىؾني للؿلعت مع ؤخض معياز املحخوى الوطني للليمت:  -22-

إلي معحا.اإلاعاًحر ألازغي، و ٌشترؽ لٌي جًدؿب الؿلعت ضقت اإلانشإ الىؾني، ؤا جخػمن نؿبت مٌىا مد

: ٌؿخسضم هظا اإلاعُاع مع وحىص وخضاث ضناعُت حؿاهم في بنخاج ؾلعت ما على مؿخىي معياز الليمت املضافت -3 -2

خدضص اإلانشإ الىؾني للؿلعت وفه هظا اإلاعُاع على ؤؾاؽ النُمُت  الضولي ؤو في صَو و ؤمالُم مخباعضة حغغافُا. ٍو

إما جددؿب النُمت اإلاػافت ىنؿبت ماوٍت من مُمت الؿلعت.    اإلاػافت التي خطلذ للؿلعت في بلض ما، وغالبا

قُت، بدُث ًبنى وعلُه       ٌعخبر بزباث اإلانشإ الىؾني من مخؿلباث جدضًض معاملت جقػُلُت بىاؾؿت البنىص الخعٍغ

قت امرمغىُت التي جقغغها الضولت على الؿلع التي حؿخىعصه ا من باقي الهضف ألاؾاس ي لنىاعض اإلانشإ هى جدضًض الخعٍغ

إصَو العلم.

غ الخجاعة و بػالت العنباث امرمغىُت و غحر امرمغىُت، فةنه ًبنى لشهاصة اإلانشإ عضة  اصة الخىحه ندى جدٍغ فغغم ٍػ

قُت التي جمنذ للؿلعت التي حغؿيها خُث حض ؤا ؤهم هظه الىقاثك هى  وقاثك جنىم بها غحر اإلاؼاًا الخقػُلُت ؤو الخعٍغ
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ت الؿلعت منشاإ ها ؤي بزباث مطضعها مع ما ًمثل طلٍ من غغوعة و ؤهمُت لضي اإلاؿتهلٍ لخنضًغ حىصتها و جدضًض هٍى

ىظا صعحت الاؾمئناا و الثنت بها و هظا بناء على بُاناث و معلىماث جخػمنها الشهاصة، خُث جبنى هظه الىقاثك هي 

ت. إحىهغ العملُت الامخطاصًت و الخجاٍع

غ الخجاعة الضولُت زاضت في قل ؤلاججاهاث اإلاتزاًضة ندى و بالخالي جبنى لنىاعض اإلانشإ ؤه      مُت ىبحرة من منكىع جدٍغ

الجزاعاث امخماثُت التي جنخهرا مسخلك الضَو لخدنُه ؤفػل آلُت ممًنت مخماًت الطناعاث الىؾنُت و جدنُه اإلاطامح 

بنى الهضف ألاؾاس ي لنىاعض اإلانشإ هى فخذ اإلاجاَ ؤمام ألاإ ، و الامخطاصًت للضولت، ٍو ؾىال الضولُت إلانخجاث الضَو

إبمٌانُت الخًُك مع هظه ألاؾىال لخدنُه ؤعكم ما ًمًن من نخاثج بًجابُت.

 كواعد امليشأ املطبلت على املبادالث الخجازيت بين الجصائس و إلاجحاد ألاوزوبي )دزاست هموذج( . 2

ت الخقػُلُت، خُث ؤنه بمىحب ؤبغمذ امرؼاثغ بجقال شغاىت مع الاجداص الاوعوبي من ؤحل جًَغـ العال  ماث الخجاٍع

الاجقال ال ًمًن ؤا حعامل الؿلع الخقػُلُت ؾىاء )بعقاء ؤو جسقُؼ(، بال بطا ياا الؿغفاا مخقناا من زالَ ألاخٌام 

 الخعامضًت، بدُث ًغافه هظا الخعامض بغهاا ضامح اإلانشإ.

الجقامُت الشغاىت بحا  6ليها في البروجىيَى عمم فلهظا الغغع مض جم جدضًض مخؿلباث مىاعض اإلانشإ اإلانطىص ع    

خُث ًخعله هظا الاجقال بخؿبُه مقهىم اإلانشإ وؤؾالُب  22/04/2002امرؼاثغ و الاجداص الاوعوبي اإلاىمع عليها في 

التي الخعاوا امرمغيي، ٌؿدنض هظا النكام بىحه عام على الخمُحز بحا اإلانخجاث الاضلُت اإلاخدطل عليها بالٌامل، والؿلع 

إًخم معامرتها ؤو جطنُعها، و بالخالي حؿغي ؤخٌام بجقال الشغاىت على اإلانخجاث التي ًٌىا منشاها اإلاجمىعت و امرؼاثغ.

ٌعخبر ؤلاجداص ألاوعوبي الشٍغٍ الغثِس ي للرؼاثغ و ؤَو ؾىل  إجفاق الشساكت بين الجصائس و إلاجحاد نالوزبي: -أوال

غ لطاصعاتها و مىعصها الغثِس ي، فمن ؤح ت بحا امرؼاثغ و الاجداص ألاوعوبي ؾِخم جدٍغ ع و جىؾُع العالماث الخجاٍع ل جنَى

ت من ؤحل الىضَى بلى ألاؾىال. و مض صزل بجقال الشغاىت بحا امرؼاثغ و الاجداص ألاوعوبي خحز الخنقُظ  اإلاباصلذ الخجاٍع

نظ ؤلاجقال ؤًػا على  7مالخه و  6ماصة، جننؿم بلى  110هظا ؤلاجقال  َشملوإ . 2005صٌؿمبر  1في  بغوجىيىالث، ٍو

ت الناشئت في  ت بلى ؤلاجداص ألاوعوبي و الىاعصاث امرؼاثٍغ الامخُاػاث الخقػُلُت امرمغىُت للطاصعاث من اإلانخجاث امرؼاثٍغ

إؤلاجداص ألاوعوبي ؾىاء يانذ هظه اإلانخجاث ػعاعُت ؤو ضناعُت.

قاث الخقػُلُُت بماًلي: الخعسيفاث الخفضيليت: -1 إجخعله الخعٍغ

 .إاإلانخجاث الطناعت

 .إاإلانخجاث الؼعاعُت

 .إاإلانخجاث الؿمًُت

  .إمعامرت اإلانخجاث الؼعاعُت

 املصاًا املمىوحت للمىخجاث الىاشئت في الجصائس:  1.1.1

 :ث من و ًػم مجمىع ؤلاعقاءا 97بلى غاًت القطل  25التي جنضعج في بؾاع القطل  املىخجاث الصىاعيت

وما ًجب ؤلاشاعة بلُه ؤا بعؼ اإلانخجاث الؼعاعُت و الطناعُت الناشئت في امرؼاثغ و التي  الغؾىم امرمغىُت.

إًخم جطضًغها بلى ؤلاجداص ألاوعوبي، ال جؼاَ جسػع إلنسقاع في اإلاعضَ اإلاقغوع عليها.

 :إحشمل: املىخجاث الصزاعيت

قاث امرمغىُت و الغؾىم و الػغاثب 100بلى  40الخسقُػاث امرمغىُت التي جتراوح نؿبتها من  - "٪ بلى الخعٍغ

إطاث الازغ اإلامازل.

إ.ًخم بؾدبعاص الغؾىم امرمغىُت على الىاعصاث ؤو جسقُػها بعخماصا على ؾبُعت الؿلع -
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قُت اإلادضصة لٌل منهم، ما ًجب    ؤما بعؼ اإلانخجاث فُخم الاعقاء فيها من الغؾىم امرمغىُت في خضوص امخطظ الخعٍغ

قت الاإ شاعة بلُه في هظا الاؾاع هى ؤا الًمُاث اإلاؿخىعصة الؼاثضة عن امخطظ اإلاطغح بها جسػع لضفع الغؾىم في الخعٍغ

إامرمغىُت اإلاىخضة في مجملها.

 املصاًا املمىوحت للمىخجاث التي ًكون ميشؤها في املجموعت: 2.1.1

  :وهى  01/09/2005زغ اإلامازل ببخضاءا من مجمىع الاعقاء من الغؾىم و الػغاثب طاث الااملىخجاث الصىاعيت

ش بضاًت ؤلاجقامُت امخاضت بالشغاىت بحا امرؼاثغ و ؤلاجداص ألاوعوبي ببخضاءا من  ، ؤما الغؾىم 01/09/2005جاٍع

إ.01/01/2002امرمغىُت الاؾاؾُت و جؿبُه معضالتها فُخم ببخضاءا من 

  :للغؾىم 100٪ بلى 20قت امرمغىُت من نؿبت في بؾاع الؼعاعُت ًخم جسقُؼ الخعٍغاملىخجاث الصزاعيت ٪

قاث الؿابنت للمنخجاث في البروجىيَى عمم  .02امرمغىُت و الغؾىم طاث الازغ اإلامازل في خضوص نقـ الخعٍغ

 كواعد جحدًد امليشأ بملخض ى نالجفاق بين الجصائس و نالجحاد نالوزوبي )معاًير جحدًد امليشأ الوطني للسلعت( -ثاهيا

إ9 ال بحا امرؼاثغ و الاجداص الاوعبي حعخبر منخىحاث منشاها اإلاجمىعت التي جدنه الشغوؽ الخالُت:لخؿبُه الاجق

 .إاإلانخجاث اإلاخدطل عليها بالٌامل في اإلاجمىعت

 .إاإلانخجاث اإلاخدطل عليها باإلاجمىعت و جدخىي على مىاص جمذ عليها عملُاث حشغُل ؤو جطنُع يافُت باإلاجمىعت

 610ن البروجىيَى عمم م 6صة جنظ اإلاا :لحصول عليها بالكامل: )الجصائس و املجموعت ألاوزبيت( املىخجاث التي ًخم ا -1

إعلى اإلانخجاث التي ًخم امخطَى عليها بالٌامل في امرؼاثغ ؤو اإلاجمىعت وهظه اإلانخجاث هي يالخالي:

و النقـ، الغماَ، الؿحا وغحره،...( اإلانخجاث اإلاعضنُت اإلاؿخسغحت من التربت ؤو من البداع ؤو اإلادُؿاث، مثل )الغاػ  -

إفهظه اإلانخجاث ال ًخم عليها ؤي جطنُع ؤو ججهحز.

إاإلانخجاث النباجُت التي خطاصها )القىاىه و امخػاع(. -

إامخُىاناث امخُت التي ولضث و نشإث هناو و التي حشترؽ عملُت الىالصة و التربُت. -

ت،فهظه اإلانخجاث من امخُىاناث التي لم جىلض بالػغوعة في البالص غحر اإلانخجاث من امخُىاناث امخُت اإلاىحىصة باإلاؼعع -

إانها حعِش هناو فعلى ؾبُل اإلاثاَ، امخلُب و البُؼ، الؼبضة و امربا، العؿل، الطىف...

ذ في اإلانؿنت  - اإلانخجاث اإلاخدطل عليها بالننظ ؤو ضُض الاؾماو التي احٍغذ هناو )منخجاث ضُض الاؾماو التي احٍغ

ىُت بما في طلٍ اإلاُاه الاملُمُت، خُث ؤا الناعضة الاملُمُت جمنذ اإلانخجاث الؿمًُت ضقت اإلانشا مهما يانذ امرمغإ

ه ؾقُنت ؤحنبُت، ىما هى امخاَ اًػا  حنؿُت الؿقُنت(. ىما جنشإ في امرؼاثغ عاثضاث اإلاُاه الاملُمُت للرؼاثغ عن ؾٍغ

إُث جًدؿب اإلانشإ، من زالَ الؿقن التي جغفع علم امرؼاثغ.بالنؿبت لعاثضاث اإلاُاه الاملُمُت في اإلاجمىعت بد

منخجاث الطُض البدغي و اإلانخجاث الازغي اإلاؿخسغحت من البدغ زاعج اإلاُاه الاملُمُت ؾىاء في اإلاجمىعت ؤو في  -

ل(، ؤو التي لم جسػع لعملُت ججهحز او جد (HSمن النكام اإلانؿه ) 3امرؼاثغ)ًخػمن اإلانخجاث الؿمًُت من القطل  ٍى

فقي هظه امخالت، فاا العامل الظي ٌعؿي ضقت اإلانشإ للمنخج هى حنؿُت الؿقُنت و لِـ الاملُم، شغؽ اا ًخم 

إالطُض زاعج اإلاُاه الاملُمُت ألي من البلضًن.

اؾخسغاج اإلانخجاث من ماع البدغ او باؾن الاعع زاعج اإلاُاه الاملُمُت شغؽ اا جٌىا هناو خنىل خَى العمل على  -

إؾن ؤو التربت.البا

ت على مىاص غحر طاث منشإ، بدُث ؤا  - ل التي احٍغ النقاًاث من عملُاث الخطنُع )النقُاث الناججت عن عملُاث الخدٍى

 امخطَى على بنُت اإلاىاص غحر طاث اإلانشإ و صمجها في  اإلانخجاث ٌؿخىفي معُاع الخطنُع إلانخجاث ازغي و بالخالي جطبذ

إىعت نكغا ألا فًغة امخطَى عليها بالٌامل مض اؾخىفُذ(.طاث منشإ في امرؼاثغ ؤو اإلاجم
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  ٌعخبر اإلانخج من منشإ اإلاجمىعت الاوعوبُت ؤو امرؼاثغ بطا جمذ علُه عملُت (:TS)الخحويل الجوهسي( معياز الكافيت ) -2

ت، وهظا بطا جم  ل حىهٍغ ا الخعٍغك الظي . و بالخالي فةا هظ6مخؿلباث اإلاغفه الثاني من البروجىيَى عمم اؾدُقاءجدٍى

، بمعنى ؤنه ٌشحر بلى 2من البروجىيَى ٌشحر بلى الدشاوع بةنكام بلى ماثمت العملُاث اإلاضعحت في اإلالخه 07مضمخه اإلااصة

الؿلع اإلاؿخىعصة التي لِؿذ ولُضة امخطَى عليها بالٌامل فقي ؾُال جؿبُه ماعضة )الخدَى الٌافُت( و جدضًض منشإ 

إؾىاء يانذ منخجاا الؿامت ؤو غحرها. الؿلعت ال ًخم الخدنُه فيها

 

من البروجىيَى على عملُاث الخطنُع ؤو الخجهحز غحر الٌافُت بمعنى  08جنظ اإلااصة معياز الخحويلاث غير الكافيت:  -3

ال خنُنُا، و بالخالي ال ًمًن في ؤي خاَ من ألاخىاَ عنضما جؿبه على ؾلع ؤحنبُت،  ؤنها عملُاث بؿُؿت ال جمثل جدٍى

خعله ألامغ بـــ:ؤا حع قُت. ٍو  خبر يافُت إلعؿاء ضقت اإلانشإ لخلٍ الؿلع ختى و اا ؤصث بلى حغُحر وغعُتها الخعٍغ

  غ، الىغع ت، الخجقُك، الخقَغ ن، التهٍى عملُاث لػماا امخقاف على اإلانخجاث في خالت حُضة )الننل، الخسٍؼ

إعؿىب(.في ماء مامح، بغافت بعؼ العناضغ، الخسلظ من امرؼء القاؾض او اإلا

  ن مجمىعاث من عملُاث بؿُؿت إلػالت الغباع، الغغبلت، ؤلاػالت، الترجِب، الخنؿُع، بما في طلٍ جٌٍى

إالؿلع)الغؿل، الؿالء، النؿع(.

 .... إحغُحر ألاغلقت و الىضالث للؿغوص، الىغع في ماعوعاث ؤو ؤىُاؽ

 ك، مثل ما هى امخاَ عنضما ًػاف امخلـ الؿُـ للمنخىج ختى و اا يانذ جلٍ اإلااصة اإلاػافت من نىع مسخل

إمغىب او مجمىعت من اإلاغىباث مخلُـ ما صوا ؤا ٌؿخجُب للشغوؽ الالػمت إلعؿاء طلٍ ضقت اإلانشإ.

با مىاعض اإلانشإ امرُضة طاث جإلُك ؤلامخثاَ  :أثس كواعد امليشأ على اججاهاث الخجازة الخازحيت في الجصائس -زابعا

اعاث في الطناعاث اإلادلُت اإلاغظًت، خُث حؿاهم هظه الطناعاث في عفع مضعة اإلانسقػت حؿاهم في حصرُع ؤلاؾدثم

ت  ن لخدنُه نؿبت النُمت اإلاػافت اإلادلُت التي جخؿلبها ؤلاجقامُاث الخجاٍع إ11الخقػُلُت.اإلاطضٍع

 حس(:كواعد امليشأ على الصادزاث و الوازداث الجصائسيت )قي ظل اجفاكيت املىطلت العسبيت الكبرى للخبادل ال -1

بعض صزَى الاجقامُت امخاضت باإلانخجاث اإلاؿخقُضة من  الوازداث الجصائسيت مً دول املىطلت و جلييم أثسها: -1-1

للخباصَ امخغ خحز الخنقُظ زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت   الخسقُػاث امرمغىُت الخقػُلُت للمنؿنت العغبُت الًبريإ

اث بحا صَو اإلانؿنت العغبُت الًبري للخباصَ امخغ و امرؼاثغ بــــ فنض مضع حرم اإلاباصالث زاعج مؿاع اإلادغوم 2009

ٌي ) 742.7 ٌي فُما ًسظ الىاعصاث،  693ملُىا صوالع ؤمٍغ ٌي في ما ًسظ  49.76ملُىا صوالع ؤمٍغ ملُىا صوالع ؤمٍغ

نسقػذ ٪، في خحا ؤا الطاصعاث زاعج اإلادغوماث ا28.2الطاصعاث(، خُث نخج عن طلٍ اعجقاع الىاعصاث بنؿبت 

إ ٪.63بنؿبت 

ت من اإلانؿنت و التي اؾخقاصث من الامخُاػاث        ٌي زالَ الؿضاس ي  679سرلذ الىاعصاث امرؼاثٍغ ملُىا صوالع ؤمٍغ

ٌي زالَ نقـ القترة من ؾنت 540.6، منابل 2009ألاَو من ؾنت  إ.2008ملُىا صوالع ؤمٍغ

ٌي، و جخمثل في مؿع غُاع الؿُاعاث،  14ػاث بـ و جنضع اإلانخجاث اإلاؿخىعصة التي لم حؿخقض من الامخُا     ملُىا صوالع ؤمٍغ

ت. ت و غحر العػٍى ت العػٍى إو اإلاىاص الًُمُاٍو

ن من اإلانؿنت زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت      و ، يل من مطغ 2009ىما ؾُؿغث على ؾىل اإلاىعصًن امرؼاثٍغ

إ٪.90جىنـ، ألاعصا و اإلاغغب و طلٍ بما ًناعب نؿبت 

ٌي، ؤي ما ًمثل نؿبت  145، الطضاعة ىإَو مىعص بــ 2008خخلذ جىنـ ؾنت فنض ا     ٪ غحر ؤا 28.5ملُىا صوالع ؤمٍغ

إ، لخدل مطغ مدلها.2009٪ زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت 17.6هظه النؿبت مض جغاحعذ بلى 

إؤما عن ؤزغ جؿبُه الاجقال على الىاعصاث، فُمًن اؾخسالص ماًلي:   
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  :ٌي، ما  606جمثل اإلانخجاث الطناعُت اإلاؿخىعصة من اإلانؿنت بنُمت  املىخجاث الصىاعيت ملُىا صوالع ؤمٍغ

فنض سرلذ اإلانخجاث الطناعُت اعجقاعا مدؿىؾا، فنض اخخل القطل الظي  ٪ من واعصاث اإلانؿنت.90ًناعب 

 الطناعُت.من مجمىع اإلانخجاث  17.45ًػم ؤحؼاء اإلانشأث اإلاعضنُت، اإلاؿخعملت في البناء الطضاعة بنؿبت 

٪ من مجمىع 25خُث ؤا واعصاث امرؼاثغ من اإلانؿنت فُما ًسظ هظه اإلاجمىعت من اإلانخجاث ًمثل  

ت إالىاعصاث امرؼاثٍغ

  :ٌي و التي جمثل  69مضعث مُمت اإلانخجاث القالخُت ب املىخجاث الفلاحيت و الفلاحيت املحولت ملُىا صوالع ؤمٍغ

 ت العغبُت للخباصَ امخغ.من اإلانؿن  ٪ من مجمىع الىاعصاث10.2نؿبت 

جخطضع ماثمت الىاعصاث من اإلاىاص القالخُت و القالخُت اإلادىلت: الؿًغ، امخؿاء و اإلاغل، امخػاع امرافت،  

إمؿخسلظ اإلالذ ، مغىؼ الؿماؾم.

٪( و 72.6خننذ الىاعصاث من اإلانؿنت العغبُت للخباصَ امخغ بالنؿبت للمغغب )مىخجاث الصيد البحسي: 

٪ من مجمىع مىاص الطُض 53.5ألاؾماو اإلاجمضة  ؤهم اإلاىاص ألاؾاؾُت اإلاؿخىعصة هي:. ٪(26.4جىنـ )

إ"٪ من مجمىع مىاص الطُض البدغي.5.4٪ من مجمىع مىاص الطُض البدغي الخىنت 39.7البدغي، الؿغصًن 

ت في بؾاع اإلانؿنت العغبُت الًبري ل    لخباصَ امخغ، ؤا جغمُت وما ًمًن اؾخسالضه من زالَ صعاؾدنا للىاعصاث امرؼاثٍغ

إالخجاعة في هظا اإلاجاَ جخؿلب ماًلي:

  امخطَى على مضعاث خنُنُت على ؤلانخاج، زاضت النؿبت للمىاص ألاؾاؾُت للخباصَ، بهضف ؤال جٌىا على

إخؿاب اإلانخجاث الىؾنُت ؤو جػغ بها.

  إلؿض خاحُاث اإلاؿتهلًحا.هناو خاحُاث غحر مشبعت من اإلانخجاث الىؾنُت بمعنى عضم ىقاًت ؤلانخاج الىؾني

ت زاعج مؿاع اإلادغوماث باججاه الصادزاث الجصائسيت مً دول املىطلت و جلييم أثسها:  -1-2 سرلذ الطاصعاث امرؼاثٍغ

ٌي زالَ الؿضاس ي 86.48اإلانؿنت العغبُت الًبري للخباصَ امخغ التي اؾخقاصث من الامخُاػ الخقػُلي  ٪ ملُىا صوالع ؤمٍغ

ٌي زالَ ؾنت  2.135نابل م 2009ألاَو من ؾنى  ٪.بِنما بلغذ اإلانخجاث 2.63، ؤي بنؿبت 2008ملُىا صوالع ؤمٍغ

ٌي و جخمثل  9.0و التي لم حؿخقض من الامخُاػ الخقػُلي  2009اإلاطضعة زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت  ملُىا صوالع ؤمٍغ

خاث، اإلاغىباث ألامنُت)اإلاىاص الًُمُاثُت العػٍى مخنىعت من الطناعت الًُمُاثُت و   ت( ومنخجاثهظه اإلانخجاث في: الًبًر

إاإلاطنىعاث من ؤلاؾمنذ.

ذ، ؾىعٍا، وؤلام     ت غمن اؾُؿغث يل من جىنـ، اإلاغغب، لُبُا، الٌٍى عاث العغبُت اإلاخدضة على الؿىل امرؼاثٍغ

خخل اإلاغغب خُث ا 2009٪، زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت 75اإلانؿنت العغبُت الًبري للخباصَ امخغ و طلٍ بنؿبت 

ٌي بدطت  48الطضاعة  ىإَو ػبىا بنُمت جنضع ب 2008زالَ ؾنت  ٪، لًن انسقػذ هظه 8.35ملُىا صوالع ؤمٍغ

إ.2009٪ ؾنت 4.14النؿبت بلى 

ت فُمًن خطغه في: ت زاعج مؿاع  ؤما عن ؤزغ اجقال الخباصَ امخغ على الطاصعاث امرؼاثٍغ مثلذ الطاصعاث امرؼاثٍغ

٪ من بحمالي الطاصعاث زاعج مؿاع اإلادغوماث 8.5ت العغبُت الًبري للخباصَ امخغ ما ًناعب اإلادغوماث اججاه اإلانؿن

إ.2009زالَ الؿضاس ي ألاَو من ؾنت 

إ12خُث نخج عن جنُُم ؤزغ اجقال الخباصَ امخغ ماًلي:    

ٌي ما ًناعب ملُىا صوالإ 33: جمثل اإلانخجاث الطناعُت اإلاطضعة اججاه صَو اإلانؿنت مُمت املىخجاث الصىاعيت -1 ع ؤمٍغ

٪ مناعنت بؿنت 69.5٪ من الطاصعاث زاعج مؿاع اإلادغوماث باججاه هظه اإلانؿنت، ومض انسقػذ هظه النؿبت بــــ 66

إ.2008
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للمنخجاث اإلاؿؿدت اإلاغفنت باألؾؿىاناث من امخضًض، ؤو من الطلب بنُمت جنضع  2008ومض عاصث اإلاٌانت ألاولى ؾنت 

ٌي 36.21ب  إ.ملُىا صوالع ؤمٍغ

ملُىا  15.8جدخل اإلانخجاث القالخُت و القالخُت الغظاثُت، بنُمت جنضع باملىخجاث الفلاحيت و الفلاحيت الغرائيت: -2

ٌي، خطت منضعة ب  ٪ من مجمىع الطاصعاث زاعج مؿاع اإلادغوماث باججاه اإلانؿنت العغبُت الًبري 31.75صوالع ؤمٍغ

إ.2009للخباصَ امخغ ؾنت 

جدخل الطاصعاث من الطُض البدغي اججاه اإلانؿنت العغبُت الًبري للخباصَ امخغ خطت : مىخجاث الصيد البحسي  -3

ٌي، منابل  53٪ من بحمالي الطاصعاث )ر م( اججاه صَو اإلانؿنت و التي جنُم 1.0منضعة ب  ملُىا  1ملُىا صوالع ؤمٍغ

ٌي زالَ ؾنت  إ.2008صوالع ؤمٍغ

إ:في 2008جخمثل اإلانخجاث الغثِؿت اإلاطضعة في ؾنت 

  من مجمىع منخجاث الطُض البدغي، خُث سرلذ الطاصعاث من هظه 43ألاؾماو الؿاػحت ؤو اإلاجمضة ٪

ٌي ؾنت  23000اإلانخجاث  ٌي ؾنت  146000منابل  2009صوالع ؤمٍغ إ.2008صوالع ؤمٍغ

  :ٌي  12000٪ من مجمىع منخجاث الطُض البدغي، جنضع الطاصعاث بـ 22.42ألازؿبىؽ منابل  2009صوالع ؤمٍغ

ٌي ؾنت  36000 إ.2008صوالع ؤمٍغ

ت زاعج مؿاع اإلادغوماث،       و ما ًمًن اؾخسالضه في ألازحر من زالَ جقدظ اإلاعؿُاث خَى الطاصعاث امرؼاثٍغ

إعضم وحىص منخجاث ناشئت، باؾخثناء:

ؿت) 0.610ىدَى اإلاثُلٍُ ) ٌي(، الهَغ ٌي(، العضؽ ) 3000صوالع ؤمٍغ ٌي(. 300صوالع ؤمٍغ  صوالع ؤمٍغ

 خعاون الدولي في سبيل جيسيم كواعد امليشأال -2

على الغغم من وحىص عغبت خنُنُت في جىؾُع نؿال الخجاعة العاإلاُت، من زالَ بػالت يافت النُىص بال ؤنه في مجاَ 

الخؿبُه العملي ال ًؼاَ هظا الهضف بعُض اإلاناَ، بط نجض ؤا معكم الضَو حؿعى بلى اجساط مجمىعت من ؤلاحغاءاث و 

ث التي حعُه خغىت الؿلع في ألاؾىال الضولُت، و هظا من زالَ جىحهها ندى بمامت ؤشٌاَ من الخدالقاث و اإلاماعؾا

الخًخالث من ؤحل مىاحهت الامخطاص العالمي اإلانضفع ندى الخنضم و النمى، بمعنى آزغ ؤا الضَو جخًخل إلاىاحهت بعػها 

لػُه بلى اإلاؿخىي ؤلاملُمي، خُث حشخض اإلانافؿت بحا البعؼ، و بالخالي ًنخنل شٌل امخماًت من اإلاؿخىي الىؾني ا

إالخًخالث ؤو ألامالُم في ابخٌاع ؤؾالُب حضًضة للخماًت.

فقي ىثحر من ألاخُاا حعترع الضَو فُما بُنها في ؾُال ؾعيها لالنػمام بلى جًخالث امخطاصًت، إلاىاحهت  بعػها 

إالبعؼ.

خنغة في بؾاع هظا اإلاؿخىي من النكام الامخطاصي العالمي واؾخنغاع وبالخالي ًٌىا من اإلاخعظع مُام منشإ مىخضة و مؿ

ت الضولُت زاضت و ؤا مُام الخًخالث ًخجلى على مؿخىي العملي، على شٌل ازخالف في ىؿغل الخنُُم  العالماث الخجاٍع

، والخطاصم مع اإلاباصت وفي النىاعض اإلاؿخسضمت و ؤلاحغاءاث اإلاخبعت، وهظا ما ًاصي بلى حغحر في وحهت الخجاعة امخاعحُت

وبالخالي ًطبذ الخدضي الغثِس ي هنا، هى بمٌانُت بًجاص   (WTOالخجاعة امخاعحُت التي جخػمنها منكمت الخجاعة العاإلاُت)

مىاعض منشإ مخىافنت على مؿخىي الخًخل الامخطاصي و لِـ على مؿخىي العالم، فمن زالَ الخًخالث جكهغ امخالفاث 

خل خَى جىخُض مىاعض و مماعؾاث الخجاعة خُث ًطبذ من اإلاؿخدُل بًجاص مىاعض منشإ الناثمت بحا ؤؾغاف الخً

إمىخضة مخقه عليها في ؤي مجمىعت صولُت، صوا وحىص اؾخثناءاث وجغجِباث جسالك النىاعض ألاؾاؾُت.

ضة في الاجقامُاث با ازخالف اإلاعاًحر اإلاعخمالخلافاث الىاحمت عً كواعد امليشأ وجأثيرها على الخجازة الخازحيت:  -3

ت الضولُت لخدضًض اإلانشإ الىؾني للؿعلت، وضعىبت جدضًض بعؼ اإلاعاًحر بشٌل واضح على اإلاثاَ عنض اؾخسضام  الخجاٍع

معُاع اإلادخىي الىؾني، فؿخكهغ لنا مشٌلت عضم الضمت في امخؿاب ؤو في جػمحا الخٌلقت، ؤو في ىُقُت الخعامل مع 
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نشإ حؼءا من اإلادخىي الىؾني، و غحر طلٍ من امخاالث اإلاخعضصة و اإلاخباًنت"، وبالشٌل خاالث حعض فيها جٌالُك بزباث اإلا

الظي ًجعل ؾلعت ما طاث منشإ وؾني وفنا إلاعُاع ما، غحر طاث اإلانشإ وفنا إلاعُاع آزغ، ؾىاء بحا ؤؾغاف نقـ الاجقامُت 

. إالتي جؿبه اإلاعُاع ألاَو

ا اإلاجمىعاث الطناعُت الضخمت في صَو العالم، مض جاصي بلى ازخالف با ازخالف الؿُاؾاث الطناعُت التي جماعؾه   

إفي ؤشٌاَ جنافـ الاؾدثماعاث العاإلاُت على ؤنىاع معُنت من الطناعاث،  مما ًسلك ضغاعاث.  

ع امخؿاؾت ؤو ؤلاؾتراجُجُت امخاضت بٌل صولت، خُث جداَو الضولت ؿلا نجض ؤا هناو بعؼ الافي ىثحر من ألاخُ

ض زاضت بهظه الؿلع، بمعنى آزغ مداولت ععاًتها و خماًتها، فازخالف هظه الؿلع و حعاعع مطامح الضَو جؿبُه مىاع

مخض الخإزحر في الًثحر من ألاخُاا بلى غحرها ا  نكغا الزخالف زطاثطها، مض ًاصي بلى عغامُل ؤما الخباصَ هظه الؿلع، ٍو

إالخجاعة الضولُت و بعامتها.الؿلع اإلاخباصلت بحا الضولخحا، وبالخالي مسالقت مباصت 

ت الضولُت، لِؿذ هناو بمٌانُت إلًجاص  ما ًًمن اؾخسالضه في الازحر، ؤنه وفي قل اإلاؿخىي امخالي من العالماث الخجاٍع

ت وخضة على مؿخىي العالم، ولِؿذ امرهىص اإلابظولت في بؾاع اجقامُاث منكمت الخجاعة العاإلاُت  مىاعض و بحغاءاث ججاٍع

إاعة امخغة فُما ًخعله بخىخُض مىاعض اإلانشإ على اإلاؿخىي العالمي.و مناؾه الخج

 الخاجمت: 

ت صولُت      با النىاعض اإلاغجبؿت باإلانشإ جسخلك من صولت ألزغي، ؤو بمعنى ؤنها جسخلك من مجمىعت امخطاصًت ؤو ججاٍع

لت، ؤو خؿب الالتزاماث اإلاخقه عليها في بؾاع الاجقامُاث ألزغي، خؿب النىة ؤو اإلاٌانت الامخطاصًت و الؿُاؾُت لٌل صوإ

ت الخقػُلُت، فمن زالَ مقهىم لنىاعض اإلانشإ و من اإلاباصت التي جنىم عليها و التي حعخبر شغوؽ اؾاس ي  الخجاٍع

هغ لنا ؤهمُت لخؿبُنها، خُث جم الاجقال عليها صولُا من زاَ  اإلاقاوغاث التي جخم في بؾاع اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة، جك

جلٍ النىاعض في مجاَ الخجاعة الضولُت، خُث حعخبر العامل ألاؾاس ي في عؾم مؿاع الخجاعة الضولُت، و الظي على ؤؾاؾه 

جًدؿب الؿلعت مؼاًا و بعقاءاث من زالَ جباصلها في ألاؾىال الضولُت ىما جلعب صوعا مهما في جنشُـ الخجاعة، 

إالتي حعض بضوعها ألاؾاؽ الظي جخػمنه مىاعض اإلانشإ. باعخباعها جنكم جباصَ الؿلع الىؾنُت

و ىما ًكهغ لنا من زالَ صعاؾدنا للمعاًحر اإلاؿخسضمت في جدضًض منشإ الؿلعت على ؤنها معاًحر مخعضصة جاصي في     

لخالي مض بعؼ ألاخُاا بلى عضم جدضًض اإلانشإ بضمت نكغا لعضم ىقاًتها ؤو ىقاءتها في بزباث اإلانشإ الىؾني للؿلعت وبا

ت الضولُت. إجاصي بلى مشايل و حعنُضاث ؤزناء جؿبُنها في بؾاع ؤلاجقامُاث الخجاٍع

ومض جاصي مىاعض اإلانشإ في ىثحر من ألاخُاا بالضَو بلى جبني مجمىعت من ؤلاصعاءاث التي حعخبر بمثابت خىاحؼ ؤو بمعنى 

لخالي مض جدض من خغىت الؿلع بحا مسخلك آزغ ًمًن اعخباعها نىعا من امخماًت جقغع على الؿلع الىؾنُت، وبا

ت في ألاؾىال الضولُت. إألامالُم، فهي بمثابت معىماث جمنع اإلانخجاث من الخدغو بدٍغ

و على هظا ألاؾاؽ فةنه ًجب على الضَو ؤا ال جخسلى على حؼء من منافعها ؤو الخغُحر في بحغاءاتها الخنُُضًت لطامح     

طلخت العاإلاُت ؤو من ؤحل اإلاطلخت العاإلاُت بىحه عام، بل ًجب زله آلُت جضفع بالضَو الخجاعة العاإلاُت ؤو من ؤحل اإلا

بنؿالما من جدنُه مطامخها ندى العمل على بمامت مىاعض منشإ مىصة و مخىافنت و منؿنت، وهظا في بؾاع الخًخالث 

إالامخطاصًت و الخجمعاث الثناثُت ؤو مخعضصة ألاؾغاف.

إعاؾدنا لنىاعض اإلانشإ و مخؿلبتها نجض ؤا هناو مجمىعت من النخاثج ًمًن خطغها فُماًلي:و بالخالي من زالَ ص      

مض ًٌىا من اإلاخعظع مُام منشإ مىخضة على اإلاؿخىي العالمي، فالخدضي الغثِس ي في هظه امخالت ًخجلى في بمٌانُت  -

لعالمي، فنض واحهذ الخًخالث عضة بًجاص مىاعض منشإ مخىافنت على مؿخىي الخًخل الامخطاصي و لِـ على مؿخىي ا

زالفاث بحا ؤؾغافها خَى جىخُض مىاعض الخجاعة فُما بُنها، خُث ًطبذ من غحر اإلاعنَى ؤا نجض مىاعض منشإ مىخضة 

إو مخقه عليها في ؤي مجمىعت صولُت صوا وحىص ؤي اؾخثناءاث و جغجِباث جسالك النىاعض ألاؾاؾُت.
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خمخع بمحزاث زاضت ؤي ؾلع اؾتراجُجُت لضي الضولت، خُث جداَو هظه ألازحرة نجض لضي يل صولت بعؼ الؿلع التي ج -

 ، ؤا جؿبه مىاعض زاضت ختى جدمي جلٍ الؿلع، غحر ؤا ازخالف هظه الؿلع و وحىص حعاعع فُما ًسظ مطامح الضَو

إمض ًاصي بلى عغامُل ؤمام جباصَ هظه الؿلع، و بالخالي مسالقت مباصت الخجاعة الضولُت ؤًػا.

ا ًمًن ؤا نؿخسلطه من زالَ صعاؾدنا ؤنه، لِؿذ هناو بمٌانُت إلًجاص مىاعض مىخضة صولُا، بل ًكهغ لنا ؤا م -

ض من الاحغاءاث امخماثُت الىؾنُت، من زالَ فغع مسخلك النُىص، مما ًخؿلب من يافت  هناو بججاه ندى وغع اإلاٍؼ

غ ضناعتها من زالَ حصرُع الاؾدثماعاث زاضت ختى ًخ اصة ضاصعاث الضولت.     الضَو جؿٍى إم جنشُـ الامخطاص الىؾني و ٍػ

إ
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ت الىلدًت في الجصائس خالٌ الفترة ُلى واكّ وأداء الظُاط 4102حِالج هره الىزكت البدثُت مىكَى ازس ألاشمت الىفوُت  :ملخص

سق أهم اإلافاهُم اإلاخِللت 4102-4102) (، وتهدف في الجاهب الىٌسي ئلى جىكُذ  اإلافاهُم اإلاخِللت بالظُاطت الىلدًت وأدواتها، ُو
 4102شمت الىفوُت باألشماث اإلاالُت والاكخـادًت، أما في الجاهب الخوبُلي فهدف إلبساش واكّ الظُاطت الىلدًت في الجصائس في ًل ألاأ

، وخلـذ 4102-4102باإلكافت ئلى دوز الظُاطت الىلدًت في دُم الىمى الاكخـادي والخد مً الخضخم خالٌ مدة ألاشمت الاكخـادًت 
وان لها ازس هبير ُلى واكّ الظُاطت الىلدًت، أما مً خُث ألاداء فخمىىذ الظلوت الىلدًت مً  4102الدزاطت ئلى أن ألاشمت الىفوُت 

 .الظُوسة ُلى الخضخم

أأشماث مالُت  ؛ أطِاز هفى؛  هخلت هلدًت؛ همى اكخـادي، جضخم.الكلمات املفتاح : 

 .    JEL : E52 ،E58 ،G20 E51  ،F63  ،E32تصنيف 

Abstract:  This paper deals with the impact of the oil crisis 2014 on the reality and 
performance of monetary policy in Algeria  during the period (2014-2018), and aims in the 
theoretical side to clarify the concepts related to monetary policy and its tools, and the 
presentation of the most important concepts related to financial and economic crises, while in 
the application side to highlight The reality of monetary policy in Algeria in light of the oil 
crisis 2014 In addition to the role of monetary policy in supporting economic growth and 
reducing inflation during the duration of the economic crisis 2014-2018, the study concluded 
that the oil crisis 2014 had a significant impact on the reality of monetary policy, Contributed 
monetary authority to control inflation  
Keywords: policy ; oil prices; monetary mass ; economic growth;  inflation. 
Jel Classification Codes: E52; E58; G20; E51; F63; E32. 
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I- ثمهيد:  

حظعى حمُّ الدٌو ئلى جدلُم حملت مً ألاهداف الاكخـادًت خالٌ فترة شمىُت مُِىت، مً خالٌ جبني طُاطت       

اكخـادًت مدىمت مبيُت ُلى أطع ومِوُاث واكُِت وصخُدت، ومً أهم الظُاطاث الاكخـادًت هما الظُاطت 

خين مياهت هامت بين الظُاطاث ألاخسي )والظُاطت الائخماهُت الىلدًت والظُاطت اإلاالُت، خُث جدخل هاجين الظُاط

ت ...الخ( وذلً هٌسا لدوزهما الجىهسي في جدلُم ودُم الىمى الاكخـادي وكمان الاطخلساز الىلدي،  والظُاطت الخجاٍز

ز ألاطِاز وميافدت اإلاِدالث اإلاسجفِت للبوالت، خُث ًلىم البىً اإلاسهصي بلبى الِسق الىلدي مً احل كمان اطخلسا

ودُم الخىمُت الاكخـادًت وذلً مً خالٌ زطم طُاطت هلدًت جخماش ى مّ وكُِت الاكخـاد، والجصائس هبلُت الدٌو 

عي ًجِلها ُسكت  حظعى لخدلُم أهدافها الاكخـادًت مً خالٌ جبني طُاطت هلدًت فِالت ئال أن هبُِت اكخـادها الَس

أألي ؿدمت خازحُت ويهدد اطخلسازها الاكخـادي.

خماده ُلى ُائداث  أزسأػهدث أطِاز البتروٌ انهُاز خاد مما  4102ففي       طلبا ُلى الاكخـاد الجصائسي هٌسا اُل

أ% مً ئحمالي ؿادزاجه79الىفى والتي حؼيل أهثر مً 

مىً ؿُاغتها في ألاطئلت الخالُت: ُلىجداٌو هره الدزاطت ؤلاحابت  مشكلة الدراسة: أالظإاٌ الخالي ٍو

أ؟4102كّ الظُاطت الىلدًت في ًل ألاشمت الاكخـادًت الىفوُت ما هى وا -

أُلى أداء الظُاطت الىلدًت في الجصائس؟ 4102هل أزسث ألاشمت الىفوُت  -

أتهدف هره الىزكت البدثُت ئلى: هداف الدراسة:أ

فها، أهىاُها، أهد - أافها، أدواتهاؤلاخاهت بمخخلف اإلافاهُم اإلاخِللت بالظُاطت الىلدًت وذلً مً خالٌ حٍِس

أالخِسف ُلى اإلافاهُم ألاطاطُت خٌى ألاشمت اإلاالُت وألاشمت الاكخـادًت؛ -

أُلى الاكخـاد الجصائسي؛ 4102ألاشمت الىفوُت  أزسأمِسفت  -

أ(؛4102-4102ُلى مظاز الظُاطت الىلدًت في الجصائس للفترة ) 4102ألاشمت الىفوُت  أزسأمِسفت  -

أ(. 4102-4102ُلى أداء الظُاطت الىلدًت في الجصائس خالٌ الفترة ) 4102ت ألاشمت الىفوُ أزسأمِسفت  -

هبُِت اإلاخاهس التي جخِسق لها ججسبت اإلاـازف الظىداهُت وبُان هسق كُاض اإلاخاهس  ُلىالخِسف  همية البدث:أ 

ل، ومِسأ لُت لـُغت الظلم التي جخِسق لها البىىن ؤلاطالمُت اإلاظاهمت في مدفٌت الخمٍى  فت أطلىب ئدازتها.الخمٍى

طىداٌو مً خالٌ هره الىزكت البدثُت أن هخوسق ئلى مفاهُم أطاطُت خٌى الظُاطت الىلدًت  :مىهجية البدث 

 4102ألاشمت الىفوُت  أزسأومفاهُم خاؿت باألشماث الاكخـادًت واإلاالُت هما طىداٌو جىكُذ الجاهب الخوبُلي خٌى 

أ(.4102-4102ائس خالٌ الفترة )ُلى واكّ وأداء الظُاطت الىلدًت في الجصأ

 ًخيىن هرا البدث مً زالر مداوز ُلى الىدى الخالي:مداور البدث:  

أمفاهُم أطاطُت خٌى الظُاطت الىلدًت.  :املدور ألاول  -
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أ: ألاشماث اإلاالُت والاكخـادًت املدور الثاوي -

ًل ألاشمت الاكخـادًت ألاخيرة " انهُاز أطِاز الىفى ٌؼمل واكّ وأداء الظُاطت الىلدًت في الجصائس في  :املدور الثالث -

لت وألادواث اإلاظخخدمت،  والاخخالفالدؼابه  ".4102خٍسف   الاطخيخاحاثمً خُث الهدف، الُِىت، مخغيراث الدزاطت، الوٍس

أ.اإلاخىؿل ئليها

 :مفاهيم أساسية خول السياسة الىلدًة .0

أِللت بالظُاطت الىلدًت، أهىاُها وأهدافها:طيخوسق في هرا اإلادىز الى مخخلف اإلافاهُم اإلاخ

 مفهوم السياسة الىلدًة:  0.0

فها: ددث حِاٍزفحِ  الظُاطت الىلدًت وفُما ًلي أهم حِاٍز

ت مً اللسازاث وؤلاحساءاث التي جخخرها الظلوت الىلدًت  التعريف ألاول: - حِسف الظُاطت الىلدًت ُلى أنها " مجمُى

ت مً ألاهداف الاكخـادًت باطخخدام ألادواث بغُت جدلُبهدف الخدىم في ُسق الىلد  م هدف مددد أو مجمُى

أ(4102)وغم، ُبُد، و خظين،  الىلدًت اإلاخاخت"

ت اللىاُد وألاخيام التي جخخرها الخيىمت أو أحهصتها اإلاخخلفت للخأزير  "الظُاطت الىلدًت هيالتعريفة الثاوي:  - مجمُى

أ(4112)بً ُلي، : د الىلديفي اليؼان الاكخـادي مً خالٌ الخأزير في السؿُ

ت مً اللىاُد والىطائل وألاطالُب وؤلاحساءاث والخدابير  التعريف الثالث: - حِسف الظُاطت الىلدًت بأنها: "مجمُى

التي جلىم بها الظلوت الىلدًت للخأزير )الخدىم( في ُسق الىلىد بما ًخالءم مّ اليؼان الاكخـادي لخدلُم أهداف 

 (4119)ُبد اإلاولب ،  ة شمىُت مُِىت"اكخـادًت مُِىت، خالٌ فترأ

ت مً ؤلاحساءاث والخدابير التي جخخرها الظلواث  - ف الظابلت ًمىً أن وِسف الظُاطت الىلدًت بأنها مجمُى مً خالٌ الخِاٍز

أالىلدًت للخدىم في اإلاِسوق الىلدي بهدف جدلُم ألاهداف اإلاظوسة.

 أهواع السياسة الىلدًة: 4.0

ين منها، وذلً خظب مظخلصماث الىكُِت مً خالٌ جوبُله للظُاطت الىل دًت ٌظخخدم البىً اإلاسهصي هُى

أ: (4102)مىطاوي و مؼتر ،  الاكخـادًت، وجخمثل في

 ًدبّ البىً اإلاسهصي طُاطت هلدًت جلُُدًت بخلُُد الائخمان وجللُف همُت الىلىد سياسة هلدًة اهكماشية :

أزبت ازجفاَ ألاطِاز، وبالخالي مدازبت الخضخم.اإلاخداولت في اإلاجخمّ وزفّ مِدٌ الفائدة، ومً زم مدا

 :همى الىخلت الىلدًت،  سياسة هلدًة ثوسعية ّ لت لدظَس ُىع الخالت ألاولى ًلجأ البىً اإلاسهصي ئلى هره الوٍس

ادة ؤلاهخاج والخللُف مً خدة البوالت. أ وذلً بدشجُّ الائخمان لٍص

 :أهداف السياسة الىلدًة 1.0

ت مً ألاأحظعى الظُاطت الىلد      )زاجٌى و  ما ًليهداف الاكخـادًت هىحص أهمها فًُت بـفت ُامت ئلى جدلُم مجمُى

(، 4101-4114هسوغ، جلُُم فِالُت الظُاطت الىلدًت في جدلُم اإلاسبّ السخسي ليالدوز في الجصائس خالٌ الفترة )

أ:(4109

ول دولت ئلى جالفي الخضخم، واخخىاء وهى مً أهم أهداف الظُاطت الىلدًت، خُث حظعى ثدليم استلرار ألاسعار:  -

 جدسواث ألاطِاز ئلى أدوى مظخىي لها، ومً زم جدلُم الاطخلساز الىلدي والاكخـادي
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م كُام البىً اإلاسهصي  املساهمة في ثدليم ثوازن ميزان املدفوعات وثدسين كيمة العملة: - خم ذلً ًُ هٍس ٍو

ن والولب اإلادلي ُلى الظلّ والخدماث، ألامس الري ًخفم بخىُُف طِس ئُادة الخـم، وبالخالي جللُل حجم الائخما

مً خدة ازجفاَ اإلاظخىي الِام لألطِاز داخل الدولت، وبالخالي ًإدي ئلى حشجُّ الـادزاث وجللُل ؤلاكباٌ ُلى ػساء 

ميزان  الظلّ ألاحىبُت، ودخٌى زؤوض أمىاٌ أحىبُت هدُجت ازجفاَ أطِاز الفائدة، وهى ما ٌظاهم في جللُل العجص في

اث  اإلادفُى

ادة اإلاِسوق الىلدي في خالت البوالت  املساهمة في ثدليم هدف التوظيف الكامل: - جلىم الظلواث الىلدًت بٍص

د الولب الفِاٌ، فيزداد برلً الاطدثماز والدؼغُل.  والىظاد لتًز

في مِدٌ الائخمان مً  : جيىن مهمت الظُاطت الىلدًت هىا هي الخأزيرأاملشارهة في ثدليم معدل همو اكتصادي مرثفع

خالٌ الخىطّ الائخماوي واإلاِسوق الىلدي، وذلً ختى ًمىً الىؿٌى ئلى مسخلت الاهوالق التي جلّ الاكخـاد الصخُذ 

أفي مظاز الىمى الظَسّ

أ أدوات السياسة الىلدًة: 2.0

أجىلظم أدواث الظُاطت الىلدًت ئلى ما ًلي:

أة الىلدًة:ألادوات الكمية )غير املباشرة( للسياس 4.1.0

ئن الهدف منها هى الخأزير ُلى حجم الائخمان دون جمُيز، وحؼمل هره ألادواث الىطائل اإلاِسوفت للخدىم في همُت 

أ:وظبت الاخخُاهي اللاهىويس ئُادة الخـم، الظىق اإلافخىخت، وحجم الىلىد وهي طِ

 :لىم البىً مً خاللها وحظمى أًلا طِس  سعر إعادة الخصم أو خفم طِس الفائدة مً أحل بسفّ الفائدة، ٍو

ت أ.(4112)خظين،  الخأزير في حجم الائخمان اإلامىىح مً هسف البىىن الخجاٍز

  :جخمثل في هره الظُاطت في أن البىً اإلاسهصي ًخدخل ئلى طىق ألاوزاق اإلاالُت ببُّ أو ػساء السوق املفتوخة

ادة همُت الىلىد ا ٌأألاوزاق اإلاالُت الخيىمُت، مً أحل ئكالٌ أو ٍش أ.(4102)بً كاهت،  إلاخاخت للخداو

  :ًلض ي الاخخُاهي اللاهىوي بالصام البىىن باالخخفاي بيظبت مُِىت مً ودائِها سياسة معدل الاختياظي اللاهووي

ظخخدم مِدٌ الاخخُاهي اللاهىوي للخأزير في حجم الائخمان الري جلدمه البىىن  في ػيل طائل لدي البىً اإلاسهصي، َو

ت أ.(4102سوان، و شالقي، )ؿالح، ك الخجاٍز

 الىلدًة: للسياسة) املباشرة (الكيفيةألادوات  4.2.0

اطخخداماث الائخمان ولِع مىحهت هدى الدجم الىلي لىطائل الىمُت بيىنها مىحهت هدى وهي وطائل خدًثت جخميز ًُ ا 

أاطت الاهخلائُت لللسق.لالئخمان، ومً أهىاَ ألادواث الىُفُت هجد: ؤلاكىاَ ألادبي، طُاطت جأهير اللسق والظُ

ت باجباَ طُاطت مُِىت دون إلاكىاع ألادبي:  - هى أداة ًداٌو البىً مً خاللها البىً اإلاسهصي ئكىاَ البىىن الخجاٍز

الخاحت ئلى ئؿداز حِلُماث زطمُت أو اطخخدام أدواث السكابت اللاهىهُت، وجخىكف فِالُت هره ألاداة ُلى مياهت وخبرة 

ت الخِامل مِه وزلتها في ئحساءاجهالبىً اإلاسهصي ومدي جل اث  بل البىىن الخجاٍز )بً ُلي، مداكساث في الىٌٍس

 .(4112والظُاطاث الىلدًت، 

وهى ئحساء جىٌُمي جلىم بمىحبه الظلواث الىلدًت بخددًد طلىف لخوىز اللسوق  سياسة ثأظير اللرض: -

ت مباػسة وفم وظب م ت بىُفُت ئداٍز   (4109، )زاجٌى و هسوغ دددة خالٌ طىتاإلامىىخت مً كبل البىىن الخجاٍز
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الظلواث الىلدًت  للسوق ئلى اللواُاث التي حِخبرهاتهدف هره الظُاطت ئلى جىحُه ا السياسة الاهتلائية لللرض: 

ت باُواء حظهُالث ئلى اللسوق الخاؿت بهره  أهثر هفِا لالكخـاد الىهني، بدُث جأخر الظلواث اللسازاث اللسوٍز

أ.(4102)خبابت،  وجخخر ُدة أػياٌاللواُاث، وهىرا 

 .أئكساز مِدٌ الخـم اإلافلل

  .ت أئمياهُت ئُادة خـم ألاوزاق التي ال جخىفس فيها الؼسون اللسوٍز

 .أئُادة خـم ألاوزاق فىق مظخىي الظلف

 .حغُير مدة اطخدلاق اللسوق ومِدٌ الفائدة 

 ألادوات ألاخرى للسياسة الىلدًة: 1.2.0

باػسة التي ًخخرها البىً اإلاسهصي ججاه اإلاإطظاث وألاحهصة اإلاالُت واإلاـسفُت ُىد ججص وهي جلً ؤلاحساءاث اإلا    

أ:(4107)بىحالٌ، بسخىمت، و مؼتر،  ألادواث الىمُت وألادواث الىُفُت ًُ جدلُم أهداف الظُاطت الىلدًت

  :الخِلُماث ي الدولت ًـدز الظلوت الىلدًت ف وفي هره الخالت وبـفت البىً اإلاسهصيأإصدار التوحيهات والتعليمات

ت مدددا فيها اللىابى التي جدىم أوؼوت الائخمان والاطدثماز  أاإلاباػسة باججاه البىىن الخجاٍز

بالخوبُم، بالبىىن، وجخميز هره ألاوامس والخِلُماث باإللصامُت، خُث ًخِسق البىً الري ًخجاهلها ئلى ُلىباث كد جبدأ 

ل اإلا ُلُه  الخىكُف الجصئي أو الىلي للبىً. ئلىولىب هما كد جـل الِلىبت في مجاٌ الخـم ومىذ الخمٍى

 د اإلاسهصي ًلدمان بُاهاث دوزٍت حؼسح الظُاطت الىلدًت اإلاخبِت إلاعالم : للد وان البىً اإلاسهصي في أإلااهُا وبىً الظٍى

الم اإلاخخلف ت لؼسح الخلائم إلاساكبت الائخمان، خُث ًلىم البىً اإلاسهصي في هره الخالت باطخخدام وطائل ؤلُا

 الاكخـادًت أمام الجمهىز دُما لجهىد ئؿالح ألاوكاَ الىلدًت وجدلُلا ألهداف الظُاطت الاكخـادًت.

 ًلجا البىً اإلاسهصي لفسق ُلىباث ُلى البىىن التي لم جيخهج الظُاطت اإلاالئمت التي خددها، إلاحراءات العلابية :

البىىن، وزفم ئمدادها باالخخُاهاث الىلدًت في خالت ججاوش ومً هره الِلىباث زفم ُملُت ئُادة الخـم لهره 

 .كسوكها الخدود الِلُا اإلالسزة لإلكساق

 ية والاكتصادًةالألازمات امل. 4

بداًت ـاد الِالمي اكوساباث واخخالالث حِخبر ألاشماث اإلاالُت والاكخـادًت ًاهسة مِخادة، خُث ػهد الاكخ

، والتي 4112واػخدث في ُام  4119ئلى أشمت السهً الِلازي التي بدأث في 0747 بالىظاد الِالمي الىبير الري خدر في

يي ومٌِم اكخـادًاث الدٌو الِسبُت. أاوِىظذ أزازها ُلى الاكخـاد ألامٍس

 مفهوم ألازمات الاكتصادًة 0.4

بلد ما أو ُدة بلدان  حِسف ألاشمت الاكخـادًت بأنها اكوساب فجائي ًوسأ ُلى الخىاشن الاكخـادي في التعريف ألاول: -
أ.وهي جولم بـفت خاؿت ُلى الاكوساب الىاش ئ ًُ اخخالٌ الخىاشن بين ؤلاهخاج والاطتهالن

ت التعريف الثاوي - : هما حِسف ألاشماث اإلاالُت هي خالت جمع أطىاق البىزؿت وأطىاق الائخمان لبلد مِين أو مجمُى
مظببت بدوزها أشمت اكخـادًت زم اهىماغ اكخـادي ُادة ما مً البلدان، وجىمً خوىزتها في أزازها ُلى الاكخـاد 

 ًـاخبها اهدـاز اللسوق وأشماث الظُىلت الىلدًت واهخفاق في الاطدثماز وخالت الرُس والخرز في أطىاق اإلااٌ

 أهم ألازمات املالية والاكتصادًة وأسبابها 4.4

أ.10واإلاٌاهس في الجدٌو زكمًمىً ئًجاش أهم ألاشماث اإلاالُت والاكخـادًت مً هاخُت أطباب 
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 ألاسباب املباشرة ألزمة الكساد وألازمات املالية  -

جخمثل أطباب ألاشماث اإلاالُت والاكخـادًت في أطباب خازحُت )الاكخـادًت اليلُت( وأطباب داخلُت )الاكخـادًت     

أ:(4100)ػٍسى و طدي،   يالجصئُت( وهي هما ًل

 : وجخمثل فيألاسباب الخارحية:  -

  اطخلساز الاكخـاد الىليُدم 

 اكوساباث اللواَ اإلاالي 

 ُدم جالؤم أؿٌى وخـىم اإلاـازف 

 ألاسباب الداخلية:  -

  ًُ مً ألاطباب الفِلُت هى الخِامل بالفائدة وؤلافسان في جوبُلها ألهه في خالت الىظاد الاكخـادي ٌعجص اإلالترق

ظاز اإلاالي.  طداد اللسق وفائدجه بظبب ؤلُا

 لخِامل بىٌام الخجازة في الدًىن )الخىزٍم خُث ًإدي ئلى ؤلافسان في خلم الىلىد بدون غواء، مً ألاطباب هرلً ا

وهرا ًلىد ئلى وهمُت وػيلُت اإلاِامالث الاكخـادًت باإلكافت ئلى الخِامل بىٌام اإلاؼخلاث اإلاالُت التي جمازطها 

 البىزؿاث.

الغسز والجهالت والخدلِع والىرب وؤلاػاُاث والجؼّ ت ومنها )الث الاكخـادًت واإلاالُاإلامازطاث غير ألاخالكُت في اإلاِام

أوالاخخياز والخىخالث والسػىة(.

 آثار ألازمات املالية 1.4

أجدؼابه ألاشماث اإلاالُت في آلازاز التي جخلفها هرهس منها

وساز ئفالض بِم البىىن واإلاـازف واإلاإطظاث اإلاالُت بظبب هلف الظُىلت وشٍادة مسخىباث اإلاىدُين، واك -

ت ئلى ئهلاذ ما ًمىً ئهلاذه مً البلُت الباكُت ختى ال ًددر انهُازا جاما  بِم الخيىماث مً خالٌ البىىن اإلاسهٍص

 للخُاة الاكخـادًت وجلّ الدولت في دائسة ؤلافالض.

ل بىٌام اللسوق بفىائد أو جىكف بِم خوىهها  - ئفالض بِم الؼسواث والتي واهذ حِخمد ُلى ؿُغت الخمٍى

 ُت، هما بدأث بِم البىىن بدىفُر السهىهاث واللماهاث التي مِها وهرا طبب خلال في الخدفلاث الىلدًت لها.ؤلاهخاح

باء ُلى ميزاهُاث  - د مً ألُا اهاث الاحخماُُت الخيىمُت وغيرها، وهرا أللى اإلاٍص ائف وازجفاَ وظبت هالبي ؤلُا فلد لًى

ت الجدً  دة.الدٌو وأوكف الِدًد مً اإلاؼسوُاث الاطدثماٍز

م العجص في ميزاهُاتها بظبب ازجفاَ ميزاهُت الدُم وجلدًم  - د مً اللسائب لخٍِى كُام بِم الدٌو ئلى فسق اإلاٍص

 اإلاظاُداث للؼسواث والبىىن اإلالبلت ُلى ؤلافالض.

فلدان اإلالتركىن ألؿىلهم ومىاشلهم اإلاسهىهت بظبب اللسوق وأؿبدىا في ُداد اإلاؼسدًً والالحئين واإلاهجىزًٍ  -

ألساء واإلاظاهين. والف

 ".4102واكع وأداء السياسة الىلدًة في الجسائر في ظل ألازمة الاكتصادًة ألاخيرة "انهيار أسعار الىفغ خريف  .1

ً، وجدٌرى أطرِازه باهخمرام برالا مرً هرسف الخبررراء       ٌِخبرر البترروٌ أخرد أهرم مـرادز الواكرت مىرر مولرّ اللرسن الِؼرٍس

ررررل فرررري واإلادللررررين الاكخـررررادًين فرررري الرررردوأ ٌ اإلاىخجررررت أو اإلاظررررتهلىت لرررره ُلررررى خررررد طررررىاء، وحؼرررريل ُائداجرررره مـرررردزا مهمررررا للخمٍى
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ُِررررت أمررررا  (4102)بىكواًررررت، بررررً الصاًررررس ، و بررررً الصاًررررس ،  الِدًررررد مررررً الاكخـررررادًاث الترررري ًـررررولا ُليهررررا باالكخـررررادًاث الَس

ررً مرً ئحمررالي ؿرادزاث الجصائررس، وبالخرال %79الاكخـراد الجصائررسي فِؼريل الررىفى أهثرر مررً  ي فهررى اإلاإػرس السئِ رر ي فري جدٍس

دوالُرررب الاكخـررراد الجصائررررسي، خُرررث جررررإزس أطرررِاز الررررىفى ُلرررى مجمررررل الظُاطررراث الاكخـررررادًت  فررري الجصائررررس، وبالخرررالي فرررران 

أالظُاطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت الىلدًررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري ألاخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسي جخلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّ لخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأزير جللبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراث أطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررِاز الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررىفى 

" انهُررراز أطرررِاز الرررىفى" ُلرررى واكرررّ  4102ت الِاإلاُرررت، ومرررً خرررالٌ هررررا اإلادرررىز طرررىداٌو مِسفرررت اوِيررراض ألاشمرررت الاكخـرررادً

( 4102-4102وأداء الظُاطت الىلدًت في الجصائس، مً خالٌ حظلُى اللىء ُلى ازس جللباث أطرِاز الرىفى خرالٌ الفتررة )

ُلى جوىز الىخلت الىلدًت وملابالتها في الجصائرس باإلكرافت ئلرى ازرس انهُراز أطرِاز الرىفى ُلرى دوز الظُاطرت الىلدًرت فري دُرم 

أالىمى الاكخـادي والظُوسة ُلى الخضخم في الفترة مدل الدزاطت.

 (:4102-4102وملابالتها في الجسائر )على الكتلة الىلدًة  4102تصادًة أثر ألازمة الاك 0.1

مً خالٌ الجدٌو اإلاىالي طِخم (: 4102-4102على الكتلة الىلدًة في الجسائر ) 4102أثر ألازمة الاكتصادًة  0.0.1

 جللباث أطِاز الىفى للفترة اإلادزوطت ُلى الىخلت الىلدًت في الجصائس. سأأزجدلُل 

أزسث بؼيل هبير ُلى الىكّ الىلدي في  4102هالخٍ أن ألاشمت الىفوُت في  :14ركم الجدول بالىٌس ئلى مِوُاث 

ملازهت باالزجفاَ  4102خالٌ الظىت  %1.0ادوي كُمت له وكدزث ب  M2الجصائس، ئذ سجل مِدٌ همى الىخلت الىلدًت 

ئال أن جأزيرها  4112الري ُسفخه هره اللُمت في الظىىاث الظابلت، خُث وبالسغم مً وحىد ألاشمت اإلاالُت الِاإلاُت لظىت

دوالز للبرمُل ما طاهم في  72.22، ئذ أن أطِاز الىفى كدزث ب4112لم ًىً هبيرا ُلى الاكخـاد الىهني خالٌ طىت 

ادة وبالخالي ازجفاَ  M1ملُاز دج وبرلً اوِىع ُلى الىخلت الىلدًت   01422.7في ألاؿٌى الخازحُت ئلى ازجفاَ ؿا بالٍص

M2 ازجفِذ الىخلت الىلدًت  4102و   2017، هما هالخٍ اهه في طىتي 4112خالٌ طىت  %02بمِدٌ همىM2  بلُم

 4109طىت   %2.2ب M2ِدالث همى الىخلت الىلدًت ملُاز دج ُلى الخىالي هما ازجفِذ م 02222.9ملُاز دج و  02792.2

، وهرا زاحّ الزجفاَ أطِاز الىفى في ألاطىاق الدولُت مما أدي ئلى ازجفاَ حجم ألاؿٌى الخازحُت 4102طىت  %00.17و 

 .M2وبالخالي   M1والتي حِخبر اإلاإػس السئِ  ي في الىخلت الىلدًت 

طىداٌو مً خالٌ هرا  " على ملابالت الكتلة الىلدًة:4102الىفغ أثر ألازمة الاكتصادًة " انهيار أسعار  4.0.1

 .ُلى ملابالث الىخلت الىلدًت وخاؿت ألاؿٌى الخازحُت 4102ازس انهُاز أطِاز الىفى خٍسف  الفَس مِسفت

(، 4102-4102هالخٍ أن ؿافي ألاؿٌى الخازحُت في اهخفاق مظخمس وخاد خالٌ الفترة ) :11ركم الجدول مً خالٌ 

سحّ ذلً ئلى الخأزير الخاد الري 4102ملُاز دج طىت  7222.2ئلى  4102ملُاز دج طىت  02922.2اهخللذ مً  خُث ، ٍو

( ُلى 4102دوالز للبرمُل طىت  012.71دوالز للبرمُل ملابل  21.92أطِاز الىفى ئلى  )انهُازأ 4102جسهخه ألاشمت الىفوُت 

أؿافي ألاؿٌى الخازحُت. اخخُاهاث الدولت مً الِملت الـِبت ومىه ئلى حجم

ملُاز دج زم  -0774.2ب  4102أما باليظبت للسوق الدولت هالخٍ أنها حؼهد ازجفاَ ملخىي، خُث كدزث طىت 

، هما ػهدث اللسوق اإلاىحهت لالكخـاد هي ألاخسي  ازجفاُا مِخبرا، و 4102ملُاز دج طىت  2242.9ازجفِذ لخـل ئلى 

بالسغم مً  M2دولت والاكخـاد  هى الري ًفظس ازجفاَ مِدٌ همى الىخلت الىلدًت هرا الازجفاَ في اللسوق اإلاىحهت لل

" على أداء السياسة 4102الاكتصادًة " انهيار أسعار الىفغ  أثر ألازمة 4.1 اهخفاق ؿافي ألاؿٌى الخازحُت

ـادي والظُوسة ُلى مً خالٌ هرا الفَس طِخم ُسق دوز الظُاطت الىلدًت في دُم الىمى الاكخ الىلدًة في الجسائر:

وان له ازس ُلى أداء الظُاطت الىلدًت في  4102( وهل أن انهُاز أطِاز الىفى في 4102-4102الخضخم خالٌ الفترة )

أالجصائس أم ال؟ 

 الىمو الاكتصادي: 0.4.1
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ملازهت   %2.01بمِدٌ  4102هالخٍ أن الىمى الاكخـادي ػهد ازجفاَ ملخىي طىت :  12 ركمالجدول مً خالٌ         

سحّ ذلً ئلى انهُاز أطِاز  4109طىت  %0.2لُـل ئلى   %2.2وكدز ب  4102، زم اهخفم طىت 4102طىت  %4.21ب ٍو

وئجباَ الدولت  4109دوالز للبرمُل طىت  24.29ئلى  4102دوالز للبرمُل طىت  012.71الىفى في ألاطىاق الدولُت مً 

ان ما الخٌىا ازجفاَ مدظىض في مِدٌ الىمى طُاطت جلؼفُت وهى ما اوِىع طلبا ُلى الىمى الا كخـادي، لىً طُس

وهرا زاحّ الزجفاَ أطِاز الىفى في ألاطىاق الدولُت لُبلا  %4.2خُث كدز مِدٌ الىمى ب  4102الاكخـادي طىت 

أدوالز للبرمُل وهى ما طاُد في همى الىاجج الداخلي الخام والسفّ مً مِدالث الىمى الاكخـادي. 90.24

ما ًخِلم بدوز الظُاطت الىلدًت في دُم الىمى الاكخـادي فالخٌىا أن الىخلت الىلدًت في جصاًد لىً ال ًىحد أما فُ

اطخجابت للىمى الاكخـادي، بدُث واهذ مِدالث الىمى الاكخـادي مخربربت جبِا لخللباث أطِاز الىفى، وبِد جدلُل 

ز في جدلُم الىمى الاكخـادي، خُث ًخلّ الىمى مِوُاث الجدٌو ًمىً اللٌى أن الىخلت الىلدًت لِع لها دوأ

أالاكخـادي في الجصائس لِىامل أخسي وأولهم كواَ اإلادسوكاث.

 التضخم: 4.4.1

حِخبر الظُاطت الىلدًت اخد أهم أدواث الظُاطت الاكخـادًت التي حِمل ُلى جدلُم اطخلساز ألاطِاز،  ومً خالٌ      

ُلى  %2.2و  %2.2و  %2.2هي  4109و  4102و  4102الٌ الظىىاث الجدٌو الظابم هالخٍ مِدالث الخضخم خ

الخىالي، وذلً هدُجت الزجفاَ أطِاز اإلاىخجاث الـىاُُت واإلاىخجاث الفالخُت والازجفاَ اإلاخىاؿل لدجم الىخلت الىلدًت 

 4102لدًت في طىت ، ومً اإلاالخٍ اهه وبسغم مً ازجفاَ مِدٌ همى الىخلت الى4102باإلكافت ئلى ألاشمت الىفوُت  في 

، وهىا 4109طىت  %2.2ملازهت ب  %2.2غير أن مِدٌ الخضخم ػهد اهخفاق ملخىي وكدز ب  %00.17بمِدٌ 

 ًخضا لىا ازس الظُاطت الىلدًت في الظُوسة ُلى الخضخم.

لىً ُلى  ،4102في ألاخير ًمىً اللٌى أن الظُاطت الىلدًت جأزسث بؼيل هبير حساء الانهُاز الخاد ألطِاز الىفى في 

أ.4102 الِمىم اطخواُذ الخفاي ُلى الاطخلساز اليظبي في ألاطِاز في ًل ألاشمت الاكخـادًت

II - أ:ومىاكشتها الىتائج

واهوالكا مً الاػيالُت اإلاوسوخت لهره الدزاطت وبِد جدلُلىا للمىكَى ومىاكؼخه في زالزت مداوز جمىىا مً الىؿٌى الى 

أالىخائج الخالُت:

لبترولُت ألاخيرة بؼيل هبير وخاد ُلى الاكخـاد الجصائسي، خُث ٌِد الىفى اإلادسن السئِ  ي لالكخـاد أزسث ألاشمت ا -

 الجصائسي؛

ُلى مظاز الظُاطت الىلدًت في الجصائس، وذلً مً خالٌ جأزير جللباث أطِاز الىفى  4102أزسث ألاشمت الاكخـادًت لظىت  -

 .M4و M1دًت ُلى ؿافي ألاؿٌى الخازحُت ومىه ئلى الىخلت الىل

لم جإزس ألاشمت الاكخـادًت ألاخيرة ُلى دوز الظُاطت الىلدًت في دُم الىمى الاكخـادي وذلً الن الىمى الاكخـادي في  -

 الجصائس ًخلّ لِىامل أخسي غير مسجبوت بفِالُت الظُاطت الىلدًت، أهمها كواَ اإلادسوكاث؛

  ة ُلى الخضخم وجدلُم الاطخلساز اليظبي لألطِاز.اطخواُذ الظُاطت الىلدًت بِد ألاشمت الىفوُت في الظُوسأ -

 

أ
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III- :الخالصة 

أُلى واكّ واداء الظُاطت الىلدًت في  4102زس الاشمت الىفوُت لظىت للد جمدىزث دزاطدىا خٌى مِسفت أ
( ازس 4102) لجصائس، وذلً الن الىفى ٌِد اإلادسن السئِ  ي لالكخـاد في الجصائس فمً الوبُعي ان ًيىن الهخفاق اطِاز الىفىا

أُلى وافت اللواُاث والظُاطاث الاكخـادًت في الجصائس.

 ى ماهُتلطاطُت خٌى الظُاطت الىلدًت وهرا الخِسف ُلدزاطت كمىا بالخوسق الى مفاهُم أى هدف الإومً أحل الىؿٌى         
ى واكّ واداء الظُاطت الىلدًت في الجصائس ُل 4102طِاز الىفى طىت انهُاز أ خيرا جم اطخيخاج أزسأالاشماث اإلاالُت والاكخـادًت، وأ

 (4102-4102خالٌ الفترة )

 مالخم:  -

 أهم ألازمات املالية والاكتصادًة (:0الجدول )

 األسباب واملظاىر األزمة

ر األزمات املالية اليت شهدىا االقتصاد . وتعد تلك األزمة أشه%50 ـبفقد مؤشر "داو جونز" ثلث قيمتو، وتبعو ركود واحنسار يف اإلنتاج العاملي  9191أزمة الكساد 
، اليت انعكست على االهنيارات املتوالية يف أسواق املال الدولية، %91العاملي وأقواىا أثرا، إذ ىبطت أسعار األسهم يف سوق املال األمريكية مبعدل 

 وقد استمر أثر ىذه األزمة عشر سنوات.

نقطة، أديا غلى اهنيار يف بورصة األسهم يف لندن  000ر صرف وارتفاع أسعار الفائدة املتعلقة باملدى الطويل لغية اخنفاض قيمة الدوالر كسع 9191أكتوبر  91أزمة 
 وأمريكا، األمر الذي استدعى تدخل البنك املركزي األمريكي.

ضمانة ومهية شجعت على االستدانة األجنبية، مما  وتسمى األزمة االقتصادية املكسيكية، وذلك ألن ارتباط عملة البلد بالدوالر األمريكي شكل 9110أزمة 
 سبب عجزا يف ميزان املدفوعات واستدعى تدخل الواليات املتحدة لكوهنا أقرب جريان املكسيك.

بب املشتقات املالية اليت أكرب بنك يف العامل وذلك بس 900مت إنقاذ السوق املالية من كارثة حمققة بفضل مبادرة االحتياطي األمريكي مبسامهة  9119أزمة سبتمرب 
 سبب اهنيار كبريا يف بنوك دول االحتاد السوفيايت سابقا، وىددت النظام املايل العاملي

الفائدة أزمة االنرتنت أو الدوت كوم )أزمة مؤشر ناسداك(، ضعف النمو االقتصادي األمريكي، ليبقى مدعوما باالستهالك العائلي املرتبط مبعدالت  9000أزمة مايو 
ة، وىو ما املنخفضة جدا، وارتفاع قيمة العقارات والقروض السهلة، نتيجة إدراج أسهم شركات اإلنرتنت يف سوق األوراق املالية يف الواليات املتحد

إىل انفجار تلك الفقاعة ) مسيت آنذاك  9000يعرف مبؤشر ناسداك، حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات بشكل كبري فأدت يف عام 
 شركات االنرتنت(. فقاعة

ن الفضائح يف بداية اخنفاض العقارات يف بعض مناطق الواليات املتحدة، واستمرار اهنيار البورصة، وإفالس أكرب البنوك يف العامل، مع توايل العديد م 9001أزمة 
 امليدان املايل، وتوايل اهنيار أىم املصارف وإفالسها يف ما بات يعرف بأزمة الرىن العقاري.

ى ُابد، مِدٌ الفائدة ودوزٍت ألاشماث في الاكخـاد السأطمالي، مجلت بدىر الاكخـادًت، الِددان املصدر:  أ.22-29، ؾ ؾ4117، 27-22ػٍس

أ 

 (.4102-4102ثعور مكوهات الكتلة الىلدًة وأسعار الىفغ في الجسائر خالل الفترة ) (:4الجدول )

 الوخدة: مليار دج.

ودائع حتت  انيةالنقود االئتم السنوات 
 الطلب

الكتلة 
 M1النقدية

معدل 
 %النمو

أسعار النفط )دوالر  %معدل النمو  M2الكتلة النقدية  أشباه النقود
 أمريكي للربميل(

9090 1.59.1 5100.9 1.01 - 0091.1 91.9..9 - 1..90 

9095 0909.9 5951.9 19.9.9 1- 0001.0 91100.5 0.9 01.50 

909. 0011.9 0101.9 1001 9 0001.1 9199..1 0.9 00.1. 

9091 019..1 5501.9 909...9 1 0109.5 90110.. 9.0 59.91 
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9099 019..9 .011.1 99009.9 99 5919.. 9..1..1 99.01 19.99 

  املصدر:

 .00، ؾ4107هً الجصائس، اليؼسة ؤلاخـائُت الثالزُت، حىان ب -

ت إلاىٌمت ألاوبً، ُلى اإلا - أwww.opec.orgىكّ: اليؼسة ؤلاخـائُت الظىٍى

 (.4102-4102(: ثعور ملابالت الكتلة الىلدًة وأسعار الىفغ في الجسائر خالل الفترة )1الجدول )

 الوخدة: مليار دج.                                             

 أسعار النفط (دوالر أمريكي للربميل( رجية صايف األصول اخلا قروض لالقتصاد قروض للدولة  السنوات 

9090 -1992.3 6504.6 15734.5 96.20 

9095 567.5 7277.2 15375.4 49.50 

909. 2682.2 7909.9 12596.0 40.76 

9091 4691.9 8880.0 11227.4 52.87 

9099 .195.1 111..1 1095.. 19.99 

 املصدر: 

 .00، ؾ4107زُت، حىان بىً الجصائس، اليؼسة ؤلاخـائُت الثال -

ت إلاىٌمت ألاوبً، ُلى اإلاىكّ:  - أwww.opec.orgاليؼسة ؤلاخـائُت الظىٍى

 ( .4102-4102في الجسائر خالل الفترة )كتصادي والتضخم (: معدالت الىمو الا2الجدول )

 مليار دج الوخدة:                                              

 أسعار النفط   %معدل التضخم   %معدل النمو االقتصادي السنوات 

 )دوالر أمريكي للربميل(

  M2الكتلة النقدية 

9091 9.90 1.9. 905.10 11941.5 

9090 0.90 9.19 1..10 91.9..9 

9095 1.9 0.9 01.50 91100.5 

909. 0 ..0 00.1. 9199..1 

9091 9.0 5.. 59.91 90110.. 

9099 9.1 0.9 19.99 9..1..1 

 املصدر: 

 algeria.dz-of-www.bank، اإلاىكّ : 4107بىً الجصائس،  -

أwww.ons.dzالدًىان الىهني لإلخـائُاث، اإلاىكّ:  -

أ

 :إلاخاالت واملراحع  -

مجلت الدزاطاث  (.4102-4111دراسة خالة الجسائر خالل الفترة )–دور السياسة الىلدًة في ثدليم التوازن الخارجي (. 4102تر . )أماٌ مىطاوي، و فوُمت مؼ .0

 .027ؾ (، 12)12الاكخـادًت اإلاِاؿسة، 

اث الجامُِت مداضرات في الىظريات والسياسات الىلدًة.(. 4112بلِصوش بً ُلي. ) .4 أ. 004. ؾ الجصائس: دًىان اإلاوبُى

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.ons.dz/
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اث الجامُِت. (.14(. مداضرات في الىظريات والسياسات الىلدًة )إلاصدار 4112بلِصوش بً ُلي. ) .2 أ.047ؾ الجصائس: دًىان اإلاوبُى

أ.00، ؾ كظىوُىت، الجصائس: داز بهاء الدًً لليؼس والخىشَّ الاكتصاد املصرفي: مفاهيم ، ثداليل، ثلىيات.(. 4112زخُم خظين. ) .2

مجلت اكخـادًاث  ثر انهيار أسعار البترول على الاكتصاد الجسائري التداعيات والحلول.(. أ4102، و مبازن بً الصاًس . ) ىهاب بً الصاًسأطفُان بىكواًت، ُبد ال .2

ماٌ) أ.227ؾ (، 12اإلااٌ وألُا

اث الجامُِتأساسيات في الاكتصاد الىلدي واملصرفي(. 4102طلُمان بً كاهت. ) .2 أ.041،ؾ . الجصائس: دًىان اإلاوبُى

ى، و ُلي طدي. )ُ .9 ل الاطالمي: الىمى معدل الفائدة ودورية ألازمات في الاكتصاد الرأسمالي''مداولة للفهم واكتراح خلول (. 4100ابد ػٍس . الاكخـاد والخمٍى

أ(. الدوخت.02-04اإلاظخدام والخىمُت الاكخـادًت الؼاملت مً اإلاىٌىز الاطالمي، )الـفداث 

جسي ُبُد، و دًيان .2 الائتمان املصرفي ودوره في هلل أثر السياسة الىلدًة إلى اليشاط الاكتصادي في العراق (. 4102دزوَؽ خظين. ) ُباض وغم، الخٍى

أ.12ؾ (، 10)01. مجلت ولُت الادازة والاكخـاد للدزاطاث الاكخـادًت واإلاالُت، (4103-4111للمدة)

ت، مـس: داز ا الاكتصاد املصرفي.(. 4102ُبد هللا خبابت. ) .7 أ.219، ؾ لجامِت الجدًدةالاطىىدٍز

أ.494، ؾ اللاهسة, مـس: داز الجامِت .اكتصادًات الىلود والبىون ألاساسيات واملستددثات .(2007) .ُبد اإلاولب , َ .01

 (.4101-4114ثلييم فعالية السياسة الىلدًة في ثدليم املربع السحري لكالدور في الجسائر خالل الفترة )(. 4109مدمد زاجٌى ، و ؿالح الدًً هسوغ. ) .00

 .027ؾ (، 22بدىر اكخـادًت مِاؿسة)

. (4101-4114ثلييم فعالية السياسة الىلدًة في ثدليم املربع السحري لكالدور في الجسائر خالل الفترة )(. 4102مدمد زاجىٌ، و ؿالح الدًً هسوغ. ) .04

أ.91ؾ (، 22بدىر اكخـادًت مِاؿسة)

مجلت اشارة لبعض التجارب املختارة.  -اسة ثدليلية ملدددات السياسة الىلدًة في ثدليم أهدافها در (. 4102مدمد ؿالح، ًىوع كسوان، و خىان شالقي. ) .02

أ.24ؾ (، 12)14ػِاَ للدزاطاث الاكخـادًت، 

 ية والدولية.التوحهات الىلدًة واملالية لالكتصاد الجسائري على ضوء التعورات الاكتصادًة إلاكليم(. 4107هاؿس بىحالٌ، طازة بسخىمت، و فوُمت مؼتر. ) .02

أ. 092ؾ (، 12)12مجلت الخىمُت والاطدؼساف للبدىر والدزاطاث، 
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تهضي هظه الىعُت البدثُت بلى صعاؾت واُم الاؾدثماع اللمىمي وببغاػ وجدلُل مضي مؿاهمخه في جىمُت الاُخصاص الجؼائغي  ملخص:

(، وهي الٌترة التي قهضث ًيها الؿُاؾت املالُت في الجؼائغ  حويراث ٓبيرة زاصت في حاهب إلاهٌاَ اللام 2016-2000زال٘ الٌترة)

ٔاًت الِؼاكاث الاُخصاصًت جغحمتها  وزاصت حاهب الاؾدثماع اللمىمي، خُث جم الاكخماص كلى ؾُاؾت جىؾلُت لضكم وجىمُت 

-2001املضي جخمثل في بغامج إلاولاف والىمى الاُخصاصي املسخلٌت املخمثلت في بغهامج صكم الاهخلاف الاُخصاصي " مخىؾؼتاؾتراجُجُت 

ض ؾاهمذ 2014-2010"، بغهامج جىػُض الىمى الاُخصاصي "2009-2005كم الىمى الاُخصاصي "" والبرهامج الخٕمُلي لض2004 " ُو

م الاُخصاص الجؼائغي  ُت وجىَى الاؾدثماعاث اللمىمُت في النهىض بالٕثير مً الِؼاكاث وجىمُتها، هير ؤن الهضي امليكىص واملخمثل في جُغ

ض مً الجهض وج  ٌلُل املىـىماث ألازغي طاث اللالُت باالؾدثماع.زاعج ُؼاق املدغوُاث ًخؼلب بظ٘ املٍؼ

ت؛ همى اُخصاصي ؛اؾدثماع:  الكلمات املفتاح  .اُخصاصًت ُؼاكاث ؛بغامج جىمٍى

 .O47؛  JEL  :E22 ثصييف

Abstract: Through this paper, we aim to study the of public investment and highlight and 

analyze its fluctuations to which it contributed to the development of the Algerian economy 

during the period (2000-2016), a period in which financial policy in Algeria has undergone 

significant changes, especially in the aspect of public spending, where public investment 

has been Relying on an expansionary financial policy to support and develop related 

economic sectors translated into a medium-term strategy of various recovery and economic 

growth programs. the Economic Recovery Support Program (2001-2004) and the 

Supplementary Program to Support Economic Growth (2005-2009); Although the 

economic growth consolidation program (2010-2014), public investment has contributed to 

the advancement and development of many sectors, but the goal of upgrading and 

diversifying the Algerian economy without hydrocarbons requires more effort and 

efficiency of the related economic combination. 

Keywords: Investment; Economic Growth; Economic aggregate; Development programs. 
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I-   ثمهيد:  

ؼا اللمىمي الاؾدثماع ًدخل      ٘  املالُت الؿُاؾاث في مهما مٓغ  إلاهٌاَ ؾُاؾت مً ملخبرة وؿبت ًمثل باكخباعه للضو

 ،ألاهضاي مً حملت جدُِّ بلى اللمىمُت الاؾدثماعاثبرامج ل جٌلُلها زال٘ مً الحٖىماث وحؿعى صولت، ألي اللام

 الاُخصاصي، الىمى صكم املدلُت، الاؾدثماعاث جيكُؽ الىػني، اصالاُخص ُؼاكاث بٖاًت النهىض في باالؾاؽ جخمثل

 بغامج طمً مدىعٍا صوعا اللمىمي الاؾدثماع كٖلٌ وكلُه . ألاهضاي مً وهيرها ألاؾاؾُت املجخمم خاحُاث جلبُاث

لُت املىـىمت لها زظلذ التي الخلضًالث وجميزث الجؼائغ، في الاُخصاصًت الخىمُت  له ػغةاملا  واملاؾؿُت الدكَغ

خذ اللامت الاؾدثماعاث بغامج جؼبُّ هاًت بلى الاُخصاصًت إلاصالخاث جبني مً بضءا املؿخمغ، بالخدُين  ؤمام املجا٘ ًو

ت وبلث الاُخصاصي الىمى مىـىمت لخٌلُل الحٖىمت ؿعيل ٓضلُل وألاحىبي، الىػني الخاص املا٘ عؤؽ  الِؼاكاث خٍُى

٘  البدثُت الىعُت ظهه زال٘ ومً الىػني؛ الاُخصاص في الغآضة َ  ؾىداو  الاؾدثماعي  إلاهٌاَ مؿاهمت مضي بلى الخؼغ

 ػغح جم املىطىق هظا ولضعاؾت (.2016-2000)الٌترة زال٘ ًت املغجبؼت بهالاُخصاص ِؼاكاثال جىمُت في اللمىمي

 ٘  :الخالي الغئِس ي الدؿائ

 2000" الفترة خاللسائر اللطاعات الاكتصادًة في الج أداء في العمىمي الاستثمار مساهمة مدي ما-

 .؟"2016

 ولإلحابت كلى هظا الدؿا٘ئ ُمىا بىطم الٌغطُاث الخالُت:

ت املىحهؾا.  الاُخصاصًت زال٘ ًترة  ؤصاء الِؼاكاثت طمً الِىاة اللمىمُت في جدؿين همذ الخضًِاث الاؾدثماٍع

 الضعاؾت؛

ت لبرامج الاولاف الاُخصاصي زال٘ الٌ.  ( اػاع واضح للخىمُت 2014-2001ترة )قٖل جبني الحٖىمت الجؼائٍغ

 الاُخصاصًت، وجٌلُل مىـىمت الاؾدثماع في الاُخصاص الىػني.

 . الدراسات السابلة:

( بلىىان اهمُت الاؾدثماع اللمىمي في اخضار الخىمُت الاُخصاصًت في الجؼائغ )مً زال٘ 2018صعاؾت صصاف وبكني ). 

ت الخماؾُت  ت الخماؾُت زال٘ اؾت (،2019-2010البرامج الخىمٍى هضي الباخثان مً زال٘ جدلُلهما للبرامج الخىمٍى

ت 2019-2010الٌترة " مضي مؿاهمت الاؾدثماع اللمىمي في اخضار الخىمُت الاُخصاصًت في الجؼائغ. وجىصل " ملًغ

ت في اػاع  ٔاًُت مً الخضًِاث الىِضًت الجاٍع البرامج الباخثان بلى هدُجت ؤن الاُخصاص الىػني لم ٌؿخٌض بصىعة 

ت وؤن الخىاػهاث املالُت ماػالذ هكت بؿبب الاكخماص كلى مسغحاث ُؼاق املدغوُاث.   الخىمٍى

جدلُلُت صعاؾت –( بلىىان ؤزغ الاؾدثماع اللمىمي كلى الىمى الاُخصاصي في الجؼائغ 2018عخالي وبىكاًُت  )صعاؾت . 

ُاؽ ؤزغ  .2016-1990ُُاؾُت للٌترة  الاؾدثماع اللمىمي كلى الىمى الاُخصاصي في الجؼائغ هضًذ الضعاؾت بلى جدلُل ُو

"؛ وجؼَغ الباخثان بلى ملسخلٍ الاصالخاث التي جبىتها الجؼائغ زال٘ كِض الدؿلُىُِاث والتي 2016-1990زال٘ الٌترة "

ًخدذ املجا٘ ؤمام الِؼاق الخاص، باالطاًت بلى بغامج الاولاف الاُخصاصي التي اؾتهضًذ الىمى الاُخصاصي 

ؿخضام. وجىصل الباخثان مً زال٘ جِضًغهما ملىطج ُُاي ي بلى هدُجت ؤن مسؼون عؤؽ املا٘ اللمىمي ٌلخبر مدضصا امل

 لحجم الىاجج الضازلي الخام.
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( بلىىان الخٖامل بين الاؾدثماع اللمىمي والاؾدثماع الخاص ْ آلُت لخدُِّ الىمى 2018بً ًىب و ؤزغون )  صعاؾت. 

 الاُخصاصي الىمى كلى الخاص والاؾدثماع اللمىمي الاؾدثماع ضًذ الضعاؾت جُُِم ؤزغ ٔل مًه الاُخصاصي في الجؼائغ.

لت اللالُت جدلُل وطلٗ مً زال٘ الجؼائغ، في  اللمىمي والاؾدثماع جابم ٓمخوير إلاحمالي املدلي الىاجج بين ألاحل ػٍى

َ  وباؾخسضام مؿخِلت، ٓمخويراث الخاص والاؾدثماع  الؼمىُت الؿالؾل الؿٖىن  ازخباع بحغاء كلى حلخمض ُُاؾُت ػغ

ت مً كالُت صعحت وحىص بلى جىصلذ الضعاؾت ،2015 هاًت بلى 1970 ؾىت مً املكتْر الخٖامل وازخباعاث  الحٓغ

ت  الىمى كلى ًازغان الخاص والاؾدثماع اللمىمي الاؾدثماع مً ٔل ؤن كلى ًض٘ مما املخويراث هظه بين املكتٓر

 والاؾدثماع اللام الاؾدثماع بين ؾببُت كالُت وحىص جبين ٓما املؼلىب، املؿخىي  كىض جًٕ لم ؤنها الا الاُخصاصي،

 الخاص.

-1970( بلىىان الاؾدثماع اللمىمي والدكوُل والبؼالت في الجؼائغ )صعاؾت جدلُلُت ُُاؾُت مً 2015عخالي ) صعاؾت. 

ُاؽ ؤزغ بغامج الاؾدثماع اللمىمي ا2013 " 2013-1970لتي اكخمضتها الجؼائغ زال٘ الٌترة "(. هضًذ الضعاؾت جدلُل ُو

والدكوُل في الاُخصاص الجؼائغي، خُث جظمً البدث جدضًض الاػاع الىـغي لالؾدثماع اللمىمي،  كلى مخوغي البؼالت

ت املخبىاة وؾُاؾاث الدكوُل امللخمضة كلى  الدكوُل والبؼالت واللالُت بُنهما، باالطاًت بلى جدلُل آزاع البرامج الخىمٍى

اصة الا  تكٕؿُ كالُتوزلصذ الضعاؾت بلى وحىص حويراث ملض٘ البؼالت.  ؾدثماع اللمىمي كلى ملض٘ البؼالت، وؤن لٍؼ

مخويراث الاؾدثماع اللمىمي باالطاًت ألؾلاع الىٌؽ ووؿبت املجخمم اليكُؽ حلخبر مدضصاث اؾاؾُت مللض٘ البؼالت في 

 الجؼائغ.

II -  : الطريلة وألادوات  

ت ملباقغة الاصالخاث الجؼائغ كلى بزغ جدؿً اللائضاث الىٌؼُت  غكذق       في جىٌُظ اللضًض مً املسؼؼاث الخىمٍى

 باالؾدثماع املدُؼت الخؼىعاث ٔاًت كلى ولالػالقالاُخصاصًت ، وطلٗ مً زال٘ صكم بغامج الاؾدثماعاث اللمىمُت، 

-2000" الٌترة زال٘ الىػني لالُخصاص املٖىهت اللمىمُت ثالِؼاكا ٔاًت كلى الؼاعئت الخويراث جدلُل اعجإًىا اللمىمي

2016." 

ا، الاُخصاصي للىمى عئِـ مصضع الاؾدثماع ٌلخبر: الىطني الاكتصاد في العمىمي الاستثمار مساهمة. 1  اهؼالُا هـٍغ

ت مً الؾُُٕت الىـٍغ  ؤن ًمًٕ   Barro(1990)لــ الضازلي الىمى همىطج وخؿب إلاهخاج، كىامل لترآم ٓىدُجت الىُٓى

 كلى وبهما الاُخصاصًت املخويراث مؿخىي  كلى ًِؽ لِـ اًجابي بكٖل اهخاحُت ؤنها مىؼلّ مً اللمىمُت الىٌِاث جازغ

 وجدؿً الاحخماعي الاؾخِغاع زظم وفي الهُٕلي الخلضًل لبرهامج ٓخخمت الجؼائغ واكخمضث ؛ الاُخصاصي الىمى ملض٘

 مً وطلٗ ملخبرة همى ملضالث وبلىن الضازلي الخىاػن  جدُِّ  الى تهضي  جُجُتاؾترا ،2000 ؾىت الاُخصاصًت املاقغاث

ظلٗ الدؿُير، هٌِاث اصاعة في الخدٕم زال٘ ت املىاعص جىمُت الى يهضي اػاع في الخجهيز هٌِاث جغقُض ٓو ُت البكٍغ  وجُغ

ىضح ؛ الىػني لالُخصاص الِاكضًت الهُأل ٘  ٍو م ) الجضو  الخام الضازلي  والىاجج للمىميا الاؾدثماع حجم ( جؼىع 01ُع

ت الىٌِاث جظاكٍ ، خُث هالخف(2016-2000) الٌترة زال٘ الجؼائغ في  زال٘%  915 بــ اللمىمي الِؼاق في الاؾدثماٍع

 الىٌِاث وبلوذ ،2016 ؾىت صج ملُاع 8.8 بلى 2000 ؾىت صج ملُىن  869.3 مً  وطلٗ ،"2016-2000" الٌترة

ت  بلى 2008 لؿىت اللامت الجباًت اًغاصاث اعجٌاق مم بالتزامً وطلٗ ،%54 ُضعه ملخبر مىه ملض٘ 2009 ؾىت الاؾدثماٍع

 هالخف خُث متزاًضة، وجيرة كلى الاحمالي الاؾدثماعي الاهٌاَ و الخام الضازلي الىاجج مً ٔل وخاًف  صج؛ ملُاع 5190.5

م الكٖل زال٘ مً  الاحمالي، الاؾثماع ُُمت في حويراث جىاػيها الخام الضازلي الىاجج كلى الؼاعئت الخويراث ؤن( 1) ُع
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ً ٓال خاًف خُث الخام، الضازلي بالىاجج الاحمالي الاؾدثماع اعجباغ مضي كلى ًض٘ ما وهى  همى وجيرة كلى املخويًر

 .اًجابُت

املؼلّ ال  ًتزاًض حجم الاؾدثماع بصٌت كاصًت مً ًترة بلى ؤزغي وال ًدىاُص بال في خاالث اؾخثىائُت، وبالخالي  ًخؼىعه

خمثل في  ٌلبر ًلال كً همى مؿخىاه الحُِِي، ؤما ملض٘ الاؾدثماع ًهى كباعة كً الُِمت املظاًت املىحهت للترآم ٍو

غ ػاُاتها إلاهخاحُت  الاهٌاَ املالي الظي جطخه الضولت )ؤو املاؾؿاث إلاهخاحُت( في ُىىاث  حؿتهضي مً زاللها جؼٍى

لى ؤن الاؾدثماع ًىمى بىجيرة ؤؾغق مً همى إلاهخاج وجباػاه ٌلني ؤن خصت الاؾدثماع ولظلٗ ًىمىه املؼغص ٌلبر بالٌلل ك

مًٕ ٓخابت ملض٘ الاؾدثماع ٓما ًلي  :1مً الىاجج  املدلي إلاحمالي جدىاُص.ٍو

 

 

ملدلي ا  الىاجج : PIB؛ الترآم إلاحمالي لغؤؽ املا٘ الثابذ )الاؾدثماع الاحمالي(:  ABFF؛ ملض٘ الاؾدثماع:TI  :خُث

 .إلاحمالي

م ) ٔان همى ملض٘ الترآم ؤؾغق مً ملض٘ همى 01مً زال٘ اللالُت ُع ( ًٖىن الخوير اليؿبي مللض٘ الاؾدثماع مىحبا بطا 

م )  و الىاجج املدلي الاحمالي. "، خُث ؤن 2016-2000( جؼىع ملض٘ الاؾدثماع في الجؼائغ زال٘ الٌترة "2ًبين الكٖل ُع

ت مللض٘  "، لُبلى ؤكلى 2006-2000زال٘ الٌترة "  %20الاؾدثماع سجلذ وجيرة مخظبظبت ولم جخجاوػ الخويراث الؿىٍى

" الظي زصص له مبلى ُضعه 2009-2005، وطلٗ مم نهاًت البرهامج الخٕمُلي لضكم الىمى الاُخصاصي "2009ُُمت ؾىت 

،  %06" خُث بلى 2011ؾدثماع ؾىت "، ٓما هالخف جغاحم ُُاي ي مللض٘ همى الا  "2009ملُاع صوالع مم نهاًت ؾىت " 130

غحم طلٗ  بلى ؤزغ عحعي لخضوي  اًغاصاث الجباًت البترولُت ؾىت " ، لِسجل 2008مِاعهت بؿىت  % 41" بيؿبت 2009ٍو

ٓما هالخف ؤن الاؾدثماع اللمىمي ٌكٖل وؿبت  . %23" همى ؾىىي بلى 2016-2000ملض٘ الاؾدثماع في نهاًت الٌترة "

، وبالغهم مً جغاحم الىاجج الضازلي 2016ؾىت   %52بلى  2000ؾىت   %21لضازلي خُث اعجٌم مً ملخبرة مً الىاجج ا

ت بلى الىاجج الضازلي اعجٌلذ بـ 2015مِاعهت بؿىت  2016ؾىت   %2.9الخام  بـ  ،  %26، بال ؤن وؿبت الىٌِاث الاؾدثماٍع

غحم طلٗ بلى الخضابير الاُخصاصًت التي خظتها الضولت ازغ جغاحم ، خُث كمضث بلى جىؾُم 2014اؾلاع الىٌؽ ؾىت  ٍو

ؼ كملُت جدصُل الجباًت اللاصًت لخوؼُت الىٌِاث اللامت املتزاًضة وجدُِّ الخىاػن بين مصاصع  بي وحلٍؼ الىكاء الظٍغ

ٌغض هُاب اؾتراجُجُت وػىُت ًاكلت لالؾدثماع طغوعة إلػالَ "هُئت وػىُت مؿخِلت  الاًغاصاث الجبائُت امللخمضة. ٍو

ين هما: الاؾدثماع الضازلي والاؾدثماع الخاعيي، وطلٗ بخؼبُّ لال  ؾدثماع وحؿُير الِؼاق اللام" حلمل كلى مؿخٍى

مت في اليؿُج الاُخصاصي اللمىمي لِؼاعي الصىاكت والؼعاكت، والظي ٌؿمذ بالخدٕم باالص٘ى اللامت بإؾلىب  الحٓى

 .2الضولتالاصاعة الخاصت ؤي اصماج املهىُت والاختراًُت في وؿٌُت 

صي جدؿً املاقغاث الاُخصاصًت واؾخِغاع ألاوطاق الاحخماكُت في ؤ": 2014-2001برامج الاستثمارات العامة " . 2

غ البيُت الخدخُت لالُخصاص الىػني وعًم  ت جىؾلُت، اعجٕؼث كلى جؼٍى الجؼائغ لؿعي الحٖىمت الكخماص بغامج اؾدثماٍع

 "، والتي هىحؼها في الىِاغ  الخالُت:2014-2001الٌترة "مؿخىي ملِكت وعًاهُت املجخمم، وطلٗ زال٘ 

ل ؾىت ؤاكخمضث الحٖىمت في (: PSRE" )2004-2001الاكتصادي " عاشالاوبرهامج " دعم  .1.2. ػاع بفي  2001ًٍغ

جىمُت الاُخصاص الىػني وزلّ ًغص اللمل، وملالجت الازخالالث الاُخصاصًت والاحخماكُت، "بغهامج الاولاف 

الث الاحخماكُت، بُِمت الاُخصا  525حمالُت ُضعها بصي" والظي ًخٖىن مً مجمىق بغامج الاؾدثماعاث اللامت والخدٍى

ُت اليكاغ الاُخصاصي في الاُخصاص الىػني، وزاصت في املىاػّ التي حلاوي ملُاع صج ؛ وجمثلذ ألاهضاي الغئِؿُت في جُغ
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لٌِغ، وزلّ ًغص اللمل كلى املؿخىي املدلي؛ واخُاء ؛ و جسٌٍُ ملضالث االاُخصاصًت مً جضوي ملضالث الخىمُت

ت ٌُت، واملؿاهمت في جسٌٍُ الٌىاَع الاحخماكُت بين املىاػّ الحظٍغ ٌُت في اػاع جدُِّ الخىاػن  املىاػّ الٍغ  والٍغ

هما اؾتهضي النهىض بالاحخماعي. ولم ٌكٖل الىمى الاُخصاصي الهضي املدىعي لبرهامج صكم الاولاف الاُخصاصي، و 

م  65.4ِؼاق الٌالخت والصُض البدغي، الظي زصص له هالي مالي ُضعه ب ؼاق الاقوا٘ اللمىمُت )مكاَع ملُاع صج؛ ُو

ت والخىمُت املدلُت اللخان زصص لهما ما ًِاعب  210.5صكم الهُأل الِاكضًت( بـ  ملُاع صج، باالطاًت للخىمُت البكٍغ

 ولاف الاُخصاصي.مً احمالي املسصصاث املالُت لبرهامج صكم الا  38.8%

م )ًبين الجض٘و  جىػَم املسصصاث املالُت للِؼاكاث املؿتهضًت طمً بغهامج صكم الاولاف الاُخصاصي زال٘  (02ُع

يز الحٖىمت مً زال٘ البرهامج بصٌت عئِؿُت كلى صكم ألاقوا٘ الٕبري والهُأل 2004-2001الٌترة " "، خُث اهصب جٓغ

غ الهُأل مً احمالي ا  %40.1الِاكضًت بملض٘  م جؼٍى لىٌِاث املسصصت طمً البرهامج، في خين زصص ملكاَع

ت ما ًٌَى  ً املنهي، وطلٗ في اػاع الخىمُت املدلُت والبكٍغ ملُاع صج؛  204.2الِاكضًت لِؼاكاث الصحت، التربُت والخٍٖى

ل ُضعه ُؼاق الٌالخت والصُض البدغي بـ خُث اؾخٌاص ض اؾخدضزذ خؿابا 65.4خمٍى طمً  4ث زاصتملُاع صج؛ ُو

م، خُث  ل املكاَع ىت تهضي للحٌاؾ كلى جمٍى ن جلٗ املىاعص املالُت التي ًخظمنها الحؿاب ًمًٕ اكخماصها طمً ؤالخٍؼ

م الٕبري  ّ مبضؤ جغخُل الاكخماصاث، وطلٗ كلى اكخباع ؤن املكاَع امخضث لؿىىاث  للبرهامج الؿىىاث املالُت الالخِت ًو

 .2006و 2005

ػاع جُُِم بغهامج "صكم الاولاف الاُخصاصي"  اللضًض مً املالخـاث خ٘ى "آزاع جٌلُل بغهامج بفي ُضم  البىٗ اللالمي 

صكم الاولاف الاُخصاصي"، خُثؿمذ جؼبُّ بغهامج صكم الاولاف الاُخصاصي بغؾملت الخبرة والٌٕاءة باليؿبت لبلع 

م؛ باالطاًت لدسجُل ج ؼىع ملحىؾ للماقغاث الاحخماكُت الغئِؿت، الِؼاكاث في اػاع اصاعة وحؿُير ومخابلت املكاَع

غ الهُأل  م تهُئت ألاخىاض الؼعاكُت وجؼٍى ً؛ ٓما ؾمدذ مكاَع وزاصت املخللِت بِؼاكاث الصحت، التربُت والخٍٖى

م التي خىاها البرهامج  الِاكضًت للؿِي الٌالحي بىمى اؾخوال٘ املىاعص الٌالخُت؛ مً هاخُت ازغي لم حؿاهم املكاَع

غتها 2004-2001( زال٘ الٌترة " %01ر في همى الىاجج الضازلي )بكٖل ملخب "، ٓما بلى كضص مىاصب الكول التي ًو

م   م بسلّ  850املكاَع الٍ مىصب  664ؤلٍ، خُث قٖلذ املىاصب املىؾمُت ملـم اللغوض، ٓما ؾمدذ املكاَع

 .5كمل هير مباقغ

كمضث الحٖىمت في اػاع مىاصلت وجيرة  :(*PCSC) "2009-2005البرهامج التكميلي لدعم الىمى الاكتصادي " .2.2.

م التي ؾبّ اُغاعها في اػاع مسؼؽ صكم الاولاف الاُخصاصي، بلى وطم البرهامج الخٕمُلي لضكم الىمى  البرامج واملكاَع

 "، وطلٗ بهضي جٍُُٕ الاصاة الاُخصاصًت واملالُت الىػىُت مم الاهٌخاح اللالمي، مً زال2009٘-2005الاُخصاصي "

ؼ الِضعاث الىػىُت في مجا٘ زلّ الثرواث ومىاصب  يز كلى حلٍؼ ُت الكغآت والخىصصت مم التٓر اهتهاج ؾُاؾت جُغ

ُت املىاًؿت م ) .7الكول وجُغ ملُاع صج  4200( هجض ؤن الحٖىمت زصصذ مبلى احمالي ُضعه 3مً زال٘ الجض٘و ُع

، ٓما الهُأل الِاكضًت للصحت والخللُمصج في جدؿين  ملُاع  1908.5ملُاع صوالع(، خُث ؾاهم البرهامج بـ  55)خىالي 

غ امليكأث الاؾاؾُت بدىالي  حمالي الوالي املالي للبرهامج؛ وزصصذ بمً   %40.5ُضعث املسصصاث املالُت لخؼٍى

ؼ الخىمُت 668ملُاع صج، وآزغ ُضعه  432الحٖىمت بغهامجين اطاًُين لخىمُت الجىىب بوالي مالي ُضعه   ملُاع صج لخلٍؼ

 املدلُت بالهظاب الللُا.

ملُاع  286بلوذ املسصصاث النهائُت للبرهامج خىالي   :(*PCCE" )2014-2010برهامج ثىطيد الىمى الاكتصادي " .3.2.

ٔان الوالي املالي ألاولي للبرهامج في خضوص   ملُاع صوالع، واؾتهضي البرهامج جدؿين الاػاع الاُخصاصي 150صوالع، في خين 

ُت اُخصاص ت وحلبئت جٕىىلىحُا البدث والاجصا٘ وصكم البدث الللمي،  وجُغ ت مً زال٘ جإهُل املىاعص البكٍغ امللًغ
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ير  واؾخضامت الخىمُت وعًم إلاهخاحُت الاحمالُت لللىامل بكٖل قامل، باالطاًت بلى جضهُت ملض٘ البؼالت  مً زال٘ جًى

كمل البرهامج ؾخت )9ٌٍي( مالًين مىصب كمل وجدؿين ؿغوي امللِكت للمجخمم الغ 03زالزت ) ( مداوع ؤؾاؾُت 06. َو

م )هىضحها مً زال٘ الجض٘و  ت للخىمُت بالوت ؤهمُت البرهامج ؤولى، خُث (04ُع  هصٍ ُاعب مالي بوالي البكٍغ

 اليؿُج وجإهُل وحكُِض اؾخٕما٘ كلى كملذ اللمىمُت ًاالؾدثماعاث الاُخصاصي، الىمى جىػُض بغهامج مسصصاث

غ قٖل ٓما حخماكُت؛الا  والٌظاءاث الحظغي  ؼث والتي الاُخصاصًت الخىمُت وصكم ألاؾاؾُت امليكأث جؼٍى  في جٓغ

ٌُت الخىمُت غ، البدث وكاغ لخدٌيز صج ملُاع 250 جسصُص بلى باالطاًت ،%47.2 وؿبت الٍغ  ان خُث والخؼٍى

ت، باُخصاص اهخم البرهامج غ كلى ًغجٕؼ والظي امللًغ ُت الللمُت املسابغ جؼٍى  . الللمي ثالبد وجُغ

 اهه الا والاحخماكُت، الاُخصاصًت املاقغاث بلع جدؿين بلى" 2014-2001" اللامت الاؾدثماعاث بغامج جىٌُظ ؤصي

٘  مً اللضًض ان خُث ،(املدغوُاث ُؼاق كىائض اعجٌاق)  زاعحُت بلىامل إلعجباػه ؿغفي جدؿً اكخبر  الىامُت الضو

ت بغامج اكخمضث ٘  املخاخت، اثوالامٖاه جدىاؾب ال اؾدثماٍع  مً اللضًض جٌلُل كضم بؿبب كبء الى البرامج جلٗ  لخخدى

ت؛ والؼبُلُت املالُت للمىاعص امثل جسصُص في حؿاهم التي  املغاًِت الاهـمت  جدضًض ألاحضع مً ٔان خُث والبكٍغ

ّ ألاهضاي واضحت ُؼاكُت ؾُاؾاث اث ًو ّ ُؼاق ٔل ًخؼلبها التي ألاولٍى خ املضي؛ بلُضة عئٍت ًو  ان في طلٗ جلىٍو

 وبهما إلاهخاحُت، -الاحخماكُت اللالُاث واهٌا٘ بدخت ٓمُت ماقغاث كلى الاكخماص في جٕمً ال الخىمُت اؾتراجُجُاث

ت حوُيراث اخضار كلى جغجٕؼ  .10لألًغاص الاحخماكُت الُِم احؿاَ جٕثٍُ في ٌؿهم بما الاحخماكُت البيُت في حظٍع

كاصة الهُٖلت  بجظمىذ  بغامج ": 2016-2000عمىمية في الجسائر خالل الفترة "التىزيع اللطاعي لالستثمارات ال .3.

ٓخضابير مغاًِت في اػاع بغهامج صكم  2007هُل املاؾؿاث ؾىت إج وبؾتراجُجُتوازغ الدؿلُيُاث ؤالتي جبنها الجؼائغ في 

ُت جىاًؿُت املاؾؿاث، جظمىذ كضة ؾُاؾاث  كاصة هُٖلت بحؿتهضي الىمى الاُخصاصي، لخدٌيز الاؾدثماع وجُغ

ُت  املاؾؿاث، وجٌلُل إلا  غ جٕىىلىحُاث الاكالم والاجصا٘، باالطاًت بلى جُغ ت والابخٖاع، وجؼٍى ػاع اللام إلصاعة امللًغ

 11ؤلٍ ماؾؿت اُخصاصًت كمىمُت 20املؿيرة؛ خُث اؾتهضي البرهامج  إلاػاعاثصاء ؤبهخاحُت املاؾؿاث وجدؿين 

م  الجهاػ إلا  لخمض الخدلُل الاُخصاصي للِؼاق اللمىمي كلى بهضي اولاف وجىَى هخايي وجىمُت اهخاحُت املاؾؿاث؛ َو

ٔاًت الجىاهب املدُؼت باملىـىمت املاؾؿُت اللمىمُت، مً زال٘ الخىؾم في الاػاع اللام لؿُاؾت بكاصة الهُٖلت  صعاؾت 

لِؼاق الاُخصاصي اللمىمي في الجؼائغ؛ وهـم جٌلُلها، باالطاًت بلى املىـىمت الِاهىهُت واملاؾؿُت املاػغة لهُٖلت ا

 ".2016-2000ومً زال٘ هظا اللىصغ هخؼَغ للخىػَم الِؼاعي لالؾدثماعاث اللمىمُت في الجؼائغ زال٘ الٌترة "

همُت ؤؤولذ الحٖىمت  ُؼاق البىاء وألاقوا٘ اللمىمُت الاستثمار العمىمي في كطاع البىاء وألاشغال العمىمية:  .1.3.

ىبثّ طلٗ مً زال٘ الاؾتراجُجُت بالوت، هـغا ل لٌغص التي ًٕخىٌها والِؼاكاث اللضًضة التي ٌؿاهم في جىمُتها، ٍو

ًىدصغان  12الِؼاكُت التي اكضتها الحٖىمت، والتي تهضي مً زال٘ ُؼاق البىاء الاقوا٘ اللمىمُت بلى ججؿُض هضًين

م هُٖلُت حضًضة اؾخجابت ملخؼلباث في املداًـت كلى ُىام امليكأث ألاؾاؾُت وكصغهتها، باالطاًت بلى ا هجاػ مكاَع

الخىمُت الاُخصاصًت والاحخماكُت. ومً زال٘ الجض٘و الخالي هخؼَغ بلى جؼىع الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق البىاء 

م )الجض٘و  مً هالخف وألاقوا٘ اللمىمُت في الاُخصاص الىػني. في ُؼاق البىاء  اللمىميجؼىع الاؾدثماع ( 05ُع

م 2016-2000للمىمُت في الجؼائغ زال٘ الٌترة "وألاقوا٘ ا "، خُث اؾخٌاص ُؼاق البىاء وألاقوا٘ اللمىمُت مً مكاَع

ت بلوذ ُُمتها إلا   إلاولافػاع بغهامج صكم ب" في 2016-2000ملُاع صج زال٘ الٌترة " 31.26حمالُت اؾدثماٍع

غ امليكأث ألا ملُاع ص 1703.1الاُخصاصي، ٓما اؾخٌاص الِؼاق مً جسصُص الحٖىمت لـ  ؾاؾُت، ج ٓوالي مالي لخؼٍى

م  ٌي، وجدؿين البيُت  باإلًجاع ػاع  صُوت البُم بفي   ُتؾٕىوخضة  20.000جخظمً  بؾٖاهُتطمً مكاَع والؿًٕ الٍغ

ت في املضن ت اللمىمُت في الِؼاق  . وبلى مخىؾؽ وؿبت 13الحظٍغ ت للىٌِاث الاؾدثماٍع ، خُث اهخِلذ  %13الىمى الؿىٍى

تُُمت املكا م الاؾدثماٍع ، % 8.9بملض٘  2001ملُىن صج ؾىت  579.9بلى  2000ملُىن صج ؾىت  532.5مً  اللمىمُت َع
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كٖل الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق البىاء وألاقوا٘  2016لخبلى ؾىت  ت ؤعبلت الاي ملُاع صج؛ َو ُُمت الىٌِاث الاؾدثماٍع

"،  لُداًف كلى 2002-2000زال٘ الٌترة "  %60اليؿبت   اللمىمُت  وؿبت مغجٌلت بلى الاؾدثماع الاحمالي، خُث بلوذ

للىٌِاث هالخف ؤن ملض٘ الىمى الؿىىي  خُث. % 51.5" بمخىؾؽ  ؾىىي ُضعه 2016-2003وجيرة زابخت ػُلت الٌترة "

ت للِؼاق  ، وطلٗ زال٘ البرهامج الخٕمُلي لضكم الىمى الاُخصاصي 2008ؾىت   %22.4ؤكلى ُُمت بــ  ذبلوالاؾدثماٍع

" 2016-2009الظي قٖل صكم خُِِي للِؼاق،  وبالغهم مً الىجيرة املخباًىت التي ؾلٕها ملض٘ الاؾدثماع  زال٘ الٌترة "

، 2003بُِمت لم حسجل مىظ ؾىت   %7.9، خُث اؾخِغ في نهاًت الٌترة كىض باًغاصاث الجباًت البترولُتباغ بؿبب الاعج

 .2014ىمُت وجدٌيز الِؼاكاث الاُخصاصًت الغآضة ؾىت بؿبب الخضابير الحٖىمُت لترقُض الىٌِاث اللم

ت في ُؼاق املدغوُاث في كملُاث املدروكات:  الاستثمار العمىمي في كطاع . 2.3. م الاؾدثماٍع جىدصغ املكاَع

م جإؾِـ و تهُئت البيُت الخدخُت لالمضاص غ الحِ٘ى الىٌؼُت املؿخولت، ومكاَع الضازلي والخاعيي( ) الاؾخٕكاي، وجؼٍى

ٔاث الىٌؼُت  وإلاهخاج ت الىاطبت بلى ؾعي الكغ غ(؛ وؤصي  جؼاًض الؼلب املدلي واللالمي كلى املىاعص الؼاٍُى النهائي )الخٍٕغ

اث ُُاؾُت، والتي ؾاهمذ بضوعها بلى  همى خاص في الخٖالٍُ الاحمالُت لالهخاج  م إلاهخاج الؿىىي بلى مؿخٍى الى ًع

م الجض٘و ؽ مً جٖالٍُ الاؾخٕكاي والاؾدثماع والاؾخوال٘(. ومً زال٘ )جدكٖل جٖالٍُ اللملُت إلاهخاحُت للىٌ ُع

 خىالي حمالي الاؾدثماعاث اللمىمُت  بلوذبًدبين ؤن مخىؾؽ وؿبت الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق املدغوُاث بلى  (06)

ُخصاصًت )الخٖالٍُ، ٍخدضص ُغاع الاؾدثماع في ُؼاق املدغوُاث بمجمىكت كىامل او  ؛"2016-2000زال٘ الٌترة "  06%

ت الخا م للمىاص الؼاٍُى ض واملخُى ( واحخماكُت م، املىاًؿت الضولُت، ألاؾىاَ...الاؾلاع، مؿخىي الؼلب، املسؼون املٓا

لت ٓبيرة. ٓما  ت الىٌِاث الاؾدثم اهخِلذوؤزغي بُئُت، ما ًجلل الاؾدثماع في ُؼاق املدغوُاث ًخظمً مساػغ مخُى اٍع

كً ؾىت   %21.3بلض جغاحم بـ  2001ملُىن صج ؾىت  52.3مً   في الاُخصاص الىػني  وُاثاللمىمُت في ُؼاق املدغ 

ت ؾىت  60ما ًِاعب  2003ؾىت  ، لخبلى الىٌِاث في مىحى اًجابي2000 م الاؾدثماٍع ملُىن صج، لدؿخِغ ُُمت املكاَع

 ٍت للِؼاق اللمىمي.مً احمالي الاؾدثماعاث الؿىى   %6.5ملُىن صج، مكٖلت ما ٌلاص٘   574.5كىض  2016

ين املدلي واللالمي، لٖىهه  الىلل: الاستثمار العمىمي في كطاع  .3.3. ت بالوت كلى املؿخٍى ًدـى ُؼاق الىِل بإولٍى

ؼي للِؼاكاث الاُخصاصًت، ومدىع الدكابٗ الاُخصاصي، وجبرػ ؤهمُت ُؼاق الىِل مً زال٘ جإزيره كلى  الغابؽ املٓغ

ػه املباقغ بالىخضاث إلاهخاحُت ال ًىلٕـ كلى الاًغاصاث املباقغة ًِؽ، بل ًمخض للىائض كىامل إلاهخاج، خُث ؤن اعجبا

ت امليكأث الِاكضًت والاهخاحُت؛  كىصغ اللمل والخجهيزاث والخضماث املخللِت به، مً زال٘ مؿاهمخه في جدٌيز خٍُى

اللىحِؿدُت املخؼىعة بكٖل اؾاي ي،  " كلى ُؼاق الىِل واللملُاثIndustry 4.0وجغجٕؼ الثىعة الصىاكُت الغابلت "

 ً خُث ؤن اصماج  الخِىُاث الحضًثت لالهخاج طمً اُخصاصًاث الض٘و الخؼىعٍت ٌلخمض كلى ًلالُت الامضاص والخمٍى

دبينلضعحت مخٖاملت وجضهُت الخٖالٍُ الجاهبُت للىِل.  م )مً زال٘ الجض٘و  ٍو ت اللمىمُت  (07ُع همى الىٌِاث الاؾدثماٍع

 2005،ؾىت  271.34بلى  2000ملُىن صج ؾىت  70.4"، خُث اعجٌلذ مً 2016-2000ِل زال٘ الٌترة "في ُؼاق الى

ت املبرمجت  ٍغحم طلٗؾدثماعاث اللمىمُت، و حمالي الا بمً   %16.2خُث قٖل الاؾدثماع اللمىمي  م الاؾدثماٍع للمكاَع

مسصص مكغوق   25 بـ ئ والؼَغ الؿُاعة(طمً بغهامج صكم الخضماث اللمىمُت والبيُت الخدخُت )املؼاعاث واملىاو

جٌلُل اللملُاث اللىحِؿدُت لىِل  ػاع بلدكُِض وجدؿين الهُأل الِاكضًت للىِل البري، البدغي والجىي في 

خُث بلوذ   %20.6بملض٘  2006الاشخاص والبظائم، لُتراحم بلضها ملض٘ الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق الىِل ؾىت 

ت للِؼاق ُُمت ملخبرة للىمى  215.3ُُمت الاؾدثماعاث  ملُىن صج، لخإزظ مىحى متزاًض خُث سجلذ الىٌِاث الاؾدثماٍع

م املسجلت طمً بملُىن صج، وطلٗ في  655.5مسجلت  2013، لخىاصل الاعجٌاق ؾىت 2012ؾىت   %40.1بـ  ػاع املكاَع

ت ؾىت "، لدؿخِغ الىٌِاث الاؾ2014-2010البرهامج الخماي ي لخىػُض الىمى الاُخصاصي "  596.7كىض  2016دثماٍع

 .2015مِاعهت بؿىت  %8.1ملُىن صج بتراحم ػٌٍُ ُضعه 
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اصة صي اعجٌاق الٌىائع الىِضًت إل ؤ الصىاعة: الاستثمار العمىمي في كطاع . 4.3. ًغاصاث الجباًت الىٌؼُت بلى ٍػ

ت اللمىمُت في الِؼاق الصىاعي في الجؼائغ، خُث اؾخٌاص الِؼاق الصىاعي مً الخضابير املخسظة  الىٌِاث الاؾدثماٍع

طمً ؾُاؾت صكم الِؼاق اللمىمي الصىاعي، وخِِذ الصىاكت الىػىُت زاعج املدغوُاث هخائج مىحبت زال٘ الٌترة  

م )"، ومً زال٘ الجض٘و 2000-2010" ت للِؼاق اللمىمي للصىاكت الىػىُت،  هالخف (08ُع جؼىع الىٌِاث الاؾدثماٍع

ت ؾىت بمً  %18.3وؿبت خُث قٖل الاؾدثماع اللمىمي  ملُىن صج  159.9بُِمت  2000حمالي الىٌِاث الاؾدثماٍع

ت للِؼاق اللمىمي  201.5بُِمت   %26ملض٘ الاؾدثماع بـ  2001ليرجٌم ؾىت  ملُىن صج، وخاًـذ الىٌِاث الاؾدثماٍع

زال٘ هٌـ  الاؾدثماعاثبلى  مخىؾؽ ملض٘ همى " خُث 2011 -2000ًجابُت زال٘ الٌترة "بفي الصىاكت كلى وجيرة همى 

غ ُؼاق الصىاكت  %22.6الٌترة  غحم طلٗ بلى ؾعي الحٖىمت الكاصة وطم اؾتراجُجُت حضًضة لخىـُم وجؼٍى ، ٍو

لُت، مً زال٘ جبىيها لخضابير جغجٕؼ كلى  م ملىاػّ ومضن صىاكُت، لِؿخِغبالخدٍى  الاؾدثماعاث همى ملض٘ ُامت مكاَع

، وحكٖل املاؾؿاث اللمىمُت ملـم اليؿُج الصىاعي في الجؼائغ، وطلٗ بيؿبت  %7.8في نهاًت الٌترة كىض  اللمىمُت

باليؿبت للصىاكاث الخلضًيُت، املُٖاهُُٕت، الٕهغبائُت والالٕتروهُت،   %90في ُؼاق الصىاكت الاؾخسغاحُت، و   95.1%

  %57.5ؼاغ والبالؾدُٗ، و لِؼاق الصىاكاث الُٕمُائُت، امل  %52.7باليؿبت لِؼاق  صىاكت مىاص البىاء،   %69.4و

م ؤكما٘ الِؼاق الصىاعي اللمىمي  ملُاع صج  734لصىاكت الخكب، الىعَ والٌلين؛ وبالغهم مً طلٗ لم ًخجاوػ ُع

في اػاع الاؾتراجُجُت الصىاكُت املخبىاة  ، ما ٌلؼػ ًغطُت هُاب الٌلالُت في إلاهخاج وؤن الخضابير املخسظة 201314ؾىت 

 ي جدؿين ألاصاء اللام للصىاكت اللمىمُت.لم حؿاهم ف 2008ؾىت 

ى اجساط بلٓما ؤصي جغاحم الاًغاصاث الىٌؼُت بلى صضمت مباقغة للِؼاق الصىاعي اللمىمي، خُث كمضث الحٖىمت  

م 2018-2016مسؼؽ اؾخعجالي "ؤبضؤ" للٌترة " م املكاَع " ٌلخمض كلى جٌلُل الخلضًالث الهُٖلُت الٕبري، وحؿَغ

لتي حلاوي مً جغاحم في وؿب جِضم الاهجاػ، وجدُُض الخضابير املٖلٌت، وطلٗ مً زال٘ ازىا ككغة الصىاكُت الجضًضة ا

ت للِؼاق اللمىمي في الصىاكت، خُث  بهالخف مضي جظبظ ٓما؛ 15( وعقت لخجؿُض املسؼؽ12) همى الىٌِاث الاؾدثماٍع

ثماع اللمىمي في ُؼاق الصىاكت كلى ، في خين خاًف الاؾد % 40بـ  2008كلى هِؼت ؾىت ؤبلى ملض٘ همى الىٌِاث 

ت اللمىمُت الاحمالُت ػُلت الٌترة "بوؿبت   %23مخىؾؽ ُضعه   ".2016-2000لى الىٌِاث الاؾدثماٍع

ؼث الحٖىمت مً زال٘ بغامج الاؾدثماعاث الاستثمارات العمىمية في كطاع الفالخة: .5.3. اللامت زال٘ الٌترة  ٓع

خجلى طلٗ مً زال٘ املسؼؽ الىػني للخىمُت الٌالخُت "كلى مدىع الخىمُت الٌ "2001-2014" " الظي PNDA*الخُت، ٍو

ُت ض جظمً بغهامج  ًضكم صًىامُُٕت همى الِؼاق الٌالحي وجُغ الِضعة الخىاًؿُت للمىخجاث الٌالخُت الىػىُت؛ ُو

 الاولاف الاُخصاصي بغامج اطاًُت حكمل:

ا كلى املىخجاث طاث الؼلب املغجٌم، واملىخجاث طاث امليزة بغهامج جٕثٍُ إلاهخاج الؼعاعي، والظي ٌلخمض ؤؾاؾ -

 الخىاًؿُت للخصضًغ؛

غ جِىُاث الغي وجغقُض اؾخوال٘ املىاعص املائُت؛ - ل هـم إلاهخاج، ويهضي بلى جؼٍى  بغهامج جدٍى

 بغهامج خماًت ألاخىاض املائُت، والخىؾم في الُض اللاملت في الِؼاق الٌالحي؛ -

غ املغ  - ؼ بكٖل زاص كلى خماًت الىـام البُئي الغكىي.بغهامج جؼٍى ٓغ  اعي وخماًت الؿهىب، ٍو

ملُاع صج  65.4" بــ 2004-2001ُضع الوالي املالي املسصص لضكم ُؼاق الٌالخت في اػاع بغهامج الاولاف الاُخصاصي "

م )و مً احمالي الوالي املالي للبرهامج،   %12.4بيؿبت  دثماع اللمىمي في الِؼاق ( ًدبين ؤن الاؾ9مً زال٘ الجض٘و ُع

ٔان طلٍُ حضا مِاعهت بالِؼاكاث الاُخصاصًت ألازغي، خُث جضهذ ُُمت الاؾدثماعاث اللمىمُت في الِؼاق  الٌالحي 
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"،  2008-2000في وجيرة مخظبظبت زال٘ الٌترة " 2007ملُىن صج ؾىت  5.24بلى  2000ملُىن صج ؾىت  7.59الٌالحي مً 

لؼي ؾبب طلٗ بلى 2016ملُىن صج ؾىت  72.3ؤكلى ُُمت لها بـ للِؼاق اللام الخُت لخبلى ُُمت الاؾدثماعاث الٌ ، َو

ملـم املاؾؿاث اللمىمُت خُث ؤن  ،صاصًت اليكؼت في الِؼاق الٌالحيجغاحم  كضص املاؾؿاث اللمىمُت الاُخ

حمالي لٌالحي وؿبت  إل ماع اثالاؾد اهسٌع ملض٘و اؾلت الاؾتهالْ، ػاع الاؾخيراص للمىخجاث الٌالخُت و بحكخول في 

، بالغهم مً جٌلُل بغهامج الخىمُت 2006ؾىت   % 0.19،  بلى 2000%  ؾىت  0.87الاؾدثماع اللمىمي الؿىىي  مً 

ٌُت الجبلُت، وفي الهظاب الللُا والىاخاث.   الٌالخُت في  املىاػّ الٍغ

لخضماث باليؿبت للِؼاق اللمىمي جدضًا، ٌكٖل  الاؾدثماع في ُؼاق االخدمات:  الاستثمار العمىمي في كطاع . 6.3.

ت، املاؾؿت اللمىمُت إلؾخوال٘ الٌىاصَ والهُأل ؤخُث  ت الخؼىغ الجٍى ن املاؾؿاث اللمىمُت للخضماث )قٓغ

م  ت( لم ًخجاوػ ُع باالطاًت بلى اعجٌاق جٖالٍُ الصُاهت  حمالي،ببكٖل  2013ملُاع صج ؾىت  170كمالها ؤالحمٍى

ابت؛ ماًٌغض طغوعة زىصصت املاؾؿاث اليكؼت هـغا للٌغص التي للهُأل املؿخولت، وطل ٍ الدؿُير وهُاب الُغ

مً زال٘ و  ًخظمنها الِؼاق، ومً زال٘ الجض٘و الخالي هىضح جؼىع الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق الخضماث في الجؼائغ .

م  "، خُث بلوذ2016-2000رة "جؼىع الاؾدثماع اللمىمي في ُؼاق الخضماث زال٘ الٌت الظي ًبين  (10) الجض٘و ُع

لدسجل ُُمت احمالُت ، 2001ؾىت   %21.3، لختراحم بملض٘ 2000ملُىن صج ؾىت  66.5اللمىمُت الاؾدثماعاث  ُُمت

الاؾدثماعاث اللمىمُت في الِؼاق مغة ؤزغي  وجغاحلذكلى الخىالي،   2003و 2002ملُىن صج  ؾىت  59.5و  53.5  بـ

ت في ُؼاق الخضماث بلى خىالي . 2003بؿىت  مِاعهت  % 1.3بملض٘  2004ؾىت  ملُىن  300واهخِلذ الىٌِاث الاؾدثماٍع

( ماؾؿت كمىمُت 72"، خُث اؾخٌاصث )2009-2005زال٘ الٌترة "  %40.2بمخىؾؽ همى ؾىىي ُضعه  2009صج ؾىت 

حمالي مً ا %12بيؿبت  لِؼاق الخضماث زال٘ هٌـ الٌترة مً احغاءاث بغهامج الخؼهير  املالي الظي اكخمضجه الحٖىمت 

ت في ُؼاق الخضمالوالي املالي املسصص لظلٗ بلى  2010اث ؾىت ؛ وبالغهم مً طلٗ جغاحلذ الىٌِاث الاؾدثماٍع

ملُىن صج، وطلٗ  طمً وجيرة  574.5" بُِمت احمالُت بلوذ 2016، لدسجل ؤكلى ُُمت لها ؾىت "ملُىن صج 267.5

 ". 2016-2011مخباًىت  زال٘ الٌترة "

III-  ومىاكشتها : الىتائج   

جىصلىا بلى حملت ( 2016-2000) الاؾدثماع اللمىمي في الاُخصاص الجؼائغي زال٘ الٌترة لخويراثمً زال٘ صعاؾدىا      

ٔاآلحي:مً الىخائج، والتي   هلخصها 

ت صي جدؿً املاقغاث الاُخصاصًت واؾخِغاع ألاوطاق الاحخماكُت في الجؼائغ لؿعي الحٖىمت الكخماص ؤ - بغامج اؾدثماٍع

غ البيُت الخدخُت لالُخصاص الىػني وعًم مؿخىي ملِكت وعًاهُت املجخمم، وطلٗ زال٘  جىؾلُت، اعجٕؼث كلى جؼٍى

 ."2014-2001الٌترة "

ت في الِؼاق اللمىمي مً ؾىت ألزغي خُث اعجبؽ التزاًض في وؿبت الاؾدثماع اللمىمي  - جظاكٍ الىٌِاث الاؾدثماٍع

 ج الضازلي الخام زال٘ ًترة الضعاؾت؛بىمى بًجابي للىاج

 جمثلذ بغامج الاؾدثماعاث اللامت في:  -

ُت اليكاغ الاُخصاصي في الاُخصاص الىػني 2004-2001بغهامج صكم الاهخلاف الاُخصاصي ).  ؼ كلى جُغ ( الظي ٓع

خت والصُض اؾتهضي النهىض بِؼاق الٌال  ٓماجسٌٍُ ملضالث الٌِغ، وزلّ ًغص اللمل كلى املؿخىي املدلي؛ و 

ؼاق  البدغي، ت والخىمُت املدلُت باإلطاًتاللمىمُت ،  ألاقواُ٘و  ؛للخىمُت البكٍغ
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مىاصلت وجيرة البرامج  ه كلىػاع بكمضث الحٖىمت في " والظي 2009-2005البرهامج الخٕمُلي لضكم الىمى الاُخصاصي ". 

م التي ؾبّ  يز  مً زال٘ اهتهاج املسؼؽ الؿابّػاع بفي  بُغاعهاواملكاَع ُت الكغآت والخىصصت مم التٓر ؾُاؾت جُغ

ُت املىاًؿت ؼ الِضعاث الىػىُت في مجا٘ زلّ الثرواث ومىاصب الكول وجُغ  ؛كلى حلٍؼ

ت مً زال٘ " اؾتهضي جدؿين إلا 2014-2010بغهامج جىػُض الىمى الاُخصاصي ".  ُت اُخصاص امللًغ ػاع الاُخصاصي  وجُغ

ت وصكم البدث ال  ..الخ.للمي، واؾخضامت الخىمُت ، باالطاًت بلى جضهُت ملض٘ البؼالتجإهُل املىاعص البكٍغ

وجىمُت  " بلى جدؿين بلع املاقغاث الاُخصاصًت والاحخماكُت،2014-2001صي جىٌُظ بغامج الاؾدثماعاث اللامت "ؤ -

غ بلع الِؼاكاث الاُخصاصًت في الجؼائغ، )اعجٌاق كىائض  هه اكخبر جدؿً ؿغفي إلعجباػه بلىامل زاعحُت ؤال ب وجؼٍى

اث التي ًخؼلبها ٔل  ّ ألاولٍى ٔان مً ألاحضع جدضًض ؾُاؾاث ُؼاكُت واضحت ألاهضاي ًو ُؼاق املدغوُاث(، خُث 

خجلى طلٗ في  ّ عئٍت بلُضة املضي؛ ٍو ن اؾتراجُجُاث الخىمُت ال جٕمً في الاكخماص كلى ماقغاث ٓمُت بدخت ؤُؼاق ًو

ت في البيُت بهما جغجٕؼ كلى ب، و إلاهخاحُت -واهٌا٘ اللالُاث الاحخماكُت  الاحخماكُتالاُخصاصًت وخضار حوُيراث حظٍع

  وهيرها.

ل املىحهت ألامىا٘ عئوؽ ان وطلٗ الومىض، مً حاهب اللمىمي الاؾدثماع ًٕدس ي - م لخمٍى ت املكاَع  الاؾدثماٍع

ل خالت في  املىاػهت عجؼ مً حؼءا ًٌغض ما الحٖىمي، الاهٌاَ مً حاهب حكٖل اللمىمُت  وؤزغ الحٖىمي، الخمٍى

ل مؼاخمت ل كلى الاكخماص خالت في الخاص الِؼاق اؾدثماعاث لخمٍى  .البىٖي الخمٍى

 للِؼاكاث صضمت اللامت الاؾدثماعاث بغامج طمً الِؼاكاث مً اللضًض لخىمُت الحٖىمت اؾتهضاي قٖل -

لالُت ٌٓاءة جضوي في ؾاهم لخبرةامل املالُت الخضًِاث الؾدُلاب املالئمت البِئت هُاب ان خُث الاُخصاصًت،  اللملُت ًو

ت  املؿؼغة؛ ألاهضاي بلىن ؾبُل في الجؼائغ في الاؾدثماٍع

ل الغئِؿُت الِىاة الىٌؼُت اللىائض كً الجبائُت الاًغاصاث حكٖل - م لخمٍى ت املكاَع  خُث الخدخُت، البيُت في الاؾدثماٍع

اصة ؤن ت البرامج مسصصاث كلى ةمباقغ  بصٌت ًازغ البترولُت الجباًت جضوي ؤو ٍػ  ٌلٕـ ما وهى اللامت، الاؾدثماٍع

م مؼلب جدُِّ كً وعجؼه الىػني لالُخصاص ألاخاصي الخىحه  الاُخصاصي؛ الخىَى

IV-  :الخالصة 

ت اللمىمُت لخويراث الىٌِاث جدلُلُت صعاؾت البدث صٌداث جظمىذ َ  جم خُث الجؼائغ، في الاؾدثماٍع  الخؼغ
ُت في صكم  الضولت حهىص كٕؿذ والتي ت املخبىاة، لبرامج الاؾدثماعاث اللام  جٌلُلها زال٘ مً الاؾدثماعي، اليكاغ وجُغ

ت لللملُت ت مىـىمت مً ًغاًِها وما الىػني، الاُخصاص في الاؾدثماٍع  مً املِضمت الحىاًؼ وجٌلُل اصاعة كلى حلمل اصاٍع
 خُث ؾاهم الٕبري، الاُخصاصًت الِؼاكاث مً ضًضللل املىحهت الغؤؾمالُت الخضًِاث جىامي مً وبالغهم الضولت؛ ػغي

ت بلث في اللمىمي الاهٌاَ  لالُخصاص الاخاصي الؼابم ؤن هير اللمىمُت، الاُخصاصًت الِؼاكاث مسخلٍ طمً خٍُى
 اللمىمُت الىٌِاث جظبظب خضة اعجٌاق بلى ؤصي البترولُت الجباًت اًغاصاث كلى ؤولى بضعحت ٌلخمخض والظي ، الىػني
مٕىىا الِ٘ى ؤن مىطىق الاؾدثماع اللمىمي ًغجبؽ باللضًض مً املخويراث الاُخصاصًت كلى  املىحهت لالؾدثماع؛ ٍو

 املؿخىي الٕلي، ما ًٌسح املجا٘ لبروػ اقٖالُاث ؤزغي هإمل ؤن جٖىن مىطم ابدار كلمُت، هظٓغ منها:

 غ؛ ًلالُت الاؾدثماع املدلي وألاحىبي في جدُِّ الىمى الاُخصاصي في الجؼائ -

 اقٖالُت الاؾدثماع الخاص في الجؼائغ في ؿل الخؼىعاث الاُخصاصًت الغاهىت. -

ل الاؾدثماعاث اللمىمُت. -  املضازل الحضًثت لخمٍى
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 :مالخم   -

 :الىخضة) (.2016-2000) الفترة خالل الجسائر في الخام الداخلي والىاثج العمىمي لللطاع الاجمالي الاستثمار حجم ثطىر ( : 1الجدول )

                        (صج ملُىن 

 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 السنوات
 75212.. 424314 347.11 241317 .1.541 434312 543313 .53321 5.3214 الناتج الداخلي اخلام

االستثمار اإلمجايل للقطاع 
 العمومي  

31412 41414 ....12 .31413 .52114 .12413 .41414 35131. 233312 

 / 0206 0205 0204 0203 0200 0200 0202 0229 السنوات
 / .12731. .23741. 115213. 137312. 543314. 44.11.. 4413 .471... الناتج الداخلي اخلام

االستثمار اإلمجايل للقطاع 
 العمومي  

23..15 435239 460230 497830 414714 12..13 2.4415 333113 / 

 : كلى باالكخماص الباخثين بكضاص ًم: املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً البُاهاث اؾترحاق مج 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ
 (ضجملُىه: الىخضة)        (.2016-2000)  والىاثج الداخلي الخام خالل الفترة   (: التطىر السىىي لالستثمار الاجمالي1الشكل ركم )

٘  ملؼُاث كلى باالكخماص الباخثين بكضاص مً: دراملص  .        م الجضو                                                (.                                                      1) ُع

(.          2016-2000زال٘ الٌترة )ووؿبخه بلى الىاجج الضازلي الخام  في الاُخصاص الىػني  جؼىع امللض٘  الؿىىي لالؾدثماع(: 2الشكل ركم )

ت "                           "(.%)الىخضة: وؿبت مئٍى

 

 

 

 

 

 

٘  ملؼُاث كلى باالكخماص الباخثين بكضاص مً: املصدر  م الجضو  (.1) ُع
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".                                       2004-2001رة "جىػَم املسصصاث املالُت للِؼاكاث املؿتهضًت طمً بغهامج صكم الاولاف الاُخصاصي زال٘ الٌت(: 2الجدول ركم )
 (الىخضة: ملُاع صج)

المجموع  المجموع 0224 0223 0220 0220 
(%) 

االشغال الكربى واذلياكل 
 القاعدية 

.7712 2713 2211 73 3.714 4230 

 3838 37513 114 .421 2313 2.13 تنمية حملية وبشرية
دعم قطاع الفالحة والصيد 

 البحري
.711 3712 3314 .3 1415 0034 

 836 54 / / 4. 27 دعم االصالحات
 022 505 0235 00339 08539 02534 المجموع

م الالٕترووي:  باالكخماص الباخثينكضاص بمً املصدر: .  ، بغهامج صكم الاولاف الاُخصاصي، مخىًغ كلى املُى -http://www.premierكلى: بىابت الىػٍغ ألا٘و

ministre.gov.dz ،ش الاػالق   .05، ص 10:30كلى الؿاكت  14/12/2019، جاٍع

 " .2009-2005جىػَم املسصصاث املالُت للبرهامج الخٕمُلي لضكم الىمى الاُخصاصي "(: 3الجدول ركم ). 

 

 

 

 

 

-http://www.premierلوزير األول، برنامج دعم االنعاش االقتصادي، متوفر على ادلوقع االلكرتوين5 على5 بوابة ا باالعتماد الباحثنيعداد إ5 من المصدر1 
ministre.gov.dz ،75271.على الساعة  3/37.4./5.، تاريخ االطالع  

 ".2014-2010جىػَم املسصصاث املالُت لبرهامج جىػُض الىمى الاُخصاصي "(: 4الجدول ركم ). 

 

 

 

 

 

م الالٕترووي:  باالكخماص الباخثينكضاص بمً املصدر: .  غ كلى املُى ، بغهامج صكم الاولاف الاُخصاصي، مخًى كلى: بىابت الىػٍغ ألا٘و
http://www.premier-ministre.gov.dz ،ش الاػالق   .10:05كلى الؿاكت  14/12/2019، جاٍع

 ".2016-2000كطاع البىاء وألاشغال العمىمية في الجسائر خالل الفترة " ثطىر كيمة الاستثمار العمىمي في (:5)الجدول ركم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىات

االستثمار يف قطاع البناء قيمة 
 واألشغال العمومية

532.5 579.9 691.02 734.02 811.27 883.6 1082.3 1288.4 1587.5 

 / 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السىىات

 القيمة االجمالية للمشاريع القطاعات

 مليار دج

 (%المجموع )
 ادلعيشة الظروف حتسني برنامج

 للسكان
.47314 5414 

 5714 .2721. األساسيةبرنامج تطوير ادلنشآت 
 73 22213 برنامج دعم التنمية االقتصادية

 513 37214 تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها
برنامج تطوير التكنولوجيا 

 احلديثة واالتصاالت
47 .1. 

 022 402037 اجملموع

 جمالية للمشاريعالقيمة اال القطاعات

 مليار دج

 (%المجموع )
 5414 7.33. التنمية البشرية

 2.14 1553 ادلنشآت األساسية
 .31 111. حتسني اخلدمة العمومية

 211 411. التنمية االقتصادية
 12. 217 مكافحة البطالة

البحث العلمي والتكنولوجيا 
 احلديثة لالعالم واالتصال

347 .11 
 022 02400 المجموع

 القطاعات
 السنوات
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االستثمار يف قطاع البناء قيمة 
 واألشغال العمومية

1837.06 2246.7 2403.5 2655.8 2944.8 3320.3 3684.4 3977.7 / 

  :كلى باالكخماص الباخثين بكضاص مً: . املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً البُاهاث اؾترحاق جم 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ

 ".2016-2000الاستثمار العمىمي في كطاع املدروكات في الجسائر خالل الفترة " : ثطىر كيمة(6)الجدول ركم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىات

  احملروقات قطاع يف االسثمار

 "مليىن دج"

66.48 52.317 53.5 59.5 58.67 69.62 127.23 188.125 250.62 

 / 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السىىات

  احملروقات قطاع يف االسثمار

  

 

298.52 267.54 293.35 309.58 367.54 423.4 512.9 574.5 / 

  :كلى باالكخماص الباخثين بكضاص مً: . املصدر 

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً البُاهاث اؾترحاق جم 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ

 ".2016-2000ة الاستثمار العمىمي في كطاع الىلل في الجسائر خالل الفترة "ثطىر كيم (7)الجدول ركم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىات

 367.58 280.31 215.34 271.53 172.07 132.86 94.71 95.55 70.41 االستثمار يف قطاع النقل

 / 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السىىات

 / 596.7 649.5 630.4 655.48 642.26 458.13 415.34 399.87 االسثمار يف قطاع النقل

  :على باالعتماد الباخثين إعداد مً: . املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً البُاهاث اؾترحاق جم 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ

 ".2016-2000في الجسائر خالل الفترة ": ثطىر كيمة  الاستثمار العمىمي في كطاع الصىاعة (8)الجدول ركم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىىات

 809.49 577.82 475.96 409.49 404.90 310.85 241.5 201.58 159.91 قطاع الصناعة يف االستثمار

 / 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السىىات

 / 1931.7 1774.4 1370 1357.36 1082.06 1201.38 1163.19 1021.92 الصىاكت ُؼاق في الاؾدثماع

  :على باالعتماد الباخثين إعداد مً: . املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً البُاهاث اؾترحاق جم 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ

 ".2016-2000" الاستثمار العمىمي في كطاع الفالخة في الجسائر خالل الفترة : ثطىر كيمة(9)الجدول ركم 

 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 السنوات
 10.55 5.24 3.93 3.54 6.86 5.89 4.98 4.88 7.59 قطاع الفالحة يف االستثمار
 / 0206 0205 0204 0203 0200 0200 0202 0229 السنوات
 / 72.3 65.8 57.02 52.73 46.86 30.89 31.78 9.21 الفالحة قطاع يف االستثمار
  :على باالعتماد الباخثين إعداد مً: . املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 
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 .www.dgpp-mf.gov.dz :والتخطيط الادارة مدًرية املالية، لىزارة الالكترووي املىكع مً البياهات استرجاع ثم 2016 و 2015 للسيتين باليسبة -

 ".2016-2000ثطىر كيمة الاستثمار العمىمي في كطاع الخدمات في الجسائر خالل الفترة "( 10)الجدول ركم

 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 السنوات
 373143 .3313. 41144 53145 ..321 .3.13 34147 32132 4143. االستثمار يف قطاع اخلدمات

 / 0206 0205 0204 0203 0200 0200 0202 0229 السنوات
 / 57414 .2241 314124 3171.3 34413 323143 331143 355133 االستثمار يف قطاع اخلدمات

  :على باالعتماد ينالباخث إعداد مً: . املصدر

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques de 1963 a2014,  Collection statistiques N° 197, Série 

E : statistiques économiques N° 85, Alger, Algérie, 2016, p 64. 

م مً اهاثالبُ اؾترحاق جم 2016 و 2015 للؿيخين باليؿبت - ت املالُت، لىػاعة الالٕترووي املُى  .www.dgpp-mf.gov.dz :والخسؼُؽ الاصاعة مضًٍغ

 إلاخاالت واملراجع :  -

                                                           
مالبكير كبض ال  1 ت و جدضًاث املىار ثطىر الاهفاق الاستثماري في الجسائر وعالكته باملردودًة، (2003) ٍٕغ ، امللخِى الىػني ألا٘و خ٘ى "املاؾؿت الاُخصاصًت الجؼائٍغ

ل  22/23الاُخصاصي الجضًض"، حاملت وعُلت، الجؼائغ،  غ كلى الغابؽ: 47، ص 2003ؤًٍغ ش الاػالق: https://manifest.univ-ouargla.dz، مخًى ، جاٍع

29/02/2020. 
 .179، ص .2013 الجؼائغ، لليكغ، حؿىع  صاع ألاولى، الؼبلتخريم الجسد، ، (2013) مصُؼٌى بكير  2

3  PSRE : Programme de Soutien à la Relance Economique. 
4 Temmar A. Hammid (2014) , les stratégies de développement (le mythe de Sisyphe), Tome 1, opu, Alger, Algerie,, p 221. 
5  Temmar A. Hammid, Ibid. pp 221-224. 
6 PCSC: Programme Complémentaire de Soutien a la Croissance. 

: جُُِم آزاع بغامج الاؾدثماعاث اللامت ثلييم البرامج التىمىيةالاكتصاد الجسائري: مً ثلييم مخططات التىمية إلى ، "(2013) بىككت مباْع  7 ، ماجمغ صولي خ٘ى

 .14ص ، ، الجؼائغ1، حاملت ؾؼٍُ 2014-2001واولٖاؾاتها كلى الدكوُل والاؾدثماع والىمى الاُخصاصي زال٘ الٌترة 

8 PCCE : Programme de Consolidation de la Croissance Economique. 
، بىككت مب  9  .17، ص مرجع سابماْع

10
 .19املغحم هٌؿه،  ص  ،مباْع بىككت  

11. Temmar A Hammid (2014), L’économie de l’Algérie, les politiques de la relance de la croissance (la trappe des 
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حعد لىخت اللُادة مً أَم الىطائل اإلاظخعملت في مساكبت الدظُحر بدُث جمىً اإلاظحر مً أخر هٌسة ػاملت عً وكعُت  :ملخص

م حملت مً اإلاإػساث  اإلاإطظت ومدي هجاعت أطالُب الدظُحر فيها مً خالٌ الىخائج اإلادللت والتي جٌهس في لىخت اللُادة عً هٍس
 ٌظمذ هٌام ئلى بداحت )البىىن(فاإلاـازف لراائف، وذلً بهدف مساكبت اللسازاث اإلاخخرة والعمل على جصحُدها. اإلاخعللت بجمُع الًى

 .الىخائج وجدظحن اإلاظإولُاث جلُُم وهرا الحظىت، طحروزتها وكمان أوؼوتها مخخلف بلُادة لها

فُت بىً الفالخت والخىمُت  لىخت اللُادة، البىً، املفخاح:الكلماث   BADRالٍس

 G21؛  JEL : C24تصنيف 

Abstract: The dashboard is one of the most important tools used in monitoring management 
so that the manager can take a comprehensive view of the status of the organization and the 
effectiveness of its management methods through the results achieved and shown in the 
dashboard through a number of indicators related to all functions, in order to monitor the 
decisions taken and work on Corrected. So banks need a system that allows them to lead 
their various activities and ensure their good conduct, as well as to assess responsibilities and 
improve results. 

Keywords: Dashboard, Bank, Bank of Agriculture and Rural Development BADR. 

Jel Classification Codes: C24; G21 
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I-  : جمهيد  

 على مسغمت هفظها الاكخـادًت اإلاإطظاث وحدث اإلاخغحراث، وهثرة بالخعلُد ًدظم ما غالبا اكخـادي وطى في

ا هسق  وججدًد أمىزَا جسجِب ئعادة  في جسغب مإطظت أي على الشما فأؿبذ الجدًدة، الخددًاث َرٍ مع جماػُا حظُحَر

 ججظُد عم زػُد اكخـادي طلىن جدلُم بلسوزة ًلض ي اججاٍ حظلً أن ألاعماٌ دهُا في والبلاء ألازباح حني في الاطخمساز

 واإلاعسفُت. واإلاادًت اإلاالُت إلاىازدَا والفعاٌ ألامثل الاطخغالٌ بدخمُت اللاكُت لألفياز

 الدوز  ئعوائه خالٌ مً هبحرة أَمُت ًدخل اإلاـازف كواع في الدظُحر مساكبت مالئمت عً الحدًث أؿبذ لرلً

 اإلاظوسة، لرا ألاَداف جدلُم مً الخأهد و الدظُحر في أهثر للخدىم الحدًثت الخلىُاث اطخعماٌ خالٌ به، مً اإلاىىن

 وجدظحن اإلاظإولُاث جلُُم وهرا الحظىت، طحروزتها وكمان أوؼوتها مخخلف بلُادة لها ٌظمذ هٌام ئلى بداحت فاإلاـازف

را .الىخائج  الُىم.  اللُادة لىخت به جخىفل الري الدوز  َو

 :الخالُت ؤلاػيالُت هسح ًمىً طبم ما على وبىاء

  املؤطظاث املطسفيت؟ ظاهم في اجخاذ اللسازاث لدىوخت الليادة أن حهيف ًمكً لل -

 والتي طىداٌو ؤلاحابت عليها مً خالٌ العىاؿس الخالُت:

  :.ماهيت لوخت الليادة1

ادة مً ألاخحرة آلاوهت خالٌ ألاعماٌ بيُت اتهػهد التي الخغحراث ئن  دفعذ العىإلات هدى والاججاٍ اإلاىافظت وخدة ٍش

 بل اإلاالُت ألاداء بملاًِع اإلاسجبوت البُاهاث جلً فلى لِع ألاداء هخائج عً البُاهاث لخجمُع إطظاثاإلا مً الىثحر

 .للمإطظت الداخلُت بالىىاحي اإلاسجبوت والبُاهاث

 :. مفهوم لوخت الليادة1. 1

علىماجُت، أي الخدىم جلعب لىخت اللُادة دوزا مهما في أهٌمت كُادة اإلاإطظاث وذلً بدظهُل عملُت العبىز ئلى اإلا      

ا. م جدلُل اإلاعوُاث واإلاعلىماث مً أحل اجخاذ كسازاث ذاث دكت  في معلىماث اإلاإطظت وحظُحَر خم ذلً عً هٍس ٍو

 .عالُت في وكذ كُاس ي

 الىاجحت، الخصحُذ لعملُاث اليافُت اإلاهلت في البدث مً هىع بخدلُم ٌظمذ معلىماث هٌام اللُادة لىخت هما حعخبر

ت والبُاهاث اليظب مخابعت ػيل على ،1930طىت بفسوظا ًهس اللُادة لىخت فمـولح اإلاإطظت،  للملسز للُادة اللسوٍز

ت الحدًثت كدمذ لها العدًد مً الخعاٍزف التي جبدث و  ت ومياهتها كمً ألاهٌمت ؤلاداٍز هٌسا ألَمُت َرٍ ألاداة الدظُحًر

 ت.عً ؤلاخاهت بمخخلف حىاهبها اإلاخعددة واإلاخىىعت واإلاخفاعل

ً بمعسفت  لت حظمذ للمظحًر وأخد أَم الخعاٍزف الىالطُىُت اإلالدمت لها أنها" مجمىعت مإػساث مـاغت بوٍس

ائف التي جلىم  وكعُت جوىز ألاهٌمت التي ًلىدونها وجددًد الاججاَاث التي جإزس على آلافاق التي جسجبى بوبُعت الًى

 .(135، ؿفدت 2015)علي،  بها"

لى أنها "حصخُف دائم في اإلاإطظت ًسجىص على ئبساش وكعُتها بـفت مىخٌمت ودوزٍت، ع لوخت الليادةهما حعسف 

خُث جٌهس اإلاعلىماث اإلاخعللت بالدظُحر بىاطوت وظب في حداٌو زكمُت أو مىدىُاث أو زطىم بُاهُت، فلىخت اللُادة في 

عُد ف دف ومىاحهت الخىحهاث وجصحح الدظُحر مىحصة، معبرة، ٌظخوُع مً خاللها اإلاظحر جلدًم حظلظل ألاخدار، َو

ُت،  اللسازاث"  .(4، ؿفدت 2009)حبازي ػىقي و بىدًاز َش
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عسف   إلاخابعت خاكع على أنها " مجمىعت  مً اإلاإػساث اإلاسجبت في هٌاملوخت الليادة Alazard.C ، Sépari. Sَو

م عمل  أداة حعخبر هما ، اإلاعني اللظم عملُاث والسكابت على الخيظُم و اللسازاث اجخاذ على للمظاعدة ما مظإوٌ أو فٍس

، 2010)شحسوز،  جدظُنها" بغسق ئدازجه في ألاطاطُت ئلى الىلان اإلاظإوٌ اهدباٍ بلفذ الدظُحر إلاساكبي حظمذ اجـاٌ

 .(5ؿفدت 

 السئِظُت ألاَداف جدلُم دزحت عً جبلغىا و حعلمىا التي الخلخُـُت اإلاعوُاث مً مجمىعت" وحعسف على أنها

 ما أطاض على جلىم وهي ."الدظُحر مإػساث" اإلالخـت اإلاعوُاث حظمى اإلاىٌمت، جىحُه و للُادة فعالت أداة هي و للمىٌمت،

ع بالىؼف اللُادة لىخت حظمذ و .ألاَداف( و )الخدلُلاث جلدًسي  َى ما و مدلم َى  لخصحُدها الاهدسافاث عً الظَس

ُبت ملدم،  اإلاىاطب" في الىكذ  (215 ، ؿفدت2012)شاًسي باللاطم و َو

لىلىن أن لىخت اللُادة  ٌعسفهاهما  البعم آلاخس مً خالٌ حؼبيهها بلىخت كُادة الوائساث أو الظُازاث، ٍو

 ً عبازة عً أداة حظُحر جلم مجمىعت مً اإلاإػساث اإلاالُت وغحر اإلاالُت، والتي جيىن ألاهثر مالئمت للظماح للمظحًر

 .(55، ؿفدت 2014-2013)الـغحر،  واإلادزاء بخلُُم أداء أوؼوتهم

ف طبم ًمىً ما خالٌ ومً التي  واإلاعلىماث اإلاإػساث ألَم وملخف مبظى جمثُل أنها على الليادة لوخت حعٍس

 .الُىمي العملُاث طحر في الجُد الخدىم مً أحل ًدخاحها اإلاظإوٌ

 الوظائف ألاطاطيت للوخت الليادة.  1.2

 اطخخدام و وكع و العمالء، ومخابعت ،جددًد كُاض، مظخمسة، و مىخٌمت بـفت جلدم اللُادة لىخت

ت،(اإلاىازد ائف و وؼاهاث طحر و ،)اإلاعلىماجُت و اإلاادًت اإلاالُت، البؼٍس  و جلدمها، و عليها اإلادـل الىخائج اإلاإطظت، ًو

 أهثر أداء همسحع حظخخدم اإلاإطظت لدي ذاهسة ًخلم اإلاإػساث جساهم ذلً ئلى كف .بالبِئت ؿلت ذاث معلىماث هرلً

 .ومىكىعُت مىهجُت

ائف بعدة اللُام على بلدزتها اللُادة لىخاث جخمحز هما ، 2013)طهام،  ًلي ما منها هرهس اإلاإطظت، في أطاطُت ًو

 :(8-7الـفداث 

 الهىامؽ، ألاعماٌ، زكم (اإلاالُت الىخائج باًهاز اللُادة لىخاث حظمذ اللسازاث:  اجخاذ في واملظاعدة ألاداء للياض أداة -

 أنها هما اإلاظإولحن، أداء بلُاض ٌظمذ مما اإلادددة، باألَداف وملازهتها…) اإلاىخجت، الىخداث عدد (اإلاالُت حرغ والىخائج …)

ٌ  بمعلىماث جصودَم وىنها اللسازاث، اجخاذ على اإلاظإولحن حظاعد َامت أداة حعخبر  عملُت في ألاطاطُت اإلاخغحراث خى

 الُىمي الدظُحر

را اإلاظإولُت، مساهص وافت عبر الحىاز عملُت بدظُحر جلىم اللُادة لىخت أن بدُثواجطال:  خواز أداة-  مً اهوالكا َو

 وػسح وؼاهاتهم ئهاز في ئليها اإلاخىؿل الىخائج عً الخعلُم مً للمظحر الخابعحن لألفساد ًمىً ئذ اإلاخخلفت الاحخماعاث

ا التي وؤلاحساءاث الاهدسافاث أطباب  اإلاخخرة الخصحُدُت ؤلاحساءاث بحن مًيظ أن اإلاإطظت في اإلاظإوٌ وعلى اجخرَو

اث حمُع هسف مً اإلالترخت ؤلاحساءاث مخخلف بحن الخالؤم مً هىع بخلم  خىاز وخلم اإلاعاًحر جىخُد في مىه زغبت اإلاظخٍى

 . اإلاإطظت أفساد بحن مؼترن

 على كدزاتهم و مهازاتهم ٌهسوج اإلاظإولحن أداء حعىع مسآة اللُادة لىخت حعخبر املظؤولين: مهازاث ولخىميت للخدفيز أداة  -

ا.فلىخت التي اإلاىاكف ججاٍ اإلاىاطب الىكذ في و الالشمت اللسازاث ئجخاذ  هدى بالخلدم ػعىزا لديهم جّىلد اللُادة واحهَى

م ألاَداف جدلُم  بعملُاث واللُام الدظُحر، عملُت في ألاطاطُت بالىلان اإلاظخمس الخدظِع أن هما ،ذلً على وجدفَص

، أفلل إلًجاد دلُلوالخ الخفىحر  اإلاإطظت، مً اإلاخخلفت ألاكظام في اإلاظإولىن  واحهها التي اإلاؼاول على وؤلاهالع الحلٌى

مىدهم اإلاظإولحن وكدزاث مهازاث ًىمي م بغسق اإلاإطظت في ألاعلاء مع والخىاؿل اللسازاث ئجخاذ على اللدزة ٍو  جدفحَز

 . أفلل أداء جدلُم هدى ودفعهم
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 وكع عملُت ئهاز في اإلادددة باألَداف ملازهت لإلهجاشاث اإلاظخمسة باإلاساكبت اللُادة لىخت حظمذ هت:ملاز  و مساكبت أداة -

 اإلاخىكع. ألاداء بمعاًحر ملازهت اإلادخملت ئهدسافاتها و الدظُحر عملُت في ألاطاطُت الىلان ئلى ؤلاهدباٍ جلفذ أنها هما .اإلاحزاهُت

 .مدخوى لوخت الليادة2

 ألاداء جلُُم في حظخعمل التي اإلاإػساث مً مدخىاَا جددًد اإلاظإولحن على اللُادة لىخاث هٌام ئكامت ٌظخىحب

لت جددًد ئلى ئكافت  العام الؼيل اللاعدًت. وهرلً اإلاعوُاث مً اهوالكا وذلً اإلاإػساث َرٍ خظاب بها ًخم التي الوٍس

 ال ألاداء جلُُم أن اإلاعاؿسة الدزاطاث أًهسث خُث اإلاإطظت ول على ػاملت هٌسة باعواء ٌظمذ الري اللُادة للىخت

 للمإطظت. اإلاالُت اإلاإػساث في خـٍس ًمىً

 الشكل العام للوخت الليادة:.2.3 

 اإلاىالي: الؼيل في جٌهس مىاهم أزبع على جدخىي  الحالُت اللُادة لىخاث أغلب ئن

 (: ًمثل الشكل العام للوخت الليادة11الجدول زكم)

 ما لوخت الليادة الخاضت بمسهص 

 الفسوكاث  ألاَداف الىخائج املؤشساث 

 1الطىف 

 -أ-مؤشس

 -ب-مؤشس

 2الطىف 

 الطىف ن

   

 

 مىولت اإلالاًِع الاكخـادًت    مىولت الىخائج               مىولت ألاَداف                مىولت الفسوكاث 

 .10: ػعبان طهام، مسحع طابم، ؾ املطدز

 وجخمثل  اإلاإطظت في معحن إلاظإوٌ الخابعت اللُادة لىخت مً الُمني الجهت فى : جىحدتمىطلت امللاًيع الاكخطادً -

اث( عً عبازة جيىن  ألاؿىاف مً كائمت في عمىما  ًخمثل أن ًمىً فمثال ، معحن إلاظإوٌ جابعت )....،وزػاث مـالح ، مدًٍس

م، ئدازة في 1 زكم الـىف م، مدًس َى عنها اإلاظإوٌ و الدظٍى را الدظٍى  ٌؼترن هما . العامت ؤلادازة لظلوت جابع خحرألا  َو

 اليؼان َرا أن أي اإلاإطظت؛ في اليؼاهاث بمجمىع ملازهت اكخـادي وشن اللُادة بلىخت مىحىدة ؿىف ليل أن ًيىن 

 اإلاىولت َرٍ في هجد ألاؿىاف ئلى ئكافت .ألاخحرة هخائج َرٍ على ًإزس أن ًمىً و للمإطظت باليظبت أَمُت ذو ًيىن 

رٍ وؼاهه مجاٌ جخف التي و ؿىف ليل الخابعت اإلاإػساث مً مجمىعت  بالترهحز اإلاسهص عً للمظإوٌ حظمذ اإلاإػساث ،َو

 .(10، ؿفدت 2013)طهام،  ئدازجه في ألاطاطُت الىلان أَم على

ت جيىن  أن ًمىً اإلاىولت بهرٍ اإلاعسوكت الىخائج : ئنمىطلت الىخائج-  ىعت)مجم جساهمُت أو ( واخد بؼهس )خاؿت ػهٍس

ت أن جيىن  ًمىً هما الظىت(، بداًت مىر الؼهس هخائج عادة  اللُادة جسبى لىخت في اإلاخىاحدة واإلاعلىماث .معا وجساهمُت ػهٍس
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عبر إلاسهص اإلاالي وألاداء اليؼان :بعىـٍسً  اإلاىخجت، الىخداث )عدد وخداث وؼان خالٌ مً اليؼان عً اإلاظإولُت. َو

ا الظىق، خـت الغُاب، معدٌ مثل هىعُت، مإػساث مً خالٌ وهرا العمل..(، طاعاث عدد اإلاظتهلىت، اإلاىاد همُت  .وغحَر

 الىخائج ومظاَماث اإلاىخجاث، َىامؽ والخيالُف، ألاعباء خالٌ مً عىه فُعبر اإلاظإولُت إلاساهص لألداء اإلاالي باليظبت أما

ل ملافت، )كُمت الىطوُت ا الراحي....( الخمٍى  .(6، ؿفدت 2008أخمد، )زخُم خظحن و أبى هلُب  وغحَر

خم معُىت، لفترة خددث التي ألاَداف اللُادة لىخت مً اإلاىولت َرٍ في جٌهس ألاهداف: مىطلت  ألاطلىب هفع اطخخدام ٍو

 :(58، ؿفدت 2015)العسبي،  ألاَداف عسق في

ت أَداف-  .معا الازىحن أو جساهمُت أو ػهٍس

 .امع الازىحن أو اإلاالي ألاداء أو اليؼان جخف أَداف-

ر و الفعلُت، الىخائج و ألاَداف بحن الفسق  هدُجت هي ؤلاهدسافاث َرٍ  إلاهدسافاث )الفسوكاث(: مىطلت - َعبَّ  بلُم عنها ٌُ

ت بيظب أو موللت لت بىفع عسكها ًخم ألاخسي  وهي مئٍى ت،  ألاَداف و بالىخائج الخاؿت الوٍس ، ؿفدت 2013)اللاٍو

48) 

 :. مؤشساث وأدواث لوخت الليادة2.2

 : .اخخياز املؤشساث1. 2.2

 التي واإلاعلىماث اإلاإػساث ألَم عسق هي اللُادة لىخت أن خُث اللُادة، للىخاث السئِس ي اإلايىن  اإلاإػساث حعخبر

 فعالت كُادة لىخت حؼىُل مً اإلاظحر ًمىً وعىاًت حُد بؼيل اإلاإػساث اخخُاز وئن م،تهعملُا ئدازة في اإلاظإولحن حظاعد

 .الـائبت اللسازاث الجخاذ ألاداء مظخىي  بمعسفت له حظمذ

 :ف املؤشس  حعٍس

ٌ  الىٌام في مىكىع ئػازاث ملخلى" :أهه على اإلاإػس ٌعسف  مسحعُت حظمذ بلُم وملازهت مسكمت معلىماث على للحـى

    (daniel, 1998, p. 13) ألاداء" بخلُُم

 للمظإولحن ٌظمذ بؼيل علىماث لخعسقاإلا مً مجمىعت فيها ججمع ما، هىعا معلدة حظُحر ئدازة":أهه على هرلً ٌعسف

 "(60، ؿفدت 2015)العسبي،  العمل وبسامج ألاَداف جدلُم بمخابعت

  للمؤشساث: ألاطاطيت .الوظائف2. .22

ائف َىان  :(133، ؿفدت 2006)أخمد،  أَمها للمإػساث عدًدة ًو

 .اليؼاهاث و العملُاث مخابعت -

 .العملُاث جلُُم -

 ،....مؼيل ما، وكع حصخُف -

 .اإلاإطظت فُه حعِؽ الري اإلادُى و الخغحراث ومساكبت الخىبُه -
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 . مثال عً هموذج ملؤشساث أداء البىون3. .22

 

 الهدف.............................................................................................

 .......................................................املعياز......................................

 -ٌ-البىً -د-البىً -ج-البىً -ب-البىً -أ -البىً املؤشساث 

      1املؤشس

      2املؤشس

      3املؤشس

      املؤشس ن

ٌ  الظوس في ًددد خُث ٌ  مً ألاو خلمً جدلُله اإلاساد البىً َدف الجدو  ألاداء جلُُم في اإلاعخمد اإلاعُاز الثاوي الظوس ٍو

 مً عليها اإلادـل الىخائج فيهم فخىكع ألاطوس باقي أدائها، أما جلُُم اإلاساد البىىن أطماء الثالث الظوس ًخلمً بِىما

 .(9)عبادة، بدون طىت وؼس ، ؿفدت  بىً ليل باليظبت اإلاإػساث خظاب خالٌ

 .أهواع لوخت الليادة في املؤطظاث املطسفيت3

للُادة مً أدواث مساكبت الدظُحر الدًىامُىُت لرا فهي حعسف جوىزا مظخمسا ودائما ًخماش ى مع حعخبر لىخت ا

ى ما أدي ئلى ًهىز العدًد مً أهىاع لىخاث اللُادة وجوىزَا  جوىز وحغحر البِئت الاكخـادًت اإلادُوت باإلاإطظاث، َو

ث ؤلادازة، ئكافت ئلى ازجباهها بأهٌمت حظُحر وجفسعها خُث اهبثم منها لىخاث كُادة فسعُت مخعللت بيل مجاٌ مً مجاال 

ا خاؿت في العلىد ألاخحرة.  حعسف بدوزَا جوىزا ملحًى

 جخمثل أَم أهىاع لىخت اللُادة في:

 . لوخت الليادة املاليت والاطتراجيجيت3.1

 :. لوخت الليادة املاليت 1. 3.1

مثابت ملخف لىكعُت اإلاإطظت والتي جٌهس عبازة عً حداٌو أو مىدىُاث هأدواث اإلاساكبت أو الدظُحر، وهي ب

 .(2، ؿفدت 2003)عِس ى،  طالمت الدظُحر مً خالٌ الىخائج

ىان مً ٌعسفها على أنها" خالؿت زكمُت ليؼاهاث اإلاإطظت خُث جبحن الازجبان بحن مخخلف اإلاـالح ومدي  َو

 .(Alina, 1999, p. 29) مظاَمخم في اإلاسدودًت الؼاملت"
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 :ليادة املاليت*مثال عً لوخت ال

 1ن+ ن هيفيت الحظاب  اليظب 

   ألامىاٌ الخاؿت/ألامىاٌ الدائمت الاطخلالليت املاليت 

   ألامىاٌ الثابخت/اللُم الثابخت الـافُت  حغطيت الليم الثابخت 

ىت الطافيت     )اللُم اإلادللت+اإلاخاخاث(/الدًىن كـحرة ألاحل الخٍص

   /زؤوض ألامىاٌ الخاؿتالىدُجت مسدودًت ألاموال الخاضت 

   زكم ألاعماٌ/زؤوض ألامىاٌ الخاؿت دوزان زؤوض ألاموال

   

 :. لوخت الليادة إلاطتراجيجيت2. 3.1

 مىكعها و للمإطظت اإلاالُت الصحت جخف مإػساث على جدخىي  مظاعدًه، و اإلادًس الخخُاحاث معدة هي و

 التهدًداث و الفسؾ جىؼف و ،)ؤلاكخـادًت والىخائج اليؼان( تللمإطظ والخازجي الداخلي باإلادُوحن وجخعلم الخىافس ي،

ل أو  اإلاخىطى اللـحر، اإلادي على جىاحهها كد التي ت،  الوٍى  .(50، ؿفدت 2013)اللاٍو

 . لوخت الليادة املظخلبليت )بطاكت ألاداء املخواشن(:3.2

ا مسوهت  وفاعلُت مً هٌحرتها ؤلاطتراجُجُت، حعخبر لىخت اللُادة اإلاظخلبلُت مً أخدر لىخاث اللُادة وأهثَر

وجدعى لىخت اللُادة ؤلاطدؼسافُت هٌسا إلطؼسافها لألداء اإلاظخلبلي للمإطظت،. وجدخىي َرٍ اللىخت على أزبعت أبعاد 

 . (127، ؿفدت 2015)علي،  أطاطُت حعىع مخخلف حىاهب ألاداء الؼامل

ف بطاكت ألاداء املخواشن:. 1. 3.2  حعٍس

َى" هٌام ػامل للُاض ألاداء مً مىٌىز اطتراجُجي ًخم بمىحبه جسحمت  ء املخواشن ملياض بطاكت ألادا

عخمد على اإلاىكىعُت  ئطتراجُجُت اإلايؼأة ئلى أَداف ئطتراجُجُت وملاًِع وكُم مظتهدفت ومبادزاث واضحت َو

إلاالُت وغحر اإلاالُت والؼمٌى في جلُُم ألاداء الداخلي والخازجي للميؼأة مً خالٌ مجمىعت مخىاشهت مً اإلاإػساث ا

 .(2، ؿفدت 2015)العحن،  لألداء"

ل زطالت اإلاىٌمت وئطتراجُجُتها ئلى ملاًِع أداء، وأن  بطاكت ألاداء املخواشن هما حعسف  لت لخدٍى على أنها"هٍس

 أطاض بواكت ألاداء اإلاخىاشن ًلىم على وكع ملاًِع ليل بعد مً أبعادَا، وئحساء عملُت اللُاطاث إلالازهت ألاداء

 .(17، ؿفدت 2013)دزغام،  الفعلي باألداء اإلاخوى"

 أهميت بطاكت ألاداء املخواشن في البىون:. 2. 2.3

 مً خالٌ اإلاـسفي اللواع خدماث لخلُُم مالئم هملُاض اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض اطخخدام أَمُت جبرش

 :(3، ؿفدت 2015)العحن، 

  ئهازا  اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض ًلدم  -
ا
ت للبىىن ؤلاطتراجُجُت لترحمت ألاَداف ػامال  مخياملت مجمىعت ئلى الخجاٍز

  ئطتراجُجُت؛  أداء ملاًِع ؿىزة في جىعىع والتي اإلالاًِع مً
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ت البىىن لسؤٍت جسحمت اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض ًلدم  -  ألاداء مً مإػساث مترابوت مجمىعت في و ئطتراجُجُتها الخجاٍز

  إػساث اإلا َرٍ وحؼمل
ا
 جدلُلها؛ في جسغب اإلاـازف التي اإلاخسحاث َرٍ أداء ومدسواث اإلاخسحاث مإػساث مً هال

ٌ  في اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض ٌظاَم  -  اإلاظتهدفت؛ الفئاث وافت ئلى الىؿى

مىً مإػساث مىكىعُت ًىفس اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض جوبُم  -  اإلاـازف اءأد جدظحن في هخائجها مً الاطخفادة ٍو

ت؛  الخجاٍز

 جالءم التي اإلاالُت وغحر اإلاالُت اإلاإػساث مً مخياملت مجمىعت الاعخباز بعحن ًأخر اإلاخىاشن  ألاداء بواكت ملُاض جوبُم  -

 للبىىن. والخازحُت الداخلُت الٌسوف

 البىون:. ألابعاد ألاطاطيت لبطاكت ألاداء املخواشن في 3. 3.2

 عً ومخياملت ػاملت ؿىزة حعوي التي واإلاخـلت اإلاىفـلت اإلالاًِع مً مجمىعت مً اإلاخىاشن  ألاداء بواكت جخيىن 

 الخىافس ي مىكفها جدعُم بهدف للخلُُم وذلً مددد فني وبأطلىب ومىخٌمت، مظخمسة بـفت وجلُُمه العمل أداء هُفُت

مىً  لخالي:اإلاخىاشن مً خالٌ الؼيل ا ألاداء لبواكت ألازبعت السئِظُت ألابعاد جددًد لىا ٍو

 (: ًمثل ألابعاد ألاطاطيت لبطاكت ألاداء املخواشن  1الشكل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .52وعمت عباض الخفاجي، ئخظان مدمد ًاغي، مسحع طابم، ؾ  املطدز:

خلمً َرا  :البعد املالي- ى أٌو أبعاد بواكت ألاداء اإلاخىاشن للُاض ألاداء في أي مإطظت ومً كمنها اإلاـازف ٍو َو

 م
ا
ى َدف اطتراجُجي كابل  : مثلً اإلاعاًحر ؤلاطتراجُجُت البعد عددا جدلُم السبذ العادٌ ولِع جدلُم أكص ى زبذ، َو

ت  ج ؤلاًساداث مً ألاوؼوت الاطدثماٍز ا معُاز الىمى اإلاخىاشن إلاٍص للخدلُم ، ومً اإلاعاًحر ألاطاطُت التي ًجب جىفَس

 ىىت، وحعٌُم زسوة اإلاظاَمحن واإلاؼازهحنوجخفُم الخيالُف ئلى أكص ى خد ممىً، لخدلُم أكص ى فاعلُت مم

، 2014)خلس،  مً خالٌ جدلُم عىائد خلُلُت غحر ؿىزٍت على الاطدثماز وجدلُم كُمت ملافت اكخـادًت "اإلاىدعحن"

 .(20ؿفدت 

ً ًسهص َرا البعد على العىامل وؤلاحساءاث الدؼغُلُت الداخلُت اإلاهمت التي جمىً اإلاىٌمت م بعد العملياث الداخليت:-

الخمحز وجدلُم اللُمت التي ًخىكعها العمالء منها بىفاءة وفاعلُت، وأًلا جدلُم هخائج مالُت مخمحزة مسكُت للمظاَمحن، 

ل ًجب عليها ئدخاٌ مىخجاث وخدماث حدًدة جوسح ألٌو مسة جلبي اخخُاحاث العمالء  ولىجاح اإلاىٌمت في ألاحل الوٍى

 .(20، ؿفدت 2013)دزغام،  الحالُحن والعمالء الجدد

 املايل البعد

 

التصور 
 والربنامج

 

 التعلم واإلبداع منظور 

 

 منظور العمليات
 الداخلية

 منظور العمالء 
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ص َرٍ الخدمت البد مً جددًد بعد العمالء: - ئن خدمت العمُل عملُت معلدة هٌسا لخعدد اخخُاحاجه، و بهدف حعٍص

دَا مً خالٌ جدلُم جىكعاجه، بغُت جدلُم أَداف اإلاىٌمت بيل هفاءة وفعالُت، وبهدف جدلُم زكا  التيألاػُاء  ًٍس

ومإػساث  مإػساث جخعلم بدزحت الاخخفاي بالعمالء ووالئهم، :إػساث هرهس منهاالعمُل، حظخخدم مجمىعت مً اإلا

دت الظىق الخاؿت باإلاىٌمت  مخعللت بعدد وحجم العمالء الجدد، وأًلا مإػساث خاؿت بمدي الخدظً في ػٍس

  .(134، ؿفدت 2014)حعدي، 

ص هفاءة وفعالُت العلمُاث البعدٌعمل َرا  :الخعلم والىموبعد - الداخلُت للمىٌمت، مً خالٌ حعلُم هسق  على حعٍص

 .(135، ؿفدت 2014)حعدي،  خلم اللُمت للعمُل، وذلً بخلدًم مىخجاث وخدماث حدًدة

 :. مداوز أبعاد بطاكت ألاداء املخواشن 4. 3.2

 الجدٌو الخالي ًىضح اإلاداوز التي ٌؼخمل عليها ول بعد مً أبعاد بواكت ألاداء اإلاخىاشن 

 البعد:

 اإلابادزاث اإلاعُاز)الىدُجت اإلاظتهدفت( ػساث اللُاضمإ  ألاهداف

    

    

 

مىً ػسح اإلاداوز هما ًلي  :(55-54، الـفداث 2014)وعمت عباض الخفاجي و ئخظان مدمد ًاغي،  ٍو

الىخائج اإلايؼىد جدلُلها، وألاَداف بؼيل عام مىشعت على أبعاد بواكت ألاداء اإلاخىاشن وجدمل هفع ألاهداف: -

جب أن جيىن مدددة وكابلت لللُاض، وكابلت للخدلُم ومعلىلت، ومدددة بىكف شمني إلجمامها. ألاَمُت  البرهامج، ٍو

ادة وظبت أزباح اإلاـسف بيظبت  مثال  % في نهاًت العام الحالي.11ذلً: ٍش

م ملازهخمؤشساث اللياض: - خم عً هٍس ه وهي مإػساث مخىىعت جدىاطب مع خالت ووكع الهدف اإلاساد جدلُله، ٍو

ذلً: مإػس زكا العمالء )مسح مُداوي(، مإػس همى ألازباح )وظبت مالُت(،  مثالبلُمت أو وظبت مالُت مدددة طلفا. 

 مإػس هفاءة العملُاث )وظبت الخوأ في العملُاث(.

و ملداز مددد أو وظبت مدددة ًخم اللُاض بىاء عليها لخددًد ملداز الاهدساف اإلاعُازي )طلبا أاملعياز املظتهدف: -

خم جددًد َرٍ اليظبت أو اإلاعُاز على أفلل اإلامازطاث في الـىاعت، أو اإلاىٌمت،  ئًجابا( عً الهدف اإلالسز جدلُله، ٍو

خُت للظىىاث الظابلت، مع الاطخعاهت ببعم ألالىان اللُاطُت والتي حظهل عملُت  أو باالعخماد على البُاهاث الخاٍز

ع.   اطخلساء الحالت بؼيل طَس

في اإلاىٌمت والتي جمذ حؼاملبادزاث: - ع الدؼغُلُت، أو اإلالترخاث اإلالدمت مً مدًسي ومًى حر اإلابادزاث ئلى اإلاؼاَز

خىحب جىفُرَا لخدلُم الهدف.  ذلً: فخذ فسوع حدًدة للبىً داخل أو خازج  مثالاإلاىافلت عليها مً كبل ؤلادازة، ٍو

 الىهً أو هسح خدماث ومىخجاث حدًدة.

 :(CAMELSًثت لخلييم أداء البىون )معياز املؤشساث الدوليت الحد. .33
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فه اإلاولب َرا في طيخوسق  ولرلً البىىن، أداء جلُُم و للُاض اإلاإػساث ئخديcamels معياز ٌعد  و ئلى حعٍس

 .معاًحٍر أَم

ف معياز :1. 3.3  :CAMELS. حعٍس

دازتها اإلاالیت مً خالٌ مىخد فعاٌ لخلىیم أداء اإلاـازف لخددید ح زكابي هٌام" بأهه CAMELS یمىً حعسیف هٌام

سیت لخمىحن الظلوت ؤلاػسافیت مً الخدخل لخصحیذ ألاوكاع حصخیف هلان كىتها وكعفها  باعخماد طخت عىاؿس حَى

 "(19، ؿفدت 2010)ؤلامام،  وخمایت الظالمت اإلاالیت في اللواع اإلاـسفي.

خيىن معُاز  :(6، ؿفدت 2012)طلُمان،  مً العىاؿس الخالُت CAMELS ٍو

 وما ًخىكع لجىدة اإلاىخىحاث Aاإلاخاهس، والحسف وحغوُت اإلاىدعحن لحماًت اإلااٌ زأض هفاًت إلادي Cالحسف  ًسمص خُث

 في جدـُلها، اإلاىحىداث اإلاؼيىن إلالابلت مخــاث وحىد ومدي اإلاحزاهُت، وخازج داخل الـافُت كُمتها مً جدـُله

 أحهصة هفاءة مل البىيي ومديللع اإلاىٌمت باللىاهحن والتزامها لإلدازة ومظخىي هفاءتها وحعمُلها Mالحسف  ًسمص بِىما

 في مظاَمتها ومدي فحرمص إلاظخىي السبدُت Eالحسف أما مظخلبلي، وجخوُى طُاطاث ووحىد واإلاإطس ي الداخلي اللبى

ادة و البىً همى  الحالُت بالتزاماجه على ؤلاًفاء وملدزة البىً الظُىلت طالمت للُاض ًسمص Lوالحسف اإلااٌ، زأض ٍش

 .الظىق  ئججاٍ مخاهس البىً لحظاطُت ًسمص الري Sوالحسف اإلاخىكعت، غحرو  اإلاخىكعت واإلاظخلبلُت

  وجطييفها: الفسوع أداء هفاءة كياض في CAMELSمعياز  اطخخدام . هيفيت2. 3.3

 للبىً الدوز السكابي خدمت في هفاءة أهثر لُـبذ الخعدًالث، بعم علُه أدخلذ خُث (CAMELS)معُاز هىز 

 بدال لها، اإلاالي هفاءة ألاداء مظخىي  وكُاض للبىىن، داخلي وجـيُف جلُُم مً ألاخحر َرا ًمىً همىذج باًجاد اإلاسهصي،

 :ًلي هما البىىن جـىف خُث ألاداء، للُاض همعُاز السبدُت على الاعخماد مً

 

 

 

 

 

 

Capital Adequacy      املال زأض هفاًت 

Asset Quality       حىدة ألاؿٌى 

Management Quality  حىدة ؤلادازة 

Earning Management  ئدازة السبدُت 

Liquidity Position  دزحت الظُىلت 

Sensitivity to Market Risk الظىق  مخاهس ججاٍ الحظاطُت 
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  CAMELSخظب معياز  البىون جطييف دزحت على بىاءا جخخر التي السكابيت وإلاحساءاث (: الخدابير1الجدول زكم )

 السكابي إلاحساء البىك موكف الخطييف دزحت

 ئحساء أي ًخخر ال الىىاحي ول مً طلُم اإلاىكف كوي  1

 الظلبُاث معالجت اللـىز  بعم وحىد مع وظبُا طلُم مسض ي 2

 لـُلت ومخابعت زكابت واللىة اللعف عىاؿس ًٌهس معلول  3

 ُتمُداه ومخابعت ئؿالح بسهامج الفؼل ئلى ًإدي كد خوس هامش ي 4

 ئػساف -دائمت زكابت حدا خوحر مسض ي غير 5

فت حعدي، مسحع طابم، ؾ املطدز  .121: ػٍس

II -   فيت   :–فسع املدًت  –دزاطت جطبيليت في بىك الفالخت والخىميت الٍس

فيت1  . مؤشساث لوخت الليادة في بىك الفالخت والخىميت الٍس

 اليؼان هبُعت عً ومعبرة ملخـت هماذج جدلحر لبًخو اإلابرمجت والخوى اإلاىاشهت جىفُر مخابعت عملُت ئن

را اإلاىاطب الىكذ في الالشمت اللسازاث اجخاذ أحل مً الخىفُر وكعُت بخددًد حظمذ دكُلت مإػساث بىاطوت  ًخم ما َو

 اللُادة(. )لىخت ًدعي ما بىاطوت

 ًمىىىا جددًد بعم اإلاإػساث اإلاخعللت بيؼان البىً اإلاىدـس في حاهبحن أطاطحن َما:

مىً اخخُاز مإػساث ليل حاهب في مساهص اإلاظإولُت مً أحل مساكبت أداء جلً اإلاساهص مً حهت  اإلاىازد والاطخخداماث ٍو

 والالتزام مً حهت أخسي للىاعد العمل اإلاعمٌى بها في اليؼان البىيي.

ها: الىدائع جدذ فاإلاىازد الخاؿت للصبائً حؼيل حصء مً خـىم اإلاحزاهُت وجخلمً مجمىع ألامىاٌ اإلاىدعت من 

ا....  الولب، الىدائع ألحل، والحظاباث بالعملت الـعبت وغحَر

 :الخالُت اإلاإػساث اإلاثاٌ طبُل على فىرهس

 لإلحساء. الخاؿت الؼُياث خظاباث 

 ت. الحظاباث  الجاٍز

 الخلا منها لالطخفادة مهأمىال ادخاز على ألافساد حصجع التي الادخاز خظاباث. 

 عللت بالصبائً والتي حؼيل أًلا حصءا مً أؿٌى اإلاحزاهُت فخلم اإلاإػساث الخالُت:أما الاطخخداماث اإلاخ 

 الحظاباث اإلادًىت الخاؿت باألفساد واإلاإطظاث؛ .1

 الدًىن اإلاظخدلت؛ .2

لت ألاحل؛ .3  كسوق هٍى

 كسوق مخىطوت ألاحل؛ .4

 كسوق كـحرة ألاحل؛ .5
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عداد لىخت اللُادة التي جمىً ئلى خد هبحر ئن َرٍ اإلاإػساث طىاء اإلاخعللت باإلاىازد أو الاطخخداماث حظاَم في ئ

ت الفسعُت مً مساكبت أداء مساهص اإلاظإولُت بعد دزاطت واكعُت البىً اإلاعاػت ومً زم  أصحاب اللساز في اإلادًٍس

 معسفت الىخائج اإلادللت وجدلُل الاهدسافاث اإلاىحىدة واطخيخاج أهىاع الصبائً اإلالبلحن على ؤلاًداع والادخاز.

م مساكبت جىفُر اإلاحزاهُت ئلى حاهب م  إػساث اإلاىازد والاطخخداماث ًمىً مساكبت أداء مساهص اإلاظإولُت عً هٍس

ت إلوؼاء لىخت  م الىاجج الـافي للبىً ومً زم اخخُاز اإلاإػساث اللسوٍز ت أو عً هٍس وملازهتها باإلاحزاهُت الخلدًٍس

 ي.اللُادة التي جمىً مً اجخاذ اللسازاث الالشمت في الىكذ الحلُل

 . لوخت كيادة الدظيير 2

 اإلاسدودًت ومإػساث اليؼان مإػساث على ٌؼخمل خُث ألداء، العامت الىكعُت على حعبر التي للمإػساث ػامل وهجدٍ 

ٌ  عام همىذج ًبحن الخالي والؼيل اللسق، مخاهسة مخابعت ومإػساث ؤلاهخاحُت ومإػساث  .الدظُحر كُادة لجدو

 

  مؤشساث اليشاط 

 ي البىكي الىاجج الطاف

 الىديجت الطافيت 

 هامش الوطاطت 

 الهامش على العمولت 

 

 

  مؤشساث املسدودًت 

 السبديت وظبت

 الاطخغالل معامل

 إلاحمالي الطافي الهامش

 

  مؤشساث إلاهخاحيت 

  ألاحوز  خظب ألاعمال زكم

  اللسض أخطاز مخابعت مؤشساث

 الخىبئ ثسا الدًون  مجموع / فيها املخىاشع الدًون  اطخدلاق

 فيها املشكون املوازد حغطيت

 

  املجموع

 

فيت خول لوخت الليادة 3  -فسع املدًت–. مثال حي عً شبون لدى بىك الفالخت والخىميت الٍس

فُت بفخذ خظاب بىيي ًىم51كام شبىن البالغ مً العمس   ، أي جم 04/01/2018طىت لدي بىً الفالخت والخىمُت الٍس

الدواحً، هما لِع لهرا الصبىن دًىن مع البىً، باإلكافت أن العالكت بحن الصبىن والبىً ئوؼاء وخدة خاؿت بتربُت 

 واهذ عالكت خظىت خالٌ مدة زالر طىىاث.

 آز.13َُىتراث و 9*هبُعت اللسق ملىه الخاؾ)ملىُت خاؿت(، مظاخت ألازق 

 اء.جدخىي ألازق على مىلب مائي حظخغل ألازق لصزاعت الخلسواث، هما لدًه الىهسب-

 *الهُيل الاطدثمازي ) هبُعت الاطدثماز(
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 هخيىث. 3211بىاء ئطوبل لتربُت الدواحً، كدزة الاطخعاب -

 ػساء معداث خاؿت بالخجهحزاث، ػساء الىخيىث، ػساء ألاول.-

 دج.12.199.155,11*اللُمت ؤلاحمالُت للمؼسوع:  

م الخددي ئلى:  كظم اإلاؼسوع الاطدثمازي عً هٍس

 : الدًىاز الجصائسي ملشسوع الاطدثمازي الخاص بوخدة خاضت بتربيت الدواحً.     الوخدة(: ا 2الجدول زكم)

 املجموع  املظاهمت  اللسض البىكي  هوع املشسوع 

 الصخـُت  كسق اطخغالٌ كسق اطدثمازي 

إوشاء وخدة خاضت بتربيت 

 الدواحً 

6.697.855,11 4.111.411,11 1.511.111,11 12.199.155,11 

 دج 8.711.111,11اللمان: كُمت *

 طىىاث وػهس.6 /   6.10= خظاب مدة اطترحاع اللسق= 

ت 3الجدول زكم ) م امليزاهيت الخلدًٍس  (: هخائج الخدليل املالي عً طٍس

ت   الخدليل املالي املالئم  إعادة حظدًد اللسض الاكخطادي للميزاهيت الخلدًٍس

A1= 12.78 

A2=12.68 

A3= 11.49 

A4=10.00 

A5=07.84 

A1=1.10 

A2=1.09 

A3=0.98 

A4= 0.82 

A5= 1.67  

  

بعد الاهالع على هبُعت اللمان والعالكت التي جسبى البىً بالصبىن )عامل الثلت(، ووظبت الخوس لللسق، 

ت وبعد مساكبت ألاوزاق اإلاالُت الخاؿت بمعلىماث الصبىن مً خالٌ الاعخماد على اإلاإػساث اإلاالُت للمحزاهُ ت الخلدًٍس

 7)الخدلُل مً الجاهب اإلاالي(، ئكافت ئلى خظاب مدة اطترحاع اللسق. جمذ اإلاىافلت على كسق مخىطى ألاحل مدجه 

 طىىاث. 
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III-  الضتخ:  

حظعى معٌم اإلاإطظاث ئلى جبني أدواث خدًثت حظاعد َا في السكابت على طحر مخخلف أوؼوتها عامت ومً بُنها 

ت في ًل الخغحراث الاكخـادًت واإلاـسفُت العاإلاُت التي وان وال جصاٌ وطخلل لها اوعياطاث اإلاإطظاث اإلاـسفُت خاؿ

 واضحت على جوىز أداء البىىن.

وعلى كىء َرٍ الخغحراث أؿبدذ البىىن مسغمت على وكع ئطتراجُجُت واضحت حعمل بها للمان وحىدَا 

ا مً خالٌ الاعخماد على مإػساث لىخت اللُادة، فىجاح ا طخخدام لىخت اللُادة مسجبى باخخُاز اإلاإػساث التي وهمَى

حعخبر بمثابت حجس ألاطاض لها، خُث أن خظً اخخُاز َرٍ اإلاإػساث ٌظاَم في هجاعت َرٍ ألاداة باليظبت للمظإولحن 

ا ومظخلبلها. ظاَم ئلى خد هبحر في ئعواء ؿىزة واضحت عً البىىن مخعللت بماكيها خاكَس  في اإلاإطظت، َو

IV-  البدث)الحالت الخطبيليت( هخائج: 

م جلُُم    - را ٌظمذ بخلُُم اإلاخاهسة عً هٍس جخلع ول اإلالفاث ئلى دزاطت واملت كبل مىذ اللسق َو

 اإلاؼسوع.

ً ملفاث خاؿت بيل كسق حظمذ باإلاخابعت الدوزٍت له والاخخفاي الظلُم وألاهُد لللماهاث والعلىد  - جيٍى

 فادي الخلف.ألاؿلُت واخترام ؤلاحساءاث الالشمت لخ

اإلالفاث جدخىي على ول اإلاعلىماث ألاهُدة عً اللسق مً علىد أؿلُت ومـادكاث مً ػأنها أن جدعم -

 هسف البىً في خالت الجزاع.

را بظب - ا مجسد حداٌو لدسجُل ومخابعت اليؼان َو فحن لحلُلت اللُادة واعخباَز حهل الىثحر مً اإلاًى

 غُاب مساكب الدظُحر الري ًلىم بىكعها.
 إلاخاالث واملساحع :  -

ادة فعالُت مساكبت الدظُحر دزاطت خالت  .(2006) .ب ,أخمد ت .اإلاإطظت الىهىُت ألحهصة اللُاض واإلاساكبت-دوز لىخاث اللُادة في ٍش  .زطالت ماحظخحر في العلىم الخجاٍز

 .حامعت اإلاظُلت

مجلت اإلاىـىز،  .اإلاالُت للمـازف بدث جوبُلي في عُىت مً اإلاـازف العساكُت الخاؿت  في جدلُم الظالمت CAMELSاطخخدام هٌام الخـيُف  .(2010) .ا .ؾ ,ؤلامام
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لى  دساظت وجهُُم قػالُت نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي يألُت لىهل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى ًل مً الىمى : يهذف هزا البدث إملخص

(، ومً خالُ حشٌُل همىرج ؤظاس ي مٍىن مً الٌخلت الىهذًت، الىاجج 0202-0222ؤلانخطادي والخطخم في الجضائش خالُ الكترة )

ت، ومؤشش ؤظػاس  يمؤششاث غً العُاظت الىهذًت، الىمى ؤلانخطادي، والخطخم غلى الخىالي،  ىالاظتهالالذاخلي الخام باألظػاس الجاٍس

 الاهدذاس همىرج شػاع  وباظخخذاميمؤشش غً نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي،  لالنخطادوهمىرج نىاة الاهخهاُ مٍىن مً الهشوع اإلاهذمت 

لعُاظت الىهذًت إلى ًل مً الىمى ؤلانخطادي جىضلذ الذساظت إلى غذم  قػالُت نىاة الانشاع اإلاطشفي في ههل ؤزش ا VARالزاحي 

 والخطخم.

  VAR نموذج المصرفي؛ اإلقراض النقدية؛ قناة السياسة قنوات : المفتاحية الكلمات

 C32 ؛E51 ؛ JEL E52 :ثصنيف

Abstract: This study aimed to evaluate the effectiveness of the bank lending channel as a 

mechanism for transferring the impact of monetary policy to both economic growth and 

inflation in Algeria for the period  (2000-2018). By forming a basic model of monetary mass, 

current GDP at current prices, and CPI as indicators of monetary policy, economic growth, 

and inflation, respectively and  The model of the transition channel which consists of loans to 

the economy as an indicator of the bank lending channel and Using the VAR model The study 

concluded that the bank lending channel is ineffective in transferring the impact of monetary 

policy to both economic growth and inflation. 

Keywords: Monetary policy channels; Bank lending channel; VAR model 

Jel Classification Codes : E52 ; E51; C32 
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I-  : ثمهيد  

. بىجاح إداستها جمذ ما إرا الخهُهي ؤلانخطاد معاس غلى بهىة جؤزش ؤن ًمًٌ هامت ؤداة الىهذًت العُاظت حػخبر     
 غلى العُاظت هزه جإزير لخىنُذ دنُو وجهذًش ًاقُت دساًت غلى الىهذًت العلؿاث جٍىن  ؤن ًجب رلَ ولخدهُو
 ظػش في الخؿيراث ؤو الىهذي الػشع في الخؿيراث قُه جترحم الزي اإلاعاس إن .1ألاظاظُت الٍلُت ؤلانخطادًت اإلاخؿيراث

 إبالؽ نىىاث ؤو الىهذي ألازش إهخهاُ آلُت غلُه ًؿلو ما هى والخطخم وألاظػاس والػمالت الىاجج في حؿيراث إلى الكائذة
ت لِعذ الهىىاث هزه ؤن خين قكي .2الىهذًت العُاظت  نىاة لٍل اليعبُت ألاهمُت جخخلل قهذ مخبادُ، بشٍل خطٍش

 الىهذًت للعُاظت اإلاخاخت وألادواث اإلاالُت ألاظىام في الىمى ووغؼ الهٍُلُت الخطائظ رلَ في بما غذة لػىاملجبػا 
بت العىىاث في لًٌ .3ؤلانخطاد إهكخاح ودسحت الذولي واإلاىنل  ؤخشي  نىاة غلى إهدباههم ؤلانخطادًين مً غذد سيض الهٍش

ُ  في متزاًذ جشايم غلى اإلادشوناث إًشاداث إسجكاع ظاغذ 0222 ظىت ومىز .4ؤلائخمان نىاة وهي للجذُ إزاسة ؤيثر  ألاضى
 غلى رلَ وإوػٌغ الىهذي الىغؼ غلى بالؿا جإزيرا ؤزشث قهذ الىهذًت الٌخلت مهابالث ؤهم مً ولٍىنها الجضائش بىَ لذي

   .5الىهذي اإلاجاُ في البىَ ونشاساث ظُاظت

 :الخالُت ؤلاشٍالُت ؾشح ًمًٌ العابو، اإلاذخل ؤظاط غلى  :البدث ليةإشكا

 في والخطخم ؤلانخطادي الىمى مً ًل إلى الىهذًت العُاظت ؤزش لىهل يألُت اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة قػالُت مذي ما    

 .   ؟0202 ظىت إلى  0222 ظىت مً اإلامخذة الكترة خالُ الجضائش

 :الخالُت الكشغُاث بئخخباس الذساظت جهىم اإلاؿشوخت ؤلاشٍالُت مً إهؿالنا  :البدث فسضيات

 ؤلانخطادي. الىمى إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في وعبُت قػالُت لها اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة -

 .الخطخم إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في قػالت ؾير اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة -

ُ  هاؤن   في الذساظت ؤهمُت جٌمً  :البدث أهداف ي آلالُت غلى الخػشف جداو  العُاظت ؤزش إهخهاُ خاللها مً ًخم   الت 

 اإلامخذة الكترة خالُ الجضائش في اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة وانؼ وجدلُل والخطخم، ؤلانخطادي الىمى مً ًل إلى الىهذًت

 في الخهُهي الهؿاع إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في الهىاة هاجه قػالُت جهُُم مؼ ،0202 ظىت إلى 0222 ظىت مً

هت الجضائش  . نُاظُت بؿٍش

 خالُ مً الىضكي اإلاىهج غلى ؤلاغخماد جم الذساظت هزه في اإلاؿشوخت ؤلاشٍالُت غلى لإلحابت  :البدث في اإلاحبع اإلانهج

 ؼوان جدلُل خالُ مً الخدلُلي اإلاىهج وغلى الخهُهي، الهؿاع إلى الىهذًت العُاظت ؤزش إهخهاُ نىىاث مخخلل غشع

بي اإلاىهج وغلى 0202 ظىت إلى 0222 ظىت مً اإلامخذة الكترة خالُ الجضائش في اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة  لخهُُم الخجٍش

 خالُ الجضائش في والخطخم ؤلانخطادي الىمى مً ًل إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة قػالُت

و غً ورلَ الذساظت، قترة  .اإلامٌىت ؤلانخطادي طالهُا وظائل جؿبُو ؾٍش

 ي جىاولذ هزا اإلاىغىع:الت مً بين ؤهم الذساظاث الػشبُت :اإلاوضوع في السابلة الدزاسات

. جدذ غىىان" دوس الهؿاع اإلاطشفي في ههل العُاظت الىهذًت في ظىسٍت"بذساظت  "معلم غبذ ؾاالط"نام الباخث  -

، الانشاع اإلاطشفي( في ههل العُاظت الىهذًت في ظىسٍتدوس نىاة الائخمان الػُو )ظػذ الذساظت للخػشف غلى  خُث

توبُاهاث  همىرج الاهدذاس الخؿي ولهزا الؿشع إظخػملذ الذساظت  وحشير  هخائج   .0222إلى  0991حؿؿي اإلاذة مً  ظىٍى

  .6ظىسٍتفي  الىهذي الىهل جيشُـ في الذساظت بشٍل غام إلى وحىد نىاة الانشاع اإلاطشفي

جشي و" انالباخث انام - الائخمان اإلاطشفي ودوسه بذساظت جدذ غىىان" و " خعين دًٍان دسوَش"  "ؿم غباط غبُذ الخٍى

إلى جدذًذ ظػذ الذساظت  خُث". (0201-0222في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى اليشاؽ الانخطادي في الػشام للمذة )

، (0201-0222نخطادي في الػشام في اإلاذة )ونُاط دوس الائخمان اإلاطشفي في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى اليشاؽ الا

ت حؿؿي اإلاذة مً  البعُـ الذساظت همىرج الاهدذاس الخؿي اظخػملذولهزا الؿشع  .  0201إلى  0222وبُاهاث ظىٍى

إلى معاهمت هٍُل الائخمان اإلاطشفي وخعب الهؿاغاث في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت وجكػُل وحشير  هخائج الذساظت 

 . 7شاس اليشاؽ الانخطادي في الػشام مً خالُ اظخخذامها ألدواتها )الٌمُت والىىغُت(دوسها في اظخه
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إلى  النقديةبذساظت نىاة ؤلائخمان اإلاطشفي يألُت لىهل ؤزش العُاظت  "غبذ سبه الخمشي خير الذًً"يما نام الباخث  -

ت اإلاطشفي  لالئخمانؤلانخطاد اللُبي. خُث جشيض الذساظت غلى مذي وحىد نىاة  في لُبُا وقو ششوؽ وإقتراغاث هظٍش

ؤلائخمان حػخمذ غليها العُاظت الىهذًت وحعخخذمها في الخإزير غلى اليشاؽ ؤلانخطادي في لُبُا خالُ الكترة مً غام 

لت اإلاخى0221إلى غام  0922 ًاهذ في الكترة الؿٍى  الانخطادي شملذ حؿُيراث يبيرة في اولت، والت. وخطىضُت البدث 

ي جخخبر  اللُبي، وفي ؤزش العُاظت الىهذًت مً  اهخهاُمىايبتها للىهج الخالي لٌثير مً البدىر والذساظاث الخذًثت الت 

الزاحي  الاسجباؽاإلاطشفي يبذًل لهىاة مػذُ ؤظػاس الكائذة، ورلَ بخطمُم همىرج مً ضُـ مخجه  الائخمانخالُ نىاة 

VAR.   ت اإلاطشفي حػمل مً  الائخمان، وجبين وحىد نىاة ئخمانالا ونذ ؤظهشث هخائج البدث جدهو قشوع وششوؽ هظٍش

 .8خاللها العُاظت الىهذًت لىهل ؤزشها إلى اليشاؽ ؤلانخطادي في لُبُا

دوس نىاة الهشع " غىىان جدذ بذساظت و" بىسنػت ظىىس ي " "بهبو لُلى ؤظمهان" الباخثان اا في الجضائش قهذ نامؤم -

 خُث". (0202-0992)دساظت نُاظُت  -خالت الجضائش–ي انخطادًاث الاظخذاهت اإلاطشفي في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت ف

 اظخػملذ الؿشع ولهزا ،دوس نىاة الائخمان في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت في الجضائش إلى مداولت إبشاص  الذساظت ظػذ

ؤن  الذساظت هخائج  يروحش.  0202 إلى 0992 مً اإلاذة حؿؿي زالزُت وبُاهاث VARالزاحي  الاهدذاس همىرج الذساظت

الهىاة الىهذًت ونىاة الهشع اإلاطشفي هي الهىىاث ألايثر مالئمت في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى الانخطاد الخهُهي في 

  .9الجضائش

 مً التي للؿشم  شُىغا ألايثر الخػبير هي الىهذًت العُاظت ؤزش إهخهاُ آلُت إن :النلدًة السياسة إبالغ كنوات .1
 .10وألاظػاس الىاجج غلى الىهىد يمُت في الخؿير قيها بما اإلاشيضي  للبىَ الىهذًت العُاظت في الخؿيراث ؤزشج خاللها

 السعسية:  النلدًة السياسة إبالغ كنوات  -1.1
ادة  إجباع ظُاظت ههذًت جىظعي ػش الكائذة غلى الكشع الهائل بإنجهىم نىاة ظ : كناة أسعاز الفائدة -1.1.1 ًؤدي إلى ٍص

ا ًذقؼ ؤظػاس الكائذة الخهُهُت ) ؤدي رلَ بذوسه إلى جخكُؼ الاهخكاع( في ظىم الىهذ إلى irاإلاػشوع الىهذي، مم  . ٍو
ادة ؤلاهكام ؤلاظدثماسي ) ا ًيخج غىه ٍص ادة الؿلب الٌلي والىاجج )Iجٍلكت سؤط اإلااُ، مم  عخمش الخاُ Y) 11(، ومً زم  ٍص . َو

 اوػذامد إلى مشخلت الدشؿُل الٍامل؛ بػذها ًطل الجهاص ؤلاهخاجي إلى مشخلت غلى هزا اإلاىىاُ إلى ؤن ًطل ؤلانخطا
ذ ألاظػاس ادة خُث ال جٍىن هىاى ؤي  مىاسد غاؾلت وبالخالي جٍض خىنل ؤلاهخاج غً الٍض يما ًخطح رلَ في .  12اإلاشوهت، ٍو

 :13ًالخالي الاججاهاثمػادلت 
M     ir     I   

……………….……………………….……...…………………………….……(1) 

ر هزه الهىاة غً وحهت هظش ؤهطاس اإلاذسظت الىهذًت في جدلُل ؤزش العُاظت الىهذًت حػب :كناة أسعاز السندات -2.1.1
 هما: .14سئِعخينغلى الانخطاد، ورلَ ألنهم ٌػخبرون ؤن جإزير العُاظت الىهذًت غلى الانخطاد ًيخهل غبر نىاجين 

ت هظ ابخٌش : لالسخثماز Tobinكناة  - حششح  .15 0999ظىت  مً حامػت "بُل" Tobinالكائض بجائضة هىبل  q لالظدثماسٍش
ت يُكُت جإزير العُاظت الىهذًت في  . خُث ًؤدي 16 (qمً خالُ جإزيرها في جهُُم ألاظهم )ؤو  الانخطادهزه الىظٍش

ادة وعبت ألاوسام اإلاالُت وجهلُل وعبت ألاسضذة الىهذًتMغشع الىهىد ) اهخكاع تباإلادكظت  ( إلى ٍص لذي  الاظدثماٍس
ا ًؤدي إلى  ا ًذقؼ اإلاخػاملين إلى الخخلظ مً ألاوسام اإلاالُت  اهخكاعالجمهىس مم  ؤلاهكام الخاص غلى ألاوسام اإلاالُت مم 

ا ًؤدي إلى هبىؽ ألاظػاس) ( ومىه I) الاظدثماس( وبالخالي ًىخكؼ حجم q) Tobin( قُىخكؼ مؤشش PAالضائذة ببُػها مم 
مًٌ جىغُذ رلَ في مػادلت 17 (Yاجج اإلادلي الخام )ًتراحؼ الى  :18ًالخالي الاججاهاث. ٍو

M     PA    q     I    
Y…………………………......……………………........……….…….(2) 

ي وغػها ؤلانخطادي : لالستهالن Modiglianiكناة  - ت الت   ظتهالىالا  جؤيذ ؤن 0992ظىت  Modiglianiهزه الىظٍش
باًمثل وعبت زابخ ي ًمًٌ ؤن جٍىن مهعمت إلى زالر مشاخل سئِعُت:  امخذادمً دخل ألاظش غلى  ت جهٍش مذة خُاتها، الت 

 :19ؤن جٌخب Modiglianiاإلاهترخت مً  الاظتهالىخُاة الالوشاؽ خُاة اليشاؽ، الخهاغذ. ًمًٌ لذالت 
C= a (W/p) + b 
Y…………………………..…......…………………………………………….…..(3) 
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 الذخل الجاسي. Yمػذُ ألاظػاس؛  pلثروة الخهُهُت؛ ا W / p : خُث
شمل هزا الذخل سؤط اإلااُ الخهُهي والبششي،  بىاءا الاظتهالىًخدذد معخىي       غلى معخىي الذخل الذائم للكشد. َو

ي جمثل ألاظهم ؤخذ ؤيبر مٍىهاتها. وبالخالي قئن   هدُجت ظُاظت  –( PA)ؤظػاس ألاظهم  اسجكاعإلى حاهب الثروة اإلاالُت، والت 
ذ مً نُمت الثروة ) اث Rههذًت جىظػُت ًٍض ادة معخٍى ا ًدكض غلى ٍص  (Y(، والؿلب الٌلي، والىاجج )C) الاظتهالى(، مم 

ًالخالي20 خطح رلَ مً مػادلت ؤلاججاهاث   :21. ٍو
M    PA   R    C   Y 

……………………………………………………………….…...…(4) 

( irؤظػاس الكائذة ) اهخكاع ُ جإزيراث ؤظػاس الكائذة، خُث ؤنمل هزه الهىاة مً خالحػ كناة سعس الصسف:  -3.1.1
هاسهت مؼ نُمت الػملت اإلادلُت باإلا اهخكاعظىف جخكؼ مً حجم الىدائؼ ألاحىبُت في البلذ اإلاػني، وظُؤدي رلَ إلى 

 في ظىم الطشف. ٌػبر غً رلَ في الػمالث ألاحىبُت والت
ً
(، Eنُمت الػملت اإلادلُت ) خكاعاهي ؤضبدذ هادسة وعبُا

ا ًؤدي إلى  . 22 (NXضافي الطادساث ) اسجكاعوهزا ًجػل مً العلؼ اإلادلُت سخُطت باليعبت لعلؼ الذُو ألاحىبُت. مم 
ادة الىاجج الٌلي اإلادلي ) ومً زم (. ًخطح جإزيراث العُاظت الىهذًت الخىظػُت مً خالُ نىاة ضافي الطادساث في Yٍص
 :23آلاجُت ثالاججاهامػادلت 

M    ir    E    NX 
………….............................................................................................……(5)      

 الكمية:  النلدًة السياسة إبالغ كنوات  -2.1

ذ مً إن  :كناة ؤلاكساض اإلاصسفي -1.2.1 والىدائؼ لذي البىىى  الاخخُاؾُاثحجم  إجباع ظُاظت ههذًت جىظػُت ًٍض
(Dbمم )( ادة ؤلانشاع اإلاطشفي ادة ؤلاهكام Pbا ٌعمذ بٍض يخج غً رلَ ٍص ًيما (، وسبI) الاظدثماسي (. ٍو  ؤًػا الاظتهال

ذ الىاجج اإلادلي ي غادة ما ال ًخىقش Y) وبالخالي ًٍض ٍىن ألازش ألايبر في هزه الخالت غلى اإلاششوغاث الطؿيرة الت  ت (. ٍو  ً لها ؤ
ل بخالف  الانشاع ًخطح جإزيراث العُاظت الىهذًت الخىظػُت مً خالُ نىاة  .24اإلاطشفي الائخمانمطادس ؤخشي للخمٍى

 :25في مػادلت ؤلاججاهاث آلاجُت اإلاطشفي
M    Db   Pb    I  Y 

………………………....................……………………………….…(6) 

ا. اإلاهترغين مً للػذًذ العىم  ايخماُ غذم هى ؤخذهما. مطذسان لذيها انالائخم نىاة  :كناة اإلايزاهية -2.2.1  اإلاطذس ؤم 
 ًمًٌ وغلُه. 26اإلادخملين للمهترغين الائخماهُت الهذسة غلى الىهذًت العُاظت ؤزش غلى ًشيض الائخمان لهىاة آلاخش

 .27اإلاخخلكت دًتالانخطا للىخذاث اإلاالُت اإلاشايض غلى ألازش خالُ مً جيخهل ؤن الىهذًت للعُاظت
 إنًمًٌ للعُاظت الىهذًت ؤن جؤزش في اإلايزاهُت الػمىمُت للمششوغاث يماًلي:  كناة اإلايزاهية العمومية للمنشآت: -

ؤدي هزا إلى PAؤظػاس ألاظهم ) اسجكاعظخؤدي إلى  ظُاظت ههذًت جىظػُت الهُمت العىنُت للمششوغاث  اسجكاع(، ٍو
(Rn ادة ؤلا ادة الىاجج الٌلي )I) الاظدثماسي هكام (، ومً زم  إلى ٍص ي ظُؤدي إلى ٍص

 
ادة الؿلب الٌلي، والز (، Y(. ومً زم  ٍص

ادة ؤلانشاع )Rm( والخؿش اإلاػىىي )Asالعيئ ) الاخخُاس دسحت اإلاخاؾشة ) اهخكاعبعبب  . يما P)28((، وبالخالي ٍص
 :29ًالخالي الاججاهًخطح مً مػادالث 

M   PA   Rn   As et Rm   P   I  Y 
…...……………………...……………………..…(7) 

سؾبت  قمً حهت جإزيراث العُىلت غلى اإلايزاهُت الػامت قهي حػمل مً خالُ جإزيرها غلى  كناة ميزاهية اللطاع العائلي: -
ل ؤخشي للعُاظت الى اإلاعتهلٌين لإلهكام، بذال ػىد هزا إلى آلُت جدٍى هذًت غً سؾبت اإلاهشغين إلنشاع ؤمىالهم. َو

مًٌ جىغُذ رلَ بمػادلت 30حػمل مً خالُ الخلهت بين الىهىد وؤظػاس ألاظهم  :31ًالخالي الاججاهاث. ٍو
M     PA     Vaf     Pdf    Dbcdl    Y 

……..………………………………..…………..(8) 

ػاس ألاضُى اإلاالُت ؤظ قاسجكاع(، PAمعخىي ألاظػاس اإلاخىنؼ ) اسجكاعإجباع ظُاظت ههذًت جىظػُت ظخؤدي إلى  ؤن     
(Vaf) ًاسزت مالُت ) اخخماُ اهخكاعا ًؤدي إلى مم ؤدي رلَ إلى  Pdfمىاحهت  ؤلاهكام غلى العلؼ اإلاػمشة  اسجكاع(، ٍو

ا ًؤدي إلى Dbcdlودوس العًٌ )  .32 (Yالذخل الهىمي ) اسجكاع(. مم 
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 غلى الهىاة هزه وجشيض. الخىنػاث بإزش خاضتال وهي الىهذًت العُاظت آزاس الهخهاُ حذًذة نىاة إغاقت مؤخشا وجم       
. ألاخشي  الٍلُت الانخطادًت واإلاخؿيراث الخطخم مػذالث في اإلاعخهبلُت الخؿيراث بشإن الػامت الخىنػاث دوس  ؤهمُت

 مً -الىهذًت العُاظت لخؿيراث الٍلُت الانخطادًت اإلاخؿيراث اظخجابت غً الانخطادًين الكاغلين جىنػاث قاخخالف
 .33 منها الخذ ؤو الخؿيراث هزه آزاس في اإلابالؿت إلى ًؤدي نذ -العابهت هىىاثال خالُ

 في -الانخطاد إلى نشوع بُنها ومً -الذاخلُت الهشوع اسجكاع حعبب  :واكع كناة ؤلاكساض اإلاصسفي في الجصائس .2
 هزا ٌػخبر. 34الهشع ةنىا مٍُاهيزم ؤداء خعً ؤمام غشنلت ًمثل الزي الشيئ ، 0222 مىز العُىلت معخىي  اسجكاع
ض هىغُت جضاُ ال خُث اإلاطشفي، الىظام غلى حششف يالت الىهذًت العُاظت يكاءة غػل ؤظباب مً الخلل  وحػٍض

با اإلاطشفي الجهاص لذي اإلاجمػت قاإلاىاسد. للمؤظعاث سئِس ي نلو مطذس حشٍل اإلاطشقُت الىظاؾت  الػػل حػادُ جهٍش
ػبر العىىاث ؤؾلب في  اظخؿالُ غذم غلى ٌػبر الاظخخذاماث حاهب ؤن يما العُىلت، في الٌبير ؤلاقشاؽ غلى رلَ َو

ي الهشوع وهىع حجم مخابػت إن. اإلاىاسد هزه  وجدلُل مخابػت ؤن   خُث اإلاشٍلت حجم ًىضح اإلاطشفي الىظام ًهذمها الت 
 .35لالنخطاد الخهُهي الجاهب وانؼ مػشقت مً ًمًٌ ألاخيرة هزه وغػُت

  ًمًٌ جىغُدها مً خالُ الشٍل الخالي: كحصاح خسا اللطاتات:ثوشيع اللسوض إلى ؤلا -1.2
 2018-2000 الفترة خالل اللطاتات خسا اللسوض ثوشيع(: 1) زكم الشكل

 

 
 Excel بشهامج ومعخخشحاث( 0) سنم اإلالخو مػؿُاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

 ظلذ خُث الانخطاد غلى اإلاىصغت الهشوع ؤؾلب غلى اظخدىر نذ الػام الهؿاع ؤن( 0) سنم الشٍل مً ًدبين    

 0222و0222 بين ما اإلامخذة الكترة ؾىاُ اإلاخىظـ في 90.20  جكىم ( SPU) الػام للهؿاع اإلاىحهت الهشوع وعبت

( 12.20) 0221 ىتظ مً وابخذاء. 0200 ظىت 22.12  إلى وضلذ اهخكاغا اليعبت هزه غشقذ 0222 ظىت بػذ لًٌ
 خُث. الػام للهؿاع اإلاىحهت الهشوع خطت لخخجاوص  ؤيثر( SPR) الخاص للهؿاع اإلاىحهت الهشوع خطت اسجكػذ

 بــــ 0201و 0202 وظىتي. 0202 ظىت 29 إلى لخىخكؼ. 36 0200 ظىت 10.20 إلى 0229 ظىت11.22 إلى وضلذ

22.9929.20و  الترجِب غلى . 
ل وحهذ الكترة هزه في الهشوع ؤؾلبُت ؤن إلى هخكاعالا  هزا إسحاع ًمًٌ      الػمىمُت) الٌبيرة اإلاؤظعاث لخمٍى

 ؤظػاس اهخكاع هدُجت وناث الخش نؿاع ودائؼ جهلظ بكػل البىىى ؾشف مً اإلاجمػت اإلاىاسد جشاحؼ ظل في( واإلاخخلؿت

 .21.09و 22.02 بـــ 0202و 0202 ظىتي مجذدا جىخكؼ زم ،12.22 إلى 0209 ظىت لالسجكاع لخػىد. 37البتروُ
  :الخالي الشٍل خالُ مً جىغُدها ًمًٌ :آلاحال خسا الاكحصاح إلى اللسوض ثوشيع  -2.2

 2018-2000 الفترة خالل آلاحال خسا اللسوض ثوشيع(: 2) زكم الشكل
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 Excel بشهامج ومعخخشحاث (0) سنم اإلالخو مػؿُاث غلى باإلغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

 اإلاخىظؿت الهشوع بدطت مهاسهت نلُال( CCT) ألاحل الهطيرة الهشوع وعبت اهخكػذ 0222 ظىت مً ابخذاء       

لت  اإلامخذة الكترة خالُ الاسجكاع غاودث هالٌن ،22.22 بيعبت( 0) سنم الشٍل مً ًخطح يما( CMLT) ألاحل والؿٍى

لت اإلاخىظؿت الهشوع بدطت مهاسهت ؤخشي  مشةنلُال  اهخكػذ زم 12.92 بمخىظـ 0221و 0222 مابين  ألاحل والؿٍى

  .22.29 إلى لخطل 0202 ظىت ؾاًت إلى اهخكاغها لِعخمش .20.92 بيعبت 38 0202 ظىت ؾاًت إلى

لت مخىظؿت الهشوع مثلذ ،0222 نهاًت في        29.12 مهابل الهشوع نائم إحمالي مً 12.22 ألاحل وؾٍى
خػلو. ألاحل نطيرة للهشوع  الهشوع في الهام الخؿىس  إلى ؤظاظا ظببه ٌػىد ،0229 في بذؤ حذًذ باججاه هىا ألامش ٍو

لت ل ألاحل ؾٍى   ولًٌ واإلاُاه الؿانت نؿاع في الاظدثماساث لخمٍى
ً
 ؾشف مً ألاخشي  اإلاػمشة والعلؼ العًٌ ششاء ؤًػا

 .39ألاظش
لت اإلاخىظؿت لهشوعقا الىغػُت، في الٌبير الخلل ًظهش هىا مً       نشوع هي الؿالب في حػخبر يالت ألاحل وؾٍى

ادة ؤن يما الهشوع إحمالي مً 19.29 وعبت 0202-0222 الكترة في جخجاوص  لم ؤلاهخاحُت الاظدثماساث  الهشوع هزه ٍص
ل) لألظش الاظتهاليُت الهشوع في وؤًػا الشهُىت الهشوع ًمثل  لجاهب ٍلجمى  هىاى ؤن   بمػنى( الذائمت العلؼ جمٍى

 إلى العىىاث بػؼ في وضلذ ألاحل نطيرة الهشوع قئن   ؤخشي  حهت مً. الػشع حاهب ولِغ الانخطاد في الؿلب

19.21 لخىصَؼ نىىاث ابخٍاس غً الىهذًت العُاظت في غػل غً ٌػبر ما وهزا الهشوع إحمالي مً 0222 ظىت 
هت الانخطاد نؿاغاث ًل غلى اإلاخاخت اإلاىاسد  .40مىخجت وبؿٍش

 
II -  : الطسيلة وألاحوات  

بهذف نُاط قػالُت نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي في ههل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى  :ثوصيف اإلاحغيرات مدل الدزاسة .1
ت ألسبؼ مخؿيراث جم الخطُى غلى  الاغخماد( جم 0202-0222الهؿاع الخهُهي في الجضائش خالُ الكترة ) غلى بُاهاث ظىٍى

 (:0اإلالخو سنم ) ضائش والذًىان الىؾني لإلخطائُاث ووصاسة اإلاالُتبُاهاتها مً نبل بىَ الج
ـــ )  محغيرات النموذج ألاساس ي: - شمض لها بــ ن دج( يمؤشش غلى العُاظت ( ووخذة نُاظها )ملُى M2الٌخلت الىهذًت ٍو

شمض له بـــــ ) الىهذًت ت ٍو دج( يمؤشش غلى الىمى  ( ووخذة نُاظه )ملُىن PIBالىاجج الذاخلي الخام باألظػاس الجاٍس

شمض له بـــ ) الاظتهالىؤلانخطادي؛ مؤشش ؤظػاس   ( يمؤشش غلى الخطخم.ووخذة نُاظه )  (CPIٍو
شمض لها بـــ ) لالنخطادالهشوع اإلاهذمت   :الاهحلالمحغيرة كناة  - ( ووخذة نُاظها )ملُىن دج( يمؤشش غلى نىاة CEٍو

 ؤلانشاع اإلاطشفي.
( اإلاىضخت في اإلالخو سنم ADFحزس الىخذة ) اخخباسحشير هخائج  : ية اإلاحغيرات مدل الدزاسةإسحلساز  اخحباز هحائج  .2
ًاهذ نُمت )LM2( ؤن حمُؼ اإلاخؿيراث معخهشة غىذ الكشم ألاُو ما غذا الٌخلت الىهذًت )2) ( اإلادعىبت لجمُؼ t(، إر 

في الكشوناث مً الذسحت ألاولى غىذ معخىي ( اإلاجذولت في العلعلت ألاضلُت وؤضؿش منها tاإلاخؿيراث ؤيبر مً نُمت )

ت )  (، ؤي ؤنها مخٍاملت مً الشجبت واخذ صخُذ.1مػىٍى

ت )LM2في خين جدههذ ضكت العٍىن غىذ اإلاعخىي ألاضلي لعلعت الٌخلت الىهذًت )       (، 1( غىذ معخىي مػىٍى

ًاهذ نُمت ) تt( اإلادعىبت ؤضؿش مً نُمت )tإر   (، مما ٌػني نبُى الكشغُت البذًلت1) ( اإلاجذولت غىذ معخىي مػىٍى
 (H1  B.الهائلت بػذم وحىد حزس الىخذة ؤي ؤنها مخٍاملت مً الشجبت ضكش ) 
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ت اإلاخؿيراث مدل الذساظت قئن ًل العالظل معخهشة إما غىذ اإلاعخىي ؤو غىذ  اخخباس بىاءا غلى هخائج        إظخهشاٍس
. وهى ما ًدُى دون  ( في هاجه الذساظت. وهزا ٌعخذعي VECMشػاع جصخُذ الخؿإ )همىرج  اظخػماُالكشم ألاُو

ي ال ٌشترؽ وحىد جٍامل مشترى بين العالظل.VARالزاحي ) الاهدذاس همىرج شػاع  اظخخذام
 
وغلُه ظِخم  ( الز

دساظت قػالُت نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي لىهل ؤزش العُاظت الىهذًت إلى الهؿاع الخهُهي يظاهشة نطيرة اإلاذي ولعىا 
لت ألاحل لعلىى بطذ   .41الانخطادد البدث غً غالنت جىاصن ؾٍى

الزاحي بمخؿيراث داخلُت الىمىرج ألاظاس ي  الاهدذاس في دساظدىا هزه ًمثل همىرج شػاع   :ثوصيف هموذج الدزاسة .3 
 :42اإلاىظؼ بئغاقت مخؿيرة نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي يمخؿيرة داخلُت، يما ًلي

.(9)...............................................................................................

 

شػاع  الزاحي؛    الاهدذاس مطكىقت مػامالث   شػاع الثىابذ؛   cشػاع اإلاخؿيراث الذاخلُت؛    ytخُث:  

 قي راث ظيروسة الصخب ألابُؼ.شػاع البىا اإلاخؿيراث الذاخلُت اإلابؿئت؛ 

ًالخالي:    ًٍىن الىمىرج الػام 
y = (LM2, LCE, LCPI, LPIB)……... 
…………………………………………………...………...(10) 

( قهي اإلاخؿيراث التي LM2, LCPI, LPIBجمثل مخؿيرة نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي. ؤما اإلاخؿيراث اإلاخبهُت  )  LCEخُث:  
 .ًدخىي غليها الىمىرج ألاظاس ي

الزاحي بمخؿيرة خاسحُت قُدخىي غلى الىمىرج ألاظاس ي مػاقا إلُه مخؿيرة نىاة ؤلانشاع  الاهدذاس ؤما همىرج شػاع   
 :43اإلاطشفي يمخؿيرة خاسحُت. يماًلي

(11)................................................................................

 
 خؿيراث الخاسحُت وفي هاجه الذساظت جمثل مخؿيرة نىاة ؤلانشاع اإلاطشفي.شػاع اإلا  xtخُث:  

 حجم غلى الخػشف خالُ مً اإلاطشفي الانشاع نىاة قػالُت لخهُُم :ياإلاصسف الاكساض كناة فعالية منهجية ثلييم .4
 ؤظػاس ومؤشش الخام خليالذا الىاجج مً ًل غلى الىهذي باإلاجمؼ اإلامثلت الىهذًت العُاظت في الخؿيراث جإزير وؾبُػت

الزي ٌشمل غلى هزه ألاظاس ي ظِخم جهذًش الىمىرج  ،اإلاطشفي الانشاع نىاة حػؿُل ؤو جكػُل ظل في ؤلاظتهالى
 نبل( LCPI) الاظتهالى ؤظػاس مؤشش بترجِب ألاخشي  الىمارج وبهُت ألاظاس ي الىمىرج جهذًش ظِخم) اإلاخؿيراث الذاخلُت

في اإلاشخلت ألاولى. وفي اإلاشخلت  44 (الىاجج جإزش نبل جخإزش غادة ألاظػاس ؤن   إلى ساحؼ وهزا ،(LPIB) الخام الذاخلي الىاجج
 يمخؿيرة اإلاطشفي الانشاع نىاة لها مػاقا ألاظاس ي الىمىرج مخؿيراث غلى ٌشمل الزي الىمىرج جهذًش ًخمالثاهُت 
 مخؿيراث غلى ٌشمل الزي الىمىرج جهذًش ًخم لثت الثا اإلاشخلت في ؤما.  اإلاطشفي الانشاع نىاة جكػُل خالت في ؤي داخلُت

 . اإلاطشفي الانشاع نىاة حػؿُل خالت في ؤي خاسحُت يمخؿيرة اإلاطشفي الانشاع نىاة لها مػاقا ألاظاس ي الىمىرج
 (Log-Lik، LR، FPE ،HQ ) باإلغاقت إلى مػاًير ؤخشي  Akaike (AIC)و Schwarz (SC)غلى مػُاسي  وباالغخماد     

 باليعبت  للىمارج الثالر: الىمىرج (P = 1)وهي هكعها   جم جدذًذ دسحت الخإخير  Pلػذة نُم لذسحت الخإخير  . وهزا
]اإلالخو سنم  خاسحُت يمخؿيرة اإلاطشفي الانشاع نىاة همىرجو  داخلُت يمخؿيرة اإلاطشفي الانشاع نىاة همىرجو  ألاظاس ي

تح همارج ي([. وه2)  خاسحُت يمخؿيرة اإلاطشفي الانشاع نىاة همىرج غذا ما ،([. 1) سنم اإلالخو] عخىفي ششؽ ؤلاظخهشاٍس
ت ششؽ ٌعخىفي ال قهى   ([. 1) سنم اإلالخو] ؤلاظخهشاٍس

 
III-  ومناكشتها : النحائج - 

  :النحائج الحطبيلية للنموذج ألاساس ي .1
اظت الىهذًت غلى ألاهذاف للخػشف غلى  ؾبُػت جإزير الخؿيراث في العُ: حوال ؤلاسحجابة في النموذج ألاساس ي -1.1

 الاظتهالىللىاجج الذاخلي الخام ومؤشش ؤظػاس  الاظخجابتالنهائُت الذاخلُت في إؾاس الىمىرج ألاظاس ي. ًخم جدلُل دواُ 
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إلاخخلل  الاظخجابتمػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي. ونذ بُيذ الىخائج الخاضت بذواُ  اهدشافلطذمت بمهذاس 
هت جشجِب اإلاخؿيراث ]اإلالخو سنم ) الاظخجابتير جشجِب اإلاخؿيراث، ؤن دالت الىمارج اإلاهذسة بػذ حؿُ  ([. 2ؾير خعاظت لؿٍش

للىاجج الذاخلي الخام لطذمت  الاظخجابتحػؿى دالت   :زح فعل الناثج الداخلي الخام لصدمة العسض النلدي -1.1.1
ي حششح LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافبمهذاس  سد الكػل الذًىامٍُي إلاعخىي الىاجج الذاخلي  (، والت 

ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي )LPIB) الخام  (.LM2( خالُ ظذ ظىىاث الت 
 

 يما في الشٍل الخالي:
 الناثج الداخلي الخام للصدمة النلدًة في النموذج ألاساس ي اسحجابة :(3الشكل زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :صدزاإلا

 الخالُت العذ العىىاث خالُ غٌس ي( ؤن الىاجج الذاخلي الخام له سد قػل 2ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )       
ًخىاقو ال ما وهزا  له. نُمت ؤدوى إلى وضل ؤًً العادظت العىت ؾاًت إلى معخمشا اهخكاغا غشف خُث الىهذًت للطذمت

ادة يمُت الىهىد جؤدي إلى  ت الىهذًت خُث ؤن ٍص لٍل قترة  الاظخجابتالىاجج. وغىذ مالخظت مػاغل  اسجكاعمؼ الىظٍش
ت هزه 9مً الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم ) خالُ العىىاث الثالر ألاولى، وؾير  إخطائُا الاظخجابت([ ًبين مػىٍى

ت خالُ العىىاث الثالر ألاخيرة )و  t   Student’t الخخباس ؤلاخطائُت الهُمت بدعاب رلَمػىٍى
 مً خالُ نعمت 

  t الخخباس اإلاجذولت ؤو الخشحت الهُمت مؼ ومهاسهتها الكترة، لزاث اإلاػُاسي  الاهدشاف غلى قترة لٍل الاظخجابت مػاغل

ت الاظخجابت وجٍىن  . 5 الثهت مجاُ غىذ والتي  اإلاجذولت تالهُم مً ؤيبر اإلادعىبت الهُمت ًىن  خالت في مػىٍى

 (.5 الثهت مجاُ غىذ( ttab = 2.093)حعاوي 
 الاظتهالىإلاؤشش ؤظػاس  الاظخجابتحػؿى دالت   :لصدمة العسض النلدي الاستهالنزح فعل مؤشس أسعاز   -2.1.1

ي حششح  سد الكػل الذًىامٍُي إلاعخىي مؤشش LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافلطذمت بمهذاس   ( والت 
ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي LCPI) الاظتهالىؤظػاس  ( خالُ ظذ ظىىاث الت 

(LM2:يما في الشٍل الخالي .) 
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 للصدمة النلدًة في النموذج ألاساس ي الاستهالنمؤشس أسعاز  اسحجابة :(4الشكل زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

له سد قػل ؾشدي خالُ العىىاث العذ الخالُت  الاظتهالى( ؤن مؤشش ؤظػاس 2ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )     
معخمشا إلى ؾاًت العىت العادظت ؤًً وضل إلى ؤنص ى نُمت له. وهزا ًخىاقو مؼ  اسجكاغاللطذمت الىهذًت خُث غشف 

ادة يم ت الىهذًت خُث ؤن ٍص لٍل قترة مً  الاظخجابتألاظػاس. وغىذ مالخظت مػاغل  اسجكاعُت الىهىد جؤدي إلى الىظٍش
ت هزه غذم ([ ًبين 9الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم )  .إخطائُا الاظخجابتمػىٍى

يهذف ججضئت ؤو جكٌَُ جباًً خؿإ الخيبؤ إلى خعاب مذي معاهمت ًل :  ثجصئة الحباًن للنموذج ألاساس ي -2.1
للخػشف غلى وغلُه  ؤي للخػشف غلى حجم جإزير ًل مخؿير في الىمىرج في اإلاخؿيراث ألاخشي. .45زا الخباًًفي هججذًذة 

حجم جإزير ًل مخؿير في الىمىرج ألاظاس ي غلى ألاهذاف النهائُت الذاخلُت. ًخم  خعاب وججضئت جشيُب جبُان خؿإ الخيبؤ 
 . الاظتهالىللىاجج الذاخلي الخام ومؤشش ؤظػاس 

للخػشف غلى حجم جإزير ًل مخؿير في الىمىرج ألاظاس ي  :ثجصئة ثسهيا ثباًن خطؤ الحنبؤ للناثج الداخلي الخام -1.2.1
غلى الىاجج الذاخلي الخام. ورلَ بهذف إغؿاء هظشة غلى الخهلباث الخاضلت في الىاجج الذاخلي الخام والىاججت غً 

يما هى مىضح . خؿإ الخيبؤ للىاجج الذاخلي الخامجبُان  ضذماث مخؿيراث الىمىرج ألاظاس ي. ًخم خعاب وججضئت جشيُب
 في الجذُو الخالي:

 ثجصئة ثباًن الناثج الداخلي الخام في النموذج ألاساس ي :(1الجدول زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

مً جهلباث  69.06ٌعهم في رسوجه بدىالي  (LM2ىهذي )اإلاجمؼ ال ( ؤن ضذماث0ًالخظ مً خالُ الجذُو سنم )      
( في جهلباث الىاجج الذاخلي LM2الىمى اإلاتزاًذ إلاعاهمت اإلاجمؼ الىهذي ) (. يما ًالخظLPIBالىاجج الذاخلي الخام )

دظت. وهزا ما ًالخظ في العىت العا 69.06في العىت ألاولى إلى  48.99مً  اهخهلذالخام مً ظىت إلى ؤخشي. خُث 

مً جهلباث الىاجج.  1.77( الزي ٌعهم في رسوجه بدىالي LCPI) الاظتهالىؤًػا قُما ًخظ ضذماث مؤشش ؤظػاس 

في العىت   1.77في العىت ألاولى إلى  0.39مً  اهخهلذويزا الىمى اإلاتزاًذ  إلاعاهمخه في جهلباث الىاجج. خُث 
 هي ؤيبر بٌثير  LM2في جهلباث الىاجج. خُث معاهمت  LCPIو LM2مت العادظت. ؾير ؤن هىاى جكاوث بين معاه

في جهلباث الىاجج. ؤما قُما ًخظ معاهمت الىاجج الذاخلي الخام في جباًىه غشقذ جىانظ  LCPIمهاسهت بمعاهمت  

 في العىت العادظت.  29.17في العىت ألاولى إلى  50.62مً  اهخكػذمعخمش خُث 
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 ؤظػاس بمؤششمهاسهت مً اإلاجمؼ الىهذي  الذاخلي الخام مكعشة بيعبت ؤيبر ن جهلباث الىاججوحشير هزه الىخائج ؤ   
 .الاظتهالى

للخػشف غلى حجم جإزير ًل مخؿير في الىمىرج   :الاستهالنثجصئة ثسهيا ثباًن خطؤ الحنبؤ إلاؤشس أسعاز   -2.2.1
 الاظتهالىلخهلباث الخاضلت في مؤشش ؤظػاس . ورلَ بهذف إغؿاء هظشة غلى االاظتهالىألاظاس ي غلى مؤشش ؤظػاس 

. الاظتهالىوالىاججت غً ضذماث مخؿيراث الىمىرج ألاظاس ي. ًخم خعاب وججضئت جشيُب جبُان خؿإ الخيبؤ إلاؤشش ؤظػاس 
 يما هى مىضح في الجذُو الخالي:

 في النموذج ألاساس ي الاستهالنثجصئة ثباًن مؤشس أسعاز  :(2الجدول زكم )

 
 Eviews10على مستخرجات برنامج  باالعتمادإعداد الباحث من  المصدر:

مً جهلباث  4.13(  ٌعهم في رسوجه بدىالي LM2اإلاجمؼ الىهذي ) ( ؤن ضذماث0ًالخظ مً خالُ الجذُو سنم )     
 ؤظػاس( في جهلباث مؤشش LM2(. يما ًالخظ  الىمى اإلاتزاًذ إلاعاهمت اإلاجمؼ الىهذي )LCPI) الاظتهالى ؤظػاسمؤشش 

في العىت العادظت. في خين غشقذ  4.13في العىت ألاولى إلى  2.52مً  اهخهلذمً ظىت إلى ؤخشي. خُث  الاظتهالى
 ( جزبزباث وبيعب غػُكت حذاLCPI) الاظتهالى ؤظػاس( في جهلباث مؤشش LPIBمعاهمت الىاجج الذاخلي الخام )

ًاهذ مىػذمت في LM2مهاسهت بمعاهمت اإلاجمؼ الىهذي )   في العىت الثاهُت 0.30العىت ألاولى لترجكؼ إلى (. خُث 

غلى الترجِب. لترجكؼ  0.24و 0.27بدىالي  والخامعت الشابػتخالُ العيخين  اهخكػذزم  في العىت الثالثت 2.20و

 .0.29لعادظت بدىالي العىت امجذدا خالُ 
بيعب خالُ العىىاث الثالر ألاولى و معخمش  اسجكاعفي جباًىه غشقذ  الاظتهالىؤما قُما ًخظ معاهمت مؤشش ؤظػاس    

لخػشف قُما بػذ اهخكاع معخمش خالُ العىىاث الثالر حذا مهاسهت بمعاهمت الىاجج الذاخلي الخام في جباًىه.  يبيرة

 في العىت العادظت. 95.58إلى  الثالثتفي العىت  98.24مً  اهخكػذخُث ألاخيرة. 
مكعشة بيعبت ؤيبر مً اإلاجمؼ الىهذي مهاسهت بالىاجج الذاخلي  الاظتهالىش ؤظػاس وحشير هزه الىخائج ؤن جهلباث مؤش    

ادة يمُت الىهىد جؤدي إلى  ت الىهذًت خُث ؤن ٍص  ألاظػاس. اسجكاعالخام. وهزا ما ًخىاقو مؼ الىظٍش
 :همحغيرة حاخلية الاكساض اإلاصسفيالنحائج الحطبيلية لنموذج كناة  .2

للخػشف غلى ؾبُػت جإزير الخؿيراث في  :همحغيرة حاخلية الاكساض اإلاصسفيوذج كناة في هم الاسحجابةحوال  .1.2
يمخؿيرة داخلُت. ًخم جدلُل  الانشاع اإلاطشفيالعُاظت الىهذًت غلى ألاهذاف النهائُت الذاخلُت في إؾاس همىرج نىاة 

مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ  دشافاهلطذمت بمهذاس  الاظتهالىللىاجج الذاخلي الخام ومؤشش ؤظػاس  الاظخجابتدواُ 
 الىهذي. 

الىاجج الذاخلي الخام لطذمت  الاظخجابتحػؿى دالت  :زح فعل الناثج الداخلي الخام لصدمة العسض النلدي -1.1.2
ؤي في ظل وحىد نىاة  الانشاع اإلاطشفي( في ظل جكػُل نىاة LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافبمهذاس 

( خالُ ظذ LPIB) يمخؿيرة داخلُت، والتي حششح سد الكػل الذًىامٍُي إلاعخىي الىاجج الذاخلي الخام الانشاع اإلاطشفي
( في ظل وحىد هزه الهىاة. يما LM2ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي )ظىىاث الت

 في الشٍل الخالي:
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 همحغيرة حاخلية الاكساض اإلاصسفيالخام للصدمة النلدًة في هموذج كناة الناثج الداخلي  اسحجابة :(5الشكل زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

الخالُت للطذمت  العىت الثاهُت( ؤن الىاجج الذاخلي الخام له سد قػل ؾشدي خالُ 1ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )      
نُمت له.  ؤدوىإلى ؾاًت العىت العادظت ؤًً وضل إلى )سد قػل غٌس ي( معخمشا  اهخكاغا ا بػذ. لُػشف قُمالىهذًت

ت هزه 9لٍل قترة مً الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم ) الاظخجابتوغىذ مالخظت مػاغل   الاظخجابت([ ًبين مػىٍى
ت.خالُ العىت ألاولى والثاهُت قهـ. ؤما خالُ العىىاث ألاسبؼ الخالُت  إخطائُا  قاالظخجابت هي ؾير مػىٍى

الىاجج الذاخلي الخام للطذمت الىهذًت في  اظخجابت( ًخطح ؤن 1( و)2وغىذ إحشاء اإلاهاسهت بين الشٍلُين سنم )      
لىكغ الطذمت في الىمىرج ألاظاس ي. يما  مؼ اظخجابخههىغا ما  جدشابهيمخؿيرة داخلُت  الانشاع اإلاطشفيهمىرج نىاة 

ت هزه غذم قتراث اإلاشاهذة لٌال الىمىرحُين ًبين  ألؾلب الاظخجابتؤن مػاغل  وهزا  .إخطائُا الاظخجابتمػىٍى
 في ههل آزاس العُاظت الىهذًت إلى الىاجج الذاخلي الخام. الانشاعقػالُت نىاة غذم مؤشش غلى 

لطذمت  ظتهالىالا مؤشش ؤظػاس  اظخجابتحػؿى دالت  :لصدمة العسض النلدي الاستهالنزح فعل مؤشس أسعاز  -2.1.2
ؤي في ظل وحىد نىاة  الانشاع اإلاطشفي( في ظل جكػُل نىاة LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافبمهذاس 

ي حششح  سد الكػل الذًىامٍُي إلاؤشش ؤظػاس  الانشاع اإلاطشفي ( خالُ ظذ LCPI) الاظتهالىيمخؿيرة داخلُت، والت 
ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في  ( في ظل وحىد هزه الهىاة. يما LM2العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي )ظىىاث الت 

 في الشٍل الخالي:
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همحغيرة  الاكساض اإلاصسفيللصدمة النلدًة في هموذج كناة  الاستهالنمؤشس أسعاز  اسحجابة :(6الشكل زكم )
 حاخلية

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

له سد قػل ؾشدي خالُ العىىاث العذ الخالُت  الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  ( ؤن9ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )     
معخمشا إلى ؾاًت العىت العادظت ؤًً وضل إلى ؤنص ى نُمت له. وغىذ مالخظت  اسجكاغاللطذمت الىهذًت خُث غشف 

ت هزه غذم ([ ًبين 9)لٍل قترة مً الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم  الاظخجابتمػاغل   إخطائُا.  الاظخجابتمػىٍى
للطذمت الىهذًت  الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  اظخجابت( ًخطح ؤن 9( وسنم )2وغىذ إحشاء اإلاهاسهت بين الشٍلُين سنم )     

لىكغ الطذمت في الىمىرج ألاظاس ي. يما ؤن  الظخجابخهيمخؿيرة داخلُت هي مشابهت  الانشاع اإلاطشفيفي همىرج نىاة 
ت هزه غذم اإلاشاهذة لٌال الىمىرحُين ًبين  لَ قترة مً قتراث الاظخجابتمػاغل  وهزا . إخطائُا الاظخجابتمػىٍى

 .الاظتهالىفي ههل آزاس العُاظت الىهذًت إلى مؤشش ؤظػاس  لالنخطادمؤشش غلى غذم قػالُت نىاة الهشوع 
الانشاع حجم جإزير ًل مخؿير في همىرج نىاة  للخػشف غلى  الاكساض اإلاصسفي:ثجصئة الحباًن لنموذج كناة  -2.2

يمخؿيرة داخلُت غلى ألاهذاف النهائُت الذاخلُت. ًخم خعاب وججضئت جشيُب جبُان خؿإ الخيبؤ للىاجج الذاخلي  اإلاطشفي
 .الاظتهالىالخام ومؤشش ؤظػاس 

الخهلباث الخاضلت في الىاجج  بهذف إغؿاء هظشة غلى :ثجصئة ثسهيا ثباًن خطؤ الحنبؤ للناثج الداخلي الخام -1.2.2
خعاب وججضئت جشيُب  جميمخؿيرة داخلُت الانشاع اإلاطشفي الذاخلي الخام والىاججت غً ضذماث مخؿيراث همىرج نىاة 

 . خؿإ الخيبؤ للىاجج الذاخلي الخامجبُان 
 
 

 يما هى مىضح في الجذُو الخالي:
 الاكساض اإلاصسفيموذج كناة ثجصئة ثباًن الناثج الداخلي الخام في ه :(3الجدول زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز
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مً جهلباث  6.62(  ٌعهم في رسوجه بدىالي LM2( ؤن ضذماث اإلاجمؼ الىهذي )2ًالخظ مً خالُ الجذُو سنم )      
( في جهلباث الىاجج الذاخلي LM2اإلاجمؼ الىهذي )(. يما ًالخظ  الىمى اإلاتزاًذ إلاعاهمت LPIBالىاجج الذاخلي الخام )

 ألاولىفي العىت  1.44مً  اهخهلذ. خُث 0.02ما غذا العىت الثالثت ؤًً اهخكؼ إلى  الخام مً ظىت إلى ؤخشي 

في العىت الثالثت. لخػىد لالسجكاع وبشٍل معخمش إلى ؾاًت العىت   0.02في العىت الثاهُت لخىخكؼ إلى   0.22إلى

الخظ الػٌغ .6.62 ت بــــــالعادظ با قُما ًخظ ضذماث الهشوع ٍو  إر غشقذ معاهمتها في (LCE) لالنخطاد جهٍش
 الىاجج جهلباث في LCE معاهمت اهخكػذ الخام همى مخىانظ مً ظىت إلى ؤخشي. خُث الذاخلي الىاجج جهلباث

 . العادظت العىت في 0.22 إلى ألاولى العىت في 9.02 مً الخام الذاخلي
الخام اسجكاع  الذاخلي الىاجج جهلباث غشقذ معاهمخه في (LCPI) الاظتهالىقُما ًخظ ضذماث مؤشش ؤظػاس  ؤما     

في العىت الثالثت. لخىخكؼ   91.29في العىت ألاولى إلى  90.29مً  اهخهلذمعخمش خالُ زالر العىىاث ألاولى خُث 

في العىت العادظت. لًٌ  92.20في العىت الشابػت إلى  91.20وبشٍل معخمش خالُ العىىاث الثالر ألاخيرة مً 
ًاهذ بيعب يبيرة حذا مهاسهت بمعاهمت يال مً   الذاخلي الىاجج في جهلباث (LCPI)معاهمت   . LCEو  LM2الخام 

ا قُما ًخظ معاهمت الىاجج الذاخلي الخام في جباًىه غشقذ        ىت في الع 0.63إلى  اسجكػذمعخمش خُث  اسجكاعؤم 
ًاهذ مىػذمت في العىت ألاولى.  العادظت  بػذما 

باإلاجمؼ مهاسهت   مؤشش ؤظػاس الاظتهالىوحشير هزه الىخائج ؤن جهلباث الىاجج الذاخلي الخام مكعشة بيعبت ؤيبر مً   
 والهشوع لالنخطاد. الىهذي

لى الخهلباث الخاضلت في مؤشش بهذف إغؿاء هظشة غ :الاستهالنثجصئة ثسهيا ثباًن خطؤ الحنبؤ إلاؤشس أسعاز  -2.2.2
خعاب وججضئت  جم يمخؿيرة داخلُت الانشاع اإلاطشفيوالىاججت غً ضذماث مخؿيراث همىرج نىاة  الاظتهالىؤظػاس 

 يما هى مىضح في الجذُو الخالي:. الاظتهالىجشيُب جبُان خؿإ الخيبؤ إلاؤشش ؤظػاس 
 الاكساض اإلاصسفيموذج كناة في ه الاستهالنثجصئة ثباًن مؤشس أسعاز : (4الجدول زكم )

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد الباخث إغذاد مً :اإلاصدز

مً جهلباث  68.31(  ٌعهم في رسوجه بدىالي LM2اإلاجمؼ الىهذي ) ( ؤن ضذماث2ًالخظ مً خالُ الجذُو سنم )    
 ؤظػاس( في جهلباث مؤشش LM2إلاجمؼ الىهذي )(. يما ًالخظ  الىمى اإلاتزاًذ إلاعاهمت اLCPI) الاظتهالىاس ػمؤشش ؤظ

الخظفي العىت العادظت.  68.31في العىت ألاولى إلى  47.66مً  اهخهلذمً ظىت إلى ؤخشي. خُث  الاظتهالى  ٍو
 همى الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  جهلباث في معاهمتها غشقذ إر (LPIB) الىاجج الذاخلي الخام ضذماث ًخظ قُما الػٌغ

 في 22.22 مً الاظتهالى ؤظػاس مؤشش جهلباث في LPIB معاهمت اهخكػذ خُث. ؤخشي  لىإ ظىت مً مخىانظ

 بيعب ًاهذ الاظتهالى ؤظػاس مؤشش جهلباث في( LPIB) معاهمت لًٌ. العادظت العىت في 09.10 إلى ألاولى العىت
 .LM2 بمعاهمت مهاسهت حذا غئُلت

اس ػمً جهلباث مؤشش ؤظ 02.12ٌعهم في رسوجه بدىالي   (LCE) لالنخطاديما ًالخظ ؤًػا ؤن ضذماث  الهشوع    
اس ػ( في جهلباث مؤشش ؤظLCE) لالنخطاداإلاعخمش إلاعاهمت الهشوع  الاسجكاع(. يما ًالخظ  LCPI) الاظتهالى

. لخػشف الشابػتفي العىت  02.12في العىت ألاولى إلى  02.22مً  اسجكػذخُث خالُ ألاسبؼ ظىىاث ألاولى. الاظتهالى

 في( LCE) معاهمت لًٌ ( غلى الخىالي.02.11و) (02.12) العىت الخامعت والعادظت بــــــغئُل خالُ  هخكاغاا
 .LPIB و LM2  مً يال بمعاهمت مهاسهت حذا غئُلت بيعب ًاهذ الاظتهالى ؤظػاس جهلباث مؤشش

العىىاث الخالُت للطذمت  العذفي جباًىه غشقذ جىانظ معخمش خالُ  الاظتهالىوقُما ًخظ معاهمت مؤشش ؤظػاس    

 . العادظتفي العىت  2.90في العىت ألاولى إلى  0.92مً  اهخكػذخُث 
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مكعشة بيعبت ؤيبر مً  اإلاجمؼ الىهذي  مهاسهت بالهشوع  الاظتهالىوحشير هزه الىخائج ؤن  جهلباث مؤشش ؤظػاس     
 والىاجج الذاخلي الخام. لالنخطاد

 :همحغيرة خازحية لالكحصاحج كناة اللسوض النحائج الحطبيلية لنموذ .3
الىاجج الذاخلي الخام لطذمت  الاظخجابتحػؿى دالت  :زح فعل الناثج الداخلي الخام لصدمة العسض النلدي -1.3

ؤي في ظل وحىد نىاة  الانشاع اإلاطشفي( في ظل حػؿُل نىاة LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافبمهذاس 
ي حششح  سد الكػل الذًىامٍُي إلاعخىي الىاجج الذاخلي الخام الانشاع اإلاطشفي ( خالُ LPIB) يمخؿيرة خاسحُت، والت 
( في ظل وحىد هزه LM2ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي )ظذ ظىىاث الت

 الهىاة. يما في الشٍل الخالي:
همحغيرة  الاكساض اإلاصسفيي الخام للصدمة النلدًة في هموذج كناة الناثج الداخل اسحجابة :(7الشكل زكم )

 خازحية
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الخالُت للطذمت  العذ( ؤن الىاجج الذاخلي الخام له سد قػل ؾشدي خالُ العىىاث 2ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )   
وغىذ مالخظت مػاغل . ؤًً وضل إلى ؤنص ى نُمت له العادظتمعخمشا إلى ؾاًت العىت  اغااسجكالىهذًت خُث غشف 

ت هزه 9لٍل قترة مً الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم ) الاظخجابت خالُ العىت ألاولى  إخطائُا الاظخجابت([ ًبين مػىٍى
ت  اخطائُا. والثاهُت قهـ. ؤما خالُ العىىاث ألاسبؼ ألاخيرة قاالظخجابت هي ؾير مػىٍى

الىاجج الذاخلي الخام للطذمت الىهذًت في ظل  اظخجابت( ًخطح ؤن 2( و)1وغىذ إحشاء اإلاهاسهت بين الشٍلين سنم )     
الىاجج الذاخلي لىكغ الطذمت في ظل  اظخجابتيمخؿير داخلي( جخخلل غً  اظخػمالها) الانشاع اإلاطشفيجكػُل نىاة 
اإلاشاهذة  قتراث ألؾلب الاظخجابتًالخظ ؤن مػاغل  لًٌيمخؿير خاسجي(.  ااظخػماله) الانشاع اإلاطشفيحػؿُل نىاة 

ت هزه غذم لٌال الىمىرحُين ًبين  قػالت ؾير   الانشاع اإلاطشفيومىه ًمًٌ إغخباس نىاة  .إخطائُا الاظخجابتمػىٍى
 الىمى ؤلانخطادي والبؿالت.  اظتهذاففي  وعبُا

لطذمت  الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  اظخجابتحػؿى دالت  :عسض النلديلصدمة ال الاستهالنزح فعل مؤشس أسعاز  -2.3

ؤي في ظل وحىد نىاة  الانشاع اإلاطشفي( في ظل حػؿُل نىاة LM2مػُاسي واخذ غلى اإلاجمؼ الىهذي ) اهدشافبمهذاس 

ظذ  ( خالLCPIُ) الاظتهالىيمخؿيرة خاسحُت، والتي حششح  سد الكػل الذًىامٍُي إلاؤشش ؤظػاس  الانشاع اإلاطشفي

( في ظل وحىد هزه الهىاة. يما LM2ي حػهب الخؿير ؾير اإلاخىنؼ في العُاظت الىهذًت اإلامثلت باإلاجمؼ الىهذي )ظىىاث الت

 في الشٍل الخالي:
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همحغيرة  الاكساض اإلاصسفيللصدمة النلدًة في هموذج كناة  الاستهالنمؤشس أسعاز  اسحجابة :(8الشكل زكم )

 خازحية

 
 Eviews10 بشهامج معخخشحاث غلى باالغخماد باخثال إغذاد مً :اإلاصدز

له سد قػل ؾشدي خالُ العىىاث العذ الخالُت للطذمت  الاظتهالى( ؤن مؤشش ؤظػاس 2ًالخظ مً خالُ الشٍل سنم )  
إلى ؾاًت العىت العادظت ؤًً وضل إلى ؤنص ى نُمت له. وغىذ مالخظت مػاغل  معخمشا اسجكاغاالىهذًت خُث غشف 

ت هزه غذم ([ ًبين 9ل قترة مً الكتراث اإلاشاهذة ]اإلالخو سنم )لٍ الاظخجابت  .إخطائُا الاظخجابتمػىٍى

للطذمت الىهذًت  الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  اظخجابت( ًخطح ؤن 2( وسنم )9وغىذ إحشاء اإلاهاسهت بين الشٍلين سنم )      

لىكغ  الاظتهالىمؤشش ؤظػاس  الظخجابتت يمخؿير داخلي( هي مشابه اظخػمالها) الانشاع اإلاطشفيفي ظل جكػُل نىاة 

 ألؾلب الاظخجابتيمخؿير خاسجي(. يما ًالخظ ؤن مػاغل  اظخػمالها) لالنخطادالطذمت في ظل حػؿُل نىاة الهشوع 

ت هزه غذم قتراث اإلاشاهذة لٌال الىمىرحُين ًبين   الانشاع اإلاطشفينىاة  اغخباس إخطائُا. ومىه ًمًٌ  الاظخجابتمػىٍى

 الخطخم.  اظتهذاففي ؾير قػالت 

 
IV-  :الخالصة 

 مً ًل في بالجضائش الىهذًت العُاظت ؤزش لىهل يألُت اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة قػالُت جهُُم الذساظت هاجه خاولذ      
 ؤلاهدذاس شػاع همىرج جهىُت إظخخذام جم الؿشع ولهزا. 0202 ظىت إلى 0222 ظىت مً والخطخم ؤلانخطادي الىمى
 :إلى الذساظت وجىضلذ(. VAR) الزاحي

 .ؤلانخطادي الىمى إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في وعبُا قػالت ؾير اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة -

 .الخطخم إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في قػالت ؾير اإلاطشفي ؤلانشاع نىاة -

 اإلاطشقُت الهشوع بمىذ ؤيثر هخمامؤلا  اإلاشيضي  البىَ في اإلامثلت الىهذًت العلؿاث غلى البذ الىخائج هاجه غىء غلى     

 جدهُو وبالخالي الخهُهي الهؿاع إلى الىهذًت العُاظت ؤزش ههل في اإلاطشفي الانشاع نىاة جكػُل ؤحل مً ورلَ

 .الىهذًت للعُاظت النهائُت ألاهذاف
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  :مالخم   -
 الوحدة )مليون دج( 2018-2000 فترةال خالل القطاعات وحسب اآلجال حسب (CE) لالقتصاد القروض توزيع (:1) رقم الملحق

 CE السنوات

 

 اآلجال حسب القروض توزيع القطاعات حسب القروض توزيع

SPU SPR AL CCT      CMLT 

2000 993100 701800 291200 100 467000 526100 
2001 1078400 740300 337900 200 513300 565100 
2002 1266800 715500 551000 300 628000 638800 
2003 1380200 791400 588500 300 773600 606600 
2004 1534800 859300 675400 100 828300 706500 
2005 1779800 882400 897300 100 923300 856500 
2006 1905400 847000 1057000 1400 915700 989700 
2007 2205200 988900 1216000 300 1026100 1179100 
2008 2615500 1201900 1413300 300 1189400 1426100 
2009 3086600 1485200 1600600 800 1319700 1766900 
2010 3268100 1460600 1806700 800 1311000 1957100 
2011 3726600 1742400 1983500 700 1363000 2363600 
2012 4287600 2040200 2247000 400 1361700 2925900 
2013 5156300 2276500 2187500 450 1425658 3038792 
2014 6504600 3382300 3121700 600 1608700 4895900 
2015 7277200 3688200 3588300 700 1710600 5566600 
2016 7909900 3952200 3957100 600 1914200 5995700 
2017 8880000 4311300 4568300 500 2298000 6582000 
2018 9792600 4927300 4864800 500 2780800 7012000 

 (./https://www.bank-of-algeria.dzبنك اجلزائر ) :املصدر
 

 ؛جلاأل القصيرة القروض  CCT ؛لالدارة المحلية الموجهة القروض AL  ؛الخاص للقطاع الموجهة القروض SPR؛ العام للقطاع الموجهة القروض SPU حيث:
CMLT األجل والطويلة المتوسطة القروض. 

 
 الوحدة )مليون دج( 2018-2000متغيرات الدراسة خالل الفترة  (:2) رقم الملحق

 
 Eviews10 برنامج مستخرجاتو  معطيات بنك الجزائر على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 
 الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية. PIB؛ () ر االستهالكمؤشر أسعا CPIالقروض لالقتصاد؛  CEالكتلة النقدية؛  M2حيث:

 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/
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 ( لمتغيرات محل الدراسةADFجذر الوحدة ) اختبار(: نتائج 3الملحق رقم )
 ADF اختبار

t-Statistic 
( * ) Significant at the 5 

 القرار At Level At First Difference المتغيرات محل الدراسة
With Constant 
 Trend 

With Constant Without 
Constant   

Trend 

With Constant 
 Trend 

With 
Constant 

Without 
Constant   

Trend 
LM2 -0.93 -3.04* 7.82 -4.33 -2.90 -1.20 I(0) 
LPIB -0.99 -1.38 4.52 -4.13 -3.63* -1.94 I(1) 
LCPI -1.47 1.75 10.70 -4.02 -3.32* 0.07 I(1) 
LCE -2.27 0.30 11.82 -3.36 -3.79* -0.89 I(1) 

 Eviews10على مستخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث المصدر: 
 

 النماذج تأخير درجة تحديد(: 4) رقم الملحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: املصدر
 النماذج إستقرارية(: 5) رقم الملحق
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 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: املصدر
 

 ستجابةاإل مضاعف(: 6) رقم الملحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: املصدر
 

 حساسية دوال االستجابة(: 7) رقم الملحق
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 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews10 برنامج مستخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من: املصدر
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 ،   *1 صليحة يعقوبن

 3جامعة الجزائر  1
 

  30/06/2020 :النشرتاريخ                      ؛25/05/2020 :القبولتاريخ                     ؛11/04/2020 االستالم:تاريخ 

 

  مهيد:ج

ت حجس واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث دػح  املشىالث خل في كدزتها أزبدذ فللد الاكخطادًت، الخىمُت غملُت في الصاٍو

ٌ ا مػظم أزرث خُث املسخلفت، الاكخطادًاث جىاحه التي السئِظُت  ئكامت بدصجُؼ وذلً غليها الجهىد جسهص الىامُت لدو

أحي املإطظاث، هره  الىبيرة الاطدُػابُت للدزتها هظسافي الجصائس  واملخىطؿت الطغيرة باملإطظاث املتزاًد الاهخمام ٍو

ادة في ومظاهمتها حدًدة، غمل فسص جىفير غلى وكدزتها الػاملت، لألًدي  مً به جخمخؼ ما ئلى ئغافت الطادزاث، ٍش

 .الجدًدة الخىىىلىحُا واطدُػاب الخىظُمُت، املهازاث مجاالث في مصاًا

ػخبر كؿاع الطىاغاث الغرائُت مً اللؿاغاث املهمت  الجصائس خُثفي  التي جيشـ فيها املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت َو

لُت  جأحي أهمُخه مً وىهه أخد الفسوع ادةالتي بدوزها  ألاطاطُت للؿاع الطىاغاث الخدٍى إلاهخاج  حظاهم مباشسة في ٍش

 في غالكخه أهمُخه لً جىمًروه هما ٌػد خللت وضل بين اللؿاغين الصزاعي والطىاعي، املدلي والدزل الىؾني،

 غدًدة مشاول مً ػاويٌ أهه الا ،املباشسة باهخاج الغراء في شيله الخام وىهه ٌػخبر أخد املدزالث ألاطاطُت لها
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ؼ  ملخص تهدف هره الدزاطت الى مػسفت أهمُت املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت في الاكخطاد الجصائسي ومدي كدزتها غلى جدلُم الخىَى
 مً مجمىع املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت في الجصائس، % 80حظلُـ الػىء غلى الطىاغت الغرائُت وىنها حشيل  الاكخطادي، زم

ظاهم بشيل فػاٌ في الخىمُت الاكخطادًت والدشغُل، اللُمت  وكد جىضلىا الى أن هرا اللؿاع ًمثل حصءا هاما مً الاكخطاد الىؾني َو
ً الػدًد مً املشاول التي حػسكل جؿىزه زاضت في كؿاع الطىاغت الغرائُت الري ًبلى املػافت والخطدًس، الا أهه ماشاٌ ٌػاوي م

م  بػُد جماما غً جدلُم الاهخفاء الراحي، بظبب جربرب إلاهخاج، وغُاب املىافظت الخلُلُت والىىغُت، باإلغافت الى ضػىبت حظٍى
 مىخجاتها، وازجفاع جيالُف إلاهخاج.

 حصائسي.، اكخطاد كخطادًت، جىمُت اغرائُتضىاغت خىطؿت، مو ة ضغير إطظاث م الكلماث املفخاحيت:
 L66؛R11؛ J21؛ JEL:  O11جصييف 

 
Abstract: This study aims to know the importance of small enterprises and medium-sized in the Algerian 
economy and its ability to achieve economic diversification, and then highlight the food industry they 
constitute 80% of all small enterprises and medium-sized in Algeria, we have found that this sector is an 
important part of the national economy and contributes effectively in economic development such as 
employment, , value-added and export, but it still suffers from many problems that hinder private 
development especially in the food industry, which remains far from fully achieving self-sufficiency, due to 
fluctuations in production, and the absence of real competition and qualitative E, in addition to the difficulty 
of marketing their products, and rising production cost 
Keywords: Small & medium enterprises, Food Industry, economical development. The Algerian economy. 
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 ًصاٌ ال واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث هاجه واكؼ أن ئال املبرولت الجهىد فسغم ائها،أد هفاءة غلى طلبا اوػىظذ

 أحل مً املإطظاث هاجه غمل جىاحه التي واملػُلاث الطػىباث خطس زالٌ مً به النهىع احل مً للػمل بداحت

 .امليشىدة الاكخطادًت الخىمُت وجدلُم ججاوشها

 :الدراست إشكاليت

 السئِظُت إلاشيالُت غلى إلاحابت خاولىا حىاهبه، بػؼ مً املىغىع مىاكشت أحل ومً طابلا، ؾسخه جم ما غلى بىاء

 الاقخصادالىاشطت في الصىاعت الغذائيت أن حساهم في دعم  واملخىسطت الصغيرة ؤسساثللم كيف ًمكً :الخالُت

 الجشائزي؟

 :الخالُت الفسغُت ألاطئلت مً حملت ؾسخىا إلاشيالُت هره غً ولإلحابت

 ؟ماأهمُته جىمً وفُما والطىاغت الغرائُت واملخىطؿت الطغيرة باملإطظاث هلطد ماذا- 

 الجصائس؟ في في فسع الطىاغت الغرائُت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث واكؼ هى ما-

 ؟في فسع الطىاغت الغرائُت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جىاحهها التي الطػىباث ؾبُػت هي ما -

 :الدراست أهداف

 جميزها؛ التي الخطائظ وأهم واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غلى الخػسف-

 الجصائسي؛ الاكخطاد في ومياهتها للطىاغاث الغرائُت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غلى الػىء حظلُـ -

 ؛الغرائُتفسع الطىاغاث  في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جسكُت طبُل حػترع التي والػساكُل املشاول غلى الخػسف -

 الىضفي املىهج غلى الاغخماد جم املؿسوخت إلاشيالُت غلى ولإلحابت املىغىع ؾبُػت مؼ جماشُا :الدراست مىهجيت

 البرامج فترة زالٌ واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جؿىز  غلى زهصها وللد ،املىغىع وؾبُػت ًخالءم الري الخدلُلي

ت والري  .2001-12-12 في الطادز 01-18 زكم واملخىطؿت الطغيرة إطظاثامل لتركُت الخىحُهي اللاهىن  وضدوز  الخىمٍى

 .لهره املإطظاث ٍتالخىمى  مجراوالب راجُجُاثٌػد هلؿت جدٌى هامت في بىاء الاطت

II.الغذائيتوالصىاعاث  واملخىسطت الصغيرة املؤسساث املفاهيمي إلاطار: 

II..1واملخىسطت الصغيرة املؤسساث املفاهيمي إلاطار 

1.1 .II.الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث حعزيف : 

ٌ  زالٌ مً املإطظاث، لهره الجصائسي  املشسع حػٍسف ئلى بالخؿسق  طىىخفي هىا  الطغيرة املإطظاث حػٍسف جىاو

 للمإطظاث الجدًد الخىحُهي اللاهىن  ضدوز  ئزـــس 2017 طىت مً بداًت غلُت ؾسأث التي والخػدًالث واملخىطؿت

 .ملخىطؿتوا الطغيرة

   :1002 لسىت01-18 الخىحيهي للقاهىن  وفقا واملخىسطت الصغيرة املؤسساث حعزيف

 ،2001-12-12 في الطادز 01-18 زكم واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث لتركُت الخىحُهي اللاهىن  مً 05 املادة وفم

 أو/ و الظلؼ باهخاج جلىم اللاهىهُت ؾبُػتها واهذ مهما مإطظت ول بأنها واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػسف

  :الخدماث

 .شخطا 250 ئلى 01 مً حشغل -

ت خطُلتها مجمىع ًخجاوش  ال أو دًىاز( 02)ملُازي  الظىىي  أغمالها زكم ًخجاوش  ال -  ملُىن 500) زمظمائت الظىٍى

 .(دًىاز

ٌ   .الاطخلاللُت مػُاز حظخىفي -  .الظابلت اللاهىهُت املػاًير ًلخظ املىالي والجدو
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 21 -02القاهىن  حسب الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث وحعزيف جصييف معاًير: 02 رقم الجدول 

 دًىار) السىىيت الحصيلت

 (حشائزي 
 ) حشائزي  دًىار) ألاعمال رقم

 عامل) العمال

( 
 املؤسست

 مصغزة 09 ئلى01 مً ملُىن 20 مً أكل ملُىن 10 مً أكل

 صغيرة 49 ىئل10 مً ملُىن 200 مً أكل ملُىن 100 مً أكل

 مخىسطت 250 ئلى50 مً ملُاز2 ئلى ملُىن 200 مً ملُىن 500 ئلى100 مً

دة ،2001-12-12 في الطادز 18-01 زكم واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث لتركُت الخىحُهي اللاهىن : املصدر  الجٍس

 .9-8 ص ص ،2001-12-15 في املإززت ،77 الػدد السطمُت،

 1021 لسىت 21-01 الخىحيهي للقاهىن  وفقا تواملخىسط الصغيرة املؤسساث حعزيف

 10 ٌ املىافم 1438 غام الثاوي زبُؼ 11 في املإزر 17 - 02 زكم اللاهىن  وفم واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػسف

س الخىحُهي اللاهىن  املخػمً 2017 لظىت ًىاًس  اللاهىن  هرا مً الخامظت مادجه وفي الطغيرة املإطظاث لخؿٍى

 أغمالها زكم ًخجاوش  ال وأن شخطا، 250 ئلى1 مً حشغل التي الخدماث أو/و الظلؼ ئهخاج إطظتم بأنها الجدًد،

ت خطُلتها مجمىع ًخجاوش  ال أو حصائسي  دًىاز مالًير 4 الظىىي   مػاًير وحظخىفي حصائسي  دًىاز ملُاز1 الظىٍى

 مإطظت كبل مً أهثر فما 25%  دازبمل زأطمالها ًمخلً ال مإطظت ول املظخللت املإطظت أن ٌػخبر الري الاطخلاللُت

  :ًلي هما واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػٍسف غليها ًىؿبم ال أزسي  مإطظاث مجمىغت أو

 أو مجمىع دج ملُىن  40 مً أكل طىىي  أغماٌ زكم جدلم غماٌ، 9 الى 1 مً حشغل :حدا الصغيرة املؤسست -

ت خطُلتها  . دج ملُىن  20 ًخجاوش  ال الظىٍى

 مجمىع ًخجاوش  ال أو دج ملُىن  400 الظىىي  أغمالها زكم ًخجاوش  وال غامل 49 الى 10 مً حشغل صغيرة:ال املؤسست -

ت خطُلتها  .دج ملُىن  200 الظىٍى

 أو دج، مالًير 4و دج ملُىن  400 بين ما طىىي  أغماٌ زكم وجدلم غامل250 ئلى 50 مً حشغل :املخىسطت املؤسست-

ت خطُلتها مجمىع مىً. دج ملُاز 1 و200 بين ما الظىٍى  الطغيرة املإطظاث جطيُف ومػاًير حػٍسف جلخُظ ٍو

ٌ  في 17- 02 اللاهىن  خظب الجصائس في واملخىطؿت  :الخالي الجدو

 الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جصييف معاًير: 01 رقم الجدول 

ت الخطُلت  (دج))امليزاهُت) الظىٍى
 ألاغماٌ زكم

 (دج)الظىىي 

 غدد

 الػماٌ
 الطىف ًيراملػا

  مطغسة مإطظت 1- 9 ملُىن 40 مً أكل ملُىن 20 مً أكل

  ضغيرة مإطظت 10- 49 ملُىن 400 مً أكل ملُىن 200 مً أكل

 250-50 مالًير4 ئلى ملُىن  400  ملُاز1 ئلى200 مً
 مإطظت

  مخىطؿت

 واملخػمً 2017 حاهفي10 في راملإز  17-02زكم اللاهىن  مً والػاشسة والخاطػت الثامىت املادة: غلى باالغخماد: املصدر

س الخىحُهي اللاهىن  دة ،"واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث لخؿٍى  2017حاهفي 11 في املإزر ،02 الػدد السطمُت، الجٍس

 06-05 ص ص

 أو أغمالها لسكم وفلا أزسي  فئت وفي غمالها، غدد وفم فئت في املإطظت ضىفذ خالت في الجدًد اللاهىن  فطل وللد

ت وأغؿى خطُلتها، مجمىع  ججاوش  بأن أشاز املشسع أن هما لخطيُفها، الخطُلت مجمىع أو ألاغماٌ زكم ملػُاز ألاولٍى

ت الخطُلت  ملدة الىغػُت هره اطخمسث ئذا ئال واملخىطؿت، الطغيرة املإطظت ضفت ًفلدها ال الظابلت للخدود الظىٍى
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ت والخطُلت ألاغماٌ بسكم املخػللت الخدود مساحػت ئمياهُت وجسن مخخالُخين، مالُخين طيخين  خظب الخاحت غىد الظىٍى

 جؿىزاث خظب واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث مفهىم جىُُف حظهُل بهدف وهرا اللاهىن، هفع م13ً املادة

س الخىحُهي اللاهىن ) .والدولُت الىؾىُت الاكخطادًت  ،12 ،11 املادة 17-02 زكم الطغيرةواملخىطؿت املإطظاث لخؿٍى

 (6: ص ،2017 في الطادز

.1 .II 1.واملخىسطت الصغيرة املؤسساث خصائص: 

 الؿاكاث اطخغالٌ زالٌ مً أهمُتها وجظهس الىؾني الاكخطاد بىاء في هبيرا دوزا واملخىطؿت الطغيرة ملشسوغاثا ئن

س وإلامياهاث ت الػملُت زوافد أهم أخد حػخبر وىنها واملهازاث، الخبراث وجؿٍى  طائظز غلى حظخدىذ حػلها مما الخىمٍى

ً، ، بىشٍدة) :ًلي فُما هىحصها غيرها غً جميزها مػُىت  (47 ص ،2015 ٍش

 ما وهى الػمل، غىطس بىثافت جخميز واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث فيها جيشـ التي املجاالث أغلب: الػمل غىطس 

 ألامىاٌ؛ زؤوض الى جفخلس التي البلدان في زاضت البظُؿت إلاهخاج فىىن  مؼ ًدىاطب

 جثير ال والتي واملددودة الطغيرة ألاطىاق الى واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث أغلب جخجه خُث ظىق ال ازخُاز 

 الىبيرة؛ املإطظاث اهخمام

 ت وىادز واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جخؿلب ال  أن هما إلاهخاج، جيلفت غلى ًىػىع مما هبيرة زبرة اث ذ ئداٍز

 بظُؿت؛و  مػلدة غير حظُير ؾسق  حظخػمل املإطظاث هره

 وظسوف جخالءم فػالت بؿسق  الطغيرة املدزساث حلب غلى اللدزة  ٌ  فسوع ول في الاهدشاز غلى واللدزة الىامُت، الدو

 الاكخطادي؛ اليشاؽ

 اث ًخؿلب يرال بالخػلُد املدظم الخىظُم هثافت غلى واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػخمد ال  مخػددة مظخٍى

 الخظً؛ الدظُير غسكلت الى ًإدي يرال ألامس رة،الىبي املإطظاث في مىحىد هى مثلما

 الىبيرة؛ للمإطظاث إلاهخاحُت الىفاءاث وزفؼ دغم في مإزس بدوز  واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جلىم 

 مىازد حظخسدم أنها الى ئغافت ميلفت، وغير بظُؿت واملخىطؿت الطغيرة الطىاغاث في املظخسدمت الخلىُاث حػخبر 

ٌ  خالت ًىاطب بما اروه مدلُت، زام ومىاد ٌ  الطػبت الػملت مليزاهُت ازهاق بخجىب الىامُت الدو  زالٌ مً للدو

 الاطخيراد؛ جللُل

.II 1.:ماهيت الصىاعاث الغذائيت 

ل املىاد الخام  حػخبر الطىاغت الغرائُت مً أهم فسوع اللؿاع الطىاعي، ئذ ًسجىص هرا اليشاؽ الطىاعي غلى جدٍى

 .إلشباع الخاحاث إلاوظاهُت وشبه حاهصة ومىخجاث حاهصة الصزاغُت الغرائُت ئلى طلؼ

.II 1 .2:حعزيف الصىاعت الغذائيت. 

تي،  حػسف الطىاغاث الغرائُت غلى أنها  :(123،ص:2018-2017)بىٍس

ل لىمیالفسع الطىاعي الري " مدددة، لهرا حػمل هره الطىاغاث غلى بلاء  ملىاضفاث وفلا الصزاغُتالخدماث  بخدٍى

لأؾٌى مدة ممىىت بفػل ؾسق  لالطخػماٌ ضالخت لغرائُتااملىخجاث   ...الخ،فییوالخى والخطبير والخفظ  الخدٍى

 ."الخؿىز الخػازي  فسغهایللمظتهلً والتي  الجدًدةمؼ الشسوؽ  جماشُا والاطخػماٌ

م وخفظ ؼیبهدف ئغداد وجطي والخىىىلىحُاالػملي للػمل  الخؿبُم " ائج وأطع باطخسدام هخ الغرائُتاملىاد  وحظٍى

ادة  ألاغرًت جطيُؼالػلىم ألازسي في   ".وحىدتها الغرائُت متهایواملدافظت غلى ك نيیالخسص  غمسهالٍص

لُت، ئذ ًسجىص  الخػاٍزف الظابلت ًمىً اللٌى أن الطىاغت الغرائُت فسع مً فسوع اهؿالكا مً الطىاغاث الخدٍى

ل الخاماث الىباجُت و الخُىاهُت ئلى مىخج  .الخاحاث إلاوظاهُت اث غرائُت جلبيوشاؾها غلى جدٍى

II 1 .1:أهداف الصىاعت الغذائيت. 



صليحة يعقوبن
 

 (121--120)ص.ص.  الوطين االقتصاد الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةمساهمة    -----

  2222سنة  21العدد  22/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
018 

 :(10، ص: 2014)مطىىغت،  حظعى الطىاغت الغرائُت الى جدلُم مجمىغت مً ألاهداف هرهس منها

 املىاطب وفي الىكذ املىاطب؛ فیبالىم والى الغرائُتاملىخجاث  جىفير  -

لهاأو  اطتهالههاوكذ  ئلى مً الخلف تهایخما ظمذیبالشيل الري  الصزاغُت الؿبُػتذاث  تیخفظ املىاد ألاول -  ؛جدٍى

 ت؛یمىخجاث آمىت وصخ میاملظتهلً مً زالٌ جلد تیهظام مخيامل لخما جىفير  -

 ؛الغرائُتاملىخجاث  نيجدظ بغسع الغرائُتالطىاغت  دانیللجىدة في م الػلمتباخترام املىاضفاث  الالتزام -

 وجفػُالجهمىخجاث جدىاغم  میجلد غلى وذلً مً زالٌ الظهس الاطتهالهُتئشباع خاحاجه  فسص املظتهلً في حظهُل -

 وأذواكه؛

أو  املػدهُتألامالح  بػؼ مً زالٌ ئغافت الغرائُت لللُمتباملىاد املدظىت واملػصشة  الغرائُتاملىخجاث  جدغُم -

 ؛املغرًت الفُخامُىاث

 مؼ الخؿىز الخىىىلىجي فیالخى وذلً في ئؾاز  الخدًثمىظىمت إلاهخاج  جسكُت -

III. الاقخصادًت وأهميتها بالجشائز واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جطىر: 

 دفؼ يرال ألامس الشاملت، والاحخماغُت الاكخطادًت الخىمُت في هاما دوزا واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جلػب

عي املىار تهُئت الى الػمىمُت الظلؿاث  .ثاملإطظا هره ليشاؽ الدشَس

III .1.الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جطىر  مزاحل: 

مىً  وأزسون، بىطالم) :في جخمثل مساخل، بثالر مس بالجصائس واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جؿىز  أن ئلى إلاشازة ٍو

  (4: ص ،2017

 اللىي  في الدولت جدىم غلى ًلىم الري الاشتراوي الىظام الاطخلالٌ غداة الجصائس اغخماد( 2891-2811:) ألاولى املزحلت

ت وئغؿاء للخىمُت الاكخطادًت  دوز  تهمِش ئلى أدي ما وهرا الخاص، اللؿاع خظاب غلى الػام لللؿاع ألاولٍى

 .الىؾىُت املسؿؿاث هامش غلى مددودا الخاص اللؿاع جؿىز  وبلي واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث

ٌ  خاصال اللؿاع خظي( 2811-2811:) الثاهيت املزحلت -  1982 أوث 21 في املإزر-11 82 كاهىن  ضدوز  بػد مسة ألو

 مإطظاث ئوشاء غلى ٌصجؼ لم أهه ئال الىؾىُت الخىمُت أهداف جدلُم في بدوز  الخاص الىؾني باالطدثماز واملخػلم

 غير هفلاث هدى الخاص الادزاز مً حصء جىحُه ئلى أدي مما الاطدثمازاث طلف جددًد بظبب ومخىطؿت ضغيرة

 وإلاهخاج، الاطدثماز ئؾاز في والسغاًت الػىاًت ول له أغؿذ الري الػمىمي اللؿاع بين جمُيز هىان وان هما ت،مىخج

   الطىاعي؛ إلاهخاج باججاه ولِع الاطتهالهُت الظلؼ ئهخاج هدى اطدثمازاجه الخاص اللؿاع وحه فُما

 جبني ئلى دفػذ اللؿاغاث مسخلف مظخىي  غلى لتاملسج الظلبُت الىخائج 1988 : سىت مً اهطالقا: الثالثت املزحلت -

 :ذلً أحل ومً بدًل، هسُاز الظىق  اكخطاد

ل14 في واللسع الىلد كاهىن  اضداز- ت مبدأ مىسطا 1990 أفٍس  ًفخذ فهى الشساهت، وحصجُؼ ألاحىبي الاطدثماز خٍس

صجؼ ألاحىبي السأطماٌ مظاهمت أشياٌ ليل املجاٌ  .الشساهت أشياٌ ول َو

ص 05-10-1993 في الاطدثماز جسكُت ىن كاه اضداز- س ئزادة لخػٍص ً بين املظاواة غلى هظ والري الاكخطاد جدٍس  املظدثمٍس

ت، الاطدثماز في الخم اللاهىن، أمام وألاحاهب الىؾىُين  ؛APSI) ) ومخابػتها الاطدثمازاث لدغم ووالت ئوشاء بدٍس

س الخاص 2001-08-20 في 01-03 زكم ألامس اضداز-  الاطدثماز شبىت حشىُل ئغادة ئلى يهدف والري طدثمازالا  بخؿٍى

-01 زكم واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث لتركُت الخىحُهي اللاهىن  هرلً وضدوز  واللاهىوي، إلادازي  املدُـ وجدظين

 بها؛ الخاص املدُـ جدظين ئلى يهدف والري 12-12-2001 في املإزر 18
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III. .2 الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جطىر 

 جؿىز  جخػمً ئخطائُاث غدة باطخػساع هلىم الجصائس في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث واكؼ غلى للخػسف

 في دوزها الى باإلغافت الجغسافي، جىشَػها الاكخطادي، اليشاؽ خظب جىشَػها واملخىطؿت، الطغيرة املإطظاث

 .املدلي والىاجج املػافت اللُمت مً ول في ومظاهمتها الدشغُل

 :الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث حعداد جطىر : أوال

 أهمُت غلى ًدٌ ما وهرا ألازيرة، الظىىاث زالٌ ملخىظا جؿىزا الجصائس في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غدد شهد

ٌ  واملخىطؿت، الطغيرة املإطظاث مً الػدًد زلم في املسافلت الهُئاث جلػبه الري الدوز   جؿىز  حًىض الخالي والجدو

 .الجصائس في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غدد

 (1021-1002)للفترة الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث حعداد: 01 رقم الجدول 

 العدد السنوات العدد السنوات العدد السنوات العدد السنوات العدد السنوات
2001 8:;9:> 2005 9:8=>> 2009 ;>=:?: 2013 <7?9=8 2017 79=:;99 2002 8<7>;9 2006 9=<=<= 2010 <7?9=8 2014 >;89;9 
2003 8>>;== 2007 :79?;? 2011 <;?99? 2015 ?9:;<? 2018 79?97=9 2004 978?;? 2008 ;7?;8< 2012 =77>98 2016 7988<87 

Source  :  Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des 

Systèmes d’Information. Bulletin d’information statistique de la PME : sur le site : http://www.mdipi.gov.dz  

consulté le 05/08/2019 

ٌ  زالٌ مً  الطغيرة املإطظاث اوشاء مجاٌ في الجصائس شهدجه يرال الخطاغدي الخؿىز  هالخظ أغاله الجدو

 مً غددها اهخلل فللد ،2001ضدوز اللاهىن الخىحُهي لتركُت املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت طىت  رمى واملخىطؿت

ٌ  الظداس ي نهاًت في مإطظت 1093170 الى 2001 طىت مإطظت 245348 سحؼ 2018 طىت مً ألاو   ئلى ذلً ٍو

التي جم اجساذها  فلت للمإطظاث الطغيرة واملخىطؿتاالدغم واملس  ُاثملجهىداث املبرولت في جدظين مىار الاطدثماز وآلا

بُت والخدفيزاث الدظهُالث زاضت ، الدولت ؾسف مً  ًسجفؼ، اليشاؾاث مً الىىع هرا غلى الاكباٌ حػلذ التي الػٍس

ين لدي امللاوالحي الخع عازجفا ئلى باإلغافت  .الخاضت مإطظاتهم ئوشاء هدى أهثر واججاههم الجصائٍس

 :الجشائز في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جىسيع: ثاهيا

 والػمىمُت الخاضت، واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث مً الجصائس في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث كؿاع ًخيىن 

ٌ  الخسفُت، واليشاؾاث  : ذلً ًىضح الخالي والجدو

 (1021-1002) للفترة القاهىوي الشكل حسب م. ص. م حعداد جطىر : 00 رقم الجدول 

 المؤسسة مؤسسات خاصة مؤسسات عامة صناعات تقليدية المجموع
 السنة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة

8:;9:> 8<،9< <:<== - - - - 2001 
8<7>;9 8=،97 =7;89 9،8? ==> =8،9> 7>?;;8 2002 
8>>.;== 8=،<= =?>;9 9،8= =>> =8،9< 89=?:? 2003 
312 959 27.71 86732 0.24 ==> 72.03 225449 2004 
342 788 28.02 96072 0.25 ==: 71.71 245842 2005 
376 767 28.19 106222 0.19 739 71.61 269806 2006 
410 959 28.31 116347 0.16 666 71.52 269806 2007 
519 526 24.42 126887 0.12 626 75.45 392013 2008 
625 069 27.04 169080 0.094 591 72.85 455398 2009 
619 072 21.90 135623 0.089 557 78.00 482892 2010 
659 309 22.27 146881 0.086 572 77.63 511856 2011 

http://www.mdipi.gov.dz/
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711 832 22.58 160764 9،9> 557 77.33 550511 2012 
777 816 22.63 175676 0.07 557 77.36 601583 2013 
852 053 22.83 194562 0.06 542 71.1 656949 2014 
934 569 89،89 87=7:8 0.06 532 =<،=7 =7=:8: 2015 

1 022 621 23.00 235242 0.04 390 76.96 786989 2016 
1 074 503 88،;; 8:8988 9،98 8<= ==،:9 >97?7: 2017 
1 072 908 22.09 241494 0 .02 262 77.89 851414 2018 

Source: Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information. 

Bulletin d’information statistique de la PME : sur le site : http://www.mdipi.gov.dz  consulté le 05/08/2019 

ٌ  زالٌ مً ًخطح  الخاص، اللؿاع في زاضت مظخمس جصاًد في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػداد أن أغاله، الجدو

 جفىق  بيظبت ألاغلبُت جمثل الخاضت فاملإطظاث واضخا، جساحػا الػامت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حشهد خين في

خاث الاكخطادًت املخػللت باغادة هُيلت املإطظاث ٌػىد ئلى طلظلت إلاضال  وهرا املإطظاث، حػداد مجمىع م70ً %

مما جسجب غىه جللظ  EPEالػمىمُت وهرا غملُاث الخصخطت التي مظذ مػظم املإطظاث الاكخطادًت الػمىمُت 

 اللؿاع جىظُم وئغادة الػمىمُت املإطظاث زىضطت هدى تالدول جىحه باإلغافت الى، غددها زالٌ الظىىاث ألازيرة

 الخللُدًت الخسف في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غدد جؿىز  هالخظ هما الخاص، اللؿاع لتركُت وطػيها الػمىمي

ً الخسفُينب .، لىىه غدد كلُل حدا  ملازهتالظُاخت حصجُؼ في الدولت زغبت مساده وهرا  املجهىداث املبرولت في جيٍى

 صائس.ي الجاحي فُوجيرة همى اللؿاع الظ بدباؾإ  هى ما ًمىً جفظيرهو  .واملهىُين

 :الجغزافيت املىاطق حيث مً الخاصت واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جىسيع ثالثا:

 الشماٌ، والًاث بين ما الخىاشن  في ازخالال ٌشهد الخاضت، واملخىطؿت الطغيرة للمإطظاث الجغسافي الخىشَؼ ئن

 بالجهاث ملازهت املىاؾم جلً في اهُتالظي الىثافت الزجفاع زاحؼ وهرا الشماٌ في ًخمسهص فمػظمها والجىىب، الهػاب

ٌ  ًبِىه هما ألازسي   :الخالي الجدو

 الجغزافيت املىاطق حيث مً الخاصت واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جىسيع: 05 رقم الجدول 

 السنوات 2016 2017 2018السداسي األول 
 املنطقة د م ص معد النسبة المئوية عدد م ص م النسبة المئوية عدد م ص م النسبة المئوية

 الشمال ;7>99: %69.56 ?;>:8: ?>,%69 9>8<9: 9=%
 اهلضاب العليا >?>;78 %21.83 ==7997 >%21,8 ??<>79 %88

 اجلنوب ;?;?: %8.61 <9;7; ;:,%8 9>99; <%
 المجموع 906 575 %100 609344 %100 628219 %100

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, (mai 2018), Bulletin d’information Statistique de la PME, Données de l’année 2017, N°32 p 11 

- Ministère de l’Industrie et des Mines، (novembre 2018)، Bulletin d’information Statistique de la PME، Données 1er semestre 2018، N°33 p 11 

- Ministère de l’Industrie et des Mines، (mai 2017)، Bulletin D’information Statistique de la PME، Données de l’année 2016، N°30 p 11 

ٌ  خظب  املإطظاث مجمل م70ً % مً أهثر ئلى جطل خطت بأهبر تهُمً الشماٌ والًاث أن هالخظ أغاله الجدو

 جىافس ئلى ئغافت الىالًاث هره حػسفه الري الىبير الظياوي للخجمؼ هظسا وذلً الجصائس، في الخاضت واملخىطؿت الطغيرة

 وأزير ،22 %ب الػلُا الهػاب مىؿلت جلي زم املإطظاث، هره وشاؽ ودًمىمت ليشىء الالشمت اللاغدًت الهُاول

 . % 8 ب الجىىب مىؿلت

 :اليشاط قطاع حسب واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جىسيع رابعا:

ٌ  زالٌ مً واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث فيها جيشـ لتيا املجاالث أهم جىغُذ ًمىً  :الخالي الجدو

  الاقخصادًت اليشاطاث على الخاصت واملخىسطت الصغيرة املؤسساث جىسيع: 09 رقم الجدول 

 2016 2017 2018األول السداسي 
 قطاعات النشاط العدد % العدد % العدد %

 لخدمات والمهن الحرةا =:>79; ;9،8; 548.195 51,03 201 338 51.367

http://www.mdipi.gov.dz/
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 الصناعات التقليدية 8:8;89 89،97 242.322 22,56 494 241 22.096
 البناء واألشغال العمومية <:<:=7 79،=7 179.303 16,69 477 182 16.696
 الصناعات التحويلية =?;?< >=،< 94.930 8,84 728 97 8.942
 القطاع الفالحي 799> 9>،9 6.599 0,61 877 6 0.629
 والطاقة والمناجم  =>=8 =9،8 2.887 0,27 936 2 0.269
 المجموع 631 022 1 100 1.074.236 100 908 092 1 100

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, (mai 2018), Bulletin d’information Statistique de la PME, Données de l’année 2017, N°32 p 11 

- Ministère de l’Industrie et des Mines، (novembre 2018)، Bulletin d’information Statistique de la PME، Données 1er semestre 2018, N°33 p 11 

- Ministère de l’Industrie et des Mines، (mai 2017)، Bulletin d’information Statistique de la PME، Données de l’année 2016, N°30 p 11 

ٌ  زالٌ  الطغيرة املإطظاث غدد خُث مً الطدازة الخسة واملهً الخدماث كؿاع اخخالٌ هالخظ أغاله الجدو

 والخجازة واملىاضالث، الىلل مجاٌ في الىاشؿت جلً وحػخبر ،51% مً أهثر جلدز بيظبت اوشاؤها جم التي واملخىطؿت

ػىد اللؿاع، لهرا حشىُال ألاهثر ػت أزباح مً به ٌػىد ما ئلى اعاللؿ هرا ئلى الخىحه َو  وظبت ظل في أصخابه غلى طَس

ؼ مً الىىع هرا أن ئلى باإلغافت املساؾسة مً كلُلت  مما الػاملت الُد في هثافت أو هبيرة أمىاٌ زؤوض ًدخاج ال املشاَز

ً ؾسف مً حاذبُت ألاهثر ًجػله ين املظدثمٍس ؼ ملازهت الجصائٍس  بيظبت الخللُدًت الطىاغاث جلي مز. ألازسي  باملشاَز

ادة ٌػىد وهرا ،22% مً أهثر بلغذ  الدولت وغػتها التي الاطتراجُجُت الى باإلغافت اللؿاع، هرا في الخسفُين غدد لٍص

ػخبر ،16,69% كازبذ بيظبت الػمىمُت وألاشغاٌ البىاء كؿاع ًلي زم. وجىمُخه الخللُدًت الطىاغاث بلؿاع للنهىع  َو

ت في الخاضت واملخىطؿت الطغيرة لمشسوغاثل اطخلؿابا اللؿاغاث أهثر مً  طُاطت الى زاحؼ وهرا ألازيرة، الػشٍس

ؼ في الخأزس جدازن ئلى السامُت الدولت  وهظسا الخدخُت، والبنى الػمىمُت الظىىاث بىاء مجاٌ في الطُما الخيىمُت املشاَز

 الشأن، هرا في زاضت ملاوالث كُام غلى جؼش مما الاطخلالٌ مىر الجصائس غسفتها التي والدشُِد والبىاء الخػمير خخمُت

ؼ حجم لطخامت هظسا لُت الطىاغاث اليشاؽ فسوع جأحي زم .الفترة هره زالٌ املسجلت املشاَز  أهثر بلغذ بيظبت الخدٍى

 هرا في املبرولت الجهىد فسغموجخمثل أهم فسوغها في الطىاغاث الغرائُت، مىاد البىاء والخشب والىزق،  ،8% مً

ؼ لخفػُلهم هظسا وهرا الخىاص، للملاولين اطخلؿابه خُث مً غػُفا ًبلى أهه الا اللؿاع  مساؾسة اكل املشاَز

 .املساؾسة مً هبيرة دزحت ذاث الاطدثمازاث في املجاشفت وغدم

 جخجاوش  لم غػُفت بيظبت والؿاكت الهُدزوهسبىهاث وشاؽ وفسوع 0,61% جخػدي لم بيظبت الفالحي اللؿاع ًأحي وأزيرا

 والجهىد الػاملت الُد وهثافت املسدودًت لللت زاحؼ وهرا ،2017 لظىت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث ئحمالي ًم%0,27

 وهرا الػام، اللؿاع غلى خىسا فُبلى واملىاحم الؿاكت كؿاع ًسظ فُما أما الفالحي، لللؿاع باليظبت الالشمت الىبيرة

 .الجصائسي  الاكخطاد كاؾسة ٌشيل الري والخظاطت الاطتراجُجُت اليشاؾاث أخد باغخبازه

ؼ أغلب أن حلُا ًبدو وغلُه ؼ جىً لم املشاَز ؼ باليظبت غئُلت وظبا وهجد زدمُت، أغلبها بل مىخجت، مشاَز  للمشاَز

ؼ هره والفالخُت، الطىاغُت  ضغاز ؾسف مً باكباٌ جدظى ال الجصائس في الخىمُت ومخؿلباث أهثر جخالءم التي املشاَز

،ً  هبيرة فسضا وجمىذ الجصائس في ألاغماٌ بِئت ظل في حاذبُت أهثر الخدمُت املإطظاث ليىن  ذلً ًسحؼ املظدثمٍس

 .مػخبرة وغائداث لالطدثماز

III. 3.املخغيراث الاقخصادًت الكليت في واملخىسطت الصغيرة ملؤسساثمساهمت ا: 

 اهتهاج الى فػمدث املإطظاحي، لؿاعال في حصئُت حغُيراث ئخدار ئلى دفػها البتروٌ مً الجصائس مدازُل اهسفاع ان

 كُمت وزلم البؿالت المخطاص شغل مىاضب جىفير أحل مً وذلً واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث إلوشاء اطتراجُجُت

 .الخام الدازلي الىاجج وشٍادة مػافت،
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 :املضافت القيمت في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت: أوال

 التي الىطُؿت الظلؼ متیوك لظلػت، إلاهخاج مساخل مً مسخلت ول غىد إلاهخاج متیك نيب الفسق  هي املػافت اللُمت

 في املظاهمت اللؿاغاث أهم مً واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث حػخبرو  مسخلت، ول   غىد الظلؼ هره جسهُب في جدزل

ٌ  الخاص أو الػام لللؿاع جابػت واهذ طىاء الجصائس في املػافت اللُمت  :لًذ ضحًى  الخالي والجدو

 

 املضافت القيمت في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت طىر ج: 01 رقم الجدول 

 دج مليار: الىحدة

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 827.53 816.8 686,59 749,86 704,05 =<،::9 القطاع العام

 4681.68 4162.02 3551,33 3153,77 2740,06 >;،?889 القطاع الخاص
 5509.21 ;;،><9: 4237,92 3903,63 3444,11 7=،9<89 المجموع
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 1414.65 1313.36 1187.93 893.24 793.38 923.34 القطاع العام
 8529.27 7924.51 7338.65 6741.19 5813.02 5137.46 القطاع الخاص

 9943.92 9237.87 8526.58 634.43 7 6606.40 6060.80 المجموع
Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information. 
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 ٌ ازجفاع مظخمس،  أن اللُمت املػافت التي خللتها املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت ئحماال في هالخظ مً زالٌ الجدو

التي جم مً زاللها  2010-2014للىمى الخىمُلي  ، والبرهامج2009-2005الىمى ظل بسهامج جىؾُد  جػاغفذ فيخُث 

س املإطظاث الطغيرة واملخىط ؿت مما اوػىع ئًجابا غلى مظاهمت املإطظاث جسطُظ غالف مالي لتركُت وجؿٍى

 الطغيرة واملخىطؿت في اللُمت املػافت،

ٌ  لىا ًبينهما   مإطظـاث مظـاهمت جساحـػذ بامللابل املػافت، اللُمت زلم في الخاص اللؿاع طُؿسة أغاله الجدو

 الدولت اوسخاب الى باإلغافت الظىق، اكخطاد وشسوؽ مخؿلباث مظاًسة غلى كدزجه غدم الى ٌػىد وهرا الػـام، اللؿـاع

 اكخطاد هدى الػام الخىحـه ٌػىع ما وهرا لالطدثماز، للخىاص املجاٌ وجسن الاكخطادي، اليشاؽ مً فشِئا شِئا

 الاكخطاد في مدىزٍا دوزا لُلػب الخاص اللؿاع أمام املجاٌ وفخذ الػمىمُت املإطظاث زىضطت غلى اللائم الظىق 

 .الىؾني

 1029- 1021: للفترة املضافت القيمت في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت طىر ج: 02 رقم لشكلا

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Ministère de l’Industrie et des Mines, (mai 2018), Bulletin d’information Statistique de la PME, Données de l’année 2017, N°32 p 31 
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 : الخام الداخلي الىاجج في ملخىسطتوا الصغيرة املؤسساث مساهمت: ثاهيا

 النهائُت الاكخطادًت املىخجاث مً للدولت الجغسافُت الخدود دازل ئهخاحه جم ما ول في الخام الدازلي الىاجج ًخمثل 

خىلـد مدددة، فترة زالٌ  كؿـاع: وهـي الـبالد في اكخطـادًت كؿاغـاث أزبـػت مظـاهمت مًـ الخـام الـدازلي الىـاجج ٍو

مىـً الػـائالث، كؿـاع مظـاهمت املدلُـت، الجماغـاث مإطظـاث الاكخطـادًت، املإطظـاث كؿـاع املالُـت، ظـاثاملإط  ٍو

ٌ  هبـيرة بيظـبت ألازـير هـرا وشـاؾاث غـمً جـدزل واملخىطـؿت الطـغيرة املإطظـاث اغخبـاز  جؿىز  ًىضح الخالي والجدو

 :املدسوكاث كؿاع زازج الخام الدازلي الىاجج

 خالل واملخىسطت الصغيرة املؤسساث لقطاع املحزوقاث قطاع خارج الخام الداخلي الىاجج جطىر : 01 رقم لجدول ا

 ج د مليار: الىحدة(                                                      1029-2001)الفترة

 المؤسسة القطاع العام القطاع الخاص مجموع الناتج الداخلي الخام
 السنة القيمة النسبة القيمة النسبة

799 89:7،= 76.40 7;<9،8 23.60 :>7،; 2001 
799 87>:،7 76.87 7<=?،7 23.13 ;9; 2002 
799 8:9:،> ==،: 7>>:،8 88،? ;;9،< 2003 
799 8=:;،: =>،8 87:<،= 87،> ;?>،? 2004 
799 997;،; =>،:7 89<:،; 87،;? <;7 2005 
799 9:::،77 =?،:< 8=:9،< 89،:: =9:،9; 2006 
799 9?99،<9 >9،> 97;9،= 7?،8 =:?،>< 2007 
799 :99:،?? >8،:; 9;=:،9= 7=،;; =<9،?8 2008 
799 4978.82 >9،;? :7<8،98 7<،:7 >7<،>9 2009 
799 5509.21 >:،?> 4681.68 7;،98 >8=،;9 2010 
799 6060.80 >:،== 5.137.46 15.02 ?89،9: 2011 
799 <<9<،: 87.99 ;>79،98 12.01 =?9،9> 2012 
799 =<9:.:9 >>،9 <=:7،7? 77،= >?9،8: 2013 
799 >9?8،:? 91,05 =9<>،=? 8.95 =89،= 2014 
799 ><;>،?< 94.05 >7:9،?< 5.85 ;7; 2015 

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information. Bulletin 

d’information statistique de la PME : sur le site : http://www.mdipi.gov.dz  consulté le 05/08/2019 

ٌ  زالٌ مً  خُث املدسوكاث، كؿاع زازج الخام الدازلي الىاجج في الخاص اللؿاع مظاهمت ازجفاع هالخظ أغاله الجدو

 دلمی الخاص اللؿاع أن نيبی ما وهرا ،2015 طىت دج ملُاز 8658،96 الى 2001 طىت دج ملُاز 2041،7 مً اهخللذ

 ظل في الخاص لللؿاع أهبر بيظبت لیمی الري الطىاغاث هره حػداد ئلى زاحؼ وهرا الػام اللؿاع مً أهثر تیمسدود

ت جدلُم في وفشلها تالػمىمُ املإطظاث جساحؼ د هدى الجصائس اججاه ئلى باإلغافت والدًمىمت، الاطخمساٍز  مً املٍص

 .الخىاص أمام الاطدثماز باب وفخذ الظىق  اكخطاد مُياهصماث وجؿبُم الاكخطادي والخدسز  الاهفخاح

 :الدشغيل في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت: ثالثا

 زلم في املظاهمين أهبر ومً الػاملت للُد املظخلؿبت اللؿاغاث أهبر مً طؿتواملخى  الطغيرة املإطظاث كؿاع ػدٌ

 واملخىطؿت، الطغيرة املإطظاث ملطلخت مجملها في جطب إلاحساءاث مً بجملت الخيىمت كامذ خُث الشغل، فسص

ٌ  .حدًدة غمل فسص زلم هاخُت مً مسغُت هخائج أغؿذ وكد  : ذلً ًىضح الخالي والجدو

 (1021-1005)الفترة  خالل الدشغيل في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت: 08 رقم الجدول 
 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 العدد :9;.<9< =:>8;7.8 ??9.;;7.9 ?9.89:;.7 :>?.>;=.7 1.625.686 1.724.197
 معدل النمو - 8,19 % 8,20 % 13,63 % 14,07 % 7,47- % >09>%

 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 العدد 1.848.117 2.001.892 2.157.232 2.371.020 698 540 2. 470 655 2  246 690 2

http://www.mdipi.gov.dz/
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 معدل النمو 7,19 % 8,32 % 7,76 % 9,91 % 4,93 % 8;.: %        %3.5
Source Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes et des Systèmes d’Information. Bulletin 

d’information statistique de la PME : sur le site : http://www.mdipi.gov.dz  consulté le 05/08/2019 

ٌ  زالٌ مً ًخطح  خُث الشغل مىاضب جىفير في واملخىطؿت الطغيرة للمإطظاث املػخبرة املظاهمت أغاله الجدو

ٌ  الظداس ي نهاًت في غامل  246 690 2 الى 2004 طىت في غامل 838.504 مً اهخللذ  هره وحػىد 2018 طىت مً ألاو

ادة  مىاضب أغلب غلى اطخدىذ الخاص اللؿاع أن الػلم مؼ اللؿاع، بهرا النهىع احل مً الدولت حهىد الى الٍص

بُت واللىاهين الاطدثماز كىاهين غمً الدولت له مىدتها التي والخدفيزاث الدظهُالث بفػل املددزت الشغل  وغيرها، الػٍس

 الشغل مىاضب غدد أما الاحخماعي، الػمان ًسظ فُما لألحساء الىؾني الطىدوق  مىدها التي الدظهُالث ئلى إلاغافت

 إلاحساءاث هدُجت وذلً ألزسي  طىت مً مظخمس اكظجى في فهي الػمىمُت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جىفسها التي

 . الخىضطت فسغتها التي

 :الصادراث جىميت في واملخىسطت الصغيرة املؤسساث مساهمت: رابعا

ت، الطادزاث مً وظبت أهبر املدسوكاث جمثل  وبغسع حدا، غػُفت فيظبتها املدسوكاث زازج الطادزاث أما الجصائٍس

 لم الىخائج لىً واملخىطؿت، الطغيرة املإطظاث بخدغُم الػمىمُت الظلؿاث كامذ للمدسوكاث الخبػُت مً الخللُل

، املظخىي  في جىً ٌ  زالٌ مً هىضخها والىخائج املأمٌى  :الخالي الجدو

 دوالر مليىن : الىحدة                      2005-2016 الفترة خالل املحزوقاث خارج الصادراث جطىر : 20 رقم الجدول 

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 الصادرات خارج احملروقات ??79 <;77 1332 1937 1066 1526

 النسبة من إمجايل الصادرات %1,97 %2,17 %2,21 %2,44 %2,36 %2,69
 السنوات 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 الصادرات خارج احملروقات 2062 8>89 ;>87 2582 2063 9<=7

 النسبة من إمجايل الصادرات %2,8 %2,87 %3,1 %4,11 %5,46 6.16%

س الىؾىُت الىوالت: املصدر  :املىكؼ غلى الاطدثماز لخؿٍى
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 

ادة غلى بلدزتها واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جخميز  عجص جسفُف في واملظاهمت الطػبت الػمالث وجىفير زاثالطاد ٍش

ٌ  زالٌ مً لىً املدفىغاث، ميزان  في مددودة واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث مظاهمت أن ًخطح أغاله، الجدو

 جصاٌ ال لىنها مظخمس جصاًد في فهي ، الخاص اللؿاع ضادزاث لتركُت املبرولت الجهىد زغم املدسوكاث زازج الطادزاث

 غير مىخجاتها ًجػل مما املدسوكاث، ضادزاث غليها غلبح التي إلاحمالُت بالطادزاث ملازهت ، الخىىع وكلُلت غػُفت

ٌ  للخاق الجهىد مً الىثير برٌ ٌظخىحب ما وهرا الدولُت، ألاطىاق اكخدام غلى كادزة غير و جىافظُت  ، الػالم دو

 .2005- 2015 لفترةل الطادزاث ئحمالي م2,93ً% وظبخه ما املخىطـ في جمثل خُث

 البىاء كؿاعي في جؿىزها زغم هامشُت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث في وزاضت الىفؿُت غير الطادزاث جبلى اذن

 لالكخطاد الطػبت الػملت حلب غلى وكدزاجه اللؿاع ئمياهُاث غً حدا بػُدة فهي والخدماث، الػمىمُت وألاشغاٌ

 .الاكخطادًت خىمُتال في الفػالت املظاهمت وبالخالي الىؾني

 مجمىغت مً أطاطا واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث كبل مً املدسوكاث كؿاع زازج املطدزة املىخجاث أهم وجخمثل

 وطلؼ الغرائُت غير الاطتهالهُت الظلؼ وأزيرا الخام، املىاد مجمىغت زم الظلؼ مجمىغت زم مطىػت الىطف املىخجاث

 .الطىاغُت الخجهيزاث

IV.الىطنيالصىاعاث الغذائيت في الاقخصاد  في فزعسساث الصغيرة واملخىسطت املؤ  مساهمت : 

ٌ  مػظماكخطادًاث مياهت مهمت في  دخلی ثیخ ایى یكؿاغا خ الغرائُتكؿاع الطىاغاث  ػخبر ی الػالم فهي جىفس  دو

دتفسص غمل   ػت.همى مسجف م مػدالثُجدل هما حظاهم في، فساد وجللل مً خدة البؿالتواطػت مً ألا  لشٍس

http://www.mdipi.gov.dz/
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique
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IV.1. الجشائزأهىاع الصىاعاث الغذائيت في : 

 :(185، ص: 2018-2017)طاغى،  جىلظم الطىاغاث الغرائُت الى زالزت أكظام هي

ً الخازجي وال جدخاج الى املىاد الصزاغُت املدلُت وهسظ  ث: الطىاغاالىىع ألاول - الغرائُت الىاطػت الازجباؽ بالخمٍى

ىث، وضىاغت الظ  ىس وهىان ضىاغت أزسي جيخمي الى هدا الىىع هي اهخاج غلف ألابلاز،بالرهس ضىاغت الٍص

اللمذ الطلب )ضىاغت الظمُد، الدكُم والعجائً والخلُب، اهؿالكا مً املىاد الصزاغُت املدلُت  مًػ الىىع الثاوي:-

لخغؿُت جخم بؿبُػت واللين، خلُب ألابلاز( لىً بملادًس غئُلت ال حغؿي الا وظبت ضغيرة مً الاخخُاحاث الدازلُت وا

م الاطخيراد.  الخاٌ غً ؾٍس

جخمثل هده الطىاغاث في الطىاغاث املدلُت )غطير الفىاهه والخػس( التي جدٌى املىاد الصزاغُت  الىىع الثالث:-

ً باملىاد الصزاغُت ألاولُت له.  املدلُت، الا أن هرا الىىع مً الطىاغاث حشيى مً هلظ الخمٍى

 اليشاؾاث امليىهت للطىاغاث الغرائُت خظب املشسع الجصائسي:والجدٌو الخالي ًمثل أهم 

 : حصيلت اليشاطاث املكىهت لفزوع الصىاعاث الغذائيت22الجدول رقم 

الحليب  الفزوع

 ومشخقاجه

الشيىث  السكزياث املىاد الغذائيت فزع املطاحً املصبراث املشزوباث

 والدهىن 

ث
طا

شا
لي

ا
 

 الجبن-

 الُاغىزث-

 مىاد خلُبُت-

 ب اللُمىن شسا-

 شساب غاشي -

 الطىدا-

شساب غير -

 هدىلي

 مُاه مػدهُت-

مشسوباث -

 أزسي 

 الؿماؾم-

ظت-  الهَس

 الظمً-

 الخػس-

ىث-  الٍص

خىن -  الٍص

 املطبراث-

 الدكُم-

 الؿدين-

 اللهىة-

 

العجائً -

 الغرائُت

 غؿىز غرائُت-

 زػس وفىاهه-

 الخمس-

 الشيىالؾت-

اث-  الظىٍس

اث-  خلٍى

اث حافت-  خلٍى

ذ-  بظيٍى

ىث-  الٍص

خىن - ذ ٍش  ٍش

خىن -  لب الٍص

 الخل-

 .186هسه، ص ذطاغى باًت، مسحؼ طبم املصدر: 

ٌ ً زالٌ الم ًمىً الخسوج  زغم أن أهم مالخظت الجصائس،الغرائُت في  وجىىع الطىاغاثًخطح لىا مدي حشػب  جدو

اطخغاللها بؿسق  والتي ًخم رةبها هي غُاب "فسع ضىاغت اللخىم"، زغم ما جخىفس غلُه الجصائس مً زسوة خُىاهُت مػخب

ت،  وهى ماجللُدًت،  م ئوشاء مرابذ غطٍس جخىفل بمػالجت إلاهخاج  ووخداث ضىاغُتًدخم الاهخمام بهرا الفسع غً ؾٍس

لُا  وجىغِبه بؿسق  وطلُمت صخُا. وجيشـ أغلب املإطظاث املىخمُت للؿاع الطىاغت الغرائُت في غملُاث غملُت حظٍى

ل للمىخجاث الصزا مً هفلاث % 44غُت وفي غملُاث الخػبئت والخغلُف، خُث جمثل مىخجاث هرا اللؿاع الخدٍى

وهي الخبىب، الظىس  %80مً الىازداث جسجىص غلى زمظت مىخجاث جمثل  %28الخىاص السطمُت للػائالث، وخىالي 

ىث باإلغافت الى أغ  ًت الخُىاهاث.روالٍص

IV .1 .  الغذائيت:زع الصىاعاث واملخىسطت في ف الصغيرةجطىر عدد املؤسساث 

شهد غدد م ص م التي جيشـ في فسع الطىاغاث الغرائُت   جؿىزا ملخىظا زاضت جلً الخابػت لللؿاع الخاص، 

 والجدٌو الخالي ًىضح ذلً:
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 (1029-1020الغذائيت)في فزع الصىاعاث  الخاصت واملخىسطت الصغيرة: جطىر عدد املؤسساث 21 الجدول رقم

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 الصناعات الغذائية 18394 19758 <?897 21624 23075 24746 26635

 م ص منسبتها من اجمالي  9 ?،8 ?،8 ;،9 =،8 >،8 <،8

Source http://www.ons.dz   consulté le 05/08/2019 

ازجفاغا  غسف الغرائُتواملخىطؿت في فسع الطىاغاث  الطغيرةطظاث أن غدد املإ  مً زالٌ الجدٌو أغاله هالخظ

  26635ئلى  2016طىت  طلیحػدادها ل وجصاًدمإطظت 18394ب واهذ جلدز  ثیخ2010طىت مىر  مظخمسا
 
مإطظت. ئال

اث دغم املإطظ لظُاطاثلىً مؼ مباشسة الجصائس  غػُفت،جبلى  واملخىطؿت الطغيرةأن وظبتها مً ئحمالي املإطظاث 

 .همىا بػسف الغرائُت واملخىطؿت في فسع الطىاغاث الطغيرةمإطظاث مسخطت بدأ غدد املإطظاث  ظهىز  مؼ الطغيرة

IV.3مساهمت املؤسساث الصغيرة مخىسطت فزع الصىاعت الغذائيت في القيمت املضافت.  

ملُاز  197،53اهخلل مً    ثخُ ،غسف فسع الطىاغت الغرائُت جؿىزا ملخىظا مً خُث مظاهمخه في اللُمت املػافت   

، لىً املظاهمت الفػلُت واهذ لللؿاع الخاص، أما اللؿاع الػام 2015ملُاز دج طىت    353،71، الى 2010دج طىت 

اللُمت  فيالطىاغت الغرائُت  مظاهمتًمىً جىغُذ فلد سجل وظب غػُفت زغم إلاضالخاث التي اغخمدتها الدولت، 

 :ياملػافت مً زالٌ الجدٌو املىال

 (1025-1020: مساهمت الصىاعت الغذائيت في خلق القيمت املضافت)21الجدول رقم 

 الىحدة: مليار دج

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 >9،=99 <?،<<8 =7،?:8 898،8 ?=،??7 ;?،?>7 القيمة القطاع الخاص

% ><،99 ><،7= >=،8; >=،8> >=،9? ><،>? 
 ;9،>: 7=،7: 9،>9 9?،99 >98.9 <;،=8 القيمة القطاع العام

% 79،?< 79،>9 78،=; 78،=8 78،<7 79،77 
 7=،9;9 ?>،999 <:،;<8 79،>>8 ;<،897 9;،=?7 القيمة المجموع

% 799 799 799 799 799 799 
 7;،:8?= ;>،<99= ?7،7:=> 79،98<; >:،=79; >?،>=>: اجمالي القيمة المضافة

% :،88 :،;7 :،;> :،89 :،;9 :،:< 

SOURCE: Bulletin d’information statistique de la PME, N⁰ 30, ministère de l’industrie et des mines, 2017, P :43 

ف اللُمت املػافت غهمظا نأ ٌ الجدو  ًًخطح م أهثر مً  غذلب الىؾني ى املظخىي لمت الطىاغاث الغرائُت في جيٍى

ػخبر اللؿاع الخاص املظا، 2010 دًىاز حصائسي طىت از ُلم197،53هذ وابػدما  2015طىت ُاز دًىاز حصائسي لم350 هم َو

ادة مظخمسةلاللُمت املػافت ل نًخطح أ ٌ الجدو  ٌزال ًلُرا الفسع، وم ٌالفػا واهذ  فبػدما لؿاع الخاص في ٍش

ا هالخظ ، هم2015  طىت ُاز دًىاز حصائسي لم307،36ذ ئلى  لوض 2010ُاز دًىاز حصائسي طىت  لم169،95كُمخُا  

، أما % 12اليظبت املخىاغػت لللؿاع الػام فسع الطىاغت الغرائُت في اللُمت املػافت خُث لم جخػدي في املخىطـ 

مػدٌ مظاهمت فسع الطىاغاث الغرائُت في ئحمالي اللُمت  ئال ان، % 86اللؿاع الخاص فلد ججاوشث وظبت مظاهمخه 

 .% 4ا في املخىطـ وظبته   جاوش لم جخ حدا خُث جبلى غػُفت املػافت

IV.4.الغذائيتالصىاعت  املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في فزع جطىر الدشغيل في قطاع : 

 ئن جدلُل جؿىز غملُت الخىظُف في كؿاع الطىاغت الغرائُت ًمىىىا مً مػسفت مدي مظاهمت هرا اللؿاع في

 لً:ذ، والجدٌو الخالي ًىضح امخطاص البؿالت

 

 

 

http://www.ons.dz/
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 (1000- 1025)للفترة  شغيلفي الد الغذائيتالصىاعاث  : مساهمت20الجدول رقم   
 2015 2010 2005 2000 السنة

 899::7 7:8999 ;>?<< 89<>: عدد العمال)ألف(

 .211كزه، ص ذاملصدر: بكزيتي هصيرة، مزحع سبق 

جؿىزا ( اللؿاع الخاص)الغرائُت الطىاغاث  املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت الىاشؿت في غدد الػماٌ في كؿاعغسف 

الهُيلت اغافت الى هظام زىضطت املإطظاث  هدُجت حملت إلاضالخاث والخغُيراث( 2015-2000الفترة )متزاًد زالٌ 

مإطظاث اللؿاع الػام ,التي اهخللذ  مً مىاضب الشغل أمام جساحؼ دوز 86,31 الػمىمُت التي جىفس أهثر مً %

، 2012 مىطب شغل طىت   19854وئلى 2011 طىت 19486ئلى   2010 مىطب شغل في طىت  19169مظاهمتها مً  

 .الفسع في هره الظىت %  مً ئحمالي مىاضب الشغل التي وفسها 13،69 وهى ًمثل خىالي

 في الصادراث: الصىاعت الغذائيت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في فزع قطاع . مساهمت5.1

ت زازج املدسوكاث غئُ %مً اللُمت الاحمالُت للطادزاث أي ما 6.87 هما وظبخ لت حدا ئذ جمثلحػخبر الطادزاث الجصائٍس

 ،ملُاز دوالز 2.83ٌػادٌ 

-1020في الصادراث ) الصىاعت الغذائيت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في فزع قطاع : مساهمت25الجدول رقم   

 الىحدة: مليىن دوالر   (                                                                              1021

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 9=9 ?:9 =98 ;89 989 98: ;97 ;;9 ;97 القيمة

 <>77: 7?7;9 >9998 <>>:9 ><<8> :=?:> >><7= ?<:9= 9;9=; اجمالي الصادرات
 0،90 0،99 1،08 0،67 0،51 0،61 0،43 0،48 0،55 النسبة

س الاطدثماز ) توالالى املصدر:   http://www.andi.dz ( غلى املىكؼ:2018الىؾىُت لخؿٍى

املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت مً الطىاغاث الغرائُت غسفذ جربربا مً طىت الى أزسي  ضادزاث نأ ٌ س الجدو هًظ

أي ما  دوالز  ن ُى لم373خىالي  2018غذ طىت لبخُث ، ودلً لػػف زبرة املإطظاث في مجاٌ الخطدًس وكلت امياهُاتها

 ىهتهى ئجاخت الغراء مس لكدزة الدولت غ لمما ًجػ غػُفت ي وظبت حدهئحمالي الطادزاث و  ًم % 0،90ه وظبخ

 الخازحُت. قباألطىا

خمثل تالدولت مً ئمياهُاث مىازُت  به ملا جصزس  ظىسال فيأهم مىخج جطدزه الجصائس  ٍو  ،دطٌى الغراييلهرا امل واطدثماٍز

 .ئغافت ئلى الخمس الري ًأحي في املسجبت الثاهُت

 (1021-1029لسىتي )صادراث الجشائز مً املىخجاث الغذائيت  :16 رقم الجدول 
 2017أشهر األولى لسنة  10 2010أشهر األولى لسنة  10 السنة

 % القيمة )مليون دوالر( % القيمة )مليون دوالر( المنتوج
 9=،79 ;?،:89 7?،77 =?،7=7 مندرسكر القصب والش

 9;،8 ;=،=9 :?،7 >9،<8 التمور

س الاطدثماز  تالىوالاملصدر:    http://www.andi.dzغلى املىكؼ: 2018الىؾىُت لخؿٍى

ؼ الاكخطاد ت في جىَى الىؾني للمىخىج املدلي  مً زالٌ ما طبم ًمىً اللٌى أن زغم الجهىد املبرولت إلغؿاء ألاولٍى

ًمىنها مً املىافظت الدولُت،  وجلدًم الدظهُالث وإلاغاهاث للمإطظاث الطغيرة واملخىطؿت، للىضٌى بها ئلى مظخى

 وذلً مً زالٌ بسامج الخأهُل املظخددزت، الا أن مظاهمتها جبلى غػُفت حدا في الطادزاث. 

V.في الجشائز خىسطتوامل الصغيرة املؤسساث جطىر  جىاحه التي الصعىباث : 

 زازج مػؿُاث وهي فػاٌ، بشيل ومظاهمتها جؿىزها حػسكل غىائم غدة مً واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غاهذ

لي والجاهب املإطظت ت إلاحساءاث ضػىبت ئلى ئغافت الخىىىلىجي، والجاهب الخمٍى ص غبد بً) :والخىفُرًت إلاداٍز  بً. الػٍص

ص، غبد  (9-8: ص ص ،2017 الػٍص

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 :الخمىيل على الحصىل  عىبتص-

ٌ  في ضػىبت واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث جىاحه  املالي الدغم ئحساءاث جطادم هدُجت تیاملال املىازد غلى الخطى

  :الخالُت بالخػلُداث دظمی الري بالىاكؼ الاطدثمازاث وجدفيز وحصجُؼ

ل في ريهب وهلظ ابیغ- ل الخمٍى  ألاحل؛ ؾٍى

 اللسوع؛ مىذ ملُتغ ریيحظ في الشفافُت غُاب-

 الخاضت البىىن وغُاب اليظبُت الاطخلاللُت غدم بظبب الائخمان، غملُاث في البىىُت الىواالث ضالخُاث مددودبت-

 اللسوع؛ هره في الخدفيز غىطس لغيی مما الفائدة مػدالث ازجفاع ئلى ئغافت الخىافع، غلى حصجؼ التي

ت-   الػاضمت؛ الجصائس في ملػامالثا أغلبُت جمسهص هالخظ ئذ اللسوع، مىذ مسهٍص

 :املعلىماث هقص مشكلت-

 لدي املػلىماث في هلظ وهرلً إلاهخاج، ومظخلصماث والظلؼ املىازد أطىاق غً املػلىماث هلظ في املشيل هرا خمثلی

 املشسوغاث، حسجُل نيهلىاه الخيىمُت، واللسازاث نياللىاه مً الىثير اٌیخ هايس یمد أو املشسوغاث أصخاب

 .رهايوغ الػمل نيكىاه الاحخماغُت الخأمُىاث ت،یالجبائ يزاثالخدف

 :والخىفيذًت إلاداريت إلاحزاءاث صعىبت-

 نياللىاه ئضداز مً السغم غلى. الػىائم ببػؼ الجصائس في واملخىطؿت الطغيرة للمإطظاث إلادازي  املدُـ زيخمی

ً، زغباث ؼم خالءمی بما لخػدًلها والظعي خهیوخما الاطدثماز بدصجُؼ الخاضت  والدظهُالث، ایاملصا وجلدًم املظدثمٍس

ت، إلادازة أداء نيجدظ ىاهبهی لم ذلً أن ئال املإطس ي، إلاؾاز وئوشاء  هره ججظُد هى خالبا بىلظ وما الجصائٍس

س في ایفػل حظاهم ليي نياللىاه ؼ) املإطظاث مً الىىع ذلً جؿٍى ت املشاَز  هبالجا في كائما بلىی فاإلشياٌ ،(الاطدثماٍز

 الخؿىزاث مؼ جخماش ى ال التي الجامدة والرهىُت املػلدة الترهُبت هدُجت الخىفُر، ومىاكؼ مساهص مظخىي  غلى البشسي 

 .الخاضلت واملظخجداث

ٌ  جلدم مدي غً املػبرة الطىزة هي إلادازة فخػخبر  في بسحؼ الغسبُت املجخمػاث بلغخه الري فالخلدم جسلفها، أو الدو

 الخىمُت، زؿـ أغلب ضاخبذ التي الاهخياطت أن هما واملىغىغُت، الػلمُت ألاطع ذاث ئدازتها كىة ئلى مىه مهم حاهب

ٌ  بػؼ في  .الجامدة تهایروكساؾيوب   ئدازتها غػف غً الىاجج ریيالدظ طىء مسدها الػسبُت منها الىامُت الدو

 :الخكىىلىحيا على الحصىل  صعىبت-

 وهى .أزسي  حهت مً مظخسدميها جأهُل وغػف حهت مً تیاملال مىازدها لللت وذلً البشسي  املىزد شأن ذلً في شأنها

 للخجاوش  مػسع جلىُت مػازف مً هايلد خىافسی ما أن ختى املىاٌ، ضػب أمسا الخىىىلىحُا غلى خطىلها ًجػل ال ما

 .الجدًدة والازتراغاث الابخيازاث بفػل

 هلظ في الخاضت املإطظاث في الػاملين ًیر يملظا ًیجيى  طُاطت ابیغ جخمثل :العاملت دیال ًیجكى  سياست ابیغ-

ً مساهص س أمام هبيرا غائلا شيلی ما وهرا ً،یر يواملظ الػماٌ ًیجيى  وفي املخسططت، والخأهُل الخيٍى  وجىمُت جؿٍى

 مشاول وشىء ئلى ئغافت .املإطظاث هره ئهخاحُت غلى طلبا ىػىعی وهرا الجصائس، في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث

لُت لُت واللدزاث الىفاءة هلظ غً هاججت ،حظٍى  .الػاملين لدي واملإهالث الخبراث هلظ حساء الدظٍى

VI.الخاجمت 

مً خُث  طىاء املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت في فسع الطىاغاث الغرائُت دوزا هاما في الاكخطاد الىؾني، كؿاعًدخل 

ه املظاهمت جبلى غػُفت رغير أن ه، الخطدًس أو  الدشغُل بسلم اللُمت املػافت أو  وألازكام الخاضت املإشساث

سها أمام غائلا جلف التي بظبب املشاول، وهامشُت وبػُدة غً ألاهداف املظؿسة لُت واملشاول وجسكُتها جؿٍى  الخمٍى

يُت،٬ ت، الخىظُمُت املشاول الخمٍى ت الطػىباث وهرا إلاهخاج مشاول وإلاداٍز  مشيل ٌػخبر خُث٬ الخ...والجمسهُت الػلاٍز

لا  .املإطظاث هره خُاة في والشائىت املػلدة الػىامل أهم أخد لخمٍى
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 الىخائج

 حدا ضغيرة مإطظاث غً غبازة فغالبيها الجصائس، في واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث غلى الخاص اللؿاع هُمىت -

 الخللُدًت؛ والطىاغاث الخدماث كؿاع في أغلبها وجترهص

 الجصائس في منها الاطخفادة لىً والاحخماغُت، الاكخطادًت الخىمُت جدلُم في بازش  دوز  واملخىطؿت الطغيرة للمإطظاث-

 وغساكُل؛ مشاول مً اللؿاع هرا ٌػاهُه ملا هظسا للغاًت مددود ًصاٌ ال

 غلـى حػخمـد والـتي املػـافت، لللُمـت املىخجـت غـير اللؿاغـاث في واملخىطـؿت الطـغيرة املإطظـاث وشـاؾاث جترهـص -

ػخبر مسجفػت، غمـل هثافـت وغلـى بظـُؿت ُـاجىىىلىح  أهم والاجطاٌ، الىلل الخجازة، الػمىمُت، وألاشغاٌ البىاء كؿاع َو

 املإطظاث، هره فيها جيشـ التي اللؿاغاث

ادة- وهرا  الخطدًس جلػب الطىاغت الغرائُت دوزا مهما في جدلُم الخىمُت الاكخطادًت الىؾىُت مً زالٌ املظاهمت في ٍش

 لُمت املػافت، باإلغافت ئلى جىفير فسص الػمل؛الزلم 

اث الدشغُل، اللُمت-  طاهم أداء كؿاع الطىاغاث الغرائُت اًجابُا في الاكخطاد الىؾني مً خُث دغم مظخٍى

 املػافت، وغيرها مً املإشساث الاكخطادًت.

وان  الفجىة الغرائُت، ولى حظاهم مإطظاث الطىاغاث الغرائُت في جسكُت الخجازة الخازحُت مً خُث جللُظ كُمت -

 ؛ذلً بيظبت غئُلت وغير وافُت للخدسز مً الخبػُت الغرائُت للخازج

نها باملىاد  - ت في مشيلت الخبػُت لألطىاق الخازحُت التي جلىم بخمٍى حػاوي مإطظاث الطىاغاث الغرائُت الجصائٍس

ت في اجمام الػملُت الخطيُػُت للمىاد الغرائُت ال ىتألاطاطُت والػسوٍز  جاهصة غلى غساز الخلُب ومشخلاجه، والفٍس

ت وذاث الاطتهالن الىاطؼ زاضت خ.... الواملعجىاث، الظىس   ؛مً الظلؼ الػسوٍز

جبلى املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت الىاشؿت في الطىاغاث الغرائُت غير كادزة غلى إلاطخجابت لخؿلػاث املظتهلً -

ت، وهم ما ًجػل دوزها مددودا في  وحغؿُت اخخُاحاجه الغرائُت املخىامُت طىاء مً الىاخُت الىمُت أو الىىغُت والظػٍس

 جدلُم ألامً الغرايي؛

 الخىصياث

ادة -  هرا وجسكُت للنهىع واضخت اطتراجُجُت حظؿير زالٌ مً واملخىطؿت الطغيرة املإطظاث بلؿاع الاهخمام ٍش

 اللؿاع؛

ؼ ئلى ودفػها الطىاعي اللؿاع هدى طؿتواملخى  الطغيرة املإطظاث جىشَؼ في الىظس ئغادة غسوزة-  جىىغا أهثر مشاَز

 ؛الػمىمُت وألاشغاٌ البىاء وكؿاع والىلل الخجازي  اللؿاع غلى الترهيز وغدم وئهخاحُت،

اث  -- البد مً الػمل غلى حظهُل ئحساءاث الخطدًس ليافت مإطظاث الطىاغاث الغرائُت الىاجخت والتي جدلم مظخٍى

 ؛مػخبرة مً إلاهخاج

 ؛الطغيرة واملخىطؿت املإطظاث ئحساءاث ئوشاءوحظهُل جُؼ اطدثماز اللؿاع الخاص في فسع الطىاغاث الغرائُت حص-

واملخىطؿت فسع الطىاغاث الغرائُت ومداولت ئطلاؽ الىظس ئلى ججازب دٌو زائدة في مجاٌ كؿاع املإطظاث الطغيرة -

 ؛طادي للجصائسًدىاطب مؼ الؿابؼ الاكخ وجىُُفه بماالجاهب الاًجابي لها 

ل نهاًجب مىاضلت دغم الطىاغاث الغرائُت هظسا ليى  -- ة غلُه في جىمُت الاكخطاد والخجاز  أهم كؿاع ًمىً الخػٍى

 الخازحُت زازج كؿاع املدسوكاث.
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  ملخص:

، ورلً اهؼالكا واإلاخىظؼت غحرةاإلااظعاث الص ، وؤزشها في دكم كؼاقالخجملاث اللىلىدًتظىداٌو في هزا اإلالاٌ ببشاص إلادت كً      

العابم مً مهام ماظعت واخذة، ًخم آلان اللُام بها مً كبل كذة ماظعاث ت والتي واهذ في مً ؤن اإلاهام الخللُذًت للماظع

 معخللت، ؤو مخلاملحن مخخصحن ورلً خعب الىفاءاث اإلاترابؼت بةػاس جيعُلي. 

ٌعمذ مً  الخالصت اإلاخىصل بليها مً خالٌ مشوسها بالخبراث الذولُت ؤن هزه آلالُت حلمل كلى جدلُم وفىساث الدجم، بما    

اظخغالٌ اكخصادًاث اللملُاث اإلاخصلت، وبالخالي اظخخذام الخىىىلىحُا اإلاخؼىسة، جىفحر جخصص ؤهثر، مما ًادي بلى سفم معخىي 

 حىدة اإلاىخجاث. 

 اليلماث اإلافخاخُت: الخجملاث، اللىاكُذ، اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت.

 L12؛  JEL : P12تصنيف 

Abstract: We will try in this article, to show an overview of clusters, and their impacts in 
the sector support of small and medium enterprises, and thus on the traditional functions of 
the institution, which was previously the task of a single institution, is now carried out by 
several independent front institutions or specialist traders, depending on the framework 
skills interconnected coordination. 
      Conclusion they reached thanks to the international expertise that having passed 
through this mechanism works to achieve economies of scale, which allows the 
exploitation of processes related to the economy. Therefore, the use of advanced 
technology, the offer of greater specialization, leading to raise the level of product quality. 
Keywords: clusters, small and medium enterprises. 
Jel Classification Codes: L12; P12 
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I.  جمهيد  

 جدلُم في ألاخحرة هزه بلى فؽل ؤدث التي اإلاؽاول بلى واإلاخىظؼت الصغحرة باإلااظعاث الخاصت الذولُت الخجاسب حؽحر      

ل طلف مخاػش بلى باإلطافت واإلالذاث، اإلاىاد الخام ؼشاء ذكى الدجم وفىساث مضاًا ت، والخذماث الخمٍى  هما الاظدؽاٍس

ٌ  ًخؼلبها التي ؤلاحشاءاث لخىفُز وافُت غحر حجمها ػبُلت ؤن هزه اإلااظعاث ملضولت  جيىن  ما بلى اللىإلات، وغالبا الذخى

 هُيل مخيامل.         ذم اسجباػها فيللغاًت، بر ؤن الخدذي باليعبت لهزه اإلااظعاث ًىمً في الخفىً وك

ض بلى الخاحت اإلالخت ؿهشث هىا مً     ٌ  ومخقاصمت مشتركت مقاربت وبىاءبحن هزه اإلااظعاث  الخلاون  حلٍض  مىاطُم خى

، جلىم كلى القطاعيت مىؼم كلى ؤو اللشب كلى جلىم ما غالبا مؤصضاث شبكاث بلى بوؽاء الىكذ بمشوس ؤدث ملُىت

مىخجاث ملُىت مذسحت في بشهامج بهخاج ماظعت ؤو ماظعاث ؤخشي بما ٌؽيل هـام كُمت فلاٌ ؤظاط الخخصص في 

 هزه بحن ألافلُت في كملُت ؤلاهخاج. مًوالخلفُت ا لدؽمل وافت الشوابؽ ألامامُت و إلاجمىكت ماظعاث مخلاسبت حغشافُ

 الخجملاث اللىلىدًت. هجذ الؽبياث

ظىء كلى هزه آلالُت، ودوسها في هذا اإلاجاٌ مداولت ؤلاحابت كلى الدعاٌئ ظىداٌو مً خالٌ هذه اإلالالت بللاء ال   

 الشثِس ي الخالي:

للمؤصضاث الصغيرة  وكضب الضبق في امليزة الخىافضيت كيف ًمكً آلليت الخجمعاث العىقىدًت مً حغيير ألاوطاع  

 ؟مالئمت غير اقخصادًت ببيئت املخقىقعت على هفضها، واملخإثرة واملخىصطت

اٌو الاحابت كلى هزا الدعاٌئ مً خالٌ جلعُم الىكت البدثُت بلى ؤسبلت كىاصش ؤظاظُت خُث جؼشكىا في ظىد

بت  ، زمماظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت بحن اإلالىكاث الؼبُلُت واإلاصؼىلتلل البذاًت الخجملاث اللىلىدًت: اإلافاهُم اللٍش

، وفي ألاخحر كمىا ىافعُت اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼتدوس الخجملاث اللىلىدًت في دكم ج، زم جدذًذ الىـشي  والبلذ

 .اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼتكؼاكاث ذولُت لذوس الخجملاث اللىلىدًت في دكم الخبراث بلشض بلع ال

II.  املؤصضاث الصغيرة واملخىصطت بين املعىقاث الطبيعيت واملصطىعت 

ــــشف كلى  ظىداٌو فُما ًلي         "املىاخ الدولي  والخاسحُت" الطبيعيت واملصطىعت"، خلُت اإلالىكاث الذاالخلــ

"، التي جخلشض لهما اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت، والتي جدٌى دون ظليها بلى الخشوج كً هؼاق ألاظىاق الجدًد

 اإلادلُت ؤو ختى الىجاح فيها.

 الداخليت:املعىقاث  -1

 اإلااظعتومدُؽ  ببِئت مخلللت "كليت /إجرائيتهي»مصؼىلت ، وؤخشي ""طبيعيت"جىلعم اإلالىكاث الذاخلُت بلى 

فُه، فلؽ وؽُذ هىا ؤهه لِغ هىان خذود فاصلت بحن اإلالىكاث الؼبُلُت واإلاصؼىلت، فخلشض اإلااظعت  التي جيؽؽ

لت مً الضمً ًجلل ألامش مم مشوس الىكذ ملىكا ػبُلُا.  بلى مؽيل هُىلي لفترة ػٍى

 املعىقاث الطبيعيت: 1-1

في اإلالىكاث الؼبُلُت ال  ،صغحرة ومخىظؼتوىنها ماظعاث  هزه اإلااظعاث طبيعت كً هي ملىكاث هاحمت ؤظاظا

ظىاءا اإلاخىاحذة ظابلا، ؤو الشاغبت في الذخٌى بلى اللؼاق اإلالني )كلى ألاكل في  خىظؼتواإلا غحرةجملً اإلااظعاث الص

 اإلاذي اللصحر( ظُؼشة كلى هزه اإلالىكاث. 
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صعىباث البييت الخكاليفيت اكت في البِئت الذاخلُت، بما جخظمىه مً: ه الصىزجخللم هذه اإلالىكاث بؼبُلت ه

كلى بوؽاء ؤفياس  جفاف خيالهو شخصيت املقاول ، ـ"الخيالُف الىبحرة التي ًخؼلبها الدصخُص ودساظت ألاظىاق "

فخلش بلى الىعي حذًذة وكابلت للخؼبُم في خذود اللُىد اإلاىحىدة، باإلطافت بلى ما ظبم فةن صاخب اإلااظعت الصغحرة ً

لي،  خمحز بظلف اهخمامه الدعٍى لاوي، للمعلىمت الاصتراجيجيتبالقيمت ٍو م  َو مً هلص هفاءاث سحاٌ البُم والدعٍى

ً اإلاشجلُحن. ـــامت كالكاث مم اإلاؽتًر ــ ـــ ــ ـــ   وخاصت في مجاالث الذكاًت وبكــ

 :املعىقاث املصطىعت 1-2

ماس الخاص بالشؼىة والفعاد ؤلاداسي، والدعُحر غحر اللادس كلى وطم جخللم هذه اإلالىكاث باالصؼذام اإلاعخمش لالظدث

ت هلذم جإهُل اإلادُؽ مً طشاثب و حماسن مُياهضماث لُت إلاا جدعم به مً بؽء و ، اظدثماٍس وؤًظا اللُىد الدؽَش

ت "حللُذاث في ؤلاحشاءاث  حن لالظخفادة مً الدعهُالث اإلامىىخ برؤلاداٍس ت في هذا ؤلاػاس دون ًفخذ اإلاجاٌ ؤمام الاهتهاٍص

رلً ؤن ظشكت خشهُت بهخاج الىصىص لم جىاهبها ختى "،(53، صفدت 2009)جىمي،   ؤن ًيىن هىان اظدثماس هادف"

ش و جشكُت اإلااظعاث )غُاغ و بىكملىم، الخجشبت  آلان خشهُت ممازلت كلى معخىي ألاحهضة الخىفُزًت" ت في جؼٍى الجضاثٍش

    .(138، صفدت 2008الصغحرة و اإلاخىظؼت و دوسها في الخىمُت، 

ٌ  ملـم ؤن بلىؤلاؼاسة  ججذس         حسجل لم اللشبُت الذو
 
  ؤداءا

 
كام  في ألاكماٌ ؤوؽؼت مماسظت ماؼش ظهىلت في حُذا

ٌ  جشجِب ، "وجشاوح2006 العلىدًت  كذا دولت، 175 ؤصل مً 165 بلى 52 بحن ما ُاهاثب كنها جىفشث التي اللشبُت الذو

ذ ٌ  ؤغلب حلاوي في خحنالخىالي،  كلى 40 و 35 جشجُبهما ووان واليٍى  بؽيل البحروكشاػُت ؿاهشة جفص ي مً اللشبُت الذو

ٌ  فجىة بلغذ مخلادٌ، خُث ٌ  بمجمىكت ملاسهت 57% اللشبُت الذو  الهىة هزه ؤلاماساث بلغاء واظخؼاكذ اإلالاسهت. الذو

 
 
ٌ  مم مدعاو معخىي  خللذ خُث ولُا   .  (38، صفدت 2009) اإلالهذ اللشبي للخخؼُؽ،  اإلالاسهت الذو

ؤو باألخشي  الفظاءاث الىظُؼُت" / اإلاصؼىلت هاججت ؤظاظا كً غُاب هُاول الذولت"الاظتراجُجُتجيىن اإلاثبؼاث      

ت، غشفت الخجاسة، ماظعاث البدث الللمي، ألاخحرة في البىسصت ظىاءثل هذه جخم كذم فلالُتها:  واهذ مالُت ؤو ججاٍس

 خاطىاث ألاكماٌ. 

ل ًىذسج ؤًظا طمً اإلالىكاث اإلاصؼىلت  ،لى مؽيل الزهىُاث غحر الاكخصادًتبطافت ب      ا ألامش زبن هفمؽيل الخمٍى

 ؼاجم خاصت في البلذان الىامُت.

ل ًمىم كلى هىىه هىا بل      ل هى ؼشغ طشوسي للملُت الاظدثماس دون ؤن ًيىن ؼشػا وافُا؛ "فغُاب الخمٍى ى ؤن الخمٍى

وحه اللمىم كُام الاظدثماس ولىً جىافشه ال ًظمً كُامه، خُث جخجمم لذي الجمهىس الدجج للذم اللُام بإي ش يء 

في الىكذ الزي كذ ًيىن العبب الشثِس ي وحللُم فؽل اللُام باالظدثماساث كلى حهاث ؤخشي هي الجهاث اإلامىلت، 

  (4، صفدت 2010)لؼشػ،  ًخمثل في حفاف الخُاٌ كلى بوؽاء ؤفياس حُذة وكابلت للخؼبُم "

ؤًظا في ظُاق الخذًث كً اإلالىكاث اإلاصؼىلت، ٌلذ الللاس مً ؤهم اإلاؽىالث التي حلترض همى و جؼىس اإلااظعت   

، خُث ؤن اإلادُؽ الللاسي ال ًشجبؽ فلؽ  باألساض ي و اإلاعاخاث اإلاخصصت لالظدثماس بل ًشجبؽ رة واإلاخىظؼتالصغح

هزلً بةوؽاء اإلاىاػم الصىاكُت و الخجملاث، ألهه في خالت ما برا وحذ الللاس فلذ ججذها بلُذا كً مشافم البيُت 

بحن ميىهاتها /ميىهاث البيُت الخدخُت: الؽشهت  الخدخُت مما ًيلفه هفلاث هلل بطافُت، فظال كً كذم الخيعُم

ذ واإلاىاصالث، اإلااء الصىاعي، ً باإلاىاد ألاولُت، ػشق   الىػىُت للىهشباء والغاص، البًر هلاغ البُم ومعخىدكاث الخمٍى

ل.وؼبياث الاجصاالث  ملبذة   واإلاشافم ألاظاظُت وماظعاث الخمٍى

ً بإهه ًمىىه بخشاص جذس ؤلاؼاسة جفي خظم الىالم كً اإلالىكاث اإلاصؼىلت        "ؤهه لى اظخؼاق ؤي فشد ؤن ًلىم آلاخٍش

ل اإلاؽشوق، اي ؤي مً هزه الصىاكاث الصغحرة و الىجاح ف إلاخىظؼت، فةهه ًمىىه ؤن ًجمم كذسا هبحرا مً سؤط اإلااٌ لخمٍى
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، مما ٌلني ؤن  (264، صفدت 1997)حىساحي و ظتروب،  ولهزا ففىشة اإلالىكاث هزه حلخبر بلى خذ ما غحر مىطىكُت"

 .فىشة اإلالىكاث اإلاصؼىلت ًزهب مفلىلها بخىفش سوح اإلالاوالجُت

بطافت بلى اإلالىكاث اإلاصؼىلت، هىان مؽيلت ــــ اللىإلات الاكخصادًت ــــ مم الخإهُذ كلى ؤن اللىإلات الاكخصادًت سغم      

 سج طمً اإلالىكاث الؼبُلُت. جصيُفها ملىق خاسجي لىنها جىذ

 "العىملت الاقخصادًت": الخارجيت املعىقاث -2

ادة كلى اإلالىكاث واإلاؽاول الذاخلُت آهفت الزهش الؼبُلُت منها واإلاصؼىلت، التي جىاحهها اإلااظعاث الصغحرة      ٍص

ً ججملاث اكخصادًتب واإلاخىظؼت، جخصادم هزه ألاخحرة بكلُمُت وؤخشي  خدذًاث واضخت ومؽشوكاث جخصاكذ لخيٍى

ان خمى الخدالفاث.صىاكُت  ، هزه ألاخحرة واهبذ اإلاىـىمت اإلالشفُت والخىىىلىحُت وظٍش

بن هزا الىطم بهزه اإلالىكاث ظُادي خخما بلى طلف هزه الفئت مً اللؼاكاث وكذم اظخلشاسها، وبن اظخمش     

ل ظُادي خخما بلى جىكفها وصوالها، ومم هزه الخاٌ ولخلذ ؤنها ظخصاب بللت اإلاىاكت وكذم اللذسة كلى الاظخمشاس، ب

 الصىسة بال ؤهىا ولخلذ بةمياهُت ؤلاصالح ورلً فلؽ بخىفحر معخلضماث الخجمم.

III. البعد الىظري املفاهيم القريبت و  :معاث العىقىدًتالخج  

 املفاهيم القريبت: -1

 لي:ورلً هما ً وحب كلُىا الخؼشق بلى مخخلف اإلاصؼلخاث اإلاشجبؼت بالخجمم اللىلىدي

 املىاطق الصىاعيت: 1-1

م بحن اإلاجمم الصىاعي واإلاىؼلت الصىاكُت، "ففي خالت اإلا جلذًم لخافض بهماجي  جمم الصىاعي هىانالبذ هىا مً الخفٍش

ؤولي، ًخمثل في ألاسض واإلاباوي واإلاشافم والخذماث كلى ؤظغ زابخت ومعخمشة، ؤما في خالت اإلاىؼلت الصىاكُت، فةن 

 .(14، صفدت 1978)الخذًش،  جيخهي اللملُت ببُم اللؼم اإلاخصصت للصىاكت"بخىصَم ألاساض ي، و ض ؤلاهماجي مدذود الخاف

 :بكيت الافتراطيتاملؤصضاث الش 1-2

ألاكماٌ مً  ؼشواء ؤصبذ الخىاحض، والهىاجف الىلالت، جؼـىسث الخجـاسة ؤلالىتروهـُت التي خؼمذ الاهترهذ بـهىس     

 سوابؽ بىاظؼت باإلاىـمت مشجبؼحن واخذ مؽشوق في اللمل ؼشاهت ؤبدار، ججملهم مشاهض كمالء، سدًً، مىصكحن،مى 

اإلاىخب/اإلالش، ول هزا ؤبشص اإلااظعاث الؽبىُت الافتراطُت، وهىزا جخدـٌى  مفاهُم بلغاء بلى ؤدث افتراطُت حلاكذًت

فتراطُت اللشض والاكخىاء كلى كىغ الخجمم اللىلىدي اإلااظعت بلى ؼبىت مجمىكت مً الللذ اإلاشجبـؼت جلىم كلى ا

 الزي ًلىم كلى الىاكم.

    للخكخالث العىقىدًت: البعد الىظري  -2

ذ"     ٌ  ٌلذ ماسؼاٌ ؤلفٍش  اهخمامه والخمشهض، ًبرص للخجمم الخاسحُت الىفىساث مفهىم جدذًذ في الفظل له ًشحم مً ؤو

 كالج ، "خُث 1919)ظىت ججاسة و صىاكت (وهخاب) 1890ظىت العُاس ي الاكخصاد مبادت)ه هخاب فيالصىاكُت  باإلاىؼلت

ٌ  الصىاعي والخمشهض ملُىت في مىاػم اإلاخمشهضة الصىاكاث فيهما ش خشفت خى مً  بيل الفىالر ،)بفشوعا بلُىن  (الخٍش

Sheffield  و Birmingham ب  وهزا باإلاملىت اإلاخدذةSolingen "بإإلااهُا (AZROUL, 2006, p. 6)  
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جضاًذ الاهخمام اللالمي بالخجملاث واإلاىاػم الصىاكُت بلذ بشوص ججشبت هاجخت كشفذ باظم )بًؼالُا الثالثت( في       

. ففي الىكذ الزي وان فُه اللعم الؽمالي الغشبي مً بًؼالُا )بًؼالُا ألاولى( الغني العبلُيُاث والثماهُيُاثفترة 

خُا ٌل ، اظخؼاق اللعم جاٍس
 
اوي مً ؤصماث اكخصادًت خادة، واللعم الجىىبي الفلحر )بًؼالُا الثاهُت( ٌؽهذ همىا طلُفا

م، ورلً بفظل اصدهاس كذد مً    Troisième Italie الؽمالي الؽشقي وألاوظؽ )بًؼالُا الثالثت ( جدلُم همى ظَش

 .اإلاخخصصتاللؼاكاث الصىاكُت التي حعىدها الؽشواث الصغحرة 

اث جىػحن اإلاؽشوكاث الصىاكُت في         ؤخذر بىسجش في هخابه الؽهحر اإلاحزة الخىافعُت لألمم ما ٌؽبه الثىسة في هـٍش

هزه اإلاؽشوكاث ؤػلم كليها وصف  والشؤظُت بحنكؽش دٌو صىاكُت والخف وحىد ؼبىت مً اللالكاث ألافلُت 

 اللىاكُذ الصىاكُت.

 الخصاص"  فهى  و ث "املالخجمعاث الصىاعيت عً ماذا هخحد 2-1

Cluster  مجمىكاث ماط، كلذ كىب، كىلىد ؤصهاس، كلى باكت ًذٌ ؤن فُمىً كذًذة، ملان ًدمل بهجلحزي  مصؼلح هى 

ٌ جىخل  طم، فلل حمم، . ٌلنيto cluster  مصؼلح هدل، ؤما فصُلت هجىم،  ملحن ش يء خى

بإهه:  الخجمم حلٍشف جم 2002 ظىت (DATAR)الجهىي  واللمل ؤلاكلُمُت للتهُئت الفشوعُت الهُئت ؤكماٌ بػاس في         

 وخذاث بهخاحُت مً ميىهت مترابؼت هؽبىت حلمل ؼغل، خىض كمىما جّمثل مىؼلت في مخىاحذة خاصت بهخاحُت مىـمت"

ً،  مىـماث بدث، مشاهض خذماجُت، ؤو بهخاحُت ماظعاث (اللمل جلدعم والتي مخياملت ؤو تبهمدؽا وؽاػاث لها جيٍى

 (DITTER, 2005, p. 3)  جىىىلىحُت( ًلـت مشاهض حاملاث، دكم، ئاثهُ

مىذمجت مخيىهت مً ماظعاث  مجمىكاث كؼاكُتكلى ؤنها " اللىاكُذ الصىاكُتًمىً حلٍشف اإلاجملاث ؤو     

ت مم الهُاول الاكخصادًت بر اإلا-بفظل الخلاون الخىىىلىجي، كالكاث الضبىن  جخذكم زىاثُاصىاكاث التي و  ىسد وسوابؽ كٍى

 (SID AHMED, 1998, pp. 75-76)"  اللاكذًت.ؤن الخؼىس الصىاعي ًخؼلب خذماث خاصت بالهُاول 

لىً  ،اللذم بها الخجملاث الصىاكُت مىزالصىاكُت كلى هفغ ألاظغ التي حلمل  الخذًث لللىاكُذ"ًلىم اإلافهىم      

، 2007)وخذة الذساظاث الاكخصادًت ،  "بعلعلت اللُمت اإلاظافت للمىخجالفشق ًىمً في اهخمام اللىاكُذ الصىاكُت 

، واإلاخمثلت في اللؼاق الزي ٌؽمل حمُم الصىاكاث راث ؤلاهخاج الىـشة الخللُذًت للصىاكت"في ملابل  ،(1صفدت 

)مجلغ الىحذة الاكخصادًت اللشبُت،  اإلادؽابه واإلاشجبؽ غالبا في التردد في الخيعُم والخلامل بحن اإلاخىافعحن" النهاجي

 (2صفدت 

 لؽشواث      
 
 حغشافُا

 
 وصغحرة جشبؼهامخىظؼت  هبحرة،والعماث ألاظاظُت في اللىاكُذ الصىاكُت جخمثل بيىنها حملا

 وجلىم ملُىت حغشافُت مىؼلت في اإلاعخلشة مً اإلااظعاث مخخصصت مجمىكت ؤي ،وخلفُت( )ؤمامُت سؤظُتكالكاث 

ىتًمىً ليل ماظعت خُث  ملحن، مىخج بخصيُم النهاًت  في خٌى وؽاغ ملحن مً ظلعلت اللُمت، وجلذم الترهحز  ؼٍش

 .ولها اإلاجمىكت باظم كالُت حىدة رو مىخج

مً اإلااظعاث مثل: اإلاىسدًً للمذخالث الهامت، خذماث البيُت الخدخُت للصىاكت،  جظم الخجملاث   ؼبىت         

م ومىخجي اإلاىخجاث اإلاىملت، الؽشواث التي حعخخذم مذخالث مدؽابهت ؤو كمالت مخلاسبت، هزلً جظم  كىىاث الدعٍى

ل، والجاملاث، هُئاث الخىخُذ اللُاس ي، الىلاباث اإلاهىُت..  الخ.الخجملاث هُئاث الخمٍى

 

                                                           


  cluster   لكممة تجمع أو عنقود باإلنجميزيةهي الترجمة الفعمية 
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  مراحل حشكل الخجمع":الالزمت لخلق وجدعيم العىاقيد " آليت و  الضياصاث الحكىميت 2-2

خم، جخىلى ؤلاؼشاف واإلاخابلت اإلاعخمشة حعُحر اللىلىد مً ػشف بداسة خاصتًخم   :مشاخل ظذ كلى رلً ٍو

 : ) بالخجمع والخعريف املشاركت دعم) :ألاولى املرحلت 2-2-1

ً بلذ     بها اإلادلي اإلاعخىي  كلى الخؼت جىفُز جخىلى ظىف التي للخيؽُؽ فشق  جيٍى  بلملُت ًخم اللُام رلً، كلى وجذٍس

خُث ججخمم الؽشواث في ميان ما هدُجت  الترهض الجغشافي"هىا ًإحي دوس  جىمُتها، اإلاشاد اإلاىؼلت وهزا للصىاكت حصخُص

)الخجملاث الصىاكُت البذًل اللاثم لبرامج الخىمُت  "لىحىد محزاث ملمىظت وحؽمل اإلاىاسد الؼبُلُت ؤو البيُت الخدخُت

بر ًمىً الخذًث كلى بذاًت حؽيل اللىلىد الصىاعي بمجشد ججمم مجمىكت مً  ،(2007الاكخصادًت الخللُذًت ، 

 اإلاىخجحن واإلاىسدًً ومشاهض ألابدار في مىؼلت واخذة.  

 كذد الخدخُت، البنى اإلاؽاول، بخدذًذ كُامهم خالٌ مً اإلاعخىي اإلادلي كلى الخيؽُؽ لفشق  اإلاهمت هزه جىول اللادة في    

 .الؽشواث وجمثُل اإلااظس ي الخيعُم ىـاموال اإلااظعاث،

ت بكالمُت ظُاظت جيخهج زم مً      وهُئاث الدجم صغحرة مذًشي اإلااظعاث لذي الخجمم بىـام الخلٍشف جخظمً كٍى

 اإلاععى. هزا بإهمُت ممإلاجخا واإلااجمشاث وبكىاق والبرامج الىذواث ػٍشم كً اللمىمي والخاص الذكم

 الاصتراجيجي الثاهيت: الخخطيط املرحلت 2-2-2

 حؽمل هذه اإلاشخلت الخؼىاث الخالُت:

 للمجمىكت. اللاهىوي ؤلاػاس ؤهذاف اإلاؽشوق، ووطم طبؽ بزشها كلى ًخم للخىـُم كامت ؤهذاف جدذًذ -

 ملُىت بمىؼلت مؼىس  هـام ول ؤن باكخباس وهزا له الخىفُزًت الخؼت ىطموج مؽشوق ليل حذوي  دساظت ججشي  -

 راجه. بدذ مؽشوكا ظىف ٌؽيل

الخخصص، خُث ؤن الخجمم الفاكل بداحت بلى ؼشواث مخخصصت جخيامل مم بلظها، جلىم هذه اإلاشخلت كلى     

 
 
    كلى الىجاح.  وبملذاس ما جيىن هزه الؽشواث مخمىىت مً جخصصها بلذس ما ًيىن الخجمم كادسا

 الثالثت: املرحلت 2-2-3 

خم اإلادلُحن كمل الفاكلحن وؼشوغ الخىـُمُت البيُاث وطم هىا مشخلت جإحي      كلى: باللمل رلً ٍو

ً ؼبياث بوؽاء - م، جمٍى ض بدث مشاهض اإلاهىُت، وطم الجملُاث جدفحز وحعٍى ش وحلٍض اإلاالُت،  الهُئاث دوس  وجؼٍى

ً مشاهض جشكُت  ؽاسة؛والاظد الخيٍى

 الفاكلحن؛ مخخلف بحن اللالكت جىـم التي ؤلاحشاءاث ًخظمً الزي الللذ وطم -

 ًدىي  اإلادلي، اإلاعخىي  كلى مللىماث بإهـمت وسبؼه الىػني اإلاعخىي  كلى مخيامل بداسي  مللىماحي هـام جإظِغ -

عخخذم اإلادخملحن بالفاكلحن اإلاخّلللت وافت اإلاللىماث   .اللىعُت لخغزًتا ًظمً هما اللشاس الجخار هألُت َو

 الرابعت: املرحلت 2-2-4

ٌ  ظُاظاث معاكذة كلى خلم هزه اللىاكُذ وجإهُلها، جخمدىس كباسة هي        كلى: الخيؽُؽ فٍشم ظهش خى
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ض ألاكىان بحن الثلت "بىاء -  ,ARIS, 2008) "فلاٌ بكالمي حهاص بىطم الاجصاٌ حعهُل وهزا بُنهم فُما الخلاون  وحلٍض

pp. 23-24) .   

 اإلاؽاسهت ،الخام للمىاد مجمم هؽشاء وعبُا بعُؼت ؤكماٌ جىفُز كلى اللظىة اإلااظعاث مذًشي  مشافلت -

بهخاحُت مؽترهت كذ  باظدثماساث اللُام اإلاىخجاث، للشض مؽترهت هخالىحاث جصمُم ،اإلاخخلفت اإلالاسض في الجماكُت

ش هىكُاث حذًذة مً الخىىىلىحُا التي جخذم اللىلىد ؤو مً ؤحل جيىن الذولت ػشف معدثمش فيها م ً ؤحل جؼٍى

م الخاسجي اإلاؽترن، ت كالمت جدذًذ الدعٍى  بلغاء والذولي، الىػني اإلاعخىي  كلى جشوٍجُت ؤكماٌ وجىـُم للىـام ججاٍس

. بلُت بلى اإلااظعاث هزه صادساث اهخلاٌ لدعهُل الجمشهُت الخىاحض   الذٌو

 اللمالء.  وخذمت الىفاءة خُث مً فلالُت ؤهثر ؤظالُب جبني كلى إلااظعاثا معاكذة معحري  -

م كلى بوؽاء دًىامُىُت الخىاصل مم اإلااظعاث  ، مً واإلاشاهض الذولُت"بلى حاهب رلً في هاجه اإلاشخلت ٌلمل الفٍش

بُت،  واهدعاب اإلالشفت "اث واإلااجمشاث مً ؤحل هلل الخبر  هاخُت فةهه ًىفش بمياهُت خظىس ألافشاد في الذوساث الخذٍس

(Esgandari, Tirandazheravi & ,Beikzad, 2013)  . 

  الخامضت: املرحلت 2-2-5

ٌ  كلى اللظىة اإلااظعاث جدفحز البذ مً اللىإلات مم الخىُف مداولت في            كىىاث كً والبدث حذًذة ؤظىاق دخى

ش هزا الخجمم وسبما  وؤًظا ًجب الخدفحز  ؤخشي، جىصَم كلى اسجباػها بلالكاث مم ججملاث ؤخشي كذ ٌلمل كلى جؼٍى

، "ومثاٌ كلى دلً كىلىد صىاكت ألاحهضة اإلاجزلُت وكىلىد ًثمش كً بًجاد مىخجاث وججملاث حذًذة مخخصصت فيها

هىان هلؼت اجصاٌ بحن  صىاكت ألازار بإإلااهُا، فللى الشغم مً اخخالف اإلاىخجاث ومذخالث اللملُت ؤلاهخاحُت بال ؤن

اللىلىدًً و هي كملُت بىاء اإلاؼابخ التي حؽخمل كلى ألاحهضة اإلاجزلُت ،وهجذ ؤن صادساث ؤإلااهُا مً هذه الىىكُت اهبر مً 

    .(55، صفدت 2007)الجاظم،  صادساتها مً ألاحهضة اإلاجزلُت ؤومً مً صىاكت ألازار"

 والخقييم: واملخابعت الرقابترحلت الضادصت: امل  2-2-6

ا به ًلىم التي والخلُُم واإلاخابلت الشكابت وؿاثف بفلالُت ؤًظا الخجمم اللىلىدي مشجبؽ إلاؽشوق الىاجح الخىفُز  

لغ بها هُيل التي حلخبر ألاداة اإلاعاولىن، فالشكابت  اثبدخاٌ الخصخُد بزشها كلى لُخم الىاكلت باألخؼاء الخيؽُؽ ًبَّ

 في هذا العُاق بلى ما ًلي: الاهدشافاث، هىىه وطبؽ الالصمت

ت هي ألاخشي ببلظها البلع "ًجب ؤن جيىن بشامج - فبرامج الخىمُت ، اإلاىذ وبشامج اإلاعاهذة راث صالث كٍى

ل اإلاخاخت وبشامج جىمُت مهاساث اللمالت، وبالخالي فان بشامج اإلاع اهذة هي الخىىىلىحُت ًجب ؤن جدىاظم مم بشامج الخمٍى

، 2008)بىظهحن،   ".ألاخشي ًجب ؤن ًيىن بُنها دسحت مخؼىسة مً اللالكاث اإلااظعُت ختى ًمىً ؤن جخلاؿم فاثذتها

  (17صفدت 

 مً هاخُت والخيىمت والهُئاث الخىفُزًت مً الؽشواث جلً ؤصخاب بحن مخبادٌ خىاس هىان ًيىن  ؤن طشوسة -

 لجىت بوؽاء خالٌ مً رلً ًخم ؤن اإلامىً مً خُث جلابلهم، واإلاؽاول التي متهاخخُاحا كشض ؤحل مً شي،ؤخ هاخُت

 .ا الخجممالخاصت بهز مظلت الهُئت جدذ حلمل مخخصصت

 الصىاعيت داخل الخجمع العىقىدي العالقاث 2-3

 في آلاحي: الخجمم اللىلىدي وعخؼُم اخخصاس كالكاث



 (217--222)ص.ص. التجمعات العنقودية مسار حنو بناء مقاربة مشرتكة لدعم قطاعات املؤسسات الصغرية واملتوسطة   -----وأخرون سعادقويف 

  2222سنة  22العدد  22/ اجمللد (JAEAS)جملة  أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية  

 P-ISSN: 0172-8888 
23: 

 : يشاطاث "الخعاقداث الباطىيت "ال إخراج اصتراجيجيت 2-3-1

كباسة كً هـام لخصيُم معخلضماث ؤلاهخاج واإلايىهاث وؤلاهععىاساث  مً ػشف ماظعاث ؤخشي، "وؤًظا هى هـام      

 البدث آلالي، ؤلاكالم باظخخذام بالخصلُذ اللُام هـالصُاهت، باػىُت ملاوالث ؼيل في الخصيُم بحشاءاث مً بلع بخشاج

،ً ، ًدذد في اإلالاولت الباػىُت حجم وكُمت  الؼلبُت وفترة الدعلُم واإلاىاصفاث اللمالء لخذمت مشهض بكامت والخيٍى

، خُث هىان ماظعاث جخلاكذ مم ماظعاث مخخصصت لللُام بيامل (2007)خعحن و ظُذي،   "اإلاؼلىبت وألاظلاس

م جدذ ؼلاس اللملُت ؤلاهخاحُت ، بِىما جدخفف هي بمشخلت  ( التي جيلف nikeهؽشهت ) –شركاث بال مصاوع  –الدعٍى

لها، هزلً ؼشهت ) اطُت التي جلىم بدعٍى  Nortelماظعاث مخخصصت بأظُا لصىاكت مخؼلباتها مً الخجهحزاث الٍش

 ُت.( التي جيؽؽ في مجاٌ اإلاىاولت الصىاكSelectronمصاوم( لصالح ؼشهت ) 07( كً ) 2000الىىذًت( جىاصلذ ) ظىت 

 الخحالفاث الاصتراجيجيت: 2-3-2

ش الخىىىلىجي    ؤخشي مً اللالكاث جدعم بالخلاون فُما بُنها في مجاالث الخؼٍى
 
الؽشواث الخذًثت حلشف ؤهىاكا

م اإلاؽترن، وهي كالكاث  ب والدعٍى  الاظتراجُجي. الخدالفوالدؽاسن في اإلاللىماث وبشامج الخذٍس

الخف ؤن هزا الىىق مً اللالكاث ال ًخّص الخدالف صىاكُت ؤصبذ ًدخل ؤهمُت هبحرة في كىاكُذ الصىاكت، ٍو

ش الخىىىلىحُا، الاظخخذام اإلاؽترن للدعهُالث في مجاالث ؤلاهخاج...الخ   كادة البدىر اإلاخلللت بخؼٍى

 الاجفاقياث بين القطاعاث: 2-3-3

ى كؼاكاث مخخلفت كً اللؼاق هزا الىىق مً الؽشاهت ًظم اإلااظعاث التي ال جيخمي بلى هفغ اللؼاق؛ ؤي بل 

ىدؽش هزا الىىق مً الؽشاهت خاصت بحن  الزي جخىاحذ فُه اإلااظعت، خُث ال ٌلخبر ؤخذ ألاػشاف ال صبىها وال مىسدا، "ٍو

مً  IBMػلبذ فمثال ،(collins  &Dourley, 1992) كؼاق الاجصاالث واللؼاكاث ألاخشي واإلكالم آلالي، ؤلالىتروهًُ"

  ؤن جيخج لها بشامج اظخغالٌ لخىاظُبها. MICROSOFTؼشهت 

IV. دور الخجمعاث العىقىدًت في دعم قطاعاث املؤصضاث الصغيرة واملخىصطت 

ال ًمىً دساظت مفهىم اللىلىد بلُذا كً مفهىم الخىافعُت فيلما اصداد كذد اللىاكُذ الصىاكُت اإلاخؼىسة داخل     

 جىافعُت هذا مً خالٌ ما ًىفشه اللىلىد مً بِئت كمل جىافعُت.اكخصاد ما ولما اصدادث 

 

 املعاكضت وجحدًاث املحيط: الصغيرة واملخىصطتاملؤصضت  -1

، منها وحىد بػاس كمل الصغحرة واإلاخىظؼتبن اإلادُؽ اإلادلي ٌلنى بخىفحر مجمىكت مً الؽشوغ ألحل حصجُم اإلااظعت 

ًىفش اإلادُؽ الؽشوغ العابلت، جظؼش لم في خالت لى ٍل، ومىاظب، جىفحر الخاطىاث وهُئاث مخخصت في الخمى 

 خالٌ مً هبحرة ماظعاث ؤو الدجم هفغ مً ؤخشي  ماظعاث الخيامل مم اإلااظعت راث الدجم الصغحر بلى جدلُم

 ليي حلضص مً كذستها الخىافعُت. الخخصص كبر الىؿاثف فصل الىاحمت كً اإلاضاًا

 فشصت ًمثل وكذ في العىق  الىصِب كلى اإلاضاخمت باب مً خؼشا للماظعت تًمثل باليعب كذ العىق  في حذًذ "مىافغ  

 مصذس الزي هى فاإلاىسد اإلاىسدًً، مم اللالكت ؤي اإلالاهغ، الاججاه هزا اإلاىافغ وفي مم الخدالف ؤو الؽشاهت باب مً

 حعخغل كذ افعُت وبالخاليالخى ألافظلُت وجذكُم اإلاهاساث مصذسا الظخغالٌ ؤصبذ ؤلاهخاحُت اللملُت ومعخلضماث اإلاىاد

  (90، صفدت 2006)مضهىدة،  ".اإلادُؽ في باألخشي  ؤو مىحىدة خاسحها جىافعُت ؤفظلُاث اإلااظعت
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الخلُلي   اللمل  بالىكذ ؤظلىب حلمُم الخدالفاث، كذد في واالسجفاق اإلاماسظاث؛ بلع مً ٌؽهذه وما الخالي الىاكم   

(Just-in time) في بالدعُحر والخاصت الخللُذًت بالخصىصُاث جادي ؤن ، ههؼإ مً الخ،  الؽبياث، ؿهىس  الجىدة، ؼهادة 

 الؽشواث في مؼبم هى إلاا ؤكشب جيىن  حعُحر واظدبذالها بمىاهج والضواٌ، الخالش ي بلى اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت

ادة اإلاشهض ، مً خللُلال الالسظمُت، مً الخللُل بلى ًلىد وهزا الىبحرة،  هزا في الصغحرة اإلااظعاث ن ؤ ؤي الخ؛...ؤلاحشاءاث ٍص

 حلشف والتي  الصغيرة املعاكضت املؤصضت" مفهىم ؿهش الجذًذ الاججاه هزا بػاس وفي ، تهاخصىصُا ظىف جفلذ ؤلاػاس

ت ؤن ؤي الخللُذًت؛ الصغحرة اإلااظعت لخصاثص  ملاهعت خصاثص لها الدجم صغحرة ماظعت" :بإنها  جيىن  فيها الالمشهٍض

 وسظمُت مّللذة مللىماث هـم جملً اإلاذي، وبلُذة واضخت اظتراجُجُت اللمل. حلخمذ جخصص معخىي  اسجفاق كالُت،

 (torrès, 2003, p. 06)  .  “ كاإلاُت ظىق  في وحلمل

ًاهذه  ما ، "وهزااظتراجُجُت إلكذاد جىصلذ اإلاخىظؼتو  الصغحرة اإلااظعت ؤن ولخبر ؤن ًمىىىا كىذ رلً     

Marchesnay) (2001ًًشوحه والزي ههزا فخصىس  .واإلاخىظؼت الصغحرة اإلااظعاث ظىق  كىة بظلف ؤلاكشاس الخافه : م 

ت اإلااظعت كلى اإلاذافلىن  ، 2006)مذاح،  " الجذًذ الاكخصاد في كؼاق مً ؤهثر في الاهذزاس بصذد هى الىبحرة، الدعُحًر

كلى  Johannisson (1994) ; Keeble et al (1998) ; Torrès, ) (1999الباخثحن  مً مجىكت ًلترح ، لزا (1064صفدت 

ت  جيىن  بان الصغحرة اإلااظعاث ت هزه وجشجىض واإلادلُت، اللاإلاُت بحن حمم وهى اللىخلُت، glocalisationهـٍش  كلى الىـٍش

ت /حىاس اإلااظعاث والهُئاث اللمىمُت واإلاجخمم اإلادلي ؤن مفاده  يالز مبذؤ  اللالمي ؤلادماج في فاكل دوس  للجىاٍس

 واإلاخىظؼت.   الصغحرة للماظعاث

 الخجمعاث العىقىدًت كأليت لدعم جىافضيت قطاعاث املؤصضاث الصغيرة واملخىصطت: -2

 إلاحزة الخىافعُت:فُما ًلي جبُان الخجملاث اللىلىدًت وكالكتها بمذاخل ا

 الخعلم الخىظيمي ،الخطىر الخكىىلىجي والابخكار:  1 -2

م اإلاؽترهت، وخعبهم حلخبر الخجملاث اللىلىدًت       اهخم ؤصخاب هـشة " الخللم الخىـُمي " بمعإلت الخللم في اإلاؽاَس

ت، كالكاث، مشاهض وؤصٌى ملمىظت اإلالاس  ف الظمىُت و اهخلالها، ؤخعً وظُلت للخصٌى كلى مهاساث، كالماث ججاٍس

ألن الذافم ألاظاس ي لهزه الاظتراجُجُت هى جلً الفىاسق والاخخالفاث بحن ؤػشاف الخجمم،  ومً زم الخدفحز كلى الابخياس 

ض اللذسة ( هزه اللالكت بخلاون الاخخالف،Joffre et Koenig 1984وكذ ظمى ول مً ) "وبالخالي فةن اإلافخاح لخلٍض

بُت، وكلذ الخىافعُت للمجمىكاث ال صىاكُت هى هُفُت دمج اإلاىاسد اإلالشفُت ورلً مً خالٌ الخللاث الذساظُت الخذٍس

   .(Zhenfeng  &Xiangzhen, 2010, p. 218) اإلااجمشاث ؤلالىتروهُت "

مً خالٌ  اإلالشفت بصفت مثحرة لالهدباه "وحذث الذساظاث ؤن ججملاث الخىىىلىحُا اللالُت ألاوسوبُت   جيخلل فيها       

   .(Jonathan  &Gabriela , 2009, p. 31) "الخبادالث الشظمُت ن جىلل اللمالت بحن الؽشواث، بذال مً

ش        فاثذة ؤخشي هبحرة غحر مىـىسة ًلذمها الجىاس لألكىان الاكخصادًحن جيبم كً وىهه ٌلذ واظؼت هامت لخؼٍى

مً  الخىىىلىحُاث، "خُث وحذ الباخثىن ؤن الؽشواث اإلاخجاوسة اإلاخخصصت بفلل الخجمم ؤهثر ابخياسا زماوي مشاث

جمُل بلى ؤن جيىن ؤهثر بهخاحُت في مجاٌ الابخياس مً الؽشواث الؽشواث الىاثُت حغشافُا، مما ًبحن ؤن ؼشواث اإلاجمىكت 

    .(Jonathan  &Gabriela , 2009, p. 32) "   ألاخشي 

جب ؤلاؼاسة بلى ؤن اللىاكُذ الصىاكُت جيىن فُما ٌلشف بعلعلت الابخياساث       "خُث ٌلذ (Innovation Chain)ٍو

لب مّللذة ملُتك الابخياس
ّ
 بكذاد جىمُت، جؼبُلي، بدث ؤظاس ي، دث)باإلاخياملت  الىؿاثف مً اللذًذ بحن الترابؽ جخؼ

م، بهخاج، صىاعي، اظدثماس همارج، الخصىص  وحه وكلى اإلااظعاث وكادة ،) وغحرها العىق  في اإلاىخج جىُُف حعٍى
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تالا  اللملُت هاجه كىاصش حمُم كلى العُؼشة ًمىنها ال منها الصغحرة  بىاء بلى رلً جدلُم ظبُل في حععى ولزلً ،بخياٍس

 (COURLET, PECQUEUR & ,SOULAGE, 1993, p. 13)". الجىاس في تهامثُال كالكاث مم

 

 ؤهظمت الخكامل في العىقىد الصىاعي :(1شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source6 Simmie, J. 2004. Innovation and Clustering in the Globalize International Economy. Urban 

Studies 41 (5/6), online :www.unido.org . 

ًخطح مً الؽيل العابم مذي الخيامل والخلاون الزي ًخم بحن اللىاكُذ الصىاكُت وحمُم الىُاهاث اإلاىحىدة 
 داخل اللىلىد.

 جحقيق اقخصادًاث العملياث املخصلت: 2-2

كً الخجمم كلت الخيالُف وبالخالي الخصٌى ؤهثر كلى اكخصادًاث العلم، ًخم رلً بالخخلص مً الخيالُف غحر ًيخج 

ت، ت لخدعحن كذسة ؤػشاف الخجمم كلى اإلاىافعت العلٍش ٌعهم الخلاسب الجغشافي للميؽأث اإلاىحىدة في اللىلىد  الظشوٍس

جيالُف ألاوؽؼت اإلاخلللت بدىفُز اإلاؽشوق وال جذخل  وحؽحر جيالُف الصفلاث بلى ول في اهخفاض جيالُف الصفلاث،

  طمً جيالُف ؤلاهخاج، مثل حمم اإلاللىماث والخفاوض والشكابت وؤلاؼشاف.

 جيلفت خفع خالٌ مً ؤًظا بؽيل مباؼش جيالُف ؤلاهخاج خفع بلى ًادي هزه الخجملاث، مثل بكامت هما بن     

م كم ورلًاإلاعخىسدة  ؤلاهخاج معخلضماث لُاث الؽشاء الجماكُت، هزلً خفع جيالُف ؤلاهخاج في الخجمم " كً ػٍش

ب، اإلاؽترهت ألاوؽؼت خالٌ ًيىن مً  خاصت ؤو كامت ماظعاث خالٌ كُام مً هزلً الخىافعُت حلضص  ؤن ًمىً هما للخذٍس

 

الشركاث 

 املحليت

 

الشركاث املحليت

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

مراكس ألابحاث 

 والجامعاث

 األبحاث وتنمية المجتمع

مؽشوكاث مؽترهت بحن ميؽأث اللىلىد 

 والجاملاث ومشاهض ألابدار

 جيعُم مؽشوكاث 

  أعمال جديدة

  حلاون داخلي

 بحث مشترك

 حذًذ خلم اكماٌ

اإلاذاسط واليلُاث الللُا  المؤسسات التجارية والمالية المتخصصة  

 الفىُت

ل   ػشق جىصَم الخمٍى

 األعضاء المؤسسون اإلاخخصت بدسجُل بشاءاث الاختراق

  للشركات 
 ملامل الخىىىلىحُا الصىاكُت

 مىظماث الصىاعت الداعمت مراكس الحاطىاث مىظماث جكىيً العىقىد

 براءة      نقل التكنولوجيا ىـمت جشخُص الخىىىلىحُام       

 اختراع

 طرق توزيع االستثمار هلل الخىىىلىحُا

  حصول على دعم
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م مؽترهت ؤو  الخغلُف شص،الف الخلبئت، بإكماٌ الخجهحز، جلىم هبحرة ماظعاث بةوؽاء ورلً الجماعي للمىخجاث، للدعٍى

 (13-12، الصفداث 2004)بً صالح ،   ".الذولُت بلى ألاظىاق للمىخجاث والخصذًش

وهىىه هىا بلى ؤن اهخفاض الخيالُف الىاجج كً الخجملاث همحزة جىافعُت لهاجه ألاخحرة هى في الخلُلت هاجج ؤظاظا     

 اإلاخضون.الُف كً اهخفاض جيالُف الىلل جي

 اهخفاض جكاليف الىقل )امليزة الرئيضيت( : 2-2-1

فالترهض الجغشافي للميؽأث اللىلىدًت في ميان مخلاسب ًادي بلى اهخفاض جيالُف الىلل الالصمت لىلل اإلاذخالث     

 لللىلىد. (Logistic)واإلاىاد الخام بحن ميؽأث اللىلىد ألامش الزي ًادي بلى خلم محزة لىحعدُت 

 اهخفاض جكلفت املخسون: 2-2-2

ًىجم كً اللالكاث اللىلىدًت ؿهىس كالماث الخيامل الخلفي، والزي بذوسه ًادي بلى خذور ظشكت جذاٌو اإلاذخالث    

الىظُؼت والعلم هصف اإلاصىلت والنهاثُت، مما ًادي بلى اهخفاض خاحت اإلاىخجحن بلى الاخخفاؾ بىمُاث هبحرة مً 

 هخاحُت. ؤلا . وبالخالي جىخفع الخيالُف الىاحمت كً رلً اإلاخضون مما ًذكم (DIJK  &Rabellotti, 2006, p. 89) اإلاخضون

 الصادراث: زيادة 2-3

حؽحر الخجاسب الذولُت بلى ؤن فىشة كىاكُذ الصىاكت هي ؤخذ ألاظالُب التي جلىي كذساث اإلااظعاث صغحرة       

مىاحهت الاهفخاح الاكخصادي كلى اللالم. وألامش الزي ًفىق رلً هى ما جـهشه ججاسب دٌو ؼشق  ومخىظؼت الدجم في

واللىإلات بل والاهذماج فيها مً خالٌ جىمُت  الاهفخاحآظُا مً ؤن اللىلىد هى وظُلت هامت لِغ فلؽ في مىاحهت 

ت للماظعاث صغحرة ومخىظؼت الدجم ظىاء مً خالٌ كىاكُذ مد ت كالُت اللذساث الخصذًٍش لُت راث كذساث جصذًٍش

 الصىاكُت للمىاػم الخذًثت الخدلُالث بُيذ رلً، بلى ، "بطافت ؤو مً خالٌ كىاكُذ مدلُت / بكلُمُت ؤو مدلُت / دولُت

 ماظعاث باإلائت م31,4ً ؤن وحذ  الخاسحُت ،"خُث كلى ألاظىاق واإلاخىظؼت الصغحرة تهاإلااظعا الىبحر الاهفخاح ؤلاًؼالُت

  .(CAURLET  &FERGUENE , 2003, p. 100) البلذ" PMEمجمل مً 18,6 ملابل دولي ظىق  مم خلاملج اإلاىاػم

 ارجفاع الحصت الضىقيت والربحيت: 2-4

ت منها والخىىىلىحُت في مجاالث مخلاسبت ؤو مخياملت ٌعاكذ كلى خصٌى بن  ث اإلااظعاجشهض الخبراث الفىُت والبؽٍش

ٌ  ؤمام كىاثم بكامتالىبحر و  كلى مضاًا الدجم الصغحرة واإلاخىظؼت خدىم مً خالٌ حذد مىافعحن دخى
ّ
 مصادس في ال

خىصَم، هما كىىاث والّعُؼشة كلى اإلاذخالث
ّ
ذماث مً الخ ٌعاكذ هزا الترهض اإلااظعاث كلى جؼىس البيُت ألاظاظُت ال

 . اللاهىهُت واإلاالُت وغحرها مً الخذماث اإلاخخصصت

ماظعاث جيؽؽ في مجاٌ مدذد،    10الخجمم ًجلل اإلااظعاث اإلاخىافعت هثحرة ومخلذدة، فةرا افترطىا وحىد بن     

فةن اإلاىافعت جخم بُنها ولهـا، وكذ ًادي رلً بلى خشوج بلظها مً العىق برا وان الؼلب طلُفا، لىً برا ججملذ ؤو 

فعت جخللص بلى الىصف، وفي هزا اإلاجاٌ كذ جىؼىي جدالفذ ول ماظعخحن مم بلظهما البلع فةن معاخت اإلاىا

 الىبحرة.اإلااظعاث  واإلاخىظؼت جدذاإلااظعاث الصغحرة 

م اجباق اظتراجُجُت اللىاكُذ ًادي        ادة الترهض كً ػٍش ادةبن ٍص خُث ًدُذ  العىكُت، وصٍادة الخصتألاسباح  بلى ٍص

 جيخج كً الخلاون وكً ججىب اإلاىافعت. في ألاسباح التي اإلاخجملت اإلاؽاسهتألاػشاف  الخجمم بحن
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V.  املؤصضاث الصغيرة واملخىصطت:قطاعاث خبراث دوليت لدور الخجمعاث العىقىدًت في دعم 

ىُت )خاظباث  وؽحر ؤوال بصىسة خاػفت لبلع ألامثلت اإلالشوفت لللىاكُذ: وادي العُليىن بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

يا ألافالم(، فشظىا آلُت(، هىلىذا )سوجشدام اإلاىاصالث(، ال هىذ )الاظخفادة بمصادس خاسحُت للبرمجُاث(، هىلُىد )ؤمٍش

لُا )ألاإلااط(، الُابان )آلاالث ألاوجىماجُىُت، العُاساث وؤحهضة الفاهغ(، ؤإلااهُا )اإلاؼابم،  باَسغ )اإلاىطت(، حىىب بفٍش

اث والعُاساث(، اًؼالُا )العحرامًُ، ألاخزًت(.      ظىداٌو هىا ح علُؽ الظىء كلى زالر ججاسب مدؽلبت الىُماٍو

لُا: الجضاثش( يا: وادي العُلُيىن، آظُا: الهىذ، بفٍش  كلى مذي زالر كاساث )ؤمٍش

 الخجربت الهىدًت:  -1

في ظُاق كشاس الخيىمت الهىذًت في بذاًت بشهامج ؤلاصالح الاكخصادي،  1991"اهؼللذ فىشة الخجملاث بالهىذ ظىت   

الخجملاث، ولخىفُز البرهامج سهضث الخيىمت الهىذًت كلى دكم الخجملاث اللاثمت  بدُث كملذ كلى بشهامج جىمُت

   .(AZROUL, 2006, p. 11) واللمل كلى بوؽاء ججملاث حذًذة معخفُذة مً بشهامج الُىهُذو"

ؤظُت بحن اإلااظعاث، وفي الهىذ ًىحذ خىالي "جشجبؽ الصىاكاث في اللىاكُذ الصىاكُت بلالكاث ؤفلُت وكالكاث س      

با ميىن مً ماظعاث صغحرة ومخىظؼت، وجخخلف حجم هزه اللىاكُذ مً خُث كذد  350 كىلىد صىاعي جلٍش

لصغحرة و )غُاغ و بىفلفل، اللىاكُذ الصىاكُت واظتراجُجُت لخىمُت اإلااظعاث ا  اإلااظعاث اإلاىحىدة في ول كىلىد "

 (13، صفدت 2013اإلاخىظؼت ، 

جب ؤلاؼاسة بلى ؤن  كىلىد  125الخىصَم الجغشافي لللىاكُذ الصىاكُت كذ وان بصىسة ػبُلُت وجللاثُت، خُث جمثل ٍو

 %.90.75كىلىد صىاكُت، جم إلوؽاثه بصىسة ػبُلُت، والتي جبلغ وعبتها  138صىاعي مً بحمالي 

 كىلىد" 13لىاكُذ التي بزلذ الخيىمت حهىدا هبحرة مً ؤحل جىػنها كذ بلغذ خىالي "ؤما اللىاكُذ اإلاعخدذزت وهي ال

(pabio, 1999, p. 20) ، الجذٌو اإلاىالي:فعُمىً جىطُدها في الخىصَم اللؼاعي لللىاكُذ الصىاكُت في الهىذ وبخصىص 

 فقا للمجمىعاث الصىاعيت(: جصييف للعىاقيد الصىاعيت و 1الجدول رقم )

No of clusters 
Nic code 

State s. no 

02 
35 Machinery and Parts excepts 

electrical  

1 

51 02 Cotton textiles 0 

51 25 Chemical and chemical products 2 

52 34 Metal products 1 

52 02 Hosiery and Garments  1 

5 02-05 Foods products 2 

5 32 Non-metalic mineral products 3 

4 36 Electrical machinery and parts 4 

4 24 Wool, slik and sythetic fibere textiles 5 

3 37 Transport equipment and paris 10 

25 serval Other categories 11 

524  Total  
Source: pabio russo, general review of small and medium entreprise clusters in india, unido experience, 

1999, p: 13 
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% مً بحمالي صادساث العلم اإلاصذسة في 60مىخجاث هزه الخجملاث لها دوس هبحر في جىمُت الصادساث والتي جمثل 

 الهىذ، ومً بحن الخجملاث التي لها دوس واضح في دكم الصادساث هزهش:

ماظعت صغحرة ومخىظؼت مخخصصت في صىم اليعُج واإلاالبغ، بلغذ كُمت  7000خُث ًدىي "ججمع جريبىر: 

 "% مً بحمالي صادساث البلذ80ؤي ما ٌلادٌ  1999ملُىن دوالس ظىت  650صادساتها مً اإلااظعاث اللؼىُت بلُمت 

(pabio, 1999, p. 20) 

ب رلً جىحذ وخذاث ؤخشي معاكذة هصىاكت ألاسص والخُىغ ومىاد بن ملـم هزه الىخذاث صغحرة الدجم، بجاه

إلاا وسد  الصىاكت، اظخلشاءاالخلبئت، وؤخحرا هجذ ؤن هىان كذد مً اإلااظعاث الخيىمُت التي جىفش البِئت اإلاالثمت لهزه 

 (42، صفدت 2010،  )هماٌ كبذ الىهاب مدمذ   الخالُت:بلا ًمىً الخشوج بالىلاغ ظا

ٌلخبر الترهحز الجغشافي للىخذاث الصىاكُت ؤخذ ؤهم مضاًا جلً الصىاكاث خُث ٌعاكذ كلى جخفُع جيلفت ؤلاهخاج 

 هيل، مما ًخفع مً ظلش اإلاىخج وبالخالي دكم كذسجه الخىافعُت في ألاظىاق الخاسحُت؛

ادة الصادسافعاث اإلادلُت دوسا بالغا ألاهمُت جللب اإلااظ - م فخذ ؤظىاق حذًذة في الخاسج، مم ي ٍص ث كً ػٍش

 اللمل كلى جىفحر مللىماث دكُلت مً جلً ألاظىاق؛

جب ؤن ًيىن هاالء الىهالء اللذًذ  - م اإلاىخجاث، بل ٍو ٌلخبر وحىد وهالء مدلُىن كامل هام وطشوسي لدعٍى

  ؛مً اإلاياجب في وافت ؤهداء الذولت، وال جلخصش كلى اإلاذن الىبري 

م جخصُص ول وخذة مً جللب الصىاكاث  - اللىلىدًت دوسا هاما في الخؼىس الخىىىلىجي والابخياس كً ػٍش

 الىخذاث في مشخلت ملُىت مً مشاخل ؤلاهخاج مما ًذكم اللذسة الخىافعُت للصىاكت هيل.

 ججربت واد صيليكىن: -2

خت في مجاٌ جلىُت ٌلخبر مثاال لللىاكُذ الصىاكُت الىاجخت، وجبلىسث هزه الخجشبت كىذ اهبثاق ماظعاث هاج  

ىُت، خُث ؤدي رلً ؤن ول مً ؤساد بوؽاء ماظعت مبخذثت في  الخاظىب في وادي ظُلُيىن، في والًت والُفىسهُا ألامٍش

الخاظىب ًجب ؤن ًلىم بزلً في وادي ظُلُيىن، ووان مً حشاء الخذافم إلوؽاء ماظعاث مبخذثت ؤن ؼشواث 

 و جيخلل حملت بلى اإلاىؼلت.الاظدثماس بذؤث جفخذ مياجب لها في الىادي، ؤ

ل ومؽترو   ً إلوؽاء ؤكمالهم في اإلاىؼلت، وبهزا ججمم اإلاعدثمشون الزي ًبُلىن الخمٍى هزا بذوسه شجم مبخىٍش

ل ؤو ما ٌعمى بماظعاث دوث وىم اإلابخذثت خٌى مىؼلت حغشافُت مىخذة، وؤدث جإزحراث الخجمم في ظىق سؤط  الخمٍى

ادة كذد اإلااظعاث اإلابخذثت في وادي ظُلُيىن اجطح للمبرمجحن واإلاهىذظحن ؤن اإلااٌ جإزحراث في ظىق اللمالت، و  بٍض

فشص اللمل جلخط ي اهخلالهم بلى الىادي، ووان مً حشاء جشهحز اللمالت اإلااهشة فىُا في الىادي ؤن هثحرا مً اإلااظعاث 

اسة اللالُت اإلاؼلىبت ألكمالها جخىفش وبغضاسة و.ؤ.م اإلاخخلفت ؤدسهذ ؤن فشص حلُُنها للمالت جملً اإلاهــ الىاؼئت في ؤسحاء ال

 في الىادي، هما خفض بها الاهخلاٌ بلى اإلاىؼلت، وبهزا اهخلل كذد هبحر مً اللاملحن في الخلىُت الللُا بلى وادي ظُلُيىن.

ؤلف فشصت كمل خالٌ اللؽش ظىىاث العابلت، ومخىظؽ دخل اللاملحن بهزا  275وكذ خلم هزا اإلاؽشوق خىالي 

يا، وواهذ بذاًت اإلاؽشوق في كام اإلاؽ كىذما ؤظخؼاق ؤظخار في الهىذظت  1938شوق مً ؤكلى مخىظؼاث الذخٌى في ؤمٍش

، بكىاق ازىان مً جالمُزه بلذم العفش بلى العاخل الؽشقي للبدث  fred termanالىهشباثُت بجاملت ظخاهفىسد ًذعى 

ً ماظعت خاصت بهما )  .bill hewlett et david packardهزان الخلمُزان هما: (، و hpكً فشصت كمل، والبذء في جيٍى

اظخؼاكذ هزه اإلااظعت وملها  1950"وبذؤث اإلااظعت في ؤٌو ألامش بةهخاج ؤحهضة كُاط بلىتروهُت في، وفي كام 

ً مىؼلت صىاكُت في وادي  fred termanبظم ماظعاث حزبها ألاظخار  بلى اإلاىؼلت بذكم مً حاملت ظخاهفىسد جيٍى

 (130، صفدت 2004)مدمذ مصؼفى ،  . "ظُلُيىن 
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هزه الخجشبت الشاثذة في مجاٌ اللىاكُذ الصىاكُت ظاهمذ في اختراق الخاظب آلالي )آبل ماهىخىػ(، واختراق 

 الخاظب الصخص ي واهؼللذ الثىسة الشكمُت ولم جخىكف بلى خذ آلان.

ظم مؽشوق وادي ظُلُيىن ملُىن  بوعان هما ٌلمل هزا اإلاؽشوق كلى حزب الللٌى اإلابخىشة مً ؼتى ؤهداء  ٍو

بلغ كذد اإلااظعاث اللاملت فُه خىالي  بلُىن دوالس  6خىالي  1999ماظعت، وبلغ حجم الاظدثماساث كام  77اللالم ٍو

يي.  ؤمٍش

 .-وادي الضيليكىن  –(: همىذج للعىقىد الصىاعي بجىىب كاليفىرهيا 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

، ؤػشوخت دهخىساه فلعفت في الخخؼُؽ اللمشاوي، حاملت إصتراجيجيت جىطين املشروعاث الصىاعيت في مصر، إقليم جىىب الصعيدممذوح مصؼفى، املصدر: 

 .130، ص 2004كحن ؼمغ، اللاهشة، 

 الخجربت الجسائريت:  -3

  ً  جبرص مـاهش الخجملاث في الجضاثش في مـهٍش

 الحرفيين جأزر  هيكليىش لدعم    nucleus :الىىاة 3-1

 الخللُذًت والصىاكتالصغحرة واإلاخىظؼت  اإلااظعاث وصاسة بحن GTZألاإلااوي  الجضاثشي  الخلاون  بػاس في البرهامج هزا "حاء   

لُت مً الخلني ابخذاء للخلاون  ألاإلااهُت والىوالت  الخيىمت بحن بشهامج الخلاون  الىصُت الجهاث خُث اكخمذث ،2007 حٍى

ت اهُتألاإلا ٌ  مً اللذًذ في هجاخا البرهامج كشف ؤن بلذ والجضاثٍش ل راتها منها ؤإلااهُا الذو كاما.  17 مىز ػبلتها التي والبراٍص

لني  الزًً الخشفُحن ؤو اإلاخلاملحن و اإلالاولحن و اإلاهىُحن مً كذدا صغحر ًجمم منهي ججمم ؤو حملُت اكخماد البرهامج َو

 ماظعاث ظبم حمم ًخم ما "كادة ،(2009) مجلت ألابدار الاكخصادًت،  الخخصص" ؤو ؤو الفشق اإلاجاٌ هفغ في ًيؽؼىن 

 مثل ممازلت ومؽاول كلباث ًىاحهىن  ولىنهم مخخلفت وؽاػاث مً حمم خشفُحن ًمىً ألاكل هما كلى مخلاملحن ؤو خشفُت

ت الظخفادة ىق الع مىافعت ؤو اإلاادة ألاولُت ؤو باإلاذخالث التزوٍذ  مثل جخظمنها التي الدعهُالث و الخذماث وامل مً اإلاىاٍص

 اإلاشافم ألاخحرة وباقي هاجه بحن الؽبيي الشبؽ وهزا الخللُذًت الصىاكت غشف آداءاث وجدعحن كشاكُل، دون  البرامج هزه
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 واضخت" دكم آلُاث مً والاظخفادة اإلاباؼش اإلادُؽ كلى للخإزحر مخجاوعت والخاصت همجمىكت اللمىمُت واإلااظعاث

 .(2007)دلُل الخشفي، 

 في الىػني التراب وامل في ًخم حلمُمها ؤن كبل همىرحُت والًاث كؽش في 2009 نهاًت ختى جؼبُلها جم "هُىُىط" ملاسبت

 ،هشان ،معخغاهم ،حُجل ،اًتبج ،البلُذة اللاصمت، الجضاثش مً ول فهي الىمىرحُت الىالًاث ؤما ،2011 / 2010ؤفم 

 مجمىكت ؤو هىاة هُيلُىط 120 بةوؽاء ظمدذ كذ هزه اإلالاسبت ؤن هما .وجلمعان وصو جحزي  ،جِباصة ظؼُف،

 ) .مخخلف وؽاغ 48 في ًيؽؼىن  ملاٌو وخشفي 1500 خىالي جخظمً(مصغشة

VI. :الخـــــــــــاتمة 

 عىقىد طد عىقىد "ىافعت غحر مجذي، فإظدبذٌ بؽلاس إلافهىم اإلا "مؤصضت واحدة جىافط البقيت "ؤطحى ؼلاس       

ُماث بصىسة كامت ًخجه هلشؤ مً خالٌ هزا الؽلاس ؤن جىحه الخىـ ،"قىحي هي قىة عىقىدي"، والزي دكم بالؽلاس "

ت جدذ هُئت اإلااظعت الؽبىُت راث  بلىوالزي يهذف  ،هدى الخىخل الخدىم في حعُحر ؤوؽؼت اإلااظعاث اإلاىظٍى

 خخلفت ورلً كصذ جدلُم مشدودًت ملبىلت.ألاحجام اإلا

الاظتراجُجي  الىمىرجًخطح مً اللشض العابم ؤهمُت ؤظلىب الخجملاث اللىلىدًت التي ؤصبدذ في وكخىا الخالي      

إلاعاهذة اإلااظعاث الصغحرة منها واإلاخىظؼت، إلاا ًمىنها مً ؤلاظشاق في وجحرة همى هذه ألاخحرة  والذكامت الاظاظُت

، وما جىفشه مً مشوهت ؤهبر وجيالُف ؤكل وؤلاهخاحُت، وول رلً مم الخخصص في وؽاػها ألاظاس ي شدودًتوجدعحن اإلا

الخجملاث اللىلىدًت، وهزا  اإلااظعاث اإلاخىظؼت والصغحرة وهزاوحىدة ؤكلى، ول هزا ًثبذ الاسجباغ الىزُم بحن دكم 

 ما ؤهذجه الخبراث الذولُت.

ؤن ألاحهضة  للغاًت، هما مىه في الجضاثش ماصاٌ مدذودا ُت واهدؽاسه والاظخفادةالصىاكبن فهم ؤظلىب اللىاكُذ     

وخصاثصه منها ما ًخللم بمفهىمه  الصلىباث، وجىاحه بلعا اللؼاق ماصالذ بذوسها طلُفت الخإزحر زاللاملت في ه

 إلاعخلبل كلى اإلاجاالث الخالُت:ومنها ما هى مشجبؽ بىُفُت الخلاػي مله بؽيل هـامي لزلً البذ مً الترهحز في ا وآلُاجه

عي إلكامتوطم بػاس كاهىوي  - ت لذكم  وحؽَش اللىاكُذ الصىاكُت في الجضاثش، واكخماد هُئاث ووواالث حهٍى

 اللىاكُذ الصىاكُت بلاهىن مىـم.

ادة  -   الاكخماد كلى الؽشاهت الخاسحُت إلاصالخها. والخذ مًألاظلىب في ألاوظاغ الصىاكُت  بهزاالاهخمام ٍص

فاكلت بحن اللؼاكحن اللام والخاص وؤدواس واضخت لىال  ومؽترهت خلُلُتوحىد هـشة ؼاملت ب وحى  -

 اللؼاكحن في الخىمُت الاكخصادًت.

بحشاء دساظاث اظتراجُجُت للفشوق الاهخاحُت، تهذف الى جدذًذ الاوؽؼت التي جخمخم فيها الذولت بمضاًا  -

 بُنها.  اوالترابؽ فُمجىافعُت، واللمل كلى حصجُم الخلاون 

لاث  - الشواد  وبحن كالملخىزُم الشوابؽ بُنها  وبىسصاث الؽشاهتًخص الابخياس  واللىاهحن فُماجىـُم الدؽَش

يُت. و والصىاكت جخصُص وعبت مً الذخل اللىمي ًىفم كلى ، والترهحز في هزا اإلاجاٌ كلى اإلالاسض والذوساث الخيٍى

ش للنهىض بهذه الخىىىلىحُا.  البدث والخؼٍى
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 (.4)مجلت الباخثملاسبت مفهىمُت وجدذًاث الخىافعُت. )حاملت وسكلت، اإلادشس(  –(. الدعُحر الاظتراجُجي للماظعاث 2006)كبذ اإلالًُ مضهىدة. 

(. ؤزش حؽىُل اللىلىد الصىاعي في جؼىٍش اللذسة الخىافعُت للصىاكاث اإلادلُت بالخؼبُم كلى الصىاكاث اليعُجُت )ؤػشوخت دهخىساه 2007كبذ الىاصش الجاظم. )

 صص بداسة ؤكماٌ(. خلب: حاملت خلب ظىسٍا .جخ

اإلالخلى الذولي خٌى مخلؼباث جإهُل اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت في الذٌو (. الدعُحر الاظتراجُجي وجىافعُت اإلااظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت. 2006كشاًبي مذاح. )

 ؼلف: حاملت ؼلف. اللشبُت.

اإلاجلذة الللمُت اكُذ الصىاكُت كلى جىمُت اللذسة الخىافعُت لصىاكت الغٌض و اليعُج و اإلاالبغ الجاهضة في مصش. (. جإزحر اللى2010هماٌ كبذ الىهاب مدمذ , س. )

(.03)لالكخصاد والخجاسة  

s.dمجلغ الىحذة الاكخصادًت اللشبُت. ) حاملت الذٌو  شبُت .الاظخفادة مً فىشة اللىاكُذ الصىاكُت في دكم و جىمُت اإلايؽأث الصغحرة و اإلاخىظؼت بالذٌو الل.(. 

 اللشبُت.

(. بظتراجُجُت جىػحن اإلاؽشوكاث الصىاكُت في مصش، بكلُم حىىب الصلُذ )ؤػشوخت دهخىساه فلعفت في الخخؼُؽ اللمشاوي(. كحن 2004ممذوح مدمذ مصؼفى . )

 ؼمغ: حاملت كحن ؼمغ.

 (.3)مجلت الباخث (. مالمذ هُيلت اإلااظعت الؽبىُت. 2004مهذي كِس ى بً صالح . )

 العلىدًت: صىذوق الخمُت الصىاكُت. اللىاكُذ الصىاكُت مفهىمها و آلُت كملها،.(. 2007وخذة الذساظاث الاكخصادًت . )

 اإلالخلى الذولي خٌى اإلاىاولت واخخُاس اظتراجُجي للماظعت(. ججشبت اإلاىاولت الصىاكُت في مىؼلت اإلاغشب اللشبي: واكم وآفاق . 2007ًحي خعحن، و كلي ظُذي. )

 (. كىابت: حاملت باجي مخخاس.20-1)الصفداث الاكخصادًت: الىاكم، الخدذًاث وألافاق 
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