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 مقدمة عامة :

 منظومة خلق بغية جسد المتوسطة و والصغيرة المصغرة بالمؤسسات الجزائر اهتمام إن       

 خالل من وهذا االقتصادية التعامالت تفرضها التي الجذرية التغيرات تستجيب لجميع مؤسساتية

 التلمجاا جميع وفي والدولية المحلية األصعدة على جميع المؤسسات هبهذ االرتقاء محاولة

 المتعاملين من بهاوقر السوق أحوال على االبتكار والتعرف على والقدرة التنظيمية المهاراتو

 من ذلك وخدمات وغير سلع إلنتاج مدخالت بمثابة تعتبر وخدمات سلع إنتاج على تهاوقدر معها

 بالنظر  الوطنية االقتصادية التنمية دعائم إحدى والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال وتعتبر . المزايا

 التي والخدمات اإلنتاج مجال نسبية في مزايا من المؤسسات هذه به تتمتع وما , لألهمية االقتصادية

 على العمل الضروري من أصبح فقد هنا ومن . الكبيرة المؤسسات بجانب وجودها ضرورة تحتم

 التنمية عملية في دورها لزيادة تواجهها التي الصعوبات كافة وتذليل المؤسسات هذه زيادة فاعلية

 للتنافسية أصبح حيث اليوم عالم في أهمية من ولما لها التنافسية مفهوم أن وحيث . االقتصادية

 في االقتصاديات فإنه وبالتالي , العالم مستوى على ومؤشرات واستراتيجيات وهيئات مجالس

 تؤثر حيث , عنه محيص ال أمًرا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بين التنافسية أصبحت المعاصرة

 معيشة مستويات وزيادة النمو استدامة في واألفراد والصغيرة والشركات الكبيرة المؤسسات على

 .أفرادها

 على الرائدة المؤسسة تتميز حيث ، المؤسسات بين هاما دورا المنافسة الميزة تلعب كما    

 أو العنصر بهذا االهتمام المؤسسات على كان السوق لذا في رائدة خصائص تجعلها بعدة منافسيها

 غيرها عن تنافسية ميزة على الحصول من يمكنها و السوق في مركز تنافسي تحتل حتى العناصر

. 

 الصغيرة الصناعية المؤسسات لهذه التنافسي الوضعتحليل  على بإيجاز الضوء الورقة هذه وتلقي

 : خالل من الجزائر في والمتوسطة

 إشكالية البحث :

 المنافسة؟ علىالقدرة  الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تملك هل

 :التالية  الثانوية تساؤالتلإلجابة عن التساؤالت المطروحة قمنا بصياغة ال

 والمتوسطة؟ الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة تحسين يمكن هل -1

 ؟ تنافسية ميزة بناء للمؤسسة يمكن كيف  -2

 ؟التنافسية الميزة اهمية تتمتل فيما  -3

 فرضيات البحث :

  :التالية الفرضيات بصياغة قمنا المطروحة التساؤالت عن لإلجابة

 تهااقدر بتحسين يسمح الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عليه تحصل الذي الدعم -1

 .التنافسية

    .التنافسية للميزة العامة االستراتيجيات تطبيق   -2

 .المرتقبون و الحاليين المنافسين مواجههة من لتتمكن  -3
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 أهداف البحث :

 :إلي عموما البحث هذا يهدف

 المتوسطة.و  الصغيرة المؤسسات بموضوع تتعلق التي المفاهيم مختلف نشر -

 في الجزائر.  المتوسطة الصغيرة و المؤسسات مكانة إبراز -

 .عليها المحافظة و تنافسية ميزة اكتساب كيفية معرفة -

 . الجزائرية المؤسسة حالة على التطبيقية الدراسة إسقاط محاولة-  

 : أسباب اختيار الموضوع

 إلي يعود الوضع التنافسي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحليل:   الموضوع هذا اختيار إن

 :من األسباب مجموعة

 الشخصية المعارف بعض تطبيق محاولة إلي باإلضافة الموضوع، هذا لدراسة الشخصي الميول -

 .العملية والنظرية

 األخيرة؛ اآلونة خالل والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات موضوع اكتسبها التي األهمية -

 أهمية البحث :

  .التنافسية المزايا تحقيق جوهر واعتبارها خدمات و الموارد اتجاه النظرة تغير -

 شديدة منافسة ظروف تعيش التي المؤسسات معظم اهتمام محور التنافسية الميزة أصبحت لقد

 التحديات مختلف مواجهة خاللها من يمكن إستراتيجية أداة تعتبر بذلك فهي االقتصاد، عولمة

 .والظروف

 جديدة مرحلة دخلت قد الجزائرية االقتصادية المؤسسة فإن ذكرها سبق التي العوامل إلى باإلضافة

 وذلك وامتياز تفوقا تمنحها خبرة ذات مؤسسات مع المتكافئة غير والمنافسة المكشوفة المواجهة من

 .التنافسية مواقعها وحماية بقائها ضمان لها يتسنى حتى اندماجها ظل في

 :حول الدراسة تدور : حدود الدراسة

 بها تتميز لتيا  نافسيةالت يزاتمال عن الكشف وه البحث دفه ن إ مكانية :حدود  -

 تم لذا ؤسسات،مال

 يزةمال مساهمة مدى عرفةمل منا كمحاولة الجزائرية ؤسسةمال على طبيقيتال الجانب إسقاط

 مستغانم. بنك البدر يه يدانيةمال الدراسة و المؤسسة محل ؤسسةمال ترقية في نافسيةتال

 : زمنيةحدود  -

 سنة بين ما متدةمال ةرالفتً  على هتحليالت معظم في الزمنية الناحية من البحث مجال يقتصر 

 غياب بسبب إما المدة هبهذ التقيد علينا يتعذر سوف األوقات بعض وفي 2017غاية  إلي 2014

 .ىأخر ألساب أو المعلومات

 منهج البحث :

 على االعتماد والمصغرة ارتأينا والصغيرة المتوسطة المؤسسات مفاهيم إرساء أجل من      

 صورة على موضوع معين أو لظاهرة الدقيق الوصف على يرتكز الذي التحليلي الوصفي المنهج

 على التحليل في يرتكز ، و قائم وضع وصف على المنهج هذا يرتكز قد و رقمية أو كمية أو نوعية

 مع تنسجم التي بطريقة موضوعية تفسيرها يتم النتائج إلى الوصول ألجل الدقيقة المعلومات

 . للظاهرة الفعلية معطيات
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   :صعوبات البحث 

 :يلي فيما العمل هذا إلنجاز واجهناها التي الصعوبات أهم تتلخص      

 استيعاب دفبه ذلك تتطلب الموضوع طبيعة أن خاصة الميدانية بالدراسة القيام صعوبة -

 .مستغانم والية واقع مع ومطابقتها أحسن بشكل النظرية المعارف

صعوبة الحصول على المراجع المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نظرا لقلة توفرها في  -

 المكتبة  .

 . األخيرة اإلحصائياتصعوبة الحصول على  -

 : الدراسة مصادر  -
 الكتب في تتمثل والتي الثانوية البيانات مصادر إلى للبحث النظري اإلطار معالجة في الباحث اتجه

 اسات والدر واألبحاث والتقارير والمقاالت والدوريات العالقة ذات واألجنبية العربية  والمراجع

 .موضوع الدارسة تناولت التي السابقة

 خالل من األولية البيانات جمع إلى الباحث لجأ البحث لموضوع التطبيقية الجوانب لمعالجة و

 البنوك من مجموعة على ووزعت الغرض، لهذا خصيصا للبحث،صممت كأداة رئيسة االستمارة

 .المباشرة المقابلة - على باالعتماد وكذا ، المحلية

 الدراسات السابقة :

 حيث من بين تلك الدراسات يمكن أن نذكر منها :     

 للمؤسسات التنافسية القدرة بعنواندكتوراه  شهادة لنيل مقدمة دكتوراه أطروحة الدراسة األولى :

 الدين محي مكاحليةمن إعداد  المحلية التنمية لتحقيق والمتوسطة الصغيرة

 

 تحسين ةإشكالي التسيير بعنوان علوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة   الدراسة الثانية :. 

 .العابد لزهر :الطالب إعدادمن التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  القدرة

  

 بعنوان مريم ، بوقروة للطالبة التسيير علوم في ليسانس شهادة نيل مذكرة : الثالثةالدراسة 

 . االقتصادية المؤسسات بين التنافسية
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 :البحث خطة

 إلى ثالث فصول : البحث بتقسيم قمنا ، جوانبه كل من موضوع لدراسة

  الصغيرة والمتوسطةمدخل إلى المؤسسات  : الفصل األول-

 :ثالث مباحث رئيسية وهيينقسم إلى  

 ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمبحث األول : 

 مصادر و أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمبحث الثاني : 

 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع المبحث الثالث :

  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتنافسية :  الفصل الثاني -

 :إلى ثالث مباحث رئيسية وهيوينقسم 

 المنافسة و التنافسيةالمبحث األول : 

 مفاهيم أساسية حول الميزة التنافسيةالمبحث الثاني : 

 العامة لبناء الميزة التنافسية األسس المبحث الثالث :

 : الدراسة الميدانية ينقسم إلى مبحثين أساسين وهما : لثالثا الفصل

 BADR  بنك عن تاريخية لمحةالمبحث األول : 

 الريفية التنمية و الفالحة بنك يقدمها التي يةالمصرف الخدمات و المهامالمبحث الثاني : 

التطبيقية للدراسة المنهجي اإلطار المبحث الثالث :  
 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل األول
مدخل إلى المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
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 :جمهُسل

 أجها ختى واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث واؾٗا اندكاعا الٗكٍغن القغر  من ابخضءا الٗالم قاىض لقض         

 اإلاإؾؿاث من النٕى ىظا ؾاىم ،وقض منها اإلاخقضمت زانت الٗالم صوى  اقخهاصًاث مسخلف محزة أنبدذ

 ةالخُا في اإلاإؾؿاث ىظو أىمُت  وجتزاًض.الاقخهاصي النمى و الخقضم ئخضار في وباعػة فٗالت مؿاىمت

 وخضة قُام خُض من اإلاإؾؿت مؿخىي  ٖلى ؾىاء به جًُل٘ الظي الضوع  ئلى بالنٓغ اإلاٗانغة الاقخهاصًت

ُف، الٗمالت من ناخبها خاظت باقبإ اقخهاصًت  منانب زلق في باإلاؿاىمت النلي اإلاؿخىي  ٖلى أو وجْى

 الضوى  في أىمُت ألثر فهي اإلاخقضمت الضوى  في مهمت اإلاإؾؿاث ىظو مانذ وئطا ، البُالت ومداعبت الكغل

 ألفغاص الٗمل فغم وجىفحر زلق في حؿاىم فاجها القىمي الناجج في لبحر ازخالى من حٗاني التي النامُت

 الخُغر  مباخض زالر ئلى قؿمناو الظي الفهل ىظا في ؾنداوى  ،فاننا البُالت خضة من وجقلُل اإلاجخم٘

 . :ئلى

ل  .ماىُت اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت:  ملبحثل ألٌا

ل اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت : ملبحثل اثاويل  .مهاصع و أؾالُب جمٍى

 الجؼاةغ في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث واق٘:  ملبحثل اثااثل
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ل  ماَُتل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعت:  ملبحثل ألٌا

 لبحرة ومإؾؿاث واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث ئلى الدجم خُض من جهنف الاقخهاصًت اإلاإؾؿاث ئر         

 الهغحرة للمإؾؿاث صقُق حٍٗغف جدضًض الهٗب من مار ومنه مٗاًحر لٗضة وفقا ظاءث الخهنُفاث وىظو

 .اإلافاىُم بٌٗ ٖلى الًىء بدؿلُِ واإلاخىؾُت،وؾنقىم

ل  حعٍطفل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعت:  ملعلبل ألٌا

  ًشحر مفهىم اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت ظضال لبحرا بحر الاقخهاصًحر ،ففي الخقُقت لِـ ىناك         

حٍٗغف واخض للمإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و طلو الر الخنم ٖلى اإلاكغوٕ بهىنه نغحرا أو مخىؾُا 

خباع الٓغوف التي حٗمل فيها اإلاإؾؿت والبِئت أ ولبحرا جدنمه ٖضة يىابِ  ومٗاًحر، ًخٗحر أر جإزظ بٗحر الٖا

 1.اإلادُُت بها ،ومغخلت جُىع اإلاجخم٘ و أٖغفه وجقالُضو

ف- أألاالل  : اسألااُت  ملىظماث بعض اسى ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث حعٍط

 نٓغا الزخالف اإلاقاًِـ و اللهاةو التي حؿاٖض ٖلى حٍٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت فار الضوى          

ت من اإلاٗاًحر في جدضًض مفهىم ىظو اإلاإؾؿاث  ٖلى ازخالفها جأزظ بمجمٖى

فل ابىًل اسألاليلالمإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتل-  1   :حعٍط

فه لهظو اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت  بحر زالزت أنىإ هي           :ًخمحز البنو الضولي في حٍٗغ  

 :   ملفغطة ملإػؼاثل1-1

فحر و ئظمالي أنىلها أقل من 10هي التي ًهىر فيها  أقل من         هي و حجم1000.00مْى  اإلابُٗاث  صوالع أمٍغ

ت ال ًخٗضي  هي1000.00الؿنٍى .  صوالع أمٍغ

:  ملإػؼاثل افغيرةل1-2

ت50هي التي جًم أقل من        فا و مل من ئظمالي أنىلها و حجم اإلابُٗاث الؿنٍى  ال ًخٗضي زالزت مالًحر  مْى

هي  . صوالع أمٍغ

:  ملإػؼاثل ملخوػعتل1-3

:  اخعٍطفل ملعخمسلمًلظطفل اؼوقل ألاضبُتل ملـترهتل - 2

     100ٌٗخبر ىظا الخٍٗغف  اإلاكغوٕ الهغحر مل منكأة جماعؽ نكاَا اقخهاصًا و ًقل ٖضص الٗاملحر بها ٖن 

فا أزغ للمكغوٖاث الهغحرة خُض حٗخبرىا مل منكأة جماعؽ نكاَا اقخهاصًا و  ٖامل بِنما جدبجى أإلاانُا حٍٗغ

 . ٖامل 200ًقل ٖضص الٗماى فيها ٖن 

ل اىامُتل - 3 : حعٍطفل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتلحؼبلججاضبلبعضل اسألٌا

فه للمإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت ٖلى صعاؾت خضًشت قام بها مل حعخمسلبلس نلحىوبلؿطقلأػُا      في حٍٗغ

من بغوف و ىمجز بخهنُف ٌٗخمض أؾاؾا ٖلى مُٗاع الٗمالت و أنبذ ىظا الخهنُف مٗترف به بهفت ٖامت 

.  ىظو الضوى و ىظا الخهنُف مىضر في الجضوى أصناو يلض  

    

                                                           
1
 ،ىاألول الطبعة التوزيع، و للنشر حامد دار ، التنمية عملية في دورها و المتوسطة و الصغيرة الريادية المشاريع ، القهيوي هللا عبد ليث. د -  

 14. ص .2012 سنة
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لضكمل . جهنُف بغوحل و ىمجز للمإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت خؿب ٖضص الٗماى  (: I-1) لجسألٌا

 

  ٖماى9 ئلى 1من  مإؾؿت ٖاةلُت خغفُت

  ٖامل 49 ئلى 10من  مإؾؿت مهغغة

  ٖامل99 ئلى 50من  مإؾؿت مخىؾُت

  ٖامل فألثر100من  مإؾؿت لبحرة

 
اقخهاصًاث الهناٖت و صوعىا في جدقُق الخهنُ٘ و الخنمُت ، صاع .نفىث ٖبض الؿالم ٖىى هللا : اإلاهضع   

 19 م 1993النهًت الٗغبُت ؾنت 

تل-  4 :   اخعٍطفل ملعخمسلمًلكبصل اخجطبتل ملفٍط

 ًسو جنمُت اإلانكأة الهغحرة ، فهل قغلت أو منكاة 2004 ؾنت 141لقض أزظ في مهغ القغاع بقانىر عقم       

ا ال ًقل عأؽ مالها ٖن    ألف ظنُه حٗخبر منكاة50فغصًت جماعؽ نكاَا اقخهاصًا ئنخاظُا أو زضمُا أو ججاٍع

1.مخناىُت الهغغ   

لهالمًلألاحهتلهظطل اخجطبتل- 5 ىُتحعٍط   : مٍط

فها لهظو اإلاإؾؿاث ٖلى        ماىٖضص الٗماى و عقم :  لمُت منه مٗاًحرحٗخمض في حٍٗغ   و ًخم حغُحر ىظا اإلاُٗاعألٖا

 ص جدقُقها من زالى مسخلف البرامج اللانت بالضٖم و اإلاؿاٖضة لما جخغحر خؿبا اإلاغألاىضافخؿب 

. اإلاإؾؿت ئلُهالظي جنخمي  القُإ  

 :  ألاضبُتمًلألاحهتلهظطل اخجطبتل- 6

 50 ٖامل عقم أٖمالها أنغغ أو ٌؿاوي 50 حٗغف اإلاإؾؿت الهغحرة ٖلى أجها اإلاإؾؿت التي جٓم أقل من     

 و ًهىر عقم 250 ئلى 50الٗاملحر فيها من  ملُىر أوعو ، أما اإلاإؾؿت اإلاخىؾُت فعي التي ًتراوح ٖضص

 ٖماى ًهىر عقم 10هي التي جٓم أقل من   ملُىر اوعو ، أما اإلاإؾؿت اإلاهغغة50أنغغ أو ٌؿاوي  أٖمالها

. ملُىر أوعو 2أنغغ أو ٌؿاوي  أٖمالها  

: ل ملخحسةل ممحعٍطفللجىتل-  7  

: حٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت       

ل اىامُتل 7-1 : فيل اسألٌا  

   . ٖامل حٗخبر مإؾؿت نغحرة 19 -15من 

.   ٖامل حٗخبر مإؾؿت مخىؾُت 90 – 20من 

. ٖامل مإؾؿت لبحرة 100ألثر من   

ل افىاعُتل  7-2 :باايؼبتلالسألٌا  

                                                           
 27 في  ملإضخ . 7.6.5.4  ملو ز  ملخوػعت، ألا  افغيرة  ملإػؼاث ألاظ ضة عً  افازض 018 ضكم  ملخوػعت ألا  افغيرة  ملإػؼاث  اخوحُهي كاهون  1

سة12/12/2001/ ٌ  ملو فم 1422 ضمضان ر ، 77  اعسز. اطػمُت ل، لجٍط  .5،6لصل15/12/2001  بخاٍض
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. ٖامل حٗخبر مإؾؿت نغحرة    99-05من   

. ٖامل حٗخبر مإؾؿت مخىؾُت 499 – 100من   

.  ٖامل حٗخبر مإؾؿت لبحرة 500ألثر من 

 :زانُا 

فل: ثااثال . ملإػؼاثل افغيرةلألا ملخوػعتل لجع ئطلحعٍط  

الهغحرة   جدضًض حٍٗغف اإلاإؾؿاث ئقهالُت الضوى النامُت التي واظهذ و ماػلذ جىاظه ئخضيحٗخبر الجؼاةغ       

في   اإلاإعر01/08واإلاخىؾُت ، و قض ٖغفذ الجؼاةغ ىظا النٕى من اإلاإؾؿاث ، من زالى القانىر الخىظُهي عقم

مهما مانذ َبُٗتها   و اإلاخًمن القانىر الخىظُهي لترقُت اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت12/12/2001

ضة الغؾمُت اإلااصة   . 7،6،5،4القانىنُت بأجها مل مإؾؿت إلنخاط الؿل٘ و اللضماث ، وطلو ما أقاعث ئلُه الجٍغ

: ملازةل اط بعتل  

  الؿل٘ أو اللضماث التي حكغلبانخاط ًقهض باإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت جلو اإلاإؾؿاث التي جقىم       

ت جتراوح   ملُاع 02 ٖامل و عقم أٖمالها الؿنىي ال ًخجاوػ 250 ئلى 1من  صط أو اإلاحزانُت الٗامت الؿنٍى

ملُىر صًناع200و100بحر  

:  ملازةل لخامؼتل  

  وعقم أٖمالها ًتراوح بحر 250 ئلى 50أقاعث ئلى جهنُف اإلاإؾؿاث اإلاخىؾُت بأجها جلو التي حكغل مابحر 

ت جتراوح بحر 02 ملُىر صًناع ، ئلى 200 .  ملُىر 500 ئلى 100 ملُاع صًناع ،أو اإلاحزانُت الٗامت الؿنٍى

.:  ملازةل اؼازػتل  

  ملُىر 200 ٖامل ، عقم أٖمالها ال ًخجاوػ 49 ئلى 10جهنف اإلاإؾؿاث الهغحرة بأجها جلو التي حكغل بحر       

ت ال جخجاوػ  .   ملُىر صًناع100صًناع أو اإلاحزانُت الٗامت الؿنٍى

:  ملازةل اؼابعتل  

أٖماى    ٖماى جدقق عقم 9 ئلى 1جهنف اإلاإؾؿاث اإلاخناىُت الهغغ أو الهغغي ئلى جلو التي حكغل ما بحر       

ت ال جخجاوػ 200أقل من   و 5و قض ننفذ مل من اإلاىاص . ملُىر صًناع10 ملُىر صًناع أو اإلاحزانُت الٗامت الؿنٍى

: لجضوى الخالي  ا ؾُىضخها  من نفـ القانىر الخىظُهي مل مإؾؿت ٖلى خضي و ىظا ما7 و 6

لضكمل  من القانىر الخىظُهي 7 و 6 و 5إلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت خؿب إلاىاص اجهنُف  (: I-2) لجسألٌا

 

( عامل)عدد العمال املعيار  ج د مليون السنوية العامة امليزانيةدج  مليون السنوي األعمال رقم 
 10أقل من  20من  أقل 09ئلى  1 من مهغغة مإؾؿت

 100أقل من  200أقل من  49ئلى  10 من نغحرة مإؾؿت

 500 ئلى 100من  2000 ئلى 200من  250الى 50من   مإؾؿت مخىؾُت

. 6 واإلاخىؾُت م الهغحرة .اإلاإؾؿاث لًخقُت الخىظُهي القانىر  من 7 و 6 و 5 اإلاىاص، ٖلى بناءا الُالب ئٖضاص من : ملفسض
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 1حعٍطفل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتل معاًير:  ملعلبل اثاويل

من أظل حٍٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت البض من الخٗغى ألىم اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في لظلو ،وجنمن        

أوال اإلاٗاًحر النمُت ،و زانُا اإلاٗاًحر :مكهلت ىظو اإلاٗاًحر في نٗىبت الازخُاع اإلاناؾب بُنها و ًمنن جهنُفها ئلى 

ُت .النٖى  

: ملعاًيرل اىمُتل:أألاالل  

اإلاٗاًحر النمُت هي من أىم اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت في حٍٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و هي جسو        

ت  ت من اإلاإقغاث الخقنُت الاقخهاصًت و مجمٖى  من اإلاإقغاث النقضًت وؾِخم فُما ًلي جناوى أزغي مجمٖى

: بٌٗ اإلاٗاًحر

  .(الٗمالت )مُٗاع ٖضص الٗماى  – 1

.عأؽ اإلااى اإلاؿدشمغ  مُٗاع  – 2  

.مُٗاع الجم٘ بحر الٗمالت و عأؽ اإلااى - 3  

  : ( اعمااتل )معُاضلعسزل اعماٌل- 1

من   أر ىناكئالوىى من اإلاإقغاث التي جخمحز بالؿهىلت و الشباث النؿبي لنن ٖلى الغغم من ىظو الؿهىلت       

خماصًغي وظىب جىخي الخظع في اؾخٗماى ىظا اإلاإقغ ألر  جهنُف ئلى  اإلاُلق ٖلى ىظا اإلاُٗاع قض ًإصي الٖا

ٖىامل أزغي ًجب  زاَئ للمإؾؿاث طاث النشافت الٗمالُت بالنشافت الغأؾمالُت و الخننىلىظُت لما أر ىناك

ذ بالٗماى ولظلو اقخغاى أفغاص الٗاةلت في  الخىخي في اؾخٗماى ىظا اإلاُٗاع ًخمشل في ْاىغة ٖضم الخهٍغ

 .2اإلاإؾؿاث الٗاةلُت م٘ مىجهم ٖماى في مإؾؿاث أزغي 

: ػدثمطل اممعُاضلضأػماٌل- 2

 ٌٗخبر عأؽ اإلااى اإلاؿخسضم باإلاإؾؿت أخض اإلاٗاًحر النمُت للخمُحز بحر اإلاإؾؿاث النبحرة و الهغحرة ،بدُض      

                          ئطا مار حجم عأؽ اإلااى اإلاؿدشمغ لبحرا حٗض اإلاإؾؿت لبحرة، أما ئطا مار نغحرا نؿبُا اٖخبرث اإلاإؾؿت

خباع صعظت النمى الاقخهاصي لهل صولت إزظ ىظا اإلاُٗاع  أنه ال   . 3نغحرة أو مخىؾُت م٘ ألازظ بٗحر الٖا ٍو

 اؾخسضامه لمُٗاع اإلاقاعنت بحر اإلاإؾؿاث اإلامازلت أوًهلر بمفغصو لخٍٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت 

في الضولت الىاخضة خؿب مٗضالث الخطلم واعجفإ ألاؾٗاع و الخالت الاقخهاصًت بهفت ٖامت ، و ًفًل ٖضم 

خماص ٖلى ىظا اإلاُٗاع بمفغصو بدُض ًمنن الاؾترقاص به م٘ مٗاًحر أزغي    .الٖا

:معُاضل اعمااتلألالضأػماٌلمعال- 3  

    أر ىناك من الضوى من حٗخمض باإليافت ئلى ىظو اإلاٗاًحرئلىفي ئَاع جناوى اإلاٗاًحر النمُت ججضع ؤلاقاعة       

 ٖلى مٗاًحر أزغي مؼصوظت مشل مُٗاع الٗمالت وعأؽ اإلااى (مُٗاع الٗمالت،مُٗاع عأؽ اإلااى اإلاؿدشمغ)  اإلانفغصة

                                                           
تلاليـطلألال  -  1  حمسلضحموويل،ل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتلألالزألاضَالفيل اخىمُتل اـاملتلفيلالاكخفازل لجع ئطيل، ملىخبتل ملفٍط

  اخوظَع، اعبعتل ألالىل

لها مـىالث ألا  ملخوػعت ألا  افغيرة  ملإػؼاث حؼاوي، ضكُت دووي، ض بح 2  20 .ص. 2008 ػىت ، مفط  ألالى،  اعبعت  اخوظَع، ألا اليـط . جمٍو

17. مغظ٘ ؾابق،م. أخمض عخمىني، اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و صوعىا في ئخضار الخنمُت الكاملت  .  3  
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 .اإلاؿدشمغ

ن الؿابقحر أي  ت و طلو بالجم٘ بحر اإلاُٗاٍع ٌٗخبر مُٗاع مؼصوط ٌٗخمض في جدضًض اإلاإؾؿاث الهناُٖت و الخجاٍع

 مُٗاع الٗمالت و مُٗاع عأؾماى في مُٗاع واخض ٌٗمل ٖلى وي٘ خض أقص ى لٗضص الٗماى ، بجانب مبلغ مٗحر

  لما أنه ال ًسلى أي مُٗاع من الانخقاصاث لظلو جم،لالؾدشماعاث الغأؾمالُت الشابخت في اإلاكغوٖاث الهغحرة

ن ئلى أنه من بٌٗ أوظه القهىع وي٘ الخض ألاقص ى للٗمالت بجانب عقم مٗحر  الجم٘ بحر اإلاُٗاٍع

ف أٖضاص ظضًضة من الٗماى عغم خاظتهم  لالؾدشماعاث ًإصي ئلى عفٌ بٌٗ اإلاإؾؿاث الهغحرة أر جْى

القغوى و اإلاؿاٖضاث الفنُت ، و ًإصي :اإلاهمت زىفا من خغماجها من بٌٗ بغامج الخهىمت إلاؿاٖضتها مشل 

و ًمنن اؾخسضام مُٗاع الٗمالت و عأؽ اإلااى اإلاؿدشمغ . طلو ئلى ٖضم اإلاؿاٖضة في الخسفُف من خضة البُالت 

    .1في خالت البالص التي حٗاني من خضة مكهلت البُالت

: ملعاًيرل اىوعُتل: ثاهُال  

   من زالى جُغقنا للمٗاًحر النمُت لىخٔ أجها جخًمن ٖضص من الجىانب الؿلبُت و بالخالي ٖضم قضعتها 

 لىخضىا الفهل بحر اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت و غحرىا من اإلاإؾؿاث ألازغي و طلو لخباًن اإلاُُٗاث

ُت التي جخمشل في :  من قُإ اقخهاصي ئلى آزغ ىظا ما ًجٗل الباخشحر ًضعظىر مٗاًحر أزغي و هي اإلاٗاًحر النٖى

  مُٗاع اإلالنُت. 

  مُٗاع اإلاؿإولُت. 

  مُٗاع خهت اإلاإؾؿت من الؿىر. 

 مُٗاع  الاؾخقاللُت. 

 اإلاُٗاع القانىني. 

: معُاضل مللىُتل- 1

ُت اإلاهمت ، خُض أر غالبُت اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت حٗىص       ملنُتها  ٌٗخبر ىظا اإلاُٗاع من اإلاٗاًحر النٖى

ًلٗب مالو ىظو  ةئلى القُإ اللام ، في قهل قغماث أشلام أو قغماث أمىاى مٗٓمها فغصًت أو ٖاةلي

 . 2اإلاإؾؿت صوع اإلاضًغ و اإلانٓم و ناخب اجساط القغاع الىخُض

: معُاضل ملؼإألااُتل -2

خؿب ىظا اإلاُٗاع فار ناخب اإلاإؾؿت باٖخباعو مالها لها ًمشل اإلاخهغف الىخُض الظي ًقىم باجساط       

ق  ل و الدؿٍى الخ و بالخالي فار اإلاؿإولُت .....القغاعاث و جنُٓم الٗمل صازل اإلاإؾؿت و جدضًض نمىطط الخمٍى

ت جق٘ ٖلى ٖاجقه وخضو  . القانىنُت و ؤلاصاٍع

:معُاضلحفتل ملإػؼتلمًل اؼوقل -3  

                                                           
ر ؿهازة اىُص مصهطة ، علاف بط بح1

ً
 .9ص. 2014  2013 .  اخىمُت جحلُم في ألازألاضَا م ألا ص  ام ألا كع .الاكخفازًت  اعلوم في ماػت

ر،  اطحمً عبس ، بلعهاغ هللا عبس 2
ً
ا أػااُب ألا م ألا ص  ام مـىالث عىت َط  66 .ص ، 2003 ػىُىسة، .زألااُت مجلت جعٍو
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 منخجاتها فهى ٌٗخبر ئلُه الٗالقت الخخمُت التي جغبِ اإلاإؾؿت بالؿىر مىنه الهضف الظي جإوى ئلىبالنٓغ      

خماص ٖلى أىمُتها صازل الؿىر ، الظي ملما مانذ خهت   بهظا مإقغا لخدضًض حجم ىظو اإلاإؾؿت بااٖل

ها وافغة ملما اٖخبرث ىظو اإلاإؾؿت لبحرة أما جلو التي حؿخدىط ٖلى ظؼء ٌؿحر  اإلاإؾؿت فُه لبحرة وخْٓى

لنن ىظا اإلاإقغ أي الؿىر له خاالث ٖضة . جنكِ في مناَق و مجاالث مدضوصة فخٗخبر نغحرة و مخىؾُت 

 ؤلانخاطفقض ًهىر في خالت منافؿت جامت أي وظىص ٖضص لبحر من اإلانخجحر مل منهم ًنخج ظؼء يئُل من حجم 

تؤلاظمالي   اإلاٗغوى في الؿىر أو خالت الاخخهاع الخام خُض ًىظض منخج واخض فقِ أو خالت اإلانافؿت الاخخهاٍع

 .ؾل٘ مدكابهت غحر مخجانؿت . ؤلانخاطاإلاخمشلت في وظىص ٖضص لبحر من اإلانخجحر ًنخج ظؼء بؿُِ من مجمٕى 

أزحرا اخخهاع القلت أي ٖضص قلُل من اإلانخجحر ٌؿُُغور ٖلى الؿىر و في ْل ىظو الخاالث اإلاخٗضصة فانه 

. ًهٗب ٖلُنا جدضًض الخٍٗغف لهظا اإلاإقغ

  :الاػخلالاُتمعُاضل -  4

  .من عأؾمالها% 50 ألاقلاإلاإؾؿت الهغحرة و اإلاخىؾُت هي التي جهىر مؿخقلت ، أي أجها جملو ٖلى 

: ملعُاضل اخىىواوجيل-5  

  بؿُُتئنخاظُتخؿب ىظا اإلاُٗاع فار اإلاإؾؿت الهغحرة واإلاخىؾُت هي جلو التي حؿخٗمل أؾالُب        

. مقاعنت م٘ اإلاإؾؿاث النبري 

: ملعُاضل الاهوويل-6  

 اإلاإؾؿاث جأزظ ما وحجمه، فٗاصة مهاصعو ولظا اإلااى عأؽ َبُٗت ٖلى القانىني اإلاإؾؿت قهل ًخىقف      

٘ قهل واإلاخىؾُت الهغحرة  قغماث أو الىماالث أو الخًامنُت والكغماث) أشلام قغماث ( الٗاةلُت اإلاكاَع

 1 طاث أؾهم قغلت قهل جهىر  ال ٖاصة ولنن باألؾهم الخىنُت

ل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتلأهو ع:  ملعلبل اثااثل  

م  .م. اإلاإأنىإمن حؿمُت و حٍٗغف اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت نجض ٖضة مٗاًحر ، جدضص لنا مسخلف         

و ؾندهغىا في زالزت مٗاًحر  و هي مُٗاع الدجم نمحز فُه بحر اإلاإؾؿاث اإلاخىؾُت ، اإلاإؾؿاث الهغحرة 

ت و  واإلاإؾؿاث الهغحرة ظضا ، مُٗاع النكاٍ نمحز فُه بحر اإلاإؾؿاث الهناُٖت ، اإلاإؾؿاث الخجاٍع

اإلاإؾؿاث اللضمُت و اإلاُٗاع القانىني و ؾنسخهغ ٖلى جقضًم زهاةو قغماث الخًامن و الكغماث طاث 

 . ألاؾهماإلاؿإولُت اإلادضوصة و الكغماث طاث 

:جفىفل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتلجبعالاثالثتلمعاًيرلهيل  

اإلاُٗاع القانىني  - 

.َبُٗت النكاٍ الاقخهاصي -  

.جبٗا للدجم -  

:ملحؼبل ملعُاضل الاهووي.ص. ملإأألااللجفيُفل  

                                                           
ضة الجامٗت صاع .اإلاؿخضامت الخنمُت لخدقُق آلُت اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلاإؾؿاث ، هللا ٖبض زبابت .ص  1 .  2013 ،ؾنت مؿُلت ظامٗت ، َبٗت بضور  ، الجٍغ

 16 .م.

 



  ٌ مسدصلئلىل ملإػؼاثل افغيرةلألا ملخوػعتللل  :                                                                            الفصل ألا

   

8 
 

ت من ألاشلام ، بدُض        ٖنضما ًغغب شلو في ئنكاء مإؾؿت ، فقض ًقىم بظلو بمفغصو أو م٘ مجمٖى

 ًهىنىر قغماء فُما بُنهم ، و ًقىمىر بازخُاع قهل قانىني مٗحر ، ًخىقف ٖلى ٖضة مٗاًحر ، قض جهىر طاجُت 

ُت  نظلغ منها َبُٗت الٗالقت اإلاىظىصة بحر ألاشلام ، ىل ىم من ٖاةلت واخضة أم ال ؟ وقض جهىر مىيٖى

و جنقؿم الكغماث . لذجم اإلاإؾؿت ، َبُٗت النكاٍ و اإلاؼاًا التي ًغغب أصخاب اإلاإؾؿت في الخهىى ٖليها 

خؿب قهلها القانىني ئلى قغماث أشلام و قغماث ألامىاى ، فاألولى جخمحز بٗضم الاؾخقاللُت بحر الظمت 

اإلاالُت للكغماء و الظمت اإلاالُت للكغلت ، أي أر الكغماء مؿإولىر مؿإولُت غحر مدضوصة ٖن صًىر الكغلت ، 

منها قغماث الخًامن ، قغماث الخىنُت و قغماث ألافغاص ، أما الشانُت فخهىر مؿإولُت الكغماء مدضوصة في 

ئَاع مؿاىمتهم ، ومنها الكغماث طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة ، اإلاإؾؿت طاث الصلو الىخُض و طا ث 

.1اإلاؿإولُت اإلادضوصة و الكغماث طاث ألاؾهم   

وىظو اإلاإؾؿاث ئما أر جنكا من َغف شلو واخض ، ومنها مإؾؿاث ألافغاص و اإلاإؾؿت طاث الصلو 

أو من َغف شلهحر أو ألثر لكغماث الخًامن ، الكغماث طاث .الىخُض و طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة 

اإلاؿإولُت اإلادضوصة و قغماث ألاؾهم ، وفُما ًلي نىعص زهاةو بٌٗ ألاقهاى القانىنُت التي ًمنن أر 

 .م .م.جأزظىا اإلاإ

    SNCؿطواثل اخضامًل-1-1

:       جخمحز ىظو الكغماث بالٗضًض من اللهاةو ، نظلغ منها   

و ًأزظ نفت الخاظغ ، و جهىر مؿإولُت الكغماء غحر مدضوصة و بالخًامن ٖن صًىر الكغلت ،-   مل قٍغ

ا بهلمت قغمائهم ،-     جدمل الكغلت اؾم ظمُ٘ الكغماء أو اخضىم أو بًٗهم ٖلى أر ًهىر مخبٖى

و أر ًُالب بٗؼى قًاتي ألي مضًغ من منهبه-   .ًمنن لهل قٍغ

هىر الكغماءٌٗحر اإلاضًغ أو اإلاضًغور من الكغماء أنفؿهم أو من غحر -   في مسجل الخُٗحر ىظا ٍو

 .آزغ ٖقض في أو الخأؾِس ي الٗقض 

 غحر ٖلى الخأؾِس ي الٗقض ًنو لم ما الكغلت وجدل الكغماء، أنىاث بأغلبُت ئال حُُٗنهم جم من ٖؼى  ًجىػ  ال-

 .طلو

و-   .بدقىقه اإلاُالبت في الخق اإلاٗؼوى للكٍغ

لها ًمنن وال للخضاوى  قابلت بأوعار ممشلت جهىر  أر ًجب ال الكغماء خهو-  الكغماء أغلبُت باظمإ ئال جدٍى

 عؾمي ٖقض وبمىظب

 الىفاة خالت طلو،وفي زالف ٖلى الخأؾِس ي الٗقض بنو لم ما بىفاجه، أو الكغماء أخض بافالؽ الكغلت جدل-

مىعثهم  أمىاى ئَاع في مدضوصة القهغ الىعزت مؿإولُت وجهىر  الىعزت؛ ئلى الكغالت جنخقل

                                                           
تل،ل اصيلًطجىعلفيل2001ألاظ ضةل اعسٌل،ل الاهونل اخجاضيل،لزًو نل ملعبوعاثل لجامعُتل،ل لجع ئطل،-1 1 ل،ل اىخابل لخامؽلفيل اـطواثل اخجاٍض

عيل  .ل اصيلًحسزل اعابعل اخجاضيلالـطهتلبحىملؿيلهالألامهمالًىًلموضوعها25/04/1993ل ملإضخلفيل08-93: ػاغلعلىل ملطػومل ادـَط
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 اإلااصة في اإلاظمىعة القىاٖض جدنمها التي البؿُُت الخىنُت بكغماث ٌٗغف زام بنٕى الخًامن قغماث جخمحز لما

 .منغعة 563

  SARL: اـطواثلش ثل ملؼإألااُتل ملحسألازةل1-2

 :للكغماث طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة زهاةو مُٗنت ، جمحزىا ٖن قغماث الخًامن ، نظلغ منها 

 .مؿاىمت قغلت ئلى الكغلت جدىلذ وئال الٗكغور، الكغماء ٖضص ًخجاوػ  أر ًنبغي ال-

 ال الظي الكغلت، ماى عأؽ في مؿاىمتهم خضوص في مدضوصة تهممؿإولُا وجهىر  الخاظغ، نفت الكغماء ًدمل ال-

ت خهو ئلى مقؿم صًناع، 000 100 ٖن ًقل أر ًجب  .صًناع 1000 ٖن جقل ال اؾمُت قُمت طاث مدؿاٍو

 .للكغلت الخأؾِس ي الٗقض في جىػَٗها ًظلغ أر ًجب نقضًت أو ُٖنُت مانذ ؾىاء الكغماء خهو-

 .للخضاوى  قابلت أوعار قهل في جهىر  وال اؾمُت جهىر  أر ًجب الكغماء خهو-

ت جهىر  أر ٖلى أخضىم أو الكغماء بٌٗ أو اؾم مل الكغماث ىظو جدمل-  مؿبىقت قغمائهم،وجهىر  بهلمت مخبٖى

ت أو  .اإلااى عأؽ قُمت بُار م٘ "  م.م .ط .ف " منها ألاولى ألاخغف أو مدضوصة مؿإولُت طاث قغلت بهلمت مخبٖى

 الٗقض ًنو  مالم والفغوٕ، وألانىى  ألاػواط بحر جنخقل أر ًمنن ؤلاعر،لما ٍَغق ٖن الانخقاى قابلُت للخهو-

 .طلو زالف ٖلى الخأؾِس ي

 ماى أعبإ عأؽ زالزت ًمخلهىر  الظًن الكغماء مىافقت بٗض ئال ألاظانب، ئلى خهخه ٖن الخناػى  لكٍغو ًجىػ  ال-

الر ٖن ًخم أر ئما وىنا الخناػى، بقغاع الكغماء وظمُ٘ الكغلت جبلُغ ًجب بدُض الكغلت،  أو الخناػى  قبىى  ؤلٖا

و، خهت قغاء الكغلت ٖلى ًخٗحر الغفٌ أي الشانُت الخالت وفي أقهغ، زالزت زالى الغفٌ  ًقضعو بما الكٍغ

 الخعجُل ٌٗنُه الظي الُغف َلب بناء ٖلى اإلادنمت، َغف من أو الكغماء َغف من اإلاٗحر اإلاداؾبي اللبحر

منن ٖقض جأؾِس ي؛  بمىظب الخناػى  ًشبذ أر ًجب خالت وفي مل قهغ، أ(6 ) الؿخت ًخجاوػ  أر صور  من الخأظُل ٍو

اصة ًمنن-   .قبل الكغماء من اإلاىافقت بٗض جسفًُه ًمنن لما ُٖنُت، أو نقضًت بدهو الكغلت ماى عأؽ ٍػ

. الخق ٖقض في أو الخأؾِس ي الٗقض في آزٍغن أشلام من أو الكغماء من واإلاضعاء اإلاضًغ ٌٗحر-

 قغاع بمىظب أو الكغلت، ماى عأؽ نهف من أللثر اإلاالنحر الكغماء ٖلُه ًىافق قغاع بمىظب اإلاضًغ ٖؼى  ًمنن-

 .الكغماء أخض به ًخقضم قًاتي

إل للكغماء ًدق-  .النسخ ئمهانُت م٘ بسبحر، طلو في مؿخُٗنحر بالكغلت اللانت الىزاةق ٖلى ؤلَا

. الكغلت ماى عأؽ أعبإ زالزت اللؿاةغ ججاوػث ما ئطا الكغلت جدل أر ًمنن-

 .جًامن قغلت ئلى الكغماء ظمُ٘ مىافقت بٗض اإلادضوصة اإلاؿإولُت طاث الكغلت جخدىى  أر ًمنن-

ىظض  اإلاؿإولُت الىخُض وطاث الصلو طاث بالكغلت ٌؿمى اإلادضوصة اإلاؿإولُت طاث الكغماث من زام نٕى ٍو

ها ًهىر  أر َبُعي لصلو ًمنن ال  بدُضEURLاإلادضوصة،  مؿإولُت طاث قغلت واخضة في ئال وخُضا، قٍغ

 مدضوصة مؿإولُت طاث ىى قغلت وخُض قٍغو لها ًهىر  أر مدضوصة مؿإولُت طاث لكغلت ًمنن وال مدضوصة،

  .واخض شلو من مهىنت

 SPAلؿطواثل ملؼاَمتلأألال اـطواثلش ثل ػهمل1-3

 :جدُمها قىانحر مخٗضصة ر ولقض الخفُنا بما ًلي

 .أشلام (7 ) ؾبٗت ٖن الكغماء ٖضص ًقل أر ًجب  ال-

 .أؾهم ئلى ًنقؿم الظي اإلااى عأؽ في خهههم بقضع مدضوصة الكغماء مؿإولُت  جهىر -



  ٌ مسدصلئلىل ملإػؼاثل افغيرةلألا ملخوػعتللل  :                                                                            الفصل ألا

   

10 
 

ا أو مؿبىقا ًهىر  أر يغوعة م٘ مٗحر، باؾم اإلاؿاىمت الكغلت  حؿمى-  .مالها القانىني وعأؽ قهلها بظلغ مخبٖى

 صًناع الٗلجي، وملُىر  الاصزاع ئلى لجأث ما ئطا صًناع، مالًحر (5 )زمؿت ٖن ًقل أر ًجب ال اإلاإؾؿت ماى عأؽ- 

 .طلو مسالفت خالت في

 . ءأًٖا زمؿت (5)ئلى (3 ) زالزت من اإلاكهل ؤلاصاعة مجلـ اإلاؿاىمت قغلت ًضًغ -

 مجلـ اإلاغاقبت أًٖاء ًتراوح صاةم، بكهل الكغلت أٖماى ًغاقب الظي اإلاغاقبت مجلـ اإلاضًٍغن مجلـ ًغاقب- 

 .الٗامت الجمُٗت َغف من ًنخسبىر  ًٖىا، ( 12 ) ٖكغ وازجي (7 ) ؾبٗت بحر

 مجلـ جخجاوػ نالخُاث التي القغاعاث بٌٗ اجساط ولالئهم، أو اإلاؿاىمحر من اإلاكهلت الٗامت الجمُٗت جخىلى- 

 .لؿحر ا م٘ الٗامت الجمُٗت جخٗاور  اإلاغاقبت؛لما ومجلـ ؤلاصاعة

 ئلى مقؿما عأؽ مالها ًهىر  قغماث وهي باألؾهم، الخىنُت قغماث هي ألاؾهم طاث الكغماث في اللانت والخالت

 في خهههم ٌٗاصى ئال بما اللؿاةغ ًخدملىر  ال مؿاىمحر مىنحر وقغماء ألثر، أو مخًامن قٍغو بحر أؾهم

 .اإلااى عأؽ

 القانىني، فاإلاإؾؿاث وقهلها اإلاإؾؿت حجم بحر ٖالقت ىناك أر ئخهاةُت، صعاؾت في لىخٔ       ولقض

 اإلاخىؾُت أما اإلاإؾؿاث ألافغاص، ومإؾؿاث الخًامن قغماث ٖباعة منها لبحرة نؿبت أر نجض ظضا الهغحرة

 في جتزاًض فنؿبتها اإلاؿإولُت اإلادضوصة، طاث الكغماث أما ألاؾهم طاث الكغماث ٖن ٖباعة منها ألالبر فالنؿبت

. 1الهغحرة اإلاإؾؿاث

: ملحؼبلمعُاضل ايـاطل.ص.جفيُفل ملإ:ثاهُال

م في اإلااصة الغابٗت من القانىر الخىظُهي لترقُتها ، ٖلى أجها مإؾؿاث منخجت  .م.ٌٗغف اإلاكٕغ الجؼاةغي اإلاإ

:  ملإػؼاثل افىاعُتل-1

ل اإلاضزالث ئلى مسغظاث ، و من اإلاضزالث نظلغ الُض الٗاملت ،  وهي التي جقىم بنكاٍ نناعي ، و ىى جدٍى

آلاالث ، اإلاىاص ألاولُت أو قُ٘ مهنٗت أو نهف مهنٗت ، ننٗذ في اإلاإؾؿت أو مإؾؿاث أزغي ، و جضزل 

النهاةُت لِؿذ بالًغوعة اإلاىظهت ندى الاؾتهالك النهاتي ، و  )في جغلُبت اإلانخج أو اإلانخجاث النهاةُت للمإؾؿت 

ئنما جهاةُت من وظهت نٓغ اإلاإؾؿت أي مسغظاتها ، خُض جخىقف ؾلؿلت ؤلانخاط ٖنضىا ، لننها قض حٗخبر 

 (نقُت بضاًت في اإلاإؾؿت أزغي أي مضزالتها

تل-2 :  ملإػؼاثل اخجاٍض

ت جماعؽ صوع الىؾاَت بحر اإلاإؾؿاث الهناُٖت و اإلاؿتهلو مهما مانذ َبُٗخه ، فهي        اإلاإؾؿت الخجاٍع

التي جبُ٘ لخجاع الخجؼةت ، لخجاع الجملت أو للمؿتهلو النهاتي أو للمإؾؿاث الهناُٖت ، ىظو اإلاإؾؿاث حكهل 

ظؼء من ؾلؿلت الخىػَ٘ اللانت بمنخج مٗحر ، فىظىصىا من ٖضمه ًخىقف ٖلى ؾُاؾت الخىػَ٘ التي جدبٗها 

 .اإلاإؾؿت الهناُٖت 

                                                           
1  Atamer T. et Calori R., Diagnostic et décision stratégique, Paris : Dunod, 1998, p. 327. 
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      فقض ًنخفي وظىصىا في خاى مذ قامذ اإلاإؾؿت بالبُ٘ اإلاباقغ ئلى اإلاؿتهلو الخقُقي إلانخجها ، ونمحز بحر   

ت نقؿمها خؿب قهل الخجاعة التي جنخمي ئليها ، و هي الخجاعة اإلاؿخقلت،  ٖضة أنىإ من اإلاإؾؿاث الخجاٍع

 .الخجاعة الخهاملُت و الخجاعة الدكاعلُت ، و الهلت بحر ىظو ألاقهاى الشالزت غحر منٗضمت 

:  ًتؤػؼاثل لخسم ام-3

ت للمخٗاملحر مٗها ، ؾىاء مانىا أؾغا أو مإؾؿاث خهىمُت أو .م.جإصي الٗضًض من اإلاإ م زضماث مخنٖى

اصة الاىخمام بها ، مىجها ال جخُلب مىاعص مالُت أولُت  زانت ، و في الؿنىاث ألازحرة حكحر بٌٗ اإلاإلفاث ئلى ٍػ

لبحرة ، ومن أىم ألانكُت اللضمُت الغؿُل ، اإلاُاٖم و الفناصر ، النقل و اإلاىانالث ، الاجهاالث ، وعف 

 ...ئنالح و نُانت مسخلف آلاالث و الخالقت 

م قض جنفغص في قُامها ببٌٗ ألانكُت التي جقىم بها اإلاإؾؿاث النبحرة ، ومنها من .م.لما نجض أًًا أر اإلاإ

جي أو ؤلاقلُمي ، بل قض ًخجاوػو ئلى  ًهىر أصاؤىا مخفىقا ٖن اصء ىظو ألازحرة ، لِـ ٖلى اإلاؿخىي الَى

 من ٖضص ٖلى أظغاىا صعاؾت وىظا في  ملخذلين،  ز ء أبعاٌ اؾم  h-simon اإلاؿخىي الضولي ، ولقض أَلق ٖليها

 1 الٗمالت مُٗاع خُض من ألاقل ٖلى م.م.مإ بُنها من اإلاإؾؿاث

وأزغ ما نقىله خىى مُٗاع النكاٍ ، نجض أر بٌٗ اإلاإؾؿاث قض جأزظ مىانفاث مُٗاع الٗمالت و عقم       

ماى أو مجمٕى اإلاحزانُت و مُٗاع الاؾخقاللُت ، لننها ال حٗخبر مإ م ، خُض اؾدشجى اإلاكٕغ الجؼاةغي بٌٗ .م.ألٖا

 .البنىك و اإلاإؾؿاث اإلاالُت -الم

 قغماث الخامحر -

 .الكغماث اإلاؿٗغة في البىعنت -

ت اإلاإؾؿا-  :م ، وجخمشل في ألاحي.م. الاقخهاصًت من مىجها مإثالىماالث الٗقاٍع

جي ، ٖنضما ًهىر عقم أٖماىا اإلادقق من ٖملُت - قغماث الاؾخحراص و الخهضًغ ما ٖضا جلو اإلاىظهت لإلنخاط الَى

ه (2/3)الخهضًغ ، ًقل ٖن زلثي  ماى ؤلاظمالي آو ٌؿاٍو  .2عقم ألٖا

وهي  ICSو الخقؿُم الظي طلغناو ؾابقا ًخىافق م٘ جهنُف الاجداص ألاوعوبي ، فهى ٌٗخمض ٖلى جقؿُم اؾماو 

ألاخغف ألاولى لهلماث نناُٖت ، ججاعة و زضماث ، أما في الجؼاةغ فُخم جقؿُم اإلاإؾؿاث خؿب قُإ 

والخجاعة ، أما  BTPالنكاٍ ئلى أعبٗت قُاٖاث هي قُإ الهناٖت و اللضماث و البناء و ألاقغاى الٗمىمُت 

م في الاجداص ألاوعوبي هي الهناٖاث الغظاةُت ، البناء و ألاقغاى .م.ٖن أىم ألانكُت التي جماعؾها اإلاإ

م ٌؿدشجي .م.الٗمىمُت ، الخجاعة و النقل و جقضًم اللضماث للمإؾؿاث  ، لما نالخٔ أر جهنُف اإلاإ

 .النكاٍ الؼعاعي 

: لحجم  حؼبلمعُاض م.ص.جفيُفل ملإ: ثااثال

 

                                                           
1 agence des PME ;PME : clés de lecture … ,op.cit,p.21 

2- Cf. Simon H., Les champions cachés de la performance : comment devenir n° 1 quand on est des PME, trad. le 

Seac’h M, Paris : Dunod, 1998 

 



  ٌ مسدصلئلىل ملإػؼاثل افغيرةلألا ملخوػعتللل  :                                                                            الفصل ألا

   

12 
 

م ٖن اإلاإؾؿاث النبحرة و الكغماث اإلاخٗضصة .م.بالغغم من أر ىظا اإلاُٗاع ٖلى أؾاؾه جم جمُحز اإلاإ

لما  مُٗاعا للخمُحز بحر ىظا النٕى من اإلاإؾؿاث ٖن بًٗها البٌٗ ، و طلو  أًًاالجنؿُاث ، ئال انه ٌٗخبر

 من الدؿمُت ، وؾنٗخمض في ىظا الخمُحز ٖلى اإلاكٕغ الجؼاةغي ، الظي ؾنقاعنه بنٓحرو في الاجداص ألاوعوبي وًبض

. مخىؾُت ، مإؾؿاث نغحرة و مإؾؿاث نغحرة ظضا  مإؾؿاث ، ئط ووفقا لهظا اإلاُٗاع نقؿم اإلاإؾؿاث ئلى

 MEل ملإػؼاثل ملخوػعتل1-1

و اقل من  (50)وفقا للمكٕغ الجؼاةغي نقىى أر ٖن مإؾؿت أجها مخىؾُت ئطا مانذ حكغل مابحر زمؿحر

ت  (250)ماةخحر و زمؿحر  ماى ما بحر . شلها أو ما ٌٗاصى طلو من وخضاث الٗمل الؿنٍى و ًتراوح عقم ألٖا

ملُىر  (500)وزمـ ماةت  (100)ملُىر ، ملُاعي صًناع أو جهىر مجمٕى اإلاحزانُت ما بحر ماةت  (200)ماةتي 

. 1ملُىر صًناع

ماى و مجمٕى اإلاحزانُت هي الًٗف  ، أما بحر  (200/100)نالخٔ أر النؿبت بحر الخضًن ألاصنى لغقم ألٖا

، أي ملما اقتربنا من الخضوص القهىي و ابخٗضنا ٖن  (2000/500)الخضًن ألاقص ى فهي أعبٗت أيٗاف 

ماى و مجمٕى اإلاحزانُت ، و أؾباب وي٘ ىظو الخضوص و النؿبت  الخضوص الضنُا ملما ػاصث النؿبت بحر عقم ألٖا

. بُنها غحر مىضخت في القانىر الجؼاةغي 

ماى جتراوح مابحر ٖكغة  ملُىر ًىعو، أو خضوص  (50)و زمؿحر  (10)أما الاجداص ألاوعوبي فدضوص عقم ألٖا

ملُىر ًىعو ، و بالخالي فالنؿبت بحر الخضًن ألاصنى  (43)و زالزت و أعبٗىر  (10)مجمٕى اإلاحزانُت جتراوح ما بحر 

ماى و مجمٕى اإلاحزانُت هي  ب  (10/10)لهل عقم ألٖا  1.16، أما النؿبت بحر الخضًن ألاقص ى فهي بالخقٍغ

. ، وىظو النؿبت مدضوصة وفقا لضعاؾاث ئخهاةُت  (50/43)

   PE : ملإػؼاثل افغيرةل2 -1

شلها أو ما ٌٗاصى  (49)ئلى حؿٗت و أعبٗحر  (10)ٖكغة بوفقا للمكٕغ الجؼاةغي اإلاإؾؿت الهغحرة حكغل ما 

ن  ماى مابحر ٖكٍغ ت ، و ًتراوح عقم ألٖا ملُىر صًناع أو  (200)و ماةتي  (20)طلو من وخضاث الٗمل الؿنٍى

. 2ملُىر صًناع (100)و ماةت  (10)جهىر خضوص مجمٕى اإلاحزانُت ما بحر ٖكغة 

ماى هي الًٗف  ، و نفـ النؿبت بحر الخضًن  (20/10)نالخٔ ىنا أر النؿبت بحر الخضًن ألاصنى لغقم ألٖا

( . 200/100)ألاقص ى أي الًٗف 

ماى جتراوح مابحر ازنار  مالًحر ًىعو ، آو خضوص مجمٕى  (10)و ٖكغة  (2)أما في الاجداص ألاوعوبي فدضوص عقم ألٖا

مالًحر ًىعو ، و بالخالي فالنؿبت بحر الخض ألاصنى لهل من  (10)و ٖكغة  (2)اإلاحزانُت جتراوح أًًا مابحر ازنار 

ماى و مجمٕى اإلاحزانُت هي الىاخض  . وهي نفؿها بحر الخضًن ألاقص ى  . (10/10)عقم ألٖا

  TPEلل ملإػؼاثل افغيرةلحس ل1-3

 و حٗغف أًًا وفقا للمكٕغ الجؼاةغي باإلاإؾؿاث اإلاهغغة ، ىظو اإلاإؾؿاث هي التي حكغل من شلو

                                                           
تل،ل اعسزل–  1 سةل اطػمُتلالجمهوضٍتل لجع ئٍط  8،ل ملطحعل اؼابمل،لصل77ل لجٍط

6 ص السابق ،المرجع77 العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
2
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ن        ملُىر صًناع آو ال ًخجاوػ مجمٕى اإلاحزانُت  (20)واخض ئلى حؿٗت أشلام ، وعقم أٖمالها ال ًخجاوػ الٗكٍغ

 (.20/10)مالًحر صًناع  ، لما نالخٔ أًًا أر النؿبت هي الًٗف  (10)الٗكغة 

أما ٖلى مؿخىي الاجداص ألاوعوبي فاإلاإؾؿت الهغحرة ظضا هي التي ال ًخجاوػ عقم أٖمالها و لظلو مجمٕى        

مدضوصة وفقا للضعاؾاث ؤلاخهاةُت  (2/2)ملحر ًىعو ، و نالخٔ أر النؿبت بُنها هي الىاخض  (2)محزانُتها ازجي 

التي ويٗذ من قبل لجنت الكغالت ألاوعوبُت ، بدُض ال جًغ بمهلخت اإلاإؾؿاث الهغحرة و اإلاإؾؿاث 

  .الهغحرة ظضا 
 

 .اإلاخىؾُت و الهغحرة للمإؾؿاث الخهنُفاث أىم ًىضر (:  : I-1)ضكم اـيصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لها مكنالث اإلاخىؾُت و و ًغةالهغ اإلاإؾؿاث ، خؿاني عقُت زىني، عابذ :ٖلى اٖخماصا الُالبت ئٖضاص من : ملفسض  الُبٗت الخىػَ٘، و للنكغ اكعئًذ.جضٍو

. 15-14م . م. 2008 ؾنت ، مهغ ،يألاوى 

 

 جهنُف اإلاإؾؿاث

 خؿب الدجم خؿب اإلالنُت

 خؿب النكاٍ

 اإلاإؾؿاث الٗامت اإلاإؾؿاث الهغحرة

 اإلاإؾؿاث اإلاخىؾُت

 اإلاإؾؿاث النبحرة

 اإلاإؾؿاث اللانت

 اإلاإؾؿاث اإلاسخلُت

 اإلاإؾؿاث الهناُٖت

 اإلاإؾؿاث الفالخُت

ت  اإلاإؾؿاث الخجاٍع

 اإلاإؾؿاث اللضماجُت
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   ًهىر مخبٕى أخُانا بمهُلر PMEم  .م. مهُلر اإلاإأروال ًفىجنا ىنا أر نكحر ئلى نقُت  أزغي هي 

التي 1م .م.   و في الخقُقت ماهي ئال ظؼء من اإلاإPME/PMI   لخهبذ   PMI   الهناٖاث الهغحرة و اإلاخىؾُت

ت لما ؾجري طلو في اإلاُٗاع الشاني    .1نجض أجها في الىاق٘ جماعؽ أنكُت نناُٖت مخنٖى

صل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعت: ملبحثل اثاويل .مفازضلألالأػااُبلجمٍو  

ل ٌٗض      جي الاقخهاص في ؤلانخاظُت تهانناٖا جنمُت ٖلى اإلاإؾؿت حؿاٖض وؾُلت الخمٍى ججهحز  وئٖاصة ظهت من الَى

ل ئلى ماؾت بداظت اإلاإؾؿت أر نجض لظا أزغي  ظهت من والاؾتهاللُت ؤلانخاظُت نناٖتها  زمن باٖخباع الخمٍى

ت  نكاَها في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث جىاظه التي اإلاتزاًضة الخدضًاث ٖلى للخغلب اإلاؿخلؼماث الًغوٍع

      .الخُىي  الٗنهغ ىظا بضور  بغامجها جُبق أو أىضافها جدقق أر مانذ مإؾؿت ًمنن ألي ال لهظا ونمىىا،

ل أىمُت ئلى ؾنخُغر  خُض ل وأؾالُب مهاصع ئلى وبٗضىا الخمٍى  .الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث جمٍى

ٌ   ملعلب . ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جموٍص أَمُت : ألا

ل      قها، أو جىؾُٗها أو إلنكائها الالػم باإلااى اإلاإؾؿاث ئمضاص ٖن ٖباعة ىى الخمٍى اإلاكامل  أٖقض من وىى جفٍغ

وبقضع  اإلااى عأؽ وظىص صور  ٖمل أي قُام ًمنن ال ئط ٖام، بكهل البلضار مل في الهناُٖت الخنمُت جىاظهها التي

ل حجم . اقخهاصي نكاٍ مل ىضف ىى الظي الغبذ أو الٗاةض ًهىر  اؾدشماعو وخؿن مهضعو وحؿُحر الخمٍى

ل ٌٗغف      لما ل مسخلفت مهاصع من جىفحرىا ًمنن والتي اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص مل بأنه الخمٍى  نكاٍ لخمٍى

 2.الؼمن ٖبر قُمتها وحُٗٓم لنمى مٗضالث ألبر جدقق التي اإلاإؾؿت بالهىعة

ص ملهوم -أألاال  :ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جمٍو

ل الظاجُت مىاعصىا ٖلى ألاؾاؽ في الهغحرة اإلاكغوٖاث     حٗخمض  اججهذ جفي لم فاطا الاقخهاصًت أنكُتها لخمٍى

ل اللام اإلاٗجى ًخدضص ىنا ومن العجؼ ىظا لؿض ألامىاى من فاةًا ًملهىر  ممن ئلى غحرىا  نقل أنه ٖلى للخمٍى

لُت  أو آلزغ مكغوٕ من مباقغة النقل ىظا ًهىر  وقض اإلاالي، العجؼ فئاث ئلى اإلاالي الفاةٌ فئاث من القضعة الخمٍى

ل لمإؾؿاث وؾُُت مإؾؿاث بُنها جخضازل ل أر ٌٗجي ما وىى الخمٍى  واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاكغوٖاث جمٍى

 .زاعظُت مىاعص أو صاةنت بمىاعص ؾىاء الاقخهاصي بنكاَها للقُام الالػمت باألمىاى جلو اإلاكغوٖاث ئمضاص

 :ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جموٍص أَمُت -ثاهُا

ل أىمُت جنب٘       صوى  في الاقخهاصًت اطا اإلاإؾؿاث جلو أىمُت من واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث الخمٍى

 ألاػماث من لللغوط النجاة َغر  وهي الاقخهاصي النكاٍ وأنل ؤلانخاط أؾاؽ بضاًت ظمُٗا فهي الٗالم

 من ألاىمُت ىظو وجخمشل الهغحرة اإلاكغوٖاث بها جخمخ٘ التي واإلاؼاًا اللهاةو من زالى وطلو الاقخهاصًت

 :زالى

 .الاقخهاص جنمُت ٖلى الٗالُت القضعة- 1

غ جدضًض 2-  .الهناٖت وجٍُى

                                                           
تل،ل اعسزل  1 سةل اطػمُتلالجمهوضٍتل لجع ئٍط                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 ملطحعل اؼابملصل،77 لجٍط

ص  ملااُت  ألاض ق ػوق   اسًً، هوض  هطألاؾ2  الاحخماعُت السض ػاث  وازًمُت  لجع ئط، بوضصت حاات زض ػت -ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ألاجمٍو

 .64 ص ، 2014 حاهلي، ، 11  اعسز  لجع ئط، ألا الاهوهُت، الاكخفازًت  اعلوم كؼم ألاإلاوؼاهُت،
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 .ٖمل فغم وزلق البُالت مكهلت مىاظهت 3-

اإلاغأة  مكاعلت جفُٗل 4-

غ 5-  .لألفغاص اإلاِٗص ي اإلاؿخىي  وجدؿحر جٍُى

 .الخغ الٗمل زقافت ونكغ اللام للقُإ اإلانملت قاٖضة جىؾُ٘ 6-

اصة 7- اث محزار ٖلى ؤلاظاباث ًنٗنـ مما الىاعصاث مدل وؤلاخالى الهاصعاث ٍػ  .اإلاضفٖى

 .الهغف أؾٗاع اؾخقغاع في اإلاؿاىمت 8-

 1 .وألامالن اإلاناَق مافت في الخنمُت زماع نكغ 9-

صل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعت:  ملعلبل اثاويل .مفازضلجمٍو  

ل مهاصع جهنُف      ًمنن خحر في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث جمٍى  في واإلاخمشلت الضازلُت اإلاهاصع :مجمٖى

ل الظاحي  .اإلاسخلفت الاقتراى مهاصع في واإلاخمشلت اللاعظُت واإلاهاصع الخمٍى

ص -أألاال  : اص حي  اخمٍو

خم قىم اإلاكغوٕ لهاخب الصلهُت اإلاضزغاث ٍَغق ٖن الخالت ىظو في      ٍو  بٗملُت اإلاإؾؿت ناخب ٍو

ل منفغصا  ناخب ٌؿخُُ٘ ال وقض زهاةهه، بهل الفغصي اإلاكغوٕ قهل الفغصي اإلاكغوٕ ًأزظ خُض الخمٍى

ل اإلاكغوٕ  في لكغماء مٗه بالضزىى  إلقناٖهم أؾغجه أفغاص بٌٗ ئلى فُلجأ بمفغصو الالػم جضبحر الخمٍى

ن مخًامنىر  أو مىنىر  لكغماء للضزىى  بٌٗ أنضقاةه ئلى ًلجأ وقض.اإلاكغوٕ  مؿاىمت قغلت أو مكاعلت وجهٍى

 .مدضوصة أو ٖامت

الكغماث  ًليها الفغصًت اإلاكغوٖاث ىى الهغحرة للمكغوٖاث الكات٘ القانىني الكهل أر في ؤلاقاعة ؾبق ولما      

ل أر ًخطر طلو زالى ومن اإلاكاعلت مكغوٖاث زم واإلادضوصة الٗامت اإلاؿاىمت  خضوص ًدضصو الظاحي الخمٍى

 ٖلى الفغصي للمكغوٕ ًمنن فال للمكغوٕ، القانىني الكهل ٖلُه الخهىى  وئظغاءاث جىافغو ئمهانُاجه مضي

ل جىفحر في للمكاعلت مىص ي أو مخًامن قٍغو ٖن البدض أو َغح أؾهم، اإلاشاى ؾبُل  ناخُت ومن الالػم، الخمٍى

 .للمكغوٕ القانىني الكهل في النٓغ ئٖاصة وهي ىامت زُىة اجساط بٗض طلو ولنن ًمنن أزغي 

منن      ل الهغحر للمكغوٕ ٍو أو  أعباح من اإلاكغوٕ ناخب ًدخجؼو ما زالى من أًًا طاجُا الخىؾ٘ ٖملُاث جمٍى

لهاخب  اإلاملىلت ألامىاى سخب ٍَغق ٖن أو واخخُاَاث مسههاث نىعة في ًدخجؼىا التي ألامىاى زالى من

صازل  واؾدشماعىا ٖقاعاث مالُت، أوعار وصات٘، نىعة في واإلاؿدشمغ طاجه للمكغوٕ أو (اإلاكغوٕ أصخاب)اإلاكغوٕ

  2اإلاكغوٕ

 :ل ملفازضل لخاضحُت-ثاهُا

 :ًلي ما بُنها من نجض والتي اإلاسخلفت الاقتراى مهاصع في وجخمشل

 :ألا كاضب  َص مً الاكتر ض 1-

                                                           
ص  كخفازًاث"  لحمُس، عبس  ملعلب عبس1 ت،  لجامعُت،  اس ض ،" افغيرة  ملـطألاعاث جمٍو  166-165 ص ، 2009 مفط، إلاػىىسٍض
ص  كخفازًاث"  لحمُس، عبس  ملعلب عبس -2 ت،  لجامعُت،  اس ض ،" افغيرة  ملـطألاعاث جمٍو  .شهٍط ػبم مطحع 2009 مفط، إلاػىىسٍض
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ل الصلهُت ممضزغا باؾخسضام ألافغاص ًقىم جىؾُٗه ٖنض أو الاؾدشماع بضاًت ٖنض      ٗهم، لخمٍى ْل  وفي مكاَع

ضم نقهها منهم  الاقتراى أر ئال اإلاالي عجؼىم وؾض لالقتراى وألانضقاء وألاقاعب ألاىل ئلى ًلجإور لفاًتها ٖو

القاث الصلهُت الٗالقاث بحر والللِ الخضزل ئلى جإصي ؾِئت نخاةج ٖضة ٖلُه ًترجب قغاعاث  واجساط الٗمل ٖو

 :نظلغ الُٗىب ىظو من و ونكاَها اإلاإؾؿت اؾخقاللُت ٖلى جإزغ ٖنؿُت

القاث الصلهُت الٗالقاث بحر الللِ -أ  .اإلاإؾؿت أصاء ٖلى ًإزغ مما الٗمل ٖو

اؾخقاللُت  ٖلى جإزغ (وألانضقاء ألاىل ) واإلاقغيحر اإلاإؾؿت ناخب بحر شلص ي َاب٘ طاث ٖالقت نكىء -ب

 .اإلاإؾؿت

ت  ابىون مً الاكتر ض 2-  : اخجاٍض

ت البنىك       حٗخبر ل ألاؾاس ي اإلاهضع الخجاٍع لها  الالػمت القغوى وجقضًم واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث لخمٍى

لُت، تهااخخُاظاإلاجابهت  ل في مخسههت بنىك ًىظض أنه ٖلى الخمٍى  البنىك ختى اإلاإؾؿاث من النٕى ىظا جمٍى

 .الغغى لها مخسههت  فغوٕبها جىظض  ألازغي 

 مالو ؾمٗت ٖلى بناءا أو اإلاإؾؿت مىظىصاث بًمار قهحرة ػمنُت وإلاضة نغحرة قغويا البنىك وجقضم     

 .نجاح من خققخه وما ًخسظىا التي القغاعاث اإلاإؾؿت ومهضاقُت

ص في  ملخذففت ألا ملإػؼاث  اهُئاث كطألاض 3-  :ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جمٍو

ل في اإلاخسههت والهُئاث اإلاإؾؿاث      جمنذ وغحر  منها الخهىمُت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث وصٖم جمٍى

لى يماناث وبضور  بؿُُت فاةضة بأؾٗاع مجانُت قبه قغويا الخهىمُت  اإلاإؾؿاث ىظو أىمُت من الغغم ٖو

 أمشلتها ومن الشالض، الٗالم بلضار في زانت لبحرة بحروقغاَُت ئظغاءاث وجدنمها مدضوصة فار مؿاىمتها والهُئاث

 :ًلي ما

نُت اإلاكغوٖاث ئصاعة -أ  .ألامٍغ

ل الضٖم مإؾؿاث -ب ل اإلاخسههت والخمٍى  .وانضونِؿُا الهنض في اإلاإؾؿاث ىظو لخمٍى

 .الُابار في الضٖم ىُئاث -ط

ل الضٖم ىُئاث -ص  1الاؾدشماع وجغقُت صٖم وومالت الكباب وحكغُل الضٖم ومالت في واإلاخمشلت الجؼاةغ في والخمٍى

ص 4-  : اطػمُت غير  لخاضحُت  ملفازض مً  اخمٍو

ل من النٕى ىظا      ٌٗخبر ا اإلاهاصع ألثر من الخمٍى ل قُٖى الضوى  في زانت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث لخمٍى

ل ٖلى الخهىى  في اإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث أصخاب ًجضىا التي الخٗقُضاث بؿبب وطلو النامُت  الجهاث من الخمٍى

ل ل طلو وىى الغؾمي غحر الغؾمُت والخمٍى   حٗمل قنىاث زالى من ًخم الظي الخمٍى

اع زاعط غالبا ل ىظا خُض ًأزظ للضولت القانىني ؤلَا ت الخمٍى ل ألاقهاى من مجمٖى  ألانضقاء من مالخمٍى

 .ألاقهاى من   وغحرو والاةخمار الاصزاع جناوب ظمُٗاث وألاقاعب

 : اخجاضي  الائخمان 5-

                                                           
لها مـىالث ألا  ملخوػعت ألا  افغيرة  ملإػؼاث حؼاوي، ضكُت دووي، ض بح  1 - . 1 ، ػبم مطحع . 2008 ػىت ، مفط  ألالى،  اعبعت . جمٍو   شهٍط
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 ًغي  وقض اإلاىعصًن، من الهغحر اإلاكغوٕ ٖليها ًدهل التي الؿضاص حؿهُالث ئلى الخجاعي  الاةخمار      ٌكحر

ل خالت في اإلاكغوٕ ٖليها ًدهل قض التي الؿضاص حؿهُالث ٖلى ًقخهغ الخجاعي  الاةخمار البٌٗ أر  جمٍى

اث ؿضص الؿلُٗت ؤلانخاط اإلاىاص ومؿخلؼماث مكتًر  الخجاعي  الاةخمار ئلى النٓغ ًمنن أنه ئال ؾنت زالى زمنها َو

 مضة ٖن النٓغ بهغف الهغحر اإلاكغوٕ ٖليها ًدهل التي الؿضاص حؿهُالث مافت أنىإ حكمل قاملت نٓغة

 اإلاٗضاث الؿلُٗت، ؤلانخاط مؿخلؼماث اإلاىاص حكمل فُمنن أر البًاٖت ونٕى الدؿهُالث،

 للٗالمت اإلااندت الكغماث اإلاىعصًن من الخهىى ٖلُه ًمنن الخجاعي  فاالةخمار وبالخالي ، وألاظهؼة آلاالث 

ت  خالت في بالؿضاص اللانت مانذ الترجِباث وئر ، الخجؼةت أو الجملت ججاع الامخُاػ، خق ناخبت أو الخجاٍع

 الخجاعي  الاةخمار خالت في ئظغاءاث الؿضاص ٖن جسخلف الشابخت ألامىاى من ، وألازار والؿُاعاث وألاظهؼة اإلاٗضاث

 ئال اإلاكتري  ٖلى اإلاباٖت ألانىى الشابخت أو اإلاٗضاث ملنُت نقل ٖضم اإلاىعص ٌكتٍر قض الخالت جلو ففي البؿُِ،

 1.الؿضاص يماناث من مناؾب قضع بخىفحر وطلو الؿضاص ٖملُاث اؾخنماى بٗض

 : ملفطفي الائخمان 6-

ت البنىك من ٖليها الخهىى  ًمنن التي الاةخمانُت الدؿهُالث      حكهل آزغ  مهضعا اإلاهغفُت واإلاإؾؿاث الخجاٍع

ل، مهاصع من ل أو ألاظل قهحر مهغفي اةخمار ٖلى ًدهل أر اإلاكغوٕ ناخب ًمنن الظي الخمٍى  ألاظل ٍَى

ل ًهىر  ؾىف وىل اإلاكغوٕ خاظت َبُٗت ٖلى وألامغ ًخىقف اث جمٍى  ؤلانخاط مؿخلؼماث من اإلاكغوٕ مكتًر

ل الؿلُٗت  ؾضاص مشل ألاظل قهحرة الؿضاص واظبت التزاماث حغُُت أو النقضًت الؿُىلت في مإقذ عجؼ أو لخمٍى

ل خالت في أما ألاظل قهحر اإلاُلىب اإلاهغفي الاةخمار ًهىر  الخالت وفي جلو الٗماى، أظىع  اث جمٍى  اإلاكغوٕ مكتًر

ل ىى اإلاُلىب الاةخمار فار وآلاالث واإلاباني، اإلاٗضاث من ل البنو ًقىم الخالت جلو وفي ألاظل ٍَى  بالخمٍى

خٗهض اإلاُلىب سً٘ اإلاؿخدقت، والفىاةض بؿضاص القغى اإلاكغوٕ ٍو  الفاةضة وؾٗغ وقغوَه الاةخمار حجم ٍو

 2  اإلاكغوٕ وناخب اإلاالُت اإلاإؾؿت أو البنو بحر جفاوى لٗملُت

صل ملإػؼاثل افغيرةلألال ملخوػعتل:  ملعلبل اثااثل .أػااُبلجمٍو  

 من ولشحرا النبحرة الكغماث جىاظه التي اإلاكامل ٖن جسخلف ومكامل قُىصا جىاظه الهغحرة الكغماث      ئر

 تهاقضع بٗضم أو فيها ؤلاصاعة ؾىء أو حجمها نغغ بؿبب جهىر  الهغحرة الكغماث لها جخٗغى التي القُىص واإلاكامل

ل ٖلى ٖلى الخهىى  ت بحر نمحز بدُض ،3اإلاناؾب الخمٍى  :والخضًشت الخقلُضًت ألاؾالُب من مجمٖى

ص في  اخللُسًت  ػااُب -أألاال  :ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جمٍو

 :في وجخمشل أؾالُب زالزت      ىناك

ص 1- ص  اخمٍو ص  حص  اعٍو  : حص  ملخوػغ ألا اخمٍو

                                                           
ص عمط،  لحلُم عبس محمس 1 لُت  الىو ث ظٍطم عً  اخمٍو بُت  اسألاضة ضمً مس دلت  اطػمُت، غير  اخمٍو ٌ   اخسٍض ص حو   افغيرة  ملـطألاعاث جمٍو

 ػعُف حامعت  ادؼُير، ألاعلوم الاكخفازًت  اعلوم ولُت  ملغاضبُت، الاكخفازًاث في زألاضَا ألاجعوض  ألا ملخوػعت
ص  كخفازًاث"  لحمُس، عبس  ملعلب عبس 2 ت،  لجامعُت،  اس ض ،" افغيرة  ملـطألاعاث جمٍو   .شهٍط ػبم مطحع  2009 مفط، إلاػىىسٍض
ص أػاػُاث"  اطحُم، عبس ظه حابط عاظف - 3 ت،  لجامعُت،  اس ض  ملااُت، ألاإلاز ضة  اخمٍو   68 ص ، 2008 إلاػىىسٍض

 



  ٌ مسدصلئلىل ملإػؼاثل افغيرةلألا ملخوػعتللل  :                                                                            الفصل ألا

   

18 
 

ل ل      الخمٍى ل الاؾدشماع نبغت طاث الخدؿِناث إلظغاء الالػمت ألامىاى َلب من ًنكأ ألاظل ٍَى ألاظل  ٍَى

اصة ئلى جإصي والتي ض والتي البُٗض اإلاضي في اإلاؿدشمغة الىخضة ئنخاظُت ٍػ لُت تهااخخُاظا فترة جٍؼ  ؾنىاث 5 ٖن الخمٍى

 .   فىر  فما

خجؿض ل      ٍو ل الخمٍى ت البنىك مشل اإلاخسههت البنىك جمندها التي القغوى في ألاظل الٍُى  وطلو الٗقاٍع

ل ٖملُاث  الهناُٖت البنىك ظانب ئلى والخغف الغي  مكغوٖاث وئقامت ألاعاض ي واؾخهالح البناء لخمٍى

ل اإلاخىؾِ أما والؼعاُٖت  وجلجأ ؾنىاث 5 و ؾنت بحر جتراوح وإلاضة القغوى زالى من البنىك فخمنده ألاظل الخمٍى

ل ئلى اإلاخىؾُت والهغحرة اإلاإؾؿاث ل ظانب ئلى ألاظل اإلاخىؾِ الخمٍى ل الخمٍى ل بغغى ألاظل، ٍَى  الجؼء جمٍى

 .الشابخت تهامىظىصا ٖلى وؤلايافاث اإلاخضاوى  الٗامل في الغأؾماى تهااؾدشماعا من الضاةم

ل مهاصع   وحكمل الظي  ألامغ ؾنىاث 5 و 3 بحر القغى ىظا مضة جتراوح اإلاضة قغوى ألاظل اإلاخىؾِ الخمٍى

قلل وألامار الاَمئنار اإلاقترى ٌُٗي ل ئٖاصة مساَغ من ٍو منن الخمٍى  من القغوى ىظو مشل ٖلى الخهىى  ٍو

ل لت اإلاخىؾُت بنىك الخمٍى  ىظو وجمنذ الخجهحزاث قغوى أًًا ونجض اإلاخسههت البنىك ومن ألاظل والٍُى

 بحر ما اإلاقغيت الجهت وجمىى  ججهحزاث أو آالث قغاء ٖلى جقضم ٖنضما واإلاخىؾُت الهغحرة القغوى للمإؾؿاث

قها ًمنن التي الخجهحزاث قُمت من 80%ئلى  %70 ت حؿٍى  لهامل ًبقى والباقي والؿُاعاث الكاخناث مشل بؿٖغ

 1 .أمار للممىى 

ص 2-  : حص كفير  اخمٍو

ل      ًقهض ل ألاظل قهحر بالخمٍى ل بمٗجى الاؾخغالى، نكاٍ جمٍى  اإلاإؾؿت بها جقىم التي الٗملُاث جمٍى

ىظه قهغا 12 الغالب في جخٗضي ال والتي القهحرة الفترة في الهغحرة واإلاخىؾُت ل ىظا ٍو  لخغُُت الخمٍى

 الخؿاباث من النخل ىاجه مجمٕى بحر والٗالقت والضاةنحر اإلاضًنحر خؿاباث مؿخىي  جبرػ ٖلى التي الاخخُاَاث

ل في ونٗخمض اإلااى الٗامل بغأؽ ٌٗغف ما حكهل  القغوى حٗخبر خُض البننُت الؿلفاث ٖلى ألاظل قهحر الخمٍى

ل في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث حٗخمض ٖليها التي الشانُت الىؾُلت البننُت  جًمن خُض الاؾخغاللُت صوع  جمٍى

 .البًات٘ الدؿبُقاث اإلانكىف ٖلى السخب حؿهُالث الهنضور  للمإؾؿت البننُت الؿلفاث

ٗخمض ل أًًا      َو هىر  باألظل، والكغاء ؤلاةخمار ٖلى ألاظل قهحر الخمٍى اإلابجى  لكغاء مخاخا ألاؾلىب ىظا ٍو

 وألاولُت اللام للمىاص بالنؿبت ممنن ًهىر  وأخُانا باآلظاى الخجهحزاث بُ٘ الباٖت ًىافق فقض واإلاٗضاث واإلاهاةن

 (لهالخها بُٗها ) فيها الخهغف بٗض البًاٖت زمن بدؿضًض الفغنت للمإؾؿت البات٘ ٌُٗي أي "بغؾم البُ٘"

 لما الضولت في الغؾمي القانىر  ئَاع زاعط حٗمل التي القنىاث ٍَغق ٖن أي الغؾمي غحر الاقتراى ).ئلى باإليافت

 .ؾابقا طلغنا

ص في  ملؼخحسثت  ػااُب -ثاهُا  :ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جمٍو

     :في مخمشلت مؿخدضزت أؾالُب ىناك الخقلُضًت ألاؾالُب ئلى      باإليافت

ص 1- م عً  اخمٍو  :إلاػالمُت  ابىون ظٍط

ل ؤلاؾالمُت البنىك أمام اإلاخاخت الهُغ أىم من         :نجض واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث لخمٍى

                                                           
ص  ملااُت  ألاض ق ػوق   اسًً، هوض  هطألاؾ - 1  الاحخماعُت السض ػاث  وازًمُت  لجع ئط، بوضصت حاات زض ػت -ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ألاجمٍو

، ػبم مطحع. 2014 حاهلي، ، 11  اعسز  لجع ئط، ألا الاهوهُت، الاكخفازًت  اعلوم كؼم ألاإلاوؼاهُت،  64 ص شهٍط
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ص -أ  :أىمها نُغ ٖضة ٖلى ؤلاؾالمُت اإلاهاعف في اإلاكاعلت جُبق :باملـاضهت  اخمٍو

ل في ألثر أو َغف م٘ ؤلاؾالمي اإلاهغف اقتراك وهي :معُىت صللت في  ملـاضهت - ت نفقت جمٍى مُٗنت  ججاٍع

 .الغبذ من نهِبه ٖلى َغف مل خهىى  و الؿلٗت جلو ببُ٘ الٗملُت وجنهي ؾلٗت ماؾخحراص

ىظو  النخماء مٗحر أظل جدضًض ًخم أر صور  الغبذ صف مٗحر مكغوٕ في البنو اقتراك وهي : اس ئمت  ملـاضهت -

لت مكاعلت أي الكغلت،  .ألاظل ٍَى

قت أو أظل جدضًض م٘ الغبذ صف مٗحر مكغوٕ في اإلاهغف اقتراك وهي : ملخىاكفت  ملـاضهت - مكاعلت  ءجهاإل ٍَغ

 اإلاهغف

لُا أؾلىبا حٗخبر جُبُقُت نىع  من ٖنها ًخفٕغ وما اإلاكاعلت نُغت أر القىى       ًمنن للمإؾؿاث  ناجخا جمٍى

 مامل ٖلى ماصي ٖبئ أي ٌكهل ال بدُض الخهلفت قلت من ألاؾلىب ىظا به ًمخاػ إلاا نٓغا واإلاخىؾُت الهغحرة

 اإلاهغف وقىف جىفغ واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث وأصخاب اإلاهغف بحر فاإلاكاعلت اإلاإؾؿاث، أصخاب ىظو

 طلو إلاكغوٖاث والخدلُلُت الاقخهاصًت الضعاؾاث زالى من لها مكىعجه ومُُٗا زُُها ظانبها مغاظٗا ئلى

ض قضع مما القُإ، ل من خهت في اإلانكأة ناخب مؿاىمت أر لما والخقضم، النمى ٖلى تهاًٍؼ  ججٗله الخمٍى

ًا اصة ئمهانُت ئلى ئيافت ).اإلاإؾؿت  نجاح ٖلى مٍغ اصة م٘ اإلاهغف عبدُت ٍػ  الهغحرة اإلاإؾؿت نكاٍ نمى ٍػ

 1واإلاخىؾُت

ص -ب  : ملضاضبت بفُغت  اخمٍو

ل مإؾؿت جقىم      وفيها ل بخىفحر الخمٍى خفق واإلاخىؾُت، الهغحرة للمإؾؿاث الالػم الخمٍى ٖلى  مٗا الُغفار ٍو

ل وإلاإؾؿت بُنهما، مُٗنت بنؿب الاؾدشماع ٖملُت من عبذ من ًخدقق ما قض قؿمت جًمن  قغوَا جً٘ أر الخمٍى

ل، اؾخسضام خؿن ل مإؾؿت فار زؿاعة جدققذ وئطا الخمٍى  ىناك أر ًشبذ ما لم ألانل، من جخدملها الخمٍى

 الظي ظهضو مقابل ئَالقا ش يء ٖلى اإلاكغوٕ ال ًدهل اللؿاعة خالت وفي اإلاكغوٕ، من حٗضي آو ئىماى جقهحر أو

 والٗمل اإلااى بحر ؤلاؾالم ٌؿاوي  وبظلو قضمه، ما ظنـ من ًسؿغ منهما فهل الجهض، ىظا مار مهما بظله

سؿغ ماله، اإلااى ناخب ًسؿغ مٗا، ًسؿغار أو ًغبدار مٗا (الخنُٓم)  وىظا ٖمله، الٗمل ناخب ٍو

ل وىى اإلااى ناخب ًضف٘  ناخب ًضف٘ لما النفء، اإلاكغوٕ ازخُاع ٖلى الخغم ئلى مإؾؿت الخمٍى

ها ًهىر  أر اإلاكغوٕ  .ؾمٗخه ٖلى اإلادافٓت و ظهضو مقابل ٖاةضا الغبذ لُناى جدقُق ٖلى خٍغ

ن ضلمت ئمهانُت اإلاًاعبت نٓام ًقضم      وبظلو  واإلاخىؾُت، الهغحرة اإلاإؾؿاث أصخاب فئت لخهٍى

ندكف فغم ل ًخاح خُض م،جهخُا بضاًت في الكبار بالٗماى الاؾدشماع ٍو فخذ عبا، صور  مالي جمٍى  ؾبل ٍو

 والفقغ، والبُالت الخسلف لنؿغ الٗغبُت الضوى  ما جدخاظه ىى وىظا ،تهمجُلٗا  وجدقُقتهممهاعا حكغُل

  وخضو اإلاكغوٕ خق من مار وئطا

                                                           
ص محؼً، عو ظف هاصط، ػلُمان - 1 ٌ   اسألالي  مللخلى ئلى ملسم بحث إلاػالمُت،  ملفطفُت باافُغ ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جمٍو ٌ   ألا  :حو

ت ألا الاكخفازًت  اعلوم معهس ،" ملؼخلبص ألاضَاهاث  او كع"إلاػالمي الاكخفاز - (  24-23 في  لجامعيلغطز ًتل لجع ئط،  ملطهع  ادؼُير، ألاعلوم اخجاٍض

 .11ل،ص2011فُلطيل
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ل مإؾؿت ًمن٘ ال ىظا أر لما اإلاًاعبت، مؿمى جدذ بفاةضة قغى ٖملُت ئلى اإلاًاعبت ًدىى  أال ًجب فهظا  الخمٍى

 ٖملُت اإلاًاعبت انتهاء ختى للمكغوٕ ألاصاء ومخابٗت من اإلاغاقبت

ص -ج  : اؼلم بفُغت  اخمٍو

ال  البنو ًقضم أر :منها للؿلم أؾالُب بٗضة واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث جمىى  أر ؤلاؾالمُت للبنىك ًمنن جمٍى

ل ىظا ًهىر  أر ٖلى اإلاإؾؿت ناخب ئلُه ًدخاط نقضًا جنخجها  التي الؿلٗت وجهىر  الؿلم، ماى عأؽ بمشابت الخمٍى

ٖقض  ؤلاؾالمي البنو ًبرم زم ػعاُٖت، منكأة أو نناُٖت وعقت منخجاث مانذ ئطا زانت فُه اإلاؿلم هي اإلاإؾؿت

ص -ز  :باملط بحت  اخمٍو

اصة م٘ ألاوى  الشمن بمشل بُ٘ هي اإلاغابدت لٗملُت اإلابؿِ الكهل ئر ل فهي عبذ ٍػ جدقُق  ًخًمن بالبُٕى جمٍى

ل ىظا ًهىر  وقض وزضماث ؾل٘ جضفق م٘ جترافق أعباح ت مغابدت ٖن ٖباعة الخمٍى  أنىى  بخقضًم جخٗلق اؾدشماٍع

ل ًهىر  قض أو وججضًضو، جىؾُٗه أو مكغوٕ ئنخاظُت إلقامت  أو أولُت مىاص جقضًم في جخمشل ئنخاظُت مغابدت الخمٍى

ت ئنخاظُت ٖملُاث ئَاع في الغبذ فُخدقق قاةمت مإؾؿت أو ظضًض بمكغوٕ جخٗلق نهف مهنٗت ؾل٘  واؾدشماٍع

 .خقُقُت

ص -ٌ  :باإلػخفىاع  اخمٍو

ق  بُ٘ من (الباتٗت اإلاإؾؿت) اإلاقاولت أو الهناُٖت اإلاإؾؿت زالله من جخمنن البُٕى نُغ من نُغت وىى وحؿٍى

ت اإلاإؾؿت باإلاقابل وجًمن لٗمالئها جىعٍضىا ٖلى حٗاقضث التي تهاوزضما ؾلٗها من لجؼء مؿخقبلي جأمحر  اإلاكتًر

ش في ئنخاظُت وخضاث أو نناُٖت ؾل٘ ٖلى الخهىى   وجنمن اإلابُٗاث، وحؿلم الؿل٘ حؿلُم فُه ًخم الخق جاٍع

ل غ ئمهانُت في واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث بالنؿبت باالؾخهنإ أىمُت الخمٍى   الخقاوى  من ئقهاى جٍُى

ل اعجباٍ ئلى جإصي مدضصة اقخهاصًت خغلُت ًًمن الباَن الظي من والخٗاقض  1الخقُقي باإلنخاط الخمٍى

لي  اخأحير 2-  : اخمٍو

 اإلاؿخأظغ منه ٌؿخفُض الىقذ من مدضصة إلاضة مٗحر أنل خىى  واإلاؿخأظغ اإلاإظغ بحر ًهىر  ئًجاع ٖقض ىى     

 أو الخأظحر فترة بٗض له ٌٗىص أر ٖلى ألانل، ىظا إلاالو ؤلاًجاع من مدضص مبلغ صف٘ مقابل الفترة زالى ىظو

ه  زالى من أو اإلاباني مشل اإلانقىالث غحر أو اإلاٗضاث مشل اإلانقىالث من ًهىر  قض الظي ألازحر اإلاؿخأظغ، ىظا ٌكتًر

لي فار الخأظحر لُت زضمت ًقضم البنو الخمٍى  ) اإلاإظغ ًقىم خُض اإلاالُت، الىؾاَت أٖماى من ٖمال ٌٗخبر فهى جمٍى

ل (البنو إظغىا اإلاؿخأظغ ًدخاظها التي ألانىى  قغاء بخمٍى  2الخٗاقض فترة مضي ٖلى ٍو

 

 

                                                           
ص ألاأػااُب مفازض نالحي، نالر-  1 ع جمٍو بُت الضوعة ، ملـاضهت هظام ئظاض في ألا ملخوػعت  افغيرة  اىلائُت  ملـاَض ل  خىى  الضولُت الخضٍع جمٍى

غىا واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاكغوٖاث لىم الاقخهاصًت الٗلىم ملُت اإلاغاعبُت، الاقخهاصًاث في وجٍُى  ؾُُف، والخضعب، للبدىر ؤلاؾالمي اإلاٗهض الدؿُحر، ٖو
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2
 الصغيرة المشروعات تمويل حول الدولية التدريبية الدورة اإلسالمي، االقتصاد في الصغيرة المشروعات تمويل أساليب فتيحة، ونوغي- 

 .13 ص ، 2003 ماي  28-25 سطيف التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية المغاربية، االقتصاديات في دورها وتطوير والمتوسطة
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  لجع ئط في ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ألا كع:   ملبحثل اثااث

 : جمهُس

دي الخُىع  بؿغص عي ئَاعىا فار الجؼاةغ في واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث الخاٍع  بٗضة مغ قض القانىني والدكَغ

غىا بٗضة بضٖمها الضولت قامذ وقض لها حٍٗغف وقضجم اٖخماص مغاخل  جقىم ختى وبغامج وأؾالُب آلُاث وجٍُى

 الىاق٘ ٖلى الخُغر  الفهل ىظا زالى من ؾنداوى  ىظا الؿُار وفي الاقخهاصًت العجلت صف٘ في بضوعىا الفٗاى

 : الخالُت اإلاباخض زالر زالى من وطلو الجؼاةغ في الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث

ٌ   ملعلب اع :  ألا عي القانىني ؤلَا  .وجغقُتها صٖمها وأؾالُب الجؼاةغ في واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث والدكَغ

 .الجؼاةغ في الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث صٖم في اإلاخسههت واإلاإؾؿاث الخهىمُت الهُئاث :  اثاوي  ملعلب

 الجؼاةغ في وإلاخىؾُت ا الهغحرة اإلاإؾؿاث مكامل :  اثااث  ملعلب
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ٌ   ملعلب عي  الاهووي إلاظاض :  ألا  .  لجع ئط في ألا ملخوػعت  افغيرة المإػؼاث ألا ادـَط

 الهغحرة اإلاإؾؿاث قُإ ٖلى مباقغة الاؾخقالى بٗض أي ، الخنمىي  مكىاعىا بضاًت في الجؼاةغ اٖخمضث         

 الخهىمت ؾٗذ ،بظلو واضر بكهل اإلاإؾؿاث ىظو ٖضص جؼاًض ئلى اإلاإؾؿاث بهظو الاىخمام أصي لما واإلاخىؾُت

ت ت ألاؾـ مسخلف وي٘ ٍَغق ٖن الجؼاةٍغ    . وصٖمها ٖليها ؤلاقغاف و لخأَحرىا الًغوٍع

اع ئلى ًلي فُما جُغر  ؾِخم عي القانىني ؤلَا   : مغاخلها جُىع  ولظا واإلاخىؾُت الهغحرة للمإؾؿاث والدكَغ

ا ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼت حعٍطف : أألاال  :  لجع ئط في  الاهووي ألائظاَض

 18-01  بالقانىر  اإلاضعط الخٍٗغف ٖلى الجؼاةغ في اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلاإؾؿاث حٍٗغف اعجنؼ

 خُض واإلاخىؾُت للمإؾؿاث الهغحرة الضاٖمت الؿُاؾاث أىضاف ئلى أؾدنض الظي  و2001صٌؿمبر 12في  اإلاإعر

  بكهل مفهىمه نو قض القانىر  أر
ً
 ئٖاصة و اإلاإؾؿاث ىظو لهالر اإلاؿاٖضة الخضابحر و البرامج لهل مغظٗا

  :1بالقُإ اإلاخٗلقت ؤلاخهاةُاث ومٗالجت

 . اللضماث أو/ ئنخاط الؿل٘ مإؾؿت بأجها القانىنُت َبُٗتها مانذ مهما واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث حٗغف

 شلها 250 ئلى1 من حكغل -

  صًناع  ملُىر 500الؿنىي  خهُلتها مجمٕى ًخجاوػ  ال أو صًناع ملُاع 2 الؿنىي  أٖمالها عقم ًخجاوػ  ال -

  الاؾخقاللُت اإلاٗاًحر حؿخىفي - .

 .  لجع ئط في ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث جعوض  مط حص – ثاهُا

 ، بُُئت بهفت جخُىع ئال ولم ، الاؾخقالى بٗض الجؼاةغ في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث غالبُت ْهغث لقض   

سُت مندؿبت زبرة وال ، مالةمت فىقُت بنُت أو ىُهل خهىى  من جخمنن أر صور   ًنن لم جُىعىا أر خُض ، جاٍع

   .أقل بنؿب الؼعاعي وفي اإلاجاى ألبر بنؿب الخجاعي  اإلاجاى في الخجغبت أؾاؽ ٖلى

مىما      :                          ًلي لما ئليها ؾنخُغر  أؾاؾُت مغاخل بشالزت الاؾخقالى منظ جمحز جُىع اإلاإؾؿاث لقض ٖو

 : 1982- 1963 مطحلت دالٌ ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث- 1  

نحر الفغنؿُحر مملىلت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث منٓىمت من 98 خىالي مانذ لقض    قبُل للمؿخَى

حر ئلى حٗىص التي جلو ومانذ الاؾخقالى، لى ، اإلاؿخىي الٗضصي ٖلى مدضوصة الجؼاةٍغ  من ، الاقخهاصي اإلاؿخىي  ٖو

. اإلاًافت والقُمت الٗمالت في مؿاىمتها خُض

ٖن  اإلاإؾؿاث مخىقفت جلو مٗٓم أنبدذ ، للفغنؿُحر الجماُٖت للهجغة وندُجت ، مباقغة الاؾخقالى بٗض

ت قامذ الظاحي وقض الاقخهاص قانىر  جهضع الضولت ظٗل الظي ألامغ ، الاقخهاصًت الخغلُت  ؤلاخهاةُاث مضًٍغ

 نقضمه الظي و ، حجمها خؿب واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث الهغحرة بخهنُف 1964 الخسُُِ و اإلاالُت لىػاعة الخابٗت

 . الخالي الجضوى  وفق

 

 

                                                           
 .ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث اتركُت  اخوحُهي  الاهون   ملخضمً ألا 2001 زٌؼمبر 12 في ل ملإضخ18-01ضكم  الاهون  مً 10  ملازة 1
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 ٌ  1964 ػىت حجمها حؼب  ملإػؼاث جفيُف (II2-) ضكم  لجسألا

  ملإػؼاث عسز  اعماٌ عسز

 411لعامصل10 لىل01مًل

 298لعامصل19 لىل10مًل

 300لعامصل49 لىل20مًل

 195لعامصل99 لىل50مًل

 253لعامصل499 لىل100مًل

 148لعامصلفأهثرل500مًل

 1605 ملجموعل

 
نُت ،اإلاإؾؿت الجهىي  الخىاػر  ئقهالُت و الاؾدشماع ، خؿن بالقاؾم مدمض :  ملفسض  363 م 1990الجؼاةغ  ، اإلاُبُٗت للفنىر  الَى

 واٖخماص ، القُإ اللام خؿاب ٖل ألاؾاس ي الضوع  الٗام القُإ وئُٖاء الاقترامي زُاع جبجي ْل وفي

 قهضث فقض ، الاقخهاصًت في القُاٖاث مىافقت لبري  مإؾؿاث من ًغجبِ وما ، اإلاهنٗت الهناٖاث ؾُاؾاث

 ومدضوصًت ، الٗام للقُإ الخابٗت الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث إلانٓىمت ا لبحًر  ا يٗف اإلاغخلت ىظو

 التي الفترة ىظو زالى من واضخت جُىعىا ٖضم سغغاث وقض أنبدذ ، اللام للقُإ اإلاملىلت اإلاإؾؿاث

٘ جنفُظ في وجأزغ بِء حسجُل جم وقض ، الجؼاةغ في الاقترالُت جُبُق الؿُاؾاث مداوالث قهضث  اإلاكاَع

ت خُض ٘ ؤلاظمالي الٗضص بلغ الاؾدشماٍع  أر جىضر والتي ، مكغوٖا 130 ،1978 جهاًت ختى ئنجاػىا جم التي للمكاَع

ش ختى اإلاسجلت الهناٖاث في ؤلانجاػ نؿبت  ًنجؼ لم نناٖاث جىظض لما ، %19من  ألثر هي أٖالو اإلاظمىع  الخاٍع

ا نؿب ا جقضمً  فيها لىخٔ التي أما الهناٖاث ، الهغحرة النُمُاةُت الهناٖاث مشل ، ٖضص أي منها  وجحرة في ًً

  ،1 البلضًاث َغف من ا وزهىًم  ، والىعر اللكب ونناٖاث والغظاةُت ، الخقلُضًت الهناٖاث فهي ، الانجاػ

  :1988-1982  ملطحلت دالٌ ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼت-  2

جي في الاقخهاص ىُهلُت ئنالخاث ئخضار جداوى  ظضًضة اقخهاصًت ؾُاؾاث بضأث ، الشمانِناث بضاًت منظ  ، الَى

( 1984-1980)بحر  ما اللماس ي اإلاسُِ مار وقض ، اإلاخنامُت ألاػماث خضة من للخسفُف

خباع وئٖاصة ، الاقترامي الازخُاع اؾخمغاع ْل في ؤلانالخاث مغخلت ًجؿض (1985-1989) ا الٖا ًُ  للقُإ نؿب

 أو الٗامت واإلاخىؾُت اللفُفت الهناٖاث لخؿاب اإلاهنفت الهناٖاث الؿُاؾاث ٖن والتراظ٘ ، اللام

ت باٖاصة اإلاخٗلقت القىانحر الؿىاء ، اللانت  وؤلاظغاءاث ، الاقخهاصًت للمإؾؿاث واإلاالُت الهُهلت الًٍٗى

 أوعص  والظي21/08/1982 في اإلاإعر القانىر  ( باالؾدشماع اإلاخٗلقت القىانحر أو ، اإلاإؾؿاث باؾخقاللُت اإلاخٗلقت

  منها الؾُما واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث بٌٗ منها حؿخفُض التي بٌٗ ؤلاظغاءاث

ل خق -1  . ألاولُت اإلاىاص الخاالث بٌٗ وفي الخجهحزاث، لكغاء الًغوعي  الخدٍى

                                                           
 افغيرةل  ملـطألاعاث هسألاة  لجع ئطي، الاكخفاز في ألا ملخوػعت  افغيرة  ملـطألاعاث ألاجىمُت أػااُب ، صااحي صالح  1

ٌ  حامعت ، ألا ملخوػعت  2004 ،  الاَطة ،  اعطبُت  اسألا
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 قُإ جىؾ٘ الاؾخحراص ،بضور  نٓام ومن ، لالؾخحراص ؤلاظمالُت الغزو من ، مدضوص بكهل ولى الاؾخفاصة -2

 . ٖبر الؾُما ، اللانت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث

خماص ؤلاظغاءاث -  . اؾدشماع لهل ؤلالؼامُت الٖا

ل ًخٗضي ال -  . اإلاخٗضصة الاؾدشماعاث قُمت من %  30نؿبت  البنىك جقضمه الظي الخمٍى

٘ جخجاوػ  أر ًنبغي ال -  أو مدضوصة طاث مؿإولُت اإلاإؾؿاث إلنكاء ظؼاةغي  صًناع ملُىر  30 الاؾدشماع مكاَع

 . قغماث الخًامن أو فغصًت مإؾؿاث إلنكاء ظؼاةغي  صًناع مالًحر 10 ، باألىم

 القُإ اللانت خط ي الاؾدشماع ومخابٗت لخىظُه صًىار وئنكاء ، 1982ؾنت الاؾدشماع قانىر  نضوع  وبٗض

نُت الخنمُت أىضاف لخجؿُض ًإصًه بضوع  الاؾخقالى منظ مغة ألوى  اللام  ىظو أر الخظلحر ًنبغي ،لنن الَى

 . الجضًضة زانت الهغحرة واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث ئنكاء مجاى في مدضوصة آزاع جغلذ الخضابحر

خماص َلباث ألضث ، اإلانخج لالؾدشماع بالنؿبت أما ت 1987 و 1983ؾنت بحر ما اإلاقضمت الٖا  اإلاسجلت الىجحرة الؿنٍى

خحر ألازحرجحر زالى واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث ئنكاء مجاى في  اإلاإؾؿاث اؾدشماع انخهب وبالخالي ، الٗكٍغ

 . النهاةُت الاؾتهالك ؾل٘ واعصاث حٗىى التي الخقلُضًت ألانكُت في فغوٕ أؾاًؾا اللانت واإلاخىؾُت الهغحرة

 قُاٖاث في ندى الاؾدشماع 1993 ؾنت منظ بالخىظُه 1982 ؾنت في اجسظث التي ؤلاظغاءاث ؾمدذ طلو وعغم

ل اإلاٗاصر ، الؿبار في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث أىملتها  ومن ، والنهغباةُت اإلاُهانُنُت والهناٖاث لخدٍى

 1 اإلافًلت النكاٍ اإلاجاالث لأخض حٗخبر أجها عغم ، ا يُٗف ا الباَن جُىًع  من اإلاقاولت ٖغفذ أزغي  الناخُت

بحر  انفهاى  1988 ؾنت ئلى 1953 ؾنت من اإلامخضة الفترة َُلت حسجل قض ، الهغحرة واإلاخىؾُت للمإؾؿاث

 مار وبازخهاع ، من الباَن اإلاقاولت مجاى في قغالت عبِ ٖن ٖاظؼة ظٗلها مما ، واللانت الٗمىمُت القُاٖاث

ا ىى الاؾدشماع مل قىانحر بحر اإلاكترك القاؾم حغحرىا  التي القُاٖاث ندى والخىظُه ، الاؾدشماع لخدضًض ما نٖى

 الخاالث خؿب اإلاسُُىر 
2

 

  :1988 ػىت مً  هعالكا ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث- 3

اصة ندُجت         ٖالقاتها وجُىع   ، الضولُت والنقضًت اإلاالُت اإلاإؾؿاث من ؤلانماةُت للمؿاٖضاث الجؼاةغ خاظت لٍؼ

 لهظا بضاًت حٗض التي القىانحر من الٗضًض نضعث ، الانُالخاث بٌٗ بخُبُق ، 1989 ؾنت من ا اٖخباًع  مٗها

اع جيهئ التي القىانحر من الٗضًض في طلو وججلى ، انفخاًخا ألثر اقخهاص ندى الخىظُه  لللىنهت الٗام ؤلَا

جي لالقخهاص ؤلاصاعي  الدؿُحر من والخقلُو ، اللام القُإ وجدفحز الٗامت اإلاإؾؿاث  القانىر  لغؽ ، الَى

ت مبضأ 183 عقم ماصة في 1990 ؾنت والقغى بالنقض اإلاخٗلق ألاظنبي  الاؾدشماع خٍغ

 خُض ، اؾخصناء صور أي الكغالت أقهاى مل وشج٘ ، ألاظنبي ماى عأؽ مؿاىمت أقهاى مل فخذ القانىر  ىظا ئر

ج وبغػ  بضأ ا جضٍع ت ٖلى قاةم مبضأ ًً غ ، لخدقُق الخنمُت ، اإلاٗاملت في واإلاؿاومت الخٍغ  .اللاعظُت الخجاعة وجدٍغ

                                                           
ٌ  حامعت ،  افغيرةلألا ملخوػعت  ملـطألاعاث هسألاة  لجع ئطي، الاكخفاز في ألا ملخوػعت  افغيرة  ملـطألاعاث ألاجىمُت أػااُب صااحي، صالح  1   اسألا

 . ػابم لمطحع2004 ،  الاَطة ،  اعطبُت
 12 ص ، ػابم مطحع ، ألاالاحخماعي الاكخفازي  اوظني  ملجلؽ 2
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جي الاؾدشماع جنَغـ ئلى ؤلانالخاث مؿاع أصي وقض عي ٖلى الغؾىم باإلاهاصفت ، وألاظنبي الَى  5 في الهاصع الدكَغ

ؼ لخضُٖم القانىر  ىظا نضع لقض . ) قانىر الاؾدشماع ( الاؾدشماع بترقُت واإلاخٗلق ، 1993 ؾنت ألخىبغ  ئصاعة وحٍٗؼ

غ  : بُنها من ، ظىانب ٖضة وجًمن ، الاقخهاص جدٍغ

ت الاؾدشماع في الخق -  . القانىر  أمام الٗاملحر بحر اإلاؿاواة بدٍغ

 . ومخابٗتها الاؾدشماعاث وصٖم جغقُت ومالت ئنكاء -

خماص ئلغاء - ت اإلاإؾؿاث بغزهت اإلاٗغوف اإلاؿبق الٖا ذ ، لالؾدشماع ؤلاصاٍع  جفاصي ٖلى الخغم باؾدبضاله بخهٍغ

ؼ البُُئت ؤلاًغاصاث  الظي الٗام اإلادُِ بجغص 1993 ؾنت نهىم انُضام جُبُق الىاق٘ وفي الًماناث وحٍٗؼ

 أصث قض ، الهناعي الٗقاع بالدؿُحر اإلاغجبُت واإلاكامل البحروقغاَي أر الخباَإ ئط ، الاؾدشماع زضمت أنه ًفترى

با  .الجضًض الجهاػ فٗالُت ٖلى ٖضم جقٍغ

  قهض ٖضصىا خُض اللانت اإلاإؾؿاث من الجؼاةغ في واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث أغلبُت حكهل
ً
 بالغ في جُىعا

نكأتها  أمام ؤلاظغاءاث حؿهُل بفٗل وطلو 2000 ؾنت من ابخضءا ألاىمُت

جي لضي اإلاقاولت زقافت وجُىع  ظهت من  جضى اإلاخىفغة ؤلاخهاةُاثظمُ٘  أر خُض ، أزغي  ظهت من الجامٗاث زٍغ

  2007-2001مابحر  جم ئنكائها واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث نهف من ألثر أر ٖلى

 اإلاإؾؿاث ٖضص أر نالخ1ٔ 2001ؾنت اإلاخىؾُت .و الهغحرة للمإؾؿاث الخىظُهي القانىر  نضوع  بٗض طلو و

اصة قضع ملخّى جُىع  ٖغف 2012ؾنت  جهاًت ٖنض اإلاخىؾُت و الهغحرة  مار ما بٗض مإؾؿت 687386 ئنكاء بٍؼ

ب  ًقضع انسفايا ٌسجل فٗضصىا الٗامت للمإؾؿاث بالنؿبت الٗنـ و ، 261853 ب  ًقضع2002 ؾنت ٖضصىا

ت زالى 217  بالنؿبت أما للىخضاث اإلاخٗثرة اللىنهت لٗملُاث ندُجت طلو و الشالشت ألالفُت من ألاولى الٗكٍغ

 لِكهض 2009 ؾنت مإؾؿت162080 ئلى 2002 ؾنت 71523 اعجفإ حسجُل جم فقض الخقلُضًت للمإؾؿاث

 2012 غاًت ئلى جظبظب

 في  افغيرةلألا ملخوػعت  ملإػؼاث زعم في  ملخذففت ألا ملإػؼاث  لحىومُت  اهُئاث :  اثاوي  ملعلب

 . لجع ئط

 : ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ألاظ ضة : أألاال

 وػاعة ئلى جدىلذ زم واإلاخىؾُت الهغحرة باإلاإؾؿاث مهلفت وػاعة 1991 ؾنت من اٖخباع الجؼاةغ أنكأث لقض

لُت 18 في اإلاإعر . 94-211 عقم الخنفُظي اإلاغؾىم بمىظب واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث  من وطلو 1994 ظٍى

 1 واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث جغقُت أظل

 :ألا اـط هت  ملىاألاات بوضصاث : ثاهُا

ا أؾاؽ ٖنهغ والكغالت اإلاناولت بىعناث حٗخبر  ئخضي من وحٗخبر ؤلانخاظُتعف٘  ٍَغق ٖن الاقخهاصًت جنمُت في ًً

  لشحر التي اإلاإؾؿاث اإلانخجت بحر اإلاناولت ٖالقاث لخنُٓم نجاٖت ألالثر ألاصواث
ً
 ظمُٗت وهي جهاملها ًجهل ما ا

  1991.2ٖام  في ئنكائها جم مغبذ غحر غغى طاث

                                                           
بي عسز ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث فضاء ث مجلت  اوظ ضة وـاظاث  1  12 ص 2002 حاهلي ججٍط
ت  ابوضصت  2 بي عسز ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث فضاء ث مجلت ألا اـط هت المىاألاات  لجع ئٍط  13ص 2002 حاهلي . ججٍط
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 (ANDI) .  الاػدثماض الخىمُت  اوظىُت لألا اوواات(APSI)الاػدثماض ألازعم  اتركُت لألاواات: ثااثا

ت مدلهاANDIظاءث زمAPSIبانكاء الضولت قامذ  ئقغاف جدذ لهُئت خهىمُت أنكئذ ؤلايافاث من بمجمٖى

٘ أصخاب مهلفت بمؿاٖضة الاؾدشماع قانىر  بمىظب الخهىمت عةِـ  . اإلاكاَع

 : الاحخماعُت  اخىمُت  اوواات : ض بعا

ت والاؾخقباى بالصلهُت جخمخ٘ خهىمُت الىمالت وهي 1996 ؾنت الاظخماُٖت الخنمُت ومالت أنكأة   وهي اإلاالي اإلاٗنٍى

ل مهلفت الخهىمت لغةِـ اإلاباقغ ئقغاف جدذ مهغغة  قغوى وجقضًم اظخماُٖت وجغقُت البرامج حؿُحر ، بخمٍى

 1. البُالحر الدكغُل لفاةضة أظهؼة ولظا اإلادغومت للفئاث مىظهت

  اـباب حـغُص اسعم  اوظني  افىسألاق  : دامؼا

 :الخنمُلي  قانىر اإلاالُت اإلاخًمن ، 1996 ظىار 14 ى  ه اإلاىافق1417 نفغ 103 في  اإلاإعر14-96ألامغ ظاء

نت لخاباث ًفخذ نىانه302-087عقمه  زام الخسهو خؿاب اللٍؼ  " ٖو

جي الهنضور  ل : ًلي ما النفقاث وقملذ الكباب وحكغُل لضٖم الَى  قغوًى  الكباب ومندهم صٖم ٖملُاث جمٍى

 لهالر الًماناث ومنذ الفىاةض البننُت نؿب جسفٌُ من والاؾخفاصة نغحرة مإؾؿاث إلقامت فىاةض بضور  ا

 . اإلاكغوٕ اإلاغجبُت بدنفُظ الدؿُحر ومهاٍعف اإلاالُت واإلاإؾؿاث البنىك

 ( ansej) اـباب حـغُص اسعم  اوظىُت  اوواات : ػازػا

نُت ىُئت ت بالصلهُت جخمخ٘ زام َاب٘ طاث َو  اإلاإصًت الهُغ لدصجُ٘ مل حؿعى اإلاالي الاؾخقالى و اإلاٗنٍى

ؾلُت  جدذ وهي واللضماث إلنخاط الؿل٘ مهغغة مإؾؿاث ئنكاء زالى من الكباني الدكغُل قُإ إلنٗاف

خاب٘ الخهىمت عةِـ  اإلاإؾؿاث مؿإولُت ٖن لهُئت ظاءث خُض للىمالت الٗملُت ألانكُت الدكغُل وػٍغ ٍو

 2. البُالت ْاىغة من للخض قغل منانب زلق بهضف الهغحرة

 : (FGAR )ألا ملخوػعت  افغيرة المإػؼاث  الطألاض ضمان صىسألاق  : ػابعا

 اإلاغؾىم بمىظب الخقلُضًت أنكأ والهناٖت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث وػاعة وناًت جدذ ٖمىمُت مإؾؿت

مهامه   ومن02/373عقم  الخنفُظي

 . واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث لفاةضة الًماناث اإلانذ في الخضزل -

ُت اإلاىاعص حؿُحر -  .جهغفه جدذ اإلاىيٖى

٘ أىلُت ئقغاع -  . اإلاُلىبت والًماناث اإلاكاَع

 . الهنضور  يمار منذ ٖن الناظمت اإلاساَغ اإلاخابٗت -

 لترقُت ٌؿعى ظهاػ اؾدشماعي  ىى ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث اتركُت الاػدثماضي   اوظني  ملجلؽ : ثامىا

 ظهت من واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث بحر والدكاوع  الخىاع

 3: الخالُت اإلاهام الىمالت لهظو وحؿدنض

                                                           
ألال الاكخفازًت  اعلوم ولُت ماحِؼتر، ،ضػاات  ملؼخللت ألاآفاكها ةط ملخوغ ألا  افغيرة  ملإػؼاث ،ألا كع عىتر بً  اطحمً عبس 1

 2001 أهخوبط  ادؼُير،ػعُف
 1996 لػبخمبر08فيل  ملإضخ296/ 96ضكمل  اخىلُصي  ملطػوم 2

سة 3  ت الجمهوضٍت  اطػمُت  لجٍط  2002لهوفمبرل11ل ملإضخلفيل02/373 اخىلُصيلضكمل  ملطػوم74 اعسزل  لجع ئٍط

 ػاس يل كاهون  ألاجحسًس ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ضمان صىسألاق   ملخضمً
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غ جغقُت مجاى في القُاُٖت ؤلاؾتراجُجُت جنفُظ خحز وي٘ - الهغحرة  اإلاإؾؿاث وجٍُى

جي البرنامج ولظا واإلاخىؾُت  1. واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث لخأىُل الَى

 . النكاٍ أو حغحرث ، والخىقف باإلنكاء ًخٗلق ما وزانت واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث صًمغغافُت مخابٗت -

باث واقتراح ، القُاُٖت البرامج جُبُق فٗالُت جقُُم -  .الالػمت الخهٍى

  لجع ئط في ألاملخوػعت    افغيرة  ملإػؼاث لمـاوص: ملعلبل اثااثل

 من اإلاكامل الٗضًض ٌٗاني مؼاى اإلاإؾؿاث من النٕى ىظا أر ئال الجؼاةغ قبل من وم م الم لقُإ اإلاُٗاة ألاىمُت عغم

  :أىمها نظلغ ؾىف ًلي وفُما ٖاإلاُا، منافؿا وظٗله جُىعو حُٗق التي

 : اعلاض مـيص .أألاال

 2 :بؿبب وطلو الجؼاةغ في م م الم قُإ منها ٌٗاني التي اإلاكامل أىم بحر من الٗقاع مكهل  ٌٗخبر

 لالؾدشماع؛ اإلاسههت ألاعاض ي منذ مضة َىى  -

 للُلباث؛ أخُانا اإلابرع غحر الغفٌ -

 الخناػى؛ أؾٗاع بؿبب قاةمت ىاجؼ ال ازخالفاث -

ٌ زانت اإلادلُت الجماٖاث لضي اإلاالُت اإلاىاعص نقو -  زىام؛ أو صولت ألانلُحر اإلاالنحر بخٍٗى

 الىَن؛ ظهاث من لشحر في قاةمت ىاػث ال التي اإلالنُت ٖقىص مكهلت -

ت ظهت جدب٘ ال ٖمىما ألجها عةاوػ  من أللثر ض ياألاع مؿألت زًٕى -  واخضة؛ ئصاٍع

اع غُاب -  .ومىيٕى اؾخسضامها ألاعاض ي ٖن الخناػى  وقغوٍ وآظاى لُفُاث، و َغر  ًدضص الظي والخنُٓمي القانىني ؤلَا

  : لجبائُت  افعوباث .ثاهُا

 الٗاصًت، لما الاؾخغاللُت صوعتها في اإلاُبقت بوالًغاب الغؾىم اقخُإ في ًخمشل م و م الم قُإ منه ٌٗاني مكهل أىم

 3 .اإلاغونت بٗضم الجباتي النٓام ًخمحز

 : اعمومُت إلاز ضة ألاػلون بااخىظُم مخعللت كُص عط .ثااثا

ت الىزاةق ولثرة ءاثاؤلاظغ َُتقغابحرو ئر  ونىال ئلى اإلاؿدشمغ ملف ئًضإ ٖملُت من بضءا مغخلت مل جُب٘ التي ؤلاصاٍع

تالجؼا ؤلاصاعة أر ٖلى صقُق مإقغ البننُت اإلاىافقت طلو  ئلى أيف مهُهل، اقخهاص لخىظُه مهُهلت غحر لذاػ ما ةٍغ

 ال أر ألامغ غحر .الهغحرة زانت اإلاإؾؿاث انسخاب ئلى جإصي ؾلبُت ٖىامل ملها حكهل التي والغقىة اإلادؿىبُت مٓاىغ

 جدنم ؾحر التي الخنُٓمُت النهىم عاعراؾذ بٗضم ًخٗلق آزغ ئقهاى ئلى ًخٗضاو بل اإلاؿخىي  ىظا ٖنض ًخىقف

 . اإلاإؾؿاث

ص لصعوباث:ض بعا  . ملفطفي  لجهاظ ألاضعف  اخمٍو

ل مكهلت ئر ل ألامغ حٗلق ؾىاء ػاةغالج في م م الم جمٍى ل أو اؾخغاللها صوعاث بخمٍى  الٗىامل أخض حكهل اؾدشماعىا جمٍى

ل في مخسههت بنىك غُاب أمام زانت اإلاإؾؿت خُاة في الكاةنت ت اإلاإؾؿاث ىظو وجنمُت جمٍى  التي والكغوٍ الخعجحًز

 لبحرة يماناث جقضًم الكباب ومُالبتها البنىك بٌٗ جفغيها

                                                           
ٌ   اوظني  مللخلى ألاآفاق، ألا كع ظ ئطج ٌ في ألاملخوػعت    افغيرة  ملإػؼاث ػلُمت، أحمس غسًط 1   ملإػؼاث في  ملالي .  ملحاػبي  اىظام ألاآفاق ألا كع حو

 06ص  او زي، حامعت ، 2013 ماي 5ًومي  لجع ئط، في ألا ملخوػعت  افغيرة
 08ص  اؼابم،  ملطحع هلؽ 2
لح بً 3  14 ص ، 2008 زٌؼمبر ، 30  اعسز إلاوؼاهُت،  اعلوم مجلت  لجع ئط، في ألا ملخوػعت  افغيرة  ملإػؼاث ألا كع اُلُا، صٍو
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ًاف تالبنىك واق٘ أر نجض اإلاشاى ؾبُل فٗلى ٖمىما، الجؼاةغي  والبنهي اإلاهغفي الجهاػ يٗف ؾبق ما ئلى ٍو   الجؼاةٍغ

ضم يٗفا ًٓهغ لباث إلالفاث اإلاهغفُت اإلاٗالجت ًسو فُما مغونت ٖو   الجؼاةغفي البنو أر نجض خُض القغوى، َو

أو  جىنـ في أقهغ 4 ئلى 3 من ٌؿخغغر  ألاظل أر نجض طلو مقابل في القغى ًمنذ أر قبل ؾنت بمٗضى ًقضع وقخا ٌؿخغغر 

 1 .إلاغغبا

 :مذخللت مـاوص .دامؼا

 :منها مخٗضصة أزغي  مكامل ىنا الؿابقت، اإلاكامل ئلى باإليافت

في  زانت منٗؼلت قبه اإلاناَق من النشحر وجىظض يُٗفت، الُغقاث قبنت لذاػ ما الخدخُت،خُض ةالبجي مكامل -

الجنىب؛ 

مؿخمغة؛  بهفت أؾٗاعىا عجفإأو ا جهاىأو الا إلاُاوأو ا النهغباء ئًهاى مكهلت -

ت ٖلى ؾلبا أزغ مما الٗمىمُت اإلاإؾؿاث من النشحر زصلهت ٖملُت جُبُق في الخأزغ - البىعنت؛  جقٍى

 عؾمي ًماعؽ غحر قُإ ئلى بالخدىى  الجؼاةغ في م م الم من النشحر قو وبضور  ؾخضف٘ أزغي  ومكامل اإلاكامل ىظو مل

٘ الغبذ جدقُق بهضف اللفاء في أٖماله  ىظو الالػمت إلنقاط اإلاجهىصاث الٗمىمُت الؿلُاث جبظى لم ئطا ٖناء بأقل الؿَغ

 .ألاوار فىاث قبل اإلاإؾؿاث

 :إلاهخاج حوزة -ػازػال

 حؿخجُب ٖالُت،ًجٗلها ظىصة طو ئنخاط بخقضًم لها ٌؿمذ اإلاإؾؿاث إلاشل ىظو اإلادضص و الضقُق الخسهُو ئر

 للخقلباث بظلو وحؿخجُب الخنُُف والخُىع  ٖملُت ٌؿهل ما ىى و اإلاؿتهلنحر اخخُاظاث و ألطوار مباقغ بكهل

 .اإلانخجاث جىفحر في اإلافاظئت

 : اىبرى   افىاعاث  لخسماث جوفير - ػابعال

لى ؾبُل مُٗنت، مؿخلؼماث بخىفحر النبحرة للهناٖاث حؿخجُب واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث ئر  :اإلاشاى ٖو

هي الٗمالر  ًدخاظها التي ألاظؼاء من إلنخاط ٖضص مهن٘ ألف 26 م٘ ًخٗاقض "مىجغػ  ظجراى " الؿُاعاث إلنخاط ألامٍغ

 2 ٖامل 100 .من أقل بها ٌٗمل مهن٘ ألف 16 بُنها ومن الخهنُُٗت الٗملُت في

 :الاػترز ز فترة كفط -ثامىال

 فاإلاإؾؿت الهغحرة لظا النقضًت جضفقاجه واق٘ من اؾدشماع جهالُف الؾترصاص اإلاُلىبت الفترة ٖن ٖباعة وهي

 :ندُجت ى  الكغماث من غحرىا من أقهغ ػمنُت فترة في اإلاؿدشمغ عأؾمالها اؾخحراص من جخمنن واإلاخىؾُت

 اإلاؿدشمغ عأؾماى حجم نغغ.  

 ق ؾهىلت   .الدؿٍى

 اصة   .البُ٘ صوعاث ٍػ

 ؤلانخاط صوعاث قهغ.  

 :الاكخفازي  ايـاط في  ملطأة زمج آاُاث أحس- جاػعال

                                                           
ص في أإلًجاضي   الطض زألاض  دااس، ظاابي   1 . 177:ص2011 كؼىعُىت،  مىخوضي حامعت الاكخفازًت،  اعلوم في ماحؼخير ضػاات م، ص  ام جمٍو
،ص ػابم مطحع  ملؼخس مت،  اخىمُت اخحلُم آاُت م ص  ام ، هللا عبس دبابت ز-  2   38 . شهٍط
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ت مهاعاث جخُلب التي و اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلاإؾؿاث ئقامت ئر  مهانا حٗخبر اؾدشماع بؿُِ و مخىايٗت ئصاٍع

٘ في اإلاكاعلت زالى من فاٖلت ئنخاظُت أصاة جهبذ أر من للمغأة ٌؿمذ ىاما  الٗملُت في اإلاؿاىمت و نغحرة مكاَع

 .ؤلانخاظُت

 : لجغط في الاهدـاض محسألازًت -عاؿط ل

 النبحرة ٖنـ اإلاإؾؿاث ٖلى وطلو , ظهىي  أو مدلي نُار ٖلى واإلاخىؾُت الهغحرة اإلاإؾؿاث جخىاظض ما غالبا

جي اإلاؿخىي  ٖلى فغوٕ جمخلو التي  مؿخىي  انسفاى الجغغافي ئلى الاندكاع مدضوصًت حٗىص و , الضولي أو الَى

 1 اؾدشماعاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 82 .ص. 2013 ماي 6 ألا 5 ًومي ،  اوظني  مللخلى ،  ملخوػعت ألا  افغيرة  ملإػؼاث في  ملحاػبي  اىظام آفاق ألا ألا كع 1
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ٌ   الفص دالصت  : ألا

اع ا،ولظاهًؼمث التي واللهاةو وألاقهاى واإلاخىؾُت ةًغالهغ اإلاإؾؿاث مفهىم يئى الخُغر  زالى من          ؤلَا

ٗىص اإلاإؾؿاث طوهى حٍٗغف ئُٖاء ةمداوى  الخنفتها التي الهٗىبت ًنذجب ، اهى الخنُٓمي  الخباًن ئلى طلو ؾبب َو

 لهظو الاقخهاصًت النكاَاث َبُٗت ازخالف و أزغي  ئلى صولت من الاقخهاصي النمى صعظت في والازخالف

 ٖلى حٗخمض القُإ بهظا اإلاهخمت الاقخهاصًت الٗاإلاُت واإلانٓماث البلضار ظٗل ما ىظا ,نفؿها الضولت في اإلاإؾؿاث

ُت النمُت اإلاٗاًحر من ظملت  ٖن اهًؼمث وزهاةو اىكأف ٖضة أزظث التي ىظو اإلاإؾؿاث حٍٗغف لخدضًض والنٖى

 .اإلاإؾؿاث طوه الاثمجأقهاى و جدضًض في اإلاٗخمضة الخهنُفاث صعاؾت أنىإ زالى من وطلو ةًغالنب اإلاإؾؿاث
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 ثنافسية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة
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 :جمهُذ 

ير ُلى اإلاإطظاث جدسؾ    صها وجدُُم وهمىها اطخٜسازها، مخولباث جٗى  اهجاش مً ًم١نها بما الخىاٗس ي مٟس

   مً ًخ٘اوث ذل٣، جدُٜٝ في هجاخها مظخىي  أن ئلى ٌؼير اإلاإطظاث واّٛ أن ئال أهداٗها، لخدُٜٝ اجهاطتراجُجُا

  مً ٗسؾ بها ًسجبى ما و الخازحُت، بِئتها في الخٔيراث مّ الخِامل فيو ٟ٘اءتها ٛدزتها  خظب أأسي  ئلى مإطظت 

 حهت مً كِٙ أوحه و ٛىة هٜان بها مً ًسجبى ما و الداألُت بِئتها أـائف و حهت، مً تهدًداث أو  ُٛىدو

صها في البٜاء أحل ومً. أأسي  س مً لبد اإلاإطظاث باقي ًُ الخميز أو مٟس ٝ وأاؿت أوؼوتها جوٍى له  ألن الدظٍى

 الـلت ذاث والِٜباث اإلاؼا٠ل بِم ًخلمً ا٤لمجهرا ا أن ئال ، اإلاإطظاث بين الخىاٗظُت ُلى جأزير ٟبير

ت الـٜ٘اث ُٜد في والثٜت باألمً ٜخط ي اإلاإطظت ئطتراجُجُت في ٌظاهم خُث أهه الاهترهذ، ُبر الخجاٍز  ٍو

بين. الِمُل مً الخٜسب ُُ٘ت اإلاىاٗظت خى٤  اإلا٘اهُم مخخلٙ ال٘ـل هرا لىا  ٍو  مً وهرا جىاٗظُت ميزة ألٝ ٟو

 :الخالُت اإلاباخث أال٤

 والخىافعُت املىافعت  :  وى  املبدث

 ٚ  وأهىاُها ومـادزها للمىاٗظت اإلا٘اهُم مخخلٙ ئلى اإلابدث هرا أال٤ مً طيخوس

ف املىافعت و أهواعها : املطلب  وى   حعٍش

دها  التي الاثلمجا ٠ل ػمل وباحظاُه اهدؼازه بداًت في وذل٣ والِداء الخـام في اإلاىاٗظت م٘هىم ًمثل ًٍس

 .وأهىاُها اإلاىاٗظت حٍِسٙ خى٤  الىٌس وحهاث ٗخِددث وؼاههم، ومجا٤ ُددهم ًُ الىٌس بـٖس اإلاىاٗظىن 

املىافعت  حعٍشف :أوال

الهدٖ  ه٘ع لخدُٜٝ حظعى ٛىي  بين أو ألاشخاؾ بين اإلاصاخمت حِني حهت مً ٗهي مِاوي، ُدة اإلاىاٗظت ج١دس ي

ت  أاؿُت ُلى جٜىم واإلاىاٗظت الصبائً ُلى ؿساُهم في والخجاز اإلاىخجين بين الِالٛت حِني أأسي  حهت ومً حىهٍس

                                                                                                            .الصبائً حلب ُلى الٜدزة هي الخخمُت وهدُجتها الخميز هي

ً بين أو البائِين بين الخىاٗع ":باإلاىاٗظت ًٜـد  و الخٜاء الِازكين ":ٟرل٣ حِني و 1."اإلاىخج ه٘ع ُلى اإلاؼتًر

ٚ  في الوالبين  مّ الخ٢ل٘ت ًدظاوي  ختى الظِس جخُ٘م ئلى خخما ًإدي الري الخىاٗع ُىه ًيخج مما مِين، طى

 2 ."اإلاخىطوت

ٗهي  مدة، أٗلل وفي ( مٜبىلت ) مولىبت حىدة و ج٢ل٘ت بأٛل ًخميز الري جىاٗس ي بمىخج الخازحُت أو الداألُت

س ذل٣ و الاٛخـادًت الهُا٠ل وجوىز  جدىالث في حظاهم   "3. والخىشَُِت ؤلاهخاحُت جٜىُاث بخوٍى

ين حِدد اإلاىاٗظت ": أًلا حِٖس ٟما خماد الِمُل ل١ظب جىاٗظهم و اإلاظٛى  و مخخل٘ت ٠األطِاز أطالُب ُلى بااُل

ُذ و اإلاىاؿ٘اث و الجىدة  "ٓيرها و الظلعي الىالء ٟظب و البُّ بِد الخدمت و الخىشَّ أطلىب و البُّ جٛى

خين  في(والولب الِسق ٛىجين) وبين واخد، مىخىج ُلى اٛخـسث اإلاىاٗظت بأن الظابٜت اإلا٘اهُم مً وظخيخج

ذ، أطاض ُلى الُىم ججاوشجه بين  واإلاىاٗظت البدًلت، اإلاىخجاث بين واإلاىاٗظت اإلاخ٢املت والٜدزاث وؤلام٢اهُاث الٛى

ذ، أطاض ُلى الُىم ججاوشجه خين في والولب الِسق ٛىجين   بين واإلاىاٗظت اإلاخ٢املت والٜدزاث وؤلام٢اهُاث الٛى

                                                           
 25 ص ، 2003 الجضائش، حامعت املاحعخير، ؼهادة هُل مزلشة ،"للمؤظعت الخىافعُت امليزة جىمُت في الخىافعُت الُقظت أهمُت"سجِبت، هداظُت 1
  ظابق، مشحع  2003 الجضائش، حامعت املاحعخير، ؼهادة هُل مزلشة ،"للمؤظعت الخىافعُت امليزة جىمُت في الخىافعُت الُقظت سجِبت، أهمُت هداظُت2
ذ، دوخ3   22 ص ، 2005 باملذًت، الجامعي املشلض لِعاوغ، مزلشة املؤظعت، حعُير في الخىافعُت دوس  فٍش
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ت ه٘ع ئلى جٜدم  والتياإلادؼابهت اإلاىخجاث بين واإلاىاٗظت البدًلت، اإلاىخجاث  أي مخٜازبت وبأطِاز الصبائً مجمُى

ٚ  ه٘ع  .اإلاظتهدٖ الظى

  1املىافعت أهواع :ثاهُا 

 :الهاملت املىافعت- 1

ير ألاطاس ي الؼسن  الِدد ًجب هرا و ؤلاهخاحُت، الىخداث مً ٟبير ُدد وحىد هى اإلاىاٗظت، مً الىَى هرا لخٗى

 باليظبت لإلهخاج كئُلت ٟمُت ، بم٘سدها ئهخاحُت وخدة أي حِسكه الري ؤلاهخاج مِها ًـير دزحت ال١بر مً ًبلٕ أن

٘ذ ئذا ٗبرل٣ بأٟملها، للـىاُت اإلا٢ىهت الىخداث لجمُّ ال١لي  ئذا ٛسزث أو ؤلاهخاج ًُ اإلاإطظاث ئخدي جٛى

ؤلاهخاحُت  ٗالىخدة زمت مً و .للـىاُت ال١لي الِسق خالت ُلى ًإزس لً الخـٖس ٗهرا ، ئهخاحها ملاُ٘ت

اتها لخاؿت، ، في الظائدة ألاطِاز في الخأزير حظخوُّ ال بخـٗس ٚ  طِس ًخددد و الظٚى  ج٘اُل هٍسٝ ًُ الظى

 و حُٔيره، حظخوُّ ال و به مظلم أمس أهه ُلى ؤلاهخاحُت الىخداث جٜبله الظِس وهرا الولب، و الِسق بين ٛىي 

ٝ مهمت يز ًخم و للٔاًت، مددودة زحا٤ الدظٍى ت، للِالمت الىالء ُلى التٟر  هرا ل١ً و ، اإلاىخجت اإلاإطظت أو الخجاٍز

 .ًىحد بهره الـىزة  ال مً ألاطىاٚ الىَى

ت املىافعت 2-  :الاخخهاٍس

ت ؿ٘اث ُلى حؼمل ٗهي حظمُتها جد٤ ٟما ذ، ه٘ع في جىاٗظُت و اخخ٢اٍز  ٛد ٢ًىن  اإلاىاٗظت مً الىَى هرا و الٛى

 ل١ً ئهخاج و مُِىت، طلِت مىخجي مً ٟبير ُدد بىحىد الىَى هرا ًخميز و ال٢املت، اإلاىاٗظت خالت مً واُِٛت أٟثر

 ٗيها التي حؼترن ال٢املت اإلاىاٗظت ًُ اأخالٗا هىاٞ ٗماشا٤ الِدد هرا ٟبر مهما و آلاأس، ئهخاج ًُ ًخميز منهم ٠ل

 مىخجىن مخخل٘ىن، ًيخجها التي الظلّ بين الاأخالٖ أوحه و الـىاُت، جيخجها التي الىخداث في الخام الخمازل

، الؼ٢ل، خُث مً الظلّ اأخالٖ في ُادة جىدـس ُت الخٔلُٙ، الخِبئت، الىَى  الظلّ ذل٣ حِخبر مّ و ،...الىُى

ُ٘ت، ه٘ع أي أنها جإدي ، لبِلها حُدة بدائل ٝ ئدازة حظخوُّ و الًى  في ئُداد مهامها جمازض أن الدظٍى

ُٜت طُاطاث يز أاؿت بها و حظٍى اث ُلى التٟر   .اإلاىاٗظت الظلّ ًُ جمُيزها و الخاؿت البُُِت اإلأٍس

 :القلت مىافعت 3-

  و٠ل منهم ئم٢اهُاجه حجم ب١بر ًخمخّ منهم ٠ل اإلاىخجين مً ٛلُل ُدد ، اإلاىاٗظت مً الىَى هرا كىء في ٌِمل

ُٜت طُاطاث لبىاء الٜدزة منهم ٠ل لدي و آلاأسون، ًِ٘له ما حُدا ٌِٖس اإلاظتهل٣  ًخمخّ ال و ، جىاٗظُت حظٍى

ت يز في هإالء مٌِم ٌظعى و اإلاىاٗظين، أهىاَ ل٢ل الظُاطاث هره ب٢اٗت ٠املت بمِٗس  الىطائل ُلى التٟر

س ٠ىطُلت الخ١ىىلىحُت و ال٘ىُت، الىطائل و التروٍجُت،  اإلاإطظت، إلاىخجاث الِمالء والء حرب و اإلاىخجاث لخوٍى

ادة ٚ  جٜظُم ُلى بُنهم ُٗما ؤلاه٘اٚ ئلى اإلاىخجىن  هإالء ٌظعى ما ُو ت ئلى الظى أو  الى٘ىذ مىاهٝ مً مجمُى

 ناإلاىخجي اجداداث

                                                           
ت، مـس  ٝ الِ٘ا٤، م١خبت ألاهسام، ؤلاط١ىدٍز 73 ، ؾ 1998هلِذ أطِد ُبد الخمُد، الدظٍى 1  
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 .وأهواعها الخىافعُت الثاوي  املطلب

ما٤، ئدازة مدازض ئهخاج الخىاٗظُت م٘هىم ٌِخبر  الخ٘اطير مً ٟبير ُدد اإلا٘هىم هرا ًُ هخج ولٜد ألُا

س الاهخمام وجصاًد الُٜاض ومإزساث  مً الظبُِىاث في لها الاهدباه "بىزجس " حلب أن مىر الخىاٗظُت م٘هىم بخوٍى

 .الٜسن اإلااض ي

        :للخىافعُت مخىوعت فحعاس ي :أوال

 ألاطىاٚ مظخىي  ُلى اإلا٘سوكت اإلاىاٗظت و جخماش ى وأدماث الظلّ ئهخاج ئم٢اهُت  ابأنهاحٍِسٙ الخىاٗظُت  ًم١ً

ذ ه٘ع في وجسجّ٘ الدولُت و  الاٛخـادي الخِاون  مىٌمت وخظب اإلاىاهىين، مِِؼت مظخىي  زابذ بؼ٢ل و الٛى

ٜها ًم١ً التي  الدزحتأنها ُلى الىهني الاٛخـادي مظخىي  ُلى الخىاٗظُت  حِٖسفئنها (OCDE) الخىمُت  في  و ٗو

ادلت خسة ػسون ذ في و الدولُت ألاطىاٚ أذواٚ جىاحه التي والخدماث الظلّ ئهخاج ُو  ُلى ًداٍٗ الري الٛى

ل اإلادي ُلى لؼِبها الخُُٜٜت جىطّ الدأى٤   ٍُسلت ١ٗسة هي الخىاٗظُت  ئن Lendouًسي  خين في و ، الوٍى

اث ال٢لُت جلم ؤلاهخاحُت  ".الاٛخـادي الىمى و اإلاِِؼت ومظخٍى

 الخىافعُت عوامل إلى املعدىذ الخعٍشف 1-

ص جىاجسها  و٠ان والخ٢ل٘ت، الجىدة الظِس، :وهي ُىامل زالزت ُلى (ألاٛل ُلى  70 % )اإلاإطظاث مدزاء مٌِم ًٟس

٘ها ًم١ً الخىاٗظُت ٗان ذل٣ ُلى  وبىاء% 33.75، % 58.75،  %67.5:الخىالي ُلى  ذو جٜدًم مىَخج ُلى أنها حٍِس

 .الصبائً ٛبل مً مٜبى٤  وطِس ُالُت حىدة

 العوو  على املشجنض الخعٍشف 2-

ٚ  في اإلاإطظت أداء أال٤ مً جٜاض الخىاٗظُت أن الخٍِسٙ هرا م٘اد  ئلى اطدىادا وذل٣ بىٌيرتها ا، مٜازهت الظى

م خـت ٚ  جٍٜى  .اليظبُت الظى

 لعلوك الخىافعُت 3-

، في الىمى دون  جدى٤  ٛد ًسي أنها مً ٗمنهم مخخل٘ت، شواًا مً للخىاٗظُت ًىٌس ٛىي  ًسي مد٘ص مً ومنهم الظٚى

د بر٤ هدى ًدّٗ اث، ٠ل ُلى لألداء مخىاؿل جدظين ٛـد الجهد مً اإلاٍص لُه اإلاظخٍى  جخلّ الخىاٗظُت ٗان ُو

م  ألابِاد مخِدد ٟم٘هىم الخىاٗظُت ؿىزة جٜدًم طبٝ ما كىء ُلى ًم١ً اإلامازطين ٛبل مً ذاحي هىا لخٍٜى

ّ ٛـد جدُٜٜه في اإلاإطظت ،ججتهد ٚ  في مظخمس جىاٗس ي اخخال٤ إلاٛى  ذهىُت خالت – الخىاٗظُت أي– ٗهي ، الظى

ِها وجوىز  جداٍٗ ججِل اإلاإطظت التي ال١ُُ٘اث في الخ١٘ير ئلى جدّٗ ٚ  في مٛى مم١ىت  ٗترة أهى٤  الظى

 الخىافعُت أهواع :ثاهُا

 1 هما ؿى٘ين ئلى الخىاٗظُت جـىٙ :

اإلاإطظت  وجىاٗظُت اإلاىخج جىاٗظُت وجخلمً :املوضوع بدعب الخىافعُت 1-

ثير ٠اُٗا، لِع ل١ىه اإلاإطظت لخىاٗظُت الشما ػسها اإلاىخج جىاٗظُت حِخبر: املىخج جىافعُت 1-1 ُلى  ٌِخمد ما ٟو

م وخُد ٟمُِاز الخ٢ل٘ت طِس ِد مِين، مىَخج جىاٗظُت لخٍٜى ٛد  أأسي  مِاًير هىاٞ أن باُخباز مللال أمسا ذل٣ َو

                                                           
 

سها ، 1 زطالت مٜدمت لىُل ػهادة اإلااحظخير ، َٗس ئدازة أُما٤ . ُماز بىػىاٖ اإلايزة الخىاٗظُت في اإلاإطظت الاٛخـادًت ، مـادزها ، جىمُتها ، جوٍى

  11 ؾ 2002،الجصائس الدِٗت  - 12.
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لُه البُّ، بِد ما وأدماث ٠الجىدة داللت أٟثر ج٢ىن   الدُٛٝ ُلى الخِٖس مً جم١ً مِبرة مِاًير اأخُاز ًجب ُو

ٚ  في اإلاىَخج وكُِت ذ في الظى  .مِين ٛو

نها ًخم: املؤظعت جىافعُت 2-1  الىاخُتبها مً خظا ًخم ال ،خُث باإلاىَخج اإلاخِلٜت جل٣ مً أػمل مظخىي  ُلى جٍٜى

م ًخم خين في ، الىخائج مً اإلاظخىي  ه٘ع في اإلاالُت  أما ، هرا ألاأير ًيخجه الري الهامؽ ئلى باالطدىاد اإلاالي الخٍٜى

مها ُٗخم اإلاإطظت جىاٗظُت خباز بِين آأرًً جٍٜى باء ؤلاحمالُت ، حهت مً اإلاىخجاث ٠ل هىامؽ الُا  التي وألُا

س البدث ،هٜ٘اث الِامت ،الىٜ٘اث البيُت ج٢الُٙ بُنها مً هجد  أأسي، مً حهت ئلخ...اإلاالُت ،واإلاـاٍزٙ والخوٍى

 ًـِب أظائس ٟبيرة ئلى ًإدي ذل٣ ٗان أهى٤  مدة ذل٣ واطخمس الهىامؽ والىٜ٘اث اإلاـاٍزٙ هره ٗاٛذ ٗاذا

 ُٛمت ٠اهذ خٜٜذ ئذا ئال ذل٣ بخم وال لصبائنها ُٛمت بخٜدًم موالبت ٗاإلاإطظت زم ومً ، جدملها اإلاإطظت ُلى

اتها  ٠ل ُلى ئكاُٗت  . مظخٍى

ت الخىاٗظُت في جمثل :الضمً وفق الخىافعُت 2-  .الخىاٗظُت والٜدزة اإلالخًى

 أهه ،ٓير مداطبُت دوزة أال٤ اإلادٜٜت ؤلاًجابُت الىخائج ُلى الخىاٗظُت هره حِخمد :امللحوظت الخىافعُت 1-2

ٚ  في ُابسة ٗسؿت ًُ جىجم ٛد ل٢ىنها الىخائج هره بؼأن هخ٘اُل ًجب أال  اإلاإطظت حِلذ ًسوٖ ًُ ،أو الظى

ت في وكُِت ل اإلادي في ٟرل٣ ج٢ىن  ال ٛد الٜـير اإلادي في ؤلاًجابُت ؛ٗالىخائج اخخ٢اٍز   .الوٍى

ت ئلى حظدىد الخىاٗظُت الٜدزة : الخىافعُت القذسة 2-2 ُالٛاث  جسبوها ألاأيرة هره أن خُث اإلاِاًير مً مجمُى

ا ٌِخبر مُِاز ؛٢ٗل بُنها ُٗما مخداألت ت الخىاٗظُت الٜدزة مً حاهبا ًىضح ألهه كسوٍز الٜدزة  ٗان ، اإلالخًى

لت وبىٌسة ، اإلاظخٜبلُت بال٘سؾ جخخف الخىاٗظُت ت اإلاهم مً اطخٔال٤ ئهه دوزاث أال٤ مً هٍى  أهىاَ بين الخ٘ٛس

ت اإلاإطظت جلمً ال أهداٖ جدُٜٝ في واإلاىازد الجهىد جلُّ ال ختى الخىاٗظُت  .جوىزها وال اطخمساٍز
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 الخىافعیت امليزة خوى  أظاظیت مفاهیم :الثاوي املبدث

د ُِ ّ الخوىز  مّ ًهىزها جالشم ًاهسة اإلاىاٗظت ح خه الري الظَس أٗسشجه زىزة  ما حاهب ئلى الاٛخـادًاث ُٗس

حمُّ  ذل٣ في مظخخدمت والابخ٢از ؤلابداَ ُلى ٟبيرة ٛدزة اإلاإطظاث أٟظب هرا ٠ل واإلاِلىماث الاجـاالث

دزة أُلى جىاٗظُت بلمان ال١ُ٘لت الىطائل ًخولب  ذل٣ جدٜي وأن للمىاٗظين والخـدي اإلاىاحهت ُلى أٟبر ٛو

جإهلها  التي الخىاٗظُت للمصاًا امخالٟها كسوزة ومىه اإلاهمت باإلاىاّٛ لالخخ٘اي ألدائها اإلاظخمٍسً والخميز الخدظين

ٚ  اإلابدث هرا أال٤ مً لرل٣ طىداو٤    الخىاٗظُت باإلايزة اإلاخِلٜت اإلا٘اهُم إلاخخلٙ الخوس

 الخىافعُت امليزة حعاٍسف : وى  املطلب

ما٤، واٛخـادًاث ؤلاطتراجُجُت ؤلادازة مجالي مً ٠ل في هامت م٢اهت الخىاٗظُت اإلايزة م٘هىم ٌؼٔل د ألُا بسش  ٛو

ٛدم  خُث اإلااض ي الٜسن  مً الثماهِىاث مولّ مّ واضح ٠لغب اإلا٘هىم هرا Porter الاطتراجُجُاث م٘هىم

ما٤ مىٌماث لىجاح واإلاددد ألاهم الِامل أن ئلى وأػاز " ، الخىاٗظُت ص هى ألُا الـىاُت  في لها يضالخىاٖ اإلاٟس

دز ، "هاٖي حِمل التي ادة بظبب اإلا٘اهُم هره أهمُت بسشث ٛو  .اإلاىاٗظت ػدة ٍش

 :الخىافعُت امليزة حعٍشف

٘اث جباًيذ لٜد ت اطخِساق طىداو٤  والباخثين، ال١خاب بين الخىاٗظُت للميزة الخٍِس الخِاٍزٙ  مً مجمُى

ت     .اإلاـولح  لهرا ُام حٍِسٙ ئلى لىخلف الباخثين مً إلاجمُى

ها ٚ -  مىخج بثىائُت مِٖس مجا٤ كمً اإلاميزة ال٘سؾ أـائف أنها ُلى Igor Ansoff 1965 ٌِٗس  للىمى ًخجه طى

ٝ ٛابل إلاىخج أاؿت بـ٘اث الخٍِسٙ ئلى تهدٖ ٗهي. ت جىاٗظُت وكُِت للمإطظت ًمىذ والري للدظٍى  1.ٍٛى

ص ُليها أطاطُت ١ٗسة ُلى ٌؼخمل Ansoff هٖس مً اإلاٜدم الخٍِسٙ هرا ئن جىاولذ  التي الدزاطاث أٓلب ٟز

ّ وئخدار ألٝ في جخمثل خُث الخىاٗظُت اإلايزة مىكَى ٚ  في حُد جىاٗس ي مٛى والتي جٜىد  باإلاىاٗظين مٜازهت الظى

ٚ  اٛخـادي أداء ئلى  .مخ٘ى

أُلى  زبدها مِد٤ ٢ًىن  ُىدما جىاٗظُت ميزة ُلى حظخدىذ اإلاإطظت أن" هٜى٤  حىهص وحاٍزث هُل ػاز٤  خظب

 .الـىاُت في الظائد اإلاخىطى مً

ص أزباح  جدُٜٝ ُلى اإلاإطظت ٛدزة بمدي جسجبى الخىاٗظُت اإلايزة أن بمِنى السبدُت مُِاز ُلى الخٍِسٙ هرا ًٟس

لت شمىُت ول٘ترة مُِىت ؿىاُت في ألازباح مخىطى مً أُلى ُادة ج٢ىن   .وظبُا هٍى

ها بخٌُِم  لها ٌظمذ جىاٗس ي مىخج ُسق مً اإلاإطظت جم١ىذ ئذا ما خالت في اإلادٜٜت اإلاىِ٘ت" أنها ُلى أأس ٌِٗس

 .زبدُتها

له  مىخج ُسق أال٤ مً أزباح جدُٜٝ ُلى اإلاإطظت بٜدزة جسجبى الخىاٗظُت اإلايزة ٗان الخٍِسٙ هرا ُلى بىاء

 .ألاطىاٚ في اإلاىاٗظت الٜدزة ُلى

ها ٚ  ُىـس أو ميزة" أنها ُلى ألُل مسس ي هبُل ٌِٗس إلطتراجُجُت  ئجباُها خالت في جدُٜٜها ًخم للمإطظت ج٘ى

 .مُِىت جىاٗع

                                                           
ت ، مرٟسة مٜدمت لىُل ػهادة   -   1 بىاًد وطُلت ، مٜازبت اإلاىازد الداألُت و ال١٘اءاث ٟمخل للميزة الخىاٗظُت في اإلاإطظت الاٛخـادًت الجصائٍس

 4ماحظخير في ُلىم الدظُير ،ئدازة ئطتراجُجُت ، حامِت ض ًٙ ؾ 
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 ًم١ً ئذ الخىاٗع ئطتراجُجُت وهى أال الخىاٗظُت اإلايزة مـادز مً مـدز ُلى ًسج١ص الخٍِسٙ هرا ئن     

 وبالخالي الخ٢الُٙ أ٘م أال٤ مً ئما مُِىت جىاٗع إلطتراجُجُت ئجباُها خالت في جىاٗظُت ميزة للمإطظت جدٜي

ت الجىدة ميزة وجدٜي اإلاىخَج  جمُيز أال٤ مً أو ألاٛل الخ٢ل٘ت جدُٜٝ ميزة  .اإلاخ٘ٛى

س ُِ ٚ  واخدة إلاإطظت ًمىذ ش يء ٠ل" أنها ُلى أًلا ٖ ح الخدماث  أو حِسكها التي اإلاىخجاث في مىاٗظيها ُلى الخ٘ى

  1.جٜدمها التي

ص لري الظابٝ الخٍِسٙ ١ُع ُلى ٜا الخىاٗظُت للميزة ٟمـدز للخىاٗع الِامت ؤلاطتراجُجُاث ُلى ٟز لهرا  ٗو

ٚ  للمإطظت ًمىذ أن ًم١ً ما ٠ل حؼمل  ٗهي مخِددة الخىاٗظُت اإلايزة مـادز أن هجد الخٍِسٙ ُلى  الخ٘ى

ت مثل الِىامل مخخلٙ حؼمل أنها بمِنى مىاٗظيها س التي واإلاىازد اإلاهازاث مجمُى  التي ًم١ً و اإلاإطظت ُليها جخٗى

ٚ  أاللها مً الٔير جىاٗع أن للمإطظت دون  اإلاإطظت بها جدظم ٛىة هٜوت جمثل ٗهي وبهرا ٟ٘اءة أٟثر بوس

 .مىاٗظيها

لصبائنها  جخلٜها أن اإلاإطظت اطخواُذ التي الُٜمت مً أطاطا الخىاٗظُت اإلايزة جيؼأ Porter 1985 ٤ باليظبت

ت بمىاّٗ للمىاٗظين باليظبت أٛل أطِاز ػ٢ل جأأر أن ًم١ً خُث اإلاىخج  في مخ٘سدة مىاّٗ بخٜدًم أو مدظاٍو

ادة حِىق ت الٍص اإلا٘سوكت  الظٍِس

ص اُخمادا  ُليها الخ١م ًم١ً الخىاٗظُت اإلايزة أن بمِنى الُٜمت ألٝ مُِاز ُلى Porter به حاء الري الخٍِسٙ ًٟس

مىخجاث  الٛخىاء مظخِدا ًجِله مما الُٜمت هره ًدٞز أن ًجب الري للِمُل ملاٗت ُٛمت مً جدٜٜه ما ُلى

ادة حِىق اإلادٜٜت اإلاىاّٗ مادامذ أٟثر الدّٗ ألامس جولب لى ختى اإلاإطظت كسوزة  ُلى الخأُٟد مّ الظِس في الٍص

و٠لما  الخدمت أو اإلاىخج لرل٣ اإلاظتهل٣ ًىليها التي الُٜمت مً أٛل ٢ًىن  أن ًجب اإلاإطظت ج٘سكه الري الظِس أن

 .ٟثيرة أمامها اإلاخاخت الدظِير أُازاث ٠اهذ ٠لما شبائنها ُُىن  في اإلاإطظت جخلٜها التي الُٜمت حِاًمذ

في  لِع أٟبر اٛخـادًت ُٛمت أل ُلى ٛادزة ٠اهذ ئذا جىاٗظُت ميزة جمخل٣ اإلاإطظت أن" Barney 2006 أما

ٚ  في جدُٜٜها اإلاىاٗظين أٛسب مٜدوز   ".اإلاىخج طى

ص الخٍِسٙ هرا أن Barney ًسي  د الخىاٗظُت، اإلايزة حىهس ُلى ًٟس اطخِمله  الري الخِبير ه٘ع اطخِمل ٛو

Porter 1985 الُٜمت  بم٘هىم ًسجبى الدُٛٝ ٗمِىاه أطاطُت، هٜوت هاخُت مً ًخخلٙ أهه ًسي  أهه ئال

بين  اأخالٖ هىاٞ ٢ًىن  بدُث وأدماث طلّ بخٜدًم اإلاإطظت ُىدما جٜىم ألاأيرة هره وجيؼأ" الاٛخـادًت

ت اإلاىاّٗ   .للمإطظت والخ٢ل٘ت الاٛخـادًت للِمالء اإلادٜٜت اإلادٟز

 :الخٍِسٙ هرا خىلها ًخمدىز  بازشة هٜان ُدة هىاٞ

بر الُٜمت م٘هىم أن هى-  ُِ حهت  مً لدِٗه اطخِداد ُلى اإلاظتهل٣ ٢ًىن  ما أو اإلادٜٜت اإلاىاّٗ بين الاأخالٖ ًُ ٌ

  .أأسي  حهت مً الاٛخـادًت والخ٢ل٘ت

يز ت اإلاىاّٗ ُلى التٟر   .اإلاإطظت إلاىخجاث اإلاظتهل٣ ًىليها التي الُٜمت أي اإلادٟز

ل بىاطوت الُٜمت جخل اإلاإطظت أن بمِنى أٟبر ِٗالُت ٌظخلصم أٟبر ُٛمت جدُٜٝ ئن-  التي ؤلاهخاج ُىامل جدٍى

مً  للمظتهل٣ أٟبر ُٛمت جخل أن مثال للمإطظت ًم١ً وبالخالي للمظتهل٣، ُٛمت ًمثل مىخج ئلى الخ٢ل٘ت جمثلها

 .الخ٢ل٘ت جخُ٘م أال٤

                                                           
ت ، مسحّ طابٝ ، ؾ  5بىاًد وطُلت ، مٜازبت اإلاىازد الداألُت و ال١٘اءاث ٟمخل للميزة الخىاٗظُت في اإلاإطظت الاٛخـادًت الجصائٍس   - 1  
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ًىليها  التي الُٜمت بين مىاٗظ٣ُ ًُ أٟبر ٗجىة جدُٜٝ " حِني الخىاٗظُت اإلايزة أن Willie Pietersen ًسي 

   ".اإلاىخج ذل٣ إلهخاج جخدملها التي والخ٢ل٘ت للمىخج اإلاظتهل٢ىن 

ٚ  جٜاض اإلاإطظت جخلٜها التي الُٜمت أو ال٘جىة ئن ت الُٜمت بين بال٘س حظخدىذ  وبالخالي ؤلاهخاج وج٢الُٙ اإلادٟز

اإلاىاٗظىن  ًِ٘له مما بأٟثر إلاظتهل١يها أٟبر ُٛمت جخلٝ ُىدما أُلى زبدُت وجدٜٝ الخىاٗظُت إلايزة ُلى اإلاإطظت

 1.ج٢الُ٘ها ه٢ُل مساُاة مّ

 ذاث أدمت أو طلِت جٜدًم ُلى اإلاإطظت ٛدزة في ج١مً الخىاٗظُت اإلايزة أن هجد اإلاٜدمت، الخِاٍزٙ أال٤ مً-

ما  هرا و اإلايزة بهره الخ٘اي في الاطخمساز ُلى اإلاإطظت ٛدزة مّ ألاطىاٚ، في هٌيره ًُ مخميز مىخج أو أٛل ج٢ل٘ت

 اإلاإطظاث مً ٓيرها ًُ اإلاإطظت جميز أؿبدذ الِام، م٘هىمها في الخىاٗظُت اإلايزة أن بدوزه ًىضح

ادة مّ اإلاىاٗظت،أاؿت  ه٘ظها جمُيز اإلاإطظاث ُلى ًدخم مما الِالمي، الخجازي  الـساَ و اإلاىاٗظت ٛدزة ٍش

ٚ  في حدًدة الٟدظاب أزكُت  2. الِالمي الظى

  و أهواعها الخىافعُت امليزة خصائص : الثاوي املطلب

  الخىافعُت امليزة خصائص : أوال

 : ًلي ما الخىاٗظُت ة اإلايز أـائف أهم مً

ل  اإلادي ُلى الظبٝ اإلاإطظت جدٜٝ أن بمِنى مظخدامت و مظخمسة ج٢ىن  أن- 1 الٜـير  اإلادي ُلى لِع و الوٍى

 .ٜٗى

ججِل  الـ٘ت وهره مخخل٘ت شمىُت ٗتراث في مٜازهتها أو باإلاىاٗظين مٜازهت باليظبُت جدظم الخىاٗظُت اإلايزاث ئن-2

 . الخدُٜٝ ؿِب مولٝ ئهاز في اإلايزاث ٗهم

ٝ مخجددة ج٢ىن  أن-3  .أأسي  حهت مً الداألُت اإلاإطظت مىازد و ٛدزاث و حهت مً الخازحُت البِئت مِوُاث ٗو

ٝ ٌظس و بظهىلت بأأسي  جىاٗظُت ميزاث ئخال٤ ًم١ً بمِنى مسهت ج٢ىن  أن-4 في  الخاؿلت الخٔيراث اُخبازاث ٗو

 .أأسي  حهت مً اإلاإطظت حدازاث و ٛدزاث و مىازد جوىز  أو الخازحُت البِئت

د التي الىخائج و ألاهداٖ مّ الخىاٗظُت اإلايزاث هره اطخخدام ًدىاطب أن-5 اإلادًين  جدُٜٜها في اإلاإطظت جٍس

  .البُِد و الٜـير

 مدذداتها و الخىافعُت امليزة أهواع :ثاهُا

ين هىاٞ : الخىافعُت امليزة أهواع-  1 ،و  Cost leadership ألاٛل الخ٢ل٘ت هما الخىاٗظُت اإلايزة مً زئِظين هُى

 Différentiation3 اإلاىخج جمُيز أو جماًص

                                                           
ت الاقخصادًت املؤظعت في الخىافعُت للميزة لمخل النفاءاث و الذاخلُت املواسد مقاسبت ، وظُلت بواًذ -  1  ؼهادة لىُل مقذمت مزلشة ، الجضائٍش

     7ص ًف ط حامعت ، إظتراجُجُت إداسة،  الدعُير علوم في ماحعخير

2
 37 ،ص 1998 ، مصش ، الجامعُت الذاس ،  عماى مجاى في الخىافعُت امليزة ، خلُل مشس ي هبُل -  

ت و الاقخصادًت العلوم ملُت ، ساملاحعتي ؼهادة لىُل جخشج مزلشة ، جىافعُت ميزة املؤظعت الدعاب في إلابذاع دوس   خضش، خشاص -  3  و الخجاٍس

 . 144 ص ، جلمعان بالقاًذ أبي بنش حامعت ، الدعُير علوم
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اإلاإطظاث  مّ باإلاٜازهت ج٢ل٘ت أٛل مىخج حظىي  و ، جـيُّ جـمُم، ُلى اإلاإطظت ٛدزة مِىاها:  قل الخهلفت )أ

الخسحت في  ألاوؼوت ٗهم مً البد ٗاهه اإلايزة هره لخدُٜٝ و أٟبر، ُىائد جدُٜٝ ئلى النهاًت في ًإدي بما و اإلاىاٗظت

 .الخ٢ل٘ت إلايزة هاما مـدزا حِد التي و للمإطظت ، value chaine الُٜمت طلظلت أو خلٜت

دا و مخميزا مىخجا جٜدًم ُلى اإلاإطظت ٛدزة مِىاه : املىخج جمُيز ) ب هٌس  وحهت مً مسجِ٘ت ُٛمت له و ٍٗس

  .) البُّ بِد ما أدماث للمىخج أاؿت أـائف أُلى حىدة( اإلاظتهل٣

ُٙ الُٜمت خلٜت أوؼوت أال٤ مً اإلاىخج لخمُيز اإلادخملت اإلاـادز ٗهم اللسوزي  مً ًـبذ لرا و  ٛدزاث وجًى

 .الخميز حىاهب لخدٜي اإلاإطظت ٟ٘اءاث

ً أال٤ مً للمإطظت الخىاٗظُت اإلايزة جخددد : الخىافعُت امليزة مدذداث-  2  :هما و هامين بِدًً أو مخٔيًر

 .الخىاٗع هواٚ و الخىاٗظُت اإلايزة- حجم

ت طمت الخىاٗظُت للميزة ًخدٜٝ:الخىافعُت امليزة حجم )أ ميزة  ُلى اإلاداٌٗت للمإطظت أم١ً ئذا الاطخمساٍز

ذل٣  لب ث ٠لما أٟبر اإلايزة ٠اهذ ٠لما ُام ٠ل ب و اإلاىاٗظت، اإلاإطظاث مىاحهت في اإلاىخج جمُيز أو ألاٛل الخ٢ل٘ت

خُاة  لدوزة باليظبت الخا٤ هى مثلما و أزسها، مً للخد أو ُليها للخٔلب اإلاىاٗظت اإلاإطظاث مً أٟبر حهىدا

ّ الىمى أو الخٜدًم بمسخلت ألاأسي  هي جبدأ خُاة دوزة الخىاٗظُت للميزة ٗان الجدًدة اإلاىخجاث ٌِٜبها  زم الظَس

ومدا٠اة  بخٜلُد اإلاىاٗظت اإلاإطظاث ُٛام خالت في الس٠ىد مسخلت زم اإلاىاٗظت، اإلاإطظاث ٛبل مً الخبني مسخلت

ٚ  ومداولت الخىاٗظُت اإلايزة  .ُلمها الخ٘ى

ميزة  جدُُم أو/و الخ٢ل٘ت لخخُ٘م حدًد ج١ىىلىجي جٜدم ئلى الخاحت آأس بمِنى أو اللسوزة مسخلت جٌهس ئذا و

 ُٛمت ٚٚحدًدة جذ جىاٗظُت ميزة ئبداَ أو الخالُت اإلايزة جدظين و ججدًد في اإلاإطظت جبدأ هىا ومً اإلاىخج، جمُيز

 1الؼ٢ل في مىضح هى ٟما الِمُل أو للمظتهل٣ أٟبر

م الؼ٢ل  1الخىاٗظُت اإلايزة خُاة دوزة (II -1) ٛز

 الخىاٗظُت اإلايزة          حجم                                                                                                                                                                                  

 

 (1)جىاٗظُت ميزة                                                                                                                                                

 

 (( 2 جىاٗظُت ميزة                    

 

        

      الخٜلُد                      الخبني                                  الخٜدًم               اإلاسخلت                        اللسوزة                                                       

ما٤ مجا٤ في الخىاٗظُت اإلايزة ألُل مسس ي هبُل.د :اإلاـدز  86  ؾ ألُا

                                                           
 151 ص ، العابق املشحع هفغ ، جىافعُت ميزة املؤظعت الدعاب في إلابذاع دوس   خضش، خشاص -  1
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 1:وهي الخىاٗظیت، اإلايزة بها جمس التي اإلاساخل مخخلٙ اإلاىدنى هرا أال٤ مً یخضح

  مً ال١ثير جدخاج ل٢ىنها الخىاٗظیت؛ للميزة اإلايؼئت للمإطظت باليظبت اإلاساخل أهى٤  حِد :الخقذیم مشخلت 1

ٗأٟثر،خیث  أٟثر اهدؼاًزا الّصمً مسوز مّ الخىاٗظیت اإلايزة حِٖس و .واإلاالي اإلاادي البؼسي، والاطخِداد الخ١٘ير

بل مً به جدم الري الٜبى٤  ئلى ذل٣  ِصي  الصبائً  مً متزاید ُدد ِٛ

صون بدؤوا اإلاىاٗظين أن باُخباز الاهدؼاز، خیث مً وظبیا اطخٜسازا هىا اإلايزة حِٖس :الخبني مشخلت 2  ُلمها، یٟس

ساث وج٢ىن   .یم١ً ما أٛص ى هىا الٗى

 ميزة ومدا٠اة بخٜلید ٛامىا اإلاىاٗظين ل٢ىن  الس٠ىد، ئلى ٗؼِئا ػیئا وجخجه اإلايزة حجم یتراحّ :الخقلیذ مشخلت 3

ساث في اهخ٘اق زمت ومً ُليهم، أطبٜیتها جساحّ بالخالي و اإلاإطظت،  .الٗى

 ُلى حدیدة ميزة ئوؼاء أو طسیّ، بؼ٢ل وجوىیسها الخالیت اإلايزة جدظين كسوزة هىا جأحي :الضشوسة مشخلت 4

 ميزة ُلى الخـى٤  أو الخدظين مً اإلاإطظت جخم١ً لم الخالیت،وٕاذا اإلايزة أطع ًُ جماما جخخلٙ أطع

ىدها جماما أطبٜیتها جٜ٘د حدیدة،ٗانها . حدًد  مً الخىاٗع ئلى الِىدة الـِىبت مً ی٢ىن  ُو

ُلى  والخِٖس اإلايزة، خیاة دوزة بخدبّ موالبت ٗهي وبالخالي ألابد، ئلى جىاٗظیت ميزة ُلى اإلاإطظت جدىش  أن یم١ً ال

ذ یجِل  دیىامی١یت، هبیِت الخىاٗظیت ٗللميزة ، حدیدة ميزة ئوؼاء أو والخوىیس الخدظين إلحساء اإلاىاطب الٛى

 .اإلاإطظت ليؼان اإلاظخمس الخدظين ًُ البدث كمً یدأل ُادیا ػیئا مساحِتها أمس

ملُاث أوؼوت احظاَ مدي ًُ الىواٚ ٌِبر :املعتهذف العوو  أو الخىافغ هطاو )ب  بٔسق اإلاإطظت ُو

ساث ًدٜٝ أن ًم١ً واطّ مدي ُلى اليؼان ٗىواٚ جىاٗظُت، جدُٜٝ مصاًا  اإلاإطظاث ًُ الخ٢ل٘ت في ٗو

ت، ئهخاج حظهُالث جٜدًم مً الاطخ٘ادة ذل٣ أمثلت اإلاىاٗظت،ومً  مىاٗر ه٘ع اطخخدام واخدة، ٗىُت أبرة مؼتٟر

ُت ٛواُاث الخىشَّ لخدمت  الخالت هره مثل في و مترابوت ؿىاُاث أو مخخل٘ت، مىاهٝ في أو مخخل٘ت، طٛى

ُت الٜواُاث بين مترابوت و مخداألت ُالٛاث وحىد خالت في أاؿت و اإلادي اٛخـادًاثجخدٜٝ   اإلاىاهٝ أو الظٛى

مً  الخىاٗظُت اإلايزة جدُٜٝ اللُٝ للىواٚ ًم١ً آأس حاهب مً و اإلاإطظت، ُملُاث حٔويها التي أو الـىاُاث

يز أال٤ ٚ  ٛواَ ُلى التٟر مدددة   أبِاد أزبِت وهىاٞ له، مميز مىخج ئبداَ أو ج٢ل٘ت بأٛل أدمخه و مِين طى

 الجٔسافي، الىواٚ السأس ي،    الىواٚ الظىقي، الٜواَ :هي الخىاٗظُت اإلايزة الخأزير ُلى ػأنها مً الخىاٗع لىواٚ

  الـىاُت وهواٚ

 الخىافعُت امليزة مصادس: املطلب الثالث 

  : 2ًلي ُٗم جخلخف التي الخىاٗظُت اإلايزة مـادز مً الِدًد ًىحد

  . الخماًص و ألاٛل ال٢ل٘ت 1-

ت جم١ً التي ال٘سدًت اإلاهازاث 2-  ٚ  مً الؼٟس   . اإلاىاٗظين ُلى الخ٘ى

ت جمخل١ها التي ال٘سدًت اإلاىازد -  3   . الؼٟس

ٜت ُلمها الخـى٤  و اإلاىازد ئلى الىؿى٤   - 4   .اإلاىاٗظين مً ٟ٘اًت أٟثر بوٍس

                                                           
 85 .ص ، ظاب مشحع خلیل، مشس ي هبیل -   1

ت سماثػى يطالخىاف  داء ، اليعوس  هلل عبذ الحنُم عبذ -  2  الاقخصاد فيٌ الذلخوسا دسحت لىُل أطشوخت ، الاقخصادي الاهفخاح ظل في  سدهُت  دٍو

ً ث ظوسٍت حامعت ، ًططالخخ و  20 ،ص ًططالخخ الاقخصاد قعم الاقخصاد ملُت ٍس
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ٜت باألوؼوت الُٜام ُلى الٜدزة و ال١٘اًت -  5   . اإلاىاٗظين مً ٟ٘اًت أٟثر بوٍس

ذ اأخـاز -  6  ئلى الؼس٠اث حظعى ولرا ، ٟبيرة ُٛمت ذا ُىـسا الصمً ٌِخبر : للمىخج جىاٗظُت ٟميزة الٛى

ادة أحل مً جخُ٘له  1 :أال٤ مً ذال٣ جدٝ و السبدُت ٍش

ذ اأخـاز-    .نهائي مىخىج ػ٢ل في ئأساحها و ألاولُت اإلاىاد اطخالم بين ما الٛى

ذ اأخـاز-    .ُمله جلبُت و اإلاىخىج هلب بين ما ال٘اؿل الٛى

  . اإلاىخىج خُاة دوزة شمً اأخـاز- 

 العامت لبىاء امليزة الخىافعُت  ظغ: املبدث الثالث 

ٚ  في الىجاة جخىلها ةجىاٗس ي ميزة اإلاإطظت لخ١ظب بىاء  ُلمها بِائد الخسوج و الظى

 . لها اإلاالئم اإلاـدز ُلى البدث و مالئمت اطتراجُجُاث

الاظتراجُجُاث العامت للميزة الخىافعُت  :  وى املطلب 

 2 بالخهلفت القیادة إظتراجیجیت:أوال

ُلى  للخ٢ل٘ت اإلاإطظت ٛیادة في  ظاهم اطتراجیجیا بِدا جأأر ٗانها للخ٢ل٘ت، اإلاداطبي البِد ًُ الىٌس بٔم

 .اإلاىاٗظت باإلاإطظاث مٜازهت  ُٗهنغجً الري الـىاعي هاَالٝ مظخىي 

  :بالخهلفت القیادة إظتراجیجیت مفهوم

بیّ  مً جخم١ً حىح الخ٢ل٘ت أوحه مً جخ٘م أن هاُذاطذ ئذا جىاٗظیت ميزة ج١ظب أن اإلاإطظت حظخوُّ

 .الجىدة وبى٘ع والخدماث الظلّ ه٘ع یٜدمىن  الریً اإلاىاٗظين طِس مً أٛل بظِس مىخجاتها

 : أال٤ مً ئال بالخ٢الیٙ زةنالس ى ئطتراجیجیت جدبنى أن للمإطظت یم١ً وال

 حجم ازجّ٘ ٢ٗلما الدجم اٛخـادیاث مً الاطخ٘ادة ُلى اإلاإطظت حِمل یثح  :الخبرة أثش مً الاظخفادة-  1

یت، ؿتح أٟبر ُلى الخـى٤  وبالخالي دویتحالى الثابخت الخ٢ل٘ت اهخ٘لذ ؤلاهخاج لدي  الخبرة ألزس أن ٟما طٛى

ّ وبالخالي الِمل ج٢الیٙ جخ٘یم في دوز  أیلا ألاٗساد  .هايبمىاٗع مٜازهت اإلاإطظت ئهخاحیت مً الٗس

 طِس جددید في ٟبيرا دوزا جلِب ألاولیت اإلاادة ج٢الیٙ ألن هٌسا وذل٣ :الخمویً مصادس أخعً عً البدث-  2

لى الخىاٗظیت لألٗللیت مـدزا یمثل برل٣ ٗهى الـىاُیت، اهاثغالً في اإلاىخج ُلى  حِمل أن اإلاإطظت ُو

 .الخ٢الیٙ جخ٘یم أحل مً اطخٔالله

خماد اءنالىض ُدد جٜلیف أال٤ مً وذل٣ :املىخفضت الخهلفت راث الخوصیع قىواث على الاعخماد-  3  ُلى والُا

 .للمإطظت الخابِت الخىشیّ ٛىىاث

 وبالخالي ٗیه الخد١م مً اإلاإطظت جم١ىذ ٠لما بظیى ؤلاهخاج أطلىب ٠ان ٢ٗلما :إلاهخاج أظلوب جبعیط -  4

شیادة  ئلى جإدي ٟمالیت ئكاٗیت هٜ٘اث أیت ًُ بِیدة أطاطیت مىخجاث ئهخاج ومداولت الخ٢الیٙ، في الخد١م

 .ئهخاحه في الخ٢ل٘ت

 ألاحىز  ذاث ألاماًٟ هدى ةػىألان بِم وٕاأساج :املعتهلو إلى أقشب جنون  بدیث املؤظعت موقع حعذیل-  5

اإلاإطظت  مً  أٗللهى ألاولين اإلاِالجين لدي ألاحصاء بِم ئهخاج ج٢الیٙ أن اإلاإطظت ججد ِٗىدما اإلاىخ٘لت،
                                                           

ش داس ، إلاظتراجُجُت البذائل و الخىافعُت_املىافعت ، مذحأ صغذاس الذلخوس   ظخار -    1  ، ٌ 1432 - 2011  ولى ةالطبع ، الخوصَع و لليؽش حٍش

 . 34 ،صفدت الجضائش

 . 75 ،ؾ 2015 ُمان الِسبُت بِتن،ا٤ الخىٌُمي الخُٔير اطتراجُجُاث وز ناإلاذٚ ٖو الخىاٗظُت اإلايزة الخ٘اجي، ضُبا وِمت طىس ي، ُلي الدًً ُص -   2
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في  اإلاىحىدة اإلاهازاث مً حظخ٘ید اإلاإطظت أن اُخباز ُلى الخ٢الیٙ في لألٗللیت اإلاـدز هرا اطخٔال٤ مً ٗالبد

  .اإلادیى

 1 الخمایض إظتراجیجیت:ثاهُا

للصبىن  یم١ً یثح اإلاىاٗظين، مىخجاث باقي ًُ جميزها إلاىخجاتها الخـائف بِم ءوؼائ ئلى اإلاإطظت حظعى

 .ذل٣ في الخمایص ئطتراجیجیت حظاهم یثح اإلاىخج، بجىدة حِل ما أاؿت الخمایص، ذل٣ ئدزاٞ

  :الخمایض إظتراجیجیت مفهوم- 

اإلاىاٗظين،  مىخجاث ًُ مخمایص مىخىج جٜدیم ُلى اإلاإطظت حهىد ج١ثیٙ ُلى ؤلاطتراجیجیت هره وي نوجً

خدٜٝ جٜىم  الري ألاطاس ي والاٗتراق ...الخىشیّ، مىاٗر الخجازیت، الِالمت الخـمیم، ٚهسر  ًُ الخمایص هرا ٍو

أال٤  ومً اإلاميز، للمىخج أٟثر أطِاز یدِٗىا ألن جام اطخِداد ُلى الصبائً ی٢ىن  أن هى الخمایص ئطتراجیجیت ُلیه

ئلى  ویلاٖ ألاطِاز، اججاه طاطیتح وأٛل والء أٟثر الصبائً ججِل جىاٗظیت ميزة بىاء مً اإلاإطظت جخم١ً الخمایص

 .احاتهمح بِىن غر ُىدما بدیلت أأسي  مىخجاث ًُ الصبائً بدث ُدم جما٤حا ذل٣

 :خالى مً الخمایض إظتراجیجیت وجخجعذ

 ُىد للمإطظت ٛیمت لخل وطیلت بمثابت ُالیت بجىدة وأدماث مىخجاث ُسق ُملیت حِخبر :العالیت الجودة-  1

 .الـىاُیت الظلّ مجا٤ في أاؿت الصبىن،

 لباثنإلاذ الظسیِت الاطخجابت مً اإلاإطظت یم١ً ؤلاطتراجیجیت هره ٗاجباَ :والخجذیذ العشیعت الاظخجابت-  2

الجدیدة  لبیاثنا٤ جلبیت أال٤ مً اإلاىاٗظين ٛبل حدیدة أطىاٚ ئلى الدأى٤  اإلاإطظت  ّنحظذ ٛد ٟما الصبائً

لٜدزة  باليظبت یٜا٤ الص يء ه٘ع اإلاىشُين، طًحأ ُلى والخـى٤  إلاىخجاتها الصبىن  ووٗاء زٜت برل٣ وحِصش  للصبائً

م ُلى وذل٣ الخجدید، ُلى اإلاإطظت یٜبل  الصبىن  ٗان ألاطِاز ازج٘اَ وبالخالي جسجّ٘ طٖى الخ٢الیٙ أن مً الٓس

 .ُالیت حىدة ذو مىخىج ُلى الخـى٤  أحل مً أٟبر مبالٕ دّٗ

 جم التي الخىشیِیت الٜىىاث اأخیاز أو یدحالى الخىشیّ هسر  ًُ الخمایص ئطتراجیجیت جبني أیلا ویم١ً  :الخوصیع-  3

 .اإلاىاٗظين هٖس مً ئهمالها

 ٗالِالمت آلاأسیً، ًُ جميزها جىاٗظیت أٗللیت اإلاإطظت ج١ظب الخجازیت الِالمت ٜٗىة :الخجاسیت العالمت-  4

 .اإلاىخىج ٛیمت مً حصءا ذاتها دح في ٠لغث الخجازیت

 2 الترليز إظتراجیجیت :ثالثا

ٚ  حجم یإزس رل٣ الظى ئجباَ  مً للمإطظت یم١ً یثح وأهداٗها، ئطتراجیجیاتها هبیِت ُلى اإلاإطظت حجم ٟو

 .الظابٜخين ؤلاطتراجیجخين ديحئ

  :الترليز إظتراجیجیت مفهوم- 

                                                           
 اإلاسحّ ه٘ع 2015 ُمان الِسبُت بِتن،ا٤ الخىٌُمي الخُٔير اطتراجُجُاث وز ناإلاذٚ ٖو الخىاٗظُت اإلايزة الخ٘اجي، ضُبا وِمت طىس ي، ُلي الدًً ُص -    1

، الظابٝ

 
 ه٘ع  2015 ُمان الِسبُت بِتن،ا٤ الخىٌُمي الخُٔير اطتراجُجُاث وز ناإلاذٚ ٖو الخىاٗظُت الخ٘اجي، اإلايزة ضُبا وِمت طىس ي، ُلي الدًً ُص-    2
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ٚ  مً مِیىا حصءا اإلاإطظت حظتهدٖ ؤلاطتراجیجیت هره ٖو ت( الظى ت الصبائً، مً مجمُى  لخدٝ)مىخجاث مجمُى

ذ ه٘ع في الـٔيرة  اإلاإطظاث ؤلاطتراجیجیت هره وجىاطب الخمایص، مً ما ودزحت بالخ٢الیٙ زةًىالع الٛى

ال  مِين اَٚن باأخیاز برل٣ ٗخٜىم ألاطىاٚ، ٠ل في الِمالٛت اإلاإطظاث مىاٗظت هُّحظذ ال التي هتواإلاخىض

جٜىم  الري ألاطاس ي والاٗتراق الىمى، مً بدال للسبذ تهدٖ وأنها أاؿت جخجاهله، أو اإلاإطظاث هره جخدمه

يز ئطتراجیجیت ُلیه اإلاإطظت  جىطّ ویظاُد الجدد، الصبائً مً متزاید ُدد حرب هُّحظذ اإلاإطظت أن هى التٟر

ِت مىدها ُلى حدد شبائً ئلى اامخدادهو مىخجاتها  لخٜدیم أوطّ ٛز

 SWOT الخدلُل و Porter ى الخمغ الخىافعُت القوو  :الثاوي املطلب

، ه٘ع في جيؼى التي اإلاإطظاث جل٣ ٜٗى لِظىا اإلاىاٗظين بأن ؤلاػازة بد ال ه٘ع  جيخج و الظٚى

دت اٛخواَ جداو٤  و اإلاىخجاث،  ٠ل هم اإلاىاٗظين ل١ً و اإلاإطظت، مّ الخِامل اُخادوا الرًً الصبائً ػٍس

 مً حاهبا ًٜخوّ أن ًداو٤  و اإلاإطظت Porter ئلى الخىاٗظُت للبِئت جدلُله و مىاٛؼخه كىء ٌظاوم في مً

 1 آلاحي الؼ٢ل في ئبساشها ًم١ً اإلاىاٗظين ٗئاث أو الٜىي  مً أهىاَ أمظت هىاٞ أن : أػاز ٜٗد أزباخها،

 . الخىافعیت القذسة أهمُت swot و Porter همورج

ٚ  جم ت الاججاهاث أهم ئلى الخوس  همىذج في ممثال الخىاٗظُت اإلايزة مـادز ج٘ظير في طاهمذ التي ال١ٍ٘س

Porterجأُٟد ئلى ،وهخلف Porter ، رل٣ ، الخمع الٜىي  جدلُل ئلى "اإلاىاٗظت ٛىي  بىمىذج" ٌِٖس ما ئهاز في  ٟو

 البِئت في اإلاخاخت التهدًداث و ال٘سؾ و اإلاإطظت داأل اللِٙ و الٜىي  هٜان جدلُل  في SWOTمخوى 

ٚ (الخازحُت   .2(الظى

 للمؤظعت باليعبت الخىافعُت القذسة أهمُت

ّ حظمذ ألنها ، ٟبيرة أهمُت ذاث طخ٢ىن  جىاٗظُت لٜدزة اإلاإطظت امخالٞ ئن ٚ  في بالخمٛى و  الِاإلاُت الظى

ٚ  كُٝ أن ئلى ؤلاػازة وججدز ، مىاّٗ مخخلٙ مً الاطخ٘ادة جدّٗ  التي الِىامل مً ُامال ٢ًىن  اإلادلُت الظى

جب ،الخىاٗظُت الٜدزة وجدظين أازحُت أطىاٚ ًُ البدث ٚ  طِه أن الٜى٤  ٍو البلد  مظاخه في جخددد الظى

دزجه الظ٢ان وبِدد ٚ  هرا داأل اإلاىاٗظين بِدد أأسي  هاخُت مً جخددر ل١نها ، الؼسائُت ٛو  . الظى

سي  س ٍو ج٢ىن  التي هي الـٔيرة الدو٤  ػس٠اث أن الِالمي الاٛخـادي اإلاىخدي ًُ الـادز الِالمي الخىاٗظُت جٍٜس

ت  .أازحُت أطىاٚ ًُ للبدث أٟثر مدُٗى

اإلا٘سوكت  اإلاىاٗظت مىاحهه مً لخخم١ً جدُٜٜه ئلى اإلاإطظت حظعى اطتراجُجي هدٖ جىاٗظُت ميزة اٟدظاب ئن

 .الدولُت ألاطىاٚ وفي أو اإلادلُت ألطىاٚ في ُلمها

ّ بُٔت إلاىازدها اطتراجُجُا حظيرا جدبني مإطظت ٠ل ُلى ًخِين الهدٖ هرا ولبلْى هرا  ، ؤلاهخاحُت ال١٘اءة مً الٗس

مّ  ذال٣ بمىاشاة و ، ُالُت ب١٘اءة اطخٔاللها و جدظُنها مداولت أحل مً كِ٘ها و ٛىتها مـادز جددًد ئهاز في

  . منها الاطخ٘ادة ٛـد ًلها في حِمل التي الخىاٗظُت البِئت ُلى الخِٖس

                                                           
 5 املىصوسة،ص حامعت دمُاط، فشع العلوم ملُت ، SWOT Analysis الشباعي الخدلُل البُئي الخدلُل ، املشس ي مدمذ العُذ -   1

ش داس ، إلاظتراجُجُت البذائل و الخىافعُت_املىافعت ، أخمذ صغذاس الذلخوس   ظخار-  2  الجضائش ، ٌ 1432 - 2011  ولى الطبعت ، الخوصَع و س للً حٍش

 . 31 ،صفت
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 SWOT الخدلُل و Porter ى الخمغ الخىافعُت القوو 

مً  الثماهِىاث في "الخمع الٜىي  همىذج للخىاٗع، الِامت ؤلاطتراجُجُاث الُٜمت، طلظلت" Porter ٟخاباث جمثل

د . Harvard مدزطت أُما٤ بِد الخىاٗظُت اإلايزة لدزاطت مخوىزة أوىة اإلااض ي الٜسن  اإلايزة  دزاطت أن Porter ًٟإ

 :أطاطُت ُىاؿس زالزت خى٤  ًخمدىز  الخىاٗظُت

 الثٜاُٗت، الٜاهىهُت، الظُاطُت، الاحخماُُت، الاٛخـادًت، الِىامل وحؼمل :الخاسحُت البِئت- 

 ؛...البُئُت،الخ١ىىلىحُت

 ..  اإلاإطظت طلٞى- 

 -ّ ٚ  في للمإطظت اليظبي الخىاٗس ي مٛى  الظى

ّ أٗلل ًُ البدث حِني زأًه خظب الخىاٗظُت ٗاإلايزة اإلادُى  ُىامل جأزير ًل في الٜواَ في جىاٗس ي مٛى

 ..الخىاٗس ي

د الخىاٗظُت للبِئت دزاطخه ئهاز في اإلاإطظت  مسدودًت ُلى ٟبير جأزير لهما خاطمين ُاملين هىاٞ أن Porter ًٟإ

في  ُٗخمثل الثاوي للِامل باليظبت أما ًدٜٜها، التي لألزباح هدُجت الٜواَ حاذبُت مدي في ًخمثل ألاو٤  ٗالِامل

ّ ، في للمإطظت اليظبي الخىاٗس ي اإلاٛى اإلا٢ىهت  الٜىي  ٛىة بمدي ًخأزسان الِاملين هرًً أن ًسي  ٟما الظٚى

جد١مها  جىاٗظُت ميزة امخالٞ ُلى اإلاإطظت ٛدزة ٗان زم مً و ، بُمها اإلاىحىد الخ٘اُل ومدي الخىاٗس ي للمدُى

اإلاىحىدة  الِاٛت ٗهم ُلى ٛدزتها ومدي اإلاإطظت ُٗه جيؼى الري الخىاٗس ي للمدُى اإلاؼ٢لت الخىاٗظُت الٜىي 

 1 : في Porter ٛدمها التي الخىاٗظُت الٜىي  وجخمثل . ٗيها والخد١م الٜىي  هره بين

  العامت للمىافعت بوسجش ماًهل همورج ٌعشف ما أو الخمعت الخىافعُت القوو  -أوال

  :املىافعت قوو  جدلُل 1

الرًً  اإلاىاٗظين تهدًد ٛىة مً الِامت للمىاٗظت بىزجس ما٢ًل بىمىذج ٌِٖس ما أو الخىاٗظُت الٜىي  جدؼ٢ل

إزسوا اإلاىٌمت ُمل يهددوا لى ُليها ٍو  :وهم اإلاظتهدٗت ألاطىاٚ في ُملها هبُِت ُو

  :الصىاعت قطاع هفغ في العاملين ) هذاد( املىافعين تهذًذ قوة - 1

التي  الٜىي  مساٟص ٌؼ٢لىا الرًً الـىاُت ٛواَ ه٘ع في الِاملين اإلاخىاٗظين ُدد بين اإلاىاٗظت ػدة جمثل

 : اإلاىاٗظت ػدة جددًد في اإلاإزسة الِىامل بين ومً الـىاُت حاذبُت جددًد في حظاهم

بين  الخىاشن  ، اإلاىخج جميز ُمٝ مدي ، لليؼان اإلالاٗت الُٜمت ئحمالي ئلى الثابخت الخ٢ل٘ت هـِب ، الـىاُت همى

 .اإلاخىاٗظين

   :(الصىاعت لقطاع مىافعين حذد دخوى ( الصىاعت لقطاع الجذد الذاخلين تهذًذ قوة-  2

ٚ  في خـت امخالٞ في وزٓبت حدًدة هاٛاث مِهم ًجلبىن  الجدد الداألىن  ِخمد ، الظى دأى٤  تهدًد َو

اث ُلى الجدد اإلاىاٗظين لى البِئت في اإلاىحىدة اإلاِٛى ِاث ُو اإلاىاٗظين  ِٗل زدود خى٤  الجدًد اإلاؼاٞز جٛى

ً اث آلاأٍس ت الِالمت ججاه للمظتهل١ين الِالي والىالء اإلاىخج جميز مؼ٢لت هي الدأى٤  ومِٛى  اإلاِسوٗت الخجاٍز

ٝ ؤلاهخاج ،ج٢الُٙ ل والخىشَّ والدظٍى س والبدث والخمٍى ٚ  في اإلاىحىدة اإلاىٌماث ِٗل زد ، والخوٍى  .الظى

                                                           
ذ -  1 ت، الاقخصادًت املؤظعت في الخىافعُت للميزة لمذخل والنفاءاث الذاخلُت املواسد مقاسبت وظُلت، بواٍص  ؼهادة لىُل مقذمت مزلشة الجضائٍش

 24 ص ، 1 ًف ط حامعت إظتراجُجُت، إداسة :الدعُير جخصص علوم في ماحعخير
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ً( املوسدًً معاومت تهذًذ قوة- 3   :(املجهٍض

ّ الخـٖس للمىزد ًم١ً خُث ُمُل  اإلاؼتري  ٢ًىن  ُىدما أاؿت ، اإلاؼتري  أزباح اهخ٘اق وبالخالي ألاطِاز بٗس

ألاخرًت  مـاوّ حؼتري  ُىدما مثل أمامي ج٢امل جدُٜٝ اطخواَ ئذا للمىزد اإلاظاومت ٛىة وجخِاًم ، للمىزد

ػساء  مثل أل٘ي ج٢امل ًدٜٝ أن اطخواَ ئذا التهدًد هرا مً ًدد أن اإلاؼتري  ٌظخوُّ أو ججصئت بُّ مخاحس

ت ألاخرًت مـاوّ   .الجلىد دبآت لؼٟس

ً معاومت تهذًذ قوة-  4 (:  العمالء( املؽتًر

ما٤  ججهيزاث حجم في مهمت خـت جمثل اإلاؼتري  ؿىاُت ج٢ىن  ُىدما ألاٛص ى الخد ئلى اإلاؼتري  ٛىة جخِاًم ألُا

ىدما ، ٢ٟل وج٢ل٘ت  جىاٗظُت ؿىاُخه ج٢ىن  ُىدما اإلاؼتري  ٛىي  وجٜل ، أل٘ي ج٢امل جدُٜٝ اإلاؼتري  ٌظخوُّ ُو

 . حدا مسجِ٘ت البدًلت اإلاىاد ئلى الخدى٤ 

  : البذًلت املىخجاث ومىافعت تهذًذ قوة-  5

ُت بى٘ع بدائل ُدم أو وحىد ُلى حصئُت بـىزة ٌِخمد الاطتراجُجي الىجاح ئن ُت أٗلل أو الىُى اٛل  ول١ً هُى

في  اإلاىاد أهمُت ُلى مباػسة ٌِخمد اإلاؼتري  أو اإلاىزد مً ٠ل كِٙ أو ٛىة لرل٣ ، اإلاىٌمت إلاىخجاث ج٢ل٘ت

لها وئم٢اهُت الـىاُت كماهاث  وحىد ئلى باإلكاٗت مىاطبت ج٘لُلُت أطِاز ذاث أأسي  مىخجاث أو بمىاد حٍِى

 . اإلاىٌمت ئلى الخىزٍد مـادز مً البدًلت اإلاىخجاث أو والظلّ اإلاىاد جدٗٝ باطخمساز ُملُت

الن  الىامُت للدو٤  واإلاىاٗظت الـىاُت لخدلُل همىذج وهى أوطخين همىذج ًىحد بىزجس ما٢ًل همىذج ئلى باإلكاٗت

د اإلاخٜدمت للدو٤  الـىاُت لخدلُل بىزجس همىذج ٍص ئكاٗت  هما ازىين ُاملين بىزجس همىذج ُل أوطخين همىذج ٍو

الِىامل  وهي البُئُت الِىامل ئكاٗت وآلاأس ، الـىاُت ه٢ُل ُلى جإزس ٟبري  ٛىة باُخبازها الخ٢ىمت طُاطاث

ساُٗت والثٜاُٗت والظُاطُت الاٛخـادًت  1 . والدًمٓى

م ٠لغا٤ في واإلاىضح borter هىزه الري الِمل ئهاز ئن بِئت  في الخىاٗظُت الٜىي  بخدلُل للمإطظت ٌظمذ 04 ٛز

داأل  السبدُت ُلى ًإزس الٜىي  هره ج٘اُل ٗان زأًه طبح و والتهدًداث، ال٘سؾ ُلى الخِٖس بهدٖ الـىاُت

 كِٙ .بِىما ألازباح جٜلُف ئلى ًإدي تهدًد بمثابت اُخبازه ًم١ً الخىاٗظُت الٜىي  هره ئخدي ٛىة الـىاُت،وأن

خبر الٜىي  ئخدي هره ُِ  أٟبر أزباح جدٜي للمإطظت جدُذ ٟ٘سؿت ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1 ص ،إلاظتراجُجُت إلاداسة ملخص ،أمين جشمي ؼالش .د -   1
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الخىافعُت  الخمغ القوو  همورج(II2-)  :سقم  الؽهل

 

 

 

 الداألين تهدًد 

 

 

  الخ٘اوكُت الٜىة الخ٘اوكُت الٜىة 

  

 الِمالء اإلاىزدون  

  

 اإلاىخجاث تهدًد 

 

 

 

ما٤ مجا٤ في الخىاٗظُت اإلايزة ألُل مسس ي هبُل.د :اإلاـدز  89  ؾ ألُا

 

 

 

 

 

Source: Porter ME, Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance , 

The Free Press, New York, 1985, P. 5 

 الجدد الداألىن 

الٜواَ  مإطظاث

بين  اإلاىاٗظت ػدة

 الٜائمت مإطظاث

 اإلاىخجاث

 اإلاىزد الِمالء
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 ) والتهذًذاث والفشص والضعف القوة عىاصش جدلُل( SWOT - جدلُل ثاهُا

  swot analysis  مخطط :(II -1)  سقم الجذوى 

 

 ظلبُت عوامل أحابُت عوامل 

 

 

 الذاخلُت البِئت

 strengths(s) الٜىة  هٜان

 اإلاىٌىمت داأل مً ُامل أي

م١ً ٗمها ًإزس  اطخخدامه ٍو

 الخوت أهداٖ جدُٜٝ في

weakness  (W ) اللِٙ هٜان

 اإلاىٌىمت داأل مً ُامل أي

إزس  طلبُا ٗمها ٍو

 

 

 الخاسحُت البِئت

opportunities (o ) ال٘سؾ

 ًإزس اإلاىٌىمت أازج مً ُامل أي

م١ً ئًجابي ٠ل ب ٗمها  ٍو

أهداٖ  جدُٜٝ في اطخخدامه

 . الخوت

 

threats ( T )(T ) التهدًداث

 اإلاىٌىمت أازج مً ُامل أي

إزس  . طلبي ٠ل ب ٗمها ٍو

 55 اإلاىـىزة،ؾ حامِت دمُان، َٗس الِلىم ٠لُت ، SWOT Analysis السباعي الخدلُل البُئي الخدلُل ، اإلاسس ي مدمد الظُد.د.ا:اإلاـدز

SWOT strategies-  

:S-O strategies  ادة اإلاخاخت ال٘سؾ حظخخدم  للمإطظت لدي الٜىي  لٍص

:S-T strategies  التهدًداث مً للخد الىجاح حظخخدم 

W-O strategies  :اللِٙ هٜان مِالجت في ةحاإلاخا ال٘سؾ حظخخدم 

  T -W trategies  لتهدًداث ا وجخجىب اللِٙ هٜان مً جدد. 
1 
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 واملخوظطت الصغيرة للمؤظعاث والخىافس ي والهینلي الاظتراجیجي الوضع :املطلب الثالث 

ت واإلاخىطوت الـٔيرة اإلاإطظاث مٌِم أندزاطاث ا٤ مخخلٙ حؼير حدوي  دزاطت باُداد جٜىم ال الجصائٍس

 مؼسوُها، ٗان حدوي  دزاطت وٕاُداد بخدلير جٜىم التي اإلاإطظاث باقي أن ٟما بمؼسوُها، البدء ٛبل خٜیٜیت

ان یجب، ٟما ج٢ىن  وال اإلاولىب اإلاظخىي  ئلى جسقى ال الدزاطت هره  لدظَس اإلاإطظاث هدیجت هره ج٘ؼل ما وطُس

 ُماال ٗدظسح الاٛخـاد الىهني، ُلى ١ُظیت آزاز في وجدظبب لها، خٜیٜیت حدوي  ئُداد دون  ئوؼائها في أصخابها

 والـىاُاث اإلاإطظاث الظائد بأن الًٌ مً وحِصش  الىهىیت، والـىاُاث باإلاإطظاث الثٜت جٜلیل في وحظاهم

 الدوائس ئحساءاث ًُ الِٜباث الىاججت جددید مجا٤ وفي أأسي  حهت مً ة،وءٟٙ ٓير مإطظاث هي الىهىیت

م ألاداء الخ٢ىمي أن هجد واإلاخىطوت، الـٔيرة اإلاإطظاث جأطیع ُىد السطمیت  في الدظهیالث مً وبالٓس

اإلاإطظاث  مً الىَى هرا وججظید جدٜیٝ في طبیل ُٜبت جمثل جبٜى أنها ئال ألاأيرة، آلاوهت في الدسجیل ئحساءاث

لى الري الِٜاز یخف ٗیما أاؿت ومِٜدة زوجیيیت ب٢ىنها جخميز السطمیت زاءاثؤلاج شلذ ا وما م ُو مً  الٓس

 الِٜباث التي أهم أخد یمثل ًصا٤ ال أهه  ئالCALPIREFوهي  اإلاجا٤ هرا ػإون جخىلى خدیثت هیئت اطخددار

 مٌِم اإلاإطظاث أن وبما 1 الىاّٛ، أزق ُلى واإلاخىطوت الـٔيرة اإلاإطظاث مؼسوَ ججظید دون  جدى٤ 

 مما ومدددة، جىٌیمیت واضخت هیا٠ل مً جخلى ج٢اد ٗانها ُائلیت، أو ٗسدیت مإطظاث هي واإلاخىطوت الـٔيرة

ّ في ٛدزتها ُلى طلبا یى١ِع  ؤلابداُاث لديها وزُایت الِاملين وجدزیب جوىیس أو ؤلاهخاحیت ٟ٘اءتها ٗز

یابالسائدة ألا٢ٗاز وأصخاب اإلابخ١سیً الِما٤ جد٘يز في ٗادح هٜف هلمع ئذ ،والابخ٢ازاث  لٜیام جام ػبه   ٓو

 اإلاإطظاث مً الِدید أن ٟ٘اءتهم، ٟما وزّٗ الِاملين جدزیب مجا٤ في دوز  بأي واإلاخىطوت الـٔيرة اإلاإطظاث

 الـٔيرة اإلاإطظاث مخخلٙ هجد أن ٟما ُلیه، اإلاخِاٖز اإلاداطبي اللبى ئلى ج٘خٜس واإلاخىطوت الـٔيرة

 ٟما ؤلاهخاحیت، الِملیت في جميز واضخت أو أاؿت زؤیت جمل٣ وال ٓيرها، جٜلد الجصائس في الىاػوت واإلاخىطوت

اإلایا ئٛلیمیا الخازحیت واإلاىاٗظت ألاطىاٚ ٓصو  ُلى ٛدزتها بلِٙ اإلاإطظاث هره جخميز  .ُو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1036 ؾ ذٟسه، طبٝ اإلاـدز شئس، ا الج في واإلاخىطوت الـٔيرة اإلاإطظاث وجوىیس جىمیت مدمد، هسش ي ُاػىز، ٟخىغ .2 .
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 :الفصل خالصت

الخوٚس  جم الخىاٗظُت،خُث باإلايزة اإلاخِلٜت ألاطاطُت الِىاؿس ل٘هم ٟمداولت الدزاطت مً ال٘ـل هرا حاء لٜد

 والـساَ الخددي مً خالت ح١ِع الخىاٗظُت،ٗاإلاىاٗظت باإلايزة ُالٛت لها التي ألاطاطُت اإلا٘اهُم بِم ئلى بداًت

بمجابهت  لها حظمذ التي اإلاإطظت بٜدزاث ٗخخِلٝ الخىاٗظُت أما ، اليؼان ٛواَ كمً اإلاإطظاث بين الٜائم

 ٚ ّ وجدُٜٝ الظى س التي الخـائف أو الظماث في ٗخخمثل الخىاٗظُت اإلايزة أما حُد، جىاٗس ي مٛى لدي  جٗى

 . أاللها مً ُائد جدٜٝ و ٓيرها ًُ جميزها اإلاإطظت

ٚ  الخىاٗظُت،جم اإلايزة ٗهم في الخىطّ ٛـد و  اإلايزة لبىاء أظاظیت مفاهیم ئلى الثاوي اإلابدث أال٤ مً الخوس

 ال ٟما ، للمإطظت اإلايزة الخىاٗظُت منها ج٢ىن  التي مـادز بمدي مد٢ىما ًبٜى أًلا جدُٜٜها أن ٟما الخىاٗظُت،

ت بمٜدوزها ٢ًىن  أن ًجب بل جىاٗظُت ميزة ُلى اإلاإطظت جدىش  أن ١ً٘ي  ُلى والخ١م اإلايزة أداء هره مِٗس

تها، حىدتها خم واطخمساٍز ٜا مِاًير ئلى اطدىادا ذل٣ ٍو  .اليؼان ٛواَ اإلاِمى٤  للٜىاُد ٗو

ٚ  جم بِدها ت الاججاهاث أهم ئلى الخوس همىذج  في ممثال الخىاٗظُت اإلايزة مـادز ج٘ظير في طاهمذ التي ال١ٍ٘س

Porter جأُٟد ئلى ،وهخلف Porter ، خظب  الخمع الٜىي  جدلُل ئلى "اإلاىاٗظت ٛىي  بىمىذج" ٌِٖس ما ئهاز في

 . الخىاٗظُت للميزة اإلاإطظت اٟدظاب أهمُت و الخىاٗظُت ميزتها و اإلاإطظت مسدودًت ُلى جأزير لهم زأًه

م ما٤ الهامت اإلاظاهمت مً وبالٓس لِل  الاهخٜاداث مً الِدًد واحهذ أنها ،ئال الخىاٗظُت اإلايزة ٗهم في Porter أُل

يز أهمها ٚ  أل في الخازجي اإلادُى ُلى التٟر و  ذل٣، جدُٜٝ في للمإطظت الداألُت الٜدزاث جأزير وئهما٤ الخ٘ى

 و التهدًداث و ال٘سؾ و اإلاإطظت داأل اللِٙ و الٜىي  جدلُل هٜان في مخووه و SWOT دوز  ًأحي هىا

ٚ ( الخازحُت البِئت في ال٘سؾ اإلاخاخت  .)الظى



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسة امليدانية 
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 :جمهيد

ُل الكهلحن في جىاولىا أن بػض   ؾاؾيت الثاوي املكاَيم الكهل و . ، مضزل ئلى املإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت  و

ل. الخىاقؿيت باملحزةباملىاقؿت و الخىاقؿيت و  املخػلهت

 و الٌكاءاث، و يهضمها التي الخضماث و الغيكيت الخىميت و بىَ الكالخت غلى الخػغفالثالث  الكهل َظا في ؾىهىم ئط

 ميضاهيا في الىنغرل الجاهب املهاعبت بخُبيو َظٍ مىنىعل مً محزة جىاقؿيت جدهيو الانخهاصيت للمإؾؿت يمًٌ ييل

لاملإؾؿاثلجمىيللفيصوع -لMosta-لالغيكيتلوالخىميتلالكالختلبىَُ َل للخػغف ئخهاةيت غملياث ماؾخسضا و

 ئلى الكهل جهؿيم جم قهض الخُبيهيت الضعاؾت أَضاف جدهيو أحل جىاقؿيت مً محزة جدهيوولواملخىؾُتلالهؿحرة

ل: زالر مباخث 

ل

لBADR لبىَ غً جاعيسيت ملدتل:لااببث  ألاى 

لالغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ يهضمها التي يتاملهغف الخضماث و املهامل:لااببث الثاوي

في جمىيل املإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت -لMosta-لصوع بىَ الكالخت والخىميت الغيكيت :الثالث ااببث

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 BADR  بىو غً جاريخيت ابت :  ألاى  ااببث

 .الريفيت الخىميت ألا الفالحت البىو وشأة :  ألاى  ااطلب

ل88/01 الهاهىنل إلحغاءاث جُبيها و 13/13/1982 بخاعيش 82/106 املغؾىم بمىحب جأؾـ , اليكأة خضيث بىَ َى 

 املغؾىم يظلَ و الانخهاصيت الػمىميت للمإؾؿت الخىحيهي الهاهىنل يمثل الظر و 12/01/88 في راملإعل

 33 مالها الخالي عأؽ اؾم طاث قغيت ئلى الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ جدىيل جم قهضل16/05/88 في املإعر88/101

ا يهؼ و حؼاةغرل صيىاع ملياع  . غمحروف الػهيض بالجؼاةغ ر الغةيـ مهَغ

 و جغنيت الكالحي الهُاع جمىيل ئلى يهضف عوصاب بىَ َى الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ قان املغؾىم َظاُ َبها و

ًان قبػض , وكاَها جًاغل و الؿىمل انخهاص البالص الازخهام َظا صاةغة جىؾػذ ونض , الغيكي الػالم  مً يخٍىنل أن 

ُل قغع 140 ني البىَ َغف مً غىه مخىاػ  . الجؼاةغرل الَى

 و املغيؼرلالهيٍل  صازل ظكحنمىو غامل 7000 خىالي يكؿلها و إلانليميت مٌخبا 39 و قغغا 300 يًيل اليىم أنبذ و

 . املدليت و إلانليميت

ني مؿخىيل غلى الخجاعيت البىىى أَم مً أنبذ و جضعيجيا وحٍى قغى قهض قبٌت للٌثاقت وهنغا  في خيث نىل الَى

ُل املغيؼ  . 2001 َبػت البىَ نامىؽ مجلت مً  و

 . الػامليت البىىى جغجيب في 4100 بحن مً 668 املغجبت يدخل يما

  مً الؼباةً ممًٌ غضص أيبر لجلب يهضمها التي الخضماث جدؿحن ئلى يؿعى وكأجه مىظ الغيكيت الخىميت الكالخت بىَ و

ًالت َظٍ غغقتها التي الخُىعاث غً أما ني للبُالت الهىضومل جأؾيـ جم يما ANSEJ الكباب حكؿيل و لضغم الى  الَى

CNAC م يخجاوػونل الظيً لٍل طلَ و ني املكغوع ئَالم جم 2003 ؾىت في و ؾىت 35 أماَع  في PNDA الكالحي الَى

ني الانخهاص  لخييميت  الكالحي الضغم ئَاع ى RFIG الغقيو ىعبو يؿمى ما مىذ ما 2008 ؾىت وفي . الَى  نغى َو

ل. الكالحي الهُاع جىميت أحل مً الكالخحن لدصجيؼ قىاةض بضونل و مىؾمي

  : الشباب حشغيل ألا لدغم الوطىيت الومالت-  1

ًالت : الومالت وشأة  ىيت الى جهىم  الخٍىمت عةيـ ؾلُت جدذ مىيىغيت ًالت و هي الكباب حكؿيل لضغم الَى

ًالت هي و املكاعيؼ أصخاب َغف مً امليكأة املهؿغة املإؾؿاث مخابػت و بضغم ني الهُغ غبر مىحىصة و  52 ب الَى

 .قغع

ًالت الغةيؿيت املهام جىدهغ و  : الخاليت املداوعل غلى للى

ل . الاؾدثماعيت مكاعيػهم ئوكاء مضي غلى الكباب جىحيه و صغم-ل

 . الكباب حكؿيل جغنيت ئلى الهاصقت إلاحغاءاث و اليكاَاث أقٍاُ ًل حصجيؼ-ل

ني الهىضومل جسههاث حؿيحر-ل  قىاةض وجسكيٌ بضونل نغوى قٍل غلى املؿاغضاث الؾيما الدكؿيل لضغم الَى

ني الهىضومل َغفلمً املهضمت غليها املخدهل الامخياػاث و املؿاغضاث   . الكباب الدكؿيل و لضغم الَى

ًالت الكباب جغبِ التي الاجكانياث اخترام غلى الؿهغ و الاؾدثماع مخابػت و يمان-ل   .بالى

  .الاؾدثماعاث الهجاػ املخسههت املإؾؿاث و الهيئاث  والكباب مؿاغضة-ل

  أؾاؾيخحن الكاب صغم حهاػ خضص : الشباب حشغيل دغم أسس-  2

ل



   مسخغاهم-دراست حالت مؤسست صغيرة مدغمت مً طرف بىو البدر                   :                   الثالثالفصل   
 

51 
 

  .املؿدثمغ الكباب َغف مً الخضماث و اليكاَاث حصجيؼ و زلو-ل

  الكباب لترنيت الهاصقت إلاحغاءاث و اليكاَاث-ل

قيهم  جخىقغ أن يجب الكباب و حؼاةغرل صيىاع ماليحن 4 يخػضي ال باالؾدثماعاث املخػلهت اليكاَاث لخلو باليؿبت

الث ورلط يٍىنل أن ويظلَ ل19/35 قغوٍ  أصخاب الكباب يؿخكيض الصخهيت مؿاَماتهم ئلى باإلياقت مهىيت مَإ

ني الهىضومل َغف مً ماليت مؿاغضة مً املكاعيؼ  قٍلحن في املؿاغضاث َظٍ و جخمثل الكباب الدكؿيل لضغم الَى

 : َما

  .قىاةض بضونل نغوى-ل

  . البىٌيت لهغوى الكىاةض وؿبت لخسكيٌ-ل

 .املكاعيؼ الاهجاػ أزىاء يغيبي ئغكاء قٍل في الًغيبيت قبه و يغيبت مؼايا مً الكباب يؿخكيض أزغيل حهت ومً

  : مالخالي هي ألا ااقدمت ااساغداث مً أهواع جوحد الشباب حشغيل جدغيم إطار في ااقدمت ااساغداث-  3

  .الكىاةض بضونل نغوى-ل أ

  .البىٌيت لكىاةض وؿبت جسكيٌ -لب

  يغيبتلل وؿبيت و يغيبيت امخياػاث -لج

  .املكغوع اهجاػ قترة-ل 1

  .املكغوع اؾخؿالُ مغخلت-ل 2

  :الومالت دألار -  4

 : الانخهاصر املؿخىيل غلى -1

  .املىاًَ مػيكت مؿخىيل جدؿحن-ل

ني املىخىج حصجيؼ و جدؿحن-ل   . الَى

ل .الاؾخحراص غلى الهًاء-ل

  : الاحخماعي مسخوو  غلى-  2

  . ما هىغا البُالت مً الخهليو بالخالي و الكباب مً ممًٌ نضع أنص ى حكؿيل-ل

ًالت جمىدها التي  ولىياث زالُ مً طلَ و الخانت املىاَو جغنيت-ل   . الى

 CATI.CRE البطالت غً للخأمين الوطني الصىدألاو -  4

جىقيو  في املؿخهبل الػمل باخث ئغاصة ئلى هديجت قىج في الػمل بدث و صغم َغمل مالخنت  غماُ صغم مغيؼ

 .الػمل الؿىمل في نهتراملذ

CATIباياقت املإؾؿت ، لجزاَت أؾاس ي مكهىم ملباصعة املإؾؿت عوح مىذ  غلىحؿهغ هي و الخغة  غماُ صغم مغيؼل:ل 

 و لخىؾيؼ املػغقت الًغوعيت باملػلىماث التزويض و الػمل اؾخمغاع ملػالجت قاةضة صونل املىذ جغجيب جىييذ زضمت

ل.الخظ
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 للبىو الػام الخىظيمي الهيهل : الثاوي ااطلب

 BADR  الريفيت الخىميت ألا الفالحت لبىو الخىظيمي الهيهل : (III-1)رقم  الشهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البىو طرف مً مقدم :ااصدر

 

 

 

 

 مدًريت جمويل الفالحت

ADE 

  

مدًريت جمويل 

 اليشاطاث

 

مدًريت الوسائل 

 الػامت

 

مدًريت جمويل 

 الاسدثمار

D.E.I 

مدًريت جمويل 

 ااؤسساث

D.F.E.P  الػموميت 

 مدًريت ااسخخدمين

D.P.Fًألا الخنوي 

 

مدًريت الخسيىت ألا 

 الػملياث اااليت

 

 مسدشار مسدشار مسدشار

 رئيس اادًر الػام

(مساغد مدًر أألاى    مساغد مدًر ثاوي مدًر القرض (

 مدًريت الشؤألان

D.A.J  القاهوهيت  

 

 مدًر الخفخيش

D.I.G.Aألا الخبرياث 

 الػام 

 مدًريت جمويل

D.M.Dالفالحت 

 

 مدًريت الاجصاالث

D.C 

 

مدًريت الخىظيم ألا 

آلالي إلاغالم  

 

مدًريت الصفقاث 

 الدألاليت
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 :للبىو الخىظيمي الهيهل

طلَ  و البىَ يضيغ الظر P.D.G الػام مضيغ َغف مً مغؤوؽ الغيكيت الخىميت و الكالخت لبىَ الهيٌلي الخىنيم

 . D.G.A بالىيابت غامحن مضيغيً مهام في يغقهه و مؿدكاعيً 3 بدًىعل

  : للقرض اارلسة الػامت اادًريت-  1

 ل(( D.F.A لالكالخت جمىيل مضيغيت-ل

 ل(( D.F.E.Pل الخانت الهُاغاث اليكُاث جمىيل مضيغيت-ل

 ل(( D.F.Iلل الخانت الهُاغاث اليكُاث جمىيل مضيغيتل -

 ل(( D.A.Iل الاؾدثماعاث مضيغيت-ل

  : اارلسيت اادًرياث-  2

 ل(( D.T.A.Fل املاليت الكإون و الخؼيىت مضيغيت-ل

 ل(( D.O.Iل إلاغالم   والخىنيم مضيغيت -

 (( O.M.D الخىميت و الدؿىيو مضيغيت-ل

 ل(( D.Cل الاجهاُ مضيغيت-ل

 ل(( D.I.G.Aل الغنابت و الخكخيل مضيغيت-ل

 (( D.A.I لالهًاةيت الكإون مضيغيت-ل

 ل(( D.P.E ل الخٍىيً و املؿخسضمحن مضيغيت-ل

 ل(. ( D.M.Gل الػامت الىؾاةل مضيغيت-ل

 و الخيؿيو و الخًىعل في يخمثل اصعرل ًاةً هي و ، الىاليت مهغ مؿخىيل غلى مخىاحضة وهي : الفرغيت اادًرياث - 3

ًاالث لجميؼ املخابػت و املغانبت  . الضاةمت املٍاجب و الى

ًاالث بمهلخت ملخو هي و : الدائمت جباااو-  4   .للخؼيىت مغيؼيت الػملياث في مدضص وكاَه و املغيؼيت الى

 في أيام زالزت أبىابه يكخذ و الضاةم املٌخب بها يهىم التي الػملياث بىكـ صوعر مٌخب َى و : الدألاري اانخب-  5

 .قهِ  ؾبىع

  : اارلسيت الومالت-  6

  .الخاعحيت الخجاعة نىضومل حؿيحر ئلى باإلياقت الكغغيت ثاملضيغيا املهام هكـ هيل : مهامها

 مهما املاليت الؼباةً خاحاث جلبيت غلى الهاصعة و البىٍي لالؾخؿالُ الخضماث مخػضصة زليت غً غباعة هي : الوماالث

ًاالث غضص ًان و . الكػاُ جهغفاُو الاؾخهباُ َيٍل زالُ مً َظا و ، وكاَها مياصيً ًاهذ  الكالخت و بىَ و

ًالت 182 ؾاورلر الغيكيت الخىميت ًالت 142 غضصَا خاليا أنبذ و 1985 ؾىت و ًاالث َظٍ بحن مً و ، و  هامضثالتي اع الى

ًالت هي غليها صعاؾدىا في  . مؿخؿاهم واليت في الىانػت ؾاهمثمـ و

  : الريفيت الخىميت ألا الفالحت بىو مسخوو - 

  للبىَ الخىنيمي الػام الهيٍل يكمل الظر و : اارلسي  الخىظيم- 

ًاالث قغوع وهي :الالمرلسي  الخىظيم-  ًاالث . الى ًاالث غلى حكغف املغيؼيت قالى  الخىنيم مهمت يخىلى قغع ًل و الى

ًاالث الدؿيحرو للبىَ  الخىنيمي الهيٍل  نل في الىيالث هي ؾالبا هجضَا الكغوع و غمله ملؼمت في جهؼ التي الى

ل.بالهغى الخام
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ل

 مسخغاهم ألامالت الريفيت الخىميت ألا الفالحت بىو جىظيم  مسخغاهم لومالت الخىظيمي الهيهل : (III-2) رقم الشهل

ل

 ل

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

لمصلحت

 الاسخلساماث

 عةيـ املهبدت

إلاداريتااصلحت   

 رئيس ااصلحت

 مدًر الومالت

  الػامت ماهت

 ااىازغاث

 الشباك القرألاض

 الصىدألاو 

مصلحت 

 الصرف

  ألاراو مبفظت

 اااليت

 ااباسبت
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بالخؿحراث  املخػلهت الخضماث جهضيم الغةيؿيت اوظيكخه و مهالر زمؿت مً الهؿم َظا يدكٍل : إلاداري  القسم

 املاليت

  : الشباك- 

 في الػمليت عنم حسجيل زم آلالي الىنام في الػمليت بذجؼ مغانبت و الهَ اؾخالم بػض : الشباك غىد إلاحراءاث 1 -

 الهىضومل ألمحن الهَ يهضم و jeton جضعى للؼبىنل يهضم طلَ بػض الهَ

 و ؾدؿلم التي الىهىص نيمت مً بالخدهيو يهىم و غىضٍ الهَ نيمت يسجل : الصىدألاو  أمين غىد إلاحراءاث 2 -

 . الؼبىنل املبلـ يؿخلم و الهَ غلى payé غالمت يًؼ زم Déail mémoire باؾم الهَ ظهغ غلى يسجلها

  . الكبَ نَ يؿخػمل الخىقحر صقتر اؾخػماُ خالت في : مالحظت

املبلـ  يخجاوػل أال يجب و هكؿه الخؿاب ناخب به يهىم ال : أأرو  الومالت مً السزون  لحساب السحب-  3

للللللللللللللللل . للالخىقحر لضقتر باليؿبت صج 10000 الهَ خؿاب و الجاعرل للخؿاب باليؿبت صج 20000 وبسرالم

ًالت غليه املسخىب البىَ الػمليت َظٍ ئحغاءاث وجبضأ  املىاقهت و الػملياث مىانكاث بها يهضم و للؼبىنل  نليت للى

ًالت في الؼبىنل خؿاب مً باملسخى املبلـ َظا جدىيل ، قيخم الكايـ  بىاؾُت الػمليت جخم أن يمًٌ و ،  نليت الى

 . الؼبىنل خؿاب مً املباقغة خؿاب مً مباقغة السخب قيخم أؾغع َغيهت وهي

  : الصىدألاو  مصلحت- 

ًالت مهالر أَم مً يػخبر مسخلل  جهييم غلى حػمل أنها يما البىَ بها يهىم التي الػملياث مدىعل يػخبر خيث الى

  وأمحنآلالي إلاغالم بػمليت يهىم الظر الهىضومل ناخب مً جخٍىنل و أمىالها يمان غلى حػمل و للؼباةً الدؿهيالث

 . املهلخت َظٍ مؿخىيل غلى لظلَ ههضيت ؾيىلت بكٍل املاليت املبالـ يدؿلم الظر الهىضومل

  : إلاًداع مصلحت- 

 و يهضم املالي باملبلـ مغقهت ملألَا ججؼةتي وزيهت مً وسخخحن ، الؼباةً أعنضة جضخيم الهىضومل َظا مؿخىيل غلى يخم

ظا الهىضومل أمحن ئلى َظٍ ًل الؼبىنل  بالخأيض مً يهىم خيث ةالالػم الًغوعيت الكغوٍ جىقغ مً يخأيض  زحر َو

 في خؿاب باإلياقت و الهىضومل ناخب لغقيهه  زغيل و واخضة قيؿلم ههضيت ججؼتي وزيهخحن ءمل ٌثصر و املبلـ

 : مػحن خيث بغمؼ ئيضاع غمليت ًل حسجل لظلَ جبػا و الؼبىنل َبيػت خؿب أليا إلايضاع غمليت جسخلل ، الؼبىنل

 . الػمليت لخخم الجهىيت املضيغيت ئلى ئعؾاله يخم املهلخت َغف مً املكغوع ملل صعاؾت وبػض

 .للخهؿيم املخبؼ املػياع خؿب أهىاع غضة ئلى الهغوى وجىهؿم

 :ئلى الهغوى جىهؿم  زحر َظا وخؿب املضيً مػياع َى مػياع أَم

 .ؾيخحن ئلى أقهغ زالزت مً مضتها جتراوح  :اادو قصيرة قرألاض- 1

 . حهؼة و ًالػخاص ماصر قٍل غلى وليـ ههضيت ؾيىلت قٍل غلى الهغوى يإزظ خيث: الصىدألاو  غبر قرألاض-  2

ى :الصىدألاو  حسهيالث- 3 ًالت جهىم نغى َو  الظر حػغقه العجؼ حؿُيت لؿغى ما مإؾؿت زؼيىت جمىيل بمىحبه الى

 .أيام(05 – 10)أيام غكغة ئلى زمؿت مابحن مضجه وجتراوح املإؾؿت َظٍ

مً  مضجه وجتراوح الابخضاةيت اخخياحاجه بخؿُيت املؿخكيض بخمىيل الهغى َظا بمىحب جهىم :اانشوف القرض-  4

 .ؾىت ئلى أقهغ زالزت

ل.وبيػه جىجنالم جدهيل بػض قهل ًل نهايت في حؿخدو:  موسميت قرألاض-  5

 .الٌكالت بينها ومً بضيىنهم الىقاء غلى الهاصعيً للؼباةً قهِ الهغوى َظٍ جهضم: باإلمضاء قرألاض-  6
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 يثر  وهي الكباب لدكؿيل غاصة وجهضم ؾىىاث، زمـ ئلى ؾيخحن مً مضتها وجتراوح:  حل مخوسطت قرألاض- 7

 .اؾخػماال

بها  الخػامل لًٌ الضخمت املكاعيؼ لخمىيل وجهضم قىم، قما ؾىىاث ؾبؼ مً مضتها جتراوح:  حل طويلت قرألاض-  8

ًالخىا في هاصع  .و

ًالت  أن غلى ووكحر ، ئليها املىحه املجاُ بدؿب ججاعيت نغوى ، قالخيه نغوى ئلى الهغوى يظلَ وجىهؿم الى

 . و زُاع املكاًل بػٌ جىاحه

 :الصرف مصلحت

البىَ  يدضصٍ الظر الهغف مػامل خؿب الهغف غملت وجخملأحىبيت بػملت مدليت غملت اؾدبضاُ َى الهغف

 :نؿمحن ئلى الهغف غمليت وجىهؿم

ًالت نيام في ويمثلل :البيؼل- 1  . حىبيت الػملت باؾدبضاُ الى

ًالت نيام في ويمثل:الشراء-  2  .الى

ًالت لضي خؿاب لضيه يٍىنل أن يكتٍر ال الهغف بػمليت الهيام يغيض الظر الؼبىنل أن ئلى ووكحر ألر  خيث ، الى

 .الالػمت الىؾاةل جىقغ قٍغ الهغف غمليت ئحغاء خو شخو

 :القاهوهيت الشؤألان ألا ااىازغاث مصلحت

غاف مسخلل مً الهاصمت املػاعياث في الخُغمل هي املهلخت لهظٍ  ؾاؾيت املهمت  في زالر مهامها وجغجٌؼ حكتريها َ 

 :أؾاؾيت مهاصع

  : بأهواغها حساباث فخح-  1

ُل بكخذ ووػني بظلَ املػىيحن ماغضا واملػىىيت الُبيػيت  شخام ًل أمام مكخىح أمغ الخؿاباث قخذ  الخؿاب صزى

ىاى الؼبىنل مؼ مباقغة غالنت في البىَ  : هي الخؿاباث مً أهىاع غضة َو

 :الشخصيت الحساباث

 والخػاوهياث والهيئاث ًاألحغاء ) مػىىيىنل أو َبيػيىنل أشخام ؾىاء واملؿدثمغيً ًالخجاع( الػاصيحن للؼباةً وجٍىنل

 ((200 بالغمؼ لها يغمؼ الخجاعيت ؾحر

 :الجاريت الحساباث

 (.300)  بالغمؼ لها ويغمؼ مػىىيىنل أو َبيػيىنل أشخام ؾىاء املؿدثمغيً ًالخجاع الػاصيحن ؾحر للؼباةً وجٍىنل

 :الخوفير حساباث

ًاث حميؼ قيه وحسجيل البىٍي الجساط صقتر ألصخاب الخؿاب َظا يكخذ الخؿاب  لهظا ويغمؼ والسخب الضقؼ خغ

 (.215) بالغمؼ

 .خالت ًل في الالػمت الىزاةو ويهضم للمهلخت باملاةت 7.5 بمػضُ ؾىىيت قىاةض جهُؼ أهه ئلى إلاقاعة وججضع

 .ميالص وقهاصة غمل قهاصة الخػغيل، بُانت يهضم الصخهيت للخؿاباث قباليؿبت

الغقؼ  ويظا الخػغيل وبُانت الخجاعرل السجل يهضم الُبيعي الصخو ًان قاطا الجاعيت للخؿاباث باليؿبت

لالكغغيت  إلاغالهاث وعاثولوم الكغيت أو  ؾاس ي الهاهىنل طلَ غلى ػياصة قيهضم املػىىرل الجباتي،الصخو

كاُ جىقحر لخؿاب باليؿبت  .ميالص قهاصة قيهضم َ 

 .مػحن ومبلـ ميالص قهاصة الخػغيل، بُانت زُي، َلب َغيو غً قخكخذ الهػبت الػملت خؿاباث أما
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الخؿاب  مً الهَ نيمت جهل الهٍىى،أر نيمت جدىيل هي املهلخت لهظٍ الغةيؿيت املهمت:الخبويالث مصلحت

ًالت مؿخىيل غلى جىجؼ التي الخدىيالث املؿخكيض،وأَم خؿاب ئلى الؿاخب غبر  املاليت املبالـ جدىيل مؿخؿاهم و

 غً خالت الخؼيىت بابالؽ الػمىميت،قخهىم بالخؼيىت خؿاباث لها التي الػمىميت املإؾؿاث بػٌ يىحض الخؼيىت،خيث

ًاث أو الخانت املإؾؿاث خؿاب مً املاليت املبالـ أحىعَا،جدىيل  جىػيؼعىلـ  حىعل  في لها خؿاب التي الكغ

ًالت ًالت خؿاباث أيًا لضيهم الظيً غمالها خؿاباث ئلى الى  ًاهذ ،ئطا  الكغيتجىجٍؼ الخدىيل أمغ َغيو غً بالى

ًالت أزغي،قان بىىى في مىحىصة املؿخسضمحن خؿاباث  .خؿاباتها ئلى جدىلها البضع و

بأؾمائهم  مكغونت باملخهاغضيً زانت وزيهت الػامت املضيغيت جغؾل أن بػض املخهاغضيً، خؿاباث ئلى املبالـ جدىيل

 .ومبالؿهم

البىَ  بها يهىم التي الػملياث ًل بمغانبت املهلخت َظٍ جهىم: service comptable ااباسبيت اليوميت مصلحت

 َظٍ  زحرة جدمل خيث املىنمت الػملياث حغيضة ئغضاص أوال يكتٍر املداؾبي الػمل إلاحغاء و الىاخض اليىم زالُ

 الهٍىى،وزيهت( الىزاةو مسخلل غلى باالغخماص املهالر ًل غلى إلايضاع أو بالسخب الخانت الػملياث حميؼ

 .)..ههضر ججؼيئي

جغؾل  زم حؿىيتها ليخم ونػذ التي  زُاء جٌدكل وإلايضاع السخب غمليت مجاميؼ بحن املداؾب مهاعهت وبػض

 .أزُاء وحىص غضم مً للخدهو الكغغيت املضيغيت ئلى الجغيضة

 نيمت الهَ ئياقت بالخكظ وحػني الهٍىى بدكظ املهلخت َظٍ جهىم:ألااااليت الخجاريت  ألاراو حفظ مصلحت

 :َما عةيؿخحن بػمليخحن الخاقنت وظيكت وجتريؼ الؼبىنل خؿاب ئلى

 : remise de cheque a l’encaissement للخبصيل الصنوك حسليم-  2

 الضقؼ مإؾؿت لضي املداؾب نضعة مً الخأيض بػض لًٌ الؼبىنل خؿاب ئلى الهَ نيمت ئياقت به وػني الخدهيل

 حجم هنغا لخالت الؼباةً بػٌ مؼ الُغيهت البىَ مؼ الخػامل وظيكت وجتريؼ الؼبىنل خؿاب ئلى الهَ مبلـ بخؿُيت

 جهضيم بىزيهت الهٍىى مغقهت بخهضيم الؼبىنل يهىم الػمليت لهظٍ آزغ ؾبب ألر أو الخُغ ولخجىب مػهم مػامالتهم

 الهَ،بيىما في الكغوٍ الالػمت جىقغ مً الخأيض بػض للؼبىنل واخضة جهضم خيث وسخخحن مً للخدهيل الهٍىى

 الضقؼ مٍان َبيػت الهٍىى خؿب يجمؼ املىاليت املغخلت في املىظل حؿليم،يهىم يبيان بالثاهيت املهلخت جدخكظ

ظا ظا مٍان الضقؼ َبيػت خؿب الهٍىى جبػث طلَ بػض الخىاجم بمسخلل غليها الضقؼ َو  بمسخلل غليها الضقؼ َو

 :َما َامخحن بىزيهخحن لضقؼ املإؾؿت ئلى الهٍىى جبػث طلَ بػض الخىاجم

الًغوعيت،حؿلم  باملػلىماث الىزيهت َظٍ مً وسخ أعبؼ جمأل خيث: A vise débit liaison siège :مرالس ألاصل-  1

 بيىما جغؾل مداؾبيت يهُػت واخضة بهُػت املهلخت وجدخكظ الكغغيت للمضيغيت واخضة وجىحه للؼبىنل منها واخضة

 خؿاب ئلى الهَ نيمت جًاف  ولى الخالت ع قكي خيث ئلى املهلخت بها قخدخكظ الثاهيت الهَ،أما مؼ الغابػت

 . الؼبىنل.ؾحر مثمً أو مثمً غالمت جدمل التي مثليها حىغهالخؿاب ئلى الهَ ئعحاع قيخم الثاهيت الخالت في أما الؼبىنل

 .الخضماث مهاعيل الؼبىنل خؿاب مً جهُؼ أن ئلى  زحر في ويكحر

 : Remise de cheque a l’Essonneللخصم الصنوك حسليم-  2

بخؿُيت  الضقؼ مإؾؿت لضي الؿاخب نضعة مً الخأيض صونل خؿاب ئلى مباقغة الهَ نيمت جًاف الخالت َظٍ في

ًالت أن ئلى وحكحر الهَ مبلـ زهم،وطلَ  حػليمت لهم جهىم الظيً قيهم واملىنىف املهىيحن الؼباةً ناةمت لضيها الى
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 وجاعيش زهمه،خيث للكيَ الاؾخدهام جاعيش بحن بالكغمل الخانت الػىملت وأزظ خؿاباتهم في مباقغة املاليت باصزاُ

 .زهمه جم الظر الكيَ بمبلـ الؼبىنل عنيض ػوص نض البىَ أن يبحن صاةً ئقػاع للؼبىنل يهضم

 :الالتزاماث ألا القرألاض قسم

ُل يمًٌ:القرألاض مصلحت-  أ ًالت غليها حػخمض التي مهلخت أَم بأنها الهى  غهض ييكأ َى والهغى الكىاةض لخدميل الى

ًالت الظر املؿخكيض مً الُلب غلى بىاءا الػهض ويهضم واملؿخكيض واملهترى،البىَ الهاعى َما َغقحن بحن  يهضم للى

 :الخالي امللل

  .زُي َلب-ل

  .املغحىة املؿاغضاث-

  .املدضصة الؿىىاث غلى املحزاهياث جهضيغ-ل

  .للمإؾؿت الهاهىهيت الُبيػت ئظهاع-ل

  .حباةيت وزيهت-ل

  .الخجاعرل السجل مً وسخت-ل

  .الانخهاصر الهضف وجىييذ املكغوع صعاؾت-ل

 :الترماث

ًالت لضي مكخىخا خؿابه يٍىنل الؼبىنل وقاة خالت في  الهاهىهيت باإلقغاف والكإون املىاػغاث مهلخت البضع،قخهىم و

 أو يخهضم الىعزت خيث الكغغيحن الىعزت يخهضم خيث الكغغيحن الىعزت غلى خؿابه في املىحىصة املبالـ جىػيؼ غلى

 وزيهت أو الىعزت الكغغيحن أؾماء قيها يٍىنل والتي وقاة،الكغيًت قهاصة( الالػمت الىزاةو ويهضمىنل لهم قغعي وييل

 خؿب الىعزت غلى جىػيؼ الكغيت غلى للمىاقهت الكغغيت املضيغيت ئلى امللكاث َظٍ جبػث ،زم)للًغيبت الخًىع غضم

 .الكغيًت

للكيٍاث  صقتر أو قيَ يياع خالت حهاث،قكي غضة مً حؿخهبلها مػاعياث بػضة املهلخت حؿخؿل :ااػارضاث

ًالت ػباةً ألخض الخانت  الىزاةو مؼ الُلب باعؾاُ املهلخت بظلَ،قخهىم قيه يهغح مٌخىبا َلبا الؼبىنل يهضم الى

غلى  الخؿاب لظلَ الػمل جىنيل ليخم الػامت املضيغيت مؿخىيل غلى إلاحغاءاث الجساط الكغغيت املضيغيت بظلَ

ما الكبٌت مؿخىيل  :ولها املػاعياث املجاُ في املهلخت بها جهىم أؾاؾيخحن َو

 قخهىم َظٍ الضوليت أمالى مكدكيت أو الًغاةب مهلخت َغف مً املػاعيت َظٍ وجأحي :اليد ألاضؼ أأطار غمليت-  أ

ًالت باقػاع املهالر  أيام(8) زماهيت مهلخت للؼبىنل وحػُي بظلَ الخام املبلـ بذجؼ املهلخت جهىم زم بظلَ الى

ًالت جهىم املبلـ يؿضص ئطا ما خالت في للدؿضيض  .املهمت بهظٍ الى

 جهضم َظٍ خيث الاحخماعي الًمان نىاصيو أو البىىى أو املدٌمت َغف مً املػاعيت َظٍ وجأحي :الحجس غمليت- ب

ًالت وجهضم ,الػاعيت وزيهت إلاصاعاث  .الدؿضيض لؿغى يىما 15 ملضة املبلـ بذجؼ طلَ بػض الى

 BADR  الريفيت الخىميت ألا الفالحت بىو ًقدمها التي ًتااصرف الخدماث ألا ااهام : الثاوي ااببث

 : BADR الريفيت الخىميت ألا الفالحت بىو مهام :  ألاى  ااطلب

ُل الهىاغض و للهىاهحن وقها باملهام  بالهيام مٍلل الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ قان املهغفي املجاُ في بها املػمى

 :الخاليت

 : في املؿاَمت و أقٍالها ازخالف غلى املاليت الاغخماصاث و املهغقيت الػملياث حميؼ جىكيظ
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  . الكالخت نُاع مجمىع جىميت-ل

  : لخمىيل الخانت وؾاةله اؾخسضام و الهىاغيت و الؼعاغيت و الخهليضيت الكالخيت  غماُ جُىيغ-ل

  . أغماله و الكالحي إلاهخاج َياًل-ل

  . يلخهها ما و الكالخت نُاع ئهخاج يؿبو بما املغجبُت  غماُ و الهياًل-ل

  . بالكالخت املغجبُت الهىاغيت الؼعاغيت  غماُ َياًل-ل

  . أغمالها و الغيكي و الكالحي الىؾِ في الخهليضيت الهىاغت َياًل-ل

  .الاؾدثماع و الاصزاع غمليتي َغيو غً البىَ اؾخسضاماث و مىاعص جىميت-ل

  . الهاةمت الخضماث و املىخجاث جُىيغ مؼ حضيضة، مهغقيت زضماث ئهخاج-ل

  . الىهضيت مػامالجه و قبٌت جُىيغ-ل

  . املخىؾُت و الهؿحرة املإؾؿاث و الخجاع :الخغة املهً طورل مً أيثر الخهغب و املهغقيت الؿىمل جهؿيم-ل

  . املهغفي الػمل مجاُ في الػامليت الخُىيغ مً الاؾخكاصة-ل

،  املساَغ جدليل نضعاث بخُىيغ الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ يهىم املغصوصيت طاث الهغوى ؾياؾت ئَاع في و

 . جٍلكت املىاعص و جخماش ى قاةضة مػضالث جُبيو و الهغوى مخهلت يماهاث جدضيض ويظا الهغى، ئصاعة جىنيم وئغاصة

 : الريفيت ألاالخىميت الفالحت بىو طرف مً ااقدمت ااصرفيت الخدماث : الثاوي ااطلب

الخهت  مً الغقؼ ئلى الخضماث و باملىخجاث جخػلو ؾياؾاث ويؼ زالُ مً الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ يهضف

 .عؾباتهم و خاحاتهم ئقباع و بخىنػاتهم الاَخمام غبر الؼباةً ئعياء غلى الػمل و الؿىنيت

 : في جخمثل :الريفيت الخىميت ألا الفالحت بىو مىخجاث أهم - أ

 نىاغيىن، ججاع،( ججاعيا وكاَا يماعؾىنل الظيً ناملػىىيي و نالُبيػيي لألشخام مكخىخا يٍىنل : الجاعرل الخؿاب

 .قاةضة بضونل املهغفي املىخج َظا ، )الخ..... قالخىنل ، ججاعيت مإؾؿاث

 ججاعرل وكاٍ أر جماعؽلال التي الجماغاث أو  قغاص لجميؼ مكخىخت خؿاباث جٍىنل :)الكيٍاث( الهٍىى خؿاب

 .الخؿاباث لخهكيت بالكيٍاث الاؾخػاهت في الغاؾبحن  حىعل طورل و )الخ ئصاعة ، حمػياث(

   :Livret épargne BADR الخوفير دفتر- 

 مً مدضصة قىاةض أؾاؽ غلى خاحاتهم الكاةًت غً أمىالهملاصزاع مً الغاؾبحن يمًٌ مهغفي مىخج غً غباعة َى و

 الهيام الخىقحر لضقتر الخاملحن املضزغيً باؾخُاغت َإالء و ، املضزغيً عؾباث خؿب قىاةض بضونل أو البىَ َغف

ًاال حميؼ في  مىاُ سخب و صقؼ بػملياث  صقاجغ أصخاب يجىب املىخج َظا قان و بظلَ ، للبىَ الخابػت ثالى

ل. ألزغ مٍان مً  مىاُ ههل نػىباث و مكاًل الخىقحر

 Livret épargne junior  :الشباب جوفير دفتر

 .الاصزاعيت خياتهم بضايت في غلى الاصزاع الخضعيب و للخمغؽ املضزغيً أبىاء ملؿاغضة مخسهو 

م جخجاوػل ال الظيً للكباب يكخذ الكباب جىقحر صقتر ئن خضص  خيث ،نالكغغيي ممثليهم َغف مً ؾىت 19 أغماَع

 أو أوجىماجيٌيت جلهاةيت جدىيالث َغيو غً أو ههضيت نىعة في الضقؼ يٍىنل أن يمًٌ يما ، صيىاع 500 ب  ولي الضقؼ

 .مىخنمت

مً  لالؾخكاصة ؾىىاث زمـ غً جؼيض التي  نضميت طو  َليت بلىؾه غىض الضقتر ناخب الكاب يؿخكيض يما

 . حؼاةغرل صيىاع مليىهحن ئلى جهل مهغقيت نغوى
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  . والُبيػيحن املػىىيحن لألشخام مىحه وبػاةض ألحل جكىيٌ غً غباعة : الصىدألاو  سىداث

 ئلى خاحاتهم غً الكاةًت  مىاُ ئيضاع واملػىىيحن نالُبيػيي  شخام غلى حؿهل وؾيلت وهي : ألحل إلاًداغاث

 . البىَ َغف مً مخؿحرة قىاةض بيؿبت مدضصة آحاُ

 مدضص غاةض مهابل لخنت ًل في مخاخت الهػبت بالػملت املضزغيً ههىص بجػل يؿمذ مىخج : الصػبت بالػملت حساب

 . البىَ قغوٍ خؿب

 ئلى إلاغخماصاث ئياقت للؿًٌ املسهو ًالضقتر الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ لضي أزغيل مىخجاث غضة جىحض يما

ل: بينها مً ، مؿبهت وقغوٍ صعاؾاث وقو جٍىنل التي ، لؼباةىه البىَ يمىدها التي والهغوى

  . الاؾدثماع نغوى-ل

ا الاؾخؿالُ نغوى-ل   . وؾحَر

 : في الخضماث َظٍ أَم جنهغ : الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ زضماث

 . آلازغيً بأمغ أو املػني بأمغ الهٍىى وجسليو للؼباةً الخؿاباث مسخلل قخذ-لل

  . املهغقيت الخدىيالث-ل

  . الخاعحيت الخػامالث يسو قيما والخدهيل بالضقؼ املخػلهت الخضماث-ل

  . الخضيضيت الخؼاةً يغاء زضماث-ل

لاؾخػماُ غبر أعنضتهم َغأث التي الخدىيالث ومغاحػت مػايىت مً الؼباةً جمًٌ التي للمػايىت البىَ زضماث-ل

  . املخاخت آلالي إلاغالم أحهؼة اؾخػماُ زالُ مً البىَ، َغف مً املػُاة لهم الؿغيت الصخهيت  عنام

 جىكيظ في الؿلٍي الكدو قبٌت باؾخػماُ البىَ لؼباةً أخؿً بسضمت حؿمذ التي ، الؿلٍي الكدو زضماث-ل

 . الخهيهي الىنذ في املهغقيت الػملياث

  : إلالنترألاهيت الخدماث-  2

قان  املهغفي املجاُ في الخٌىىلىجي لخُىعل وهنغا الخضماث أخؿً جهضيم غليه يجب ، ألَضاقه البىَ جدهيو بؿيت

الخضماث  يهضم قهى وغليه ، إلالٌتروهيت الهحرقت ظهىعل مؼ زانت الخٌىىلىحيت الخُىعاث مىايبت البىَ غلى

 : في واملخمثلت إلالٌتروهيت املهغقيت

 :ًالخالي جخم خيث : إلالنترألاهيت ااقاصت 2-1

ظا البىىى مابحن الضيىنل حؿىيت هي املهانت ئن :البىوك مابين  ألاراو جبصيل - أ  في الىؾيِ صوعل يلػب  زحرة َو

 املهانت بهىعة غمليت جخم ، الخجاعيت و وعام ، الكيٍاث في واملخمثلت غمالئها بحن ما والالتزاماث الخهىمل حؿىيت

ًاهذ املغيؼرل البىَ في يىميت   ئلى بها شخهيا ويخىحه البىَ قيٍاث بجمؼ يهىم شخو جىييل َغيو غً جخم نضيما و

 جخم  املهانتأنبدذ قهض آلن أما ، ماليحن زمؿت مً أيثر للكيٍاث الدؿىيت بػمليت والهيام املغيؼرل البىَ

بهذ ، البىىى مػنم في ئلٌتروهيا  الغص ويٍىنل ،  ؾاغت48 زالُ وجخم 2006 ؾىت الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ في َو

ًافي الغنيض أو إلامًاء ويىح يػضم الكيَ في غيب خالت في باإللؿاء أو بالدؿىيت  : في ؾاغضث ونض....يؿحر 

  .والبىَ الػمالء خهىمل يمان-ل

  .الػميل زهت يمان-ل

  .البىىى أغماُ حؿهيل-ل

  الىنذ ازتزاُ-ل
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 srat - الجسائر مىاطق مخخلف غلى الريفيت ألاالخىميت الفالحت ببىو الخاصت الخجاريت  ألاراو جبصيل ب

System Recouvrounlenet Des Appoints Par Teletraitement 

 virement par telecomposation - :   أرو  البىوك إلى الريفيت ألاالخىميت الفالحت بىو مً جبويالث - ج

أحل  مً scaner حهاػ غبر البىٍي الكيَ يػالج غىضَا صج 1000,000 مً أنل للمبالـ إلالٌتروهيت املهانت وجخم

 . زُاء جدمل وغضم الػميل خهىمل ويمان واملػُياث املػلىماث مً الخأييض

ى : إلالنترألاهيت اااليت الخبويالث 2-2  جدىيل في املػخمضة وإلاحغاءاث الهىاغض مً مجمىغت غلى ناةم هنام َو

ُل الهاجل أو الٌمبيىجغ َغيو غً بالخدىيل  مغ ئنضاع يخم بديث املهاعف غبر  مىاُ حػؼيؼ  وبكًل ، املدمى

ملا  وهنغا املخػاملحن أيثر بمهضانيت جدنى الخدىيالث وأنبدذ ، الدككحراثلو الؿغيت َغيو غً  مً أهنمت

املاليت  الخدىيالث مً هىغان ؾيؿخسضم الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ قان جُىعل مً الخدىيالث َظٍ قهضجه

 : الالٌتروهيت

 للvirement – أزغ بىٌغ بىض ئلى الغيكيت و الخىميت الكالخت بىَ مً املالي الخدىيل يخم أر : البىوك بين ما الخبويل-  أ

par teletraitement ظا  .الخلؿغاف َغيو غً الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ في يخم الخدىيل مً الىىع َو

ظا laisensiege virement par :البىوك بين الرابط ااالي الخبويل-  ب الكالخت  بىَ مً يخم الخدىيل مً الىىع َو

 الامىاُ وخمايتهالمهضع ملغانبت زام مغيؼ ئقغاف جدذ إلالٌتروهيت بالُغيهت  زغيل البىىى ئلى الغيكيت والخىميت

 جأحيل الكىع بضونل وغلى مؿخمغة بهكت املاليت الخدىيالث حؿيحر قيه ويخم خهيهي ونذ في الالٌتروهيت بالُغيهت

 .صج 1000,000 نيمت جكىث الخدىيل مبلـ نيمت جٍىنل خيث

 قهض الجؼاةغ، في املهغقيت املإؾؿاث مً الغيكيت الخىميت و الكالخت بىَ يػض :إلالنترألاهيت السحب بطاقاث  2-3

ا نُؼ ً مىاَو حل حػم اجهاالث قبٌت يمخلَ الاجهاالث هنم مؿخىرل غلى يبحرا قَى  بُانت السخب وحػخبر الَى

 ووؾيلت لخدؿحن ملىاعصٍ ػياصة و للمإؾؿت املهغفي لليكاٍ صغما الغيكيت والخىميت الكالخت بىَ في الالٌتروهيت

 :ئلى جىهؿم و زضماث

 في الجؼاةغ نالخت ، ؾيخحن ملضة نالخت ،وهي قاةضة صونل أو مؼ الخىقحر خؿاب IBE مً بُانت غً غباعة:ل Tawfir -  أ

 و RMI )) الالٌتروهيت املهغقيت الخضماث قبٍاث البىىى بحن آلالي الهغف أحهؼة غلى باؾخسضامها طلَ و قهِ

 لهاخبها الؿغر يمًٌ عنمها يكًل ،و الػمالء َغف مً آلالي الهغف أحهؼة مً الىهضر السخب و للضقؼ حؿخسضم

الع يظلَ و الىهضر الضقؼ و السخب  .ػمان و مٍان أر في عنيضٍ غلى إلَا

ىيت بُانت هي  CBR:  -ب  ، حؿمذ إلالٌتروهيت املهغقيت الخضمت قيٍاث غلى ) الجؼاةغ في قهِ نالخت( للسخب َو

 . قهِ بضع بىىى في حؿخسضم و آلالي الهغف أحهؼة مً الىهضر بالسخب لخاملها

ىيت بُانت  زغيل وهي: CIB  -ج  غً ، وجسخلل آلالي الهغف أحهؼة نالجؼاةغ م في قهِ نالخت الىهضر للسخب َو

 . زغيل البىىى ًل في حؿخسضم أنها CBR بُانت

: LEVISA  ُل حميؼ في حؿخسضم الالٌترووي السخب أهىاع مً هي و  بلضى ؾحر مً بلض مً الىهىص سخب أحل مً الضو

 :َما هىغحن ولها ؾيخحن نالخيتها مضة الالٌترووي السخب آلت غمل مبضأ هكـ ولها

: LEVISA CLASSIQUE خؿاب غلى الخهم يٍىنل مً الىهىص سخب غىض اوعو 15000 عأؾمالها  ػعم اللىنل طاث 

 .مىه % 2 وؿبت يكىمل املدؿىب املبلـ
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: LEVISA GOLDئال الٌالؾيٌيت البُانت بها جهىم التي املػامالث هكـ ولها أوعو 50000 عأؾمالها رالظَب اللىنل  طاث 

 : في غنها جؼيض أنها

البُانت  زهم مػضُ هكـ ولها ، إلاهترهذ َغيو غً إلالٌتروهيت والخجاعة ئلٌتروهيا آليا الُاةغة جظايغ قغاء

ى ، البُاناث َظٍ بخأمحن يهىم البىَ أن يما الٌالؾيٌيت نض  التي املساَغ مً منهغا ويمثل يغوعيا يػض ما َو

 : يلي ما أبغػَا أَضاف لػضة ويؿخجيب الضقؼ لىنام  مان يىقغ الؿل أو يؿغنت جىاحهها

 .ئليه املىحهت َغف مً ئال جهغا أن ييبغي ال املغؾلت البياهاث ًل أن ويػني :الؿغيت-

 .ًامال يهل أن ييبغي إلاعؾاُ مدخىيل أن ويػني :الكمىليت-

 .مػها املخػامل الهيئت أو الصخو َىيت مً الخأيض أر :الهىيت-

 .وصةاملهو هكؿها هي مػها املخػامل الصخهيت أن مً الخأيض أر :الؿالمت-

 يًكيوالظر   مان أهنمت في الخُىيغ يدضر لم لى بلؿه الظر الخُىعل يػغف أن إلالٌترووي للضقؼ يًٌ لم الىانؼ وفي

 .املخػاملحن لضي الثهت ويٌغؽ املػامالث في الؿغيت

في جمويل ااؤسساث الصغيرة ألاااخوسطت - Mosta- دألار بىو الفالحت ألاالخىميت الريفيت:لثااببث الثا

مً زالُ الخػغف غليه ومػغقت أَم وظاةكه -لMosta-بػض الخػغف غلى بىَ الكالخت والخىميت الغيكيت

ياًلها، ومىه ؾيخُغم في َظا املبدث غلى أَم الًماهاث التي يُلبها وغمليت مىذ الاةخمان قيه وهدىاُو أيًا  َو

.لالهغوى املهضمت مً َغف َظا البىَ وفي  زحر صعاؾت مكغوع ئؾدثماعرل

. الضماهاث التي ًطلبها بىو الفالحت ألاالخىميت الريفيت: ااطلب  ألاى 

حػخبر الًماهاث البىٌيت وؾيلت مً زاللها يمًٌ للمخػاملحن جهضيمها للخهُى غلى نغوى مً البىَ 

َظا مً حهت ومً حهت أزغي قهي أصاة إلزباث خو البىَ مً أحل الخهُى غلى أمىاله التي أنغيها بالُغيهت 

الهاهىهيت وطلَ في خالت غضم حؿضيض الؼباةً لضيىنهم، وجسخلل َظٍ الًماهاث بازخالف املكغوع وطلَ خؿب 

ًان ػعاعي، أو نىاعي، أو الهيض البدغرل وبهكت غامت جىحض يماهاث مكتريت جٍىن مُلىبت صاةما ...لمجاله ؾىاء 

:لمً َغف الكالخت والخىميت الغيكيت وهي

: الرهً بأهواغه: أألاال

والظر مً زالله يًمً البىَ غمليت حؿضيض الهغى وفي خالت غضم حؿضيض الؼبىن : إمضاء السىد ألمر- 1

ً املهضم  (.01أهنغ امللخو عنم).ليمٌىه ئحغاء غمليت الدجؼ غلى الَغ

 قكي خالت مىذ الهغى لػمليت جهضيغ الخمىع يكتٍر البىَ :(مثل جأمين الػخاد)الخأمين الشامل للمشرألاع - 2

ً وخضة الخؿليل وؾغقت الخبريض لًمان ؾضاص الهغى  .َع

 البيىث و غمضة الخضيضيت ً  .البيىث البالؾديٌيت َع

  الػخاص بأهىاغه مىهُى وؾحر مىهُى ئياقت ئلى جهضيم (...حغاعاث، ؾياعاث، آالث)الػخاص ويكمل ً ، ويٍىن َع

ىهت لبىَ بضع مثال ً الؿياعة وفي البُانت الغماصيت جٌخب مَغ  .وعنت للىاليت بُلب َع

 البىاء في خض طاجه أو نُػت أعى ً  .البىَ الغيكي َع

  م غً قغائها أؾمضة وبظوع ويٍىن بالهيام بدؿضيض البىَ لثمً َظٍ  ؾمضة والبظوع للكالخحن غىض عجَؼ

والتي جٍىن مسخاعة مً َغف املؿدثمغ وجمخاػ َظٍ الهغوى بهلت زمنها لهظا الًمان الىخيض الظر يمًٌ الخهُى 

 .غليه في َظٍ الخالت َى الخأمحن الكامل للمكغوع الؼعاعي
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  الهغوى إلاؾدثماعيت والتي يخم حؿضيضَا غلى املضي الُىيل مثل جغبيت الضحاج والًمان الظر يمًٌ جهضيمه

ً املػضاث املؿخسضمت  .َى َع

- BADR–غمليت مىح الائخمان في بىو الفالحت ألاالخىميت الريفيت : الفرع الثاوي

للىنُى ئلى   (BADR)ؾجريؼ في مػالجخىا َظٍ غلى املغاخل التي يدبػها بىَ الكالخت والخىميت الغيكيت  

ظا مً ل(َىيل أو مخىؾِ أو نهحر  حل)نغاع مىذ الهغى خيث جسخلل إلاحغاءاث خؿب َبيػت الهغى  َو

:لهاخيت الىزاةو املُلىبت وجهىياث الضعاؾت املخبػت

 يبضيهيت أوليت يجب أن يٍىن للؼبىن خؿاب وئال قػليه قخذ خؿاب نبل أن يُلب :ااقابلت ألاطلب القرض: أألاال

الهغى، زم يؿخُيؼ أن يُلب بُانت بىٌيت مً البىَ، ومً زم يلخهي الؼبىن بغةيـ مهلخت الهغوى لُلب 

ا في َلبه وغلى الًماهاث املُلىبت .لالهغى، خيث يؿخكؿغ غلى الىزاةو التي يجب جىقَغ

ىاى نيؿخان للخمىيل :لَو

 والهغى بضون قاةضة %ل71 يخمثل في املؿاَمت الصخهيت للكاب ناخب املكغوع بيؿبت:جمويل ثىائي ،

ىيت لضغم وحكؿيل الكباب بيؿبت  ًالت الَى  .%21املهضم مً َغف الى

 ىيت لضغم %1 مؿاَمت شخهيت للكاب ناخب املكغوع بيؿبت :جمويل ثالثي ًالت الَى ، ومؿامت الى

 .%70:ل والُغف الثالث َى البىَ ووؿبخه هي%29وحكؿيل الكباب بيؿبت 

ىيت لضغم وحكؿيل الكباب نبل أن :جنويً االف: ثاهيا ًالت الَى  يهىم الؼبىن بخٍىيً ملل الهغى وويػه بالى

ىاى هىغحن مً الهغوى :ليخهضم البىَ والظر يسخلل خؿب هىع الهغى املُلىب َو

 :منوهاث ملف قرض إلاسدثمار- 

 َلب زُي يىضر مً زالله الؼبىن اخخياحاجه للهغى. 

 وسخت لكهاصة مً السجل الخجاعر مهاصم غليها. 

  ًان املكغوع الجضيض، أما في خالت جىؾيؼ للمكغوع قيُلب ل(للًغاةب)الخهغيذ بالىحىص ظا ئن  َو

 .مً الؼبىن قهاصة غضم الخًىع للًغيبت

 ًاث في نىضوم لؿحر  حغاء  .جهغيذ باالقترا

 ىيت لخىميت الاؾدثماع ًالت الَى  .نغاع بمىذ امخياػ مً َغف الى

 خالت جىييديت وجهضيغيت لألغماُ املىجؼة مً َغف مٌخب َىضؾت مػماعيت مػخمض. 

 وزاةو زانت بخهييم مىحىصاث الؼبىن، بمػنى قاجىعة للمػضاث الخانت باملكغوع. 

  لضي البىَ ومثاُ طلَ املدالث الخجاعيت، املػضاث ً وزاةو غً املىحىصاث املغاص ويػها يَغ

ًان املكغوع املغاص جمىيله يخػلو بالخىؾيؼ ...لالكالخيت ظا ًىن املكغوع الجضيض، أما ئطا  ئلخ، َو

ظا لؿىت أو  قؼياصة غلى َظٍ الىزاةو يُلب البىَ الكالخت والخىميت الغيكيت املحزاهياث الخهيهيت َو

 .زالزت

 :منوهاث ملف قرض الاسخغالى- 
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 َلب زُي مً َغف الؼبىنل. 

 وسخت مً قهاصة مً السجل الخجاعرل. 

 وزيهت جبحن خالت الػخاص ئن وحض. 

 محزاهيت خهيهيت لؿىت أو ؾيخحن. 

 مسُِ الخؼيىت لؿىت واخضة. 

 الىزاةو الجباةيت. 

  ًان  مغ يخػلو بخمىيل الهكهاث الػمىميت محزاهيت الدؿيحر جًم مجمىع جٍاليل الاؾخؿالُ، ئطا 

 .قان الهكهت جٍىن مًمىهت للبىَ مؼ يغوعة ئخًاع وزيهت جثبذ خالت جهضم  قؿاُ

ًالت بضعاؾت الخهىيت واملاليت للػميل وجًم*ل  :بػض جهضيم امللل جهىم الى

 .ئؾم املكغوع 

 .الكٍل الهاهىوي 

 .مجاُ اليكاٍ 

 .جهضيم املإؾـ، الػىىان، الكهاصة أو الخبرة املهىيت 

نبل أن يىاقو البىَ غلى مىذ الهغى للؼبىن يهىم باغضاص َلب مػلىماث خُى الؼبىن مً البىَ املغيؼر *ل

 .لخكاصر أزُاع مىذ الهغى

 : والظر يخًمً الىزاةو الخاليت:إإػار بالقبوى * 

 .وسخت مً بُانت خغفي 

ً والػخاص   .إلالتزام والخػهض بالَغ

 .بُانت الهامت 

ىيت لضغم وحكؿيل الكباب  ًالت الَى الضقؼ ) املؿاَمت الظاجيت ANSEJالخهُى غلى نغى مالي مً الى

 .(ههضا

 .وسخت مً بُانت الخػغيل مهاصم غليها 

 .حػهض والتزام باالهسغاٍ لضي الهىضوم الخػايضر للمإؾؿاث الهؿغيل 

 (.CFMA)قهاصة غضم املضيىهيت  

 .حسجيل جأمحن  زُاع لهالر بىَ الكالخت مؼ ججضيضٍ ًل ؾىت 

 ني لضغم وحكؿيل الكباب، ومً مٍىهاتها ما يلي  :قهاصة الخأمحن لالؾخكاصة مً الهىضوم الَى

 .ئؾم ولهب املؿحر 

 .الػىىان 

 .حؿميت املكغوع 

 .هىغيت اليكاٍ 
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 َإلامًاء غلى اجكانيت املإمً املهضمت مً َغف البى. 

 الىزاةو الهالخت لخكهم املكغوع. 

ًالت قيهبذ مدل الضعاؾت بخهضيمه :اجخاذ القرار ألاااخابػت: ثالثا  غىض ويؼ ملل الهغى في أيضر مؿخىلي الى

ًالت املخٍىهت مً املضيغ وعؤؾاء املهالر، خيث يأزظ الهغاع بػض الدكاوع ئيجابيا أو ؾلبيا  للجىت الهغوى بالى

ًالت الظر يًم نغاع اللجىت مؼ ئمًاءاث أغًاء اللجىت باملىاقهت أو  ويجؿض الػمل في مدًغ لجىت الهغوى بالى

ًان املبلـ يكىم نالخيتها قيبػث ئلى املضيغيت  ًالت أما ئطا  ًان مبلـ الهغى في خضوص نالخيت الى الغقٌ ئطا 

ًان املبلـ في خضوص نالخياث لجىت الهغى الخابػت للمضيغيت  الجهىيت لضعاؾخه والكهل قيه بىكـ الُغيهت ئطا 

ًالت مً أحل مىذ الهغى لُالبه، أما غضص مخابػت الهغى بػض مىده  الجهىيت لضعاؾخه والكهل قيه زم ئلى الى

جسخلل خؿب غضة غىامل يصخهيت الؼبىن وهىع الهغى مثال يأن يُلب البىَ يماهاث مً الؼبىن ومً بحن 

َظٍ  الًماهاث اهسغاٍ املؿدثمغ بهىضوم الٌكالت املكتريت لًمان أزُاع الهغوى املمىىخت ئياَا الكباب 

.للًمان الهغوى املمىىختل(البىَ واملؿدثمغ)طور املكاعيؼ طاث الكاةضة مً َظٍ الهيئت هي صمج الُغقحن 

-لوالكٍل واملىالي يىضر بالخكهيل مسخلل إلاحغاءاث املخبػت في مىذ الاةخمان ببىَ الكالخت والخىميت الغيكيت 

-.لمؿخؿاهم 

:  280أهواع القرألاض ااسخػملت لدو الومالت رقم : ااطلب الثاوي

، ومؼ جدهيو  يػخمض البىَ غلى ؾياؾت اقتراييت جًمً نيامه بالضوع قػاُ مؼ يمان جهضمه وهمٍى

 عباح باغخباٍع بىٍا ججاعيا، ويمًٌ جهييل الهغوى التي يمىدها البىَ وقو مػايحر غضيضة ومهاييـ مخػضصة 

نغوى مىحهت لخمىيً وكاَاث الاؾخؿالُ، نغوى مىحهت :لومً زالُ طلَ يمًٌ جهييل الهغوى ئلى هىغحن

.للخمىيً وكاَاث الاؾدثماع

. القرألاض الاسدثماريت: الفرع  ألاى 

هي ًل الهغوى التي جمىذ مً أحل الاؾدثماع في مكاعيؼ مخػضصة وغاصة ما جٍىن طاث أحل نهحر 

ومخىؾِ أو أحل َىيل وهي تهضف للخهُى غلى وؾاةل إلاهخاج ومػضاجه وئما غلى غهاعاث مً  عاض ي واملباوي 

.لالهىاغيت والخجاعيت وإلاصاعيت

: قرألاض اسدثمار قصيرة مخوسطت  حل: أألاال

جىحه َظٍ الهغوى لخمىيل الاؾدثماعاث التي ال يخجاوػ غمغ اؾخػمالها ؾبؼ ؾىىاث، وحؿخسضم َظٍ 

 .الهغوى في جمىيل الخٍاليل الػاصيت والضاةمت لإلهخاج

وهنغا لُُى َظٍ املضة، قان البىَ يٍىن مػغيا لخُغ ججميض  مىاُ، هاَيَ غً املساَغ  زغي 

املخػلهت باخخماالث غضم الدؿضيض والتي يمًٌ أن جدضر جبػا للخؿحراث التي يمًٌ أن جُغأ غلى مؿخىي املغيؼ 

.لاملالي املهترى

: قرألاض الاسدثمار طويلت  حل: ثاهيا

نض يدخاج املهترى ئلى قغاء مػضاث ضخمت يخُلب الخهُى غليها أمىاُ َاةلت جكىم َانتها، يما أن 

اؾترحاع ئعاصاتها نض يخُلب ونخا َىيال لظلَ يلجأ ئلى البىَ للخهُى غلى َظا الىىع مً الهغوى التي ؾالبا ما 

 .جكىم ؾبؼ ؾىىاث
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لت ونغوى الاؾدثماع املمىىخت مً َغف بىَ الكالخت والخىميت الغيكيت  -لوؾىسو بالظيغ امللكاث املَإ

ًالت مؿخؿاهم  -03-31 ئلى الؿضاس ي  ُو 2008للمإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت مً زالُ الكترة املمخضة مً -لو

:لويمًٌ غغيها مً زالُ الجضُو الخالي.ل2013

ل

غدد االفاث ااؤهلت ألامبالغ قرألاض الاسدثمار اامىوحت للمؤسساث الصغيرة ألاااخوسطت : (III-1)الجدألاى رقم 

2008/2013 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008السىواث 

غدد 

االفاث 

ااؤهلت 

ل530ل2752ل1120ل810ل600ل420

مبلغ 

القرألاض 

اامىوحت 

ل54128565ل4836958512ل1090459652ل95631248ل85961242ل32125231

 

لت ؾىت   وبضأث بالتزايض زالُ 420 َى 2008هالخظ مً زالُ َظا الجضُو أن غضص امللكاث املَإ

لت املهضمت لالؾدثماع زالُ ؾىت  ، خيث بلؿذ 2012الؿىىاث ئلى أن َىاى ػياصة يبحرة حضا في غضص امللكاث املَإ

ظا ما يضُ غلى ػياصة وكاٍ البىَ في صغم  وجمىيل  %48 ملل أر ما يهاعب 2752  مهاعهت بالؿىىاث  زغي َو

.لاملإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت

: قرألاض الاسخغالى: الفرع الثاوي

:لل1وهمحز قيها ما يلي

الٌكاالث، الؿىضاث املاليت والخجاعيت، نغوى :ل جخكغع منها غضة التزاماث منها:قرألاض غً طريق إلامضاء -1

 .املؿدىضاث

.ل(يػمل البىَ غلى جىقحر َظٍ الػمليت مً  أحل ػياصة ػباةىه) السخب غلى الٌكىف :قرألاض الخسيىت -2

 .باإلياقت ئلى حؿهيالث مباقغة وؾحر مباقغة

وؾيخم غغى مسخلل  عنام املكحرة ملا نضمه البىَ مً نغوى الاؾخؿالُ للمإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت 

2008/2013. 

 

 

ل

ل

                                                           
1
كلية . فرع تسيير. (غير منشورة. رسالة ماجستير). محاولة تقنية الشبكات العصبية االصطناعية لتسيير خطر عدم تسديد القروض.  صادي خديجة 

 64 ص1999-1998سنة . جامعة مستغانم. علوم اقتصادية وعلوم تسيير



   مسخغاهم-دراست حالت مؤسست صغيرة مدغمت مً طرف بىو البدر                   :                   الثالثالفصل   
 

67 
 

غدد االفاث ااؤهلت ألامبالغ قرألاض الاسخغالى ااقدمت للمؤسساث الصغيرة ألاااخوسطت : (III-2)الجدألاى رقم 

2008/2013 .

 2013 2012 2011 2010 2009 2008السىواث 

غدد 

االفاث 

ااؤهلت 

ل17ل190ل180ل166ل150ل140

مبلغ 

القرألاض 

اامىوحت 

ل24122131ل122585975ل133729000ل124212100ل112598000ل105200000

لل-BADR–لب باالغخماص غلى الخهاعيغ الؿىىيت للبىَ ا مً ئغضاص الِ:ااصدر

لت لهغوى الاؾخؿالُ املهضمت  وهالخظ مً زالُ َظا الجضُو أن َىاى ػياصة في غضص امللكاث املَإ

 قهض بلؿذ 2012 ملكاث، أما في ؾىت 10 بلؿذ الؼياصة ب2009للمإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت خيث في ؾىت 

لت 2008 مهاعهت بؿىت %22 ملل أر ما يهاعب 190 ظا يػني أن َىاى ػياصة مؿخمغة في غضص امللكاث املَإ ، َو

.للهغوى الاؾخؿالُ املهضمت للمإؾؿاث الهؿحرة واملخىؾُت

. دراست ااشرألاع الاسدثماري : ااطلب الثالث

مً زالُ صعاؾدىا وحػليلىا التي جًمنها ملل الهغى البىٍي جمٌىا مً الخهُى غلى مػلىماث واقيت غً 

:للاملإؾؿت َالبت الهغى للمكغوع الاؾدثماعر املغاص جمىيله، ويدضص قيما يلي

ا مؿحر :جقدًم ااؤسست: الفرع  ألاى   هي مإؾؿت طاث مؿإوليت مدضوصة وطاث الصخو الىخيض أر يضيَغ

ى الؿيض قإاص حؿمى َظٍ املإؾؿت ا الغةيس ي ببلضيت  مسبرة قإاصواخض، َو لؾحراث، مىيىغها َى املسبزة مهَغ

ا ازىتي غكغ غاما مً نيضَا في السجل الخجاعر، وطلَ ؾىت  متر مغبؼ، خضص 80 جتربؼ غلى مؿاخت 1999نضع غمَغ

.ل صج100000عأؾمالها بـ 

 

:  دراست ااشرألاع: الفرع الثاوي

:ل املإؾؿت قغاء آلاالث والػخاص وهي جخمثل قيما يلييغيض ناخب

الػخاد الرقم 

 « FOURRE LATIF MODEL « CA 179ل1

 MARQUE «AGIOFRINI» AVECل2

 PETRINل3

 DEVISENSEل4

 FACONNEUSEل5

  صج2785395.83مبلـ َظٍ الخجهحزاث يهضع بـ 

 

ل
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:لأما َيٍل املكغوع الاؾدثماعر قيخمثل قيما يلي

اابالغ البيان 

 صج 2.500.000الىكهاث  وليت 

 صج 2.785.395.83الخجهحزاث 

 صج 297.725غهض الخأمحن 

 صج 15.000.000املؿاَمت الصخهيت 

 صج 2.960.395.83املجمىع 

ل

:لجخٍىن البييت املاليت للمكغوع غلى الىدى الخالي-ل

اليسب اابالغ البيان 

 15 %ل445.147.32املؿاَمت املاليت للمؿدثمغ 

 15 %لANSEJ 445.147.32نغى بضون قاةضة مً 

 70 %لBADR 2.077.354.16نغى بكىاةض مىسكًت مً 

 100 %ل2.967.648.80ااجموع 

نضم املؿحر في املحزاهيت الاقخخاخيت وزمـ محزاهياث مداؾبيت مدخملت لخمـ ؾىىاث، ونض جبحن في 

، وهي 2077000البياهاث املداؾبيت للمحزاهياث املداؾبيت ييكيت حؿضيض الهغي البىٌيت املغؾىب قيه واملهضعة بـ 

:لًاآلحي

ل

. ، الوحدة د ج2010: اايزاهيت الافخخاحيت: (III-3)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

القيمت البيان القيمت إلاسميت البيان 

ل مىاُ الخانت لالاؾدثماعاث 

ل445.147.32 مىاُ الصخهيت ل2500.000.00مهاعيل ئغضاصيت 

لالضيىن ل2.785.395.83ججهحزاث إلاهخاج 

ل2.077.354.16نغوى بىٌيت لالخهىم 

لANSEJ 454.147.32نغوى ل157.252.97البىَ  

ل2.967.648.80املجمىع ل2.967.648.80املجمىع 

 الىزاةو إلاصاعيت:ل املهضع

 

 

 

 

ل
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. ، الوحدة دج31/12/2011: ميزاهيت السىت  ألالى: (III-4)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

الاسميت . والبيان 
الاهخالماث 

ااؤألاهاث 
القيمت بيان الحقيقيت . و

ل445147.32أمىاُ زانت لللاؾدثماعاث 

ل1661883.33هديجت نيض ل2000000ل500000ل2500000مهاعيل 

ل445147.32الخىػيؼ ل2506856.25ل2785439.58ل2785395.83ئغضاصيت 

ل4200.00الاؾدثماعاث .لصل390504.49لل390504.49ججهحزاث 

ل18480.00نغوى أزغي ل351454.04لل351454.04إلاهخاج 

ل394235.30الاؾخؿالُ ل39050.45لل39050.45 مىاُ 

لالىديجت لللالجاَؼة 

لللللالبىَ 

لللللالهىضوم 

ل2898225.21املجمىع ل2898225.21ل278539.58ل3200900.32املجمىع 

.لالىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع

. ، الوحدة دج31/12/2012في : اايزاهيت للسىت الثاهيت: (III-5)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

الاسميت . والبيان 
الاهخالماث 

ااؤألاهاث 
القيمت بيان الحقيقيت . و

ل445147.32أمىاُ زانت لللاؾدثماعاث 

ل344182.77هديجت نيض ل15000.00ل500000ل2500000مهاعيل 

ل1246412.50الخىػيؼ ل2228316.60ل557079.17ل2785395.83ئغضاصيت 

ل445147.32الاؾدثماعاث .لصل264908.55لل26490855ججهحزاث 

ل4620.00نغوى بىٌيت ل238417.69لل238417.69إلاهخاج 

ل18480.00نغوى أزغي ل26490.65لل26490.85 مىاُ الجاَؼة 

ل394235.30الاؾخؿالُ لللالبىَ 

لالىديجت لللالهىضوم 

ل2898225.21املجمىع ل2898225.21ل567079.17ل3465304.38املجمىع 

 .الىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع

 

 

 

ل
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. ، الوحدة دج31/12/2013في : اايزاهيت للسىت الثالثت: (III-6)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

الاسميت . والبيان 
الاهخالماث 

ااؤألاهاث 
القيمت بيان الحقيقيت . و

ل445147.32أمىاُ زانت لللاؾدثماعاث 

ل738418.07هديجت نيض ل1000000ل1500000ل25000.00مهاعيل 

لالخىػيؼ ل1949777.08ل835618.75ل2785395.83ئغضاصيت 

ل830941.66الاؾدثماعاث .لصل40950000لل40950000ججهحزاث 

ل445147.32نغوى بىٌيت ل563055.63لل563055.63إلاهخاج 

ل19958.40نغوى أزغي ل506750.07لل506750.07املسؼون 

ل447730.34صيىن ل56305.56لل56305.56 مىاُ 

لالاؾخؿالُ لللالجاَؼة 

لالىديجت لللالبىَ 

لللللالهىضوم 

ل3020587.49املجمىع ل3020587.49ل1134158.33ل3782951.46املجمىع 

 .الىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع

ل

. ، الوحدة دج31/12/2014في : ميزاهيت السىت الرابػت: (III-7)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

الاسميت . والبيان 
الاهخالماث 

ااؤألاهاث 
القيمت بيان الحقيقيت . و

ل445147.32أمىاُ زانت لللاؾدثماعاث 

ل1186148.41هديجت نيض ل50000ل2000000ل25000.00مهاعيل 

ل415470.83الخىػيؼ ل1671237.50ل114158.33ل2785395.83ئغضاصيت 

ل445147.32الاؾدثماعاث .لصل42997500لل42997500ججهحزاث 

ل5388.77نغوى بىٌيت ل914374.99لل914374.99إلاهخاج 

ل21555.07نغوى أزغي ل822937.49لل822937.49املسؼون 

ل501729.77صيىن ل91437.50لل91437.50 مىاُ 

لالاؾخؿالُ لللالجاَؼة 

لالىديجت لللالبىَ 

لللللالهىضوم 

ل3020587.49املجمىع ل3020587.49ل1134158.33ل4154745.82املجمىع 

.لالىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع
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. ، الوحدة دج31/12/2015في : اايزاهيت للسىت الخامست(III-8)الجدألاى 

الخصوم  صوى 

الاسميت . والبيان 
الاهخالماث 

ااؤألاهاث 
القيمت بيان الحقيقيت . و

ل445147.32أمىاُ زانت لللاؾدثماعاث 

لهديجت نيض ل0ل2500000ل2500000مهاعيل 

لالخىػيؼ ل1392697.9ل1392697.92ل2785395.83ئغضاصيت 

لالاؾدثماعاث .لصل451473.75لل451473.75ججهحزاث 

لنغوى أزغي ل1318527.91لل1318527.91إلاهخاج 

لالاؾخؿالُ ل1186675.12لل1186675.12املسؼون 

لالىديجت ل131852.74لل131852.74 مىاُ 

لللللالجاَؼة 

لللللالبىَ 

لللللالهىضوم 

ل3162699.57املجمىع ل3162699.57ل1134158.33ل4154745.82املجمىع 

 .الىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع
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بػض ئغضاص املحزاهيت املاليت، يدضص املؿحر الىكهاث املاليت الخاعحيت مً املإؾؿت، أر ًل الىكهاث التي 

ًاث و حىع ومهاعيل أزغي، ويظلَ يدضص الخضقهاث املاليت الضازليت ئلى املإؾؿت، بمػنى  جهغف مً إلاؾتهال

.لئن ًل إلايغاصاث التي خهلها هديجت البيؼ أو إلاهخاج أو غملياث أزغيل

وبػض جدضيض الىكهاث وإلايغاصاث يهىم املؿحر باغضاص حضُو خؿاباث الىخاةج لٍل ؾىت مً الؿىىاث 

:لالالخهت والتي جخمثل قيما يليل(5)الخمـ

:  سىواث مخخاليت5لـ : حساباث الىخائج: (III-9)الجدألاى 

رقم 

الحساب 

اسم 

الحساب 
2011 2012 2013 2014 2015 

ل6563733.38ل6251175.00ل5953500.00ل567000.00ل5400000.00ئهخاج مباع ل74

ل61
مىاعص ولىاػم 

مؿتهلٌت 
ل4740474.38ل4514737.50ل4229750.00ل4095000.00ل390000.00

ل43035.30ل37422.00ل34020.00ل31500.00ل30000.00زضماث ل62

ل81
نيمت 

مًاقت 
ل1780224.08ل1699015.50ل1619730.00ل1543500.00ل1470000.00

ل63
مهاعيل 

املؿخسضمحن 
ل349192.17ل323326.08ل299376.00ل277200.00ل252000.00

ل65
مهاعيل 

ماليت 
ل35315.02ل70630.04ل105945.06ل141260.08ل176575.10

ل66
مهاعيل 

مخىىغت 
ل22344.62ل27976.86ل33609.10ل39241.34ل44855.81

ل68

مسههاث 

الاَخالى 

واملإوهاث 

ل283539.58ل283539.58ل283539.58ل283539.58ل283539.58

ل84
هديجت 

الاؾخؿالُ 
ل555427.40ل501729.77ل447730.34ل395235.30ل344182.77

.لالىزاةو إلاصاعيت:لاملهضع
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 الفصل أالصت

 يكاءةو  للخضماث املإؾؿت جُبيو وانؼ صعاؾت ئلى يهضف والظر للضعاؾت الخُبيهي الجاهب الثالث الكهل في جىاولىا

 .جىاقؿيت محزة لخدهيو يمضزل املػاملت

الضعاؾت،جدضيض  مخؿحراث وحػغيل جدضيض غلى اقخملذ بديث الخُبيهيت، الضعاؾت زُىاث ئلى بضايت الخُغمل جم

وجدليلها  البياهاث بجمؼ يؿمذ الظر الىنكي املىهج غلى املىيىع صعاؾت في الاغخماص جم أر املخبؼ املىهج

ا،باإلياقت ويظا  املهابلت ئلى البياهاث حمؼ في الباخث لجأ ونض .إلاخهاتي  ؾلىب غلى الاغخماص ئلى وجكؿحَر

ظا الخُبيهيت للضعاؾت أؾاؾيت يأصاة الاؾخماعة وجدهيو  املىيىع صعاؾت غلى نضعتها و نالخيتها مً الخأيض بػض َو

 .أَضاقه

لالخهضيغيتلاملحزاهياثلفيلجخمثللوالتيلاملهترىلَغفلمًلاملهضمتلالبياهاثلزالُلمً  املإؾؿت وجدليل بػض خيث

ُل ُللاملهترىلأنلجبحنلؾىىاث،للخمـلالىخاةجلخؿاباثلوحضاو لنضعجهلوبحنلللمإؾؿت،لاملاليلجىاقس يلاملغيؼلئظهاعليداو

 .و َظا مً زالُ جدهيو مإؾؿخه  لالؾخمغاعيت و الاؾخهغاع    الاؾخدهاملميػاصلفيلالهغىلحؿضيضلغلى
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 : عامة خاتمة

 حىاهب جخعلق عذة إلى الخعشض خاللهما مً خاولىا هظشيين  فلين  فىىل ثالثت على بها قمىا التي الذساست اخخىث

 . جؼبيقي  فل إلى باإلطا ت ، الخىا سيت بامليزة

 جدليل لإلػاس جظمً وقذ الخىا سيت، للميزة ألاساسيت العىاصش  هم مداولت الذساست مً الثاوي الففل حاء لقذ

 الاججاهاث أهم  لأخذPorter همىرج على الترليز ليخم مدذداتها، بىائها، أسس مفاهيمها، بيان خالى مً الىظشرل

 شمىليت وحهت هظش املخخلفت بىمارحه املىهج هزا ويعنس الخىا سيت، املضايا خقيقت جفسير في ساهمذ التي الفنشيت

 جىا سيت على الخاسجي وأثشه البيئي الخدليل أهميت على جؤلذ والتي الخىا سيت، للميزة الهيهليت املقاسبت مىظىسل عً حُعبر

 .جىا سيت ميزة جهىيً في الخاسمت العىامل أنها على الهيهليت العىامل وجبرص املؤسست

 :Porter همارج جمثلذ وقذ

 ومضاياها الخىا سيت، مؤسستها مشدوديت وبالخالي وسبديتها الفىاعت ملشدوديت ألاقىيل املدذد باعخباسه الفىاعت هيهل -

 . عاليت جدقيق مشدودياث على وقذسجه اليشاغ قؼاع حاربيت مذي جدذد قىيل خمست بخفاعل مدهىما يبقى والزر

إخذي  اهتهاج وأن جدقيقها، املشاد امليزة وبؼبيعت املستهذف بالسىول جشجبؽ والتي للخىا س العامت إلاستراجيجياث -

 . جىا سيت ميزة جدقيق مً املؤسست يمنً إلاستراجيجياث هزه

 ومً ثم املؤسست أوشؼت مل جفدص خالى مً الخىا سيت، امليزة مفادس بفهم يسمذ والزر القيمت سلسلت همىرج -

 .الخميز حعضيض في أو الخهاليف جخفيع إما حساهم التي ألاوشؼت جدذيذ

 لها، حعشض التي الاهخقاداث مً بالشغم إلاستراجيجي الفنش في باسصة إطا ت يعخبر Porterلهمىرج  أن إلى إلاشاسة جم وقذ

 حهت والخغيراث مً إلاستراجيجي الفنش جؼىسل عنها لشف والتي للمؤسست الذاخليت واملىاسد القذساث جأثير إهماى أهمها

 . أخشيل حهت مً املدساسعت البيئيت

 :SWOT لهمارج جمثلذ وقذ

 إجباع و ، التهذيذاث و الفشص و الظعف و القىة هقاغ جاسخخشا و الخاسحيت و الذاخليت البيئت بخدليل

 . الىقاغ هزه بين بخقاػع املالئمت إلاستراجيجيت

: S/O ل.للمؤسست لذي القىيل لضيادة املخاخت الفشص حسخخذمل 

S/T التهذيذاث مً للخذ الىجاح حسخخذمل:ل.  

W/Oالظعف هقاغ معالجت في املخاخت الفشص حسخخذم:لل.  

: W/T لتهذيذاث ا وجخجىب الظعف هقاغ مً جدذل. 

 الشيفيت الخىميت و الفالخت بىو مسخغاهمواليت  بىىك أخذ على الظىء لدسليؽ الذساست مً لثالثا الففل حاء

BADRالخىظيمي هيهله و املقذمت الخذماث و وشأجه جاسيخ و عليه الخعشف  و .  

مخبزة مؤسست راث مسؤوليت مدذودة وراث الشخص الىخيذ  على جمذ جؼبيقيت بذساست الىظشيت الذساست دعمذ

 وحعشيف مخغيراث جدذيذ على اشخملذ والتي الذساست، خؼىاث لعشض الخؼبيقيت الذساست مً ألاوىل الجضء  ؤاد

 الاخخباساث بعع إلى الخؼشول جم لما إلاخفائيت، املعالجت الذساست، أساليب عيىت الذساست، مىهج الذساست،

 .بالذساست للقيام الظشوسيت
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الخاصت  الىصفي إلاخفاء هخائج عشض خالى مً ورلو الذساست بياهاث وجدليل لعشض الثاوي الجضء خفص وقذ

 .اخخباساث هخائج ملىاقشت الففل مً ألاخير الجضء خفص وقذ الاسخماسة مداوسل مً مدىسل بهل

 :الخاليت الىقاغ في إليها املخىصل لىخائج أهما جلخيص يمنً

ألاهذاف  بقيت عىذه جلخقي الزر الاستراجيجي للمخؼؽ الضاويت حجش دوما يشهل الخىا سيت امليزة جدقيق ن إ -

 .وغيرها والشيادة السىقيت، مالخفت ألاخشيل إلاستراجيجيت

 لخدقيق ميزة السعي إلى املؤسست جيخهجها التي إلاستراجيجيت جشليز مذي إلاستراجيجيت ألاهذاف حعنس عام بشهل و

 هفس الىقذ في .جىا سيت ميزة جدقيق إلى حسعى الذساست مدل املؤسساث أن الذساست هخائج بييذ وقذ ، جىا سيت

 ولزا الىخائج املىطىعت إلاستراجيجيت ألاهذاف قىة إلى اسدىادا ورلو مسخذامت جىا سيت ميزة جدقيق إلى تهذف

 .املدققت

 . جىا سيت ميزة خقق للضبائً املخاخت الخذماث جىىع و حعذد -

دائمت  جىا سيت ميزة جدقيق  إن. السىقيت الخفت في جىا سيت ميزة جدقيق إلى أدي املالئمت إلاستراجيجيت إجباع -

ل. ولفاءاتها مىاسدها وججذيذ جىميت على العمل املؤسست مً يخؼلب
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 :قائمة املراجع 

 العربية باللغة املراجع :أوال

: الكتب - أ

ازًت الصغيرة و املتوضطت و زورها في عملُت التنمُت ، زار حامس للنػز . ز (1 ع الٍز لُث عبس هللا القهُوي ، املػاَر

   .2012و التوسَع، الطبعت ألاولى، ضنت 

 املتوضطت، و الصغيرة املؤضطاث وسارة عن الصازر 018 ر م املتوضطت و الصغيرة املؤضطاث التوحُهي  ااوو ( 2

سة12/12/2001/ ل املوافق 1422 رمضاو 27 في املؤرخ . 7.6.5.4 املواز ر ، 77 العسز.الزضمُت  ،الجٍز  بتاٍر

15/12/2001. 

احمس رحموني ، املؤضطاث الصغيرة و املتوضطت و زورها في التنمُت الػاملت في الا تصاز الجشائزي ،املكتبت ( 3

ت للنػز و التوسَع،الطبعت ألاولى . املصٍز

لها مػكالث و املتوضطت و الصغيرة املؤضطاث حطاني، ر ُت دوني، رابح( 4  ألاولى، الطبعت التوسَع، و للنػز . جمٍو

 .. 2008 ضنت ، مصز

سة الجامعت زار .املطتسامت التنمُت لتحقُق آلُت املتوضطت و الصغيرة املؤضطاث ، هللا عبس دبابت .ز( 5  بسوو  ، الجٍز

 .. 2013 ،ضنت مطُلت حامعت ، طبعت

 ، الكتاب الخامظ في الػزكاث 2001وسارة العسل ، القااوو التجاري ، زًواو املطبوعاث الجامعُت ، الجشائز ، (6

عي  ت ، الذي ًزجكش في ألاضاص على املزضوم التػَز  الذي ًحسز الطابع 25/04/1993 املؤرخ في 08-93:التجاٍر

. التجاري للػزكت بحكم غكلها ومهما ًكن موضوعها

ت ، العسز  (7 سة الزضمُت للجمهورٍت الجشائٍز ، 77الجٍز

ل ا تصازًاث" الحمُس، عبس املطلب عبس( 8 ت، الجامعُت، السار ،"الصغيرة املػزوعاث جمٍو   2009 مصز، إلاضكنسٍر

بوضتت ، القسرة التنافطُت في الخسماث املالُت و املصزفُت للجشائز و فق أحكام الاجفا ُت العامت لتجارة  . (9

. الخسماث، سهزة للنػز 

: الرسائل الجامعية - ب

ر غهازة لنُل مذكزة ، عفاف بزابح( 1
ً
 2013 . التنمُت جحقُق في وزورها م و ص الم وا ع .الا تصازًت العلوم في ماضت

 2014 . 

ل املالُت ألاوراو ضوو  السًن، اور  كزوع( 2  الجشائز، بورصت حالت زراضت -واملتوضطت الصغيرة املؤضطاث وجمٍو

 حاافي، ، 11 العسز الجشائز، والقااواُت، الا تصازًت العلوم  طم وإلانطااُت، الاحتماعُت للسراضاث ألاكازًمُت

2014 .
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 العلوم كلُت ماحِطتر، ،رضالت املطتقلت وآفا ها واملتوضطت الصغيرة املؤضطاث ،وا ع عنتر بن الزحمن عبس( 3

. 2001 أكتوبز و التطُير،ضطُف الا تصازًت

ت (4  بواًس وضُلت ، مقاربت املوارز السادلُت و الكفاءاث كمذل للميزة التنافطُت في املؤضطت الا تصازًت الجشائٍز

. ، مذكزة مقسمت لنُل غهازة ماحطتير في علوم التطُير ،إزارة إضتراجُجُت ، حامعت ضطُف 

ل في أأًجاري  القزض زور  دالس، طالبي( 5  منتوري  حامعت الا تصازًت، العلوم في ماحطتير رضالت م، ص الم جمٍو

. 177  طنطُنت،

 العلوم كلُت ، املاحطتير غهازة لنُل جذزج مذكزة ، جنافطُت ميزة املؤضطت اكتطاب في إلابساع زور  ألادضز، دزاس( 6

ت و الا تصازًت . جلمطاو بالقاًس أبي بكز حامعت ، التطُير علوم و التجاٍر

 املاحطتير، غهازة اُل مذكزة ،"للمؤضطت التنافطُت امليزة جنمُت في التنافطُت الُقظت أهمُت"رجِبت، احاضُت( 7

. 2003 الجشائز، حامعت

زها ،( 8 رضالت مقسمت لنُل . عمار بوغناف امليزة التنافطُت في املؤضطت الا تصازًت ، مصازرها ، جنمُتها ، جطٍو

 .  2002،الجشائز السفعت  - 12.غهازة املاحطتير ، فزع إزارة أعمال 

امللتقيات  و املؤثمرات و الندوات

املجالت - ج

ر، الزحمن عبس ، بلشااص هللا عبس(1
ً
زها أضالُب و م و ص الم مػكالث عنت   . 2003 ضكُكسة، .زولُت مجلت جطٍو

بي عسز واملتوضطت الصغيرة املؤضطاث فضاءاث مجلت الوسارة نػاطاث(2 .  2002 حاافي ججٍز

ت البورصت (3 بي عسز واملتوضطت الصغيرة املؤضطاث فضاءاث مجلت والػزاكت للمناولت الجشائٍز   2002 حاافي . ججٍز

لح بن(4  زٌطمبر ، 30 العسز إلانطااُت، العلوم مجلت الجشائز، في واملتوضطت الصغيرة املؤضطاث وا ع لُلُا، صٍو

2008 .  

: ألاجنبية باللغة :ثانيا
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