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 اإلهداء

إلى نور األنوار حبٌبنا المصطفى سٌدنا محمد صلوات هللا علٌه و على أل محمد و 

 . أصحابه أجمعٌن 

إلى قرة عٌنً  سر وجودي فً هذه الحٌاة و نور دربً فً العلم  و إن غابت ما أخد 

 .مكانها بشر أمً الغالٌة و التً مهما أقول فٌها ال أفٌها حقها  

إلى أبً  جنتً و سعادتً رفٌق دربً فً الحٌاة و العلم الذي علمنً و أزال غٌمة الجهل   

 . 

 .إلى أمً الثانٌة خالتً العزٌزة مربٌتً و ملجئً و مرساتً فً هذه الدنٌا

الشمس التً ال تغٌب أطال هللا فً عمره و أدامه فخرا " أحمد"إلى أبً الثانً زوج خالتً 

 .لنا 

أبرار ، إٌمان ، فاطمة فلاير الزهراء ، سمٌر ، توفٌق ، جلول ، : إلى إخوتً األعزاء 

 .أمٌن ، عبد هللا ،محمد نوح 

 .إلى صدٌقاتً العزٌزات  إٌمان ،فلاير 
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 شكر  و عرفان 

اتوجه بالشكر و التقدٌر هلل  تعالى  الذي هدانً و أرشدنً إلتمام بحثً العلمً الحمد هلل 

 .الذي ٌحمد سواه و الذي لواله ما جرى قلم 

 : وأتوجه بالشكر والعرفان و التقدٌر الى كل من مد لً ٌد العون فً انجاز بحثً العلمً 

بقنٌش عثمان مدٌر مخبر القانون الدولً و التنمٌة المستدامة و المشرف : البروفٌسور 

 .على هذه األطروحة 

حٌتالة معمر نائب عمٌد المكلف بالدراسات لما بعد التدرج بكلٌة الحقوق و : البروفٌسور 

 .العلوم السٌاسٌة جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

عٌسانً رفٌقة استاذة محاضرة أ بكلٌة الحقوق و العلوم السٌاسة جامعة : الدكتورة 

 .مستغانم 

قماري بن ددوش نضرة استاذة التعلٌم العالً بكلٌة الحقوق و العلوم : البروفٌسورة

 .السٌاسٌة 

 معوان مصطفى استاذ التعلٌم العالً بجامعة سٌدي بلعباس : البروفٌسور

بوسماحة الشٌخ مدٌر مخبر البحث فً تشرٌعات حماٌة النظام البٌئً بكلٌة : البروفٌسور 

 .الحقوق و العلوم السٌاسٌة لجامعة ابن خلدون تٌارت 

 خرشوش نوال استاذة محاضرة أ بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس : الدكتورة

عدنان عبد العزٌز محامً : نقٌب المحامٌن لناحٌة مستغانم كرٌم عمر و االستاذ: السٌد

 .معتمد لدى المحكة العلٌا و مجلس الدولة 

 .مدٌر التشغٌل لوالٌة مستغانم مشتى بشٌر : السٌد

 .لبٌوض بن عٌسى : الى  االستاذ الموثق

 .العقٌد فً القوات البرٌة للجٌش الوطنً الشعبً لبٌوض بن عٌسى : الى السٌد 

 .النقٌب السابق فً الحرس الجمهوري   بلمٌلود بلقاسم : الى السٌد

الى كل من ساندنً و كل اساتذتً الكرام و كل من علمنً حرفا و كل من شجعنً التمام 

 . بحثً العلمً 
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 :                            مقدمة 

 لقد عرؾ النظام النقدي عدة اضطرابات خالل الحرب العالمً

ومعالجة .  الثانٌة وهذا أثر بشكل كبٌر على المستوى االقتصادي السٌاسً االجتماعً

األوضاع المالٌة الصعبة التً شهدتها تلك الفترة و التقلبات الشدٌدة التً عرفتها أسعار 

الصرؾ نتٌجة التخفٌض التنافسً لقٌم العمالت لبعض البلدان الصناعٌة الكبرى التً 

انتهجت سٌاسٌة وضع قٌود على التجارة الخارجٌة و هذا ما أدى إلى أزمة الكساد  العظٌم 

وضع سٌاسة نقدٌة دولٌة و إرساء نظام نقدي ٌسهر على حسن سٌر  .     1929لسنة 

و فً ظل الفوضى السابدة على المستوى االقتصادي . العالقات النقدٌة و المالٌة و تنظٌمها 

و االجتماعً و السٌاسً و عدم التحكم فً سعر الصرؾ  ، و عدم الفهم الجٌد للموضوع 

المتعلق بالنقد  حٌث باتت حتمٌة إنشاء نظام نقدي عالمً ٌحقق الشعور بالرضا الكامل و 

تؤسٌس إطار متٌن للتعاون الدولً،  و  عن طرٌق تحدٌد التزامات الدول العضوة فً 

صندوق النقد الدولً ، و تحقٌق االستقرار االقتصادي للدول األعضاء التً تعانً من 

اختالالت داخلٌة وخارجٌة تعوق عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ، و القضاء التدرٌجً على 

 .                                                         العوابق التً تعترض عملٌة الصرؾ و اإلقراض 

صندوق النقد الدولً :  حٌث تم إنشاء مإسستٌن دولٌتٌن هما 1944و هذا ما تجسد         - 

و البنك الدولً ،  وفً والٌة نٌوهامبشٌر األمرٌكٌة  التً سارعت إلى  انعقاد 

،و بموجب هذه اإلتفافٌة  كان مٌالد صندوق الدولً ، بؽٌة تجنب " وودزنبروتو"مإتمر

 1933 و الذي استمر الى ؼاٌة سنة  1929الكارثة االقتصادٌة التً أدت إلى الكساد العظٌم 

حٌث انضمت معظم دول العالم بم فٌها الدول النامٌة، . و بؽٌة  تنظٌم الحٌاة االقتصادٌة 

 وهذا بسبب التحفٌزات و األهداؾ التً جاءت بها االتفاقٌة،

  بسب 1963فسارعت جل الدول ،  ومن  بٌنها الجزابر التً انضمت سنة 

 تدنً الوضع االقتصادي  و انخفاض  معدل النمو و ارتفاع عجز المٌزانٌة

 ارتفاع معدالت  البطالة، و تسجٌل االختالالت على المستوى الداخلً و الخارجً و 

ارتفاع معدالت التضخم  وكنتٌجة لتعثر الجزابر فً تسدٌد دٌونها و أعبابها ، جعلها تتجه 

إلى صندوق النقد الدولً محاولة بذلك رفع رفع االقتصاد الوطنً و القضاء على 

االختالالت االقتصادٌة الداخلٌة و الخارجٌة و االعتماد على المإسسات المالٌة الدولٌة ألجل 

و بؽٌة االستفادة . تحقٌق االستقرار االقتصادي و االنفتاح على مستوى االقتصاد العالمً 
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من مساعدات و موارد صندوق النقد الدولً فقد فرضت مجموعة من الشروط وهً ما 

 "الشرطٌة"أو " المشروطٌة"تسمى 

التً طبقت فً شكل برامج اإلصالح االقتصادي  خالل فترة زمنٌة معٌنة و بشروط تكون  

 . فً بعض  قاسٌة على هذه الدول خاصة الدول النامٌة منها 

 حٌث لعب صندوق النقد الدولً دورا كبٌرا لمساعدة الدول النامٌة التً تعانً من اختالالت 

اقتصادٌة داخلٌة و خارجٌة تعٌقها فً عملٌة التنمٌة و االندماج فً العالقات االقتصادٌة 

الدولٌة ، وبسبب تطبٌقه لبرامج اإلصالح االقتصادي عن طرٌق انتهاج سٌاسات و برامج 

اقتصادٌة  قصد مساعدة الدول النامٌة أدى هذا إلى تدخله فً اقتصادٌات تلك البلدان التً 

 .وجدت نفسها تعانً من مشاكل وإختالالت فً مٌزان  المدفوعات 

 إال أنه بالنظر إلى وجود التفاوت فً القوة اإلقتصادٌة بٌن أعضاء هذه  المنظمة الدولٌة 

اإلقتصادٌة جعل األقوٌاء ٌفلتون من القواعد  و الشروط التً توضع بؽرض االستفادة من 

 . القروض التً تعتبر بمثابة  القروض المنقذة بالنسبة للدول النامٌة 

 

 اشكالٌة الدراسة : اوال

 :بناء على ما سبق سنحاول طرح االشكالٌة الربٌسٌة لموضوع أطروحتنا كالتالً 

من خالل التجربة الجزابرٌة مع صندوق النقد الدولً هل أثبتت المشروطٌة نجاحها - 

وفاعلٌتها فً الحد من اإلختالالت االقتصادٌة و تحقٌق التوازن االقتصادي و رفع  المستوى 

المعٌشً  أم حدث العكس  و أدت هذه المشروطٌة إلى تدهور المستوى االقتصادي و 

االجتماعً  و تباطإ معدالت النمو  و االستثمار و زٌادة نسب البطالة  و سوء التوظٌؾ و 

 زٌادة الفوارق االجتماعٌة ؟

 

 األسئلة الفرعٌة : ثانٌا

 ما لمقصود بصندوق النقد الدولً ؟ 1

 ماهً السٌاسات التً ٌعتمد علٌها صندوق النقد الدولً ألجل تحقٌق االستقرار و التوازن 2

 االقتصادي ؟
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  ما هو مفهوم االستقرار االقتصادي ؟3

  ماهو مفهوم التعدٌل و التكٌٌؾ الهٌكلً ؟4  

 ما هً اآللٌات و الضوابط التً اعتمدها صندوق النقد الدولً لتحقٌق االستقرار 5

 االقتصادي فً الجزابر خالل فترة اإلصالحات االقتصادٌة ؟ 

  ماهو دور صندوق النقد الدولً فً تحقٌق االستقرار االقتصادي فً الجزابر ؟6

إلى أي مدى نجحت المشروطٌة التً انتهجها صندوق النقد الدولً اتجاه الدول النامٌة - 7 

 ؟صبشكل عام وفً الجزابر باألخ

 وهل حقٌقة قامت هذه البرامج بالقضاء على اإلختالالت االقتصادٌة الداخلٌة و الخارجٌة 8 

 و إصالح المنظومة المالٌة  وتخفٌض نسب البطالة ؟

 فرضٌات الدراسة: ثالثا

 

ٌعتبر صندوق النقد الدولً مإسسة مالٌة دولٌة تقوم بتحقٌق االستقرار المالً و النقدي 

الدولً عن طرٌق توفٌر القروض التً تعمل ألجل إعادة بناء اقتصادٌات الدول التً تعانً 

 .من إختالالت اقتصادٌة 

ٌعتمد صندوق النقد الدولً على برامج التعدٌل و التكٌٌؾ الهٌكلً الجل معالجة العجزو 

خفض معدالت التضخم و خفض عجز المٌزانٌة العامة، و تحرٌر التجارة الخارجٌة ،و 

تحرٌر اسعار الصرؾ و اصالح هٌكل اسعار الفابدة  إزالت  التشوهات التً ٌعانً منها 

 .اقتصاد الدول 

ٌعطً صندوق النقد الدولً اهمٌة بالؽة للخوصصة باعتبارها وسٌلة اساسٌة لرفػ الكفاءة 

 .االنتاجٌة و الرفع من مردودٌة المإسسات 

قد لجؤت الجزابر الى الصندوق النقد الدولً باعتباره مإسسته مالٌة نقدٌة مانحة لقروض 

و علٌه قامت الجزابر بابرام مجموعة من االتفاقٌات مع صندوق  الوحٌد  الحل باعتباره 

 .لًالنقد الدو

فً مجملها على تطبٌق سٌاسة نقدٌة  التً ٌفرضها صندوق النقد الدولً  تصب الشروط 

. مالبمة  و تخفٌض سعر الصرؾ و قٌمة الدٌنار إلى جانب  فتح اسواق مالٌة الجدٌدة 
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 تحدٌد إطار الدراسة: رابعا 

 

هً بذلك  (2014_ 1989)لقد قمنا من خالل دراستنا بالوقوؾ فٌما ٌخص االطار الزمنً 

مقسمة الى مرحلتٌن مهمتٌن فً تارٌخ االقتصاد الجزابري و من خالل تجربة الجزابر مع 

 :صندوق النقد الدولً و ذلك من خالل 

 1989 حٌث سلطنا الضوء فً هذه المرحلة على الفترة الممتدة مابٌن سنة :المرحلة األولى 

و هذا تطبٌق   ، و هً بمثابة مرحلة انتقالٌة عرفها االقتصاد الجزابري1998الى سنة 

 إلى 31/05/1989سٌاسة و إستراتٌجٌة إصالحٌة بمراعاة صندوق النقد الدولً منذ نتٌجة 

 الى 03/06/1991 و المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي األول و من 30/05/1990

 الى 1994 المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي الثانً و من افرٌل 30/03/1992

توقٌع برنامج التعدٌل  و و المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي الثالث ،1995مارس 

 . 1998 افرٌل 01 الى 1995 مارس 31الهٌكلً الممتمد من 

 

 : المرحلة الثانٌة 

 ٗٙيص حٌـِحثَ حالٛالكخص ٚ ٚ   حٌث 2014 إلى سنة 1999و تمتد هذه الفترة من سنة 

ططز١ك رَحِؾ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ ٚ  حٌّظظزغ ٌألٟٚخع حاللظٜخى٠ش   ٚ حالٓظَحط١ـ١خص 

حٌظ٠ّٕٛش حٌظٟ ١زمظٙخ حٌزالى  ، ٠َٜ أْ حٌـِحثَ هخٟض طـَرش ط٠ّٕٛش   ٚ طـٔيص  ِٓ هالي 

طٕف١ٌ ػالػش رَحِؾ ط٠ّٕٛش ، ٚ ططَلٕخ اٌٝ ِئَٗحص حٌّٕٛ  ٚ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٌظٍه حٌفظَس 

. 
 أسباب إختٌار موضوع األطروحة: خامسا 

 : ٌرجع سبب اختٌارنا لهذا الموضوع لجملة من األسباب نذكر منها 

 .التخصص العلمً الذي  ندرس فٌه 

المٌل الشدٌد للبحث فً المإسسات الدولٌة االقتصادٌة خاصة النقدٌة ، و التجربة الجزابرٌة 

مع صندوق النقد الدولً و ما انجر عنها من نتابج اٌجابٌة و سلبٌة و التً سنتطرق لها من 

 .  خالل بحثنا هذا 

الدور البارز الذي تلعبه المإسسات المالٌة النقدٌة الدولٌة فً معالجة االختالالت االقتصادٌة 

 .للدول خاصة بالنسبة للدول النامٌة بالعوم و الجزابر باألخص



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

8 
 

المراحل التً مر بها النظام االقتصادي الجزابري من خالل جملة البرامج و االصالحات 

 .التً املٌت عن طرٌق صندوق النقد الدولً 

تحدٌد مالمح االقتصاد الجزابري منذ فترة انضمامها الى صندوق النقد الدولً مرورا بجملة 

االصالحات الى ؼاٌة برامج االصالح االقتصادي  مرورا بمإشرات النمو و االستقرار 

 .االقتصادي الجزابري لتلك الفترة 

التطرق الى الوضعٌة الحقٌقة لالقتصاد الجزابري منذ تبنٌه برامج اإلصالح المقترحة من 

 . قبل صندوق النقد الدولً و التعرؾ على اهم  المإشرات االقتصادٌة منذ تلك الفترة 

 أهمٌة الموضوع : سادسا 

تكمن أهمٌة الموضوع فً اعتباره موضوع ذو أهمٌة بالؽة و هذا فً ظل كل المتؽٌرات 

االقتصادٌة الدولٌة بالعموم و الجزابرٌة بالخصوص  ، فالنتابج المرجوة من تجسٌد برامج 

صندوق النقد الدولً  التً تساهم فً رسم و توجٌه  السٌاسة االقتصادٌة للبلدان  التً تعانً  

اإلختالالت االقتصادٌة الداخلٌة و الخارجٌة  و النتابج المرجوة من خالل هذه البرامج 

المسطرة هً تحقٌق االستقرار االقتصادي و هذا عن طرٌق تحقٌق معدالت النمو المرتفعة 

، تخفٌض معدالت التضخم  ونسب البطالة   و إعادة تخصٌص الموارد االقتصادٌة بهدؾ 

رفع مستوى اقتصادٌات البلدان و تحقٌق توازن مٌزان المدفوعات على المستوى الكلً ، و 

ابراز دول الدولة الجزابرٌة فً محاولة منها لتحقٌق االستقرار و التوازن  االقتصادي من 

خالل التعاون الدولً مع صندوق النقد الدولً فً ظل المتؽٌرات و الظروؾ الصعبة التً 

شهدتها الجزابر منذ االزمة البترولٌة االولى مرورا باظروؾ السٌاسٌة  الصعبة التً 

عاٌشتها فً فترة التسعٌنات و التً اثرت بشكل مباشر على النمو و االستقرار االقتصادي 

 .الى ؼاٌة مرحلة االنعاش االقتصادي التً عاٌشتها البالد 

 أهداف االطروحة : سابعا

 :نهدؾ من خالل دراستنا الى ابراز و تسلٌط الضوء على ماٌلً 

تسلٌط الضوء على السٌاسة النقدٌة الدولٌة  المطبقة فً الدول العضو بالصندوق النقد الدولً 

 و خاصة الدول النامٌة و باالخص التجربة الجزابرٌة مع صندوق النقد الدولً 

ابراز دور  البرامج  االصالحٌة التً ٌتبعها صندوق النقد الدولً الجل تحقٌق االستقرار 

 .  االقتصادي فً الدول النامٌة عموما و الجزابر بالخصوص 

تحلٌل اإلطار القانونً لصندوق النقد الدولً و ابراز اثار سٌاسات اإلصالح االقتصادي 

 التً ٌنتهجها 



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

9 
 

  تحلٌل مشروطٌة صندوق النقد الدولً و تقٌٌم انعكاساتها على مسار التنمٌة فً  الجزابر 

 

 المنهج المتبع : ثامنا 

 :لقد قمنا باالعتماد على

 :  المنهج التارٌخً 

حٌث شكل هذا المنهج العمود الفقري لهذه الدراسة القانونٌة من حٌث  الولوج من خالله إلى 

التطور الزمنً لصندوق النقد الدولً و بذلك الوصول إلى اصل و منبع و بداٌات  صندوق 

 .النقد الدولً باعتباره مإسسة عالمٌة اقتصادٌة نقدٌة 

 :  المنهج الوصفً 

حٌث قمنا من خالل هذا المنهج بالوصؾ العلمً لصندوق النقد الدولً و االستٌعاب 

الصحٌح و عرض المعلومات ألجل تقرٌب الصورة للباحث و القارئ من خالل الوصؾ 

العلمً  لهٌاكله ووظابفه ودور صندوق النقد الدولً كمإسسة نقدٌة عالمٌة على اقتصادٌات 

 .الدول النامٌة عموما و الجزابر خصوصا 

 

 :المنهج التحلٌلًٌ 

بحٌث ٌعد المنهج التحلٌلً هو المنهج الطاؼً فً هذه الدراسة القانونٌة بحٌث نجده حاضرا 

فً كل الفصول  ، بحٌث هو المنهج األساسً ألي دراسة قانونٌة  ، حٌث قمنا  بتحلٌل 

االتفاقٌات الدولٌة و القوانٌن و فق التسلسل الزمنً المحدد فً دراستنا بدءا من تارٌخ نشؤة 

صندوق النقد الدولً إلى ؼاٌة التجربة الجزابرٌة و اهم المراحل التً مر بها االقتصاد 

 .الجزابري و فً ظل مسٌرته التنموٌة  

 

 الدراسات السابقة  :تاسعا

 :لعل اهم الدراسات السابقة المتناولة و االقرب للموضوع هً 

رسالة " تقلبات الدوالر و اثرها على االقتصاد العالمً خالة الجزابر " بولوٌز عبد الوافً "

حٌث خلصت الدراسة ان ٌبقى الدوالر هو  . 2010-2009ماجستٌر ، جامعة الجزابر 
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المتحكم الربٌسً فً موازنة الجزابرو البد من تحقٌق استقرار االسعار و االستقرار المالً 

 .و المصرفً عن طرٌق التكم و نتظٌم السٌاسة النقدٌة فً الجزابر 

انظمة سعر الصرؾ و معاٌٌر اختٌار نظام الصرؾ المالبم دراسة حالة " برٌاطً حسٌن"

حٌث خلصت  . 2007-2006رسالة ماجستٌر ، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس " الجزابر 

الدراسة على  ان الجزابر طبقت مجموعة من الصالحات و التعدٌبالت تجسدت من خالل 

اصالح سٌاسة الصرؾ فً اطار برنامج التعدٌل الهٌكلً تحت اشراؾ صندوق النقد الدولً 

  . 

تاثٌر المإسسات المالٌة الدولٌة على الوضع االجتماعً فً الجزابر " زاٌدي عبد العزٌز "

حٌث خلصت   . 2006-2005رسالة ماجستٌر ، جامعة الجزابر " 2005-1989من 

حٌث خلصت الدراسة على ان الجزابر قد  سارعت الى تبنً برامج االصالح . الدراسة 

االقتصادي بمراعاة صندوق النقد الدولً بؽٌة تحسٌن اداء النمو االقتصادي و االجتماعً 

اال ان نسب البطالة قد زادت السباب اقتصادٌة بحثة فقد ادى الى تضرر المإسسات 

 . االقتصادٌة و هذا ما اثر فً اختالل سوق العمل فً الجزابر 

 خطة البحث :عاشرا

 :لقد ارتؤٌنا تقسٌم خطة االطروحة الخاصة بنا  الى بابٌن كما ٌلً 

  و الذي سندرس من خالله نقطتٌن مهمتٌن:الباب األول 

 

 :  النقطة األولى 

  إلى اإلطار القانونً لصندوق النقد الدولً حٌث تطرقنا للتطور التارٌخً لصندوق النقد 

الدولً و االتفاقٌة المنشؤة لنظام بررتن وودز و الهزات التً تعرضا لها النظام النقدي ثم 

تطرقنا النظام النقدي الدولً الحالً ، و تحدثنا عن اهداؾ ووظابؾ صندوق النقد الدولً ، 

ثم قمنا بتمٌٌزه عن باقً المنظمات االقتصادٌة الدولٌة كما تطرقنا فٌه لإلطار المإسساتً 

 .لصندوق النقد الدولً و موارده

 :النقطة الثانٌة 

كما عرجنا إلى سٌاسات االصالح االقتصادي  وفق نظام بروتن وودز ،كما  تحدثنا عن 

تطور مدارس الفكر  االقتصادي و بعدها قمنا بتحلٌل برمج اإلصالح القتصادي وفق 

صندوق النقد الدولً و فٌها أبرزنا محتوى سٌاسات التثبٌت االقتصادي و التعدٌل الهٌكلً 
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فً صندوق النقد الدولً و اشرنا الى متطلبات هذه البرامج التً ٌفرضها الصندوق على 

 .الدول التً تستفٌد من القروض 

 

 : الذي سنتطرق فٌه  بالتحلٌل إلى نقطتٌن أساسٌتٌن   : الثانً الباب فً و

  : األولى النقطةفً 

فقد تضمنت تحلٌل مشروطٌة صندوق النقد الدولً و تقٌٌم انعكاساتها على مسار التنمٌة و 

 حٌث 2014 إلى ؼاٌة 1989دوره فً تحقٌق االستقرار االقتصادي  فً  الجزابر منذ 

ارتؤٌنا تسلٌط الضوء على تحلٌل برامج التثبٌت االقتصادي الموجهة للجزابر فً إطار 

 .صندوق النقد الدولً

  :الثانٌة النقطة 

حٌث  بٌنا من خاللها  انعكاسات برامج اإلصالح االقتصادي  على تحقٌق التنمٌة  فً  

   .2014القطاع االجتماعً فً  الجزابر منذ فترة ما بعد اإلصالح إلى ؼاٌة 
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اإلطار القانونً لصندوق النقد الدولً و سٌاسات اإلصالح : الباب األول 

اإلقتصادي الخاصة به    

بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة و ما نتج  عنها من تدمٌر و تخرٌب إلقتصادٌات - 

 معظم البلدان ، و ما نتج عنها من ركود إقتصادي و تدنً المستوى المعٌشً 

 وإنتشار البطالة ،بدأت الدول الرأسمالٌة المنتصرة من الحرب تبذل مجهوداتها ألجل 

القضاء على البطالة و الفوضى التً سادت النظام النقدي آنذاك محاولة بذلك تشكٌل عالم 

جدٌد على أنقاض عالم قدٌم ،فكان واضحا أنه ال بد من إنشاء بعض الِمإسسات الدولٌة 

التابعة لألمم المتحدة التً ٌسند لها مهمة اإلشراؾ على اإلقتصاد العالمً فً مختلؾ 

. المجاالت الدولٌة 

" فكان مٌالد صندوق النقد الدولً  مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة بمناسبة إنعقاد مإتمر 

األمرٌكٌة  لتوكل له مهمة اإلشراؾ على النظام النقدي " نٌوهامبشٌر" بوالٌة "بروتن وودز

المالً الدولً  أكثر إستقرارا ، بهدؾ تجنب الخسابر الفادحة و  تكرار الكارثة اإلقتصادٌة 

التً أدت إلى كساد كبٌر و ضعؾ النشاط اإلقتصادي الذي أدى إلى تدمٌر اإلقتصاد الدولً 

و تناقص التجارة الدولٌة تناقصا حادا وواضحا و هذا أدى إلى ضعؾ مستوى المعٌشة 

خاصة الدول النامٌة التً عانت  و زادت فً فقرها،إلى جانب إنشاء  البنك الدولً لإلنشاء 

و التعمٌر حٌث أوكلت لهذا األخٌر مهمة تنمٌة و تعمٌر الدول األعضاء و تشجٌع 

اإلستثمارات األجنبٌة و تشجٌع نمو التجارة الدولٌة و تقدٌم القروض، فكان كل هذا ألجل 

. تنظٌم الحٌاة اإلقتصادٌة و السٌر نحو تحقٌق التنمٌة و اإلستقرار و الرخاء اإلقتصادي

 و علٌه سنقوم من خالل  ثناٌا الباب األول و الفصول التً ٌحتوٌها بالتطرق إلى التطور 

التارٌخً  لصندوق النقد الدولً و تحلٌل سٌاسات اإلصالح اإلقتصادي وفق برامج و 

.    خبراء صندوق النقد الدولً
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اإلطار القانونً  لصندوق النقد الدولً : الفصل األول

 تابعة لألمم المتحدة متخصصة اقتصاديٌعتبر صندوق النقد الدولً منظمة دولٌة ذات طابع 

فً مٌدان التعاون الدولً فً مجال النقد
1

، و تجدر اإلشارة إلى أن الحاجة إلى تؤسٌسه كانت 

ألجل إٌجاد الحلول الخاصة بمشاكل النقد العالمٌة ، خاصة فً تلك الفترة و ما شهدته من 

  سادت النظام النقدي حٌث أجمعت معظم الدول خاصة المتضررة من الحرب اضطرابات

العالمٌة الثانٌة إلى ضرورة إنشاء منظمة دولٌة إقتصادٌة متخصصة تؤخذ على عاتقها مهمة 

اإلشراؾ على التعامالت النقدٌة الدولٌة و التخفٌؾ من حدة األزمات اإلقتصادٌة و القضاء 

التدرٌجً على العوابق التً تعترض عملٌة الصرؾ و اإلقراض  و ثبات أسعار الصرؾ 

نٌوهامشٌر "  و فً والٌة1944عن طرٌق إتباع السٌاسة النقدٌة المالبمة ، فعال ففً سنة 

ثم مٌالد صندوق النقد الدولً حٌث إنضمت "  بروتن وودز" األمرٌكٌة   و بموجب إتفاقٌة 

معظم الدول بما فٌها  الدول النامٌة و هذا بسبب األهداؾ و التحفٌزات التً جاءت بها  

 اإلتفاقٌة
2

 بسبب 1963 فسارعت الدول لإلنضمام ومن بٌنها الجزابر التً إنضمت سنة . 

الوضع  اإلقتصادي المتدنً و إرتفاع عجز الموازنة العامة و إرتفاع البطالة و تدهور 

الخدمات العامة و إرتفاع حجم المدٌونٌة الخارجٌة ، و هذا  ألجل اإلستفادة من مساعدات و 

: موارد صندوق النقد الدولً فقد فرضت مجموعة من الشروط و هً ما تسمى ب

عن طرٌق فرضه  لمجموعة من برامج اإلصالح اإلقتصادي التً ٌقترحها ، المشروطٌة 

خبراء صندوق النقد الدولً بؽٌة تسدٌد الدٌون الخارجٌة و القضاء على اإلختالالت 

اإلقتصادٌة و إعادة تخصٌص الموارداإلقتصادٌة ألجل رفع كفاءة و نسبة اإلقتصاد الوطنً 
3

، و علٌه سنقوم فً هذاالفصل بالتطرق إلى التطور التارٌخً لصندوق النقد الدولً و 

تحدٌد أهدافه ووظابفه ثم تمٌٌز صندوق النقد الدولً عن ؼٌره من المإسسات الدولٌة 

اإلقتصادٌة، مع التعرض فً المبحث  الثانً إلى اإلطار القانونً و المإسساتً كٌفٌة 

                           اإلنضمام و نظام التصوٌت فً صندوق النقد الدول

 

 

 

 

                                                           
 10: ، ص200 الموسوعة العربٌة ، المؤسسات المالٌة الدولٌة ، المجلد العشرون، سورٌة 

1
  

. 407-406: ، ص2001 محمد سٌد عابد ، التجارة الدولٌة ، مكتبة  اإلشعاع للنشر و الطباعة و التوزٌع ، اإلسكندرٌة ، 
2
  

،اطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه، "2004-1990السٌاسة المالٌة فً تحقٌق التوازن االقتصادي دراسة حالة الجزائر " مسعود درواسً،

.  78:جامعة الجزائر ، ص 
3
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. التطور التارٌخً لصندوق النقد الدولً،أهدافه ووظائفه:المبحث األول

مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وقبل أن تضع الحرب أوزارها بدأت تتؽٌر مراكز القوة من 

برٌطانٌا إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، بدأ المنتصرون برسم ووضع نظام دولً حدٌث 

سٌاسٌا و اقتصادٌا ٌتفق مع مقاصد و تصورات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و مع حلفابها 

فً التوسع و السٌادة 
4

؛ فبالنسبة للجانب السٌاسً و بعد عدة إجتماعات و مإتمرات شهد 

النظام العالمً نشؤة و ظهور  منظمة األمم المتحدة ،   و  محكمة العدل الدولٌة و هً  

بمثابة الجهاز القضابً الربٌسً لهٌبة األمم المتحدة و قد وضعت هذه األخٌرة مٌثاقها الذي 

ٌقوم على عدة مبادئ و أهمها هو اإلستؽناء عن الحل العسكري و إستبداله بالحل 

الدبلوماسً و ضرورة إحترام حقوق اإلنسان و قد صدر بهذا الشؤن مٌثاق حقوق اإلنسان و 

المتقدمة و النامٌة و تحقٌق التعاون  مبدأ المساواة بٌن دول العالم الكبٌرة و الصؽٌرة

اإلقتصادي بٌن الدول
5

، 

 أما  بالنسبة للمجال اإلقتصادي فقد أنشؤ أول تكتل إقتصادي دولً ٌتؤلؾ من البنك الدولً 

لإلنشاء و التعمٌر و صندوق النقد الدولً أثناء مإتمر لألمم المتحدة و هو مإتمر بروتن 

 فً والٌة نٌوهامشٌر األمرٌكٌة و هً مإسسات دولٌة 1944وودز المنعقد فً سنة 

إقتصادٌة  تتعامل مع القضاٌا النقدٌة و التموٌلٌة ، و أقر كذلك مٌثاق هافانا الذي تعرض 

و الذي لم ٌخرج بنتابج علمٌة حتى نهاٌة الحرب الباردة فشهد 1947للقضاٌا التجارٌة سنة 

مٌالد منظمة التجارة العالمٌة
6

و لما كان موضوع دراستنا صندوق النقد الدولً فسوؾ  .

نتعرض بالتفصٌل لإلطار القانونً للصندوق النقد الدولً والتطور التارٌخً  صندوق النقد 

الدولً و نشؤة نظام بروتن وودز و ما تعرض له هذا النظام من هزات،   ثم نتطرق إلى 

أهداؾ ووظابؾ صندوق النقد الدولً و فً األخٌر تمٌٌز هذا األخٌر عن ؼٌره  من 

.           المنظمات اإلقتصادٌة الدولٌة األخرى

 

 

        

 

                            

                                                           
 .333:، مؤسسة الثقافة الجامعٌة ، االسكندرٌة ، ص"السٌاسة السعرٌة فً اطار العولمة االقتصادي " خبابة عبد هللا،

4
  

 .432: ،ص2012، دار المنهل اللبنانً ، بٌروت ،"النقود و الصٌرفة و السٌاسة النقدٌة " على كنعان 
5
  

 .432: علً كنعان ، المرجع السابق ، ص
6
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نشأة صندوق النقد الدولً                                     : المطلب األول

 بدأت مشاكل النظام المالً الدولً 1929مع إندالع أزمة الكساد الكبٌر فً أمرٌكا سنة 

 لما عجزت بعض الدول عن الوفاء  بدٌونها ، خرجت النمسا عن 1931تتفاقم ، ففً عام 

  حٌث وجدت معظم 1933إعتماد قاعدة الذهب ثم لحقت بها ألمانٌا و تلتها برٌطانٌا سنة 

الدول نفسها فً فوضى نقدٌة و مالٌة
7

 .

حٌث ٌجدر بنا التطرق إلى الفوضى النقدٌة التً كانت  سابدة قبل الحرب العالمٌة الثانٌة 

: حٌث مرت أنظمة سعر الصرؾ خالل هذه الفترة بعدة مراحل هً 

نظام المعدنٌن  : أوال 

و فً ظل هذا النظام ٌتم تحدٌد نسب قانونٌة بٌن عٌار الذهب و عٌار الفضة حٌث 

ٌوجدالنقود فً  نوعٌن من المسكوكات الذهبٌة و الفضٌة و هذا مع وجود نسب قانونٌة 

متفاوتة بٌن المسكوكات الذهبٌة و الفضٌة  ،و قد صدرت عدة قوانٌن نقدٌة حٌث قامت من 

 خاللها الدول األوروبٌة بتحدٌد أسس نظام المعدنٌن
8

تضمنته هذه القوانٌن   و أهم ما. 

تحدٌد معدل قانونً ثابت بٌن الذهب و الفضة 
9

بحٌث تكون كل من النقود الذهبٌة و الفضٌة 

  دوالرا فضٌا بمعنى أنه 16ذات عٌار ووزن معٌن و هذا بمعنى أن الدوالر الذهبً ٌعادل 

ٌتم التبادل بٌن المسكوكات الذهبٌة و الفضٌة ، جواز تحوٌل السبابك من الذهب أو الفضة 

إلى قطع نقدٌة مجانا أي أنه بإمكانٌة األفراد التوجه إلى السلطات النقدٌة حٌث ٌقوم بتسلٌمها 

سبابك ذهبٌة أو فضٌة و ٌؤخذ بالمقابل قطعا نقدٌة ذهبٌة أو فضٌة ، جواز صهر المسكوكات 

و تحوٌلها إلى سبابك وذلك حتى ال تصبح القٌمة السلعٌة اكبر من القٌمة اإلسمٌة ، بؽٌة 

إستقرار أسعار الصرؾ 
10

تضمنت كذلك القوانٌن مبدأ حرٌة إستٌراد و تصدٌر المعادن  . 

الثمٌنة و ما ٌمكن قوله أنه فً ظل نظام المعدنٌن قد ظهرت عدة مشاكل و ظهرت عدة 

صعوبات أدت إلى إنهٌاره مما أدى إلى ظهور نظام المعدن الواحد ، ضؾ إلى ذلك قانون  

و اهم ماجاء به هو أن العملة الردٌبة تطرد العملة الجٌدة ووفق هذا القانون فإن " جرٌشام"

نسبة التبادل بٌن المعدنٌن تتؽٌر لصالح الذهب فٌإدي هذا ؼلى إرتفاع القٌمة السوقٌة للذهب 

على القٌمة القانونٌة مما ٌدفع إلى تحوٌله إلى سبابك ألجل تحقٌق الربح و هذا ما ٌإدي 

بالنتٌجة إلى إختفاء المعدن الجٌد و ٌتحول من نظام المعدنٌن إلى نظام المعدن الواحد 
11
 

 
                                                           

.333:  خبابة عبد هللا ، المرجع السابق ،ص
7
  

 .73:،ص1996،الدار الجامعٌة ،االسكندرٌة ،"السٌاسات الدولٌة فً المالٌة العامة" ٌونس محمد البطرٌق ،
8
  

.272:، درا النهضة العربٌة للطباعة و النشر ،بٌروت ،ص "مقدمة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة " محمد زكً الشافعً ،
9
  

 .273:  محمد زكً الشافعً ، المرجع السابق ،ص
10

  
- 45 ، 2010-2009،رسالة ماجستٌر، جامعة الجزائر ، " تقلبات الدوالر و أثرها على اإلقتصاد العالمً حالة الجزائر "بولوٌز عبد الوافً    2

46.   
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نظام المعدن الواحد  : ثانٌا 

وفق نظام المعدن الواحد فؤساس الوحدة النقدٌة هو المعدن الواحد حٌث ٌؤخذ نظام المعدن 

الواحد إسمه من المعدن الذي تسك منه القطع النقدٌة نو هدا بمعنى أنه إذا ما اخذت إعتمدت 

الدولة على الذهب فإنها تتبنى نظام فاعدة الذهب و إذا ما إعتمدت  الدولة على الفضة فؽنها 

 فً برٌطانٌا و الذي أصبح  1816تتبنى نظام قاعدة الفضة ، و بموجب القانون الصادر فً 

:  و ٌؤخذ هذا النظام عدة اشكال هً 1821نظام قاعدة الذهب ساري المفعول فً سنة 

-  أ: وهذه القاعدة تعتمد على أسس هً  :1914_1860قاعدة المسكوكات الذهبٌة -   1

الوحدة النقدٌة المحلٌة محددة بوزن معٌن من الذهب و البنك المركزي ٌبٌع و ٌشتري الذهب 

. بسعر ثابت 

قابلٌة تحوٌل األوراق النقدٌة إلى ذهب وفق  أسعار صرؾ العمالت محددة على أساس - ب

= فرنك فرنسً 1: ما تحوٌه هذه األخٌرة من ذهب و تكون هذه األسعار ثابتة نسبٌا     مثال

 مػ من 7322,33 جنٌه أسترلٌنً ٌساوي  1 ملػ من الذهب الصافً ، و 290,32

الذهب
12

 . 

 لقد سار العدٌد من البلدان على نظام المسكوكات الذهبٌة  و بعد نشوب الحرب  الؽت معظم 

الدول إلتزامها بشراء و بٌع الذهب حٌث فً ظل تلك األوضاع لم ٌكن فً اإلمكان ان تعمل 

قاعدة الذهب حٌث قامت الدول باإلتفاق على التخلً عن قاعدة الذهب و بدأ اإلرتكاز على 

العملة الورقٌة 
13

  . 

  نتٌجة نشوب الحرب العالمٌة األولى و ما :1931_1919 الذهبٌة السبائك قاعدة  -2 

تطلبته من نفقات حربٌة و إستنزاؾ حجم الذهب إضطرت دول العالم إلى التخلً عن 

المسكوكات الذهبٌة  و حلت محل المسكوكة السبٌكة الذهبٌة حٌث أصبحت العملة ترتبط 

بمقدار معٌن من الذهب المتواجد لدى خزابن البنك المركزي لم ٌعد نظاما مجدٌا  لضبط 

العالقات النقدٌة الدولٌة، فكانت الظروؾ المحٌطة باإلقتصاد العالمً توحً بقرب إنهٌاره، 

فبدأت مرحلة تقلبات أسعار الصرؾ ومرحلة الحروب اإلقتصادٌة بٌن الدول الرأسمالٌة  

معتمدة على سٌاسة إفقار الجار ؼٌر أنه ترتب عن مثل هذه السٌاسات زٌادة فً المشاكل 

المالٌة
14

 

 

                                                           
 .46:  بولٌوز عبد الوفً المرجع السابق، ص

12
  

 29:  ، ص2011دار بلقٌس،الجزائر ، الطبعة األولى " البعد الدولً للنظام النقدي برعاٌة صندوق النقد الدولً" نعمان سعٌدي  
13

  

30 -29: نعمان سعٌدي ، المرجع السابق ،  ص   (1)  14
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: نظام الصرف بالذهب - 3

الذي انعقد فً إٌطالٌا  سنة بضرورة إتباع نظاما رسمٌا الجل  "  جنوة" لقد أوصى مإتمر

تنظٌم التعامالت النقدٌة، و الذي كان عبارة عن مبادرة  فً مبادرة إلستدعاء الدول 

األوروبٌة إلى هذا المإتمر بهدؾ إعادة تنظٌم عالقاتها النقدٌة ، فقد ثم إنعقاد  المإتمر فً 

ؼٌاب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و برعاٌة  عصبة األمم و افضى المإتمر إلى إنشاء نظام 

ذو مستوٌٌن بحٌث تكون إحدى الدول بمثابة مراكز للذهب و ٌضمن بنكها المركزي قابلٌة 

تحوٌل عمالتها أما بالنسبة للدول االخرى فتحوي إحتٌاطاتها  على عمالت  فً شكل 

حسابات بنكٌة و كمبٌاالت و هذا ماٌطلق علٌه نظام قاعدة الصرؾ  بالذهب، و فً ظل هذا  

االخٌر  ترتبط عملة بلد ما عن طرٌق ربط عملتها ببلد اخر ٌسٌر على نظام الذهب و ٌتم 

ذلك عن طرٌق إحتفاظ البلد التابع بسندات اجنبٌة للبلد المتبوع كؽطاء للعملة فً التداول 

كمثال عن ذلك  عندما كانت إنجلترا على نظام الذهب فً حٌن قامت الهند بتؽطٌة عماتها 

المتداولة بسندات مسحوبة على إنجلترا لصالح الهند و بالمقابل تحصل إنجلترا على الفوابد 
15
 

و مؽزى هذه القاعدة ٌكمن فً إتباع الذهب بؽٌر الذهب ، فٌتم التعامل بالعملة الورقٌة 

إلزامٌا فً المبادالت الداخلٌة بٌنما ال  ٌتم  التعامل بالذهب فً المعامالت الخارجٌة وإنما 

أن ٌوفق فً كل ما تضمنته  " جنوة"ٌتم التعامل على أساس الذهب  لم ٌستطع مإتمر 

القوانٌن المتضمنة فً اإلتفاقٌة و هذا لتعارض مصالح الدول العظمى آنذاك ، و فشل وضع 

حد للصعوبات التً كانت تواجه و تعترض النظام النقدي الدولً فً تلك الحقبة من الزمن 

و مذا ما أدى بالنتٌجة إلنتشار الفوضى فً العالقات النقدٌة الدولٌة خالل فترة مابٌن 

الحربٌن العالمٌٌتٌن األولى و الثانٌة و التً تمٌزت بتخفٌض التنافسً و اإلنتقامً للعمالت 

. الدول الربٌسٌة لحماٌة مصالحها
16

         

ؼٌر أنه  هذا المنطلق ألحق ضررا كبٌرا بالعالقات اإلقتصادٌة الدولٌة فكانت الحاجة إلى 

 أنعقد 1933التعاون النقدي الدولً بؽٌة الخروج من األزمات اإلقتصادٌة الدولٌة ، فً سنة 

مإثمر دولً  فً لندن كان الهدؾ منه هو الخروج بنتابج لمعالجة المشاكل النقدٌة و تفادي 

 بٌن الوالٌات المتحدة 1936األزمات اإلقتصادٌة الدولٌة ،كما أنعقدت إتفاقٌة ثالثٌة عام 

األمرٌكٌة و برٌطانٌا ألجل التعاون على الحد من تخفٌض قٌمة العملة و التشاور حول 

سٌاسة الصرؾ لكن لم تحقق النتابج المرجوة منها لقلة عدد أطرافها، و مع إندالع الحرب 

                                                           

 48: ، ص1998الجدٌدة للنشر ، ، دار الجامعة " الوحدة النقدٌة األوروبٌة " مجدي محمود شهاب ،- ( 2) 
15

  

 2 (1) Gérarad Marie Henry « Dollar :La monnaire international » Studucama.,p20-21   



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

18 
 

العالمٌة الثانٌة وجد المجتمع الدولً نفسه أمام حقٌقة و هً أن العالم أصبحت مصالحه 

اإلقتصادٌة متشابكة  كما  تفاقمت المشاكل اإلقتصادٌة و  عدم جدوى  النظام النقدي لتلك 

الفترة
17

فكان التفكٌر و الحاجة ماسة لضرورة إٌجاد نظام  نقدي دولً ٌمكن الدول التً  .

تتخذ إجراءات  تدابٌر فً معالجة أزماتها النقدٌة دون أن تإثر على الدول التً تتعامل معها 

كماالحظنا أنه مع بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة و ما تعرضت له معظم الدول من  تقلبات . 

حادة  فً إقتصادٌاتها و تفاقم األزمات الدولٌة و الفوضى التً خلفتها الحرب العالمٌة الثانٌة 

و إنخفاض اإلحتٌاطات الذهبٌة و إشتداد الصراع على إكتساب المزٌد من األسواق 

الخارجٌة ، فإستوجب التفكٌر بشكل جدي فً ضرورة إرساء قواعد جدٌدة تحكم النظام 

النقدي الدولً ٌتفادى مساوئ قاعدة الذهب ، على أن ٌسمح للدول سواء القوٌة أو الضعٌفة  

المتطورة أم النامٌة بتحقٌق التوازن الخارجً دون القٌود التً تفرض على المبادالت 

"نظام بروتن وودز"الدولٌة،وعلٌه تؤسس 
18

  

   

 

 "نظام بروتن وودز"اإلتفاقٌة المنشأة صندوق النقد الدولً : الفرع األول

صندوق النقد الدولً وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة انشؤ بموجب      

 للعمل على تعزٌز سالمة االقتصاد العالمً و ٌقع مقر الصندوق 1945معاهدة دولٌة عام 

 184فً واشنطن و ٌدٌره أعضاإه الذٌن ٌشملون جمٌع بلدان العالم تقرٌبا بعددهم البالػ 

دولة ،كما أن صندوق النقد الدولً مإسسة مركزٌة فً النظام أي ٌعتبر نظام المدفوعات 

الدولٌة و أسعار صرؾ العمالت الذي ٌسمح بإجراء المعامالت التجارٌة بٌن البلدان 

المختلفة،حٌث ٌعمل  الصندوق على  منع وقوع األزمات و االختالل فً النظام عن طرٌق 

تشجٌع الدول على االعتماد على سٌاسات اقتصادٌة سلٌمة كما انه ٌستفٌد من موارده 

األعضاء الذٌن ٌحتاجون إلى تموٌل مإقت لمعالجة المشاكل الحادثة فً مٌزان المدفوعات 
19

على إثر اإلضطرابات التً سادت   1944 جوٌلٌة 2 حٌث  تبلورت فكرة الصندوق فً 

النظام النقدي خالل الحرب العالمٌة الثانٌة رأت دول العالم أنه البد من ضرورة من وجود 

منظمة دولٌة تتولى اإلشراؾ على إستقرار أسعار الصرؾ  فً العالم و العمل على سالمة 
                                                           

 

17
     180 179: ص 2013 عمان األردن 1دار وائل للنشر ط" النظام اإلقتصادي السٌاسً الدولً"محمد حمد القطاشة  (1)   

 
17

  

.34:    نعمان سعٌدي ،المرجع السابق ،ص 18  
 ، 2002، دار هومه الجزائر ،" دراسات فً القانون الدولً اإلقتصادي صندوق النقد الدولً " عبد العزٌز  قادري (1)  

  19 08 – 07: ص
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اإلقتصاد الوطنً  ، حٌث أدت هذه اآلراء إلى إنعقاد مإتمر بروتن وودز
20

 فعال  فً 

 فقد  إنضم الكثٌر من خبراء اإلقتصاد و السٌاسة لدراسة إمكانٌة خلق نظام 1944جوٌلٌة 

نقدي دولً جدٌد و ٌساهم فً تحقٌق جملة من األهداؾ و المتمثلة  أساسا فً خلق تجارة 

دولٌة متعددة و ثبات إستقرار أسعار الصرؾ و إمكانٌة التحوٌل بٌن العمالت الدولٌة ، و 

 1944 جوٌلٌة 01تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولً خالل مإثمر بروتن وودز فً 

وفً والٌة نٌو هامشٌر األمرٌكٌة عندما إتفقت أربعا و أربعٌن دولة فً إطار التعاون 

اإلقتصادي بهدؾ تجنب تكرار كارثة السٌاسات اإلقتصادٌة الفاشلة 
21

، التً أسهمت فً 

حدوث الكساد الكبٌر خالل تلك الحقبة و علٌه تجدر اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولً قد 

: نشؤ بعد دراسة المشروعٌن التالٌٌن اللذان سوؾ نتطرق لهما بالتفصٌل و هما 

 مشروع هواٌت                                                        : أوال

الذي كان ٌشؽل منصب المساعد األول " هاري دٌكستر هواٌت"لقد أخد تسمٌته نسبة إلى 

للكاتب األمرٌكً للخزٌنة ، و قد جاءت الخطة التً إقترحها نتٌجة لتجربته من خالل و 

 .ظٌفته كؤمٌن مال الخزٌنة األمرٌكٌة 

:    كما عبر هذا المشروع على المواقؾ األمرٌكٌة و قد خلص إلى النقاط التالٌة- 

ضرورة توازن المدفوعات و تسوٌة المبادالت بٌن العمالت ، حٌث إقترح أن تمول _ 1

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة القسط األكبر لهذا الصندوق من أجل إمتالكها ألكبر إحتٌاطً 

ضرورة منح - 2.                                                          من الذهب العالمً

.                                                                مساعدات تموٌلٌة للبلدان األعضاء التً تعانً عجز فً مٌزان مدفوعاتها 

، حٌث تحدد قٌمتها " أو نٌتاس" ضرورة إنشاء وحدة نقدٌة دولٌة و قد أطلق علٌها إسم - 3

وضرورة إنشاء مإسسة نقدٌة دولٌة تعمل  (معدل ثابت )على أساس وزن معٌن من الذهب 

على الحٌلولة دون تكرار المشاكل و اإلضطرابات النقدٌة التً عرفها النظام النقدي الدولً 

. خالل تلك الفترة 

ضرورة تحرٌر المبادالت و بعث التجارة العالمٌة و تفكٌك اإلجراءات الحمابٌة و - 4

. تقلٌص الحقوق الجمركٌة 

:  إقترح كذلك إنشاء مإسسة أخرى إلى جانب صندوق النقد الدولً وقد سماها - 5     

.                                 بالبنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر

                                                           

اُ٘ظْ ٝ أُ٘ظٔاخ اإله٤ٔ٤ِح ٝ اُع٤ُٝح، اُٞاهغ ٓثاظؼاخ ٝ ٓورؽزاخ اُرط٣ٞؽ ٝ " طالذ اُع٣ٖ زكٖ اُك٤٤ك٢  (2)   

  ،   382:  ، ص2007، ظاؼ اُلٌؽ اُؼؽت٢ ٓظؽ ، " اُرلؼ٤َ
20  
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مشروع كٌنز     : ثانٌا

و هو إقتصادي كبٌر حٌث وضع "  اللورد جون مٌنارد كٌنز"لقد سمً نسبة إلى البرٌطانً  

إنشاء بنك  مركزي " اللورد كٌنز" حٌث إقترح  1943 و قدمه سنة 1941مشروعه سنة 

دولً بحٌث ٌمكن الدول األعضاء من الحصول على إعتمادات تمكنها من تسدٌد دٌونها    

و عجزها الخارجً
22

   ، كما جاء فً فحوى المشروع   ضرورة إضفاء الطابع النقدي 

على المبادالت الدولٌة و ذلك عن طرٌق إنشاء عمالت دولٌة جدٌدة و هذا ٌتم بسعر صرؾ 

، و هً عملة دولٌة موحدة تحدد " البانكور" ثابت بالنسبة للذهب و قد سمى هذه العملة 

قٌمتها  بالنسبة للذهب حٌث ٌمكن الدول األعضاء الحصول على حقها فً اإلقتراض من 

البنك المركزي الدولً  فعند حالة العجز تقوم الدول ببٌع الذهب أو اإلقتراض بؽرض 

  و قد حددت حجم و حصة كل بلد على أساس صادرات وواردات ،حصولها على البانكور 

 بالمابة للدولة التً تطلب قرضا ال ٌزٌد عن نصؾ حصتها و إذا ما 1البلد برسم ٌقدر ب 

 بالمابة ، و كان ٌهدؾ  هذا 2تجاوزت نصؾ حصتها فهً مجبرة على دفع  رسوم تقدر ب 

المشروع  لحماٌة المصالح الخاصة لبرٌطانٌا و بؽٌة حصولها  على كمٌة كبٌرة من 

الدوالرات التً تمكنها من بناء إقتصادها نتٌجة لألضرار التً لحقت بها  جراء الحربٌن 

.العالمٌتٌن األولى و الثانٌة و تمكن برٌطانٌا من القٌام بدورها كسوق نقدٌة متطورة 
23
 

: حٌث إقترح ماٌلً

 إٌجاد طرٌقة تسمح بالحصول على كمٌة كبٌرة من األموال بؽٌة إعادة بناء إقتصادها و 1

. إعادة التوازن لمٌزان مدفوعاتها 

 إستخدام السٌاسة النقدٌة بحرٌة كاملة و عدم ترك  المجال للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 2

. لتهٌمن على النظام النقدي 
24
 

 محاولة تكرٌس و ضعٌة دولٌة على أساس ٌناسب ماضٌها التارٌخً القوي بإعتبارها قوة 3

عظمى و مسٌطرة  و لٌس وفق مركزها الحالً الذي أفرزته الحرب العالمٌة الثانٌة و ذلك 

من خالل توزٌع الحصص بما ٌتناسب و مساهمات الدول فً التجارة الخارجٌة قبل 

الحرب
25
 

                                                           

  22 .06:  قادري عبد العزٌز ، المرجع الٌسابق ، ص
  23 .37-36:  نعمان سعٌدي ، المرجع السابق ، ص
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:                                             فقد إتفقا كل من المشروعٌن على 

إنشاء مإسسة دولٌة إقتصادٌة مشتركة  تعمل على إستقرار معدالت الصرؾ  -1 

تقوم هذه المإسسة الدولٌة اإلقتصادٌة بمنح مساعدات تموٌلٌة للبلدان األعضاء التً - 2

 .   تعانً عجزا فً مٌزان مدفوعاتها و ألجل تسدٌد دٌونها 

و ألجل التقرٌب فً وجهات النظر بٌن المشروعٌن قام ممثلً كل من الوالٌات المتحدة   - 

. 1943 مرات بواشنطن فً سبتمبر و أكتوبر لسنة 9األمرٌكٌة و برٌطانٌا باإللتقاء حوالً 
26
 

و بعد المناقشات المطولة فاز مشروع هواٌت ألسباب سٌاسٌة و هً هٌمنة اإلقتصاد  

األمرٌكً خاصة و أن برٌطانٌا كانت منهكة إقتصادٌا  بسبب الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث 

أضطر اإلنجلٌز إلى اإلنضمام إلى المشروع األمرٌكً و التخلً عن مشروعهم و فً 

 ملٌار دوالر 5المقابل قام األمرٌكان برفع رأس المال المخصص لصندوق اإلستقرار من 

.ملٌار دوالر9إلى 
27
 

و على إثر   هذا قام الخبراء بوضع تقرٌر ٌقترح فٌه مٌثاقا لمنظمة دولٌة و ٌتمثل  هذا 

 730 دولة و قد مثلها 44الذي شاركت فٌه حوالً "  بروتن وودز"المٌثاق فً إتفاقٌة 

 15شخصا ، و علٌة ثم اإلتفاق على وضع اإلتفاقٌة التؤسٌسٌة لصندوق النقد الدولً ففً 

 أصبح صندوق النقد الدولً منظمة متخصصة لألمم المتحدة و قد دخلت 1947نوفمبر 

 ، و أصبح صندوق النقد الدولً 1945 دٌسمبر 27حٌز التنفٌذ فً "  بروتن وودز"إتفاقٌة  

منظمة دولٌة إقتصادٌة متخصصة فً التعاون الدولً فً مجال النقد  تلعب دورا مهما و 

قٌما فً اإلقتصاد الدولً و تنمٌة المبادالت الخارجٌة الدولٌة إلى جانب البنك الدولً لإلنشاء 

 . (1)و التعمٌر و المنظمة العالمٌة للتجارة

 :و إختلفا كل من المشروع اإلنكلٌزي و األمرٌكً فً النقاط التالٌة 

لم ٌتطرق مشروع واٌت  إلى إمكانٌة قٌام النظام النقدي الدولً الجدٌد بإصدار عملة دولٌة 

ٌلتزم الجمٌع بقبولها فً تسوٌة موازٌن مدفوعاتها ولم ٌشر المخطط إلى ضرورة إنشاء 

 .. نظام نظام دولً جدٌد للمدفوعات 

فعلى ضوء ماسبق ذكره فإن نظام بروتن وودز ٌسمح لسلطات الدول المختلفة من تؽٌٌر 

بالمابة  / 1أسعار صرؾ عمالتها مقابل الذهب أو الدوالر األمرٌكً ضمن مجال محدد هو 

                                                           

  26 39  38: نعمان سعٌدي ، المرجع السابق ، ص 
  27     10- 09: قادري عبد العزٌز ، المرجع السابق ، ص  



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

22 
 

إرتفاعا أو إنخفاضا مقابل سعر تعادل معلن عنه فً إطار اإلتفاق مع بقٌة الدول تحت إمرة 

الصندوق  فالبلد العضو فً صندوق النقد الدولً الذي ٌعانً من تدهور قٌمة عملته نتٌجة 

عجز فً مٌزانه التجاري ٌلجؤ إلى شراء عملته الفابضة عن طرٌق عمالت أخرى ، كما 

سعى هذا النظام إلى تحرٌر التجارة الدولٌة من خالل إزالة مختلؾ القٌود التً تعٌقها
28  . 

إنهٌار نظام بروتن وودز   :الثانً الفرع

كان الدوالر هو العملة الربٌسٌة حٌث كانت تتم معظم " بروتن وودز "بموجب نظام 

عملٌات التجارة و التموٌل الدولً تتم بالدوالر ،و كانت تلك الفترة من النمو و اإلزدهار لم 

ٌسبق لها مثٌل كما بدأت بلدان أوروبا الؽربٌة و الٌابان تتعافى مما لحقها من أضرار 

الحرب ، لكن عافٌة تلك البلدان حملت فً طٌاتها دمارهاحٌنما اخذت الدوالرات تتكدس فً 

ألمانٌا و الٌابان تتمتعان بفابض تجاري ، و تحول عجز المٌزان التجاري األمرٌكً إلى نمو 

.  ملٌار دوالر 50 إلى حوالً 1945إستثماراتها التً إرتفعت من الشٌا تقرٌبا سنة 

 نتٌجة العودة القوٌة إلى التحوٌالت الخارجٌة 1958لقد بدأت بوادر األزمة منذ سنة 

للعمالت األوروبٌة الربٌسٌة فٌما بٌن ؼٌر المقٌمٌن و هذا ما أفقد الدوالر ثقته ومركزه 

كعملة أساسٌة و هذا بالخصوص مع بروز اإلقتصاد  األوروبً الذي أصبح فً الصدارة 

 إشتد اإلقبال على السوق الحرة للذهب فؤدى 1962بعد إستكمال بناء أوروبا ، و فً عام 

 دوالر لألوقٌة و بالرؼم من 41 دوالر إلى 35إلى إرتفاع سعره عن السوق الربٌسٌة من 

تدخل بنك إنكلترا ببٌعه لكمٌات ضخمة من الذهب بؽرض تثبٌت سعره 
29
  

إال أنه إزدادت المضاربات بالرؼم من إنشاء مجمع الذهب من طرؾ البلدان األوروبٌة 

الثمانٌة الذي ساهم فً عرض كمٌات كبٌرة من الذهب فً األسواق الحرة ، كما إرتفعت 

أسعار الفابدة فً أوروبا فً نفس السنة و هذا أدى إلى تحرك و نزوح رإس أموال ضخمة 

 أخدت معدالت التضحم باإلرتفاع  فوصلت إلى 1965من أمرٌكا إلى أوروبا ،  و فً عام 

  بالمابة و هذا أدى إلى تباٌن كبٌر بٌن معدل تبادل الدوالر و معدل تبادل 6بالمابة ثم إلى 4

العمالت األخرى باإلضافة إلى تشبع اإلقتصاد
30

  

 و إنشاء سوقٌن للذهب هما 1968مارس 15تجسد ذلك من خالل إلؽاء مجمع الذهب فً  

 :

                                                           

  83:  ، ص2012، عمان األردن ، الطبعة األولى " العالقات العامة فً المنظمات الدولٌة "  محمد صاحب سلطان 2 
28

  

  29  41: ٗؼٔإ قؼ٤ع١ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص 
، ظاؼ أَُٜ٘ ، ُث٘إ ، اُطثؼح " اُ٘ظؽ٣ح اُؼآح ٝ أُ٘ظٔاخ اُؼا٤ُٔح ،اُثؽآح ٝ اًُٞاالخ أُرطظظح"ض٤َِ زكٖ   1

471:اال٠ُٝ ، ص 30
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أٌن ٌحدد سعر الذهب وفق مقتضٌات العرض و الطلب  : السوق الحرة 

لوحدها شراء الذهب من الوالٌات ،أٌن تؤخذ البنوك المركزٌة على عاتقها:  السوق الرسمٌة

 أعلن الربٌس 1971المتحدة االمرٌكٌة وفق تسعرة ثابتة ،ضؾ إلى ذلك ففً سنة 

الرسمً للدوالر إلى الذهب دون التشاور مع صندوق  االمرٌكً عن عدم قابلٌة التحوٌل

 ملٌار دوالر فقط 10النقد الدولً على أساس أنه لم ٌبق ألمرٌكا من الذهب إال ماٌقارب 

 عندما حاولت ثالثة 1971 أوت 15و فً  (1) . 1957 ملٌار دوالر سنة 50بعدما كان 

بنوك مركزٌة أوروبٌة صؽٌرة تحوٌل جزء من إحتٌاطاتها الدوالرٌة إلى ذهب من البنك 

اإلحتٌاطات الفدرالٌة  األمرٌكً أٌن أوقفت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تحوٌل الذهب ؼلى 

/ 10الدوالر و فرضت رسم إستٌراد 
31
 

النظام النقدي الدولً الحالً :الفرع الثالث 

  :تحدٌد مفهوم مصطلح النظام النقدي:  أوال

أنه  جمٌع أنواع النقود الموجودة فً بلد ما وجمٌع المإسسات ذات : ٌعنً بالنظام النقدي

السلطات والمسإولٌات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجمٌع القوانٌن والقواعد والتعلٌمات 

واإلجراءات  وتتؤلؾ النقود بؤنواعها من النقود الورقٌة والمسكوكات وودابع البنوك 

وزارة )التجارٌة أما المإسسات فتتكون من الحكومة الوطنٌة بخاصة منها الخزٌنة العامة 

والبنك المركزي والبنوك التجارٌة ، وفً البنوك التً تحتفظ بالودابع التجارٌة  (المالٌة

للجمهور أما القوانٌن والتعلٌمات واإلجراءات فعدٌدة ومتنوعة تهدؾ عموما لجعل الكتلة 

قابلة على دفع االقتصاد نحو تحقٌق أهداؾ االستخدام الشامل واستقرار  (كمٌة النقود)النقدٌة 

المستوى العام لألسعار والنمو المستمر بمعدالت مالٌة فً الوقت الذي تإدي فٌه إلى جعل 

النقود تعمل بطرٌقة مثلى كوسٌلة مبادلة ومقٌاس للقٌمة وأداة لالدخار والدفع المإجل 
32

 .

أما عن النظام النقدي الحالً فقد إختلؾ خبراء اإلقتصاد الدولً فً تحدٌد ماهٌة و طبٌعة 

النظام النقدي الحالً ، حٌث ذهب البعض إلى إعتباره نظاما قابما بذاته و لٌست له أي 

عالقة بنظام بروتن وودز ، أما الفرٌق األخر فذهب إلى أن النظام الحالً على أنه ماهو إال 

بحجة أن معظم القوانٌن واإلجراءات  سارٌة المفعول خاصة  إمتداد لنظام بروتن وودز

بالنسبة لدور كل من صندوق النقد الدولً و البنك العالمً للتنمٌة  و التعمٌر  ، و فً هذا 

  من 18 و 17 إجتمع ممثلوا عشر دول فً 1971الصدد ٌنبؽً الوقوؾ على انه فً سنة  

فً العاصمة األمرٌكٌة واشنطن لدراسة النظام "  إتفاقٌة سمٌثونٌان "شهر دٌسمبر لعقد 

:  النقدي بعد إنهٌار نظام برٌتون وودز و أهم النتابج التً خرج بها 
                                                           

  41:ٗؼٔإ قؼ٤ع١ ، أُؽخغ اُكاتن، ص 
31  
ٓػًؽج ذطؽج " أٗظٔح  قؼؽ اُظؽف ٝ  ٓؼا٤٣ؽ ئضر٤اؼ ٗظاّ اُظؽف أُالئْ ظؼاقح زاُح اُدؿائؽ " تؽ٣اؽ٢ زك٤ٖ   1

50:  ، خآؼح ػثع اُس٤ٔع تٖ تاظ٣ف ٓكرـاْٗ ، ص٤ُ٘2007َ شٜاظج ٓاخكر٤ؽ  32
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موافقة كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و الٌابان و المجموعة اإلقتصادٌة األوروبٌة - 

 .  دوالر 38 دوالر إلى 35من رفع سعر أوقٌة الذهب من 

. إلؽاء الضرٌبة على الواردات األمرٌكٌة - 

 بٌن سعر 4, 5توسٌع هوامش تقلبات أسعار الصرؾ بمعنى توسٌع هامش التقلبات إلى - 

صرؾ مختلؾ العمالت ، لكن كل هذه اإلجراءات لم تحقق النتابج المسطر لها فً مجال  

السٌولة الدولٌة  فتزاٌد عجز مٌزان المدفوعات األمرٌكً و أدى هذا إلى تخفٌض أخر 

 و   دوالر 42 , 22 لتصبح أوقٌة الذهب تساوي 1973 بالمابة فً سنة 10للدوالر بنسبة 

قد ثم اإلستؽناء عن أهم المبادئ التً جاءت بها إتفاقٌة بروتن وودز و هً أن تكون أسعار 

الصرؾ ثابتة ،أٌن قامت الدول األوروبٌة و إلى جانبها الٌابان بترك كامل الحرٌة لسوق 

وهذا " التعوٌم " الصرؾ فً تحدٌد أسعار صرؾ العمالت و هذا ما ٌصطلح علٌة ب 

النظام مبنً على اساس سعر صرؾ مرن ، كما تم تعمٌم هذا النظام فً مإتمر جاماٌكا 
33

  .

 ، 01/04/1978 أٌن دخل حٌز التنفٌد فً سنة 1976هذا النظام فً مإتمر جماٌكا سنة 

حٌث ٌضمن هذا النظام التوازن الدابم لمٌزان المدفوعات من خالل التقلبات المتواصلة 

السعار الصرؾ و هذا ما ٌضمن حرٌة أي بلد فً إتباع أي سٌاسة نقدٌة داخلٌة ٌراها 

على ؼرار نظام سعر الصرؾ الثابت ، و  فً وجه المضاربة كما ٌقؾ مناسبة ، كما 

ٌسمح بمواجهة االزمات الخارجٌة بسرعة كبٌرة و ٌحدد سعر الصرؾ وفق قوى العرض 

و الطلب ضؾ إلى ذلك أنه ال ٌتطلب من البنوك 

المركزٌة اإلحتفاظ بإحتٌاطات صرؾ ضخمة قصد التدخل فً أسواق الصرؾ للدفاع عن 

سعر العملة ، و ما ٌعاب على هذا النظام أن تذبذب أسعار الصرؾ ٌومٌا ٌولد الشك و 

المخاطرة فً نفوس المتعاملٌن فٌما ٌخص قٌم المبادالت التً تتم مستقبال ، كما أنه ال 

تحظى العملة بنفس الثقة التً تحضاها العملة فً ظل أسعار الصرؾ الثابت 
34

.  

و ال تزال الدول فً ظل  هذا النظام  تحتاج إلى احتٌاطات دولٌة للتدخل فً أسواق 

وفً الوقت .الصرؾ األجنبً بهدؾ الحد من آثار تقلبات سعر الصرؾ فً األجل القصٌر 

ووفقا التفاقٌات جاماٌكا قام . الحالً فان هذا التدخل ٌتم فً الؽالب بالدوالر األمرٌكً

ما ٌحوزه من ذهب فً السوق الحرة خالل الفترة (1/6)صندوق النقد الدولً بٌع سدس

مستؽال حصٌلة البٌع فً مساعدة الدول األكثر فقرا مإكدا ، 1980و حتى 1976من
                                                           

 33 Jérome Buridant , Isabel Waquet , Marck Montoussé , Arcangelo Figliuzzi «  histoire 

des faits économiques » , Op ,cit, p : 202-203 

 

، ٓػًؽج ذطؽج "  أٗظٔح قؼؽ اُظؽف ٝ ٓؼا٤٣ؽ ئضر٤اؼ ٗظاّ اُظؽف أُالئْ ظؼاقح زاُح اُدؿائؽ " زك٤ٖ  برٌاطً  2 

34 .54 53:  خآؼح ػثع اُس٤ٔع تٖ تاظ٣ف ، ٓكرـاْٗ ص ٤ُ٘2007َ شٜاظج ٓاخكر٤ؽ 
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التزامه باستبعاد الذهب كؤحد عناصر االحتٌاطات الدولٌة كذلك تم إلؽاء السعر الرسمً 

وتم االتفاق على أال تعقد أٌة معامالت بالذهب فً المستقبل بٌن  ( دوالر لألوقٌة35)للذهب 

الصندوق وأعضابه ورؼم ذلك تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق ال ٌزال ٌحسب قٌمة حٌازته 

دوالر لألوقٌة  35 وهً 1971من الذهب وفقا للسعر الرسمً الذي كان مساعدا قبل عام 
35

.  

   أهداف صندوق النقد الدولً:المطلب الثانً 

لصندوق النقد الدولً مجموعة من األهداؾ و هً مستمدة من المادة االولى   الفقرة الرابعة 

من المٌثاق التؤسٌسً لصندوق النقد الدولً والمتمثل فً إتفاقٌة بروتن وودز و التً  ٌعمل 

 على تحقٌقها و سنذكرها

 :  فٌما ٌلً 

تشجٌع التعاون الدولً فً المٌدان النقدي بواسطة هٌبة دابمة تهٌا سبل التشاور و - 1

 التآزر فٌما ٌتعلق بالمشكالت النقدٌة الدولٌة

العمل على تحقٌق استقرار أسعار الصرؾ حٌث ٌقوم الصندوق فً ظل أسعار الصرؾ -2

الثابتة إلى ضمان إحترام الدول األعضاء إحترام الدول األعضاء لنسبة عملتها مقابل الذهب 

أو الدوالر األمرٌكً و ال ٌمكن تجاوزها إرتفاعا أو إنخفاضا إال من أجل تسوٌة العجز 

الهٌكلً لمٌزان المدفوعات و بشروط ، أما فً ظل اسعار الصرؾ المرنة فٌؤتً إستقرار 

أسعار الصرؾ من خالل و ظٌفة الرقابة التً ٌمارسها صندوق النقد الدولً على سٌاسات 

 . الصرؾ المتبعة من قبل الدول األعضاء 

تسٌٌر عملٌة التوسع والتوازن فً نمو التجارة الدولٌة والمساهمة ، والتشجٌع والحفاظ - 3

  على مستوٌات عالٌة من التوظٌؾ والدخول الحقٌقٌة

 .تنمٌة وتطوٌر المواد اإلنتاجٌة لكل الدول األعضاء كهدؾ أولً للسٌاسة االقتصادٌة- 4

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة األطراؾ فٌما ٌتعلق بالمعامالت الجارٌة بٌن - 5

البلدان األعضاء وإلؽاء القٌود المفروضة على عملٌات الصرؾ والمعرقلة لنمو التجارة 

العالمٌة 
36
 

تدعٌم الثقة لدى البلدان األعضاء من خالل استخدام موارده العامة مإقتا بضمانات كافٌة - 6

ألجل أن  تتمكن من إزالة أسباب العجز فً مٌزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات 

 مضرة بالرخاء الوطنً أو الدول

                                                           

 44- 43:ٗؼٔإ قؼ٤ع١ ، أُؽخغ اُكاتن ،ص  
35  
دار الحامد للنشر ، عمان األردن ، " اإلصالح اإلقتصادي و سٌاسة التشغٌل ، التجربة الجزائرٌة " مدنً بن شهرة  1 

36 69:  ، ص2007الطبعة األولى 
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العمل تحقٌق اإلستقرار النقدي و الدولً و هذا بؽٌة زٌادة وتٌرة النمو اإلقتصادي العالمً -7

و تحقٌق اإلستقرار فً المبادالت الخارجٌة و هذا ألجل تفادي الفوضى و اإلضطرابات 

. التً تنجم عن االزمات النقدٌة 

تقدٌم المساعدة الفنٌة و التدرٌب فً مٌدان تصمٌم و تنقٌذ السٌاسة المالٌة و النقدٌة و - 8

كذلك فً مٌدان بناء المإسسات و تطوٌر البنوك المركزٌة ووزارات المالٌة و اإلدارات 

الضرٌبٌة و الجمركٌة و كذلك فً مٌدان جمع الباٌانات و تنقٌحها ثم فً مجال صٌاؼة 

التشرٌعات المالٌة و مراجعتها  
37
 

فتح أسواق البلدان النامٌة أمام الصادرات و إستثمارات البلدان المصنعة و العمل على - 9

توجٌهها إلى نظام إقتصاد السوق من خالل العمل على جعل العمالت المحلٌة قابلة 

. للتحوٌالت  بكل حرٌة و تحرٌر التجار الخارجٌة و تسهٌل حركة تدفق رإوس األموال 

تقدٌم تسهٌالت مالٌة من موارد صندوق النقد الدولً  و التً تؤخذ شكل قروض - 10

 وتهدؾ إلى تسهٌل إتخاد السٌاسات اإلنفتاحٌة 

و للوصول إلى تحقٌق تلك األهداؾ فإن صندوق النقد الدولً ٌقوم بإمداد الدول و األعضاء 

بالعمالت عن طرٌق بٌعها لهم بعمالتهم الوطنٌة ، كً تتؽلب تلك الدول على الصعوبات 

التً تواجهها نتٌجة عجز مٌزان المدفوعات  

 

 

 

وظائف صندوق النقد الدولً و تمٌٌزه عن المنظمات اإلقتصادٌة : المطلب الثالث

الدولٌة 

ٌنحصر نشاط صندوق النقد الدولً فً المجالٌن النقدي و المالً و هو ٌتؽٌر بحسب طبٌعة 

المشاكل التً قد تعانً منها الدول األعضاء فٌقوم بالعمل على إستقرار أسعار الصرؾ و 

وضع حد لإلختالالت مٌزان المدفوعات و ٌقوم  بإعطاء   الحلول اإلقتصادٌة الممكنة كما 

أصبح كذلك من بٌن و ظابفه المشاكل التنموٌة للدول النامٌة  ، فعلى إثر هذه المعطٌات فقد 

تحول دور ووظٌفة  صندوق النقد الدولً من التركٌز على إستقرار أسعار الصرؾ و عالج 

اإلختالالت الموجودة فً مٌزان المدفوعات إلى اإلهتمام و التركٌز على السٌاسات 
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اإلقتصادٌة الموجهة لمساعدة الدول النامٌة فً إنجاز اإلصالح اإلقتصادي و هذا فً إطار 

ما ٌصطلح علٌه قاعدة المشروطٌة و التً سنتعرض لها بالتدقٌق من خالل ثناٌا فصول 

دراستنا ، كما سنتطرق فً هذا المطلب  إلى تمٌٌز صندوق النقد الدولً  عن  ؼٌره من  

المنظمات اإلقتصادٌة الدولٌة و ذلك بتمٌٌز صندوق النقد الدولً عن البنك الدولً لإلنشاء و 

. التعمٌر و كذلك تمٌٌزه  عن منظمة التجارة العالمٌة 
38

  

وظائف صندوق النقد الدولً  : الفرع األول

لقد تؽٌر نشاط ووظٌفة صندوق النقد الدولً بحسب طبٌعة المشاكل التً ٌعانً منها بطبٌعة 

الحال أعضاإه ففً بداٌاته كانت من أولوٌاته المشاكل التً كانت تعانً منها الدول 

الصناعٌة و العمل على إستقرار أسعار الصرؾ ، و مع مطلع السبعٌنات ركز إهتماماته 

على المشاكل التموٌنٌة و المتمثلة أساسا فً عجز مٌزان المدفوعات للدول النامٌة االعضاء 

و هً أولى إهتماماته
39
 (1)  

 :و علٌه ٌمكن تناول وظابؾ صندوق النقد الدولً فٌما ٌلً

: إستقرار أسعار الصرف : أوال

إن الوظٌفة األساسٌة التً أنشؤ من أجلها  صندوق النقد الدولً هً العمل على  

إستقرارالنسبً  ألسعار الصرؾ  لعمالت الدول األعضاء و العمل على ثباتها إن الوظٌفة 

األساسٌة التً أنشؤ من أجلها  صندوق النقد الدولً هً العمل على إستقرارالنسبً  ألسعار 

الصرؾ  لعمالت الدول األعضاء و العمل على ثباتها ، كما أنه بحسب المادة الرابعة من 

ٌمكن تعدٌل " القسم الثالت  من إتفاقٌة بروتن وودز و الخاص بالرقابة على انظمة الصرؾ 

بالمابة فً حالة وجود إختالالت فً مٌزان  / 10أسعار الصرؾ الثابتة فً حدود 

المدفوعات و هذا عن طرٌق اإلتفاق مع إدارة الصندوق بقٌمة معادلة من الذهب أو بالدوالر 

األمرٌكً
40
  

 كما أنه بحسب المادة الرابعة من القسم الثالت  من إتفاقٌة بروتن وودز و الخاص بالرقابة 

بالمابة فً حالة  / 10ٌمكن تعدٌل أسعار الصرؾ الثابتة فً حدود " على انظمة الصرؾ 

وجود إختالالت فً مٌزان  
                                                           

، المملكة العربٌة السعودٌة ، " اإلقتصاد الٌوم كٌف بعمل ؟ "  المعهد البٌبلوغرافً األلمانً ترجمة صالح هانً 1

38 .541-540: ، ص2008
  

  

دار النزهة الجدٌدة " البنك الدولً و صندوق النقد الدولً عالقة متغٌرة " جاك جون بوالك ترجمة أحمد منٌب   2 
.09- 08:  ، ص2001مصر ،  39
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المدفوعات و هذا عن طرٌق اإلتفاق مع إدارة الصندوق بقٌمة معادلة من الذهب أو بالدوالر 

بالمابة  فإن / 20بالمابة  و / 10أما إذا كان التعدٌل بنسبة تتراوح مابٌن . األمرٌكً 

الصندوق ؼالبا ما ٌوافق ، ضؾ إلى ذلك أنه ٌملك الصندوق عدة ألٌات و طرق تمكنه من 

فرض العقوبات على الدول  التً : العمل على تحقٌق أسعار الصرؾ ومن بٌن هذه األلٌات 

ال تحترم قرار الصندوق فً هذا الصدد و تكمن هذه  

 

: العقوبات فً

الذي لم ٌحترم قرار صندوق النقد الدولً فٌما ٌخص تعدٌل أسعار الصرؾ  حرمان البلد- 

 من موارده و قد تصل حتى إلى إلؽاء و إنها عضوٌة البلد فً الصندوق االستفادةمن 
41

  

 و كنتٌجة ٌمكن الخروج بها أنه قد حقق صندوق النقد الدولً نجاحا كبٌرا فً إستقرار 

اسعار الصرؾ من خالل مراقبته الدابمة ألسعار الصرؾ  وفرضها على الدول األعضاء و 

رسم سٌاسات اإلصالح اإلقتصادي بل أكثر من ذلك أنه قام  بفرض عقوبات تصل إلى 

إلؽاء العضوٌة بالنسبة للدول التً تخالؾ و ال تحترم قرار صندوق النقد الدولً فٌما ٌخص 

.  ألٌات تحقٌق اإلستقرار النسبً  ألسعار الصرؾ 

السحب اإلحتٌاطً  :  ثانٌا 

بحسب اإلتفاقٌة التؤسٌسٌة لصندوق النقد الدولً فإنه تقع على عاتق صندوق النقد الدولً 

مهمة اإلشراؾ على النظام النقدي الدولً بما فً ذلك من ممارسة الرقابة و اإلشراؾ على 

السحب اإلحتٌاطً من موارد صندوق النقد الدولً وذلك عندما تقوم الدولة العضوة  

باللجوء إلى  هذا األخٌر لتصحٌح اإلختالل الحاصل فً مٌزان مدفوعاتها ، و تكون قٌمة 

 الشرعٌة:" بالمابة من حصتها فً السنة و ٌسمى هذا الحد    ب / 25السحب فً حدود 

على أن ال تتعدى هذه النسبة " الذهبٌة
42

  

 و فً حال نفاذ قٌمة السحوبات اإلحتٌاطٌة فإنها تبدأ  عملٌا السحوبات التسلٌفٌة و هً 

تتكون من أربع اجزاء بحٌث ان النسبة األولى  تتحصل علٌها الدولة العضوة بطرٌقة ألٌة و 

ذلك بدون تقدٌم أي برنامج إصالح خاص و بالنتٌجة ال تتطلب الموافقة المسبقة من قبل 

صندوق النقد الدولً ، و بالنسبة لألجزاء الثالثة المتبقٌة فإنها تتطلب الموافقة المسبقة من 

قبل الصندوق و تزداد شروط اإلستفادة من جزء ألخر ، حٌث ٌقوم خبراء الصندوق بتقدٌم 

برامج تتضمن إجراءات و شروط إقتصادٌة، مالٌة و نقدٌة  و ٌتم إعداد هذه البرامج وفق 
                                                           

10: جون جاك بوالك ، المرجع السابق  ،ص  41  
. 71: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ، ص  42  
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شروط ضمان إلتزام الدولة العضو بإستخدام القرض لمعالجة عجز قصٌر األجل  فً مٌزان 

مدفوعاتها و العمل على تحسٌن أوضاعها اإلقتصادٌة و ضمان تسدٌد قروضها فً موعد 

  (1)إستحقاقها

تقدٌم التسهٌالت :ثالثا 

بسبب تطور وظابؾ صندوق النقد الدولً فً اإلشراؾ  على سٌاسات الصرؾ لدى  

البلدان األعضاء و إرساء أوضاع مالٌة و إقتصادٌة أساسٌة و منظمة فهذا ٌنبؽً أن ٌتم عن 

طرٌق التحلٌل الشامل للحالة اإلقتصادٌة و إستراتٌجٌات السٌاسة اإلقتصادٌة للبلد المعنً و 

 الصادر عن مجلس اإلدارة فً 4377: رقم  (74 / 144)قد أنشبت هذه األلٌة بالقرار 

 1981 أفرٌل 22 و فً 1979 دٌسمبر 13 و الذي عدل ف1974ً سبتمبر 13
43
  

:  حٌث ٌمارس صندوق النقد الدولً هذا الدور بثالث طرق و هً 

:  القطرٌة الرقابة -1

 و هً تتم  عن طرٌق مشاورات بٌن صندوق النقد الدولً و البلد العضو  و هذا طبقا للمادة 

الرابعة من المٌثاق التاسٌسً للصندوق  و المتعلقة بالرقابة على أنظمة الصرؾ  ثم تتم 

 اإلتفاقٌة 

و ذلك عن طرٌق  إستعراض تقارٌر حول  آفاق اإلقتصاد العالمً :  الدولٌة الرقابة - 2

المقترحة من قبل خبراء صندوق النقد الدولً ، حٌث ٌتم ذلك من خالل عرض التطورات و 

اإلتجاهات اإلقتصادٌة العالمٌة و ؼالبا ما تكون مرتٌن فً السنة كما ٌمكن ان تكون خالل 

المناقشات السنوٌة التً تتمحور حول اآلفاق اإلقتصادٌة المستقبلٌة الدولٌة و قضاٌا 

السٌاسات فً أسواق رأس المال الدولٌة ،من خالل اإلتفاقٌات اإلقلٌمٌة و التً بموجبها 

ٌدرس صندوق النقد الدولً السٌاسات المتبعة طبقا إلتفاقٌات إقلٌمٌة و ٌشمل كذلك مناقشات 

المجلس التنفٌذي ألهم التكتالت اإلقلٌمٌة كاإلتحاد األوروبً و اإلتحاد اإلقتصادي و النقدي 

لؽرب إفرٌقٌا و الجماعة اإلقتصادٌة و النقدٌة لوسط إفرٌقٌا ، ومن خالل طرق الرقابة و 

عند وجود خلل فً مٌزان المدفوعات و خاصة إذا كان هٌكلٌا فبقوم صندوق النقد الدولً 

بتقدٌم تسهٌالت تموٌلٌة إنمابٌة خاصة تلك التً تقدم فً شكل معونات مالٌة إستثنابٌة و قد 

: أخدت هذه التسهٌالت التموٌلٌة الموجودة عدة أشكال و هً كاآلتً 

:  تسهٌل التموٌل التعوٌضً - 
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تتعرض الدول أحادٌة التصدٌر خاصة تلك التً تكون صادراتها المواد األولٌة كالدول 

النامٌة إلى الهبوط المفاجا و الحاد من حجم صادراتها و هذا بسبب إنخفاض و نقص 

الطلب العالمً أو بسبب إنخفاض أسعارها فً األسواق الدولٌة ، و هذا ٌعرض الدول إلى 

عجز شدٌد فً مٌزانها التجاري دون اللجوء إلى أتباع إجراءات حمابٌة ٌمكن ان تإثر على 

حجم تجارتها الخارجٌة و نخفاض معدالت التنمٌة ،  لهذا السبب إستحدث صندوق النقد 

 تسهٌل التموٌل التعوٌضً بهدؾ توفر موارد مالٌة إضافٌة للدول 1963الدولً فً سنة 

التً تعانً من خلل فً مٌزانها التجاري ، و هذا دون اللجوء إلى إتباع إجراءات حمابٌة 

ٌمكن أن تإثر على حجم تجارتها الخارجٌة و تإثر سلبا على معدالت التنمٌة و بالتلً تثر 

على التجارة و االقتصاد العالمٌٌن
44
  

 

من حجم حصة البلد العضو فً / 100كما أن اإلستفادة من هذه التسهٌالت قد تصل إلى 

من  الحصة / 25صندوق النقد الدولً لكن بشرط أن ال ٌتجاوز السحب خالل السنة الواحدة 

، كما ٌشترط كذلك أن ٌتم توجٌه إستخدام هذه القروض فقط فً التوصل إلى الحلول 

المناسبة للعجز الطارئ فً مٌزان المدفوعات خالل فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌا ، و بحسب 

هذا االسلوب ٌمكن للدولة العضو أن تستفٌد من هذا التموٌل التعوٌضً على الرؼم من عدم 

. اإلستفادة من حقوق السحب سواء تلك اإلحتٌاطٌة أو التسلٌفٌة 
45
 

تسهٌل تموٌل المخزون السلعً اإلحتٌاطً  – ب 

ٌقدم صندوق النقد الدولً مساعدات ألؼراض وقابٌة ضد حدوث أي خلل فً عوابد  حٌث

صادرات السلع األولٌة و ذلك من خالل المخزونات الدولٌة لتثبٌت أسعار هذه السلع من 

 1969أجل تخفٌؾ أثر تقلبات  أسعار صادراتها و قد ثم إٌجاد هذا النوع من التسهٌل سنة 

  لكن بشرط و هو اإلشتراك فً و كاالت التموٌل اإلحتٌاطً 

:   الموسع التسهٌل -ج

 و قد أنشؤه صندوق النقد الدولً 1974و قد بدأ العمل بهذا النوع من التسهٌل فً سنة 

لؽرض مواجهة مشكالت مٌزان المدفوعات الناتجة عن اإلختالالت الهٌكلٌة فً اإلنتاج و 

التجارة ، و تحتاج هذه اإلختالالت إلى برنامج كامل ٌمتد لمدة بٌن ثالث إلى أربع سنوات و 

تهدؾ هذه التسهٌالت إلى تقدٌم مبالػ أكبر من المبالػ المتاحة فً أنواع  التسهٌالت األخرى 

و تكون وفق أقساط محددة أما فٌما ٌخص السداد فٌتم خالل فترة تتراوح ما بٌن أربع 
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بالمابة كحد / 140سنوات ونصؾ إلى عشر سنوات ، كما تمنح التسهٌالت الموسعة بنسبة 

أقصى من الحصة بشرط أن ال ٌتجاوز حجمها من حجم السحوبات اإلحتٌاطٌة و التسلٌفٌة 

بالمابة من الحصة/ 265نسبة 
46
 

:   الموسع التسهٌل -ج

 و قد أنشؤه صندوق النقد الدولً 1974و قد بدأ العمل بهذا النوع من التسهٌل فً سنة 

لؽرض مواجهة مشكالت مٌزان المدفوعات الناتجة عن اإلختالالت الهٌكلٌة فً اإلنتاج و 

التجارة ، و تحتاج هذه اإلختالالت إلى برنامج كامل ٌمتد لمدة بٌن ثالث إلى أربع سنوات و 

تهدؾ هذه التسهٌالت إلى تقدٌم مبالػ أكبر من المبالػ المتاحة فً أنواع  التسهٌالت األخرى 

و تكون وفق أقساط محددة أما فٌما ٌخص السداد فٌتم خالل فترة تتراوح ما بٌن أربع 

بالمابة كحد / 140سنوات ونصؾ إلى عشر سنوات ، كما تمنح التسهٌالت الموسعة بنسبة 

أقصى من الحصة بشرط أن ال ٌتجاوز حجمها من حجم السحوبات اإلحتٌاطٌة و التسلٌفٌة 

بالمابة من الحصة/ 265نسبة 
47
  

 

  : التكمٌلً التموٌل تسهٌل-  د

و هو عبارة عن تسهٌالت تموٌلٌة ٌقدمها صندوق النقد الدولً كتحوٌالت إضافٌة لمساعدة 

الدول األعضاء الذٌن ٌواجهون إختالالت كبٌرة فً مٌزان المدفوعات بالنسبة لحجم 

حصصهم و مدة هذا التسهٌل هً أطول من المدة المسموح بها فً الظروؾ العادٌة،  و قد 

 الصادرعن مجلس اإلدارة  5508:تحت رقم ( 77 / 172)أنشبت هذه األلٌة بالقرار 

  1977 أوت 29بتارٌخ 
48

  

: ألجل اإلستفادة من هذا النوع من التسهٌل ال بد من توفر الشروط اآلتٌة و هً كا لتالً 

.  أن ٌقدم البلد العضو طلبا لصندوق النقد الدولً و ٌطلب فٌه هذا النوع من التسهٌل -1

 ٌجب أن ٌثبت البلد العضو وجود  صعوبة إستثنابٌة فً مٌزان المدفوعات نتٌجة لفقدان -2

 .ثقة السوق بشكل مفاجا و ٌثبت أنه تدوم هذه الصعوبة فً مٌزان المدفوعات لفترة أطول 

                                                           

  46 78:  قادري عبد العزٌز ، المرجع السابق ، ص  
56:  ص2002  خالد سعد زغلول حلمً ، مثلث قٌادة اإلقتصاد العالمً ، دراسة قانونٌة و إقتصادٌة ، الكوٌت ، 2   47

  

  48 .81:    قادري عبد العزٌز ، المرجع السابق ، ص



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

32 
 

 أن ٌكون البلد العضو قد حصل على التسهٌل الموسع ،بحٌث أن  موارد هذا التسهٌل -3

تؤتً من القروض و أن سعر الفابدة ٌتضمن رسما إضافٌا ٌضاؾ إلى سعر الفابدة العادي 

. على القروض التً ٌقدمها صندوق النقد الدولً 

 / 140و بالنسبة لهذا النوع من التسهٌل الذي ٌقدمه صندوق النقد الدولً قروضا تصل إلى 

بالمابة من الحصة خالل سنتٌن و ٌمكن للصندوق أن ٌمده إلى ثالث سنوات على أن  تلتزم 

الدولة العضو برد هذا القرض وفق أقساط تبدأبعد ثالث سنوات و نصؾ من الحصول 

بالمابة للسنوات الثالث األولى و تضاؾ إلٌها  / 0,2علٌها و تفرض  رسوم إضافٌة قدره 

  لكل سنة عن السنوات األخرى ٌضاؾ إلى معدل سعر الفابدة على 0,125نسبة    

القرض 
49

 . 

 

 

 

: مساعدات الطوارئ - ه

 و هذا ألجل مساعدة البلدان فً 1962و قد ثم إستحداث هذا النوع من التسهٌالت فً سنة 

مواجهة مشكلة مٌزان المدفوعات الناشبة عن الكوارث الطبٌعٌة المفاجبة و ؼٌر المتوقعة 

كالزالزل و األعاصٌر و موجات الجفاؾ و ٌقدم الصندوق فً هذا المجال المساعدات فً 

 عندما زاد 1995شكل مشترٌات إبتمانٌة ، وقد توسع هذا النوع من التسهٌالت فً سنة 

التوسع فً نوع المساعدات التً تقدم للبلدان األعضاء التً قد خرجت من صراعات مسلحة 

و نتج عنها ضعؾ مفاجا فً قدرتها المإسساتٌة 
50
. 

: تسهٌل التصحٌح الهٌكلً – ف 

 و هذا كان إستجابة لمتطلبات الدول النامٌة التً تعانً 1986ثم إنشاء هذا التسهٌل فً سنة 

مشاكل حادة فً مٌزان مدفوعاتها و تواجه أزمات إقتصادٌة ، حٌث ٌقوم كل من البلد 

العضو و صندوق النقد الدولً و البنك العالمً لإلنشاء و التعمٌر بإعداد برنامج إصالح 

إقتصادي  هدفه العمل على اإلختالالت الهٌكلٌة  بحٌث ٌتم توجٌه برامج نحو مواطن 

 / 0,5الجمود فً إقتصاد البلد المعنً و ٌصل سعر الفابدة فً هذا النوع من التسهٌل إلى   
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بالمابة  و ٌستحق السداد فً عشرة أقساط نصؾ سنوٌة متساوٌة تبدأمن خمس سنوات 

ونصؾ من تارٌخ الصرؾ و تنتهً بعد عشر سنوات من ذلك التارٌخ 
51

 . 

 

: تسهٌل التعدٌل الهٌكلً المعزز – ق 

 حٌث جاء الجل دعم برنامج التصحٌح الهٌكلً و هذ 1987ثم إنشاء هذا النوع سنة 

خصٌصا بالنسبة للدول النامٌة و الفقٌرة و تبلػ حصة السحب فً هذا التسهٌل إلى ثالث 

امثال السحب المسموح به من السحب المسموح به من التصحٌح الهٌكلً و هو ٌعتبر من 

حٌث أهدافه و شروطه و خصابصه األساسٌة مماثل لتسهٌل التصحٌح الهٌكلً و ٌتطلب 

برنامج مفصل لكل سنة فً إطار وثٌقة موجهة للسٌاسة اإلقتصادٌة و هو ٌختلؾ عن تسهٌل 

التصحٌح الهٌكلً من حٌث صرامة تنفٌذ البرامج و طرٌقة تموٌل هذه الموارد ، و هً 

تستهدؾ إجراءات التصحٌح تعزٌز النمو و تقوٌة وضع مٌزان المدفوعات و تصل نسبة 

.من حصة  البلد العضو / 190هذا النوع من التسهٌل إلى حدود 
52
 

: تسهٌل التحول فً االنظمة اإلقتصادٌة - ك

 و هوتسهٌل مإقت خاص بالتحوٌالت 1993قد ثم إستحداث هذ االنوع من التسهٌالت سنة  

فً االنظمة اإلقتصادٌة و هذا ماحدث عندما تم مساعدة دول اإلتحاد السوفٌاتً و أوروبا 

الشرقٌة حٌث قدمت قروض لهذه البلدان نتٌجة اإلنتقال من التجارة بؤسعار إرادٌة إلى تجارة 

تعتمد على أسعار السوق و تجدر اإلشارة إلى انه قد تم إلؽاء العمل بهذا النمط من 

1995التسهٌالت فً سنة 
53
 . 

: تسهٌل النمو و الحد من الفقر - و

 قد حل هذا النوع من التسهٌل محل التسهٌل التموٌلً المعزز للتصحٌح 1999فً سنة 

الهٌكلً و هو ٌولً إهتماما للحد من الفقر و هو موجه للبلدان التً تواجه مشاكل فً مٌزان 

 وٌقارب عدد   بلدا، 56مدفوعاتها حٌث ساعد صندوق التقد الدولً بمساعدة أكثر من 

 بلٌون نسمة و قد ساهمت هذه التسهٌالت فً تعزٌز و رفع جهود التنمٌة 3,2سكانها حوالً 

فً منخفضة الدخل ، لكن بالرؼم من هذه الجهود إال أنه إرتفعت و إزدادات رقعة البطالة 
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 Tonny Kllick " IMF programmes in developing contries design and impact ", OP C it, p : 
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مما أدى بخبراء صندوق النقد الدولً بإٌجاد منهج جدٌد جدٌد للحد من الفقر و ذلك من 

خالل سٌاسة منح القروض و التخفبؾ من أعباء الدٌون بحٌث ٌقوم البلد العضو الذي ٌعانً 

من الفقر بوضع مجموعة من اإلستراتٌجٌات التً تعطً األولوٌة إلحتٌاجات الفقراء ووضع 

إستراتٌجٌة و خطط و اضحة المعالم ،و ٌنبؽً أن تشتمل هذه اإلستراتٌجٌات  على جملة من 

: األهداؾ و هً 

.  تحقٌق النمو اإلقتصادي بمشاركة الطبقات الفقٌرة 1

 ضرورة وجود منهج و إستراتٌجٌة شاملة  إزاء تحقٌق التنمٌة  2

 األخد بعٌن اإلعتبار مشكلة الفقر كؤحد معوقات التنمٌة اإلقتصادٌة 3
54
 

 

: حقوق السحب الخاصة :رابعا 

و هً عبارة عن نقد إحتٌاطً دولً و هو ٌستخدم كوسٌلة لدعم أصول السٌولة الدولٌة 

التقلٌدٌة كالذهب و الدوالر و إحتٌاطات العملة األجنبٌة القابلة للتبادل ، ألنه عند وضع 

اإلتفاقٌة التؤسٌسٌة لصندوق لنقد الدولً كان سابدا ان أصول الصندوق تكفً لتؽذٌة السٌولة 

الدولٌة و على فرضٌة و إحتمال أنه الدول األعضاء لن تعانً من إختالل فً موازٌن 

مدفوعاتها فً نفس الوقت ، لكن حدث العكس و حقٌقة هذا ماتعرضت له  إقتصادٌات  كل  

الوالٌات المتحدة "و  "    1967-1963برٌطانٌا " و " 1958- 1954فرنسا " من

  ". 1960األمرٌكٌة سنة 
55
  

جاك روٌؾ ، لٌنزي ، زولوتاس ، " وقد قام  خبراء صندوق النقد الدولً و من بٌنهم 

 با لعمل  ألجل إٌجاد جملة الحلول ، حٌث جاء التعدٌل " ارنولدو أوموال ، روبرت ترٌفٌن 

األول لإلتفاقٌة حٌث منح للصندوق سلطة تحدٌد كمٌة حقوق السحب الخاصة المطلوب 

إنشابها و توزٌعها على البلدان األعضاء وفق حصصهم، و حدد آلٌة  جدٌدة لإلستفادة من 

حقوق السحب الخاصة  و ذلك بوضع إتفاق بٌن بلد له فابض فً مٌزان المدفوعات و البلد 

اآلخر الذي ٌعانً من عجز فً مٌزان مدفوعاته ،   كما قام بفرض عقوبات بالنسبة للبلدان 

. التً  تقوم باإلستخدام  ؼٌر المناسب  لحقوق  السحب الخاصة 
56
 

 عن البنك الدولً للتنمٌة والتعمٌر ندوق النقد الدولً تمٌٌز ص: الفرع الثانً
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فٌما ٌخص نشأة و أهداف البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر  : أوال 

  بالتزامن مع مٌالد صندوق النقد 1946 كان مٌالد و  نشؤة صندوق البنك الدولً سنة 

الدولٌن و هو ٌعتبر مإسسة مالٌة دولٌة تؤخذ على عاتقها منح قروض طوٌلة األجل و 

تشجٌع حركة اإلستثمارات الدولٌة بٌن الدول األعضاء بحٌث تساعد هذه القروض فً 

عملٌات التعمٌر و البناء إلقتصادٌاتها المنهكة و المدمرة من جراء الحرب، و قد وضعت 

اإلتفاقٌة المنشبة للبنك الدولً شرطا إلكتساب عضوٌة البنك الدولً أن تكون الدولة عضوا 

فً صندوق النقد الدولً ، ضؾ إلى ذلك و بحسب المادة الثانٌة من القسم األول من 

اإلتفاقٌة المنشؤة للبنك الدولً للتنمٌة وز التعمٌر فإن إكتساب الدول األعضاء فً رأس مال 

. البنك ٌتحدد وفقا لحصة كل دولة فً صندوق النقد الدولً 
57
  

 كما ٌتمٌز البنك الدولً بطبٌعة مزدوجة أال وهً أنه ٌقوم بإصالح و تجدٌد و سابل و 

أدوات اإلنتاج التًٌ دمرتها الحروب و ٌؤخذ على عاتقه كذلك تنمٌة الموارد اإلقتصادٌة و 

الرفع من مستوى المعٌشة بالنسبة للدول النامٌة ، و من بٌن األهداؾ التً ٌسعى إلى 

:  تحقٌقها منذ بداٌاته نذكر

التشجٌع على اإلستثمار الدولً لتحقٌق النمو وفقا للشروط التجارٌة بالنسبة للدول - 

األعضاء ، و العمل على ربط دول العالم الثالث بإقتصاد 

.  السوق 

إعادة بناء إقتصادٌات الدول األعضاء بعد ما خلفته الحرب العالمٌة الثانٌة من تدمٌر - 

إلقتصادٌات و مإسسات  البلدن ، حٌث قام البنك الدولً بتوفٌر رإوس األموال 

. لإلستثمارت اإلنتاجٌة سواء فً شكل قروض أو إستثمارات أجنبٌة 

تشجٌع اإلستثمارات الدولٌة بهدؾ تنمٌة الموارد اإلنتاجٌة للدول األعضاء ألجل الوصول - 

.إلى مرحلة النمو المتوازنة للتجارة الدولٌة 
58
 

فٌما ٌخص موارد البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر  : ثانٌا 

تتحدد موارد البنك الدولً من حصة كل عضو التً تتحدد وفقا لحصة البلد العضو فً 

صندوق النقد الدولً ومن اإلقتراض من األسواق العالمٌة ، كما تعتبر المستندات التً 
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ٌصدرها أو ٌضمنها أو ٌستثمر فٌها موردا من الموارد الهامة للبنك االدولً ، و تعتبر كذلك 

. من موارده الدخل الصافً الناتج عن تسدٌد فوابد القروض 
59
 

بالمابة من حصص  الدول فً رأس مال البنك الدولً  / 43بالنسبة للحصص فنجد حوالً 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، الٌابان ، ألمانٌا ، فرنسا ، : تمتلكها الدول الكبرى و هً

بالمابة من عدد األصوات و  / 40برٌطانٌا ، كما تمتلك هذه الدول القوة التصوٌتٌة حوالً 

بالمابة من القوة / 20تجدر اإلشارة إال أنه الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تمتلك ماٌقارب 

.التصوٌتٌة فً البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر 
60

  

 

فٌما ٌخص اإلستفادة من شروط اإلقتراض فً البنك الدولً  :  ثالثا

ٌقوم البنك  الدولً للتنمٌة و التعمٌر بمنح قروض متوسطة و طوٌاة األجل و منح 

المساعدات المالٌة فً شتى و عدٌد المجاالت و هً موجهة للدول النامٌة ، و قد حددت مدة 

  سنة ، و ٌقوم البنك الدولً بمنح القروض وفق شروط 20 و 15إسترداد القروض مابٌن 

:  نذكر منها

دراسة إقتصادٌة شاملة للبلد المقترض و ٌجب أن ٌثبت فً هذه الدراسة عجز البلد - 1

العضو المقترض من الحصول على مصادر تموٌلٌة أخرع ألجل النهوض و تطوٌر 

. قطاعات التنمٌة 

 

التحدٌد بدقة المشروع المراد تموٌله بقروض البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر  - 2 

. التؤكد من إمكانٌة الدولة العضو  المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها بتسدٌسد القروض - 3

.التحقق و التؤكد من  مردودٌة  المشارٌع ذات الفابدة العالٌة - 4
61
  

فٌما ٌخص وظٌفة البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر  : رابعا 

ٌقوم البنك الدولً بعدة وظابؾ أهمها تقدٌم المساعدات الدول النامٌة ألجل النهوض و 

: األسراع بقطاعات التنمٌة ، بحٌث ٌمارس  وظابفه معتمدا على نوعٌن من األنشطة و هما 

                                                           

  59  466-465 : خلٌل حسن ، المرجع السابق ، ص
،دار النهضة ، القاهرة ، " الجوانب القانونٌة لنشاط البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر " عبد المعز عبد الغفار نجم  

34-33: ، ص 1976 60  
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:  النشاط اإلستثماري للبنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر – أ 

بحٌث ٌقوم بتقدٌم قروض وفق شروط معٌنة قد ذكرناها  سابقا و تكون ألجل  تشجٌع   

التنمٌة اإلقتصادٌة  ،  و وضع إستراتٌجٌات و آلٌات لتشجٌع اإلستثمارات خاصة بالنسبة 

.لتشجٌع اإلستثمارات  األجنبٌة للدول النامٌة 
62
 

: النشاط غٌر اإلستثماري للبنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر- ب

ٌمكن تلخٌص و حصر النشاطات ؼٌر اإلستثمارٌة للبنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر فً أنه 

ٌقوم بتقدٌم المساعدات الفنٌة للدول األعضاء و التنسٌق بٌن 

مصادر التموٌل المختلفة و العمل على تسوٌة منازعات اإلستثمار ، تقدٌمالمعونة الفنٌة 

لكٌفٌة إنتقاء و إعداد  المشارٌع التنموٌة و ٌستعٌن البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر فً هذه 

الدراسات بمنظمات إقلٌمٌة و دولٌة كصندوق النقد الدولً ، المنظمة  العالمٌة للتجارة و 

. منظمة األؼدٌة و الزراعة 

بالمابة من مٌزانٌته اإلدارٌة لإلهتمام بمجال البحث / 3كما ٌخصص البنك الدول حوالً -  

العلمً ،إضافة إلى تكوٌن الموظفٌٌن الدولٌٌن فً البنك الدولً على أسالٌب   

اإلدارة  العلمٌة و  إستراتٌجٌات  اإلدارة اإلقتصادٌة و فً خصوص  هذا الصدد ثم  إنشاء 

".معهد التنمٌة اإلقتصادٌة " 
63
  

و كخالصة عن تمٌٌز البنك الدولً عن صندوق النقد الدولً ٌمكن القول بؤن هاتٌن 

المإسستٌن اإلقتصادٌتٌن الدولٌتٌن مرتبطتان إرتباطا وثٌقا فهما ٌشتركان معا ألجل رسم 

سٌاسة نقدٌة مالٌة دولٌة واضحة المعالم ، بل و أكثر من ذلك ان كل منهما ٌكمل اآلخر فإن 

كانت مهام صندوق النقد الدولً تنحصر اساسا فً تنظٌم و العمل على إستقرار اسعار 

الصرؾ و معالجة الخلل و المشاكل فً عجز موازٌن المدفوعات  عن طرٌق قروض و 

تسهٌالت تكون قصٌرة األجل 
64

 ، أما بالنسبة للبنك الدولً فٌعمل على تقدٌم قروض و 

معونات طوٌلة األجل و الهدؾ هو تشجٌع اإلستثمارات الدولٌة لألعضاء و المساعدة فً 

عملٌة تعمٌر و إعادة بناء إقتصادٌاتها المدمرة ضؾ ؼلى ذلك رسم السٌاسات التنموٌة 

للبلدان النامٌة ألجل النهوض بإقتصادها و محاربة الفقر ، و قد بٌنت برامج اإلصالح 

اإلقتصادي التابعة لهما أنها قد حققت نموا متزاٌد ، كما ٌمكن القول بؤن محتوى أهداؾ 

برامج اإلصالح اإلقتصادي بٌن كل من البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر و صندوق النقد 
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الدولً متطابقٌن بإختالؾ بسٌط فٌما ٌتعلق باإلجراءات اإلدارٌة فقط كما ٌمكن القول ان 

برامج النك الدولً لإلنشاء و التعمٌر تكمل مهمة صندوق النقد الدولً و ذلك من خالل 

القروض طوٌلة االجل التً تهدؾ إلى إعادة صٌاؼة و تشكٌل السٌاسات و التوجهات 

اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة للدول و هً تفرض على الدول أن تكٌؾ برامجها و ما ٌوافق 

النهج الرأسمالً و ذلك لتحقٌق هدفها المتمثل فً تحقً النمو اإلقتصادي و ذلك لمحاولة منه 

 .برفع المستوى المعٌشً و مكافحة الفقر و البطالة و تقدٌم إستراتٌجٌات لتحقٌق التنمٌة 

 

تمٌٌز صندوق النقد الدولً عن المنظمة العالمٌة للتجارة  : الفرع الثالث 

فٌما ٌخص نشأة و أهداف المنظمة العالمٌة للتجارة  : أوال

: نشأة منظمة التجارة العالمٌة -  1

 فً جنٌؾ 1947تعود أصول المنظمة العالمٌة للتجارة إلى إتفاقٌة الجات التً عقدت سنة 

"  اإلتفاقٌة العامة للتعرٌفات و التجارة " و تعنً الجات 

. دولة 24و قد عقد مإتمر جنٌؾ بحضور حوالً 
65
  

بحٌث كان الهدؾ الربٌسً هو تحرٌر التجارة الدولٌة و ذلك بإزالة الحواجز الجمركٌة التً 

تضعها الدول فً وجه تبادل السلع و هذا بؽرض تشجٌع و نمو التجارة العالمٌة ، و كانت 

، "مٌثاق هافانا  " إتفاقٌة الجات بمثابة ترتٌب مإقت لحٌن موقؾ الدول من التصدٌق على 

و قد قامت سكرتارٌا الجات باإلشراؾ على جوالت المفاوضات و قد بلػ عددها حوالً 

  و بإنتهاء هذه الجولة إنتهى 1994ثمان جوالت و إنتهت فً مراكش بالمؽرب من العام 

الوضع المإقت للجات و تحولت إلى منظمة قابمة بذاتها ذات كٌان قانونً و أطلق علٌها 

 و دخل إتفاقها المنشا 15/04/1994و ثم إقرارهذا فً " منظمة التجارة العالمٌة " إسم 

 . و إتحذت جنٌؾ مقر لها 1995مع مطلع 
66
  

و من أهم المٌزات التً تمتاز بها عن باقً المنظمات الدولٌة أنها هٌبة تضم مجموعة من 

الدول و تحقق لها مصالح مشتركة عن طرٌق التعاون اإلختٌاري بٌن الدول ، و بخصوص 

كٌفٌة اإلنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة فإن األمر مختلؾ عن منظمة  األمم المتحدة و  
                                                           

األثار السٌاسٌة المترتبة على إنضمام الدول لمنظمة التجارة العالمٌة  األردن نموذجا "  رضوان محمود المجالً 1 

65 53:  ، ص2013، دار جلٌس  ،الزمان عمان األردن ،  " 2008- 2000
  

 

، مجلة " الجات و الطرٌق إلى منظمة التجارة العالمٌة و أثارها على إقتصادات الدول العربٌة" خالد سعد زغلول حلمً 

66 136-135: ،ص 1996،الكوٌت ، جوان ، 02الحقوق ،  ، العدد 
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 ٌكون عن طرٌق التفاوض فالعضوٌة فٌها تشتمل  على تعدات بفتح األسواق ها اإلنضمام إلً

، ضؾ إلى ذلك هو انه تمنح العضوٌة فً المنظمة العالمٌة للتجارة ٌمنح لألقالٌم الجمركٌة 

.التً تملك إستقالال ذاتٌا فً إدارة عالقاتها  التجارٌة الخارجٌة 
67
 

: أهداف منظمة التجارة العالمٌة - 2

لقد نصت دٌباجة اإلتفاقٌة على أن هدؾ المنظمة العالمٌة للتجارة هو إنشاء نظام تجاري 

متعدد األطراؾ متكامل و أكثر قدرة على البقاء و الدوام حٌث نصت المادة الثالثة من 

: إتفاقٌة التجارة العالمٌة على ماٌلً 

تسهل المنظمة تنفٌذ و إدارة  و إعمال هذه اإلتفاقٌة و اإلتفاقات التجارٌة متعددة  - 1 

األطراؾ و تعمل على دفع أهدافها ،كما توفر اإلطار الالزم لتنفٌذ و إدارة  و إعمال 

.  اإلتفاقات التجارٌة المتعددة االطراؾ 

توفر المنظمة محفال للتفاوض فٌما بٌن أعضابها بشؤن عالقاتها التجارٌة متعددة  – 2

األطراؾ فً المسابل التً تتناولها اإلتفاقات الواردة فً ملحقات هذه اإلتفاقٌة و للمنظمة 

كذلك أن توفر محفال لمزٌد من المفاوضات بٌن أعضابها بشؤن عالقاتهم التجارٌة متعددة 

األطراؾ و إطار لتنفٌذ نتابج مثل هذه المفاوضات على النحو الذي ٌقرره المإتمر الوزاري 

.
68
  

كما ٌعتبر من  أهداؾ هذه المنظمة أنها تقوم على أساس حرٌة التجارة العالمٌة ،و فتح 

األسواق الدولٌة على مصارعها و بال تمٌٌز ، بحٌث تقوم الدول األعضاء بتخفٌضات فً 

التعرٌفات الجمركٌة التً كانت تفرضها على إستٌراد السلع المصدرة إلٌها ، و قد إمتد 

نطاق تطبٌق حرٌة إلى قطاعات جدٌدة السٌما المنتجات الزراعٌة و المالبس و المنسوجات 

و الخدمات ، و إمتناع الدول األعضاء عن دعم منتجاتها الصناعٌة و الزراعٌة التً 

تصدرها للخارج ألنه مثل هذا الدعم ٌإثر على مصالح المإسسات التجارٌة و الصناعٌة 

. التً ال تلق الدعم من  دولها 

كما تهدؾ إلى إزالة الحواجز مابٌن الدول الن محور النظام التجاري المتعدد الجوانب .  

هو إتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة و الؽرض من رفع الحواجز هو مساعدة منتجً السلع 

                                                           

مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتٌجٌة  " منظمة التجارة العالمٌة و اإلقتصاد العالمً " لورنس كالٌن   1
67 5، 3،4:  ، ص1999أبوظبً ، 
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و البضابع و مقدمً الخدمات و المصدرٌن و المستوردٌن إلدارة أعمالهم  بنجاح  مما ٌقود 

إلى تحقٌق مصلحة و رفاهٌة  شعوب   الدول األعضاء داخل منظمة التجارة 
69

      

فٌما ٌخص أجهزة المنظمة العالمٌة للتجارة  :  ثانٌا

: للمنظمة العالمٌة للتجارة أجهزة تباشر وظابفها و إختصاصاتها و تتمثل هذه األجهزة فً 

:  األجهزة العامة -  1

 و هو بمثابة الجهاز األعلى و ٌتكون من ممثلً أعضاء الدول المنظمة :أ المؤتمر الوزاري 

و هو ٌجتمع مرة كل سنتٌن على األقل ،و قد حددت المادة الرابعة فً فقرته األولى 

ٌنشؤ مإتمر وزاري ٌتؤلؾ من ممثلً :" إختصاصات المإتمر الوزاري بحٌث نصت على 

جمٌع الدول األعضاء و ٌجتمع مرة على األقل فً كل سنتٌن و ٌضطلع المإتمر الوزاري 

بمهام المنظمة 
70

و ٌتخد اإلجراءات الالزمة لهذا الؽرض و تكون للمإتمر الوزاري سلطة . 

إتخاد القررات فً جمٌع المسابل التً ٌنص علٌها أي من اإلتفاقات التجارٌة متعددة 

األطراؾ إذا طلب ذلك أحد االعضاء   وفقا للمقتضٌات الخاصة بصنع القرار المشار إلٌها 

 .فً اإلتفاقٌة 

 

 و هو الجهاز التنفٌذي و قد نصت الفقرة الثانٌة من المادة الرابعة من :المجلس العام- ب

ٌنشا مجلس عام ٌتؤلؾ من ممثلً جمٌع األعضاء و :" إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة على 

ٌجتمع حسبما ٌكون ذلك مناسبا ، و ٌضطلع المجلس العام بمهام المإتمر الوزاري فً 

الفترات التً تفصل بٌن إجتماعاته و ٌضطلع كذلك بالمهام الموكلة إلٌه بموجب هذه 

اإلتفاقٌة و ٌضع المجلس العام قواعده و إجراءاته و ٌقر قواعد إجراءات اللجان المشار إلٌها 

، إذ ٌعتبر الجهاز  ٌسٌر نشاط المنظمة الٌومً و له إختصاصات " فً الفقرة السابعة 

مختلفة وواسعة فقد تكون إدارٌة ، رقابٌة ،قضابٌة ضؾ إلى ذلك له دور فً بناء العالقة و 

.إرسابها بٌن منظمة التجارة العالمٌة و ؼٌره من المنظمات و المإسسات الدولٌة  
71

  

: األمانة العامة -  ج 

و تتكون األمانة العامة من المدٌر العام و عدد من الموظفٌن بحٌث ٌعٌن المدٌر العام من 

قبل المجلس الوزاري  ٌقوم المدٌر العام بتعٌٌن الموظفٌن فً األمانة و ٌقوم كذلك بتحدٌد 

                                                           

 1 Otmane Bekenniche «  L’algérie , le GATTet l’OMC « , Office des publications , Algérie 
,2006 p 24, 25  69
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واجباتهم و فقا للقواعد التً ٌعتمد علٌها المجلس  الوزاري ،كما ٌتولى المدٌر العام إدارة 

المنظمة و تتصؾ أعماله بالصفة الدولٌة البحتة بحٌث أنه ٌخضع المدٌر العام و الموظفٌن  

للمنظمة  أثناء قٌامهم بواجباتهم و الٌتلقوا تعلٌمات من الدول أو أي جهة أخرى خارج 

.المنظمة
72

  

:   األجهزة الفرعٌة - 2

: تضم المنظمة العالمٌة للتجارة مجموعة من الجمزة الفرعٌة نذكر منها 

و هو جهاز ٌضم ممثلً األعضاء جمٌعهم  و بحسب الفقرة : جهاز تسوٌة المنازعات - أ

ٌنعقد المجلس :" الثانٌة من المادة الرابعة من إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة على ماٌلً 

العام حسبما ٌكون ذلك مناسبا لإلضطالع بمسإولٌات جهاز تسوٌة المنازعات المشار إلٌها 

فً وثٌقة التفاهم الخاصة بتسوٌة المنازعات و لجهاز تسوٌة المنازعات أن ٌعٌن لنفسه 

ربٌسا و أن ٌضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضً الضرورة للنهوض بالمسإولٌات المذكورة 

، كما لم تشترط منظمة العالمٌة للتجارة شروطا معٌنة للمثلٌن فً الجهاز ، و تجدر " 

اإلشارة إال أن المنظمة العالمٌة للتجارة إختارت أن تكون تسوٌة المنازعات لٌس على 

أساس القانون بل على أساس التنازالت للوصول إلى قواعد ترضً األطراؾ فً منظمة 

.التجارة العالمٌة لحسن سٌر العالقات التجارٌة الدولٌة 
73
 

:                                      جهاز مراجعة السٌاسة التجارٌة - ب

و ٌتكون هذا الجهاز من جمٌع األعضاء الدول فً المنظمة ، و قد نصت الفقرة الرابعة من 

ٌنعقد المجلس العام حسبما :" المادة الرابعة من إتفاقٌة المنظمة العالمٌة للتجارة     على  

ٌكون ذلك مناسبا لإلضطالع بمسإولٌات جهاز مراجعة السٌاسة التجارٌة المشار إلٌها فً 

آلٌة مراجعة السٌاسة التجارٌة أن ٌعٌن لنفسه ربٌسا و أن ٌضع قواعد إجراءته حسبما 

" .تقتضً الضرورة للنهوض بالمسإولٌات المذكورة 
74
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: مجلس شوؤون التجارة فً السلع - ج

ٌتكون هذا المجلس من الدول األعضاء  فً المنظمة جمٌعهم و هو ٌقوم بمهمة اإلشراؾ 

 .على اإلتفلقٌات التجارٌة المتعددة األطراؾ المعقودة بٌن أعضاء المنظمة العالمٌة للتجارة 

:  مجلس شؤون التجارة فً الخدمات - د

و هو ٌتؤلؾ من الدول األعضاء فً المنظمة جمٌعهم و هو ٌتولى  مهمة اإلشراؾ على 

تطبٌق اإلتفاقٌات المتعددة األطراؾ الخاصة بالتجارة فً الخذمات ، و هً واردة فً 

.الملحق األول و تسمى بإتفاقٌة الخدمات 
75

  

:  مجلس الملكٌة الفكرٌة - ه

ٌختص هذا المجلس بالشإون المتعلقة بالتجارة الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة ،و هذا داته 

ٌنشا :" ما نصت علٌه الفقرة الخامسة من الملدة الرابعة من إتفاقٌة التجارة العالمٌة بقولها 

مجلس شإون التجارة فً السلع      و مجلس شإون التجارة فً الخدمات و مجلس شإون 

الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكٌة الفكرٌة و ٌقوم هذا المجلس باإلشراؾ على 

. سٌر  اإلتفاقٌات المتعلقة بالجوانب الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة 

 

 اللجان الفنٌة- و

تتبع المنظمة الدولٌة لجان فنٌة متخصصة تعمل تحت إشراؾ األمٌن العام للمنظمة و تقوم 

هذه اللجان بمهام تنفٌذ إتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة و اإلتفاقٌات الدولٌة المتعددة األطراؾ 

لجنة التجارة و التنمٌة ، لجنة قٌود : الخاصة بالتجارة الدولٌة و من هذه بٌن هذه اللجان

.مٌزان المدفوعات ، لجنة المٌزانٌة و المالٌة و اإلدارة 
76
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و جلً بنا أن نعرج إلى مسار المفاوضات بٌن الجزابر و المنظمة العالمٌة للتجارة 

حٌث سنقوم بتسلٌط الضوء و إلقاء نظرة شاملة على مختلؾ المفاوضات و 

اإلجراءات التً إنتهجتها الجزابر ألجل اإلنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة . 

ففً إطار المفاوضات التجارٌة متعددة األطراؾ و فً ظل القترة اإلستعمارٌة كانت 

خاضعة لالتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة " الجات" ، فقد طبقت علٌها إجراءات 

 بمعنى تلك االلتزامات التً وافقت علٌها فرنسا لمستعمراتها كما 1962ما قبل سنة 

 26حول للجزابر على ؼرار الدول النامٌة اإلستفادة من عضو مراقب بحسب المادة 

من اإلتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة، التً خولت للجزابر أن تتمتع بصفة عضو 

مالحظ حٌث أصبحت مجبرة باإللتزام بالمبادئ العامة و القواعد العامة لإلتفاقٌة 

العامة للتعرٌفات الجمركٌة . 
1

و هذا ما مكنها من االستفادة من بعض  النقاط 

االٌجابٌة و هً تلك المعاملة الخاصة التً تمنحها المنظمة للدول النامٌة ألنه فً ظل 

 المنظمة العالمٌة للتجارة التً جعلت التصوٌت فٌها ٌخدم نوعا ما الدول النامٌة و 

هذا االخٌر ٌعتبر أكثر عدالة من نظام بروتن وودز التً ٌخدم فبها التصوٌت الدول 

المتقدمة ، كما أعطت هذه المنظمة بعض اإلستثناءات للدول النامٌة التً تمكنها من 

تخفٌؾ بعض االثار السلبٌة و بعض المزاٌا و التً نذكر منها تصدٌر منتجات الدول 

النامٌة إلى الدول الصناعٌة الصناعٌة الكبرى دون  الحواجز الجمركٌة أو على 

األقل بحواجز جمركٌة منخفضة . و بإعتبار الجزابر عضوا مالحظا فً المنظمة 

 30فقد مكنها هذا من المشاركة فً جولة االوروؼواي و هذا بعد أن قدمت فً 

 لسكرٌتارٌا الجات مقررا تعرب فٌه عن نٌتها فً اإلنخراط و التعاقد 1987أفرٌل 

 ثم تؤسٌس فوج عمل 1987فً اإلتفاقٌة  ، و ؼٌر بعٌد ففً شهر جوٌلٌة من سنة 

لدراسة طلب الجزابر الذي تمحور حول طلب إنضمام الجزابر للتعاقد فً الؽتفاقٌة 

العامة للتعرٌفات الجمركٌة ، ؼٌر انه قد ثم رفض هذا الطلب و هذا نظرا لعدم 

/ 97وجود سٌاسة تجارٌة واضحة المعالم و هذا إلعتماد اإلقتصاد الجزابري بنسبة 

من صادراتها على النفط و هذا ما ٌعلل ضعؾ الطاقة اإلنتاجٌة لإلقتصاد الجزابري 

نتٌجة إعتمادها على مورد واحد ، ضؾ إلى ذلك عدم وجود اإلستقرار و عدم توفٌر 

  المناخ و الجو اإلستثماري المالبم .

 

 

                                                             

 أحمد أبو الوفا " منظمة االمم المتحدة و المنظمات المتخصصة و االقلٌمٌة ،مع دراسة خاصة للمنظمة 1

.                                            193، ص: 1997العالمٌة للتجارة " ، دار النهضة العربٌة ،القاهرة ، 
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و ضعؾ التؤطٌر القانونً فً تلك الفترة لنقص  القوانٌن التً تنظم التجارة الخارجٌة 

الجزابرٌة و القوانٌن التً تنظم الجو المالبم  لجلب اإلستثمار 
77

  . 

 الذي تمخض عنه مٌالد المنظمة العالمٌة 1994و بعد إنعقاد مإثمر مراكش فً أفرٌل 

 قام وزٌر التجارة الجزابري فً تلك الفترة 1994 نوفمبر 07للتجارة و على إثرها و فً 

بإنشاء لجنتٌن االولى مهمتها تتمثل فً أنها تتكون من لجنة وزارٌة مشتركة تكمن  مهمتها 

فً التحضٌر و العمل وفق إستراتٌجٌات إلنضمام الجزابر للمنظمة العالمٌة للتجارة ، أما 

فٌما ٌخص اللجنة الثانٌة فتمحور دورها فً تحدٌد طرق و قواعد المعامالت المرتبطة 

.بالتجارة الخارجٌة 
78
 

 قد قدمت الجزابر طلبا رسمٌا لالنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة ، و علٌه 1996ففً سنة 

قد ثم تكوٌن فرٌق عمل ٌقوم بترأسه مجموعة من الخبراء حٌث أوكلت لهم متابعة ملؾ 

انضمام الجزابر إلى المنظمة ، و قد شملت المذكرة التً قدمتها الجزابر سبعة محاور 

 صفحة و قد تناولت فٌها شرح و تفسٌر و تحدٌد معام السٌاسة االقتصادٌة 118مكونة من 

فً الجزابر ، و تقدٌم الشروحات و التوضٌحات لتنظٌم التجارة الخارجٌة و تنظٌم 

الصادرات و الواردات الجزابرٌة ما ٌتعلق باالمن الؽذابً و االنتاج الزراعً و تقدٌم 

التحلٌالت فٌما ٌحص تجارة الخدمات و حقوق الملكٌة الفكرٌة و جمٌع المعلومات التً من 

شانها أن تبٌن السٌاسات و التوجهات المتعلقة بالمإسسات الجزابرٌة و تنظٌم الفصل بٌن 

السلطات و تقسٌم اإلختصاصات بٌن السلطة التشرٌعٌة و التنفٌذٌة و القضابٌة  ، كما شملت 

المذكرة كذلك تقدٌم وصؾ شامل و دقٌق لجملة القوانٌن و االحكام القانونٌة التً من شؤنها 

ان تنظم التجارة الخارجٌة و االجراءات القانونٌة التً من شؤنها أن تضمن تطبٌق هذه 

و بعد تقدٌم طلب  الجزابر النضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة . الضوابط القانونٌة  

دخلت هذه األخٌرة فً مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة العالمٌة للتجارة و االتً 

مرت بمجوعة من المراحل  
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: المرحلة األولى 

و ٌطلق على هذه المرحلة ب مرحلة التفاوض متعدد األطراؾ التً تعتبر أول و أهم 

مرحلة للبلد طالب العضوٌة فً المنظمة العالمٌة للتجارة ، حٌث ٌحدد فٌها النظام 

اإلقتصادي للبلد كما تبٌن فٌها كذلك السٌاسة الخارجٌة للبلد طالب اإلنضمام حٌث ٌقدم فٌها 

مجموعة من األسبلة من كل الدول األعضاء و على البلد آن ٌقدم اإلجابة و هو أمر 

إجباري،  حٌث تتمحور األسبلة حول طرق مكافحة اإلؼراق ، التعرٌفات الجمركٌة ،نظام 

حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة و رخص االستٌراد و ؼٌرها من المجاالت األخرى
79

حٌث  . 

 مجموعة من األسبلة من عدة دول ومن بٌنها 1966 جوٌلٌة 11تلقت  الجزابر فً 

 سإاال و 08 و استرالٌا 124 سإاال و االتحاد األوروبً 33سوٌسرا التً طرحت حوالً 

 أسبلة حٌث تمحورت09الٌابان 
80

 مجمل األسبلة حول حركة تنقل رإوس األموال ، 

األنظمة الضرٌبٌة ، األنشطة المتعلقة بالبنوك ، حماٌة الملكٌة الفكرٌة ، النظام الجمركً و 

و قد قدمت الجزابر اإلجابة .  سإاال 170قد طرحت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حوالً 

 سإاال بشكل كتابً ، و علٌه فقد دامت الفترة األولى من المفاوضات متعددة 500عن 

 إلى 1996األطراؾ بٌن الوفد الجزابري و أعضاء المنظمة العالمٌة للتجارة من سنة 

1998  . 

 و فٌها التقى وزٌر التجارة 2001 -2000لقد امتدت هذه الفترة من : المرحلة الثانٌة 

ماك " مع ربٌس المنظمة العالمٌة للتجارة فً تلك الفترة " مراد مدلسً " األسبق الجزابري 

بجنٌؾ ألنه قد ثم إنتقاد الملؾ الجزابري من قبل خبراء المنظمة ، و قد طلب من " مور

الوفد الجزابري إعادة تقدٌم مذكرة جدٌدة حٌث تضمنت طلب العضوٌة و ذلك وفق و ما 

ٌتماشى  و معطٌات  النظام التجاري الجزابري فٌما ٌخص نظام التعرٌفة الجمركٌة  و 

 بعد تقدٌم الجزابر 2002مطابقته للمعاٌٌر الدولٌة ، وقد ثم إستبناؾ المفاوضات فً فٌفري 

 لكن نفس المالحظة على ما سبق فقد وجهت انتقادات 2001لمذكرتها المعدلة فً جوٌلٌة 

الذعة لعدم ضبط المعطٌات اإلقتصادٌة و التجارٌة و عدم مطابقتها للقوانٌن المعمول بها 

.  وفق المنظمة 
81

 

 

و قد توالت الدورات المتعلقة بالمفاوضات الثنابٌة بٌن الوفد الجزابري و المنظمة العالمٌة 

للتجارة أٌن عقدت فً شهر جوان الدورة الخامسة بجنٌؾ وز التً تركزت أساسا مختلؾ 
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التحوالت التشرٌعٌة فً تلك الفترة و كذلك نظام التجارة الخارجٌة ، و قد دار النقاش فً كل 

من الجولة السادسة و السابعة حول المقترحات الجزابرٌة فٌما ٌخص مسؤلة الحصص و 

 عقدت الدورة الثامنة من المفاوضات و التً 2005التعرٌفات الجمركٌة ، و فً أكتوبر 

حقٌقة لم تسجل أي تقدم ملحوظ و هذا نتٌجة عدم إقتناع   باألجوبة المقدمة  خاصة بالنسبة 

للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و دول اإلتحاد األوروبً و الذٌن ٌدفعون بسببب عدم مطابقة 

نظام التجارة الخارجٌة الجزابري لقواعد المنظمة العالمٌة للتجارة ، كما أضافت الجزابر 

 سإال  حٌث عرضت فٌها مجموعة التعدٌالت 100مذكرة جوابٌة أجابت فٌها عن أكثر من 

.و القوانٌن الجدٌدة و التً تتماشى مع قوانٌن المنظمة العالمٌة للتجارة 
82
 

: و تجدر االشارة و التوقؾ على نقطة مهمة اال و هً أنه تمحورت األسبلة حول 

الخوصصة ، نظام التعرٌفات الجمركٌة ، اإلستثمار ، إعطاء األولوٌة للنشاط الفالحً ، 

أسعار الطاقة ، التنوٌع فً الصادرات الجزابرٌة  و ؼٌرها ، وما ٌمكن قوله أن الجزابر قد 

 لقاءات فٌما ٌخص 08قامت بمجموعة من المفاوضات و التً بلػ عددها حوالً 

 لقاءات فٌما ٌخص المفاوضات المتعددة األطراؾ ، و ال زالت 04المفاوضات الثنابٌة و 

إلى ٌومنا هذا فً مسار المفاوضات ألجل ؼعادة تنظٌم قوانٌنها و ما ٌوافق المنظمة العالمٌة 

.  للتجارة و هذا ألجل إكتساب العضوٌة فً المنظمة 

تقدٌر دور المنظمة العالمٌة فً تسوٌة المنازعات  :ثالثا

إن توجٌه انتقادات حادة لنظام التسوٌة فً إطار المنظمة العالمٌة للتجارة فٌما ٌتعلق بفعالٌتها 

المرجوة من البلدان النامٌة ال ٌعنً بالضرورة فشلها الذرٌع فً التصدي إلزالة معّوقات 

فالتحدي الكبٌر لنظام تسوٌة المنازعات ما ٌزال شخصٌا فً إقامة . انسٌاب التجارة الدولٌة

وبعٌدا عن .توازن بٌن مكاسب الدول المتقدمة والدول النامٌة والهّوة الفاصلة بٌن الجانبٌن

االنتقاد ٌحاول جهاز تسوٌة المنازعات جاهدا أن ٌنفذ السٌاسات اإلصالحٌة لمنظمة التجارة 

العالمٌة بحٌث ما تعرضه علٌه الحكومات األعضاء من نزاعات تجارٌة، فمنذ أول اجتماع 

 بدأت المنظمة فً نظر فً النزاعٌن أمامها 1995 فبراٌر 10لجهاز تسوٌته المنازعات فً 

حٌث تقدمت سنؽافورة بطلب إجراء مشاورات مع مالٌزٌا لقٌام األخٌرة بفرض خطر على 

، إال بعد الحصول على (من مشتقات البتروكٌماوٌة)إستٌراد مادتً البولٌثلٌنوالبولٌبروفلٌن 

وما طرح على جهاز التسوٌة من قضاٌا رؼبة من األطراؾ فً اختبار . ترخٌص استٌراد

. قدرته على وضع موضوع التنفٌذ
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كما ٌظهر الخبراء أن إقبال البلدان النامٌة واألقل نموا على طرح قضاٌاها على جهاز 

وهذا ما ٌدل على ان النظام العالمً التجاري ٌمثل انتصارا . تسوٌة المنازعات ضعٌفة

. ساحقا وانحٌازٌا لمصالح الدول المتقدمة، مقابل مكاسب هامشٌة ذات نظرٌة بحتة

فقلة قلٌلة من أعضاء المنظمة هم قادرون حقا على حمل األعضاء الباقٌن على االمتثال 

.لقراراتها وتوصٌاتها الصادرة لصالحهم
83
 
 

 

و كخالصة عن التمٌٌز بٌن صندوق النقد الدولً و المنظمة العالمٌة للتجارة ٌمكن القول بؤن 

المنظمة قد جعلت نظام التصوٌت ٌخدم الدول النامٌة و هو أكثر عدالة من نظام التصوٌت 

فً صندوق النقد الدولً و ماهو جلً فإن اإلتفاقٌة المتعلقة بمنظمة العالمٌة للتجارة قد 

أعطت للدول النامٌة بعض اإلستثناءات التً لم ٌمنحها  لها صندوق النقد الدولً و البنك 

الدولً للتنمٌة و التعمٌر و الهدؾ من هذه اإلستثناءات هو التخفٌؾ من االثارالسٌبة لفتح 

األسواق و تحرٌر اإلستٌراد بلالو أكثر من ذلك فإنها تمكن الدول من اللجوء إلى جهاز 

تسوٌة المنازعات فً حال تضررها من إحدى الدول األعضاء حتى و لو كانت من الدول 

الكبرى و تمكٌن الدول المتضررة من الحصول عن تعوٌضات عن األضرار التً لحقت بها 

، كما أن سٌاسات و مبادئ المنظمة العالمٌة للتجارة هً سٌاسات شاملة بالنسبة لجمٌع 

األعضاء بخالؾ سٌاسات صندوق النقد الدولً و بخاصة برامج اإلصالح اإلقتصادي فإنها 

ال تطبق إال على الدول التً تحتاج ذلك كالدول النامٌة وعلى البلدان النامٌة أن تنتظر بصبر 

طوٌل وؼٌر نافذ تنازل الدول المتقدمة عن سٌادتها، لتنفٌذ ما قد ٌصدر ضدها من توصٌات 

وقرارات وهكذا ٌصٌر من ؼٌر الالبق اإلسراؾ فً تقدٌر دور المنظمة عن طرٌق نظام 

تسوٌة المنازعات للمنظمة العالمٌة للتجارة فً نصرة الضعفاء واالقتصاص من 

بالرؼم من الحداثة النسبٌة لتطبٌق قواعد المنظمة العالمٌة للتجارة التً بدأت من .األقوٌاء

،ونرى أن تلك القواعد تشكل خالصة للجوالت واإلتفاقٌات متعددة 1995أول ٌناٌر 

األطراؾ الخاصة بتجارة السلع والخدمات والحقوق المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة عدى السوق 

البترولٌة وتختلؾ إستفادة الدول من النظام تبعا لدرجة تقدمها اإلقتصادي وإمكانٌاتها المالٌة 

والتكنولوجٌة،بحٌث كلما إرتفعت هذه الدرجة وهذه اإلمكانٌات زادت المكاسب والعكس 

صحٌح،وعلى هذا األساس لم ٌقم النظام الدولً الجدٌد على إعتبارات إنسانٌة تهتم بمعالجة 

المشاكل اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة للبلدان الفقٌرة،بل على المنافسة الحادة فً جمٌع المٌادٌن 
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التً قد تقضً إلى تعقٌد المشاكل،ولم ٌقم على المساواة بل على إستمرار هٌمنة الدول 

الصناعٌة الكبرى على اإلقتصاد العالمً
84

 

 موارده و العضوٌة صندوق النقد الدولًاإلطار المؤسساتً ل: المبحث الثانً

فٌه  

سنقوم من خالل هذا المبحث بالتطرق  إلى االطار المإسساتً و ذلك ب التحدث   عن 

األجهزة التً ٌقوم من خاللها صندوق النقد الدولً بمباشرة مهامه ، و  نتناول فً المطلب 

الثالث موارد و شروط اإلستفادة منه  ،ثم نتحدث عن شروط العضوٌة فً صندوق  النقد   

.  الدولً و   نظام      التصوٌت فٌه  

الهٌكل التنظٌمً  لصندوق النقد الدولً  :المطلب األول 

ٌقوم صندوق النقد الدولً بمباشرة مهامه من خالل أجهزته التً وردت فً المٌثاق المإسس 

مجلس المحافظٌن ، مجلس المدٌرٌن ، : لصندوق النقد الدولً و تتمثل هذه األجهزة فً 

مدٌر الصندوق ، و هٌبة الموظفٌن الدولٌٌن ،ثم نتطرق إلى نظام اإلنتساب و العضوٌة إلى 

الصندوق و كٌفٌة التصوٌت فً صندوق النقد الدولً حٌث ستكون محل  الدراسة و 

. سنتطرق لها بالتفصٌل 

األجهزة المسٌرة :الفرع األول

مجلس المحافظٌن :  أوال

 ٌتكون من محافظ و ناببه لكل دولة من الدول األعضاء فً الصندوق و المحافظون هم         

عادة إما وزراء مالٌة أو رإساء البنوك المركزٌة و أحٌانا ٌختاروا من بٌن الشخصٌات 

األخرى المماثلة، و هو بمثابة الجمعٌة العامة للصندوق و ٌجتمع مرة واحدة فً السنة وله 

أن ٌعقد اجتماعات أخرى لمناقشة و إبداء الرأي فً مجموعة من القضاٌا التً تدخل ضمن 

 : صالحٌاته كؤعلى سلطة فً الصندوق و منها

  الفصل فً انضمام األعضاء الجدد 1

 مراجعة الحصص و أشكال الدفع  2

تعدٌل اتفاقٌات الصندوق أو حلها    3

 تحدٌد الدخل الصافً للصندوق الواجب توزٌعه  4
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 ٌختلؾ وزن أعضاء مجلس المحافظٌن حسب وزن الدولة العضو و حجم حقها فهناك 

األعضاء ذوو األهمٌة الذٌن ٌقررون سٌاسة الصندوق، و هناك األعضاء الذٌن ال تؤثٌر لهم 

و لذلك نالحظ الهٌمنة الواضحة .فً تحدٌد سٌاسة الصندوق رؼم أؼلبٌة داخل المجلس 

للدول الرأسمالٌة المتقدمة على توجٌهات الصندوق، ألن أسلوب اتخاذ القرارات ٌقضً 

 من األصوات و هذا ما ٌعطً 85%بضرورة حصول أي قرار مبدبً على أكثرٌة 

للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حدها ما ٌوازي حق النقض ألي قرار ال توافق علٌه فهً تملك 

.  من األصوات83,17%بمفردها 
85
 

 

مجلس  المدٌرٌن التنفٌذٌن  :ثانٌا

 

 مدٌر تنفٌذي ٌجري تعٌٌن خمسة منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم و 24 ٌتكون من  

أ، الٌابان، فرنسا، ألمانٌا، برٌطانٌا، و ٌنتخب الباقون من قبل بقٌة الدول .م.الو: هً

األعضاء المقسمة إلى مجموعات بحٌث تختار كل مجموعة مدٌرا تنفٌذٌا ٌمثلها فً المجلس 

الذي ٌعتبر الهٌبة الدابمة التخاذ القرارات فً صندوق النقد الدولً و ممارسة صالحٌة 

كمراقبة سٌاسات أسعار الصرؾ، و تحدٌدا المساعدات المالٌة و الفنٌة المطلوبة تقدٌمها، و 

إجراء المشاورات مع أعضابهن و القٌام بالمراقبة عن طرٌق إرسالٌات للبلدان المعنٌة 

بذلك، و تحدٌد المٌزانٌة اإلدارٌة و المصادقة علٌها، و اختٌار المدٌر العام للصندوق
86

 ،و 

تتفاوت مكانة المدٌرٌن التنفٌذٌٌن تبعا لمكانة دولهم التً ترتبط بالقٌمة المالٌة للحصة 
87

،و 

وظابؾ تتعلق " مجلس إدارة صندوق النقد الدولً"بصورة عامة فإن المجلس التنفٌذي 

بالمٌزانٌة اإلدارٌة و أخرى تنظٌمٌة إدارٌة، و بعضها استشارٌة رقابٌة و هو المحرك 

.الحقٌقً  لصندوق النقد الدولً 
88
 

 

المدٌر العام لصندوق النقد الدولً :ثالثا

 

 ٌنتخب من قبل أعضاء المجلس التنفٌذي لمدة خمس سنوات وجرت العادة أن ٌكون ؼٌر 

أ فكان جمٌع مدراء .م.أمرٌكً على عكس مدٌر البنك الدولً الذي ٌختار من بٌن رعاٌا الو

.الصندوق منذ تؤسٌسه إلى اآلن األوروبً 
89
 

 
                                                           

 471: ض٤َِ زكٖ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص 
85  
 

  86 56: نعمان سعٌدي ،المرجع السابق ، ص 
383: طالذ اُع٣ٖ زكٖ اُك٤ك٢ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص 
87  

.  36:  هاظؼ١ ػثع اُؼؿ٣ؿ  ،أُؽخغ اُكاتن ، ص
88  

ًؽ٣كركٖ الؿاؼظ " أُع٣ؽج  اُسا٤ُح  ُظ٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ٢ٛ   "89
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مجلس  المدٌرٌن التنفٌذٌن  :ثانٌا

 

و المدٌر  مكلؾ بتحقٌق االنسجام بٌن المجلس المذكور و موظفً الصندوق و له دوره فً 

إعداد المٌزانٌة و تنفٌذها بعد مصادقة المجلس علٌها، كما ٌإمن التنسٌق بٌن المجلس و 

سابر األعضاء و المنظمات الدولٌة و الجهوٌة إضافة إلى مهامه االستشارٌة و التمثٌلٌة و 

التنسٌقٌة،و ٌقوم باإلشراؾ على مختلؾ قرارات الصندوق سواء ذات االختصاص الوظٌفً 

إدارة الشإون المالٌة و إدارة الشإون القانونٌة، و إدارة شإون النقد و الصرؾ و : مثل

إدارة اإلحصا ء و الخزٌنة ،  أو ذات االختصاص الجهوي مثل دابرة إفرٌقٌا و دابرة آسٌا، 

أو ذات االختصاص الفنً و الفنً و ... و دابرة أوروبا و دابرة نصؾ الكرة الؽربً 

التكوٌنً مثل معهد صندوق النقد الدولً، وٌمارس المدٌر العام وظابفه تحت إشراؾ 

.المجلس التنفٌذي وبمساعدة ثالث نواب له
90
   

 

هٌئة موظفً الصندوق  : رابعا 

حٌث ٌعٌن المدٌر العام للصندوق مجموعة من الموظفٌن التقنٌٌن  و هم ٌشكلون الهٌبة 

العامة للصندوق ،و ٌراعً فً إنتقابه التخصص الفنً و الكفاءة و ٌقوم موظفو صندوق 

النقد الدولً بإعداد معظم الوثابق التً تمثل األساس لمداوالت مجلس  المدٌرٌن التنفٌذٌن و 

 2800هو ٌتم فً بعض األحٌان بالتعاون مع البنك الدولً ،و ٌعمل فً الصندوق حوالً 

 بلدا و ٌشكل اإلقتصادٌون حوالً ثلثً الفنٌن فً الصندوق و 137موظفا و هم ٌنتمون إلى 

معظم موظفً الصندوق ٌعملون فً واشنطن ، و للصندوق مكاتب فً بارٌس ، طوكٌو ، 

.نٌوٌورك، جنٌؾ 
91

 

  

األجهزة اإلستشارٌة لصندوق النقد الدولً  : الفرع الثانً

 

األجهزة العاملة داخل صندوق النقد الدولً  : أوال

 

: اللجنة النقدٌة و المالٌة الدولٌة 

 عضوا  ٌعٌن من طرؾ 24 و تكون من 1974أنشبت خالل االجتماعات السنوٌة لعام 

الدولة التً لها الحق فً تعٌٌن أو إنتخاب عضو فً مجلس اإلدارة و تجتمع مرتٌن خالل 

السنة  ألجل تقدٌم األراء و  التقارٌر الالزمة إلى مجلس المحافظٌن و المتعلقة بإدارة و 
                                                           

 . 57:  ٗؼٔإ قؼ٤ع١ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص
90  

91 http : // www. Imf. org / external/ np / exr / facts / gtance/ htm 
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عمل النظام النقدي الدولً و ترفقها باالقتراحات الخاصة بتعدٌل و إثراء مواد اتفاقٌة إنشاء 

الصندوق،و قد أنشبت بصورة مإقتة كبدٌل للمجلس الذي نصت علٌه االتفاقٌة و ٌعتبر 

الهٌبة الدابمة على المستوى الوزاري الذي ٌشرؾ على إدارة النظام النقدي الدولً و ٌقدم 

 .التوجٌهات، و المقترحات الالزمة لتعدٌل مواد االتفاقٌة 
92
 

              

:  لجنة التنمٌة 

هً لجنة  مشتركة بٌن مجلس محافظً صندوق النقد الدولً و مجلس محافظً البنك 

 عضوا من وزراء المالٌة و تعتمد عادة اجتماعٌن فً السنة 22الدولً و هً تتكون من 

ٌتوافقان مع اجتماعً اللجنة المإقتة و تقوم برفع التقارٌر إلى مجلس المحافظٌن تتعلق 

بقضاٌا التنمٌة  و السبل المالبمة لنقل الموارد حقٌقٌة إلى البلدن النامٌة،و تعتبر  لجنة 

التنمٌة الهٌبة التً تساعد على التنسٌق القرارات و العامل البرنامجً بٌن صندوق النقد 

  .الدولً و البنك الدولً فً تعاملها مع البلدان النامٌة

 

: األجهزة العاملة خارج صندوق النقد الدولً : ثانٌا

 :مجموعة العشرة 

 بمقتضى االتفاق المبرم بٌن مجموعة من البلدان الصناعٌة األعضاء 1962قد أنشبت سنة 

أ، فرنسا، برٌطانٌا، الٌابان، هولندا، ألمانٌا، إنجلترا، السوٌد، على .م.وهً بلجٌكا، كندا، الو

تقدٌم قروض دعم مالٌة إضافٌة للصندوق لمساعدة أعضاء فً إطار تسهٌالت االتفاقات 

العامة للقروض و تعبر هذه المجموعة، عن مواقؾ الدول الصناعٌة المتعلقة بالنظام النقدي 

.و المالً الدولً، و تعتبر قراراتها و توصٌاتها المإشر األساسً 
93

 

: األجهزة العاملة خارج صندوق النقد الدولً : ثانٌا

 

 :مجموعة العشرة 

 بمقتضى االتفاق المبرم بٌن مجموعة من البلدان الصناعٌة األعضاء 1962قد أنشبت سنة 

أ، فرنسا، برٌطانٌا، الٌابان، هولندا، ألمانٌا، إنجلترا، السوٌد، على .م.وهً بلجٌكا، كندا، الو

تقدٌم قروض دعم مالٌة إضافٌة للصندوق لمساعدة أعضاء فً إطار تسهٌالت االتفاقات 

العامة للقروض و تعبر هذه المجموعة، عن مواقؾ الدول الصناعٌة المتعلقة بالنظام النقدي 

. و المالً الدولً، و تعتبر قراراتها و توصٌاتها المإشر األساسً 

  :24 مجموعة األربعة و العشرون 
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تمثل البلدان النامٌة العضوة فً صندوق النقد الدولً ، و لم تشكل رسمٌا إلػ فً سنة و هً 

. ، و هً تلعب دور الناطق بإسم البلدان النامٌة داخل صندوق النقد الدول1972ً
94
 

 

 

 موارد صندوق النقد الدولً :المطلب الثانً 

ٌسدد إجمالً موارد صندوق النقد الدولً من حجم التجارة الدولً و ككذلك من متطلبات 

تؤتً معظم موارد الصندوق المخصصة لإلقراض مما ٌقدمه بلدانه األعضاء، ال نموها  و 

سٌما مدفوعاتها لسداد حصص العضوٌة ،وباإلضافة إلى ذلك،ٌتٌح االقتراض مصدراً 

تكمٌلٌاً مإقتاً للموارد المستمدة من حصص العضوٌةكما ٌساهم بدور أساسً فً تمكٌن 

الصندوق من تقدٌم دعم مالً استثنابً لبلدانه األعضاء أثناء األزمة االقتصادٌة العالمٌة، 

ل عملٌات اإلقراض المٌسر ومساعدات تخفٌؾ أعباء الدٌون للبلدان منخفضة الدخل  وُتموَّ

 :ت من خالل صنادٌق استبمانٌة منفصلة تقوم على المساهما

  95 الحصص نظام: الفرع االول

 تخصَّص لكل بلد عضو فً الصندوق حصة معٌنة تتحدد عموما حسب حجمه النسبً فً 

االقتصاد العالمً ، وعلى هذا األساس ٌتحدد الحد األقصى لمساهمته فً موارد  الصندوق 

  المالٌة ، و عند إنضمام أي بلد إلى عضوٌة صندوق النقد الدولً 

 عادة ما ٌدفع مبلؽا ٌصل إلى ربع حصته فً شكل عمالت أجنبٌة قابلة للتداول على نطاق 

واسع كالدوالر األمرٌكً أو الٌورو أو الٌن أو الجنٌه اإلسترلٌنً أ ما ثالثة أرباع الحصة 

المتبقٌة فتدفع بعملة البلد العضو ، وتتم مراجعة الحصص كل  خمس سنوات مع ضرورة 

 قد ثم اإلتفاق على 2006من األصوات كً ٌتم تعدٌل الحصص ، وفً عام / 85توفر 

كخطوة أولى فً برنامج مدته عامٌن  / 1,8زٌادات مخصصة فً الحصص بنسبة  

إلصالح نظام الحصص واألصوات  ومنذ ذلك الحٌن حدثت زٌادات مخصصة أخرى فً 

 476.8الحصص مما ضاعؾ موارد الصندوق المستمدة من حصص العضوٌة لتصل إلى 

.ملٌار وحدة حقوق سحب خاصة
96
  

بٌع الذهب  : ثانًالفرع ال
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 ملٌون أوقٌة بالوزن 90 , 5تصل حٌازات صندوق النقد الدولً من الذهب إلى حوالً 

، مما ٌجعل الصندوق ثالث أكبر الحابزٌن الرسمٌٌن ( طنا مترٌا2814.1)التروٌسً 

ؼٌر أن اتفاقٌة تؤسٌس الصندوق تضع حدودا صارمة الستخدام هذا . للذهب فً العالم

فالصندوق ٌجوز له بٌع الذهب قبوله من البلدان األعضاء كوسٌلة للدفع بشرط . الذهب

من مجموع أصوات  البلدان األعضاء، ولكن ٌحظر علٌه شراإه أو %  85موافقة أؼلبٌة 

.إجراء أي معامالت أخرى فٌه
97
 

تعادل ُثمن حٌازاته –  طنا مترٌا من الذهب 403.3، باع الصندوق 2010وفً دٌسمبر 

،وتم اختتام عملٌة بٌع الذهب المحدودة فً ظل ضمانات قوٌة لتجنب أي .الكلٌة تقرٌبا

اضطرابات فً السوق وكانت كل المبٌعات بؤسعار السوق، بما فً ذلك عملٌات البٌع 

 ملٌار وحدة حقوق سحب خاصة 4.4وتم استخدام أرباح بٌع .المباشر للحابزٌن الرسمٌٌن

من أرباح بٌع الذهب فً إنشاء صندوق َوْقؾ تم إقراره ضمن نموذج الدخل الجدٌد الذي 

وٌتم استخدام نسبة من . ٌهدؾ إلى وضع موارد الصندوق المالٌة على مسار قابل لالستمرار

 .مبٌعات الذهب فً دعم التموٌل الموجه إلى البلدان منخفضة الدخل

اإلقتراض  :الفرع الثالث 

ٌمكن للصندوق أن ٌستخدم فً تموٌل أعمال اإلقراض ما لدٌه من عمالت االقتصادات ذات 

المركز المالً القوي التً ٌمول الحصول علٌها من اشتراكات العضوٌة وٌختارها المجلس 

التنفٌذي كل ثالثة أشهر، ومعظم هذه العمالت صادر عن البلدان الصناعٌة لكن قابمة 

وتشكل هذه العمالت إلى جانب حقوق السحب . العمالت تتضمن أٌضا بلدان أخرى 

الخاصة موارد الصندوق الذاتٌة القابلة لالستخدام وٌجوز للصندوق أن ٌستكمل هذه الموارد 

مإقتا باالقتراض، إذا دعت الحاجة وتتحدد هذه القدرة الصندوق  حسب موارده  المتاحة 

القابلة لالستخدام بما فٌها المبالػ ؼٌر المستخدمة بمقتضى اتفاقٌات االقتراض واتفاقٌات 

شراء السندات، والمبالػ المتاحة بموجب اتفاقً الصندوق الدابمتٌن لالقتراض على أساس 

متعدد األطراؾ إضافة إلى مبالػ تسدٌد القروض المتوقعة على مدى األشهر االثنً عشر  

الالحقة ،مطروحا منها الموارد التً سبق االلتزام بها بموجب اتفاقٌات اإلقراض القابمة، 

مطروحا منها رصٌد احترازي، و فً ظل اإلتفاقٌات العامة لإلقتراض و التً عقدت سنة 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، ألمانٌا ، الٌابان ، :  بلدا صناعٌا و هً 11 ، وافق 1962

فرنسا، انجلترا ، إٌطالٌا ، كندا ، هولندا ، بلجٌكا ، السوٌد ، و قد اضٌفت سوٌسرا سنة 

 على إقراض صندوق النقد الدولً مبالػ بعمالتها الوطنٌة ، و قد ثم اإلتفاق مع 1984

 ملٌار حقوق السحب 1, 5المملكة السعودٌة بموجب عقد مستقل على بتحرٌر ما مقداره  
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 دولة و 26الخاصة و قد أستحدثت اإلتفاقات الجدٌدة إلقتراض و التً ٌشارك فٌها حوالً 

 34قد أصبح بموجب هاتٌن اإلتفاقٌتٌن بمقدرة صندوق النقد الدولً أن ٌقترض ما مقداره 

.  ملٌار دوالر 50ملٌار حقوق سحب خاصة أي حوالً 
98
 

 :لدى صندوق  النقد الدولً نوعان  من إتفاقات اإلقتراض الدابمة هما :اتفاقات االقتراض 

االتفاقات العامة  لالقتراض و االتفاقات الجدٌدة لالقتراض بطاقة اقتراض كلٌة تعادل حالٌاً 

،  وٌمكن ( ملٌار دوالر أمرٌك559ًحوالً ) ملٌار وحدة حقوق سحب خاصة 370

للصندوق تفعٌل هذٌن االتفاقٌن إذا ارتؤى أن موارده المستمدة من حصص العضوٌة قد ال 

تكفً لسد احتٌاجات أعضابه ـعند وقوع أزمة مالٌة كبرى على سبٌل المثال
99
 

، اعتمد المجلس التنفٌذي اقتراحا لتوسٌع نطاق االتفاقات الجدٌدة 2010وفً إبرٌل . 

 ملٌار وحدة حقوق سحب 367.5تم بموجبه زٌادة قٌمتها إلى  .لالقتراض وزٌادة  مرونتها

 بلدا مشاركا جدٌدا، منها عدد من بلدان األسواق الصاعدة ممن 13خاصة، مع إضافة 

وقد أصبحت االتفاقات الجدٌدة . قدمت مساهمات عالٌة القٌمة فً هذا التوسع الكبٌر

 وتم تفعٌلها ست مرات 2011 مارس11لالقتراض فً صٌؽتها الموسعة سارٌةمفعول فً 

بعد ذلك لتؽطً الحد األقصى البالػ ستة أشهر وبالمبلػ الكامل، وبدأت آخر مرة فً األول 

ومنذ بداٌة األزمة االقتصادٌة العالمٌة، وقع الصندوق عدداً من اتفاقٌات . 2013من أكتوبر 

االقتراض الثنابٌة واتفاقٌات شراء السندات كمصادر مكملة لموارد الصندوق المستمدة من 

-2009وتمت الجولة األولى من اتفاقٌات االقتراض الثنابٌة فً الفترة . حصص العضوٌة

 وٌتم 2013 بحٌث  أوقؾ العمل بهذه االتفاقٌات الثنابٌة منذ األول من إبرٌل 2010

استخدام الموارد المستمدة من حصص العضوٌة فً تموٌل ما تبقى من أرصدة ؼٌر 

 مع تدهور 2012وفً عام . مسحوبة فً إطار التزامات ما قبل اتفاقٌات االقتراض الجدٌدة

 بلداً بزٌادة موارد الصندوق بمبلػ 38األوضاع االقتصادٌة والمالٌة فً منطقة الٌورو، تعهد 

 ملٌار دوالر من خالل اتفاقٌات االقتراض الثنابٌة ،وبحسب ما تضمنه التقرٌر 461قدره 

 ملٌار دوالر 422 اتفاقٌة سارٌة المفعول بقٌمة قدرها 30 أصبحت 2014 فبراٌر 27فً 

.وستكون هذه الموارد خط دفاع ثان بعد الموارد المتاحة 
100
  

اإلقراض بشروط مٌسرة وتخفٌف أعباء الدٌون  
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حٌث ٌقدم صندوق النقد الدولً نوعٌن أساسٌٌن من المساعدات المالٌة للبلدان منخفضة 

قروض بفوابد منخفضة من خالل  الصندوق اإلستبمانً للنمو و الحد من الفقر  ، : الدخل

ومساعدات لتخفٌؾ أعباء الدٌون بموجب  المبادرة المعنٌة بالبلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون و 

المبادرومتعددة األطراؾ لتخفٌؾ أعباء الدٌون ،و الصندوق اإلستبمانً لتخفٌؾ أعباء 

وتؤتً هذه الموارد من مساهمات البلدان األعضاء ومن "الدٌون فً مرحلة مابعد الكوارث

،وافق المجلس 2009وفً جوٌلٌة  . الصندوق نفسه، ولٌس من اشتراكات الحصص

التنفٌذي على إصالحات واسعة النطاق فً التسهٌالت التموٌلٌة المٌسرة ،  بما فً ذلك تقدٌم 

مدفوعات بفابدة صفرٌة بشكل مإقت على قروض الصندوق المٌسرة لجمٌع البلدان 

منخفضة الدخل ، لمساعدة هذه البلدان على التكٌؾ مع أثر األزمة، وإلى جانب هذه 

-2009اإلصالحات، سعى الصندوق إلى تعزٌز طاقة اإلقراض المٌسر على مدار الفترة 

 ملٌار وحدة توجه لتقدٌم التزامات 10.8 من خالل تدبٌر موارد إضافٌة قدرها 2014

 .2009 ملٌار فً  جوٌلٌة 1.5تموٌلٌة جدٌدة و موارد جدٌدة للدعم تبلػ قٌمتها 
101
 

الصندوق االستبمانً " إعتمد صندوق النقد الدولً إستراتٌجٌة  لجعل 2012وفً سبتمبر 

قادرا على توفٌر التموٌل الذاتً ولدعم اإلقراض المٌسر على المدى " للنمو والحد من الفقر

 ملٌار 2) ملٌار وحدة حقوق سحب خاصة 1.25األطول بمتوسط سنوي قدره حوالً 

، ولتوفٌر الموارد المالٌة الالزمة للصندوق االستبمانً حتى ٌتم تطبٌق هذه (دوالر تقرٌباً 

االستراتٌجٌة، وافق المجلس التنفٌذي أٌضا على توزٌع جزء من احتٌاطٌات الصندوق 

نشرة صندوق النقد الدولً ، .  ملٌار وحدة وحدة حقوق سحب خاصة 1.75العامة قدره 

ٌمثل  ( ملٌار دوالر أمرٌك2.7ًحوالً )عدد خاص عن الصندوق حقوق سحب خاصة 

وكان نفاذ هذا التوزٌع . األرباح االستثنابٌة المتحققة من بٌع جزء من ذهب الصندوق

مشروطا بتلقً ضمانات مرضٌة تكفل مساهمة البلدان األعضاء بموارد لدعم الصندوق 

. ملٌار وحدة حقوق سحب خاصة  1.575االستبمانً ال تقل عن 
102
 

إستخدامات موارد صندوق النقد الدولً   :  الفرع الرابع 

بمجرد إنتساب الدول إلى صندوق النقد الدولً ٌمنحها حق اإلستفادة من موارده و ٌتم ذلك 

بؤن ٌقدم صندوق النقد الدولً للدول األعضاء عمالت أجنبٌة مقابل عملتها الوطنٌة و ذلك 

ضمن شروط محددة ، و هذا بؽٌة مساعدة الدول االعضاء فً معالجة العجز المإقت فً 

                                                           

  101 .2009 نشرة صندوق النقد الدولً ، عدد خاص عن الصندوق ، جوٌلٌة 

 

2012 نشرة صندوق النقد الدولً ، عدد خاص  عن الصندوق ، سبتمبر 
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مٌزان مدفوعاتها كما الدولة العضوة من إتخاذ الؽجراءات التً من شؤنها أن تإثر على 

.إقتصاداها و كذلك على مبادالتها الدولٌة  
103

                  

 و ٌتم اإلستفادة من رأسمال الصندوق من قبل األعضاء الذٌن ٌعانون من العجز فً 

قد حددالشروط التً تخول لألعضاء " بروتن وودز"موازٌن مدفوعاتهم ، وبموجب إتفاقٌة  

الحصول على القروض التً ٌقدمها صندوق النقد الدولً ، و أهم هذه الشروط أن ٌكون 

العضو المقترض قد قام بدفع إشتراكه فً الصندوق و أن ٌكون قد قام باإلعالم عن القٌمة 

كما ال ٌمكن أن ٌزٌد إقتراضه فً العمالت االجنبٌة بعملته . اإلسمٌة التً تعادل عملته 

من الحصة المقررة له فً الصندوق و هذا خالل إثنى عشر شهرا ، كما / 25الخاصة عن 

من هذه الحصة ، حٌث ٌقوم صندوق النقد / 125الٌمكن أن تزٌد مجموع قروضه عن 

الدولً بمنح العضو قرضا بالعمالت االجنبٌة و هذا بهدؾ تمكٌنه من تصحٌح العجز 

. المإقت فً مٌزان مدفوعاته
104
 

العجز المإقت فً مٌزان " و لكن بشرط أن ٌتوقع ان هذا العجز قد ٌزول فً فترة قصٌرة 

و إذا كان العجز فً مٌزان المدفوعات ناتجا عن سبب دابم و مستمر ففً هذه " المدفوعات 

الحالة ال ٌمكن لصندوق النقد الدولً مساعدة العضو فً تصحٌح العجز و بدال من ذلك 

ٌنصح العضو بتكٌٌؾ القٌمة الخارجٌة لعملته لتتفق مع القٌمة اإلسمٌة لعمالت االعضاء 

.األحخرٌن و ذلك عن طرٌق تخفٌض العضو قٌمة عملته 
105
. 

نظام العضوٌة فً صندوق النقد الدولً  : المطلب الثالث

 اإلنتساب لصندوق النقد الدولً  :الفرع األول 

إن نظام العضوٌة فً صندوق النقد الدولً مقصورة تماما على الدول و هً ؼٌر متاحة 

ألي شخص دولً سوى الدول ، فالمنظمات الدولٌة الٌحق لها إكتساب العضوٌة فً 

الصندوق ، و بارؼم من ان صندوق النقد الدولً من الوكاالت المتخصصة لهٌبة األمم 

المتحدة إال أنه الٌشترط أن تكون الدولة عضوا فً األمم المتحدة الجل إكتساب العضوٌة 

 عضوا  ، و تنقسم العضوٌة 182فً الصندوق ،    و قد بلػ عدد أعضاء الصندوق حوالً 

و التً " بروتن وودز" وهً ثابتة للدول المشاركة فً مإتمر: فٌه إلى عضوٌة أصلٌة 

 ، أما بالنسبة للدول التً إنضمت بعد ذلك فهً ال تعد 1946أودعت وثابقها قبٌل مطلع 

أعضاء أصلٌة و إنما هً أعضاء منظمة فال توجد تفرقة بٌن األعضاء األصلٌة و األعضاء 

                                                           

 88-87: ٓؽٝإ ػطٞإ ، أُؽخغ اُكاتن ،ص  
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المنظمة
106

 و لكن األمر ٌختلؾ بعض الشٌا من الناحٌة العملٌة ألن اإلنضمام إلى  ،

المنظمات الدولٌة ال ٌكون تلقابٌا و إنما ٌكون وفق شروط ٌكون لألعضاء األصلٌة دورا 

مهما فً تحدٌدها و قبولها ، إن  شروط العضوٌة فً الصندوق ٌحددها مجلس محافظً 

الصندوق ، و ٌجب األخد بعٌن اإلعتبار حقٌقة ضرورة إستناد الشروط التً ٌضعها مجلس 

المحافظٌن إلى المبادئ المطبقة على البلدان األخرى التً إكتسبت العضوٌة فً الصندوق ، 

كما ٌحق لكل عضو اإلنسحاب من الصندوق بعد أن ٌقوم بإبالغ خطً و عندها ٌصبح 

 من اإلتفاقٌة المنشبة 02 من القسم 02اإلنسحاب ساري المفعول  و هذا بحسب المادة  

.لصندوق النقد الدولً 
107

 

   

 

و فً حال عجز أحد االعضاء عن الوفاء بإلتزاماتهى المحددة فً اإلتفاق المنشا فٌمكن أن 

ٌحرم من حقه فً السحب من موارد الصندوق و إذا ما إستمر عجز البلد لفترة معٌنة فٌمكن 

.أن ٌطلب منه اإلنسحاب من عضوٌة الصندوق 
108
  

نظام التصوٌت فً صندوق النقد الدولً  :الفرع الثانً 

بالرؼم من أن صندوق النقد الدولً من المنظمات المتخصصة لهٌبة األمم المتحدة فإن نظام 

صوت واحد لكل بلد " التصوٌت ٌختلؾ  فإذا كانت منظمة  االمم المتحدة تعمل بنظام 

، فإن األعضاء فً صندوق النقد الدولً لهم اصوات مختلفة و قد جاء فً الفقرة " عضو 

لكل عضو : " الخامسة من المادة الثانٌة عشر من اإلتفاقٌة التؤسٌسٌة لصندوق النقد الدولً 

 100,000 صوتا ٌضاؾ إلٌها صوتا واحدا لكل جزء من حصته ٌكون معادال  ل 250

 صوتا أساسٌا مهما مهما 250، و هذا ٌعنً أن لكل دولة " وحدة حقوق السحب الخاصة 

كان مقدار حصتها و ذلك لمجرد اإلنتساب إلى الصندوق و ٌضاؾ إلٌها صوت واحد لكل 

 وحدة حقوق السحب الخاصة من حصة البلد ، و من خالل هذا ٌتبٌن بؤن حصة 100000

: البلد فً الصندوق تحدد عن طرٌق 

. عدد االصوات الممنوحة له و بالتالً تحدد القوة التصوٌتٌة الالزمة التخاد القرار -  1
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 .نصٌب كل بلد عضو من مخصصات حقوق السحب الخاصة - 2
109
 

و تتخذ ؼالبٌة القرارات على أساس إجماع جمٌع الدول و تتخذ القررات على اساس 

: تصوٌت المجلس التنفٌذي و هنا توجد ثالث قواعد و هً كاالتً 

االؼلبٌة البسٌطة المطلوبة فقط فً القرارات الروتٌنٌة كا لموافقة على  : االولى القاعدة

بالمابة  من مجموع األصوات   / 50برامج التصحٌح و تتطلب الحصول على 

بالمابة من األصوات و هً تطبق / 70االؼلبٌة النوعٌة  و هً تتطلب : القاعدة الثانٌة 

. على القررات المهمة ، خاصة فٌما ٌتعلق  بااقروض التً ٌمنحها الصندوق 

بالمابة من األصوات   و هً تطبق / 85األؼلبٌة المطلقة و هً تتطلب : القاعدة الثالثة

على القررات التً تخص مستقبل الصندوق مثل تؽٌٌر الحصص  و تحدٌد حقوق السحب 

الخاصة أو بٌع الذهب،  و فً هذه الحالة ٌمكن للدول أن تستعمل حق الفٌتو الدولً الذي 

ٌمنحه صندوق
110

  .

بالمابة من حقوق التصوٌت و هذا ما ٌجعل / 17تمتلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حوالً

صندوق النقد الدولً خاضعا لها و ٌمكنها ممارسة قوتها التصوٌتٌة فً وجه القررات البالؽة 

/ 5 ,99بالمابة من حقوق التصوٌت وألمانٌا بنسبة  / 13,6االهمٌة ،و تلٌها الٌابان بنسبة

 و كندا و روسٌا بنسبة 3 ,25، و إٌطالٌا بنسبة  / 95،4بلمابة و فرنسا و برٌطانٌا بنسبة 

، كما ٌمكن ألي دولة ان تطلب فً أي وقت إعادة النظر فً حصتها  المقررة لها  / 2 ,94

 . من مجلس المحافظٌن 

، بٌنما تتمتع " حق النقض" وهكذا تكون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تمتلك نوعا ما 

المجموعة األوروبٌة و مجموعة الدول النامٌة تتمتع باالقلٌة ، و تجدر اإلشارة إلى أن 

المملكة العربٌة السعودٌة تعتبر سادس دولة من حٌث القوة التصوٌتٌة النها تمتلك سادس 

و تجدر اإلشارة .اكبر الحصصو هذا ماخول لها الحصول على مقعد دابم فً مجلس اإلدارة 

إلى انه بالرؼم من كل محاوالت اإلصالح النقدي الدولً و أمام كل هذا نجد البلدان النامٌة 

تطالب بمساهمة أكبر فً إتحاذ القررات فً صندوق النقد الدولً و هذا بهدؾ طلب 

لكن تصطدم بواقع رفض . التعوٌض عن الالمساواة بٌن الدول الكبرى و الدول النامٌة 

القوى األقتصادٌة الكبرى لألخذ فً الحسبان القضاٌا النقدٌة للدول النامٌة ، فنجد أن القضاٌا 

ذات المصلحة العامة تدرس و تؤخذ القررات بشؤنها من طرؾ  القوى اإلقتصادٌة الكبرى 
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فعند عرض القررات الصادرة عن المجموعة العشرة فما ٌكون على أجهزة الصندوق سوى 

  111.القبول و الموافقة  على القرار 
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  :ول خالصة الفصل األ

لقد تمكن صندوق النقد الدولً من ضبط العالقات الدولٌة النقدٌة و تحقٌق إستقرار أسعار 

الصرؾ منذ إنتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة إلى ؼاٌة القرن العشرٌن حٌث أسهم فً خفض 

معدالت التضخم و تحقٌق ثبات أسعار الصرؾ للبلدان المتضررة و المنهمكة إقتصادٌا و قد 

عرفت هذه الفترة نموا متسارعا إلقتصادٌات أمرٌكا أوروبا و الٌابان لكن سرعان ما عادت 

اإلختالالت و اإلضطرابات نتٌجة األزمات المتتالٌة التً لحقت بالدوالر ، و كان النهاٌة 

 بموجب قرار الربٌس األمرٌكً الرامً إلى 1971الحقٌقٌة لنظام بروتن وودز فً سنة 

إٌقاؾ تبدٌل الدوالر بالذهب و هذا على إثر تعوٌم الدوالر و باقً العمالت الربٌسٌة عام 

.  لتنهً بذلك مرحلة مهمة من اإلستقرار النقدي الدولً 1973

و بالنظر إلى صندوق النقد الدولً فإن هذا األخٌر قد تعرض لتطورات مهمة فٌما ٌخص 

ادابه أو عالقاته مع الدول األعضاء فقد تؽٌر دوره ووظٌفته من تحقٌق ثبات أسعار 

الصرؾ و الحفاظ و مراقبة النظام النقدي الدولً و اإلشراؾ على موازٌن المدفوعات إلى 

التموٌل الذي ٌقدمه صندوق النقد الدولً للدول النامٌة من اجل إعادة تصحٌح اإلختالالت 

. فً موازٌن مدفوعاتها 

 للجوء إلى موارد الصندوق و تعتبر 1968و علٌه قد إستحدث المشروطٌة سنة 

المشروطٌة نقطة تحول فً تطبٌق سٌاسات صندوق النقد الدولً التً مكنت الدول األعضاء  

خاصة تلك التً تعانً عجزا فً مٌزان مدفوعاتها من اإلستفادة من موارد صندوق النقد 

الدولً عن طرٌق فرض هذا األخٌر لمجموعة من البرامج اإلقتصادٌة  التً تعتمد على 

مرجعٌة فلسفٌة إلى أراء و افكار النظرٌات القدٌمة و التً تهدؾ اساسا إلى معالجة العجز 

فً مٌزان المدفوعات  و تسرٌع معدالت النمو الذي ٌعتبر المحور األساسً لإلصالح 

.  اإلقتصادي  

 

حٌث أصبحت المشروطٌة أهم الوسابل الربٌسٌة الً ٌمارس من خاللها صندوق النقد 

الدولً الرقابة على السٌاسات اإلقتصادٌة فً الدول المدٌنة و ذلك ألنها تحتوي على 

السٌاسات اإلقتصادٌة التً ٌنبؽً على الدول المدٌنة تطبٌقها إضافة ؼلى معاٌٌر األداء التً 

تتسم بالطابع اإلجباري و هً تعتب الوسابل الفعالة لتطبٌق برامج صندوق النقد الدولً  

لقد لعب صندوق النقد الدولً دورا برزا فً تموٌل الدول التً تعانً من المشاكل  فً 

إختالالت مٌزان المدفوعات إلى جانب صندوق النقد الدولً فكل من المإسستٌن له دور 

قٌادي فً تقدٌم القروض و إعادة جدولة الدٌون السابقة شرٌطة ان تقبل الدول المدٌنة 
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مٌزان المدفوعات ، أسعار : السٌاسات اإلقتصادٌة الجدٌدة  التً تهدؾ إلى معالجة مشاكل 

. الصرؾ و أسعار الفابدة ، و تصحٌح اإلختالالت الداخلٌة و الخارجٌة 

  لم تجد الدول النامٌة حال سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولً ألجل إعادة جدولة دٌونه 

و وضع حد لإلختالالت فً مٌزان مدفوعاتها و من بٌن هذه الدول نجد الجزابر التً لجؤت  

إلى صندوق النقد الدولً نتٌجة التدهور الكبٌر فً معدالت النمو اإلقتصادي و ضعؾ 

التجارة الدولٌة و إنهٌار أسعار المواد االولٌة  أٌن و جه صندوق النقد الدولً مجموعة من 

و " برنامج التثبٌت اإلقتصادي " البرامج ألجل تؽٌٌر و إصالح السٌاسة اإلقتصادٌة 

 1989حٌث إنتهجت سٌاسة إصالحٌة جدٌدة  أبرزها دستور "  برنامج التعدٌل الهٌكلً"

الذي ٌعتبر من بوادر اإلصالح اإلقتصادي ، و صدور قانون النقد و القرض ، و إصالح 

وبالتالً ماهً البرامج التً إقترحه صندوق النقد الدولً على الجزابر ؟ . المنظومة المالٌة

و ماهً التنابج المحققة على إثر تطبٌق هذه السٌاسات  أو باألحرى هل وفقت هذه الرامج 

فً تحقٌق هدفها و ماهً اإلنعكاسات  التً طالت اإلقتصاد الجزابري من جرابها؟ و هذا 

.  ماسنعرج له فً الفصل القادم 

 ق٤اقاخ اإلطالذ اإلهرظاظ١ ك٢ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ : اُلظَ اُثا٢ٗ 

 

ِّخ ال ٗه ف١ٗ حٔٗ حٞ ١ٓخٓخص حالٛالف حاللظٜخىٞ فٟ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ طظـٔي ػٍٝ 

ٗىً أفىخٍ ّٟٓ ِيحٍّ ِؼ١ٕش، ك١غ ط٠خٍرض حفىخٍ٘خ ٚ حهظٍفض فٟ حٌىؼ١َ فٟ ٔطخق 

أٓزخد حالٛالف حاللظٜخىٞ ٌىٓ ِخ حطفمض ػ١ٍٗ ٘ٛ ٍَٟٚس ٚ ح١ّ٘ش حالٛالف حاللظٜخىٞ 

ِّٙخ ط٠خٍرض ٚ حهظٍفض ِخ١٘ظٙخ ٚ وٌٌه ِّٙخ حهظٍفض ح١ٌ٢خص ٚ ح١ٌٔخٓخص حٌّظزؼش ٌظلم١ك 

ح٘يحف رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌّمظَكش ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌظٟ ٟ٘ رّؼخرش 

رَحِؾ ٔخرؼش ػٓ حفىخٍ ٚ ِفخ١ُ٘ ٚ ٔظ٠َخص طزٍٍٛص ِٓ هالي رؼٞ ِيحٍّ حٌفىَ 

حاللظٜخىٞ ٚ ٘ٛ ِخ ٕٓلخٚي طل١ٍٍٗ فٟ ٌ٘ح حٌفًٜ ك١غ ٔمَٛ رخٌظطَق فٟ حٌّزلغ حالٚي 

 حاللظٜخىٞ ٚ ٌ٘ح رخٌلي٠غ ػٓ ِيحٍّ حٌفىَ حاللظٜخىٞ حٌظٟ حإلٛالفحٌٝ ططٍٛ ِفَٙٛ 

 أِخ فٟ حٌّزلغ حٌؼخٟٔ فمي  ، أفىخٍ٘خ ِٓ فٍٔفش طظـٔي فٟ ٗىً حإلٛالفطٕزغ كٔزٙخ رَحِؾ 

 . هٜٜٕخٖ  ألٔٛحع رَحِؾ حإلٛالف حإللظٜخىٞ رلٔذ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 
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 ذطٞؼ ٓلّٜٞ االطالذ االهرظاظ١ ُعٟ ٓعاؼـ اُلٌؽ االهرظاظ١: أُثسث االٍٝ 

   حْ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ كٔذ  ٍأٞ حٌوزَحء حإللظٜخى١٠ٓ ٚ حٌيح١ٍٓٓ ٌٍمخْٔٛ 

ٟ٘ ٔخرؼش ِٓ فٍٔفش طظـٔي فٟ ٗىً حفىخٍ ّٟٓ ِيحٍّ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ حٌظٟ ال 

طوظٍف وؼ١َح كٛي ِفَٙٛ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ حّٔخ ٠ظ٠ق حالهظالف ٚ حٌظزخ٠ٓ فٟ طلي٠ي 

حالٓزخد حٌلم١م١ش ٌؼيَ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٚ ٓٛف ٔظؼَٝ رخٌظف١ًٜ حٌٝ حُ٘ ِيحٍّ 

حٌفىَ حاللظٜخىٞ حٌظٟ ػخٌـض ِٟٛٛع حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ حٌظٟ حهٌ رٙخ هزَحء ٕٛيٚق 

حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌظٟ طُ طـ١ٔي٘خ ّٟٓ رَحِؾ طظُ طٛؿ١ٙٙخ ٌٍيٚي حٌظٟ طظـٗ حٌٝ حٌّئٓٔخص 

 .حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش ٚ حٌظٟ طوٚ ِٕٙخ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٌٌٞ ٘ٛ ِٟٛٛع ىٍحٓظٕخ

حٌّيٍٓش حٌظم١ٍي٠ش ، حٌّيٍٓش : ٚ ٌٖ٘ حٌّيحٍّ حٌظٟ طزٕض فٍٔفش حالٛالف حاللظٜخىٞ ٟ٘ 

 .حٌى٠ِٕ١ش ٚ حٌّيٍٓش حٌٕمي٠ش ٚ حٌظٟ ٓٛف ٔظطَق ٌٙخ رخٌظف١ًٜ ّٟٓ ٌ٘ح حٌّزلغ

 

 كِكلح أُعؼقح اُرو٤ِع٣ح:أُطِة االٍٝ 

ٚ لي ظَٙص ٌٖ٘ حٌّيٍٓش فٟ حٔـٍظَح ٔظ١ـش ٠ٌٍٕؾ حٌٌٞ ٠ؼىٔٗ حاللظٜخى حالٔـ١ٍِٞ، ٚ طمَٛ 

 : ٌٖ٘ حٌّيٍٓش ػٍٝ فىَس حٓخ١ٓش ٚ ٟ٘ حٔٗ ٠ظزٕٝ ٔظ٠َش حٌفىَ حٌظم١ٍيٞ ٌالٛالف حاللظٜخىٞ

ػٍٝ ف١َٟش حٌظ٘غ١ً حٌىخًِ ٚ ٌ٘ح ػٓ ٠َ١ك حٌظفخػً حٌلَ ر١ٓ حٌؼَٝ ٚ حٌطٍذ ٚ 

حٌظٍٜٛ حٌمخثُ ػٍٝ ػيَ ٚؿٛى رطخٌش ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حاللظٜخىٞ وىً وّخ ٠َٜ حٛلخد ٌٖ٘ 

حٌٕظ٠َش حْ حٌظمٍزخص حٌظٟ طليع فٟ حٌٕ٘خ١ حاللظٜخىٞ فٟ حالؿخي حٌم١َٜ ٓٛف طظالٗٝ فٟ 

حالؿً حٌط٠ًٛ ٚ ٌ٘ح رلٔذ ٍح٠ُٙ ٚفك ػٛحًِ حالٓظمَحٍ حٌىخِٕش فٟ حٌـٙخُ حاللظٜخىٞ ٚ 

.َِٚٔش حالؿٍٛ ، طمٍزخص حالٓؼخٍ ٚ هخٛش رخٌٕٔزش  ٌٔؼَ حٌفخثيس : ِٓ حُ٘ ٌٖ٘ حٌؼٛحًِ 
112
. 

ٌٌٌه ٕٓؼَؽ ٌظلي٠ي  ِخًح  ٔمٜي رخٌّيٍٓش حٌظم١ٍي٠ش ؟ ٚ ِخٟ٘ ػٛحًِ ٔ٘ؤطٙخ ٚ حُ٘ حٌّزخىة 

 .ٚ حالفىخٍ حٌظٟ ؿخء رٙخ حٛلخد ٌٖ٘ حٌِٕػش ػُ ٕٓلخٚي طم١١ّٙخ

 

 

                                                           
112

, 26ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن، ص، - 
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 ٓعٍُٞ أُعؼقح اُرو٤ِع٣ح : اُلؽع االٍٝ

ِـّٛػش حٌّفى٠َٓ حٛلخد ِٔػش حلظٜخى٠ش ح٠ٌٌٓ كخٌٚٛح ىٍحٓش حٌؼاللخص حٌلم١م١ش ٌالٔظخؽ 

حٌَأّٓخٌٟ ٚ حٌٌٞ ٠ظزٍٍٛ فٟ ٔٙخ٠ش حٌمَْ حٌؼخِٓ ػَ٘ ٚ ريح٠ش حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘ ػٍٝ ٠ي آىَ 

١ّٓغ
113

.  

ىحف١ي ٠ٍىخٍىٚ
114

 ، ٍٚرَص ِخٌظّٛ
115

، ؿْٛ ٓظ١ٛحٍص ١ًِ
116

 ؿخْ ٠خٓز١ض ٓظخٞ
117
. 

 أقثاب  ٗشأج أُعؼقح اٌُالق٤ٌ٤ح: اُلؽع اُثا٢ٗ 

 :ٌمي حهظٍفض حٌؼٛحًِ حٌظٟ حىص حٌٝ ظٍٙٛ حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ٚ ٌٔوَ حّ٘ٙخ

 ٚ ٔظ١ـش ٌٍٍٔٔش ِٓ حٌظغ١َحص حٌظٟ ػَفظٙخ حٍٚرخ هالي حٌٕٜف حٌؼخٟٔ :اُثٞؼج اُظ٘اػ٤ح - أ

 ٚ ريح٠خص حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘ ٚ ِخ ًّٗ ٌ٘ح حٌظغ١١َ وً ١ِخى٠ٓ ، حٌٍِحػش ، 18ِٓ حٌمَْ 

حٌٜٕخػش ، ١َق حٌّٛحٛالص ،ك١غ طلٔٓ حٌّٔظٜٛ حٌّؼ١ٟ٘ ٌالفَحى ٚ طِح٠ي حلزخٌُٙ ػٍٝ 

حٓظؼّخي حٌّؼيحص حٌٍِحػ١ش حٌّظطٍٛس ٚ رؼي حٌَلٟ حٌٌٞ كممظٗ حٌؼٍٛس فٟ حٔـٍظَح حِظيص 

                                                           
113

ُٝع ك٢ " خالقٌٞ" ك٤ِكٞف ٝاهرظاظ١ اقٌرِ٘ع١ االطَ ػٔال اقر٘اظا ُِٔ٘طن ٝ االهرظاظ اُك٤اق٢ تدآؼح - 

ٝ ُٚ ,، ٝ ذاثؽتأكٌاؼ15ٙٝ غُي ك٢ تالؽ ٣ُٞف " ٢٘٤ً"، ٝ هع اهاّ تثاؼ٣ف زر٠ اُرو٠ تأُلٌؽ اُطث٤ؼ٢ ٝ اُطث٤ة 1723

 ٝ ًراب تسث ك٢ ؽث٤ؼح ٝ اقثاب ثؽٝج االْٓ ُك٘ح 1752ػاّ "ػعج ٓإُلاخ ٗػًؽ ٜٓ٘ا، ًراب ٗظؽ٣ح أُشاػؽ اُطِو٤ح 

 .1790، ٝ اُػ١ ًإ ُٚ اُلؼَ اٌُث٤ؽ تٞاقطح اكٌاؼٙ ك٢ اؼقاء اقف ػِْ االهرظاظ ٝٝاكرٚ ا٤ُ٘ٔح ق٘ح 1776

114
-davideRicardo اطَ ٣ٜٞظ١ ٝ ٛٞ ؼخَ اػٔاٍ ٝ ق٤اق٢ ، ٝ ػؼٞ ٓدِف اُؼّٔٞ ك٢ 1772 ُٝع ق٘ح ٖٓ ٞٛ 

اٗدِرؽا، ٝ هع تعا ك٢ ت٘اء ٗظؽ٣اذٚ ٖٓ ٗوع اكٌاؼ ىعّ ق٤ٔث ٝ ٖٓ اْٛ ٓإُلاذٚ اقف االهرظاظ  اُك٤اق٢ ٝ اُؼؽائة ق٘ح 

 اُػ١ ػاُح ك٤ٚ ٓشٌِح اُرؼطْ ٝ اٗطلاع ه٤ٔح اُؼِٔح اُٞؼه٤ح، ٝ اؼذلاع قؼؽ اُػٛة ٝ ٓشٌِح ذٞؾ٣غ اُعضٍٞ ك٢ 1817

.  ق٘ح51 ػٖ ػٔؽ ٣٘اٛؿ 1823أُدرٔؼاخ ٝ اُرداؼج اُطاؼخ٤ح، ٝ ذٞك٢ ق٘ح 

115
-Tomas Horbet Malthus :  هاّ تاُرعؼ٣ف ك٢ أُؼٜع اُدآؼ٢ اُػ١ اٗشأذٚ شؽًح اُٜ٘ع 1766ُٝع ق٘ح ٝ ،

ٝ ز٤ث هاّ " تسث ك٢ ٓثعأ اُكٌإ" تؼ٘ٞإ 1798اُشؽه٤ح، ك٢ ٛث٤ِ٤ؽ١ كٌاٗد ُٚ ٗظؽ٣ح ك٢ اُكٌإ ٝ خاء ًراتٚ ق٘ح 

. 1836ك٤ٚ تشؽذ ٗظؽ٣ح اُرشاؤ٤ٓح ُؿ٣اظج ػعظ اُكٌإ ٝ ذٞك٢ ق٘ح 

116
ٓثاظئ "  ٝ ٛٞ ٖٓ ؼٝاظ اُلِكلح ا٤ُِثؽا٤ُح ٖٓ اْٛ ٓإُلاذٚ 1806ٛٞ ك٤ِكٞف ٝ اهرظاظ١ تؽ٣طا٢ٗ ُٝع ػاّ - 

 اُػ١ هاّ ك٤ٚ ترس٤َِ االٗراج ٝ اُرٞؾ٣غ ٝ اُرثاظٍ ٝ ُٚ ًراب تؼ٘ٞإ، ٗظاّ أُ٘طن ٝ ذٞك٢ 1848ػاّ " االهرظاظ اُك٤اق٢

 .1873ق٘ح 

117
 تٔعؼقح تاؼ٣ف ٝ ٛٞ اهرظاظ١ ٝ هع شـَ ٓ٘ظثا ك٢ شؽًح اُرا٤ٖٓ ٝ اشرـَ 1767ُٝع خإ تاذ٤كركا١ ق٘ح - 

هإٗٞ أُ٘اكػ "، ٝ اشرٜؽ ت٘ظؽ٣رٚ 1803، ق٘ح "تسث ك٢ االهرظاظ اُك٤اق٢"ًأقراغ ُالهرظاظ اُك٤اق٢ ٝ اْٛ ٓإُلاذٚ 

 .1832ٝ اُر٢ ٣ؽٟ ٖٓ ضالُٜا إ ًَ اٗراج ٣طِن ُ٘لكٚ ت٘لكٚ ٓ٘لػا ػؽٝؼ٣ا ٝ ًاك٤ا، ٝ ذٞك٢ ق٘ح 
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فَٔٔخ ، حٌّخ١ٔخ، رٍـ١ىخ، حٌٛال٠خص حٌّظليس حال٠َِى١ش ، ح٠طخ١ٌخ، ١ٍٓٚخ ، : ؿٌٍٚ٘خ حٌٝ 

 حٌن......ح١ٌخرخْ

 :ز٤ث هآد تاؼقاء ػعج ٓثاظئ: اُثٞؼج اُلؽٗك٤ح ٝ اُؼ٤ِٔح- ب

ِزيأ حٌظلٍَفٟ حٌـٛحٔذ حٌّظؼيىس ، حٌل٠َش ح١ٌٔخٓش، ك٠َش حٌ٘و١ٜش ، كمٛق : أّ٘ٙخ 

 ..حالٔٔخْ ، طل٠ََ حٌظـخٍس ٚ حٌؼًّ

وّخ ٓخػيص حالوظ٘خفخص حٌؼ١ٍّش فٟ ط١ٓٛغ حالٔظخؽ، وّخ طُ حوظ٘خف حٌزوخٍ، ٚ ِلَوخص 

ح٢الص حٌٜٕخػ١ش، ٚ ٘ىٌح فمي ططٍٛ حاللظٜخى حالٍٚرٟ ِٓ حاللطخػ١ش حٌٝ ٍأّٓخ١ٌش حٌظـخ٠ٍش 

ٚ حٌٜٕخػ١ش، وّخ حٔظَ٘ص فىَس حٌمخْٔٛ حٌؼٍّٟ حٌظٟ ىػض حٌٝ ٍَٟٚس حٌظوٍٚ ِٓ حالفىخٍ 

حٌزيحث١ش حٌٔخثيس حٌٔحن ٚ حٌيػٛس حٌٝ حٔٗ حٌؼخٌُ وٍٗ طٔظٕي ٚ طلىّٗ ِـّٛػش ِٓ حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ 

٠ـذ حٌزلغ ػٕٙخ رخٓظويحَ حٌؼمً 
118
. 

 

 ٓثاظئ ٝ اكٌاؼ أُعؼقح اٌُالق٤ٌ٤ح: اُلؽع اُثاُث 

ف١لٔذ ٍٚحى ٌٖ٘ حٌّيٍٓش حْ حٌظٛحَ٘ حاللظٜخى٠ش طو٠غ ٌمٛح١ٔٓ ِٟٛٛػ١ش ٚ طلٔذ ٌٖ٘ 

ٚ " آىَ ١ّٓغ"ٚ لي ١َٓ . حٌٕظ٠َش طؼظزَ حٌفَى ٘ٛ حٌٛكيس حالٓخ١ٓش فٟ حٌزٕخء حاللظٜخىٞ

ر١ٓ حٌم١ّش حالٓظؼّخ١ٌش ٌٍٍٔؼش ٚ حٌم١ّش حٌظزخى١ٌش ٌٍٍٔؼش فٕٙخٌه ٍٓغ ٌٙخ ل١ّش " ىحف١ي ٠ٍىخٍىٚ"

حٓظؼّخ١ٌش وز١َس ٌىٓ ل١ّظٙخ حٌظزخى١ٌش ١ُ٘يس ٚ حٌّؼخي حٌٌٞ حػطخٖ آىَ ١ّٓغ فٟ ٌ٘ح ٘ٛ حٌّخء 

ٚ ػىٔٗ حالٌّخّ حٌٌٞ ٠ٔظّظغ رم١ّش طزخى١ٌش وز١َس ٚ ل١ّظٗ حالٓظؼّخ١ٌش ١ُ٘يس ٚ ٌ٘ح ّٟٓ 

ٔظ٠َش حٌم١ّش حٌٌٞ ٍوِ ِٓ هالٌٗ آىَ ١ّٓغ ػٍٝ فىَس طم١ُٔ حٌؼًّ ىحهً حٌّـظّؼخص حٚ 

رخالكَٜ ىحهً حٌّٜخٔغ ٚ ٘ٛ ٠ٕخىٞ ر٠ٍَٚس حٌظوٜٚ ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌؼخَ ٚ ػٍٝ 

ِٔظٜٛ حٌمطخػخص 
119

 ٚ ِٓ هالي حالفىخٍ حٌظٟ طزٕظٙخ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش وٌٌه، ٍَٟٚس حٌظ١١ِّ 

ر١ٓ حالٓؼَ حالّٟٓ
120

 ٚ حٌٔؼَ حٌلم١مٟ
121

 ٚ حٌٔؼَ حٌطز١ؼٟ
122

حِخ رخٌٕٔزش ٌٕظ٠َش  . 

                                                           
118

 .224- 223، ص 2004ؿْ ُِ٘شؽ ٝ اُرٞؾ٣غ، اُدؿء االٍٝ اُدؿائؽ ؼّ" ٓثاظئ االهرظاظ اُك٤اق٢: ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ- 

119
-108: ، ص 2011شؽًح االٓح ُِطثاػح ٝ اُ٘شؽ، تؽج ا٤ٌُلإ اُدؿائؽ ، " االهرظاظ اُك٤اق٢: ؼك٤وح اُسؽٝل - 

109  

120
 .118- 114: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن ص - 
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حالٔظخؽ
123

 ف١َٜ حٌىال١ٓى١ْٛ حْ حالٔظخؽ ٘ٛ هٍك حٌّٕخفغ ٚ ٠ُخىطٙخ رظيهً ػَٕٜ حالٔظخؽ ٚ 

.ٟ٘ حٌطز١ؼش، حٌؼًّ ، ٍأّ حٌّخي
124

 

رلٔذ أىَ ١ّٓغ فخْ فىَس طم١ُٔ حٌؼًّ ٟ٘ ريح٠ش ٔظ٠َش حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ ٚ حٌظٟ ٠ظلمك 

 : ػٕٙخ ِـّٛػش ِٓ حٌٕظخثؾ ٟ٘ 

٠ُخىس حٌّٙخٍحص رخٌٕٔزش ٌٍؼّخي ططٍٛ حٌّٙخٍحص ٚ حالهظَحػخص حٌؼ١ٍّش ٠ُخىس حالٔظخؽ حٌٍٔؼٟ 

ٚ رخٌظخٌٟ ٠ُخىس طَحوُ ٍإّٚ حالِٛحي 
125

 

 

 :ٗظؽ٣ح اُرٞؾ٣غ 

ك١غ " ىحف١ي ٠ٍىخٍىٚ"ٚ " آىَ ١ّٓغ"رلٔذ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش حهظٍفض ح٢ٍحء رخٌٕٔزش ٌىً ِٓ 

حالٚي ٍر٢ حٌٕظ٠َش رخٌط١ف١ش رخٌّؼٕٝ حْ حٌيهً حٌُّٛع ػٍٝ حٌط١ف١خص حٌؼالع 

حً ٔميَ حٌطزمش حالٌٚٝ حالٍٝ الؿً حٓظغالٌٙخ فٟ  (حالٍٚٓظمَح١١ش، حٌؼخٍِش ، حٌَأّٓخ١ٌش)

حٌؼ١ٍّش حاللظٜخى٠ش ٚ طٍّه حٌطزمش حٌَأّٓخ١ٌش ٚٓخثً حالٔظخؽ ٚ حٌّؼيحص أِخ حٌطزمش حٌؼخٍِش 

فظمَٛ رظمي٠ُ لٛس حٌؼًّ 
126

 ٚ ِٓ ٕ٘خ ٠ظـيى حٌظم١ُٔ ٌال١ٍٟش فٟ ٔخطؾ حٌؼ١ٍّش حاللظٜخى٠ش 

فظلًٜ حٌطزمش حالٍٓظمَح١١ش ػٍٝ ح٠ٌَغ
127

 ٚ حٌطزمش حٌَأّٓخ١ٌش ػٍٝ حٌَرق ٚ حٌطزمش حٌؼخٍِش 

 ػٍٝ حالؿَ، 

أِخ رخٌٕٔزش ٌيحف١ي ٠ٍىخٍىٚ، فمي ح٘ظُ ٚ حٍطىِ ػٍٝ ٔظ٠َش حٌغ١ّٕش فٟ طلي٠ي ط٠ُٛغ حٌٕخطؾ ر١ٓ 

١زمخص حٌّـظّغ فزلٔزٗ ل١ّش حٌٍٔؼش طىّٓ فٟ حٌؼًّ حٌّزٌٚي ف١ٙخ، ٚ لي فَق ر١ٓ حٌَرق ٚ 

 ٍحّ – (حالٔظخؽ)حٌٕخطؾ حٌىٍٟ =حٌفخثيس رل١غ طؼظزَ حٌفخثيس ِخٟ٘ حالؿَ ِٓ حالٍرخف، حٌَرق 

                                                                                                                                                                                     
121

 .اُكؼؽ االق٢ٔ ُِكِؼح ٛٞ ذؼث٤ؽ ػٖ ه٤ٔح اُكِؼح تاُٞزعاخ ٗوع٣ح ٖٓ اُػٛة اٝ اُلؼح أُرعاُٝح ك٢ اُكٞم- 

122
 .اُكؼؽ اُسو٤و٢ ُِكِؼح ٛٞ ٤ًٔح اُؼَٔ اُر٢ ذثاظٍ تٚ اُكِؼح- 

123
 .اُكؼؽ اُطث٤ؼ٢ ٛٞ اُػ١ ٣كٔر تٌٔاكأج اُؼآَ تاالخؽج ٝ اُؽأقٔا٢ُ تاُؽتر ٝ ٓاُي االؼع تاُؽ٣غ- 

124
 -theorie de profit et d’intérét 

125
 .239-238:ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ ، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

126
 .120-119: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن ص - 

127
 239ص : ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ أُؽخغ اُكاتن- 
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حٌّخي حٌّٔظٍٙه فٟ ػ١ٍّش حالٔظخؽ فٙٛ ٌُ ٠وظٍف وؼ١َح ػٓ حٛلخد حٌٕظ٠َش حٌىال١ٓى١ش فٟ 

حػظزخٍ حٌَرق أكي حٍوخْ حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ
128
. 

وّخ ٠َٜ حٛلخد حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش أْ ٌٍٕمٛى ىٍٚح ػخ٠ٛٔخ فٟ حٌل١خس حاللظٜخى٠ش ٟ٘ ِـَى 

٢١ٓٚ ٌٍّزخىٌش ٚ حىحس ٌم١خّ حٌم١ّش ٚ رلٔزُٙ فخْ حٌٕمٛى ٟ٘ ِـَى ١ٍٓٚش ٌظ١ًٙٔ ١َٓ 

حاللظٜخى ٚ ٌظ١ًٙٔ ِزخىالطٗ وّخ ٠َٜ حٌىال١ٓى١ْٛ أْ طغ١١َحص حالٓؼخٍ ٓززٙخ حالٚي ٘ٛ 

حٌظغ١١َحص حٌلخٍٛش فٟ و١ّش حٌٕمٛى، وّخ ٠ؼظمي حٌىال١ٓى١ْٛ حْ كـُ حٌظ٘غ١ً الري حْ ٠ظليى 

ػٕي ِٔظٜٛ حٌظ٘غ١ً حٌىخًِ ٚ حْ حٌزطخٌش ِخ ٟ٘ حال كخٌش ػخرَس
129

 وّخ حػطٝ حٛلخد 

حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ح١ّ٘ش وز١َس ٌٍظـخٍس حٌوخٍؿ١ش رل١غ ٠َٜ ١ّٓغ حٔٙخ ِخ ٟ٘ حال ١ٍٓٚش 

ٌٍظوٍٚ ِٓ حالٔظخؽ حٌفخثٞ ٚ ططز١ك ِزيأ طم١ُٔ حٌؼًّ ٚ حٌظوٜٚ أِخ رخٌٕٔزش ٌيحف١ي 

٠ٍىخٍىٚ فمي لخَ رظ١ٓٛغ ٔظ٠َش حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ك١غ حٟٚق حْ حٌظوٜٚ َِرق ٚ ِف١ي 

كظٝ ٚ ٌٛ وخٔض حٌيٌٚش طٍّه فَٚق طىٍفش ِطٍمش فٟ حٔظخؽ ػيى ِٓ حٌٍٔغ رآْ ٚحكي ٚ ٌىٕٗ ٌُ 

٠ؤهٌ رؼ١ٓ حالػظزخٍ حٌظىخ١ٌف حالٟخف١ش وظىخ١ٌف حٌٕمً ٚ حٌظؤ١ِٓ
130
 

 ذو٤٤ْ اكٌاؼ أُعؼقح ٝ اْٛ االٗرواظاخ أُٞخٜح ا٤ُٜا :  اُلؽع اُؽاتغ 

ٌٌٖٙ حٌّيٍٓش ِِح٠خ فمي حػطض ىفؼخ ل٠ٛخ ٌؼٍُ حاللظٜخى فّٓ هالي ٔظ٠َخص حالٔظخؽ حٌم١ّش ٚ 

حٌظ٠ُٛغ حٌظ٘غ١ً حٌظٟ ؿخء رٙخ أىَ ١ّٓغ ٚ ٠ٍىخٍىٚ فمي ٓخّ٘ض ٔمطش حٌزيح٠ش ألفىخٍ 

حاللظٜخى ٚ حفىخٍ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ حٌظٟ حٔطٍمض ِؼظُ حٌّيحٍّ حاللظٜخى٠ش ِٓ 

حالٔظمخىحص حٌظٟ ٚؿٙض ٌٙخ ٚ هخٛش حٌّيٍٓش حٌى٠ِٕ١ش ٚ حٌّخٍو١ٔش
131
 

ٚ لي طؼَٟض حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش حٌٝ ػيس حٔظمخىحص أّ٘ٙخ حٔٙخ حػظميص حْ حٌمٛح١ٔٓ 

حاللظٜخى٠ش ٟ٘ لٛح١ٔٓ ػخِش ٚ ِطٍمش ٚ حري٠ش ال طظغ١َ ٚ ال طظؤػَ رظغ١َ حٌّىخْ ٚ حٌِِخْ وّخ 

ٌُ ٠ؼ٢ ح١ّ٘ش حٌٝ وً ػٕخَٛ حالٔظخؽ ، حالٍٝ، ٍحّ حٌّخي فٟ طلي٠ي ل١ُ حٌٍٔغ ٚ حّٔخ طليى 

                                                           
128

ٝ ٣وظع تاُؽ٣غ تسكة آظّ ق٤ٔث ٝ ٛٞ ٗاذح أُٞهغ االزرٌاؼ١ ُٔالى االؼاػ٢ أُسعٝظج تس٤ث إ زدْ اُؽ٣غ ظائٔا - 

ؾ٣اظج  (2ؾ٣اظج ؽِة أُؿاؼػ٤ٖ ػ٠ِ ؾؼذاػح االؼع،  (1: ك٢ ذؿا٣ع ٓكرٔؽ زر٠ ك٢ زاُح اُؽًٞظ ٝ ٛػا ُكثث٤ٖ ٛٔا 

 .اُطِة ػ٠ِ أُ٘رٞخاخ اُؿؼاػ٤ح

129
 .123-122: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

130
 .125، 124، 123: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

131
 .239، 238، 237ص : ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ، أُؽخغ اُكاتن - 
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رلٔذ حٍحثُٙ ػٍٝ حٓخّ ِخ رٌي ف١ٙخ ِٓ ٓخػخص حٌؼًّ ٚ رٌٌه حػظزخٍٖ ٌؼَٕٜ حالٔظخؿٟ 

حٌٛك١ي
132

 وّخ حٔظميص ٔظ٠َش حٌظ٠ُٛغ ٚٚؿٗ ح١ٌٙخ ٔمي الًع رخٔٙخ ٔظ٠َش لخَٛس ٚ ِليٚىس 

حٌّفَٙٛ وّخ حًّ٘ حٛلخد حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ك١ّٕخ حػظزَٚ٘خ ِـَى ١ٍٓٚش ٌٍّزخىٌش ٚ حىحس 

ٌم١خّ حٌم١ّش ٌىٓ رخٌؼىْ فٟٙ ٌٙخ ل١ّش وز١َس فٟ طل١ًٍ حٌظٛحَ٘ حاللظٜخى٠ش
133
 

حال ِخ ٠ّىٕٕخ حٌمٛي رخٔٗ رخٌَغُ ِٓ حٌٕمي حٌّٛؿٗ حٌٝ حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش فال ٠ّىٓ حالٔىخٍ 

رؤٔٙخ ٔمطش حٌزيح٠ش فٟ حفىخٍ ػٍُ حاللظٜخى ٚ ٟ٘ فال ٠ّىٓ حالٔىخٍ رؤٔٙخ ٔمطش حٌزيح٠ش فٟ حفىخٍ 

 .ػٍُ حاللظٜخى ٚ ٟ٘ حٌظٟ حىص حٌٝ ظٍٙٛ ػيس ِيحٍّ فٟ حٌفىَ

 

 

 كِكلح أُعؼقح أُاؼًك٤ح :أُطِة اُثا٢ٗ

حْ حٌل٠َش حاللظٜخى٠ش حٌظٟ طؤىٞ رٙخ حٌىال١ٓه ٚ ططٍٛ حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ حٌٌٞ حػظّي ػٍٝ 

ح١ٌش حٌٔٛق ٚ حٌّٕخفٔش حٌىخٍِش ٚ ٌٌٖٙ حالٓزخد ريأص حالفىخٍ حٌظٟ ٔخىٜ رٙخ حٌىال١ٓه ٚ 

َٓػخْ ِخاللض ِـّٛػش ِٓ حالٔظمخىحص حٌالًػش ك١غ حٔٙخ ال طـذ حْ طىْٛ ِطٍمش ٚ ٌ٘ح 

ِخر١ٓ ِـّٛػش ِٓ حٌّفى٠َٓ ح٠ٌٌٍٓ ٠َْٚ حْ حٌل٠َش حاللظٜخى٠ش ٚ حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ ١ٌْ 

هز١َ حالٔظّش ٚ ٘ٛ ٠مَٛ ػٍٝ حٓظغالي حٌطزمش حٌؼخٍِش ِٓ ١َف حٍرخد حٌؼًّ ٚ رً حوؼَ ِٓ 

ًٌه ك١غ حٔٗ ٠ئىٞ حٌٝ ط٠ُٛغ حٌيهً رط٠َمش غ١َ ِظٔخ٠ٚش ٚ ػخىٌش
134
 

ٌٌٌه ٕٓمَٛ رظل١ًٍ حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ٚ حُ٘ ٍٚحى٘خ حُ٘ حٌّزخىة حٌظٟ ؿخءطٙخ ػُ ٕٓمَٛ 

 .رخٌظؼَٝ حٌٝ حالٔظمخىحص حٌّٛؿٙش ٌٌٖٙ حٌٕظ٠َش

 

 ػٞآَ ٗشأج أُعؼقح أُاؼًك٤ح: اُلؽع ا٧ٍٝ

وخٔض حٌَحّٓخ١ٌش طّؼً َِكٍش ِظطٍٛس ِٓ طخ٠ٍن حٌّـظّغ حٌزَ٘ٞ ٚ فٟ حٓظغالي حٌّٛحٍى 

حٌز٠َ٘ش ٚ حٔظخؽ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص ٌىٓ ٌٖ٘ حٌّٕخفغ ٌُ طـٍذ حٌفخثيس ٌٍغخٌز١ش حٌٔخكمش ِٓ 

                                                           
132

. 27-26ص : ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج أُؽخغ اُكاتن- 

133
 .131- 130: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

134
 .31ص : ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج أُؽخغ اُكاتن- 
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حٌٔىخْ ٚ ٌ٘ح رٔزذ طَوِ حىٚحص حالٔظخؽ فٟ ٠ي فجش ل١ٍٍش ِٓ حٌَحّٓخ١١ٌٓ ٚ لي طلٛي حٌىؼ١َ 

ِٓ حٌٔىخْ حٌٝ فمَحء رٔزذ حالؿٍٛ حٌّٕوفظش ٚ ظَٚف حٌّؼ١٘ش ح٠ٌٍِّش ٚ ٌٌٖٙ حالٓزخد 

ريأص رخٌظٍٙٛ حالٗظَحو١ش
135
 

ٚ ٔؼٕٟ رخالٗظَحو١ش حٔٙخ طؼز١َ ػٓ ِؼخٟٔ ِوظٍفش فٙٛ ٠طٍك ػٍٝ طيهً حٌيٌٚش فٟ حٌل١خص 

حاللظٜخى٠ش حٚ ِـَى طٍّه حٌيٌٚش ٌزؼٞ حٌَّ٘ٚػخص حاللظٜخى٠ش أِخ فٟ حٌّفَٙٛ حٌؼٍّٟ 

فزخالٗظَحو١ش ٟ٘ ًٌه حٌٕظخَ حٌٌٞ حٌٌٞ ٠ظ١ِّ رلَٜ ٍِى١ش حالٔظخؽ ٚ حىحٍس حٌٕ٘خ١ 

حاللظٜخىٞ فٟ ٠ي حٌيٌٚش ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك حىحٍطٙخ حٌّزخَٗس ٌٍَّ٘ٚػخص ٚ حالٓظؼّخٍ 

حٌن.حٌظوط٢١ حٌظ٠ُٛغ 
136
 

 فٟ ِي٠ٕش 1881 ٚ ٘ٛ ِٓ ِٛح١ٌي Karl Marxٚ ِٓ حُ٘ ٍٚحى ٌٖ٘ حٌّيٍٓش وخٍي ِخٍوْ 

ط٠َك رؤٌّخ١ٔخ، حٌظلك رـخِؼش رْٛ ٚ لي طؤػَ وؼ١َح رخٌـيي حٌفٍٔفٟ حٌىز١َ هخٛش ِغ حفىخٍ 

حٌف١ٍٔٛف ١٘ـً، ٚ لي حٔظُ وخٍي ِخٍوْ حٌٝ ِـّٛػش
137
 

ٚ ٌُ ٠ظّىٓ ِٓ حٌلٜٛي ػٍٝ وَٟٓ " ٗزخد ١٘ـً"ِٓ حٌّؼمف١ٓ حٌ٘زخد ح٠ٌٌٓ ػَفٛح رخُٓ 

فٟ حٌـخِؼش ٔظَح الفىخٍٖ حٌظٟ وخٔض طّؼً هطَح ػٍٝ حٌيٌٚش ٚ لي ػَف رغِحٍس أظخؿٗ 

، حٌلَد 1850حٌَٜحػخص حٌطزم١ش فٟ فَٔٔخ ػخَ : حٌفىَٞ ٚ ٌٗ ػيس ِئٌفخص ِٕٙخ

، وظخد ٍأّ حٌّخي ػخَ 1859، ٔمي حاللظٜخى ح١ٌٔخٟٓ ػخَ 1871 فَٔٔخ ػخَ 23حال١ٍ٘ش

1883، ٚ طٛفٟ ٕٓش 1867
138
. 

 ٚ وخْ ٚحٌيٖ ِٔظؼَّ ٍحّٓخٌٟ، ٚلي ٓخػي 1820ٌٚي فٟ رخٍِخْ فٟ حٌّخ١ٔخ : ف٠َي٠ٍه حٔـٍِ

ٚحٌيٖ فٟ حىحٍس ِ٘خ٠ٍؼٗ ٚ لي وخْ رظليع رؼ٠َ٘ٓ ٌغش ٚ لي ح٘ظُ ريٍحٓش حٌلَوش حٌؼّخ١ٌش ٚ 

1883ٚ طٛفٟ ٕٓش 1844ٌٕٔش " ٟٚغ حٌطزم١ش حٌؼخٍِش فٟ حٔـٍظَح"لي وظذ ِئٌفٗ 
139

.. 

 

                                                           
135

 .136: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

136
 .142، 141، ص 1995ظاؼ اٌُراب، ظٓشن، " ذاؼ٣ص االكٌاؼ االهرظاظ٣ح" اقٔاػ٤َ قلؽ، ػاؼف ظ٤ُِح - 

137
 .139: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

138
 .141-140: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

139
 .141-140: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 
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 اكٌاؼ ٝ ٓثاظئ أُعؼقح أُاؼًك٤ح : اُلؽع اُثا٢ٗ 

ٚ رلٔذ وخٍي ِخٍوْ حْ وً ِـظّغ ٠زٕٟ ػٍٝ لخػيس حلظٜخى٠ش ٚ ٠مَٛ حٌزَ٘ رظٕٕظ١ُ 

ٔٛحكٟ ٔ٘خ١ُٙ رمٜي طٛف١َ ِخ ٠لظخؿْٛ ح١ٌٗ ِٓ ِؤوً، َِ٘د، َِ٘د، ٍِزْ ٚ رخٌَغُ 

ِٓ حهظالف حٌ٘ىً حٌٌٞ ٠ٕظُ رٗ حٌٕخّ حٍُِٛ٘ ٠مٜي كً ِ٘ىٍظُٙ حاللظٜخى٠ش فٔٛف 

٠ظطٍذ ِـّٛػش ِٓ حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ طَ٘ف ػ١ٍٙخ حٌيٌٚش ٚ حٌظٟ طٔظّي٘خ ِٓ حٌي٠ٓ ٚ حٌفٍٔفش ٚ 

٠ّٕٟ ٌ٘ح حٌظل١ًٍ رخٌّخى٠ش حٌٌٞ ٠َفٞ فٟ فلٛحٖ ح٢ٍحء حٌمي٠ّش حٌظٟ طَطىِ ػٍٝ حْ حالفىخٍ 

ِٓ ٕٛغ حٌٕخّ ٚ حّٔخ رلٔذ حفىخٍٖ حْ ٕٛخػش حٌظخ٠ٍن ٚ حالفىخٍ رفؼً حٌمٜٛ حٌّٕظـش ٚ 

حٌّظّؼٍش فٟ حٍٓٛد حالٔظخؽ حٌٌٞ ٠ليى ٗىً ططٍٛ حٌّـظّغ ٚ ٘ٛ ٠ظليى رخٌؼاللش ر١ٓ حٌمٜٛ 

حٌّٕظـش، ٚ حالٔظخؽ
140
 

ٚ رلٔذ ِخٍوْ فخْ حالٔظخؽ حٌٜٕخػٟ حٌٌٞ لخِض ػ١ٍٗ حٌَأّٓخ١ٌش ٚ حٌٍّى١ش حٌوخٛش 

ٌٛٓخثً حالٔظخؽ ٠ئىٞ حٌٝ َٛحع حٌَأّٓخ١ٌش ٚ حٌٍّى١ش حٌوخٛش ٌٛٓخثً حالٔظخؽ ٠ئىٞ حٌٝ 

َٛحع ٚ طٜخىَ ر١ٓ حٌطزمخص، ٚ لي حٛزلض حٌَأّٓخ١ٌش ِؼميس ؿيح ٌيٍؿش حٔٙخ طلظخؽ حٌٝ 

حٌظٛك١ي
141

 : رخٌٕٔزش فمي طليع وخٍي ِخٍوْ ػٓ ٔظ٠َش فخثٞ حٌم١ّش حٚ حٌم١ّش حٌفخث٠ش

 :ٗظؽ٣ح كائغ اُو٤ٔح -1

ٚ لي حػظّي ػٍٝ حفىخٍ حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ك١غ حٔٙخ لي كيىص ل١ّش حٌٍٔؼش رؼيى ٓخػخص 

حٌؼًّ ٚ لي ر١ٓ رؤْ ل١ّش حٌز٠خػش طظليى رى١ّش حٌؼًّ حٌٛحٓط١ش ح٠ٍَٚ٠ٌش حؿظّخػ١خ الٔظخؿٙخ 

وّخ طمٛي حِظٗ ٚفك ػخٌُ حٌَأّٓخ١ٌش طزخع وً ٍٓؼش كٔذ ػّٕٙخ حٌلم١مٟ طّخِخ ٚ حٌؼّٓ 

حٌلم١مٟ ٘ٛ ل١ّظٙخ ٚ لي ًٚٛ حٌٝ كظ١ّش ٚؿٛى فخثٞ حٌم١ّش فٟ حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ ٚ كًّ 

حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ ٚكيٖ ِٔئ١ٌٚش حالٓظغالي ٚ ٍحف ٠ز١ٓ حْ ططٍٛ ٌ٘ح حٌٕظخَ ٠لًٜ ريٍٚ 

 :فٕخثٗ ٚ لي كيى ػٓ حٗىخي فخثٞ حٌم١ّش ٚ ٟ٘

  :ٗظؽ٣ح كائغ اُو٤ٔح أُطِن  - أ

ٚ طٕظؾ ػٓ طّي٠ي ٠َٛ حٌؼًّ ٚ حٌلٜٛي ػٍٝ ح٠ٌِّي ِٓ حٌفخثٞ ريْٚ حٞ ٠ُخىس فٟ حؿَ 

حٌؼخًِ حٚ ٠ُخىس وؼخفش حٌؼًّ ٚ ًٌه رزٌي ؿٙي ِٓ ١َف حٌؼخًِ فٟ ػيى ِٓ حٌٔخػخص ٚ لي 
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 .143، 142تٖ زٔٞ ق٤ٌ٘ح، ظؼٝـ ك٢ االهرظاظ اُك٤اق٢ ظاؼ ا٤ٌُِٔح ُِطث٤ؼح ٝ االػالّ، اُدؿائؽ - 
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. 346- 345: ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ ، أُؽخغ اُكاتن، ص -
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 ٓخػش، وّخ حٟخف حٔٗ ٠ّىٓ ٠ُخىس وؼخفش حٌؼًّ رؼيس 14 حٚ 13 ٓخػخص ريال ِٓ 10كيى٘خ رـ 

ط٠َٔغ ١َٓ ح٢الص، ٠ُخىس ػيى ح٢الص، ٠ُخىس ٚط١َس حالٔظخؽ، ٠ُخىس ػيى : ١َق ِٕٙخ

حٌؼّخي
142

 

 :ٗظؽ٣ح كائغ اُو٤ٔح اُ٘كث٢ - د

 فخْ فخثٞ حٌم١ّش حٌّطٍك ال ٠ّىٓ أْ ٠ِىحى رٍٜٛس غ١َ ِليٚىس فليٖ حٌطز١ؼٟ رلٔذ 

وخٍي ِخٍوْ ٘ٛ حٌطخلش حٌـٔي٠ش ٌٍؼّخي حال أْ ٍِٜلش حٌَأّٓخٌٟ ٘ٛ حْ ١ٓظيحَِ ٌٖ٘ حٌمٛس 

ال ٠يَِ٘خ ٚ رخٌظخٌٟ ػٍٝ حٌَأّٓخٌٟ، حٌٔؼٟ حٌٝ طم١ٍٚ ٚلض حٌؼًّ ح٠ٌٍَٚٞ الٔظخؽ ِؼيي 

حالؿَ حٌؼخىٞ رخالٟخفش حٌٝ حٓظويحَ حألالص ٚ حىهخي حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌلي٠ؼش ٚ حٓظويحَ 

حالٓظَحط١ـ١خص ٚ حٌّوططخص حٌّالثّش ٚ ١َق حٌؼًّ حالوؼَ ػمال١ٔش ٚ رخٌٕظ١ـش فخْ طم١ُٔ 

حٌؼًّ ١ٓئىٞ ػٍٝ ٠ُخىس فخثٞ حٌم١ّش
143
. 

  :(ك٘اء اُ٘ظاّ اُؽاقٔا٢ُ)ٗظؽ٣ح االؾٓح - خـ 

ٚ رلٔذ وخٍي ِخٍوْ فخْ حٌَحّٓخ١ٌش رلٔزٗ طٌٛي طَحوُ ٍأّ حٌّخي حٌؼخرض ٚ طئىٞ حٌٝ 

طفخلُ حٌفمَ ٚ طئىٞ حٌٝ طِح٠ي كـُ حٌز١ٌٌَٛظخ٠ٍخ ٚ ٟ٘ طؼٕٟ حٌؼّخي حٌىخىك١ٓ، ٚ ٌٌٙح ٔ٘ؤ 

حٌَٜحع حٌطزمٟ ر١ٓ حٌطزمش حٌىخىكش ٚ حٌطزمش حٌَأّٓخ١ٌش ٚ ٠ًٜ ٌ٘ح حٌَٜحع حٌٝ كي ػٍٛس 

ػ١ٕفش ٚ ٕ٘خ فخٌٕظ١ـش طىْٛ أْ طم٠ٟ حٌَأّٓخ١ٌش ػٍٝ ٔفٔٙخ
144

.  

 ذو٤٤ْ اكٌاؼ ٝ ٓثاظئ أُعؼقح أُاؼًك٤ح: اُلؽع اُثاُث 

ٚ ِخ ٠ّىٓ لٌٛٗ حْ حفىخٍ وخٍي ِخٍوْ وخٔض ِظّخ١ٗش ِغ حٌؼَٜ حٌٌٞ ػخٕ ف١ٗ ٚ لي 

ط١ِّص طٍه حٌلمزش ح١ٌِِٕش ِغ حٌؼَٜ حٌٌٞ ػخٕ ف١ٗ ٚ لي ط١ِّص طٍه حٌلمزش ح١ٌِِٕش 

رخالٓظغالي حٌىز١َ ٌٍطزمش حٌؼخٍِش ٚ لي ىٌض حفىخٍ ٚ طل١ًٍ وخٍي ِخٍوْ حٌٝ لٛس ًوخثٗ ٚ 

ػّك طل١ٍٍٗ ٌٍظٛحَ٘ حاللظٜخى٠ش ٚ هخٛش ِخ ٠ظؼٍك رفخثٞ حٌم١ّش ٚ لي وخٔض الفىخٍ وخٍي 

ِخوْ حالػَ حٌىز١َ ػٍٝ ٔ٘ٛء ٚ ظٍٙٛ حالطـخ٘خص
145
. 
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 .136تٖ زٔٞ ق٤ٌ٘ح ، أُؽخغ اُكاتن، ص - 

143
. 147: تٖ زٔٞ ق٤ٌ٘ح، أُؽخغ اُكاتن ، ص.- 

144
 .147: ؼك٤وح زؽٝل ، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

145
 .483-482: ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص - 
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ح١ٕ١ّ١ٌش ٚ ح١ٌٔخ٠ٍش فٟ حٍٚرخ ٚ وخٔض رّؼخرش ١ِالى حٌٝ ظٍٙٛ ىٍحٓخص ٚ ٔظ٠َخص ٌطخٌّخ 

 ٚ حٌظٟ 1917حػظزَص حِظيحىح ٌٍٕظ٠َش حٌّخٍو١ٔش ٚ ٌ٘ح ري١ًٌ ل١خَ حٌؼٍٛس ح١ٌَٓٚش فٟ ٕٓش 

ح٘ظّض ٚ ١ٍٛص حفىخٍ وخٍي ِخٍوْ ٚ لي ٓخػيص ٔظ٠َخص وخٍي ِخٍوْ حٌٝ ِٔخػيس 

حٌيٌٚش حٌٕخ١ِش ػٍٝ ح٠ـخى حٌلٍٛي ٌٍوَٚؽ ِٓ حٌظزؼ١ش حاللظٜخى٠ش 
146
. 

 حال حٔٗ طؼَٟض ٌٖ٘ ٌٕظ٠َش ٌؼيس حٔظمخىحص ٚ ٌٔوَ ِٕٙخ  -

حْ ٔظ٠َش حٌم١ّش ٌىخٍي ِخٍوْ ٚ ح٘ظّض رخٌؼًّ وؼَٕٜ حٓخٟٓ ٚ حػظزَص حٔٗ  (1

حٌؼَٕٜ حٌٛك١ي ٚ ًٌه ألٔٗ حلٜٝ حٌؼٛحًِ حالهَٜ ٌالٔظخؽ وّخ حٔٙخ حٍّ٘ض ؿخٔذ حٌطٍذ ٚ 

رخٌظخٌٟ ال ٠ّىٓ حٌظ١ٍُٔ رٜلش ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش
147
. 

حْ طلي٠ي ٔظ٠َش وخٍي ِخٍوْ ٌالؿٍٛ رخٌّٔظٜٛ حٌالَُ ٌلٜٛي حٌؼّخي ػٍٝ  (2

٠ٍَٟٚخص حٌل١خس ٌُ ٠ؼي وخف١خ ٚ ٌُ ٠ؼي فىَس ٛل١لش فٟ حٌؼَٜ حٌلي٠غ ٔظَح ٌظطٍٛ 

ٚٓخثً حالٔظخؽ ٚ ٌ٘ح ٓزذ ططٍٛ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚ حٌظٟ حىص حٌٝ حىهخي طم١ٕخص ٚ حٓظَحط١ـ١خص 

ؿي٠يس فٟ حٌؼًّ ٚ ٌ٘ح ِخ حىٜ حٌٝ ٠ُخىس حالٔظخؿ١ش ٚ ٌ٘ح رخ٠ٌٍَٚس حىٜ حٌٝ حٍطفخع حؿٍٛ 

حٌؼّخي
148

 

  ِٗخ ٠ـيٍ حالٗخٍس ح١ٌٗ حْ حفىخٍ وخٍي ِخٍوْ ؿخثض ِظّخ١ٗش ِغ حٌؼَٜ حٌٌٞ ػخٕ ف١ ٚ

ٚ حٌٌٞ ٓخىص ف١ٗ حٌٔن ح اللطخػ١ش ٚ حٌطزم١ش ٚ حٓظغالي حٌطزمش حٌؼخِٗ ، حال حٔٗ وخٔض الفىخٍٖ 

 .حٌف٠ً فٟ ظٍٙٛ ط١خٍحص فى٠َش ؿي٠يس طؼظزَ حِظيحى ٌٍظ١خٍ حٌىال١ٓىٟ
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 .483: ٓسٔع ظ٣ٝعاؼ ، أُؽخغ اُكاتن ، ص - 

147
 .149ؼك٤وح زؽٝل أُؽخغ اُكاتن ، ص - 
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 .137- 136ص : تٖ زٔٞ ق٤ٌ٘ح، أُؽخغ اُكاتن- 
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 كِكلح أُعؼقح ا٤ٌُ٘ؿ٣ح:أُطِة اُثاُث

ٌمي ؿخءص حالفىخٍ حٌظٟ ؿخء رٙخ وؼ١َ ٔظ١ـش حٌٟٛؼ١ش حاللظٜخى٠ش فٟ حٌيٚي حٌَأّٓخ١ٌش ٚ فٟ 

 ك١غ ط١ِّص ٌٖ٘ حٌَّكٍش رظمٍٚ حٌطٍذ ٚ حٔظ٘خٍ حٌزطخٌش حٌىٔخى 1929ر٠َطخ١ٔخ رؼي حُِش 

حٌىز١َ ٚ ط١ِّص وٌٌه رظؼطً ؿِء وز١َ ِٓ حٌطخلش حالٔظخؿ١ش وّخ رٍغض حالٓؼخٍ ٚ حالٍرخف ٚ 

ػٍٛس حلظٜخى٠ش رّؼٕٝ حٌىٍّش ٚ " و١ِٕ"حالؿٍٛ ِٔظ٠ٛخص ؿي ِٕوف٠ش ٚ لي حكيػض وظخرخص 

ؿخءص فٟ ِٛحؿٙش حٌزطخٌش ٚ حُِش حٌىٔخى ٚ ِخ ٠ـيٍ حالٗخٍس ح١ٌٗ حْ طؤػَ و١ِٕ وؼ١َح 

"٠ٚwick-sellىًٔ "ٌّئٌفخص حاللظٜخىٞ ح٠ٌٛٔيٞ 
149
 

 

 اْٛ اكٌاؼ أُعؼقح ا٤ٌُ٘ؿ٣ح: اُلؽع االٍٝ

٘ٛ حلظٜخىٞ ٚ ٍؿً ىٌٚش حٔـ١ٍِٞ ِٓ  " John Maynard Keyenes"ؿْٛ ١ِؼخٍىو١ِٕ 

"  ٚ لي وظذ ِئٌفخ رؼٕٛحْ 1920ٚ لي حٛزق حٓظخً رـخِؼش وخِزَىؽ ٕٓش 1883ِٛح١ٌي ٕٓش 

فمي ػًّ فٟ ُٚحٍس حٌّخ١ٌش حٌز٠َطخ١ٔش ٚ حٛزق ِّؼال ٚ " حٌظيحٚي حٌٕميٞ ٚ حٌظ٠ًّٛ فٟ حٌٕٙي

وّخ " حٌٕظ٠َش حٌؼخِش ٌٍٕمٛى ٚ حٌفخثيس ٚ حالٓظويحَ"  حٛيٍ وظخرٗ حٌٍّ٘ٙٛ 1936فٟ ٕٓش 

، ٚ لي َٔ٘ حرخْ 1945ِؼً ر٠َطخ١ٔخ فٟ ِفخٟٚخص ٠َٚطٓ ٚٚىُ ٕٓش 
150

حٌلَد حٌؼخ١ٌّش 

 1946حٌؼخ١ٔش ٌالٛالف حٌٕميٞ طلض حُٓ هطش وز١َس ٚ طٛفٟ ٕٓش 

ٚ ِٓ حٚي حالػّخي حٌظٟ لخَ رٙخ و١ِٕ حٔظمخىٖ ٌٍٕظ٠َش حٌىال١ٓى١ش ٚ حُ٘ حالفىخٍ حٌظٟ حٔظمي٘خ  -

ٟ٘ : 

 .فىَس حٌل٠َش حٌفَى٠ش ٚ حٌٍّٜلش حٌوخٛش -1

 فىَس حٌّٕخفٔش حٌلَس ٚىٍٚ٘خ حالٓؼخٍ  فٟ طل٠َه حٌٕ٘خ١ حاللظٜخىٞ -2

ِزيح حالٔٔـخَ ر١ٓ ٍِٜلش حٌفَى ٚ ٍِٜلش حٌـّخػش حٌّزٕٟ ػٍٝ فىَس حٌٕظخَ حٌطز١ؼٟ  -3

 :فٟ ٔظ٠َش كٛي ٔمطظ١ٓ ّ٘خ" ؿْٛ و١ِٕ"رٔزذ حفىخٍ حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش ٚ ٌمي حٍطىِ 

(حالىهخٍ، حالٓظؼّخٍ ، حٌفخثيس )ِ٘ىٍش حٌزطخٌش، ٚ ِ٘ىً حٌٕمٛى 
151
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 .86: ، ص 2003ظاؼ اُؼِّٞ ُِ٘شؽ ٝ اُرٞؾ٣غ، اُدؿائؽ ،" ٓعضَ ك٢ االهرظاظ اُسع٣ث: "تٖ ػظٔإ ٓسلٞظ - 

150
 .213: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن ، ص - 

151
 .28: ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج، أُؽخغ اُكاتن، ص- 
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 :ٓشٌَ اُثطاُح - أ

ك١غ رلٔذ و١ِٕ حٔٗ لي رَٕ٘ض حٌٛلخثغ حاللظٜخى٠ش هطؤ حٌطَف حٌٌٞ ليِظٗ حٌىال١ٓى١ْٛ 

كٛي ظخَ٘س حٌزطخٌش ػٕيِخ ٍف٠ٛح حػظزخٍ ٚؿٛى  رطخٌش ح١ٌي حٌؼخٍِش ٚ ٌ٘ح رلٔذ حػظمخىُ٘ 

حْ وً ٚحكي ٍحغذ ٌٍؼًّ ٠ـيٖ رٌٔٙٛش ٌّخ ٠الثُ حِىخ١ٔخطٗ حٌفى٠َش ٚ حٌـ١ّٔش رٔزذ حٌّٕخفٔش 

حٌّٛؿٛىس فٟ ٓٛق حٌّٛحى ٚ ٓٛق ػٛحًِ حالٔظخؽ ٚ ٌ٘ح ري١ًٌ و١ٓ ُحْ حٔـٍظَح ٚ وً حٌيٚي 

 حٌَأّٓخ١ٌش ػَفض ظخَ٘س رطخٌش ِٔظَّس ٚ حْ حٌظخَ٘س طفخلّض حػٕخء حٌَّكٍش حاللظٜخى٠ش

وّخ ٠َٜ و١ٓ ُحْ حلظَحف حٌٕظ٠َش حٌىال١ٓى١ش حٌٌٞ ط٠ّٓ حْ حٌؼّخي ٠ظِوْٛ ػٍُّٙ  -

رّـَى حٔوفخٝ حالؿَ حٌلم١مٟ ٚ رلٔذ ٍأٞ و١ِٕ حٔٗ ؿخء ِوخٌفخ ٚ لي حط١ض حٌظـخٍد حْ 

حٌؼّخي ٠م١ٍْٛ حالؿَ حٌٕميٞ حٌٔخثي رخٌَغُ ِٓ حٍطفخع طىخ١ٌف حٌّؼ١٘ش وّخ ٠َٜ حٔٗ ِٓ غ١َ 

حٌّٕطمٟ ِؼخٌـش ِ٘ىٍش حٌزطخٌش ػٍٝ حٓخّ
152

 طوف١ٞ حالؿٍٛ ٚ ٌ٘ح ٚفك ٍأ٠ٗ ٠ظٕخٓٝ 

 :ح٠َِٓ ٘خ١ِٓ ّ٘خ

ٚؿٛى ٔمخرخص ػّخ١ٌش ل٠ٛش طَفٞ ٌ٘ح حالطـخٖ ٚٚؿٛى حٌظ٠َ٘ؼخص حٌؼّخ١ٌش حٌظٟ طليى حٌلي  -

حالحىٔٝ ٌألؿٍٛ ٚ حٌلي حأللٜٝ ٌٍٔخػخص وّخ ٠َٜ و١ِٕ أْ ٕ٘خن ػيس ػٛحًِ حهَٜ طظيهً 

 :فٟ كـُ حٌظٛظ١ف ٚ ٟ٘

 حٌطٍذ ػٍٝ حٌٕمٛى (1

 ٓؼَ حٌفخثيس (2

 طٛلؼخص أٍرخد حألػّخي رخألٓؼخٍ حٌّٔظمز١ٍش (3

 ط٠ُٛغ حٌؼَٚس ٚ كـُ حٌّيهَحص (4

ٚفك و١ٓ ُحْ حٌزطخٌش ال طىْٛ حال ٌّٓ ال ٠َ٠ي حٚ ال ٠َغذ فٟ حٌؼًّ ٚ ٘ىٌح ٠ظليى حالؿَ 

حٌزطخٌش حٌالحٍحى٠ش حٚ ِخ ١ّٔٔٗ رخٌزطخٌش :  رـ" و١ِٕ"حٌلخٌٟ فٟ حٌٔٛق ٚ ٘ٛ ِخ ١ّٔ٠ٗ 

حٌى٠ِٕ١ش
153
 

 : ٓشٌِح اُ٘وٞظ - ب

                                                           
152

 .215-214: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص -  

153
 .216-215: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص - 
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حْ حٌىال١ٓه لي حٍّ٘ٛح حٌظغ١١َحص فٟ ِٔظٜٛ حٌيهً ػٕيِخ ٔظَٚح حٌٝ ٓؼَ " و١ِٕ"ٚ ٠َٜ 

حٌفخثيس رخػظزخٍٖ حٌؼخًِ حٌٛك١ي حٌٌٞ ٠لمك حٌظؼخىي ر١ٓ حالىهخٍ ٚ حالٓظؼّخٍ، ٚ لي حهظٍف 

و١ِٕ ِغ حٌىال١ٓه رخْ حٌؼاللش ر١ٓ حالىهخٍ ٚ ٓؼَ حٌفخثيس ٟ٘ ػاللش ١َى٠ش ك١غ رلٔذ 

ٍح٠ٗ حٔٗ فٟ رؼٞ حالك١خْ طىْٛ ػاللش ػى١ٔش ٚ ٕ٘خٌه ػيس ػٛحًِ حهَٜ لخَ حٌىال١ٓى١ْٛ 

ِٔظٜٛ حٌيهً ٚ حالكظ١خ١ ٌٍطٛحٍة وّخ حٔظمي ٓؼَ حٌفخثيس ٚ لي حىهً فٟ : رخّ٘خٌٙخ ٚ ٟ٘ 

حٌظل١ًٍ حاللظٜخىٞ حٌـخٔذ حٌزٔىٌٛٛؿٟ حٌٌٞ ٔؼظزَ ٍٓٛن حٌفَى ِٓ حؿً حىهخي ؿِء ِٓ 

حٌّزخىٌش حالكظ١خ١ ٚ : ىهٍٗ فٟ ٗىً ١ٌٓٛش ٚ طؼز١َ ٌ٘ح حٌيحفغ ِزظالثٗ حٓزخد ٟ٘ 

حٌّٛحٟزش
154
 

وّخ ٔـي حٔه ٠ِٕ حٓظٕظؾ حْ حٌيٌٚش ػَٕٜ حٓخٟٓ فٟ ػًّ حاللظٜخى حٌلي٠غ ػىْ  -

 .حٌّيٍٓش حٌىال١ٓى١ش حٌظٟ ٔخىص ر٠ٍَٚس ػيَ طيهً حٌيٌٚش فٟ حٌل١خس حاللظٜخى٠ش

ٔظ٠َش و١ِٕ طيٍّ حٌؼاللخص ر١ٓ ِـّٛػخص وز١َس ِٓ حٌظٛحَ٘ حاللظٜخى٠ش ِؼً كـُ  -

حٌؼّخٌش حٌؼخَ حٌيهً حٌؼخَ حالٓظؼّخٍ حٌؼخَ ٚ حالٓظٙالن حٌؼخَ حالٔفخق حٌؼخَ ، حٌؼَٝ حٌىٍٟ 

حٌطٍذ حٌىٍٟ
155

 

ػٛحًِ ٚ ٟ٘ ......... ٚ ػ١ٍٗ فخْ و١ِٕ لي ر١ٓ حْ حٌظمٍزخص فٟ ِٔظ٠ٛخص حٌيهً حٌمِٟٛ طظؤػَ 

 حٌؼٕخَٛ حٌّّٙش حٌظٟ حٍطىِ ػ١ٍٙخ و١ِٕ فٟ حٌظل١ًٍ حاللظٜخىٞ حال ٚ ٟ٘ 

 .ح١ًٌّ حٌليٞ ٌالٓظٙالن -1

 .حٌىفخءس حٌلي٠ش ٌَأّ حٌّخي -2

 

 :قؼؽ اُلائعج -3

ٚ ٠َٜ رؤْ ٌٖ٘ حٌؼٛحًِ طٍؼذ ىٍٚح حٓخ١ٓخ فٟ طلي٠ي ػَٕٜ حٌطٍذ
156

 ٚ لي لخَ رظل١ًٍ 

حٌؼٕخَٛ حالٓخ١ٓش فٟ ٔظ٠َش حٌيهً ٚ حالٓظويحَ ٚ ِخ ٠ظطٍذ ِٕخ حٌظليع ػٓ ِٕل١ٕخص 

 .حٌطٍذ حٌىٍٟ ٚ حٌؼَٝ حٌىٍٟ

                                                           
154

 .176: تٖ زٔٞ ق٤ٌ٘ح، أُؽخغ اُكاتن، ص- 

155
 .88-87: تٖ ػظٔإ ٓسلٞظ، أُؽخغ اُكاتن ، ص- 

156
 .29تٖ شٜؽج ٓع٢ٗ أُؽخغ اُكاتن ص - 
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  ك٤ٔا ٣طض ٓ٘س٠ اُطِة ا٢ٌُِ (1

ٚ ٘ٛ ِٕلٝ ٠ٟٛق حٌؼاللش ر١ٓ وً ِٔظٜٛ ِٓ ِٔظ٠ٛخص حالٔظخؽ ٚ ِخ ٠مخرٍٗ ِٓ حٔفخق ِٓ 

حؿً َٗحء ًٌه حالٔظخؽ ٚ ٘ٛ ٠ليى حٌّٔظٜٛ حٌظٛحُٟٔ ٌٍيهً ٚ حالٓظويحَ ٚ حالٔظخؽ
157
 

 : ٚ ٠ّىٓ ط١ٟٛق ِٕلٝ حٌطٍذ حٌىٍٟ رخٌ٘ىً حٌظخٌٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

حٔفخق حٌمطخع + حالٓظؼّخٍ )حالٔفخق حٌلىِٟٛ  + (حالٓظٙالن )حالٔفخق حٌؼخثٍٟ = حٌطٍذ حٌىٍٟ

 (حالٓظؼّخٍ)حٌوخٙ 

                                                           
157

 .88-87، ص 2009االهرظاظ ا٢ٌُِ، ظاؼ أُك٤ؽج ، ػٔإ، : ٓسٔٞظ زكٖ اُٞاظ١ ، ازٔع ػاؼف اُؼكاف - 

 Dإنفاق قطاع خاص 

 C ًاالنفاق االستهالك  

 A  ًاالنفاق الحكوم  

Y الدخل         

C= a + B y  
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 .220 حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ، –ٍف١مش كَٕٚ: حٌّٜيٍ 

 

 : ٓ٘س٠٘ اُؼؽع ا٢ٌُِ (2

٘ٛ ػزخٍس ػٓ ِٕلٕٝ ٠ز١ٓ حٌؼاللش ر١ٓ حال٠َحىحص حٌّظٛلؼش ٌٍّٕظـ١ٓ ٚ ػٕي وً ِٔظٜٛ ِٓ 

ِٔظ٠ٛخص حالٔظخؽ أٚ حٌيهً ك١غ حْ وً حٔظخؽ ٠ـذ حْ ٠ٕظؾ ػٕٗ ىهال ٚ ٠ؼٛى ػٍٝ حٌّٕظـ١ٓ 

 :ر٘ىً ح٠َحىحص ٚ ٓظٟٛق ِٕلٕٝ حٌؼَٝ ٚ حٌىٍٟ ف١ّخ ٠ٍٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ٟٛق ِٕلٕٝ حٌؼَٝ ٚ حٌطٍذ (02)حٌ٘ىً ٍلُ 

 .221ٍف١مش كَٕٚ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ : حٌّٜيٍ 

  

 

 : ٚ ٠ّىٓ طٍو١ٚ حٌٕظخثؾ حٌظٟ هٍٚ ح١ٌٙخ و١ِٕ رٍٜٛس ػخِش ِٓ ٔظ٠َظٗ وّخ ٠ٍٟ 

٠ظَطذ ػٍٝ حٌيٌٚش فٟ كخٌش حٌزطخٌش حْ طمَٛ رظؤ١ِٓ حٌؼًّ ٌٍـ١ّغ ٚ ًٌه رخٌظؤػ١َ  (1

حٌّزخَٗ ػٍٝ حالطـخ٘خص حاللظٜخى٠ش حالٓخ١ٓش وّخ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ حٌظيهً ريْٚ حٌّٔخّ 

 االنتاج
 االٌرادات المتوقعة

Y الدخل         
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رخٌل٠َخص حالٓخ١ٓش ٌالفَحى ٚ ًٌه ٠ظَن حٌمطخع حٌوخٙ ٚ حٟخف رخْ حٌظ٘غ١ً حٌىخًِ ٘ٛ 

 .كخٌش ٔخىٍس

 .ٍَٟٚس ٚؿٛى ؿٙخُ حىحٍٞ ِظ١ٓ ٌٗ حٌميٍس ػٍٝ حٌظيهً فٟ حٌمطخع حٌوخٙ (2

ٌمي حػظزَ حالىٚحص حٌّخ١ٌش حٔٙخ ٚٓخثً حلظٜخى٠ش طٔظؼًّ ٌىزق حٌظ٠وُ ٚ ِلخٍرش  (3

حٌزطخٌش ٚ حٌظوٍف ٚ حٌؼًّ ػٍٝ طيػ١ُ كَوخص حالٔ٘خى ٚ حٌظؼ١َّ
158
. 

 

 :ذو٤٤ْ اكٌاؼ أُعؼقح ا٤ٌُ٘ؿ٣ح: اُلؽع اُثا٢ٗ 

ال ٠وظٍف حػٕخْ ػٍٝ حْ ٔظ٠َخص و١ِٕ لي حكيػض ػٍٛس ٚ ططٍٛح ؿ٠َ٘ٛخ فٟ حٌفىَ  -

حاللظٜخىٞ ٚ فٟ ِـخي حالٛالف حاللظٜخىٞ فمي حهٌ ٌٕفٔٗ ٌِ٘زخ ؿي٠يح ٚ ِغخ٠َح ٚ طل١ٍال 

كي٠ؼخ ٍحف ٠لًٍ حٌظٛحَ٘ حاللظٜخى٠ش طل١ٍال و١ٍخ ٚ حٔطاللخ ِٓ حٌظل١ًٍ حٌـِثٟ
159

 حال حٔٗ 

 :اللض حفىخٍ و١ِٕ ِـّٛػش ِٓ حالٔظمخىحص ٠ّىٓ كَٜ٘خ ف١ّخ ٠ٍٟ

٠َٜ حٌزؼٞ ِٓ حٌوزَحء حاللظٜخى١٠ٓ حٔٗ ال ٠ّىٓ حْ طٍٜق ٌىً ُِخْ ٚ ِىخْ الٔٙخ  (1

ٟٚؼض فٟ َِكٍش حٌىٔخى حٌىز١َ حٌٌٞ ٗٙيطٗ حالُِش حاللظٜخى٠ش
160

1929. 

حٌظم١ًٍ ِٓ حٌل٠َش حاللظٜخى٠ش فٟ حٌٕظخَ حٌَحّٓخٌٟ ٚ حٌظٟ طؼظزَ  ّٓش ِٓ ّٓخطٗ (2
161
. 

حْ حٌّيٍٓش حٌى٠ِٕ١ش غ١َ لخىٍس ػٍٝ طف١َٔ ظخَ٘س حٌَوٛى ٚ حٌظ٠وُ ٚ حٌظؼخ٠ٖ  (3

ر١ّٕٙخ ٚ حّٔخ ٘ٛ لي ٍوِ ػٍٝ ؿخٔذ ٚحكي ٚ فم٢ ٚ ٘ٛ ِلخٍرش حٌىٔخى ٚ حالٔىّخٕ ىْٚ 

ِىخفلش حٌظ٠وُ رّؼٕٝ ٌُ طَحػٝ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ػَٕٜحْ ِّٙخْ ٚ ّ٘خ طلي٠ي حٌزطخٌش ٚ 

حٌظ٠وُ حٌٌٍحْ ٠ؼظزَحْ ػ٠َٜٕٓ حٓخ١ٓٓ فٟ طلي٠ي ى٠ٕخ١ِى١ش حالؿٍٛ ٚ حالٓؼخٍ
162
. 

حال حٔٗ رخٌَغُ ِٓ حالٔظمخىحص حٌظٟ ٚؿٙض ٌٍّيٍٓش حٌى٠ِٕش حال حٔٙخ طَٜ رخْ ٌٖ٘ حالٔظمخىحص 

ٟ٘ ٗى١ٍش ٚ ٌُ طّْ ؿَٛ٘ حٌٕظ٠َش ٚ رخٌظخٌٟ فخْ حفىخٍ و١ِٕ لي حكيػض ططٍٛح وز١َح فٟ 

                                                           
158

 .30-29: ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن ، ص- 

159
 .234: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص - 

160
 .30ص : ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن- 

161
 235ص : ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن- 

162
 .31-30ص : ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج أُؽخغ اُكاتن -.
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حٌفىَ حاللظٜخىٞ ٚ لي ح١ٍك ػٍٝ حٌٕظ٠َش حٌى٠ِٕش حُٓ ٌؼٍٛس حٌى٠ِٕ١ش فٟ حٌفىَ ٚ حالٛالف 

 .حاللظٜخىٞ

 

 كِكلح أُعؼقح اُ٘وع٣ح : أُطِة اُؽاتغ

 أُعؼقح اُ٘وع٣ح: اُلؽع االٍٝ

ٚ ٌمي ظَٙص ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ٔظ١ـش ٌٍّ٘خوً حٌظٟ وخٔض فٟ حٚحهَ حٌٔظ١ٕخص وظخَ٘س حٌظ٠وُ ٚ 

حٍطفخع ِؼيالص حٌزطخٌش ٚ حٌظٟ ٌُ طٔظطغ حٌّيٍٓش حٌى٠ِٕ١ش ِؼخٌـظٙخ ٚ وخْ ٍحثي٘خ حٌّفىَ 

"Freid Man Milton " طئوي ٌٖ٘ ٌّيٍٓش ىٍٚ حٌٕمٛى فٟ طلي٠ي حٌظٛحُْ فٟ حٌٕخطؾ ٚ

حٌّلٍٟ فخٌظغ١١َ فٟ حٌٕمٛى ٠ئىٞ حٌٝ حٌظؤػ١َ فٟ حالٔفخق
163

 : ٚ طمَٛ ػٍٝ ػيس ف١َٟخص ٚ ٟ٘

حْ حاللظٜخى حٌلَ ٌي٠ٗ ػٛحًِ حٓظمَحٍ ًحط١ش ط٠ؼف ط١خٍ ػيَ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ  (1

حٓظمَحٍ كخٌش حٌطٍذ ػٍٝ حٌٕمٛى ٚ حٓظمَحٍ ىحٌش حالٔفخق حالٓظٙالوٟ : ٚ ِٓ حُ٘ ٌٖ٘ حٌؼٛحًِ

 .حٌٌٞ طؼظّي ػٍٝ حٌيهً

حْ حٌظ٠وُ ٚ حالٔىّخٕ ٚ حهظالي ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ِخٟ٘ حال ِـَى ظٛحَ٘ ٔمي٠ش وّخ  (2

 .حْ حٌظلىُ فٟ و١ّش حٌٕمٛى ٘ٛ ٠ىْٛ ِٓ لزً حٌٍٔطخص حٌٕمي٠ش

رل١غ ٠َٜ حٛلخد حٌّيٍٓش حٌٕمي٠ش حْ ٠ُخىس : ف١ّخ ٠وٚ ظخَ٘س حٌظ٠وُ وظخَ٘س ٔمي٠ش -

و١ّش حٌٕمٛى فٟ حالؿً حٌم١َٜ ٠ئىٞ كظّخ ٚ رخ٠ٌٍَٚس حٌٝ ٠ُخىس فٟ ِٔظ٠ٛخص حٌيهً ٚ 

حالٔظخؽ ٚ حٌظٛظ١ف ر١ّٕخ ٠َْٚ حْ ٠ُخىس و١ّش حٌٕمٛى فٟ ح٢ؿخي حٌط٠ٍٛش طئىٞ حٌٝ ٠ُخىس 

ِؼيي حٌظ٠وُ ىْٚ ح٠ٌِخىس فٟ ِٔظ٠ٛخص حٌيهً ٚ حالٔظخؽ ٚ حٌظٛظ١ف ٚ ٠َٜ حٛلخد ٚ 

حٜٔخٍ ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش حْ حالٍطفخع فٟ ِؼيي حٌزطخٌش ٠زيٚ ِٟٛٛػ١خ ر٠َجخ ِٓ حالٓزخد 

حالؿظّخػ١ش ح١ٌٔخٓش حٌظٟ طلىُ حٌظطٍٛ حٌفٕٟ ٚ حاللظٜخىٞ ٌٍٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ
164
. 

ٚ ف١ّخ ٠وٚ حهظالي ١ِِحْ حٌّيفٛػخص وظخَ٘س ٔمي٠ش رل١غ ٠َٜ حٜٔخٍ ٚ حٛلخد  -

حٌّيٍٓش حٌٕمي٠ش حْ حهظالي ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ظخَ٘س ٔمي٠ش ٚ ٟ٘ طٕظؾ وٕظ١ـش ٌؼَٝ حٌّٕٛ 

ٌّٔظٜٛ حػٍٝ ِٓ ِؼيالص حٌٕخطؾ حٌلم١مٟ حٚ ٠ُخىس ِؼيي ّٔٛ ػَٝ حٌٕمٛى ػٍٝ ِؼيي 
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 .242: ؼك٤وح زؽٝل، أُؽخغ اُكاتن، ص- 
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 .32-31: ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن - 
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حٌطخٌذ ػ١ٍٙخ ٚ ٠ظَٙ حالهظالي ِٓ هالي ٠ُخىس حٚ ٔمٜخْ حالٍٛيس حٌٕمي٠ش حٌٌٞ ٠ئػَ ػٍٝ 

ِٔظٜٛ حالكظ١خ١خص حٌٕمي٠ش حالؿٕز١ش
165
. 

حْ حٌّٔئ١ٌٚٓ حٌلى١١ِٛٓ فٟ غخٌذ حالك١خْ ٠مِْٛٛ رظلم١ك ح٘يحفُٙ حٌوخٛش ٚ ٠ٔؼْٛ حٌٝ  -

طؼظ١ّٙخ ِّخ ٠ـؼٍُٙ ٠لٌْٛٛ كٜش ِٓ حٌّٛحٍى فٟ حطـخ٘خص ال طويَ حاللظٜخى ٚ رخٌظخٌٟ حْ 

حٌظيهً حٌلىِٟٛ ١ٌْ ٌٗ حٞ ِؼٕٝ فٟ حػخىس حٌظٛحُْ فٟ ٓٛق حٌؼًّ حٚ ٓٛق حٌٍٔغ
166
. 

ٚ ٔٔظوٍٚ حْ ٌٖ٘ حٌّيٍٓش طٕخٌٚض ِٟٛٛع حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٚ ػ١ٍٗ فخْ ٠ُخىس  -

ِؼيي ػَٝ حٌٕمٛى ف١ّخ ٠ٔخٚٞ ِؼيي ّٔٛ حالٔظخؿ١ش فٟ ح٢ؿخي حٌط٠ٍٛش ٌٓ ٠ئىٞ حٌٝ 

حالٓظمَحٍ ح١ٌٔخٟٓ ٚ ٌ٘ح ح٢ْ حالٓظٙالن ٓٛق ٠ظٕخلٚ رٔزذ ٟؼف حٌظ٘غ١ً ٚ ٌ٘ح ػٍٝ 

حٌّيٜ حٌط٠ًٛ ٚ ِخ طـيٍ حالٗخٍس ح١ٌٗ حْ ِؼظُ حٌيٚي حٌّظميِش طزٕض ح١ٌٔخٓش حاللظٜخى٠ش 

حٌّٕزؼمش ػٓ ٌٖ٘ حٌّيٍٓش ٚ لي طّىٕض ِٓ هالي ٌ٘ح حٌّٕٙؾ ِٓ ِؼخٌـش ِ٘خوً حٌظ٠وُ 

حٌزطخٌش، حٌَوٛى طفخلُ ِؼيالص حٌزطخٌش حٔظ٘خٍ ح٠ٌّخٍرخص فٟ حٓٛحق حٌٕمي ٚ حٌّخي ٚ ٟؼف 

 .حالٓظؼّخٍ

 

 أُعؼقح ا٤ٌِ٤ُٜح: اُلؽع اُثا٢ٗ 

ٚ حٛلخد ٌٖ٘ حٌٕظ٠َش ٌالٓظـخرش حٌٝ حٌّ٘خوً حٌّظؼٍمش رؼيَ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٚ 

ٌّٛحؿٙش ح٘يحف ح١ٌٔخٓش حاللظٜخى٠ش فٟ حٌٔزؼ١ٕخص رل١غ ٠َؿؼْٛ حٌوًٍ حٌٝ حٌـٛحٔذ 

 :حاللظٜخى٠ش ٚ حالؿظّخػ١ش ٚ حُ٘ حٌٕمخ١ حٌظٟ ٍوِٚح ػ١ٍٙخ ٟ٘

 .حالػظّخى ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظٜي٠َ ٌٍّٛحى حال١ٌٚش (1

 .حٌّزخٌغش فٟ حٌظوٜٚ فٟ حالٔظخؽ (2

حالٍطفخع حٌٕٔزٟ ٠ٌٍِخىس ح٠ٌٕٛٔش ٌؼيى حٌٔىخْ رخٌّمخٍٔش ِغ ٔمٚ ػَٝ حٌّٛحى  (3

 .حٌغٌحث١ش

لٍش حٌٕمي  ٌّٛحؿٙش ظخَ٘س حالٓظ١َحى حٌّظِح٠ي ٌٍٍٔغ ح٠ٍَٚ٠ٌش (4
167
. 
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 .32-31: ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن- 

166
 .242ص : ؼك٤وح زؽٝل أُؽخغ اُكاتن - 

167
 .34-33: ٓع٢ٗ تٖ شٜؽج ، أُؽخغ اُكاتن- 
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حْ ىٍٚ حٌيٌٚش فٟ ٔظَ ٌٖ٘ حٌّيٍٓش ٘ٛ ح١ٌٔطَس ػٍٝ ِٔظٜٛ حالٓؼخٍ ٚ حٌظؤ١ِٓ  (5

٠ُخىس حالٔظخؽ ٚ ح١ٌٔطَس ػٍٝ ح١ٌٔخٓش حٌٕمي٠ش ٠ٌز٢ حٌظ٠وُ ٚ ػ١ٍٙخ ح٠٠خ حالػالْ ػٓ 

حٓظَحط١ـ١خطٙخ ٚ ١ٓخٓظٙخ حاللظٜخى٠ش ِٔزمخ ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ّٔق ٌالفَحى رخْ ٠ظٛلؼٛح طٍه ح١ٌٔخٓخص 

ٚ رخٌظخٌٟ ٠ّىٓ ٌالفَحى طلي٠ي حالؿٍٛ ٚ حالٓؼخٍ حٌظٟ طظالثُ ِغ ِٔظٜٛ حٌ٘غً
168
 

 

 

 أٗٞاع تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ك٢ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ: أُثسث اُثا٢ٗ 

 
 

رخػظزخٍ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ِئٓٔش ٔمي٠ش ى١ٌٚش فٙٛ ٠ٔؼٝ حٌٝ حٓظمَحٍ حٌٕظخَ حٌٕميٞ ٚ 

حٌّخٌٟ حٌؼخٌّٟ، ٚ فٟ ظً طِح٠ي ٚ طفخلُ حٌّ٘خوً ٚ حٌؼمزخص حٌظٟ حٛزلض طٙيى حٓظمَحٍ حٌٕظخَ 

حٌّخٌٟ ، ٚ حٌٕميٞ حٌؼخٌّٟ فمي طلٛي ٚ طغ١َص ٚظ١فش ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ِٓ حال٘ظّخَ ٚ 

حٌظَو١ِ ػٍٝ حٓظمَحٍ حٓؼخٍ حٌَٜف ٚ ػالؽ حالهظالالص فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص حٌٝ حٌظَو١ِ 

ػٍٝ ح١ٌٔخٓخص حاللظٜخى٠ش حٌّٛؿٙش ٌّٔخػيس حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ ٌ٘ح ِٓ هالي رَحِؾ حالٛالف 

 ٚ ٌ٘ح ػٓ ٠َ١ك حٌظِحَ حٌيٚي « Conditionelly »حاللظٜخىٞ ٚ ٌ٘ح فٟ ح١خٍ ح١١ٌَّٚ٘ش 

حٌؼ٠ٛ حٌظٟ ططٍذ حٌّٔخػيس ِٓ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ رـٍّش ِٓ حالؿَحءحص ٚ ح١ٌَٚ٘ حٌظٟ 

فٟ ِـٍّٙخ طٕٜذ كٛي طلٔٓ ِؼيالص حالىحء حاللظٜخىٞ ٚ رٌٙح حٛزق ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 

٠مَٛ رظ١ُّٜ رَحِؾ طٍظَِ رٙخ حٌيٚي حٌظٟ ططٍذ ِٔخػيس ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ٘ٛ رٌٙح 

٠ّخٍّ ىٍٚح ط٠ّٕٛخ ؿي٠يح وّخ طظ١ِّ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌظٟ ٠يػّٙخ حٌٜٕيٚق 

رّٕٙؾ هخٙ فٟ حػيحى٘خ ٚ ط١ّّٜٙخٚ ِٓ هالي ٌ٘ح حٌّزلغ ٔمَٛ رخٌظطَق حٌٝ طل١ًٍ رَحِؾ 

 .حالٛالف ٚ طلي٠ي أُ٘ ػٕخَٛ٘خ ٚ ِظطٍزخطٙخ ٚفك ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ
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 تؽآح اُرثث٤د االهرظاظ١ ك٢ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ: أُطِة ا٧ٍٝ

 

حٌٔئحي حٌٌٞ حػخٍ حٌـيي ر١ٓ حاللظٜخى١٠ٓ حٌّؼ١١ٕٓ رخإلٛالف حاللظٜخىٞ ٚ ٘ٛ ر٘ؤْ حٞ ِٓ 

ح١ٌٔخٓخص حالٛالك١ش حٌظٟ ٠ّىٓ ط٘و١ٜٙخ حٚال ً٘ ٟ٘ ١ٓخٓش حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ حَ حٌظؼي٠ً 

ح١ٌٙىٍٟ حَ والّ٘خ فٟ حٌٛلض ٔفٔٗ ، حال حْ حوؼَ حٌفَٚٝ ٚ ح٢ٍحء حاللَد ٌٍٜٛحد ٚ حٌظٟ 

طظٛحفك ِغ حٌو١خٍحص حٌّٕطم١ش ٚفك حٌّفخ١ُ٘ حاللظٜخى٠ش رلٔذ ِؼظُ حٌوزَحء ٚ هخٛش 

هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فبْ حإلٛالف حاللظٜخىٞ أٚال ٚ ٘ٛ ٠ٙيف حٌٝ حػخىس حٌظٛحُْ فٟ 

ٌُ ٠ؤطٟ حٌظؼي٠ً ٚ 84حاللظٜخى حٌىٍٟ فٟ ِيس ل١َٜس غخٌزخ ِخ طىْٛ ر١ٓ ػخَ أٚ ػخ١ِٓ 

حٌظٜل١ق ح١ٌٙىٍٟ حٌٌٞ ٠ىْٛ فٟ ِيس ١ُِٕش حِخ ِظٛٓطش حٚ ٠ٛ١ٍش حالِي
169

 ك١غ أْ رَٔخِؾ 

حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٘ٛ ِٓ حٌٚٝ ح٘ظّخِخص ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ًٌه ٌظٛف١ك ٚ ِٔخػيس ٌ٘ح 

حٌزَٔخِؾ ٚ رخألكَٜ فٟ طل١ًٍ ٚ حٌؼاللش ر١ٓ طَحوُ حٌي٠ْٛ ٚ حٌّ٘ىالص حٌظٟ حىص حٌٝ 

طَحوّٙخ ٚ ح٠ـخى حالؿَحءحص حٌّٕخٓزش ٚ ح٠ٍَٚ٠ٌش ٌظٜل١ق ػيَ حٌظٛحُْ فٟ ١ِِحْ 

حٌّيفٛػخص وّخ حْ ٌٖ٘ حالؿَحءحص طيَٚ ٌفظَس ل١َٜس فٟ حغٍزٙخ طيَٚ ِٓ ٕٓش حٌٝ ػالع 

ٕٓٛحص ػٍٝ حالوؼَ
170
 

رٛالن حٌٌٞ ٠٘غً .ؽ.وّخ ٠ؼظّي ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ حغٍذ طل١ٍالطٗ ػٍٝ ًّٔٛؽ ؿْٛ

 وّخ وخْ ػ٠ٛح فٟ 1979 حٌٝ 1958ِٕٜذ ِي٠َ حٌزلٛع فٟ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ِٓ 

 وّخ ػًّ حٓظ٘خ٠ٍخ ٌٍزٕه حٌيٌٟٚ فٟ 1986 حٌٝ 1981حٌّـٍْ حٌٕميٞ ٌٍٜٕيٚق ِٓ ٕٓش 

رٛالن فخْ ططز١ك .ؽ.، ٚ رلٔذ ؿ1988ْٛ حٌٝ 1987 ػُ فٟ حٌفظَس حٌّّظيس ِخ ر١ٓ 1980

حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٌٍيٚي حٌظٟ ١ٍزض حٌّٔخػيس ِٓ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٟ٘ طمَٛ ػٍٝ 
                                                           

 .37، 36: مدنً بن شهرة المرجع السابق ، ص - 169
170- Margeret G de vries, «  the international Monetary, find 1966-1971 : the system under 
stress » Vol-1 « washing ton Inf . 1976, P : 611. 
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حفظَحٟخص ١ّٕٟش طظؼٍك رخٌٛحلغ حالؿظّخػٟ حاللظٜخىٞ ٚ ح١ٌٔخٟٓ ٚ رلٔزٗ حُ٘ ٌٖ٘ 

١ٟك حالٓٛحق ، حٌطٍذ ٌّظِح٠ي ٚ حٌّٔظَّ ٌٌٖٙ حٌيٚي فٟ ١ٍذ حٌّٔخػيس حٌّخ١ٌش : - حٌّ٘خوً 

 .رٔزذ ػـِ حلظٜخى٘خ فٟ طلم١ك حٌّٛحُٔش حٌؼخِش ٚ حٌظٛحُْ حٌىٍٟ

ك١غ ٔـي حْ ٌ٘ح حًٌّٕٛؽ ٠لظٛٞ ػٍٝ ػيى ر٢١ٔ ِٓ حٌّظغ١َحص  ٚ ال ٠لظخؽ حال ٌّـّٛػش 

ِٓ حٌز١خٔخص ٌ٘ح ِخ ٠ًٔٙ ططز١مٗ ػٍٝ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش ٚ ٌ٘ح ٠ّىٓ ططز١مٗ طمي٠َ وً ِٓ ل١ّش 

V ٚM ٠ٕٛٓخ ػُ ٠ظُ حالهٌ رخٌّظ٢ٓٛ حٌٕٔٛٞ ٌفظَس حٌيٍحٓش  

 .ٔٔزش حٌٛحٍىحص ٌٍيهً: mٚ ٔمٜي رـ 

 ِؼخًِ َٓػش ىٍٚحْ حٌٕمٛى: Vٚ ٔمٜي رـ 

 ػٓ ٌظغ١َ حٌليٞ ٌم١ّش حٌٛحٍىحص حٌٕخطؾ ػٓ حٌيهً ح١ٌٕٟٛ ٚ ٘ٛ ٠َٜ رؤْ حٌيهً mٚ ٠ؼزَ 

ٟ٘ حٌّيس ح١ٌِِٕش ٠ؼظّي رخٌيٍؿش حالٌٚٝ ػٍٝ حٌيهً ٌٍّيس ح١ٌِِٕش حٌٔخرمش ٌٙخ ٚ لي طًٛٛ ٌ٘ح 

حٌزَٔخِؾ حٌٝ ِـّٛػش ِٓ حٌٕظخثؾ فٙٛ ٠ئىٞ حٌٝ ح٠ٌِخىس حٌيحثّش رخٌٜخىٍحص ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ئىٞ 

طي٠ٍـ١خ حٌٝ ٠ُخىس حٌيهً حٌٕميٞ حٌّلٍٟ
171
 

ٚ ٠ُخىس ِؼيي ّٔٛ حٌٜخىٍحص رٕفْ ِؼيي ّٔٛ حالٔظّخء ٚ ٠ليى كـُ ّٔٛ حالثظّخْ ػٓ ٠َ١ك 

ٔٔزش ٚحٍىحص ٚ َٓػش ىٍٚحْ حٌٕمٛى، ٠ُخىس ل١ّش حٌٜخىٍحص طئىٞ حٌٝ ٠ُخىس ل١ّش حٌيهً 

حٌٕميٞ وّخ حْ ٠ُخىس ِؼيي ّٔٛ حالٔظّخْ حٌٌٞ ٠ظـٗ حٌٕظخَ حٌٕميٞ ٠ئىٞ طي٠ٍـ١خ حٌٝ حٍطفخع 

ٔٔزش ِؼيالص ّٔٛ حٌيهً حٌٕميٞ ٚ حٌؼَٝ حٌٕميٞ ٚ ٌ٘ح رٔزذ حٍطفخع ل١ّش حٌٜخىٍحص ٚ ِغ 

 ٚ %300 حٌٝ %٠ُ50خىس حٌؼَٝ حٌٕميٞ ٚ حالٛٛي حالؿٕز١ش رٕٔذ ٠ٕٛٓش طظَحٚف ِخ ٠ٓ 

.ٌ٘ح كٔذ ح١ٌٔخٓش حاللظٜخى٠ش فٟ وً رٍي
172
 

ٌمي ح٘ظّض ١ٓخٓخص ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ ِٔؤٌش حٌظلىُ فٟ ح١ٌٌٔٛش حٌٕمي٠ش رخػظزخٍ٘خ حُ٘ 

ِٔززخص ٠ُخىس حٌطٍذ حٌىٍٟ ٚ ٌ٘ح رخ٠ٌٍَٚس ٠ئىٞ حٌٝ ٠ُخىس حٌظ٠وُ ٚ ٌٌٙح فخْ رَحِؾ 

حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ حٌظٟ ٠ٔؼٝ حٌٝ ططز١مٙخ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌظٟ ٠ٔؼٝ فٟ ِـٍّٙخ حٌٝ 

طلم١ك حٌٙيف حٌَث١ٟٔ حال ٚ ٘ٛ حٍطفخع ٓؼَ حٌفخثيس ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ئىٞ رخٌٕظ١ـش حٌٝ حٍطفخع ٚ 

طلف١ِ حالىهخٍ ٚ ط١َٗي حالٓظؼّخٍ ، ط١ّٕش حٓٛحق ٍإّٚ حالِٛحي ط١َٗي حالفظَحٝ حٌوخٍؿٟ 
                                                           

، 02الدار الدولٌة لالستثمارات الثقافٌة ، مصر ، ص " البنك الدولً و صندوق النقد الدولً" جاك جون بوالك،  - 171

10 ، 56 ،63 ،64 ،65 . 
 .62: ص : جان جوك بوالك، المرجع السابق- 172
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ك١غ حٔٗ ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓخص فٟ حٌغخٌذ ِخ طىْٛ ر١ٓ حٌيٚي حٌظٟ ططٍذ حٌظٟ رلٔذ َٗحثق 

حالثظّخْ ٚ ر١ٓ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓخص طّؼً فٟ ِفِٙٛٙخ ح١١ٌَّٚ٘ش حٌظٟ طُ 

حالطفخق ػ١ٍٙخ فٟ هطخد حٌٕٛح٠خ حٌّزَِـش ِغ حٌلىِٛش حٌّؼ١ٕش ٌزَٔخِؾ حٌٔض حاللظٜخىٞ 
173
 

ٚ رخٌٕظَ حٌٝ حْ ١ٓخٓش حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٠َطز٢ رّـّٛػش ِٓ حٌّفخ١ُ٘ ل١َٜس حٌّيٜ فٌٙح 

حِخ ٠ٔزذ طؤػ١َحطبوّخ١ٌٗ ٠َٓؼش ؿيح ٚ ٌ٘ح الٔوفخٝ ِٔظٜٛ حٌطٍذ حٌىٍٟ ٚ ًٌه ِٓ هالي 

ح١ٌٔخٓخص حٌّخ١ٌش ٚ حٌٕمي٠ش ٚ طئىٞ ٚ حٌّلٍٜش حال٠ـخر١ش ٌٌٖٙ حٌّظغ١َحص حٌٝ ػيس ٔظخثؾ 

هفٞ ػـِ ح١ٌِّح١ٔش طَحؿغ ِؼيالص حالٔفخق حالٓظؼّخٍٞ طلي٠ي ٓؼَ حٌفخثيس ٚ ٠ُخىس : حّ٘ٙخ

ح٠ٌَحثذ حٌّزخَٗس
174

، وّخ ٠ظَطذ ػٍٝ ١ٓخٓش حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ حٌّطٍمش ِٓ لزً ٕٛيٚق 

حٌٕمي حٌيٌٟٚ ػيس آػخٍ ٍٓز١ش طئػَ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌٕمي، ٚ ػٍٝ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ ٚ ػٍٝ ِؼ١٘ش 

ٚ طِح٠ي ِٔظٜٛ حٌزطخٌش هفٞ حالؿٍٛ . حالفَحى ىحهً حٌّـظّغ طَحؿغ ِؼيي حالٔفخق حٌؼخَ

ح٠ُخى حٌظؼخْٚ حالؿظّخػٟ ٚ حٔوفخٝ حالٔفخق حالٓظؼّخٍٞ حٍطفخع ِٔظٜٛ حالٓؼخٍ ٚ ٌ٘ح ِخ 

 حٌّـظّغ هخٛش رخٌٕٔزش ٌيٚي حٌيهً ح٠ٌؼ١فى٠ئػَ ػٍٝ حٌميٍس حٌَ٘حث١ش ال فَح
175
 

 

 : تؽٗآح اُرظس٤ر ا٢ٌِ٤ُٜ ك٢ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ: أُطِة اُثا٢ٗ 

 

ٌمي ٚحؿٙض حٌيٚي حٌٕخ١ِش ػيس ِ٘خوً فٟ حلظٜخى٠خطٙخ ٚ حىص حٌٝ طِح٠ي حالهظالالص حٌيحه١ٍش ٚ 

حٌوخٍؿ١ش ِّخ حىص حٌٝ طوف١ٞ ٚ حػخلش حال٘يحف حٌظ٠ّٕٛش ٚ حاللظٜخى٠خص فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش 

حٌظٟ حٌظٟ طظ١ِّ رؼـِ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٚ ٌ٘ح رٔزذ حالهظالف حٌىز١َ فٟ ِؼيالص ّٔٛ حٌٕفمخص 

 حٌؼخِش ٚ ِؼيالص ّٔٛ حال٠َحىحص حٌؼخِش ٚ ٌ٘ح ٍحؿغ ٌؼيس ػٛحًِ 

ٟؼف ٚ طوٍف ٚ ١ٟك حالٓٛحق حٌّخ١ٌش ٚ ػيَ طٕٛع ١٘ىٍٙخ فٟ حالٛٛي حٌّخ١ٌش ٚ ًٌه  -

 رٔزذ لٍش حٌظؼخًِ رخألٍٚحق حٌّخ١ٌش ٚ حٔطٛحء حٌٔٛق ػٍٝ ِـّٛػش ِليى ِٓ حٌزٕٛن حٌظـخ٠ٍش 

 .حٔؼيحَ حٌٛػٟ حٌَّٜفٟ ٚ ػيَ ططٍٛ حٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش -

                                                           
 .40، 39: مدنً بن شهرة، المرجع السابق ، ص-173
 9بحوث اقتصادٌة عربٌة، العدد، " اثار البرامج التثبٌت االقتصادي على مستوى المعٌشة فً مصر:"هدي السٌد-174

 .122، 121: مصر ، ص 
 .39-38: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص-175
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 طِح٠ي حٌٕفمخص حٌؼخِش حٌّٛؿٙش ألغَحٝ حٌيفخع ٚ حال٘ظّخَ حوؼَ فخوؼَ رٌٙح حٌمطخع  -

 طِح٠ي حٌٕفمخص حٌؼخِش ًحص حٌطز١ؼش حالؿظّخػ١ش  -

 حٍطفخع كـُ حٌمطخع حٌؼخَ  -

حٌؼـِ ح١ٌٙىٍٟ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش ر٘ىً وز١َ ؿيح ٚ رط٠َمش ِظٕخ١ِش ٚ  -

طزخ١ئ ِؼيالص حٌّٕٛ فٟ حٌيٚي حٌٜٕخػ١ش حٌّظميِش ٚ حٔظ٘خٍ : ٌ٘ح رٔزذ ػيس ػٛحًِ ِٕٙخ

طزخ١ئ ِؼيالص حٌّٕٛ فٟ حٌيٚي حٌٜٕخػ١ش : ظخَ٘س طيفك ٍحّ حٌّخي ح١ٌٕٟٛ حٌٝ حٌوخٍؽ

حٌّظميِش ٚ حٔظ٘خٍ ظخَ٘س طيفك ٍحّ حٌّخي ح١ٌٕٟٛ حٌٝ حٌوخٍؽ
176

رخٌَغُ ِٓ حْ ظخَ٘س . 

طيفك ٍإّٚ حالِٛحي حٌٝ حٌوخٍؽ حٔٙخ ظخَ٘س لي٠ّش فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش حال حْ فٟ ظً 

حؿَحءحص حٌظلٍَ حٌّخٌٟ حٌّلٍٟ ٚ حٌيٌٟٚ حػطض ٔٛػخ ِٓ حٌل٠َش حٌظخِش ٚ حٌَّ٘ٚػ١ش فٟ 

حٌل٠َش
177
. 

ٓزذ حٌـيحي حٌفىَٞ حٌٌٞ ٔظؾ رٔزذ حفَحُحص حُِش حٌٕظخَ حٌَأّٓخٌٟ فٟ فظَس حٌٔزؼ١ٕخص  -

ٚ طٛط١َ ظٛحَ٘ حٌظ٠وُ ٚ حٌَوٛى ٚ حٌىٔخى فمي ظَٙ حٌظ١خٍ ٚ حٌّيٍٓش حٌٕمي٠ش ٚ حٌظٟ ؿخءص 

حٌل٠َش حاللظٜخى٠ش، ٚ طم١ٍٚ ىٍٚ حٌيٌٚش فٟ حٌٕ٘خ١ حاللظٜخىٞ ٚ حػطخء : رؼيس ِزخىة حّ٘ٙخ

ح١ّ٘ش وز١َس ٌٍٕمٛى فٟ ػالؽ حٌظ٠وُ ٚ رٔزذ ّٔٛ و١ّش حٌٕمٛى ٚ حالٍطفخع حٌٕٔزٟ ٌّٔظٜٛ 

حالٓؼخٍ ٚ ٌ٘ح ِخ ىفغ رخٌظ١خٍ حٌٕميٞ حٌٝ ح٠ـخى ٚ حلظَحف ؿٍّش ِٓ حالؿَحءحص ألؿً ِٛحؿٙش 

حٌظ٠وُ ٚ حٌَوٛى حاللظٜخىٞ
178

 : ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك

حػطخء ح٘ظّخَ رٔؼَ حٌفخثيس ِٓ حؿً حْ ٠ٍؼذ ىٍٚ فٟ طل٠َه آ١ٌخص حٌٔٛق ٚ ًٌه رظطز١ك  -1

 ١ٓخٓش ٔمي٠ش فؼخٌش 

 فظق حرٛحد حالٓظؼّخٍ حٌوخٙ ٚ طلف١ِٖ ألؿً حٓظَؿخع حٌّٕٛ  -2

 .حٌلي ِٓ طيهً حٌيٌٚش ٚ حىحٍطٙخ ٌاللظٜخى ٚ حٌؼٛىس حٌٝ حٌٛظ١فش حٌظم١ٍي٠ش ٌٍيٌٚش -3

                                                           
المجلة الجزائرٌة للعلوم القانونٌة و االقتصادٌة و " اثر برامج اعادة الهٌكلة على االقتصاد الجزائري: "احمد ٌاشً- 176

 .35، 34، 33، 32: ، ص2003، الجزائر ، 02، العدد 41الجزء " السٌاسٌة
عدوى االزمات المالٌة و انعكاساتها على الدول النامٌة مع دراسة حالة االزمة المالٌة العالمٌة " ودان بوعبد هللا- 177

 .99:  ص2010_ 2009- رسالة ماجستٌر جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم" 2009-2007خالل فترة 
بٌت " سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة و التكٌٌف الهٌكلً و ازمة التكامل االقتصادي العربً: " سالم توفٌق النجمً - 178

 .21: ، صًص 2002الحكمة، بغداد
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حٌظٛفك ِٓ ِٛؿش حٌظ٠وُ ٚ حٓظمَحٍ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ ٚ ٌ٘ح ػٓ ٠َ١ك طلًّ حػخٍ ١ٓخٓش  -4

 .حٌظ٠وُ حٌؼًّ ػٍٝ حٔؼخٕ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ

حٌٍـٛء حٌٝ حٌظٛحُٔخص حٌؼخِش ٚ ًٌه ٌٍلي ِٓ طمٍٚ ٚ ط١َٗي حالطفخق حٌلىِٟٛ حٌؼخَ ٚ حٌلي  -5

 .ِٓ ِوظٍف حٌمَٚٝ حٌّٛؿٙش حٌٝ حالٔظخؽ

فٟ كخي حوظّخي حٌظٛحُْ ػٍٝ  ٌٖ٘ حٌيٚي حٌظغ١١َ ِٓ ح١ٌٔخٓش حٌٕمي٠ش -6
179
. 

 

 ٓرطِثاخ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ : أُطِة اُثاُث

 

ط١َٗي حالٔفخق حٌؼِّٟٛ ٚ : طمَٛ ١ٓخٓخص حالٛالف حاللظٜخىٞ ػٍٝ ػيس حؿَحءحص ٚ ٟ٘ 

هٜٛٛش حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش، ٚ حالٛالف ح٠َ٠ٌزٟ ، طلم١ك حٌظٛحُْ فٟ ١ِِحْ 

حٌّيفٛػخص طلم١ك ػـِ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٌٍيٌٚش ، ىػُ حلظٜخى حٌٔٛق ٚ ٌٌٙح ٠ؼَٝ ٠ُخىس 

ِؼيالص حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ
180

ٚ رخٌٕٔزش ٌزَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚفك ١ٓخٓخص ٕٛيٚق 

حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ِٓ ٚؿٙش ٔظَٖ فٟٙ ِـّٛػش ِٓ حٌظٜخ١ُِ ٌوزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ 

ٟ٘ ػزخٍس ػٓ طٜخ١ُِ ٌّٕخًؽ حلظٜخى٠ش ِظّؼٍش حٓخٓخ فٟ رَٔخِؾ حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٚ 

رَٔخِؾ حٌظؼي٠ً ح١ٌٙىٍٟ
181

ٚ ػ١ٍٗ فّٓ هالي ٌ٘ح حٌّطٍذ ٕٓظطَق حٌٝ طلي٠ي ٚ ٟز٢ 

 .ِظطٍزخص حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚفك ١ٓخٓخص ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .41، 40: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص - 179
 .36: المرجع السابق، ص : احمد باشً- 180
 .21: سالم توفٌق النحٌقً، المرجع السابق، ص-181
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 ذطل٤ق ػدؿ ا٤ُٔؿا٤ٗح اُؼآح ُِعُٝح:اُلؽع االٍٝ 

ٚ رلٔذ حٌّخىس حالٌٚٝ ِٓ حٌفمَس حٌَحرؼش ِٓ حالطفخل١ش حٌّئٓٔش ٌٜٕيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ  -

حٌظٟ طظ٠ّٓ ح٘يحف ٌٖ٘ حٌّٕظّش حٌي١ٌٚش حاللظٜخى٠ش حٌّوظٜش فٟ ِـخي حٌٕمي
182

ٚ حٌظٟ ٠ؼظزَ 

ِٓ حُ٘ ح٘يحفٙخ حٌؼًّ ػٍٝ طلم١ك ٟٚغ لخرً ٌّٕٛ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚ حٌلي ٚ حٌظوف١ف ِٓ 

ػـِ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص حٌٌٞ ٠َؿغ حٓخٓخ حٌٝ حٍطفخع ِؼيي حٌظ٠وُ ٚ حٌٌٞ ٠ئىٞ ريٍٖٚ حٌٝ 

ح٠ٌِخىس حٌىز١َس فٟ كـُ حالٔفخق حٌؼخَ ػٓ حال٠َحىحص حٌؼخِش ٚ ٌ٘ح حٌٌٞ ٠ئىٞ حٌٝ حٌؼـِ 

حٌىز١َ فٟ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش
183

ٚ ػ١ٍٗ ٠ٟٛٛ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ رخٌلي ِٓ حٌؼـِ ٚ حٌم٠خء 

 : ػ١ٍٗ ِٓ هالي

 

 :ذؽش٤ع االٗلام اُؼاّ ُِسٌٞٓح: اٝال 

ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك طوف١ف حٌٕفمخص حٌـخ٠ٍش ٌٍلىِٛش ػٍٝ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص ٚ حالػالٔخص 

 :حٌٕمي٠ش ٌٍلىِٛش ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك

 .حٌلي ِٓ حاللظَحٝ حٌؼِّٟٛ ِٓ حٌزٕٛن ٚ حالٌغخء حٌظي٠ٍـٟ ٌىً حٔٛحع حٌيػُ -

طوف١ٞ حالٔفخق حٌلىِٟٛ ػٍٝ حٌٍٔغ حٌظٟ طٔظويِٙخ حٌؼخِش ٚ حٌُٛحٍحص ٚ طوف١ٞ حالٔفخق  -

 حٌؼ١ِّٛش، ٚ طظ١ِّ ١ٓخٓخص ط١َٗي حالٔفخق حٌؼخَ سحٌؼخَ ٌٍّئٓٔخص ٚ حٌَّ٘ٚػخص حإلٔظخؿٟ

 .رخٌظٛٓغ فٟ حالٔفخق حٌؼخَ فٟ حٌمطخػخص حالؿظّخػ١ش ٚ حٌويِخط١ش

ٚ ٌ٘ح ٠َؿغ حٌٝ ٛؼٛرش ٟغ٢ ٚ طوف١ٞ حٌّوٜٜخص حٌّخ١ٌش ٚ حٌّٛؿٙش حٌٝ حٌمطخػخص  -

حالؿظّخػ١ش حٌظٟ طؼظزَ فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش حوؼَ
184

 حٌمطخػخص وؼخفش فٟ ػَٕٜ حٌؼًّ ٚ ح٠ـخى 

ِٕخٛذ حٌ٘غً
185

 

 :ؾ٣اظج اال٣ؽاظاخ اُؼآح: ثا٤ٗا

ك١غ طظُ ٠ُخىس حال٠َحىحص حٌؼخِش فلٔذ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ػٓ ٠َ١ك ِـّٛػش ِٓ 

 :حالؿَحءحص ٚ حٌظٟ طظّؼً حٓخٓخ فٟ 
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  ٟرل١غ طؼظزَ ١ٓخٓخص حالٛالف ح٠َ٠ٌزٟ ِٓ حُ٘ حٌٛٓخثً حٌّظميِش : حالٛالف ح٠َ٠ٌز

ٌؼالؽ ِ٘ىٍش حٌؼـِ حٌّخٌٟ فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ ًٌه ٓزذ حٌمٍٜٛ ٚ ٟؼف حٌٕظخَ ح٠َ٠ٌزٟ 

فٟ ٌٖ٘ حٌيٚي حٌٌٞ ٠ٕؼىْ ٚ ٠ئػَ ٍٓزخ ػٍٝ ٠َ١ك ٟخٌش حٌظل١ًٜ ٚ حٌـٙي ح٠َ٠ٌزٟ
186

 ٚ

حٔوفخٝ حٌطخلش ح٠َ٠ٌز١ش 
187
. 

  ٍفغ حٌّؼيالص ح٠َ٠ٌز١ش ٚ حػخىس طٕظ١ّٙخ ٚ ِلخٌٚش ح٠ـخى حٚػ١ش ٠َٟز١ش حهَٜ ٚ حٌلي

ِٓ حالػفخءحص ح٠َ٠ٌز١ش ٚ ِلخٍرش حٌظَٙد ح٠َ٠ٌزٟ ألٔٗ فٟ ظً حٌيٚي حٌٕخ١ِش حٌظٟ طلظخؽ 

حٌٝ رَحِؾ إلٛالف حاللظٜخىٞ حٌظٟ ٠ظزٕخ٘خ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚٚفك حٌٕظُ ح٠َ٠ٌز١ش 

حٌوخٛش رٙخ فٟٙ طظ١ِّ رظل١ِ٘خ ٟي حالٔظخؽ ٚ حٌظٜي٠َ ٚ حٌَّ٘ٚػخص حٌىز١َس ك١غ ٠ئػَ 

ٌ٘ح  حٌظلف١ِ ٍٓزخ ػٍٝ حالٓظؼّخٍ فٟ ِوظٍف حٌمطخػخص ٚ ٠ٕطٛٞ حٛالف حٌٕظخَ ح٠َ٠ٌزٟ 

 :ػٍٝ

حالٔظمخي ِٓ ح٠ٌَحثذ حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌيهً حٌٝ ح٠ٌَحثذ حٌ٘خٍِش حٞ ػٓ ٠َ١ك ططز١ك  -

ح٠َ٠ٌزش ػٍٝ حٌيهً حالؿّخٌٟ ِغ فَٟٙخ ػٍٝ حالؿٍٛ ٚ ح٠ٌِخىس فٟ حالٗظَحوخص حٌّٛؿٙش 

 .حٌٝ ح٠ٌّخْ حالؿظّخػٟ

ٍفغ ل١ّش ح٠ٌَحثذ حٌؼمخ٠ٍش ٚ حالِالن حٌّي١ٔش ٚ ٍفغ ٍَٓٛ ػٍٝ حٌّٕظـخص حٌزظ١ٌَٚش ٚ  -

ٍفغ ِؼيالص ح٠ٌَحثذ ػٍٝ ىهٛي حٌّئٓٔخص حاللظٜخى٠ش حٌؼ١ِّٛش
188
. 

ك١غ ٔـي حْ حالىحٍس ح٠َ٠ٌز١ش ٚ ح١ٌٙىً ح٠َ٠ٌزٟ ٌٍزٍي حٌٌٞ ٠و٠غ طٕف١ٌ ط١ٛٛخص  -

 :ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ ِـخي حالٛالف حٌّخ١١ٌظّؼً حٓخٓخ فٟ

o طوف١ٞ حالػظّخى ػٍٝ ح٠ٌَحثذ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش. 

o  طوفٟ حٌؼذء ح٠َ٠ٌزٟ ػٍٝ حٌمطخع حٌوخٙ ح١ٌٕٟٛ ٚ حالؿٕزٟ ٚ ِلخٌٚش ح٠ـخى حٚػ١ش

 .٠َٟز١ش ٚ ٠ُخىس حٌّـخي ح٠َ٠ٌزٟ ٌٍيهً حٌ٘وٜٟ

ٚ ػ١ٍٗ طـيٍ حالٗخٍس حٌٝ حٔٗ ح١ٌَ٘ حالٓخٟٓ ٚ حالٓزك ٌإلٛالف ح٠َ٠ٌزٟ ٘ٛ حْ ٠ىْٛ 

ٕ٘خٌه حٛالف ٌإلىحٍس ح٠َ٠ٌز١ش ٚ حٌٌٞ ٠ٕزغٟ حْ ٠ىْٛ َِطزطخ رظز٢١ٔ حٔظّش ح٠ٌَحثذ 
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٠ٌّخْ حِىخ١ٔش ططز١مٙخ ٚ ػ١ٍٗ فخْ حٛالف حٌٕظخَ ح٠َ٠ٌزٟ ٚفك هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 

٠ظُٔ رخٓظَحط١ـ١ش ٚحٟلش حٌّؼخٌُ ٚ حالػظّخى ػٍٝ ط٠َ٘غ ٘خىف ٚ لٛح١ٔٓ ِٕخٓزش ٚ ِخ ٠ٛحفك 

حٛالف حٌٕظخَ ح٠َ٠ٌزٟ
189
. 

 ذطل٤غ اُعػْ اُس٢ٌٓٞ : ثاُثا 

ٚفك ِفَٙٛ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حْ ٠ـذ طوف١ٞ وً حٗىخي حٌيػُ رّوظٍف حٔٛحػٗ حٌويِخص  

حالؿظّخػ١ش حٚ حٌّٛحى حٌغٌحث١ش ٚ ٠ٟٛٛ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ريػُ حٌٜخىٍحص ٚ ىػُ 

حٌمَٚٝ ٚ حالٔ٘طش حٌظـخ٠ٍش ٚ حٌويِخط١ش ٚ رخٌظخٌٟ فزلٔذ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حْ حٔوفخٝ 

حٌيػُ فٟ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٌٗ آػخٍ ح٠ـخر١ش ٚ ريٍٖٚ ٠ئىٞ حٌٝ طم١ًٍ ِٓ ِؼيالص حٌظ٠وُ
190
. 

 

 اطالذ ا٧قثاب اُر٢ ذإظ١ ئ٠ُ ػدؿ ا٤ُٔؿا٤ٗح اُؼآح: ؼاتؼا

رخٌٕٔزش ٌٍيٚي حٌظٟ طزٕض فٟ حلظٜخى٠خطٙخ ٌزَٔخِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ حٌظٟ طؼخٟٔ حٌؼـِ 

فٟ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٚ حٌظٟ طلخٚي ح٠ـخى ٔٛع ِٓ حٌظفخػً ر١ٓ ح١ٌٔخٓش حٌّخ١ٌش ٚ حٌظٟ طىْٛ 

ِالثّش ١ٌٍٔخٓش حاللظٜخى٠ش
191

ٚ رلٔذ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فخٔٗ طٛؿي ِـّٛػش ِٓ 

حٌو١خٍحص ٌظ٠ًّٛ ٚ طم١ٍٚ ػـِ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٚ ػ١ٍٗ ٕٓظطَق حٌٝ حٔٛحع حٌظ٠ًّٛ ِغ 

 :طلي٠ي حالػخٍ حٌٕخؿّش ػٕٙخ

 :اُر٣َٞٔ ػٖ ؽؽ٣ن اُث٘ٞى -1

ٚ ٌ٘ح ٠ظُ ػٓ ٠َ١ك حاللظَحٝ ِٓ حٌزٕه حٌَّوِٞ حٚ رخاللظَحٝ ِٓ حٌزٕٛن حٌظـخ٠ٍش ٚ ٌ٘ح 

ِخ ٠ئىٞ حٌٝ ٠ُخىس حٌىظٍش حٌٕمي٠ش ٚ حٌٌٞ ٠ٕؼىْ ػٍٝ كيس حٌظ٠وُ
192

ٚ رخٌظخٌٟ ٠ٕـُ ػٍٝ ٌ٘ح 

حٌٕٛع ِٓ حٌظ٠ًّٛ آػخٍ ٍٓز١ش ٚ طظَٙ ػٕيِخ ٠ظغٍذ حٌظ٠ًّٛ حٌزٕىٟ ػٍٝ ١٘ىً حٌٕفمخص حٌٕٔز١ش 

.ٚ حٌظٟ طىْٛ غ١َ ِٕظـش
193
 

 :اُر٣َٞٔ ؿ٤ؽ اُث٢ٌ٘ -2
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ٚ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظ٠ًّٛ ٠ىخى ٠ىْٛ ِٕؼيِخ فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش رٔزذ ١ز١ؼش، حٌمطخع حٌوخٙ 

 ٠ظ١ِّ رخْ ٌٗ حػَ حٔىّخٕ ػٍٝ حٌطٍذ ٚ ٞغ١َ حٌزٕىٟ، ٚ رٔزذ ١ز١ؼش حٌظ٠ًّٛ غ١َ حٌزٕىٟ حٌٌ

 ٚ ٌ٘ح ِٓ ًٌٙه ِٓ هًٍ ٠َ١مش حٌظ٠ًّٛ حٌظٟ ِفخى٘خ طل٠ًٛ حٌمٛس حٌَ٘حث١ش ٌٍمطخع حٌوخ

حٌظٛؿٗ ِٓ ِّخٍٓش حٌطٍذ ػٍٝ َٗحء حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص حٌٝ َٗحء حٌٕٔيحص حٌلى١ِٛش ٚ ٌ٘ح 

ِخ ٠يفغ حٌٝ حٍطفخع حٓؼخٍ حٌفخثيس ٚ ٠ئػَ ٍٓزخ ػٍٝ حٓظؼّخٍحص فٟ حٌمطخع حٌوخٙ
194
. 

 : اُر٣َٞٔ اُطاؼخ٢  -3

ٚ ِفخىٖ حٓظويحَ حٌّٛحى حالؿٕز١ش رغَٝ طٛٓغ حٌؼَٝ حٌّلٍٟ ٚ ح١ٌٕٟٛ ٚ ٠ُخىس حٌٛحٍىحص 

ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ئىٞ حٌٝ حٔوفخٝ حٌؼـِ ػٍٝ حٌطٍذ حٌفخثٞ ػٍٝ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص حالٓظيحٔش ػٓ 

٠َ١ك حٌزٕٛن ٠ؼىْ ػٍٝ ٠ُخىس كيس حٌظ٠وُ ٚ طيفغ رّؼيالص حٌظ٠وُ ٔلٛ حالٍطفخع هخٛش 

حًح وخٔض ٌَّٜٚفخص غ١َ ِٕظـش حِخ فٟ كٔذ حٌظ٠ًّٛ غ١َ حٌزٕىٟ ٚ حٌٌٞ ٠ؼظزَ ػَٕٜح 

ِئػَح ػٍٝ ١٘ىً حٌطٍذ حٌىٍٟ ٌاللظٜخى ٚ ِخ ٠ئػَ ٍٓزخ فٟ ط٠ًّٛ حالٓظؼّخٍ حالٔظخؿٟ ٌٍمطخع 

حٌوخٙ ٚ حِخ رخٌٕٔزش ٌٍو١خٍ ٚ حاله١َ ٚ ٘ٛ حاللظَحٝ ٚ حٌظ٠ًّٛ حٌوخٍؿٟ ٚ حٌٌٞ ٠ٕزغٟ حْ 

٠ىْٛ ِمظَٔخ  رّٕٙـ١ش ٚ حٓظَحط١ـ١ش حفظَح١ٟش ١ٍٗيس ٚ ٘ٛ ِخ حويطٗ حٌظـخٍد  فٟ حٌؼي٠ي ِٓ 

حٌيٚي وخٔي١ٔٔٚخ ، حٌفٍز١ٓ ،١ٌَٕٓىخ ، ٚ ػ١ٍٗ فخْ ط٠ًّٛ حٌؼـِ ِل١ٍخ حكٔٓ ِٓ حالفظَحٝ 

حالؿزخٍٞ ِٓ حٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش ٚ حف٠ً ِٓ حالفظَحٝ ِٓ حٌزٕٛن الْ ٓٛق حٌٕٔيحص 

حٌلى١ِٛش ِٓ ٗؤٔٗ حٌلي ِٓ حالػَ حٌظ٠وّٟ ٌالفظَحٝ وّخ حٔٗ حلخِش ٓٛق ٌألٍٚحق حٌّخ١ٌش 

٠ظ١ق ٌٍلىِٛش ِّخٍٓش كخٌش حٓظويحَ حٌٔٛق حٌّفظٛكش حٌظلىُ رخٌىظٍش حٌٕمي٠ش ٚ حالثظّخْ ىْٚ 

كيٚع ح٠ش ط٠ٛٔٗ
195
. 

 

 

 ذسو٤ن اُرٞاؾٕ ك٢ ٤ٓؿإ أُعكٞػاخ : اُلؽع ثا٢ٗ

حْ ٔظخَ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٘ٛ حٌّلٍٛ حالٓخٟٓ ٌإلٛالف حاللظٜخىٞ ٚ وخٔض ٌٖ٘ حٌٕمطش 

حُ٘ ِٛح١ٟغ حٌّلخىػخص ٚ ٟ٘ طوٚ حٌط٠َمش حٌظٟ طٔظويِٙخ حٌيٚي حٌّظ٠ٍَس ٌّؼخٌـش 
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حٌؼـِ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚؿخء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ألؿً طلي٠ي حال١خٍ حٌؼخَ ٌظلم١ك 

حٌظٛحُْ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص
196
 

حٌّيفٛػخص ٘ٛ طٍه حٌلخٌش حٌظٟ طظىخفخ ِٓ هالٌٙخ حال٠َحىحص حٌظٟ  ٚ ٠مٜي رظٛحُْ ١ِِحْ

طظلًٜ ػ١ٍٙخ حٌيٌٚش ِٓ ٛخىٍحطٙخ ِٓ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص ٚ حٌظل٠ٛالص حٌَأّٓخ١ٌش ٠ٛ١ٍش 

حالؿً ٌٍوخٍؽ ٚ ِّخ ال ٗه ف١ٗ حْ حهظالي ١ِِحْ حٌّيفٛػخص رؼىْ حهظالي ر١ٓ حٌطٍذ حٌىٍٟ 

 .ٚ حٌؼَٝ حٌىٍٟ

ٚ رخٌظخٌٟ ٠ىْٛ حٌطٍذ حٌىٍٟ حوزَ ِٓ حٌؼَٝ حٌىٍٟ ٚ ٠َٜ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حْ 

حالفَح١ فٟ حٌطٍذ حٌٕخطؾ ػٓ حٌؼـِ فٟ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٌٍيٌٚش ٓزذ ػـِ ٌٍمطخع حٌؼخَ ٚ 

ػـِ حٌّئٓٔخص حالٔظخؿ١ش ٚ حٌويِخط١ش ٕ٘خ لي ٟٚغ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ح١ٌخص ٌظوف١ف فٟ 

ػـِ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص
197
 

 : ٚ ٠ّىٓ طلي٠ي٘خ ف١ّخ ٠ٍٟ 

 .طوف١ٞ لٛس حٌّٛحٍى حٌّل١ٍش -1

 .حٛالف ٓؼَ حٌَٜف -2

 .طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش -3

حٛالف ١٘ىً حٓؼخٍ حٌفخثيس -4
198
. 

 : طوف١ٞ فـٛس حٌّٛحٍى حٌّل١ٍش .1

ك١غ ٟٚغ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ًّٔٛؿخ ٠ًّ٘ ػٕخَٛ ططز١ك فٟ ِؼظّٙخ ػٍٝ حٌزٍيحْ حٌظٟ 

طؼخٟٔ ِٓ هًٍ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخطٙخ ٚ فٟ حٌـٙخُ حاللظٜخىٞ ٓٛحءح حوخْ حٌزٍي ِظميِخ حٚ 

ِظوٍفخ ٚ وٌٌه فٟ طل١ًٍ حٌٍٜش ر١ٓ طَحوُ حٌي٠ْٛ حٌوخٍؿ١ش ٚ ر١ٓ حالٛالف حٌٌٞ ٠ظؼ١ٓ 

ططز١مٙخ الؿً طٜل١ق ػـِ حٌظٛحُْ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚ ػ١ٍٗ فخْ فـٛس حٌّٛحٍى حٌّل١ٍش 

ٟ٘ حٔؼىخّ ٌٛؿٛى ػـِ فٟ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش حٚ ِيهَحص حٌمطخع حٌوخٙ ٚ ػٍٝ ٌ٘ح حالٓخّ 

                                                           
 .171: ، ص2006دار ، هران للنشر، االردن " التموٌل الدولً"هٌثم عجام -196
مٌزان المدفوعات هو سجل منظم لجمٌع المعامالت االقتصادٌة للبلد مع العالم الخارجً فً سنة معٌنةو ٌعرفه -197

بانه سجل منظم لجمٌع العملٌات التجارٌة و المالٌة و النقدٌة بٌن المقٌمٌن و " samuelson"االقتصادي ساموٌلسون

غٌر المقٌمٌن فً فترة زمنٌة معٌنة عادة ما تكون سنهو هو ٌعتبر مؤشرا هاما التخاذ وسائل تصحٌحٌة فً حالة عدم 
 .التوازن

 .132:، ص1992جودة عبد الخالق، االقتصاد الوطنً من المزاٌا النسبٌة الى التبادل المتكافئ، مصر ، 198
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فخْ فـٛس حٌّٛحٍى حٌّل١ٍش ٠َؿؼٙخ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٌٝ حهطخء ح١ٌٔخٓخص حٌّخ١ٌش ٚ 

حٌٕمي٠ش ٌٍزٍي
199
. 

 :اطالذ قؼؽ اُظؽف .2

حْ ١ٓخٓش حٓؼخٍ حٌَٜف
200

 طٍؼذ ىٍٚح ٍث١ٔ١خ فٟ طؼز١ض حٌؼـِ فٟ ِٛح٠ُٓ حٌّيفٛػخص 

ك١غ ٠َٜ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حْ حٌزٍيحْ حٌظٟ طؼخٟٔ ِٓ حٌؼـِ فٟ طلي٠ي حٓؼخٍ 

َٛفٙخ ال طؼىْ كخٌش حٌٔٛق ك١غ حٔٗ ٌٖ٘ حالٓؼخٍ غخٌزخ ِخ ٠ىْٛ ِغخ١ٌخ ف١ٙخ ٚ رخٌظخٌٟ طئىٞ 

حٌٝ ١ٟخع حٌميٍس حٌظٕخف١ٔش ٌّٕظـخص حٌزٍي فٟ حالٓٛحق حٌؼخ١ٌّش ٔظَح الٍطفخع حٓؼخٍ٘خ ٚ ٌ٘ح 

ِخ ٠ئىٞ حٌٝ ط٘ـ١غ ظٍٙٛ حٌٔٛق حٌٔٛىحء حٚ حٌّٛح٠ُش حٌظٟ طظؼخًِ فٟ ر١غ ٚ َٗحء حٌؼٍّش 

ح١ٕ١ٌٛش ك١غ ٠ىْٛ ٌٙخ ٓؼ٠َٓ وّخ حْ حٌّغخالص فٟ ل١ّٔش حٌؼٍّش ٠ئىٞ حٌٝ َ٘ٚد ٍإّٚ 

حالِٛحي ٌٍوخٍؽ رؼي طل٠ٍٛٙخ حٌٝ ٔمي حؿٕزٟ فٟ حٌٔٛق حٌٔٛىحء ٚ ٔمًٍ ِٓ حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ 

فٟ ىحهً حٌزٍي حٌٌٞ ٠ٟٛٛ ف١ٗ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ رخْ حٌظوف١ٞ فٟ ل١ّش حٌؼٍّش ح١ٕ١ٌٛش 

ِٓ ٗؤٔٗ حْ ٠لمك ٔظخثؾ ح٠ـخر١ش ٌٍزٍي حٌظٟ طمَٛ رخٌظوف١ٞ ٓٛحء ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حاللظٜخىٞ 

حٌيحهٍٟ ٚ حٌوخٍؿٟ وّخ ٠َٜ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٔٗ ِٓ حٌٜٛحد حٌظيٍؽ فٟ طوف١ٞ ل١ّش 

حٌؼٍّش ٚ ًٌه رَر٢ حٌظؼي٠ً ر١ٓ حالٓؼخٍ حٌّل١ٍش ٚ حالٓؼخٍ حالؿٕز١ش
201

 ٠ٚىْٛ ِٓ حالف٠ً 

حٌظيٍؽ فٟ حٌظؼي٠ً كظٝ ٠ظُ حٌظًٛٛ حٌٝ حٌظؼي٠ً حٌٌٞ ٠ئىٞ حٌٝ حف٠ً حٌٕظخثؾ حٌٕٔز١ش 

١ٌِّح١ٔش حٌّيفٛػخص
202
. 

ٚ فٟ ح١خٍ حٛالف ٚ طل٠ََ حٓؼخٍ حٌَٜف ٚ ٌ٘ح رغ١ش رٕخء حلظٜخى حٌٔٛق رل١غ ٠ـذ 

حٌظوف١ف ِٓ كـُ طيػ١ُ حٌيٌٚش ٌالٓؼخٍ ٚ فٟ ٔفْ حٌٛلض طفخىٜ حهطخٍ حٌظ٠وُ ٚ ِٓ حؿً 

 حٌّظؼٍك 1989 ؿ١ٍ٠ٛش 05 حٌّئٍم فٟ 89/12ًٌه ٛيٍ فٟ حٌـِحثَ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

رخالٓؼخٍ
203

، حٌٌٞ كيى ف١ٗ ١َٚٗ طى٠ٛٓ حٓؼخٍ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص ٚ حٌمٛحػي حٌؼخِش ١ٌَٔ 

                                                           
 .49،50: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص-199
هنالك حالتٌن و طرٌقتٌن مختلفٌن لتبادل )هو النسبة التً اساسها ٌتم مبادلة العملة االجنبٌة : سعر الصرف - 200

العمالت هما الصرف البدوي و الصرف الكتابً بالعملة الوطنٌة و ٌعبر عن ثمن العملة بالنسبة لعمالت مختلفة الدول 
االخرى كما ٌربط بٌن اسعار السلع المحلٌة و نظٌرها فً الخارج فهو همزة وصل بٌن االقتصاد الوطنً و باقً 

 .االقتصادٌات
 .113جودة عبد الخالق، المرجع السابق، ص - 201
 .50،51: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص - 202
 .19/07/1989 الصادرة بتارٌخ 29ر عدد .ج- 203
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حالٓٛحق ٚ طٕظ١ّٙخ ػٓ ٠َ١ك ٟز٢ حالٓؼخٍ وّخ ٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ لٛحػي حٌظٕظ١ُ 

حاللظٜخىٞ ٌٍٔٛق ح١ٕ١ٌٛش ٚ حٌمٛحػي حٌّظؼٍمش فٟ حٌّّخٍٓخص حٌظـخ٠ٍش ٚ حٌظٟ حٛزلض 

 ١ٌٛ٠ٛ 19 حٌّئٍم فٟ 03/03طو٠غ ٌمٛحػي هخٛش  رخٌّٕخفٔش ٚ حٌظٟ ٔظّٙخ حالَِ ٍلُ 

2003
204

، ٚ طـيٍ حالٗخٍس حال حٔٗ لي ٔظُ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ فٟ فـٛحٖ وٌٌه حالؿَحءحص ٚ 

حٌؼمٛرخص حٌّظَطزش ػٓ ِوخٌفش حٌظ٠َ٘غ حٌوخٙ رخالٓؼخٍ ٚ حٌمٛحػي حٌؼخِش ٌظ١١َٔ حٌٔٛق
205
 

 .ٚ ٌ٘ح ِخ ٕٓظطَق ٌٗ رخٌظف١ًٜ فٟ ػٕخ٠خ حٌزخد حٌؼخٟٔ ِٓ ِٟٛٛػٕخ

 ذسؽ٣ؽ  اُرداؼج اُطاؼخ٤ح:اُلؽع اُثاُث 

حْ طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش رلخؿش حٌٝ طٕظ١ُ لٛحػي طٕظ١ّ١ش ؿي٠يس طّٔق رٟٛغ كي 

ٌالكظىخٍ حٌيٌٚش فٟ ٌ٘ح حٌمطخع
206

 ٚ ِٓ هالي طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ٠ٔؼٝ ٕٛيٚق حٌٕمي 

حٌيٌٟٚ حٌٝ حُحٌش حٌؼٛحثك حالىح٠ٍش حٌظٔؼ٠َ١ش ٚ وٌٌه حٌؼَحل١ً حالهَٜ ح٠َ٠ٌز١ش ٚ طٛك١ي 

ٔظخَ حٌظؼ٠َفش حٌـَّو١ش ٚ ٌ٘ح رغ١ش حٔ٘خء ٓٛق طٕخف١ٔش ٚ ٌ٘ح طّخ١ٗخ ِغ ح٘يحف حٌّٕظّش 

حٌؼخ١ٌّش ٌٍظـخٍس ٚ حٌظٟ طٙيف حٌٝ حٌؼًّ ػٍٝ حىحٍس ح١ٌّىخ١ِِٔخص ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حٌظـخ٠ٍش ٚ 

طل١ٍٍٙخ ٚفك ٌّخ ٘ٛ ِمٍَ فٟ حٌّالكك حٌَّطزطش رخالطفخل١ش ٚ ٌ٘ح رغ١ش هٍك حالٔٔـخَ فٟ حػيحى 

ح١ٌٔخٓخص حاللظٜخى٠ش 
207

 :ٚ ٠ٙيف طل٠ََ ح١ٌٔخٓش حٌوخٍؿ١ش حٌٝ

طلٔٓ حٌّؼخِالص حٌف١ٕش ٌالٔظخؽ رل١غ حْ حٌّٕخفٔش طمظ٠ٟ حالٓظويحَ حالِؼً ٌؼٕخَٛ  -

 .حالٔظخؽ ٚ وً حٌّٛحٍى حٌّظخكش رخلً طىٍفش ِّىٕش

حٌزلغ ػٓ حٓٛحق ؿي٠يس ٚ ٌ٘ح الؿً ّٟخْ ٠ُخىس حٌٜخىٍحص ٚ لي لخَ هزَحء ٕٛيٚق  -

حٌٕمي حٌيٌٟٚ رخٌٛلٛف ػٍٝ ؿٍّش ِٓ حٌظ١ٛٛخص ف١ّخ ٠وٚ طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ٚ حٌظٟ 

 :طىّٓ فٟ

                                                           
 المعدل و المتمم 20/07/2003 الصادرة بتارٌخ 43ر عدد .ج)19/07/2003 المؤرخ فً 03/03االمر رقم - 204

 .02/07/2008 الصادرة بتارٌخ 36ر عدد .ج ) 25/06/2008 المؤرخ فً 08/12بموجب القانون رقم 
 .1989/ 05/07 المؤرخ فً 89/12 من القانون رقم 76 الى 37و هذا ما تضمنه المواد من - 205
 .95:، ص2014، دار هومه الجزائر "االستثمارات االجنبٌة فً القانون الجزائري :" عٌبوط محند و علً - 206

207- OtmaneBekenniche : « L’algerie, le cratt et l’OMC », office des 
publicationsUniversitaires,Algerie, 2006,P :26. 
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طوف١ٞ لخثّش حٌٍٔغ حٌوخٟؼش ٌٍلّخ٠ش حٌـَّو١ش، ٚ ٍفغ وً حٌم١ٛى حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ حْ  -

طؼَلً كَوش ١َٓ حٌٛحٍىحص ٚ ٌ٘ح حرظيحءح ِٓ حٌّٛحى حال١ٌٚش ٚ ٍَِٚح رخٌٍٔغ حٌَأّٓخ١ٌش
208

 

حٌغخء وً حٔٛحع حٌظٕظ١ّخص ٚ حٌظ٠َ٘ؼخص حٌظٟ طؼَلً ٚ طلي ِٓ ك٠َش حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ٚ  -

 .ًٌه ر٘ىً طيٍؿٟ

حطزخع ١ٓخٓش حٛالف حٌظؼ٠َفخص حٌـَّو١ش حٌظٟ طٍؼذ ىٍٚح فٟ كّخ٠ش حاللظٜخى ٚ ٌ٘ح ٚفك  -

ح٘يحف ٚ ِزخىة حٌّٕظّش حٌؼخِش ٌٍظـخٍس
209
. 

ٚ ٌّخ وخْ حٌٙيف حٌلم١مٟ ِٓ ٍٚحء ِطٍذ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٌيحػٟ حٌٝ طل٠ََ حٌظـخٍس 

حٌوخٍؿ١ش فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش فٌٙح حاله١َ ٠ظطٍذ حٌزلغ ػٓ حٓٛحق ؿي٠يس ٌٍيٚي حٌَحّٓخ١ٌش 

الؿً ط٠ٛٔك ٛخىٍحطٙخ ِٓ ؿيحء حٌفخثٞ حالٔظخؿٟ حٌّظِح٠ي فٟ حلظٜخى٠خص حٌيٚي حٌَحّٓخ١ٌشٚ 

ٌ٘ح ِخ ٠ظَٙ ؿ١ٍخ فمي ؿخء ٌ٘ح ح١ٌَ٘ الؿً هيِش ِٜخٌق  ٚ حٗىخ١ٌش حلظٜخى٠خص حٌيٚي 

حٌَحّٓخ١ٌش حٌظٟ طظطٍذ حٌزلغ ػٓ حٓٛحق ؿي٠يس ٌٍظٛٓغ ٌٜخىٍحطٙخ ِٓ ؿَحء حٌفخثٞ 

حالٔظخؿٟ حٌّظِح٠ي
210
. 

 ٚ حٌّظؼٍك 2003 ؿ١ٍ٠ٛش 19 حٌّئٍم فٟ 03/04ٚ فٟ ٌ٘ح حال١خٍ لي ٛيٍ حالَِ ٍلُ 

 43ػيى . ٍ.ؽ)رخٌمٛحػي حٌؼخِش ٚ حٌّطخرمش ػٍٝ ػ١ٍّخص حٓظ١َحى حٌز٠خثغ ٚ طٜي٠َ٘خ 

 ؿ١ٍ٠ٛش 19 حٌّئٍهش فٟ 88/29ٚ حٌٌٞ حٌغٝ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٍلُ  (20/07/2003حٌّئٍهش فٟ 

 ػٍٝ 03/09 حٌّظؼٍك رّّخٍٓش حكظىخٍ حٌيٌٚش ٌٍظـخٍس حٌوخٍؿ١ش، ٚ ٌمي حوي حالَِ ٍلُ 1988

حٌٌٞ رلىُ ػ١ٍّش حالٓظ١َحى ٚ حٌظٜي٠َ ٚ حٓظؼٕٝ حٌظٟ طّْ رخٌز١جش، حٌٜلش ، " ِزيأ حٌل٠َش"

151/09حالِٓ ، حٌٕظخَ حٌؼخَ حالهالق، كّخ٠ش حٌل١ٛحٔخص، ٚ لي ٔظُ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 
211
 

 حٌّؼيي ٚ حٌّظُّ ١َٚٗ ِّخٍٓش حٔ٘طش حٓظ١َحى حٌّٛحى2009 ِخٞ 18حٌّئٍم فٟ 
212

 حال١ٌٚش 

" حٌّـٍْ ح١ٌٕٟٛ حالٓظؼّخٍٞ"ٚ حٌّٕظٛؿخص ٚ حٌز٠خثغ حٌّٛؿٙش الػخىس حٌز١غ ٚ لي طُ هٍك 

ِٓ حؿً طَل١ش حٌٜخىٍحص ٚ حٌٌٞ ٠ظَأٓٗ ح٠ٌَُٛ حالٚي ٚ حٌٌٞ ٠مَٛ رظلي٠ي ح٘يحف ٚ 

                                                           
 لحكمة،بغداد بٌت" للعولمة االقتصادي المنهج المعاصرة لرأسمالٌة االقتصادٌة المنظمات " النجفً، توفٌق سالم-208

 .14 ،13 ،ص 1999
 14: سالم توفٌق النحٌفً ، المرجع السابق ، ص-209
 .52: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ، ص-210
 ..20/05/2009 ةالصادربتارٌخ30 عم . ر. ح-211
  .99- 98: عٌبوط محند و علً ، المرجع السابق ، ص- 212
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حٓظَحط١ـ١ش طط٠َٛ حٌٜخىٍحص ٚ طم١١ُ حٌزَحِؾ ٚ طَل١ش حٌٜخىٍحص ٚ حٌؼًّ ػٍٝ طمي٠ُ 

حلظَحكخص رظٛٓغ حٌٜخىٍحص هخٍؽ حٌّلَٚلخص
213

  وّخ طُ حٔ٘خء حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌظَل١ش 

حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش
214
 

 

وّخ طزٕض حٌٍٔطش حٌؼ١ِّٛش ِٕٙـخ ؿي٠يح ٚ ٘ٛ آظمال١ٌش حٌّئٓٔخص ٚ ٌٌٞ ريأص رٛحىٍٖ 

 ، ٚ حٌٌٞ ٛيٍ رؼي ٕٓش 01/ 87رخٌظٍٙٛ ِٓ هالي حٌمخْٔٛ حٌّظؼٍك رخٌمطخع حٌفالكٟ ٍلُ 

  حٌّظؼٍك ربٓظمال١ٌش حٌّئٓٔخص ٚفك ح١ٌَٚ٘ حٌظٟ 88/01ِزخَٗس حٌمخْٔٛ حٌظٛؿ١ٟٙ ٍلُ 

فَٟٙخ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ف١ٕزغٟ ٚف١َ حإلٔٔـخَ حٌمخٟٔٛٔ ٚ حٌظىخًِ ِغ حٌّظغ١١َحص 

 :حٌيحه١ٍش ٚ حٌوخٍؿ١ش حٌظٟ ٠فَٟٙخ الظٜخى حٌٔٛق ٚ ٠ظُ ًٌه د

طَن اكظىخٍ حٌمطخع حٌوخٙ ف١ّخ ٠وٚ ِـً حٌظـخٍسحٌوخٍؿ١ش ريال ِٓ اكظىخٍٖ ِٓ : أٚال 

ٚ ِٓ هالي ٌ٘ح ح١ٌَ٘ فبٔٗ طٕظمً ٚ ظ١فش حٌظزخىي حٌظـخٍٞ حٌوخٍؿٟ ِٓ حٌيٌٚش اٌٝ . حٌيٌٚش 

حٌمطخع حٌوخٙ ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك طَن حٌّـخي ٌٍّظؼخ١ٍِٓ حإللظٜخى١٠ٓ حٌوٛحٙ ٚ حٌّظؼخ١ٍِٓ 

التنظٌمً ، و فً الجزابر فقد قامت باألخذ بهذا ح١ٕ١ٌٛٓ ٚ ٌ٘ح ػٓ ٠َ١ك فَٝ حٌطخرغ 

 المتعلق بإحتكار التجترة الخارجٌة  فإنه 88/29الشرط و تطبٌقه فعال فبالنظر للقانون رقم 

وفق هذا القانون فقد قام بإحاالل  الطابع التعاقدي بٌن المتعاملٌن اإلقتصادٌٌن الخواص و 

الوطنٌن و الدولة خٌث تقوم هذه اإلخٌرة بالتعاقد مع المتعاملٌن وفق إشتراطات تعاقدٌة 

.عقود اإلمتٌاز أو دفاتر الشروط : تتخذ إحدى الصورتٌن 
215
  

 إعادة النظر فً مناطق  التبادل التجاري : ثانٌا

                                                           
  .135: عٌبوط محند و علً ، المرجع السابق ، ص- 213
الوكالة الوطنٌة لترقٌة التجارة الخارجٌة و هً وكالة مكلفة بتسٌٌر ادوات ترقٌة الصادرات خارج المحروقات و - 214

تزوٌد المؤسسات الجزائرٌة بالمعلومات حول االسواق الخارجٌة و مساعدتها فً المعارض و التظاهرات االقتصادٌة 
 .بالخارج

 
 
 
 

، دار "لى إحتكار الخواص‘لتجربة الجزائرٌة فً تنظٌم التجارة الخارجٌة من إحتكار الدولة "عجة الجٌاللً (1) 
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حٌث ٌقوم صندوق النقد الدولً بفرض شرط مهم و هو تنوٌع الموردٌن و المصدرٌن 

 دول اوروبٌة حالٌا ه التً تهٌمن على 10خاصة منهم األجانب ،ففً ظل هذا الشرط هناك 

من واردات الجزابر و التً تتصدر القابمة فرنسا المرتبة األولى فً قابمة الموردٌٌن / 75

، و الوالٌٌات  / 10 ،6، و إٌطالٌا بنسبة / 11 ،6و تلٌها ألمانٌا بنسبة  / 29 ،9بنسبة 

 / . 8 ،6المتحدة األمرٌكٌة بنسبة 
216
 

 

و بحسب هذه النسب فؤننا نرئ أن الجزابر ووفق هرم صادراتها ٌفسر بوجود مٌل تجاري 

و هذا راجع لعدة حجج بحسب رأي و تفسٌر معظم الفقهاء الذٌن ٌرجحون هدا المٌل إلى 

 :عدة عوامل و هً 

 : العوامل التارٌخٌة 1

 خاصة بٌن الجزابر و فرنسا  و هذا بإعتبار الجابر المستعمرة القدٌمة لفرنسا و التً لها 

 .علم بجمٌع معطٌات و مكونات اإلقتصاد الجزابري 

 : العوامل اإلقتصادٌة 2

 إلعتبار هذه الدول هً التً وضعت حجر األساس لتجهٌزات  الصناعة الجزابرٌة ، 

 .إصافة إلى أنه مصدر معظم المصانع الوطنٌة هو من الدول األوروبٌة   

 : العوامل الجؽرافٌة 3

و هذا لو أخذنا بالنظر الرقعة الجؽرافٌة حٌث أنه الدول األوروبٌة هً األقرب إلى السوق 

 .الجزابرٌة مقارنة بالسوق األسٌوٌة و األمرٌكٌو و اوروبا الشرقٌة 

و ما ٌمكن قوله عن هذه العوامل انها مجرد تبرٌرات فرضتها ظروؾ معٌنة  و التً من 

خاللها تسعى الدول االوروبٌة ألى فرض هٌمنتها على أسواق الدول النامٌة و على تجارتها 

الخارجٌة و لو تعارضت مع اهداؾ مخططات  الدول النامٌة ، و ما انجر عن هذا التبادل 

.ازدٌاد العجز التجاري فً البلدان النامٌة 
217

    

 

                                                           

216 81: ، ص1976، المؤسسة الوطنٌة لللكتاب ، الجزائر " القطاع التقلٌدٌة التناقضات الهٌكلٌة " بهلول حسن ، 
  

206:  عجة الجٌاللً ، المرجع السابق ، ص 217  
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 ئطالذ ٤ٌَٛ قؼؽ اُلائعج : اُلؽع اُؽاتغ   

٠ئػَ ٓؼَ حٌفخثيس ػٍٝ حٌمَٚٝ ٚ حٌٛىحثغ ػٍٝ ِٔظٜٛ حالٔفخق ٚ حٌظ٠وُ ٚ طٛحُْ ١ِِحْ 

حٌّيفٛػخص ٚ ٠ئػَ ر٘ىً وز١َ ػٍٝ حالىهخٍ ٚ حالٓظؼّخٍ ك١غ طظ٠ّٓ رَحِؾ حٌّٔخٔيس حٌظٟ 

٠يػّٙخ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ طلي٠ي حٓؼخٍ فخثيس ِل١ٍش ٚحلؼ١ش حً حْ ٓؼَ حٌفخثيس ال ٠ئػَ فم٢ 

ػٍٝ ِٔظٜٛ ٚ ٢ّٔ حالٓظؼّخٍ وّخ حْ ٓؼَ حٌفخثيس ٠ٕلٕٟ حْ ٠ىْٛ طي٠ٍـ١خ ٚ هخٛش فٟ 

فَٚٝ ٚؿٛى ِٕخم حلظٜخىٞ غ١َ ِٔظمَ ٚ ِئٓٔخص َِٜف١ش غ١َ فخػٍش الٔٗ ٠ئػَ فٟ 

ٔٔزش حٌَرق فٟ حٌمطخع حٌوخٙ
218

ٚ ٠ٍَِ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ رٟٛغ حٓظَحط١ـ١ش ِليىس 

حٌٌٞ ٠ظُ رّؼيالص ط٠وُ َِطفؼش فخْ ػ١ٍّش طل٠ََ .ٌٔؼَ حٌفخثيس رلٔذ كخٌش حاللظٜخى 

حٓؼخٍ حٌفخثيس طمظ٠ٟ حطوخً هطٛحص ِالثّش ٌـؼً حٓؼخٍ حٌفخثيس طظليٜ ٚفك لٛس حٌٔٛق 

ِمظَٔش رٛؿٛى ح١خٍ طٕظ١ّٟ ٚ حَٗحفٟ ِٛحفك ٚ ِالثُ ٌالٓٛحق حٌّخ١ٌش حِخ رخٌٕٔزش ٌاللظٜخى 

حٌٌٞ ٠ظُ رخٔوفخٝ ِؼيالص حٌظ٠وُ فخٔٗ ف١ّخ ٠وٚ ػ١ٍّش طل٠ََ حٓؼخٍ حٌفخثيس طمظ٠ٟ 

ٚؿٛى ٔظخَ َِٜفٟ لٛٞ
219

 05 حٌّئٍم فٟ 89/12 ٚ ِٓ حؿً ًٌه ٛيٍ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

 حٌّظؼٍك رخالٓؼخٍ فمي حٛزق فٟ حٌـِحثَ ٔظخَ حالٓؼخٍ ٠و٠غ لٛحػي لخ١ٔٛٔش ١ٌٛ٠1989ٛ 

ؿي٠يس ِؼّٛي رٙخ فٟ ِؼظُ ٚ حػ١ٍٕش حٌيٚي حٌظٟ ططزك حلظٜخى حٌٔٛق ٚ حٌّظّؼٍش حٓخٓخ فٟ 

كخٌش حٌؼَٝ ٚ حٌطٍذ ٚ ١َٚٗ حٌّلخفظش ػٍٝ حٌميٍس حٌَ٘حث١ش ٌٍّٔظٍٙه ٚ ح١ٌَٚ٘ حٌؼخِش 

ٌالٔظخؽ ٚ حٌظ٠ٛٔك ٚ حالٓؼخٍ حٌّؼّٛي رٙخ فٟ حالٓٛحق حٌي١ٌٚش ٚ طـيٍ حالٗخٍس حٌٝ حٔٗ 

حٟطَ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ فٟ حٌَ٘ٚع فٟ حٛالكخص ِخ١ٌش ٚ ٔمي٠ش ِٓ حؿً حٛالف حٓؼخٍ 

حٌفخثيس ٚ طل٠ََ حٌمطخع حٌَّٜفٟ ٚ حلخِش ٔظخَ ؿي٠ي ٠لظً ف١ٗ حٌزٕه حٌَّوِٞ ِىخٔش ِٔظمٍش 

 14 حٌّئٍم فٟ 90/10ػٓ حٌلىِٛش ك١غ لخَ رخٛيحٍ لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

1990حف٠ًَ 
220

 ٚ حٌٌٞ طُ رّٛؿزٗ حٔ٘خء ٍٓطش كم١مش  فٟ ِـخي حٌٕمي ٚ حٌمَٝ ك١غ لخَ ٌ٘ح 

حٌمخْٔٛ رخلخِش ػاللش ١٘ى١ٍش ر١ٓ حٌٍٔطش حٌٕمي٠ش ٚ حٌٍٔطش ح١ٌٔخ١ٓش ٚ لي ّٓق رٟٛغ ٔظخَ 

حوؼَ َِٚٔش ١ٌَٔ كَوش ٍإّٚ حالِٛحي ٟٚٚغ كي ٌٍؼَحل١ً حٌوخٛش رّـخي طيهً ٍحّٓخي 

                                                           
 .53،55: السابق،ص شهرة،المرجع بن  مدنً-218
 .55: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ، ص- 219
 .(18/04/1990 صادرة فً 16ج ر رقم )  90/10 من قانون 183،184، 55، 19انظر المادة - 220
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90/10 ِٓ لخْٔٛ 128حالؿٕزٟ ٚ ح١خٍٖ حٌمخٟٔٛٔ ٚ ٌ٘ح ٚفك ٔٚ حٌّخىس 
221

 ٚ ٠َٜ هزَحء 

ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٔٗ ف١ّخ ٠وٚ ِٔؤٌش طلَٞ حٓؼخٍ حٌفخثيس ٚ طَوٙخ طؼًّ رفخػ١ٍش طّٕغ 

حٌّيهَحص حٌيحه١ٍش ِٓ حٌَٙٚد حٌٝ حٌوخٍؽ ٚ ط٘ـغ فٟ طيفك ٍإّٚ حالِٛحي حالؿٕز١ش ٔلٛ 

حٌيحهً ٚ طٔخُ٘ فٟ ح٠ٌِخىس ِٓ حالٓظؼّخٍحص حٌيحه١ٍش حٌظٟ طيفغ حٌٝ طلم١ك حٌظٛحُْ فٟ ١ِِحْ 

حٌّيفٛػخص
222
 

 

 ظػْ اهرظاظ اُكٞم: اُلؽع اُطآف

ِٓ هالي رَٔخِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌٌٞ طزٕخٖ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌٌٞ ٠لظٛٞ ػٍٝ 

رَٔخِؾ حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٚ حٌظؼي٠ً ح١ٌٙىٍٟ فمي حوظ٘ف هزَحء حٌٜٕيٚق حْ حالهظالالص 

حٌظٟ طٛحؿٗ ٌٖ٘ حٌيٚي ١ٌْ ِـَى ط٘ٛ٘خص ِخ١ٌش ٚ ٔمي٠ش ٚ حّٔخ ٟ٘ حهظالالص رٙخ ؿٌٍٚ 

١٘ى١ٍش طلظخؽ ٌلٍٙخ ِيس ح١ٛي ٚ ِٓ هالي ح١١ٌَّٚ٘ش حٌّظزٕخس ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 

حٌٝ طم٠ٛش حٌمطخع حٌوخٙ ٚ طم١ٍٚ ىػُ حٌمطخع حٌؼخَ ٚ ىػُ ٚ ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ ٚ 

فظق حٌّـخالص حٌظٕخف١ٔش
223
. 

 ظػْ ٝ ذشد٤غ االقرثٔاؼ ا٧خ٘ث٢ أُثاشؽ : أٝال

٠َوِ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ طؼ٠َف حالٓظؼّخٍ ػٍٝ ػَٕٜ حٌّٔخّ٘ش حٌؼم١ٍش فٟ ط١١َٔ  -

 حٌّئٓٔش رخػظزخٍٖ حٌٙيف حٌَث١ٟٔ ِٓ ػ١ٍّش حالٓظؼّخٍ 

« les investissement directs, sont ceux effectués dans le but d’acquérir 

un intérêt durable dans une entreprise exerçant ces activités sur le 

territoire d’une économie autre que celle de l’indécision effectif dans 

la gestion de l’entreprise »
224

 

 

 
                                                           

221
 .98،99: عٌبوطمحندو علً، المرجع السابق ، ص - 

 .55: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص- 222
 ,135: عٌبوط محندو علً، المرجع السابق ، ص -223

224-zouainia Rachid «  le regime des investissements étrangers en algerie », J.D.I n 03 / 
1993, P :569,598. 
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 :ذؼؽ٣ق االقرثٔاؼ ك٢ االذلاه٤ح اُع٤ُٝح

 ِٓ َِ٘ٚع ١ِؼخق ٘خفخٔخ ٌٕٔش 12ِٓ ر١ٓ حٌّٛحػ١ك حٌظٟ حٗخٍص ح١ٌٗ الٚي َِس ٔـي حٌّخىس 

 ِٓ حالطفخل١ش فٟٙ 12 حٌٌٞ وخْ ٠ٙيف حٌٝ حٔ٘خء حٌّٕظّش حٌؼخ١ٌّش ٌٍظـخٍس فطزمخ ٌٍّخىس 1948

طًّ٘ حالٓظؼّخٍحص حٌٜخٌلش ٠ٌّخْ كمٛق حٌٍّى١ش ٚ حٌمَٚٝ حٌّظٛٓطش حٚ ٠ٛ١ٍش حالؿً
225
 

٠ـُٛ حْ طًّ٘ ٌٖ٘ " ....  حٌظٟ طٕٚ ػٍٝ 12 ِٓ حٌّخىس 03ٚ رلٔذ ٔٚ حٌفمَس 

 : حالٓظؼّخٍحص

 .حٞ طل٠ًٛ ٌٍٕمي حالؿٕزٟ الغَحٝ طـي٠ي حٚ ط١ٓٛغ حٚ طط٠َٛ حالٓظؼّخٍ حٌمخثُ .1

حٓظويحَ حالٍرخف حٌظٟ طي٠َ٘خ حٓظؼّخٍحص لخثّش حًح وخْ ِٓ حٌّّىٓ طل٠ٍٛٙخ ٔلٛ حٌيٚي  .2

 ...." ح١٠ٌّفش

 :  ٕ٘خٌه ػيس حػظزخٍحص ٠ـذ َِحػخطٙخ 4ٟ٘ ف 12ٚ رلٔذ حٌّخىس  -

 .حٌٔالِش حاللظٜخى٠ش ٌالٓظؼّخٍحص ٚ ِٔخّ٘ظٙخ فٟ ط١ّٕش حٌيٚي ح١٠ٌّفش -1

 .ِطخرمش حالٓظؼّخٍ ٌمٛح١ٔٓ ٚ ٌٛحثق حٌيٚي ح١٠ٌّفش -2

 .ِٛحوزش حالٓظؼّخٍ ٌال٘يحف ٚ حال٠ٌٛٚخص حالّٔخث١ش حٌّل١ٍش ٌٍيٚي ح١٠ٌّفش -3

ظَٚف حالٓظؼّخٍ فٟ حٌيٚي ح١٠ٌّفش رّخ فٟ ًٌه طٛفَ حٌّؼخٍِش حٌؼخىٌش ٚ حٌّٕخم حٌمخٟٔٛٔ  -4

حٌّٕخٓذ ٚ حٌلّخ٠ش حٌمخ١ٔٛٔش ٌالٓظؼّخٍ
226

 

 :ِفَٙٛ حالٓظؼّخٍ فٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ

 حٌّؼيي ٚ حٌّظُّ ٌُ ٠َى فٟ حٌظ٠َ٘غ حٌـِحثَٞ ٌُ ٠َى حٞ 01/03لزً ٛيٍٚ حالَِ ٍلُ 

26/08/2003 حٌّئٍم فٟ 03/11 ِٓ حالَِ 2طؼ٠َف ِليى ٌالٓظؼّخٍ ٚ لي حويص حٌّخىس 
227
 

٠َهٚ ٌٍّم١ّ١ٓ فٟ حٌـِحثَ رظل٠ًٛ ٍإّٚ حالِٛحي حٌٝ :" حٌّظؼٍك رخٌٕمي ٚ حٌمَٝ ػٍٝ حٔٗ

حٌوخٍؽ ٠ٌّخْ طل٠ًٛ ٔ٘خ١خص فٟ حٌوخٍؽ ِىٍّش ٌٕ٘خ١خطُٙ حٌّظؼٍمش رخٔظخؽ حٌٍٔغ ٚ 

                                                           
 .124: عٌبوط محندو علً، المرجع السابق ، ص -225

226-Juillard Patrick : investissement : Définitionde l’investissement, AE .DI,XXXII, 1986 P : 
626, 645. 

 284/ 66و قد الغً بموجب االمر " 1،2مواد"  اكتفى المشرع بتحدٌد مجال تطبٌق االستثمار 63/277فً القانون -227

فكان اكثر وضوحا حٌنما نص صراحة 63/277 تعرٌف لالستثمار لكن مقارنة مع القانون رقم أيو الذي لم ٌرد فٌه 

 كان ٌكرس فً التوجه الجدٌد 39/12على استبعاد راس مال الخاص من مشارٌع االستثمار، و فً المرسوم التشرٌعً 

 . منه2للجزائر فً مجال االستثمار المادة 



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

99 
 

، ك١غ لخَ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رظلي٠ي ِـخي ططز١ك ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٚ ..." حٌويِخص فٟ حٌـِحثَ

حٌٌٞ ٠ًّ٘ حالٓظؼّخٍحص ح١ٕ١ٌٛش ٚ حالؿٕز١ش ٚ ًٌه فٟ ِـخي حٔظخؽ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص ٚ حٌظٟ 

طٕيٍؽ ّٟٓ حالٗىخي حٌظم١ٍي٠ش ٌالٓظؼّخٍ ٌىٓ ِٓ حؿً حٌظم١١ي ِٓ ِـخي حٌٕ٘خ١ ٟٚغ ١َٗخ 

٠ظّؼً فٟ ٍَٟٚس ٍر٢ حٔظخؽ حٌٍٔغ ٚ حٌويِخص وّخ ّٓق رخالٓظؼّخٍحص حٌظٟ طلظىَ٘خ حٌيٌٚش 

ٚ حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش حٌظخرؼش ٌٙخ رؼي حٌلٜٛي ػٍٝ ٍهٜش ِٓ حٌٍٔطخص حٌّؼ١ٕش
228

 ٚ ػ١ٍٗ 

 رؤٔٗ ٠مٜي رخالٓظؼّخٍ فٟ ِفَٙٛ 03/11 ِٓ حالَِ 2فمي كيى حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٚفك حٌّخىس 

 : ٌ٘ح حالَِفٙٛ رظ٠ّٓ 

 :حالٓظؼّخٍ رؤهٌ حٗىخي ِوظٍفش ٚ ٟ٘ -1

ط١ٓٛغ ٔ٘خ١ حٌّئٓٔش رخٌّٔخّ٘ش فٟ حٓظليحع ٔ٘خ١خص ؿي٠يس حٚ حٌّٔخّ٘ش فٟ طل١ٔٓ  - أ

ليٍحص حالٔظخؽ حٚ حػخىس حٌظؤ١ً٘ أٞ حٓظَؿخع رؼٞ حٌّئٓٔخص حٌظٟ طؼخٟٔ ِٓ ٛؼٛرخص فٟ 

 .حٌظ١١َٔ ٚ حٌظٕظ١ُ ٚ حػخىس ح١ٌٙىٍش

ٚ ٌ٘ح رّؼٕٝ حٌّٔخّ٘ش حٌـِث١ش فٟ طل١ٔٓ حٌٟٛؼ١ش : حٌّٔخّ٘ش فٟ ٍأّٓخي حٌّئٓٔش - د

 .حٌّخ١ٌش ٌٍّئٓٔش ِٓ هالي حٌَفغ ِٓ ٍأّٓخٌٙخ

 حوظٔخد ِئٓٔخص ر٘ىً وٍٟ حٚ ؿِثٟ فٟ ح١خٍ ػ١ٍّش حٌوٜٛٛش- ؿـ

 .ٌٖ٘ حٌّٔخّ٘خص ٠ّىٓ حْ طىْٛ ٔمي٠ش حٚ ػي٠ش -2

 .حٌظ١ٓٛغ فٟ ِـخي حٌٕ٘خ١ ١ًٌّ٘ وً حٌمطخػخص حاللظٜخى٠ش -3

طظَٙ ١ٔش حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ فٟ ط١ٓٛغ ِـخي حٌٕ٘خ١خص ١ًٌّ٘ وً حٌمطخػخص حاللظٜخى٠ش  -4

ٚ فٟ ٔفْ حٌٛلض ٟٚغ ل١ٛى حٌٙيف ِٕٙخ حٌلفخظ ػٍٝ حالٓخ١ٌذ حٌظم١ٍي٠ش ٌالٓظؼّخٍ
229
. 

ٚ ػ١ٍٗ ٠ٟٛٛ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حٔٗ ٠ٕزغٟ ط١ٙجش ٚ ِالثّش حٌظَٚف حٌّالثّش 

 :ٌٕ٘خ١ حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ حٌّزخَٗ رخطزخع حالؿَحءحص حٌظخ١ٌش

 .طمي٠ُ ّٟخٔخص الؿً ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ ٌٌٖٙ حالِٛحي .1

 .حػطخء ى٠ٕخ١ِى١ش ؿي٠يس ٌل٠َش ٍإّٚ حالِٛحي ٚ ِٕٙخ طل٠ًٛ حالِٛحي حٌٝ حٌوخٍؽ .2

 .حػفخء ٍحّ حٌّخي حالؿٕزٟ ِٓ وً حٔٛحع ح٠ٌَحثذ ٚ حٌََٓٛ، حِخ و١ٍخ حٚ ؿِث١خ .3

                                                           
 .143: عٌبوط محند و علً، المرجع السابق، ص - 228
 .26/03/2003 الصادر ف03/11ً من االمر 2انظر المادة - 229
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حؿَحء طؼي٠الص فٟ حٌّـخي حٌظ٠َ٘ؼٟ رّخ ٠ٛحفك لٛحػي ٚ آ١ٌخص حلظٜخى  حٌٔٛق .4
230
. 

 

ٚ رخٌٕٔزش ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش فمي طِح٠ي ٚ طٜخػي ا٘ظّخِٙخ رخإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ 
231

 ، ٚ ًٌه ربػظزخٍٖ 

ِٜيٍح ٌٍظيفك ٍإّٚ حالِٛحي ٚ ٔمً حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚ اوظٔخد حٌوزَحص ٚ طٛف١َ فَٙ حوؼَ 

١ٌٍي حٌؼخٍِش ٚ ط٘غ١ٍٙخ ٚ ٌّخ ٌٗ ىٍٚ فٟ حِظٜخٙ حٌزطخٌش ٚ طلم١ك ًٌه حٌميٍ ِٓ حٌظ١ّٕش فٟ 

حٌيٚي حٌٕخ١ِش ، ٚ رخٌٕٔزش ٌٍيٚي حٌؼَر١ش  ٚ رخٌَغُ ِٓ طٛفَ٘خ ٌٍّٛحٍى ٚ حٌفٛحثٞ حٌّخ١ٌش اال 

أٔٙخ ٌُ طمُ ربٓظغالٌٙخ ؿ١ي ٟف غٍٝ ٔمٚ حإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ حٌّزخَٗ ٠ٌؼف آظمطخد 

حٌّٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ س طزمٝ حأللً ؿخًر١ش فٟ ؿٍزٙخ ك١غ رٍغ اؿّخٌٟ حإلٓظؼّخٍحص حٌؼخ١ٌّش 

ٚ ِؼظّٙخ فٟ ِـخي حٌزظَٚي ، ٚلي ٓـٍض ِـًّ طيفمخص حإلٓظؼّخٍ / 1 ،49كٛحٌٟ ٔٔزش 

 2005 اٌٝ ٕٓش 1996حالؿٕزٟ حٌٛحٍى اٌٝ حٌيٚي حٌؼَر١ش هالي حٌفظَس حٌّّظيس ِٓ ٕٓش 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ أ٠َِىٟ ٚ لي طٜيٍص حإلِخٍحص حٌّظليس حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ 1 15 ،5ِخل١ّظٗ 

ِٓ اؿّخٌٟ حٌظيفمخص  / 22 ،8حٌؼَر١ش ح١٠ٌّفش ٚ حٌّٔظمطزش ٌإلٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ حٌّزخَٗ رٕٔزش 

ٚ طؤطٟ حٌـِحثَ فٟ حٌَّوِ حٌٔخرغ   / 12حألؿٕز١ش ػٍٝ حٌيٚي حٌؼَر١ش ٚ ط١ٍٙخ َِٜ رٕٔزش 

رؼي وً ِٓ حإلِخٍحص ٚ َِٜ ٚ حٌّغَد ٚ حٌٔؼٛى٠ش ٚ ٌزٕخْ ٚ حٌٔٛىحْ / 5، 9رٕٔزش 
232

 ٚ ،

ِخ طـيٍ حإلٗخٍس ا١ٌٗ أٔٗ لي رٍغض ٚ ليٍص ل١ّش طيفمخص حإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ ٌٍيٚي حٌؼَر١ش ٌٕٔش 

ِٓ حإلؿّخٌٟ ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش ٚ رّؼيي طيفك  / 0، 29 ١ٍِخٍ ىٚالٍرٕٔزش 27 ِخ ل١ّظٗ 2005

                                                           
 .56،57: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص- 230

فً إصول ( أفراد و مؤسسات األعمال )ٌعرف اإلستثمار األجنبً على أنه إستثمار طوٌل األجل ٌقوم به كٌانات   (1)

مؤسسات  أو شركات الفروع فً البلد المضٌف وفق شكل ٌعكس سٌطرة المستثمر االجنبً بدرجة معٌنة من إرادة نلك 

 ، و فً سنة 1930الشركات فً البلد المضٌف ، و قد استعمل مصطلح الغستثمار االجنبً المباشر ألول مرة سنة 

بشرح تكمٌلً لإلستثمار االجنبً من خالل ماٌسمى منهج الصفقات ووفق  رأٌه أنه " كاف"  قام اإلقتصادي1982

ٌتواجد اإلستثمار األجنبً بالخارج كنتٌجة لجهود الشركات ألجل التخفٌض من تكالٌف صفقات اإلنتاج و بالتالً ٌتم 
جذب هذا اإلستثمار فً القطاعات الصناعٌة فً الدول المضٌفة التً تتمتع بأسواق محلٌة كبٌرة و مستوٌات مرتفعة من 

فً دراسة له " لٌم" توصل اإلقتصادي 1983التنمٌة اإلقتصادٌة إلنخفاض تكالٌف الصفقات اإلنتاجٌة ، و فً سنة 

"  دولة ان الموارد المعدنٌة تحدد منحى إٌجابً قوي لجلب اإلستثمار االجنبً و لتأتً اإلقتصادٌة 27أجراه على عٌنة 

و تبن فً دراستها انه و على الرغم من توفر الهند على الموارد الطبٌعٌة و حجم السوق الكبٌر و كبر حجم " لٌنتون 
الناتج القومً إال انه مازالت العوائق السٌاسٌة و البٌروقراطٌة و المالٌة تقف عائقا أمام جلب اإلستثمار األجنبً 

  231المباشر 
  232 .2006، تقرٌر اإلستثمار العالمً " األنكتاد"  مؤثمر االمم المتحدة للتجارة و التنمٌة 
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١ٍِخٍ ىٚالٍ ٠ٕٛٓخ  / 2، 7ٕٓٛٞ رٍغ 
233

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ 716ٚ لي رٍغ كـُ حإلٔيِخؽ كٛحٌٟ  . 

رخٌّخثش  / 3، 7ٚ وخْ ١ٜٔذ حٌيٚي حٌؼَر١ش ِٕٙخ كٛحٌٟ 
234

.  

ٌ٘ح ٚلي ًٚٛ ػيى حٌَ٘وخص ِظؼيىس حٌـ١ٕٔخص حٌَث١ٔ١ش فٟ حٌيٚي حٌؼَر١ش فمي ٍٚٛض كٛحٌٟ 

 142:  أٌف َٗوش ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌؼخٌُ ْ ٟٚ٘ طظُٛع وخألطٟ 77 َٗوش ِٓ أًٛ 490

 َٗوش ٍث١ٔ١ش فٟ 74 َٗوش ٍث١ٔ١ش فٟ ٍٓطٕش ػّخْ ،ٚ  92َٗوش ٍث١ٔ١ش فٟ طْٛٔ ، ٚ 

. َٗوش ٍث١ٔ١ش فٟ حالٍىْ 16 َٗوش ٍث١ٔ١ش فٟ حإلِخٍحص ، ٚ 51حٌٔؼٛى٠ش ،ٚ 
235
 

ٚ رخٌٕٔزش ٌٍّٕٛ حٌلخًٛ ػٍٝ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش حإلؿّخ١ٌش ٌٍيٚي حٌؼَر١ش  فزلٔذ طمي٠َحص 

حٌّٕظّش حٌؼخ١ٌّش ٌٍظـخٍس ٚ حٌظٟ ؿخء ف١ٙخ حٔٗ لي رٍغ اؿّخٌٟ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ٌٍيٚي حٌؼَر١ش 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِىٟ 1026 ،8 كٛحٌٟ 2006ٌٔظش 
236

وّخ ٓـٍض حٌيٚي حٌؼَر١ش فخث٠خ فٟ  . 

١ٍِخٍ ىٚالٍ  / 297 ،2ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ حٌظـ١ّؼٟ 
237
 

 

ٚ رخٌٕٔزش ٌٍظـخٍس حٌؼَر١ش فٟ ِـخي حٌويِخص فمي ٓـً ططٍٛح ٚ طلٕٔخ ٍِلٛظخ ٚ رخٍُح ٚ لي 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ، ٚلي اكظٍض 117 ،6ِخليٍٖ كٛحٌٟ  / 19 ،3كممض ٔٔزش ّٔٛ ٕٓٛٞ طًٜ اٌٝ 

 92 ،6َِٜ حٌَّطزش حألٌٚٝ ّٟٓ حٌّـّٛػش حٌؼَر١ش فٟ طـخٍس حٌويِخص رلٜش ليٍص د 

، ٚ ط١ٍٙخ حإلِخٍحص "  ِٓ  حٌٛحٍىحص 35، 4ِٓ حٌٜخىٍحص ٚ  /   57 ،2" ١ٍِخٍ ىٚالٍ

١ٍِخٍ ىٚالٍ  / 16 ،7حٌؼَر١ش ٚ ، ٌظؤطٟ حٌـِحثَ فٟ حٌَّطزش حٌظخٓؼش رظٔـ١ٍٙخ ِـّٛع ليٍ د 

" .٠٘ىً ٔٔزش حٌٛحٍىحص  / 9 ، 93 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٠٘ىً ٔٔزش حٌٜخىٍحص ٚ 6 ،77" 
238
 

ٚ رلٔذ حإلكٜخث١خص  حٌوزَحء فبٔٗ ِٓ حٌّظٛلغ ػٍٝ حٌٜؼ١ي حٌؼَرٟ أْ طظَحٚف حٌظيفمخص 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٚ ٌ٘ح رخألهٌ رخٌٕظَ 50 اٌٝ 42حألؿٕز١ش ٌإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ حٌّزخَٗ ِخ ل١ّظش 

ٌـٍّش حإلٛالكخص حٌظٟ طزٕظٙخ غخٌز١ش حٌيٚي حٌؼَر١ش ِٓ طٛف١َ حٌّٕخف حإلٓظؼّخٍٞ حٌّالثُ ٚ 

ؿٍّش حٌمٛح١ٔٓ ٚ حٌظ١ٙٔالص حٌـَّو١ش ٚ حٌظ١ٙٔالص ف١ّخ ٠وٚ حإلؿَحءحص حإلىح٠ٍش  ٚ 
                                                           

51: ، ًص2007 ، الكوٌت ،ماي 2006مناخ اإلستثمار للدول العربٌة لسنة "  المؤسسة العربٌة لضمان اإلستثمار  233  
  234 .214 -213:  ،ص2010، دار هومه ، الجزائر ، "دراسات فً التجارة الدواٌة "  ٌوسف مسعداوي ،

51: ، ًص2007 ، الكوٌت ،ماي 2006مناخ اإلستثمار للدول العربٌة لسنة " المؤسسة العربٌة لضمان اإلستثمار     235  
235

  

  236 .2006 تقرٌر المنظمة العالمٌة للتجارة لسنة 
  237 . 2006  التقرٌر اإلقتصادي العربً الموحد، الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادٌو اإلجتماعً ، سبتمبر 

  238 07:  ،ص2007 ، الكوٌت ، أبرٌل ، 2006 المؤسسة العربٌة لضمان اإلستثمار ، التقرٌر السنوي لسنة 
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اهظٜخٍ ػيى٘خ ٚ طىٍفظٙخ ٚ حٌٛلض حٌّالَُ ٌغٕـخُ٘خ ٚ طٛف١َ حٌّؼٍِٛخص ح٠ٍَٚ٠ٌش ٚ 

طل١ٔٓ ٍٛٛس حٌيٚي حٌؼَر١ش رخٌٕٔزش ٌٍّٔظؼ٠َّٓ   حٌظٟ ِٓ  ٗؤٔٗ حْ طٔخُ٘ فٟ ػ١ٍّش ؿٍذ ٚ 

 .آظمطخد حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ  

 

 : اُطٞطظح:ثا٤ٗا

 أ ٟز٢ ِفَٙٛ حٌوٜٛٛش 

 1983ٌمي ظَٙ ِٜطٍق حٌوٜٛٛشالٚي َِس فٟ ِؼـُ ٠ٚذ ٗخٍّ ١ٔى١ٌٛـ١ض فٟ ٕٓش 

ك١غ ػَف حاللظٜخىٞ  حٌوٜٛٛش ػٍٝ حٔٙخ طل٠ًٛ حٌٍّى١ش حٌؼخِش حٌٝ حٌمطخع حٌوخٙ حىحٍس 

حٚ ح٠ـخٍ حٚ ِ٘خٍوش حٚ ر١ؼخ
239
 

حِخ ف١ّخ ٠وٚ حٌّٕظّش حالٍٚر١ش ٌالّٔخء حاللظٜخىٞ فمي ػَفض حٌوٜٛٛش ػٍٝ حٔٙخ طٕخُي 

ػٍٝ حالٛٛي حٌؼ١ِّٛش الٗوخٙ حٚ وخثٕخص ِٓ حٌمطخع حٌوخٙ رغَٝ طل١ٔٓ فؼخ١ٌش 

طو١ٜٚ ِوِٚٔخص ٍحّ حٌّخي حٌّٛؿٛى ِظٝ وخٔض ح٠ٌّخٔخص حٌيٓظ٠ٍٛش ٚ حٌمخ١ٔٛٔش ِظٛفَس 

ٚ غ١َ غخ٠ِش
240
 

 

طٕظ١ُ ٌٍز١غ حٚ : " ٚ لي ػَفٙخ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌزٕه حٌيٌٟٚ ٌٍظ١ّٕش ٚ حٌظؼ١َّ ػٍٝ حٔٙخ 

حٌظٕخُي رغَٝ طل٠ًٛ حٌٍّى١ش حٚ حالٍحىس حٚ حٌظخ١ِٓ ٌلٔخرخص حٌمطخع حٌوخٙ ٚ ٟ٘ طؼٕٟ 

ح٠٠خ حٓظمال١ٌش حٌّئٓٔخص حٞ طل٠ًٛ حٌٕظخَ حالٓخٟٓ ٚ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّئٓٔش فٟ ٔطخق حٌمخْٔٛ 

حٌؼخَ حٌٝ ٔطخق حٌمخْٔٛ حٌوخٙ ، ٚ رخٌَغُ ِٓ كيحػش حٌّٜطٍق حال حٔٗ حٔظؾ ِـّٛػش وز١َس 

 : ِٓ حٌظؼ٠َفخص ٠ٜؼذ كَٜ٘خ

حٌـِحثَ ٚ حٌظل٠ًٛ فٟ : طؼٕٟ حػخىس ح١ٌٙىٍش فٟ طْٛٔ ٚ طؼٕٟ حالٓظمال١ٌش : فخٌوٜٛٛش 

حٌّغَد ٍى فؼً ٠ِخى حٌز١َٚلَح١١ش فٟ حٌٛال٠خص حٌّظليس حال٠َِى١ش طغ١١َ فٟ حٌز١خٔخص 

حٌظٕظ١ّ١ش فٟ ٌٕ٘ٛيح ٚ رٍـ١ىخ ٚ حُحٌش حٌظخ١ُِ فٟ فَٔٔخ
241
. 

                                                           
، دار الخلدونٌة " قانون المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة من اشتراكٌة التسٌٌر الى الخوصصة: "عجة الجٌاللً- 239
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ٚ ػ١ٍٗ وخٔض فىَس حٌوٜٛٛش ٍَٟٚس ال ِفَ ِٕٙخ ٚ حٌظٟ وخْ ٘يفٙخ حالٓخٟٓ ٘ٛ ٟٚغ 

حٌّئٓٔخص فٟ ِٔظٜٛ فؼخي لخىٍس ػٍٝ حٌّٕخفٔش الؿً طلم١ك حٌّٕفؼش حٌوخٛش حٌّخى٠ش لزً 

حٌّٕفؼش حٌؼخِش حٞ حٌَّىٚى٠ش حاللظٜخى٠ش
242

ٚ ِخ طـيٍ حالٗخٍس ح١ٌٗ حْ ظخَ٘س حٌوٜٛٛش 

 ١ٌ81/01ٔض رخالَِ حٌـي٠ي ػٍٝ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ حً طؼٛى ؿٌٍٚ٘خ حالٌٚٝ حٌٝ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

حٌّظؼٍك رخٌظٕخُي ػٓ حِالن حٌيٌٚش غ١َ حْ حٌٍٔطش ٌُ طىظفٟ رو١ٜٛٛش حٌّزخٟٔ حٌٔى١ٕش ٚ 

حٌظـخ٠ٍش ٚ ح١ٌّٕٙش حٌظخرؼش ٌٙخ رً حٟخفض ح١ٌٙخ حالٍحٟٟ حٌفالك١ش حٌّظٍٜلش كي٠ؼخ رّمظ٠ٝ 

 حٌّظؼٍك رخٌل١خُس حٌؼمخ٠ٍش83/18حٌمخْٔٛ ٍلُ 
243
. 

 

 

ٚ وخٔض حٚي َِكٍش ٌوٜٛٛش حٌّئٓٔخص حاللظٜخى٠ش ٟ٘ ِٕق حٓظمال١ٌش ٌٍّئٓٔش ٚ 

حهَحؿٙخ ِٓ ١ّٕ٘ش حٌمخْٔٛ حٌؼخَ ٟف حٌٝ ًٌه ِخ فَٟٗ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ِٓ ١َٚٗ 

ول٠َش حٌّٕخفٔش فظق حٌّـخي حٌّٔظؼَّ حالؿٕزٟ : الؿً لزٛي حٌـِحثَ وؼ٠ٛ فٟ حٌٜٕيٚق

فىخٔض هٜٛٛش حٌّئٓٔخص ٘ٛ حٌلً حٌٌٞ ال  ٠ٛؿي ٌٗ ري٠ً الؿً حٔؼخٕ   حاللظٜخى 

ح١ٌٕٟٛ
244
. 

 

ٚ ٠َٜ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ حْ الؿً ّٟخْ حٌٕـخف حٌلم١مٟ ٌٍوٜٛٛش ٠ٕزغٟ حػظّخى 

حٓظَحط١ـ١ش طَحػٟ حٌظَٚف ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حاللظٜخى٠ش ٚ حالؿظّخػ١ش ٌٍيٌٚش ٚ ٓٛف ٠ىْٛ 

 :ح٠ـخر١خ ٚ ٠ٕؼىْ ػٍٝ ػيس ٔمخ١ ٚ ِلخٍٚ ٟ٘

طوف١ٞ ػـِ حٌّٛحُٔش حٌؼخِش ٚ حٌٌٞ ٠ؼظزَ حٌٔزذ حٌّزخَٗ ٌٍوٜٛٛش كظٝ ٚ حْ حػظزَٖ  -1

حٌزؼٞ حلً ح١ّ٘ش رخٌّمخٍٔش ِغ حالٓزخد حالهَٜ وخلخِش حلظٜخى حٌٔٛق ٚ حٌظ٠ُٛغ حٌّـخٟٔ 

                                                           
 االقتصادٌة والقانونٌة للعلوم الجزائرٌة المجلة " العمل عالقات على الخوصصة اثر: " الٌفطة نً معاشو-242
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ٌالُٓٙ ٠يي رؼ٠ٙخ فخٌوٜٛٛش ٌٙخ آػخٍ ِزخَٗس ػٍٝ طوف١ٞ حٌي٠ٓ حٌؼِّٟٛ ٚ حٌظوٍٚ ِٓ 

 .ػذء حٌظط١َٙ، حٌيػُ حٌلىِٟٛ ٚ حٌلٜٛي ػٍٝ َِىٚى ؿَحء ػ١ٍّخص حٌز١غ

 .حٌَفغ ِٓ َِىٚى٠ش حٌّئٓٔخص ٚ ط١ّٕش حٌؼَٚس ح١ٕ١ٌٛش -2

حٌّٔخّ٘ش حٌ٘ؼز١ش ػٓ ٠َ١ك لزٛي حٕٛخف حؿظّخػ١ش ؿي٠يس ٌظّظٍه حٌّئٓٔش -3
245
. 

حٓظفخىس حٌيٌٚش ِٓ حٌّٛحٍى ح٠َ٠ٌز١ش ػٕي ر١غ حٌٛكيحص حٌؼخِش حٌٝ حٌمطخع حٌوخٙ رٔزذ  -4

 .ح٠ٌِخىس حالٔظخؿ١ش

حٌظم١ًٍ ِٓ حػزخء حالىحٍس حٌظٟ طظلٍّٗ حٌيٌٚش -5
246

 ٚ حٔطاللخ ِّخ ٓزك ٔـي رخْ حٌوٜٛٛش 

ط٘ىً ِظٕفٔخ ٌاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ ١ٍٓٚٚش ٌـٍذ ٍإّٚ حالِٛحي ٚ طلٔذ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚ 

طفخىٞ حٌٍـٛء حٌٝ حٌمَٚٝ حٌوخٍؿ١ش
247

 ٚ طّٔق وٌٌه رظ٢١ٕ٘ حٌّئٓٔخص ػٓ ٠َ١ك حٔ٘خء 

ٚ طٛف١َ ِٕخٛذ حٌ٘غً ٚ طٛف١َ لَٝ حٌظٜي٠َ ٚ ح٠ٌِخىس فٟ حالٔظخؽ ٚ حالٔظخؿ١ش ٚ ٟ٘ 

 .طغ١١َ وؤكي حٌلٍٛي ٌٍوَٚؽ ِٓ حٌىٔخى حٌظ٠وّٟ 

ٚ ٌ٘ح ِخ٠م٠ٟ طٛفَ ِـّٛػش ِٓ ح١ٌَٚ٘ رلٔذ :  طٛف١َ حٌّٕخم حٌّالثُ ٌٍوٜٛٛش  -6

 :هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌظٟ طظّؼً فٟ 

 

 

 : أ ذٞكؽ أُ٘اش ٝ اُشؽٝؽ اُوا٤ٗٞٗح 

ٚ ٌ٘ح رّؼٕٝ ٍَٟٚس طٛف١َ حٌظؤ١١َ حٌمخٟٔٛٔ حٌّالثُ ٌظطز١ك حٌوٜٛٛش لزً حٌَ٘ٚع فٟ 

 .أـخُ٘خ اً أٔٗ لي طظؼَٝ ٌإل١ٙٔخٍ ريْٚ طٛفَ حٌٕٔي حٌمخٟٔٛٔ ٌظٕظ١ُ ػ١ٍّش حٌوٜٛٛش 

 :ب ذٞك٤ؽ اُؼٞآَ اإلهرظاظ٣ح ُرٌؽ٣ف اُطٞطظح 

 

  

ألؿً ططز١ك ٚ طفؼ١ً حٌوٜٛٛش  ِٓ ٚؿٙش ٔظَ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌزٕه 

حٌؼخٌّٟ ٌإلٔ٘خء ٚ حٌظؼ١َّ طظطٍذ ٌٖ٘ حأله١َس ٍَٟٚس طٛف١َ حإلٓظمَحٍ حإللظٜخىٞ ٚ 
                                                           

 .371: عجة الجٌاللً، المرجع السابق ، ص - 245
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حإلٛالف حٌلم١مٟ ٌٍٕظخَ حٌـزخثٟ ٚ حٌٕظخَ حٌـَّوٟ ، طفؼ١ً ىٍٚ حٌـٙخُ حٌَّٜفٟ ٚ ًٌه 

ػٓ ٠َ١ك ط٘ـ١غ ػ١ٍّش حإلىهخٍ ٚ حٌّيه٠َٓ ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك طل٠ًٛ ٚىحثؼُٙ اٌٝ 

 .آظؼّخٍحص ِٕظـش 

 :ؽ طٛف١َ ح١ٌَٚ٘ ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حإلؿظّخػ١ش ٠ٌّخْ حٌوٜٛٛش 

ك١غ ٠مغ ػٍٝ ػخطك حٌم١خىس ح١ٌٔخ١ٓش ٌٍيٌٚش ط٘ـ١غ ٚ ح١ًٌّ ٌٍّزخىٍحص حٌوخٛش ٚ ٌ٘ح حألَِ ال 

٠ظلمك اال فٟ ظً اٛالف ٗخًِ ١ٌٙخوً حٌيٌٚش 
248

ًٌٚه ّٟٓ آظَحط١ـ١خص ٚ هط٢   . 

إلٛالف حٌّٕظِٛش حٌمخ١ٔٛٔش حٌوخٛش رخٌوٜٛٛش ٚ ؿؼٍٙخ حوؼَ ِٛحوزش إللظٜخى حٌٔٛق ٚ 

ِمظ١٠خص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش حٌَحٕ٘ش ٚ اٛالف حٌّٕظِٛش حإلىح٠ٍش ٚ ِخ ٠ٛحوذ حٌؼٌّٛش ٚ 

اٛالف حٌّٕظِٛش حٌظَر٠ٛ١ش الؿً آظؼخىس حٌؼمش ر١ٓ حٌلخوُ ٚ حٌّلىَٛ ، ٚ فظق لٕٛحص حٌلٛحٍ 

 .ِغ حٌَ٘وخء حألٓخ١ٓٓ حٌفخػ١ٍٓ فٟ ِـخي حٌوٜٛٛش 

 

أُشاًَ اُر٢ ذٞاخٚ اُطٞطظح ٖٓ ٓ٘ظٞؼ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ٝ اُث٘ي اُؼا٢ُٔ 

 :ُإلٗشاء ٝ اُرؼ٤ٔؽ ك٢ اُعٍٝ اُ٘ا٤ٓح 

رلٔذ ىٍحٓش أؿَح٘خ هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌزٕه حٌؼخٌّٟ ٌإلٔ٘خء ٚ حٌظؼ١َّ ٚ ًٌه 

ّٟٓ ػ١ٍّش آظمٜخث١ش كٛي حٌؼَحل١ً ٚ حٌّ٘خوً  ٚ حٌؼٛحثك حٌظٟ طؼخٟٔ ِٕٙخ حٌيٚي حٌٕخ١ِش  

ٚ حٌظٟ طٜطيَ ىْٚ حٌظطز١ك حٌفؼٍٟ ٚ حٌظٟ طمف أِخَ حٌوٜٛٛش حٌظٟ ٟ٘ ٍٚٓش أٓخ١ٓش ٌوٍك 

 :حٌّئٓٔخص ٚ ٍفغ َِىٚى٠ظٙخ ٚ ٍفغ حٌىفخءس حإلٔظخؿ١ش ، ٚ ٌٖ٘ حٌؼٛحًِ ٟ٘ رخٌظَط١ذ وخ ألطٟ 

 حٌٔٛق حٌّٛح٠ُش  -

 ػيَ حٌلٜٛي ػٍٝ حٌمَٚٝ حٌزٕى١ش  -

 "ح٠ٌَر١ش ػٍٝ حٌيهً ، ح٠َ٠ٌزش ػٍٝ حألٍرخف " اٍطفخع ِؼيي ح٠َ٠ٌزش  -

 ػيَ ط١ٟٛق ح١ٌٔخٓخص ٚ حٌزَحِؾ حإللظٜخى٠ش حٌّٕظٙـش  -

 حألؿخي حٌزٕىٟ  -

 حٌفٔخى حإلىحٍٞ حٌٌٞ طؼخٟٔ ِٕٗ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ حٌٌٞ رخص ِٕظَ٘ح ر٘ىً ٍِفض ٌٍٕظَ  -

                                                           

  248 .372:  عجة الجٌاللً ، المرجع السابق ، ص
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 ٚ ٌ٘ح ِخ٠ٔظيػٟ ىق ٔخلّٛ حٌوطَ 

 ٛؼٛرش ٚ ٔيٍس حٌلٜٛي ػٍٝ حٌؼمخٍ حٌٜٕخػٟ  -

 ٛؼٛرش حٌلٜٛي ػٍٝ حٌؼٍّش حٌٜؼزش  -

 .حٌمٛح١ٔٓ حٌـَّو١ش ٚ حٌظٟ ٟ٘ غخٌزخ غ١َ ِالثّش ٚ حٌظٟ طلظخؽ اٌٝ اٛالف ٗخًِ  -

 ٛؼٛرش طٔـ١ً حٌّئٓٔش  -

 ٔمٚ ح١ٌي حٌؼخٍِش حٌّئٍ٘ش  -

 حٌّ٘خوً حألهَٜ حٌّظؼٍمش  رخٌويِخص هخٛش ف١ّخ ٠وٚ هيِخص حٌّٛحٔت  -

ػيَ ٟٚٛف ط٠َ٘ؼخص ٚ لٛح١ٔٓ حٌؼًّ  -
249

 

 : ٛؼٛرش أ٘خء حٌّئٓٔش  -

رّفخٍلش ر١ٔطش ر١ٓ ىػُ حٌؼّالء فٟ حٌيٚي حٌّظميِش فبٔٗ ٠ظَٙ ؿ١ٍخ أْ ػٛحًِ 

حٌّٔخػيس  ٚ حٌظى٠ٛٓ ٚ حإلٓظ٘خٍس حٌّوٜٜش ٌّٕ٘ت حٌّئٓٔش ٌٙخ ٚلغ وز١َ فٟ ِيٜ 

ٔـخف حٌّئٓٔش ٚ فٟ ٔفْ حٌٛلض فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش فبْ ِٕ٘ت حٌّئٓٔش ٠ىخري ٚ 

٠ٜطيَ رؼيس ػَحل١ً ٚ وؼَس حإلؿَحءحص ٚ حٌظؼم١يحص ٚ غّٛٝ حٌٕٜٛٙ حٌمخ١ٔٛٔش ، 

ٔمٚ حإلػالَ ، ٟؼف طى٠ٛٓ حٌّٛظف١ٓ ٚ ٔمٚ حٌوزَحص 
250

.  

حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ّظٍىٙخ حٌمطخع حٌلىِٟٛ طظّظغ ر١ِّحص ٔظ١ـش ٌَؿٛع ٍِى١ظٙخ ٌٍيٌٚش ٚ 

ػٕيِخ طظَٙ فٟ حٌٔٛق فٟٙ ط٘ىً هطَح ػٍٝ حٌّٕخفٔش ح٠ٌَ٘فش ح١ٌٍّٔش رخٌٕٔزش 

.ٌٍَ٘وخص ٚ حٌّئٓٔخص حٌوخٛش حٌظٟ طؼظّي ػٍٝ ٍإّ أِٛحٌٙخ حٌوخٛش 
251

 

 

 : ِ٘خوً ِظؼٍمش رخٌظ٠ًّٛ  -

رل١غ ٠ؼظزَ حٌظ٠ًّٛ ِٓ أٓخ١ٓخص حٌ٘غً اً طلظخؽ حٌّئٓٔخص غٍٝ ط٠ّٛالص ٠ٛ١ٍش حالؿً 

ٌَ٘حء حالالص ، حٌّؼيحص ٚ غ١َ٘خ ِٓ حالٛٛي حٌؼخرظش ٚ طغط١ش اكظ١خؿخطٙخ ِٓ حٌّٛحى 

                                                           

 249 ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; «  des assises nationales 
de la PME » ; op ,cit , p: 43  . 

  250 .131:  إكرام مٌاسً ، المرجع السابق ،ص 
251 Meyers Lexikonveriag « «wle Funktioniert Das ! Wirtschaft Heute « bibliographisches ; 
institut Brockhaus ;Germany  

" اإلقتصاد الٌوم  كٌف ٌعمل " ترجمه إلى العربٌة صالح هانً   .383:  ،  ص2008، مكتبة العبٌكان ، الرٌاض ،   
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حال١ٌٚش ٚ طٔي٠ي أؿٍٛ حٌؼّخي ، ٚ ِ٘ىٍش حٌظ٠ًّٛ ِٓ حرَُ حٌؼمزخص حٌظٟ طٛحؿٗ حٌّئٓٔخص 

فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ فٟ حٌـِحثَ رخألهٚ هخٛش فٟ َِكٍش حإلٔطالق اً أٔٙخ طؼظّي فٟ 

.حٌغخٌذ ػٍٝ ليٍحطٙخ حٌوخٛش أٚ ِخ ٠ؼَف رخٌظ٠ًّٛ حٌٌحطٟ 
252
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   252 ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; «  des assises 
nationales de la PME » ; op ,cit , p: 278  . 
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 :ضالطح اُلظَ اُثا٢ٗ

 

حْ أٞ  حٛالف حلظٜخىٞ ٘ٛ طخرغ ِٓ حفىخٍ ٚ ِفخ١ُ٘ ٚؿيص ٠ِّٛٔٙخ ّٟٓ ِفَٙٛ 

حالٛالف حاللظٜخىٞ فظَٙص ػيس ِيحٍّ حلظٜخى٠ش ٚ ٔظ٠َخص ظَٙص ِغ ٠ٔؾ حاللظٜخى 

حالٔـ١ٍِٞ حٌٌٞ ٔـُ ػٕٗ ظٍٙٛ حٌّيٍٓش حٌظم١ٍي٠ش ػُ طِحِٓ ظٍٙٛ حٌّيٍٓش  حٌظم١ٍي٠ش ِغ 

ٟٚٚغ ٟٚز٢ آ١ٌخص ٌٍوَٚؽ ِٕٙخ . حالُِش حاللظٜخى٠ش حٌؼخ١ٌّش ٌظف١َٔ حٓزخد ٌٖ٘ حالُِش

وّخ ظَٙص حٌّيٍٓش حٌّخٍو١ٔش ػُ حٌّيٍٓش حٌٕمي٠ش ٚ حٌظٟ لخِض ريٍحٓش حٌٟٛؼ١ش حاللظٜخى٠ش 

حٌٔخثيس آٌٔحن ٚ لي حف٠ض حٌٝ حٔٗ ػيَ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٠ٕـُ ػٕٗ ػيس ِ٘خوً وظخَ٘س 

حٌظ٠وُ، حالغَحق، ٚ حهظالي ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚ حٔوفخٝ ٚ طزخ١ئ ِؼيالص حٌّٕٛ 

 .حاللظٜخىٞ

ٌمي ٚحؿٙض حٌيٚي حٌٕخ١ِش حُِش حلظٜخى٠ش كخىس حىص حٌٝ طِح٠ي حالهظالالص حٌيحه١ٍش ٚ حٌوخٍؿ١ش 

ٚ ٌ٘ح ِخ حٛزق ٠ٙيى ليٍطٕخ ػٍٝ طلم١ك ح٘يحفٙخ حٌظ٠ّٕٛش ٚ طؼٛى ٌٖ٘ حالهظالالص حٌٝ ؿٍّش ِٓ 

حٌؼٛحًِ ِظ٘خرىش ف١ّخ ر١ٕٙخ ٚ ٌؼً حُ٘ ٓزذ ٘ٛ ػـِ حٌّٛحُٔش حٌؼخِش ٚ طزخ١ئ ِؼيالص حٌّٕٛ 

ٚ حٌؼـِ ح١ٌٙىٍٟ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص ر٘ىً ِظٕخِٟ ٚ ِظِح٠ي ؿّٛى ٚ طوٍف حالٔظّش 

ح٠َ٠ٌز١ش ٚ حػظّخى حٌيٚي حٌّظميِش ١ٓخٓخص ِخ١ٌش ٚ حٔىّخٗش حٌٙيف ِٓ ٍٚحثٙخ ٘ٛ ٍفغ ٓؼَ 

 .حٌفخثيس حٌؼخ١ٌّش

 

حْ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٠ؼظّي ِـّٛػش ِٓ حٌزَحِؾ ٠ظّؼالْ حٓخٓخ فٟ رَٔخِؾ حٌظؼز١ض 

حاللظٜخىٞ ٚ رَحِؾ حٌظؼي٠ً حٌىٍٟ طَطز٢ رٔؼَ حٌَٜف ٚ هفٞ ِؼيالص حٌظ٠وُ هفٞ 

ػـِ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش طل٠ََ حٓؼخٍ حٌَٜف ٚ حٛالف ١٘ىً 

حٓؼخٍ حٌفخثيس ٚ حػطخء حال١ّ٘ش حٌزخٌغش ٌٍوٜٛٛش رخػظزخٍ٘خ ١ٍٓٚش حٓخ١ٓش ٌَفغ حٌىفخءس 

حالٔظخؿ١ش ٚ طوف١ٞ حٌؼـِ حٌّٛحُٞ ٚ حٌَفغ ِٓ َِىٚى٠ش حٌّئٓٔخص ٚ حٓظفخىس حٌيٌٚش ِٓ 

 .حٌّٛحى ح٠َ٠ٌز١ش ػٓ ػ١ٍّش حٌز١غ ٚ حٌظم١ًٍ ِٓ حػزخء حالىحٍس حٌٌٞ طظلٍّٗ حٌيٌٚش
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فزَحِؾ حٌظٜل١ق ٚ حٌظى١١ف ح١ٌٙىٍٟ فٟ حٌٛحلغ ٟ٘ طظّخٗٝ ِغ ِظطٍزخص حٌؼٌّٛش الٔٙخ طٜذ 

فٟ حػخىس ١٘ىٍش ٚ طؤ١ً٘ حلظٜخى٠خص حٌيٚي حٌٕخ١ِش ػٓ ٠َ١ك حٌظ٠ًّٛ ٚ طٍه حٌمَٚٝ حٌظٟ 

طَح٘خ ٟ٘ ِٕمٌس اللظٜخى٠خطٙخ ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌزٕه حٌيٌٟٚ ٚ ٘ٛ فٟ حٌٛحلغ ِخ 

٠ويَ ِٜخٌق حٌيٚي حٌّظميِش ٚ ط٠ّٓ ٌٙخ ح١ٌٔطَس الٔٗ ال ٠ٙظُ رخٌّ٘خوً حٌلم١م١ش ٌٍيٚي 

حٌٕخ١ِش هخٛش حًح أهٌٔخ رؼ١ٓ حالػظزخٍ كخٌش حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ كخٌش حٌٔٛق رٙخ ٚ ِخ طظ١ِّ رٗ 

 .ػٛحًِ حالٔظخؽ رٙخ
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 ذس٤َِ ٓشؽٝؽ٤ح ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ٝ ذو٤٤ْ ئٗؼٌاقاذٜا ػ٠ِ ٓكاؼ اُر٤ٔ٘ح: اُثاب اُثا٢ٗ

  . 2014 ا٠ُ 1989 ٓ٘ػ  ك٢  اُدؿائؽٝ ظٝؼٛا ك٢ ذسو٤ن االقروؽاؼ االهرظاظ١

 

رؼي ٔٙخ٠ش حٌلَد حٌؼخ١ٌّش حٌؼخ١ٔش ٚ ِخ ٔظؾ ػٓ حألُِش حإللظٜخى٠ش حٌؼخ١ٌّش ِٓ طيٍ٘ٛ فٟ 

ِؼيالص حٌّٕٛ حإللظٜخىٞ ٚ ا١ٙٔخٍ أٓؼخٍ حٌّٛحى حأل١ٌٚش ٚ طيٍ٘ٛ ل١ّش حٌيٚالٍ  ٚ حإلهظالالص 

حٌظٟ حٌظٟ أٛخرض ١ِِح١ٔش حٌيٚي حٌٜٕخػ١ش ٚ وٌٌه حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٚ ِٕٙخ حٌـِحثَ حٌظٟ ػخٔض 

 ِٓ طئٟ ِؼيي حٌّٕٛ حإللظٜخىٞ ٚ اٍطفخع 1983ِٓ ريح٠ش حٌؼّخ١ٕٔخص ٚ ارظيحءح ِٓ ٕٓش  

ػـِ ح١ٌِّح١ٔش حٌؼخِش ٚ اٍطفخع ِؼيالص حٌظ٠وُ ، ٚ اٍطفخع ٔٔزش حٌزطخٌش ٚ طيٍ٘ٛ ِٔظٜٛ 

حٌويِش حٌؼخِش ٚ طفخلُ ٚ اٍطفخع كـُ حٌّي١ٔٛ٠ش فٟ حٌوخٍؽ ، ٚ ِخُحى ِٓ كيس حألُِش ٘ٛ 

 ٚ أِخَ طؼؼَ حٌـِحثَ فٟ طٔي٠ي أػزخثٙخ ٚ ى٠ٛٔٙخ فمي 1986ا١ٙٔخٍ أٓؼخٍ حٌزظَٚي فٟ ٕٓش 

ٌـؤص اٌٝ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ِظـٙش ٔلٛ ٔخىٞ رخ٠ٍْ إلػخىس ؿيٌٚش ى٠ٛٔٙخ ِلخٌٚش رٌٌه 

فؼال فمي طّض ِفخٟٚخص ٚ ػيس اطفخل١خص ر١ٓ حٌـِحثَ  ٚ ٕٛيٚق . آظَىحى حٌؼمش حإلثظّخ١ٔش 

حٌٕمي ٚ حٌزٕه حٌي١١ٌٚٓ  رٙيف حٌم٠خء ػٍٝ حإلهظالالص حٌيحه١ٍش ٚ حٌوخٍؿ١ش ٚ اػخىس طو١ٜٚ 

حٌّٛحٍى حإللظٜخى٠ش ، ٚلي ػُ طٛل١غ ػٍٝ ػيس رَحِؾ ٌإلٛالف حإللظٜخىٞ فٟ ا١خٍ ِخ ٠ّٔٝ 

ر١١َّٚ٘ش ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ٌ٘ح ِخ ٕٓظطَق ٌٗ رخٌظف١ًٜ ِٓ هالي ػٕخ٠خ فٜٛي حٌزخد 

 . حٌؼخٟٔ 
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ذس٤َِ أُشؽٝؽ٤ح أُلؽٝػح ٖٓ ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ػ٠ِ اُدؿائؽ : اُلظَ ا٧ٍٝ

حٌـِحثَ وغ١َ٘خ ِٓ رم١ش حٌيٚي حٌٕخ١ِش حٌظٟ ط٠ٍَص ِٓ ؿَحء حالُِش حإللظٜخى٠ش حٌؼخ١ٌّش ٚ 

 ٚ ا١ٙٔخٍ أٓؼخٍ حٌزظَٚي فٟ 1986 ، ٚ ِزخَٗس رؼي ٕٓش 1983لي ريح ٌ٘ح ؿ١ٍخ ٌِٕ ٕٓش 

حٌٔٛق حٌؼخ١ٌّش ٚ آظفلخي حألُِش حإللظٜخى٠ش  ريأص حٌـِحثَ ِزخَٗس فٟ أظٙخؽ ١ٓخٓش 

وٕظ١ـش ١ز١ؼ١ش ٌفظَس حٌظلٛالص ٚ حٌظغ١َحص حٌظٟ ١َأص  . 1988اٛالك١ش ارظيحءح ِٓ ٕٓش 

 حٌٌٞ وَّ حٌٕٙؾ 1989ػٍٝ ح١ٌٔخٓش حإللظٜخى٠ش حٌـِحث٠َش ػُ طؼي٠ً حٌيٓظٍٛ فٟ ٕٓش 

حٌَأّٓخٌٟ ٚ طوٍٝ ػٓ حٌٕظخَ حإلٗظَحوٟ ٚ ٌ٘ح ِخ أىٜ اٌٝ ظٍٙٛ ؿٍّش حإلٛالكخص حٌظٟ 

٘خ ػٍٝ طى٠َْ َِكٍش الظٜخى يط٠ّٕض ِـّٛػش ِٓ حٌمٛح١ٔٓ ٚ حٌَّح١ُٓ حٌظٟ طٜذ فٟ ِـُ

ِٓ هالي  ٌ٘ح  حٌٔٛق ٚ طؼ١ّك ٚ طفؼ١ً حإلٛالكخص حٌظٟ ط٠ّٕٙخ حٌيٓظٍٛ ، ك١غ ٕٓمَٛ

حص حٌظٟ أرَِظٙخ حٌـِحثَ ِغ ٕٛيٚق ٞحٌفًٜ  رخٌظطَق ٚ طل١ًٍ  اٌٝ حٌّفخٟٚخص  ٚ حإلطفخق

حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ِٓ ػُ ٕٓمَٛ رخٌٛلٛف ػٍٝ  أُ٘ حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ ؿخءص ٌظؼ١ّك حإلٛالف 

 حإللظٜخىٞ ٚ طـ١ٔيٖ
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ذس٤َِ تؽآح اُرثث٤د  اإلهرظاظ١ أُٞخٜح ُِدؿائؽ ك٢ ئؽاؼ ٓشؽٝؽ٤ح :أُثسث ا٧ٍٝ

ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ  

وٕظ١ـش ٌٍؼـِ حٌٌٞ ػخٔٝ ِٕٗ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص حٌـِحثَٞ رؼي ا١ٙٔخٍ أٓؼخٍ حٌزظَٚي ريح٠ش 

 ، ك١غ طىَٓض ٚ اُىحىص  حألُِش ػٕيِخ ٌُ طظّىٓ حٌـِحثَ ِٓ طؤ١ِٓ آظ١َحى 1983ِٓ 

اكظ١خؿخطٙخ حألٓخ١ٓش ِٓ حٌغٌحء ٚ حٌيٚحء ،  ٌ٘ح ِخ ىفغ رخٌـِحثَ اٌٝ حإلٓظٕـخى رٜٕيٚق حٌٕمي 

حٌيٌٟٚ حٌٌٞ  ريٍٖٚ ٠مَٛ ربػطخء ٚٛفش ػالؿ١ش ِٓ هالي  ح١١ٌَّٚ٘ش حٌظٟ رفَٟٙخ 

حٌٜٕيٚق ٚ حٌظٟ ريٍٚ٘خ طٛؿٗ فٟ ٗىً رَحِؾ حإلٛالف حإللظٜخىٞ اً ٠ؼظزَ ٌ٘ح حأله١َ 

ِـّٛػش ِٓ ح١ٌٔخٓخص حإللظٜخى٠ش ٚ حٌّخ١ٌش حٌظٟ ريٍٚ٘خ طٙيف اٌٝ ِؼخٌـش حإلهظالالص فٟ 

١ِِحْ حٌّيفٛػخص ٚ حٌٛٛٛي اٌٝ ِؼيالص ّٔٛ ػخ١ٌش ٚ رخٌٕظ١ـش طلم١ك حإلٓظمَحٍ حإللظٜخىٞ 

 .

ك١غ طىْٛ حٌّٔخػيس حٌّميِش ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ ٗىً لَٚٝ ٚ ط١ٛٛخص ِخ١ٌش 

ٚفك رَحِؾ ِليىس حٌِِٓ ، ٚ ػ١ٍٗ ٕٓمَٛ ِٓ هالي ٌ٘ح حٌّزلغ رخٌظطَق اٌٝ أٓزخد ٌـٛء 

حٌـِحثَ اٌٝ ػمي اطفخف١خص ِغ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ وّخ ٕٓمَٛ رخٓظ١ؼخد ١ز١ؼش حإلطفخل١خص 

حٌظٟ طّض ر١ٓ حٌـِحثَ ٚ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ ِٓ ػُ حٌٛلٛف ػٍٝ حٌظفخ١ًٛ ٚ حٌمٛح١ٔٓ 

.  حٌّظؼٍمش رخٌزَحِؾ حٌّميِش ِٓ لزً هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 

 

  1990-1989اتفاقٌة برنامج التثبٌت االقتصادي االول : المطلب االول 

 

 

 و قد قدرت حصتها 1963 مارس 26لقد انضمت الجزابر الى  صندوق النقد الدولً فً 

 ملٌون وحدة حقوق سحب خاصة623: بـ
253

 و فً ظل االزمة االقتصادٌة الحادة التً 

. واجهت الجزابر 

خاصة فً نهاٌة الثمانٌنات فعال فقد لجؤت الجزابر الى الصندوق النقد الدولً باعتباره 

مإسسته مالٌة نقدٌة مانحة لقروض فكان هو الحل و علٌه قامت الجزابر بابرام مجموعة 

من االتفاقٌات مع صندوق النقد الدولً  و التً ٌطلق علٌها مشروطٌة صندوق النقد 

الدولً
254

 ، بحٌث  تصب هذه الشروط فً مجملها على تطبٌق سٌاسة نقدٌة مالبمة  و 

 .تخفٌض سعر الصرؾ و قٌمة الدٌنار إلى جانب  فتح اسواق مالٌة الجدٌدة 

 

                                                           
253

 41قادري عبد العزٌز المرجع السابق ص
254

La conditionaliter du fonds monitaire international  
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و علٌه فً ظل لجوء الجزابر الى صندوق النقد الدولً  و ابرام اتفاقٌة برنامج التثبٌب 

 فقد  انجر عن هذه االتفاقٌة  صدور 30/05/1990 الى 31/05/1989االقتصادي االول 

قانون النقد و القرض
255

 و الذي جاء للحد من زٌادة القروض للمإسسات العمومٌة ،  

مراقبة المنظومة البنكٌة و اجراء التؽٌٌرات هٌكلٌة  فً مجال السٌاسة النقدٌة و من اهم 

 :االجراءات التً تضمنها هذا القانون 

 

مراقبة صارمة للنقد و القرض  : الفرع االول

بحٌث ٌهدؾ  قانون النقد و القرض الذي ٌهدؾ اساسا الى التخلص من التموٌل المباشر 

للمإسسات العمومٌة و فتح السوق الجزابرٌة و االقتصاد الجزابري الى اعتماد المإسسات 

المالٌة االجنبٌة و هذا بهدؾ عدم اللجوء الى اصدار النقد ،  الحد من توسع القرض الداخلً 

%20بحٌث تم تحدٌد اسعار الفابدة الذاتٌة و المدنٌة بنسبة 
256

 

 

  سعر الصرف مرنة سٌاسةالعمل على تطبٌق: الفرع الثانً

 

من بٌن جملة االجراءات التً ٌشملها البرنامج العمل على تطبٌق سٌاسة صرؾ مرنه،و 

تقوم من خاللها على تشجٌع سٌاسة احالل الواردات و توفٌر مستوٌات مناسبة من 

احتٌاطات الصرؾ الدولٌة و هذا الجل تحقٌق الهدؾ المنشود و هو التوحٌد التدرٌجً 

للسوق الصرؾ الموازي و الرسمً خالل مدة ثالث سنوات حسب البرنامج و علٌه فٌه  

فبمجرد ان ٌصبح سعر الصرؾ الرسمً اكثر تعبٌرا عن الندرة الحقٌقٌة للعمالت الصعبة 

فهذا ٌمكن من تحرٌر نظام التجارة و المدفوعات و هذا ما ٌجعله اكثر انفتاحا على العالم 

الخارجً
257

 من قٌمته خالل  الفترة %30و فً ظل فقدان الدٌنار الجزابري اكثر من   , 

 و علٌه اتخذ برنامج من شؤنه امتصاص جزء من 1988 الى دٌسمبر 1986من دٌسمبر 

السٌولة الفابضة فً االقتصاد و قد صادؾ هذا االتفاق ادخال تؽٌٌرات جذرٌة فً المجال 

 الذي جاء الجل تكرٌس سٌاسة 1990النقدي و هً صدور قانون النقد و القرض لسنة 

نقدٌة مضبوطة والتً من شؤنها أن  ترسم استراتٌجٌات لتطبٌق السوق الحرة و التاطٌر 

الشامل للقروض
258

 .

 

 

 تطبٌق االسعار الحقٌقٌة على السلع و الخدمات : ثالثالفرع ال

                                                           
255

 1990 افرٌل 18 الصادرة فً 16 و المتعلق بالنقد و القرض، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1990 افرٌل 14 المؤرخ فً 90/10القانون رقم -
256

 130: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ،ص - 
257

 خاصة بما ٌتعلق بمدفوعات المبادالت الخارجٌة الجارٌة - 
258

 253-252نعمان سعٌدي المرجع السابق ص -
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و ذلك برفع الدعم على المواد المدعمة
259

 و علٌه و من خالل قانون النقد و القرض 

 فقد تراجعت الحكومة الجزابرٌة عن دعم القروض الموجهة 1990 افرٌل 14الصادر فً 

للمإسسات العمومٌة كما قامت بتعدٌالت مست القانون التجاري
260

كما قامت كذلك بتعدٌل 

المنظومة و االحكام الجبابٌة
261

 و كانت هذه االجراءات و التعدٌالت بمثابة تمهٌد للتحرٌر 

 .التدرٌجً للتجارة الخارجٌة 

 

 انشاء بنوك تجارٌة اجنبٌة : رابع الفرع ال

 

وفق هذا االجراء فانه ٌسمح بانشاء بنوك تجارٌة اجنبٌة منافسة بحٌث ٌجب ان تنشط وفق 

القوانٌن الجزابرٌة
262
 

 

 

  األولالمبادئ االخرى التً تشملها اتفاقٌة التثبٌت  االقتصادي : خامسالفرع ال

 

 تحسٌن وضعٌة المالٌة العامة  -

 اعطاء اكثر حركٌة للبنوك التجارٌة الجل منح القروض لالشخاص و المإسسات  -

 منح البنك المركزي استقاللٌة تامة و محاربة التضخم و مختلؾ اشكال التسربات  -

 وضع نظام مصرفً فعال الجل تعببة و توجٌه الموارد المتاحة  -

و الجل تموٌل هذا البرنامج و تحقٌق بنود االتفاق قد لجات الجزابر الى عقد اتفاق تثبٌت 

سري مع صندوق النقد الدولً لمدة سنة كاملة و بموجبه حصلت الجزابر على شرٌحة 

 ملٌون حقوق سحب خاصة استعملت كلٌا  اي فً دفعة واحدة من 155,7قرض قدرت بـ

وقد بدا جلٌا نٌة الحكومة الجزابرٌة لتؽٌٌر الوضع االقتصادي .1990 ماي 30التارٌخ 

السابد و قد عملت جاهدة الجل اعادة حٌوٌة دٌونها ا و القضاء على االختالالت و 

 الذي 1990 افرٌل 14االختناقات التضخمٌة و هذا ما جسده قانون  النقد و القرض فً 

سمح بتطبٌق سٌاسة نقدٌة مضبوطة، و خلق هٌبة  جدٌدة على راس المنظومة المصرفٌة و 

"مجلس النقد و القرض" هً تسمى بـ
263

 اال ان هذا لم ٌمنع من حدوث اختالالت و 

 بالرؼم من %17,2 مستوى 1990اختناقات تضخمٌة حٌث بلؽت سنة التضخم لسنة 

                                                           
259

 1990انظر قانون المالٌة لسنة -
260

 لقد شملت هذه التعدٌالت القانون التجاري الخاص فٌما ٌخص السجل التجاري، استحداث المؤسسات المتوسطة و الصغٌرة-
261

 من اهم التعدٌالت فٌما ٌخص النظام الجبائً هو اعتماد الوكالء لدى مصالح الجمارك و منح رخص االستٌراد للمتعاملٌن الخواص-
262

  132مدنً بن شهرة المرجع السابق ص 
263

بلمقدم مصطفى و ابو شعور راضٌا تقٌٌم اداء المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة المطبوعة الملتقى المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة و - 

  جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف الجزائر2004 دٌسمبر 15-14التحوالت االقتصادٌة واقع و تحدٌات 
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 و اال انه بقً نموا ضعٌفا جدا زٌادة 1989التحسن الذي لوحظ فً الناتج  الداخلً العام له 

 ملٌار %0,44على ذلك العجز الذي سجله مٌزان رإوس االموال  الذي بلػ حوالً 

دوالر
264

%11,32و اٌضا ارتفاع محسوس فً الكتلة النقدٌة الذي بلػ نسبة  .
265

 ضؾ 

 و %2,4الى ذلك انخفاض مستوى االداء االقتصادي و تدهور االستهالك االجمالً بنسب 

 بالترتٌب5%
266

 .

 

 

 30 الى 1991 جوان 03اتفاقٌة برنامج التثبٌت االقتصادي الثانً من : المطلب الثانً 

 1992مارس 

 

اضطرت الجزابر من جدٌد الى اللجوء الى مإسسة بروتن وودز ألجل مواصلة سلسلة 

االصالحات االقتصادٌة و بسبب اٌجاد التوازنات من جراء زٌادة اتساع اختالالت االقتصاد 

الوطنً
267

، بحٌث افضت اتفاقٌة الجزابر مع صندوق النقد الدولً الى مجموعة من 

: االجراءات  و هً 

 اصالح المنظومة المالٌة  -

 اصالح النظام الضرٌبً و الجمركً  -

 االستقاللٌة المالٌة للبنك المركزي -

 تخفٌض قٌمة سعر الصرؾ ورد االعتبار للدٌنار الجزابري -

 تحرٌر التجارة الخارجٌة و الداخلٌة  -

 تشجٌع انواع االدخار و التخفٌض من االستهالك أي ما ٌطلق علٌه بترشٌد اإلستهالك  -

تحدٌد اسعار السلع و الخدمات و الحد من تدخل الدولة -
268
. 

  ابرمت الحكومة الجزابرٌة  اتفاق التثبٌت اإلقتصادي و قد  1991 جوان 03و بتارٌخ 

 ملٌون وحدة سحب خاصة و هً 300الثانً تحصلت بموجبه على شرٌحة قرض بمبلػ 

 ملٌون وحدة سحب خاصة و قد 75موزعة على اربعة اقساط و قد حددت قٌمة كل قسط بـ 

 ثم دٌسمبر 1991 و سبتمبر 1991سحبت الجزابر االقساط الثالثة االولى فً جوان 

 من قبل هٌبة 1992 ،إال  أنه جمد  القسط الرابع الذي كان متفق فً مارس 1991

                                                           
264

 .14 ص 1989 مارس 28انظر رسالة النٌة الموقعة من طرف السٌد احمد غزالً الموجهة لصندوق النقد الدولً و هنا فً تارٌخ -
265

 14:  ص1989 مارس 28انظر رسالة النٌة الموقعة من طرف السٌد احمد غزالً الموجهة لصندوق النقد الدولً و هنا فً تارٌخ -
266

 .14 ص 1989 مارس 28انظر رسالة النٌة الموقعة من طرف السٌد احمد غزالً الموجهة لصندوق النقد الدولً و هنا فً تارٌخ -
267

 و %0,6 دوالرات ،ة و بذلك انخفض معدل النمو االقتصادي الى 8 دوالرات امرٌكٌة ووصل حدود 10حٌث انخفض سعر برمٌل النفط الى - 

 و 1989 سنة %41 الى 1985 سنة %30 و ارتفعت نسبة الدٌن الخارجً الى اجمالً الناتج الوطنً من %40تراجعت معدالت التشغٌل بنسبة 

 %73,9 الى %35ارتفعت نسبة الخدمة الدٌن الى الصادرات  من 
268

- Abd el Hamid Brahim : l’economie Algerienne defis et enjeux » Dahleb, Algerie, 1991 ; p 446/447  



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

116 
 

صندوق النقد الدولً
269

 و هذا لعدم احترام حكومة ؼزالً محتوى رسالة النٌة التً تم 

.1991 افرٌل 27تحرٌرها فً 
270

 

 

 اصالح المنظومة المالٌة : الفرع االول

 

و فٌما ٌخص اصالح المنظومة المالٌة فقد كانت الجزابر قد بادرت باصدار قانون النقد و 

القرض و الذي قد حمل تحضٌرات جذرٌة فً المجال النقدي ، حٌث  سمح بتطبٌق سٌاسة 

نقدٌة   حملت على عاتقها تكرٌس اساسٌات و مبادئ السوق الحرة و هذا عن طرٌق رفع 

معدالت الخصم الحقٌقٌة و التؤطٌر القانونً و الشامل للقروض و قد سمح كذلك هذا القانون 

تحسٌن وضعٌة المالٌة العامة: بـ 
271

 و قد قامت فً هذا الخصوص بإصدار المرسوم 

 169-91التنفٌذي رقم 
272

 من خالله قام المشرع  باستصدار قانون انشاء سوق القٌم 

 .المنقولة 

 

 اصالح النظام الضرٌبً و الجمركً: الفرع الثانً 

 

حسب ما قام به المشرع الجزابري بادخال اصالحات واسعة على نظام الضرٌبً و تحرٌر 

القٌود الجمركٌة
273

 عن طرٌق تخفٌض التعرٌفة الجمركٌة لتصبح بذلك منافسة لمثٌلتها  فً 

تونس و المؽرب
274

المراقبات الكمٌة "،  حٌث قام المشرع بالؽاء نظام رخص استٌراد و 

 و قامت باالعتماد الوكالء لدى مصالح الجمارك1991فً فٌفري 
275

 

 

 تخفٌض قٌمة سعر الصرف و رد االعتبار للدٌنار الجزائري: الفرع الثالث

 

 1989 مارس 28 بالرجوع الى رسالة النٌة  المإرخة فً 
276

 التً تضمنت تطبٌق سٌاسة 

سعر الصرؾ مرنة ،  حٌث تقوم على توفٌر مستوٌات مناسبة من احتٌاطات الصرؾ 

الدولٌة و فٌما ٌخص السٌاسة المتبعة بالنسبة لتسعٌرة الدٌنار الجزابري فقد عرؾ تخفٌضا 

:  ،وقد وضعت  الحكومة الجزابرٌة امام خٌارٌن هما1991 الى ؼاٌة 1990معتبرا من 
                                                           

269
 254نعمان سعٌدي، المرجع السابق ، ص -

270
 133مدنً بن شهرة ، مرجع سابق ،ص- 

271
 26الجرٌدة الرسمٌة العدد " القٌم المنقولة" و المتضمن تنظٌم المعامالت الخاصة 1991 ماي 28 المؤرخ فً 169 -91المرسوم التنفٌذي 

 .1991 جوٌلٌة 01الصادر بتارٌخ 
272

-Ahmed bouyagoub « entreprise publique structurel et privatisation  "les cahiers du CRED, Algérie, 2001, 
p: 07 et 09 

273
 133 - 132:مدنً بن شهرة ،المرجع السابق ، ص - 

274
 14:   ص1989 مارس 25انظر رسالة النٌة الموقعة من طرف احمد غزالً الموجهة لصندوق النقد الدولً فً - 

275
 225  224:نعمان سعٌدي المرجع السابق ص - 

276
 254نعمان سعٌدي المرجع السابق ص - 
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 تعوٌم الدٌنار و لكن ٌنبؽً االخذ بعٌن االعتبار  1991ابتداءا من شهر اوت : الخٌار االول 

انه الجزابر تفتقد الى ادنى تجربة فً هذا المٌدان و هذا ما ٌإدي بالضرورة الى تدهور 

رهٌب فً قٌمة الدٌنار و نتابج سلبٌة على القطاع االنتاجً و االستقرار السٌاسً و 

. االقتصادي و تكلفة المعٌشة 

و هو الخٌار األقرب  و الذي اختارته الحكومة و السلطات الجزابرٌة حٌث : الخٌار الثانً 

تتضمن تخفٌض الدٌنار الجزابري بحٌث ال تتجاوز الفرق بٌن تسعٌرة الدٌنار الرسمٌة و 

%25تسعٌرته فً السوق الموازٌة حوالً 
277

 . 

تجدر االشارة الى انه عند مراجعة خبراء  صندوق النقد الدولً لهذا االتفاق قد  : مالحظة 

: قاموا بالتركٌز على بعض النقاط و إعطابها أهمٌة كبٌرة و تتمثل هذه النقاط فً 

  دج 24,5جعل سعر الصرؾ الدوالر فً حدود  -1

مواصلة اتباع سٌاسة صرؾ مرنة من خالل تخفٌضات جزبٌة لنسب الدوالر فً  -2

  1991 دج فً نهاٌة 26,5حدود 

 

 تحرٌر التجارة الخارجٌة  و الداخلٌة : الفرع الرابع 

 

هذا ما ٌجسد انسحاب الدولة من الحٌاة االقتصادٌة و ترقٌة النمو االقتصادي عن طرٌق 

المإسسات العمومٌة الخاصة التً ٌجب ان تعمل على تنوٌع الصادرات
278

 و تؤسٌس تجارة 

تصنع المواد و الخدمات و تدخل المنافسة و التنافسٌة فً االقتصاد الجزابري مع  إدخال 

والمتمثل أساسا فً تسهٌل حركة تدفقات رإوس . المرونة على التنظٌم التجاري الخارجً 

االموال و الؽاء و تحرٌر التجارة من كل قٌد شكلً باستثناء شرط وحٌد و هو التوطٌن 

البنكً
279

  ، كما ثم منح الحرٌة فً المبادرة و التنظٌم لالعوان االقتصادٌٌن عن طرٌق 

 من المرسوم رقم 02منحهم مسإولٌة التبادل التجاري مع الخارج و هذا ما جسدته المادة 

 خلق مالبمة بٌن االسعار المحلٌة و االسعار 13/02/1991 المإرخ فً 91/137

االوربٌة تبنً آلٌات اقتصاد السوق القابمة على القرض المشارة التً تتبعها السوق 

الدولٌة
280
  

 

 تحرٌر اسعار السلع و الخدمات: الفرع الخامس 
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  المتعلق بالنقد و القرض 1990 أفرٌل 14 المؤرخ فً 90/10القانون رقم - 
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 .209-208عجة الجٌاللً المرجع السابق ص - 
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 " 1995 الى 1988فعالٌة التموٌل بالضرٌبة فً ظل التغٌرات الدولٌة دراسة حالة النظام الضرٌبً الجزائري : "قدي عبد المجٌد - 
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-Ahmed bouyagoub « l'économie Algérienne et le programme d’ajustement structurel",  N21 printemps, 
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 و الذي مكن بدوره من تحرٌر 89/12حسب قامت الحكومة الجزابرٌة بتطبٌق قانون 

 من االسعار المتضمنة فً مإشرات تكلفة المعٌشة40%
281

من %75 و تحرٌر اكثر من 

 1992االسعار الخاصة بكل فروع النشاط االقتصادي و هذا قد امتد الى ؼاٌة جوٌلٌة 

خاصة بالنسبة للمواد الؽذابٌة الى جانب المواد الكمالٌة
282
. 

 

 

 الى 03/06/1991نتائج اتفاقٌة برنامج التثبٌت االقتصادي الثانً من : الفرع السادس

30/03/1992 

 

:   لقد تحققت فً  هذه الفترة عدة نتابج تعتبر اٌجابٌة  نذكر منها 

 ملٌارا دٌنار كفابض و هذه هً النتٌجة 14نمو طفٌؾ حٌث  بلػ رصٌد الخزٌنة  -1

 لتطبٌق سٌاسة الترشٌد فً النفقات العامة 

بالرؼم من اجراءات التطهٌر المالً للمإسسات العمومٌة و البنوك فان التسٌٌر الجٌد  -2

 من الناتج %1,8للطلب سمح للخزٌنة  العمومٌة بتكوٌن قدرة صافٌة للتموٌل و قد قدرت بـ 

 .1991الداخلً الخام لسنة 

 ملٌار 27,67 الى 1990 سنة 28,379انخفاض نسبة المدٌونٌة الخارجٌة من  -3

  .1992 ملٌار دوالر سنة 26,7 الى 1991دوالر سنة 

 سنة %76,5 الى 1991 فً سنة %73,9ارتفاع خدمة المدٌونٌة حٌث انتقلت من  -4

1992. 

 12,73 ملٌار دوالر حٌث بلؽت نسبة الصادرات 4,70بلػ فابض المٌزان التجاري  -5

 ملٌار دوالر  8,03ملٌار دوالر و نسبة الواردات 
283

 

و تجدر االشارة الى انه قد اصطدم تنفٌذ هذا البرنامج باضطرابات  سٌاسٌة و ابتداءا من 

بدأت تظهر عدة اختالالت هٌكلٌة فً االقتصاد الجزابري ،بحٌث زادت نسبة 1992سنة 

 من اجمالً الناتج المحلً و هذا نتٌجة للدعم الحكومً للسلع %2االستهالك الحكومً بـ 

هذا ما ادى . من اجمالً الناتج المحلً فً تلك الفترة %5االستهالكٌة االساسٌة التً تشكل 

بالجزابر الى اصدار النقد الجل تؽطٌة العجز فً المٌزانٌة للدولة ،و قد تؽٌرت قٌمة الدٌنار 

 حوالً 1991 كما وصلت نسبة التضخم سنة %21,2بسبب ارتفاع الكتلة النقدٌة بحوالً 

%23,2 و نسبة البطالة 21,8%
284
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282

 134مدنً بن شهرة ،المرجع السابق، ص -
283

تقرٌر المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً حول اثار االقتصادٌة و االجتماعٌة لبرنامج التعدٌل الهٌكلً الدورة العامة الثانٌة عشر - 
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و على اثر حده األزمة و تفاقم المشاكل كل  قام خبراء صندوق النقد الدولً عند معاٌنتهم 

لنتابج البرنامج باتخاذ المزٌد من اإلجراءات المسندة مما جعلها تحرر من جدٌد رسالة النٌة 

:  و قد أدرجت عدة نقاط فً بداٌتها و ه03/09/1991ًبتارٌخ 

  دج22,5 دج إلى 18,5رفع سعر الدوالر من  -

 . من الناتج الداخلً العام%4,9إعادة تقٌٌم اإلٌرادات لتحقٌق رصٌد موازي فً حدود  -

 .رفع الدعم عن السلع و الخدمات بما فٌها ذات االستهالك الواسع -

تتبع إجراءات اجتماعٌة من شؤنها التخفٌؾ من حدة األسعار -
285

.  

:  مالحظة 

لم تنفذ هذه التدابٌر بسبب اتفاق المسار الدٌمقراطً و إلؽاء االنتخابات التشرٌعٌة فً 

 و دخول الجزابر فً مرحلة دموٌة  و هً ما وصفت بالعشرٌة السوداء 10/01/1992

التً حالت دون تطبٌق هذه التدابٌر اال انه قامت الحكومة االنتقالٌة بمجموعة من التدابٌر 

كانت منافٌة لصندوق النقد الدولً و منافٌة كذلك التفاقٌة التثبٌت  االقتصادي الثانً 

دج  ، و توقٌؾ 7000 كإجراء رفع الحد األدنى لألجر الوطنً إلى 1992- 1991

و هذا ما دفع .  استٌراد بعض المواد و دفع الرواتب فً إطار الشبكة االجتماعٌة للعابالت 

 75بخبراء بروتن وودز إلى الوصول بضرورة تجمٌد القسط الرابع من اتفاقٌة المقدر بـ

 .ملٌون وحدة سحب خاصة

 

 1995 الى مارس 1994اتفاقٌة برنامج تثبٌت االقتصاد الثالث من افرٌل :المطلب الثالث 

 

 

لم تتمكن الجزابر من معالجة مشكلة المدٌونٌة الخارجٌة جراء المدة القصٌرة التً تمت فً  -

 ازدادت 1994اتفاقٌات برنامج التثبٌت االقتصادي األول و الثانً ،وبداٌة من سنة 

الوضعٌة االقتصادٌة تؤزما النهٌار أسعار البترول السبب فً تجدر
286

االختالالت على 

مستوى االقتصاد الكلً  ، و كنتٌجة أخرى النهٌار أسعار البترول انخفاض مداخٌل الجزابر 

الخارجٌة و هذا ما دفع بالجزابر الى طرٌق المدٌونٌة الخارجٌة
287

من اهم ما كان ٌمٌز  .  

 و ٌقابله انخفاض تام فً حجم %212هذه الفترة هو النمو المفرط للكتلة النقدٌة الذي قدر بـ 

  %20,8 و نسبة 1992 سنة %32االنتاج الوطنً و قد بلػ معدل التضخم ما ٌقارب 

 ضؾ الى ذلك ظهور عدة اختالالت و صعوبات فً عدة قطاعات خاصة 1993سنة 

القطاع الفالحً كما سجلت هذه الفترة نقص االٌرادات الناجمة عن الصادرات و لجوء 
                                                           
285

 -RAbeh abdoun « un bilan du programme de stabilisation économique en Algérie (1994-1998) les cachiers 
du CREAD N°46/474 eme trimestre 1998 et la 1

er
  Trimestre 1999, P :28,29. 

286
 -RAbeh abdoun « un bilan du programme de stabilisation économique en Algerie (1994-1998) les cachiers 

du CREAD N°46/474 eme trimestre 1998 et la 1
er

  Trimestre 1999, P :28,29. 
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الحكومة الجزابرٌة الى التفكٌر بجدٌة فً االختالالت التً لحقت على مستوى االقتصاد 

 1994الكلً و هذا ما دفع بالسلطات الجزابرٌة الى عقد اتفاق ثالث و كان هذا فً أفرٌل 

 الجل اعادة جدولة الدٌون 1994اٌن تم إبرام  اتفاقٌة  االستعداد االبتمانً فً سنة 

 .الخارجٌة الجزابرٌة

 

 1994اهداف اتفاقٌة االستعداد االئتمانً لسنة : الفرع االول  -

 

 لقد قامت الجزابر للمرة الثالثة باالستنجاد بمإسسة بروتن وودز نتٌجة لتجدر االختالالت  -

 من صادرات السلع و الخدمات %86االقتصادٌة و ارتفاع معدالت خدمة الدٌن حٌث بلؽت 

1993سنة 
288

اٌن  قامت بتحرٌر رسالة النٌة  التً تضمنت االصالحات التً تنوي . 

 :الجزابر تفعٌلها فً الواقع و حملت  إستراتٌجٌة اقتصادٌة سنلخصها فٌما ٌلً

 تشجٌع االستثمار األجنبً المباشر -

 ترسٌخ قواعد اقتصاد السوق -

 تحرٌر التجارة الخارجٌة -

 رفع النمو للناتج الوطنً الخام -

 تخفٌض معدل التضخم و إعادة توازن األسعار -

 تحقٌق التوازنات الداخلٌة و الخارجٌة -

و ما ٌمكن مالحظته انه قد تم صٌاؼة رسالة النٌة  و فق ما تتضمنه شروط صندوق النقد 

 731,5الدولً و لهذا فقد وافق علٌه صندوق النقد الدولً أٌن قام بمنح الجزابر حوالً 

: ملٌون حقوق سحب خاصة، و قد تمثلت اهداؾ االتفاقٌة فٌما ٌلً

تشجٌع االستثمارات و توفٌر مناصب الشؽل : اوال 

ترسٌخ االستقرار المالً : ثانٌا

رفع معدالت النمو االقتصادي : ثالثا

االهتمام بقطاع الفالحة و قطاع البناء و التوفٌر مساكن جدٌدة التً من شؤنها  أن : رابعا 

. تمتص البطالة

رفع مستوى و دخل  الفبات االجتماعٌة المحرومة : خامسا

 و 1994 فً عام %3الوصول بالناتج المحلً الى معدل نمو مستهدؾ فً حدود : سادسا

 فً السنة الموالٌة6%
289

 .

. اعادة تجدٌد الدور الذي تقوم به حرٌة الدولة : سابعا

تنوٌع الصادرات خارج المحروقات ووضع قانون خاص بمجال المحروقات  : ثامنا
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التخفٌؾ من حدة البطالة و ذلك عن طرٌق رفع و تكثٌؾ االنتاجٌة الفالحٌة و : تاسعا

. استخدام الموارد البشرٌة

التخلص التدرٌجً من دعم المٌزانٌة السعار االستهالك و االنتاج الزراعً و كذلك : عاشرا

 و  %9,2الشبكة االجتماعٌة و هذا تعنٌه القضاء على عجز الخزٌنة العمومٌة المقدرة بـ 

ذلك فً الفترة
290
 

 االجراءات التً اتخذتها الجزائر فً برنامج االستعداد اإلئتمانً : الفرع الثانً 

 

الجل تحقٌق الحكومة الجزابرٌة الهدافها المسطرة فً اتفاقٌة االستعداد االبتمانً  من  -

 : ، قامت السلطات الجزابرٌة بجملة من االجراءات و ه1995ً الى مارس 1994افرٌل 

تحرٌر  التجارة الخارجٌة و نظام الصرؾ بحٌث اصبح الدٌنار الجزابري : االجراء االول

قابال للتحوٌل الى عمالت اجنبٌة و هذا بالنسبة لجمٌع العملٌات التجارٌة 
291

قد حظٌت   . 

هذه النقطة بتركٌز خاص و هذا بالرجوع الى ما قامت به الحكومة الجزابرٌة عن طرٌق 

 و هذا ما عكس الواقع %40,17تخفٌضها للدٌنار مقابل الدوالر االمرٌكً بنسبة 

االقتصادي و كذلك  التوصل الى قابلٌة تحوٌل الدٌنار على المدى المتوسط و هذا ما مكن 

من الحصول " الدٌنار"جمٌع المتعاملٌن الذي ٌتوفرون على رإوس االموال بالعملة المحلٌة 

على العملة الصعبة و هذا عمال بشرط خبراء صندوق النقد الدولً و المتمثل فً توفٌر 

نسب احتٌاطات صرؾ كافٌة ،  ضؾ الى ذلك ربط سعر الصرؾ بحجم الواردات لتفادي 

االختالالت االقتصادٌة الخطٌرة كما عمدت كذلك الى اتباع استراتٌجٌة التثبٌت التً من 

شؤنها اصالح نظام تسعٌرة الدٌنار
292

 .

اعادة جدولة الدٌون : االجراء الثانً

 ابرمت 1994لقد ابرمت الجزابر عدة اتفاقٌات من اجل اعادة جدولة دٌونها ففً سبتمبر 

بلجٌكا،  فنلندا،  اسبانٌا " فً اكتوبر من نفس السنة مع" هولندا ، النمسا ، كندا ، فرنسا "مع 

الدنمارك ،المانٌا، سوٌسرا ، السوٌد ، " و فً ذات السنة من شهر نوفمبر مع" البرتؽال

 1994و فً شهر دٌسمبر من سنة "الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،الٌابان ،برٌطانٌا ،النروٌج 

 و هذا ما دفع بالجزابر الى البحث عن التموٌل مسبق 1995و مع اٌطالٌا فً مارس 

للمحروقات فقد طلبت من اٌطالٌا و من القرض اللٌونً باعادة هٌكلة الدٌون المقدرة بـ 

 ملٌار دوالر2,352
293

 ،  اال انه الضمانات التً قدمتها الجزابر فٌم ٌخص ٌخص تسدٌد 

القروض لم تكن كافٌة حٌث لم توقؾ  لذلك تعثرت ، و قً نادي بارٌس من نهاٌة عام 

 سنة و 16 ملٌون دوالر فً مدة 400,4  قامت الجزابر باعادة  جدولة ما قٌمته 1994
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 سنوات معفاة من الدفع و ٌكون طرٌقة السداد فً استحقاقٌن فً السنة االولى فً 4منها 

بحسب هذه االستراتٌجٌة فانه ستتم . من شهر نوفمبر 30 من شهر ماي و الثانً فً 30

 سٌتم دفعها خالل الثالث %48 سنوات و نسبة 9 من المبالػ على مدى %52دفع نسبة 

سنوات االخرى المتبقٌة
294
 

 بؽٌة حصولها على اتفاق اعادة 1995و قد تقدمت الجزابر ثانٌة امام نادي لندن فً جوٌلٌة 

 ملٌار دوالر و 9,3 اتفق على مبلػ 1996جدولة دٌونها ، حٌث  تم هذا االتفاق فً جوٌلٌة 

 ملٌار 2,3 مالٌٌر دوالر و االتفاق الثانً بـ 7كان هذا وفق اتفاقٌن فقد قدر االول بـ 

دوالر
295

 .

:   مالحظة

 فقد ساهمت اعادة الجدولة الدٌون فً عملٌة تخفٌؾ عبا الدٌون و تموٌل العجز و الموارد 

. المكتسبة و تخفٌض مدٌونٌة الحكومة و تقلٌص العجز الكلً فً المٌزانٌة العامة

تقلص وتٌرة التوسع النقدي عن طرٌق قٌام الحكومة الجزابرٌة باختٌار : االجراء الثالث

 %23,5عملٌة اعادة التموٌل و الرفع من معدالت الفابدة الخاصة بالقرض و قد حددت بـ 

 %14 الى %10 و بالنسبة لالدخار من 1994فً السنة كحد اقصى بالنسبة لشهر جوان 

 %20 الى %12لسنة و بالنسبة للودابع الدفترٌة تحت الطلب من 
296
 

ترشٌد نظام الحماٌة االجتماعٌة و ذلك عن طرٌق ادخال نظام الشبكة : االجراء الرابع

. االجتماعٌة فً المنفعة العمومٌة

تشجٌع التوظٌؾ االقتصادي بدل التوظٌؾ االجتماعً و هذا عن طرٌق : االجراء الخامس

فتح صندوق التؤمٌن البطالة
297
 

:  االجراء السادس

تقلٌص االعفاءات من الرسوم على القٌمة المضافة و الحقوق الجمركٌة و التعدٌل 

التصاعدي لمعدل الضرٌبة على االرباح ؼٌر الموزعة و التخلص التدرٌجً من دعم 

المٌزانٌة السعار االستهالك و االنتاج الزراعً
298
. 
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 .140-139مدنً بن شهرة المرجع السابق 
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- Belgherbi Abdelkader : « les principaux Eléments FMI Bulletin, les bons Résultats de l’ajustement en 
Algérie » Aout 1996,P :25. 
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   1995-1994النتائج المرئٌة عن اتفاقٌة  االستعداد االئتمانً  لسنة : الفرع الثالث

 

لقد سمح  هذا االتفاق المبرم بٌن الحكومة الجزابرٌة و صندوق النقد الدولً و بوضع حد 

لعملٌة االختالالت و التدهور االقتصادي نتٌجة االلتزام بالشروط الواردة فً االتفاقٌة و من 

هذه النتابج نذكر  

 من اجمالً السلع المدرجة فً  %84ارتفاع نسب السلع المحررة و اسعارها الى : اوال 

مإشر اسعار االستهالك و كذلك رفع اسعار النقل و الهاتؾ و الخدمات البرٌدٌة الى نسب 

%30تراوحت الى حوالً 
299

 .

تحقٌق التوازن النسبً لسوق الصرؾ و هذا كنتٌجة لحتمٌة للتموٌالت االستثنابٌة  : ثانٌا

الضخمة التً عززت هذا البرنامج على سبل المثال النسبة التً حققتها عملٌة اعادة جدولة 

الدٌون الخارجٌة و نسب تموٌالت الدعم الموجهة لدعم مٌزان المدفوعات  

 ملٌار دوالر2,6توفٌر احتٌاطات صرؾ قدرت بـ : ثالثا
300
 

تعدٌل اسعار البترول و الكهرباء كل ثالثة اشهر: رابعا
301
 

 و هذا ما ادى بالضرورة  %4,4 الى 1993 سنة %9-انتقال عجز المٌزانٌة من : خامسا 

الى تخفٌض و تقلٌص  الدٌن الداخلً للمٌزانٌة  

 من %4,3) ملٌار 1,84انخفاض حجم العجز على مستوى الحساب الجاري اذ بلػ : سادسا

و هذا ما انعكس باالٌجاب على مستوى مٌزان المدفوعات حٌث اصبح  (الناتج الداخلً الخام

 ملٌار دوالر5,4 ملٌار دوالر بدال من 4,26العجز الكلً لهذا االخٌر 
302
 

.  متوقعة فً االتفاقٌة%38 مقابل %29وصل معدل التضخم الى حدود : سابعا

 و التً كان من المفروض ان %12,5تؤجٌل تطبٌق الزٌادة فً االجور و المقدرة بـ : ثامنا 

. 1994تدخل حٌز التنفٌذ فً الربع االخٌر من سنة 

 

 و الؽاء السقوؾ على الفوابد المدٌنة و السوق 1994رفع معدالت الفابدة خالل سنة : تاسعا

على الفابدة فً السوق النقدي فٌما بٌن البنوك
303
 

 كما تمت 1993 عام %23,5 مقابل %24ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى : عاشرا

 %2,5 تخص من الشبكة االجتماعٌة و قد تم فرض نسبة 53900استفادة حوالً 
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 .258ص : نعمان سعدي ، المرجع السابق- 
300

 .213الهادي خالدي، المرجع السابق، ص -
301

 .262نعمان سعدي المرجع السابق، ص - 
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 .142: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص-
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 .260نعمان سعدي المرجع السابق، ص - 
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كاحتٌاطً الزامً على كافة الودابع بالعملة الوطنٌة التً قد تم طرح سندات من قبل 

 سنوٌا فً الوقت نفسه%16,5: الخزٌنة بؤسعار فابدة قدرت
304

 .
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 142:مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص- 
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تحلٌل برنامج التعدٌل الهٌكلً المفروض على الجزائر قبل صندوق النقد :المبحث الثانً 

 الدولً 

 

على الرؼم من تطبٌق الجزابر لسٌاسة و إستراتٌجٌة إصالحٌة بمراعاة صندوق النقد الدولً 

 و المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي األول و 30/05/1990 إلى 31/05/1989منذ 

 المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي الثانً و 30/03/1992 الى 03/06/1991من 

 و المتمثل فً برنامج التثبٌت االقتصادي الثالث ، هذا 1995 الى مارس 1994من افرٌل 

لم ٌمنع من تحقٌق التوازن االقتصادي على االختالالت الداخلٌة و الخارجٌة فً تلك الفترة 

اال انه الجزابر كانت الزالت تختنق بالدٌون ضؾ الى ذلك انهٌار اسعار النفط و تراجع .

 من القٌمة %50المداخٌل ادى الى زٌادة معدل خدمات الدٌن الخاصة بعد ما تمت جدولة 

بعد معالجة هذه االوضاع فقد لجؤت الجزابر من جدٌد الى .االجمالٌة للمدٌونٌة الجزابرٌة 

 1995 مارس 31مإسسة بروتن وودز ألجل توقٌع برنامج التعدٌل الهٌكلً الممتمد من 

 ، و هو برنامج متوسط المدى تحصلت الجزابر بموجب على قرض 1998 افرٌل 01الى 

 من حصة %127,9 ملٌون وحدة حقوق سحب خاصة و هو ما ٌقارب 169,28قدر بـ 

تحصل الجزابر علٌه وفقا ألقساط حٌث ستقوم من خالل هذا المبحث بالتطرق الى .الجزابر 

اهم الشروط و اإلصالحات المعروضة من قبل الصندوق و تحرٌر التجارة الخارجٌة و 

التحكم فً نظام الصرؾ ، اصالح السٌاسة النقدٌة ، اصالح المإسسات العمومٌة ، تنمٌة 

القطاع الخاص ، تشجٌع االستثمارات و تحسٌن نظام الحماٌة االجتماعٌة حٌث سنتعرض 

لكل هذه النقاط بالتفصٌل فً ثناٌا هذا المبحث 

 

  تحرٌر التجارة الخارجٌة و التحكم فً نظام الصرف: المطلب االول 

 

حسب رسالة النٌة المتضمنة لبرنامج التصحٌح الهٌكلً و من اهم المحاور التً تضمنها 

االتفاق الموسع
305

 المبرم بٌن الجزابر و صندوق النقد الدولً،  العمل على جعل االقتصاد 

الجزابري اكثر انفتاحا و تحرٌر التجارة الخارجٌة و التحكم فً نظام الصرؾ  

 تحرٌر التجارة الخارجٌة : الفرع االول

 

 اول قانون لتحرٌر التجارة الخارجٌة و قد سمح هذا القانون 29-88لقد جسد القانون 

باعطاء اكثر مرونة من مجال التعامالت فً التجارة الخارجٌة 
306

إلعتبار االقتصاد  .

الجزابري كباقً اقتصادٌات البلدان النامٌة التً كانت تعتمد على جملة من االجراءات 
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 .260نعمان سعدي المرجع السابق، ص- 

306
 افرٌل 01 الى 1995 مارس 31ٌقصد باالتفاق الموسع برنامج التعدٌل الهٌكلً الذي تم بٌن الجزائر و صندوق النقد الدولً و الممتد من - 

1998. 
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التقلٌدٌة و التً كانت فً مجملها تنص على رفض رقابة حكومٌة على التجارة الخارجٌة 

وضع نظام الحصص ،الرقابة على :  خاصة على الواردات ، و أهم هذه اإلجراءات

و بعد ظهور عجز هذه السٌاسة المنتهجة خاصة . الصرؾ  ،الرفع من التعرٌفات الجمركٌة 

بظهور االزمة النفطٌة التً كشفت الؽطاء عن االزمات التً كانت ٌتخبط فٌها االقتصاد 

الجزابري حٌث تشٌر االحصابٌات انه قد سجل الناتج المحلً الخام معدل النمو سلبً قدر 

 1993-1989 و هذا  فً الفترة الممتدة مابٌن %1,7 و عجز المٌزانٌة قدر بـ %3,1: بـ
307

 41-40الجل اعادة تنظٌم التجارة الخارجٌة و بواسطة المواد   . 
308

 من قانون المالٌة 

 الذي سمح باللجوء الى الوسطاء من اجل انجاز المعامالت مع الخارج  ،و 1990التكمٌلً 

كنتٌجة  .  1992رفع القٌود المتعلقة بدخول العمالت االجنبٌة و تجارة االستٌراد و فً سنة 

لالختالالت المالٌة فقد قامت السلطة العمومٌة باجراء تشدٌد القٌود على الصرؾ االجنبً 

 قامت الحكومة فً إطار عملٌة التحرٌر 1994فً سنة . ووضع  قواعد صارمة للتموٌل

التدرٌجً للتجارة الخارجٌة بإلؽاء نظام المراقبة
309

  ،و هذا األخٌرمكن للمستوردٌن 

الحصول على العملة الصعبة بحسب احتٌاجاتهم ، كما مكنهم كذلك باستٌراد جمٌع المواد ما 

 1995 الى 1994و فً سنة .  عدا بعض المواد التً كان ممنوعا استٌرادها بصفة مإقتة

و بعد االتفاق المبرم بٌن صندوق النقد الدولً و الحكومة الجزابرٌة تم تعدٌل هٌكل التعرٌفة 

 %50الجمركٌة ، حٌث تم االتفاق على تخفٌض المعدل االعظمً للرسوم الجمركٌة من 

1997 فً جانفً %45 بعد ذلك الى %60الى 
310

 .

 و هً مرحلة اتفاق الجزابر مع صندوق النقد 1998 الى 1995فً  الفترة الممتدة ما بٌن 

الدولً  حول برنامج التعدٌل الهٌكلً ، حٌث لم تجد الجزابر حال سوى اللجوء الى مإسسة 

بروتن وودز نتٌجة االختالالت الهٌكلٌة العمٌقة التً كانت تتخبط فٌها البالد و ارتفاع 

المدٌونٌة الخارجٌة ،التضخم ،  االعسار المالً  هو االمر الذي دفع الحكومة بالشروع و 

اتخاذ االجراءات المالبمة و التً من شانها الوقوؾ على االسباب الحقٌقٌة لهذه االختالالت 

و الشروع فً اصالحات اقتصادٌة عمٌقة التً تمس جمٌع القطاعات و فٌما ٌخص تحرٌر 

التجارة الخارجٌة و فً اطار االنفتاح االقتصادي و االندماج الجهوي فقد تم تحقٌق الحماٌة 

%45الجمركٌة الى تقارب 
311

.  
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مجلة الباحث "التجارة الخارجٌة الجزائرٌة بٌن اتفاق شراكة االورومتوسطٌة و االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة"فٌصل بهلولً ، - 

 .112:، ص2012، الجزائر 11العدد 
308

اطروحة لنٌل شهادة دكتوراه فً " اصالحات النظام المصرفً الجزائري و أثاارها على تعبئة  المدخرات و تموٌل التنمٌة: "بطاهر علً-

 .109:العلوم االقتصادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر جامعة الجزائر ، ص
309

 فً ماي 103/91 و فً هذا الصدد قد اصدر بنك الجزائر التعلٌمة رقم 1990 من قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 41، 40انظر المادتٌن -

لكل شخص مادي او معنوي له صفة التاجر ان ٌقوم باالستٌراد فً كل السلع دون اتفاق او تصرٌح مسبق ما عدا :" و التً تقر بأنه1991

 .القٌام بتوطٌن العملة الصعبة لدى بنك وسٌط معتمد
310

 .1992لقد الغً نظام المراقبة الثقٌل  نظام العالوة االدارٌة لموارد العملة الصعبة الصادرفً - 
311

الكحولٌات ، الدخان، السٌارات : فً اطار تعدٌل و تخفٌض المعدل االعظمً للرسوم الجمركٌة قد تم ابقاء بعض السلع خارج هذا التخفٌض- 

 .الفردٌة النفعٌة



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

127 
 

تم كذلك حصر قابمة المواد الممنوعة من االستٌراد و التً ذكرناها و حصرناها سابقا و قد 

 ، أما  فٌما ٌخص 1995تم الؽاء هذه القابمة و المواد الممنوعة من االستٌراد فً منتصؾ 

 مادة ممنوعة من االستٌراد و قد تم 20الصادرات الجزابرٌة فانه  قد تم تحدٌد قابمة تضم 

اما اآلن فقد اصبح نظام التجارة الخارجٌة خالٌا تماما من القٌود  .  1996الؽابها بحلول 

الكمٌة
312

فً نفس السنة فقد قامت باجراء ترخٌص الدفع للنفقات ؼٌر السٌاسة فً الخارج  . 

، تعوٌض البنوك التجارٌة لمنافسة السقؾ (سفر االعمال ، تحوٌل االجور، نفقات االشهار)

المحدد على البنك المركزي
313
 

 فٌما ٌخص التحكم فً نظام الصرف: الفرع الثانً 

 

لقد اولى برنامج التعدٌل الهٌكلً المبرم بٌن صندوق النقد الدولً و الجزابر اهتماما بالؽا 

بنظام الصرؾ ، اذ قام هذا البرنامج بإقرار سٌاسة صرؾ مرنة تدعم تنافسٌة االقتصاد 

و بالنسبة للصادرات و الواردات الجزابرٌة فقد قامت السلطات النقدٌة بوضع . الوطنً 

سوق بٌنٌة للعمالت الصعبة ،  إضافة إلى خلق و إنشاء مكاتب صرؾ بداٌة من شهرها 

كما  قامت بالتخلً التدرٌجً عن نظام الربط لسعر الصرؾ و قد استبدلته  . 1996جانفً 

بنظام التعوٌم و هذا االخٌر من شؤنه مواجهة الصدمات الناشبة عن شروط التبادل
314

 . 

 تقرر قابلٌة تحوٌل الدٌنار بالنسبة للصفقات الخارجٌة الجارٌة1997و فً سنة 
315

  ، حٌث 

صادفت هذه الفترة اجراءات و عملٌة انضمام الجزابر للمنظمة العالمٌة للتجارة و من جهة 

اخرى التفاوض فٌما ٌخص الشراكة االورومتوسطٌة
316
  

 

 

 اصالح السٌاسة النقدٌة : المطلب الثانً

 

تعتبر السٌاسة النقدٌة احد اهم مقومات السٌاسة االقتصادٌة التً ٌمكن استخدامها لتحقٌق 

النمو االقتصادي، بحٌث  تإثر بجذورها على مستوى االداء االقتصادي
317

 ،  

 خصائص السٌاسة النقدٌة :  الفرع األول 
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 .113ص : فٌصل بهلولً، المرجع السابق - 
313

 -karim Nashashibi et autres : « l’Algérie stabilisation et transition a l’économie de marché  » fonds 
monétaire international ;washington, USA 1998,P :84. 
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، رسال دكتوراه ، جامعة الجزائر ."سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل الخارجً، التجربة الجزائرٌة: "محمد راتول - 

   . 225 – 224:  ، ص2000
315

 ,263نعمان سعدي المرجع السابق، ص - 
316

 , لقانون صندوق النقد الدول08ًلقد قبلت الحكومة الجزائرٌة بااللتزامات المفروضة علٌها عن طرٌق المادة -
317

، 2000رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ، " سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل التارٌخً التجربة الجزائرٌة:"محمد راتول- 

 .225:ص
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 بؤنها   1990 الى ؼاٌة 1962 كانت تتمٌز السٌاسة النقدٌة خالل الفترة الممتدة ما بٌن 

حٌادٌة بسبب الدور السلبً للنقود،  و دورها فً االقتصاد الوطنً و كون هذه االخٌرة لم 

تكن تعدوا كونها مفهوم نظري منصوص علٌه فً القوانٌن التشرٌعٌة ،  اضافة الى دور 

البنك المركزي الذي كان بعٌدا كل البعد عن دور و هدؾ تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة حٌث 

كان ٌعتبر البنك المركزي مجرد ملجؤ لتموٌل عجز المٌزانٌة العامة
318

 .

 و محاولة من الحكومة الجزابرٌة اٌجاد حل لكل المشاكل االقتصادٌة و 1990و فً سنة 

 االستقاللٌة للبنك 90/10عدم االستقرار االقتصادي و قد منح قانون النقد و القرض 

المركزي عن وزارة المالٌة و قد اوكلت له مهمة تسٌٌر السٌاسة النقدٌة،  كما تم كذلك من 

خالل هذا القانون انشاء مجلس النقد و القرض و الذي كان عتابه السلطة النقدٌة المسإولة 

عن صٌاؼة سٌاسات االبتمان و النقد
319

 األجنبً كما ذكرنا سابقا مهمة ارساء مبدأ توحٌد 

المعاملة بٌن المإسسات الخاصة و العامة ،  بالنسبة إلمكانٌة الحصول على االبتمان و 

إعادة التموٌل من البنك المركزي و أسعار الفابدة
320

 الى 1995خالل الفترة الممتدة من  . 

 و على عكس الفترة السابقة فقد تم تعبٌر توجٌه السٌاسة النقدٌة اذ تم إتباع سٌاسة 1998

 بهدؾ تخفٌض التضخم الذي بلػ أعلى  1994نقدٌة انكماشٌة صارمة إبتداءا من سنة 

حٌث  تزامن تقٌٌد السٌاسة النقدٌة مع إتفاق . مستوٌاته نتٌجة  التوسع النقدي المفرط 

 ملٌون وحدة 1,169,28: القرض الموسع الذي دام ثالث سنوات و قد حدد مبلػ االتفاق بـ

 من الحصة المقررة للجزابر%127,9حقوق سحب خاصة بنسبة 
321
. 

 

 

 اهم االجراءات المتعلقة بالسٌاسة النقدٌة بحسب اتفاقٌة التعدٌل الهٌكلً: الفرع الثانً

 

من اهم االجراءات التً قامت بها الجزابر فٌما ٌخص اصالح السٌاسة النقدٌة فقد قامت 

 و قد تم وضع سقؾ  لهامش 1994الحكومة بالؽاء سقؾ معدل المدٌونٌة البنكً فً سنة 

 على %3وفً نفس السنة قد تم انشاء معامل احتٌاط إجباري بـ  . %5البنك ٌصل الى 

  كما ثم مراقبة الحسابات البنكٌة %11الودابع البنكٌة  ، و احتٌاطات تعوٌضة تصل حتى  

                                                           
318

 ٢ٛ ٓدٔٞػح اُٞقائَ اُر٢  KENTُوع اضرِلد ا٥ؼاء ٝ أُلا٤ْٛ ك٢ اُرسع٣ع اُعه٤ن ُٔظطِر اُك٤اقح اُ٘وع٣ح كسكة ٤ً٘ث

ٝ ٣ؽٟ االقراغ اُعًرٞؼ ػثع . ذرثؼٜا االظاؼج اُ٘وع٣ح ُٔؽاهثح ػؽع اُ٘وع هظع تِٞؽ ٛعف اهرظاظ١ ٓؼ٤ٖ ًٜعف االقرطعاّ اٌُآَ  

، 2003ٓدٔٞػح ا٤َُ٘ اُؼؽت٤ح ُِ٘شؽ اُواٛؽج " ذس٤َِ ٢ًِ"أُطِة ػثع اُس٤ٔع اُك٤اقاخ االهرظاظ٣ح ػ٠ِ ٓكرٟٞ االهرظاظ اُو٢ٓٞ 

 .90ص
319

 .82 الجزائر ص 1999 سنة 02مجلة العلوم االنسانٌة قسنطٌنة عدد " السٌاسة النقدٌة و اثار تخفٌض العملة الوطنٌة:"مبارك بوعرلة -
320

 .82: ص:  مبارك بوعرلة، المرجع السابق-
321

 .06:مسار السٌاسة النقدٌة فً ظل التحول االقتصادي ص"نادي الدراسات االقتصادٌة الجزائرٌة -
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التجارٌة العمومٌة بالتعاون مع البنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر، و إستصدار  قانون استثمار 

جدٌد و هذا القانون ٌمكن من المشاركة االجنبٌة فً البنوك الجزابرٌة
322

 .

:  قد قامت الحكومة باستراتٌجٌة لتنمٌة السوق النقدٌة عن طرٌق1995فً سنة 

 وضع نظام مزاٌدة لدٌون البنك المركزي -1

 وضع نظام مزاٌدة لسندات الخزٌنة  -2

 .1996وضع نظام عملٌات السوق المفتوح و هذا فً سنة  -3

 ٌتزاٌد %4كما قد قامت  الحكومة الجزابرٌة باجراء قرض معامل كفاٌة برأس المال بـ 

  ،و هو معامل مكتب المستوٌات الدولٌة ، تقوٌة و انشاء %8 الى 1999للوصول لسنة 

فً نفس السنة تم الؽاء سقؾ .  خطوط سٌر واضحة الجل ترتٌب التزوٌد بالقروض 

 و  فً ذات السنة قد تم اصدار قرار تحوٌل الصندوق %5: الهوامش الربح البنكٌة  ل 

الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط الى بنك تجاري للقروض العقارٌة و هذا ابتداءا من سنة 

1997
323

 .

 فقد عملت الحكومة الجزابرٌة على وضع  1998 الى 1996خالل الفترة الممتدة ما بٌن 

: استراتٌجٌة التحضٌر النشاء السوق المالٌة و قد قامت بجملة من االجراءات و هً

 انشاء لجنة تنظٌم و  مراقبة سوق البورصة  -

 انشاء شركة تسٌٌر بورصة القٌم -

 12) قد تم اول اصدار للصكوك البرٌدٌة عن طرٌق شركة سوناطراك 1998 فً فٌفري  -

 (ملٌار دج

 ادماج الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط -
324

  ضمن  1997 فً النظام البنكً سنة 

 :عدة معاٌٌر 

انشاء نظام لتموٌل السكن ووضع مخطط إصالح تؤسٌسً بناءا على نتابج المراجعة و 

تحدٌد و تطبٌق معدل لتحوٌل الودابع المودعة الى حساب ادخار السكن ، و الدخول بقوة فً 

نظام التؤمٌن
325

 قد تم التحضٌر بمعٌة البنك الدولً لالنشاء و التعمٌر 1998و فً سنة 

لبرنامج الهدؾ منه تحدٌث نظام الدفع
326
. 
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 .225:، المرجع السابق،  ص " سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل الخارجً : "محمد راتول،-

323
 .251محمد راتول، سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل الخارجً ، المرجع السابق ص - 

324
 .146:مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص  -

325
 .146:مدنً بن شهرة ، المرجع السابق، ص  - 

326
 و قد تم ذلك عن طرٌق الودائع - 
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 اصالح المؤسسات العمومٌة و تنمٌة القطاع الخاص: المطلب الثالث 

 

من اهم النقاط االساسٌة التً ادرجت ضمن اتفاقٌة التعدٌل الهٌكلً الجزابر و صندوق النقد 

الدولً و التً ركزت علٌها الجزابر فً برنامج االصالح هً ترقٌة و تشجٌع القطاع 

الخاص و اصالح المإسسات العمومٌة و خلق بًءة جاذبة لالستثماراالجنبً و ترقٌة 

. اإلستثمار الوطنً 

اصالح المؤسسات العمومٌة : الفرع االول 

 

 و قبل ذلك كان 1988لقد شهدت المإسسة العمومٌة الجزابرٌة عدة اصالحات بعد سنة 

 قد حدد ثالث  محاور ربٌسٌة و تدور فً مجملها حول اعادة هٌكلة 80/242المرسوم 

 :المإسسات العمومٌة و هذا وفق المراحل اآلتٌة

 

: إعادة الهٌكلة العضوٌة للمؤسسة العمومٌة: أوال

 و هً تعنً تقسٌم
327

 الشركات الكبرى فً الجزابر إلى عدد من الشركات العمومٌة و 

تكون اصؽر قٌاسٌا و أسهل إدارة و أكثر تخصصا ، حٌث   تتم من خالل إعادة الهٌكلة 

العضوٌة للمإسسات العمومٌة  ونقل المقرات االجتماعٌة للشركات الوطنٌة خارج العاصمة 

 .و تقرٌبها من مراكز اإلنتاج 

 

:  توزٌع تراث الشركات التً تمت إعادة هٌكلتها من بٌن المؤسسات الجدٌدة : ثانٌا

حٌث عرفت " شركة سونا طراك :"و أحسن مثال عن عملٌة  هو إعادة الهٌكلة العضوٌة ل 

هذه األخٌرة حجما معتبرا من االستثمارات الصناعة  ، التً تعتبر اكبر و أضخم شركة 

بحسب التصنٌؾ الجزابري للشركات الوطنٌة
328

  قامت الجزابر 1988مع حلول سنة   . 

بإصالحات اقتصادٌة من خالل استقاللٌة المإسسات العمومٌة االقتصادٌة حٌث أرادت 

تكرٌس االستقاللٌة و الفصل بٌن حقوق الملكٌة و التسٌٌر بحٌث تفوض  هذه الحقوق إلى 

شركات مالٌة
329

 .
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 .251:مرجع سابق ، ص" محمد راتول، سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل الخارجً- 
328

االقتصاد الجزائري االنتقال عن الخطة الى السوق و مدى انجاز اهداف السٌاسة النقدٌة اطروحة دكتوراه دولة فً " بلوناس عبد هللا - 

 .90، ص 2005-2004العلوم االقتصادٌة تخصص نقود و مالٌة كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر،جامعة الجزائر ،
329

و هًٌ عبارة عن صنادٌق مساهمة و هً عبارة عن مؤسسات عمومٌة تخضع لقوانٌن خاصة و تشكل الوساطة بٌن الدول و الجماعات -

 . ملٌون جزائري للصندوق30 ملٌون دٌنار جزائري وفق حصة 240المحلٌة و ٌبلغ عددها ثمانٌة و ٌبلغ راس مالها التأسٌسً 
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و علٌه تصبح الشركة ذات أسهم و بهذا تتخلص من الوصاٌة المباشرة للدولة ، على اثر 

هذه اإلصالحات فقد قام المشرع الجزابري فً تلك الفترة بإصدار مجموعة من القوانٌن
330
 

: و تتمثل هذه القوانٌن فً

 و هو ٌتضمن القانون التوجٌهً 1988 جانفً 12 المإرخ فً 01-88صدور القانون  -

للمإسسات العمومٌة االقتصادٌة
331
. 

  المتعلق بالتخطٌط1988 جانفً 12  المإرخ فً 02-88صدور القانون  -

 . المتعلق بصنادٌق المساهمة1988 جانفً 12 المإرخ فً 03-88صدور القانون  -

 و هو ٌخص تعدٌل القانون 1988 جانفً 12 المإرخ فً 04-88صدور القانون  -

التجاري و ٌحدد أهم القواعد المطبقة على المإسسة العمومٌة االقتصادٌة
332
. 

وواصلت الجزابر اإلصالحات فً فترة التسعٌنات و ذلك من خاال تبنٌها نظام اقتصاد 

السوق و بالرؼم من كل اإلصالحات إال انه ازدادت المشاكل المالٌة و قد تم اتخاذ مجموعة 

 101-90من اإلجراءات،  أهمها التطهٌر المالً و علٌه فقد صدر المرسوم التنفٌذي 

 و المتعلق بتحوٌل دٌون الخزٌنة العمومٌة المترتبة على 1990 مارس 27المإرخ فً 

 و المسمى 063-302المإسسات العمومٌة إلى قٌم منقولة ،  و قد فتح له حساب رقمه 

بصندوق تطهٌر المإسسات العمومٌة
333

 ملٌار دٌنار 250 ،حٌث  كلؾ تطبٌقه حوالً 

عملٌة القضاء على العجز المالً و على مدٌونٌة : جزابري و ٌقصد بالتطهٌر المالً 

المإسسة العمومٌة اتجاه البنوك التجارٌة و الخزٌنة العمومٌة لٌصبح لها كٌان مالً 

متوازن
334
 

حٌث ٌهدؾ التطهٌر المالً إلى اإلسراع بتطبٌق اإلصالحات االقتصادٌة مٌدانٌا و الحفاظ 

على القطاع العمومً و تهٌبة الشروط الضرورٌة الستقاللٌة المإسسات العمومً و تكٌٌفها 

مع شروط التسٌٌر المركزي
335

 .

و قد أدت عملٌة التطهٌر المالً إلى تدخل الدولة عن طرٌق الخزٌنة العمومٌة و ذلك عن 

  قد تمت إعادة النظر فً 1992فً سنة . طرٌق إصدارها ألوراق ؼٌر قابلة للخصم 

                                                           
330

-bouyacoub Ahmed : « la difficile adaptation de l’entreprise aux mécanismes de marche » ; les cahier de 
CREAD, N : 45 ; 1998 ;P :45 

331
 اعطاء الصفة التجارٌة للمؤسسة العمومٌة االقتصادٌة 1988 جانفً 12 المؤرخ فً 01-88لقد اراد المشرع الجزائري من خالل القانون  -

 SARL, SPA, EPEالتً تصبح شركة ذات اسهم و ذات مسؤولٌة محدودة و تبقى الدولة المالك االلوحٌد لالسهم 
332

- bouyacoub Ahmed : « la difficile adaptation de l’entreprise aux mécanismes de marche » ; les cahier de 
CREAD, N : 45 ; 1998 ;P :45 

333
 و هو منقلق باعادة شراء الخزٌنة العمومٌة للدٌون المترتبة 1991-03-16 المؤرخ فً 91/75 من المرسوم التنفٌذي رقم 3-2-1المواد - 

 على المؤسسات العمومٌة
334

ٌقصد بالتوازن المالً للمؤسسة اعادة التوازن لالصول و الخصوم فً مٌزانٌتها و ذلك عن طرٌق تموٌل االصول الثانٌة بمواد طوٌلة او - 

 .متوسطة االجل
335

ملتقى وطنً االول حول المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة " التطهٌر المالً و خصخصة المؤسسات العمومٌة الجزائرٌة" بوخدونً وهبة - 

 .34 افرٌل ص 9-8و دورها فً التنمٌة ، االغواط، الجزائر ، 
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عملٌة التطهٌر المالً عن طرٌق إعداد مخطط تصحٌح ألنه عملٌة التطهٌر المالً لم تحقق 

النتابج المتوقعة
336

 . 

 

:  و الجدول اآلتً ٌبٌن المبالػ المخصصة لعملٌة التطهٌر المالً

 1996 1995 1994 1993السنوات 

 124,5 148 76 83,5 (ملٌار دج)المبلػ

 .36المرجع السابق ص : بوخدونً وهٌبة : المصدر

 

 

 صدر قرار عن المجلس الوطنً لمساهمات الدولة ٌقضً بحل 24/12/1995و فً  -

صنادٌق المساهمة ، بعد تجربة دامت مدة خمس سنوات  حسب كانت النتٌجة إذ بقً اقتصاد 

الدولة على حاله و لم تعط المردودٌة المنتظرة ، كما  نجم عنها آثار سلبٌة كالبٌروقراطٌة و 

فكان البد و من  الضروري  التفكٌر فً اٌجاد تاطٌر جدٌد لالقتصاد .  احتكار اموال الدولة

1995 سبتمبر 25 المإرخ فً 95/25الوطنً ، حٌث تجلى هذا من خالل المرسوم 
337

 و 

قد عمد هذا المرسوم إلى حل صنادٌق المساهمة ، كما ثم  استحداث الشركات القابضة
338
 

شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بصفة :  التً عرفها المشرع الجزابري على أنها 

 .كاملة او جزبٌة بجانب اشخاص آخرون معنٌون تابعون للقطاع العام

  ثم إنشاء مجلس وطنً لمساهمات الدولة و الذي 55-95 من القانون 17و بموجب المادة 

أوكلت له مهمة تنسٌق نشاط الشركات القابضة و توجٌهها ، من  بٌن الصالحٌات المنوطة 

به  

ٌحدد أهداؾ و سٌاسة مساهمات الدولة عن طرٌق التشاور مع أجهزة الشركات  -1

. القابضة و عند االقتضاء ٌحدد الشروط توظٌؾ رإوس االموال التابعة للدولة

  ٌفوض ممثلٌه الذٌن ٌتولون مهام الجمعٌة العامة للشركات القابضة  -2

 و انخفض مستوى 1998 ملٌار دٌنار سنة 590: و قد وصل رقم األعمال مبلؽا قدر بـ

%10,5 الى %9,3 ، حٌث وصلت نسبة النمو مابٌن %4الدٌون بنسبة 
339
 

و فً اطار برنامج التصحٌح الهٌكلً للمإسسات العمومٌة جاء مخطط التقوٌم الداخلً و قد 

: ارتكز هذا المخطط على 

: تحدٌد االستراتٌجٌة و االهداؾ و هً تتمثل فً : اوال 

                                                           
336

 .36بوخدنً وهبة ، المرجع السابق، ص - 
337

 27 الصادرة فً  55 المتعلق بتسٌٌر رؤوس االموال التجارٌة التابعة للدولة ج،ر عدد 1995 سبتمبر 25 المؤرخ فً 95/25المرسوم -

 .1995سبتمبر 
338

الشركة القابضة هً شركة مالٌة تقوم بادارة االوراق المالٌة المملوكة لها فً الشركة التابعة و ٌمارس علٌها المراقبة القانونٌة و فً - 

 .المقابل تضمن تطور المجموعة و هً تساهم فً تنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة للدولة عن طرٌق االتفاقٌات المبرمة مع الدول
339

 .274:المرجع السابق ص" سٌاسات التعدٌل الهٌكلً و مدى معالجتها لالختالل الخارجً"محمد راتول - 
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 تحضٌر المإسسة لعملٌة الخوصصة -1

 االستعداد للبرنامج فً االقتصاد الدولً  -2

 . اعادة التنظٌم لحماٌة الحصص فً السوق الوطنٌة -3

الفحص الدقٌق و الشامل للمإسسة و هو عامل حٌوي للمخطط اذ ٌرمً الى تقٌٌم :  ثانٌا

موضوعً من حٌث النظام المعلوماتً و مصداقٌات التسجٌالت المحاسبة
340

 .

تخصٌص المواد المستعملة ووضعها فً تالبم مع حجم النشاط و ما ٌالبم رقم : ثالثا 

االهتمام اكثر بالسٌاسة التجارٌة ووضع .االعمال عن طرٌق وضع سٌاسة جدٌدة للتسوٌق 

نظام جدٌد للتسعٌرة  ، إلى جانب االهتمام بالتوزٌع و االتصال و التقلٌل من التكالٌؾ الزابدة 

 .

 

 ترقٌة القطاع الخاص: الفرع الثانً 

 

ٌهدؾ ترقٌة القطاع الخاص فقد بنٌت الجزابر عدة  إصالحات لتشجٌع االستثمار الخاص 

،  الذي  سمح للمشاركة االجنبٌة فً 1994من خالل قانون المالٌة التكمٌلً  لسنة 

الترخٌص و  بٌع المإسسات العمومٌة و التنازل عنها للمشاركٌن الخواص و مساهمة 

 و قد كان أول برنامج %49الخواص فً رأس مال المإ ،سسات العمومٌة و هذا فً حدود 

 ، الذي كان مدعما من طرؾ البنك الدولً للتنمٌة و 1996لعملٌة الخوصصة فً افرٌل 

 مإسسة من هذا البرنامج من اهم االهداؾ التً جاء بها 200التعمٌر و قد استفادت حوالً 

 المتعلق بخصخصة 1995- 08 -26 المإرخ فً 22-95المرسوم التنفٌذي رقم 

:  المإسسات العمومٌة هً 

تقلٌص دور الدولة فً ادارة المشروعات االنتاجٌة و ان ٌإول هذا الدور  الى القطاع  -

 الخاص

 فتح باب االستثمار امام راس المال االجنبً  -

انعاش السوق المال الوطنً و جذب مدخرات القطاع الخاص من خالل التوسع فً  -

 .مشاركة العمال ألجل ملكٌة هذه المإسسات

زٌادة اٌرادات الدولة من خالل الضرابب المباشرة و ؼٌر المباشرة على المإسسة بعد  -

 .خوصصتها 

تحسٌن النتابج االقتصادٌة و المالٌة للمإسسات العمومٌة التً تتم خوصصتها و مساندة  -

القطاع الخاص ، الجل زٌادة نشاطه عن طرٌق ضمان استقالله فً االدارة و ما ٌوافق 

 .الظروؾ االقتصادٌة و حركة المنافسة 
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اطروحة دكتوراه دولة ، جامعة وهران، كلٌة العلوم االقتصادٌة، " االبداع فً المنتج على مستوى المؤسسات الجزائرٌة : كرٌالً بغداد-

 .196: ، ص 2003-2004
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 حفظ عجز الموازنة العامة للدولة  -

النهوض بالمشروعات االخرى للدولة  -
341
. 

 فقد 1995 اوت 26 المإرخ فً 95/22 من المرسوم التنفٌذي رقم 2و بحسب المادة 

قامت بتحدٌد المجاالت و القطاعات المعنٌة بالعملٌة ، بحسب المادة انجاز البناءات ، 

االشؽال العمومٌة ، الري ، الفندقة ، التجارة ، السٌاحة ، التوزٌع، الصناعة النسٌجٌة ، 

الورق، الكٌمٌاء ، البالستٌك، الجلود ، النقل ، اعمال الخدمات البنابٌة ، التؤمٌنات ، 

.  المضاربة ، الصناعات الصؽٌرة

حسب اتفاقٌة و برنامج التعدٌلً الهٌكلً فان الخوصصة هً اداة ضرورٌة فً سٌاق التنمٌة 

الرتباط هذه االخٌرة بانجاز عملٌة التحول االقتصادي و االجتماعً للجزابر و قد استوجب 

 :قانون الخوصصة مراعات عدة مبادئ و هً

التدرج و االستقامة فً عملٌة الخوصصة ٌإدي الى نتابج اٌجابٌة بٌنما التسرع  -1

ٌإدي الى الفشل و خٌر مثال على ذلك برٌطانٌا
342

 

 الشفافٌة و هذا عن طرٌق  مختلؾ مجاالت االشهار و فق القانون الجزابري  -2

الذي ٌحكم تحوٌل الملكٌة عن طرٌق دراسة وافٌة وكاملة و شاملة لنقل ملكٌة 

 .المإسسات العمومٌة

 مراعاة المصلحة العامة  و ذلك عن طرٌق وضع ترتٌبات معقولة تمنع من  -3

االصطدام بالمصلحة العامة، و اخضاع العملٌة للتقٌٌم و المراقبة و الذي من 

 .شؤنه المحافظة على مصالح الخزٌنة العامة

 االستفادة من عملٌة بٌع المإسسات العمومٌة دون تمٌٌز بٌن الفبات االجتماعٌة  -4

%20واعطاء حق المشاركة فً راس مال المإسسة المحولة بحوالً 
343

  .

و علٌه كانت الخوصصة خٌارا صاببا امام معالجة األوضاع االقتصادٌة المزرٌة التً كانت 

ٌشهدها االقتصاد الوطنً،  و هً نمط ٌمد آلٌات اقتصاد السوق و على هذا االساس اسندت 

كما  ثم انشاء مجلس الخوصصة و لجنة . مهام الخوصصة الى الهٌبة المكلفة بالعملٌة 

 اوت 26 المإرخ فً 95/92مراقبة عملٌات الخوصصة و قد قام المرسوم التنفٌذي رقم 

:   لتحدٌد اربعة اشكال الخوصصة و هً 1995

 التنازل عن طرٌق السوق المالٌة -1

 التنازل عن طرٌق االسهم و القٌم المنقولة  -2

 التنازل عن طرٌق المزاٌدة  -3

التنازل عن طرٌق االصول -4
344
. 
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 .146، المرجع السابق ، ص "االبداع فً المنتج على مستوى المؤسسات الجزائرٌة : كرٌالً بغداد- 
342

 . المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومٌة1995-08-26 المؤرخ فً 95/22المرسوم التنفٌذي رقم - 
343

 . المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومٌة1995-08-26 المؤرخ فً 95/22المرسوم التنفٌذي رقم - 
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 اصالح نظام الحماٌة االجتماعٌة : المطلب الرابع

 

لقد اولى صندوق النقد الدولً اهتماما بتحسٌٌن و اصالح النظام الحماٌة االجتماعٌة باعتبار 

هذا االخٌر احد اهم الركابز الجل تكرٌس مبدأ التالزم بٌن االبعاد االقتصادٌة و االبعاد 

للحماٌة االجتماعٌة دورا هاما فً حٌاة االفراد داخل .  االجتماعٌة و االساسٌة للتنمٌة

المجتمع من الناحٌة االقتصادٌة و الناحٌة االجتماعٌة خصوصا  ،و علٌه  قامت الدولة 

الجزابرٌة بادراج صنادٌق متعددة ، ووزارات ، و تهٌبة المجتمع المدنً للخروج بآلٌات 

لتطبٌق و تحسٌن أداة الحماٌة االجتماعٌة لذلك سوؾ نتعرض الى اهم مإسسات الحماٌة 

االجتماعٌة فً الجزابر و سنقوم بإبراز  الدور المنوط بها و جعلها اكثر فعالٌة فً االقتصاد 

الوطنً
345
 

و ٌمكن ان نقوم باحصاء جملة التدابٌر المتخذة من اجل تحسٌن  نظام الحماٌة االجتماعٌة 

حٌث تخضع هذه التدابٌر الحكام تشرٌعٌة سواء تلك المعلقة و المٌسرة من قبل الوزارة 

المكلفة بالعمل أو االجهزة المسٌرة 
346

 من قبل مإسسات الحماٌة االجتماعٌة و هً تتمثل 

 : فً 

- CNAS : الصندوق الوطنً للتامٌنات االجتماعٌة 

- CASNOS :الصندوق الوطنً للتامٌنات االجتماعٌة لؽٌر االجراء 

- CNAC : الصندوق الوطنً للتامٌن عن البطالة 

- CNR : الصندوق الوطنً للمعاشات 

- CACOBATH :صندوق التامٌنات للعطل مدفوعة االجر. 

- O NAAPH : الدٌوان الوطنً لالعضاء االصطناعٌة للمعوقٌن 

- FNPOS :الصندوق الوطنً لمعادلة الخدمات االجتماعٌة
347

 

حٌث  صادق تطبٌق الجزابر لجملة اصالحات اقتصادٌة مختلفة تفاقما كمٌا و نوعٌا 

لمشكلة البطالة ، علٌه وضعت الجزابر سٌاسة لمواجهة البطالة المستخلصة من تجارب 

بعض الدول التً قد مرت بمرحلة االصالحات االقتصادٌة  خاصة الشٌلً التً تعتبر 

تجربة ناجحة جدا فً مجال اإلصالحات المفروضة من فبل صندوق النقد الدولً ، كما 

                                                                                                                                                                                     
344

-Mahfoud Benousman : « Ajustement structurel et privatisation »,les cahiers du CREAD N°46/47 4eme 
Trimestre 1999 ;P :95. 
345

- Mahfoud Benousman : « Ajustement structurel et privatisation »,les cahiers du CREAD N°46/47 4eme 
Trimestre 1999 ;P :95 

346
  المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومٌة1995-08-26 المؤرخ فً 95/22المرسوم التنفٌذي رقم - 

347
، المجلس الوطنً اإلقتصادي و اإلجتماعً ، فٌفري " برنامج التنظٌم اإلقتصادي :" المرحلة الثانٌة للمخطط الوطنً لمكافحة البطالة -

1998.  
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قامت الحكومة  بتقٌٌم سٌاسة برنامج الوطنً لمكافحة البطالة و من ثم قامت  بوضع 

استراتٌجٌة لنمو الكثٌؾ للعمل و اهم النقاط التً نظمتها هذه االستراتٌجٌة
348

 :  

توسٌع القاعدة االنتاجٌة لالقتصاد و ذلك عن طرٌق االعتماد على االستقالل االمثل  -1

 للموارد االقتصادٌة و المحلٌة و بخاصة العمل 

سٌاسة االنعاش االقتصادي فً مجال االستثمارات حٌث قام تطبٌق برنامج االستقرار  -2

و التعدٌل الهٌكلً قد ادى الى تحسٌن توازنات الكبرى لالقتصاد الكلً،  و ذلك و 

على حساب التدهور الحاد فً القدرة الشرابٌة لألسر الجزابرٌة و نقص التؤهٌل 

 عامل فً 360.00ارتفاع نسبة البطالة و تسرٌح العمال حٌث تم تسرٌح حوالً 

 من عدد العمال%8 حوالً نسبة 1998-1994الفترة الممتدة من 
349

 لذلك اتخذت 

 :الحكومة االجراءات التالٌة

المإسسات المصؽرة التً انشاتها الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب -1
350

 

تخصٌص موارد جدٌدة و اعادة تخفٌض الموارد التً كانت متواجدة على  -2

مستوى اجهزة التشؽٌل عن طرٌق اشؽال المنفعة العامة ذات الكثافة العالٌة من 

الٌد العاملة و التنمٌة المشتركة و عقود ما قبل التشؽٌل و القروض المصؽرة و 

التً تسٌر من قبل وكالة التنمٌة االجتماعٌة
351

 

انشاء جهاز جدٌد الستخالؾ برنامج تشؽٌل الشباب و هو جهاز االدماج المهنً  -3

للشباب
352
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تقٌٌم و ضبط تكالٌف  الحماٌة االجتماعٌة فً مؤسسات الحماٌة االجتماعٌة المختلفة و آلٌات توظٌف :"مخبر التنمٌة المحلٌة المستدامة- 

 ,1،2،3كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ، المدٌة، الجزائر ص " مواردها بفعالٌة فً الجزائر
349

 : ٌتمثل دور مؤسسات الحماٌة االجتماعٌة المذكورة سابقا فً -

و هو الصندوق الوطنً للتأمٌنات االجتماعٌة و تشمل العمال الذٌن ٌتقاضون االجور بصفة عامة و كذلك بعض الفئات : CNAS -أ 

 .حٌث تقتطع سنة اجور العمال شهرٌا لتغطٌة النفقات الناجمة عن المرض و حوادث العمل (المعوقٌن ، المجاهدٌن)االخرى 
و ٌضمن هذا الصندوق للعمال الذٌن تم تسرٌحهم بموجب قانون وزاري و كذلك فً حالة اغالق المؤسسات العمومٌة : CASNOS -ب 

 .ٌقوم بدفع اجرة شهرٌة لفترة زمنٌة معٌنة
 .و ٌقوم هذا الصندوق بتسدٌد مستحقات المؤمنٌن الذٌن احٌلوا الى التقاعد: CNR -ج 
و ٌعمل هذا الصندوق كوسٌط بٌن العامل و صاحب العمل فً قطاع البناء و االشغال العمومٌة و ذلك من خالل : CACOBATH -د 

 .االشتراكات التً تدفع سنوٌا لهذا الصندوق لتغطٌة  اجور العمال الخاصة بالعطل
و قد نشا هذا الدٌوان خصٌصا للفئة المعوقة حركٌا حٌث ٌقوم بتقدٌم المساعدة المتصلة فً االعضاء االصطناعٌة : ONAAPH -ه 

 .الكراسً المتحركة و غٌرها من االجهزة دون مصارٌف و تعطً هذه االخٌرة من قبل صندوق الضمان االجتماعً
و قد خصص هذا الصندوق لتدعٌم بناء السكنات االجتماعٌة الخاصة باالجر اي الفئة العاملة و هو ٌمول من قبل الدولة و : FNPOS -و 

 .كذا باقً الصنادٌق االجتماعٌة
350

 .1998المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً، فٌفري " برنامج التنظٌم االقتصادي:"المرحلة الثانٌة للمخطط الوطنً لمكافحة البطالة -
351

 .1998المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً، فٌفري " برنامج التنظٌم االقتصادي:"المرحلة الثانٌة للمخطط الوطنً لمكافحة البطالة - 
352

 -Decret N° : 96 / 297 du 08 septembre 1996, portait la création de l’agence nationale de soutien à l’emploi 
de jeunes « ANSEJ » N° 52 du 11 decembre 1996. 
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 اصالح القطاع الفالحً و قطاع السكن : المطلب الخامس

 

من خالل برنامج التعدٌل الهٌكلً فقد أعطى صندوق النقد الدولً االهتمام بالقطاع ألفالحً 

 فً الجزابر كما أساسٌا و كان ٌهدؾ الى تنمٌة هذا القطاع ، الذي ٌعتبر قطاعا مهما و 

 . األولوٌة  كذلك لقطاع السكن الجل تحسٌن الوضع االجتماعً للفرد الجزابري أعطى

 

  القطاع الفالحً إصالح : األولالفرع 

 

ٌعتبر القطاع الفالحً محورا اساسٌا الجل رفع وتٌرة التنمٌة فً القطاع الصناعً و هذا 

باألخذ بعٌن االعتبار المساحة و االراضً الفالحٌة التً تتوفر علٌها الجزابر و لهذا سوؾ 

:  نذكر اهم االجراءات و المبادرات التً شهدتها الجزابر فً تلك  الفترة 

: اصالح النظام العقاري و فً هذا االطار صدور االمر المإرخ فً : 1995فً سنة 

 الذي ٌعدل و ٌتمم قانون التوجٌه العقاري و هذا بهدؾ زٌادة تسهٌل 25/09/1995

كما قامت الحكومة بوضع نظام مرجعً لسعر الحبوب و ٌكون مرتبط باالسعار . االراضً

العالمٌة و هذا بهدؾ الوصول الى نظام سعر فعال ٌخفؾ عبا الضرٌبة
353
. 

 قامت باجراء الحد من دعم اسعار القمح : 1996فً سنة 

قام بتقدم الى المجلس الشعبً الوطنً مشروع ٌجدد معاٌٌر خوصصة : 1997فً سنة 

االراضً الفالحٌة ،  و تشجٌع االستثمار الفالحً عن طرٌق تطوٌر آلٌات ضمان قروض 

هذا الدعم االستثمار الفالحً و كذلك فٌما ٌخص الصناعات الخاصة .البٌع االٌجاري 

بالتجهٌزات الفالحٌة و مواصلة دعم المنتجات الفالحٌة ذات االولوٌة من الحبوب و 

اللبان
354

 كما اهتم برنامج الحكومة بحماٌة مداخٌل الفالحٌن و هذا عن طرٌق ترقٌة الجانب 

المهنً الفالحً  المشترك الجل المشاركة فً ضبط سوق المنتجات الفالحٌة الربٌسٌة ، و 

ضمان استقرار االسعار لصالح المنتجٌن و المستهلكٌن و ترقٌة الخدمات الفالحٌة عن 

طرٌق دعم التشاور و هذا بفضل الؽرؾ الفالحٌة و النظام التعاونً للمنظمات المهنٌة و 

العمل على االستثمار و التحكم فً قدرات التدخل لمصالح الرقابة و البٌطرة
355

 . 

 االستؽالل االمثل لالمكانٌات المتوفرة و محاولة رفع المردودٌة الضعٌفة فً االنتاج 

الفالحً و تدعٌم القطاع بالتقنٌات الحدٌثة و الوصول الى االهداؾ التً سطرها برنامج 

 ملٌون التً سجلت فً 24 ملٌون قنطار سنوٌا بدل 30اي بلوغ معدل .  التعدٌل الهٌكلً

 ، ضؾ إلى ذلك  توسٌع البساتٌن لزراعة الحمضٌات و زراعة الكروم 1994سنوات قبل 
                                                           

353
تقٌٌم و ضبط تكالٌف الحماٌة االجتماعٌة فً مؤسسات الحماٌة االجتماعٌة و آلٌات توظٌف مواردها بفعالٌة فً :"مخبر التنمٌة المحلٌة - 

 ,3: مرجع سابق ص " الجزائر
354

 المعدل و المتضمن جهاز االدماج المهنً للشباب و المحدد لقانون مندوب 1990 مارس éé المؤرخ فً 143-90المرسوم التنفٌذي رقم - 

 .تشغٌل الشباب
355

  المعدل لقانون التوجٌه العقاري25/09/1995انظر االمر المؤرخ فً - 
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كما انه ٌهدؾ البرنامج الى توزٌع زراعة العلؾ ، و زٌادة عدد القطعان للحٌوانات اللبونة .

 . %50و هذا الجل دفع انتاج الحلٌب نسبة 

 متر مكعب من الحلٌب و 500.000 فً المٌدان الرعوي فقد سطر برنامج انتاج حوالً 

 طن من الحلفاء و كذلك اهتم البرنامج بمجال 40.000 قنطارا من العلق و 150.000

الصٌد البحري و قد قام هذا النشاط الجل التوجه اكثر فاكثر لقطاع الصٌد البحري  

 

 اصالح قطاع السكن : الفرع الثانً 

 

لقد اولى صندوق النقد الدولً اهمٌة بالؽة لترقٌة و تنمٌة و اصالح قطاع السكن لما له 

من اهمٌة فً تحسٌن الوضع االجتماعً للفرد الجزابري و قد قامت الحكومة الجزابرٌة 

بخطوات مهمة فً هذا الصدد و هً كاآلتً بحسب الترتٌب الزمنً خالل تنفٌذ برامج 

التعدٌل الهٌكلً 

قامت باتفاق مع البنك العالمً للتنمٌة و التعمٌر لتحدٌد المقاٌٌس تشجٌع : 1995فً سنة 

االستثمار الخاص فً قطاع السكن و تنظٌم السوق العقاري و قد استمروا بتنفٌذ هذا 

 و فً نفس السنة قامت الحكومة الجزابرٌة 1998 الى سنة 1995االجراء منذ سنة 

بمراجعة اٌجار السكن االجتماعً و ذلك عن طرٌق وضعها لنظام احتٌاط التسوٌة 

. الدورٌة

اصبح الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط بنك السكن و قد تم : 1997و فً سنة 

انشاء شركة اعادة التموٌل العقاري و انشاء شركة ضمان القروض العقارٌة و انشاء 

راس مال و ضمان و كفالة تعاضدٌة الترقٌة العقارٌة
356
 

حٌث ٌستشؾ من هذه االجراءات التً قامت بها الحكومة الجزابرٌة التً من شؤنها 

 بمجال التعمٌر و العقار الجل استكمال 1996كما قامت بمخطط . اصالح هذا القطاع 

المنظومة التشرٌعٌة الخاصة بتسٌٌر القطاع العقاري و تعٌٌن االراضً القابلة للتهٌبة 

 خطة 300 خطة و منها 600العمرانٌة ، و استكمال اعادة خطط التهٌبة و المقدرة بـ

 ، و تشجٌع االستثمار الخاص و تنظٌم السوق العقاري و هذا بدا 1997تستكمل قبل 

واضحا من تحوٌل الصندوق الوطنً للتوفٌر و االحتٌاط الى بنك للسكن و انشاء 

صندوق لضمان الرهون على القروض
357

  ،و انشاء شركة اعادة التموٌل و التً من 

شانها ان نقوم بمساهمة و اشتراك النظام المالً فً قطاع البناء كما تم انشاء صندوق 

الضمان الصفقات  

العمومٌة الذي ٌحقق من قٌود المتعاملٌن امام التموٌل العمومً 
358
 

                                                           
356

 .89-88:  ، مصالح رئٌس الحكومة ، ص1997 اوت 17برنامج الحكومة الموافق علٌه من طرف المجلس الشعبً الوطنً ٌوم - 
357

 88:  ، مصالح رئٌس الحكومة ، ص1997 اوت 17برنامج الحكومة الموافق علٌه من طرف المجلس الشعبً الوطنً ٌوم - 
358

 .159-158ص : مدنً بن شهرة، المرجع السابق -
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: خالصة الفصل االول 

 

  

لقد كان ٌعانً االقتصاد الجزابري خاصة بعد انهٌار اسعار البترول من اختالالت 

هٌكٌلٌة و العجز المتواصل لمٌزان التجاري و ارتفاع المدٌونٌة الخارجٌة و كل هذه 

االسباب وقعت بالجزابر الى عقد اتفاقٌات مع صندوق النقد الدولً و كان اولها برنامج 

 و كانت اهم المحاور 30/05/1990 الى 1989 ماي 31التثبٌت االقتصادي االول 

الكبرى لهذه االتفاقٌة و التً سجلت فً شكل برنامج ان تكون المراقبة صارمة للنقد و 

القرض و تحسٌن الوضعٌة المالٌة العامة و من اجل تموٌل هذا البرنامج فقد تم االتفاق 

مع خبراء صندوق النقد الدولً و قد تحصلت الجزابر على شرٌحة قرض قدرت بـ 

 ملٌون حقوق سحب خاصة و كان اهم النتابج الناجمة عن هذا البرنامج صدور 155.7

 الذي ٌسمح بتطبٌق سٌاسة نقدٌة 1990افرٌل /14قانون النقد و القرض الصادر فً 

مضبوطة و قد كرست قواعد السوق اكثر و بالتالً التوجه اللٌبرالً و قد اسهمت 

االوضاع االجتماعٌة و السٌاسة آنذاك فً عدم امكانٌة تنفٌذ البرنامج المتفق علٌه مع 

،  "حكومة حمروش " خبراء صندوق النقد الدولً و خٌر دلٌل على ذلك  هو رحٌل

فكان البد على السلطات الجزابرٌة ان تقوم باتفاق ثانً مع صندوق النقد الدولً فً 

، و قد تحصلت الجزابر بموجبه على 30/03/1992 و الذي ٌمتد الى 03/06/1991

 . ملٌون حقوق سحب خاصة 300شرٌحة  قرض بمبلػ 

كانت  اهداؾ هذا البرنامج تتمثل فً انسحاب دور الدولة من الحٌاة االقتصادٌة ، ترقٌة 

النمو االقتصادي ، تنوٌع الصادرات ،و تحرٌر التجارة الخارجٌة ونتخفٌض قٌمة سعر 

الصرؾ ، ادخال اصالحات على التعرٌفة الجمركٌة و قد اصطدم تنفٌذ هذا البرنامج 

باضطرابات سٌاسٌة ما جعل من حكومة ؼزالً الجدٌدة تعمل على تحقٌق السلم 

.  االجتماعً و تنظٌم االنتخابات جدٌدة االمر الذي حال دون التطبٌق الصارم للبرنامج

و علٌه فً هذه الفترة كانت جل االجراءات المتبعة منافٌة لشروط صندوق النقد الدولً 

،مما انجم عن  االوضاع السٌاسٌة و االجتماعٌة ارتفاع معدالت التضخم الى حدود 

 ، زٌادة حجم الدٌن العام ن النمو المفرط للكتلة النقدٌة و 1992 سنة %32بلؽت 

انخفاض حجم االنتاج 

  

علٌه فقد لجؤت الجزابر مرة ثالثة لصندوق النقد الدولً من خالل برنامج االستقرار 

 حٌث كانت اهم اهداؾ هذا 1995 الى مارس 1994االقتصادي الثالث من افرٌل 

البرنامج تشجٌع االستثمار ، ترقٌة مناصب جدٌدة العمل على ترسٌخ االستقرار المالً، 

امتصاص البطالة ، رفع مستوى معٌشة الفبات االجتماعٌة االكثر حرمانا ، و لعل اهم 
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االجراءات التً  قامت بها  الحكومة الجزابرٌة هً تحرٌر التجارة الخارجٌة و نظام 

الصرؾ بحٌث اصبح الدٌنار قابال للتحول الى عمالت اجنبٌة ،و جدولة الدٌون، و 

اللجوء الى االسواق المالٌة و،كما ثم تقلٌص وتٌرة التوسع النقدي ،إلى جانب  ترشٌد 

. نظام الحماٌة االجتماعٌة

 

 

 %29 بالرؼم من النتابج االٌجابٌة المحققة الى انه فقد وصل معدل التضخم الى حدود 

 لسنة %23,15 بٌنما كانت %24,4و قد ارتفعت حدة معدالت البطالة اذ بلؽت 

 مقابل %15,3اذ بلػ .   كما عرؾ تطور الكتلة النقدٌة تقهقرا واضحا1993

 و التثبٌت   و كل هذه النتابج من جراء برامج االستقرار1993سنة 21,6%

االقتصادي سمحت باللجوء مرة اخرة لصندوق النقد الدولً ،الجل الشروع فً تطبٌق 

 01 الى 1995 مارس 31برنامج متوسط المدى و هو برنامج التعدٌل الهٌكلً من 

 فً حٌن اهم محاور البرنامج تمثلت فً تحرٌر التجارة الخارجٌة ، التحكم 1998افرٌل 

فً نظام الصرؾ ،اصالح السٌاسة النقدٌة ، اصالح المإسسات العمومٌة ، تنمٌة و 

ترقٌة القطاع الخاص ، اصالح نظام الحماٌة االجتماعٌة ، اصالح القطاع الفالحً و 

. قطاع السكن 

 

و علٌه فقد ٌجدر القول بان الظروؾ التً رافقت تطبٌق برامج االستقرار االقتصادي و 

التعدٌل الهٌكلً كانت ظروؾ اجتماعٌة و سٌاسٌة و اقتصادٌة جد صعبة لكن هنالك 

اٌجابٌات ٌستدل بها خبراء الصندوق فً كل مناسبة حٌث كان خبراء الصندوق متفابلٌن 

بشؤن النتابج الناجمة عن تطبٌق مشروطٌة صندوق النقد الدولً و لكن واقع المواطن 

الجزابري اثبتت العكس و هذا ما سوؾ نتطرق له فً الفصل الثانً و علٌه سنقوم 

بتقدٌم انعكاسات و اثار المشروطٌة المفروضة من صندوق النقد الدولً على مسار 

. التنمٌة فً الجزابر
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 ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ػ٠ِ فذو٤٤ْ اٗؼٌاقاخ أُشؽٝؽ٤حأُلؽٝػح ٖٓ ؽؽ: اُلظَ اُثا٢ٗ 

  .2014 ٝ االقروؽاؼ االهرظاظ١ ٖٓ ٓؽزِح ٓاتؼع  االطالذ ا٠ُ ٓكاؼ اُر٤ٔ٘ح ك٢ اُدؿائؽ

 

طَطز٢ رٔؼَ حٌَٜف ٚ  ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ طزٕخ٘خ ٞ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌظٟ 

حٛالف ح١ٌٔخٓش ٚ حٌّٕظِٛش ، هفٞ ِؼيالص حٌظ٠وُ ٚ،فٞ حٌؼـِ فٟ ١ِِحْ حٌّيفٛػخص م

٠ظَٙ ك١غ .  حٌؼًّ ػٍٝ طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ٚ حٓظمطخد حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ ،حٌّخ١ٌش 

ِٓ هالي رَحِـٗ حٔٗ ٠ؼطٟ ح١ّ٘ش وزَٜ ١ٌٍٔخٓش حٌٕمي٠ش ٚ حٌّخ١ٌش ففٟ حٌٛحلغ رَحِؾ 

 حالَِ حٌٌٞ ؿؼٍٗ فٟ حٌؼّخ١ٕٔخص ، س َحٌظٜل١ق ٚ حٌظى١ف ح١ٌٙىٍٟ طظّخٗٝ ِغ ِظطٍزخص حٌؼٛي

 ٠ُخىس حٌميٍس رٙيف ٠مَٛ ر١ٜخغش طٛؿٙخص ؿي٠يس َِطزطش رمَٚٝ ٠ٌز٢ حٌٕٔش حاللظٜخى٠ش 

حالَِ حٌٌٞ  ٠يفغ .سحاللظٜخى حٌؼخٌّٟ ٚ فظق حٓٛحق ؿي٠يس فْحٌظٕخف١ٔش ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش الؿً ِٕخ

رٕخ حٌٝ حٌٛلٛف  حٌٝ ِخ حًح وخْ حٌٙيف حٌلم١مٟ  ٌٌٖٙ حٌزَحِؾ حال٘ظّخَ رظ١ّٕش حلظٜخى حٌيٚي 

س ٌّخ ٠ويَ ِٜخٌق حٌيٚي حٌّظميِش ٚ ٘ٛ ِخ ٠٠ّٓ ٌٙخ ح١ٌٔطَس َيٚحٌٕخ١ِش حَ ىػُ حطـخ٘خص حٌغ

الٔٗ ال ٠ٙظُ رخٌّ٘خوً حٌلم١م١ش ٌٍيٚي حٌٕخ١ِش ٚ ػ١ٍٗ ٕٓمَٛ ِٓ هالي ٌ٘ح حٌفًٜ رظل١ًٍ ٚ 

 حٌّفَٟٚش ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٠ُ حىحء ١١َِٚ٘ش ٚ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٞطك

. ػٍٝ ِٔخٍ حٌظ١ّٕش فٟ حٌـِحثَ
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اٗؼٌاقاخ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ ذسو٤ن اُر٤ٔ٘ح االهرظاظ٣ح ك٢ : أُثسث االٍٝ 

: 2014 ا٠ُ  1989ٓ٘ػ اُدؿائؽ 

 حٌّفَٟٚش ِٓ لزً ٕٛيٚق َٛحِش حيٍرؼش رَحِؾ ِظظخ١ٌش حال حْ  أ١ز١كرض  لخِض حٌـِحثَ ٌمي 

 طؤػ١َح وز١َح ػٍٝ حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش ٚ ٌ٘ح ِخ طـٔي ِٓ أػَص لي ٘خ،ططز١كحٌٕمي حٌيٌٟٚ ألؿً 

ك١غ ٕٓمَٛ ِٓ هالي ٌ٘ح  ، ص طٍه حٌزَحِؾ ؿ١ّغ حٌمطخػخص حاللظٜخى٠ش ّهالي حٔٗ ليَ

 حاللظٜخىٞ ػٍٝ حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش فٟ حٌـِحثَ حإلٛالف رَحِؾ أىحء ٚ أػخٍحٌّزلغ رظم١١ُ 

 ١٘ىٍش حٌمطخع حٌٜٕخػٟ ٚ طؤ١ٍ٘ٗ اػخىس١١َِٚ٘ش ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ أىحءِٓ هالي طم١١ُ 

 فٟ حٌم٠خء ػٍٝ حالهظالالص حٌيحه١ٍش ٚ ، ٚأىحثٙخٚ ِخ ٠ٕخٓذ ح١ٌٔخٓش حٌظ٠ّٕٛش حٌـِحث٠َش 

 ٚ طم١١ُ ىٍٚ ٌٖ٘ حاله١َس فٟ طل٠ََ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش ،  حٛالف حٌّٕظِٛش حٌّخ١ٌشٚحٌوخٍؿ١ش 

. ٚ حٓظمطخد حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ
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 ٤ٌِٛح اُوطاع اُظ٘اػ٢ ئػاظجٓشؽٝؽ٤ح ط٘عٝم اُ٘وع اُع٢ُٝ ك٢ أظاءذو٤٤ْ  : ا٧ٍٝأُطِة 

 ٝ ٓا ٣٘اقة اُك٤اقح اُر٣ٞٔ٘ح اُدؿائؽ٣ح ذأ٤ِٛٚٝ 

ٌمي ٓؼض حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش ِزخَٗس ػمذ حالٓظمالي حٌٝ حٌؼًّ ػٍٝ ٟٚغ ح١ٌٔخٓش ٕٛخػ١ش 

الؿً ًٌه لخِض رظٔط١َ رَحِؾ ط٠ّٕٛش ٚ حٓظؼّخ٠ٍش رم١ّش ،الؿً حٍٓخء حلظٜخى ١ٕٟٚ لٛٞ 

 ك١غ . 1989 حٌٝ 1967 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ فٟ حٌفظَس حٌّّظيس ِخ ر١ٓ 994,5: ليٍص رـ

لي لخِض وّخ .أٌٔحن  ٌٍظ١ٕٜغ رخػظزخٍٖ حٔـغ ١ٍٓٚش ط٠ّٕٛش حأل٠ٌٛٚش حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش أػطض

رٟٛغ حٓظَحط١ـ١ش ط٠ّٕٛش ّٟٓ هّٔش ِوططخص ط٠ّٕٛش
359

 طٛف١َ حٌظ٠ًّٛ حٌالَُ فمي  ، ألؿً

ٍوِص طَو١ِح وز١َح ػٍٝ حالٓظؼّخٍ فٟ لطخع حٌّلَٚلخص ٚ ٘ٛ ِخ ػىْ حالٍحىس حٌم٠ٛش 

ٌٍٍٔطخص حٌـِحث٠َش فٟ حٌظَو١ِ ػٍٝ حٌظ١ٕٜغ ٚ حػظزخٍٖ ِلَوخ ٚ ىحفؼخ كم١م١خ ٌٍّٕٛ
360

 .  

 أػَص  فٟ  حػمخد حُِش حٌٕف٢ حٌؼخ١ٌّش   ٚطَحؿغ ػخثيحص ٛخىٍحص حٌٕف٢ حٌـِحث٠َشوٕظ١ـش ي

 ِٓ %97,9ٍٓزخ ػٍٝ حٌميٍحص حٌظ٠ّٕٛش ٌاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ ك١غ حٔٗ ِؼٍض حٌّلَٚلخص 

ػخثيحص حٌظٜي٠َ
361

ٚ لي ٗٙيص ٌٖ٘ حٌفظَس ٟٚؼخ حلظٜخى٠خ ِظؤُِخ ِخ ؿؼً حٌٍٔطخص  . 

حٌـِحث٠َش طمَٛ رفَٝ هط٢ ٚ حٓظَحط١ـ١خص الؿً ططز١ك حٛالكخص حلظٜخى٠ش حوؼَ ػّمخ ٚ 

ِض حٍرغ حطفخل١خص ٚ حرَٚ لي ػٓ ٚٚىُٚ ٌ٘ح ِخ ىفغ رٙخ حٌٝ حالٓظٕـخى رّئٓٔخص رَ ، ّٗٛال 

الؿً طؤ١ً٘ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ حٌـِحثَٞ ٚ ، طُ حٌظٛل١غ ػٍٝ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ 

ِؼظّيح فٟ ًٌه ػٍٝ آ١ٌخص حلظٜخى حٌٔٛق ٚ حٌلي ٚ ، حػخىس ١٘ىٍظٗ ٚ ٍفغ وفخثظٗ ٚ طل٠ََٖ 

طم١ٍٚ ِٓ ىٍٚ حٌيٌٚش فٟ ك١خس حاللظٜخى
362
. 

  

  .2014أُإشؽاخ اإلهرظاظ٣ح ٓ٘ػ ٓؽزِح ٓاتؼع االطالذ ا٠ُ ؿا٣ح :   اُلؽع ا٧ٍٝ 

 

ِٓ طلم١ك ٔظخثؾ ح٠ـخر١ش ف١ّخ ٠وٚ حٌظٛحُٔخص  رَحِؾ حإلٛالف حإللظٜخىٞفمي طّىٕض 

: حاللظٜخى٠ش حٌى١ٍش ٚ ٠ّىٓ حْ طٍوٜٙخ ف١ّخ ٠ٍٟ

 1994 ٌٕٔظٟ %2,87 ٚ %4,64: طل١ٔٓ ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ رخٔظمخٌٗ ِٓ كخٌش حٌؼـِ رـ: حٚال

 ٚ 1996 ٕٓش %33:  ػٍٝ حٌظٛحٌٟ حٌٝ ٟٚغ ح٠ـخرٟ ك١غ كمك فخث٠خ ليٍ رـ1995ٚ 

 1997 ٕٓش 37%
363

.  
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 ص 2013: ، دار الخلدونٌة الجزائر21مجلة الدراسات االقتصادٌة العدد " دبٌش احمد الصناعة الجزائرٌة تحدٌات انماء و قطاع معثر- 

39. 
360

:  بـ1980 من بٌن الدول االعلى استثمارا فً العالم بمتوسط سنوي للفرد قدر سنة 1980-1978لقد صنفت الجزائر فً الفترة ما بٌن - 

 . دوالر امرٌك1260ً
361

 -ABD EL HamideIbrahimi, « l’economieAlgerienneDefis et enjeux dahleb ;1991 p 446. 
362

 44-41دبٌش احمد مرجع سابق ص-.
363

، الدورة العاشرة 1997المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً تقرٌر الظرف االقتصادي و االجتماعً فً السداسً الثانً من سنة - 

 25.44:، ص1998أفرٌل 
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 1994 ٕٓش %1حٌٝ 1993 ٕٓش %2طل١ٔٓ حٌٕخطؾ حٌّلٍٟ حٌلم١مٟ ك١غ حٔظمً ِٓ : ػخ١ٔخ

 %5 ٚ ٔٔزش 1996 ٚ 1995 ٕٓش %4ِٔـال رٌٌه ّٔٛح كم١م١خ لي طَحٚف كٛحٌٟ

1998ٕٓش َ
364
 

 ٚ ٌ٘ح 1997 ٔٙخ٠ش ٕٓش %6 حٌٝ كٛحٌٟ 1994 ٕٓش %39طَحؿغ ِؼيالص حٌظ٠وُ ِٓ : ػخٌؼخ

ٓزذ طوف١ٞ ل١ّش حٌي٠ٕخٍ ٚ طلي٠ي حالٓؼخٍ
365

 

 

 

  .2014 ا٠ُ 1989 ٓ٘ػ ذطٞؼ االٗراج اُظ٘اػ٢: ُثا٢ٗ اُلؽع ا

 

 رخٌٕٔزش حٌّئ٠ٚش 1998-1989حٌـيٚي ٠ٟٛق ططٍٛ حالٔظخؽ حٌٜٕخػٟ هالي حٌفظَس 

 

 
1989 1994 1995 1996 1997 1998 98/89 

 

 -18.5 81.5 78.5 81.5 87.6 88.4 100 أُإشؽ اُؼاّ 

ت
١ٗ

ال 
 

 -1. 27 73.3 69.5 74.1 82.9 84.2 100 أُإشؽ ضاؼج أُسؽٝهاخ

 -32.6 67.4 63.4 7. 68 79.9 80.1 100 ٓإشؽ اُظ٘اػاخ أُظ٘ؼح

 +5. 43 144.0 114.0 138.0 132.4 133.1 100 اُطاهح

 +18.5 118.5 118.0 113.0 107.6 106.1 100 أُسؽٝهاخ

 -0. 27 73.0 71.1 78.1 81.1 82.4 100 أُ٘اخْ ٝ أُساخؽ

ط٘اػح اُض ٝ اُض أُغ ٝ ا٤ُٔي 

 ٝ اٌُٜؽتائ٤ح ٝ االُي
100 68.2 74.5 59.6 47.9 49.9 50.1- 

 -8.3 91.7 88.8 93.7 89.7 86.2 100 ٓٞاظ اُث٘اء اُطؿف ٝ اُؿخاج

 -10.9 89.2 78.8 75.0 86.2 94.3 100 ا٤ٔ٤ٌُاء أُطاؽ ٝ اُثالقر٤ي

 - 9.2 90.8 83.1 85.5 89.0 96.4 100 اُظ٘اػح اُـػائ٤ح اُرثؾ ٝ اٌُثؽ٣د

 -6. 46 53.4 49.1 53.1 73.1 82.5 100 اُ٘ك٤ح ٝ االُثكح ٝ اُط٤اؽح 

 -75.8 24 23.7 29.3 42.6 53.5 100 ط٘اػح اُدِٞظ ٝ االزػ٣ح

 52.9 47.2 47.3 48.5 60.1 67.1 100 ط٘اػح اُطشة ٝ اُل٤ِٖ ٝ اُٞؼم

 78:  ، ص1998ذوؽ٣ؽ زٍٞ ا٦ُثاؼ االهرظاظ٣ح ٝ االخرٔاػ٤ح ُثؽٗآح اُرؼع٣َ ا٢ٌِ٤ُٜ اُعٝؼج اُؼآح اُثا٤ٗح ػشؽ ٗٞكٔثؽ : أُظعؼ
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الدورة الثامنة ماي 1998المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً تقرٌر الظرف االقتصادي و االجتماعً للسداسً الثانً من سنة - 

 .02:، ص1999
365

 48،49دبٌش احمد المرجع السابق ص - 
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 ٌىٓ غيحس ِخ 1994ك١غ ٠ظَٙ ِٓ حٌـيٚي حْ ٔٔزش حٌٕٛ حاللظٜخىٞ لي ريأ رخالٍطفخع ٕٓش 

 .1997ريأص رخٌظَحؿغ ٚ ح٠ٌؼف حػٕخء ططز١ك رَحِؾ حٌظ١ٕض حاللظٜخىٞ ٚ فٟ ٕٓش 

 ػٍٝ حػَ ػزخص حٓؼخٍ حٌّلَٚلخص ٚ حٍطفخع ٓؼَ حٌَٜف ٌٍيٚالٍ ِمخرً حٌؼّالص حالؿٕز١ش 

١ٍِْٛ ى٠ٕخٍ 247,4وّخ ٔـي حٔٗ ٓخُ٘ لطخع حٌّلَٚلخص فٟ حٌٕخطؾ حٌيحهٍٟ حالؿّخٌٟ ِٓ 

 حِخ لطخع حٌفالكش فخٍطفغ 1997 ١ٍِْٛ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ ٕٓش 818,5 ح1993ٌٝؿِحثَٞ ٕٓش 

 ١ٍِْٛ ى٠ٕخٍ فٟ ٕٓش 260,8 حٌٝ  1993 ١ٍِْٛ ى٠ٕخٍ ٕٓش 131,3حٌٕخطؾ حالؿّخٌٟ ِٓ 

 .  ٚ لي ٗٙيص لطخػخص حٌٜٕخػش ٚ حٌزٕخء ٚ حالٗغخي حٌؼ١ِّٛش طَحؿؼخ وز١َح 1997

 

 

 

 

 

"  1997-1993"وّخ ٠ٟٛلٗ حٌـيٚي ح٢طٟ ٚ حٌٌٞ ر١ٓ حٌٕخطؾ حٌيحهٍٟ حالؿّخٌٟ هالي 

 1997 1996 1995 1994 1993 حٌٕٔٛحص 

 260.8 277.8 187.4 145.6 131.1 حٌفالكش 

 818.5 733.1 503.4 327.3 247.4 حٌّلَٚلخص 

 طٕيٍؽ ّٟٓ حٌّلَٚلخص 28.0 22.0 17.7 13.3 حٌويِخص ٚ حالٗغخي حٌزظ١ٌَٚش

 235.9 22.3 193.9 161.7 130.9 حٌٜٕخػخص هخٍؽ حٌّلَٚلخص

 275.3 217.7 191.2 151.8 121.5 حٌزٕخء ٚ حالٗغخي حٌؼ١ِّٛش

 طٕيٍؽ ّٟٓ حٌويِخص 148.9 99.8 74.8 65.0 حٌٕمً ٚ حٌّٛحٛالص

 طٕيٍؽ ّٟٓ حٌويِخص 320.6 283.5 22.1 167.0 حٌظـخٍس 

 60.70 90.8 76.3 54.7 43.2 حٌويِخص

 220.6 212.3 174.8 119.3 85.7 حٌََٓٛ ٚ حٌلمٛق حٌـَّو١ش 

 418.1. 2 2.251.5 1.732.3 1.275.0 1.005.1 حؿّخٌٟ حٌٕخطؾ حٌيحهٍٟ

 344.3 313.2 261.2 212.5 184.7 حٌويِخص حالىح٠ٍش ٚ غ١َ٘خ 

 2.762.4 2.564.7 1.993.5 1.487.5 8. 1.189 حؿّخٌٟ حٌٕخطؾ حٌيحهٍٟ

 ، أُدِف اُٞؽ٢٘ االهرظاظ١ ٝ 1998اُروؽ٣ؽ اُٞؽ٢٘ زٍٞ اُر٤ٔ٘ح اُثشؽ٣ح : أُظعؼ 

. 72 ص 1999االخرٔاػ٢ اُدؿائؽ اُعٝؼج اُؼآح اُثاُثح ػشؽ ٓا١ 
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ٚ رخٌٕٔزش ٌٜٕخػش حٌٍٜذ ٚ حٌٜٕخػخص حٌّؼي١ٔش ٚ حٌىَٙرخث١ش ٚ حالٌىظ١َٔٚش فمي ِؼٍض طَحؿؼخ 

ٚ وخْ ٌٙخ حػَ ٍٓز١خ ػٍٝ حالٛالكخص حٌظٟ ٗٙيطٙخ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ ٚ حٌـيٚي ح٢طٟ ٠ّؼً 

. حٌظَحؿغ حٌٍّلٛظ حٌٌٞ ِْ حٌمطخع ف١ّخ ٠وٚ ٕٛخػش حٌٍٜذ ٚ حٌٜٕخػخص حٌّؼي١ٔش

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 52.7 54.7 54.7 6. 53 67.6 64.4 70.6 حٌّٕخؿُ ٚ حٌّلخؿَ

حٌٍٜذ :ٕٛخػخص 

 حٌّؼي١ٔش،ح١ٌّىخ١ٔى١ش

 حٌىَٙرخث١ش،حإلٌىظ١َٔٚش

70.6 64.4 67.6 53.6 54.7 54.7 52.7 

 61.9 58.8 66.3 63.3 65.9 63.3 63.0 ِٛحى حٌزٕخء

 34.4 39.7 42.8 40.8 37.9 43.2 46.6 حٌى١ّ١خء

 65.0 61.0 62.7 66.5 62.3 67.3 67.6 حٌٜٕخػخص حٌغٌحث١ش

 36.3 49.6 53.8 59.6 54.1 49.7 54.2 ح١ٌٕٔؾ 

 23.8 33.5 45.4 29.8 35.7 47.7 64.1 حٌـٍٛى

 21.5 27.5 31.2 36.5 28.1 33.2 43.9 حٌٍٛق ٚ حٌو٘ذ

 42.1 46.7 48.5 51.8 51.2 54.6 57.2 حٌٜٕخػخص حٌّٜٕؼش

 -4.6 -1.8 -3.3 +0.6 -3.4 -2.6 -- %حٌفخٍق

 حالٔظخؿ١ش  حص٠ٟٛق ططٍٛ حٓظويحَ حٌطخق: حٌـيٚي 

أُظعؼ ذوؽ٣ؽ زٍٞ ا٥ثاؼ االهرظاظ٣ح ٝ االخرٔاػ٤ح ُثؽٗآح اُرؼع٣َ ا٢ٌِ٤ُٜ اُعٝؼج اُؼآح 

. 80 ص 1998اُثا٤ٗح ػشؽ ٗٞكٔثؽ 
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  ٕ٘خٌه طخػ١َ ٍٓزٟ آهَ، حٟخفش حٌٝ حٌظؤػ١َحص حٌٍٔز١ش حٌظٟ ًؤَخ٘خ ػٍٝ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ

 ػٓ ططز١ك رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ ٚ ٘ٛ ط٠َٔق ػّخي حٌمطخع ك١غ طُ فٟ حٌفظَس ٔـُ 

 حٌف ػخًِ ٚ ٌ٘ح ِخ ؿؼً حٌزطخٌش 400 ط٠َٔق ِخ ٠ِ٠ي ػٓ 1998 حٌٝ 1993حٌّّظيس ِخ ر١ٓ 

طَطفغ
366

ك١غ وخْ ٌٍّئٓٔش حاللظٜخى٠ش حٌؼ١ِّٛش ىٍٚح وز١َح ٚ ِّٙخ فٟ حٓظ١ؼخد ح١ٌي  . 

حٌؼخٍِش ٚ ٌىٓ ؿَحء حػخىس ١٘ىٍش لطخع حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش ؿؼٍٙخ طٔظغٕٟ طي٠ٍـ١خ ػٍٝ 

حٌظٛظ١ف هخٛش ػٕي ططز١ك ِزيأ طٕف١ٌ حٌوٜٛٛشِغ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ حٌزٕه حٌيٌٟٚ 

ٌالٔ٘خء ٚ حٌظؼ١َّ ػٕيِخ طُ حالطفخق ػٍٝ طٜف١ش ٚ ر١غ حٌؼي٠ي ِٓ حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش ٚ ٌ٘ح 

ِخ طَطذ ػٕٗ هفٞ ػيى حٌؼخ١ٍِٓ رخٌمطخع حٌلىِٟٛ ٚ ٌ٘ح ٠ظَٙ ؿ١ٍخ طغ١١َ ىٍٚ حٌمطخع 

حٌؼخَ ِٓ حٓظ١ؼخد ح١ٌي حٌؼخٍِش حٌٝ حٌمطخع ٌٗ ىٍٚ وز١َ ٚ ٍٓزٟ فٟ حلَحٍ حٌزطخٌش ر١ّٕخ فجش 

حٌؼّخي فٟ حٌمطخع حٌوخٙ فٙٛ ٠٘خٍن فٟ حٌل١خس حاللظٜخى٠ش حٌـِحث٠َش ك١غ حٔلَٜ ىٍٚ 

ػٕي ططز١ك ١ٓخٓش حاللظٜخى حٌّٛؿٗ فٟ رؼٞ حالػّخي حٌز١ٔطش ٚ ٌُ ٠ٔخُ٘ كم١مش فٟ حٌظ١ّٕش 

حاللظٜخى٠ش حٌـِحث٠َش حٌٝ ك١غ ططز١ك هٜٛٛش حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش
367

 .

 

 

 

 

 

ٚ ٕٟٓٛق ِٓ هالي حٌـيٚي ح٢طٟ ك١ٍٜش ط٠َٔغ حٌؼّخي كظٝ حٌٔيحٟٓ حالٚي ِٓ ٕٓش 

1998. 

 

ِئٓٔخص 

ػ١ِّٛش 

 حلظٜخى٠ش

% 

ِئٓٔخص 

ػ١ِّٛش 

 ِل١ٍش

% 
ِئٓٔخص 

 هخٛش
 حٌّـّٛع %

 36868 31.5 323 7.5 6310 23.6 30235 حٌٜٕخػش

ذوؽ٣ؽ زٍٞ ا٥ثاؼ االهرظاظ٣ح ٝ االخرٔاػ٤ح ُثؽٗآح اُرؼع٣َ ا٢ٌِ٤ُٜ اُعٝؼج اُؼآح : أُظعؼ

 .92 ص 1998اُثا٤ٗح ػشؽ ٗٞكٔثؽ 
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 -Hocine Benissad « Algérie de la planification socialiste a l’économie de Marché » Emag Editions, 
Alger,2004,P 205. 

367
 .199،200ص : مدنً بن شهرة المرجع السابق - 
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 حاللظٜخىٞ ٓٛحء رَحِؾ حإلٛالف حٌظٟ ط٠ّٕٙخ حٌزَٔخِؾ حإلٛالكخصٚ رخٌَغُ ِٓ 

 حٌٜٕخػش ح١ٕ١ٌٛش ٚ حػخىس ١٘ىٍش رؼغ حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٚ حٌظؼي٠ً ح١ٌٙىٍٟ حال حٔٗ ِّٙش 

ٌٕخ حٌـيٚي ، رل١غ ٠ز١ٓ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ ٚ طؤ١ٍ٘ٗ ٚ ِخ ٠ٕخٓذ ح١ٌٔخٓش حٌظ٠ّٕٛش ٌُ طظُ رؼي 

ح٢طٟ طَحؿغ ىٍٚ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ فٟ طلم١ك حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش ِٓ هالي ػَٝ ىٍٚ ٚ 

 حٌٝ 1995ٔٔزش حٌمطخع حٌٜٕخػٟ فٟ ِـّٛػش حٌم١ّش ح٠ٌّخفش هالي حٌفظَس حٌّّظيس ِخ ر١ٓ 

 .2000ٕٓش 

 

 

 1975 1980 1986 1990 1994 1998 2000 

حؿّخٌٟ حٌم١ّش 

 ح٠ٌّخفش حٌٌّٛيس
47480.0 132526.8 234805.4 429305.7 1155644.0 2217445.5 3430857.3 

 حٌّلَٚلخص
 1616314.7 638221.5 327346.7 125193.7 45537.2 51191.3 15567.7 رخٌم١ّش

 47.11 28.78 28.32 29.16 19.39 38.62 32.78 %:رـ

حٌٜٕخػش 

هخٍؽ 

 حٌّلَٚلخص

 290749.6 256821.1 161647.6 66921.9 42862.9 1597.1 5894.6 رخٌم١ّش

 8.47 11.58 13.98 15.58 18.25 1.20 12.41 %:رـ

 ; Rétrospective des comptes économique de 1963 à 2004 ONS Alger:أُظعؼ

Octobre, 2005.PM45. 
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 ٓ٘ػ كرؽج ٓا تؼع اإلطالذ ا٠ُ االهرظاظ١ أُسون ٝ االقروؽاؼ ذو٤٤ْ اُ٘ٔٞ: ُثاُلؽع اُثا

: 2014ؿا٣ح 

 

 لي ٗٙيص حٓؼخٍ حٌزظَٚي حٍطفخػخ ٍِلٛظخ ٚ لي طِحِٕض ٌٖ٘ حٌفظَس ِغ حٔظٙخء 1998رؼي ٕٓش 

حٌـِحثَ ِٓ رَٔخِؾ حٌظم٠ََ حٌٕٔٛٞ ٌزٕه حٌـِحثَ فمي ٗٙيص حٓؼخٍ حٌزظَٚي حٍطفخػخ 

ِلٔٛٓخ
368

 .

ّٓلض حٓؼخٍ حٌزظَٚي ّٔٛ ػخثيحص حٌـِحثَ ِٓ حٌؼٍّش حٌٜؼزش ر٘ىً ِؼظزَ ٚ حٔظمٍض : ك١غ 

1998 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٕٓش 10,1ِٓ 
369

2010  ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٕٓش 57,1 حٌٝ 
370

 . 

 

 ٚ حٌـيٚي حٌظخٌٟ ٠ٟٛق ططٍٛ ػخثيحص حٌـِحثَ ِٓ حٌؼٍّش حٌٜؼزش هالي حٌفظَس ِخ ر١ٓ 

1998-2010 .

 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ػخثيحص 

 حٌظٜي٠َ
10.1 25.3 22.6 18.8 24.5 32.2 46.3 54.7 60.7 78.6 45.2 57.1 

 (2010 ا٠ُ 2002ٖٓ ذواؼ٣ؽ )اُرواؼ٣ؽ اُك٣ٞ٘ح ُث٘ي اُدؿائؽ : أُظعؼ

http://www.bankof Algeria.dz 

 

ك١غ كممض حٌٜٕخػش هخٍؽ لطخع حٌّلَٚلخص هالي فظَس ِخ رؼي رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ 

حٌّفَٚٝ ِٓ لزً ِئٓٔش رَٚػٕٛٚىُ ٔظخثؾ ح٠ـخر١ش ٌىٕٙخ ٟؼ١فش ٚ ِظيريرش
371

 ٚ حٌّظظزغ 

ٌالٟٚخع حاللظٜخى٠ش حٌظٟ ط٘ٙي٘خ حٌزالى ِٓ ريح٠ش حٌؼمي حالٚي ِٓ ٌ٘ح حٌمَْ ٠َٜ رؤْ 

حٌـِحثَ فٟ ٛيى هٛٝ طـَرش ط٠ّٕٛش ؿي٠يس ِٓ هالي ططز١مٙخ الٓظَحط١ـ١ش ٚ ١ٓخٓش 

حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ حٌظٟ َٗػض ف١ٙخ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش ؿَحء طٕف١ٌ ػالػش رَحِؾ ط٠ّٕٛش ٚ 

 ٟ٘ :

ٚ لي ٍٛيص ٌ٘ح " 2004-2001"ٚ ٘ٛ رَٔخِؾ ىػُ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ: حٌزَٔخِؾ حالٚي

 ى٠ٕخٍ 525 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِىٟ ٚ ٘ٛ ِخ ٠ؼخىي 07حٌزَٔخِؾ ِزٍغ ِخٌٟ ليٍ رـلٛحٌٟ 

. ؿِحثَٞ

ٚ لي ٍٛي " 2009-2005"ٚ ٘ٛ حٌزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ ٌيػُ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ : حٌزَٔخِؾ حٌؼخٟٔ

.  ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِى150ٟ: ٌٌٙح حٌزَٔخِؾ ِزٍغ ِخٌٟ ِميٍ رـ

                                                           
368

 .2008 دوالر للبرمٌل سنة 145 الى 1999 للبرمٌل سنة 17,9حسب التقرٌر السنوي للبنك الجزائري فقد ارتفعت اسعار البترول من -

  Http://www.bankofalgeria.com.60 ص 2008بنك الجزائر التقرٌر السنوي -
369

 Http://www.bankofalgeria.com, 2002بنك الجزائر التقرٌر السنوي - 
370

 .227، ص 2011بنك الجزائر التقرٌر السنوي - 
371

 ،55دبٌش اخمد المرجع السابق ص -
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ٚ ٠ؼي ٌ٘ح حاله١َ أٟوُ رَٔخِؾ " 2014-2010"ٚ ٘ٛ حٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ :حٌزَٔخِؾ حٌؼخٌغ

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ 286: ٌِٕ حالٓظمالي حٌزالى ك١غ ك١غ لي ٍٛي ٌٌٙح حٌزَٔخِؾ ِزٍغ ِخٌٟ ليٍ رـ

. ح٠َِىٟ

ك١غ هٜٜض ٌٖ٘ حٌزَحِؾ حٌظ٠ّٕٛش حٓخٓخ ىػُ حٌّ٘خ٠ٍغ ٚ حٌٕ٘خ١خص حالٔظخؿ١ش حٌفالك١ش 

ٌظم٠ٛش حٌويِخص حٌؼ١ِّٛش فٟ ِـخالص حٌَٞ حٌٕمً ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش ىػُ حٌّئٓٔخص ػٓ ٠َ١ك 

ىػُ حٌؼ١ٍّخص ٚ حٌّ٘خ٠ٍغ حٌوخٛش رٙخ فٟ ١ٓخق رَحِؾ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ
372
 

ٚ حٌـيٚي ح٢طٟ ٠ٟٛق حوؼَ حٌمطخػخص حٌّيٍؿش ّٟٓ رَٔخِؾ ىػُ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ  

 حٌٕٔٛحص

 حٌمطخع
2001 2002 2003 2004 

حٌّـّٛع 

 ِزخٌغ

حٌّـّٛع 

 ٔٔزش ِئ٠ش

حٗغخي وزَٜ ٚ 

 ١٘خوً لخػي٠ش 
100.7 70.2 37.6 2.0 210.5 %40.1 

ط١ّٕش ِل١ٍش ٚ 

 ر٠َ٘ش 
71.8 72.8 53.1 6.5 204.2 %38.8 

ىػُ لطخع حٌفالكش 

 ٚ ح١ٌٜي حٌزلَٞ
10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 %12.4 

 8.6% 45.0 - - 15.0 30.0 ىػُ حالٛالكخص

 100% 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 حٌّـّٛع

أُدِف اُٞؽ٢٘ ٝ االخرٔاػ٢ ذوؽ٣ؽ زٍٞ اُٞػؼ٤ح االهرظاظ٣ح ُِدؿائؽ ضالٍ اُكعاق٢ : أُظعؼ 

. 87 ص 2001اُثا٢ٗ 

 

 

 

ك١غ ليٍ ٌٌٙح " 2009-2005"حِخ ف١ّخ ٠وٚ حٌزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ ٌيػُ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ 

:  ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ٚ ٠ٕطٛٞ طلض ٌ٘ح حٌزَٔخِؾ ػيس رَحِؾ ٚ ٟ٘ 4202,7: حٌزَٔخِؾ رـ

 رَٔخِؾ طل١ٔٓ ظَٚف ِؼ١٘ش حٌٔىخْ  -1

 رَٔخِؾ طط٠َٛ ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش  -2

 رَٔخِؾ ىػُ حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش  -3

 رَٔخِؾ طط٠َٛ حٌويِش حٌؼ١ِّٛش  -4

                                                           
372

 :تندرج ضمن برنامج االنعاش االقتصادي اربعة برامج رسمٌة و كل برنامج ٌخص قطاع و هً- 

 قطاع االشغال الكبرى و الهٌاكل القاعدٌة- 
 قطاع التنمٌة المحلٌة و البشرٌة- 
 دعم قطاع الفالحة و الصٌد البحري- 
 .دعم االصالحات- 
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 .يرَٔخِؾ طط٠َٛ حٌظىٌٕٛٛؿ١خص حٌلي٠ؼش ٌالػالَ ٚ حالطٜخ -5

 

. ٚ حٌـيٚي حٌظخٌٟ ٠ٟٛق حٌظ٠ُٛغ حٌمطخػٟ ٌٍزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ ٌيػُ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ

 حٌزَحِـــــــــــــؾ
حٌّزخٌغ حٌّوٜٜش 

 ٌٍزَٔخِؾ

حٌٕٔزش حٌّئ٠ش ِٓ 

 حؿّخٌٟ حٌزَحِؾ

 رَٔخِؾ طل١ٔٓ حٌظَٚف حٌّؼ١٘١ش ٌٍٔىخْ  -1

 حٌٔىٓ -أ 

 حٌظَر١ش حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ، حٌظى٠ٛٓ حٌّٕٟٙ -د 

 حٌزَحِؾ حٌزٍي٠ش ٌٍظ١ّٕش -ؽ 

 ط١ّٕش ِٕخ١ك ح٠ٌٙخد حٌؼ١ٍخ ٚ حٌّٕخ١ك حٌـٕٛر١ش  -ى 

 ط٠ِٚي حٌٔىخْ رخٌّخء حٌىَٙرخء ٚ حٌغخُ -ٖ 

لطخع حٌ٘زخد ٚ ح٠ٌَخٟش لطخع حٌٜلش حٌؼ١ِّٛش ٚ  -ٚ 

 رخلٟ حٌمطخػخص

1908.5 

555 

399.5 

200 

250 

192.5 

311.5 

%45.5 

 رَٔخِؾ طط٠َٛ ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش -2

 لطخع حالٗغخي حٌؼ١ِّٛش ٚ حٌٕمً  - أ

 لطخع حٌزٕخء - د

 لطخع حٌظ١ٙجش حٌؼَّح١ٔش - ص

1703.1 

1300 

393 

10.15 

%40.5 

 رَٔخِؾ ىػُ حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش  -3

 حٌفالكش ٚ حٌظ١ّٕش ح٠ٌَف١ش ٚ ح١ٌٜي حٌزلَٞ - أ

 حٌٜٕخػش ٚ طَل١ش حالٓظؼّخٍ  - د

 ح١ٌٔخكش ٚ حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚ حٌّظٛٓطش ٚ حٌلَف - ص

337.2 

312 

18 

7.2 

%8 

 رَٔخِؾ طط٠َٛ حٌويِخص حٌؼ١ِّٛش  -4

 حٌؼيحٌش ٚ حٌيحه١ٍش  - أ

 حٌّخ١ٌش ٚ حٌظـخٍس ٚ رخلٟ حالىحٍحص حٌؼ١ِّٛش - د

 حٌز٠َي ٚ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ  حٌلي٠ؼش ٌالطٜخي  - ص

203.9 

99 

88.6 

16.3 

%48 

 1.2 50 رَٔخِؾ طط٠َٛ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌلي٠ؼش ٌالػالَ ٚ حالطٜخي  -5

 

ؼئاقح اُسٌٞٓح اُثؽٗآح اُر٢ِ٤ٌٔ ُعػْ اُ٘ٔٞ االهرظاظ١ أُٞهغ  : أُظعؼ 

www.cg.gov.dz / PSRE(21/06/2007) 

 

 

 

 

 

http://www.cg.gov.dz/
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 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ 21214فمي هٜٚ ِزٍغ ليٍٖ " 2014-2010"ٚ رخٌٕٔزش ٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ 

: ؿِحثَٞ ٚ ّٟٓ ٌ٘ح حٌزَٔخِؾ ٠ٕطٛٞ ػيس لطخػخص فَػ١ش ٚ ٌ٘ح ِخ ٟٔٛلٗ هالي حٌـيٚي

 حٌزَحِـــــــــــــؾ
حٌّزخٌغ حٌّوٜٜش 

 ٌٍزَٔخِؾ

حٌٕٔزش حٌّئ٠ش ِٓ 

 حؿّخٌٟ حٌزَحِؾ

 رَٔخِؾ طل١ٔٓ حٌظَٚف حٌّؼ١٘١ش ٌٍٔىخْ  -1

 حٌٔىٓ -أ 

 حٌظَر١ش حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ، حٌظى٠ٛٓ حٌّٕٟٙ -د 

 حٌٜلش  -ؽ 

 طل١ٔٓ ٚٓخثً ٚ هيِخص حالىحٍحص حٌؼ١ِّٛش  -ى 

لطخع حٌ٘زخد ٚ ح٠ٌَخٟش حٌؼمخفش لطخع حٌٜلش حٌؼ١ِّٛش  -ٖ 

 ػ١ٍّخص حٌظ١ٙجش حٌؼ١ِّٛش حٌ٘ئْٚ حٌي١ٕ٠ش

9903 

3700 

1898 

519 

1800 

1886 

%45.42 

 رَٔخِؾ طط٠َٛ ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش  -2

 لطخع حالٗغخي حٌؼ١ِّٛش ٚ حٌٕمً  -أ 

 لطخع حٌزٕخء -د 

 لطخع حٌظ١ٙجش حٌؼَّح١ٔش -ؽ 

8400 

5900 

2000 

500 

%38.52 

 رَٔخِؾ ىػُ حٌظ١ّٕش حاللظٜخى٠ش  -3

 حٌفالكش ٚ حٌظ١ّٕش ح٠ٌَف١ش -أ 

 ىػُ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ حٌؼِّٟٛ -د 

 .ىػُ حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚ حٌّظٛٓطش ٚ حٌظ٘غ١ً -ؽ 

3500 

1000 

200 

%16.05 

 

 أُرؼٖٔ أُٞاكوح ػ٠ِ 2010 ٓا١ 24أُظعؼ ت٤إ ٓدِف اُٞؾؼاء اُظاظؼ تراؼ٣ص 

" 2014-2010"اُثؽٗآح اُطٔاق٢ 

 

 حالٛالكخص حٌظٟ طزٕظٙخ حٌـِحثَ ٚ حالِٛحي ح٠ٌوّش حٌظٟ ٍٛيطٙخ ٚ ال ٠وظٍف اػٕخْ كٛي 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِىٟ ٚ حٌظٟ ؿٔيطٙخ ِٓ هالي طٕف١ٌ رَحِؾ حالٔؼخٕ 350حٌظٟ طـخُٚص 

-2010"ٚ رَٔخِؾ ىػُ حٌّٕٛ " 2009-2006" حٌزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ 2004-2001حاللظٜخىٞ 

حال حٔٗ ِخ ٠ّىٓ حٌوَٚؽ رٗ ٘ٛ حٔٗ حىحء حٌمطخع  حاللظٜخىٞ ٚ رخٌَغُ ِٓ  ، " 2014

ٚ حالِٛحي ح٠ٌوّش حٌظٟ ٍٛيص ٌٗ حال حٔٗ ،  ِٓ لزً حٌلىِٛش س حالٓظَحط١ـ١ش حٌظ٠ّٕٛش حٌّظزٕخ

 350ٌُ ٠لمك حٞ طلٔٓ ٠ٌوَ رً رخٌؼىْ ػَف طَحؿؼخ ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ؼٕٟ حٔٗ طو١ٜٚ كٛحٌٟ 

فٟ طل١ٔٓ حىحء حٌٜٕخػش ح١ٕ١ٌٛش ٠ؼَّ ١ٍِخٍ ىٚالٍ الٔؼخٕ حاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ ٚ ىػُ ّٖٔٛ ٌُ 

 ِٓ حٌـِحثَ ػّٕخ ٠ِ٠ي  ػَفظٗ  رخٌٕظَ ٌٍٟٛغ حٌّخٌٟ ح٠ٌَّق حٌيٞ  . هخٍؽ حٌّلَٚلخص

ٚ ٘ٛ فؼال ٚ رخٌٕظَ ٌٍفظَس حٌلخ١ٌش ٚ . حٌؼَ٘ ٕٓٛحص وخْ ٠ؼظزَ فَٛش ػ١ّٕش لي ال طظىٍَ 

 . حٔوفخٝ حٓؼخٍ حٌزظَٚي ٚ ٘ٛ حٌٟٛغ حٌٌٞ ٌُ ٠ىٓ ِظٛلؼخ
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 حٌـِحثَ ح١ٌَٛ طلي وز١َ ٚ ٘ٛ رؼغ حٌمطخع حٌٜٕخػٟ ِٓ ؿي٠ي هخٍؽ حٌّلَٚلخص الٔٗ ٚ أِخَ

، ٚ حٌٛحلغ حٌٌٞ ٠ئوي ُحي حاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ طلىّٗ ططٍٛحص ٓٛق حٌٕف٢ حٌؼخ١ٌّش ْ الٌلي حال

رخٌَغُ ِٓ وً حإلٛالكخص ٚ رؼغ٠ٍٞي حْ ٞ ٌُ ح،ٚ ِظؼؼَالُحي  حىحء حٌمطخع حاللظٜخىٞ أْ 

حألِٛحي ح٠ٌوّش حٌظٟ ٍٛيص ألؿً ط١ّٕش حٌمطخع حٌٜٕخػٟ ، رل١غ ١َ٘ٔ حألٍلخَ ٚ حٌظمخ٠ٍَ 

 رؼ١ي وً حٌزؼي ػٓ حٌّٔظٜٛ حٌّطٍٛد ٌٔي حىٔٝ  اال أٔٗ ٟؼ١ف ٚ ّٔٛ ٔٔزش ِٓ حيكمكرؤٔٗ لي 

. ، حكظ١خؿخطٕخ ِٓ ِؤوً ٚ ٍِزْ
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 ٓ٘ػ كرؽج ٓا  أُ٘ظٞٓح أُا٤ُح ك٢ اُدؿائؽئطالذج ك٢ ١ذو٤٤ْ اظاء أُشؽٝؽ: أُطِة اُثا٢ٗ

  .2014تؼع اإلطالذ ا٠ُ 

 

 ٓ٘ػ  االهرظاظ١ ػ٠ِ أُ٘ظٞٓح أُا٤ُح ك٢ اُدؿائؽاإلطالذاٗؼٌاقاخ تؽآح  : ا٧ٍٝاُلؽع 

  .2014 ا٠ُ 1990

 

 ٛالف  حٌّٕظِٛش حٌّخ١ٌش ٞ ا حٌٕمخ١ حٌّّٙش حٌظٟ حٗظ١َظٙخ ِئٓٔش رَٚػٕٛٚىُ ٖأُِ٘ٓ 

 14 حٌَٜف فمي ّٓق كم١مش لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ حٌٜخىٍ فٟ أٓؼخٍطلم١ك حٓظمَحٍ ألؿً 

 حٓظمال١ٌش أػطٝ ٖ رخرَحُ ىٍٚ حٌٕمي ٚ ح١ٌٔخٓش حٌٕمي٠ش ٚ لي ٌؼذ ىٍٚح فٟ ح1990ْحف٠ًَ 

 ٌٗ ِّٙش ط١١َٔ حٌٕمي وّخ ل١ي حٌمخْٔٛ ِيٜ طؤػ١َ حٌّخ١ٌش أٚوٍضٚحٓؼش ٌٍزٕه حٌَّوِٞ وّخ 

: حٌؼخِش ػٍٝ حٌٕمي ٚ ًٌه ِٓ هالي

 ٚفك 1990 حف٠ًَ 14 ى٠ْٛ حٌو٠ِٕش حٌؼ١ِّٛش طـخٖ حٌزٕه حٌَّوِٞ حٌّظَحوّش ٌغخ٠ش اٍؿخع

 ٕٓش15 ٌّيس ؿيٚي ٠ّظي 
373

 28,379 ٌ٘ح فٟ هفٞ حٌّي١ٔٛ٠ش حٌوخٍؿ١ش ِٓ أُٓٙ  ، رل١غ 

 1992 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٕٓش 26,7 حٌٝ 1991 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ٕٓش 27,67 حٌٝ 1990ىٚالٍ ٕٓش 

1992 ٕٓش 76,5 اٌٝ 1991 فٟ ٕٓش 73,9ِغ حٍطفخع هيِش حٌّي١ٔٛ٠ش ك١غ حٔظمٍض ِٓ 
374

 .

 ريأص طظَٙ حهظالالص ١٘ى١ٍش فٟ حاللظٜخى حٌـِحثَٞ رٔزذ ٠ُخىس 1992 ِٓ ٕٓش حرظيحءٚ 

 حٌٕمي ٌظغط١ش حٌؼـِ فٟ اٛيحٍ رخٌـِحثَ حٌٝ أىٜ ِّخ  ،1992حالٓظٙالن حٌلىِٟٛ ٕٓش 

 طغ١١َ ل١ّش اٌٝ رخٌٕظ١ـش أىٜ طغ١١َ ِميحٍ حٌظ٠وُ ٌ٘ح ِخ اٌٝ أى١ِِٜح١ٔش حٌيٌٚش ٚ ٌ٘ح ِخ 

%21,2حٌي٠ٕخٍ ٚ ًٌه رٔزذ حٍطفخع حٌىظٍش حٌٕمي٠ش فٟ كيٚى 
375
 

وّخ ّٓق لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ رظطز١ك ١ٓخٓش ٔمي٠ش ٠ِز١ٛش ٚ لي وَّ ِٓ هالٌٙخ  -

 ٍٓطش ٔمي٠ش ٚك١يس ٚ ٟ٘ ِـٍْ حٌٕمي ٚ رظؤ١ْٓحىٚحص حٌٔٛق حٌلَس ك١غ ّٓق ٌ٘ح حٌمخْٔٛ 

 حٌٜالك١ش حٌٛحٓؼش ٚ حالٓظمال١ٌش حٌالُِش الؿً حىحء ح١ٌٔخٓش حٌٕمي٠ش ، حٌٌٞ أٚوٍض ٌٗحٌمَٝ

 طلي٠غ ٚٓخثً ،ك١غ ط١١َٔ  ِٓ وّخ ّٓق ٌ٘ح حٌمخْٔٛ رَى حالػظزخٍ ٌٍٛظخثف حٌَّٜف١ش 

 فظق حٌّـخي فٟ حٌمطخع حٌَّٜفٟ ٌالٓظؼّخٍ حٌوخٙ ح١ٌٕٟٛ ،  ط١َٗي ٔ٘خ١ حالثظّخْ  ،حٌيفغ 

ٚ حالؿٕزٟ
376

 .  

 حال حٔٗ ٠زمٝ 1989 1988 1987 ِمخٍٔش ٕٓٛحص 1990ٚ ٍغُ حٌظلٔٓ حٌٌٞ ٌٛكع ٕٓش  -

 ٚ حٍطفخع حٌىظٍش %2,4حىحء حٌٕ٘خ١ حاللظٜخىٞ حٌٌٞ رٍغ ٝ ّٔٛح ٟؼ١فخ ؿيح ٚ ري١ًٌ حٔوفخ

 فٕٙخ وخْ ٌٍـِحثَ ه١خٍ ٠ٓ فٟ ِخ ٠وٚ 1991حٌٕمي٠ش حٌظٟ ػَفض حٍطفخػخ ِلٔٛٓخ رٍغ ٕٓش 

 :ِـخي طغ١١َ حٌي٠ٕخٍ حٌـِحثَٞ ٚ ٟ٘
                                                           

373
ملتقى المنظومة المصرفٌة " العالقة بٌن المؤسسة و البنك محاولة تقٌٌم االداء فً ظل اصالح المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة: " خالد منه- 
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374

 .134مدنً بن شهرة، المرجع السابق -
375

 .190دٌوان المطبوعات الجزائرٌة ص "محاضرات فً نظرٌات السٌاسات النقدٌة: "بلعزوز بن علً - 
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 حال حٔٗ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٌُ طىٓ طويَ ٠ٚ1991ُ حٌي٠ٕخٍ حٌـِحثَٞ حرظيحءح ِٓ َٗٙ حٚص عص: حٚال

حٌٟٛؼ١ش حٌـِحث٠َش الٔٗ حٌظم٠ُٛ فٟ ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠ئىٞ ِزخَٗس حٌٝ طيٍ٘ٛ ل١ّش حٌي٠ٕخٍ رٔزذ 

. ٟؼف حالكظ١خ١خص حٌوخٍؿ١ش

 ٚ %25طوف١ٞ ل١ّش حٌي٠ٕخٍ رل١غ ال طفٛق طٔؼ١َطٗ ح١ٌَّٓش ٚ فٟ حٌٔٛق حٌّٛحُٔٗ : ػخ١ٔخ

ٌ٘ح حٌو١خٍ وخْ ٘ٛ حالف٠ً ٚ حاللَد ٌٍٜٛحد فٟ هُٜ حٌٟٛؼ١ش حاللظٜخى٠ش ٚ ح١ٌٔخ١ٓش 

حٌظٟ وخٔض ط٘ٙي٘خ حٌزالى آٌٔحن
377

 .

 

 

 ٓ٘ػ اٗؼٌاقاخ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ أُ٘ظٞٓح أُا٤ُح ك٢ اُدؿائؽ: اُلؽع االٍٝ 

  .2014 ا٠ُ 1990

 

 رٕىخ فٟ ِلخٌٚش ِٕٙخ 15 حالٛالكخص حٌظٟ لخِض رٙخ حٌـِحثَ فمي طُ حػظّخى كٛحٌٟ ا١خٍ فٟ 

 لي ٗٙيص حٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش حػخىس ٍٍّٓظٙخ رٜفش ِظظخ١ٌش ، الؿً حٛالف حٌمطخع حٌَّٜفٟ 

 ٚ لي 2002 حٌٝ 1990 ِٓ حٌٕخطؾ حٌيحهٍٟ ٠ٕٛٓخ فٟ حٌفظَس حٌّّظيس ِخ ر١ٓ %4ك١غ ِؼً 

طىزي حٌمطخع حٌَّٜفٟ هٔخثَ ِظىٍَس ٔظ١ـش ٌٍمَٚٝ حٌّ٘ىٛن ف١ٙخ ٚ حٌظٟ غخٌزخ ِخ وخىص 

 .طىْٛ ِؼيِٚش 

 لي ريأ ح١ٙٔخٍ 2003ٟؼف ط١١َٔ حٌمطخع ٚ حٌّٛلف حٌٍٔزٟ ٌٍٍٔطخص ٚ ريح٠ش ٕٓش  رٔزذ 

 ٖ حٌظٕٛٞ، ك١غ ٠ـيٍ رٕخ  حوزَ رٕه هخٙ ٚ ٌ٘ح ِخ حىٜ حٌٝ ح٘ظِحُ ِٜيحل١ش حٌزٕٛن حٌوخٛش 

حٔٗ حٌٍٔطخص ٌُ طزٌي حٞ ؿٙي فٟ ِٔخػيس حٌزٕٛن حٌّظؼؼَس ك١غ وخٔض طٔظمطذ حٌزٕٛن 

٘خ١ِ٘ش  ِٓ ِـًّ حٌمَٚٝ حٌُّٛػش ٚ ال طِحي كٜش حٌزٕٛن حٌوخٛش رٙخ %80حٌؼ١ِّٛش 
378

 .

2004ػٍٝ حٌَغُ ِٓ حٔٗ ٚ فٟ طم٠ََ ٌٜٕيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ 
379

 حَٛ ػٍٝ ٍَٟٚس 

حٌَ٘ٚع كخال فٟ هٜٛٛش رٕه ػِّٟٛ ػٍٝ حاللً ٚ رؼي٘خ ٠ظُ حٌَ٘ٚع فٟ هٜٛٛش رخلٟ 

 . ٕٓٛحص ٚ ٌ٘ح ٠ظُ رٜفش طي٠ٍـ١ش ر١غ حٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش (05)حٌزٕٛن حالهَٜ فٟ ِيس هّٔش 

 رلٔذ ٍحٞ حٌوزَحء فخٔٗ حٞ حلظٜخى ٠ؼظّي ػٍٝ حٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش وؼّٛى فمَٞ فٌٙح ٠ئىٞ ٚ

حٌٝ طلٍّٙخ هٔخثَ ِٕظظَس ٚ حو١يس ٚ فٟ ح١خٍ رَحِؾ حػخىس ١٘ىٍش حٌّئٓٔخص ٚ حٌزٕٛن 

ٗٙي حٌٕظخَ حٌَّٜفٟ حٌـِحثَٞ  لي  ِغ حٛالف حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش سٚ رخٌّٛحُح، حٌؼ١ِّٛش 

 طؼ٠ِِ ، ١٘ىٍش ؿ٠ٌٍش ِٓ حؿً حػخىس طو١ٜٚ حٌّٛحٍى ٌٜخٌق حالٓظؼّخٍحص حالٔظخؿ١ش 

ٚ  حٌّخ١ٌش  ح١ٌٔخٓش ٠ٓ حٌّؼٍِٛخص كٛي ٔـخػشٞطق، حٌلٛوّش ىحهً حٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش حٌـِحث٠َش 
                                                           

377
 .253،254نعمان سعٌدي ، المرجع السابق ص - 
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379
 - international monetary fund « 2004 » Algeria :finnancial stability assessment including report on the 

observance of starndards and codes on the following topics :monetary and financial rolicytransparancy and 
baking supervision IMF contry Report N°04/138 washington D.C.P : 25. 



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

156 
 

ِطخرمش ِغ ِؼخ١٠َ حٌّؼٍِٛخص حٌّظؼٍمش رخٌزٍٛٛشحي
380

ٚ حُ٘ حالؿَحءحص حٌظٟ  حٗظ١َٙخ  ، 

:  ِخ ١ٍٟٓ٠خق ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ػٍٝ حٌـِحثَ فٟ ٌ٘ح حي

فٟ ح١خٍ حٓظَحط١ـ١ش هٜٛٛش حٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش فٟ حٌّيٜ حٌّظ٢ٓٛ فمي حػط١ض ٍِٙش : حٚال 

 ٕٓٛحص ٌٍزٕٛن حٌّظزم١ش ٌٍوٜٛٛش ٚ طؼ٠ِِ حٌَلخرش ػٍٝ حىحء ِي٠َٞ حٌزٕٛن ٚ حالَٓحع 05

. فٟ ر١غ رٕى١ٓ ػ١١ِّٛٓ ٠ظّظؼخْ رٜلش ِخ١ٌش ؿي٠يس

حٓظَحط١ـ١ش طل١ٔٓ ِل٢١ حالػّخي ِٓ حٌظىخ١ٌف ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك طلي٠غ ٔظخَ حٌيفغ ٚ : ػخ١ٔخ

طؼ٠ِِ حٌَّحلزش ٚ ٗفخف١ش حٌلٔخرخص ٚ طي٠ٍذ حٌم٠خس ػٍٝ حٌم٠خ٠خ حٌّخ١ٌش ٚ حٌظـخ٠ٍش  

حٓظَحط١ـ١ش طى١١ف ح١ٌٌٔٛش حٌٕخطـش ػٓ حٌمطخع حٌّلَٚلخص ٚ ىٍٚحص حٌمَٚٝ فٟ ٗىً : ػخٌؼخ

٠مًٍ ِٓ حٌّوخ١َ ػٓ ٠َ١ك هٍك ١٘جش  لخ١ٔٛٔش ٌَّحلزش حٌٔٛق ِخر١ٓ حٌزٕٛن
381

.  

 

 ٝ ظٝؼٙ ك٢ ذؼ٤ٔن ئطالزاخ اُ٘ظاّ هإٗٞ اُ٘وع ٝ اُوؽع اُدؿائؽ١ ذو٤٤ْ: ٢ٗاُلؽع اُثا

 .أُظؽك٢

 

 حٌّظؼٍك رخٌٕمي ٚ حٌمَٝ ٜٔخ ط٠َ٘ؼ١خ 1990-04-14 حٌٜخىٍ فٟ 10-90ػظزَ لخْٔٛ ٞ

وخْ حُ٘  ، ٠ؼىْ ٚ ٠زَُ حٌّىخٔش حٌلم١م١ش ٌٍٕظخَ حٌزٕىٟ ٚ ٌ٘ح حٌٕٚ ح٠ٌَٜق  ،٠َٛلخ 

 . حٌمٛح١ٔٓ حٌظ٠َ٘ؼ١ش حٌظٟ ػّمض حالٛالكخص فٟ حٌٕظخَ حٌَّٜفٟ 

 ٚ حٟخف ٌّٙخ حفىخٍ ؿي٠يس ٚ ٟ٘ 1988 ٚ لخْٔٛ 1986 لي حهٌ رخالفىخٍ حٌظٟ ؿخء رٙخ لخْٔٛ 

حُ٘ حٓزخد ظٍٖٙٛ ٘ٛ ػيَ حٓظمال١ٌش حٌزٕٛن حٌظٟ وخْ ِـَى ٢١ٓٚ ر١ٓ حٌو٠ِٕش حٌؼ١ِّٛش ٚ 

 حٌٔزذ حٌؼخٟٔ ٘ٛ حْ حٌٕمٛى ٌُ طؼي طئىٞ ٚظ١فظٙخ ،أِخ حٌّئٓٔخص حاللظٜخى٠ش ٚ حٌؼ١ِّٛش 

حالٓخ١ٓش ٚ ١ٓطَس حٌو٠ِٕش حٌؼ١ِّٛش ػٍٝ حٌٛٓخ١ش حٌّخ١ٌش ٚ ٟؼف حٌظؼزجش فٟ حٌّيهَحص 

 حُ٘ حال٘يحف حٌظٟ ؿخء رٙخ ٟ٘ ٟٚغ حٌلي حٌٕٙخثٟ ٌٍظيهً .٠ٔزذ حٍطفخع كيس حٌظ٠وُ 

 ٍى حالػظزخٍ ٌٍزٕه حٌَّوِٞ ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك حكىخَ ، حالىحٍٞ فٟ حٌمطخع حٌَّٜفٟ 

١ٓطَطٗ ػٍٝ حٌٕظخَ حٌَّٜفٟ ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ حالؿٕزٟ ٚ ط٠ًّٛ حالٔ٘طش حاللظٜخى٠ش غ١َ 

حٌّوٜٜش ٌٍيٌٚش حٚ ِئٓٔخطٙخ 

ِخ  .ٚ ٌ٘ح ٔٚ ػ١ٍٗ َٛحكش رّٛؿذ لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ" س هخٙحيِؼٕٛٞ حألٗوخٙ حي" 

فظق حٌّـخي فٟ هٍك فَٙ حٌؼًّ ٚ طل١ٔٓ ِٔظٜٛ حال١خٍحص ٚ حٌّٔظوي١ِٓ حٌـِحث١٠َٓ ٚ 

طط٠َٛ حالٓخ١ٌذ حٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٚ حالٓظغالي حالِؼً ٌزَحءحص حالهظَحع ٚ حٌؼالِخص حٌظـخ٠ٍش 

حٌّٔـٍش، ٚ ِٓ ح٘يحفٗ وٌٌه حٌظط١َٙ حٌّخٌٟ ٌٍّئٓٔخص ك١غ لي طليػٕخ ػٓ ٌٖ٘ حٌٕمخ١ فٟ 

حٌفًٜ حٌٔخرك ٚ ػ١ٍٗ ٕٓمَٛ ِٓ هالي  رظلي٠ي حُ٘ حال٠ـخر١خص ٚ حٌٍٔز١خص حٌظٟ ط٠ّٕٙخ 

 :لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ
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 .215،216خالد منه المرجع السابق ص -
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observance of starndards and codes on the following topics :monetary and financial rolicy. 
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. ح٠ـخر١خص لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ: حٚال 

 ٟٚغ لخْٔٛ َِٜفٟ ِؼيي ٚ ِىًّ ٠ظّؼً فٟ ١٘جش حٌَلخرش  -1

 .حٓظؼخىس حٌزٕٛن حٌظـخ٠ٍش حٓظمال١ٌظٙخ -2

 ٍى حالػظزخٍ ٌٍؼٍّش ح١ٕ١ٌٛش  -3

 ِٕق حٌظَحه١ٚ ٚ ًٌه الٔ٘خء رٕٛن هخٛش  -4

 فظق ٓٛق َِٜفٟ فٟ حٌـِحثَ رؼيِخ وخْ ِٕؼيِخ  -5

 ٍى حالػظزخٍ ٌٍزٕه حٌَّوِٞ ٚ ط١١ٛي ِىخٔظٗ فٟ حٌٕظخَ حٌَّٜفٟ  -6

ٍٓز١خص لخْٔٛ حٌٕمي ٚ حٌمَٝ : ػخ١ٔخ

ٌمي طّخىٜ فٟ حػطخء ٛالك١خص ٚحٓؼش ٌٍزٕه حٌَّوِٞ ٚ حٌٛحلغ حوي ٌ٘ح ِٓ هالي حٔٗ  -1

 .حٌّٙخَ حٌظٟ حػطض ٌٗ طفٛق ليٍحطٗ حٌظم١ٕش

ػـِ حٌزٕه حٌَّوِٞ ػٓ حىحء ٚ ططز١ك ِٙخِٗ ٚ ٌ٘ح ِخ ٠زٍَ ح٘ظّخَ حٌمخْٔٛ رخٌـخٔذ  -2

 .حٌ٘ىٍٟ حوؼَ ِٓ ح٠ٌّّْٛ

ِّٙش ِي٠َ حٌزٕه ٚ ِّؼً حٌزٕه  ٌٗ حػطخء ٛالك١خص ٚحٓؼش ٌّلخفع حٌزٕه ك١غ حٚوٍض -3

حٌَّوِٞ حٌـِحثَٞ فٟ حٌوخٍؽ ٚ ٍث١ْ حٌزٕه فٌٖٙ حٌّٙخَ وؼ١َس ال ٠ّىٓ ٌ٘وٚ ٚحكي 

 .طلٍّٙخ فٟ ٔفْ حٌٛلض

 ،ٌُ ٠ظُ حٌمخْٔٛ رٟٛغ حٌلي حٌٕٙخثٟ ٌٍؼاللش فٟ حٌظ٠ًّٛ ِخ ر١ٓ حٌزٕه حٌَّوِٞ ٚ حٌو٠ِٕش  -4

  .%10حّٔخ ح٘ظُ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ رظلي٠ي ل١ّش حالِٛحي ٚ لي كيى٘خ رـ

حٓظلخٌش ططز١ك حٓؼخٍ ، ٚ ٛؼٛرش طـ١ٔي حٌؼاللش ر١ٓ حٌو٠ِٕش حٌؼ١ِّٛش ٚ حٌزٕه حٌـِحثَٞ  -5

 .حٌفخثيس رخٌٕٔزش ٌٍزٕٛن ٚ ٌ٘ح رٔزذ حٍطفخع ٔٔذ ٚ ِؼيالص حٌظ٠وُ

 

 المشروطٌة فً تحرٌر التجارة الخارجٌة و فً استقطاب أداءتقٌٌم : المطلب الثالث

  .2014األجنبً فً الجزائرمنذ فترة مابعد االصالح الى غاٌة االستثمار 

 

 االبتمانً التً تضمنتها برامج التثبٌت االقتصادي و خاصة اتفاق االستعداد األهداؾمن 

 ملٌون 300 و الذي تحصلت فٌه الجزابر على شرٌحة قرض قدرت بـ 1991الثانً لسنة 

 بحسب رسالة التنمٌة الموقعة من طرؾ الحكومة الجزابرٌة القٌام ، وحدة سحب خاصة 

 ما تضمنه هذا البرنامجأهم عمٌقة لالقتصاد الجزابري و باإلصالحات
382
قوم ت ، أن 

 و تنوٌع قٌة العمل على تر، الحكومة الجزابرٌة بتقلٌص دور الدولة فً النشاط االقتصادي 

                                                           
382

، ص 1996،المطبعة الجزائرٌة للمجالت و الجرائد، بوزرٌعة الجزائر ، افرٌل "المرءاة الكاشفة لصندوق النقد الدولً"خالد الهادي ،-  

199-200. 
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 تحرٌر التجارة الخارجٌة و الداخلٌة ،النمو االقتصادي لدى المإسسات العمومٌة و الخاصة 

للوصول الى تحقٌق قابلٌة التحوٌل الدٌنار
383

 .  

 

منذ دور برامج االصالح االقتصادي فً تحرٌر التجارة الخارجٌة فً الجزائر : الفرع االول 

 2014 الى 1990

،  األساسٌة و الخدماتٌة اإلنتاجٌة فً القطاعات حرٌر األسعارقد قامت السلطات الجزابرٌة بت

محاربة التضخم و تخفٌض سعر الصرؾ الدٌنار بحٌث ال ٌتجاوز الفرق بٌن التسعٌرة 

 القطاع الخاص كما قامت السلطات  ، تنمٌة  25%الرسمٌة و تسعٌرته فً السوق الموازٌة 

 القطاع الخاص إلىالجزابرٌة بالتطهٌر المالً للمإسسات و تحوٌل بعضها من القطاع العام 

للبنك اإلشرافٌة  على التعرٌفة الجمركٌة و تدعٌم السلطة إصالحات بإدخال ، كم قامت 

المركزي الجزابري
384
حٌث قامت الحكومة الجزابرٌة على وضع ترسانة قانونٌة و  .  

تحرٌر التجارة الخارجٌة و بمن تسمح  المالبمة التً رضٌة ٌمٌة ٌتم من خاللها وضع األظتن

 و تحرٌر ، القٌود علٌهاإلؽاء تنوٌع الصادرات و ألجل هذا ، احتكار الدولة أنواع إلؽاء

 عدة إنشاءعرفت هذه الفترة قد . الواردات دون التضٌٌق علٌها من حٌث طرق تموٌلها 

كما تم .  ترقٌة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلىالصنادٌق و الهٌبات التً تهدؾ 

انشاء شركات تامٌن الصادرات و قامت الدولة بالعمل على تحفٌز و منح القروض البنكٌة 

للتصدٌر
385
. 

 

االجراءات القانونٌة المتعلقة بتحرٌر التجارة الخارجٌة خالل فترة االصالح :  اوال

 .االقتصادي

 رسمً قامت به الحكومة الجزابرٌة لكسر احتكار الدولة و انسحابها الواضح إجراء أولكان 

هذا .  1990 افرٌل 14من الحٌاة االقتصادٌة هو اصدار قانون النقد و القرض الصادر فً 

                                                           
383

 .254نعمان سعدي، المرجع السابق ، ص -  
384

 -Kermane Abdewahab : « conjoncture financier et monétaire et reformes instruments de la politique 
monétaire dans le cadre de la stabilisation »1994-1995 in revue media Bank « Algérie banque d’Algérie, 
N° :19 Aout , Septembre 1995 » P :4-10 

385
 .218-217: المرجع السابق،  ص : خالد الهادي-  
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 من قانون 41-40 السوق الحرة و المادتان أدوات و سمح بتطبٌق إصالحاتشمل األخٌر 

 1990المالٌة التكمٌلً لسنة 
386
 االعتبار لتجار الجملة و الملتزمٌن و أعادتو بهذا قد  .  

هذا عن طرٌق السماح  لهم باستٌراد البضابع العادة بٌعها و قد تم تحدٌد ةبعض البضابع 

المستثناه
387

.  و اعفابها من اجراءات جزافٌة التجارة الصرؾ

 1990 سبتمبر 08و بموجب النصوص التنظٌمٌة التً اصدرها البنك الجزابري فً 

 الذي ٌتعلق باالشخاص الذٌن ٌحق لهم فتح و تشؽٌل حساب او عدة حسابات 90/20القانون 

بالعملة الصعبة لدى اي بنك جزابري من قبل االشخاص المعنوٌٌن الجزابرٌٌن و قد حدد هذا 

:  ضمن خمسة اصناؾ 

 . كل شخص معنوي خاضع  للقانون الجزابري الخاص -1

 كل مإسسة او شركة خاصة مسجلة بالنظام فً السجل التجاري -2

كل شخص معنوي تجاري بما فً ذلك المإسسات العمومٌة الخاضعة لقانون  -3

 .التجارة

 المتعلق 1987 جوٌلٌة 21 المإرخ فً 13-87كل جمعٌة مإسسة وفق القانون  -4

  . بالجمعٌات

كل شخص معنوي آخر ٌخضع للقانون الجزابري استثناءا لمداخٌله من استؽالل  -5

االمالك و قد ادى هذا النظام الى الؽاء االجراء الخاص بحسابات المصدرٌن بالدٌنار 

الجزابري القابل للتموٌل
388
 الذي 90/03كما تضمنان قانون الملكٌة التكمٌلً للتنظٌم رقم  . 

 الحصول على تؤشٌرة من البنك ٌتبعه حدد أنه الجل ترحٌل االموال الى خارج بحٌث ان 

 مكن كذلك التجار الجملة و المتعاملٌن حرٌة استٌراد السلع عن طرٌق منحهم  ،والمركزي

 المتعلق 91/03 كما اصدر بنك الجزابر التنظٌم رقم 90/04رخصة كما تضمنه القانون 

بشروط القٌام بعملٌات استٌراد السلع
389

 و ثم اصدار عدة مراسٌم
390

 كما تم اصدار التعلٌمة 

                                                           
386

 .1990 اوت المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 7 المؤرخ فً 90/16القانون رقم -  
387

 .قد تم استثناء استٌراد السٌارات بغرض اعادة بٌعها حٌث تم ابقاء استرادها فكرا على المجاهدٌن و ذوي الحقوق-  
388

 - Cruesmi Ammar : »le monopole de l’état Algérien sur le commerce extérieure et la nouvelle 
réglementation concernant l’installation des grossistes et des concessionnaires » revue Algérienne des 
sciences  juridique économiques et politique, Algérie volume 29 N° 4,1991, p 808-809. 

389
 . المتضمن شروط القٌام بالعملٌات استٌراد السلع للجزائر و تموٌلها1991 افرٌل 21 المؤرخ فً 91/03القانون رقم -  

390
 . المتعلق بـشروط التدخل فً مجال التجارة الخارجٌة1991 فٌفري 13 المؤرخ فً 91/37المرسوم التنفٌذي رقم -  
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 و التً تضمنت شروط و مقاٌٌس تموٌل 1991 افرٌل 21 الصادر فً 91/03رقم 

 :عملٌات االستٌراد و قد تضمنت التعلٌمة جملة من الشروط تتمثل اساسا فٌما ٌلً

  بنك معتمد لدى  توطٌن الواردات إجبارٌة -

  التحوٌالت الخارجٌة المناسبة لطبٌعة و حجم السلع المستوردة و ذلك إجبارٌة تعببة  -

 .باالتفاق مع بنك توطٌن الواردات

 . و هذا بالنسبة للمإسسات العمومٌةاألجنبٌةنزع مٌزانٌة العمالت  -

الحصول على تموٌالت خارجٌة بالنسبة للعملٌات التً تفوق قٌمتها ملٌونٌن دوالر بهدؾ  -

 .وضع مبلػ الواردات بالدٌنار مقابل البنك المتعامل معه

 للمنتجات فً السوق الجزابرٌة الداخلٌة بالنسبة األجنبٌة البٌع بالعمالت إمكانٌة إلؽاء -

 .المستوردة من طرؾ الوكالء و تجار العملة المعتمدٌن

 625كما تضمن التعلٌمة 
391
 فقد لجؤت الحكومة األجنبٌةنتٌجة للنقص فً موارد التسدٌد  ،  

 المحددة فً األولوٌات تقدم للمتعاملٌن بحسب األجنبٌة الموارد أصبحتضمن هذه التعلٌمة 

ن معمول به و هذا كاو لٌس بحسب القدرة المالٌة للعملة المحلٌة كما  ،السٌاسة االقتصادٌة 

كما تم انشاء لجنة مإقتة مكلفة  .مع تقدٌم ضمانات مادٌة من قبل المتعاملٌن االقتصادٌٌن 

محافظة البنك الجزابر و العدٌد من الوزراء: تكون من تبتسٌر التجارة الخارجٌة و 
392
 

ووفقا لهذه التعلٌمة
393

 قد تم انشاء لجنة
394
 و هً 1992 نوفمبر 29مكلفة تكونت فً  

بنك الجزابر وزارة التجارة، : ضم ممثلٌن كل من تتعمل تحت وصاٌة ربٌس الحكومة و 

وزارة الصحة و مكلفة بتخصٌص الؽالؾ المالً من العمالت الصعبة للمستوردٌن 

. العمومٌٌن و الخواص

                                                           
391

  و المتعلقة بتنظٌم التجارة الخارجٌة18/08/1992 المؤرخة فً 625التعلٌمة رقم - 
392

رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة كلٌة العلوم " دور الجمارك فً سٌاسة التجارة الخارجٌة: "سلطان سلٌم-  

 .62-61 ص 2003-2002االقتصادٌة جامعة الجزائر، 
393

 . المتعلقة بتنظٌم التجارة الخارجٌة18/08/1992 المؤرخة فً 25/56التعلٌمة رقم - 
394

 :لهذه اللجنة مهمتٌن اساسٌتسن هما -  

 .السهر على توفٌر افضل تموٌل موجه للعملٌات االسترادٌة ضمن أفاق الحد من المدٌونٌة القصٌرة      - 
 .تركٌز الموارد اتجاه المصارٌف الضرورٌة      - 
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 اٌن تم الؽاء لجنة تسٌٌر الواردات و دفتر الشروط 1994و قد تم الؽاء هذه التعلٌمة فً 

الخاص بالسلع المعاد بٌعها فً الدولة كما تم الؽاء القاعدة الخاصة بتموٌل الواردات 

االستهالكٌة بشكل مطلق بالنقد االجنبً الخاص للمستورد
395

 :

 قد ضبط من 1994 افرٌل 12 الصادر عن بنك الجزابر فً 20و بموجب التعلٌمة رقم 

 كما تم بواسطة القرار الصادر فً ، خاللها  الشروط المالٌة لعملٌة االستٌراد

 الؽاء اجبارٌة حسابات العملة الصعبة و قابلٌة العملة الوطنٌة للتداول 02/07/1997

  من بٌن االجراءات التً قامت بها الجزابر و التً . بالنسبة للعملٌات الخارجٌة مع الخارج

: تعتبر خطوات مهمة انها قامت بانشاء مإسسات لتنمٌة الصادرات و تتمثل اساسا فً 

 GAGEXالشركة الجزابرٌة لتامٌن ضمانات الصادرات  -
396

 

 CACIالؽرفة الجزابرٌة للتجارة و الصناعة  -
397

 

 PROMEXالدٌوان الوطنً لترقٌة التجارة الخارجٌة  -
398

 

 .الشركة الجزابرٌة للمعارض و التصدٌر -

 

االجراءات التشرٌعٌة الخاصة بالتجارة الخارجٌة الجزائرٌة خالل فترة ما بعد : اثانً

   .2014االصالح الى غاٌة 

 و الذي ٌتضمن الموافقة 2003 ٌونٌو 14 الممضً فً 08-03كما تم اصدار القانون رقم 

 2003 فبراٌر 19 الموافق لـ 1423 ذي الحجة 18 المإرخ فً 01-03على االمر 

 ٌولٌو 09 الموافق لـ 1417 صفر 23 المإرخ فً 22-96المعدل و المتمم لالمر رقم 

 و المتعلق بقمع مخالفة التشرٌع و التنظٌم الخاصٌن بالصرؾ و حركة رإوس 1996

االموال الى الخارج
399
 03/11اكتملت جملة القوانٌن حٌث تم اصدار القانون رقم بحٌث .   

 19 المإرخ فً 03/02 و المتضمن الموافقة على االمر  2003 اكتوبر 25الممضً فً 

                                                           
395

  المتعلق بشروط استٌراد السلع 1994 افرٌل 11 المؤرخ فً 94/11اصدره هذا القانون رقم - 
396

 .1996 جوان 5 المؤرخ فً 205-96انظر المرسوم التنفٌذي رقم -  
397

 .1996 مارس 03 المؤرخ فً 93-96انظر المرسوم التنفٌذي رقم -  
398

 1996 اكتوبر 01 المؤرخ فً 327-96انظر المرسوم التنفٌذي رقم -  
399

 10 ص 2003 المؤرخة فً ٌونٌو 37ر العدد . ج2003 ٌونٌو 14 المؤرخ فً 01م03انظر االمر -  



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

162 
 

 و المتعلق بالمناطق الحرة 2003 ٌولٌو 19:  الموافق لـ1424جمادى االولى عام 

بالجزابر
400

 .

 و المتضمن 2003 اكتوبر 25 الممضً فً 03/12اضافة الى ذلك تم اصدار القانون 

 19:  الموافق لـ1424 جمادى االولى 19 المإرخ فً 03/03الموافقة على االمر رقم 

 2003ٌولٌو 
401
  . 

 بهدؾ خلق مناخ استثماري الجل 2005 قانون المحروقات فً بسن كما قامت الجزابر 

تشجٌع استكشاؾ منابع طاقوٌة جدٌدة و الجل جلب االستثمار كما سمحت بخلق بنوك 

و فٌما .  و قد شهدت تحسنا فً تسٌٌرها 2000خاصة فً السوق المالً و كان هذا سنة 

 االولى افرٌقٌا و تراجعت المراتب ٌخص السٌاحة ففً هذا الصدد كانت الجزابر تحتل 

ٌزون ا اعتمدت خطة هور2005و فً سنة ، بسبب تدهور خدمات ادارة الفنادق للخواص 

ة التحتٌة و تعمل ضمن هذه الخطة على انشاء فنادق على طول ينبٌه معالجة النقص فً البػ

ساحل البحر االبٌض المتوسط
402

 .

 6,53تجدر االشارة الى انه قد سجل المٌزان التجاري الجزابري فابضا قدر بؤكثر من 

 ملٌار دوالر خالل 1,16 مقابل عجز 2010ملٌار دوالر خالل السداسً االول فً سنة 

 ملٌار 19,76 ملٌار دوالر مقابل 26,25 و قد بلؽت الصادرات 2009نفس الفترة من 

 الى 2009 ملٌار دوالر خالل سنة 20,92 و قد بلؽت الواردات 2009دوالر خالل سنة 

 %5,82انخفاض بنسبة 
403

 .

 13,95 ملٌار دوالر مقابل 17,45: و قد سجل المٌزان التجاري الجزابري فابضا قدر بـ

 حٌث بلؽت الصادرات الجزابرٌة %25  اي ارتفاع حوالً 2011ملٌار دوالر خالل 

 ملٌار دوالر خالل نفس الفترة و لذلك مسجلة زٌادة 42,42 ملٌار دوالر مقابل 44,36

 ملٌار دوالر 26,91: بـ2012 و قد قدرت الواردات الجزابرٌة خالل سنة  %4,57بـ

 2011 ملٌار دوالر خالل سنة 28,46مقابل 
404

 .

                                                           
400

 .4 ص 26/10/2003 مؤرخة فً 64ر العدد . المتضمن المناطق الحرة ج25/10/2003 المؤرخ فً 03/02انظر االمر -  
401

 .05 ص 26/10/2003 مؤرخة فً 64ر العدد . المتعلق بالمنافسة ج25/10/2003 مؤرخ فً 03/03االمر رقم -  
402

  info@mincomerce.gov.dzوزارة التجارة الجزائرٌة  -  
403

  . 2009 المركز الوطنً لإلعالم و اإلحصائٌات أوت  
404

 .2012 اوت 22وكالة االنباء الجزائرٌة عن المركز الوطنً لالعالم او احصائٌات الجمارك - 

mailto:info@mincomerce.gov.dz
mailto:info@mincomerce.gov.dz
mailto:info@mincomerce.gov.dz
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 و هذا ما ٌعادل 8,25ة بنس قد سجل المٌزان التجاري الجزابري انخفاضا 2013و فً سنة 

 و فً ذات السنة قد بلؽت 2014 ملٌار دوالر سنة 4,11 و نسبة 2013 و سنة 4,48%

 مقابل 2014 ملٌار دوالر خالل الخمسة اشهر االولى من 28,31الصادرات الجزابرٌة 

 و هذا بسبب حدوث  %1,5 خالل نفس الفترة من السنة المنصرمة اي بانخفاض 28,96

 ملٌار دوالر 24,42 من صادرات المحروقات و قد قدرت الواردات %2انخفاض بنسبة 

 . %0,25:  اي بانخفاض قدر بـ2013 ملٌار دوالر خالل سنة 24,48مقابل 

 6,38 قد سجل المٌزان التجاري عجز قدر بـ 2015و خالل الخمسة اشهر االولى من سنة 

 حٌث قد بلؽت صادرات الجزابر 2014 سنة 3,44ملٌارات دوالر مقابل فابض بقرابة 

 بنسبة انخفاض قدرت 2014 فً 28,31  ملٌار دوالر مقابل 15,949خالل هذه الفترة 

 46,67: بـ
405

، و قد قامت 24,48 ملٌار دوالر مقابل 22,33: بٌنما الواردات قدرت بـ

 114 مقابل 2015 خالل الخمس اشهر االولى من %71الصادرات بتؽطٌة الواردات سنة 

2014فً 
406

  .

 مشروع قانون التجارة األمة  قد عرض وزٌر التجارة بمجلس 01/07/2015و فً 

الخارجٌة المتعلق بنشاطات التصدٌر و االستٌراد و قد نص مشروع القانون المعدل و المتمم 

 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملٌات استٌراد البضابع و تصدٌرها 03/04لالمر 

على امكانٌة اللجوء الى رخص التصدٌر و االستٌراد لتنظٌم التجارة الخارجٌة فقد  ،اساسا 

تم ادراج عدة مواد قصد تحدٌد مفهوم رخص االستٌراد و التصدٌر و مجال تطبٌقها و مدى 

مطابقة التشرٌعات الجزابرٌة مع قواعد منظمة العالمٌة للتجارة
407
 . 

 ستكلؾ لجنة وزارٌة مشتركة تضم من وزارات المالٌة الصناعة و المناجم و الفالحة و 

حٌث و بحسب راي  ، التنمٌة الرٌفٌة تتراسها وزارة التجارة بتسٌٌر و منح رخص الستٌراد 

 منتوجا لرخص االستٌراد المقرر دخولها حٌز التنفٌذ 20وزٌر التجارة انه سٌخضع حوالً 

اؼذٌة ،  االعالؾ  ،الكهرومنزلٌة،  االدوات ، من بٌنها السٌارات االسمنت 2016سنة 

 ،  التنظٌؾ، مواد التجمٌل ، الماشٌة

                                                           
405

 .2014 ٌولٌو 23وزارة التجارة الجزائرٌة ، و  وكالة االنباء الجزائرٌة االثنٌن - 
406

  2015 حزٌران 23المركز الوطنً لالعالم و االحصائٌات التابع للجمارك فً - 
407

 .2015 حزٌران ٌولٌو 23المركز الوطنً لالعالم و االحصائٌات التابع للجمارك فً -  
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هدؾ  ترقٌة ب و التً تشكل فً مجملها واردات تكلؾ مٌزانٌة الدولة مع انها تنتج محلٌا  

 كما اكد الوزٌر ، المنتوج الوطنً
408

 انه تعد رخص االستٌراد و التصدٌر الوسٌلة الوحٌدة 

كما قال انه االولوٌة فً منح التراخٌص تكون للمتعاملٌن ، للتحكم فً التجارة الخارجٌة 

 . سٌطرة االجانب فً استٌراد بعض المواد ل حدة عالجزابرٌٌن دون ؼٌرهم كما اكد انه ستض

 عملٌة االستثمار و ذلك من خالل ٌم فً هذا السٌاق قال انه دابرته الوزارٌة تفكر فً تنظ

. ادراج نظام الحصص على ؼرار باقً دول العالم

عدم التمٌٌز بٌن المتعاملٌن الوطنٌٌن ،القانونً مبدأ حرٌة التجارة  النص  هذا حٌث ٌتضمن 

كما اكد على ضرورة تطهٌر التجارة الخارجٌة  ،  مبدأ الشفافٌة فً منح الرخص ضمن 

للجزابر لٌس من خالل سن و تشرٌع  القوانٌن و التً تعد ضمن الحلول االدارٌة و انما من 

خالل حماٌة و ترقٌة المنتوج الوطنً و ال سٌما تشجٌع االستثمار فً الجزابر
409

 و فً 

 و استكماال لمفاوضات انضمام الجزابر الى المنظمة العالمٌة للتجارة 2015 ، اوت 60,05

حٌث اشرؾ وزٌر التجارة
410

 على افتتاح ورشة وطنٌة فٌما ٌخص اتفاقٌة المنظمة العالمٌة 

االجراءات بالصحة و الصحة السٌاسٌة و العراقٌل التقنٌة : للتجارة و تعلقت اساسا بـ

 .للتجارة

 

دور برامج االصالح االقتصادي فً استقطاب االستثمار االجنبً فً الجزائر : الفرع الثانً

لقد تمحورت و انصبت اهداؾ برامج االصالح االقتصادي التً فرضها صندوق النقد 

الدولً على الجزابر الى هدؾ ترسٌخ قواعد اقتصاد السوق و تشجٌع االستثمارات االجنبٌة 

و كان هذا ما ركزت علٌه برامج االصالح خاصة ضمن برامج التثبٌت االقتصادي الثالث 

 و من خالل هذا البرنامج تحصلت الجزابر على 1995 الى مارس 1994من افرٌل 

                                                           
408

 على مشروع القانون و قد لقً مناقشة واسعة من 2015و لالشارة فان نواب المجلس الشعبً الوطنً صادقوا باالغلبٌة فً شهر جوان - 

 .طرف النوات و قد تمحورت اساسا حول طرق و كٌفٌات  منح الرخص التً جاء بها القانون
409

 .12/08/2015 مؤرخ فً 43ر رقم . ج2003 ٌولٌو 19 المؤرخ فً 03/04 المعدل و المتتم لالمر 15/15انظر القانون رقم -  
410

 و المتعلق بالقواعد العامة 2003 ٌولٌو 19 المؤرخ فً 03/04 الذي ٌعدل و ٌتمم االمر 2015 ٌولٌو 15 المؤرخ فً 15/15انظر القانون - 

  29/07/2015 مؤرخ فً 41ر رقم .المطبقة على عملٌات االستٌراد البضائع و تصدٌرها ج



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

165 
 

 ملٌون  حقوق سحب خاصة و تخصٌص واحد ملٌار دوالر 731,5: مساندة مالٌة مقدره بـ

لدعم برامج التعدٌل الهٌكلً و هذا ما ساعد الى استرجاع ثقة المإسسات المالٌة الدولٌة
411

 .

لكن ٌجدر بنا ان نلقً الضوء على انه بدأت بوادر تكرٌس الحرٌة االقتصادٌة من صدور 

 و الذي نص صراحة على التخلً بصفة صرٌحة 1996 المعدل بدستور 1989دستور 

على احتكار الدولة للنشاط االقتصادي كما قام المشرع الجزابري بحصر الملكٌة العامة و 

 من الدستور و نص صراحة على مبدأ حرٌة التجارة و الصناعة 17هذا ما اكدته المادة 

 من الدستور و المالحظ للنص ٌرى انه جاء بصفة مطلقة و لم ٌخصص 37بحسب المادة 

او ٌمٌز بٌن المستثمر الجزابري او االجنبً بشؤن االستفادة من حرٌة التجارة و الصناعة
412
 

: و قد احاط هذا المبدأ بعدة ضمانات اهمها

 ضمان حرٌة االبتكار الفكري و الفنً و العلمً -1
413

 

ضمان نزاهة مإسسات الدولة فً معاملة االستثمار -2
414
. 

و قد عرؾ صندوق النقد الدولً االستثمار على انه حصول كٌان مقٌم فً اقتصاد ما على 

مصلحة دابمة فً مإسسة مقٌمة فً اقتصاد آخر تنطوي هذه المصلحة على وجود عالقة 

طوٌلة االجل بٌن المستثمر المباشر و المإسسة على ان تتعدى نسبة المستثمر االجنبً 

25% 
415

 .

و قد قدمت الجزابر على ؼرار الدول النامٌة تنازالت و امتٌازات عدٌدة اهمها منح 

التسهٌالت االبتمانٌة و الحوافز المالٌة و تخفٌض معدالت الفابدة تقدٌم المساعدات تقدٌم 

الحوافز الجبابٌة كاالعفاء من الضرٌبة و تخفٌض الوعاء الضرٌبً و بالرؼم من ذلك اال انه 

 و السنة %70بقٌت الدول المقدمة هً المستقطب الربٌسً لالستثمار االجنبً بنسبة تتعدى 

المتبقٌة من نصٌب الدول النامٌة حٌث انه ٌعتمد المستثمر االجنبً على عدة معاٌٌر 

:  للمفاضلة بٌن الدول المضٌفة و اهمها

                                                           
411

  خلفا  للسٌد عمارة بن ٌونس2015 جوٌلٌة 25وزٌر التجارة بختً بلعاٌب عٌن فً -  
412

المدٌونٌة الخارجٌة للبلدان جنوب البحر االبٌض المتوسط عائق امام التنمٌة االورو متوسطٌة تقرٌر المجلس االقتصادي و االجتماعً -  

 .137 و انظر مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ص 43 ص 2000الجزائر الدورة العامة الخامسة عشر ماي 
413

 2006دار الخلدونٌة الجزائر، " الكامل فً القانون الجزائري لالستثمار:" عجة الجٌاللً- 
414

حرٌة االبتكار الفكري و الفنً و العلمً مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف ٌحمٌها القانون ، ال ٌجوز :"  من دستور على 38تنص المادة -  

 " . حجز أي مطبوع أو تسجٌل أو أٌة وسٌلة أخرى من وسائل التبلٌغ و اإلعالم إال بمقتضى أمر قضائً  
415

الجزائر متضامنة مع جمٌع الشعوب التً تكافح من أجل التحرر السٌاسً و اإلقتصادي ، و الحق فً :"  من الدستور على27تنص المادة -  

 " .  تقرٌر المصٌر ، و ضد كل تمٌز عنصري 
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االستقرار االقتصادي و السٌاسً و االجتماعً كسٌاسة العمل و هٌكل السوق و السٌاسات 

الضرٌبٌة و السٌاسات الجمركٌة و حجم السوق و معدل الدخل الفردي قدرة الوصول الى 

 ة و الرخٌصةوءاالسواق كفاءة البنٌة التحتٌة توفر المواد الخام توفٌر الٌد العاملة الكؾ
416
. 

االجراءات المسبقة التً قامت هذه الدول بتطبٌقها فٌما ٌخص مجال االستثمار
417
. 

 

 :منذ االستقالل فً الجزائر  األجنبٌة القانونً المتعلق باالستثمارات اإلطار: أوال

لقد اهتم المشرع  الجزابري منذ االستقالل بوضع القانون الخاص بجلب االستثمار االجنبً 

عن طرٌق اصدار مجموعة من القوانٌن المتتالٌة التً كانت تتناسب كل فترة فمن النهج 

االشتراكً الى النهج اللٌبرالً و كان اول قانون صدر فً الجزابر بعد االستقالل هو القانون 

 و المتعلق باالستثمارات، و قد جاء خصٌصا 1963 جوٌلٌة 26 الصادر فً 63-277

للمستثمرٌن االجانب
418

:  من اهم االمتٌازات التً جاء بها القانون هً

 من االرباح الصافٌة %50 فقد خصصت تحوٌل 277-63 من ق 31حسب المادة  -

 :السنوٌة و التحوٌل الحر لالموال المتنازل علٌها

الحماٌة الجمركٌة و التدعٌم االقتصادي لالنتاج -
419
. 

 .المساواة الجبابٌة امام القانون -

 .التعوٌض العادل عن نزع الملكٌة -

 .حرٌة التنقل و االقامة بالنسبة لمستخدمً و مسٌري هذه المإسسات  -

تكوٌن و ترقٌة الٌد العاملة و االطارات الجزابرٌة -
420
. 

اال انه فً هذه الفترة قد قامت الجزابر بعدة تؤمٌمات و لم تبادر فً دراسات الملفات الخاصة 

باالستثمار و هذا ما ٌظهر تبنته الحكومة الجزابرٌة فً تطبٌق القانون و على اثر الفشل 

 المتعلق باالستثمار عمدت السلطة 63/277الذي عرفته من جراء عدم تطبٌقها للقانون 

                                                           
 .28-27-26:رسالة ماجستٌر،جامعةوهران،ص"تنظٌم عالقات العمل داخل المناطق الحرة العربٌة :"بوسماحة الشٌخ

416
 

417
مجلة الفكر العدد العاشر، مجلة كلٌة الحقوق " االستثمار االجنبً  المباشر فً الجزائر بٌن التحفٌز القانونً و الواقع المعٌق:" حمدي فلة - 

 .333و العلوم السٌاسٌة جامعة محمد خضٌر بسكرة 
418

 .334المرجع السابق ، ص : حمدي فلة -  
419

 على انه حرٌة االستثمار ٌعترف بها لالشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن فً اطار النظام العام و قواعد 277-63 من القانون 3تنص المادة -  

  ..التاسٌس
420

 .1963 جوٌلٌة 26 الصادر فً 63/277 من القانون 9انظر المادة -  
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 و الذي مٌز بٌن القطاعات 1966التشرٌعٌة فً البالد الى اصدار القانون الصادر فً 

الحٌوٌة الخاصة المقررة من طرؾ الدولة و القطاعات االخرى و قد اعطى االولوٌة للدولة 

فً تسٌٌر االستثمارات التً تتعلق بالقطاعات الحٌوٌة و من اهم الضمانات التً اعطت 

للمستثمر االجنبً هً المساواة الجبابٌة امام القانون و ضمانات ضد التؤمٌم حٌث نص 

صراحة بموجب نص تشرٌعً حٌث ٌإدي التامٌم الى تعوٌض ٌتم خالل تسعة اشهر و 

ٌكون مماثال للقٌمة الصافٌة لالموال المحولة للدولة
421

 .

 الدور البارز 1990 افرٌل 14 الصادر فً 90/10كما كان لظهور قانون النقد و القرض 

و كان بمثابة الثقلة النوةعٌة التً عرفها النظام المصرفً الجزابري و الذي اعتبر بمثابة 

تؽٌر جذري النه نظام مصرفً مستقل ٌاخذ بنظام اقتصاد السوق و اهم المبادئ  التً اخذ 

بها القانون امكانٌة ان نؤخذ االستثمارات االجنبٌة المقامة فً الجزابر شكال مباشرا و مختلطا 

بحرٌة التنقل لرإوس االموال االجنبٌة بٌن الجزابر و الخارج لتموٌل المشارٌع 

االقتصادٌة
422
 

 و الذي وجه خصٌصا من اجل االستثمار فً القطاع 93/12صدور المرسوم التشرٌعً  -

الخاص
423

  و هذا القانون قد احدث ثورة فً مجال استقطاب و جلب االستثمار االجنبً و 

  .متابعتها قد نص هذا المرسوم على انشاء وكالة لترقٌة االستثمار و دعمها و

 . المتعلق بالترقٌة العقارٌة93/03صدور المرسوم التشرٌعً  -

 . المعدل و المتمم للقانون التجاري93/08صدور المرسوم التنفٌذي  -

 . المتعلق بالتحكم التجاري الدول93/09ًصدور المرسوم التشرٌعً  -

 المتعلق ببورصة القٌم المنقولة و االدوات القانونٌة 93/10صدور المرسوم التشرٌعً  -

 .الضرورٌة لسٌٌر نشاط البورصة

 المتعلق ببراعة االختراع و الذي ٌهدؾ الى توفٌر 93/10صدور المرسوم التشرٌعً  -

 قد حرر هذا المرسوم هذا القطاع و ذلك ، الحماٌة لالستثمارات الخاصة الوطنٌة االجنبٌة 

عن طرٌق تسهٌلة الجراءات براءة االختراع و منح الحق فً االستعمال التجاري و هذا 

                                                           
421

 .26/07/1963 الصادر فً 63/277 من القانون 12انظر المادة -  
422

 .336حمدي فلة ،المرجع السابق ص، - 
423

 .255،256،257ص : نعمان سعدي ، المرجع السابق-  
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الجل تشجٌع النشاط االختراعً و توفٌر الجو المناسب للمإسسات التجارٌة و االجنبٌة 

لالختراع و التطوٌر و تكرٌس الطابع التعاقدي لنشاط الختراع و قد حدد المشرع الجزابري 

 سنة و له امكانٌة التنازل عنها فً شكل رخصة تعاقدٌة20: مدة الحماٌة بـ
424
. 

االعتراؾ بفكرة المناطق الحرة حٌث ال تخضع فكرة المناطق الحرة -
425

 للقانون الجمركً 

 22/08/1998 المإرخ فً 98/10 من القانون رقم 02العادي و هذا بحسب المادة 

 .المتعلق بالقانون الجمركً

 و الذي صدر 14/10/1994 المإرخ فً 94/323صدور المرسوم التنفٌذي رقم  -

 من المرسوم التشرٌعً المتعلق بترقٌة االستثمار13تطبٌقا لنص المادة 
426
حٌث حدد هذا  .  

المرسوم التنفٌذي
427

 الحد االدنى لالموال الخاصة بمبلػ االستثمار المزمع انشاإه بحسب 

 :النسب اآلتٌة

 . من المبلػ االجمالً لالستثمار اذا كان هذا االستثمار ٌقل و ٌساوي ملٌون دٌنار15% -

 من المبلػ االجمالً لالستثمار اذا كان هذا االستثمار ٌفوق ملٌون دٌنار و ٌقل او 20% -

 .ٌساوي مبلػ عشر مالٌٌن دٌنار

،  من المبلػ االجمالً لالستثمار اذا كان هذا االستثمار ٌفوق عشرة مالٌٌن دٌنار 30% -

و  ، تصبح هذه المساهمات اجبارٌة خاصة اذا ما ٌتعلق االمر باالستثمارات جدٌدة حٌث 

ٌعتبر تقرٌر هذه النسب بمثابة تقٌٌد لحرٌة المستثمر
428

ررت السلطة هذا التقرٌر على ب و 

انه بالنظر الى المهمة االصلٌة للمستثمر و التً تتمثل فً جلب االموال و لٌس تجنٌدها من 

 المإرخ فً 93/12 من المرسوم 03و هذا ما اكدته المادة ، السوق المحلٌة 

05/10/1993 . 

االتفاقٌة العربٌة لضمان االستثمارات و التً صادقت علٌها الجزابر بموجب المرسوم  -

 و قد تضمنت هذه االتفاقٌة منح 07/10/1995 المإرخة فً 95/306الرباسً رقم 

 السابق الذكر الحرٌة للمستثمرٌن العرب و هذا ما اكدته المادة الثانٌة من المرسوم الرباسً 

                                                           
424

 . المتعلق بترقٌة االستثمار05/10/1993 مؤرخ فً 93/12 من المرسوم التشرٌعً 01انظر المادة -  
425

 .583عجة الجٌاللً المرجع السابق ص -  
426

 .22/08/1998 المؤرخ فً 98/10لقد كرس المشرع الجزائري فكرة المناطق الحرة بمقتضى القانون رقم -  
427

 . المتعلق بترقٌة االستثمار15/10/1997 المؤرخ فً 93/12 من القانون 13انظر المادة - 
428

  14/10/1994 المؤرخ فً 94/323 من المرسوم التنفٌذي 03انظر المادة -  
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شرط احترام برامج التنمٌة االقتصادٌة للدولة  ، مع لللرسامً التً تسمح باالنتقال الحر ،

 ٌعامل . ٌعود بالنفع الى الطرفٌن بالنسبة للدولة المضٌفة و المستثمر بحٌث المتعاقدة 

 كما له الحرٌة فً اختٌار تدابٌر  ،  على اساس قاعدة المساواة فً العملةعربً المستثمر ال

كما للمستثمر العربً الحق الكامل فً تحوٌل  .  اكثر فابدة بالنسبة لها االستثمار التً ٌراه

رأسماله و عوابده دون ان ٌخضع لقٌود تمٌزٌة مصرفٌة ادارٌة او قانونٌة
429
. 

خلق هٌبة مكلفة باالستثمار و هً وكالة ترقٌة االستثمارات و دعمها و متابعتها -
430

 و قد 

 المإرخ فً 93/19حددت صالحٌتها و تنظٌمها و سٌرها فً المرسوم التنفٌذي رقم 

17/06/1994
431
  

انضمام الجزابر الى االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بالمركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار  -

« CIRDI » 95/04 و التً انضمت الجزابر بمقتضى االمر رقم
432

 الى المركز الدولً 

حٌث . لتسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمارات التابعة للبنك العالمً لالنشاء و التعمٌر 

ٌهدؾ البنك الدولً لالنشاء و التعمٌر الى توفٌر طرٌق توفٌقً و تحكٌمً لمنازعات 

االستثمار التً تعقد بٌن الدول المتعاقدة من جهة و رعاٌا الدول المتعاقدة من جهة اخرى
433
 

 . 

نظرا لوجود الفراغ القانونً فً تسٌٌر المناطق الصناعٌة -
434
لم ٌعد مالبما لالوضاع  ،  

حٌث انه لم  ، االقتصادٌة الجدٌدة كما تخلت الدولة عن تقدٌم الدعم المالً للمناطق الصناعٌة 

ملً و الجل وضع عٌعد مشكل العقار الصناعً مشكال قانونٌا بل اكثر من ذلك فهو مشكل 

 فقد قررت الحكومة تعلٌق انشاء المناطق الصناعٌة  ، حد لمشكلة الفوضى العقار الصناعً

 650 الى حٌن تسوٌة المناطق الموجودة و قد خصصت حوالً 22/04/1998الجدٌدة فً 

 منطقة صناعٌة12 العادة تؤهٌل 2000ملٌون دٌنار فً القانون المالٌة لسنة 
435
  

                                                           
429

 .14/10/1994 المؤرخ فً 94/323 من المرسوم التنفٌذي 02انظر المادة - 
430

 .7/10/1995 المؤرخ فً 95/306 من المرسوم الرئاسً 08 الى 02انظر المواد من -  
431

  05/10/1993 المؤرخ فً 93/12 من المرسوم التشرٌعً 07انظر المادة -  
432

 بان الوكالة هً مؤسسة عمومٌة ذات طابع اداري 17/06/1994 المؤرخ فً 93/319لقد اغٌرت المادة االولى من المرسوم التنفٌذي رقم - 

 .تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقالل المالً
433

 . المتضمن نظام الجزائر الى المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار24/12/1995 المؤرخ فً 95/04االمر -  
434

 .انظر الفقرة الثالثة من المادة االولى من االتفاقٌة للبنك الدولً للتنمٌة و التعمٌر- 
435

 .03/03/1984 المؤرخ فً 84/55انظر المرسوم التنفٌذي رقم - 
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 و قد تم اتخاذ عدة اجراءات فٌما ٌخص 19/07/2001و قد انعقد مجلس الحكومة فً  -

 :المناطق الصناعٌة هً

 .اعادة تصحٌح الوضعٌة القانونٌة للعقار الصناعً -1

 .اصدار نظام اساسً جدٌد للعقار الصناعً -2

 االراضً و هً موضوعة تحت وصاٌة وزارة سح انشاء وكالة مركزٌة لم -3

ة قب و تنسٌق االصالحات و تتولى تحرٌر دفاتر شروط منح العقار و مرا ، المساهمات

عملٌات المنح و اصدار قرار المنح
436
. 

مالك ن أانشاء لجنة مركزٌة لتسوٌة الحاالت العالقة و هً تتكون من ممثلٌن ع -4

 . الدولة ووزارة الصناعة و االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن و ممثلٌن عن ارباب العمل 

03-01 األمر كما نص  -
437

 االمتٌازات التً تضمنها القانون أهم على 08-06 األمر و 

 : القانون بٌن نظامٌن ٌزاالستثمار و فً هذا االمر قد م

 من االمر 07 المعدلة للمادة 03-01 من االمر 08 النظام العام الذي تضمنه المادة :اوال

 تلك االمتٌازات و الحوافز الجبابٌة و  :  و التً ٌقصد بالنظام العام من خاللها06-08

و ٌمكن ان تستفٌد بها االستثمارات  ، هما كانت طبٌعتها ممارات تثالجمركٌة التً تمنح لالس

االجنبٌة فً مرحلة االنجاز
438
 كما ٌمكن كذلك ان تمنح لها فً مرحلة االستؽالل ،  فقط 

439
 

 . 

الحرٌة التامة لالستثمار و فً هذا  03-01 فً ظل األمر  كرس المشرع الجزابري  -

 تنص  20/08/2001 المإرخ فً 01/03االطار ضمن نص المادة الثانٌة من االمر رقم 

و توسٌع ن  نشاطات جدٌدة إستحداث على ان االستثمار هو اقتناء االصول تندرج فً اطار 

 .قدرات االنتاج و اعادة التاهٌل او اعادة الهٌكلة

                                                           
436

 .17:  ص 1999انظر تقرٌر وزارة الصناعة و اعادة الهٌكلة لسنة -  
437

 .21/09/2001ثم اقتراح انشاء هذه الوكالة فً اجتماع الحكومة المؤرخ فً - 
438

 و هو ٌحمل فً طٌاته استبدال فكرة ترقٌة االستثمار بفكرة تطوٌر االستثمار و منح و منح 20/08/2001 المؤرخ فً 01/03انظر االمر -  

 .الحرٌة الثالثة لالستثمار
439

 و هً تطبٌق النسبة المنخفضة فً مجال الحقوق الجمركٌة فٌما 08-06 من االمر 02 فقرة 09مرحلة االنجاز وقد نصت علٌها المادة - 

ٌخص التجهٌزات المستوردة التً تدخل مباشرة فً انجاز االستثمار االعفاء من الرسم على القٌمة المضافة فٌما ٌخص السلع و الخدمات التً 
تدخل مباشرة فً انجاز االستثمار و االعفاء من الدفع ثم نقل الملكٌة بتعوٌض فٌما ٌخص كل المقتنٌات العقارٌة التً تتم فً اطار استثمار 

 المعنً باالمر 

  من العقود التاسٌسٌة5%تطبٌق رسم ثابت فً مجال التسجٌل بنسبة منخفضة تقدر بـ- 

 . فً حال الرسوم الجمركٌة على السلع المستوردة و التً تدخل مباشرة فً انجاز االستثمار03%تطبٌق نسبة منخفضة تقدر بـ - 
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و ٌعتبر هذا النص الخوصصة كشكل جدٌد من اشكال االستثمار و الذي  ٌرمً المشرع  -

  على ملت ٌش الذي و من خالل هذا القانون ،الى تدعٌم مسار الخوصصة  الجزابري

االستثمارات التً تنجز فً اطار منح االمتٌاز او الرخصة اللتان تشكالن فً الواقع تقنٌتٌن 

 و 20/08/2001المإرخ فً 01/03  من اهم القواعد التً كرسها االمر  . للخوصصة

 :هً

 

حٌث لم ٌعد هذا االجراء شرطا اجبارٌا : الؽاء التصرٌح المسبق المعمول به سابقا -1

لالستثمار
440

 و ٌشمل الؽاء التصرٌح المسبق فقط االستثمارات التً لم تستفد من  ، 

 ، بحٌثالمزاٌا قبل انجازها فهً تخضع لتصرٌح مسبق لدى وكالة تطوٌر االستثمار 

كما ان التخلً عن  . ٌحدد شكل التصرٌح باالستثمار و كٌفٌاته و طلب المزاٌا 

التصرٌح المسبق ال ٌعنً خسارة المستثمر لضمانات االستثمار بل ٌظل مستفٌدا منها 

لكونها ٌخول لها القانون
441

 .  

 

 

 01/03 من االمر رقم 14و هذا ما اكده المشرع فً المادة : المساواة فً المعاملة  -2

حٌث تتضمن فً فحواها على ان ٌعامل االشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن االجانب 

بمثل ما ٌعامل به االشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن الجزابرٌٌن فٌما ٌخص  

 االحكام االتفاقٌة التً  ابرمتها الدولة ة و فً اطار احترام و مراعا. االستثمار

 . الجزابرٌة مع دولهم االصلٌة 

 

 التً قد لؽاءات طبق اإلتحٌث ال : عدم رجعٌة التشرٌعات االستثمارٌة المستقبلٌة -3

تطرا فً المستقبل على االستثمارات المنجزة فً اطار االمر المتعلق بتطور 

                                                           
440

 و التً تنص على االعفاء من 03-01 من امر 32 و هً معدلة  للمادة 08-06 من االمر 07مرحلة االستغالل و قد نص علٌها المادة - 

 سنوات ابتداءا من معاٌنة الشروع فً النشاط الذي تعده المصالح 03الضرٌبة على ارباح الشركات و كذا من الرسم على النشاط المهنً خالل 

الجبائٌة ٌطلب من المستثمر و حسب المادة ٌمكن للوكالة التً تقوم بمتابعة االستثمار ان تسحب المزاٌا الجبائٌة و الجمركٌة فً حالة عدم 
 .احترام المستثمر لاللتزامات المتعهد بها للوكالة

441
 20/08/2001 المؤرخ فً 01/03 من االمر رقم 04انظر المادة -  
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و هذا لقاعدة توفٌر الحماٌة القانونٌة ، االستثمار اال اذا طلب المستثمر صراحة 

لحرٌة المستثمر من حٌث الزمان
442
  .  

 

تدعٌم االطار المؤسساتً الجهزة االستثمار : ثانٌا

ما فً ذلك بحٌث قام المشرع الجزابري بخلق هٌبات مكلفة بتشجٌع و تطوٌر االستثمار 

 تحوٌل وكالة ترقٌة االستثمار الى وكالة ،  (CNI)استحداث المجلس الوطنً لالستثمار 

 (ANIR EFَ) و الوكالة الوطنٌة للوساطة وضبط العقار (APSI)وطنٌة لتطوٌر االستثمار 

 .(FAI)و صندوق دعم االستثمار 

 

 وزارة الصناعة و ترقٌة االستثمار: 1

حٌث تتولى وزارة الصناعة و ترقٌة االستثمار اعداد السٌاسة الوطنٌة العامة لالستثمار 

 باالشراؾ على  هذه األحٌرة تقوم  (DGI)تم ذلك عن طرٌق المدٌرٌة العامة لالستثمار ،وي

 .قتراح مشارٌع القوانٌنإو تقوم كذلك ب ، تنمٌة و تطوٌر االستثمارات بما فٌها االجنبٌة 

 

استحداث المجلس الوطنً لالستثمار : 2

  .حٌث تم انشاإه نتٌجة تفكٌر معمق حول كٌفٌة توحٌد مركز القرار المتعلق باالستثمار 

ٌتولى رباسة و حٌث  01/03 من االمر رقم 18و تم انشاء هذا المجلس وفق نص المادة 

تحدد تشكٌلة و تنظٌمه و سٌره على طرٌق التنظٌم
443
  . 

 الجماعات المحلٌة، ،المالٌة  : و ٌتشكل المجلس طبقا لنص المادة الخامسة من وزراء 

  ، الطاقة ، المناجم المإسسات الصؽرى و المتوسطة ، التعاون و التهٌبة العمرانٌة، التجارة 

و بقٌة وزراء القطاعات المعنٌة بحدول اعمال المجلس
444

  .

                                                           
442

 20/08/2001 المؤرخ فً 01/03 من االمر رقم 05انظر المادة  
443

الملتقى الدولً حول السٌاسات االقتصادٌة " االستثمار األجنبً المباشر واقع سٌاسات تهٌئة البٌئة االستثمار فً الجزائر:"مرداوي كمال -  

 .8-7، ًصص2004جامعة تلمسان 
444

 . و هو ٌتعلق بتشكٌلة المجلس الوطنً و سٌره24/09/2001 المؤرخ فً 01/281 من األمر رقم 20انظر المادة - 
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 ما ٌعاب على التشكٌلة ؼٌاب وزٌر العدل لما له دور من تنشٌط االستثمارو تؽٌب عن هذا 

رنامج بدور فً اطار قانون استصالح عن طرٌق   من المجلس وزٌر الفالحة لما له 

ركز على تسخٌر االستثمار الوطنً او االجنبً لخدمة الفالحة  الذي االنعاش االقتصادي 

 من 19مهام ذات طابع استراتٌجً و بحسب نص المادة  الوطنٌة و اوكلت لهذا المجلس

 .االمر المتعلق بتطوٌر االستثمار باقتراح استراتٌجٌة تطوٌر االستثمار و اولوٌاتها

 

 (ANDI)الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار : 3

 و المتعلق بتطوٌر االستثمار استبدال وكالة 03-01لقد تم بمقتضى االمر الرباسً رقم 

 بوكالة اخرى تعرؾ بالوكالة الوطنٌة لتطوٌر (AQSI)الترقٌة و متابعة دعم االستثمار 

 و هً مإسسة عمومٌة ذات طابع 2002 اوت 20 و ذلك بتارٌخ ، (ANDI)االستثمار 

 األداة تعتبر هذه الوكالة ، حٌث اداري مكلفة بخدمة المستثمرٌن االجانب و الوطنٌٌن 

   ،ة تالربٌسٌة للتعرٌؾ بفرص االستثمار و امكانً

 .التروٌج لهذه الفرص بؽرض استقطاب رإوس االموال اجنبٌة  و 

 ترتبط مباشرة برباسة الحكومة فهً (ANDI) الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار حٌث  

تجسٌد و لتسهر الوكالة و  ، تسعى الى تسهٌل االجراءات و الخطوات الخاصة باالستثمار 

تنفٌذ برامج االصالحات االقتصادٌة الخاصة بتحرٌر االستثمارات الوطنٌة او االجنبٌة و 

ذلك من خالل مساعدة المستثمرٌن على تجسٌد مشارٌعهم العقارٌة و تزودهم بكافة 

 ،المعطٌات الخاصة بالمحٌط االقتصادي لصالح االستثمار 

 

:  المهام التالٌة و قد أوكلت للوكالة القٌام ب

 .تزوٌد المستثمرٌن بكل الوثابق االدارٌة الضرورٌة النجاز االستثمار"  -

 تبلٌػ المستثمرٌن بقرار منح االمتٌازات المطلوبة من عدمه و ذلك فً اسرع االوقات  -

 .ترقٌة االستثمارات و تطوٌرها و متابعة تجسٌدها و استؽاللها -

 .االستقبال الجٌد للمستثمرٌن االجانب و الوطنٌٌن و اعالمهم و توجٌههم -
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تبسٌط االجراءات االولى لتؤسٌس و تجسٌد المشارٌع و ذلك بواسطة خدمات الشبابٌك  -

 .الوحٌدة كهٌاكل و اقسام ادارٌة ال مركزٌة

 .تسٌٌر المزاٌا المرتبطة باالستثمار -

"المساهمة فً تطوٌر و ترقٌة اشكال و مجاالت االستثمار المختلطة فً الجزابر -
445

 . 

 

 (ANIREF)الوكالة الوطنٌة للوساطة و ضبط العقار  : 4

 ،  شكل العقار الصناعً احد المشاكل التً كانت تواجه المستثمرٌن االجانب و المحلٌٌن قد  ل

ؼٌر ان الجهود التً بذلتها الجزابر فً هذا الصدد قد ساهمت فً تخفٌؾ حدة المشكلة "

 و القاضً بانشاء الوكالة الوطنٌة 2007العقار و ذلك من خالل المرسوم الصادر فً افرٌل 

". للوساطة وضبط العقار و التً تعد بمثابة مإسسة عمومٌة ذات خاصٌة تجارٌة و صناعٌة 

  على الوكالة الوطنٌة للوساطة و ضبط العقار تشرؾ وزارة الصناعة و ترقٌة االستثمار 

بر االمر الذي سهل نسبٌا عملٌة توطٌن نشاطات بعض االستثمارات االجنبٌة فً الجزا
446

 ،

 سوق خاص بالعقار الصناعً و الفالحً ٌكون من خاللها عنصر كما تقوم الوكالة بوضع 

العقار متاح عبر خرابط و مناطق صناعٌة معٌنة فً العدٌد من الوالٌات الجزابرٌة
447
. 

 

   (FDI)صندوق دعم االستثمار : 5

و ، ه 2001لقد تم انشاء هذا الصندوق و ذلك ضمن الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار سنة 

ٌهدؾ الى تموٌل المساهمات الملقاة على عاتق الدولة فٌما ٌتعلق بتكلفة المزاٌا المرافق علٌها 

لصالح المستثمرٌن و خاصة التموٌل االشؽال البنى التحتٌة الضرورٌة لتجسٌد نشاطات 

المستثمرٌن
448

 .

  

                                                           
445

اشكالٌة االستثمار االجنبً المباشر فً الجزائر محاولة تحلٌل اطروحة لنٌل دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة فرع تنمٌة "عبد القادر ناصور - 

 .234، ص 2014-2013اقتصادٌة جامعة ابوبكر بلقاٌد، تلمسان 

أطروحة "أهمٌة االستثمار االجنبً فً الدول العربٌة مع دراسة مقارنة بٌن الجزائر،مصر،و المملكة العربٌة السعودٌة " فارس فضٌل

. 94:،ص2004دكتوراهفً العلوم االقتصادٌة ،جامعة الجزائر،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،
446

  
447

 .236المرجع السابق ، ص : عبد القادر ناصور-  
448

 .237عبد القادر ناصور ، المرجع السابق ص - 
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االجراءات التشرٌعٌة الخاصة باالستثمار االجنبً خالل فترة ما بعد االصالح الى : ا ثالث

 .2014غاٌة 

 

و فً اطار ترقٌة و تطوٌر و استقطاب االستثمار االجنبً فقد اصدر المشرع الجزابري عدة 

قوانٌن فً هذا الشؤن لتنفٌذ و ترتٌب و دعم االستثمار االجنبً و الجل مساٌرة التطورات 

: الملحوظة فقد اشرنا مسبقا الى اصدار 

 عشت سنة 20 الموافق لـ 1422 المإرخ فً اول جمادى الثانً عام 03-01االمر رقم 

 و هو  ٌتعلق بتطوٌر االستثمار2001
449

 19 المإرخ فً 08-06ثم تاله االمر رقم . 

 و الذي ٌعدل و ٌتمم االمر رقم 2006ٌولٌو سنة 1 الموافق لـ 1427جمادى الثانً عام 

 و المتعلق 2001 عشت 20 الموافق لـ 1422 المإرخ فً اول جمادى الثانٌة عام 03-01

 .بتطوٌر االستثمار

  

 ٌولٌو سنة 22 الموافق لـ 1430 رجب عام 29 المإرخ فً 01-09و اصدار االمر رقم 

 الذي ٌتضمن تطبٌق سٌاسة اعداد .  2009 المتضمن لقانون المالٌة التكمٌلً لسنة 2009

طرق ه تحدٌد و قد تم من خالل ،  المصالح المتعاقدة تبرمهاابرام و تنفٌذ الصفقات التً و 

ٌن قدابرام الصفقات و ما تحتوٌه دفاتر الشروط و قد حدد الحاجات و الصفقات المتعا
450

 .

 

 عشت سنة 26:  الموافق لـ1431 رمضان عام 16 المإرخ فً 01-10اصدار االمر رقم 

2010 و المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 2010
451

 و قد جاء هذا االمر لٌعدل و 

 و ٌتضمن هذا فً الجزء 2009 دٌسمبر سنة 30 المإرخ فً 09/09ٌتمم القانون رقم 

االول طرق التوازن المالً ووسابله و االحكام التً تتعلق بتنفٌذ المٌزانٌة و العملٌات المالٌة 

. للخزٌنة

 

                                                           
449

 .2001 لسنة 47انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم -  
450

    .2009 لسنة 44انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم -  
450

  
451

 2006 لسنة 47انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم -  
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 دٌسمبر 30 الموافق لـ 1435 صفر عام 27 المإرخ فً 08-13اصدار القانون رقم 

2014 و الذي ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 2013
452

 حٌث تضمن هذا القانون و الذي  ، 

قام بتحدٌد االطار القانونً لالستثمار فً الجزابر كما قد حددت االحكام المتعلقة بتنفٌذ 

. المٌزانٌة و العملٌات المالٌة للخزٌنة

 

 دٌسمبر 30 الموافق لـ 1436 ربٌع االول عام 08 المإرخ فً 10-14اصدار القانون رقم 

 و الذي جاء فً الظروؾ 215و هو ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  ،  2014

االستثنابٌة التً تشهدها الجزابر مع انخفاض نسبة النمو و ظاهرة االرهاب و االضطرابات 

االجتماعٌة فٌعكس هذا االخٌر رؼبة الدولة فً توفٌر االمكانٌات الجل التصدي لالرهاب و 

الخروج من الوضعٌة االقتصادٌة الصعبة حٌث تم ضبط توازن مشروع المٌزانٌة التكمٌلً 

:   على اساس 2015لسنة 

تطوٌر المحٌط االقتصادي و االجتماعً خالل الفترة المنقضٌة لما نتج عنها من  -

 و االخذ بعٌن االعتبار بعض االجراءات التً  ، ضؽوطات مسلطة على تنفٌذ المٌزانٌة

 و دعم و مساندة الحركة االقتصادٌة ووضع برامج الدعم  ، تدخل فً التصدي لالرهاب

 240 تخصٌص اعتماد قدرة خصوص ٌتضمن بالكما . االقتصادي ٌمتد على ثالث سنوات 

 .ملٌون دوالر بوضع فً ذمة كل الوالٌات 

 

كما ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً باالضافة الى احكام المتعلقة بالمٌزانٌة و االجراءات  -

 خاصة بالنسبة ، االستثنابٌة لمساعدة و دعم المإسسات االقتصادٌة و القطاعات المتضررة

و ، للقطاع السٌاحً و الصناعات التقلٌدٌة و التسرٌع فً انجاز المشارٌع الكبرى المعطلة 

رفع العراقٌل التً حالت دون انجازها مواصلة االصالحات القطاعٌة و الهٌكلٌة المتعلقة 

باعادة هٌكلة البنوك العمومٌة
453

.  

                                                           
452

  . 2013 لسنة 68انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم -  
453

 2012 سنة 72انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم -  
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 االستثمار و اصالح المنظومة الجبابٌة و عصرنة الدٌوان و مراجعة قوانٌن   مراجعة  -

 اجراء استثناءات 2015القانون االساسً للمٌزانٌة كما تضمن قانون المالٌة التكمٌلً 

دفع االستثمار و دعم التشؽٌل و ، لمساندة المإسسات االقتصادٌة الجل استمرارٌة نشاطها 

الحد من البطالة و ذلك عن طرٌق و ضع برامج متكامل لدعم تموٌل المإسسات االقتصادٌة 

 ضمان جدٌدة لتشمل آلٌة و احداث ،   ملٌون دوالر30التً  ال ٌتعدى مجموع موازنتها 

لمشارٌع  لقروض طوٌلة و متوسطة االجل و قروض االستؽالل و مساهمات بالنسبة 

 . 2017 الى ؼاٌة دٌسمبر 2015التوسعٌة المنجزة خالل الفترة الممتدة مابٌن جوٌلٌة 

 ملٌون دوالر من مٌزانٌة الدولة لهذه اآللٌة25ص اعتمادات قدرت بـ يخصت تم  -
454
. 

 

 200الى د .م 100مضاعفة رأس مال بنك تموٌل المإسسات الصؽرى و المتوسطة من  -

 1 الجل تمكٌنه من تدعٌم تدخالته بالجهات الخاصة من خالل اسناد قروض تصل الى  ،د.م

 .د .م

مواصلة تشجٌع المإسسات على انتداب طالبً الشؽل بٌن اصحاب الشهادات العلٌا  -

 .الجامعٌة او التقنٌٌن السامٌٌن

و فً ظل القانون من الفصل الثانً الى الخامس تسعى الحكومة من خالل سٌاستها الى  -

تموٌل التنمٌة و االستثمار خاصة فً مناطق التنمٌة الجهوٌة الى ارساء اسس لهٌكل تموٌل 

 ٌشمل كافة حاجٌات المإسسة من قروض و مساهمات و ضمان ٌمكن من و . متكامل 

 .التموٌالت بصفة ناجعة توجٌه استقطاب و 

حداث و خلق مواطن الشؽل ٌمتد على مدار ثالث سنوات و الخصص الفصل السادس  -

 .افقة و المتابعة بعد االحداث لمدة سنة رذلك عن طرٌق قروض مساهمة دون فابدة و الم

 ملٌون دوالر لتدعٌم موارد شركات 25و ٌقترح اٌضا قانون المالٌة التكمٌلً وضع  -

االستثمار ذات راسمال تنمٌة الجهوٌة الجل تمكٌن المإسسات االقتصادٌة من استكمال 

 .حاجٌاتها من ااالموال الذاتٌة

                                                           
454

 2013 لسنة 68انظر الجرٌدة الرسمٌة رقم  



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

178 
 

سحب اعفاء توظٌؾ الرهون العقارٌة من الترخٌص المسبق على مإسسات التموٌل  -

قصد مالبمة التسهٌالت الممنوحة للمإسسات الناشطة ٌقترح سحب االعفاء بو ، الصؽٌرة 

ن الرهون  المبرمة لفابدة مإسساتيمن رخصة الوالً لعقود تكو
455

 التموٌل الصؽٌرة و 

 .ذلك بانشاء المتعاملٌن معها من ذوي الجنسٌة االجنبٌة من تقدٌم نفس الرخصة

 

 من قانون المالٌة التكمٌلً تخصٌص لدعم اعادة الهٌكلة 23و من خالل احكام الفصل  -

قام بتقدٌم اجراءات استثنابٌة لمساندة ، المالٌة للمإسسات االقتصادٌة و المإسسات السٌاحٌة 

 و ال ٌتعدى مجموع 300المإسسات االقتصادٌة التً ال ٌفوق عدد مواطن الشؽل فٌها 

د و مواصلة مساندة المإسسات المذكورة لتدعٌم مواردها الذاتٌة و مواصلة . م30موازنتها 

نشاطها مع حصر المساهمة فً المبالػ التً انتفعت باالمتٌاز الجبابً بعنوان اعادة االستثمار 

 .2017 دٌسمبر 31المستوجب لدفع الضرٌبة الدنٌا على ان ٌتم االستعمال فً اجل اقصاه 

 

و بموجب هذا القانون ٌستفٌد المستثمرون من اعفاءات دفع الضرٌبة على الشركات او  -

الضرٌبة على الدخل االجمالً و الرسم على النشاط المهنً لمدة خمس سنوات و تخفٌض 

  .%3نسبة الفوابد المطبقة على القروض البنكٌة الى 

و ٌتضمن النص اٌضا اعفاء عقود التنازل على االمالك العقارٌة المبٌنة و ؼٌر المبٌنة   -

04-08الممنوحة فً اطار االمر رقم 
456

  من حقوق التسجٌل و رسم االشهار 

 

و ٌقترح استثناء االستثمارات المنتجة من مجال تطبٌق اجراءات هذا االمر الذي ٌحدد  -

شروط كٌفٌات التنازل عن االراضً التابعة للدولة التً تكون موجهة النجاز مشارٌع 

استثمارٌة و كذلك القطع االرضٌة الموجهة
457

 للترقٌة العقارٌة التجارٌة التً تخضع المتٌاز 

 .ٌتحول الى التنازل مع االنجاز الفعلً للمشروع

 

                                                           
455

 2015 المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 30/12/2014 المؤرخ فً 14/10انظر القانون - 
456

 2015 المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 30/12/2014 المؤرخ فً 14/10ا نظر القانون -  
457

 2015 المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 30/12/2014 المؤرخ فً 14/10نظر القانون -  
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 . السنوٌةاإلٌجار إتاوةكما ٌقترح النص مراجعة طرٌقة حساب  -

و بؽٌة تشجٌع االبداع و التجدٌد داخل المإسسات التابعة للقطاع الصناعً فالدولة تعتزم  -

 مكافآت م بمنح و، كما تق (الرسم على القٌمة المضافة و الحقوق الجمركٌة)منح مزاٌا جبابٌة 

 .للتكوٌن لصالح االستثمارات المحققة من طرؾ هذه المإسسات فً مجال البحث و التطوٌر

 

 تطبٌق 2019 دٌسمبر 31 تمدٌد الى ؼاٌة 2015كما ٌتضمن مشروع قانون المالٌة  -

نسب الفابدة على الحقوق الجمركٌة عند اقتناء التجهٌزات و االثاث ؼٌر المنتجة محلٌا وفق 

 .المعاٌٌر الفندقٌة و ذلك ضمن عملٌة العصرنة و اعادة التاهٌل

ٌقترح نص " AADL" "عدل" سكن للبٌع باالٌجار 80000و فً اطار برنامج  -

المشروع ان تتكفل الخزٌنة العمومٌة بالفوابد خالل فترة التؤجٌل و تنخفض نسبة القروض 

 . %100الممنوحة من البنوك العمومٌة الى 

 فً نسبة %2,4كما تستفٌد المحالت التجارٌة التابعة لهذا البرنامج من تخفٌض نسبة  -

الفابدة كما تتحمل الخزٌنة العمومٌة الفوابد خالل فترة التؤجٌل
458

.  

 

 ٝ ُلالز٢ اُوطاع ا ذ٤ٔ٘ح  ػ٠ِ االهرظاظ١ االطالذ تؽآح اٗؼٌاقاخ  :٢ٗ اُثا أُثسث

  .2014 ٓ٘ػ كرؽج ٓاتؼع االطالذ ا٠ُ ؿا٣ح اُدؿائؽ ك٢ االخرٔاػ٢ اُلالز٢ ٝ  اُوطاع

ٌمي ط٠ّٕض ح١١ٌَّٚ٘ش حٌّفَٟٚش ِٓ ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ػٍٝ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش ط١ّٕش 

. حٌمطخع حٌفالكٟ ٚ حال٘ظّخَ رٗ  ، ٚ ًٌه رلىُ ح١ّ٘ش لطخع حٌفالكش ػٍٝ حاللظٜخى٠خص حٌيٚي 

ك١غ ط٠ّٕض رَحِؾ حإلٛالف حاللظٜخىٞ ػٓ  ٠َ١ك  ٟٚغ آظَحط١ـ١ش ٍُحػ١ش ألؿً 

حالٓظغالي حألِؼً ٌىخفش حٌّٛحٍى حٌّظخكش ٓٛحء حٌطز١ؼ١ش حٚ حٌز٠َ٘ش ٚ حٌّخ١ٌش ، وّخ ط٠ّٕض 

ك١غ ٕٓظطَق .وٌٌه رَحِؾ حإلٛالف حاللظٜخىٞ طط٠َٛ حٌٟٛغ حإلؿظّخػٟ ٌٍفَى حٌـِحثَٞ 

اٌٝ أُ٘ حإلٓظَحط١ـ١خص حٌظٟ طزٕخ٘خ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رَّحػخس ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ فٟ طلم١ك 

حٌظ١ّٕش حٌفالك١ش ، ٚ ٕٓظطَق وٌٌه ٌظؤػ١َ رَحِؾ حإلٛالف حإللظٜخىٞ ػٍٝ ٓٛق حٌؼًّ ٚ 

 .حٌزطخٌش ٚ لطخع حٌٔىٓ فٟ حٌـِحثَ 
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ذو٤٤ْ تؽآح اإلطالذ االهرظاظ١ ك٢ ذسو٤ن اُر٤ٔ٘ح اُلالز٤ح ك٢ اُدؿائؽ ٓ٘ػ : أُطِة ا٧ٍٝ 

  2014كرؽج ٓاتؼع اإلطالذ ئ٠ُ ؿا٣ح 

 

 اْٛ أُؼاُْ ُِوطاع اُلالز٢ ضالٍ كرؽج ٓا هثَ االطالزاخ : اُلؽع االٍٝ 

ك١غ ٗٙيص فظَس ِخ لزً حالٛالكخص حٓظَحط١ـ١ش حٌظوط٢١ حٌَّوِٞ ٚ ًٌه ر١ٔطَس حٌيٌٚش 

ك١غ وخٔض ِٔخّ٘ش حٌمطخع . ػٍٝ ِؼظُ حالٍحٟٟ حٌٍِحػ١ش ٚ حكظىخٍ٘خ ٌالٔظخؽ ٚ حٌظ٠ٛٔك  

 ١ٍِْٛ 2519,13حٌٍِحػٟ فٟ ح١ٌِّحْ حٌظـخٍٞ ِٔخّ٘ش ٍٓز١ش ٚ لي كممض ػـِح رلٛحٌٟ 

 ٚ فٟ ًحص حٌفظَس ٗىً حالٔظخؽ حٌّلٍٟ 1984 حٌٝ 1981ىٚالٍ فٟ حٌفظَس حٌّّظيس ِخ ر١ٓ 

ٚ رخٌٕٔزش ٌٍو٠َ .  ؤٕزش ٌالوظفخء حٌٌحطٟ  306 حٌف ١ٓ ٚ ٘ٛ ِخ ٠مخٍد 1914,81ٌٍلزٛد 

 حٌف ١ٓ ٚ ػٍٝ حػَ ٌٖ٘ حٌظَٚف ٚ ٌـٛء 1920,1ٚ حٌفٛحوٗ فمي رٍغ حالٔظخؽ حالؿّخٌٟ كٛحٌٟ 

. حٌـِحثَ حٌٝ ططز١ك رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ ح١ٌَّٚ٘ش ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ 

فلظ١ّش طم٠ََ حاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ ٚ ٍفغ ٠ي حٌيٌٚش ػٍٝ حكظىخٍ حٌٕ٘خ١ حاللظٜخىٞ فمي طزٕض 

 : حٌـِحثَ حٓظَحط١ـ١ش فالك١ش طمَٛ حٓخٓخ ػٍٝ فىَط١ٓ ِّٙظ١ٓ

 .٠ُخىس ٚ ٍفغ حٌىفخءس حالٔظخؿ١ش فٟ حٓظويحَ حٌّٛحٍى حٌٍِحػ١ش حٌّظخكش -

٠ُخىس حٌّٔخّ٘ش فٟ طلم١ك حٌظٛحُْ -
459
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اْٛ االخؽاءاخ أُرطػج ك٢ اؽاؼ تؽٗآح االطالذ االهرظاظ١ ُرسو٤ن : اُلؽع اُثا٢ٗ

 .اقرؽاذ٤د٤ح اُر٤ٔ٘ح اُلالز٤ح

 

ك١غ لخِض حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش رخطوخً اؿَحءحص طظّؼً أٓخٓخ فٟ حٌلي ِٓ ىػُ أٓؼخٍ حٌمّق ٚ 

اٛالف حٌٕظخَ حٌؼمخٍٞ رٙيف ٠ُخىس ط١ًٙٔ ر١غ حألٍحٟٟ
460

 ،  ٚ اػخىس طَط١ذ أ٠ٌٛٚخص 

حاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ ٚ ِخ طٛحفك ِغ ِظطٍزخص حٌّـظّغ ٚ أ٘يحف ح١ٌٔخٓش حٌظ١ٍ٠ّٛش ، ٚ لي  لخِض 

1997حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش فٟ ٕٓش 
461

 :  ربػيحى رَٔخِؾ ٠ٙيف أٓخٓخ اٌٝ

حٌم١خَ رؼ١ٍّش حٌظط١َٙ ٌٍِٕحػخص حٌفالك١ش : أٝال
462

 ِٓ %5 ٚ فٟ ٌ٘ح حٌٜيى ط٠ٛٔش كٛحٌٟ 

 حٌلخالص حٌظٟ ٠ٕزغٟ ط٠ٛٔظٙخ 

 ٠ُخىس وفخءس ح١ٌٔخٓخص حٌّخ١ٌش رخٌظلٛي حٌٝ حٌمطخع حٌوخٙ ٚ حٌغخء حٌيػُ حٌلىِٟٛ: ثا٤ٗا

ط٘ـ١غ حٓظغالي حالٍحٟٟ حٌفالك١ش حٌظخرؼش ٌٍوٛحٙ  ، ٚ ًٌه ػٓ ٠َ١ك ٟٚغ : ثاُثا

ط٠َ٘ؼخص ٚ ٟٛحر٢ لخ١ٔٛٔش رٙيف ٟز٢ حال٠ـخٍحص ح٠ٌَف١ش ٚ طلي٠ي ِمخ١٠ْ ط٠َ٘ؼ١ش الؿً 

 .حالٌظِحَ رويِش حالٍحٟٟ حٌفالك١ش حٌظخرؼش الِالن حٌيٌٚش

ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ حٌفالكٟ ٚ طط٠َٛ آ١ٌخص حٌمَٚٝ حٌز١غ حإل٠ـخٍٞ ٌيػُ حالٓظؼّخٍ : ؼاتؼا

حٌفالكٟ وّخ فٟ ًٌه حٌٜٕخػخص حٌوخٛش رخٌظـ١ِٙحص حٌفالك١ش
463

 .  

كّخ٠ش ِيحه١ً حٌفالك١ٓ ٚ طَل١ش حٌـخٔذ حٌّٕٟٙ حٌفالكٟ ٌالؿً حٌّٔخّ٘ش فٟ ٟز٢  : ضآكا

ٓٛق حٌّٕظـخص حٌفالك١ش ٚ حٓظمَحٍ حالٓؼخٍ ٌٜخٌق حٌّٕظـ١ٓ ٚ حٌّٔظٍٙى١ٓ ٚ طّى١ٓ حٌفالك١ٓ 

 .ِٓ ٓٛق حٌـٍّش ٚ حٌم٠خء ػٍٝ حٌَّٔٔس ٚ ح٠ٌّخٍرش

طل١ٔٓ حٌويِخص حٌفالك١ش ٚ طيػ١ُ حٌغَف حٌفالك١ش ٚ حٌٕظخَ حٌظؼخٟٚٔ ٚ حٌّٕظّخص  : قاظقا

 .ح١ٌّٕٙش ٚ طيػ١ُ حٌغَف حٌفالك١ش ػٓ ٠َ١ك ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ

رخٌٕظَ حٌٝ ِٕخم حٌـِحثَ فمي طُ ٟٚغ آظَحط١ـ١ش ٌٍؼًّ ػٍٝ ط١ّٕش ِٔظي٠ّش حٌفالكش ، : قاتؼا

 ٚ طؼ١ّٓ حٌّٛحى ٚ حٌلفخظ ػٍٝ حألٚٓخ١ حٌطز١ؼ١ش ٌّخ ٠ٕخٓذ حٌفجش حٌـِحث٠َش،
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 .2:احمد لعمى العزاوي عمر ، المرجع السابق ص -  
461

 .89-88 مصالح رئٌس الحكومة ص 1997 اوت 17انظر برنامج الحكومة الموافق علٌه من طرف الجلس الشعبً الوطنً ٌوم -  
462

  الذي ٌعدل و ٌتمم قانون التوجٌه العقاري25/09/1995و فً السٌاق تطبٌق االمر المؤرخ فً -  
463

 .157: مدنً بن شهرة ، المرجع السابق ، ص-  
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 ٚ طيػ١ُ ٌ٘ح حٌمطخع رخٌيٍحٓخص ٚ حٌظم١ٕخص حٌلي٠ؼش حٌٌٞ ِٓ ٗؤٔٗ حْ ٠ئىٞ حٌٝ ٍفغ أظخؽ 

حٌلزٛد
464

.  

لي طُ َِحؿؼش حٌمٛح١ٔٓ ٚ حٌظ٠َ٘ؼخص حٌّٕظّش ٌمطخع حٌفالكش ٚ حٌمطخػخص حٌّٔخٔيس ٌٗ ٚ حٌظٟ 

 طظؼٍك أٓخٓخ رخٌٍّى١ش حٌؼمخ٠ٍش ٚ حألٔ٘طش حإلٔظخؿ١ش ٚ حٌظـخ٠ٍش ٚ لٛح١ٔٓ حألٓؼخٍ 

 

اُ٘رائح أُسووح ٖٓ خؽاء ذطث٤ن تؽآح اإلطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ اُر٤ٔ٘ح : اُلؽع اُثاُث

 .اُلالز٤ح ك٢ اُدؿائؽ

 

 ك٤ٔا ٣رؼِن ترسؽ٣ؽ  االقؼاؼ اُكِغ اُؿؼاػ٤ح: اٝال

ك١غ ٠ظُ ػٓ ٠َ١ك ٔظخَ حٌٔٛق حٌٌٞ ٠ؼظّي ػٍٝ لٜٛ حٌؼَٝ ٚ حٌطٍذ ٚ رخٌظخٌٟ حالٓؼخٍ  

ٟ٘ حٌظٟ طؼىْ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌٍّٕظـخص ٚ حٌّٛحٍى فٟ ظً حٔٔلخد حٌيٌٚش ِٓ حٌٕظخَ حٌٔٛق 

وّخ  لخِض حٌلىِٛش رخٌؼًّ ػٍٝ ط١َٗي حٌمَحٍحص ٓٛحء رخٌٕٔزش ٌالفَحى ٚ حٌّئٓٔخص.
465

.  

ٚ فٟ ظً حٌّظغ١َحص حٌظٟ ٗٙي٘خ حاللظٜخى حٌـِحثَٞ فىخْ ِٓ حٌٜؼذ حٌم١خَ رؼ١ٍّش حٌظل٠ََ 

 .حٌىخًِ ٌالٓؼخٍ

 

 ك٤ٔا ٣رؼِن ترك٣ٞن اُكِغ اُؿؼاػ٤ح: ثا٤ٗا

ٚ فٟ ٌ٘ح حٌٜيى ٚ ف١ّخ ٠وٚ حٌظ٠ٛٔك حٌٍِحػٟ فمي طُ ػيَ حؿزخٍ حٌّٕظـ١ٓ ٌز١غ ِلخ١ٍُٛٙ 

حٌٍِحػ١ش ٌـٙش ِؼ١ٕش ،  ك١غ ٔظؾ ؿَحء ٌ٘ح حٌظل٠ََ طمٍزخص وز١َس فٟ حالٓؼخٍ حً طُ حٌغخء 

 . حالكظىخٍ ٌٜخٌق حٌمطخع حٌفالكٟ حٌوخٙ ٚ حٛزلض حٌّٕخفٔش حٌىفخءس ّٟٓ حلظٜخى حٌٔٛق 

 .ٌ٘ح ِغ طٛف١َ حٌّٛحٍى حٌّخ١ٌش هخٛش رخٌٕٔزش ٌٍـٛحٔذ حٌظٟ طٔـً ف١ٙخ حٌـِحثَ لٍٜٛح وز١َح
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 158، 157المرجع السابق : مدنً بن شهرة -  
465

 .05احمد لعمى و عزاوي عمر ، المرجع السابق ص -  
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 ك٤ٔا ٣رؼِن تاُر٣َٞٔ اُؿؼاػ٢ ٝ ذشد٤غ االقرثٔاؼ ك٢ هطاع اُلالز٢: ثاُثا

ك١غ لخِض حٌيٌٚش رخٌظوٍٟ ػٓ ىػُ ٚ طل٠ََ حٓؼخٍ حٌفخثيس الؿً ػىْ حٌّؼيالص حٌلم١م١ش ٚ 

حٓؼخٍ حٌٔٛق ٚ رخٌٕٔزش ٌٍٜخىٍحص حٌظ٠ًّٛ فمي طؼيىص ٚ طٕٛػض ٚ ِٕٙخ حٌزٕٛن حٌظـخ٠ٍش ، 

وّخ حػٕض حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش حال٘ظّخَ رخالٓظؼّخٍ فٟ . حٌزٕٛن حٌٍِحػ١ش، حٌظ٠ًّٛ حٌٌحطٟ 

حٌمطخع حٌفالكٟ ٚ ٠مغ ػٍٝ ػخطمٙخ وٌٌه كّخ٠ش حٌٍِحػش ِٓ حٌظيٍ٘ٛ حٌٌٞ لي ططَأ ػ١ٍٗ
466

 

 

 ؼاتؼا ك٤ٔا ٣رؼِن ترك٣ٞح ٓشٌَ اُؼواؼاخ اُلالز٤ح

ك١غ حىٜ ػيَ ٟٚٛف حال١خٍ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍؼمخٍحص حٌٌٞ ٠ؼظزَ حوزَ ػخثمخ ٠ؼخٟٔ ِٕٗ لطخع 

حٌفالكش فٟ حٌـِحثَ ٚ ٌ٘ح حٓظيػٝ ط٠ٛٔش ِ٘ىً حٌؼمخٍحص حٌفالك١ش حٌٌٞ حػَ رخٌٕظ١ـش ٍٓزخ 

ػ١ٍٗ  لخِض حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش رخػخىس ؿيٌٚش حٌي٠ْٛ . ػٍٝ حالٓظؼّخٍ فٟ حٌـخٔذ حٌفالكٟ

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ٚ ٌٖ٘ حٌٟٛؼ١ش طٔظٍَِ 2,4 فالف رّزٍغ ليٍ رـ 205000حٌفالك١ش ٚ حٌظٟ ٍّٗض 

ٚؿٛى ١ٓخٓش ٍُحػ١ش ِٓ ٗؤٔٙخ طلي٠ي حٌّفَٙٛ حٌلم١مٟ ٌّّٙش حٌفالف ٚ طلم١ك حالٔٔـخَ ٚ 

حٌظىخًِ ىحهً حٌمطخع حٌٍِحػٟ
467

  .  

 

 ق٤اقح اقرظالذ االؼاػ٢ اُؿؼاػ٤ح : ضآكا 

 75,640ٌمي رٍغض حٌّٔخكش حٌظٟ طُ حٓظٜالكٙخ ٚ حٌظٟ ىهٍض ك١ِ حالٓظغالي حٌفؼٍٟ كٛحٌٟ 

٘ىظخٍ،  ٚ لي ط١ِّص ػ١ٍّش حالٓظٜالف حالٍحٟٟ حٌٍِحػ١ش ّٟٓ  حٓظَحط١ـ١ش ٚحٟلش 

 .حٌّؼخٌُ ٚ لي ط١ِّص ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش رزطت ٚط١َس حٔـخُ٘خ 

ٚ طٕف١ٌ حٌوطش ط١ِّص رؼيَ حٌؼمش ٚ وخٔض رؼ١يس وً حٌزؼي ػٓ طلم١ك حال٘يحف حٌّٕ٘ٛىس ٚ رٔزذ 

ٔمٚ حٌظـ١ِٙحص حٌّظؼٍمش رخٓظوَحؽ ح١ٌّخٖ ،  ٚ لٍش حٌّٔخكش حٌّليىس
468

 وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش 

ٌٍّٕخ١ك حٌـز١ٍش فٟٙ ِٙيىس رخٌظآوً ،ٚ فٟ ٌٖ٘ حٌٕمطش  ٌُ طٕٚ آظَحط١ـ١ش حٌظ١ّٕش حٌٍِحػ١ش 

                                                           
466

 .07-06ص / احمد لعمى و عزاوي عمر ، المرجع السابق -  
467

 .110-109 ص 2003 الجزائر 02مجلة الباحث العدد " القطاع الفالحً بٌن الواقع و متطلبات القطاع: " باشً احمد -  
468

 1995، دٌوان المطبوعات الجزائرٌة، " االتجاهات الزراعٌة و عوائق التنمٌة الرٌفٌة فً البلدان الناتجة "مقدم مبروك -  
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رخال٘ظّخَ حٌىخفٟ رٌٖٙ حٌلخٌش حٌٝ ؿخٔذ لٍش حٌّٔخكش حٌّليى ٌألٍحٟٟ اػيحى حٓظٜالكٙخ ٚ 

حٓظَّحٍ غ١خد حٌيػُ حٌّخٌٟ
469
. 

 

 ظٝؼ ق٤اقح االٗؼال االهرظاظ١ ك٢ ظػْ ذ٤ٔ٘ح اُوطاع اُلالز٢ ك٢ اُدؿائؽ: اُلؽع اُؽاتغ 

 

ٌمي ٗٙيص حٌـِحثَ فظَس حٛالكخص ٚ حٌّظظزغ ٌالٟٚخع ٚ حالٓظَحط١ـ١خص حٌظ٠ّٕٛش حٌظٟ طَّ 

رٙخ حٌزالى ، ٠َٜ أْ حٌـِحثَ طوٛٝ طـَرش ط٠ّٕٛش   ٚ طـٔيص  ِٓ هالي طٕف١ٌ ػالػش رَحِؾ 

 :ط٠ّٕٛش 

 : اُثؽٗآح االٍٝ 

 2004-2001٘ٛ رَٔخِؾ ىػُ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ 7 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ حٞ ِخ ٠ؼخىي 525ٚ لي ٍٛي ٌٌٙح حٌزَٔخِؾ ِزٍغ ليٍ رـ 

 .ح٠َِىٟ

 : اُثؽٗآح اُثا٢ٗ

 " 2009-2005:"حٌزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ ٌيػُ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ

 . ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِىٟ 150: ٚ لي ٍٛي ٌٌٙح حٌزَٔخِؾ ِزٍغ ليٍ رـ

 

 :اُثؽٗآح اُثاُث

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ح٠َِىٟ  286:  ٚ ٘ٛ حٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ حٌظّٕٛٞ ٚ لي هٜٚ ٌٗ ِزٍغ ليٍ رـ

٠ؼظزَ حوزَ رَٔخِؾ طّٕٛٞ فٟ حٌـِحثَ ٌِٕ حالٓظمالي ػٍٝ حال١الق
470

 . 

 

 :اٛعاف ق٤اقرٚ االٗؼال االهرظاظ١: اٝال 

 ِٓ حُ٘ حال٘يحف حٌظٟ ط٠ّٕظٙخ ١ٓخٓش حالطؼخٕ حاللظٜخىٞ ىػُ حٌٕ٘خ١خص حٌّٕظـش ٌٍم١ّش 

ح٠ٌّخفش ٚ ِٕخٛذ حٌ٘غً ، ًٌٚه ػٓ ٠َ١ك ٍفغ ِٔظٜٛ حٓظغالي حٌمطخع حٌفالكٟ ٚ ىػُ 
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الملتقى الدولً التاسع حول استدامة االمن " دور سٌاسة االنعاش االقتصادي فً دعم نمو القطاع الفالحً فً الجزائر:" نبٌل بوفلٌح-  
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وّخ .حٌّئٓٔخص حالٔظخؿ١ش حٌّل١ٍش حٌٜغَٜ ٚ حٌّظٛٓطش ٚ ط١ٙجش ٚ حٔـخُ ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش 

ا٘ظّض ١ٓخٓش حإلٔؼخٕ حإللظٜخىٞ  ربػخىس رؼغ حٌٕ٘خ١خص حاللظٜخى٠ش ٚ طغط١ش حالكظ١خؿخص 

ح٠ٍَٚ٠ٌش ٌٍٔىخْ ٚ حٌٙيف حٌَث١ٟٔ ٘ٛ ٍفغ ِؼيالص حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ فٟ حٌـِحثَ ٚ 

طوف١ٞ ٔٔزش حٌزطخٌش
471

 

 ١ٍِخٍ ىؽ ٘ٛ ِخ ٠ؼخىي 65,4ٚ رخٌٕٔزش ٌٍمطخع حٌفالكٟ ٚ ح١ٌٜي حٌزلَٞ فمي ٔخي ِزٍغ 

 :وّخ " 2004-2001" ِٓ رَٔخِؾ حٌيػُ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ 12,4%

 حرظيحءح ِٓ « PNDA »حٓظفخى لطخع حٌفالكش ِٓ لزً رَٔخِؾ ح١ٌٕٟٛ ٌيػُ حٌظ١ّٕش حٌفالك١ش 

2000ٕٓش 
472

فمي "  2009-2005"  ، ف١ّخ ٠وٚ حٌزَٔخِؾ حٌظى١ٍّٟ ٌيػُ حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ 

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍؿِحثَٞ  ، ٚ لي هٜٚ 4202,7 ِٓ حٌّزٍغ حٌظى١ٍّٟ حٌّميٍ رـ%8ٍٛي كٛحٌٟ 

 ِٓ حٌزَٔخِؾ ألؿً طل١ٔٓ  ظَٚف ِؼ١٘ش حٌٔىخْ ِٓ طٛف١َ حٌٔىٓ  ،حٌظَر١ش ٚ حٌظؼ١ٍُ 45,4

 .حٌؼخٌٟ ، حٌظى٠ٛٓ حٌّٕٟٙ ، حٌزَحِؾ حٌظ٠ّٕٛش ٌٍزٍي٠ش ،  ط٠ِٚي حٌٔىخْ رخٌّخء ٚ حٌىَٙرخء 

 %4,8 ِٓ ِزخٌغ حٌزَٔخِؾ الؿً طط٠َٛ ح١ٌٙخوً حٌمخػي٠ش ٚ كٛحٌٟ %40,5وّخ ٍٛي كٛحٌٟ 

 ِٓ حٌزَٔخِؾ الؿً حٌظىٌٕٛٛؿ١خص حٌلي٠ؼش %1,2الؿً طط٠َٛ حٌويِش حٌؼ١ِّٛش ٚ ٔٔزش 

ٌالػالَ ٚ حالطٜخي
473
  

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ 212,14 فمي ٍٛي ٌٗ كٛحٌٟ 2015-2010"ٚ رخٌٕٔزش ٌٍزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ 

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ 35000ؿِحثَٞ  ، ٚ  حٓظفخى لطخع حٌفالكش ح١ٌٜي حٌزلَٞ حٌظ٘غ١ً رلٛحٌٟ 

ٚ الؿً ىػُ .  ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ الؿً حٌفالكش ٚ حٌظ١ّٕش ح٠ٌَف١ش 1000ؿِحثَٞ ٚ كٛحٌٟ 

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ 500حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚ حٌّظٛٓطش ٚ حٌظ٘غ١ً ليٍ ٍٛي رـ كٛحٌٟ 

 .ِٓ حٌّزٍغ حالؿّخٌٟ ٌٍزَٔخِؾ

 ؿيٚي ٠ٟٛق كٜٚ حٌمطخع حٌفالكٟ ِٓ رَٔخِؾ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ 

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ: حٌٛكيس
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 اُثؽٗآح

تؽٗآح ظػْ االٗؼال 

 2004-2001االهرظاظ١ 

تؽٗآح ظػْ االٗؼال 

 2009-2005االهرظاظ١ 

تؽٗآح ظػْ االٗؼال 

 2015-2010االهرظاظ١ 

 %اُ٘كثح  أُثِؾ %اُ٘كثح  أُثِؾ %اُ٘كثح  أُثِؾ

اُوطاع 

 اُلالز٢
65.4 4.12 312 42.7 1000 71.4 

       

 

 ٖٓ اػعاظ اُثازثح ت٘اء ػ٠ِ ٓؼط٤اخ تؽٗآح االٗؼال االهرظاظ١: أُظعؼ 

 

 ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ ٚ ٘ٛ ِخ 41324ٚ ٠ظ٠ق ِٓ حٌـيٚي حٔٗ لي طُ طو١ٜٚ كٛحٌٟ  -

 . ِٓ حؿّخٌٟ حٌّزخٌغ حٌّوٜٜش ٌزَٔخِؾ حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ%٠5,10ؼخىي 

ك١غ حْ طؤػ١َ حٌمطخع حٌفالكٟ فٟ ِؼيي حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ ٠ؼي ٟج١ال حًح ِخ لٍْٛ رمطخع  -

حٌّلَٚلخص
474

 %8,35 ،   ٌُ طظؼي ٔٔزش ِٔخّ٘ظٗ فٟ حٌٕخطؾ حٌّلٍٟ كٛحٌٟ 
475

    ٚ ٔظَح 

الٍطزخ١ ٌ٘ح حٌمطخع رخٌظَٚف حٌّٕخه١ش ٚ حٌز١ج١ش حٌّل١طش رٗ  ٠ـؼٍٗ ػَٟش ٌظمٍزخص حٌظَٚف 

حٌطز١ؼ١ش
476

.   

 

ٚ ٔظَح الػظزخٍ حاللظٜخى ح١ٌٕٟٛ حلظٜخى ٠ٍؼٟ ٠ؼظّي رخٌيٍؿش حالٌٚٝ ػٍٝ لطخع  -

حٌّلَٚلخص  ،فزخٌٕظَ ٌظخػ١َس حٌمطخع حٌفالكٟ فٟ ِؼيالص حٌّٕٛ حاللظٜخىٞ هالي حٌفظَس طٕف١ٌ 

 .١ٓخٓش حالٔؼخٕ حاللظٜخىٞ  ، لي وخْ ٌٙخ طؤػ١َح ٟؼ١فخ ٚ وخٔض غ١َ ِٔظمَس ٚ ِظٌرٌرش 

 

 حال حٔٗ لي ٓخُ٘ ٌ٘ح حٌمطخع فٟ طٛف١َ فَٙ حٌ٘غً ك١غ حٔظمً ػيى ػّخي حٌمطخع  -

 1,841 حٌٝ 2002 ١ٍِْٛ ػخًِ ٕٓش 1,438 حٌٝ ١ٍِ2000ْٛ ػخًِ ٕٓش 1,185حٌفالك١١ٓ 

2010 ١ٍِْٛ ػخًِ ٕٓش 1,136ػُ حٔوفٞ حٌٝ ١ٍِ2008ْٛ ػخًِ ٕٓش 
477

وّخ  لي رٍغض   . 

                                                           
474

 .2012-2006 من الناتج المحلً للفترة الممتدة مابٌن %38,25ٌساهم قطاع المحروقات بنسبة مساهمة قدرت بـ-  
475
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 .2008 بسبب ظاهرة الجفاف التً شهدتها الجزائر و فً سنة %5,3: -فقد سجل، قطاع الفالحة نسبة نمو سالبة قدرت ب- 
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 2015 ٚ فٟ ٕٓش 2013 ١ٍِْٛ ِٕٜذ ٗغً ٕٓش 25ٔٔزش ح١ٌي حٌؼخٍِش حٌفالك١ش حوؼَ ِٓ 

 .  ١ٍِْٛ كٔذ حٌي٠ٛحْ ح١ٌٕٟٛ ٌالكٜخء 1,2حٔوفٞ ػيى حٌؼّخي رخٌمطخع حٌفالكٟ حٌٝ 

 

 

 ِخ ٠ّىٓ لٌٛٗ حْ فَٙ حٌؼًّ حٌظٟ ٠ٕظـٙخ ٚ ٠ٛفَ٘خ ٌ٘ح حٌمطخع ٟ٘ فَٙ حٌؼًّ ظَف١ش  -

 .ٚ غ١َ ِٔظيحِش ٚ ٌ٘ح ٔظَح ٌالٍطزخ١ حٌٛػ١ك ٌٌٙح حٌمطخع رظمٍزخص حٌظَٚف حٌّٕخه١ش

 

ٚ طٕف١ٌ حٌلىِٛش ح١ٌٔخٓش حٌظ٠ّٕٛش حالٛالك١ش حٌظٟ ِٔض ؿً حٌمطخػخص ٚ ٌِٕ فظَس  -

حٌظٔؼ١ٕخص  ، ٚ حّٔخ ٘ٛ ه١َ ى١ًٌ ػٍٝ ٍغزش حٌلىِٛش فٟ طلم١ك حٔطاللش حلظٜخى٠ش ِٔظيحِش ٚ 

وّخ حٔٗ الؿً . طٕف١ٌ حٓظَحط١ـ١ش ط٠ّٕٛش ٟوّشطًّ٘ ؿً حٌمطخػخص رّخ ف١ٙخ حٌمطخع حٌفالكٟ  

.حٌٛٛٛي حٌٝ طلم١ك ح٘يحف ٌٖ٘ ح١ٌٔخٓش ٠ٔظيػٝ طم١١ُ ىٍٚٞ ٌٌٖٙ ح١ٌٔخٓش
478
 

 

ٚ حال٘ظّخَ رخُحٌش حٌؼٛحثك حٌظٟ ٠ؼخٟٔ ِٕٙخ حٌمطخع حٌفالكٟ ِٓ ٗؤٔٗ طلم١ك حٓظمَحٍ  -

حٌؼمخٍحص ، طو١ٜٚ حالٍحٟٟ حٌفالك١ش ، ِلخٍرش ح٠ٌّخٍرش حٌؼمخ٠ٍش ، ط١َٗي ١َق ط٠ُٛغ 

حالٍحٟٟ ، ِغ ٍَٟٚس حال٘ظّخَ رخٌٍِحػش حٌٜٕخػ١ش ػٓ ٠َ١ك حٌؼًّ ػٍٝ طٛف١َ ِظطٍزخص 

ٚ ٓخثً حالٔظخؽ ٚ حٓظٜالف حالٍحٟٟ حٌٍِحػ١ش رٛحٓطش طٛف١َ حٌظم١ٕخص حٌّظٛفَس ٚ رٛحٓطش 

.حٌَٞ
479

 

 

 .ٟٚغ حٓظَحط١ـ١ش ط٠غ فٟ ح٠ٌٛٚخطٙخ حٌٕ٘خ١خص حٌٍِحػ١ش ًحص حال١ّ٘ش حالٓظَحط١ـ١ش -

 حٌظلم١ك ِٓ حٌظزؼ١ش حٌغٌحث١ش حطـخٖ حٌوخٍؽ -

 طل١ٔٓ حٌّٕخفٔش ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ حالٔظخؿٟ -

 حال٘ظّخَ رخٌظى٠ٛٓ حٌفالكٟ حٌّالثُ ٌّظطٍزخص حٌمطخع حٌفالكٟ -

 .ٍَٟٚس حٌؼًّ ػٍٝ طٛف١َ حالّٔخ١ حالٔظخؿ١ش حٌّٕخٓزش وخٌزٌٍٚ -

                                                           
.2005-2000انظر التقرٌر السنوي الصادر عن البنك الجزائري للمؤشرات االقتصادٌة للجزائر سنة 

478
  

.2005-2000انظر التقرٌر السنوي الصادر عن البنك الجزائري للمؤشرات االقتصادٌة للجزائر سنة 
479
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 .ٟٚغ ٔظخَ حالَٗحف ٚ حالطٜخي ٚ ؿؼً رَحِؾ حٌظى٠ٛٓ طظٕخٓذ ِغ ح٘ظّخِخص حٌفالك١ٓ -

 

ٚ رخٌَغُ ِٓ ح١ّ٘ش حٌمطخع حٌفالكٟ ٚ وً حٌمطخػخص حٌظٟ ٗٙي٘خ حٌمطخع ٓٛحء رخٌٕٔزش  -

ٌٍفظَس حالٛالكخص حٚ حٌفظَس ِخ رؼي حالٛالكخص  ، فخٔٗ ٗٙي طلٔٓ ١ف١ف فٟ حٌَّكٍش 

حاله١َس  ك١غ الُحي ىْٚ حٌّٔظٜٛ حٌّطٍٛد ٚ ٠ظ١ِّ حٌمطخع رزطت ٚط١َطٗ فٟ طلم١ك حٌظ١ّٕش 

،  حالَِ حٌٌٞ ٠ٔظيػٟ ىق ٔخلّٛ حٌوطَ ٚ حٌؼًّ ػٍٝ طفؼ١ً حالٛالكخص حٌظٟ ٗٙي٘خ حٌمطخع 

ٚ حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ حْ طوفف ِٓ حٌظزؼ١ش حٌغٌحث١ش ٚ ٌ٘ح ِخ ٠ّٔق رظَل١ش حٌٜخىٍحص هخٍؽ 

وّخ أػزض حٌٛحلغ ػيَ حٌفًٜ ر١ٓ حٌظ١ّٕش حٌٍِحػ١ش ِٓ حٌظ١ّٕش حٌ٘خٍِش  ، وّخ  أٔٗ  . حٌّلَٚلخص 

ال طظُ ٟٚغ حٓظَحط١ـ١ش ٚ هطش فالك١ش ط٠ّٕٛش ٚ فك ١ٓخٓخص حٌزلغ ٚ حالٍٗخى حٌفالكٟ ٚ 

.ٔظخثؾ حٌزلٛع حٌٍِحػ١ش ٚ ِخ ؿؼٍٙخ طظ١ِّ رؼيَ حٌظىخًِ ٚ حٌظ١ٕٔك 
480

 

 ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٠ـذ حْ ٠ظُ حال٘ظّخَ رخٌزلغ حٌٍِحػٟ رخػظزخٍٖ ح٠ٌٛٚش طظطٍزٙخ حٌظ١ّٕش 

حٌفالك١ش  ، ػٓ ٠َ١ك حػخىس حٌٕظَ فٟ حٌظٕظ١ُ ح١ٌٙىٍٟ ٚ حٌٛظ١فٟ ٌٍزلغ حٌٍِحػٟ ػٓ ٠َ١ك 

ٟٚغ آ١ٌخص ٚ ١ِىخ١ِِٔخص ِٓ ٗؤٔٙخ حْ طؼًّ ػٍٝ ٟٚغ هطش ٚ حٓظَحط١ـ١ش فالك١ش ط٠ّٕٛش 

 .ٔخرؼش ِٓ ٚحلغ حٌّ٘خوً حٌظٟ ٠ؼخٟٔ ِٕٙخ حٌمطخع حٌفالكٟ فٟ حٌـِحثَ

  

                                                           
.2005-2000انظر التقرٌر السنوي الصادر عن البنك الجزائري للمؤشرات االقتصادٌة للجزائر سنة 

480
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اٗؼٌاقاخ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ اُوطاع االخرٔاػ٢ ٓ٘ػ كرؽج : أُطِة اُثا٢ٗ

  .2014ٓاتؼع االطالذ ا٠ُ ؿا٣ح 

 

 ٌمي طزٕض حٌـِحثَ ١ٓخٓش حٛالكخص حلظٜخى٠ش ٚ رؼي طـَرظٙخ ٌالٛالف حاللظٜخى حٌـِحثَٞ 

فمي ٔظؾ ػٕٙخ  طلٔٓ ٍِلٛظخ ِؼٍّخ ًؤَخٖ ٓخرمخ كٛي طلٔٓ حىحء حاللظٜخى حٌىٍٟ  ،حٌّخ١ٌش 

ٚ رخٌَغُ ِٓ حالٛالكخص حال٠ـخر١ش ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌظٛحُٔخص حٌّخ١ٌش ٚ حٌٕمي٠ش حال حٔٗ . ،حٌٕمي٠ش 

 .١ٓخٓخص حالٛالف حاللظٜخىٞ لي طٔززض فٟ طىٍفش حؿظّخػ١ش وز١َس ؿيح 

 

ذاث٤ؽ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ قٞم اُؼَٔ ٝ اُثطاُح  ٓ٘ػ كرؽج ٓاتؼع : اُلؽع االٍٝ 

  .2014االطالذ ا٠ُ ؿا٣ح 

 

ٌمي ٔظؾ ػٓ ططز١ك رَحِؾ حٌظؼز١ض حاللظٜخىٞ ٚ حٌظؼي٠ً ح١ٌٙىٍٟ حٌظٟ ١زمظٙخ حٌـِحثَ حػخٍ 

فمي ػَفض حٌـِحثَ طِح٠ي فٟ ػيى .  ٍٓز١ش ٚ حٔؼىٔض ر٘ىً هط١َ ِغ حٌظ٘غ١ً ٚ حٌزطخٌش 

حٌزطخٌش ػٍٝ غَحٍ حٌيٚي حٌظٟ َِص رظـخٍرٙخ ِغ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌّفظٛكش ِٓ 

. لزً هزَحء ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ ٚ لي ػَفض ط٠َٔق ػَ٘حص ح٢الف ِٓ حٌؼّخي حٌـِحثَٞ 

ٌ٘ح حٌَلُ ِؼَٝ ٌٍظفخلُ الْ ػ١ٍّش حٌوٜٛٛش الُحٌض ٌٓ طؼَف طميِخ ِلٔٛٓخ فٟ 

حٌظطز١ك
481

ٚ وّخ ٘ٛ ِؼٍَٛ رخْ حٔظ٘خٍ حٌزطخٌش ِخ ٘ٛ حال ِئَٗح كم١م١خ ٠ٌؼف حالىحء   . 

 .حاللظٜخىٞ ح١ٌٕٟٛ 

 ٠ؼظزَ ِفَٙٛ حٌزطخٌش ِفِٙٛخ غ١َ ِليىح ٚ ٠ؼَف حٌؼخًِ حٌؼخ١ً ػٍٝ حٔٗ حٌؼخًِ حٌٌٞ ال 

٠ؼًّ رٜفش ِئلظٛ ٚ ٠ؼَف ِؼيي حٌزطخٌش ؤٕزش ر١ٓ ػيى حٌؼّخي حٌؼخ١ٍ١ٓ حٌٝ حٌؼيى حٌىٍٟ 

ٌٍّ٘خٍو١ٓ فٟ حٌمٜٛ حٌؼخٍِش
482

 ٚ رلٔذ ِؼيي حٌزطخٌش ػٍٝ حٓخّ حٌٕٔزش حٌٝ حٌـْٕ حٚ ػٍٝ 

                                                           
481

: ملتقى دولً حول " انعكاسات االصالحات االقتصادٌة على التشغٌل و البطالة فً الجزائر:" نذٌر عبد الرزاق و بن ٌوسف نوة- 

 .04، جامعة الجزائر المسٌلة، الجزائر ص "استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة و تحقٌق التنمٌة المستدامة"
482

مراجعة محمد حمدي السباقً دار المرٌخ للنشر ، السعودٌة ، " اقتصادٌات العمل: "رونالد فمبرج روبرت سمٌث ترجمة فرٌد بشٌر طاهر-  

 .577 ص 1994
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حٓخّ ح٠ٌَف حٚ حٌّي٠ٕش ٚ ػٍٝ حٓخّ حٌؼَّ حٚ ػٍٝ حٓخّ حٌؼَق ٚ ٠ؼظزَ ِؼيي حٌزطخٌش 

ِئَٗح ٘خِخ ٠ليى ِٕٗ ظَٚف ٓٛق حٌؼًّ
483
. 

ٚ ٌٍزطخٌش حٔٛحع ٌٔوَ ِٕٙخ حٌزطخٌش ح١ٌٙى١ٍش ٚ ٟ٘ طليع ٔظ١ـش طغ١َحص ١٘ى١ٍش كيػض فٟ 

حلظٜخى ح١ٌٕٟٛ ٚ ٓززٗ كيٚع حٌظغ١َحص فٟ ١٘ىً حٌطٍذ ػٍٝ حٌّٕظـخص حٚ طغ١َحص فٟ ٓٛق 

 .حٌؼًّ

 

 :اُثطاُح اُعٝؼ٣ح 

 ٚ ٟ٘ َِطزطش رخٌيٍٚس حاللظٜخى٠ش ٚ حٌظمٍزخص حٌي٠ٍٚش حٌظٟ ططَأ ػٍٝ حٌٕ٘خ١ حٌظـخٍٞ ٚ 

حاللظٜخىٞ فٟ حٌيٌٚش
484

 .  

 

 :اُثطاُح االزرٌا٤ًح

 ٚ ٟ٘ طليع رٔزذ حٌظٕمالص حٌّٔظَّس ٌٍؼخ١ٍِٓ ر١ٓ حٌّٕخ١ك ٚ حٌّٙٓ حٌّوظٍفش ٚ ٟ٘ طٕ٘خ 

رٔزذ ٔمٚ حٌّؼٍِٛخص ٌيٜ حٌزخكؼ١ٓ ػٓ حٌؼًّ ٚ ٌيٜ حٛلخد حالػّخي ح٠ٌٌٓ طظٛحفَ ٌي٠ُٙ 

فَٙ حٌؼًّ،  حٞ حفظمخى كٍمش حًٌٛٛ ر١ٓ ١خٌزٟ حٌٛظخثف  ٚ ػخٍٟٟ حٌٛظخثف ٚ ػيَ حٌظمخء 

ؿخٔذ حٌطٍذ ِغ ؿخٔذ حٌؼَٝ
485

.  

 

:اُثطاُح اُظؽ٣سح
486
 

ٚ ٟ٘ ٠ّىٓ حْ طىْٛ حكظىخو١ش ٚ ى٠ٍٚش ٚ ١٘ى١ٍش ٚ ٟ٘ طًّ٘ رخٌ٘ىً حٌٛحٟق ٌفخثٞ 

حٌؼَٝ فٟ ٓٛق حٌؼًّ ِمخٍٔش رخٌطٍذ ػ١ٍٗ
487

ٚ حٌزطخٌش ح٠ٌَٜلش فٟ حٌـِحثَ ٌٙخ ػيس  .

حٗىخي وخٌزطخٌش ح١ٌٙى١ٍش ٚ ًٌه فٟ حٌٜٕخػخص حٌلي٠ؼش ٚ حٌزطخٌش ح١ٌّّٓٛش هخٛش فٟ لطخػٟ 

 .حٌٍِحػش ٚ حٌّلَٚلخص

                                                           
483

، ص 1993تحلٌل اخطر مشكالت الراسمالٌة المعاصرة مكتبة مدٌونً ، مصر الطبعة االولى ، " االقتصاد السٌاسً للبطالة" زكً رمزي -  

18-20. 
484

 .235-234مدنً بن شهرة المرجع السابق ص -  
485

مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا، السنة " تصنٌف البطالة و محاولة قٌاس الهٌكلة و المحٌطة منها خالل التسعٌنات"البشٌر عبد الكرٌم -  

 .149 جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف ، الجزائر ص 2004، السداسً الثانً ، 00االولى العدد 
486

 .02 ص 1989مؤسسة الرضا للطباعة، القاهرة ، مصر ،" البطالة فً مصر: " و هً تسمى كذلك البطالة السافرة انظر سلوى سلٌمان- 
487

، 1998دار الجامعة الجدٌدة للنشر االسكندرٌة مصر " اساسٌات االقتصاد السٌاسً:" اسامة محمد الغولً و مجدي محمود سقاب-  

 .98:ص
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ٚ رطخٌش حٌّظؼ١ٍّٓ حٌظٟ طظِح٠ي رٍٜٛس هط١َس ٚ حٔظَ٘ص فٟ حٌٕٔٛحص حاله١َس ر١ٓ ه٠َـٟ 

 ..حٌـخِؼخص ٚ حٌّؼخ٘ي

 

 :اُثطاُح أُٞق٤ٔح

لي .  ٚ ٟ٘ طٕ٘ؤ ػٓ طٌرٌد حٌطٍذ ػٍٝ حٌؼًّ ٚ ٠ّىٓ طٛلؼٙخ فٟ حٚلخص ِليىس ِٓ حٌٕٔش 

ػَفٙخ حاللظٜخى حٌـِحثَٞ رخٔٙخ رطخٌش هخٛش رخٌمطخع حٌفالكٟ ٚ ٌ٘ح ٔظَح ٌطز١ؼش ٌ٘ح حٌٕ٘خ١ 

 .وٕخ حٔٗ ٠ِىحى ٔٔز١خ فٟ ِٛحُٓ حالٛط١خف

 

 : اُثطاُح االخثاؼ٣ح

 .ٚ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ظٛلف حٌفَى ر٘ىً ؿزَٞ ِؼال كخٌش ط٠َٔق حٌؼّخي

 

 :اُثطاُح اُرٌُ٘ٞٞخ٤ح

ك١غ ٠ٕ٘ؤ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌزطخٌش رٔزذ حىهخي طىٌٕٛٛؿ١خص ؿي٠يس طلً ِلً ح١ٌي حٌؼًّ ح١ٌيٚٞ 

،  ٚ ٌ٘ح رٜفش طٍمخث١ش حٌٝ حالٓظغٕخء ػٓ حٌؼخًِ ٚ لي حٔظَ٘ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌزطخٌش فٟ حٌزٍيحْ 

حٌظٟ طٛحؿٗ حلظٜخى حٌٔٛق
488

 .  

 

 اقثاب ذلاهْ اُثطاُح ك٢ اُدؿائؽ: ثا٤ٗا 

 

 :اُع٣ٔـؽاك٢ اُ٘ٔٞ (1

 ك١غ ٠ٍؼذ حٌٔىخْ ىٍٚح حٓخ١ٓخ فٟ حٞ ِـظّغ فٟ طلي٠ي كـُ حٌؼَٚٝ ِٓ حٌمٜٛ 

حٌؼخٍِش  ، رل١غ طئىٞ ٠ُخىس حٌىز١َس فٟ ػيى حٌٔىخْ ِغ ٠ُخىس حالٔظخؽ ٚ ٘ٛ ِخ ػ١ٍٗ حٌلخي 

فٟ حٌـِحثَ فمي حىٜ حُى٠خى ػيى حٌٔىخْ ٚ حٔوفخٝ ِٔظٜٛ حٌّؼ١٘ش حٌٝ حٔظ٘خٍ حٌزطخٌش 

رّوظٍف ٍٛٛ٘خ هخٛش ِغ ػيَ ٚؿٛى ١ٓخٓش ٚحٟلش الِظٜخٙ ٔٔزش حٌزطخٌش
489

 .  

                                                           
488

 238مدنً بن شهرة المرجع السابق ص -  
489

 .254مدنً بن شهرة المرجع السابق ص -  
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 :ػعّ اُر٘ك٤ن ت٤ٖ اُرؼ٤ِْ ٝ اُر٣ٌٖٞ ٝ قٞم اُؼَٔ (2

فخْ ػيَ حٌظ١ٕٔك ر١ٓ حٌظؼ١ٍُ ٚ حٌظٛظ١ف حىٜ حٌٝ طَحؿغ ػخثي حٌظؼ١ٍُ ،  ٚ ٌ٘ح ٔظ١ـش حٌلٜٛي 

ػٍٝ ِٕخٛذ ػًّ ىْٚ َِحػخس حٌظوٜٜخص حٌظؼ١ّ١ٍش حألَِ حٌٌٞ  حىٜ حٌٝ طِح٠ي حػيحى 

حٌو٠َـ١ٓ ػٓ كخؿش ٓٛق حٌؼًّ رل١غ وخْ ٕ٘خن ػـِ فٟ رؼٞ حٌظوٜٜخص ِمخرً ٚؿٛى 

ك١غ حٔٗ ط١َ٘ ِؼظُ حٌظمخ٠ٍَ ػٍٝ حٔٗ ح١ٌٔخٓش حٌظؼ١ّ١ٍش .  فخثٞ فٟ طوٜٜخص  حهَٜ 

حٌّطزمش فٟ حٌـِحثَ ػخؿِس ػٓ طٍز١ش كخؿ١خص رٔٛق حٌؼًّ ٚ ٌ٘ح ٍحؿغ ٌٕمٚ حٌظوط٢١ ٚ 

ٚ حفظمخٍ ػٕخَٛ حٌظىخًِ ٚ حٌظَحر٢ رل١غ طظُ حٌيٍحٓش فٟ وً .  حٌظ١ٕٔك ح١ٌٍُٔ ر١ٓ ُٚحٍحص 

َِكٍش ػٍٝ كيٜ،   ٚ ػيَ حٌَر٢ ر١ٓ حٌظؼ١ٍُ ، حٍطفخع ِؼيالص حٌّٕٛ حٌٔىخٟٔ ،  غ١خد حٌّٕٙؾ 

حٌظطٍٛٞ ٚ ٟؼف حالىحٍس حٌظؼ١ّ١ٍش
490
  

 

 :هٞا٤ٖٗ ٝ ذشؽ٣ؼاخ اُؼَٔ  (3

 

ك١غ حّٓٙض حٌٍٛحثق ٚ حٌمٛح١ٔٓ حٌّظؼٍمش رخٌؼًّ رط٠َمش ِزخَٗس فٟ حٍطفخع ٔٔذ حٌزطخٌش فٟ 

 ِىَٓخ ٌٍّزخىة حٌظٟ حػٍٕظٙخ حٌّٕظّخص حٌي١ٌٚش 1990حٌـِحثَ،  ٚ لي وخْ حٌظ٠َ٘غ حٌٜخىٍ فٟ 

وّٕظّش حٌؼًّ حٌي١ٌٚش
491

 1989  ٚ فٟ ظً لخْٔٛ حٌؼًّ حٌـِحثَٞ فخٔٗ لي طَن ىٓظٍٛ 

حالىحٍس ٌٍَ٘وخء حالؿظّخػ١١ٓ ػٓ ٠َ١ك حالطفخق ٚ حٌٛفخق حٌٌٞ ٠ليى رلىُ ػاللخص حٌؼًّ 

وّخ حْ حالؿٍٛ طليى ٚفمخ ٌظ٠َ٘غ حٌؼًّ ٚ رَٜف حٌٕظَ كٔخرخص .  حٌفَى٠ش ٚ حٌـّخػ١ش 

حٌىفخءس حالٔظخؿ١ش ، حألَِ حٌٌٞ  حىٜ حٌٝ حٔوفخٝ حالٔظخؿ١ش ٌٍؼخًِ هخٛش فٟ حٌمطخع حٌلىِٟٛ 

ٚ لطخع حٌّئٓٔخص حاللظٜخى٠ش حٌؼ١ِّٛش ٟف حٌٝ ًٌه ٔظخَ حالؿٍٛ فٟ حٌمطخع حٌوخٙ
492

 .  

 

 

                                                           
490

 .62، ص 1999مشروع تقرٌر عالقة التكوٌن بالشغل الدورة الرابعة عشر المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً نوفمبر -  
491

 و الحرٌة انتقالٌة للعمال االرباب العمل اتفاقٌة 1998 المبادئ االضافٌة المتعلقة بالمفاوضات الجماعٌة االتفاقٌة 90/11و كرس قانون - 

 1981 دور مفتشٌة العمل و ادارة الشغل اتفاقٌة 1987 و حق االضراب اتفاقٌة 1987
492

 258مدنً بن شهرة المرجع السابق ص -  
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 :قٞء ذطط٤ؾ اُوٟٞ اُؼآِح (4

 

اْ  ٘يف حٌمٜٛ حٌؼخٍِش ٘ٛ ح٠ـخى ٚظخثف حٌؼًّ ٚ ٌ٘ح ِخ ٠لمك حالٓظويحَ حالِؼً ٌٍّٛحى 

حٌز٠َ٘ش  ،ٚ ٠ىّٓ ىٍٚ٘خ  وٌٌه فٟ طمي٠َ حالػيحى حٌّطٍٛرش ِٓ حٌؼّخٌش فٟ ِوظٍف حٌّـخالص 

ٚ حٌظؼَف ػٍٝ حٌفـٛحص
493

.  

  ٠ؼظزَ ٓٛء طوط٢١ حٌمٜٛ حٌؼخٍِش ٓززخ ؿ٠َ٘ٛخ فٟ حُى٠خى ٔٔذ  حٌزطخٌش وٕمٚ 

ٚ ػيَ طٛف١َ حٌز١خٔخص ٚ حٌيٍحٓخص حالكٜخث١ش ،  ٚ ػيَ ٚؿٛى حؿِٙس طمَٛ رخٌَر٢ ٚ حٌظ١ٕٔك 

ر١ٓ ح١ٌٔخٓش حٌؼخٍِش ٌٍ٘غً ،  حٌظؼ١ٍُ ، حٌظى٠ٛٓ
494
. 

 

 اُثؽآح ٝ االقرؽاذ٤د٤اخ أُرث٘اخ ٖٓ هثَ اُسٌٞٓح اُدؿائؽ٣ح ُٔٞاخٜح ٓشٌَ اُثطاُح: ثاُثا

 

ٌمي ٔظؾ ػٓ ططز١ك رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ  حٍطفخع كيس حٌزطخٌش فمي رٍغض ٔٔزش حٌزطخٌش 

  ، ِّخ ؿؼً حٌـِحثَ طؼ١ي حٌظفى١َ فٟ ١ٍِ1997ْٛ رطخي ٕٓش 2,9 حٞ ِـّٛع %29حوؼَ ِٓ 

حػخىس حٌٕظَ فٟ ٔ٘خ١ٙخ حالؿظّخػٟ ٚ الؿً ِٛحؿٙش ِ٘ىٍش حٌزطخٌش فمي حطوٌص حٌـِحثَ ػيس 

 :حٓظَحط١ـ١خص حّ٘ٙخ

حْ حالٓظمَحٍ ح١ٌٔخٟٓ ألٞ رٍي َِْ٘ٛ رّيٜ ليٍس حٌيٌٚش ػٍٝ هٍك ِٕخٛذ حٌ٘غً، ٚ ال  -1

٠وظٍف حٌٟٛغ فٟ حٌـِحثَ ػٓ رم١ش حٌيٚي حٌؼخٌُ فمي ٗٙي ٓٛق حٌؼًّ حٌـِحثَٞ حٍطفخػخ كخىح 

ٚ لي حُىحىص كيطٙخ ٔظ١ـش ٌظطز١ك ١ٓخٓخص حالٛالف حٌّوظٍفش ٚ لي . فٟ ٔٔذ حٌزطخٌش  

 : حػظّيص حٌـِحثَ ػٍٝ ٔمطظ١ٓ ِّٙظ١ٓ ّ٘خ 

 

ط١ٓٛغ حٌمخػيس حالٔظخؿ١ش ػٓ ٠َ١ك ٠ُخىس ِؼيالص حٌّٕٛ ٚ هخٛش رخٌٕٔزش ٌظ٘غ١ً -1
495
 

ٚ حػطخء حال١ّ٘ش ٌٍظ١ّٕش حٌٍِحػ١ش  ، ٚ طلم١ك حٓظمَحٍ حٌّٔظؼَّحص حٌفالك١ش 
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 مؤسسة االهرام مصر 141الكتاب االهرام االقتصادي العدد " المفاهٌم االسس و االسالٌب: تخطٌط القوى العاملة "محمد كمال مصطفى -  

 .03 ص 01/10/1999
494

 .259: مدنً بن شهرة المرجع السابق ص-  
495

 .1998المخطط الوطنً لمكافحة البطالة البرنامج التنظٌم االقتصادي المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً فٌفري -  
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،حٛالف ٚ ١ٛخٔش ٗزىخص حٌَٞ ٚ حٌطَق حٌٍِحػ١ش
496

ك١غ لخَ حٌمطخع حٌفالكٟ   . 

 200:  ِٕٜذ ػًّ رم١ّش ِخ١ٌش ليٍص رـ470,000رظٛف١َ كٛحٌٟ 

 

فبٓظَحط١ـ١ش حٌؼًّ حٌّىؼف طئىٞ رخٌٕظ١ـش حٌٝ ٠ُخىس " 2001-1997" ١ٍِخٍ ى٠ٕخٍ  -2

ِٔظٜٛ حٌظ٘غ١ً ٚ ٠ُخىس ٔٔزش حٌّٕٛ حإللظٜخىٞ  فٟ حٌـِحثَ
497
. 

ٔظ١ـش ٌظيٍ٘ٛ ٟٚؼ١ش ٓٛق حٌؼًّ فٟ فظَس حالٛالكخص حىٜ حٌٝ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش رخطوخً 

 ِٓ حٌٕخطؾ حٌوخَ ٌّلخٍرش  ٔٔزش %1,10طيحر١َ،  فمي ٍٛيص حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش ِزٍغ ٔٔزش 

حٌزطخٌش
498

 ػٓ ٠َ١ك حػخىس طو١ٜٚ ِٛحٍى ؿي٠يس  ،وخٌّئٓٔخص حٌّٜغَس حٌٝ ط١١َٔ٘خ 

 .حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌيػُ ط٘غ١ً حٌ٘زخد 

 

 ؿٙخُ حالىِخؽ حٌّٕٟٙ ٌٍ٘زخد -2

 حٌّؼيي ٚ 1990  ِخٍّ 22ٍ حٌّئٍم فٟ 90/143ٌمي طخْٓ رّٛؿذ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ 

لي طخْٓ . حٌّظ٠ّٓ ؿٙخُ حالىِخؽ حٌّٕٟٙ ٌٍ٘زخد ٚ حٌّليى ٌمخْٔٛ ِٕيٚد ط٘غ١ً حٌ٘زخد 

الؿً طٛف١َ حٌظ٘غ١ً حٌّئلض ٌٍ٘زخد ػٓ ٠َ١ك حٔ٘خء ِٕخٛذ ػًّ ٚ ٠ٙيف حٌٝ طّى١ٓ 

حٌ٘زخد ِٓ حوظٔخد هزَس ١ِٕٙش هالي فظَس ػًّ طظَحٚف ِخ ر١ٓ ػالػش حَٗٙ حٌٝ حػٕٟ ػَ٘ 

َٗٙح  ،ػٓ ٠َ١ك طٛظ١ف حٌ٘زخد ٚ رخٌّمخرً طمَٛ حٌّئٓٔخص حٌؼ١ِّٛش ريػُ ٕٛيٚق 

حٌّٔخػيحص ٌظ٘غ١ً حٌ٘زخد
499

حٌٌٞ ٠ٙيف حٌٝ طَل١ش ط٘غ١ً حٌ٘زخْ ، هفٞ ٔٔذ حٌزطخٌش ،  .  

ك١غ ٠ظٌٛٝ ٌ٘ح حٌٜٕيٚق طَل١ش ط٘غ١ً .  ىِؾ حوزَ ػيى ِّىٓ ِٓ حٌ٘زخد حٌؼخ١ً ػٓ حٌؼًّ

حٌ٘زخد ٚ ِٔخػيطُٙ فٟ حٔ٘خء ِئٓٔخص ِٜغَس  ،ك١غ طو٠غ ٌَّ٘ٚع حٌيٍحّ حلظٜخى٠ش ٚ 

ِٓ وال حٌفجظ١ٓ ٍؿخال "  ٕٓش 35 حٌٝ 19" طٔظف١ي ِٓ ٌ٘ح حٌَّ٘ع ح٠ٌٌٓ طظَحٚف حػّخٍُ٘ ر١ٓ 

ٚ ٔٔخءح ،  رؼي ِؼٌُٛٙ حِخَ ٌـٕش ِوظٜش رل١غ ٠ىٛٔٛح ِئ١ٍ٘ٓ ٚ لخى٠ٍٓ ػٍٝ طمي٠ُ ِٔخّ٘ش 
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 ,19، ص 1999الجزائر " خوصصة االراضً العمومٌة فً الجزائر ارادة سٌاسٌة ام حتمٌة اقتصادٌة"شعبانً اسماعٌل -  
497

 .272ص : مدنً بن شهرة ، المرجع السابق -  
498

 .108 الدورة العامة الثالثة عشر ًص 1998التقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة -  
499

 . صندوق المساعدات لتشغٌل الشباب بالصندوق الوطنً لدعم تشغٌل الشباب1996لقد اصبح ٌعرف بعد -  
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ٚ ِٔخّ٘ش %76:  ِٓ طىٍفش حٌَّ٘ع ٚ حٌزٕه ٠ٔخُ٘ رـ%20 حٌٝ %5:ٗو١ٜش طميٍ رـ

25% ٚ %10حٌٜٕيٚق رٕٔزش 
500

. 

 ٚ لَٝ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌيػُ ط٘غ١ً %17 طظُ فظَس حٌٔيحى ػٍٝ ٌٖ٘ هّْ ٕٓٛحص ٔٔزش 

   .%50حٌ٘زخد فٙٛ ريْٚ فٛحثي،  ٚ حٌفٛحثي حٌّظَطزش ػٓ حٌمَٝ ٠ظىفً رٙخ حٌٜٕيٚق ٔٔزش 

 

وّخ حْ غ١خد حٌّؼخ١٠َ حاللظٜخى٠ش حٌّالثّش ٌظٕظ١ُ حٌمَٚٝ حٌّّٕٛكش ٚ غ١خد ح٠ٌّخٔخص 

حٌىخف١ش ٌلّخ٠ش حٌّٔظف١ي٠ٓ ٌُ ٠ؼ٢ حٌٕظخثؾ حٌَّؿٛس ٚ حال٘يحف حٌظٟ حٔ٘ؤ الؿٍٙخ حٌٜٕيٚق 

 .ح١ٌٕٟٛ ٌيػُ ط٘غ١ً حٌ٘زخد 

 

ط١َ٘ حإلكٜخث١خص حٔٗ لي كمك ؿٙخُ حالىِخؽ حٌّٕٟٙ ٔظخثؾ ٟؼ١فش ٚ ٔٔز١ش ىْٚ حٌّٔظٜٛ 

حٌّطٍٛد ِٕٗ  ،ٚ ًٌه الْ كـُ حٌٛظخثف ٠و٠غ ٌّٔظٜٛ حٌظ٠ًّٛ حٌّوٜٚ ٌٌٙح حٌزَٔخِؾ 

ٌ٘ح حٌّٔظٜٛ رؼي .   فٟ ح١خٍ حٌغالف حٌّخٌٟ حٌّٛؿٗ ٌٍظ٠ًّٛ ِوظٍف حالؿِٙس ط٘غ١ً حٌ٘زخد

وً حٌزؼي ػٓ طٍز١ش كخؿ١خص حٌـّخػش حالل١ّ١ٍش ٚ ػيَ حالٓظفخىس ِٓ حٌؼٕخ٠ش حٌىخٍِش ٚ رخٌظى٠ٛٓ 

رخػظزخٍٖ حكي ػٛحًِ حالىِخؽ حٌّٕٟٙ ٚ وً ٌ٘ح حىٜ حٌٝ ٟؼف حالىِخؽ حٌّٕٟٙ
501
. 

 :ػوٞظ ٓا هثَ اُرشـ٤َ -3

 

الؿً حٌلي ِٓ ظخَ٘س طفٟ٘ حٔظ٘خٍ حٌزطخٌش ر١ٓ كخٍِٟ حٌ٘ٙخىحص ٚ ه٠َـٟ حٌـخِؼخص فمي 

 ٚ 1998 ى٠ّٔزَ 2 حٌّئٍم فٟ 98/402 رخٛيحٍ حٌََّٓٛ 1998لخِض حٌـِحثَ ٕٓش 

حٌّظ٠ّٓ حالىِخؽ حٌّٕٟٙ ٠ٌّخْ حٌلخ١ٍِٓ ٌٍ٘ٙخىحص حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚ حٌّظ١ّٕٙٓ حٌٔخ١١ِٓ 

ك١غ حٔ٘ؤ ٌ٘ح  .  06/12/1998 ٛخىٍس فٟ 91حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٍلُ : ه٠َـٟ حٌّؼخ٘ي 

حٌـٙخُ الؿً حٌظىفً رؼَٚٝ حٌؼًّ ٚ ط٘ـ١غ حىِخؽ حٌ٘زخد ه٠َـٟ ٚ كخٍِٟ حٌ٘ٙخىحص 

 ٕٓشفٟ 35 ٕٓش ٚ 19حٌـخِؼ١ش ٚ حٌّؼخ٘ي حٚ حٌظم١١ٕٓ حٌٔخ١١ِٓ ح٠ٌٌٓ طظَحٚف حػّخٍُ٘ ر١ٓ 
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  - decret N° : 96/297 du 08 septembre 1996 portant la creation de l’agence Nationale de soutien a l’emploi 
de jeunes »ANSEJ » N : 52 du 11/12/1996. 

501
 .280-279مدنً بن شهرة المرجع السابق  -  
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ٓٛق حٌؼًّ ، ٚ طزٍغ ِيس حٌؼمي ٕٓش،   ٠ٍظَِ حٌٜٕيٚق ح١ٌٕٟٛ ريػُ ط٘غ١ً حٌ٘زخد رظغط١ش ٚ 

ط٠ًّٛ ٚ ىفغ حؿٍٛ حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش
502

.  

 

 

 تؽٗآح االٓكاػعج الٗشاء أُإقكاخ أُظـؽج -4

 

 1996 ١ٔٛ٠ٛ 24 حٌّٛحفك ٌـ 1417 ٛفَ 8 حٌّئٍم فٟ 14-96 ِٓ حالَِ 16رّٛؿذ حٌّخىس 

1996حٌّظ٠ّٓ لخْٔٛ حٌّخ١ٌش حٌظى١ٍّٟ ٌٕٔش 
503

 حٛزق ؿٙخُ حٌّٔخػيس الٔ٘خء حٌّئٓٔخص 

ك١غ ؿخء الؿً حٌ٘زخد حٌَحغز١ٓ فٟ حٔ٘خء ِئٓٔخص ًحص حٌطخرغ .  1997حٌٜغ١َس فؼ١ٍخ ٕٓش 

 ٕٓش ٚ ٠ّٛي ِٓ لزً ٕٛيٚق ح١ٌٕٟٛ 35-19حٔظخؿٟ هيِخطٟ ٚ طظَحٚف ٔٔذ حٌ٘زخد ر١ٓ 

ٌيػُ ط٘غ١ً حٌ٘زخد ، طمَٛ رظ١١َٖٔ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌيػُ ط٘غ١ً حٓزخد ٚ ٠خهٌ حٌظ٠ًّٛ حٗىخال 

حٌظ٠ًّٛ حٌٌحطٟ ك١غ ط٘ىً حالٓظؼّخٍ وٍٗ ِٓ حٌلخٌش حٌّخ١ٌش ٌٍ٘زخد ٚ ٠ٔظف١ي ِٓ : ِٕٙخ 

حػفخءحص ؿزخث١ش ،أٚ  حٌظ٠ًّٛ حٌؼٕخثٟ حٟخفش حٌٝ حٌّزخىٍس حٌ٘و١ٜش رل١غ  طّٕق حٌٛوخٌش لَٟخ 

 .ىْٚ فخثيس، حِخ حٌظ٠ًّٛ حٌؼالػٟ ف١ظيهً حٌزٕه وطَق ػخٌغ فٟ ط٠ًّٛ ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص حٌّٜغَس

 

 اُظ٘عٝم اُٞؽ٢٘ ُِرا٤ٖٓ ػٖ اُثطاُح -5

 

 حٌّئٍم فٟ 94/188ٌمي طُ حٔ٘خء حٌٜٕيٚق ح١ٌٕٟٛ ٌٍظؤ١ِٓ ػٓ حٌزطخٌش رّٛؿذ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

 حٌّظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ حالٓخٟٓ ٌٍٜٕيٚق ح١ٌٕٟٛ ٌٍظخ١ِٓ ػٓ حٌزطخٌش1994 ؿٛحْ 06
504

  ، 

ك١غ ٠ؼظزَ ٌ٘ح حٌٜٕيٚق حالٚي ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌؼَرٟ ٚ حٌؼخٟٔ ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حالف٠َمٟ رؼي 

فمي  لخَ حٌٜٕيٚق ح١ٌٕٟٛ ٌٍظخ١ِٓ ػٓ حٌزطخٌش رظؼزجش حٌزطخ١ٌٓ حٌّظَل١١ٓ  ، ػٓ . ؿٕٛد حف٠َم١خ 

ك١غ . ٠َ١ك ِٔظ٘خ٠ٍٓ ِٕ٘ط١ٓ ك١غ ٠ظّؼً ىٍُٚ٘ فٟ طؼزجش حٌزطخي حٌَّلٝ ٚ طم٠ٛش وفخثظٗ  
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 و المتضمن االدماج المهنً لضمان الحاملٌن الشهادات التعلٌم العالً و 1998 دٌسمبر 02 المؤرخ فً 98/402انظر المرسوم الرئاسً -  

 .تامٌن و خرٌجً المعاهد الوطنٌة للتكوٌن: "المتمهنٌن
503

 .1996 جوان 26 الصادرة بتارٌخ 39ر عدد . المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً ج1996 ٌونٌو 14 المؤرخ فً 14-96االمر -  
504

  07/07/1994 صادرة فً 44ر عدد . ج06.06.1994 مؤرخ فً 94.188انظر القانون رقم - 
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٠ٍّه حٌٜٕيٚق ليٍحص ِخ١ٌش فٟ ِـخي حٌظ١١َٔ كظٝ حٛزق رّؼخرش أ١ٌش ػ١ِّٛش ٌّلخٍرش 

كٔذ ٌٖ٘ حٌفجش ال ٠ٛؿي ٌٙخ كً ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش " 50-35"حٌزطخٌش ٌٍفجش ِخر١ٓ  

ٌيػُ ٚ ط٘غ١ً حٌ٘زخد
505

 .   

ك١غ طّىٓ ٌ٘ح حٌٜٕيٚق ٚفك ِٕٙـ١ش حالىِخؽ ػزَ طى٠ٛٓ ٌٌٖٙ حٌفجش حٌٝ ح٠ـخى َِحوِ حٌزلغ 

ػٓ حٌ٘غً ٚ َِحوِ ىػُ حٌؼًّ حٌلَ ٚ آ١ٌخص ِٔخػيس حٌّئٓٔخص حٌظٟ طٛحؿٗ حٌٜؼٛرخص
506
. 
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 2014ٓاتؼع االطالذ ا٠ُ 

 

ٔظَح ال١ّ٘ش حٌمطخع حٌٔىٓ فٟ طل١ٔٓ حٌٟٛغ حالؿظّخػٟ ٌالفَحى فمي لخِض حٌـِحثَ 

رّـّٛػش ِٓ حالؿَحءحص ٚ حالٓظَحط١ـ١خص ١ٕ١ٚش ٌظل١ٔٓ لطخع حٌٔىٓ ٚ رخٌٕظ١ـش طل١ٔٓ ٚ 

طط٠َٛ حٌٟٛغ حالؿظّخػٟ ٌٍفَى حٌـِحثَٞ فىخْ حالطفخق حٌٌٞ حرََ ر١ٓ حٌـِحثَ ٚ رٕه حٌيٌٟٚ 

، الؿً طلي٠ي ِمخ١٠ْ لطخع حٌٔىٓ فٟ حٌـِحثَ ٚ ط٘ـ١غ "  1998-1995"ٌٍظ١ّٕش ٚ حٌظؼ١َّ 

حالٓظؼّخٍ حٌوخٙ رٗ
507

 لخِض حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش رظٕظ١ُ حٌٔٛق حٌؼمخ٠ٍش ٚ 1996فٟ ٕٓش   . 

َِحؿؼش ح٠ـخٍ حٌٔىٓ ِغ طل٠ًٛ حٌٜٕيٚق ح١ٌٕٟٛ ٌٍظٛف١َ ٚ حالكظ١خ١ حٌٝ رٕه حٌٔىٓ وّخ طُ 

1997حٔ٘خء َٗوش حػخىس ط٠ًّٛ حٌؼمخٍٞ ٚ َٗوش ّٟخْ حٌمَٚٝ حٌؼمخ٠ٍش ٕٓش 
508

.   

 

 ٗٙيص حٌـِحثَ لفِس كم١م١ش ٌظـ١ٔي ١ٍِٟٛٔ ٚكيس ٓى١ٕش2014ٚ فٟ ٕٓش 
509

 ك١غ رلٔذ 

  ، ١ٓم٠ٝ ػٍٝ حُِش حٌٔىٓ فٟ حٌـِحثَ ٚ ًٌه 2019حٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ فخٔٗ ِغ كٍٛي ٕٓش 

                                                           
505

 بتارٌخ 34ر عدد . المتضمن الحفاظ على االسباب اقتصادٌة ج26/05/1994 المؤرخ فً 94/04انظر المرسوم التشرٌعً رقم -  

01.06.1994 
506

 266محمد راتول المرجع السابق ص -  
507

 .و فً نفس السنة تم انشاء الصندوق ضمان الصفقات العمومٌة الذي ٌحقق من قٌود العاملٌن امام التموٌل العمومً-  
508

لقد سطر الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة فً اطار البرنامج الخماسً تجسٌد ملٌونً وحدة سكنٌة الجل القضاء على ازمة السكن مع نهاٌة -  

2019. 
509

 سكن 543,770 سكن ترقوي مدعم 115,480 مسكن عمومً اٌجاري و 322,011 سكن منها 991,777 2014حٌث تم استالم سبتمبر -  

  من نوع البٌع باالٌجار10,516رٌفً اضافة الى 
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رظـي٠ي كظ١َس ٓى١ٕش رّوظٍف ح١ٌٜغ ِغ طّى١ٓ ِوظٍف َٗحثق حٌّـظّغ ِٓ حٌلٜٛي ػٍٝ 

 .ٓىٓ الثك ٚ طىؼ١ف حٌـٙٛى الؿً حٌم٠خء ػٍٝ حٌز١ٛص حٌمٜي٠َ٠ش ٚ حٌ٘خ١ٌٙخص 

 

ٚ كٔذ حٌل١ٍٜش حاله١َس ٌُٛحٍس حٌٔىٓ ٚ " 2014-2010" فٟ ح١خٍ حٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ 

 ١ٍِْٛ ٚكيس ٓى١ٕش2,2حٌؼَّحْ ٚ حٌّي٠ٕش ػُ حالٔطالق فٟ حٔـخُ لَحرش 
510
. 

 869,204 ٓىٓ ػِّٟٛ ح٠ـخٍٞ ٚ 925,346ك١غ طظُٛع حٌّ٘خ٠ٍغ حٌظٟ طُ ح١اللٙخ ػٍٝ 

 ٓىٓ طَلٛٞ ِيػُ ، ٚ هالي حٌوّخٟٓ حٌـخٍٞ فمي ٓطَص كٛحٌٟ 260,085ٓىٓ ٠ٍفٟ ٚ 

 ١ٍِْٛ ٚكيس ٓى١ٕش فمي هٜٜض حٌٕٔزش حالوزَ حٌٝ 1 ِٓ حٌٔىٓ رخٌز١غ رخال٠ـخٍ ٌظ١ٍُٔ 83%

حٌز١غ رخال٠ـخٍ
511

.  

 

 ١ٍِخٍ ىٚالٍ ِٓ حؿً ح٠ـخى كً ٌالُِش لطخع 63ٚ لي ٍٛيص حٌـِحثَ ٌلي حٌٔخػش كٛحٌٟ 

 .  حٌٔىٓ فٟ حٌـِحثَ حٌزَٔخِؾ فٟ ا١خٍ حٌزَٔخِؾ حٌوّخٟٓ ٌظـ١ٔي ١ٍِٟٛٔ ٚكيس ٓى١ٕش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
510

 . وحدة من مختلف الصٌغ263,231قد تم اطالق حوالً  -  
511

 و 2013 ملٌار دج فً 235 استهلك قطاع البناء حوالً 2012لقد انشأ وزٌر السكن و العمران عبد المجٌد تبون بانه الى غاٌة نهاٌة -  

 .  ملٌون طلب حقٌقً للحصول على السكن عبر بلدٌات الوطن1,6اشار اال انه الجزائر تخصص حوالً 
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 ضالطح اُلظَ اُثا٢ٗ 

 رٕىخ فٟ ِلخٌٚش ِٕٙخ 15 حالٛالكخص حٌظٟ لخِض رٙخ حٌـِحثَ فمي طُ حػظّخى كٛحٌٟ ا١خٍفٟ 

 لي ٗٙيص   2002 اٌٝ 1990، ٚ فٟ حٌفظَس حٌّّظيس ِخر١ٓ الؿً حٛالف حٌمطخع حٌَّٜفٟ 

 وّخ ػّك  .  % 04 :ٔخطؾ حٌيهً حٌٕٔٛٞ ِميٍ دحٌزٕٛن حٌؼ١ِّٛش 

 ِٓ حٛالكخص  فٟ  حٌّظؼٍك رخٌٕمي ٚ حٌم1990َٝ-04-14 حٌٜخىٍ فٟ 10-90 حٌمخْٔٛ  -

رَُ حٌّىخٔش حٌلم١م١ش أػىْ ٚ  ٚ لي  ٜٔخ ط٠َ٘ؼ١خ ٠َٛلخ حٌٌٞ ٠ؼظزَ ,  حٌٕظخَ حٌَّٜفٟ 

  . ٌٍٕظخَ حٌزٕىٟ ٚ ٌ٘ح حٌٕٚ ح٠ٌَٜق 

 

و امتٌازات عدٌدة اهمها منح  عدة و قد قدمت الجزابر على ؼرار الدول النامٌة تنازالت 

التسهٌالت االبتمانٌة و الحوافز المالٌة و تخفٌض معدالت الفابدة تقدٌم المساعدات تقدٌم 

 من الضرٌبة و تخفٌض الوعاء الضرٌبً و بالرؼم من ذلك اال . كاإلعفاء:الحوافز الجبابٌة 

لم تتبق الدول النامٌة  أما انه بقٌت الدول المقدمة هً المستقطب الربٌسً لالستثمار االجنبً 

حٌث انه ٌعتمد المستثمر االجنبً على عدة معاٌٌر للمفاضلة بٌن الدول لها اال نسبة ضبٌلة 

 .المضٌفة 

  

 خاصة مشكل العقار  االستثمارلقوانٌن  ٚ لي لخِض حٌيٌٚش حٌـِحث٠َش رخػطخء حال٘ظّخَ حوؼَ 

نون االساسً للمٌزانٌة كما تضمن ، مراجعة القا ة اصالح المنظومة الجبابً، الصناعً 

 اجراء استثناءات لمساندة المإسسات االقتصادٌة الجل 2015قانون المالٌة التكمٌلً 

دفع االستثمار و دعم التشؽٌل و الحد من البطالة و ذلك عن طرٌق و ، استمرارٌة نشاطها 

 ضمان جدٌدة لتشمل آلٌة و احداث . ضع برامج متكامل لدعم تموٌل المإسسات االقتصادٌة 

لمشارٌع  لقروض طوٌلة و متوسطة االجل و قروض االستؽالل و مساهمات بالنسبة 

 .2017 الى ؼاٌة دٌسمبر 2014التوسعٌة المنجزة خالل الفترة الممتدة مابٌن جوٌلٌة 
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وّخ أظَٙص حٌيٌٚش حٌـِحث٠َش ؿٙٛىح كؼ١ؼش فٟ  ا١خٍطٛف١َ حٌٔىٓ حٌالثك  ِٓ هالي 

حٌّؼط١خص ٚ حالكٜخث١خص حٌظٟ ػَٟٕخ٘خ رل١غ ٗٙي ٌ٘ح حاله١َ لفِس كم١م١ش  ٚ كٛي كٍُ 

 . حٌلٜٛي ػٍٝ ٓىٓ اٌٝ أَِ ِّىٓ رؼيِخ وخْ ِٔظل١ال 

 

ٌ٘ح ٚ وّخ أػطٝ حأل٠ٌٛٚش ٌٍٕٛػ١ش فٟ حٌّـخي حٌظ١ُّٜ ٚ طل١ٔٓ ٔٛػ١ش ِٛحى حٌزٕخء حٌّل١ٍش 

حٌم٠خء :وّخ حٔٗ رلٔذ حإلٓظَحط١ـ١ش حٌّظزٕخس ِٓ لزً حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش فبٔٙخ طٔظيػٟ حٚال  

 . ػٍٝ حُِش حٌٔىٓ 

حىهخي حٌـِحثَ فٟ َِكٍش ؿي٠يس طؼظٕٟ رخٌظؼ١َّ ٚ حػخىس طؤ١ً٘ ٚ حػخىس ١٘ىٍش حٌّيْ : ػُ ػخ١ٔخ

 .  حٌـِحث٠َش الؿً حػطخثٙخ ٍٚكخ ٚ ؿّخال ٚ حٌّلخفظش ػٍٝ حٌطخرغ حٌؼَّحٟٔ ٌّٕخ١ك حٌـٕٛد 
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 :الخاتمة

لقد تمكن صندوق النقد الدولً من ضبط العالقات الدولٌة النقدٌة و تحقٌق إستقرار أسعار 

الصرؾ منذ إنتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة إلى ؼاٌة القرن العشرٌن حٌث أسهم فً خفض 

  .معدالت التضخم و تحقٌق ثبات أسعار الصرؾ للبلدان المتضررة و المنهمكة إقتصادٌا

عرفت هذه الفترة نموا متسارعا إلقتصادٌات أمرٌكا أوروبا و الٌابان لكن سرعان ما بحٌث 

عادت اإلختالالت و اإلضطرابات نتٌجة األزمات المتتالٌة التً لحقت بالدوالر ، و كان 

 بموجب قرار الربٌس األمرٌكً الرامً 1971النهاٌة الحقٌقٌة لنظام بروتن وودز فً سنة 

إلى إٌقاؾ تبدٌل الدوالر بالذهب و هذا على إثر تعوٌم الدوالر و باقً العمالت الربٌسٌة عام 

 . لتنهً بذلك مرحلة مهمة من اإلستقرار النقدي الدولً 1973

 

و بالنظر إلى صندوق النقد الدولً فإن هذا األخٌر قد تعرض لتطورات مهمة فٌما ٌخص 

ادابه أو عالقاته مع الدول األعضاء فقد تؽٌر دوره ووظٌفته من تحقٌق ثبات أسعار 

الصرؾ و الحفاظ و مراقبة النظام النقدي الدولً و اإلشراؾ على موازٌن المدفوعات إلى 

التموٌل الذي ٌقدمه صندوق النقد الدولً للدول النامٌة من اجل إعادة تصحٌح اإلختالالت 

 .فً موازٌن مدفوعاتها 

 

 للجوء إلى موارد الصندوق و تعتبر 1968و علٌه قد إستحدث المشروطٌة سنة 

المشروطٌة نقطة تحول فً تطبٌق سٌاسات صندوق النقد الدولً التً مكنت الدول األعضاء  

خاصة تلك التً تعانً عجزا فً مٌزان مدفوعاتها من اإلستفادة من موارد صندوق النقد 

الدولً عن طرٌق فرض هذا األخٌر لمجموعة من البرامج اإلقتصادٌة  التً تعتمد على 

مرجعٌة فلسفٌة إلى أراء و افكار النظرٌات القدٌمة و التً تهدؾ اساسا إلى معالجة العجز 

فً مٌزان المدفوعات  و تسرٌع معدالت النمو الذي ٌعتبر المحور األساسً لإلصالح 

أهم الوسابل الربٌسٌة الً ٌمارس من خاللها صندوق  باتت  المشروطٌة حٌث. اإلقتصادي  
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 و ذلك ألنها تحتوي على  ، النقد الدولً الرقابة على السٌاسات اإلقتصادٌة فً الدول المدٌنة

السٌاسات اإلقتصادٌة التً ٌنبؽً على الدول المدٌنة تطبٌقها إضافة ؼلى معاٌٌر األداء التً 

  .  تتسم بالطابع اإلجباري

 دورا برزا فً تموٌل الدول التً تعانً من المشاكل  فً إختالالت كم كان للبنك الدولً 

مٌزان المدفوعات إلى جانب صندوق النقد الدولً فكل من المإسستٌن له دور قٌادي فً 

تقدٌم القروض و إعادة جدولة الدٌون السابقة شرٌطة ان تقبل الدول المدٌنة السٌاسات 

مٌزان المدفوعات ، أسعار الصرؾ و : اإلقتصادٌة الجدٌدة  التً تهدؾ إلى معالجة مشاكل 

  .أسعار الفابدة ، و تصحٌح اإلختالالت الداخلٌة و الخارجٌة 

 

من  و مانجم  خاصة بعد انهٌار اسعار البترول فمي ٚحؿٙض  حٌـِحثَ حُِش حلظٜخى٠ش كخىس

اختالالت هٌكٌلٌة و العجز المتواصل لمٌزان التجاري و ارتفاع المدٌونٌة الخارجٌة و كل 

 عقد اتفاقٌات مع صندوق النقد الدولً و كان اولها برنامج  دفعت الجزابر الى هذه االسباب 

 و كانت اهم المحاور 30/05/1990 الى 1989 ماي 31التثبٌت االقتصادي االول 

الكبرى لهذه االتفاقٌة و التً سجلت فً شكل برنامج ان تكون المراقبة صارمة للنقد و 

القرض و تحسٌن الوضعٌة المالٌة العامة و من اجل تموٌل هذا البرنامج فقد تم االتفاق مع 

 155.7خبراء صندوق النقد الدولً و قد تحصلت الجزابر على شرٌحة قرض قدرت بـ 

ملٌون حقوق سحب خاصة و كان اهم النتابج الناجمة عن هذا البرنامج صدور قانون النقد و 

 الذي ٌسمح بتطبٌق سٌاسة نقدٌة مضبوطة و قد 1990افرٌل /14القرض الصادر فً 

كرست قواعد السوق اكثر و بالتالً التوجه اللٌبرالً و قد اسهمت االوضاع االجتماعٌة و 

 .السٌاسة آنذاك فً عدم امكانٌة تنفٌذ البرنامج المتفق علٌه مع خبراء صندوق النقد الدولً 
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فكان البد على السلطات الجزابرٌة ان تقوم باتفاق ثانً مع صندوق النقد الدولً فً 

، و قد تحصلت الجزابر بموجبه على 30/03/1992 و الذي ٌمتد الى 03/06/1991

 ملٌون حقوق سحب خاصة ،كانت  اهداؾ هذا البرنامج تتمثل 300شرٌحة  قرض بمبلػ 

فً انسحاب دور الدولة من الحٌاة االقتصادٌة ، ترقٌة النمو االقتصادي ، تنوٌع الصادرات 

،و تحرٌر التجارة الخارجٌة ونتخفٌض قٌمة سعر الصرؾ ، ادخال اصالحات على 

ا جعل الحكومة التعرٌفة الجمركٌة و قد اصطدم تنفٌذ هذا البرنامج باضطرابات سٌاسٌة م

تعمل على تحقٌق السلم االجتماعً و تنظٌم االنتخابات جدٌدة االمر الذي حال دون التطبٌق 

و علٌه فً هذه الفترة كانت جل االجراءات المتبعة منافٌة لشروط .  الصارم للبرنامج

صندوق النقد الدولً ،مما انجم عن  االوضاع السٌاسٌة و االجتماعٌة ارتفاع معدالت 

النمو المفرط للكتلة  و  ، زٌادة حجم الدٌن العام 1992 سنة %32التضخم الى حدود بلؽت 

علٌه فقد لجؤت الجزابر مرة ثالثة لصندوق النقد الدولً من .النقدٌة و انخفاض حجم االنتاج 

 حٌث كانت 1995 الى مارس 1994خالل برنامج االستقرار االقتصادي الثالث من افرٌل 

اهم اهداؾ هذا البرنامج تشجٌع االستثمار ، ترقٌة مناصب جدٌدة العمل على ترسٌخ 

االستقرار المالً، امتصاص البطالة ، رفع مستوى معٌشة الفبات االجتماعٌة االكثر حرمانا 

، و لعل اهم االجراءات التً  قامت بها  الحكومة الجزابرٌة هً تحرٌر التجارة الخارجٌة و 

نظام الصرؾ بحٌث اصبح الدٌنار قابال للتحول الى عمالت اجنبٌة ،و جدولة الدٌون، و 

اللجوء الى االسواق المالٌة و،كما ثم تقلٌص وتٌرة التوسع النقدي ،إلى جانب  ترشٌد نظام 

 .ٌة الحماٌة االجتماع

 

 بتطبٌق سٌاسة نقدٌة ٌقال 1990 أفرٌل 14لقد سمح قانون النقد و القرض الصادر فً 

عنها مضبوطة حٌث كرس من خاللها  ادوات السوق الحرة  حٌث سمح هذا القانون 

بتؤسٌس سلطة نقدٌة وحٌدة هً مجلس النقد و القرض الذي ٌتمتع بالطابع االستقاللً الالزم 

الجل حسن اداء السٌاسة النقدٌة فً الجزابر و ماٌنبؽً قوله فً هذا ان هذا القانون قد 

تمادى فً اعطاء الصالحٌات الواسعة للبنك المركزي و بالتالً تحمٌله اعباء تفوق قدرته 

التقنٌة  ، و كنتٌجة عن عجز البنك المركزي  فً تطبٌق مهامه ٌبرز اهتمام القانون بالجانب 
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و هنا ٌنبؽً تفعٌل النقاط االساسٌة التً اشترطها صندوق النقد . الشكلً اكثر من المضمون 

الدولً فً هذا الصدد و التً تتمثل اساسا فً تعزٌز الرقابة عاى اداء مدٌري البنوك ، و 

تحسٌن محٌط االعمال عن طرق تحدبث انظمة الدفع و تعزٌز المراقبة و شفافٌة الحسابات 

 .و تدرٌب القضاة على القضاٌا المالٌة و التجارٌة  

 

 ٍَٟٚس طٕظ١ُ حٌظـخٍس حٌوخٍؿ١ش  ٚ كّخ٠ش ٚ طَل١ش حٌّٕظٛؽ ح١ٌٕٟٛ ٚ حػطخء حال٠ٌٛٚش ٌّزيأ 

ك٠َش حٌظـخٍس  ٚ حٌٜٕخػش  ٚ ػيَ حٌظ١١ِّ ر١ٓ حٌّظؼخ١ٍِٓ ح١١ٕ١ٌٛٓ ٚ ٌ٘ح ّٟٓ ٔطخق ِزيأ 

 .حٌ٘فخف١ش فٟ ِٕق ٔظخَ حٌَهٚ 

 

ط١َٓن لٛحػي الظٜخى حٌٔٛق ٚ طظ٘ـ١غ حالٓظؼّخٍحص حالؿٕزٟ ػٓ ٠َ١ك ِٕق حٌظٕخُالص ٚ 

حالِظ١خُحص ٚ حٌظ١ٙٔالص حالثظّخ١ٔش ، حٌلٛحفِ حٌّخ١ٌش ، طوف١ٞ ِؼيالص حٌفخثيس ، طمي٠ُ 

حٌّٔخػيحص ٚ حٌلٛحفِ حٌـزخث١ش وخالػفخء ِٓ ح٠َ٠ٌزش ٚ طوف١ٞ حٌٛػخء ح٠َ٠ٌزٟ ، طٛف١َ 

حالٓظمَحٍ حاللظٜخىٞ ٚ ح١ٌٔخٟٓ ٚ حالؿظّخػٟ  ، طٛف١َ حٌيػُ حٌّخٌٟ ٌٍّٕخ١ك حٌٜٕخػ١ش ٚ 

كً ِ٘ىً  فٟٛٝ حٌؼمخٍحٌٜٕخػٟ ػٓ ٠َ١ك حػخىس طٜل١ق حٌٟٛؼ١ش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٍؼمخٍ 

 . حٌٜٕخػٟ 

 

حال٘ظّخَ  ح١ٌٔخٓش حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّطزمش فٟ حٌـِحثَ حٌظٟ رخطض ػخؿِس ػٓ طٍز١ش كخؿ١خص رٔٛق 

ٚ حفظمخٍ ػٕخَٛ حٌظىخًِ .  حٌؼًّ ٚ ٌ٘ح ٍحؿغ ٌٕمٚ حٌظوط٢١ ٚ حٌظ١ٕٔك ح١ٌٍُٔ ر١ٓ ُٚحٍحص 

ٚ حٌظَحر٢ رل١غ طظُ حٌيٍحٓش فٟ وً َِكٍش ػٍٝ كيٜ،   ٚ ػيَ حٌَر٢ ر١ٓ حٌظؼ١ٍُ ، حٍطفخع 

 .ِؼيالص حٌّٕٛ حٌٔىخٟٔ ،  غ١خد حٌّٕٙؾ حٌظطٍٛٞ ٚ ٟؼف حالىحٍس حٌظؼ١ّ١ٍش

 رل١غ ٠ٕزغٟ ِؼخٌـش ِ٘ىً  ٓٛء طوط٢١ حٌمٜٛ حٌؼخٍِش حٌٌٞ ٠ؼظزَ ِٓ حالٓزخد حٌـ٠َ٘ٛش 

فٟ حُى٠خى ٔٔذ  حٌزطخٌش  ػٓ ٠َ١ك حػخىس حٌظفى١َ فٟ  طٛف١َ حٌز١خٔخص ٚ حٌيٍحٓخص حالكٜخث١ش 

 .ٚ طٛف١َ  حالؿِٙس حٌفخػٍش حٌظٟ ؿِٙس طمَٛ رخٌَر٢ ٚ حٌظ١ٕٔك ر١ٓ ح١ٌٔخٓش حٌؼخِش  حٌـِحثَ
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حٌظفى١َ فٟ حػخىس حٌٕظَ فٟ ٔ٘خ١ٙخ حالؿظّخػٟ  ٚ ِٛحؿٙش ِ٘ىٍش حٌزطخٌش فمي حطوٌص حٌـِحثَ 

ػيس حٓظَحط١ـ١خص ِٓ ر١ٕٙخ حػخىس طو١ٜٚ ِٛحٍى ؿي٠يس  ،وخٌّئٓٔخص حٌّٜغَس حٌٝ 

 .ط١١َٔ٘خ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌيػُ ط٘غ١ً حٌ٘زخد 

 

حػطخء حال١ّ٘ش ٌٍظ١ّٕش حٌٍِحػ١ش  ، ٚ طلم١ك حٓظمَحٍ حٌّٔظؼَّحص حٌفالك١ش ،حٛالف ٚ ١ٛخٔش 

ٗزىخص حٌَٞ ٚ حٌطَق حٌٍِحػ١ش ػٓ ٠َ١ك آظَحط١ـ١ش حٌؼًّ حٌّىؼف حٌظٟ  طئىٞ رخٌٕظ١ـش 

 .حٌٝ ٠ُخىس ِٔظٜٛ حٌظ٘غ١ً ٚ ٠ُخىس ٔٔزش حٌّٕٛ حإللظٜخىٞ  فٟ حٌـِحثَ

 

و علٌه فقد ٌجدر القول بان الظروؾ التً رافقت تطبٌق برامج االستقرار االقتصادي و 

التعدٌل الهٌكلً كانت ظروؾ اجتماعٌة و سٌاسٌة و اقتصادٌة جد صعبة لكن هنالك 

اٌجابٌات ٌستدل بها خبراء الصندوق فً كل مناسبة حٌث كان خبراء الصندوق متفابلٌن 

 .  و التً اعطت ثمارها بشؤن النتابج الناجمة عن تطبٌق مشروطٌة صندوق النقد الدولً 

 

لقد عرؾ االقتصاد الجزابري مإشرات واضحة فٌما ٌخص االستقرار االقتصادي مقارنة 

مع برامج االصالح التً ابرتها مع صندوق النقد الدولً من خالل السٌاسة االصالحٌة التً 

انتهجتها البالد منذ  االنعاش االقتصادي حٌث كن لها اثر واضح فً زٌادة معدال النمو و 

 .تخفٌض معدل التضخم لتلك الفترة 

  

٠ّىٓ لٌٛٗ حْ رَحِؾ حالٛالف حاللظٜخىٞ حٌّظزٕخس ِٓ لزً ٕٛيٚق حٌٕمي حٌيٌٟٚ طٍؼذ  فخلً ِخ

ىٍٚح حٓخ١ٓخ فٟ ِؼخٌـش حٌّ٘ىً ر٘ىً ِئلض ٚ طئىٞ حٌٝ طخؿ١ً حٌّ٘خوً حاللظٜخى٠ش حٌٝ 

 .  ٚلض الكك ٚ ١ٌْ حٌلً حٌٕٙخثٟ ٌٙخ  
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  والقرض النقد قانون
 الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

207 
 

 والقرض الجزائري النقد قانون

 الجمهورٌة، ربس ان

 و (5 الفقرة) 81 و (7 الفقرة ) 74 و30 و 28 و 17 المواد سٌما وال الدستور على بناء

 منه، 123 و (16 الفقرة)115 و 92

 البنك انشاء المتضمن 1962 سنة دٌسمبر 13 فً المإرخ 144-62 رقم القانون وبمقتضى

 االساسً، قانونه وتحدٌد الجزابري المركزي

 الوحدة انشاء المتضمن 1964 سنة ابرٌل 10 فً المإرخ 111-64 رقم القانون وبمقتضى

 الوطنٌة، النقدٌة

 ابرٌل 8 الموافق 1384 عام الحجة ذي 6 فً المإرخ 93-65 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 5 المادة وخاصة 1965 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمن 1965

 سنة دٌسمبر 31 الموافق 1385 رمضان 8 فً المإرخ 320-65 رقم االمر وبمقتضى

 منه، (االولى الفقرة) 8 المادة سٌما وال 1966 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1965

 سنة ٌونٌو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 فً المإرخ 154-66 رقم االمر وبمقتضى

 المدنٌة، االجراءات قانون المتضمن والمتمم، المعدل ،1966

 سنة ٌونٌو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 فً المإرخ 155-66 رقم االمر وبمقتضى

 الجزابٌة، االجراءات قانون المتضمن والمتمم، المعدل ،1966

 سنة ٌونٌو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 فً المإرخ 156-66 رقم االمر وبمقتضى

 العقوبات، قانون المتضمن والمتمم، المعدل ،1966

 سنة دٌسمبر 31 الموافق 1389 عام شوال 22 فً المإرخ 107- 69 رقم االمر وبمقتضى

 35 الى 26 و 17 الى 14 من المواد سٌما وال 1970 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1969

 منه،

 سنة دٌسمبر 31 الموافق 1390 عام العقدة ذي 4 فً المإرخ 93-70 رقم االمر وبمقتضى

 25 الى 20 و 8 الى 5 من المواد سٌما وال 1971 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1970

 منه،

 دٌسمبر 31 الموافق 1391 عام القعدة ذي 13 فً المإرخ 86-71 رقم االمر وبمقتضى

 الى 28 و 26 الى 23 من المواد سٌما وال 1972 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1971 سنة

 منه، 32
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 دٌسمبر 29 الموافق 1392 عام القعدة ذي 23 فً المإرخ 68-72 رقم االمر وبمقتضى

 منه، 25 الى 5 من المواد سٌما وال 1973 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1972 سنة

 سنة دٌسمبر 28 الموافق 1393 عام الحجة ذي 3 فً المإرخ 64-73 رقم االمر وبمقتضى

 منه، 14 الى 7 ومن 5 المواد سٌما وال 1974 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1973

 دٌسمبر 31 الموافق 1394 عام الحجة ذي 17 فً المإرخ 116-74 رقم االمر وبمقتضى

 منه، 20و 7و 6 و 3 المواد سٌما وال 1975 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1974 سنة

 سنة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 فً المإرخ 58-75 رقم االمر وبمقتضى

 المدنً، القانون والمتضمن والمتمم المعدل 1975

 سنة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 فً المإرخ 59-75 رقم االمر وبمقتضى

 التجارة، قانون المتضمن والمتمم المعدل 1975

 دٌسمبر 31 الموافق 1395 عام الحجة ذي 28 فً المإرخ 93-75 رقم االمر وبمقتضى

 منه، 7 الى 5 ومن 3 المواد سٌما ال 1976 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1975 سنة

 سنة دٌسمبر 31 الموافق 1399 عام صفر اول فً المإرخ 13-78 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 6 و 5 المادتان سٌما ال 1979 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1978

 سنة دٌسمبر 31 الموافق1400 عام صفر 2 فً المإرخ 09 - 79 رقم القانون وبمقتضى

 , منه 7 الى 5 من المواد سٌما وال 1980 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1979

 سنة دٌسمبر 31 الموافق 1401 عام صفر 23 فً المإرخ 12-80 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 22 المادة سٌما وال 1981 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1980

 دٌسمبر 27 الموافق 1402 عام االول ربٌع 4 فً المإرخ 13-81 رقم القانون وبمقتضى

 المواد سٌما وال 1982 لسنة المالٌة قانون 1982 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1981 سنة

 منه، 7 الى 5 من

 30 الموافق 1403 عام االول ربٌع 14 فً المإرخ 14-82 رقم المالٌة قانون وبمقتضى

 27 ومن 25 و 5 المواد سٌما وال 1983 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1982 سنة دٌسمبر

 منه، 29 الى

 18 الموافق 1404 عام االول ربٌع 13 فً المإرخ 19 - 83 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 8 الى 5 من المواد سٌما وال 1984 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1983 سنة دٌسمبر

 سنة ٌونٌو 30 الموافق 1404 عام شوال اول فً المإرخ 16-84 رقم القانون وبمقتضى

 الوطنٌة، باالمالك المتعلق 1984
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 سنة ٌولٌو 7 الموافق 1404 عام شوال 8 فً المإرخ 17-84 رقم القانون وبمقتضى

 .والمتمم المعدل المالٌة بقوانٌن المتعلق 1984

 دٌسمبر 21 الموافق 1404 عام االول ربٌع 28 فً المإرخ 21-84 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 22 و 10 و 9 المواد سٌما وال 1985 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1984 سنة

 سنة دٌسمبر 26 الموافق 1406 عام الثانً ربٌع 14 فً المإرخ 09-85 القانون وبمقتضى

 منه، 4 المادة سٌما وال 1986 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1985

 ؼشت 19 الموافق 1406 عام الحجة ذي 13 فً المإرخ 21-86 رقم القانون وبمقتضى

 .والقرض البنوك بنظام المتعلق 1986 سنة

 دٌسمبر 29 الموافق 1403 عام الثانً ربٌع 27 فً المإرخ 51-86 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 4 المادة سٌما وال 1987 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1986

 23 الموافق 1407 عام االولى جمادي 2 فً المإرخ 20-87 رقم القانون وبمقتضى

 منه، 4 المادة سٌما وال 1988 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1987 سنة دٌسمبر

 12 الموافق 1408 لعام االولى جمادي 22 فً المإرخ 01-88 رقم القانون وبمقتضى

 .العمومٌة االقتصادٌة للمإسسات التوجٌهً القانون المتضمن 1988 سنة ٌناٌر

 ٌناٌر 21 الموافق 1408 لعام االولى جمادي 22 فً المإرخ 02-88 القانون وبمقتضى

 .والمتمم المعدل بالتخطٌط المتعلق 1988 سنة

 ٌناٌر 12 الموافق 1408 عام االولى جمادي 22 فً المإرخ 03-88 رقم القانون وبمقتضى

 المساهمة، بصنادٌق المتعلق 1988 سنة

 ٌناٌر 12 الموافق 1408 عام االولى جمادي 22 فً المإرخ 06-88 رقم القانون وبمقتضى

 المتعلق 1986 سنة ؼشت 19 فً المإرخ 12-86 رقم لقانون والمتمم المعدل 1988 سنة

 والقرض، بالبنوك

 سنة ٌولٌو 19 الموافق 1409 عام الحجة ذي 5 فً المإرخ 30-88 رقم القانون وبمقتضى

 ،1988 لنسة التكمٌلً المالٌة قانون المتضمن 1988

 31 الموافق 1409 عام االولى جمادي 22 فً المإرخ 33-88 رقم المالٌة قانون وبمقتضى

 منه، 4 المادة سٌما وال 1989 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1988 سنة دٌسمبر

 31 الموافق 1410 عام الثانٌة جمادي 3 فً المإرخ 26-89 رقم القانون وبمقتضى

 154 و 150 و 4 المواد سٌما وال 1990 لسنة المالٌة قانون المتضمن 1989 سنة دٌسمبر

 منه،
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 31 الموافق 1410 عام الثانٌة جمادي 3 فً المإرخ 27 - 89 رقم القانون وبمقتضى

 9 من و 7 و 4 المواد سٌما وال 1990 لسنة الوطنً المخطط المتضمن 1989 سنة دٌسمبر
 منه، 30 الى 28 و 11 الى

 :نصه التالً القانون ٌصدر الوطنً، الشعبً المجلس اقره ما على وبناء

 األول الكتاب

 النقد

 1 المادة

 هو الرسمً واختصاره الدٌنار هً الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة للجمهورٌة النقدٌة الوحدة
 ج.د

 .ج.س هو الرسمً واختصاره سنتٌما منها واحد كل ٌدعى جزء مابة الى الدٌنار ٌقسم

 2 المادة

 .الدولٌة االتفاقٌات احترام مع الدٌنار قٌمة القانون ٌحدد

 3 المادة

 .معدنٌة نقدٌة وقطع باوراق النقدٌة العملة تمثل

 4 المادة

 .الوطنً التراب فً المعدنٌة النقدٌة والقطع النقدٌة االوراق اصدار امتٌاز للدولة ٌعود

 الكتاب من الثانً الباب الحكام الخاضع المركزي للبنك االمتٌاز هذا ممارسة حق وٌفوض

 .سواه دون القانون هذا من الثانً

 5 المادة

 :ٌاتً ما التنظٌم طرٌق عن المركزي البنك ٌحدد

 المعدنٌة، النقدٌة والقطع النقدٌة االوراق اصدار -

 وشكلها وحجمها قٌمتها سٌما وال المعدنٌة النقدٌة والقطع النقدٌة االوراق تعرٌؾ اشارات -

 مواصفاتها، وسابر

 .المعدنٌة النقدٌة والقطع النقدٌة االوراق واتالؾ صنع مراقبة وكٌفٌة شروط -

 6 المادة
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 سواها دون المركزي البنك ٌصدرها التً المعدنٌة النقدٌة والقطع النقدٌة لالوراق ٌكون

 .ابرابٌة قوة ولها قانونً، سعر

 النقدٌة القطع لزوما ضمنها تقبل التً الحدود التنظٌم، طرٌق عن المركزي البنك ٌحدد
 ومإسسات المركزي والبنك العامة الصنادٌق ؼٌر االشخاص جمٌع قبل من للدفع كوسٌلة

 .القرض

 7 المادة

 السحب باجراء المعدنٌة النقدٌة القطع او النقدٌة االوراق تفقد التداول من سحبها حالة فً

 الخزٌنة وتكتسب االبرابٌة قٌمتها سنوات، (10) عشر اجل فً للصرؾ تقدٌمها ٌتم لم والتً

 .المقابلة قٌمتها

 8 المادة

 اوراق حجز او اتالؾ او سرقة او فقدان بسبب المركزي للبنك اعتراض اي تقدٌم ٌمكن ال

 .اصدرها معدنٌة نقدٌة قطع او نقدٌة

 9 المادة

 :ٌتقبل او ٌتداول او ٌصدر ان شخص كل عل ٌمنع

 الوطنٌة، العملة عوض دفع كوسٌلة الستعمالها الجزابري بالدٌنار محررة نقدٌة وسٌلة اٌة -

 بالعملة محررة كانت وان حتى لفوابد منتج وؼٌر لحاملها الطلب عند ٌدفع مستند اي -

 .االجنبٌة

 10 المادة

 والقطع النقدٌة االوراق وتزوٌر تقلٌد على العقوبات قانون من 197 للمادة طبقا ٌعاقب

 كما اخرى، اجنبٌة قانونٌة نقدٌة سلطة اٌة اصدرتها او المركز البنك اصدرها التً المعدنٌة
 وعلى المزورة او المقلدة النقدٌة االوراق هذه ادخال عن اعاله المادة لنفس طبقا ٌعاقب

 .وتوزٌعها بالتجول وبٌعها استعمالها

 الثانً الكتاب

 عملٌاته وتنظٌم المركزي البنك هٌاكل

 األول الباب

 عامة أحكام

 11 المادة
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 ٌخضع وهو المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع وطنٌة مإسسة المركزي البنك
 التالٌة لالحكام

 12 المادة

 .-الجزابر بنك - الؽٌر مع عالقاته فً المركزي البنك ٌدعى

 13 المادة

 ترعى التً القوانٌن الحكام ٌخضع وهو الؽٌر، مع عالقاته فً تاجرا المركزي البنك ٌعتبر

 .ذلك خالؾ على به الخاصة القانونٌة االجال تنص ما بقدر التجارة

 .التجاري السجل فً للتسجٌل ٌخضع ال وهو

 مجلس ولمراقبة العامة، بالمحاسبة المتعلقة والتنظٌمٌة القانونٌة لالحكام ٌخضع ال كما

 .التجارٌة المحاسبة فً تطبق التً المادٌة القواعد ٌتبع بل المحاسبة،

 1988 سنة ٌناٌر 12 فً المإرخ 01-88 رقم القانون الحكام اٌضا ٌخضع ال وهو

 .االقتصادٌة العمومٌة للمإسسات التوجٌهً القانون المتضمن

 14 المادة

 بموجب مبلؽه ٌحدد كلٌة الدولة تكتتبه تخصٌص من المركزي للبنك االولً الراسمال ٌتالؾ

 .القانون

 االدارة مجلس مداولة على بناء االحتٌاطٌات بدمج المركزي البنك راسمال رفع ٌمكن

 .بمرسوم علٌها الموافق

 15 المادة

 .الجزابر مدٌنة فً المركزي البنك مقر ٌحدد

 16 المادة

 .ذلك فً فابدة راى كلما الجزابر من مدٌنة اٌة فً ووكاالت فروعا المركزي البنك ٌفتح

 1 المادة

 .مناسبا ذلك ٌرى اٌنما وممثلٌن مراسلٌن ٌختار ان المركزي البنك ٌمكن

 18 المادة

 .تصفٌته كٌفٌات بموجبه تحدد قانون بموجب اال المركزي البنك حل ٌتم ال
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 الثانً الباب

 المركزي البنك ومراقبة إدارة

 19 المادة

 النقد ومجلس له، نواب ثالثة ٌعاونه محافظ ومراقبته وادارته المركزي البنك بتسٌٌر ٌقوم

 .ومراقبان والقرض

 المركزي البنك ادارة كمجلس- المجلس - ٌلً فٌما المسمى والقرض النقد مجلس ٌتصرؾ

 .ومصرفٌة مالٌة و نقدٌة تنظٌمات تصدر ادارٌة وكسلطة

 األول الفصل

 المحافظ ونواب المحافظ

 20 المادة

 .الجمهورٌة ربٌس من بمرسوم المحافظ ٌعٌن

 21 المادة

 .منهم واحد كل رتبة فٌه ٌحدد الجمهورٌة ربٌس من بمرسوم المحافظ نواب ٌعٌن

 للترتٌب معاكس ترتٌب حسب محافظ نابب كل رتبة تبدٌل تلقابٌة وبصفة سنة كل وٌتم

 .التعٌٌن مرسوم فً علٌه المنصوص

 22 المادة

 .سنوات خمس لمدة المحافظ نواب من كل وٌعٌن سنوات ست لمدة المحافظ ٌعٌن

 .واحدة مرة ونوابه المحافظ والٌة تجدٌد ٌمكن

 الفادح الخطا او قانونا المثبت الصحً العجز حال فً المحافظ ونواب المحافظ اقالة تتم

 .الجمهورٌة ربٌس ٌصدره مرسوم بموحب

 .العمومٌة الوظٌفة لقواعد ونوابه المحافظ ٌخضع ال

 23 المادة

 وظٌفة اٌة او حكومٌة مهمة او التشرٌعٌة النٌابة مع المحافظ ونواب المحافظ وظابؾ تتنافى

 .عمومٌة
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 مدة خالل منصب اي ٌتولوا وان مهنة او نشاط اي ٌمارسوا ان ونوابه المحافظ ٌمكن ال
 او نقدي او مالً طابع ذات الدولٌة العمومٌة المإسسات لدى الدولة تمثٌل عدا ما والٌتهم

 .اقتصادي

 تعهد اي ٌقبل وال اجنبٌة او كانت جزابرٌة مإسسة اٌة من مبلػ اي اقتراض ٌمكنهم ال كما
 الجزابر فً عامل بنك اي محفظة فً وال المركزي البنك محفظة فً عنهم صادر

 24 المادة

 البنك وٌتحملها االخرى االمتٌازات كافة وكذا ونوابه المحافظ مرتبات بمرسوم تحدد
 المركزي

 25 المادة

 فً ٌعملوا او ٌدٌروا ان والٌتهم مدة نهاٌة بعد سنتٌن وخالل ونوابه للمحافظ ٌجوز ال
 وال المإسسة هذه علٌها تسٌطر شركة او المركزي البنك مراقبة او لسلطة خاضعة مإسسة

 .كهذه شركات او لمإسسات مستشارٌن او كوكالء ٌعملوا ان

 26 المادة

 الخطا بسبب العزل حالة عدا ما ورثتهم االقتضاء وعند المحافظ ونواب المحافظ ٌتقاضى
 لهم ٌحق وال المركزي البنك ٌتحمله سنتٌن راتب ٌساوي مهامهم انتهاء عند تعوٌضا الفادح،

 .المركزي البنك من اخر مبلػ اي ٌتقاضوا ان

 

 27 المادة

 للمحافظ االول النابب محله ٌحل له، مانع وقوع حالة فً او المحافظ منصب شؽور عند
 حسب ٌلٌه من محله فٌحل شاؼرا منصبه اصبح او االخٌر لهذا مانع وقوع حالة وفً

 .21 المادة من 2 للفقرة طبقا المعد الترتٌب

 28 المادة

 .المركزي البنك اعمال المحافظ ٌدٌر

 باسم المحافظ ٌوقع القانون، اطار فً االعمال بجمٌع وٌقوم التنفٌذٌة االجراءات جمٌع ٌتخذ
 السنة نهاٌة ونتابج المالٌة بالسنوات المتعلقة المحاضر و االتفاقٌات جمٌع المركزي البنك

 .والخسارة الربح وحسابات

 الدولٌة المالٌة الهٌبات ولدى المركزٌة البنوك وسابر العمومٌة السلطات لدى البنك ٌمثل

 .الؽٌر لدى عام وبشكل
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 ٌراها التً واالحتٌاطٌة التنفٌذٌة التدابٌر جمٌع وٌتخذ علٌه ومدعى كمدعً البنك ٌمثل

 .مالبمة

 .المنقولة وؼٌر المنقولة االمالك جمٌع وٌبٌع ٌشتري

 .مهامها وٌحدد المركزي البنك مصالح ٌنظم

 القانون الحكام وفقا المركزي البنك لمستخدمً االساسً القانونً المجلس مع باالتفاق ٌضع

 . المفعول الساري

 الشروط ضمن المركزي البنك مستخدمً وٌعزل وٌرقً الوظابؾ فً وٌعٌن ٌوظؾ

 . االساسً القانون هذا فً المحددة

 .التمثٌل هذا مثل اقرار حالة فً االخرى المإسسات مجالس فً البنك ممثلً ٌعٌن

 تكون قد مسابل او القرض او النقد تخص مسابل مناقشة علٌها وجب كلما الحكومة تستشٌره

 .النقدي الوضع على انعكاسات لها

 29 المادة

 .صالحٌاتهم وٌحدد نوابه من واحد كل مهام المحافظ ٌحدد

 30 المادة

 اٌضا، وٌمكنه المركزي البنك من مستخدمٌن الى التوقٌع صالحٌة ٌفوض ان المحافظ ٌمكن

 .المركزي البنك اطارات بٌن من خاصٌن وكالء ٌختار ان العمل لحاجات

 31 المادة

 من ٌعٌن وان المركزي البنك دوابر خارج من فنٌٌن بمستشارٌن ٌستعٌن ان المحافظ ٌمكن

 .معٌنة والعمال معٌنة لمدة العمل حاجات لتلبٌة خاصٌن، وكالء بٌنهم

 الثانً الفصل

 والقرض النقد مجلس

 لالجتماعات والدعوة المجلس تكوٌن- األول الفرع

 القرارات التخاذ الضرورٌة واألؼلبٌة والنصاب

 32 المادة

 : من المجلس ٌتكون
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 ربٌسا، المحافظ -

 كاعضاء، الثالثة، المحافظ نواب -

 الحكومة، ربٌس من مرسوم بموجب معٌنٌن سامٌٌن موظفٌن ثالثة -

 محل لٌحلوا مستخلفٌن ثالثة تعٌٌن وٌتم والمالٌة االقتصادٌة الشإون فً لقدراتهم نظرا

 .االقتضاء عند المذكورٌن الموظفٌن

 33 المادة

 .مقامه ٌقوم الذي المحافظ نابب المحافظ، تؽٌب عند المجلس، اجتماعات ٌراس

 34 المادة

 .منصبهم شؽور او تؽٌبهم حالة فً الموظفٌن، محل الثالثة المستخلفون ٌحل

 35 المادة

 التً االدارة عن حرٌة بكل الثالثة المستخلفٌن الموظفٌن من كل وٌصوت وٌتداول ٌعمل

 .الٌها ٌنتمون

 36 المادة

 تسدٌد فٌها ٌتم التً والشروط الثالثة السامٌن الموظفٌن حضور بدالت المجلس ٌحدد

 .المحتملة تنقالتهم مصارٌؾ

 

 3 المادة

 .اعماله جدول وٌحدد جلساته وٌراس لالجتماع المجلس المحافظ ٌستدعً

 .اجتماعه لعقد ضرورٌا االقل على المجلس اعضاء من اربعة حضور ٌكون

 38 المادة

 من صوت ٌرجح االصوات تساوي حالة وفً لالصوات البسٌطة باالؼلبٌة القرارات تتخذ
 الجلس ٌراس

 39 المادة

 .المجلس جلسات فً ٌمثله اخر شخص تعٌٌن عضو الي ٌجوز ال

 40 المادة
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 .ربٌسه من دعوة على بناء االقل على شهر كل واحدة مرة المجلس ٌجتمع

 .اعضاء ثالثة ذلك منه طلب اذا لالجتماع دعوة للمجلس ٌوجه ان الربٌس على ٌجب

 41 المادة

 ؼٌر او مباشرة بصفة حوزتهم فً معلومات اٌة ٌفشوا ان المجلس العضاء ٌسوغ ال
 الحاالت عدا وما القانون بموجب علٌهم المفروضة بااللتزامات المساس دون وذلك مباشرة،

 .جزابٌة بدعوة شهادة فً لالدالء فٌها ٌدعون التً

 .مهامه لتادٌة كانت صفة باٌة المجلس ٌستخدمه شخص كل الواجب بنفس ٌلزم

 pm 5:12 2008, 19 فبراٌر الثالثاء   10-90 القرض و النقد قانون: رد: موضوع

 المجلس صالحٌات- الثانً الفرع

 المركزي البنك إدارة مجلس بصفته

 42 المادة

 المنصوص الحدود ضمن المركزي البنك شإون الدارة الصالحٌات باوسع المجلس ٌتمتع

 .القانون هذا فً علٌها

 وقواعدها وتكوٌنها بصالحٌاته استشارٌة لجانا اعضابه بٌن من ٌحدث ان للمجلس ٌجوز

 .شخص واي مإسسة اٌة ٌستشٌر ان وٌمكنه

 43 المادة

 ٌوافق واقفالها، ووكالته الفروع فتح وفً المركزي للبنك العام التنظٌم فً المجلس ٌتداول
 البنك على تطبق التً االنظمة وٌصدر رواتبهم وسلم المركزي البنك مستخدمً نظام على

 .المركزي

 .المحافظ طلب على بناء اتفاقٌة كل فً ٌتداول

 التً الدعاوى تقدٌم مالءمة وفً وبٌعها المنقولة وؼٌر المنقولة االموال شراء فً ٌبت
 للجنة ربٌسا بصفته المحافظ صالحٌات مراعاة مع المركزي البنك باسم المحافظ ٌرفعها

 .المصرفٌة

 .والمعامالت المصالحات باجراء ٌرخص

 .وٌوقفها حساباته المركزي البنك له ٌضع الذي والشكل الشروط ٌحدد

 التً التعدٌالت علٌها ٌدخل المالٌة السنة وخالل المركزي البنك مٌزانٌة سنة كل ٌحدد

 .ضرورٌة ٌعتبرها
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 التقرٌر على وٌوافق ٌلً فٌما علٌها المنصوص الشروط ضمن االرباح، بتوزٌع ٌقوم

 .باسمه الجمهورٌة لربٌس المحافظ ٌقدمه الذي السنوي

 .المركزي للبنك العابدة الخاصة االموال توظٌؾ شروط ٌحدد

 .المركزي بالبنك المتعلقة االمور جمٌع على المحافظ ٌطلعه

 كسلطة المجلس صالحٌات - الثالث الفرع

 وطرق تنفٌذها، وترعى أنظمة تصدر نقدٌة

 القرارات هذه ضد المراجعة

 44 المادة

 القانون هذا اطار ضمن ٌمارسها، نقدٌة كسلطة صالحٌات والقرض النقد مجلس ٌخول

 :بٌانها االتً باالمور تتعلق مصرفٌة انظمة باصدار

 وتؽطٌته، القانون هذا من 5 ،4 المادتٌن فً علٌه المنصوص النحو على النقد، اصدار -1

 السندات وقبول الخصم ٌخص فٌما سٌما وال المركزي البنك عملٌات وشروط اسس- ب
 وعمالت ثمٌنة معادن لقاء والعملٌات والخاصة العامة السندات ورهن االمانة نظام تحت

 اجنبٌة،

 .القرض وحجم المالٌة الكتلة عناصر مختلؾ تطور ٌخص فٌما المتوخاة االهداؾ- ج

 .المقاصة ؼرفة- د

 فروعها، شبكات اقامة وشروط المالٌة والمإسسات البنوك شروط- هـ

 الجزابر، فً االجنبٌة المالٌة والمإسسات للبنوك تمثٌل مكاتب فتح شروط- و

 تؽطٌة ٌخص فٌما سٌما وال المالٌة والمإسسات البنوك على تطبق التً والنسب االسس- ز
 والمالءة، والسٌولة المخاطر وتوزٌع

 المعمول العملٌات شروط ٌخص فٌما سٌما وال المالٌة والمإسسات البنوك زبابن حماٌة- ح

 .بها

 ومهل وكٌفٌات المالٌة والمإسسات البنوك على تطبق التً المحاسبٌة والقواعد النظم- ط
 عالقة صاحب لكل البٌانات وسابر االحصابٌة والبٌانات الحسابٌة والبٌانات الحسابات تسلٌم

 .المركزي البنك سٌما وال

 والمالً، المصرفً المجالٌن فً والوساطة االستشارة مهن لممارسة التقنٌة الشروط- ي
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 سوقه، وتنظٌم الصرؾ مراقبة- ك

 .القانون بموجب المحددة االخرى االنظمة كل- ل

 

 45 المادة

 :االتٌة الفردٌة القرارات المجلس ٌتخذ

 هذه وتعدٌل واالجنبٌة الجزابرٌة المالٌة والمإسسات البنوك بانشاء الترخٌص- ا

 .عنها والرجوع الترخٌصات

 االجنبٌة، المالٌة والمإسسات للبنوك تمثٌل مكاتب بفتح الترخٌص- ب

 الصرؾ، نظام تطبٌق ٌخص فٌما صالحٌات تفوٌض- ج

 .44 المادة باحكام عمال المصدرة االنظمة بتطبٌق المتعلقة القرارات- د

 46 المادة

 بالمالٌة المكلؾ الوزٌر الى 44 المادة باحكام عمال لالصدار المعدة االنظمة مشارٌع تبلػ

 المحافظ الى كذلك وٌبلػ تعدٌلها ٌطلب ان للوزٌر وٌحق المجلس موافقة من ٌومٌن خالل

 .اٌام ثالثة خالل

 االنظمة هذه تصبح المذكورة المهلة ضمن التعدٌل بالمالٌة المكلؾ الوزٌر ٌطلب لم اذا

 .نافذة

 طلبه قد ٌكون الذي التعدٌل علٌه وٌعرض ٌومٌن خالل المجلس ٌجمع ان للمحافظ ٌنبؽً

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر

 .مضمونه كان مهما نافذا المجلس ٌتخذه الذي الجدٌد القرار ٌكون

 47 المادة

 الدٌمقراطٌة الجزابرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة فً نافذا ٌصبح الذي القرار ٌنشر

 .الشعبٌة

 الجزابرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها منذ الؽٌر تجاه باالنظمة ٌحتج
 الجزابر مدٌنة فً تصدران ٌومٌتٌن جرٌدتٌن فً القرارات نشر وٌمكن الشعبٌة الدٌمقراطٌة

 هذا اتمام منذ الؽٌر تجاه بالقرارات االحتجاج بهذا، وٌمكن القصوى العجلة حالة فً

 .االجراء
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 48 المادة

 الؽرفة امام واحدة ابطال بمراجعة اال 47 للمادة وفقا والمنشورة المصدرة القرارات تقبل ال

 .العلٌا للمحكمة االدارٌة

 .بالمالٌة المكلفة الوزٌر قبل من اال المراجعة هذه تقدٌم ٌحق ال

 توقؾ ال المراجعات شكال، ردها طابلة تحت ٌوما ستٌن مهلة خالل المراجعة تقدم ان ٌجب

 .التنفٌذ

 49 المادة

 . 45 المادة على بناء المتخذة الفردٌة القرارات المحافظ ٌصدر

 الرسمٌة الجرٌدة فً تنشر 45 المادة من ج.ب.ا الفقرات باحكام عمال المتخذة القرارات

 العالقة واصحاب للمستدعٌن القرارات بقٌة وتبلػ الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة للجمهورٌة

 .المدنٌة االجراءات قانون الحكام وفقا او استالم وثٌقة لقاء او مضمونة برسابل

 .تبلٌؽها او نشرها منذ نافذة القرارات هذه جمٌع

 50 المادة

 تقدٌم ٌحق ال ابطال، بمراجعة اال 45 المادة باحكام عمال المتخذة القرارات تقبل ال

 .بالقرارات مباشرة المعنٌٌن والمعنوٌٌن الطبٌعٌٌن االشخاص قبل من اال المراجعات

 شكال الرد طابلة تحت المراجعة تقدم ان ٌجب القانون هذا من 132 المادة احكام مراعاة مع

 للؽرفة بالمراجعات النظر صالحٌة تعود. تبلٌؽها او نشرها تارٌخ من ٌوما ستٌن مهلة خالل

 .التنفٌذ توقؾ ال المراجعات سواها، دون العلٌا للمحكمة االدارٌة

 والمراقبة الحراسة - الثالث الفصل

 51 المادة

 على بناء الجمهورٌة ربٌس من ٌصدر بمرسوم ٌعٌنان مراقبان المركزي البنك بمراقبة ٌقوم

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر اقتراح

 المكلفة للوزارة االداري السلك فً السامٌٌن الموظفٌن بٌن من المراقبٌن اختٌار ٌتم ان ٌجب

 .مهنته لممارسة تإهله المحاسبة فً سٌما وال بكفاءات، منهما كل ٌتمتع ان وٌجب بالمالٌة

 المكلؾ الوزٌر اقتراح على بناء الجمهورٌة ربٌس ٌصدره بمرسوم المراقبٌن مهام تنهً

 .بالمالٌة

 .المراقبٌن على 41 المادة احكام تطبق
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 52 المادة

 وبدالت انتقال نفقات تسدٌد شروط التنظٌم طرٌق عن تحدد انه اال مجانٌة، المراقبة مهام

 .بمهامهم القٌام بسبب المراقبٌن من كل ٌتحملها التً المصارٌؾ وسابر اقامة

 53 المادة

 مهمة ان اال كافة، واعماله المركزي البنك دوابر جمٌع تشمل عامة بمراقبة المراقبان ٌقوم

 .45 و 44 المادتٌن الحكام تطبٌقا المتخذة المجلس قرارات تشمل ال المراقبٌن

 .مالبمة ٌعتبرانها التً المراقبة و التحقٌق عملٌات فردٌا او جماعٌا المراقبان ٌجري

 منهما كل وٌتمتع لالدارة مجلسا بوصفه المجلس ٌعقدها التً االجتماعات ٌحضران كما
 ان لهما وٌحق اجرٌاها التً المراقبة اعمال نتابج على المجلس وٌطلعان استشاري، بصوت

 لهما ٌجوز اقتراحاتهما، رفضت واذا مالبمة ٌرٌانها مالحظة او اقتراح كل للمجلس ٌقدما

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر وٌطلعان المداوالت محاضر سجل فً ذلك تدوٌن طلب

 نهاٌة فً الحسابات مراجعو وفقها ٌعمل التً الشروط نفس ضمن الحسابات ٌدققان كما

 الحسابات هذه وضع تارٌخ من ٌوما 15 وخالل المجلس قبل من اقراراها قبل المالٌة السنة

 ٌقترحانها التً التعدٌالت وكذا التدقٌق، بعد المجلس الى تقرٌرهما وٌرفعان تصرفها تحت

 .االقتضاء عند

 54 المادة

 خالل المنصرمة المالٌة السنة حسابات حول تقرٌرا بالمالٌة المكلؾ للوزٌر المراقبان ٌقدم

 .للمحافظ التقرٌر من نسخة وتسلم المالٌة، السنة انتهاء تلً التً الثالثة االشهر

 .معٌنة نقاط حول تقارٌر حٌن كل فً منهما ٌطلب ان الوزٌر ٌمكن

 pm 5:15 2008, 19 فبراٌر الثالثاء   10-90 القرض و النقد قانون: رد: موضوع

 الثالث الباب

 وعملٌاته المركزي البنك صالحٌات

 األول الفصل

 عامة أحكام
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 55 المادة

 الشروط افضل توفٌر فً والصرؾ والقرض النقد مجال فً المركزي البنك مهمة تتمثل
 مع الوطنٌة االنتاجٌة الطاقات جمٌع بانماء علٌها والحفاظ الوطنً لالقتصاد منتظم لنمو

 .للنقد والخارجً الداخلً االستقرار على السهر

 المالبمة، الوسابل بجمٌع وٌراقب، وٌوجه النقدٌة الحركة بتنظٌم ٌكلؾ الؽرض، ولهذا
 سوق واستقرار الخارج تجاه المالٌة التعهدات ادارة حسن على وٌسهر القرض توزٌع

 .الصرؾ

 56 المادة

 المالٌة باالمور ٌتعلق تنظٌمً ونص قانون مشروع كل فً المركزي البنك الحكومة تستشٌر

 .والنقدٌة

 ان المجلس او المحافظ ٌرى تدبٌر اي اتخاذ الحكومة على ٌقترح ان المركزي البنك ٌمكن
 عام وبشكل العامة المالٌة واحوال االسعار وحركة المدفوعات مٌزان ٌحسن ان شانه من

 .الوطنً االقتصاد انماء

 .النقد استقرار على ٌإثر ان شانه من عامل بكل علما الحكومة ٌحٌط

 االحصاءات بجمٌع ٌزوده ان واالدارٌة المالٌة والمإسسات البنوك من ٌطلب ان له ٌحق
 ومٌزان والقرض والنقد االقتصادٌة االوضاع تطور لمعرفة مفٌدة ٌعتبرها التً والمعلومات

 .الخارجً الدٌن وحجم المدفوعات

 لمراقبة المفٌدة المعلومات كل وٌجمع وٌمٌزها الخارج من االقتراض عملٌات كٌفٌة ٌحدد

 .ومتابعتها الخارج تجاه المالٌة االلتزامات

 57 المادة

 المالٌة المإسسات مع عالقاتها فً وممثلٌها للحكومة المساعدة المركزي البنك ٌسدي
 المإتمرات وفً المإسسات فً الحكومة ٌمثل ان وٌمكنه والدولٌة، االطراؾ المتعددة

 .الدولٌة

 ٌمثلها ان وٌمكنه الدولة لحساب تبرم الخارج مع قروض لعقد االٌلة المفاوضات فً ٌشترك
 بالدفع تتعلق دولٌة اتفاقات عقد الى الرامٌة المفاوضات فً وٌشترك المفاوضات، هذه فً

 .بها المتعلق العملً التنفٌذ حول تقنً اتفاق كل بتنفٌذ مكلؾ وهو والمقاصة والصرؾ

 المخاطر تتحمل التً، الدولة لحساب المركزي البنك قبل من االتفاقات هذه تنفٌذ ٌتم
 تنجم خسارة كل تسدٌد المركزي للبنك تكفل التً االعباء و والفوابد والعموالت والنفقات
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 اٌة اٌفاء الدول تكفل كما التنفٌذ عند ٌتكبدها ان ٌمكن اخرى اسباب من او الصرؾ على

 .حدودها وضمن االتفاقات لهذه انفاذا المركزي البنك ٌقدمها ان ٌمكن تسبٌقات او تسهٌالت

 

 الثانً الفصل

 النقد إصدار

 58 المادة

 .اعاله المحددة الشروط ضمن النقدٌة االوراق مجانا المركزي البنك ٌصدر

 .ضبطه على وٌسهر وٌراقبه الكتابً النقد اصدار فً المركزي البنك ٌساوي

 59 المادة

 

 ٌوضع بنظام تحدد تؽطٌة شروط ضمن اال المركزي البنك قبل من النقد ٌصدر ان ٌجوز ال

 .اعاله 44 المادة من ا الفقرة الحكام وفقا

 :التالٌة العناصر اال النقد تؽطٌة تتضمن ان ٌمكن ال

 ذهب وعمالت سبابك- ا

 التداول حرة اجنبٌة عمالت -2

 الجزابرٌة الخزٌنة من مصدرة سندات -3

 مرهونة او محسومة او االمانة نظام تحت مقبولة سندات -4

 الثالث الفصل

 العملٌات

 األول الفرع

 الذهب على العملٌات

 60 المادة
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 المركزي البنك فوضت التً للدولة ملك المركزي البنك لدى الموجود الذهب من المخزون
 فٌما الموصوفة بالعملٌات لحسابها ولٌقوم النقد لتؽطٌة كضمان ٌخصه بان دابما تفوٌضا

 :ٌلً

 6 المادة

 والرهن والبٌع بالشراء سٌما وال الذهب على العملٌات بجمٌع ٌقوم ان المركزي البنك ٌمكن
 اجال او نقدا وذلك واالقتراض

 62 المادة

 ارباحها من تستفٌد التً الخزٌنة لحساب الذهب على العملٌات جمٌع المركزي البنك ٌجري

 .حدوثها المحتمل الخسابر وتتحمل

 63 المادة

 .الذهب على المجراة العملٌات نتابج فً تتصرؾ ان للدولة ٌجوز ال

 64 المادة

 المركزي البنك لدى مستقبال او حالٌا الموجودة الذهب من المكونة الدولة ارصدة جمٌع

 .النقد لتؽطٌة كضمان مخصصة

 الثانً الفرع

 التداول حرة األجنبٌة العمالت على العملٌات

 65 المادة

 االمانة نظام تحت وٌسلم الخصم وٌعٌد وٌخصم وٌبٌع ٌشتري ان المركزي للبنك ٌجوز
 المحررة االجنبٌة، بالعمالت الدفع سندات كل ٌودع او كودٌعة وٌاخذ وٌسترهن وٌرهن
 حسابات وٌفتح الصرؾ، من احتٌاطه وٌوظؾ ٌدٌر. االرصدة وجمٌع اجنبٌة بعمالت

 .القانون هذا من 192 المادة فً المذكورة للشركات االجنبٌة بالعملة

 66 المادة

 لتؽطٌة المخصصة الصرؾ احتٌاطات ضمن من هو ما 59 المادة فً المذكور النظام ٌحدد

 العام الدٌن لدعم او الصرؾ سعر الستقرار فتخصص الصرؾ احتٌاطات بقٌة اما النقد،

 .للخارج المتوجب
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 67 المادة

 بسندات واالكتتاب االقتراض الصرؾ احتٌاطات تسٌٌر اطار فً المركزي، للبنك ٌجوز
 االسواق لدى االولى الفبة ضمن من منتظم بشكل مسعرة اجنبٌة بعمالت محررة مالٌة

 .الدولٌة المالٌة

 68 المادة

 المادة احكام اٌضا وتطبق اجنبٌة عمالت على العملٌات ٌخص فٌما 61 المادة احكام تطبق

 .العمومٌة المدٌونٌة واستهالك الصرؾ سعر باستقرار ٌتعلق ما بخالؾ 64

 -الثالث الفرع

 للبنوك والتسلٌؾ الخصم إعادة

 المالٌة والمإسسات

 69 المادة

 المإسسات او البنوك من االمانة نظام تحت ٌاخذ او الخصم ٌعٌد ان المركزي البنك ٌمكن
 وتلزم تجارٌة عملٌات تمثل الخارج قبل من او الجزابر قبل من مضمونة سندات المالٌة

 .المظهر بٌنهم من اكٌدة، مالءة ذوي معنوٌٌن او طبٌعٌٌن اشخاص ثالثة االقل على

 .اشهر ستة الضمان مدة تتعدى ال ان ٌجب

 :التالٌة الضمانات باحدى التوقٌعات احد ٌستبدل ان ٌمكن

 الخزن، سندات -

 البضابع، استالم بٌان -

 المالوفة بالسندات ومصحوبة الجزابر من بضابع تصدٌر تثبت لحامله شحن وثٌقة -

 .االخرى

 70 المادة

 على اشهر ستة لمدة االمانة نظام تحت ٌقبل ان او ثانٌة ٌخصم ان المركزي البنك ٌمكن
 قروض او موسمٌة قروضا تمثل تحوٌل مستندات المالٌة والمإسسات البنوك من االكثر
 واحدهما اكٌدة، مالءة ذوي معنوٌٌن او طبٌعٌٌن شخصٌن توقٌع تحمل االجل قصٌرة تموٌل
 ٌسددها التً المساعدة مهلة مجموعة تتعدى اال على العملٌات هذه تجدٌد ٌمكن. السند مظهر

 .شهرا عشر اثنى المركزي البنك

 71 المادة
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 والمإسسات البنوك من االمانة نظام تحت ٌقبل او ثانٌة ٌخصم ان المركزي البنك ٌمكن

 .االجل متوسطة قروض لتشكٌل منشاة سندات اشهر ستة اقصاها لمدة المالٌة

 توقٌع السندات تحمل ان وٌجب سنوات ثالث تتعدى اال على العملٌات هذه تجدٌد ٌمكن

 .اكٌدة مالءة ذوي معنوٌٌن او طبٌعٌٌن شخصٌن

 .الدولة بكفالة التوقٌعٌن احد ابدال وٌجوز

 :التالٌة الؽاٌات احدى الى االجل المتوسطة القروض تهدؾ ان ٌجب

 االنتاج، وسابل تطوٌر- ا

 الصادرات، تموٌل- ب

 السكن، انجاز- ج

 .المركزي البنك لدى لتقبل المجلس ٌفرضها التً الشروط القروض هذه فً تتوفر ان ٌجب

 72 المادة

 او الدولة تصدرها عمومٌة سندات على التالٌة بالعملٌات ٌقوم ان المركزي البنك ٌمكن

 :تكفلها

 ثالثة استحقاقها حتى المتبقٌة الفترة تتعدى ال المالٌة والمإسسات للبنوك سندات خصم- ا
 اشهر،

 االمانة نظام تحت وقبول تعاقدٌا محددة لمدة وخصم ٌوما ثالثٌن على قروض اعطاء- ب
 اشهر، ثالثة من اكثر الستحقاقها ٌبقى ال سندات المالٌة المإسسات البنوك من

 .السنة تتعدى ان ٌمكن ال ولمدة المجلس ٌحدده مبلػ لؽاٌة مضمونة قروض منح- ج

 الجماعات او الخزٌنة لصالح العملٌات هذه تجري ان االحوال من حال اي فً ٌجوز وال

 .العمومٌة

 المركزي البنك ٌقبلها التً العامة السندات قابمة المجلس ٌحدد

 73 المادة

 وسبابك عمالت لقاء المالٌة والمإسسات للبنوك قروض ٌمنح ان المركزي البنك اٌضا ٌمكن

 .المجلس ٌحددها التً للشروط وفقا اجنبٌة وعمالت ذهب

 .االحوال من حال باي واحدة سنة القروض هذه مدة تتعدى ان ٌمكن ال
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 74 المادة

 لمدة المالٌة والمإسسات للبنوك الجاري بالحساب قروضا ٌمنح ان المركزي البنك ٌمكن

 .االكثر على سنة

 او بذهب او الجزابر خزٌنة عن صادرة بسندات مضمونة القروض هذه تكون ان ٌجب

 .69 المادة بموجب للخصم قابلة بسندات

 كانت اذا منها% 50 و الضمانة قٌمة من اقصى كحد% 70 القروض تمثل ان ٌقتضً

 .للخصم قابلة سندات من مكونة الضمانة

 75 المادة

 بالؽاء المركزي البنك تجاه المقترض ٌتعهد السابقة المواد فً علٌها المنصوص الحاالت فً
 بان ٌقتضً التزاما التعهد هذا ٌتضمن ان وٌجب استحقاقه عند له منح الذي القرض قٌمة
 هذا بلػ كلما الضمانة قٌمة تدنً ٌوازي القرض من جزءا المركزي للبنك المقترض ٌفً

 .%10 التدنً

 .القانون بحكم القرض استحق التعهد، هذا المقترض ٌنفذ لم واذا

 الرابع الفرع

 النقدٌة السوق ضمن العملٌات

 76 المادة

 فً ٌتدخل ان المجلس، ٌحددها التً الشروط ووفق الحدود ضمن المركزي، البنك ٌمكن
 اشهر ستة من اقل فً تستحق عامة سندات الخصوص على وٌبٌع ٌشتري وان النقد سوق

 االحوال، من حال اي فً ٌجوز، وال قروض لمنح او للخصم قبولها ٌمكن خاصة وسندات

 .للسندات المصدرة الجماعات لصالح او الخزٌنة لصالح العملٌات هذه تتم ان

 77 المادة

 المركزي البنك ٌجرٌها التً للعملٌات االجمالً المبلػ ٌتعدى ان كان وقت اي فً ٌجوز ال

 مٌزانٌة فً المثبتة للدولة العادٌة االٌرادات من% 20 السابقة للمواد وفقا عامة سندات على

 .السابقة المالٌة السنة

 الخامس الفرع

للدولة  الممنوحة المساهمات
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 78 المادة

 ٌوما، 240 اقصاها لمدة الجاري بالحساب مكشوفات الخزٌنة ٌمنح ان المركزي للبنك ٌمكن

 اقصاه حد وفً تعاقدي اساس على ذلك ٌتم ان على واحدة سنة خالل متتالٌة ؼٌر او متتالٌة

 .السابقة المالٌة السنة خالل المثبتة للدولة العادٌة االٌرادات من% 10

 .مالٌة سنة كل نهاٌة قبل التسبٌقات هذه تسدٌد ٌجب

 79 المادة

 

 لصالح المكتتبة المكفولة السندات االمانة نظام تحت ٌقبل او ٌخصم ان المركزي البنك ٌمكن

 .اشهر ثالثة مدة خالل تستحق الخزٌنة محاسبً

 80 المادة

 

 .عادة المرتقبة حاجته تطابق مبالػ البرٌدٌة الصكوك مركز لدى المركزي البنك ٌبقً

 pm 5:14 2008, 19 فبراٌر الثالثاء   10-90 القرض و النقد قانون: رد: موضوع

 السادس الفرع

 المجموعات ومع الدولة مع العملٌات سابر

 العامة المإسسات وسابر

 81 المادة

 

 المصرفٌة وعملٌاتها صندوقها عملٌات لجمٌع للدولة المالٌة المإسسة هو المركزي البنك

 .التسلٌؾ وعملٌات

 الرصٌد مجانا، والسلبٌة االٌجابٌة العملٌات فٌه لها وٌقٌد مصارٌؾ دون الدولة حساب ٌمسك

 .فوابد ٌنتج ال الخزٌنة لحساب الدابن

 :التالٌة العملٌات مجانا المركزي البنك ٌجري

 .الجمهور على قبلها من المكفولة القروض او الدولة قروض طرح -
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 الصنادٌق بقٌة مع وذلك قبلها من المكفولة والقروض الدولة قروض سندات قسابم دفع -

 .العامة

 82 المادة

 :ٌلً بما ٌقوم ان المركزي البنك ٌمكن

 .العمومٌة والمإسسات للجماعات 81 المادة فً علٌها المنصوص بالعملٌات -

 .وادارتها الدولة تملكها التً المالٌة القٌم ٌحفظ -

 .العمومٌة والمإسسات والجماعات الدولة قروض تتطلبها التً المالٌة بالخدمات -

 والمإسسات الجماعات قبل من المصدرة القروض سندات الجمهور على بالطرح -

 .العمومٌة

 .العمومٌة والمإسسات الجماعات قروض سندات قسابم بدفع -

 السابع الفرع

 المالٌة والمإسسات البنوك مع العملٌات

 83 المادة

 المالٌة والمإسسات البنوك مع المصرفٌة العملٌات جمٌع ٌجري ان المركزي البنك ٌمكن
 البنوك مع ٌتعامل ان ٌمكنه وال. االجنبٌة المركزٌة البنوك جمٌع ومع الجزابر فً العاملة

 .االجنبٌة بالعمالت عملٌات فً اال بالخارج العاملة

 84 المادة

 لحاجات المركزي البنك مع دابن حساب له ٌكون ان الجزابر فً ٌعمل بنك كل على ٌجب

 .المقاصة عملٌات

 85 المادة

 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ) من المواد فً علٌها المنصوص بالعملٌات المركزي البنك ٌقوم

 لحسابه ( 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73

 الثامن الفرع

 الخاصة باألموال المتعلقة العملٌات

 المركزي بالبنك
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 86 المادة

 وبمخزوناته وباحتٌاطاته براسماله الممثلة الخاصة امواله ٌوظؾ ان المركزي البنك ٌمكن

 :االستهالك وباحتٌاطات االحتٌاطً الطابع ذات

 ،87 للمادة وفقا ذلك وٌتم المنقولة، ؼٌر االموال فً اما - ا

 الدولة، من مكفولة او مصدرة بسندات واما- ب

 وطنً، او اجتماعً طابع ذات تموٌل بعملٌات واما- ج

 موافقة بعد خاصة قانونٌة النظمة خاضعة مالٌة مإسسات قبل من مصدرة بسندات واما- د

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر

 بالمابة اربعٌن اعاله- د -و- ج -الفقرتٌن فً علٌها المنصوص التوظٌفات تتعدى اال ٌجب

 .الذكر السالفة الخاصة االموال من% 40

 87 المادة

 تخضع عقارات، وٌستبدل وٌبٌع ٌشتري ان الخاصة حاجاته لتامٌن المركزي البنك ٌمكن

 .الخاصة االموال على اال تتم ان ٌمكن وال المجلس من لترخٌص العملٌات هذه

 88 المادة

 :اٌفاإها المتاخر او فٌها المشكوك دٌونه تحصٌل بؽٌة المركزي، البنك ٌمكن

 والتامٌنات، الرهونات سٌما وال الضمانات جمٌع ٌاخذ ان -

 فً التصرؾ ٌجب منقول، ؼٌر او منقول مال اي القسري بالبٌع او بالتراضً ٌشتري ان -

 ٌستعملها لم ما سنتٌن خالل الصفة بهذه المركزي البنك ٌتملكها التً واالموال العقارات

 .عملٌاته لحاجات

 الرابع الفصل

 واقفالها وتنظٌمها المقاصة ؼرؾ انشاء

 89 المادة

 االٌفاء وسابل جمٌع المقاصة ؼرؾ واقفال وتموٌل وتنظٌم انشاء المركزي البنك ٌقرر

 .بتسٌٌرها وٌقوم وااللكترونٌة الكتابٌة
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 90 المادة

 .المقاصة ؼرؾ نفقات المالٌة والمإسسات البنوك تتحمل

 الخامس الفصل

 المالٌة والمإسسات البنوك على المطبقة النظم تحدٌد

 91 المادة

 المالٌة والمإسسات البنوك تاسٌس ضمنها ٌرخص التً العامة الشروط المركزي البنك ٌحدد
 الؽاء او تعدٌل ظلها فً ٌمكن التً الشروط ٌحدد كما. فٌها بالعمل لها تسمح او الجزابر فً

 .الترخٌص هذا

 92 المادة

 

 سٌما وال دابم بشكل احترامها بنك كل على ٌجب التً المعاٌٌر جمٌع المركزي البنك ٌضع

 :ٌلً بما المتعلقة تلك

 والتعهدات، الخاصة االموال بٌن النسب -

 السٌولة، نسب -

 مدٌن، لكل الممنوحة والتسهٌالت الخاصة االموال بٌن النسب -

 والتوظٌفات، الودابع بٌن النسب -

 الخاصة، االموال استعمال -

 الخزٌنة، توظٌفات -

 عام بشكل المخاطر -

 93 المادة

 ال او فوابد ٌنتج مجمد حساب فً لدٌه تودع ان البنوك على ٌفرض ان المركزي للبنك ٌحق
 على او الودابع هذه انواع بعض على او ودابعها مجموع على ٌحسب احتٌاطٌا ٌنتجها،
 بالعمالت او الوطنٌة بالعملة وذلك التوظٌفات هذه انواع بعض على او توظٌفاتها مجموع

 .االجنبٌة

 .االلزامً االحتٌاطً االحتٌاط هذا ٌدعى
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 المعتمدة المبالػ من (%28) بالمبة وعشرٌن ثمانٌة االلزامً االحتٌاطً ٌتعدى ان ٌمكن ال

 .الحتسابه كاساس

 .قانونا المثبتة الضرورة حالة فً اعلى نسبة ٌحدد ان المركزي للبنك ٌجوز انه اال

 للشروك وفقا المالٌة المإسسات على ٌطبق الزامٌا احتٌاطا ٌضع ان المركزي البنك ٌمكن
 المإسسات لهذه الممنوحة التسلٌفات االعتبار بعٌن تإخذ ان على المادة هذه فً الموضوعة

 .الودابع عن عوضا المالٌة والمإسسات البنوك قبل من

 ٌومٌة لؽرامة حكما المالٌة والمإسسات البنوك ٌخضع االلزامً االحتٌاطً فً نقص كل

 .الؽرامة هذه المركزي البنك وٌستوفً الناقص المبلػ من% 1 بالمابة واحدا تساوي

 .50 للمادة وفقا للمراجعة الؽرامة هذه تخضع

 94 المادة

 

 :تزوده ان البنوك من ٌطلب ان المركزي البنك ٌمكن السنوٌة، الحسابات عن فضال

 الخارجة االبواب وجمٌع والخصوم االصول ابواب جمٌع تظهر مفصلة شهرٌة ببٌانات -

 .االستؽالل ونتابج واعباء المٌزانٌة عن

 .سنوٌة نصؾ االستؽالل وحسابات بمٌزانٌات -

 .االحصابٌة المعلومات بجمٌع -

 .الوثابق هذه تتضمنها ان ٌجب التً واالبواب المعلومات المركزي البنك ٌحدد

 95 المادة

 والمإسسات البنوك مدٌري فً تتوفر ان ٌجب التً الشروط ٌحدد ان المركزي البنك ٌمكن

 .تسٌٌرها نظم ٌحدد وان ومإطرٌها المالٌة

 السادس الفصل

 زبابنها مع المالٌة والمإسسات البنوك عملٌات تنظم

 

 96 المادة

 سٌما وال زبابنها مع المالٌة والمإسسات المصارؾ عملٌات ٌنظم ان المركزي البنك ٌمكن

 :ٌخص فٌما
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 الدابنة، الحسابات فتح -

 .والقروض للتسلٌفات المقبولة الضمانات -

 السابع الفصل

 الخارج مع الرسامٌل وحركة الصرؾ تنظٌم

 97 المادة

 والى من الرسامٌل وحركة الصرؾ عملٌات تطبٌق معاٌٌر ٌضع ان للمجلس ٌرخص

 .القانون هذا من 191 و 181 المادتٌن اطار فً الخارج

 98 المادة

 ٌضع عندما الصرؾ ترعى التً القوانٌن مجمل االعتبار بعٌن ٌاخذ ان المجلس على ٌجب

 .97 المادة فً علٌها المنصوص االنظمة

 99 المادة

 .الفردٌة الحاالت على اعاله 98 و 97 المادتٌن احكام بمقتضى المتخذة التدابٌر كل تطبق

 الثامن الفصل

 الممنوعة العملٌات

 100 المادة

 نص التً تلك خالؾ صالحٌات ٌمارس وان بعلمٌات ٌقوم ان المركزي البنك ٌمكن ال

 .القانون علٌها

 الرابع الباب

 والنشرات السنوٌة الحسابات

 101 المادة

 شهر كل نهاٌة فً الموقوفة حساباته وضع بالمالٌة المكلؾ للوزٌر المركزي البنك ٌرسل

 .الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة فً الوضع هذا وٌنشر

 102 المادة

 . سنة كل من دٌسمبر 31 فً المركزي البنك حسابات وترصد توقؾ
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 وٌقرر المحصلة ؼٌر الدٌون لقاء االصول فً مقٌدة تبقى ان ٌمكن التً القٌمة المجلس ٌحدد

 .ضرورٌة ٌعتبرها ومإونة استهالك كل

 103 المادة

 .والمإونات واالستهالكات االعباء تنزٌل بعد الصافٌة النتابج ارباحا تعد

 االقتطاع هذا ٌكون وال القانونً االحتٌاطً لتكوٌن االرباح من% 15 نسبة وجوبا تقتطع

 هذه انخفضت اذا الزامٌا وٌصبح الراسمال قٌمة القانونً االحتٌاطً ٌبلػ عندما الزامٌا

 .النسبة

 لتكوٌن استعمالها ضرورة المجلس ٌرى التً المبالػ تخصٌص بعد للخزٌنة الرصٌد ٌدفع

 .عامة او خاصة اخرى مإونات

 علٌها المنصوص الشروط حسب راسمال لزٌادات االحتٌاطٌة االموال تخصص ان ٌمكن

 .14 المادة فً

 104 المادة

 مبالػ بتخصٌص تسدٌدها ٌتم خسابر دٌسمبر 31 فً الموقوفة الحسابات نتابج اظهرت اذا

 االحتٌاطً فمن ذلك االمر استوجب وان العام االحتٌاطً ومن الخاص االحتٌاطً من
 الخزٌنة تسدد الخسابر، كامل لتسدٌد ٌكفً ال االحتٌاطات هذه مجموع كان واذا القانونً
 اشه ثالثة اجل فً رصٌدها

 105 المادة

 المٌزانٌة مالٌة، سنة كل اختتام ٌلً الذي الشهر خالل الجمهورٌة لربٌس البنك محافظ ٌسلم
 فً الوثابق هذه تنشر. المركزي البنك اعمال ٌبٌن تقرٌر مع والخسابر االرباح وحساب
 تسلٌمها بعد االكثر على شهرا الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة

 .الجمهورٌة لربٌس

 106 المادة

 الى ٌفضً للبالد والنقدٌة االقتصادٌة التطورات حول سنوٌا تقرٌرا المركزي البنك ٌنشر
 احصابٌة بٌانات ٌنشر ان وٌمكنه بمناقشة متبوعا ٌكون الوطنً الشعبً للمجلس بٌان تقدٌم

 .ونقدٌة اقتصادٌة ودراسات
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 الخامس الباب

 واالمتٌازا اإلعفاءات

 107 المادة

 1984 سنة ٌولٌو 7 فً المإرخ 17-84 رقم القانون من 13 المادة احكام عن النظر بؽض

 والحقوق والرسوم الضرابب كل من المركزي البنك ٌعفى المالٌة، بقوانٌن المتعلق المعدل،

 .المستقبل فً تفرض قد التً او حالٌا المفروضة نوعها كان مهما الضرٌبٌة واالعباء

 العابدة القضابٌة وؼٌر القضابٌة والمستندات والمستندات والسندات العقود جمٌع تعفى
 الطابع رسوم من المباشرة صالحٌته نطاق ضمن المركزي البنك ٌنجزها التً للعملٌات

 .والتسجٌل

 108 المادة

 , 176 , 175 ) المواد فً علٌها المنصوص واالمتٌازات بالحقوق المركزي البنك ٌتمتع

 كفالة من دوما ٌعفى فانه ذلك عن وفضال. القانون هذا من ( 180 , 179 , 178 , 177

 لصالح المفروضة والمصارٌؾ الرسوم جمٌع ومن القضابٌة السلؾ ومن المرافعة عن

 .الدولة

 109 المادة

 

 الالزمة المواكبة مجانا له تضمن كما وحماٌتها المركزي البنك منشات امن الدولة تضمن

 .والقٌم النقود لنقل
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  مؤرخ03-93مرسوم تشرٌعً رقم 

 الموافق 1413 رمضان عام 7فً 

 ٌتعلق 1993أول مارس سنة 

 بالنشاط العقاري
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 الموافق 1413 رمضان عام 7 مؤرخ فً 03-93مرسوم تشرٌعً رقم 

  ٌتعلق بالنشاط العقاري1993أول مارس سنة 

 
 إن ربٌس المجلس األعلى للدولة،

 
  منه،117 و 115بناء على الدستور ال سٌما المادتان  -

 
 1992 ٌناٌر سنة 14 الموافق 1412 رجب عام 9وبناء على اإلعالن المإرخ فً  -

 والمتضمن إقامة المجلس األعلى للدولة،

 
 14 الموافق 1412 شوال عام 11د المإرخة فً .أ.م/ 02-92وبناء على المداولة  -

  والمتعلقة بالمراسٌم ذات الطابع التشرٌعً،1992أبرٌل سنة 

 
 ٌونٌو 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المإرخ فً 154-66وبمقتضى األمر رقم  -

  والمتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة، المعدل والمتمم،1966سنة 

 
 ٌونٌو 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المإرخ فً 156-66وبمقتضى األمر رقم  -

  والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،1966

 
 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المإرخ فً 58-75وبمقتضى األمر رقم  -

  والمتضمن القانون المدنً، المعدل والمتمم،1975سبتمبر سنة 

 
 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المإرخ فً 59-75وبمقتضى األمر رقم  -

  والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،1975سبتمبر سنة 

 
 أكتوبر 23 الموافق 1396 شوال عام 29 المإرخ فً 92-76وبمقتضى األمر رقم  -

  والمتعلق بتنظٌم التعاونٌة العقارٌة،1976سنة 

 
 9 الموافق 1400 رمضان عام 28 المإرخ فً 07-80وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بالتؤمٌنات،1980ؼشت سنة 

 
 7 الموافق 1401 ربٌع الثانً عام 2 المإرخ فً 01 81وبمقتضى القانون رقم  -
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 والمتضمن التنازل عن األمالك العقارٌة ذات االستعمال السكنً أو 1981فبراٌر سنة 
المهنً أو التجاري أو الحرفً التابعة للدولة والجماعات المحلٌة ومكاتب الترقٌة والتسٌٌر 

 العقاري والمإسسات والهٌبات واألجهزة العمومٌة،

 
 4 الموافق 1406 جمادى الثانٌة عام 23 المإرخ فً 07-86وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بالترقٌة العقارٌة،1986مارس سنة 

 
 الموافق 1407 جمادى األول عام 27 المإرخ فً 03-87وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بالتهٌبة العمرانٌة،1987 ٌناٌر سنة 27

 
 الموافق 1408 جمادى األول عام 22 المإرخ فً 01-88وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتضمن القانون التوجٌهً للمإسسات العمومٌة االقتصادٌة،1988 ٌناٌر سنة 12

 
 12 الموافق 1408 ذي القعدة عام 28 المإرخ فً 25-88وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بتوجٌه االستثمارات الخاصة الوطنٌة،1988ٌولٌو سنة 

 
 12 الموافق 1408 ذي القعدة عام 28 المإرخ فً 27-88وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتضمن تنظٌم التوثٌق،1988ٌولٌو سنة 

 
 ٌولٌو 5 الموافق 1409 ذي الحجة عام 2 المإرخ فً 12-89وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق باألسعار،1989سنة 

 
 18 الموافق 1411 محرم عام 27 المإرخ فً 22-90وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بالسجل التجاري،1990ؼشت سنة 

 
 الموافق 1411 المإرخ فً أول جمادى األولى عام 25-90وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتضمن التوجٌه العقاري،1990 نوفمبر سنة 18

 
 الموافق 1411 جمادى األولى عام 14 المإرخ فً 29-90وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتعلق بالتهٌبة والتعمٌر،1990أول دٌسمبر سنة 

 
 الموافق 1411 جمادى األولى عام 14 المإرخ فً 30-90وبمقتضى القانون رقم  -

  والمتضمن قانون األمالك الوطنٌة،1990أول دٌسمبر سنة 

 
 وبعد استطالع رأي المجلس االستثماري الوطنً، -
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 :ٌصدر المرسوم التشرٌعً التالً نصه

 
 ٌحدد هذا المرسوم التشرٌعً اإلطار العام المتعلق بالنشاط العقاري،: المادة األولى 

 
 الفصل األول

 
 الترقٌة العقارٌة

 
ٌشتمل النشاط العقاري على مجموع األعمال التً تساهم فً إنجاز أو تجدٌد  : 2المادة 

 .األمالك العقارٌة المخصصة للبٌع أو اإلٌجار أو تلبٌة حاجات خاصة

 
ٌمكن أن تكون األمالك العقارٌة المعنٌة محال ذات االستعمال السكنً أو محال مخصصة 

 .إلٌواء نشاط حرفً أو صناعً أو تجاري

 
 2ٌدعى كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌمارس النشاطات المذكورة فً المادة  : 3المادة 

 .السابقة، متعامال فً الترقٌة العقارٌة

 
وٌعد المتعاملون فً الترقٌة العقارٌة تجارا، باستثناء الذٌن ٌقومون بعملٌات فً الترقٌة 

 .العقارٌة لتلبٌة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركٌن فً ذلك

 
 من األمر رقم 2فضال عن األحكام التً نصت علٌها فً هذا المجال المادة  : 4المادة 

 والمتضمن القانون التجاري المذكور 1975 سبتمبر سنة 26 المإرخ فً 75-59

 :أعاله، تعد أعماال تجارٌة بحكم ؼرضها، األعمال اآلتٌة

 
 كل نشاط االقتناء والتهٌبة ألوعٌة عقارٌة قصد بٌعها أو تؤجٌرها، -

 
 كل النشاطات التوسطٌة فً المٌدان العقاري، ال سٌما بٌع األمالك العقارٌة أو تؤجٌرها، -

 
 .كل نشاطات اإلدارة والتسٌٌر العقاري لحساب الؽٌر -

 
تخضع كذلك ألحكام هذا المرسوم التشرٌعً نشاطات الترقٌة العقارٌة التً تقوم  : 5المادة 

بها الشركات المدنٌة العقارٌة إذا كانت هذه النشاطات لٌس الؽرض منها توفٌر الحاجات 

 .الخاصة ألعضاء تلك الشركات
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 أعاله، طبقا 5 و 4 و 3 و 2تخول ممارسة النشاطات المذكورة فً المواد  : 6المادة 
للتشرٌع المعمول به ووفق الشروط المحددة فً هذا المرسوم التشرٌعً، لكل شخص طبٌعً 

 .أو معنوي ٌتمتع باألهلٌة القانونٌة للقٌام بؤعمال تجارٌة

 
ٌمكن أن ترشح لمساعدة الدولة حسب األشكال والشروط القانونٌة المعمول بها  : 7المادة 

أو التً ستحدد، نشاطات الترقٌة العقارٌة التً تستهدؾ إنجاز مساكن ذات طابع اجتماعً 

 .مخصصة للبٌع أو التؤجٌر

 
وستبٌن بدقة الواجبات المرتبطة بالمساعدة والعقوبات المتعلقة بها فً دفتر شروط ٌقٌد 

 .المستفٌد

 
 الفصل الثانً

 
 عالقة المتعامل فً الترقٌة العقارٌة بالمشتري

 
تظل المعامالت التجارٌة التً تتعلق ببناٌة أو جزء من بٌانات، خاضعة للتشرٌع  : 8المادة 

المعمول به وال سٌما أحكام القانون المدنً فً هذا المجال، مع مراعاة األحكام المنصوص 

 .علٌها أدناه والمتعلقة بالبٌع اعتمادا على التصامٌم

 
وقبل أي تسلٌم بناٌة إلى المشتري، ٌتعٌن على المتعامل فً الترقٌة العقارٌة أن ٌطلب من 
المهندسٌن المعمارٌٌن والمقاولٌن المكلفٌن بإنجاز المنشآت شهادة تؤمٌن تحملهم المسإولٌة 

 منه، 554المدنٌة العشرٌة المنصوص علٌها فً أحكام القانون المدنً، ال سٌما المادة 

 . 99 إلى 94وطبقا للقانون المتعلق بالتؤمٌنات ال سٌما موارده من 

 
تبلػ نسخة التؤمٌن المذكورة فً الفقرة السابقة إلى المشترٌن ٌوم حٌازة ملكٌة البناٌة كؤقصى 

 .أجل

 
وإن لم ٌكن ذلك، ٌحمل المتعامل فً الترقٌة العقارٌة المسإولٌة المدنٌة زٌادة على األحكام 

 .التً ٌنص علٌها القانون فً هذا المجال

 
ٌمكن المتعامل فً الترقٌة العقارٌة أن ٌبٌع ألحد المشترٌن بناٌة أو جزء من بناٌة  : 9المادة 

 10قبل إتمام اإلنجاز، شرٌطة تقدٌم ضمانات تقنٌة ومالٌة كافٌة كما تنص على ذلك المواد 

وفً هذه الحالة، تستكمل صٌؽة المعاملة التجارٌة بعقد بٌع بناء .  أدناه18 و 17 و 11و 

 .على التصامٌم وتكون خاضعة لألحكام المنصوص علٌها فً هذا الفصل
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ٌجب أن ٌشتمل عقد البٌع بناءا على التصامٌم الذي ٌحدد نموذجه عن طرٌق  : 10المادة 

 :التنظٌم، تحت طابلة البطالن، على ما ٌؤتً، زٌادة على الصٌػ المعتادة

 
العناصر الثبوتٌة للحصول على رخص البناء المنصوص علٌها فً التنظٌم الجاري به  -

 العمل،

 
 وصؾ البناٌة المبٌعة أو جزء البناٌة المبٌع ومشتمالت ذلك، -

 آجال التسلٌم وعقوبات التؤخٌر المرتبطة بها فً حالة عدم احترام هذه اآلجال، -

 
 السعر التقدٌري وكٌفٌات مراجعته إن اقتضى األمر، -

 
 شروط الدفع وكٌفٌاته، -

 
طبٌعة الضمانات القانونٌة وضمان حسن االنتهاء والضمانات األخرى التً ٌعطٌها  -

المتعامل فً الترقٌة العقارٌة للمشتري مقابل تسبٌقات وسلؾ ودفعات مجزأة، المنصوص 

 .علٌها فً العقد، ودعم االلتزامات التعاقدٌة األخرى

 
وٌمكن أن ٌستكمل العقد النموذجً من جهة أخرى بؤي بند آخر خاص تراه األطراؾ 

ضرورٌا دون أن تقل الضمانات التعاقدٌة على أي حال عن تلك التً ٌنص علٌها العقد 

 .النموذجً كما هو محدد عن طرٌق التنظٌم

 
ٌتعٌن على المتعامل فً الترقٌة العقارٌة فً عملٌات البٌع بناء على التصامٌم  : 11المادة 

أن ٌؽطً التزاماته بتؤمٌن إجباري ٌكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

 .المنصوص علٌها فً التشرٌع المعمول به

 
 . السابقة10وتفرق شهادة الضمان إجبارٌا بالعقد المنصوص علٌه فً المادة 

 
ٌحرر عقد البٌع بناءا على التصامٌم على الشكل األصلً وٌخضع للشكلٌات  : 12المادة 

كما ٌشتمل فً آن واحد على البناٌة وعلى القطعة األرضٌة . القانونٌة فً التسجٌل واإلشهار

 .التً شٌدت المنشؤة فوقها

 
 السابقة بمحضر ٌحرر حضورٌا 12ٌستكمل العقد المنصوص علٌه فً المادة  : 13المادة 

فً نفس مكتب الموثق، إلثبات حٌازة الملكٌة من المشتري وتسلٌم البناٌة التً أنجزها 

 .المتعامل فً الترقٌة العقارٌة وفق االلتزامات التعاقدٌة
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وعندما ٌتعلق البٌع ببناٌة مقسمة إلى أجزاء، ٌرفق المحضر المذكور فً الفقرة السابقة ببٌان 
وصفً لتقسٌم الملكٌة المشتركة ٌحرر بعناٌة المتعامل فً الترقٌة العقارٌة طبقا للتنظٌم 

 .الجاري به العمل

 
ال تتم حٌازة ملكٌة بناٌة أو جزء من بناٌة من المشتري، إال بعد تسلٌم شهادة  : 14المادة 

 1990 دٌسمبر سنة 19 المإرخ فً 29-90المطابقة المنصوص علٌها فً القانون رقم 

ؼٌر أنه لٌس لحٌازة الملكٌة وشهادة المطابقة أثر إعفابً من المسإولٌة  .والمذكور أعاله
المدنٌة المستحقة وال من ضمان حسن إنجاز المنشؤة التً ٌلتزم بها المتعامل فً الترقٌة 

 .العقارٌة خالل أجل سنة واحدة

 
 أعاله، اآلجال الضرورٌة لتنفٌذ 10 و 9ٌحدد العقد المذكور فً المادتٌن  : 15المادة 

 .أو حسن سٌر عناصر تجهٌز البناٌة/أشؽال إصالح العٌوب الظاهرة و

 
ٌخول كل إفالس لمتعامل فً الترقٌة العقارٌة ٌكون قد قام بالبٌع بناءا على  : 16المادة 

 .التصامٌم، حق االمتٌاز من الدرجة األولى لجماعة المالكٌن

 
كل تخلؾ أو عجز مادي من المتعامل فً الترقٌة العقارٌة، ٌثبته المحضر  : 17المادة 

ثبوتا قانونٌا، وٌظل مستمرا بالرؼم من اإلنذار، ٌخول لجماعة المالكٌن سلطة مواصلة 

 .إنجاز البناءات بجمٌع الوسابل القانونٌة على نفقة المتعامل المتحؾ وبدال منه

 
كل بند فً العقد ٌكون الؽرض منه إلؽاء أو تحدٌد المسإولٌة أو الضمانات  : 18المادة 

 وفً المواد المنصوص علٌها فً التشرٌع 14 و 11المنصوص علٌها فً المادتٌن 
الجاري به العمل، أو تحدٌد مداها إما عن طرٌق إبعاد تضامن المقاولٌن من الباطن أو 
تحدٌده، ٌعد باطال وكؤنه لم ٌكن، وذلك دون اإلخالل باألحكام المعمول بها فً القانون 

 .المدنً وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبٌق األحكام التً ٌتضمنها هذا الفصل

 
 أعاله، ٌتعٌن على المتعامل 11زٌادة على االلتزام المنصوص علٌه فً المادة  : 19المادة 

فً الترقٌة العقارٌة من جهة أخرى أن ٌكتتب ضمانا من جمٌع األخطار التً ٌكون مسإوال 

 .عنها بصفته متعامال

 
 الفصل الثالث

 
 عالقة المإجر بالمستؤجر

 
 وكذا المواد من 509 و 474 و 473 و 472 و 471ال تطبق المواد  : 20المادة 
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، 1975 سبتمبر سنة 26 المإرخ فً 58-75 من األمر رقم 537 إلى 514
والمذكور أعاله، والمتعلقة بحق البقاء فً األمكنة على عقود اإلٌجار ذات االستعمال 

 .السكنً المبرمة بعد تارٌخ صدور هذا المرسوم التشرٌعً

 
ٌظل تجدٌد عقود اإلٌجار المبرمة قبل تارٌخ صدور هذا المرسوم التشرٌعً، خاضعا 

 .للتشرٌع السابق المطبق على هذه العقود

 
تجسد العالقات بٌن المإجرٌن والمستؤجرٌن وجوبا فً عقد إٌجار طبقا  : 21المادة 

 .للنموذج الذي ٌحدد عن طرٌق التنظٌم وٌحرر كتابٌا بتارٌخ مسمى

 
 .ٌعاقب المإجر إذا خالؾ هذا الواجب، طبقا لألحكام التشرٌعٌة المعمول بها

 
ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التً ٌتعرض لها المإجر بسبب انعدام العقد، 

فإن أي وصل ٌحوزه شاؼل األمكنة ٌخوله الحق فً عقد اإلٌجار لمدة سنة ابتداءا من تارٌخ 

 .معاٌنة المخالفة

 
إذا انقضى أجل عقد إٌجار مبرم قانونٌا، ٌتعٌن على المستؤجر أن ٌؽادر  : 22المادة 

 .األمكنة

 
إذا قرر شخص معنوي مإجر بٌع البناٌة التً ٌملكها، أجزاء، ٌستفٌد الشاؼل  : 23المادة 

وتبٌٌن بدقة نٌة البٌع على . القانونً للجزء الموضوع للبٌع من حق الشفعة لشرابه
الخصوص ثمن البٌع المطلوب، كما ٌجب أن تبلػ برسالة موصى علٌها مع وصل استالم 

إلى الشاؼل الذي ٌتعٌن علٌه أن ٌجٌب خالل أجل ال ٌمكن أن ٌتجاوز شهرا واحدا وٌصبح 

 .حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا األجل

 
 الفصل الرابع

 
 الملكٌة المشتركة

 
ٌجب أن تخضع إدارة الملكٌة المشتركة للبناٌات الجماعٌة أو لتجمعات  : 24المادة 

 .المساكن، لنظام الملكٌة المشتركة الذي ٌفرض على جمٌع المالكٌن المشتركٌن

 
ٌمكن أن تنفذ إدارة الملكٌة المشتركة بعناٌة أحد المالكٌن المشتركٌن على  : 25المادة 

 من األمر رقم 3 مكرر 756 و 2 مكرر 756األقل، بصرؾ النظر عن أحكام المادتٌن 

 . والمذكور أعاله1975 سبتمبر سنة 26 المإرخ فً 75-58



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

244 
 

 
وٌخول هذا المالك المشترك المعنً ممارسة الصالحٌات الراجعة لهٌبات الملكٌة المشتركة 
بؽٌة ضمان المحافظة على البناٌة وتسٌٌرها فٌما ٌخص األجزاء المشتركة حسب الشروط 

 .المحددة فً نظام الملكٌة المشتركة

 
 أعاله 25تثبت كٌفٌات تسٌٌر الملكٌة المشتركة المنصوص علٌها فً المادة  : 26المادة 

بناء على أمر بسٌط ٌستند إلى عرٌضة ٌوقعها ربٌس المحكمة المختص إقلٌمٌا بناءا على 

 .طلب المالك المشترك المعنً

 
وتصبح منذ ذلك الحٌن، قرارات التسٌٌر واإلدارة مفروضة على المالكٌن المشتركٌن 

والشاؼلٌن اآلخرٌن وفق الشروط المنصوص علٌها فً التشرٌع الجاري به العمل المطبق 

 .على الملكٌة المشتركة

 
 أعاله، إال بتطبٌق تنظٌم 25 من المادة 2الٌنتهً التخوٌل المنصوص علٌه فً الفقرة 

 المإرخ 58-75 من األمر رقم 772 إلى 743الملكٌة المشتركة كما حددته المواد من 

 والمذكور أعاله والمتضمن القانون المدنً، والنصوص 1975 سبتمبر سنة 26فً 

 .الالحقة

 
 الفصل الخامس

 
 أحكام انتقالٌة وختامٌة

 
العقود اإلدارٌة لمنح األمالك الشاؼرة سابقا أو تؤجٌرها أو بٌعها، المحررة  : 27المادة 

طبقا للتشرٌع الذي كان ٌطبق علٌها، ال تبطل بسبب إلؽاء العقود والقرارات التً كانت 

 .أصل تصنٌؾ هذه األمالك كؤمالك شاؼرة

 
 :وبهذه الصفة، وحسب الحالة، ٌكون ما ٌؤتً

 7 المإرخ فً 01-81ال ٌتعٌن على اإلدارة فٌما ٌخص كل بٌع تم تطبٌقا للقانون رقم  -

 7، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، إال دفع مبلػ الثمن الحقٌقً فً 1981فبراٌر سنة 

، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، إال دفع مبلػ الثمن الحقٌقً للبٌع إلى 1981فبراٌر سنة 
المالك القدٌم وإن اقتضى األمر مع زٌادة مقابل قٌمة التخفٌضات التً منحتها الدولة لذوي 

 .الحقوق والفوابد القانونٌة الجارٌة

 
أما الشاؼلون القانونٌون بصفة مستؤجرٌن، فٌفرض حقهم فً البقاء باألمكنة على المالك  -

القدٌم الذي ٌحل هكذا محل صفة المإجر التً كانت تضطلع بها الهٌبة أو المرفق العام 



 النامٌة الدول على انعكاساتها و الدولً النقد بصندوق الخاصة السٌاسات فً المشروطٌة

الجزائر حالة " ". 

 

245 
 

 .الحابز للملك

 
ٌوضح بدقة، عند الحاجة، عن طرٌق التنظٌم، هذا المرسوم التشرٌعً وال  : 28المادة 

 . أعاله24 و 21سٌما أحكام المادتٌن 

 
تستفٌد من أحكام هذا المرسوم التشرٌعً ما عدا الحقوق التً اكتسبتها  : 29المادة 

األطراؾ والؽٌر، عملٌات الترقٌة العقارٌة التً شرع فٌها حسب الشروط واألشكال التً 

 . والمذكور أعاله1986 مارس سنة 4 المإرخ فً 07-86نص علٌها القانون رقم 

 
تلؽى جمٌع األحكام المخالفة لهذا المرسوم التشرٌعً وال سٌما القانون رقم  : 30المادة 

 والمذكور أعاله، وذلك بصرؾ النظر عن 1986 مارس سنة 4 المإرخ فً 86-07

 . أعاله29أحكام المادة 

 
كل مخالفة ٌنص علٌها قانون العقوبات وٌقمعها، وتكون وقابعها التً تإسسها  : 31المادة 

ناجمة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم التشرٌعً، ٌعاقب علٌها بالعقوبة المطابقة 
مع التطبٌق القانونً للظروؾ المشددة إذا كانت الوقابع صادرة عن المتعامل فً الترقٌة 

 .العقارٌة

 
ٌنشر هذا المرسوم التشرٌعً فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة  : 32المادة 

 .الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 
 .1993 الموافق أول مارس سنة 1413 رمضان عام 7حرر بالجزابر فً 
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قائمة المراجع 
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 القران الكرٌم

 :المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة 

 المنشؤة لصندوق النقد الدولً من خالل مإثمر بروتن وودز فً 1945المعاهدة  الدولٌة -

  . 1944 جوٌلٌة 01

 : الدستور الجزائري 

 المإرخة فً 76دستور الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة الجرٌدة الرسمٌة رقم 

 ، الجرٌدة الرسمٌة 2002 فً ابرٌل 03_02 المعدل ب القانون رقم 1996 دٌسمبر 08

 15 المإرخ فً  19_08 المعدل  بالقانون رقم  2002 أبرٌل 14 المإرخة ف25ًرقم 

 المعدل بالقانون 2008 نوفمبر 16 المإرخ فً 63 ، الجرٌدة الرسمٌة رقم 2008نوفمبر 

 مارس 7 المإرخة فً 14 ، الجرٌدة الرسمٌة رقم 2016 مارس 6  المإرخ فً 01_16

2016  .  

 : النصوص القانونٌة الجزائرٌة

 

 :األوامر 

 المتضمن انظام الجزابر الى المركز الدولً 24/12/1995 المإرخ فً 95/04االمر - 

 .لتسوٌة منازعات االستثمار

 

ر عدد . المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً ج1996 ٌونٌو 14 المإرخ فً 14-96االمر - 

 .1996 جوان 26 الصادرة بتارٌخ 39

 

 2003 المإرخة فً ٌونٌو 37ر العدد . ج2003 ٌونٌو 14 المإرخ فً 01_03االمر - 
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 64ر العدد . المتضمن المناطق الحرة ج25/10/2003 المإرخ فً 03/02االمر  - 

 .26/10/2003مإرخة فً 

 

 الصادرة بتارٌخ 43ر عدد .ج)19/07/2003 المإرخ فً 03/03االمر رقم 

 ) 25/06/2008 المإرخ فً 08/12 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 20/07/2003

 .02/07/2008 الصادرة بتارٌخ 36ر عدد .ج

 

 

 :المراسٌم ا التشرٌعٌة و التنفٌذٌة 

 .1990 اوت المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 7 المإرخ فً 90/16القانون رقم - 

 

 المتضمن شروط القٌام بالعملٌات 1991 افرٌل 21 المإرخ فً 91/03القانون رقم - 

 .استٌراد السلع للجزابر و تموٌلها

 

 المعدل و المتضمن جهاز 1990 المإرخ فً مارس 143-90المرسوم التنفٌذي رقم 

 .االدماج المهنً للشباب و المحدد لقانون مندوب تشؽٌل الشباب

 

 و المتضمن تنظٌم المعامالت الخاصة 1991 ماي 28 المإرخ فً 169 -91المرسوم  -

 .1991 جوٌلٌة 01 الصادر بتارٌخ 26الجرٌدة الرسمٌة العدد " القٌم المنقولة"

 

 و هو متعلق باعادة شراء الخزٌنة 1991-03-16 المإرخ فً 91/75المرسوم  رقم -

 .العمومٌة للدٌون المترتبة على المإسسات العمومٌة
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 المتعلق بـشروط التدخل فً مجال 1991 فٌفري 13 المإرخ فً 91/37القانون رقم - 

 . التجارة الخارجٌة

 

 صادرة فً 44ر عدد . ج06.06.1994  مإرخ فً 188_94ا القانون رقم -

07/07/1994  .  

 

 المتعلق بتسٌٌر رإوس األموال التجارٌة 1995 سبتمبر 25 المإرخ فً 95/25المرسوم -

 .1995 سبتمبر 27 الصادرة فً  55التابعة للدولة ج،ر عدد 

 

 المتعلق بخصخصة المإسسات 1995-08-26 المإرخ فً 95/22المرسوم  رقم -

 .العمومٌة

 

 المتضمن الحفاظ على االسباب 26/05/1994 المإرخ فً 94/04 المرسوم  رقم - 

 01.06.1994 بتارٌخ 34ر عدد .اقتصادٌة ج

 

 المتعلق بـشروط التدخل فً 1991 فٌفري 13 المإرخ فً 91/37المرسوم التنفٌذي رقم - 

 .مجال التجارة الخارجٌة

 

 و المتضمن تنظٌم المعامالت الخاصة 1991 ماي 28 المإرخ فً 169 -91المرسوم  -

 .1991 جوٌلٌة 01 الصادر بتارٌخ 26الجرٌدة الرسمٌة العدد " القٌم المنقولة"

 

 .  المتعلق بترقٌة االستثمار05/10/1993 مإرخ فً 93/12المرسوم التشرٌعً - 
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 و المتضمن االدماج المهنً 1998 دٌسمبر 02 المإرخ فً 98/402المرسوم الرباسً - 

تامٌن و خرٌجً المعاهد الوطنٌة : "لضمان الحاملٌن الشهادات التعلٌم العالً و المتمهنٌن

 .للتكوٌن

 

 

 

 2015 المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً 30/12/2014 المإرخ فً 14/10القانون -  

 

ر رقم . ج2003 ٌولٌو 19 المإرخ فً 03/04 المعدل و المتتم لالمر 15/15القانون رقم - 

  .12/08/2015 مإرخ فً 43

 

 المإرخ فً 03/04 الذي ٌعدل و ٌتمم االمر 2015 ٌولٌو 15 المإرخ فً 15/15القانون - 

 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملٌات االستٌراد البضابع و 2003 ٌولٌو 19

  .29/07/2015 مإرخ فً 41ر رقم .تصدٌرها ج

 

 - decret N° : 96/297 du 08 septembre 1996 portant la creation de 

l’agence Nationale de soutien a l’emploi de jeunes »ANSEJ » N : 52 

du 11/12/1996. 

 

 

 

 :التعلٌمات 

 

 . المتعلقة بتنظٌم التجارة الخارجٌة18/08/1992 المإرخة فً 25/56التعلٌمة رقم -
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  :المؤلفات

 :الكتب باللغةالعربٌة 

دار الجامعة " اساسٌات االقتصاد السٌاسً:" اسامة محمد الؽولً و مجدي محمود سقاب- 

  .1998الجدٌدة للنشر االسكندرٌة مصر 

 

  .1995ىحٍ حٌىظخد، ىِ٘ك، " طخ٠ٍن حالفىخٍ حاللظٜخى٠ش" حّٓخػ١ً ٓفَ، ػخٍف ى١ٌٍش -

 

 

، المملكة " اإلقتصاد الٌوم كٌؾ بعمل ؟ " المعهد البٌبلوؼرافً األلمانً ترجمة صالح هانً 

  .  2008العربٌة السعودٌة ، 

 

 ، الكوٌت 2006مناخ اإلستثمار للدول العربٌة لسنة " المإسسة العربٌة لضمان اإلستثمار 

   .2007،ماي ،

 

  . 2000، المجلد العشرون، سورٌة، " المإسسات المالٌة الدولٌة" الموسوعة العربٌة 

 

ت بً، "البدٌل والخٌار الدولً النقد صندوق نهج بٌن المالًاإلصالح "عبدالعزٌز اكرام-

  .2002 الحكمة،بؽداد،

 

االندماج فً االقتصاد العالمً وانعكاساته على القطاع الخاص فً الجزابر " أكرام مٌاسً

  .2013، دار هومه ، الجزابر ،"
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. ثَ ىحٍ حٌٍّى١ش ٌٍطز١ؼش ٚ حالػالَ، حٌـِح،"ىٍّٚ فٟ حاللظٜخى ح١ٌٔخٟٓ"رٓ كّٛ ٓى١ٕش، -

 

ىحٍ حٌؼٍَٛ ٌٍَٕ٘ ٚ حٌظ٠ُٛغ، حٌـِحثَ " ِيهً فٟ حاللظٜخى حٌلي٠غ: "رٓ ػّٜخْ ِلفٛظ -

،2003  .

 

، المإسسة الوطنٌة لللكتاب ، الجزابر " القطاع التقلٌدٌة التناقضات الهٌكلٌة " بهلول حسن ،-

1976.  

 

جودة عبد الخالق، االقتصاد الوطنً من المزاٌا النسبٌة الى التبادل المتكافا، مصر ، -

1999.  

 

البنك الدولً و صندوق النقد الدولً عالقة متؽٌرة " جاك جون بوالك ترجمة أحمد منٌب -

  .2001دار النزهة الجدٌدة مصر ، " 

 

خالد سعد زؼلول حلمً ، مثلث قٌادة اإلقتصاد العالمً ، دراسة قانونٌة و إقتصادٌة ، -

 . 2002الكوٌت ، 

 

، مإسسة الثقافة الجامعٌة ، "السٌاسة السعرٌة فً اطار العولمة االقتصادي "خبابة عبد هللا،-

 .االسكندرٌة  

 

، ىحٍ " حٌٕظ٠َش حٌؼخِش ٚ حٌّٕظّخص حٌؼخ١ٌّش ،حٌزَحِؾ ٚ حٌٛوخالص حٌّظوٜٜش"ه١ًٍ كٔٓ -

 .حًٌّٕٙ ، ٌزٕخْ ، حٌطزؼش حألٌٚٝ 
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حٌٕظُ ٚ حٌّٕظّخص حإلل١ّ١ٍش ٚ حٌي١ٌٚش، حٌٛحلغ ِزخىٍحص ٚ " ٛالف حٌي٠ٓ كٔٓ ح١١ٌٟٔٔ 

  .   2007، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ َِٜ ، " ِمظَكخص حٌظط٠َٛ ٚ حٌظفؼ١ً

 

 االقتصادي المنهج المعاصرة لرأسمالٌة االقتصادٌة المنظمات " النجفً، توفٌق سالم-

 . 1999 لحكمة،بؽداد بٌت" للعولمة

 

سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة و التكٌٌؾ الهٌكلً و ازمة التكامل : " سالم توفٌق النجفً -

   .2002بٌت الحكمة، بؽداد ، " االقتصادي العربً

 

خوصصة االراضً العمومٌة فً الجزابر ارادة سٌاسٌة ام حتمٌة "شعبانً اسماعٌل - 

  .1999الجزابر " اقتصادٌة

 

 . 1993، ىحٍ حٌفىَ ، َِٜ ،"حإللظٜخى حٌٕميٞ " ١ٟخء ِـ١ي حٌّٛٓٛٞ ،

 

،دار " الجوانب القانونٌة لنشاط البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر " عبد المعز عبد الؽفار نجم 

  .1976النهضة ، القاهرة ، 

 

  .2006دار ، مهران للنشر، االردن " التموٌل الدولً"هٌثم عجام -
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  2006، تقرٌر اإلستثمار العالمً " األنكتاد" تقرٌرمإثمر االمم المتحدة للتجارة و التنمٌة -

 ، الكوٌت 2006مناخ اإلستثمار للدول العربٌة لسنة " المإسسة العربٌة لضمان اإلستثمار 

  .2007،ماي 

 

  البرنامج التكمٌلً لدعم النمو 21/06/2007: التقارٌر الصادرة عن رباسة الحكومة - 

  . www.cg.gov.dz/PSREاالقتصادي 

 

 .2014 ٌولٌو 23تقرٌر وزارة التجارة الجزابرٌة ، و  وكالة االنباء الجزابرٌة االثنٌن - 

http://www.cg.gov.dz/PSRE
http://www.cg.gov.dz/PSRE
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 حزٌران ٌولٌو 23تقرٌر المركز الوطنً لالعالم و االحصابٌات التابع للجمارك فً - 

2015. 

 

  .2009 نشرة صندوق النقد الدولً ، عدد خاص عن الصندوق ، جوٌلٌة -

 

 . 2012نشرة صندوق النقد الدولً ، عدد خاص  عن الصندوق ، سبتمبر -

 

 :الملتقٌات 

 

" دور سٌاسة االنعاش االقتصادي فً دعم نمو القطاع الفالحً فً الجزابر:" نبٌل بوفلٌح- 

الملتقى الدولً التاسع حول استدامة االمن الؽذابً فً الوطن العربً فً سوء تؽٌرات و 

 . الجزابر2001 نوفمبر 24-23التحدٌات االقتصادٌة و الدولٌة ، جامعة شلؾ ٌومً 

انعكاسات االصالحات االقتصادٌة على التشؽٌل و :" نذٌر عبد الرزاق و بن ٌوسؾ نوة-

استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة و : "ملتقى دولً حول " البطالة فً الجزابر

 . ، جامعة الجزابر المسٌلة، الجزابر "تحقٌق التنمٌة المستدامة

 

 

بلمقدم مصطفى و ابو شعور راضٌا تقٌٌم اداء المنظومة المصرفٌة الجزابرٌة المطبوعة -

 15-14الملتقى المنظومة المصرفٌة الجزابرٌة و التحوالت االقتصادٌة واقع و تحدٌات 

 .  جامعة حسٌبة بن بوعلً، الشلؾ، الجزابر2004دٌسمبر 
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ملتقى " التطهٌر المالً و خصخصة المإسسات العمومٌة الجزابرٌة" بوخدونً وهبة  -

وطنً االول حول المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة و دورها فً التنمٌة ، االؼواط، 

 . افرٌل 9-8الجزابر ، 

 

العالقة بٌن المإسسة و البنك محاولة تقٌٌم االداء فً ظل اصالح المنظومة : " خالد منه

ملتقى المنظومة المصرفٌة الجزابرٌة و التحوالت االقتصادٌة واقع و " المصرفٌة الجزابرٌة

 .تحدٌات

 

االستثمار األجنبً المباشر واقع سٌاسات تهٌبة البٌبة االستثمار فً :"مرداوي كمال - 

  .2004الملتقى الدولً حول السٌاسات االقتصادٌة جامعة تلمسان " الجزابر

 

انعكاسات االصالح االقتصادي و التكٌٌؾ الهٌكلً لقطاع :" احمد العلمً و عزاوي عمر - 

، 2015جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة الجزابر " الزراعة و اثره على السٌاسة الزراعٌة 

2016.  
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ذاث٤ؽ تؽآح االطالذ االهرظاظ١ ػ٠ِ قٞم اُؼَٔ ٝ اُثطاُح  ٓ٘ػ كرؽج ٓاتؼع : اُلؽع االٍٝ 

 222 ..........................................................2014االطالذ ا٠ُ ؿا٣ح 
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