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ٍيخص:
ذْاوىد دراسرْا اىرعزٌف تاىرَىٌو تصفح عاٍح ،وٍِ ثٌ اىرزمش عيى اىرَىٌو غٍز
اىرقيٍذي اىذي أصثح إجزاءا التذ ٍِ اىقٍاً ته ،فقذ تاخ ٍِ اىَىاضٍع حذٌث اىساعح،
حٍث اعرثز إجزاءا جذ اسرزجاىً فً اىحنىٍح اىجشائزٌحّ ،ظزا ىعذً اىقٍاً تذراساخ
مافٍح حىىه ىرَنِ ٍِ ذطثٍقه تطزٌقح فعاىح ذعىد تاىفائذج عيى اىثيذ منو وىٍس
إجزاءا ىسذ اىعجش فً اىَىاسّح اىعاٍح.
وفً ضىء اىرحذٌاخ اىخارجٍح اىرً صاحثد اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي واىخىف ٍِ وقع
اىَذٌىٍّح اىخاّقح اىرً ذعزضد ىها اىذوىح فٍَا سثق واىرً جعيد اقرصادها دائَا فً
ذثعٍح وٍهٍَْا عيٍه ٍِ طزف األجاّة أي ٌصثح ٍسٍزج تأٌذي خارجٍح ال ٌَنِ اىرحنٌ
فٍها أتذا .وهذا ٍا قذ ٌؤدي إىى عىدج االسرعَار تطزٌقح غٍز ٍثاشزج وتصثغح جذٌذج
إىى تيذها.
اىنيَاخ اىَفراحٍح :اىرَىٌو ،اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي ،طثع اىْقىد ،سْذاخ اىخشٌْح ،اىثْل اىَزمشي.
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Abstract :
Our study examined the definition of finance in general, and therefore
the focus on non-traditional funding, which has become a necessary
measure. It has become a subject of the current time. It is considered a
very important procedure in the Algerian government. To benefit the
country as a wholej and not a measure to fill the budget deficit.
In view of the external challenges associated with unconventional
funding and the fear of the stifling indebtedness suffered by the state in
the past, which has always made its economy dependent on and
dominated by foreigners, it becomes an uncontrollable external march.
This could lead to the return of colonialism in an indirect and new way to
her country.
Keywords: Finance, Non-traditional Financing, Money Printing,
Treasury Bonds, Central Bank.
Jel Classification Codes: …, …, …
---------------------

: ٍقذٍح-1
رضداد ادلؾىالد االلزقبدَخ رْمُذا وَزّْك أصشٖ ا يف ايدوي و اجملزّْبد ورٌه
دص إِب ِِ رووس االلزقبد اٌْبدلٍ ورضاَذ وأزؾبس َِبٖ س اٌِودلخ ودس اةه األعىاق
 وأَنب،وأزؾبس ادلٕبفغخ ثٌن اٌذوي و ادلإعغبد وال عُّب ِزْذدح اجلٕغُخ ِِٖا
ِٓ ِؾبوً اٌزّىًَ ادلقبؽجخ الطلفبك أعْبس إٌفو اٌيت ثبرذ ؽغً اٌْذَذ
.دوي األوثه
ٌؽُش ئْ اصش رٍه ادلؾىالد ِٓ اٌزّىًَ ًٖس د أوال يف اٌميبُ ادلبيل وإٌمذ
ئر رمِ ًٍّ ُ ارك اٌجٕىن ادلشوضَخ َِٖخ ئداسح اٌغُبعخ إٌمذَخ ثأعبٌُت
 ورٌه يف كوء ّغض األعبٌُت اٌذلًَذَخ ُ ْ رلبهبخ ِؾىالد،ِزغذدح وِجزىشح
ٌ ويف ٘زا اٌغُبق ٍهشد ِؾىٍخ اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذ.ِزغذدح ثْىاًِ ِزغًنح
اٌزٌ وعت ريجُمٗ ًٍّ الزقبدَبد اٌذوي ادلزنشسح ِٓ اطلفبك أعْبس إٌفو
ِٓ ُ فمذ جلأد احلىىِخ اجلضائشَخ ئىل ريجُك ٘زا إٌى.ُ٘ووبٔذ اجلضائش اؽذ
ٗ ألٔٗ غلت أْ رقبؽج،ُاٌزّىًَ يف ولذ سفل اٌىضًن ِٓ االلزقبدٌَن ذلزا إٌى
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آٌُبد وثشاِظ غلت أْ رىىْ ِذسوعخ ثذلخ ؽىت ال ربذس ِنبّفبد أخشي ال
ؽلىٓ اٌغُيشح ٍُّهب ،وَقجؼ ِٓ اٌقْت اٌزؾىُ فُهب وبسرفبُ ِْذالد اٌزنخُ
واٌيت ثبرذ خيشا ِهذدا ألِٓ الزقبد اٌىىين والزقذ اٌْبدلٍ وىً .وٍُّٗ ؽلىٓ
ىشػ اٌزغبؤي اجلى٘شٌ ً٘ ":اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ آٌُخ عُذح دلىاعهخ أصِخ أَ
خيش زلذق ثبلزقبد اجلضائشٌ؟"
األعئٍخ اٌفشُّخ:
ِب ِبُ٘خ اٌزّىًَ ؟
ِبٍ٘ آٌُبد ريجُك اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ يف اجلضائش؟
ِبٍ٘ احلٍىي اٌىاعت ريجُمهب ٌٍزمًٍُ ِٓ سلبىش اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ
يف اجلضائش؟
اٌفشمُبد:
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ َغهُ يف ريىس االلزقبدٌ ٌٍىىٓ.
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ َْزرب مشوسح ٍِؾخ دلىاعهخ األصِخ احلبٌُخ اٌيت
رىاعٗ الزقبد اجلضائش.
ادلٕهظ ادلغزخذَ :اّزّذٔب يف ٘زا اٌجؾش ًٍّ ادلٕهغٍ اٌىففٍ واٌزؾٍٍٍُ
ٌزالؤِهّب ِِ ِْيُبد دساعزٕب وِضعٕب ِْهّب ِٕهظ دساعخ ؽبٌخ ورٌه ٌزشوُضٔب
ًٍّ ؽبٌخ اجلضائش الّزجبسٖ ظلىرعب ٌزيجُك اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ يف ؽبٌخ ثٌن
ِىافك وِْبسك ذلزا اإلعشاء.
ُ٘ىً اٌذساعخ :لغّٕب دساعزٕب ًٍّ صالس زلبوس ،ؽُش سوضٔب يف احملىس األوي ًٍّ
اٌزّىًَ ثقفخ ّبِخ ،أِب يف احملى اٌضبين ًٍّ آٌُبد ريجُك اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ
يف اجلضائش ،أِب يف احملىس اٌضبٌش سوضٔب ًٍّ احلٍىي اٌىاعت ريجُمهب ٌٍزمًٍُ ِٓ
سلبىش اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ يف اجلضائش.
ٍ .2اهٍح اىرَىٌو
ئْ اٌزّىًَ َْزرب ِٓ اٌيشق اٌىاعجخ ّٕذ رْشك ئىل مبئمخ ِبٌُخ َىىْ
ِٓ اٌقْت ذببوص٘ب عىاء ًٍّ ِغزىي ادلإعغخ أو ًٍّ ِغزىي اٌذوٌخ وىً.
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فبٌزّىًَ لذ َىىْ رارُب أو خبسعُب ورٌه ؽغت احلبعخ و لذسح ًٍّ رٍجُخ
ؽبعبد.
ٍ 1.2فهىً اىرَىٌو واهٌ عىاٍيه اىىاجة اخذها فً اىحسثاُ
ٍ 1.1.2فهىً اىرَىٌو
رْشَف اٌزّىًَ ًٍّ":أٗ رلّىّخ ِٓ األعظ واحلمبئك اٌيت رْبًِ يف رذثًن
األِىاي ووُفُخ اعزخذاِهب عىاء وبٔذ ٘زٖ األِىاي زبـ األفشاد أو ِٕؾبد
األّّبي أو األعهضح احلىىُِخَ( ".ىعف ؽغٓ ،2012 ،ؿ.)210

 2.1.2اىعىاٍو اىىاجة أخذها فً اىحسثاُ إلقزار أي ٍِ ٍصادر اىرَىٌو
ٌَنِ اىيجىء إىٍها
ٌجة األخذ فً اىحسثاُ اىعىاٍو اَذٍح عْذ ٍقارّح اىثذائو اىرَىٌيٍح الخرٍار
اىَصذر اىرَىٌيً اىَْاسة( :حْفً ،2001 ،ص)494-493
 اٌزىبٌُف اخلبفخ ثىً ِقذس؛ ِغزىي ٘بِؼ اٌشثؼ ٌىً ِقذس ثبدلمبسٔخ ثزىٍفزٗ اخلبفخ ثبٌمشوك أو األعهُادلّزبصح؛
 ِغزىي ادلذَىُٔخ ثبدلمبسٔخ ثبحلذ األلقً ادلمجىي؛ رأصًن ادلقذس اٌزّىٍٍَ ًٍّ اٌؾشوخ؛ دسعخ فمذاْ اٌشلبثخ؛ األخز يف احلغجبْ اٌفبئل إٌمذٌ ٌىً ثذًَ؛ دسعخ االعزمشاس يف ادلجُْبد و األسثبػ؛ اٌمُىد أو اٌؾشوه ادلفشومخ يف ؽبٌخ اٌمشوك.َالؽٌ شلب عجك أٗ َٕجغٍ ًٍّ اٌؾشوخ رفنًُ اٌزّىًَ ّٓ ىشَك ؽمىق
ادلٍىُخ ٌْذح أعجبة:
 أٗ َزشرت ًٍّ رٌه زبفُل ٔغجخ ادلذَىُٔخ وثزٌه َمىٌ أو َشفِ ِْذيرغيُخ األّجبء اٌضبثزخ؛
 أٗ َزشرت ًٍّ رٌه صَبدح لُّخ ؽمىق ادلٍىُخ وثبٌزبيل لُّخ اٌؾشوخ؛- 33 -
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 اعزخذاَ ٘زا ادلقذس يف اٌزّىًَ َإدٌ ئىل زبفُل رىٍفخ األِىاي شلب َْٕىظاصش رٌه يف زبفُل رىٍفخ ِْذي اٌشفِ ادلبيل.
 2.2أشناه اىرَىٌو
ؽلىٓ إٌَش ئىل أؽىبي اٌزّىًَ ِٓ ّذح عىأت أعلهب:
 1.2.2أشناه اىرَىٌو ٍِ حٍث اىَذج:
ودبىعت ُِْبس ادلذح رٕمغُ أؽىبي اٌزّىًَ ئىلِْ( :شاط ،2013 ،ؿ)17
 سبىًَ لقًن األعًَ :مقذ ثٗ رٍه األِىاي اٌيت ال رضَذ فزشح اعزّْبذلب ّٓعٕخ واؽذح وّجبٌغ إٌمذَخ اٌيت زبقـ ٌذفِ أعىس اٌّْبي وؽشاء ادلذخالد
اٌالصِخ إلسببَ اٌٍُّْخ اإلٔزبعُخ واٌيت َزُ رغذَذ٘ب ِٓ ئَشاداد ٔفظ اٌذوسح
اإلٔزبعُخ.
 سبىًَ ِزىعو األعًَ :غزخذَ اٌزّىًَ ادلزىعو األعً ٌزّىًَ ؽبعخ دائّخٌٍّؾشوُ وزغيُخ سبىًَ أفىي صبثزخ أو ٌزّىًَ ِؾشوّبد ربذ اٌزٕفُز واٌيت
رغزغشق ّذدا ِٓ اٌغٌٕن ،ورىىْ ِذرٗ ِب ثٌن عٕخ ومخغخ عٕىاد.
 سبىًَ ىىًَ األعً :وَٕؾب ِٓ اٌيٍت ًٍّ األِىاي اٌالصِخ حلُبصح اٌزغهُضاداإلٔزبعُخ راد ادلشدودَخ ًٍّ ادلذي اٌيىًَ ورىعٗ أَنب ئىل ِؾبسَِ ئٔزبعُخ
رفىق ِذهتب مخظ عٕىاد.
 2.2.2أشناه اىرَىٌو ٍِ حٍث اىَصذر اىحصىه عيٍه
وَٕمغُ اٌزّىًَ رجْب دلقبدسٖ ئىل:
 سبىًَ رايت :وَمقذ ثٗ رلّىُ اٌىعبئً اٌزّىٍَُخ اٌيت أٔؾأهتب ادلإعغخ ثفًْٔؾبىهب اٌْبدٌ أو االعزغاليل واٌيت رجمً ربذ رقشفهب ثقىسح دائّخ أو دلذح
ىىٍَخ ،وٍُّٗ فبٌزّىًَ اٌزايت ٘ى ظلو ِٓ اٌزّىًَ َغزخذَ رشاوُ ادلذخشاد
ادلزأرُخ ِٓ األسثبػ اٌيت ؽممهب ادلؾشوُ ٌٍىفبء ثبٌزضاِبرٗ ادلبٌُخ ،وزبزٍف لذسح
ادلؾشوّبد يف االّزّبد ًٍّ ٘زا ادلقش ٌزّىًَ اؽزُبعبهتب وَشعِ رٌه ئىل أْ
رىعُِ ئِىبُٔبد اٌزّىًَ اٌزايت َشرجو أعبعب ثمذسح ادلؾشوُ ًٍّ مغو رىبٌُف
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اإلٔزبط ِٓ عهخ وسفِ أعْبس ِٕزغبرٗ األِش اٌزٌ َغّؼ ثضَبدح األسثبػ ِٓ عهخ
أخشي.
 سبىًَ خبسعٍ :وَزّضً يف جلىء ادلؾشوُ ئىل ادلذخشاد ادلزبؽخ يف اٌغىقادلبٌُخ عىاء وبٔذ زلٍُخ أو أعٕجُخ ثىاعيخ اٌزضاِبد ِبٌُخ ( لشوك ،عٕذاد،
أعهُ) دلىاعهخ اؽزُبعبرٗ اٌزّىٍَُخ ورٌه يف ؽبٌخ وفبَخ ِقبدس اٌزّىًَ
اٌزايت ادلزىفشح ٌذي ادلإعغخ.
ألجيه
:
 3.2.2أشناه اىرَىٌو حسة اىغزض اىذي ٌسرخذً
وَٕزظ ّٓ ٘زا اٌزقُٕف ِبٍٍَ:
 سبىًَ االعزغالي :وَزّضً يف رٌه اٌمذس ِٓ ادلىاسد ادلبٌُخ اٌزٌ َزُ اٌزنؾُخثٗ يف فزشح ُِْٕخ ِٓ اعً احلقىي ًٍّ ّبئذ يف ٔفظ فزشح االعزغالي ،وهبزا
ادلْىن َٕقشف سبىًَ االعزغالي ئىل رٍه األِىاي اٌيت رشفذ دلىاعهخ إٌفمبد
اٌيت رزٍْك أعبعب ثزؾغًُ اٌيبلخ اإلٔزبعُخ ٌٍّؾشوُ لقذ االعزفبدح ِٕهب
وٕفمبد ؽشاء ادلىاد اخلبَ ودفِ أعىس اٌّْبي وِب ئىل رٌه ِٓ ادلذخالد اٌالصِخ
إلسببَ اٌٍُّْخ اإلٔزبعُخ واٌيت رؾىً يف رلّىّهب أوعٗ اإلٔفبق اجلبسٌ.
 سبىًَ االعزضّبسَ :زّضً يف األِىاي ادلخققخ دلىاعهخ إٌفمبد اٌيت َزشرتّٕهب خٍك ىبلخ ئٔزبعُخ عذَذح أو رىعُِ اٌيبلخ احلبٌُخ ٌٍّؾشوُ وبلزٕبء
اِالد واٌزغهُضاد وِب ئٌُهب ِٓ اٌٍُّْبد اٌيت َزشرت ّٕهب خٍك ئٔزبعُخ عذَذح
أو رىعُِ اٌيبلخ احلبٌُخ ٌٍّؾشوُ وبلزٕبء اِالد واٌزغهُضاد وِب ئٌُهب ِٓ
اٌٍُّْبد اٌيت َزشرت ًٍّ اٌمُبَ هبب صَبدح اٌزىىَٓ اٌشأط ِبيل ٌٍّؾشوُ.
(ِْشاط ،2001 ،ؿ)19-18

ٍ 3.2صادر اىرَىٌو

ورزّضً ٘زٖ ادلقبدس فُّبٍٍَ( :امحذ عرب ،2017 ،ؿ)36-31

ٍ 1.3.2صادر اىرَىٌو اىذاخيٍح:
رزّضً ٘زٖ ادلقبدس فُّبٍٍَ:
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 اإلَشاداد اٌْبِخ :ربقً اٌذوي ًٍّ ئَشاداهتب ادلبٌُخ ِٓ خالي ِب سبٍىٗ ِٓصشواد ىجُُْخ ِٓ ادلىاسد اٌيجُُْخ ،أو ِب ربممٗ ادلٕؾبد وادلؾشوّبد اإلٔزبعُخ
اٌزبثْخ ٌٍميبُ اٌْبَ ِٓ أسثبػ ،أو لذ ربقً ًٍّ رٍه اإلَشاداد ِٓ خالي ِب
رجُْٗ ِٓ شلزٍىبد وّمبساد رْىد ٍِىُزهب ٌٍذوٌخ ،أو ِب ربقً ٍُّٗ وشعىَ
ومشائت ًٍّ ادلْبِالد.
 اإلفذاس إٌمذٌ اجلذَذ :رٍغب اٌذوٌخ ئىل ٘زا إٌىُ ِٓ اٌزّىًَ ّٕذِبرىاعٗ صَبدح يف ٔفمبهتب اٌْبِخ ال رغزيُِ أْ ربقً ٍُّهب ِٓ ئَشاداد اٌْبِخ
واخلبفخ ،وَغزخذَ ٘زا إٌىُ ِٓ اٌزّىًَ يف عذ إٌمـ احلبفً يف إٌفمبد
اٌْبِخ ،ئال أٗ عالػ رو ؽذَٓ ئر َغبّذ اٌذوٌخ ًٍّ فه مبئمزهب ادلبٌُخ أو َىٌذ
ذلب رنخُ.
 االدخبسَْ :ذ االدخبس ِٓ ِقبدس اٌزّىًَ احملٍُخ ادلهّخ وَزيٍت رٌه صَبدح يفادلذخشاد اٌىىُٕخ ِِ وعىد َٔبَ ِبيل وائزّبين ِزيىس ،ؽلىٓ ادلغزضّش ِٓ
احلقىي ًٍّ األِىاي ثغهىٌخ ثُْذا ّٓ اٌشورٌن واٌزْمُذاد اإلداسَخ اٌيت
رفشك خقىفُب يف اٌذوي إٌبُِخ.
 اٌقٕذوق اٌغُبدٌ :رْذ اٌقٕبدَك اٌغُبدَخ سبىٓ ِٓ خالذلب اٌذوي ومِ عضءِٓ األِىاي وذبُّْهب دبشوس اٌىلذ إلىفبء دَىهنب ،أو اعزخذِهب يف رْىَل
االٔذصبساد اٌيت ربقً ِٓ عشاء اٌٍُّْبد اإلٔزبعُخ أو اٌزمبدَ اٌزىٕىٌىعٍ ،وّب
ؽلىٓ أْ َغزخذَ اٌقٕذوق اٌغُبدٌ يف سبىًَ ِؾشوّبد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ ئرا ِب
رىافشد األِىاي اٌالصِخ خبفخ يف اٌذوي إٌفيُخ.
ٍ 2.3.2صادر اىرَىٌو اىخارجٍح:
ورزّضً فُّبٍٍَ:
 اٌمشوك اخلبسعُخ :رٍغب اٌذوي ئىل اٌمشوك اخلبسعُخ وُ اعً سبىًَٔفمبهتب اٌْبِخ غًن االّزُبدَخ ثغجت احلشوة أو اٌىىاسس اٌيجُُْخ أو سبىًَ
ِؾبسَْهب االعزضّبسَخ.
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 ادلغبّذاد وادلْىٔبد اخلبسعُخ :رْذ ادلغبّذاد ِٓ اٌذوي ادلزمذِخ ئىل اٌذوياٌفمًنح ِٓ أُ٘ ادلقبدس اٌزّىًَ وخببفخ يف اٌذوي إٌبُِخ ِٕخفنخ اٌذخً
واٌيت لذ ال َزبػ ذلب االلزشاك ًٍّ وفك اٌؾشوه اٌغبئذح يف األعىاق اٌْبدلُخ
وال رغّؼ ٍشوفهب اٌغُبعُخ وااللزقبدَخ ٌٍّإعغبد ادلبٌُخ واٌذوٌُخ ًٍّ
رمذًن اٌمشوك اٌزغبسَخ ذلب وّب ال رغّؼ ٍشوفهب أَنب ًٍّ عزة االعزضّبساد
األعٕجُخ ئٌُهب.
 اٌزّىًَ ًٍّ وفك َٔبَ اٌجىد(َْ :)B.0.Tذ َٔبَ اٌجىد َٔبِب اعزضّبسَبٌٍّؾبسَِ احلىىُِخ وخببفخ ِؾبسَِ اٌجُٕخ اٌزؾزُخ ،واٌيت سبىي ورٕفز ّٓ
ىشَك اٌميبُ اخلبؿ عىاء وبْ زلٍُب أَ أعٕجُب ئر َزُ رٌه ًٍّ صالس ِشاؽً
ِززبٌُخ ثٕبء ( ،)Buildرؾغًُ ( ،)Operateربىًَ( ،)Transferورمىَ ئؽذي
احلىىِبد دبٕؼ ؽشوخ ُِْٕخ أو رلّىّخ ِٓ اٌؾشوبد وادلّىٌٌن ربثْخ ٌميبُ
اخلبؿ ودلذح زلذودح ِٓ اٌضِٓ.
 .3اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي ىَىاجهح األسٍح االقرصادٌح اىجشائزٌح
َْزرب اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ خيىح فْجخ ؽلش هبب االلزقبد اٌىىين ،ؽُش
أٔٗ َجمً اخلُبس اٌىؽُذ اٌزٌ غلت أْ رْزّذٖ اٌذوٌخٌ .زٌه غلت ًٍّ احلىىِخ
أْ رىىْ سؽُذح يف ٔفمبهتب واْ رببوي ال رجزس أِىاذلب يف ِؾبسَِ ٌُظ ذلب أعلُخ
الزقبدَخ أو ٌُظ ذلب ِشدودَخ وجًنح ًٍّ اإلَشاداد اٌْبِخ ٌاللزقبد وىً.
 1.3أعجبة اٌٍغىء وئلشاس اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ يف ثشٔبِظ احلىىِخ َْين االّزّبد ًٍّ اٌزّىًَ ِٓ
خالي ىجبّخ أوساق ٔمذَخ ،أو ِب َغًّ اإلفذاس إٌمذٌ دوْ رغيُخ ،ويف اٌذوي
اٌيت سبزٍه أَّٔخ ِبٌُخ لىَخ ال ريجِ إٌمىد ئال ثمذس ِب َمبثٍهب ِٓ اؽزُبىٍ
اٌز٘ت ،أو حبغت لىح االلزقبد ،وِب َمبثٍهب ِٓ ئٔزبط فٍٍْ ٌٍغٍِ واخلذِبد يف
اٌجالد ،أو اؽزُبىٍ إٌمذ األعٕيبٔ ( .بفش عٍُّبْ)2017 ،

 1.1.3أسثاب اىيجىء إىى اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي

وٕ٘بن ّذح أعجبة ذلزا اٌزّىًَ ٔزوش ِٓ ثُٕهب( :فبىّخ مشٕزً)2018 ،
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 اٌزمهمش اٌشُ٘ت يف أعْبس إٌفو ( ادلىسد األوي يف سبىًَ االلزقبد اجلضائشٌ،واْ وبْ ّشف ثْل االسرفبُ رجْب حلذوس ئّقبس أسِب؛
 اسرفبُ ٔغجخ اٌزنخُ؛ رشاعِ ِذاخٍٍ فٕذوق االعزضّبس؛ ّذَ ربقًُ ِب َغًّ افيالؽب يف ٌغخ االلزقبد ثبدلبي اٌْبئُ يف اٌغىقاٌغىداء واٌزٌ َْذ ثبدلالًَن؛
 ٘ؾبؽخ لبّذح االعزضّبساد األعٕجُخ ورفنًُ ِغزضّشَٓ اٌز٘بة ئىل دوي الرًّْ ثمبّذح %51-49؛
 رضاَذ اطلفبك لُّخ اٌٍّْخ اٌىىُٕخ( فّضال ّٕذِب َفزؼ ليبُ اخلذِبد ثىًسافذٖ ويف ؽىت أثْبدٖ وّب ٘ى اٌؾأْ ثبٌٕغجخ ٌٍغُبؽخ ػلذس ىٍت ًٍّ اٌذَٕبس
اجلضائشٌ ورشرفِ لُّزٗ.
 2.1.3إقزار عَيٍح اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي فً اىجشائز
لشسد احلىىِخ وثأِش ِٓ سئُظ اجلّهىسَخ ّجذ اٌْضَض ثىرفٍُمخ اّزّبد
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٌاللزقبد اٌىىين يف ئىبس اٌزْذًَ اجلذَذ اٌزٌ
عُزنّٕٗ لبٔىْ اٌمشك وإٌمذ ادلقبدق ٍُّٗ ِٓ ىشف رلٍظ اٌىصساء ِإخشا،
اخلُبس ثبٌٕغجخ ألفؾبة اٌمشاس َْذ اعزشارُغُب ألٔٗ َأيت يف ٍشف اعزضٕبئٍ
سبُضٖ أصِخ الزقبدَخ وِبٌُخ ؽبدح ،ؽُش أٔٗ ؽلزذ ًٍّ ِذاس  5عٕىاد عًُّْ
فُهب ثٕه اجلضائش ًٍّ سبىًَ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ثيشَمخ ِجبؽشح ثُْذا ّٓ
اٌىعيبء ادلبٌٌُن و٘زا ِب عُغّؼ ثذُّ االلزقبد اٌىىين العزٕبة رىشاس
عُٕبسَى االعزذأخ اخلبسعُخ واًٌّْ ًٍّ دفِ ّغٍخ اٌزُّٕخ االلزقبدَخ دبب
َغّؼ خبٍك اٌضشوح ثُْذا ّٓ سَِ احملشولبد.
وخالي رلٍظ اٌىصساء اٌزٌ ّمذ يف عىاْ اٌفبسه وبْ سئُظ اجلّهىسَخ
اٌزٌ عغً ؽذح األصِخ ادلبٌُخ إٌبمجخ ّٓ اهنُبس أعْبس إٌفو لذ أِش
احلىىِخ ثبعزجْبد اٌٍغىء ئىل االعزذأخ اخلبسعُخ ورشلُخ اٌٍغىء ئىل سبىًَ
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غًن رمٍُذٌ داخٍٍ .وَذخً ِؾشوُ اٌمبٔىْ اٌزٌ دسعٗ رلٍظ اٌىصساء اٌُىَ يف
٘زا اإلىبس ئر
عُغّؼ ٌجٕه اجلضائش ثالشاك اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ِجبؽشح ٌزّىُٕهب ِٓ
سبىًَ اٌْغض يف ُِضأُخ اٌذوٌخ وسبىًَ اٌذَىْ اٌّْىُِخ اٌذاخٍُخ ووزا ِٕؼ
ِىاسد ٌٍقٕذوق اٌىىين ٌالعزضّبس .وعًنافك ٘زا إٌّو ِٓ اٌزّىًَ االعزضٕبئٍ
اٌزٌ عُزُ ئسعبؤٖ دلذح مخظ عٕىاد ريجُك ثشٔبِظ ئفالؽبد ُ٘ىٍُخ الزقبدَخ
وِبٌُخ هتذف ئىل ئّبدح رىاصْ ادلبٌُخ اٌّْىُِخ ورىاصْ ُِضاْ ادلذفىّبد.
ومت اّزّبد اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ِٓ لجً ثْل اٌذوي ادلزمذِخ ًٍّ غشاس
اٌُبثبْ واٌىالَبد ادلزؾذح وادلٍّىخ ادلزؾذح ًٍّ عجًُ ادلضبي دلىاعهخ آصبس األصِخ
ادلبٌُخ اٌْبدلُخ ًٍّ رُّٕزهب .وعزٍغأ اجلضائش ِإلزب ئىل ٘زا إٌّو ِٓ اٌزّىًَ
ثْذ رقذَهب دلذح صالس عٕىاد ِصبس أصِخ ِبٌُخ ؽبدح ٔبمجخ ّٓ اهنُبس وجًن
ألعْبس احملشولبد .وهبزٖ اٌيشَمخ عُزفبدي ثٍذٔب رىلف ِغبس رُّٕزٗ
االلزقبدَخ واالعزّبُّخ وّب عزىىْ ٌٗ ِذح أزمبٌُخ ثغُخ اعزىّبي ئفالؽبرٗ
االلزقبدَخ وادلبٌُخ.
وٍُّّب فاْ ثٕه اجلضائش عُىىْ دبىعت اٌمبٔىْ اجلذَذ لبدس ًٍّ ؽشاء
وفالد ِٓ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ يف ادلشؽٍخ األوىل وثيشَمخ ِجبؽشح دوْ أٌ
وعُو ثٕىٍ أو ِبيل يف اٌغىق ٌُمىَ ثٕه اجلضائش ثزّىًَ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ
ثيشَمخ ِجبؽشح وَأخز اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ّذح ئؽىبي وفمب ألوٌىَبد اٌجٕىن
ادلشوضَخ ٌىً ثٍذ ٌنّبْ اعزمشاس األعىاق ادلبٌُخ وثْش اٌمشك وّٕذِب رمىَ
اٌجٕىن ادلشوضَخ ثزىعُِ ؽشوه اٌزذخً َزٍْك األِش ٕ٘ب ثزغهًُ ٔىٍّ َغّؼ
ٌٍجٕىن ادلشوضَخ ثالشاك اورب ّذد ِٓ اٌجٕىن اٌزغبسَخ ًٍّ ادلذي اٌيىًَ
ثبٌٍّْخ اٌقْجخ ولجىي فئبد عذَذح ِٓ اٌنّبٔبد وثاِىبْ اٌجٕىن ادلشوضَخ
أَنب اٌمُبَ ثزغهًُ وٍّ ،ؽُش رمىَ ثبلزٕبء ثؾىً ِىضف ٌٍغٕذاد يف األعىاق
ادلبٌُخ العُّب عٕذاد اخلضَٕخّ( .ضَض اٌيىا٘ش)2017 ،
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ٍ 2.3صادر و أدواخ اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي ىيخشٌْح اىعَىٍٍح اىجشائزٌح
رزٍْك ٘زٖ األداح ثزْذًَ رو ىبثِ أزمبيل َىىْ رٕفُزٖ زلذودا يف اٌضِين
ؽُش سبذ فُبغزٗ مّٓ ِبدح واؽذح ال رإصش يف ِنّىْ ثمُخ أؽىبَ األِش
ادلزٍْك ثمبٔىْ اٌمشك وإٌمذ.
وَشخـ ِؾشوُ ٘زا اٌمبٔىْ ٌجٕه اجلضائشٌ ثقفخ اعزضٕبئُخ وخالي فزشح
مخظ عٕىاد ٌٍمُبَ ثبٌؾشاء ادلجبؽش ٌٍغٕذاد اٌقبدسح ّٓ اخلضَٕخ لقذ
رغيُخ ؽبعُبد سبىًَ اخلضَٕخ وسبىًَ رغذَذ اٌذَٓ اٌّْىٍِ اٌذاخٍٍ واٌغّبػ
ٌٍخضَٕخ ّٕذ احلبعخ ثزضوَذ اٌقٕذوق اٌىىين ٌالعزضّبس دبىاسد يف ئىبس
ِغبعلبد اٌذوٌخ يف االعزضّبساد أو اٌزّىَالد ىىٍَخ ادلذي ٌرباِظ االعزضّبس
اٌّْىٍِ.
وعزغزخذَ ٘زٖ اٌُِخ يف سبىًَ رغذَذ اٌذَٓ اٌّْىٍِ اٌذاخٍٍ العُّب
عٕذاد اٌمشك اٌىىين ٌٍّٕى ٌغٕخ  2016وعٕذاد اخلضَٕخ اٌقبدسح ِمبثً
ئّبدح ؽشاء اٌذَٓ اٌجٕىٍ ٌؾشوخ عىٍٔغبص وعٕذاد اخلضَٕخ اٌقبدسح ٌفبئذح
ؽشوخ عىٔبىشان رْىَنب ّٓ فىاسق أعْبس اٌىلىد ادلغزىسدح وادلُبٖ احملالح.
وعُزُ رىعُٗ ٘زٖ األداح دلشافمخ ثشٔبِظ ئفالؽبد الزقبدَخ وِىاصٔبرُخ
ُ٘ىٍُخ عزىًٍ ّٕذ هنبَخ فزشح ريجُمهب ثبعزْبدح اٌزىاصٔبد االلزقبدَخ وادلبٌُخ
اٌىٍُخ (رىصاْ خضَٕخ اٌذوٌخ وُِضاْ ادلذفىّبد) ورٌه ثفنً رشؽُذ إٌفمبد
اٌّْىُِخ وربغٌن ِغزىي ادلذاخًُ اجلجبئُخ.

(ووبٌخ أجبء اجلضائشَخ،

)http://ar.aps.dz/economie

وثؾىً ّبَ ،ووفك ٘زا اٌزْذًَ ؽلىٓ ٌٍخضَٕخ اٌّْىُِخ االعزفبدح ِٓ
اخلذِبد ادلبٌُخ ٌٍجٕه ادلشوضٌ ثؾىً أوعِ ،فامبفخ ئىل اٌيشَمخ اٌزمٍُذَخ
ادلزّضٍخ يف اٌمشوك واٌغٍفُبد ،عىف رزّىٓ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ِٓ ربقًُ
ِىاسد ِبٌُخ ّٓ ىشَك آٌُبد عذَذح ِجبؽشح ودوْ اٌمُىد (اٌزمٍُذَخ) اٌيت وبْ
ػلذد٘ب لبٔىْ إٌمذ واٌمشك ،وٍ٘ وبِيت:
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 -1فُّب عجك(رمٍُذَب) ،وفمب ٌٍّبدح  ِٓ 46لبٔىْ إٌمذ واٌمشك ،ثٕه اجلضائش
ؽلىٕٗ أْ َمشك اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ثأْ َفزؼ ذلب ؽغبثب عبسَب ًٍّ ادلىؾىف،
وٌىٓ ال َزغبوص سفُذ٘ب فُٗ  ِٓ %10ئمجبيل اإلَشاداد اٌْبدَخ ٌٍذوٌخ ٌٍغٕخ
ادلبمُخ .فّضال مل َىٓ ثبعزيبّخ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ الزشاك عىي ِب ال َزغبوص
ٍُِ 343.5ىْ دَٕبس يف ّبَ  2017ثٕبء ًٍّ ؽغُ ئمجبيل اإلَشاداد ٌْبَ
 .2016واٌيت مت سفذ٘ب يف ادلُضأُخ دبجٍغ

ٍُِ 343.5بس دَٕبس دوْ اؽزغبة

ئَشاداد اٌنشائت إٌفيُخ .وٌىٓ ِِ اٌزْذًَ اجلذَذ فمذ ّفُذ اخلضَٕخ ِٓ
٘زا اٌؾشه ،وثبد ِٓ اعزيبّزهب فزؼ ؽغبة عبسٌ ًٍّ ادلىؾىف دوْ عمف
ٌالئزّبْ وثؾشوه أوضش َغشا ،وهبزا اإلّفبء ِٓ اٌزغمُف رىىْ اخلضَٕخ
اٌّْىُِخ لذ اعزفبدد ِٓ ِىسد ِبيل عذَذ وغًن رمٍُذٌ؛
 -2فُّب عجك (رمٍُذَب) ،ال َغّؼ ٌٍجٕه ادلشوضٌ ثؾشاء عٕذاد اخلضَٕخ
اٌّْىُِخ ئال يف اٌغىق اٌضبٔىَخ (عىق اٌزذاوي) وِٓ اٌجٕىن اٌزغبسَخ وادلإعغبد
ادلبٌُخ ،وٌىٓ ِِ اٌزْذًَ اجلذَذ عُغّؼ ٌجٕه اجلضائش ثؾشاء عٕذاد اخلضَٕخ
اٌّْىُِخ يف اٌغىق األوٌُخ ،و٘زا ٘ى اٌجْذ غًن اٌزمٍُذٌ يف ٍُّّخ اٌزّىًَ
ادلجبؽشح ِمبسٔخ دبب وبْ ِّْىي ثٗ يف اٌغبثك؛
 -3فُّب عجك (رمٍُذَب) ،وبْ اٌجٕه ادلشوضٌ ال َىززت فمو ئال األوساق ادلبٌُخ
ّبٌُخ اجلىدح ،فهى ووفك لىأٌن اعزمالٌُخ اٌجٕه ادلشوضٌ َْزرب ِزْبِال
الزقبدَب َزْبًِ يف اٌغىق إٌمذٌ وفك األعبٌُت االعزضّبسَخ ادلّْىي هبب ،شلب
عٍْٗ َْضف ّٓ الزٕبء عٕذاد اخلضَٕخ َٔشا حلبٌزهب غًن اجلُذح ،فهٍ يف غبٌجهب
أفىي راد عىدح ألً .وٌىٓ ويف ًٍ اّزّبد ٘زا إٌّو اٌزّىٍٍَ غًن اٌزمٍُذٌ،
فاْ ثٕه اجلضائش عىف َمىَ ثؾشاء األفىي ادلبٌُخ ٌٍخضَٕخ اٌّْىُِخ
اجلضائشَخ ثغل إٌَش ّٓ ِْذي ادلخبىش ادلشرجو هبب ،ودوْ اّزجبس جلىدهتب
ادلبٌُخ،وّب وعىف ؽلذد ِذح لشومهبِ .ب عىف َىفش عُىٌخ ٘بئٍخ ٌٍخضَٕخ سبىٕهب
يف دفِ ِب ٍُّٗ ،ورغيُخ اٌْغض ودُّ ِىاسد فٕذوق االعزضّبس اٌىىين؛
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 -4وفك لبٔىْ إٌمذ واٌمشك ،ويف ًٍ اٌمىأٌن االلزقبدَخ اٌغبئذح ،ال ؽلىٓ
ٌٍجٕه ادلشوضٌ ىجبّخ ٍّّخ ئمبفُخ ئال وفك ؽغبثبد الزقبدَخ دلُمخ ؽىي
ومُْخ االلزقبد .وٌىٓ ووفك اٌزْذًَ اجلذَذ زبٍـ ثٕه اجلضائش ِٓ ٘زا
اٌمُذ ،وثبد ثاِىبٔٗ ىجبّخ ادلضَذ ِٓ اٌذَٕبس ٌزٍجُخ ؽبعُبد اخلضَٕخ
اٌّْىُِخ .و٘زا َْزرب ِقذس سبىًَ غًن رمٍُذٌ ٌاللزقبد.
وٌإلؽبسح اٌٍغىء ٌٍزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٌٍخضَٕخ اٌّْىُِخ ٌُظ ثذّخ
عضائشَخ ،فمٍذ جلأد اٌىضًن ِٓ اٌذوي ئىل ٘زا إٌّو خالي اٌغٕىاد اٌمٍٍُخ
ادلبمُخ ،ووبٔذ آصبسٖ عذ ئغلبثُخ ًٍّ أداء عُبعبهتب اٌْبِخ ،وّضً اٌىالَبد
ادلزؾذح األِشَىُخ ،ثشَيبُٔب يف ّبَ

 ،2007واٌُبثبْ ِٕز رغُُْٕبد اٌمشْ

ادلبمٍ .وٌىٓ َجمً وعٗ ادلمبسٔخ مُْفب ِِ االخزالف اذلبئً ثٌن اٌجىن اٌزؾزُخ
االلزقبدَخ وادلبٌُخ وإٌمذَخ اللزقبدَبد ٘زٖ اٌذوي ِمبسٔخ ثباللزقبد
اجلضائشٌ (.عىادٌ)2017 ،
 3.3اإلجزاءاخ اىرً ٌجة اذخذها فً ظو اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي
ٕ٘بن رلّىّخ ِٓ اإلعشاءاد غلت أخز٘ب يف احلغجبْ ثْذ اّزّبد ًٍّ
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٍ٘:
 1.3.3ذحنٌ فً اىْفقاخ وذحسٍِ اىرحصٍو وذسٍٍز أٍالك اىذوىح
َزّؾىس ِغًْ احلىىِخ يف عبٔجٗ ادلزٍْك ثاّبدح اٌزىاصٔبد ٌٍّبٌُخ اٌّْىُِخ
يف صالس زلبوس سئُغُخ ،رؾًّ اٌزؾىُ يف إٌفمبد اٌّْىُِخ وربغٌن ٍُّّخ
ربقًُ ادلىاسد اجلجبئُخ اٌْبدَخ ووزا ربغٌن رغًُن أِالن اٌذوٌخ .ورإوذ
وصُمخ ِؾشوُ ادلخيو ًٍّ ِىافٍخ احلىىِخ ِغًْ ئّبدح رىاصْ ُِضأُخ اٌذوٌخ
ِٓ خالي االّزّبد ًٍّ خبسىخ اٌيشَك اٌيت فبدق ٍُّهب رلٍظ اٌىصساء
عىٍَُخ  ،2016واٌيت رنّٕذ ّذح ئفالؽبد ،زبـ ئفالػ اإلداسح اجلجبئُخ
ٌزؾغٌن اٌزؾقُالد وئسعبء اجلجبَخ احملٍُخ ورغًُن ؽلزذ ًٍّ عٕىاد دلُضأُخ
اٌذوٌخ وّمٍٕخ إٌفمبد اٌّْىُِخ ِٓ خالي اٌزمٍُـ ئىل أدىن ؽذ يف ٔفمبد
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اٌزغًُن ،فنال ّٓ ئفالػ عُبعخ اٌذُّ اٌّْىٍِ .يف ٘زا اإلىبسَ ،ؾًن سليو
احلىىِخ ئىل أٔٗ هبذف ئّبدح رىاصْ ادلُضأُخ وِىاعهخ اٌقْىثبد اٌيت رىاعههب،
عُزُ اٌٍغىء االعزضٕبئٍ دلشؽٍخ أزمبٌُخ ،ؽذدد ِذهتب ثـ 5عٕىاد ٌٍزّىًَ غًن
اٌزمٍُذٌ ،العُّب اٌزّىًَ ادلجبؽش ٌٍخضَٕخ ِٓ ىشف ثٕه اجلضائش ثغُخ احلفبً
ًٍّ دَٕبُِىُخ اٌزُّٕخ االلزقبدَخ واالعزّبُّخ.
 2.3.3ذىجٍه اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي حصزٌا ىٍَشاٍّحاالسرثَار
وعُىعٗ اإلعشاء االعزضٕبئٍ ادلزٍْك ثبٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ،ىجمب ٌىصُمخ
ادلخيو ،ثؾىً ؽقشٌ ضلى ُِضأُخ االعزضّبس ٌٍذوٌخ «وٌُظ ضلى ٔفمبد
اٌزغًُن» ،ؽُش عُغّؼ ٘زا اٌزىعٗ ئىل االعزغبثخ ثؾىً ّمالين حلبعُبد
اٌزُّٕخ اٌجؾشَخ وإلصلبص ادلٕؾبد وِشافمخ اٌزيىس واٌزُّٕخ ،وفمب ٌٕفظ ادلقذس.
وّب َشٍِ ٘زا اإلعشاء اٌزٌ عُزُ رجُٕٗ يف ئىبس ِؾشوُ اٌمبٔىْ ادلْذي ٌمبٔىْ
إٌمذ واٌمشك اٌزٌ فبدق ٍُّٗ رلٍظ اٌىصساء األخًن ،ئىل اٌغّبػ ٌجٕه
اجلضائش ثالشاك اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ِجبؽشح ،ورٌه ثغشك سبىٌن اخلضَٕخ ِٓ
ِىاعهخ اٌْغض يف ُِضأُخ اٌذوٌخ وربىًَ ثْل دَىهنب ٌذي ثٕىن أو ِإعغبد
ّّىُِخ وِٕؼ ِىاسد ٌٍقٕذوق اٌىىين ٌالعزضّبس ٌىٍ َزغىن ٌٗ اإلعهبَ يف
اٌزُّٕخ االلزقبدَخ .ووبْ سئُظ اجلّهىسَخ ،اٌغُذ ّجذ اٌْضَض ثىرفٍُمخ ،أوذ
يف رْمُجٗ ًٍّ ٘زا ادلؾشوُ ثأْ اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ عُغّؼ ٌجٍذٔب ثزفبدٌ
رىلف ِغبس رُّٕزِٗ ،ؾًنا ئىل أْ «اٌٍغىء ثىً عُبدح ئىل اٌزّىًَ اٌذاخٍٍ غًن
اٌزمٍُذٌ َهذف ئىل رفبدٌ رشاعِ إٌّى اٌزٌ لذ َىىْ خيًنا ٌُظ فمو
الزقبدَب ثً اعزّبُّب أَنب».وّب َزيٍت اٌزؾىُ يف إٌفمبد اٌّْىُِخ ّقشٔخ
رغًُن ادلُضأُخ ِٓ أعً اٌزىفً ئىل ثشرلخ سبزذ ًٍّ ّذح عٕىاد وِىافٍخ
ّمٍٕخ ٔفمبد اٌزغًُن ٌٍذوٌخ ٌزغيُهب اجلجبَخ اٌْبدَخ فمو .وعُّىٓ ريجُك
٘زَٓ ادلغٌُْن (اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ واٌزؾىُ يف إٌفمبد اٌّْىُِخ) ِٓ ئثْبد
خيش أٌ أفالد رنخٍّ ،ؽغت وصُمخ ادلخيو.
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3.3.3عقىْح اىذعٌ اىعَىًٍ وذْىٌع اىخذٍاخ اىثْنٍح

وعزْزّذ احلىىِخ أَنب مّٓ ِغْب٘ب اٌشاٍِ ٌٍزؾىُ يف ٔفمبد ادلُضأُخ ًٍّ
ّمٍٕخ إٌفمبد اٌّْىُِخ ادلزٍْمخ ثبٌذُّ ٌقبحل اٌؾْت ،ؽُش َؾًن سلييهب يف
٘زا اٌقذد ئىل أْ ٘زٖ اٌْمٍٕخ رزىلف فُّب ؼلـ اٌذُّ ادلجبؽش ًٍّ «ربنًن
عُذ ٌٍٍّف ادلزٍْك هبب ِزجىّخ ثزؾبوس ِِ اٌؾشوبء االلزقبدٌَن واالعزّبٌُّن
مث ِِ اٌربدلبْ».وّب عزًّْ احلىىِخ ًٍّ ربغٌن ربقًُ اجلجبَخ اٌْبدَخ ِٓ
خالي ّقشٔخ اإلداسح اجلجبئُخ وريىَش اجلجبَخ احملٍُخ وومِ ئعشاءاد عذَذح
رغّؼ ٌإلداسح اجلجبئُخ ثزؾقًُ أعشُ دلغزؾمبهتب ،خالي ٍُّّبد اٌزقؾُؼ
اٌنشَيب ،فنال ّٓ ريىَش َٔبَ اٌشفذ وِْبلجخ احملزبٌٌن.
أِب فُّب َزٍْك دبؾىس ربغٌن رغًُن أِالن اٌذوٌخ ،فهى َزٍْك أعبعب جبًْ
اعزىّبي ٍُّّبد ِغؼ األسامٍ وّقشٔخ ئداسح أِالن اٌذوٌخ ِٓ أوٌىَبد
احلىىِخ ،اٌشاُِخ ئىل ريىَش ّبئذاد اٌذوٌخ ورغهًُ اٌقفمبد اٌْمبسَخ
ٌٍّىاىٌٕن ووزا ؽقىي ادلزْبٌٍِن ًٍّ اٌْمبس.
ِٓ عهزهب ،رؾًّ اٌٍُّْبد ادلمشسح يف ئىبس ئفالػ وّقشٔخ ادلَٕىِخ اٌجٕىُخ
رىُُف اإلىبس اٌزؾشٍَْ واٌزٍَُّٕ اٌزٌ َإىش ٘زا إٌؾبه ،وِىافٍخ ّقشٔخ
أَّٔخ اٌذفِ ورْضَض األَّٔخ ادلٍْىِبرُخ ٌٍجٕىن وزبفُل أعبي دساعخ ٍِفبد
اٌمشوك ِٓ خالي ريجُك الِشوضَخ ازببر اٌمشاس وريىَش عىق اٌمشكَ (.ىُِخ
ادلغبء)www.el-massa.com/dz ،

 .4اىحيىه اىىاجة ذطثٍقها ىرقيٍو ٍِ ٍخاطز اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي عيى
االقرصاد اىجشائزي
ئْ اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٌُظ ِإِٓا دبب فُٗ اٌىفبَخ ٌزا عُقبؽت ٖ ثْل
ادلخبىش اٌيت ؽلىٓ اٌزؾىُ فُهب ئْ وعذد ئعزشارُغُخ عُذح ٌزيجُمٗ ،فهى خُبس
عُذ ٌٍؾىىِبد ادلزمذِخ اٌيت رْشف وُفُخ اٌقؾُؾخ ٌزيجُمٗ ،وّب أٗ ّبًِ ذلب
صش وجًن ًٍّ الزقبدَبد اٌْبدلُخ.
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 1.4اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي ىٍس اىحو األفضو ىيجشائز

أزمذ فٕذوق إٌمذ اٌذويل ،ثؾذح جلىء احلىىِخ اجلضائشَخ ئىل اٌزّىًَ
غًن اٌزمٍُذٌ وؾً ٌغذ اٌْغض يف اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ،وأوذ ًٍّ أْ اٌزغبسة
اٌْبدلُخ أصجزذ أْ ٘زا احلً مل َىٓ ًٍّ اإلىالق اخلُبس ادلٕبعت واألفنًَٔ ،شا
ئىل رأصًنارٗ اٌىجًنح ًٍّ اؽزُبىبد اٌجٕه ادلشوضٌ واسرفبُ ِْذالد اٌزنخُ.
ولبي ِغإوي لغُ اٌؾشق األوعو ومشبي ئفشَمُب يف فٕذوق إٌمذ اٌذويل
)(FMIعهبد أصّىس أْ اجلضائش ألذِذ ًٍّ ازببر مجٍخ رذاثًن ثْذ رشاعِ
أعْبس إٌفو ِب عبُ٘ يف رمٍُـ اٌْغض ،واّزرب أْ ِب لبِذ ثٗ اجلضائش وبْ أِشا
عُذا عبُ٘ يف رشاعِ اٌْغض يف ُِضأُخ اٌذوٌخ.
وأومؼ عهبد أصّىس أْ اجلضائش رىُفذ عشَْب يف اإلىبس اجلذَذ ألعْبس
وأعىاق إٌفو اٌْبدلُخ ،وأدي رٌه ؽغجٗ ئىل ربغٓ يف أومبُ ادلُضأُخ اٌْبِخ
واحلغبة اجلبسٌ.
وّشط ِغإوي لغُ اٌؾشق األوعو ومشبي ئفشَمُب يف فٕذوق إٌمذ اٌذويل
ًٍّ لنُخ اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ اٌزٌ ألشرٗ احلىىِخ ،واّزربٖ خيشا ًٍّ
اؽزُبىبد اٌجٕه ادلشوضٌ (ثٕه اجلضائش) واعزمالٌُزٗ وأَنب ِغبعلزٗ يف اسرفبُ
ِْذالد اٌزنخُ.
ويف ٘زا اإلىبس ،لبي سبىًَ اٌْغض ثبالّزّبد ًٍّ سبىًَ ِٓ ادلقشف
ادلشوضٌ… .اٌزغبسة األخشي ّرب اٌْبمل أصجزذ أْ ٍُّّخ سبىًَ اٌْغىصاد ِٓ
لجً ادلقشف ادلشوضٌ ٌُغذ ٍ٘ احلً األفنً َٔشا ئىل رأصًن٘ب ًٍّ اؽزُبىبد
اٌجٕه ادلشوضٌ (اٌغُىٌخ إٌمذَخ) ؤَشا ٌزأصًن٘ب ًٍّ اٌزنخُ (اسرفبُ ِْذالد
اٌزنخُ).
وأوذ ،عهبد اصّىس ،يف سدٖ ًٍّ عإاي ٌٍؾشوق دائّب أْ ٕ٘بن آٌُبد أخشي وبْ
ثاِىبْ احلىىِخ اجلضائشَخ اٌٍغىء ئٌُهب ٌزّىًَ عذ اٌْغض ،وٍ٘ آٌُبد (مل
َزوش٘ب) أفنً وأْىبعبهتب ألً ورغبُ٘ يف احملبفَخ ًٍّ اعزمالٌُخ اٌجٕه
ادلشوضٌ واٌزؾىُ يف ِْذالد اٌزنخُ.
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ويف رٍُْمٗ ًٍّ اإلعشاءاد ادلزخزح ِٓ ىشف اجلضائش ثْذ فذِخ إٌفيُخ،
لبي ِغإوي ) ،(FMIئْ احلىىِخ وثْذ رشاعِ أعْبس إٌفو لبِذ دبغّىّخ
ئعشاءاد ِب عبُ٘ يف رمٍُـ اٌْغضِْ ،زربا أْ ِب مت ازببرٖ ِٓ ئعشاءاد وبْ
عُذا وعبُ٘ ؽغجٗ يف رشاعِ اٌْغض يف ُِضأُخ اٌذوٌخ

( .ؽغبْ ؽىَؾخ،

)2018

ٍ 2.4خاطز اىرَىٌو اىذاخيً غٍز اىرقيٍذي ىَا ٌطثق فً اىجشائز
وأخًنا حلغٓ احلٌ اجلضائشٌَن وعذد احلىىِخ سلشعب َجذو عؾشَب
ٌزّىًَ اٌْغض يف ادلُضأُخ و ِىافٍخ اإلٔفبق ًٍّ اٌرباِظ ادلخزٍفخٌ .مذ وعذد
ىشَمخ عذَذح ٌزّىًَ اخلضَٕخ اٌّْىُِخ ومسزهب ىشَمخ” اٌزّىَالد
اٌذاخٍُخ غًن رمٍُذَخ” ورمىي أهنب عزٍغأ ئٌُهب ثقفخ اعزضٕبئُخ و أزمبٌُخ
دلذح  5عٕىاد فمو .ورمىي احلىىِخ أهنب مل زبزشُ ٘زٖ اٌيشَمخ ِٓ ّٕذ٘ب
فبحلىىِخ األِشَىُخ عجمذ وأْ جلأد ئىل ٘زا إٌىُ ِٓ اٌزّىًَ دلُضأُزهب
دلىعهخ أصِخ  2008اٌيت ِىٕزهب ِٓ رفبدٌ اهنُبس االلزقبد .وٌىٓ يف ٘زا إٌىُ
ِٓ اٌزّىًَ رىعذ ثْل ادلخبىش واٌيت رزّضً فُّبٍٍَ( :ساعٍْ)2017 ،
 1.2.4اىرَىٌو اىذاخيً غٍز اىرقيٍذي ٌخيق اىذٌِ اىحنىًٍ
وأٌ ؽشوخ خبفخ ،ذبِّ احلىىِخ ئَشاداد رغزخذِهب يف اإلٔفبق وِضٍّب سبش
اٌؾشوبد اخلبفخ ثفزشاد رضداد فُهب إٌفمبد ّٓ اإلَشاداد ،رؾهذ احلىىِخ
فزشاد ِؾبهبخ .فمذ رىد احلىىِخ أْ رٕفك ًٍّ اٌرباِظ االعزّبُّخ ٌإلعىبْ أو
اٌقؾخ أو اٌزٍُُْ وغًن٘ب ٔمىدا أوضش شلب ذبّْٗ ِٓ اٌنشائت وّٕذِب رٕفك
احلىىِخ أوضش شلب ذبِّ ِٓ مشائت ،فاهنب رىاعٗ ّغض ادلُضأُخَ .مُظ ّغض
ادلُضأُخ اٌفشق ثٌن إٌفمبد واإلَشاداد خالي فزشح صُِٕخ زلذدح .فْغض
ادلُضأُخ يف ّبَ ِ 2017ضال َجٌن اٌفشق ثٌن ئَشاداد ٘زا اٌْبَ ؤفمبرٗ.
ودلىاعهخ اٌْغض يف ادلُضأُخ رٍغأ احلىىِخ ئىل االلزشاك وَزؾىً ٘ىزا اٌذَٓ
احلىىٍِ.
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ويف اٌىالَبد ادلزؾذح ثٍغ ئمجبيل اٌذَٓ احلىىٍِ دلب وفً رشاِت ٌٍغٍيخ 20
رشٍَُىٔبد دوال(  20أٌف ٍُِبس دوالس) ووبْ أوثبِب خالي ّهذرٗ اؽذس 9
رشٍَُىٔبد دوالس( ٍُِ 9000بس دوالس) وذَىْ ؽىىُِخ عذَذح أٌ أْ اٌشئُظ
أوثبِب رشن اٌىالَبد ادلزؾذح و هبب دَىْ داخٍُخ ئمبفُخ رغجت فُهب ٘ى ِٓ
خالي ثشاِظ اإلٔفبق وفٍذ  9رشٍَُىٔبد دوالس .اخلضَٕخ األِشَىُخ ٍ٘ اٌزساُ
ادلبٌُخ ٌٍؾىىِخ اٌفُذساٌُخ ،ذبِّ اخلضَٕخ اٌنشائت ورٕفك إٌمىد .وّٕذِب ال
رىفٍ أِىاي اٌنشائت رٍغأ احلىىِخ اٌفُذساٌُخ ئىل الزشاك أِىاي ِٓ ادلمشمٌن
ِٓ اٌميبُ اخلبؿ ّٓ ىشَك ثُْهُ عٕذاد خضأخ( لشوك عٕذَخ) وٍ٘ أوساق
ِمىاح ػلقً ِٓ َؾزشَهب ِٓ اخلضأخ األِشَىُخ ًٍّ فىائذ ئمبفخ ئىل اٌمشك
األفٍٍ ثْذ ِذح زلذدح.
ّٕذِب رمزشك احلىىِخ أِىاال ِٓ ادلمشمٌن ثجُْهُ عٕذاد ؽىىُِخ رىىْ
ٍِضِخ ثذفِ فبئذح ذلُ .وِِ صَبدح ّغض ادلىاصٔخ رضداد أَنب خذِخ اٌذَىْ ًٍّ
احلىىِخ .وئرا اطلفنذ ِْذالد اٌفبئذح عزىىْ احلىىِخ ِشربؽخ و ئرا اسرفْذ
ِْذالد اٌفبئذح عزىىْ احلىىِخ يف ومُْخ فْجخ .ويف اٌىالَبد ادلزؾذح إٌبط
دائّب َْربوْ ّٓ عخيهُ ِٓ مخبِخ ِجٍغ اٌذَٓ احلىىٍِ الْ ِذفىّبد
اٌفبئذح سبضً أورب أوعٗ اإلٔفبق احلىىٍِ اٌيت ال رزشن وساء٘ب عىي اٌمًٍُ ِٓ
ادلبي ٌزّىًَ ثشاِظ احلىىِخ األخشي.

 2.2.4خطز اىرضخٌ اىْاذج عِ اىرَىٌو اىذاخيً غٍز اىرقيٍذي
لبٌذ احلىىِخ اجلضائشَخ أهنب عزٍغأ ٌٍزّىًَ اجلذَذ ثقفخ اعزضٕبئُخ ودلذح 5
عٕىاد ألهنب رذسن سلبىش اٌزنخُ اٌزٌ َٕزظ ِٓ ىجِ ٔمىد عذَذح ٌغذ اٌْغض
يف ادلُضأُخ ودلىافٍخ اإلٔفبق ًٍّ اٌؾْت ؽُش عزشرفِ األعْبس و رٕخفل
اٌمذسح اٌؾشائُخ ٌٍّىاىٓ و ادلغزضّشوْ اٌىىُٕىْ أو األعبٔت اٌزَٓ عُمشمىْ
احلىىِخ اجلضائشَخ يف ادلغزمجً ِٓ خالي ؽشاء اٌغٕذاد احلىىُِخ ( اٌمشوك
اٌغٕذَخ) عُٕزجهىْ دلغأٌخ اٌزنخُ واسرفبُ األعْبس وعُقشوْ ًٍّ أْ رىىْ
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اٌفىائذ ّبٌُخ ًٍّ رٍه اٌغٕذاد ألهنُ َْشفىْ أْ اٌمذسح اٌؾشائُخ ٌٍذَٕبس
عزٕخفل رذسغلُب.
فْٕذِب رشغت احلىىِخ اجلضائشَخ يف ادلغزمجً يف ئٔفبق ِجبٌغ ىبئٍخ ِٓ ادلبي
ٌزّىًَ ؽشة ال لذس اهلل – ال ؽلىٕهب أْ ذبِّ ِٓ اٌنشائت ئال ِجٍغب زلذودا.
ثْذ٘ب ؽلىٓ أْ ذبِّ لذس أخش ّٓ ىشَك االلزشاك .وّٕذ٘ب ،ئْ وبٔذ ال رضاي
ساغجخ يف ئٔفبق ِضَذ ِٓ إٌمىد ،فاهنب عزٍغأ ئىل ىجِ ٔمىد عذَذح.
ٌٕفزشك أْ احلىىِخ رشَذ ئٔفبق ِ 6الًَن دوالس يف ؽٌن أْ ئَشاداهتب اٌنشَجُخ
ٍ٘ ٍُِ 2بس دوالس فمو .رغزيُِ احلىىِخ الزشاك ٍُِ 4بس دوالس اٌجبلُخ ثجُِ
عٕذاد اخلضَٕخٌ .ىٓ لذ َؾْش ادلغزضّشوْ ثبٌمٍك ئصاء مخبِخ ادلجٍغ ،وسدبب
َيبٌجىْ دبْذي أًٍّ وضًنا ِٓ ادلْزبدّ .الوح ًٍّ رٌه ،لذ َْزشك اجلّهىس ًٍّ
ِضً ٘زا اٌْغض اذلبئً ( وغضء ِٓ ئمجبيل ادلىاصٔخ) وَقشوْ ًٍّ أْ زبفل
احلىىِخ ٔفمبهتب .ويف ًٍ ٘زا ادلأصق لذ رمزشك احلىىِخ ٍُِبس دوالس فمو ،مث
رٍغأ ئىل عه ٔمىد عذَذح ثمُّخ ِ 3الًَن دوالس وٍ رزّىٓ ِٓ رغيُخ ٔفمبهتب.
وٕ٘ب رغزغً احلىىِخ ومْهب ثىففهب احملزىش األوؽذ دلَٕىِخ إٌمذ ٌزيجِ ٔمىدا
عذَذح .ووً ِب ربزبط ئٌُٗ احلىىِخ ٘ى ىجبّخ اٌجٕه ادلشوضٌ ٔمىدا عذَذح و
ئلشامهب ٌىصاسح ادلبٌُخ اٌيت رٕفمهب فُّب ثْذ ًٍّ ثشارلهب ادلخزٍفخ.
اىْقىد
:
 3.2.4اٌجاتٍاخ وسيثٍاخ اىرً ذْجٌ عِ طثع
ئْ ىجبّخ ٔمىد دوْ أْ َىىْ ذلب غيبء َإدٌ ئىل ٔزُغخ أعبعُخ واؽذحٍ٘ ،
اسرفبُ األعْبس ،ؽُش َضَذ ادلْشوك إٌمذٌ دوْ أْ َمبثٍٗ صَبدح ِىاصَخ يف
اٌغٍِ واخلذِبد٘ ،زٖ ٍ٘ إٌزُغخ األعبعُخ.
وٌىٓ َىعذ أصبس عٍجُخ أخشي ًٍّ االلزقبد وىً لذ رإدٌ ئىل اهنُبس اٌٍّْخ
وٍُخ وِٓ مث اهنُبس االلزقبد وىً ،وفمذاْ إٌبط صمزهُ يف اٌٍّْخ .و ٘زا َإدٌ
ئىل ئؽذاس ِىعخ ِٓ اٌزؾبؤَ رإدٌ ئىل أْ َمىَ إٌبط ثبٌزخٍـ شلب ٌذَهُ ِٓ
٘زٖ اٌٍّْخ وؽشاء ّّالد أعٕجُخ ،واٌزٌ َإدٌ ئىل ِضَذ ِٓ اطلفبك لُّزهب،
ويف إٌهبَخ َإدٌ ئىل اهنُبس لُّزهب وِٓ مث اهنُبس االلزقبد وىً.
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وِٓ عهخ أخشي ،فاْ ىجبّخ ادلضَذ ِٓ إٌمىد لذ َىىْ أؽذ أدواد اٌغُبعخ
االلزقبدَخ إلْٔبػ االلزقبد واحلش ًٍّ صَبدح اإلٔزبط .ورغزخذَ ٘زٖ األداح
فمو ّٕذِب َىىْ االلزقبد يف ؽبٌخ ظلى وٌُظ يف سوىد .ؽُش رىىْ إٌمىد
دبضبثخ دِبء عذَذح رنخ يف ؽشاٌَن االلزقبد اٌمىٍِ شلب رإدٌ ئىل أزْبؽٗ.
ؽُش يف ٘زٖ احلبٌخَ ،إدٌ ىجبّخ ادلضَذ ِٓ إٌمىد ئىل خفل األعْبس ،وِٓ مث
ئلجبي أفؾبة سؤوط األِىاي ًٍّ االعزضّبس يف ٘زا اٌجٍذ ٌشخـ أعْبسٖ ،فُضَذ
اإلٔزبط رجْبً ٌزٌه .وثضَبدح اإلٔزبط َضَذ ادلْشوك ِٓ اٌغٍِ واخلذِبد ،شلب
َإدٌ ئىل اطلفبك األعْبس ِشح أخشي .
وِٓ ٔبفٍخ اٌمىي ،واعزىّبالً ٌٍّىمىُ ،فاْ اٌغيبء ٌٍٍّْخ ال َْين ثبٌنشوسح
غيبء ِٓ ادلْبدْ إٌفُغخ فمو وّب وبْ ِزجِ يف ادلبمٍ ،وٌىٓ َْين أَنب غيبء
ِٓ صَبدح اإلٔزبطّ( .جذ

احلىُُ)https://www.bayt.com/en/specialties ،

 3.4اىثذائو اىَقرزحح ىرفادي ٍخاطز اىرَىٌو غٍز اىرقيٍذي
ئْ احلً اٌُىَ َىىْ يف فزؼ اٌْذَذ ِٓ ادلٍفبد االلزقبدَخ اٌْبٌمخ ،وثْش
ئفالؽبد ُّّمخ يف ِفبفً االلزقبد اٌىىين ِٓ خالي

٘( :بسوْ)2017 ،

 رىؽُذ اٌشؤَخ االلزقبدَخ ثجْش وصاسح الزقبد رىعٗ اٌغُبعخ االلزقبدَخرلبي اٌزغبسح ،اٌقٕبّخ وادلٕبعُ ،اٌفالؽخ واٌيبلخ؛
 اال٘زّبَ ثميبُ اٌفالؽخ واالّزّبد ًٍّ احلٍىي اٌٍُّْخ ٌضَبدح ئٔزبعُخاألسامٍ اجلضائشَخ اٌيت رْزرب اخلقت ًٍّ ِغزىي اٌجؾش األثُل ادلزىعو؛
 رمًٍُ اٌمُىد ًٍّ دخىي سؤوط األِىاي ِٓ اخلبسط ،خبفخ ثبٌٕغجخٌٍّهبعشَٓ اٌزَٓ َْبٔىْ إلدخبي أِىاذلُ؛
 ِشاعْخ اٌغُبعبد اٌميبُّخ خبفخ اٌميبّبد ادلغزهٍىخ ٌألِىاي ،وميبُاٌغىٓ واألؽغبي اٌّْىُِخ؛
 ّمٍٕخ اعزّْبي االؽزُبىٍ إٌمذٌ اٌزٌ َجمً أًِ اجلضائشٌَن يف احملبفَخًٍّ اٌزىاصٔبد االلزقبدَخ اٌىربي ٌٍغضائش خالي اٌغٕزٌن اٌمبدِزٌن ،واٌزٌ ئْ
اعزّشد ورًنح اعزغالٌٗ وّب ٍ٘ ٍُّٗ ،عُزذىن ئىل ألً ِٓ ٍُِ 50بس دوالس ِِ
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هنبَخ اٌغٕخ؛
 ئّبدح إٌَش يف إٌَبَ ادلقشيف اجلضائشٌ اٌزٌ َْبين ِٓ اٌضمً واٌجوءوغُبة اٌذَٕبُِىُخ إٌبذبخ ّٓ إٌّو اٌزمٍُذٌ اٌزٌ َغًن ثٗ ،وغُبة اٌزمُٕبد
اٌزىٕىٌىعُخ احلذَضخ يف رلبي اٌذفِ اإلٌىزشوين؛
 اإلثمبء ًٍّ لبّذح  51-49يف اٌميبّبد اإلعزشاذبُخ فمو ،واٌزخٍٍ ّٕهبيف ثبلٍ اجملبالد ٌفزؼ اٌغىق اٌىىُٕخ ًٍّ سأط ادلبي األعٕيب واٌزىٕىٌىعُب
ادلزمذِخ؛
 ئّبدح مجو دوس اٌذوٌخ وربىٍَهب رذسغلُب ٌذوٌخ مبثيخ ِشالجخ ٌٍغىق،واٌزؾىُ يف اٌغىق غًن ادلَُٕ ،ألعً اعزشعبُ ِب َفىق ٍُِ 50بس دوالس ادلزىاعذح
خبسط اجلهبص ادلقشيف ،واٌيت عُزغجت رىعههب ئىل عىق اٌٍّْخ غًن ادلَُٕ ئىل
اهنُبس ربسؼلٍ ٌٍٍّْخ؛
 رمذًن دساعبد زلٍُخ ًٍّ ِغزىي اٌىالَبد واٌجٍذَبد ِٓ أعً ربذَذاحلبعبد اٌزّٕىَخ وزلبوٌخ رىفًن اإلِىبُٔبد اٌالصِخ ٌزُّٕخ زلٍُخ ِغزذاِخ،
وِٕؼ اٌجٍذَبد احلك يف اٌزفبوك ؽىي االعزضّبساد اٌقغًنح اٌيت ال رزغبوص

1

ٍُِبس دَٕبس؛
 زلبسثخ اٌفغبد اإلداسٌ ورشلُخ اخلذِبد اإلٌىزشؤُخ حملبسثخ اٌجًنولشاىُخاٌيت مجذد االعزضّبس ًٍّ ِغزىي اٌىالَبد؛
سبٍه اجلضائش اٌُىَ ِغبؽخ ِٕبوسح زلذودح الزقبدَب لذ ال رزغبوص اٌغٕزٌن،
فاِب أْ ٔغزغً ٘زٖ اٌفشفخ ؤغزّٕهب ثؾىً ؽمُمٍ ِٓ خالي ئسادح عُبعُخ
ؽمُمُخ ،رزشعُ ِٓ خالي خيخ الزقبدَخ ِزىبٍِخ ،رَُٕ االلزقبد اٌىىين
ورُْذ رشرُت أوسالٗ ،أو ٌٕزؾًّ رجْبد اهنُبس االلزقبد اٌىىين يف آفبق .2020
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َجمً اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ئعشاء الثذ ِٓ ريجُمٗ يف ًٍ احلىىِخ احلبٌُخ،
وثبّزّبد ًٍّ أساء اٌْذَذ ِٓ االلزقبدٌَن ادلإَذَٓ وادلْبسمٌن ،غلت اًٌّْ ًٍّ
اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ِِ ِقبؽجزٗ دبغّىّخ ِٓ اإلعشاءاد اٌيت رغبّذٖ ًٍّ
ريجُمٗ ثفْبٌُخ ٌزمًٍُ ِٓ أْىبعبرٗ ًٍّ االلزقبد وىً .
وٌىٍ ٔفهُ عُذا عهىٌخ وخيىسح اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ فبٔٗ غلت أْ ْٔشف
أْ احلىىِخ ّٓ ىشَك اخلضَٕخ رمزشك ِٓ اٌجٕه ادلشوضٌ ثزغهُالد ورشرُجبد
رمشَجب ثيشَمخ ّبئٍُخ و وأْ احلىىِخ ؽخـ َمزشك ِٓ اٌْبئٍخ ؽُش َىىْ
ٕ٘بن ارفبق ّبئٍٍ ًٍّ ِْذي اٌفبئذح ورغهُالد ِضً اثٓ اٌْبئٍخ اٌزٌ رفىق
ٔفمبرٗ ِب ػلقً ٍُّٗ ِٓ سارت ؽهشٌ فٍُغأ ألثُٗ ٌُمشمٗ دبْذي ِزفك ٍُّٗ
ِشَؼ و دائّب َغزّش أثىٖ يف ئّيبءن ٘ذاَب يف األُّبد فْٕذ٘ب َغزّش االثٓ يف
اإلٔفبق ثال ؽغبة و٘ىزا َزقشف يف دوي ادلزمذِخ و سدبب عُزقشفىْ يف اجلضائش
ثٕفظ اٌيشَمخ يف ادلغزمجً .وٍُّٗ ؽلىٓ اٌزىفً ئىل إٌزبئظ اٌزبٌُخ:
اٌزّىًَ َْذ اٌيشَمخ اٌىؽُذح ٌزخٍـ ِٓ اٌنبئمخ ادلبٌُخ يف أٌ دويح
وبٔذ؛
غُبة اعزشارُغُبد ادلغبّذح ًٍّ ريجُك اجلُذ ٌٍزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ
يف اجلضائش؛
احلبعخ ئىل اٌذُّ ادلبيل ِٓ اعً مجو إٌفمبد اٌْبِخ وفمب إلَشاداد
احملقٍخ؛
غُبة اإلعشاءاد اٌيت رغبّذ ًٍّ رمًٍُ ِٓ سلبىش اٌزّىًَ غًن
اٌزمٍُذٌ وبسرفبُ ؽغُ اٌذَٓ اٌْبَ اٌذاخٍٍ؛
ئّيبء األوٌىَخ ٌٍرباِظ اٌزّٕىَخ واالعزضّبساد اٌيت ؽلىٓ أْ رْىد
ثبٌفبئذح ًٍّ االلزقبد وىً.
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أُ٘ اٌزىفُبد:
ِىافٍخ ٍُّّخ ئدخبي ادلىاسد ادلبٌُخ يف اٌمٕىاد اٌجٕىُخ اٌشمسُخ؛
ذبُِّ وً ادلىاسد ادلبٌُخ ادلّىٕخ ّرب ِىافٍخ اٌقُغ ادلزبؽخ يف اٌغىق
ادلبٌُخ ،عىاء ِٓ خالي اٌجىسفخ أو ِٓ خالي اٌمشك ادلظرٓدٌ اٌىىين ؛
اال٘زّبَ ةادلٕزغبد اٌجٕىُخ اٌيت َٕجغٍ ئىاللهب يف ئىبس ِغبس ئفالػ
إٌَبَ اٌجٕىٍ وادلقشيف؛
ِىافٍخ ٍُّّبد سلّٕخ االلزقبد اٌىىين ثىً فشوّٗ ِِ ،رؾغُِ
اٌؾشاوخ ثٌن اٌميبٌّن اٌّْىٍِ واخلبؿ ودُّ االعزضّبس ادلجبؽش؛
اًٌّْ ًٍّ ومِ ثشاِظ إلّبدح اذلُىٍُخ ورٕىَِ اللزقبد اٌىىين
ٌزؾشَشٖ ِٓ رجُْخ ٌٍخبسط.
 .6اىَصادر واىَزاجع
أ -اىنرة:
َ- 1ىعف ؽغٓ َىعف ،اٌزّىًَ يف ادلإعغبد االلزقبدَخ،داس اٌزٍُُْ اجلبٍِِْ ،قش،
.2012
ادلبٌُخ اٌذاس اجلبُِْخِ ،قش.2001 ،
،
ّ- 2جذ اٌغفبس ؽٕفٍ ،أعبعُبد اٌزّىًَ واإلداسح
واألعظ ه ،1داس وٕىص
،
ِْ- 3شاط ٘ىاسٌ ،ؽبط عُْذ ّّش ،اٌزّىًَ اٌزبعًنٌ – ادلفبُُ٘
ادلْشفخ ،األسدْ.2013 ،
ب -اىٍىٍٍاخ واىجزائذ واىَجالخ:
ورْمُذ٘بَىُِخ
،
ٔ- 4بفش عٍُّبْ ،ىجبّخ أوساق إٌمذ يف اجلضائش ثٌن ؽً األصِخ ادلبٌُخ
خٍُغىْ اوالَٓ 16 ،عجزّرب  ،2017ربسَخ اٌزقفؼِ 12 :بسط  ،2018ادلىلِ
االٌىزشوينhttp://alkhaleejonline.net/articles :
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- 5فبىّخ مشٕزً ،اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٌاللزقبد

 -اٌٍغىء ئىل اٌجٕه ادلشوضٌ

آخش احلٍىي و سلبىشٖ وجًنحَ ،ىُِخ اجلّهىسَخ،

 17عجزّرب  ،2017ربسَخ

اٌزقفؼ ِ 22 :بسط  ،2018ادلىلِ االٌىزشوين :
WWW.ELDJOUMHOURIA.DZ
االلزقبدَخ
،
ّ- 6ضَض اٌيىا٘ش ،اجلضائش رٍغأ ئىل اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ دلىاعهخ األصِخ
َىُِخ فىد األؽشاس09 ،عجزّرب ،2017ربسَخ اٌزقفؼِ12 :بسط ،2018ادلىلِ
االٌىزشوينhttp://www.sawtalahrar.net :
ادلبيل
 - 7اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ -جلٕخ ٌٍّزبثْخ وادلشالجخ عزٕقت ًٍّ ِغزىي وصاسح ح ،
ووبٌخ األٔجبء اجلضائشَخ ،ادلىلِ االٌىزشوينhttp://ar.aps.dz/economie :
ٔ- 8ىس اٌذَٓ عىداٌِ ،قبدس “اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ” ٌٍخضَٕخ اٌّْىُِخ اجلضائشَخ
آٌُبد سبىًَ ؽذَضخ يف الزقبد رمٍُذٌَ ،ىُِخ اٌزؾشَش 13 ،عجزّرب  ،2017ربسَخ
اٌزقفؼ ِ 20بسط  ،2018ادلىلِ االٌىزشوين:
http://www.altahrironline.com/ara/articles/271591
 - 9ئفالػ ِبيل وثٕىٍ وعجبئٍ وجلىء اعزضٕبئٍ ٌٍزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌَ،ىُِخ ادلغبء،
10عجزّرب ،2017ربسَخ اٌزقفؼِ 12:بسط  ،2018ادلىلِ االٌىزشوينwww.el-/ :
massa.com/dz
- 10ؽغبْ ؽىَؾخ ،اٌزّىًَ غًن اٌزمٍُذٌ ٌُظ احلً األفنً واٌزغبسة ّرب اٌْبمل
أصجزذ رٌهَ ،ىُِخ اٌؾشوقٔ ،ىفّرب  ،2017ربسَخ اٌزقفؼ ِ 15بسط ،2018ادلىلِ
االٌىزشوينhttps://www.echoroukonline.com:
اجلضائشَىُِخ
،
ِ - 11قيفً ساعٍْ ،سلبىش اٌزّىًَ اٌذاخٍٍ غًن اٌزمٍُذٌ دلب َيجك يف
ألالَ اجلضائش  11 ،24عجزّرب  ،2017ربسَخ اٌزقفؼ 15 :فُفًنٌ  ،2018ادلىلِ
االٌىزشوينhttp://aljazair24.com/articles/44825.html :
ّ- 12جذ احلىُُِ ،بٍ٘ ادلؾبوً االلزقبدَخ اٌيت عزٕزظ ّٕهب يف ؽبٌخ اْ مت ىجبّخ ٍّّخ
ىجبّذ ادلىلِ االٌىزشوين:
ٖ،
ٌٍذوٌخ دوْ وعىد غيبء وبيف ٌٍّمذاس ادلبيل اٌزٌ عُزُ
/https://www.bayt.com/en/specialties/q/84586
االلزقبدَخ َىُِخ احلىاس10 ،
،
ّّ- 13ش ٘بسوَْ ً٘ ،ىفٍ ىجِ إٌمىد ٌٍخشوط ِٓ األصِخ
أوزىثش  ،2017ربسَخ اٌزقفؼ 22 :فُفشٌ ،2018ادلىلِ االٌىزشوين:
http://elhiwardz.com/contributions
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