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 أرشد من على وسالماًً وصالة ،اآلخرين إلى األولين علم وصل لما الق لم ف لوال الق لم، علم لمن حمداًً"
 "الدين أمور في واإلتباع الدنيا، أمور في واإلبداع ،االختراع إلى األممًجميع

 :العمل ىذا أىدي
 "صغيرا ربياني كما ارحميما ربي وق ل الرحمة من الذل جناح ليما واخفض"

 اكان اللذان إلى والمعرفة، العلم بنور يشيع دربا لي ليضيئا حياتيما شمعتا أوقدا اللذان إلى
 المتواضع العمل ىذا كلمات ألىدي بقدسية أنحني والحياة، واألمل والحب الرحمة ينبوعًلي

 لي لتوفر األلم دروب سلكت من إلى الليالي، سيرت من إلى وعطفيا، بحنانيا غمرتنيًمن إلى
 أطيب يا إليك والياسمين الفرح ورود أنا ألقطف الحزن أشواك وخزات وتحملتًاألمل درب

 .عمرىا في وأطال اهلل حفظيا الحنونة أمي ق لبي ربوع سكنت من يا إليكًالدنيا، في أم وأعز
 اهلل حفظو العزيز أبي والرخاء الشدة في أيامي بو وانتعشت الحياة درب لي أنار من إلى

 .عمرهًفي وأطال
 األعزاء، أخوتي أعمارىم في وأطال اهلل حفظيم ووصفيم وذكرىم بمدحيم أكتفي ال الذين إلى

ًحسين. ًخديجة،ًرشيدة،ًصدام ًالق ادر،ًعابد، ًمحمد،عبد
ًإيناس. ً)شوشو(، ًأشواق ً)سوسو(، ًاليدى،ًمحمد،ًمالك،ًسمية ًالكتاكيت:ًنور ًوكذا

 .اللسان بيم ينطق ولم الق لب حفضيم من كل إلى والخير المحبة لي يكن من كلًإلى 
 الدراسي مشواري طوال رافقوني الذين الطلبة أصدق ائي كل وإلى الدرب أصدق اء كل إلى

ًماليةًًًًبنوك طلبة وخاصة المستقبلي طريقيم هلل ا أنار استثناء بدون،ًكليم  7102 دفعةواسواق

 

 

 



 
ً

ًًالرحيم الرحمان اهلل لبسم
ًربي هلل الحمد أن دعواىم وآخر سالم فييا وتحيتيم الليم سبحانك فييا دعواىم:" تعالى اهلل ق ال

 .يونس سورة من 01 اآلية ."العالمين
 .اهلل ىدانا أن لوال لنيتدي كنا ما و ليذا ىدانا الذي وجل عز هلل الشكر أوال

 الق لم، يدونيا وال اللسان يعددىا وال الفكر يحصييا ال التي النعم على هلل والشكر هلل الحمد
 هلل ف الحمد

 ميزان في يجعلو أن وعال جل من راجيا المتواضع العمل ىذا إلتمام ورحمتو بقدرتو وفقني الذي
 .غيري لتساؤالت نور منبع يكون وأن حسناتي

ًنسيمة( األستاذة إلى الصادق واالعتراف الجزيل بالشكر أتوجو  قدمتو ما كل على المشرفة)غالي
 وتوجيوًً عطاء من لنا

 من وأرجو العمل ىذا إلعداد الطيبة بالكلمة حتى وال بالفكرة وال بالمعلومة علينا تبخل ونصحًولم
 وترضاهًً تحبو لما يوفقيا أنًاهلل

 من ساىم من كل اشكر عليو،كما أنا ما إلى ألصل ا حرف يديو على تعلمت من كل واشكر
ً.العمل ىذا إتمام في بعيد من أو قريب
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بىو الفالحت والخىميت  حالت دراست – الجشائزيت الخجاريت البىىك أداء على الصزف أسعار جقلباث أثز

 .2022 -2002(، لعيىت للدراست مً فترة BADRالزيفيت)

 
 :البحث ملخص

 كما الجزائسيت، التجازيت البنىك أداء على الصسف شعس في التغيراث جأثير مدي معسفت إلى الدزاشت هره تهدف

الفالحت والتنميت  بنك اختياز جم ألاشاس هرا وعلى الثاهىيت، وإزاداجه السئيصت البنك إًساداث ًن املقازهت إلى تهدف

 .2022 -2002(، كعينت للدزاشت من فترة BADRالسيفيت)

 على واعتمادا الخالت، لدزاشت والتازيخي والتجسيبي النظسي، للجاهب والتحليلي الىصفي املنهج ذلك في مصتعملين

 .(Excelاملجدول) وبسامج إلاحصائي التحليل أدواث

 الاقتصادًين املتعاملين بين العالقاث هىعيت ًحدد الري هى املتبع الصسف هظام أن إلى الدزاشت خلصت دقو 

 .املقيمين وغير املقيمين

البنك وكنتيجت للدزاشت فان شعس الصسف املتبع في الجزائس هى شعس الصسف الثابت واملفسوض من قبل 

 املسكزي على البنىك التجازيت.

 الخازجيت، املعامالث حجم،  camelsاملصازف،هظام أداء جقييم الصسف، أشعاز جقلباث املفخاحيت: الهلماث

 .الدخل صافي الصسف، إًساداث

 

L'impact des fluctuations des taux de change sur les performances des banques commerciales 

algériennes - le cas de l'agriculture et étude de la Banque de développement rural (BADR), comme 

échantillon pour l'étude de la période 2002-2011. 

Résumé de la recherche: 

Cette étude vise à déterminer l'effet des variations du taux de change sur la performance des 

banques commerciales algériennes, vise également à comparer yens banque des revenus que la 

principale  secondaire, et sur cette base ont été choisis l'agriculture et la Banque de développement 

rural (BADR), comme échantillon pour l'étude de la période 2002-2011. 

Les utilisateurs de ce côté descriptif et analytique de la méthode théorique et historique et 

expérimentale pour étudier le cas, en fonction du planificateur d'outils d'analyse statistique et des 

programmes (Excel). 

L'étude a conclu que l'échange a suivi un système qui détermine la qualité des relations entre les 

opérateurs économiques Les résidents et les non-résidents. 

A la suite de l'étude, le taux de change appliqué en Algérie est le taux de change fixe imposé par la 

banque centrale aux banques commerciales. 

Mots-clés: fluctuations des taux de change, d'évaluer la performance des banques, système de 

chameaux, le volume des transactions extérieures, les revenus de change, le résultat net. 
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 ثوطئة:  والأ

 اإلاصسفي اللطاع إن إذ ما، دولت ألي الاكخصاد بىاء في مهمت أطاطُت لبىت اإلاالُت واإلاؤطظاث البىىن حشيل

 الدولت جطبم خاللها مً التي ألاداة ٌعخبر أهه ذلً الاكخصادي، الخطىز  عملُت فيججاهله ًمىً  ال هبير دوز  له

عطي اإلاالُت، وطُاطتها الىلدي هظامها ت على زئِس ي مؤشس اإلاصسفي اللطاع َو  جلً في الاكخصادي الىطع خٍُى

 العملُاث جيشُط في هثيرا حظاعد والتي ومخىىعت، مخعددة مصسفُت خدماث مً ًلدمه ما خالٌ مً الدولت،

ت، واإلاالُت الاكخصادًت  الائخماهُت الدظهُالث ومىذ بأهىاعها الىدائع جللي الخدماث، هره أهم ومً والخجاٍز

ت ألاوزاق وجدصُل ل اإلاظدىدًت الاعخماداث وفخذ الظمان خطاباث وإصداز وخصمها، الخجاٍز  الخجازة وجمٍى

 .اإلاصسفي اللطاع جطىز  مع جخطىز  التي الخدماث مً اهوغير  الخازحُت

ت البىىن وجخعسض  جؤزس التي اإلاخاطس مً العدًد إلى الاكخصادًت البِئت في اإلاظخمسة الخغيراث ظل في الخجاٍز

 اإلاخاطس أمثلت ومً ا،هوغير  مدلُت بأخسي  ألاحىبت العمالث واطدبداٌ واطدثماز إكساض مً اإلاخخلفت أوشطتها على

ت مخاطس البىىن جىاحه التي  ومخاطس والخضخم اٌاإلا زأض مخاطس وهرلً الظُىلت، ومخاطس الائخمان الخجاٍز

 على الرهس الظالفت خاطساإلا وجؤزس ا،وغيره الصسف طعس اطسمخ طمنها مً التي الظىق  ومخاطس الفائدة، طعس

 ٌ  زبدُخه. على بالظسوزة طُؤزس ومىه البىً أداء على وبالخالي الخجازي، البىً أصى

 واإلاالُت، الاكخصادًت الدزاطاث جىليها هبير أهمُت له الصسف أطعاز جللباث مىطىع إن أخس حاهب ومً

 عام بشيل اليلُت الاكخصادًت اإلاؤشساث على الصسف طعس في الخغير ًددثها التي آلازاز خالٌ مً ذلً أهمُت وجأحي

 الخجازة مع جخعامل التي واإلاالُت الاكخصادًت فاإلاؤطظاث ،خاص بشيل الجصئُت الاكخصادًت اإلاؤشساث وعلى

 وهرا الخعامالث هره حساء اهأداء في طلبُت أو إًجابُت هدُجت لها جيىن  طىف  )واطخيراد جصدًس مً) الخازحُت

 .الدولت جلً في اإلاخبع الصسف هظام هىع إلى أخس حهت ومً حهت، مً الصسف أطعاز جربرب إلى زاحع

 : إلاشكالية : ثانيا

 : الخالي يز اإلادى  الظؤاٌ في البدث إشيالُت طسح ًمىىىا جلدم ما خالٌ ومً

 ؟ الجزائرية التجارية البنوك أداء على الصرف أسعار ثقلبات ثأثير مدى ما

 ألاطئلت إلى ؤلاشيالُت ججصئت مً والبد وان الدزاطت بمىطىع ؤلاإلاام أحل ومً العامت ؤلاشيالُت هره حاهب إلى

 :الخالُت الفسعُت

 ؟ اللسوض فىائد بئًساداث ملازهت للبىً الصافي الدخل مً السفع في الصسف إًساداث مظاهمت مدي _ ما

 ؟ الصافي دخله على للبىً الخازحُت اإلاعامالث إًساداث هى أزس حجم _ ما

 البحث: فرضيات : ثالثا

 :الرئيسية الفرضية 1 

ت البىىن أداء على الصسف أطعاز لخللباث جأزير ًىحد ال  .الجصائٍس

 الجزئية: الفرضيات  2

ادة في حظاهم الصسف إًساداث _ إن  .اللسوض فىائد بئًساداث ملازهت للبىً الصافي الدخل ٍش

 للبىً. الصافي الدخل على جابيًإ جأزير اإلاعامالث _ لدجم
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 : املوضوع إختيار مبررات : رابعا

 : ًلي ما إلى مجملها في اإلاىطىع هرا إخخُاز أطباب جسحع

 .مظخفُظت هلاشاث خىلها جدوز  والتي اإلاخجددة اإلاىاطُع إطاز في البدث مىطىع _ ًىدزج

ادة الىلدًت الظُاطاث عليها حعخمد التي ألاطاطُت السهيزة حعخبر التي الصسف أطعاز بأهظمت مخعلم _ وىهه   على ٍش

 .بها مسجبطت ؤلاكخصادًت الجىاهب أغلب وىن 

ت الىاخُت مً به خعللتاإلا ُماإلافاه على أهثر والخعسف ىطىع،اإلا راه على الخعسف في السغبت_   .الىظٍس

 وأهميتها: الدراسة أهداف : خامسا

ٌ  هى مىطىع أي دزاطت أطباب مً وان إذا  إلى باإلطافت تهدف الدزاطت هره فئن معُىت أهداف إلى الىصى

 : الخالُت ألاهداف جدلُم وإلى البدث فسطُاث إخخباز

 الخجازي. البىً أداء على جأزيرها ومدي الصسف أطعاز جللباث أزس إبساش _ مداولت

 الثاهىي. اليشاط مً وإًساداجه السئِس ي وشاطه مً البىً إزاداث بين العالكت وأبعاد طبُعت على _ الىكىف

ت البىىن جىحه مدي على _ الخعسف ل في الجصائٍس  الخازحُت. الخجازة جمٍى

 وهظسا والىلدًت، اإلاالُت اإلاؤطظاث أو اإلاظدثمٍسً أو الظُاطت صاوع لدي طىاء أهمُت مً ٌشغله عما فظال

 أهمُت جظهس وله لهرا منها، والىلدًت اإلاالُت خاصت عدة حىاهب مً ؤلاكخصادي اليشاط مظخىي  على لخأزيره

 أو للدازطين طىاء هخائجه، مً اطخفادة هىان أن هما اإلاطسوخت، ألاطئلت على لإلحابت ًخطسق  فهى البدث،

 البدث. بجىهس اإلاسجبطت واإلايظلت اإلاسجبت اإلاعلىماث مً كدزا ًظُف أهه إلى باإلطافت الباخثين

 

 :الدراسة حدود : سادسا

ٌ  بهدف  وأبعاد خدود وطع جم للىاكع أفظل حشخُص مً وجلترب ومىطىعُت، دكت أهثر اطخيخاحاث إلى الىصى

 :ًلي فُما هلخصها الدزاطت إلاىطىع

  ؤلاإلاام هى الهدف وان فلد وشاطع مدشعب الىظسي  الجاهب في البدث فمىطىع  والخطبُلي: الىظسي  _ البعد

 .)اإلاالُت اإلاصازف أداء الصسف، أطعاز جللباث( مخخصس بشيل للمىطىع ألاطاطُت بالجىاهب وؤلاخاطت

ت اإلاالُت واإلاؤطظاث البىىن كطاع جمع الدزاطت اإلاياوي: البعد الفالخت  بىً اخترها وللخخصُص عمىما، الجصائٍس

فُت) ت البىىن أداء دزاطت على ًسهص البدث مىطىع أن باعخباز ، (BADRوالخىمُت الٍس  .الجصائٍس

 املستخدمة: وألادوات البحث منهج : سابعا

ٌ  وبغُت اإلاطسوح ؤلاشياٌ طبُعت على بىاء  بجىاهب ؤلاخاطت وكصد البدث، هرا في اإلاسحىة ألاهداف إلى الىصى

ٌ  البدث، أطئلت على وؤلاحابت الدزاطت مىطىع اإلاالُت  الدزاطاث في اإلاعخمدة اإلاىاهج اطخخدام هداو

ت الجىاهب جىطُذ ًمىً خُث جدلُلُا وصفُا مىهجا طُيىن  اإلاظخخدم اإلاىهج فئن وعلُه وؤلاكخصادًت،  الىظٍس

ف للمىطىع،  اإلاىهج طيظخخدم وهرا الصسف، أطعاز وجللباث البىً بأداء اإلاخعللت اإلافاهُم بيافت والخعٍس

خي بي الخاٍز ٌ  الفسوض الخخباز الالشمت ؤلاحساءاث ماخالله مً طىددد الري الخطبُلي الجاهب في والخجٍس  والىصى



 المقدمة العامة.

 

ت  
 

 لُمجد في لدظاعدها Excelوبسهامج  اللُاس ي الخدلُل بأدواث وطيظخعين منها، والخدلم ؤلاشيالُت خل إلى

  .هفيها أو الفسطُاث

 

 الدراسة مرجعية : ثامنا

 إلى هىعين: ٌ ى دمت في اإلارهسة جىدصس خظب الفصإن طبُعت اإلاساحع اإلاظخخ

ت والري جم الخطسق فُه إلى ؤلاطاز  باإلاصادزوالثاوي ألاٌو  ينخُث اكخصس الفصل  اإلافاهُمي العام الثاهٍى

وألاحىبُت واإلاجالث واإلالاالث العلمُت، وألابدار  للدزاطت وهرا مً خالٌ الاعخماد على الىخب العسبُت

 في مىاكع ألاهترهذ اإلاخخلفت. والدزاطاث الظابلت ذاث العالكت باإلاىطىع، باإلطافت إلى اإلاطالعت

فلد شمل اإلاصادز ألاولُت إلاعالجت الجىاهب الخدلُلُت إلاىطىع الدزاطت، والاعخماد على  لثأما الفصل الثا

اإلاعطُاث مً خالٌ اإلالابالث الشخصُت مع عدد مً الشخصُاث اإلاصسفُت في إدازة البىً باإلطافت إلى  حمع

ت س الظىٍى  .البىىُت اإلاالُت الخلاٍز

 

 ثاسعا : صعوبات البحث:

لت  ( للمىهجُت العلمُت.IMRAD) صعىبت جطبُم طٍس

 علىماث مً البىً. اإلاصعىبت الخصٌى على 

 عاشرا : هيكل البحث:

 خمام والترهيزالاهىطىع وكصد إعطاء اللدز اليافي مً اإلاحظاع ظطسة، وهظسا الاإلاداف ألاهطعُا مىا لخدلُم 

ثل ًمت خُث بخاجمهُت لدمت ومىتبممظتهلت  ٌ ى فص 3جم جلظُم البدث إلى  إشيالُخهللدزاطت ولإلحابت على 

ٌ  الفصل مالجاهب الخطبُلي،  الثالثالجاهب الىظسي أما  والثاوي ألاو  ُيل البدث هما ًلي:هىً اطخعساض ٍو

" : : اإلافاهُم ألاطاطُت لظعس إلى مبدثين،  ه" جم جلظُم أطعاز الصسف عىىان الفصل ألاٌو اإلابدث ألاٌو

اجه. أهىاعهُم ألاطاطُت خٌى طعس الصسف، هفااإلا لدظلُط الظىء على، الصسف  وهظٍس

مساخل م " الري جم فُه اطخعساض مىحص ألهالىظام الىلدي وأهظمت أطعاز الصسف بدث الثاوي "أما عىىان اإلا

 . جطىز الىظام الىلدي واإلاالي الدولي

: جم جلظُمه إلى مبدثين، : "ألاداء اإلاالي للبىىن"، عىىان الفصل الثاوي:  مؤشساث الخُطت اإلابدث ألاٌو

   اإلاالي للبىىن. ألاداءمؤشساث كُاض  أهممؤشساث دولُت أخسي، جم فُه اطخعساض الجصئُت، اإلابدث الثاوي: 

ت وباألخص بىً اإلا"الدزاطت  الثالث:عىىان الفصل  ت الجصائٍس  ُداهُت" الري ًدىي دزاطت خالت البىىن الخجاٍز

فُت لت جم جلظُم ال، خُث الفالخت والخىمُت الٍس فصل إلى مبدثين، جم الخطسق في اإلابدث ألاٌو إلى جبُان الطٍس

اث والىخائج عطُوألادواث اإلاظخخدمت في جدلُل معطُاث الدزاطت، وجىاٌو اإلابدث الثاوي مىاكشت اإلا خبعتاإلا

 إليها.خىصل اإلا

 ظخخلصت.وفي ألاخير خاجمت البدث التي جظمىذ الىخائج وأهم الخىصُاث وآفاق البدث اإلا
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 :ملــــدمــــــت    

حعخبر آلُت ظعش الفشؾ العىفش اإلادىسي في ئكخفاد اإلاالُت الذولُت، وهزه ألاهمُت مفذسها حعلذ مؽاول 

ل على اإلاعخىي الذاخلي والخاسجي، خاـت باليعبت للبالد العاةشة في  م الىمى، التي جخمحز باهدفاس الخمٍى وٍش

ل الذاخلي بفـت عامت. ل الزاحي بفـت خاـت والخمٍى  ئمياهُاث مىاسد الخمٍى

 إلاا جىدعبه مً أهمُت بالؼت في حعذًل 
ً
ئن آلُت ظعش الفشؾ حعخبر عىفش اللىب في الـىش اإلاالي الخذًث هٍشا

م الىمى، والتي ت محزان اإلاذؿىعاث للبالد العاةشة في وٍش جخمحز بىحىد عجض هُىلي مضمً جبعا للعُاظاث  وحعٍى

ؤلاكخفادًت اليلُت في مجاٌ الخىمُت اإلاخبعت خُث ًىٍش ئلى خشهت سأط اإلااٌ ألاحىبي همدشن أظاس ي في عملُت 

ع. ل ؤلاظدثماساث وهزا الاظتهالن الخاؿ بلىاع العاةالث واإلاؽاَس  جمٍى

لفشؾ العاةم والثابذ عاحضة عً ئًجاد ؿعالُت وكذ أـبدذ أهٍمت أظعاس الفشؾ اإلاخعاسؾ عليها، هععش ا

الخىاصن في محزان اإلاذؿىعاث للبلذان الىامُت، وبالىٍش ئلى ظُاظاث الخىمُت ؤلاكخفادًت والاحخماعُت الؼحر 

مخىاصهت واإلاخياؿئت حعشؾ زلل اإلاذًىهُت الذاخلُت والخاسحُت اإلاتزاًذة، وئن اإلاىٍماث اإلاالُت والىلذًت الذولُت 

خخـُن في حجم هزه اإلاذًىهُت وجبعا لزلً الخدىم في مُياهحزم أظعاس الفشؾ إلًجاد خلٌى هاجخت جلترح ال

 لعملُت الخىمُت.

عخىسد وهدُجت لزلً جٍهش جُاساث مً الخذؿلاث،  حعخبر الخجاسة الخاسحُت مجاال را بعذًً، ؿالبلذ ًفذس َو

عخبر اإلافذس الشةِس ي للعشك والىل ت أخذهما ظلعي وآلاخش خذمي َو ب على العمالث ألاحىبُت بهذؾ حعٍى

اإلاذؿىعاث الذولُت، وهىا جٍهش أمامىا معألت معشؿت ظُاظت جدذًذ ظعش الفشؾ التي جخالءم مع الٍشوؾ 

 اإلاىلىعُت الكخفاد بلذ ما.

ولخماًت ؤلاكخفاد اإلادلي مً جللباث أظعاس الفشؾ واإلاداؿٍت على ئظخلشاسه، وئًجاد هٍام جدذًذ ظعش  

 ر الخىاصن في محزان اإلاذؿىعاث للبلذان العاةشة في الىمى. الفشؾ إلخذا
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 املبحث ألاول: املفاهيم ألاساسيت لسعز الصزف.

 املطلب ألاول: مفهىم وأهىاع سعز الصزف.

 

I. :مفهىم سعز الصزف 

 هىان حعاٍسف عذًذة لععش الفشؾ هزهش منها ما ًلي:

على أظاظها مبادلت الىلذ ألاحىبي بالىلذ الىوجي أو هى ما ًذؿع ٌعشؾ ظعش الفشؾ بأهه اليعبت التي ًدفل  -

 1مً وخذاث الىلذ الىوجي للخفٌى على وخذة أو عذد معحن مً وخذاث الىلذ ألاحىبي.

ٌعشؾ ظعش الفشؾ ألاداة الشةِعُت راث الخأزحر اإلاباؼش على العالكت بحن ألاظعاس اإلادلُت وألاظعاس الخاسحُت  -

 2داة ألاهثر ؿاعلُت عىذما ًلخض ي ألامش حشجُع الفادساث وجىؿحر الىاسداث. وهثحرا ما ًيىن ألا 

بذٌ به وخذة مً العملت اإلادلُت ئلى أخشي أحىبُت وهى بهزا ًجعذ أداة عدهى عذد الىخذاث الىلذًت التي ح -

 3. الاكخفادًاثاإلادلي وباقي  الاكخفادالشبي بحن 

ت  هى وظُلت هامت للخأزحر على جخفُق اإلاىاسد - بحن اللىاعاث ؤلاكخفادًت وعلى سبدُت الفىاعاث الخفذًٍش

 وجيلـت اإلاىاسد اإلاعخىسدة.

هى أداة سبي بحن أظعاس العلع في ؤلاكخفاد اإلادلي وأظعاسها في العىق العالمي والععش اإلادلي للعلعت  -

 4مشجبىان مً خالٌ ظعش الفشؾ.

معُىت الىاحب دؿعها للخفٌى على وخذة  ًمىً حعٍشف ظعش الفشؾ على أهه عذد الىخذاث مً عملت - 

لخان لدععحر العمالث وهما:  واخذة مً عملت أخشي، وفي الىاكع هىان وٍش

هى عذد الىخذاث مً العملت ألاحىبُت التي ًجب دؿعها للخفٌى على وخذة واخذة مً  الدسعير املباشز: .1

لت الدع عحر اإلاباؼش وأهم الذٌو التي العملت الىوىُت، وفي الىكذ الشاهً كلُل مً الذٌو حعخعمل وٍش

ىاهُا العٍمى لت هي بٍش  .حعخعمل هزه الىٍش

ؿهى عذد الىخذاث  مً العملت الىوىُت الىاحب دؿعها للخفٌى على وخذة واخذة  الدسعير غير املباشز: .2

لت في الدععحر بما في رلً الجضاةش، ؿـي  مً العملت ألاحىبُت، ومعٍم الذٌو في العالم حعخعمل هزه الىٍش

 بعذد مً الىخذاث مً الذًىاس هما ًلي: العملت ألاحىبت لاطججضاةش ال

 دج 113.91اوسو = 1دج ،  108.34=  1$

 

 

 

 

                                                 
 .139 :ؿ 1994 ،، الجضاةش البىسـت )بىسـت الجضاةش(، داس ألاولغ لليؽش والخىصَع ،د/ؼمعىن  ؼمعىن  1
 .105 :ؿ 1966 ،الجضاةش، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت ،مذخل للخدلُل الىلذي ،خمُذاثد/ مدمىد  2
 .103 :ؿ ،2003/2004 ،الجضاةش، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت، اليلُت الاكخفادًتاإلاذخل ئلى العُاظاث  ،د/ عبذ اإلاجُذ كذي 3
 .96 :ؿ ،( الىبعت الخامعت2005الجضاةش )، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت ،جلىُاث البىىن ،د/ الىاهش لىشػ 4
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II.  :أهىاع سعز الصزف 

 عادة ما ًخم الخمُحز بحن عذة أهىاع مً ظعش الفشؾ: 

  سعز الصزف إلاسمي: .1

جبادٌ العمالث أو عملُاث ؼشاء هى ملُاط عملت ئخذي البلذان التي ًمىً جبادلها بلُمت عملت بلذ آخش، ًخم 

خم جدذًذ ظعش الفشؾ ؤلاظمي لعملت ما جبعا  وبُع العمالث خعب أظعاس العمالث بحن بعمها البعن، ٍو

للىلب والعشك عليها في ظىق الفشؾ في لخٍت صمىُت ما، ولهزا ًمىً لععش الفشؾ أن ًخؼحر جبعا لخؼحر 

لبلذ ؿاسجـاع ظعش عملت ما ًإزش على ؤلامخُاص باليعبت الىلب والعشك، وبذاللت هٍام الفشؾ اإلاعخمذ في ا

ًىلعم ظعش الفشؾ ؤلاظمي ئلى ظعش الفشؾ الشظمي أي اإلاعمٌى به ؿُما ًخق اإلابادالث ، للعمالث ألاخشي 

ت وهزا ٌعجي ئمياهُت وحىد  ت الشظمُت، وظعش الفشؾ اإلاىاصي وهى الععش اإلاعمٌى به في ألاظىاق اإلاىاٍص الجاٍس

 1ـشؾ ئظمي في هـغ الىكذ لىـغ العملت في هـغ البلذ. أهثر مً ظعش 

 سعز الصزف الحليلي: .2

ٌعبر ظعش الفشؾ الخلُلي عً عذد الىخذاث مً العلع ألاحىبُت الالصمت لؽشاء وخذة واخذة مً العلع  

ال ئسجـاع اإلادلُت، وبالخالي ًلِغ اللذسة على اإلاىاؿعت وهى ًـُذ اإلاخعاملحن ؤلاكخفادًحن في ئجخار كشاساتهم ؿمث

ادة  مذاخُل الفادساث بالتزامً مع ئسجـاع جيالُف ئهخاج اإلاىاد اإلافذسة بىـغ اإلاعذٌ ال ًذؿع ئلى الخـىحر في ٍص

ً وئن ئسجـعذ مذاخُلهم ؤلاظمُت  الفادساث ألن هزا ؤلاسجـاع في العىاةذ لم ًإد ئلى أي حؼُحر في أسباح اإلافذٍس

ىُت ًيىن ظعش الفشؾ واآلحي:بيعبت عالُت، ؿلى أخزها بلذًً والجضاةش و   الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 

 : ظعش الفشؾ الخلُلي TCRخُث: 

         TCNظعش الفشؾ ؤلاظمي : 

             Pusيا  : مإؼش ألاظعاس بأمٍش

             Pdzمإؼش ألاظعاس بالجضاةش : 

يا أما  Pus/$1حعىُىا  يي في أمٍش ؿخعىُىا اللذسة الؽشاةُت للذوالس في  TCN/Pdzاللذسة الؽشاةُت للذوالس ألامٍش

الجضاةش، وعلُه ؿان ظعش الفشؾ الخلُلي للذًىاس الجضاةشي ملابل الذوالس ٌعىغ الـشق بحن اللذسة الؽشاةُت 

يا واللذسة الؽشاةُت في الجضاةش، وولما ئسجـع ظعش الفشؾ الخلُلي ولما صادث اللذسة الخىاؿعُت  في أمٍش

 للجضاةش.

 : سعز الصزف الفعلي .3

ٌعبر ظعش الفشؾ الـعلي عً اإلاإؼش الزي ًلِغ مخىظي الخؼحر في ظعش ـشؾ عملت ما باليعبت لعذة عمالث 

أخشي في ؿترة صمىُت ما وبالخالي مإؼش ظعش الفشؾ الـعلي ٌعاوي مخىظي عذة أظعاس ـشؾ زىاةُت وهى ًذٌ 

 . إلاجمىعت مً العمالث ألاخشي  على مذي جدعً أو جىىس عملت بلذ ما باليعبت

                                                 
 .105_103 :ؿ ،2003/2004الجضاةش ، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت ،اإلاذخل ئلى العُاظاث ؤلاكخفادًت اليلُت ،د/ عبذ اإلاجُذ كذي 1
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 سعز الصزف.على زة ؤثامل والعىامل املطلب الثاوي: الىظزياث

I. .الىظزياث املفسزة لسعز الصزف 

 هظزيت حعادل اللدرة الشزائيت:  .1

ت ئلى  يُاث مً اللشن  غىسخاف كاسلٌعىد الـمل في اإلاعالجت الخذًثت لهزه الىٍٍش م 20في أواةل العؽٍش

ل جخدذد باليعبت  ت مً وىن أن اللُمت الخىاصهُت للعملت في اإلاذي الىٍى وجىىلم الـىشة ألاظاظُت لهزه الىٍٍش

بحن ألاظعاس اإلادلُت وألاظعاس الخاسحُت، بمعجى أن ظعش الفشؾ لعملت ما ًخدذد على أظاط ما ًمىً أن 

ه هزه العملت في الذاخل و  الىالًاث ؼشاء ظلع ما على ظبُل اإلاثاٌ في  الخاسج، ومً هىا ؿان جيلـتحؽتًر

ىاهُا، وهزا ٌعجي أهه ئرا واهذ دولت  ت لخيلـت ؼشائها في بٍش ىُت البذ أن جيىن معاٍو حعشؾ  Dاإلاخدذة ألامٍش

، Eحععى ئلى سؿع واسداتها مً مىخجاث الذولت   Dؿان الذولت  Eمعذٌ جطخم أعلى مً رلً العاةذ في الذولت 

ألن أظعاس مىخجاتها جيىن  Dألن ألاظعاس هىان جيىن أكل ئسجـاعا، وفي هـغ الىكذ جىخـن ـادساث الذولت 

هدى جخـُن  Dوهزا ما ًإدي ئلى ئججاه الذولت  Dأهثر ئسجـاعا، ومً هدُجت رلً ٌهىس عجض ججاسي للذولت 

 وجدلُم كُمت حعادٌ حذًذة. Eلت عملتها ملاسهت بعملت الذو 

ل أهثر منها في اإلاذي اللفحر هما أن العمالث  ت ؿخبحن أنها راث داللت في اإلاذي الىٍى وللذ جم ئخخُاس هزه الىٍٍش

ت حعادٌ اللذسة الؽشاةُت، ئال أن هزه  الللُلت ألاهمُت في خشهت سؤوط ألامىاٌ الذولُت أكل ئظخجابت لىٍٍش

ت جىشح بعن اللماً  ا العاللت منها:الىٍٍش

ئخخالؾ أظالُب كُاط الخطخم خعب هىع ألاظعاس اإلاعخبرة أظعاس ئظتهالن، أظعاس ؤلاهخاج، أظعاس  -

 الفادساث والىاسداث.

 وٌى مذة جصخُذ أظعاس الفشؾ باليعبت لألظعاس ػحر اإلادذدة بالذكت، وهـغ ألامش باليعبت لعىت ألاظاط. -

زش على اإلاحزان الخجاسي ومحزان اإلاذؿىعاث خاـت مشوهت الىلب هىان عىاـش أخشي مً ػحر ألاظعاس جإ  -

.ً  باليعبت للذخل وباليعبت لألظعاس، وهزلً مشوهت الفادساث والىاسداث باليعبت لىـغ اإلاخؼحًر

ت ولِغ بيامل محزان اإلاذؿىعاث.  - ت حعادٌ اللذسة الؽشاةُت ال جخعلم ئال بمحزان العملُاث الجاٍس  ئن هٍٍش

ت أهه ًمىىىا جلذًش معذٌ الخطخم في ول البلذان بؼن الىٍش عً جىىس ألاهٍمت حعخلذ هزه ا - لىٍٍش

 ؤلاخفاةُت وؤلاعالمُت.

 جخىؿش العلىاث ؤلاكخفادًت على وظاةل أخشي ًمىً بىاظىتها الخأزحر على عجض محزان اإلاذؿىعاث. -

 ئعخباساث.وحىد بعن العلع والخذماث التي ال جذخل لمً هىاق الخجاسة الذولُت لعذة  -

هىس اإلاىخجاث مثالهىان عذة عىامل أخشي مإزشة على جدذًذ أظعاس الفشؾ  - : حؼُحر أرواق اإلاعتهلىحن ٌو

  .البذًلت

ت جـشك معخىي ألاظعاس مخؼحر معخلل وظعش  - هىان مؽيل في جمُحز اإلاخؼحر الخابع واإلاعخلل رلً أن الىٍٍش

 الفشؾ هى اإلاخؼحر الخابع.

 ما ئرا واهذ عملتها ملُمت بؽيل أعلى أو أكل بالىٍش ئلى حعادٌ اللذسة الؽشاةُت. ًمىً لذولت ما جلذًش  -

ت اللذسة الؽشاةُت على:       و ًخىكف هجاح حعادٌ هٍٍش

ت ألاظعاس.  ت الخجاسة الذولُت، رلً أن وحىد اللُىد مً ؼأهه حعٍى  * ظُادة خٍش
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ل الىلىد مً دولت ئلى أخشي وعذم ئخماع   ت جدٍى  1رلً لىٍم اإلاشاكبت.* ظُادة خٍش

 هظزيت حعادل أسعار الفائدة: .2

ً الخفٌى على معذالث مشدودًت مشجـعت في الخاسج عً جلً اإلامىً  ت ال ًمىً للمعدثمٍش خعب هزه الىٍٍش

ن بالـاسق بحن ظعش الفشؾ آلاوي  جدلُلها في العىق اإلادلي، ألن الـشق بحن معذالث الـاةذة ًخم الخعٍى

مىً  أن جخم العملُاث على الىدى الخالي: وظعش الفشؾ آلاحل، ٍو

ُف أمىالهم  ً جٌى ُف على  Mًمىً للمعدثمٍش دفلىن في نهاًت الخٌى في أظىاكهم اإلادلُت إلاذة ظىت مثال، ٍو

M(1+id)  خُث(id  ت للمبلؽ اإلادفل علُه ا خعب هزه الىٍٍش معذٌ الـاةذة( ًجب أن ًيىن هزا اإلابلؽ معاٍو

ل ألامىاٌ ئلى عمالث ـعب ُـها في ألاظىاق ألاحىبُت بمعذٌ عىذ جدٍى ت أحىبُت بععش الفشؾ آلاوي )هلذا( وجٌى

مىً أن وعبر  ،وئعادة بُعها ألحل ieؿاةذة  بؽيل ًمىً مً الخفٌى مجذدا على مبلؽ مً العملت اإلادلُت، ٍو

الُا.  عً رلً ٍس

(1)          __________ M(1+ID) = 
CC

M  ( 1+ie)CT        

 

 خُث أن: 

     CC.)ظعش الفشؾ آلاوي )هلذا :                                                                                CT.ظعش الفشؾ آلاحل :           

                                                                            ie ؤلاظمي.: معذٌ الـاةذة الخاسجي                                                            

               

      id.معذٌ الـاةذة الذاخلي ؤلاظمي :                                                                             

 ( جإدي ئلى أن:1اإلاعادلت )  

                              
e

d

i

i

CC

CT






1

1
 (2ـــــــــــــــــــــــــــــــ )   

 ( وهدفل على:2( مً وشفي اإلاعادلت )1هىشح )

 

 ( ــــــــــــــــــــــــــ    3)     

                                              

 

مىىىا هخابت اإلاعادلت هما ًلي:  ٍو

                                            ed ii
CC

CCCT


  

 

ت بشبي   2ألاظىاق الىلذًت الىوىُت بأظىاق الفشؾ.حعمذ هزه  الىٍٍش

 

                                                 
 .120-119 :ؿ ،2003/2004 ،الجضاةش دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت، اإلاذخل ئلى العُاظاث ؤلاكخفادًت اليلُت ،د/ عبذ اإلاجُذ كذي1
 .124 -122د/ عبذ اإلاجُذ كذي، مشحع ظبم رهشه، ؿ:  2
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 هظزيت كفاءة السىق: .3

هى رلً العىق الزي حعىغ ؿُه ألاظعاس ول اإلاعلىماث اإلاخاخت وهزا ًـترك أن ول اإلاخعاملحن  ءالعىق الىف

ٌى ئلى معلىماث، ظىاء حعلم ألامش باإلاعلىماث ؤلاكخفادًت الخالُت أو اإلاالُت، مثل  في العىق ًمىً الـى

 ئعالن عجض أو ؿاةن محزان اإلاذؿىعاث، العجض الخىاصوي، معذٌ الخطخم .

 :ءلىففي العىق ا

 ول اإلاعلىماث الجذًذة ججذ جأزحرها آلاوي على أظعاس الفشؾ آلاهُت وآلاحلت. -    

 جيالُف اإلاعامالث لعُـت. -    

 حؼحراث أظعاس الفشؾ عؽىاةُت. -    

 وهزا ًإدي ئلى الىخاةج آلاجُت:

 * ال ًمىً ألي مماسب أن ًدلم باظخمشاس مياظب.     

 * الدععحرة آلاحلت ًمىً ئعخباسها همإؼش مً دون مماسبت على الععش آلاوي )هلذا( اإلاعخلبلي.     

ئال أن هىان حذالا كاةما الُىم بخفىؿ ما ئرا واهذ أظىاق الفشؾ الخالُت هـئت وعبُا، وهزا ما أدي      

م 1976-1975ي( على الخىالي في ئلى اللُام بعذة ئعخباساث إلزباث رلً، أٌهش بعمها )ئخخباساث حُذي و دًـ

م ًإهذ 1989م ودساظاث هحروي ومان دوالهذ 1986هـاءة العىق في خحن أن البعن آلاخش دساظاث هاهذ 

عذم هـاءة ظىق الفشؾ وعبُا في الىكذ الزي ظُعلذ ؿُه اإلاماسظىن أن هىان عذم هـاءة وعبُت في 

 أظىاق الفشؾ.

 

 هظزيت ألارصدة: .4

ت على ئ ذة محزان  عخباس اللُمت الخاسحُت للعملت جخدذد على أظاط ما ًىشأ علىجلىم هزه الىٍٍش أـس

ادة الىلب على العملت  ،اإلاذؿىعاث مً حؼُحر ؿارا خلم محزان اإلاذؿىعاث لذولت ما ؿاةما ؿان رلً ٌعجي ٍص

دذر العىغ عىذ خذور عجض في محزان اإلاذؿىعاث والزي  الىوىُت وهى ما ًلىد ئلى ئسجـاع كُمتها الخاسحُت ٍو

عخبر  ادة العشك مً العملت الىوىُت بما ًلىد ئلى ئهخـاك كُمتها الخاسحُت، َو بعن الىخاب أن ًذٌ على ٍص

ت، ورلً ليىن كُمت اإلااسن ألاإلااوي آهزان لم جخأزش، سػم  ؿترة الخشب ع واهذ مإؼشا على صخت هزه الىٍٍش

ادة الىبحرة في همُت الىلىد ومعذٌ دوسانها واسجـاع معخىي ألاظعاس، العبب في رلً هى جىاصن اإلاحزان  الٍض

ادة  ُذ داةً الخعابي ألإلااهُا بالؽيل الزي لم ٌعمذ لها بٍض واسداتها عً ـادساتها بمعجى أهه لم ًىً هىان ـس

 أو مذًً في محزان اإلاذؿىعاث ًإزش على اللُمت الخاسحُت للعملت.
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II. :العىامل املؤثزة على سعز الصزف 

ؿان ظعش الفشؾ ًخدذد بالعشك والىلب وأن أي عامل   1 ،مثل ظعش أًت ظلعت أو أـل في ظىق خشة

، مإزش ) مدذد ( ئهما ًإزش في حاهبي العشك أو الىلب على العمالث ألاحىبُت في أظىاق الفشؾ ألاحىبي

 وهىسد أهم العىامل والخالي:

 

 . 2العملياث على السلع والخدماث ورصيد امليزان الخجاري  .1

يا ؿعلى الفشؾ (جدذًذ ظعش )و بالشحىع ئلى اؿترالاث   ، ؿارا كام مؽشوع حضاةشي بخفذًش ظلع ئلى أمٍش

هزا الىلب للذًىاس وهزا  الذوالساث،، ولهزا ٌعمذ ئلى بُع ٍيي أن ًدفل مً العىق على دهاهحراإلاعخىسد ألامش 

ذ عشك العمالث ألاحى الذًىاس،العشك للذوالس هما سؿع للُمت  ادة في الخفذًش جٍض بُت والىلب على ؿيل ٍص

، ن الخفذًش مدشسا مذؿىعا بالذوالسبالىدُجت جمُل العملت الىوىُت ئلى اسجـاع كُمتها ) ئرا واملت الىوىُت الع

 . ، الىدُجت هـعها في ظىق الفشؾ ( ؿاإلافذس الجضاةشي ًبُع الذوالساث لُدفل على الذهاهحر 

يا حعخذععلى العىغ ت التي مفذسها أمٍش ادة وعشلا للذهاهحر ي ولبا للذوالساث، اإلاعخىسداث الجضاةٍش ، وول ٍص

ت،في الاظخحراد مً كبل اإلا  .العملت الىوىُت جمُل في الىدُجت ئلى جللُل كُمت عتهلىحن أو اإلاؽشوعاث الجضاةٍش

ا ًجب أن ًىلذ، وعخىُع الها باعخباسها الفادساث والىاسداثلى أخز ، وول ش يء هما في لٌى أن ؿاةما ججاٍس

ا ًىلذ هلالىوىُتجلذًشا صاةذا للعملت العابم  فا في جلذًش كُمت العملت ، على العىغ مً رلً أن عجضا ججاٍس

 . الىوىُت

، ظِبلى جلذًش الذًىاس بأهثر مً كُمخه ختى ًفبذ كُمخه أو أكل، لِغ بذون خذود ئن جلذًش الذًىاس بأهثر مً

ت ػحر مشجع والى ىُت مشجعا، الىلب على اإلاىخجاث الجضاةٍش جٍل كُمت  على العىغلب على اإلاىخجاث ألامٍش

ىُت ػحر مشجع والىلب على اإلاىخجاث ال ت مشجعا. الذًىاس جخذوى ختى ًفبذ الىلب على اإلاىخجاث ألامٍش   جضاةٍش

 

    3إلاهخاجيت: .2

ئرا أـبدذ دولت ما أهثر ئهخاحُت مً ػحرها مً الذٌو ألاخشي، ؿان مىٍماث ألاعماٌ في هزه الذولت  

ادة  أسباخا،العلع ألاحىبُت وجٍل جدلم  ألظعاس ُت باليعبت ًمىً أن جخـن أظعاس العلع اإلادل والىدُجت هي ٍص

الىلب على العلع اإلادلُت ومُل ظعش العملت اإلادلُت ئلى الاسجـاع الن العلع اإلادلُت ظدعخمش جباع حُذا عىذ 

التي جيخجها  اللُمت اإلاشجـعت للعملت ومع رلً ئرا جلهلشث ئهخاحُت الذولت باليعبت للذٌو ألاخشي ؿان العلع

لت ولما صادث ئهخاحُت دولت  جفبذ وعبُا ػالُت الثمً وجمُل كُمت عملت الذولت ئلى الاهخـاك ؿـي الـترة الىٍى

 ما باليعبت ئلى الذٌو ألاخشي جشجـع كُمت عملتها.

                                                 
 .507 :، ؿ2003، ألاسدند/ أظامت بؽحر الذباغ ، د/ أؼُل عبذ الجباس الجىمشد ،اإلالذمت في الاكخفاد الىلي، داس اإلاىاهج، عمان،  1 

 357 _ 355ئ . ظُمىن ،ب . بشهُِه، مشحع ظابم، ؿ  2 
اٌ، ئكخفادًاث هلىد وبىىن وأظىاق مالُت، الذاس الجامعُت ؤلابشاهُمُت،   3 د/ مدمىد ًىوغ ، د/ عبذ الىعُم مباسن ، د/ هماٌ أمحن الـى

ت  . 200_ 198: ، ؿ2004، مفش، ؤلاظىىذٍس
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ادة الىلب على العلع  اإلادلُت ؿان العملت  ،اإلادلُت باليعبت للعلع ألاحىبُت ئن ول ما مً ؼأهه أن ًإدي ئلى ٍص

 .لعلع ألاحىبُت علي العلع اإلادلُتظتزداد كُمتها والعىغ صخُذ هخـمُل ا

 

  :الخباًن في الخضخم .3

 ملاسهت ،ًشجبي اسجـاع أو اهخـاك ظعش ـشؾ عملت دولت ما بمعذٌ الخطخم في الذولت اإلاعىُت         

 .علُه بمعاواة اللىي الؽشاةُت ، وهى ما ًىلمبمعذالث الخطخم في الذٌو ألاخشي 

يا، هـترك أن خطخم علي ظعش ـشؾ العملتولخىلُذ ازش ال جيخجان هىعان مخمازالن جماما مً  وأإلااهُا أمٍش

ياالعُاساث خُث جباع العُاسة في  أوسو ولى أن ظعش 18000بِىما جباع في أإلااهُا بععش ، دوالس 8000بععش أمٍش

، ؿان ظعش العُاسة في أإلااهُا سو (دوالس ليل او  0.4444أوسو ليل دوالس) أو  2.25الفشؾ بحن الاوسو والذوالس هى 

ا جماما  .$(8000=  (8000/2.25لععشها في الىالًاث اإلاخدذة  ًيىن معاٍو

%  في ملابل 10وآلان هـترك أن معذٌ الخطخم في العام اللادم في الىالًاث اإلاخدذة ًخىكع أن ًبلؽ معذٌ 

$ بِىما ظِبلؽ  8800هزه الخالت ظىؾ ًبلؽ ظعش العُاسة اإلافىىعت في الىالًاث اإلاخدذة ، في %  في أإلااهُا5

ولى أن ظعش الفشؾ بحن الذوالس والُىسوس ٌل على ما وان  €18900ظعش العُاسة اإلامازلت اإلافىىعت في أإلااهُا 

ىُت ظعلُه ؿان ظعش العُاسجحن في الىالًاث اإلاخدذة ظُيىن هما ًل  .$8800عشها ي العُاسة ألامٍش

 .$8400( = 18900/ 2.25العُاسة ألاإلااهُت وظعشها )

سة ملاسهت بالعُا، $( 8400هزا ٌعجي أن العُاسة ألاإلااهُت ًمىً أن جباع في الىالًاث اإلاخدذة بععش أكل )

ىُت اإلامازلت ) ىُت في أإلااهُا بععش أهبر ) $ (، 8800ألامٍش  € 19800=  2.25$× 8800هزلً ظدباع العُاسة ألامٍش

 .€18900بِىما العُاسة ألاإلااهُت بـ  ،(

ىُت في العىكحن في ملابل اسجـ اع الىلب وهدُجت لزلً ظىؾ ًىخـن الىلب على العُاساث ألامٍش

، ووؿلا للاهىن الععش الىاخذ الزي ًلض ي بأن ًيىن ظعش العلعخحن اإلاخمازلخحن على العُاساث ألاإلااهُت

، ظىؾ ًترجب عليها اهخـاك كُمت الذوالس لخفبذ ي ئهخاج جلً العُاسةن الذولخحن فؿان اإلاىاؿعت بح ي،مدعاو 

ًدعاوي  ؿعىذ ظعش الفشؾ اإلازوىس  ،دوالس ليل أوسو 46560.( أو  8800÷  18900أوسو ليل دوالس  )  2.1682

ى ، وهىزا ًبذو أن ظىق العملت ألاحىبُت هى أداة لىلل اللىة الؽشاةُت مً عملت ئلظعش العلعخحن في العىكحن

 أخشي.

ت  ، التي جلض ي بأن الخؼحر في ظعش الفشؾ بحن عملخحن ًشجبي معاواة ) حعادٌ ( اللىة الؽشاةُتوهزه هي هٍٍش

ت ليعبت الخؼحر ، بدُث جيىن وعبت الخطخم في الذو ذٌ الخطخم في الذولخحن اإلاعىِخحنبالخؼحر في مع لخحن معاٍو

  .ـشؾ العملخحنفي ظعش 
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  1مسخىي الدخل اللىمي:  .4

ا ملاسهت بالذٌو ألاخشي ؿلذ ًصخب   لى أن معخىي الذخل اللىمي في بلذ ما كذ خلم اسجـاعا ملخٌى

رلً اسجـاعا في حجم الىاسداث، ػحر أهه ئرا وان حجم الىلب ألاحىبي على مىخجاث هزا البلذ لم ًضد بىـغ 

 ٌ ادة الىاسداث لهزا البلذ، سبما بعبب عذم اسجـاع الذخل اللىمي في الذو ألاخشي بىـغ اليعبت،  كذس ٍص

ادة اإلاعشوك مً العملت واهخـاك كُمخه  ؿعىؾ ًدذر عجض ججاسي لهزا البلذ ًترجب على حعذًذه هلذا ٍص

 بالخبعُت في مىاحهت العمالث ألاخشي.

ل، ؿما الزي ًجعل أظعاس الفشؾ جخؼحر ول هزا  ول هزه اإلادذداث التي جم رهشها حعخبر مإزشة في اإلاذي الىٍى

 ًىم آلخش ) في ألاحل اللفحر ( ؟  هزا ما ظىداٌو معشؿخه مً خالٌ اإلادذد الخالي.الخؼحر ومً 

 

  2معدل الفائدة والحزكاث الدوليت لزؤوس ألامىال: .5

، ث معذالث الـاةذة ألاهثر اسجـاعا، هدى اإلاشاهض اإلاالُت خُسؤوط ألامىاٌ اإلاـدؽت عً الـاةذةجخجه  

ىُت هى هـترك في وكذ معحن أن مشدود أروهاث  ىت ألامٍش ىت الـشوعُت هى  14الخٍض % ، ومشدود أروهاث الخٍض

ً في ظىق الفشؾ لِعىا عشلت للمخاوش وأهه ال جىحذ  16 %  في مثل هزه الخالت هـترك أن اإلاعدثمٍش

ادة ولبهم للـشهياث الـشوعُت ) لخجاسة الذولُتخىاحض أو جيالُف ل ىُىن ئلى ٍص ، ٌعمذ اإلاعدثمشون ألامٍش

ادة عشلهم للذوالساث( ختى ٌعدثمشوا في ؿشوعا وبالىدُجت ، في هـغ الىكذ ٌعمذ اإلاعدثمشون الـشوعُىن ئلى ٍص

ىت الـشوعُتـشؾ دوالساتهم اإلاىدعت  ادة ًذ لترهُب ألامىاٌ، ًىلذ هزا المبي الجذلِؽتروا أروهاث الخٍض ، ٍص

ىُحن ) وول اإلاع ً ألامٍش ً الذولُحن بؽيل عام ( في عشك الذوالساث في ظىق الفشؾ لجهت اإلاعدثمٍش دثمٍش

ً الـشوعُحن ) وول ً الذولُحن بؽيل عام ( جخـُما في ولب الذوالساث لجهت اإلاعدثمٍش  .اإلاعدثمٍش

ب ت، مـالالث معذٌ الـاةذة حعىد خالت مدذداث ظعش الفشؾ مخعذدة، عما كٍش ، محزان العملُاث الجاٍس

عل الخىكعاث وظُاظاث الفشؾ مخخلـت مما ًجعادة ججشي ول هزه العىامل معا وبذسحاث  ،جىىس ألاظعاس

ت فدكُلت ، ي العىق بذاعي جثبُذ كُمت عملتها، ًجشي الدؽذد على هزه الفعىباث بخذخل اإلافاسؾ اإلاشهٍض

 .اإلادذدة واإلاـعشة التي ظبم رهشهاالث بجضء منها العىامل ذخجخـي هزه الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 462د / مىحر ابشاهُم هىذي ، هـغ اإلاشحع ، ؿ   1

 . 361 - 353إ . سيمىن ، ب . بزهييه ، مزجع سابم ، ص    2
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 الىظام الىلدي وأهظمت أسعار الصزف. املبحث الثاوي:

  

ٌعخبر علم الاكخفاد مً أبشص العلىم الخذًثت التي حؽؼل خحزا هبحرا لذي اهخماماث الباخثحن وىهه ٌعالج 

كماًا هلذًت ومالُت، واإلاؽىالث الاكخفادًت التي جخماش ى والخىىس ؤلاوعاوي لهزا ؿلذ جىىعذ مىالُعه مً 

اإلاالُت والىلذًت وأًما دساظت العالكاث الاكخفادًت الذولُت مً خُث جىٍُمها العُاظُت واحخماعُت وبىىُت، 

ت اإلاذؿىعاث الذولُت ئر دسط الاكخفادًىن الىٍام الىلذي واإلاالي الذولي  تها، مً هىا ؿهى يهخم بدعٍى وحعٍى

م الىلذي واإلاالي وؽأة وجىىسا لهزا الىٍام وهٍشا لهزه ألاهمُت أسدها وعلي المىء على الخىىس الزي محز الىٍا

  .الذولي

 

 1.الىظام الىلدي واملالي الدوليمزاحل جطىر  ألاول:املطلب 

ت اإلاذؿىعاث الذولُت التي  ٌعشؾ الىٍام الىلذي واإلاالي الذولي على أهه الىُـُت التي حعخخذم بها الىلىد لدعٍى

ـه بأهه الذولُت، جثريها العالكاث الاكخفادًت  مجمىعت اللىاعذ وآلالُاث أو هلاعذة عامت ًمىً حعٍش

والخىٍُماث التي جخىـل بخفٍشف أمىس العالكاث الىلذًت بحن الذٌو على هدى ًذعم ؿاعلُت الخجاسة الذولُت 

ذ مً اللىاعذ  مخعذدة ألاوشاؾ ومً هىا جىكعىا أن ًىـشد ول هٍام مً ألاهٍمت الىلذًت العاإلاُت بهُيل ؿٍش

ولُت وهمى الخجاسة الذولُت ذل جيلـت جأمحن اظخلشاس العالكاث الوالخىٍُماث وآلالُاث التي حعُىه على جدم

بمعذالث مىشدة دون أن ًترجب على رلً الىشاباث اكخفادًت داخل الذولت اإلاخخلـت التي ًخيىن منها 

  .الاكخفاد العالمي

 :ًليًخألف الىٍام الىلذي واإلاالي الذولي مً أسبعت معالم وهي هما 

 

 :وهي زالر ـىس سةِعُت الدوليت:صىر الىلىد  أوال:

وهي الـترة التي ؼهذث ؿيها كاعذة  (1914ـ 1870حؽيل عملت ؿلذ اخخلذ اإلاىكف خالٌ ؿترة ) _ الذهب:

  الزهب سواحا هبحرا هدُجت للىة الجىُه ؤلاظترلُجي مً هاخُت والذعم الزي كذمه بىً اهجلترا مً هاخُت أخشي 

ت مً الىاخُت _ ل ئلى  عمالث بعن الذٌو اللٍى ل ئلى بعمها آلاخش أو كابلت للخدٍى الاكخفادًت واللابلت للخدٍى

ل ودوسها وظُلت الذؿع الذولُت مثاٌ رلً الجىُه ؤلاظترلُجي لىً هزا ألاخحر الزهب ، العمالث اللابلت للخدٍى

يي لُفبذ هعملت اسجياصي    .بذأ بالخىاٌص عً مياهخه وأؿسح اإلاجاٌ ئلى الذوالس ألامٍش

ٌى ال _ خىن وودص.تي جىشخها اإلاإظعاث الىلذًت الذولُتألـا  ، هي ولُذة لىٍام الىلذ العالمي اإلاإظغ في بٍش

 

 

 

 

                                                 
ذاس، مدمذ 1  ت الجذًذة الجامعت داس  الىلذي، الاكخفاد مبادب الؼىلي، أظامت دٍو  .152 ،151ؿ: ،2003 مفش، ، ؤلاظىىذٍس
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  :1الترجيباث املؤسسيت للخمىيل الدولي ثاهيا :

خمع ؿيها اخخُاس العمالث لعذد مً اإلاعاًحر هىحضها ؿُما ًلي   :ٍو

  .العاإلاُتحجم الخجاسة الخاسحُت لذولت وملذاس معاهمتها في الخجاسة  - 

 . للذولتهـاءة الىٍام اإلافشفي - 

 .ملذاس الاظخلشاس الىلذي داخل الذولت - 

ت اإلاذؿىعاث الذولُت -   .مذي مالةمت العملت واظخخذامها في مىذ اللشوك وحعٍى

 

  :وجىد آلياث لخكييف مىاسين املدفىعاث ثالثا:

ً اإلاذؿىعاث للذٌو  ت وجصخُذ الخعاباث في مىاٍص   .ألاعماءوجلىم بدعٍى

  :وهذؿها جدلُم الىلذي وجىمً ؿاعلُخه في جدلُم الؽشوه آلاجُت :اللىة التي جلىد الاكخصاد العاملي رابعا:

  .حعهُل عملُاث الخجاسة الذولُت وحشجُع خشهت سؤوط ألامىاٌ - 

 .جىؿحر آلُاث الخعذًل الالصمت لخىُُف محزان اإلاذؿىعاث بعهىلت - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يب 1  ت حامعت الخلىكُت الخلي ميؽىساث اإلافشفي و  الىلذي الاكخفاد أظاظُاث هللا عىك ٍص  .148.ؿ 2003 ؤلاظىىذٍس
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 1مزاحل جطىر الىظام الىلدي: الثاوي: طلبامل

 

واهذ اللباةل كذًما حعخمذ في جلبُت اخخُاحاتها على الاهخـاء الزاحي وبعذ ٌهىس الخخفق في العمل ٌهشث 

اإلالاًمت لىً هزه ألاخحرة لم جف بالؼشك لىحىد عذة ـعىباث خالذ دون رلً ومً زم ؿىش ؤلاوعان في 

ت  لت أؿمل لدعٍى إلاعادن اإلابادالث، ئر اظخعمل الىلىد العلعُت ومنها اخخاس أهجع العلع وهي ااظخخذام وٍش

ت اإلاعامالث وأولم عليها الىـِعت )الزهب، الـمت ( ؿيها اعخمذث الذٌو الزهب هأؿمل ـىسة للىلىد لدعٍى

  :بىٍام اللاعذة الزهبُت، ئر عشؿذ هزه ألاخحرة زالر أؼياٌ

 

  :هظام املسكىكاث الذهبيت. 1

عمى هزا الىٍام بىٍام الزهب 1870هزا الىٍام مً وشؾ العذًذ مً الذٌو خاـت بعذ ظىت وأجبع  م َو

ىاهُا هزا الىٍام مىز مىلع اللشن  م خُث جخلذ عىه بعبب 1914م ئلى ػاًت ظىت 18اليامل وللذ عشؿذ بٍش

  .الخشب العاإلاُت ألاولى

 

  2:هظام السبائك الذهبيت. 2

العاإلاُت منها جدخاج ئلى ضخ الىثحر مً ألامىاٌ، وهى ما خذر ؿعال عىذ كُام مً اإلاعلىم أن الخشوب وخاـت 

  .الزهبُتت حؼىُت ول هـلاتها مً اإلاعيىواث الخشب ؿلم حعخىع اكخفادًاث الذٌو اإلاداسب

ىاهُا الىلىد اإلاعذهُت مً  الزهبُت اإلاخىاحذ في العىق آهزان،وهزا هٍشا إلادذودًت العباةً  لزلً سخبذ بٍش

  .ٌ وخلذ مدلها الىلىد الىسكُت واإلاعذهُت اإلاعاعذة ؤلالضامُتالخذاو 

وبعذ اهتهاء الخشب خاولذ هزه الذٌو الشحىع ئلى هٍام اإلاعيىواث الزهبُت ؿىحذث هـعها عاحضة عً رلً 

هى ما حعبب بدذور الخطخم و  لىد الىسكُت واإلاعذهُت اإلاعاعذة،بعبب الىمُت الىبحرة اإلاخىاحذة مً الى

م( ئر 1925 -م1914) على العالم ئجباع هٍام حذًذ ٌعمى بىٍام العباةً الزهبُت خالٌ ؿترة ؿـشكالىلذي 

ىاهُا جخذاٌو الىلىد الزهبُت بل ًخم جذاٌو باألوساق الىلذًت واللىع الىلذًت اإلاعاعذة ؤلالضامُت  لم حعذ بٍش

  .وعشؾ هزا بالؼىاء الزهبي وجشجبي هزه العملت بملذاس معحن مً الزهب في ـىادًم أو خضاةً البىً اإلاشهضي 

 

  :هظام الصزف بالذهب. 3

م خُث أوص ى هزا اإلاإجمش 1922واجبع هزا الؽيل مً أؼياٌ الزهب سظمُا بعذ مإجمش " حىىه " ظىت 

بىاءا ال بامياهُت سبي عملت دولت ما بعملت أخشي حعحر على هٍام الزهب أي أن الذٌو الخابعت جفذس الىلىد 

وهىزا ؿان عملت الذولت  ،في خضاةً بىىها اإلاشهضي بل بىاءا على ظىذاث الذولت ألاخشي عً العباةً الزهبُت 

ىاهُا مً اًجابُاث هزا الىٍام  ،الخابعت مشجبىت بعملت الذولت اإلاخبىعت ال بالزهب مباؼشة مثل الهىذ وبٍش

خابعت مً ومً ظلبُاجه جخىؾ الذولت ال الزهب والخخلي عً خشاظخه الباهٍت،الاكخفاد في اظخعماٌ 

اهخـاك كُمت العملت اإلاخبىعت وهى ما ًإدي بالذولت اإلاخبىعت ئلى الىكىع في أصمت هلذًت هما خذر هزا 

                                                 
 .2 :ؿ ،0092 ،الاكخفاد ولُت لخمش  الخاج حامعت ،اإلااحعخحر ؼهادة مزهشة ،واسق  ؼىقي 1 

ت الذاس  الخىٍحر  و  الخىٍُم بحن الخاسحُت الخجاسة خاجم، عـُـي ظامي 2   .161 :ؿ ،1999 ،اللاهشة اللبىاهُت اإلافٍش
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(، وبفـت عامت ًمىىىا أن هلخق أظباب انهُاس هٍام 1931 - 1930ؿترة ) الاظىىذًىاؿُتالهجلترا مع الذٌو 

  :الفشؾ بالزهب ؿُما ًلي

ذي اإلادلي في ٌل أظعاس حعادٌ لالعجض في محزان اإلاذؿىعاث على العشك الى ػُاب آلالُت الياؿُت لخدذًذ أزش  - 

  .مؼالى ؿيها

ً جذؿلاث سؤوط ألامىاٌ كفحرة ألاحل ػحر اإلاعخلشة التي ظاهمذ  -  في حعمُم خذة الاخخالٌ في مىاٍص

 .اإلاذؿىعاث

اهخهى هٍام الفشؾ  ومً هىا ،(33 - 29الىعاد العٍُم الزي أواح باكخفادًاث العالم خالٌ ؿترة ) - 

  .م1944بالزهب ظىت 
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 1.وإصالحاث الىظام الىلدي واملالي الدولي : هظام بزيخىن وودس الثالث طلبامل

 

I. :هظام بزيخىن وودس 

ئن حعشك العالم لهضاث عىُـت خالٌ الخشب العاإلاُت الثاهُت أدث ئلى الخخلي عً  هظام بزيخىن وودس:كُام . 1

بلاعذة الزهب الذولُت وما هجم عنها مً مؽىالث هلذًت وئخماع الخجاسة العاإلاُت لعذًذ مً اللُىد العمل 

  :منها

 -  ٌ ت بحن الذو   .جخـُن حجم اإلابادالث الخجاٍس

بمثابت وأمام هزا الىلع الاكخفادي خاولذ بعن الذٌو )دٌو اإلادىس( البدث عً هٍام هلذي حذًذ ًيىن 

 :وهيئر ولعذ هزه الذٌو زالر أهذاؾ أظاظُت حععى لخدلُلها  الىلذًت،خل لخلً اإلاؽىالث 

ش الخجاسة الذولُت مً خالٌ ئصالت اللُىد اإلاـشولت-    .جدٍش

ل العمالث ئلى بعمها -    .البعنجدلُم كابلُت جدٍى

ر " في ي "هُىهامِؽحوفي ٌل جدلُم هزه ألاهذاؾ حاء ؤلاعالن عً الىزُلت النهاةُت للمإجمش الزي اوعلذ ف

لُت  ف هز م،1944حٍى خىن وودص خُث ـو ا الىٍام بأهه لخعبر عً مُالد هٍام هلذي دولي عشؾ بىٍام بٍش

ئر أـبذ للذوالس دوسا أظاظُا في الخـاً علُه ورلً مً خالٌ حعهذ الىالًاث اإلاخدذة  هٍام للفشؾ بالزهب،

ل الذوالس ئلى الزهب عىذ ظعش زابذ  ىُت بخلبُت ول ولب لخدٍى دوالس لألوكُت الىاخذة دون خذود أو 35هى ألامٍش

  .كُىد

ُت = $ لألوك35دًىاس حضاةشي هزا ًيافئ  73$ = 1أما باقي عمالث دٌو العالم ؿهي مثبخت بالخبعُت للزهب مثل : 

  :وجخمثل أهم خفاةفه ؿُما ًليدًىاس حضاةشي لألوكُت،  2555

  .لألوكُت الىاخذةدوالس  3سبي كُمت الذوالس ئلى الزهب عىذ ظعش زابذ   •

 .الزهبسبي أظعاس عمالث الذٌو ئلى الذوالس وبالخبعُت ئلى   •

% اسجـاعا 1التزام ول دولت بالخذخل في ظىق الفشؾ ألاحىبي للخـاً على ظعش الفشؾ في خذود   •

   .واهخـالا عً ظعش الخعادٌ في مىاحهت الذوالس

ل العجض اإلاإكذ في   • م الاكتراك مً ـىذوق الىلذ ًمىً للذٌو أن جلجأ ئلى جمٍى محزان اإلاذؿىعاث عً وٍش

  .الذولي

لت ؿاهه ًمىنها أن حؼحر ظعش الخعادٌ لعملتها   • ئرا حعشلذ الذٌو ئلى اخخالٌ في محزان اإلاذؿىعاث لـترة وٍى

 .الىوىُت

لجأ الذٌو ئلى أما في خالت الـاةن ج ،في خالت العجض جلجأ ئلى جخـُن كُمت العملت الىوىُت إلاىاحهت الذوالس  •

ادة كُمت العملت الىوىُت إلاىاحهت الذوالس   .ٍص

ًدم ليل دولت أن جىاحه اخخالٌ محزان اإلاذؿىعاث بخؼُحر كُمت العملت الىوىُت إلاىاحهت الذوالس في خذود   •

  .% دون الخاحت للدؽاوس مع الفىذوق 10

ؿشك كُىد على جدشواث سؤوط ألامىاٌ كفحرة آلاحل لخـادي جأزحرها على أظعاس الفشؾ الثابخت وهى ما   •

                                                 
فت جادَسغ ـبحي  1   .14 :ؿ ،1984 ،بحروث العشبُت النهمت داس  ،الذولُت الاكخفادًت لعالكاث و  البىىن و  الىلىد ،كٍش
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  .خذر ؿعال خالٌ الخشبحن

ه لؽشاء عملتها اإلادلُت عىذما جمُل كُمتها للخذهىس بأهثر مً   • ذة دوالٍس % 1اظخخذام الذٌو إلاا لذيها مً أـس

% مً ظعش  1وؼشاء الذوالس عىذما جخدعً كُمتها بما ًـىق أو الخذخل ببُع عملتها  ،مً ظعش الخعادٌ

  .الخعادٌ

 1:انهيار هظام بزيخىن وودس .2

خىن وودص في العمل مىز ظىت  ئر ظمذ بلذس مً اإلاشوهت مً خالٌ العماح للذٌو  1944للذ اظخمش هٍام بٍش

لم جىً على اظخعذاد لخؼُحر أظعاس  ،% ئال أن الذٌو الىبري 1-% أو1بخؼُحر أظعاس ـشؾ عمالتها في خذود +

والذٌو التي ، ـشؾ عمالتها خُث اظخمشث الذٌو التي حعاوي مً العجض في الاخخـاً بعملتها دون جخـُن

ذة  ادة كُمت عملتها ئر اظخمشث في جشهم ألاـس وبفـت عامت ًمىً الذولُت، خللذ ؿاةن معخمش لم جلىم بٍض

خىن وودص ؼهذ اظخلشا س خالٌ الـترة التي أعلبذ الخشب العاإلاُت الثاهُت وختى نهاًت علذ اللٌى بأن هٍام بٍش

يي مشهض الفذاسة بحن واؿت العمالث الذولُت ألاخشي  ماؾ ئلى رلً  ،العخِىُاث ئر اخخل خاللها الذوالس ألامٍش ٍو

ل ئلى   .الزهب أن الذوالس أـبذ عملت الاخخُاواث الذولُت ألاولى وهى العملت ألاولى في مجاٌ كابلُت الخدٍى

ػحر أهه في مىلع العبعُىاث اعتري المعف كاعذة الفشؾ بالزهب أي الفشؾ بالذوالس لعذة أظباب اهتهذ 

ىُت سظمُا عً هزه اللاعذة في    :2منها1971حىان  15بخشوج الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُذ الزهبي عذة ألعاؾ -  يي بما ًـىق الـش   .العجض اإلاعخمش في محزان اإلاذؿىعاث ألامٍش

جىكعاث اهخـاك كُمت الذوالس التي أدث ئلى جذؿم سؤوط ألامىاٌ كفحرة ألاحل ئلى خاسج الىالًاث اإلاخدذة  - 

ىُت  .ألامٍش

  .عذم هـاًت العُىلت الذولُت - 

خىن  -    وودص.وحىد ظىكحن للزهب في ٌل هٍام بٍش

  - ً   للزهب.ؿؽل هٍام الععٍش

يي خُث اجطخذ معاإلاه في الىلاه   :الخالُتوكذ ؼيلذ هزه ألاظباب هلاه لعف اإلاىكف ألامٍش

يي مدل  -  العمل على ئلعاؾ مشهض الزهب في مجاالث الخجاسة واإلاذؿىعاث الذولُت أي ئخالٌ الذوالس ألامٍش

  .الزهب في اإلاعامالث الاكخفادًت الذولُت

 .الخشةزهب في العىق الشظمُت وظعش الزهب في العىق الععي هدى اججاه الخىاصن بحن ظعش ال - 

ت كاعذة الفشؾ  -  ولع الترجِباث الالصمت لخلُُم وؽاه كىي اإلاماسبت في ألاظىاق اإلاالُت الذولُت لخلٍى

 .بالذوالس

ادة اإلاعشوك مً الذوالساث  -  يي أي ٍص اهتهاج ظُاظاث اكخفادًت ؿعالت لعالج العجض في محزان اإلاذؿىعاث ألامٍش

خىن وودص للىلذ الذولي   .وهى الىلع الزي ألعف مً مشهض الذوالس هعملت اسجياصي لىٍام بٍش

 .ؤلاظشاع في جىبُم الدعهُالث الاةخماهُت الجذًذة في ئواس ـىذوق الىلذ الذولي خلىق السخب الخاـت - 

يي خُث اجطح أن العجض في محزان اإلا 1970ئال أن هزه الجهىد باءث بالـؽل في نهاًت عام  ذؿىعاث ألامٍش

ؼهذ العالم عذة جىىساث أدث لللماء على كاعذة الزهب الذولُت في أوث  1971وفي عام  ،خىم سكما كُاظُا

                                                 
ت الذاس  الخىٍحر  و  الخىٍُم بحن الخاسحُت الخجاسة ، خاجم عـُـي ظامي  1   .161 :ؿ ،1999 ،اللاهشة اللبىاهُت اإلافٍش

ت الذاس  الخىٍحر  و  الخىٍُم بحن الخاسحُت الخجاسة  ،خاجم عـُـي ظامي 2   .161 :ؿ ،1999 ،اللاهشة اللبىاهُت اإلافٍش
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  :ًمىً جلخُفها ؿُما ًلي 1971

يي مً الـاةن عام   •   .1971ئلى العجض عام  1969جذهىس اإلاحزان الخجاسي ألامٍش

م العملت  • عشا والىمعا مً كُمت العملت كُام ول مً أإلااهُا وهىلىذا بخعٍى  .وسؿع ظَى

ىُت كشاس وكف العمل بلاعذة الزهب في أهخىبش  •    .1970اجخار الخيىمت ألامٍش

ل الذوالس ئلى  ،خُث اؼخمل اللشاس على مجمىعخحن جخعلم ألاولى باإلحشاءاث الاكخفادًت الخاسحُت وكف جدٍى

م الذوالس   .رهب باليعبت للبىىن والهُئاث ألاحىبُت أي حعٍى

% مً كُمتها في اإلالابل خـن اإلاعاعذاث 10ؿشك الشظىم الجمشهُت ؤلالاؿُت على الىاسداث بيعبت  - 

 . %10الاكخفادًت الخاسحُت بملذاس 

  :اهُت ؿخخفق باإلحشاءاث الاكخفادًت الذاخلُت وحؽخمل علىأما الث - 

 .ؼهشا 30ججمُذ ألاحىس وألاظعاس إلاذة  •

ت% مً اإلاحزاهُت 2ملُىن$ أي خىالي 5خـن هـلاث الخيىمت بملذاس   .الجاٍس

بُت على الاظدثماساث   •  .الجذًذةئعىاء ئعـاءاث وجخـُماث لٍش

بت على ؼشاء العُاساث )  •  (.مً اللُمت %7ئلؼاء المٍش

 

II. إصالحاث الىظام الىلدي واملالي الدولي.  

  1.اجفاكياث السميثىهيان. 1

يي " هُىعىن " في  ىُت عً  1971أوث  15للذ وان ئعالن الشةِغ ألامٍش عً جخلي الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ل الذوالس للزهب مـاحأة لىثحر مً الذٌو التي ًخألف منها الاكخفاد الذولي ؿلم جخىكع الذٌو أن  ،جدٍى

ًنهاس هٍام الفشؾ بالذوالس وما كذ اسجبي به مً ئًجاد ؼبىت معخلشة مً أظعاس ـشؾ عمالث الذٌو 

  .ألاعماء في هزا الىٍام

م ػحر الىٍُف وجذخل العلىاث  ،ومما صاد ألامش ظىءا جيالب مخخلف دٌو العالم على اهتهاج هٍام الخعٍى

ت بلفذ جأزحر على كُمت عملتها ورلً لخدلُم أهذاؾ الىلذًت في أظىاق الفشؾ ألاحىبي  باتعت أو مؽتًر

ت الىلذًت جوهى ما ًجش الاكخفاد العالمي ئلى جُاساث ال جخـم و  ،معُىت صخُذ اللىاعذ التي جلشها الىٍٍش

  .الذولُت

حعِؽها الاكخفادًت اللىمُت التي ًخألف منها الاكخفاد  ثولخـادي خالت الـىض ى الىلذًت التي بذأ

احخمعذ مجمىعت الذٌو العؽشة ألاعماء في ـىذوق الىلذ الذولي ) الىالًاث اإلاخدذة  ،العالمي

ىُت ىاهُا ،أإلااهُا ،ؿشوعا ،هىلىذا ،بلجُيا ،ألامٍش ذ ،اًىالُا ،بٍش خ  ،العٍى  3الُابان ( في "سوما " بخاٍس

ت ومداؿٍى البىىن علذ وصساء مالُ 1971دٌعمبر  18لخبدث عً مخشج لهزه ألاصمت وفي  1971هىؿمبر 

ت إلاجمىعت الذٌو العؽشة احخماعا في معهذ "ظمُثىهُان" وكذ خفش الهذؾ الشةِس ي في:  اإلاشهٍض

وئعادة الاظخلشاس اليعبي ئلى أظعاس الفشؾ الذولُت  ،البدث عً العبل اإلاىاظبت لإلنهاء أصمت الىٍام العالمي

  :ووان مً أهم ما هفذ علُه ظمُثىهُان

                                                 
ت، مفش، الىبعت ألاولى، لُاء مجُذ اإلاىظاوي، الاكخفاد الىلذي، 1   .56، ؿ: 2002 ؤلاظىىذٍس
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يي سؿع كُمت العمالث - % 17ؿللذ جم سؿع كُمت اإلااسن بيعبت ، ألاوسبُت والحن الُاباوي في مىاحهت الذوالس ألامٍش

% وباقي العمالث جم سؿع كُمتها أًما بيعب لئُلت في مىاحهت الذوالس وللذ كامذ الىالًاث 14والحن بيعبت 

ىُت باإلالابل بالؼاء الشظىم الجمشهُت    .% على الىسداث10اإلاخدذة ألامٍش

يي في مىاحهت الزهب مً جخ - $ لألوكُت وهى ما ًمثل جخـُن 38$ لألوكُت ئلى 35ـُن كُمت الذوالس ألامٍش

ذي ؿُما بلُذ أظعاس  ، %9كُمت الذوالس بيعبت  وكذ خـمذ أًما ول مً اللحرة الاًىالُت والىشون العٍى

أهثر احعاعا مً جلً ـشؾ عمالث مجمىعت الذٌو العؽشة والعماح بدذود كاهىهُت حذًذة لخللباث عمالث 

ادة خذود الخللباث لخفبذ خىن وودص وكذ جلشس ٍص % وكذ أولم 1±بذال مً %±  2‚25اإلاعمٌى بها في اجـاكُت بٍش

  .عليها اـىالح الهىامؾ اإلاىظعت

وان ألامل معلىدا على هزه الترجِباث الىلذًت في ئعادة اظخلشاس مشة أخشي ئلى أظىاق الفشؾ والىلذ الذولي 

ت مً الذوالساث مً واسجـعذ ا ملُاس دوالس في  62 ئلى 1971ملُاس دوالس في نهاًت عام 34خخُاواث البىىن اإلاشهٍض

  .1972ملُاس دوالس في نهاًت عام  81زم  ،1971نهاًت عام 

ػحر أن الخىىساث الؼحر مىاجُت في هٍام الىلذي العالمي كذ أودث بدُاة اجـاكُت ظمُثىهُان في مىلع عام 

  1:هزه الخىىساث ومً أهم 1973

ىاهُت ئلى اجخار كشاس  1972جـجش أصمت الجىُه ؤلاظترلُجي في الىفف ألاٌو مً ظىت  -  مما الىش الخيىمت البًر

مه في  وبهزا اللشاس ًفبذ ؤلاظترلُجي أٌو عملت دولُت جخشج عً هٍام معذالث  1972حىان  23بخعٍى

 .العمُثىهُان

يي بيعبت عذم هجاح الخخـُن الزي أحشه على  - بملخض ى اجـاكُت  1972ماي 8% ابخذاء مً 9الذوالس ألامٍش

العمُثىهُان في جمُِم الـجىة بحن الععش الشظمي للزهب والععش الخش له في ألاظىاق العاإلاُت للفشؾ 

ل بُنهما ؿاسق ًلذس بثالزت دوالساث لفالح الععش الخش  ،ألاحىبي  .للزهبٌو

وهزا  1972ملُاس دوالس في عام  6‚9جض في محزانها الخجاسي ًلذس خىالي ئعالن الىالًاث اإلاخدذة عً وحىد ع -

ىُت   .خاسحهائلى  أ(م  )الى ٌعجي جىاـل خشوج سؤوط ألامىاٌ مً الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

اتها داخل ألاظىاق الىلذًت وبالخالي لم جخمىً اجـاكُت  (الى م أ)بلاء أظعاس الـاةذة داخل  - أكل مً معخٍى

 .جمامابل خذر العىغ  ،ظمُثىهُان مً العمل على حزب سؤوط أمىاٌ للى م أ

يي واظخمشاس خشوج ألامىاٌ أو ؤلاؼاعاث عً معخلبل الذوالس في  ئن اظخمشاس العجض محزان اإلاذؿىعاث ألامٍش

% 10سة وخيىمت الشةِغ "هُىعىن " ئلى اجخار كشاس جخـُن زاوي للذوالس بيعبت هٍام الىلذ العالمي دؿعذ ئدا

  .1973ؿُـشي  12لألوكُت ورلً في  $38$ لألوكُت بذال مً 42‚22أي 

% ٌعخبر بمثابت ؤلاعالن الشظمي عً انهُاس هٍام 10ومً هىا ؿان ئعالن الى م أ عً جخـُن زاوي للذوالس بيعبت 

ت مما الىش معه ول مً أإلااهُا وبعن الذٌو ألا أظعاس ـشؾ ظمُثىهُان اإلا وسبُت لشؿع عمالتها الىوىُت شهٍض

م اإلاذاسأما عشا هٍام الخعٍى  .م الذوالس في خحن اهخهجذ ول مً هىذا واًىالُا واإلاملىت اإلاخدذة وظَى

 

 

                                                 
  .106، ؿ: 2001مدمذ ظُذ عابذ، الخجاسة الذولُت، الىبعت ألاولى، مىبعت ؤلاؼعاع، مفش،  1 



.الفصل األول:           أسعار الصرف  

 

19 

 

 

  1.هظام الخعىيم . 2

مه ورلً في  والذٌو ألاوسبُت عذا  1972حىان 23للذ الىشث أصمت الجىُه ؤلاظترلُجي اإلاملىت اإلاخدذة لخعٍى

يي والذوالس حعلذ الذٌو ألاوسبُت جـىش في  ،1971أهخىبش  23ؿشوعا في  وألاصمت التي وكع بها الاكخفاد ألامٍش

 1972ماسط  7ولع هٍام أوسبي ًمبي أظعاس ـشؾ عمالتها ولخخـُف هزا الؼشك احخمعذ هزه الذٌو في 

 4‚5بي والزي ًىفق على عمالث الذٌو ؿُما بُنها في مىاحهت الذوالس وعشؾ هزا الىٍام بىٍام الثعبان ألاوس 

واؿلذ  1973وفي عام  ،% ـعىدا وهضوال هما جم الاجـاق عليها في اجـاكُت العمُثىهُان 2‚25% بذال مً 

ت جامت ؿُما بُنها وفي هـغ الىكذ ًخم جدذًذ  ،الذٌو الفىاعُت الىبري على جشن أظعاس الفشؾ جخدذد وبدٍش

 1977والجروٍج عام  1974مالث ألاوسبُت وؿلا لىٍام الثعبان وخشحذ ؿشوعا عً هزا الىٍام ظىت الع

ذ عام  ئن ول الالىشاباث في الىٍام الىلذي الذولي علب انهُاس العمُثىهُان وان والبذ على  ،1978والعٍى

لُم هزا الؼشك جم علذ عت للُادة اإلاذؿىعاث الذولُت ولخدجاالذٌو الىبري أن جـىش في هٍام ًيىن أهثر ه

م اإلاذاس ورلً في ظىت  واجـلذ على هٍام  ،1976اجـاكُت في "حامُيا" جم ؿيها الاعتراؾ سظمُا بىٍام الخعٍى

  :عشؾ بىٍام الثعبان ألاوسبي وجخلخق خفاةفه في

ت ههذؾ وئهما جخخاس العلىاث الىلذًت معخىي مدذدا  عذم ألاخز بىٍام أظعاس الفشؾ الشظمُت واإلاشهٍض

 ،لععش الفشؾ ًيىن هذؿا لعُاظت ظعش الفشؾ ألاحىبي التي جدبعها الذٌو ألاعماء في الىٍام الىلذي الذولي

ؿالبىىن لها أن جخخاس همي ظُاظت ظعش الفشؾ الزي ًدلم أهذاؿها دون الخاحت للمىاؿلاث الخاسحُت 

  .هفىذوق الىلذ الذولي

ت في أظىاق الفشؾ ألاحىبُت م - ً خالٌ ما ٌعشؾ باظم " أمىاٌ مىاصهت الفشؾ " وهي جذخل البىىن اإلاشهٍض

ت هؽشاء أو بُع العمالث ألاحىبُت في ملابل العمالث الىوىُت للخـاً  ألامىاٌ التي حعخخذمها البىىن اإلاشهٍض

خدفل الهذؾ الشةِس ي  على ظعش الفشؾ عىذ معخىي الزي اخخاسجه هزه البىىن لُيىن هذؿا لخدشواتها ٍو

ت مً خالٌ اظخخذام أمىاٌ مىاصهت الفشؾ في الخـاً على الاظخلشاس اليعبي  مً وساء جذخل البىىن اإلاشهٍض

  .داخل أظىاق الفشؾ العاإلاُت

وبفـت عامت ؿلذ أكشث اجـاكُت حامُيا على جذخل العلىاث الىلذًت في أظىاق الفشؾ لخـادي الخللباث 

ل ألاحل للىة ال ولعل الىلىت التي ال جلل أهمُت  ،عملتالخادة كفحرة ألاحل دون الخأزحر على الاججاه وٍى

م هي  :الاعتراؾ بىٍام الخعٍى

لىاإلاا أن هزا الىٍام لً  ،الخأهُذ على خم ول دولت في اخخُاس هٍام الفشؾ ألاحىبي الزي جشاه مىاظبا لها 

ل ، ًإزش ظلبُا على الخجاسة الذولُت ق هجضء مً جىبُم اجـا 1978وجم الخىكُع على هزه الاجـاكُت في أؿٍش

ُذه مً الزهب في ظىق الخشة ) ( 1980ـ  1976حامُيا خُث كام ـىذوق الىلذ الذولي ببُع ظذط ـس

ووان الؼشك مً رلً هى الخخلي عً الزهب هأـل للعُىلت  ،واظخخذام ؤلاًشاداث في معاعذة الذٌو الـلحرة

دولت ًىبم هٍام أظعاس الفشؾ اإلاشهت  171أـبذ زلثي أعماء الفىذوق البالؽ عذدهم  1996وعام  ،الذولُت

مثل هزا العذد  حجم  5/4وهزا العذد ًخممً ول الذٌو الفىاعُت الىبري والعذًذ مً الذٌو الىامُت ٍو

                                                 
ذاس، وأظامت الـىلي، 1  ت،مبادب الاكخفاد الىلذي مدمذ دٍو  .58، ؿ:2003 ، الىبعت ألاولى، داس الجامعت الجذًذة، ؤلاظىىذٍس
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ما معخ ،الخجاسة العاإلاُت م حعٍى هى الخاٌ في ال  لال أوآلان ؿٍُل أظعاس الفشؾ اإلاشهت ظىاء أوان هزا الخعٍى

أما باقي دٌو العالم والتي جمثل زلث ألاعماء ؿانهم سبىىا عمالتها ئما بالذوالس أو الـشهً  ،هٍام الاجداد ألاوسبي

م اإلاذاس جدخاج ئلى  ،أو خلىق السخب الخاـت أو ئلى ظلت العمالث وال جضاٌ الذٌو في ٌل هٍام الخعٍى

شؾ ألاحىبي بهذؾ الخذ مً آزاس جللباث أظعاس الفشؾ في ألاحل اخخُاواث دولُت للخذخل في أظىاق الف

يي  .اللفحر وفي الىكذ الخالي ؿان هزا الخذخل ًخم في الؼالب بالذوالس ألامٍش
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 :الخاجمت

 

الىاسةت على للذ سأًىا ؿُما ظبم أن الىٍام الىلذي واإلاالي الذولي هى هٍام مخؼحر ومخجذد خعب الخىىساث 

م مخخزا ؼيل هٍام 1870أولاع الاكخفاد العالمي ؿمً هٍام الزهب والزي بذأ العمل به سظمُا في 

ورلً بعبب ٌشوؾ الخشب العاإلاُت  1914اإلاعيىواث الزهبُت لُخدٌى في ؼيل هٍام اإلاعيىواث الزهبُت في 

 1925وفي ظىت  1925ئلى  1914خشبحن ألاولى خُث اهخهجذ الذٌو هٍام اإلاعيىواث الزهبُت في ؿترة ما بحن ال

وبهزا ألاخحر عشؾ الزهب آخش أؼياله  1944ئلى  1925اهخهجذ الذٌو هٍام الفشؾ بالزهب في الـترة بحن 

وانهاس بعبب الخشب العاإلاُت الثاهُت وعىذ نهاًتها ؿىشث دٌو العالم في ولع هٍام ًمبي اإلاذؿىعاث الذولُت 

ال وانهاس في عام عشؾ هزا الىٍام بىٍام ظعش الفشؾ  لُدل مدله  1971اإلاثبذ بالزهب لىً هزا لم ًذم وٍى

هٍام ـشؾ ظمُثىهُان والتي وان هذؿها الشةِس ي إلًجادها هى البدث عً العبل اإلاىاظبت إلنهاء أصمت الىٍام 

بُذ أن هزا ألاخحر وهٍشا للخىىساث التي خفلذ لالكخفاد العالمي باءث  1971العالمي ووان رلً ظىت 

م خلـا ألظعاس ـشؾ العمُثىهُان مىز بال   .1973ـؽل لُيخهج معٍم دٌو العالم هٍام الخعٍى

ت اإلاذؿىعاث الذولُت وجىٍُمها، اظخعمل في بذاًخه معذن الزهب وىخذة  الىٍام الىلذي الذولي هى أداة لدعٍى

ت اإلاذؿىعاث الذولُت، في اجـاكُاث ألاولى واهذ جلش سبي العمالث بالذوال  ئلى أن أـبذ على ماهى س هلذًت لدعٍى

 علُه خالُا ًخمع ظعش الفشؾ لعامل العشك والىلب.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 األداء المالي للبنوك                الفصل الثاني:    

 

32 

 

 :ملذمـــت

 ليىن اللؿام اإلاطشفي 
ً
جدخّل الطىانت اإلاطشفُت أهمُت هبيرة في الخُاة ؤلاكخطادًت وؤلاظخمانُت، هكشا

وهزا ًلخط ي الهمل نلى ، في جىؾُذ الشلت بعُاظت الذولت وسناًتها للمطالح ؤلاكخطادًت يالهىطش الشةِس 

ل الالصم إلاباششة وشاؾها وجلذًم  ئًجاد كؿام مطشفي كىي ٌعانذ نلى ئمذاد اللؿاناث اإلاخخلفت بالخمٍى

الخذماث اإلاطشفُت نلى ئخخالف أهىانها، ومً الػشوسي ئخػام هزا اللؿام لهملُت الشكابت، ورلً للخفاف 

ام مطشفي ظلُم، ًدافل نلى خلىق اإلاىدنين نلى ظالمت اإلاشاهض اإلاالُت للمطاسف والخىضل ئلى كؿ

ػمً ظالمت جىفُز العُاظت الىلذًت للذولت بالشيل اإلاىاظب، للمعاهمت بشيل فّهاٌ في  ً، ٍو واإلاعدشمٍش

 جؿىس ؤلاكخطاد الىؾني وئصدهاسه. 

اظاث ئن مً ألاهذاف الشةِعُت للشكابت اإلاطشفُت الخأهذ مً وظىد هكام ظلُم ومهافى كادس نلى جلبُت  ئخخُ

الخىمُت ؤلاكخطادًت وؤلاظخمانُت في ئؾاس اللىاهين واللىاةذ التي جدىم الهمل اإلاطشفي بالبالد، فخدلُم مبذأ 

العالمت اإلاطشفُت ًخؿلب أن جخمخو ول وخذة مً وخذاث الىكام اإلاطشفي بمىكف مالي ظلُم ومهافى ولذحها 

ت التي جمىنها مً ئداسة مؿلىباتها ومىظىداتها بىفاءة واللُام بذوسها في الىظاؾت اإلاالُت  اللذسة والىفاءة ؤلاداٍس

مو جمخهها باإلاالءة اإلاالُت واللذسة نلى ملابلت مخؿلباث هفاًت سأط اإلااٌ والعُىلت وجدلُم كذس مىاظب مً 

 العُىلت.

ًير جإخز هزه اإلاهاخُض هىان نذة مهاًير سكابُت لإلهزاس اإلابىش حعخخذم للُاط مذي ظالمت ألاداء اإلاطشفي، 

همإششاث لخلُُم أداء اإلاطاسف زم جطيُفها وئهدشاف أوظه الخلل اإلاالي في أدائها كبل وكذ مبىش ختى ال 

 للمإششاث 
ً
جخهشع إلاشاول مالُت ناضفت جإدي ئلى ئجهُاسها، ومً أهم هزه اإلاهاًير هكام جلُُم اإلاطاسف وفلا

ؿلم نليها  لى بهؼ اإلاإششاث ألاخشي للمإظعاث ئغافت ئ CAMELSالىاججت نً نملُت الفدظ اإلاُذاوي ٍو

  .الذولُت

جيبو أهمُت اإلاإششاث الذولُت الخذًشت لخلُُم أداء البىىن وهكم ؤلاهزاس اإلابىش مً كُمتها بأجها أداة داةمت 

ومعخمشة للخىظُه وؤلاهزاس والخدزًش إلاخخزي اللشاس وواغعى العُاظاث باخخماٌ حهشع البىً ألصمت ما، 

فهم  باخخماالث الخذور في وكذ مبىش كبل وكىم الخذر إلجخار ما ًلضم مً ظُاظاث وئظشاءاث وجلىم بخهٍش

 .وكاةُت أو ماوهت مً وكىم ألاصماث
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: مؤشزاث الحيؿت الجشبيت  :املبحث ألاٌو

حهخبر مإششاث الخُؿت الجضةُت مً أهم اإلاإششاث اإلاهخمذة في جلُُم أداء البىىن، وهي حهخمذ نلى ظخت 

، هزا ألاخير مش بهذة CAMELSمإششاث ججمُهُت أظاظُت لخدلُل وغو اإلاإظعاث اإلاالُت وحهشف باؾاس 

 مشاخل كبل أن ًطبذ بشيله الخالي. 

 

: املؤشزاث املاليت الزابذة و   1هظم إلاهذار املبىزاملؿلب ألاٌو

جيبو أهمُت اإلاإششاث اإلاالُت الشاةذة وهكم ؤلاهزاس اإلابىش مً كُمتها بأجها أداة داةمت ومعخمشة للخىظُه    

وواغعي العُاظاث باخخماٌ حهشع ؤلاكخطاد ألصمت مالُت أو أصمت نملت،  وؤلاهزاس والخدزًش إلاخخزي اللشاس 

فهم باخخماالث الخذور في وك ذ مبىش كبل وكىم الخذر إلجخار ما ًلضم مً ظُاظاث وئظشاءاث وجلىم بخهٍش

 وكاةُت أو ماوهت مً وكىم ألاصماث، وحعانذ هكم ؤلاهزاس اإلابىش نمىما فُما ًلي: 

 سظمي للخلُُم ظىاء نىذ الفدظ  الخلُُم اإلاعخمش لىكم اإلاإظعاث اإلاطشفُت في شيل ئؾاس أو هُيل .1

 بين فتراث الفدظ. أو

 اإلاإظعاث أو اإلاىاكو داخل اإلاإظعاث التي جيىن فيها مشاول أو ًدخمل وكىنها في مشاول.الخهشف نلى  .2

اث الفدظ والخخطُظ ألامشل للمىاسد ؤلاششافُت والخخؿُـ اإلاعبم للفدظ. .3  اإلاعانذة في جدذًذ أولٍى

 جىظُه ؤلاهخمام والخىكُذ العلُم مً كبل اإلاششفين نلى البىىن. .4

البىىن ومهمت هكم ؤلاهزاس اإلابىش واإلاإششاث اإلاالُت الشاةذة هي جىظُه الىكش وهىان مخاؾش نذًذة في أوشؿت 

لهزه اإلاخاؾش، وحشمل مخاؾش ؤلاةخمان والعُىلت، العىق، مخاؾش الدشغُل أو مخاؾش ألانماٌ وؤلاهدشاف 

ً آلازاس اإلابىش لهزه اإلاخاؾش ظىف ٌعانذ واغعي العُاظاث في ئجخار ئظشاءاث وكاةُت إلاىو خذوثها أو الخذ م

اإلاترجبت نليها بخللُل الخعاةش ألدوى خذ ممىً ئرا لم جىً هىان ئمياهُت لخجىب هزه اإلاخاؾش، بجاهب رلً 

 ججىب جىشاس خذور هزه اإلاخاؾش.

ٌ جدذ ص وللذ بذأ ؤلاهخمام اإلابىش باظخخذام مإششاث مالُت لذنم البىىن واإلاإظعاث اإلاالُت مً كبل لجىت با 

اث الذ ومىز رلً الىكذ جىالذ الجهىد  1992ولي لىغو مهاًير إلاالءة سأط اإلااٌ في سناًت بىً الدعٍى

 2، وكذ جم ئكتراح هكام الـ إلاخاؾش وكُاط صخت الجهاص اإلاطشفيوالذساظاث لىغو هكم أو مإششاث للخذ مً ا

CAMELS  ٌوالزي ٌغؿى مالءة سأط اإلاا (C  ظىدة ألاضٌى ،A  ؤلاداسة ،M   الشبدُت ،E   والعُىلت ، L ،

 (  Sوجدلُل الخعاظُت إلاخاؾش العىق 

خم الخهبير نً ول نىطش مً هزه الهىاضش بهذد مً اإلاإششاث اإلاالُت، زم حهذدث هكم ؤلاهزاس اإلابىش وكامذ  ٍو

ش هزا الىكام بما ًخفم وقشوفها، وهىان دساظخين هامخين  ت اإلاخخلفت بخؿٍى بجاهب الهذًذ مً البىىن اإلاشهٍض

ش اإلاإششاث اإلاالُت ظاهمذ الذساظاث ألاخشي  الشاةذة أو اإلابىشة، بهؼ هزه الذساظاث  بشيل أضُل في جؿٍى

كذم همارط كُاظُت وآلاخش الخدلُل الىضفي والىمي لخلُُم مذي مُل اإلاإظعاث اإلاالُت للىكىم في أصماث 

ئظمانا مالُت باظخخذام مإششاث ئكخطادًت ولُت وأخشي هىنُت مً اللؿام اإلاطشفي، ولم ًىً غشبُا أن هجذ 

مً ول هزه الذساظاث نلى نذد مهين مً اإلاإششاث ) همى الىاجج اإلادلى، ظهش الفاةذة الخلُلي اإلادلى، مهذٌ 

                                                 
 . 61، ص 8002مطز،  -عبذ الىبي إضماعيل الؿىحي، الخيبؤ املبىز باألسماث املاليت بئضخخذام املؤشزاث املاليت الزابذة، مجلت حامعت أضيىؽ - 1
 .772-777، ص: 8002ؾارق عبذ العاٌ محمذ، حىهمت الشزواث، إلاضىىذريت، مطز،    - 2
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ت  M2الخطخم، مهذٌ همى الاةخمان اإلادلى، وعبت  ئلى ؤلاخخُاؾُاث الذولُت(، وهزه الىخاةج جخفم وهكٍش

لى، جذهىس مهذالث الخبادٌ الذولي ضذماث البىىن، وهزه الطذماث مشجبؿت بالخللباث في الىاجج اإلاد

ئهخفاع أظهاس ألاضٌى اإلاالُت، ونلى معخىي الىكام اإلاطشفي هىان مشاول اللشوع اإلاخهثرة ومخططاث 

ش  الذًىن اإلاشيىن في جدطُلها، ئسجفام أظهاس الفاةذة كطيرة ألاظل، العُاظاث الىلذًت الخلُُذًت، جدٍش

ش ا إلاالي، حهشع البىىن ألصماث نمالث أظىبُت خُىما جلشع نمالء أظهاس الفاةذة اإلاطاخب لعُاظاث الخدٍش

ت خُىما ال  مدلُين نمالث أظىبُت بػمان هلىد مدلُت وئهخفاع كُمت الهملت اإلادلُت، أزش اإلاخاؾش اإلاهىٍى

 ،ًيىن هىان سكابت أو ئششاف ظُذ نلى نملُاث اللشوع، جذفم كذس هبير مً سأط اإلااٌ ألاظىبي كطير ألاظل

الهذًذ مً جلً الذساظاث ًمىً جطيُف جلً اإلاإششاث ئلى مجمىنخين  ألاولى مإششاث ئكخطادًت ومً خالٌ 

ػم ول مإشش مً هزه اإلاإششاث مإششاث جفطُلُت وفلا  ولُت وألاخشي نلى معخىي الجهاص اإلاطشفي، ٍو

اص اإلاطشفي، ئال لكشوف ول دولت والىكام اإلاطشفي اإلاخبو فيها، ومذي وفشة وظىدة البُاهاث اإلايشىسة نً الجه

أن مهكم هكم ؤلاهزاس اإلابىش ظاءث مً واكو الذٌو الطىانُت اإلاخلذمت وكذ ال جخالءم هزه الىكم مو قشوف 

 الذٌو الىامُت. 

 ونمىما هىان مجمىنت مً اإلاإششاث ٌهخمذ نليها في سضذ هزه ألاصماث وهي:

لى كذس مً اإلاخاؾشة اإلالبىلت ومً مكاهش ال شً ئن الهمل اإلاطشفي ًىؿىي ن إرجفاع رضيذ الذًىن املخعثرة: 1

لذًىن اإلاعخدلت نلُه، فمهما دكم اإلاطشف في دساظت اإلاالءة ؤلاةخماهُت إلاخاؾش هى حهثر الهمُل في ظذاد اهزه ا

هزا الخهثر ًجب لهمالةه فان رلً لً ًدٌى دون حهثر بهؼ الهمالء في الىفاء بالذًىن اإلاعخدلت نليهم، ولىً 

%( مً ئظمالي اللشوع اإلاطشفُت، ونىذ 11الخذود بدُض ال جخجاوص وعبت الذًىن اإلاخهثرة ) أن ًيىن في أغُم

ججاوص هزه اليعبت فان رلً ٌهخبر مإشًشا نلى نذم هفاءة ألاداء اإلاطشفي وبالخالي ٌهخبر مإشش الذًىن اإلاخهثرة 

 دلُال هاًما في سضذ ألاصماث اإلاطشفُت. 

مما ًىكو الىكام اإلاطشفي في خُاساث ظِئت، خُــض ًلجأ  :لىماثغياب الشفافيت وإلافطاح وهلظ املع 2

ت( بلطذ الخطٌى نلى كشوع  بهــؼ اإلالترغين ئلى جطخُم اللُمت الشأظمالُت لألضٌى )خاضت الهلاٍس

لها خطىًضا نىذما ٌعجض  بلُمت نالُت مما ًىكــو الىكام اإلاطشفي في أخؿاء في ئخخُاس اإلاششوناث التي ًخم جمٍى

نً الىفاء باإللتزاماث اإلاترجبت نليهم بعبب اإلابالغت في جطخُم كُمت ألاضٌى التي ًمخليىجها مً ظهت  اإلاذًىىن 

وئظخخذام هزه اللشوع في كؿانــاث لِغ لها ظذوي ئكخطادًت أو جىاظه هلًطا في الؿلب ولِغ لذحها اإلاشوهت 

  .اليافُت في العىق )كؿام الهلاساث مشال(

  .هدُجت الهخفاع مىظىداث اإلاطشف :رأص املاٌالخذهىر الطزيع في وطب  3

دذر ؤلانعاس نادة كبل فترة  :إلاعطار املطزفي 4 ا نلى أصمت الىكام اإلاطشفي، ٍو ًُ والزي ٌهخبر مإشًشا أول

و في وعب سأط اإلااٌ، وئهخفاع مهذٌ  كطيرة مـً ئشهاس  ؤلافالط وحهخبر اللشوع اإلاخهثرة، والخذهىس العَش

 ٌى اإلاطاسف مشخلت ؤلانعاس. الخغؿُت دالةل نـلى دخ

: وهزا ؤلافالط بذوسه هاظم نً اإلاخاؾش الخالُت: مخاؾش العىق، اإلاخاؾش مزاحل إلافالص املطزفي 5

 الاةخماهُت، مخاؾش العُىلت، الهذوي، الخؿش اإلاهىىي. 
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    1وآلياث عمله CAMELSجؿىر معيار و املؿلب الثاوي: وشأة 

 

  :CAMELSمعيار وشأة  .6

ىُت ورلً بعبب ؤلاجهُاساث  ئن مً أواةل الذٌو التي ئظخخذمذ مهاًير ؤلاهزاس اإلابىش الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

مطشف مدلي، ووان رلً  4111 وأنلً بمىظبها نً ئفالط أهثر مً 1933اإلاطشفُت التي حهشغذ لها في نام 

ه لكاهشة فلذان أخذ أظباب ئوشاء مإظعت غمان الىداتو اإلاطشفُت، خُض حهشع الىكام اإلاطشفي بأهمل

 221أدي ئلى فشل  1988م ئجهُاس ممازل في ناالشلت وجذافو الجمهىس هدى اإلاطاسف لسخب وداتههم، زم خذر 

 مطشف.

خُض قل البىً ؤلاخخُاؾي الفذسالي ًلىم  1979بذأ باظخخذام مهاًير ؤلاهزاس اإلابىش بالىالًاث اإلاخدذة مىز نام 

يُف دون وششها للجمهىس ئلى أن جمىىذ العلؿاث اإلاطشفُت بخطيُف اإلاطاسف ومذ البىىن بيخاةج الخط

، وكذ نىعذ هخاةج جطيُف اإلاطاسف 1998فلـ نام  3بالخيبإ باإلجهُاس اإلاطشفي كبل خذوزه فلل الهذد ئلى 

ىُت خعب مهُاس  هملاسهت للفترجين اإلازوىسجين هخاةج ؾُبت ألداء البىىن في جهاًت الشبو ألاٌو مً  CAMELSألامٍش

أن ول اإلاطاسف  1998، فلذ أقهشث هخاةج الخطيُف للشبو ألاٌو مً نام 1988ملاسهت بيخاةج نام  1998نام 

 .6% جخمخو بخطيُف سكم 41وأن أهثر مً  2و  1اإلادلُت جلو في الخطيُف 

يي الهذًذ مً ألاظئلت خٌى مطذاكُت  للذ أزاسث هخاةج الخدلُل الزي أظشاه البىً ؤلاخخُاؾي الفذسالي ألامٍش

هُاس في كُاط ظالمت ألاوغام اإلاالُت للمطاسف، وكذ جىضل اإلادللين ؤلاكخطادًين بهزا البىً ئلى أن الىخاةج اإلا

التي أقهشها ئظخخذام هزا اإلاهُاس في هشف أوظه الخلل باإلاطاسف ومذي جدذًذ ظالمتها اإلاطشفُت واهذ 

وان مخبها كبل ئظخخذام اإلاهُاس، هما أفػل مً الىخاةج التي ئظخخذم فيها الخدلُل ؤلاخطاتي الخللُذي الزي 

أزبدذ الذساظاث أًػا ملذسة اإلاهُاس نلى جدذًذ دسظت اإلاخاؾشة باإلاطشف كبل هشفها نبر آلُت العىق 

لجمهىس لوألاظهاس وبشهىس نذًذة ولزلً فلذ ؾالب الىشير مً الباخشين واإلادللين بػشوسة وشش هزه الىخاةج 

ين ملذستهم في الخلُُم وئخخُاس الخهامل مو البىىن راث اإلاخاؾش ألاكل بغشع جملُىهم الخلاةم وبالخالي جدع

غمً البُاهاث اإلاالُت  CAMELSوألاداء ألافػل، وسأي هإالء الباخشين غشوسة جػمين هخاةج جدلُل مهُاس  

ت التي ًفصح ننها اإلاطشف للجمهىس وبالخالي جدلُم كذس نالي مً الشفافُت ٌعانذ نلى فشع ئهػباؽ  العىٍى

 العىق وهى أخذ الذناماث ألاظاظُت التي جلىم نليها ملشساث لجىت باٌص الشاهُت للشكابت اإلاطشفُت. 

ذ واإلاهاسع، فهىان  CAMELSولىً هىان خالف خٌى ئمياهُت وشش هخاةج جدلُل مهُاس  للجمهىس ما بين اإلاٍإ

ت ولزلً جلخطش فلـ نلى العلؿاث الشكابُت ختى الًإزش وششها نلى زلت الجمهىس  مً ًشي أجها في غاًت العٍش

في اإلاطاسف والىكام اإلاطشفي هيل، بِىما ًشي البهؼ آلاخش غشوسة وششها لخملًُ الخلاةم للجمهىس ومً زم 

إدي ئلى فشله وئجهُاسه ًخخز كشاسه نلى بِىت مً ألا  مش ؾاإلاا أن اليشش ال ًإزش نلى ظالمت الىكام اإلاطشفي ٍو

 هيل.
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 : CAMELSجؿىر معيار  .8

 للذ مش هزا اإلاهُاس بهذة مشاخل كبل أن ًطبذ بهزا الشيل.

 :CAELمعيار . 6. 8

 حعزيفه: - أ

ت اإلاشظلت مً اإلاطاسف للبىً  و العىٍى هخمذ نلى جدلُل سواظو الَش ٌهخبر أداة للشكابت اإلاطشفُت اإلاىخبُت َو

و ظىىي لها ئظدىادا نلى أسبهت نىاضش مً الهىاضش العخت اإلايىهت  اإلاشهضي ومً زم نمل جلُُم وجطيُف َس

هي هفاًت سأط اإلااٌ، ظىدة اإلاىخىظاث، الشبدُت والعُىلت وال ٌشمل اإلاهُاس نىطش ؤلاداسة  CAMELSإلاهُاس 

 والخعاظُت ئججاه مخاؾش العىق.

 :CAELمميزاث معيار   - ب

  لت ٌهخبر أداة لإلهزاس اإلابىش وجدذًذ مىاؾً الػهف في اإلاطاسف ومإشش للخفخِش اإلاُذاوي نبر  CAMELؾٍش

  بذًل له. ولِغ CAMELإلاهُاس وبالخالي فهى مىمل 

  ش خ جلٍش حهخمذ نلُه العلؿاث في ئجخار اللشاساث الشكابُت الالصمت في خالت مط ي زالزت أسبام أو أهثر مً جاٍس

CAMEL .وعبت للخغير اإلاخىكو خذوزه في اإلاىكف اإلاالي باإلاطشف اإلاهني خالٌ جلً الفترة 

  خ مدذد نلى نىغ مهُاس الزي ٌهخمذ نلى  CAMELًمىً مً نمل جلُُم مىخذ للبىىن مجخمهت في جاٍس

خ مدذد. خ الخفخِش مما ًطهب مهه نمل جلُُم شامل للبىىن في جاٍس  الخلُُم في جاٍس

 

 الخذابير وإلاحزاءاث الزكابيت التي جخخذ بىاء على درحت الخطييف:  - ث

 

 .إلاحزاءاث الزكابيت: الخذابير و  (II .6) حذٌو ركم

 

 إلاحزاء الزكابي مىكف البىً درحت الخطييف

 ال ًخخز أي ئظشاء اإلاىكف ظلُم مً ول الىىاحي كىي  1

 مهالجت العلبُاث ظلُم وعبُا مو وظىد بهؼ اللطىس  مشض ي 2

3  ٌ  سكابت ومخابهت لطُلت ًكهش نىاضش الػهف واللىة مهلى

 ئضالح ومخابهت مُذاهُتبشهامج  خؿش كذ ًإدي ئلى الفشل هامش ي 4

 ئششاف -سكابت داةمت خؿير ظذا غير مشض ي 5
 مً اعذاد الؿالب بخطزف.

 

ًبين أن البىً في خالت ظُذة  1فالخطيُف  5ئلى  1لىا دسظاث جطيُف البىً مً هزا الجذٌو ًكهش 

الىكاةُت البىً في خالت اظخلشاس وعبي وال بذ مً ئجبام بهؼ ؤلاظشاءاث  3و2ومعخلش والخطيُف 

 البىً في خؿش البذ مً اخز ئظشاءاث معخعجلت لخخؿي الخؿش. 5و4والخطيُفين 
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 :1CAMELمعيار  .8.8

 حعزيفه: - أ

هخبر اإلاهُاس أخذ  و لإلإلاام بدلُلت اإلاىكف اإلاالي ألي مطشف ومهشفت دسظت جطيُفه، َو هى نباسة نً مإشش ظَش

م الخفخِش اإلاُذاوي، خُض نملذ العلؿاث الشكابُت نلى ألاخز  الىظاةل الشكابُت اإلاباششة التي جخم نً ؾٍش

شاساث الشكابُت ألجها حهىغ الىاكو الخلُلي وؤلانخماد نليها في الل CAELأهثر مً مهُاس  CAMELبيخاةج مهُاس 

أخز اإلاهُاس في ؤلانخباس خمعت نىاضش سةِعُت هي:   إلاىكف اإلاطشف، ٍو

                                                       CAPITAL  ADEQUACYهفاًت سأط اإلااٌ  -1

  ASSET QUALITYظىدة اإلاىخىظاث          -2

  MANAGEMENT          ؤلاداسة  -3

 EARNINGS            الشبدُت       -4

 L IQUIDITYالعُىلت                 -5

لجىدة اإلاىخىظاث وما  Aإلاذي هفاًت سأط اإلااٌ لخماًت اإلاىدنين وحغؿُت اإلاخاؾش والخشف  Cًشمض الخشف 

ث إلالابلت اإلاىظىداث اإلاشيىن ًخىكو جدطُله مً كُمتها الطافُت داخل وخاسط اإلايزاهُت ومذي وظىد مخططا

لإلداسة ومعخىي هفاءتها وحهملها وئلتزامها باللىاهين اإلاىكمت للهمل اإلاطشفي  Mفي جدطُلها بِىما ًشمض الخشف 

فيرمض  Eومذي هفاءة أظهضة الػبـ الذاخلي واإلاإظس ي ووظىد ظُاظاث وجخؿُـ معخلبلي، أما خشف 

ًشمض للُاط ظالمت اإلاىكف  Lشف وصٍادة سأط اإلااٌ وأخيرا خشف إلاعخىي الشبدُت ومذي معاهمتها في همى اإلاط

 العُىلي وملذسة اإلاطشف نلى ؤلاًفاء بالتزاماجه الخالُت واإلاعخلبلُت اإلاخىكهت وغير اإلاخىكهت. 

 وهى ألاظىء واآلحي: 5وهى ألافػل ئلى الخطيُف  1جتراوح دسظاث الخطيُف ما بين الخطيُف 

  كىي. 1الخطيُف سكم 

  مشض ي. 2سكم الخطيُف 

  3الخطيُف سكم .  مهلٌى

  هامش ي )خؿش(. 4الخطيُف سكم 

  غير مشض ي. 5الخطيُف سكم 

 

  :CAMELأضظ الخلييم وفم معيار  - ب

جخىصم دسظاث الخطيُف بالدعاوي نلى الهىاضش الخمعت اإلايىهت للمهُاس اإلازوىس، ٌهخمذ الخطيُف نلى جلُُم 

مإشش هىعي جإخز ظمُها في  34ومهاًير مالُت باإلغافت ئلى مإششاث سكمُت في شيل وعب  11مإشش منها  44

خم الخطيُف ليل مجمىنت مدشابهت مً  الخعبان بغشع الىضٌى ئلى الخطيُف النهاتي ليل مطشف، ٍو

 اإلاطاسف وليل مطشف نلى خذي وفم اإلاجمىنت التي ًيخمي ئليها.

بىاظؿت خمغ ظهاث سكابُت في الىالًاث  1979في نام  CAMELهما ظبم ؤلاشاسة فلذ بذأ ئظخخذام مهُاس 

خ جماسط  ىُت بما فيها البىً ؤلاخخُاؾي الفذسالي )البىً اإلاشهضي( وواهذ ول ظهت كبل هزا الخاٍس اإلاخدذة ألامٍش

                                                 
 .4ص:  -مشظو ظبم رهشه -مالً الششُذ أخمذ  - 1
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لت جخخلف نً الجهت ألاخشي ألامش الزي ضهب مً ئخذار جيعُم وجيامل  شها بؿٍش الخفخِش، جىخب جلٍش

بين جلً الجهاث ومً زم الىضٌى لىخاةج ملمىظت، ولزلً وشأث الخاظت لخىخُذ اإلاهاًير لألدواس الشكابُت 

 اإلاعخخذمت في مهُاس واخذ ٌعهل ملاسهت الىخاةج.

 :CAMELمميزاث معيار  - ث

 في آلاحي:  CAMELًمىً جلخُظ أهم مميزاث مهُاس 

 .جطيُف البىىن وفم مهُاس مىخذ 

 .ش الخفخِش  جىخُذ أظلىب هخابت جلاٍس

  ت ئخخطاس صمً الخفخِش بالترهيز نلى خمعت بىىد سةِعُت ونذم حشخِذ الجهىد في جفخِش بىىد غير غشوٍس

 أو مإزشة نلى ظالمت اإلاىكف اإلاالي للمطشف.

 .ش ش مما ًللل مً حجم الخلاٍس  ؤلانخماد نلى الخلُُم الشكمي أهثر مً ألاظلىب ؤلاوشاتي في هخابت الخلاٍس

 شفي هيل وفم مىهج مىخذ وجدلُل الىخاةج أفلُا ليل مطشف نلى خذي نمل جطيُف شامل للىكام اإلاط

وليل مجمىنت مدشابهت مً اإلاطاسف وسأظُا ليل نىطش مً نىاضش ألاداء اإلاطشفي الخمعت اإلاشاس ئليها 

 للجهاص اإلاطشفي هيل.

 .ٌهخمذ نلُه في ئجخار اللشاساث الشكابُت وؤلاظشاءاث الخصخُدُت التي حهلب الخفخِش 

  ظت الشفافُت في نىغ البُاهاث اإلاشظلت بىاظؿت اإلاطاسف للبىً اإلاشهضي ومذي مطذاكُت ًدذد دس

 الشواظو.

  ًللل مً وعبت الىكىم في أخؿاء الخطيُف التي كذ جدذر في خالت ئظخخذام مهُاسCAEL  هدُجت لغُاب

 الشفافُت بانخماده نلى البُاهاث الىاكهُت اإلاعخلاة مً مطادسها الخلُلُت نبر الخفخِش البُاوي.

 

  :CAELأخؿاء الخطييف حطب معيار  - ث

 وهي نادة ما جدذر في غُاب الشفافُت واآلحي: 

 ٌ بانخباس أن مىكفه اإلاالي مشض ي ولىً  CAEL: ًدذر في خالت جطيُف مطشف مهين وفم مهُاس الخؿأ ألاو

 الىاكو الخلُلي ًإهذ خالف رلً.

بانخباس أن مىكفه اإلاالي غير مشض ي  CAEL: ًدذر نىذما ًخم جطيُف مطشف مهين وفم مهُاس الخؿأ الثاوي

 ولىً خلُلت الىاكو جإهذ أن مىكفه مشض ي.

  : CAMELو  CAELعيىب وإهخلاداث معياري  3

 ًلىم نلى الخلذًش الشخص ي ولِغ نلى ئفتراغاث مشبخت ئخخُاس اليعب اإلاالُت ا ً لتي بني نليها اإلاهُاٍس

ئخطاةُا فهىان بهؼ البدىر الهلمُت جىضلذ ئلى وعب مالُت أخشي أهثر هفاءة ولها جأزير أهبر نلى 

ً، ولزلً كذ ًيىن مً اإلافُذ  اإلاىكف اإلاالي للمطشف مً جأزير اليعب اإلاعخخذمت خالُا بىاظؿت اإلاهُاٍس

ظدبذاٌ اليعب الخالُت باليعب الجذًذة أو ئظخخذام ؤلازىين مها مما كذ ًدعً مً هفاءة ئظخخذام ئ

.ً  اإلاهُاٍس
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  أوصان زابخت للهىاضش اإلايىهت للمهُاس بغؼ الىكش نً ألاهمُت اليعبُت ليل نىطش ً أنؿى ول مً اإلاهُاٍس

 الىخاةج التي ًخم الىضٌى ئليها.وهزا ًللل مً هفاءة اإلاهُاس ودكخه في الخدلُل وؤلانخماد نلى 

  ختى لى جم الخىضل ألوصان مىاظبت ليل نىطش فاهه مً الطهىبت بميان جشبُتها ؾىاٌ فتراث الخلُُم دون

 ئنؿاء ئنخباس للمخغيراث وهزا أًػا كذ ًللل مً دكت اإلاهُاس وأهمُت هخاةجه.

 نلى جلعُم البىىن إلاجمىناث مدشابهت خعب ح ً جم اإلاىظىداث بانخباس أن ٌهخمذ ول مً اإلاهُاٍس

مخىظـ كُم اليعب اإلاعخخذمت ٌهبر نً اإلاجمىنت هيل، هزا بالشغم مً أن اإلاخىظـ ًخخلف ئخخالفا 

 اإلاجمىنت هفعها وبالخالي فهى ال ٌهبر نً خلُلت أوغام اإلاجمىنت. ملخىقا مً بىً آلخش داخل

  نلى كُاط ألاداء ئظدىادا نلى اإلاطاسف ً ألاخشي اإلايىهت للمجمىنت الشبيهت، ونلُه ٌهخمذ ول مً اإلاهُاٍس

في خالت خذور أي حغُير هُىلي ًؿشأ نلى أداء جلً اإلاجمىنت أو نلى أداء الىكام اإلاطشفي هيل فاهه نادة 

 ال ًخم حغُير مإششاث الخلُُم وفلا لزلً نىذ ئخدعاب دسظاث الخطيُف النهاتي.

  ألامش الزي ًػهه في مجمىنت شبيهت أخشي في خالت خذور حغُير هبير في حجم مىظىداث مطشف مهين

أهبر أو أضغش مً مجمىنخه الشبيهت العابلت، وكذ ًدذر حغُير ملخىف في دسظاث و أوصسن جلُُم وجطيُف 

اإلاطشف اإلاهني بالشغم مً أن مإششاث مىكفه اإلاالي لم جخغير وئهما ئهدطش الخغُير في حجم مىظىداجه 

 فلـ.  

  

 في كياص أداء الفزوع وجطييفها:  CAMELهيف ًمىً إضخخذام معيار .7

ش مهُاس  بادخاٌ بهؼ الخهذًالث نلُه بجهله أهثر هفاءة لخذمت الذوس الشكابي للبىً اإلاشهضي  CAMELجم جؿٍى

ت نلى نمل جلُُم وجطيُف داخلي لفشونها الهاملت وكُاط معخىي  باظخيباؽ همىرط ٌعانذ اإلاطاسف اإلاشهٍض

الفشوم، ورلً هفاءة أداء فشونها الذاخلُت اإلاالي بذال مً ؤلانخماد فلـ نلى الشبدُت همهُاس للُاط أداء 

نمال بمبذأ الشكابت الزاجُت التي حععى البىىن لخفهُله وفلا إلاهاًير لجىت باٌص الشاهُت في الذنامت الشاهُت 

لف نلى خلُلت مىكفه اإلاالي كبل أن ًخم جلُُمه  للمهُاس ختى ًلىم ول مطشف بخلُُم هفعه بىفعه ٍو

بين الشيل آلاحي ملخظ لخلُُم  ًمىً جؿبُله  CAMELأداء الفشوم وفم مىهجُت بىاظؿت البىً اإلاشهضي. ٍو

خ  ش نلى ئظم الفشم وجاٍس بىاظؿت ئداساث الخفخِش واإلاشاظهت الذاخلُت باإلاطشف اإلاهني، خُض ًدخىي الخلٍش

 الخلُُم )الخفخِش( ودسظاث الخلُُم للبىىن الخمعت اإلايىهت للمهُاس واآلحي:             
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ش الخفخِش ل        CAMELلفشم وفم جطيُف ملخظ جلٍش

 ئظم اإلاطشف والفشم: .......................................................................... 

خ الخفخِش:..................................................................................  جاٍس

 CAMELملخظ جلزيز الخفخيش للفزع وفم جطييف (: II .8)حذٌو ركم

 

 البىذ

 الخطييف في

 جاريخ الخفخيش الطابم جاريخ الخفخيش الحالي

   سأط اإلااٌ -1

   ظىدة اإلاىخىظاث  -2

   ؤلاداسة  -3

   الشبدُت  -4

   العُىلت  -5

   الجملت   -6

   الخلُُم النهاتي -7

 ..............................................................مالخكاث: 

 أنذ بىاظؿت: ............................................................

 سوظو بىاظؿت: .........................................................

خ: ........................................  ........................الخاٍس

 

 :1ئن جطيُف الفشوم ًدلم ألاهذاف الخالُت_ 

 .جلُُم أداء الفشوم وفم مهُاس زابذ مىخذ في ئؾاس الخلُُم الىلي للمطاسف 

  جطىف الفشوم ئلى خمغ دسظاث وفم مإششاث ألاداء مما ٌعانذ ئداسة البىً نلى الشفو مً ظىدة

 جطيُفا.ألاداء وسفو هفاءة الفشوم ألاكل 

  ًدذد مىاؾً الػهف في أداء فشوم البىً في البىىد الخمعت اإلايىهت للمهاس مما ٌعانذ نلى ظذ

 الشغشاث في البىىد راث ألاداء غير اإلاشض ي.

  ًدُذ للمشاكب مؿابلت اإلاهلىماث اإلالذمت بىاظؿت سةاظت الفشم مو مهلىماث الفشم بغشع الىضٌى

 للخلُُم النهاتي ليل فشم نلى خذي وللمطاسف هيل في آن واخذ.  

 

 

 

 

 

                                                 
 .9-8ص:  -مشظو ظبم رهشه -الششُذ أخمذمالً  - 1
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  CAMELS1: مىىهاث معيار ثالثاملؿلب ال

شمل: هفاًت سأط   ٌهخمذ هزا اإلاهُاس نلى ظخت مإششاث ججمُهُت أظاظُت لخدلُل وغو اإلاإظعاث اإلاالُت َو

ٌ  -اإلااٌ ل والعُىلت –الشبدُت وؤلاًشاداث )اإلاىظىداث(  -ظىدة ألاضى الخعاظُت إلاخاؾش  -ظالمت ؤلاداسة -الخمٍى

 العىق.

 : مؤشزاث هفاًت رأص املاٌ .1

ضالبت اإلاإظعاث اإلاالُت في مىاظهت الطذماث التي جىاظه بىىد اإلايزاهُت، جدذد مإششاث هفاًت سأط اإلااٌ 

وجىمً أهمُت مإششاث هفاًت سأط اإلااٌ في أجها جأخز بهين ؤلانخباس أهم اإلاخاؾش اإلاالُت التي جىاظه اإلاإظعاث 

ت سأط اإلااٌ اإلاالُت مشل مخاؾش أظهاس الطشف ومخاؾش ؤلاةخمان ومخاؾش أظهاس الفاةذة، وجخهذي مإششاث هفاً

ئخدعاب اإلاخاؾش غمً بىىد اإلايزاهُت ئلى البىىن خشط اإلايزاهُت مشل الخهامل في اإلاشخلاث، ومً اإلاإششاث 

 اإلاعخخذمت في هزا اإلاجاٌ:

: هزا اإلاإشش ًلاط بيعبت سأط اإلااٌ ئلى مجمىنت ألاضٌى وطب رأص املاٌ الخجميعيت املعذلت باملخاؾز - أ

ادة حهشع بىىد اإلايزاهُت ئلى اإلاخاؾش وئخخماٌ وظىد اإلاشجخت باإلاخاؾش، فاهخفاع هزه  اليعبت ٌهني ٍص

هلظ في هفاًت سأط اإلااٌ إلاىاظهت هزه اإلاخاؾش، باإلغافت ئلى هزا اإلاإشش ًمىً الىكش ئلى ظىدة سأط اإلااٌ 

خطىضا أن ميىهاث سأط ماٌ البىً جخخلف باخخالف البلذان، هما أن ميىهاث سأط اإلااٌ جخخلف في 

دت ألاولى كذستها نل ى ئظدُهاب الطذماث الخاسظُت غمً جطيُفاث سأط اإلااٌ اإلاىظهت اإلاهشوفت بالشٍش

دت الشالشت لشأط اإلااٌ. دت الشاهُت والشٍش  والشٍش

حعخخذم هزه اإلالاًِغ لخالفي اإلاشاول الىاظمت نً نملُت الخىسيع الخىزاري ملعذالث رأص املاٌ:  - ب

ط اإلااٌ للمإظعت اإلاالُت الىاخذة، ومشاٌ رلً أن جدعب الخجمُو، وهي جفُذ في الىكش ئلى مهذالث سأ

مهذالث هفاًت سأط اإلااٌ إلاجمىنت مً اإلاإظعاث هأهبر زالزت بىىن أو ئخدعاب مهذالث هفاًت سأط اإلااٌ 

للبىىن اإلاملىهت لللؿام الهام، أو ختى الىكش في مهذالث هفاًت سأط اإلااٌ لبهؼ البىىن التي ال جدلم 

 و اإلالاًِغ اإلادلُت.اإلالاًِغ الذولُت أ

ئن كُاط هفاًت سأط اإلااٌ والىكىف نلى خلُلت اإلاىكف اإلاالي للمإظعاث اإلاالُت ئهدعب أهمُت هبري في 

 :2آلاوهت ألاخيرة نلى اإلاعخىي الذولي لألظباب الخالُت

 ط جدُذ هخاةج اللُاط مإششاث كُمت للعلؿاث الشكابُت وؤلاداساث الذاخلُت للىكىف نلى خلُلت هفاًت سأ

 اإلااٌ والتي حهخبر نامال مدىسٍا في جدلُم العالمت اإلاطشفُت.

  حهؿي هدُجت اللُاط مإششا هاما للمخاؾش اإلادخملت التي كذ جخهشع لها اإلاطاسف، مما ٌعانذ العلؿاث

 اءاث اإلاخهللت بشفو سأط اإلااٌ.الالصمت مبىشا، واإلظش  ثظشاءاؤلا داساث الذاخلُت نلى ئجخار وؤلا 

  تكذ جىشف الىخاةج الخاظت ئلى ئنادة الىكش في أظغ الػىابـ اإلاؿبلت، ئلى ظاهب ئنادة الىكش  الاختراٍص

ت.  في هكم وأؾش الشكابت الذاخلُت للمطاسف بما في رلً الهُاول ؤلاداٍس

 

                                                 
ل   - 1  .2-1، ص: مطز ، 2115أخمذ ؾلفاح، مإششاث الخُؿت الجضةُت، مجلت اإلاههذ الهشبي للخخؿُـ، أفٍش
 .113ص:  - 2117نشمان بً مىس ى الشُخ ، العالمت اإلاطشفُت ، داس اليشش والؿبانت، العىدان،  - 2
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2. :  مؤشزاث حىدة ألاضٌى

ظىدة وهىنُت بشيل نام حهخمذ دسظت مطذاكُت مهذالث سأط اإلااٌ نلى دسظت مىزىكُت مإششاث  

، هما أن مخاؾش ؤلانعاس في اإلاإظعاث اإلاالُت جأحي في الغالب مً هىنُت ألاضىٌ وضهىبت حعُِلها،  ألاضٌى

. ئن مإششاث ظىدة ألاضٌى ًجب أن  ومً هىا جأحي أهمُت مشاكبت اإلاإششاث التي جذٌ نلى ظىدة ألاضٌى

ط اإلايزاهُت مشل الىواالث والشهىهاث والخجاسة جأخز بهين ؤلانخباس مخاؾش ؤلاةخمان اإلاخػمىت في الهملُاث خاس 

 باإلاشخلاث.

 ئن جلُُم ظىدة ألاضٌى نادة ما ًىكش ئلُه مً ظهخين مخخلفخين: 

 

 : املؤشزاث املخعللت باملؤضطاث امللزغت -أ

 الترهض إلاجمل الدعهُالث ؤلاةخماهُت في كؿام ئكخطادي مهين كذ ٌهني ئهىشاف الترهيز إلابخماوي اللؿاعي :

ؿام اإلاطشفي للخؿىساث في هزا اللؿام، فىشير مً ألاصماث اإلاطشفُت خذزذ وجطخمذ بفهل ئهخلاٌ الل

ألاصمت مً بهؼ اللؿاناث ؤلاكخطادًت ئلى اللؿام اإلاطشفي بفهل جشهض اللشوع في هزه اللؿاناث، هما 

 خذر في أصمت ششق آظُـا

إدي ئلى خُض جشهضث مهكم اللشوع في كؿام الهلاساث، والصخُذ أن جشهض ا للشوع في مجمله خؿير ٍو

ئهىشاف اللؿام اإلاطشفي ئلى ألاصماث في اللؿاناث ؤلاكخطادًت، والخاٌ ًىؿبم نلى جشهيز ؤلاةخمان نلى 

 اللؿام الخطذًشي.

  :هشير مً ألاصماث اإلاطشفُت خذزذ في الفتراث التي جخىظو فيها البىىن إلاكتراع بالعملت ألاحىبيت

ت لششواث مدلُت جفخلش إلاطادس زابخت مً ؤلاًشاداث بالهملت ألاظىبُت مما ًجهل باإلكشاع بالهملت ألاظىبُ

هزه الششواث نشغت إلاخاؾش أظهاس الطشف وئهخلاٌ هزه اإلاخاؾش نلى شيل مخاؾش ئةخمان ئلى اإلاإظعاث 

 اإلاطشفُت اإلالشغت.

  :ادة وعبت اللشوع غير الهاملت ئلى ئظمالي اللشوع ٌشير اللزوع غير العاملت ئلى غهف مدفكت  ئن ٍص

ؤلاكشاع للمإظعت اإلاالُت وبالخالي هزا ًإزش نلى وغو الخذفلاث الىلذًت وضافي الذخل وختى نلى دسظت 

ؤلانعاس في اإلاإظعت وفي الهادة جددعب وعبت اللشوع غير الهاملت ظىبا ئلى ظىب مو وعبت ؤلاخخُاؾاث 

إلاجاٌ لخهؿي مإشش نً الذًىن اإلاخططت لهزه اللشوع. وهىان وعب أخشي ًمىً خعابها في هذا ا

اإلاشيىن في جدطُلها والتي لم جطىف غمً اللشوع غير الهاملت. ئن ئسجفام وعبت اللشوع غير الهاملت 

بشيل نام ًكهش مشيلت ظابلت باليعبت إلادفكت ؤلاكشاع. هما أهه مً اإلافُذ أًػا في هزا اإلاجاٌ 

ل هلذ ئلى ئظمالي اللشوع غير الهاملت ( ئخدعاب وعب ؤلاظترظام )وعبت اإلاعترد مً اللشوع نلى شي

 خُض أن مشل هزه اليعب جفُذ في مهشفت كذسة اإلاإظعت نلى مخابهت كشوغها.   

  :ئن اللشوع اإلامىىخت مً اللؿام اإلاطشفي للمإظعاث الهامت اللزوع للمؤضطاث العامت الخاضزة

ُت خطىضا أن بهؼ البلذان ال الخاظشة ٌهني ئخخماٌ وظىد مخاؾش ئةخماهُت باليعبت للمإظعاث اإلاطشف

جطىف اللشوع اإلامىىخت لللؿام الهام غمً اللشوع غير الهاملت ختى وئن لم جذفو باليامل أو خذر 

 جأخير في دفهها.
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  : . ئن ئهخفاع هزه اليعبت ال مخاؾز ألاضٌى وجمشل وعبت ألاضٌى اإلاشجخت باإلاخاؾش ئلى ئظمالي ألاضٌى

خُض أن ئسجفام دسظت ؤلاظدشماس في العىذاث الخيىمُت نلى ظبُل ًذٌ بالػشوسة نلى ظىدة ؤلاظدشماس، 

ت مخدفكت، أو كذ ًذٌ نلى أن هىان مشاول في هفاًت سأط اإلااٌ  اإلاشاٌ ًذٌ نلى ظُاظت ئظدشماٍس

( خُض جلىم اإلاإظعاث اإلاالُت بمداولت جدعين ضىسة مهذٌ هفاًت سأط اإلااٌ لذحها  )ملشساث باٌص

.باإلظدشماس في ظىذاث الخيىم  ت راث وصن مخاؾش ٌهادٌ الطفش وفلا لخطيُفاث باٌص

  :وهى ٌهني ؤلاكشاع ئلى مجمىنت مخطلت مً الهمالء )اإلالترغين( أو ختى ؤلاكشاع إلاكزاع املزجبـ

إلاإظعاث أخشي مخطلت باإلاإظعت اإلاالُت هفعها. ئن ئسجفام وعبت اللشوع اإلاشجبؿت ئلى ئظمالي للشوع 

و مدفكت ٌهىغ هىم مً مخاؾش ؤلاةخمان ب اسجباؽ اللشوع بمجمىنت ضغيرة مً اإلالترغين ونذم جىَى

ؤلاةخمان نلى كؿام واظو مً اإلالشغين ظىف جيخلل آزاسها ئلى اإلاإظعت اإلاالُت، هما أن ؤلاكشاع ئلى 

، وجىمً خؿىسة هزا الىىم  مإظعاث مشجبؿت باإلاإظعت اإلاالُت اإلالشغت ٌهخبر شاتو ظذا في هشير مً الذٌو

ي أن ؤلاكشاع إلاإظعت )مالُت أو غير مالُت( مشجبؿت باإلاإظعت اإلاالُت اإلالشغت ًخم اإلاىافلت مً ؤلاكشاع ف

نلُه دون أي جذكُم في مالءة اإلاإظعت اإلالترغت بانخباسها جدبو لىفغ اإلاجمىنت التي حهمل غمنها 

 اإلاإظعت اإلالشغت. 

 إظعت اإلاطشفُت بانخباس أن مهكم : وجمشل وعبت ألاضٌى ئلى ئظمالي سأط اإلااٌ للممؤشزاث الزفع املالي

أضىلها جيىن نلى شيل كشوع )وهي مللىب مهذٌ هفاًت سأط اإلااٌ بمفهىمه البعُـ(. ئن ئسجفام 

 مإششاث الشفو اإلاالي ٌهىغ همى ألاضٌى بذسظت أهبر مً همى سأط اإلااٌ.

 

 مؤشزاث املؤضطت امللزغت:  - ب

  اإلالشغت ٌهخمذ نلى ظالمت اإلاإششاث اإلاالُت ئن ظىدة اللشوع في مدفكت ؤلاكشاع باليعبت للمإظعت

للمإظعت اإلالترغت، وخطىضا اإلاإظعاث غير اإلاطشفُت. وبالخالي فان أي جدلُل إلاإششاث ظىدة ألاضٌى 

ًجب أن ًأخز باإلنخباس ئخخماٌ كذسة اإلالترع نلى ظذاد اللشوع ورلً ٌهخمذ نلى سبدُت اإلاإظعت 

 اإلالترغت والخذفلاث اإلاالُت لذحها.

 هشير مً خاالث ؤلانعاس اإلاالي باليعبت للمإظعاث اإلاطشفُت واهذ كذ الذًً إلى حلىق امللىيت:  وطبت

ظبلذ مجاالث ئكتراع مفشؽ مً كبل مإظعاث غير مالُت، وبالخالي ًطبذ مً الػشوسة مخابهت وعبت 

ًىكش ئلُه همإشش الشفو اإلاالي باليعبت للمإظعاث غير اإلاالُت، فىمى مذًىهُت الششواث بشيل هبير ًمىً أن 

نلى نذم فانلُت هكام الخذكُم ؤلاةخماوي مً كبل اإلاإظعاث اإلاطشفُت اإلالشغت، وهزلً مً اإلاهم الىكش 

في جىصَو مذًىهُت الششواث، ومذي جشهضها في اللؿاناث ؤلاكخطادًت هلؿام ؤلاوشاءاث أو كؿام الخطذًش 

ظعاث اإلاطشفُت للهضاث التي جطِب جلً وغيره ورلً إلاهشفت مذي ئهىشاف هزه الششواث وبالخالي اإلاإ 

 اللؿاناث ؤلاكخطادًت.

  :ئن ؤلاهخفاع الىبير في مإششاث الشبدُت باليعبت للششواث ًمىً أن ٌعخخذم ربحيت كؿاع الشزواث

ادي ٌعبم ؤلانعاس اإلاالي باليعبت للمإظعاث اإلاطشفُت.  همإشش ٍس
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 مإششاث الخذفلاث الىلذًت همإشش وهزه جخػم: 1املؤشزاث ألاخزي لظزوف الشزواث غير املاليت ً

مىً ئظخخذام مإششاث  حغؿُت الفىاةذ والتي جمشل وعبت الذخل مً الهملُاث ئلى مذفىناث الفىاةذ، ٍو

والزي ٌهخمذ نلى نذة مإششاث مالُت جخػمً ظىدة ألاضٌى وأداء الهىاةذ   ALTMANمشهبت مشل مإشش 

لششهت للخميز بين الششواث الجُذة والششواث والعُىلت، وهزا مإشش ًؿبم في الهادة نلى معخىي ا

الػهُفت. وهىان مإششاث نذًذة في هزا اإلاجاٌ التي مً اإلامىً أن حهؿي ضىسة واضخت نً وغو 

الششواث وجأزيرها نلى اللؿام اإلاطشفي مشل مإششاث الخأخش في الذفو ومخؿلباث الششواث لخماًت الذاةىين 

 وغيرها.

  :اإلاهلىماث جفُذ باليعبت للمذًىهُت اإلاىظهت لللؿام الهاةلي وخطىضا في هزه مذًىهيت اللؿاع العابلي

البلذان التي حشيل فيها وعبت اللشوع الشخطُت وعبت نالُت مً مجمل اللشوع مشل دٌو الخلُج 

 الهشبي.

 

 مؤشزاث ضالمت إلادارة:  .3

  أن مهكم هزه اإلاإششاث ظالمت ؤلاداسة مهمت ظذا في أداء اإلاإظعاث اإلاالُت )هغيرها مً اإلاإظعاث( ئال

 حعخخذم

هزلً مإششاث هىنُت  نلى معخىي الششهت ولِغ مً العهل أخز مإششاث ججمُهُت في هزا العُاق، وهي

ولِعذ همُت ومهكمها ًؿبم غمً مخاؾش الهملُاث، ئال أن هىان بهؼ اإلاإششاث الىمُت التي ًمىً 

  ؤلانخماد نليها.

 ئلى ؤلاًشاداث ًمىً أن ٌهىغ أن اإلاإظعت اإلاالُت ال حهمل  : ئن ئسجفام وعبت الىفلاثمعذالث إلاهفاق

مىً أن ٌهىد رلً ئلى نذم فانلُت ؤلاداسة.  بىفاءة ٍو

 :بىفغ اإلافهىم فان ئهخفاع ؤلاًشاداث ئلى نذد اإلاىقفين ٌهىغ نذم  وطبت إلاًزاداث ليل مىظف

ادة اإلافشؾت في نذد فانلُت اإلاإظعت اإلاالُت والزي مً اإلامىً أن ٌهىد ئلى نذم فانلُت ؤلادا سة بعبب الٍض

 الهاملين.

 :ئن الخىظو كذ ٌهىغ بشيل نام بِئت جىافعُت ظلُمت، ئال أن بهؼ  الخىضع في أعذاد املؤضطاث املاليت

و في أنذاد اإلاإظعاث اإلاالُت كذ حهىغ نذم الطشامت في ئظشاءاث الخأظِغ وهزا  خاالث ؤلاصدًاد العَش

 غهف في أظالُب الشكابت نلى اإلاإظعاث اإلاالُت.ٌهىغ هىنا مً نذم ظىدة ؤلاداسة و 

 

 2:مؤشزاث إلاًزاداث والزبحيت .7

ئهخفاع هزه اليعب ًمىً أن ٌهؿي ئشاسة ئلى وظىد مشىالث في سبدُت الششواث واإلاإظعاث اإلاالُت، في  ئن

ت في مدافل مالُت مدفىفت   ،باإلاخاؾشخين أن ؤلاسجفام الهالي في هزه اليعب كذ ٌهىغ ظُاظت ئظدشماٍس

  هىان نذد مً اليعب التي ًمىً الىكش ئليها في جلُُم سبدُت اإلاإظعاث اإلاالُت أهمها:  

                                                 
 .16أخمذ ؾلفاح، مشظو ظبم رهشه، ص:  - 1
 .283-277، ص: 2115، مطش، تؤلاظىىذٍس اليشزدار ظمير الخؿُب، كُاط وئداسة اإلاخاؾش بالبىىن،   - 2
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  ٌ مىً أن جددعب هزه العابذ على ألاضى ، ٍو : وجلاط هزه اليعبت بطافي ألاسباح ئلى ئظمالي ألاضٌى

فاث مخخلفت لألسباح كبل وبهذ الفىاةذ والػشاةب، ألاسباح باظخصىاء ألا   سباح ؤلاظخصىاةُت وغيرها.اليعبت بخهٍش

  :ئن هزه اليعبت اإلالاظت ئلى ضافي ألاسباح ئلى مهذٌ سأط اإلااٌ ٌهىغ مهذٌ العابذ على حلىق امللىيت

الهاةذ الزي ًدطل نلُه اإلاعدشمشون الزًً ًدملىن سأط ماٌ اإلاإظعاث اإلاطشفُت، وفي ول ألاخىاٌ فان 

ظهاس أو ئهخفاع سأط اإلااٌ، أما ئهخفاع اليعبت فُمىً ئسجفام هزه اليعبت كذ جفعش مً خالٌ ئسجفام ألا 

أن جفعش مً خالٌ ئهخفاع ألاسباح أو ئسجفام سأط اإلااٌ، بشيل نام ال ًمىً ئخدعاب هزه اليعبت ختى 

دت ألاولى والشاهُت، هما ًمىً  فاجه اإلاخخلفت، سأط ماٌ الشٍش ًخم الخأهذ مً مذلىلها، بأخز سأط اإلااٌ بخهٍش

فا ئخدعاب وعبت سأط فاث جاإلااٌ بخهٍش لت ًمىً أخز حهٍش ه اإلاخخلفت ئلى ئظمالي سأط اإلااٌ وبىفغ الؿٍش

 مخخلفت لألسباح.

 ئن مشل هزه اليعب ممىً أن حهؿي ضىسة واضخت نً جشهُبت ألاسباح معذالث الذخل وإلاهفاق :

ت جدلُم ألاسباح باليعبت للمإظعاث اإلاالُت، ومذي ملذاس اإلاخا ؾشة الزي جأخزه والىفلاث ومذي ئظخمشاٍس

هزه اإلاإظعاث. ئن هزه اليعب مفُذة ظذا في أجها حهؿي فىشة نً مطذس الهملُاث التي جذس ألاسباح، هأن 

ًيىن الذخل مً مدافل ؤلاكشاع أو اإلادافل اإلاالُت وغيرها، وختى ًمىً جدذًذ أي مً نملُاث 

لطشف ...(، في خين أن وعب الىفلاث ؤلاظدشماس التي جذس أسباح )ؤلاظدشماس في ألاظهم، العىذاث ،أظهاس ا

ًمىً أن حهؿي فىشة نً مىاؾً الػهف في جىلُذ ألاسباح والىفلاث التي جمخظ هزه ألاسباح، فيعب 

ت أو هفلاث ألاظىس أو مذفىناث الفىاةذ  الىفلاث ًمىً أن جددعب وفلا لىىم اإلاطشوفاث والىفلاث ؤلاداٍس

 و غيرها مً الىفلاث.

 ان ملاًِغ أخشي غير ملاًِغ الشبدُت ًمىً ؤلانخماد نليها، وهي حهؿي هكشة : هىاملؤشزاث الهييليت

معخلبلُت لىغو اإلاإظعاث اإلاالُت، منها دسظت ئحعام كانذة نمالء اإلاإظعت اإلاطشفُت، فارا واهذ أنذاد 

وجشهُبت نمالء اإلاإظعت اإلاطشفُه فهزا كذ ًذٌ نلى غُم في اللذسة الخىافعُت للمإظعت ونذم كذستها 

ى جىظُو كانذة نمالئها وجىظُو هؿاق نملها لِشمل كؿانا أوظو مً الششواث واللؿام الهاةلي وختى نل

اللؿاناث ؤلاكخطادًت، وهزا له جأزير نلى ظملت جيالُف اإلاإظعت اإلاالُت وسبدُتها، ومً ألامشلت ألاخشي 

 نلى هزه اإلاإششاث الهُيلُت ئحعام الهامش ظهش

الفاةذة نلى الىداتو، وهزا ًذٌ نلي البِئت التي حهمل فيها اإلاإظعت اإلاالُت ونلى الفاةذة نلى ؤلاكشاع وظهش 

ت ت فُه، هأن ًيىن ظىق مىافعت ئخخياٍس   .الهُيل العىقي لللؿام اإلاطشفي واللىة ؤلاخخياٍس

 

في هشير مً الخاالث ًدذر ؤلانعاس اإلاالي للمإظعاث بعبب ظىء ؤلاداسة مؤشزاث الطيىلت والخمىيل:  .5

لت ومً هىا جأحي أهمُت مخابهت مإششاث العُىلت. مإششاث العُىلت حشمل بشيل نام ظاهب للعُى 

ألاضٌى والخطىم ففي ظاهب الخطىم ًجب الىكش ئلى مطادس العُىلت واإلكشاع فُما بين البىىن 

ل مً البىً اإلاشهضي، هما ًجب إلاإششاث العُىلت أن جأخز نذم الخؿابم في مجاٌ ؤلاظخدلاق بين  والخمٍى

ألاضٌى والخطىم في مجمل اللؿام اإلاالي أو نلى معخىي اإلاإظعاث اإلاالُت راث الدجم الىبير، ولخغؿُت 

 هزه الجىاهب ًمىً الىكش ئلى اإلاإششاث الخالُت: 
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 ئن ئسجفام وعبت الدعهُالث اإلالذمت مً البىً الدطهيالث امللذمت مً البىً املزهشي للبىىن الخجاريت :

الُت هيعبت مً ئظمالي سأط اإلااٌ أو الخطىم لهزه اإلاإظعاث، ٌهىغ مشىالث اإلاشهضي ئلى اإلاإظعاث اإلا

 خادة في العُىلت أو بمهنى آخش كذ جيىن هزه اإلاإظعاث في خالت ئنعاس مالي.

 ئن الخفاوث الىبير في وعبت الفاةذة لإلكشاع بين البىىن جذٌ الخجشبت في معذالث إلاكزاع بين البىىن :

ُت حهخبر خؿشة، هزلً فان هىان بهؼ ؤلاظشاءاث الىمُت التي جخخزها البىىن نلى أن هىان مإظعاث مال

فُما بُنها، ووظىد مشل هزه ؤلاظشاءاث ًذٌ نلى وظىد مإظعاث راث مخاؾش هبيرة مشل الخفاوث في همُت 

ؤلاكشاع اإلاعمىح بها بين مإظعت وأخشي أخُاها، أو نذم سغبت بهؼ اإلاإظعاث باكشاع مإظعاث أخشي 

وظىد مإظعاث راث مخاؾش نالُت، بشيل نام فاللؿام البىيي هى أٌو مً ًىدشف وظىد  ًذٌ نلى

 مشاول في بهؼ البىىن وفي اللؿاناث ألاخشي 

 ئن ئهخفاع وعبت الىداتو ئلى نشع الىلذ بمفهىمه اإلاىظو وطبت الىداةع إلى املجاميع الىلذًت :M2  كذ

العُىلت لذي البىىن، هما أهه في بهؼ ألاخُان  ٌهىغ غهفا في الشلت في البىىن أو كذ ٌهىغ مشاول في

ًكهش أن اإلاإظعاث اإلاالُت غير اإلاطشفُت هي مإظعاث فانلُت وجلذم خذماث مالُت مخخلفت، أو أن جيىن 

 هزه اإلاإظعاث اإلاالُت اإلاطشفُت جخطشف جماما والبىىن وجلذم الخذماث التي جلذمها البىىن.

 ليعب باظخصىاء ؤلاكتراع فُما بين البىىن، وهي حهؿي ضىسة : جددعب هزه اوطبت الىداةع إلى اللزوع

ل الىداتو لذًه لخخىاءم مو الؿلب نلى اللشوع )جلبُت  واضخت نً كذسة الىكام اإلاطشفي نلى جدٍى

خاظاث اإلالترغين(. ئن ئسجفام هزه اليعب ًكهش أن هىان غغىؾا نلى الجهاص اإلاطشفي، هما أهه ًكهش أن 

 ً هلظ في العُىلت إلاىاظهت الهضاث الؿاسةت.الجهاص اإلاطشفي ٌهاوي م

 هىان نذد مً اإلاإششاث التي جلِغ مذي الخؿابم في آظاٌ هييل إضخحلاق ألاضٌى والخطىم :

، مشل مإشش وعبت ألاضٌى  ؤلاظخدلاق بين ألاضٌى والخطىم ورلً بالىكش ئلى جشهُبت مدفكت ألاضٌى

، فهذه اليعبت جىشف نً مذي الخؿابم العاةلت والزي ًلِغ وعبت ألاضٌى العاةلت ئلى ئظمال ي ألاضٌى

ادة الخدىؽ في ئداسة العُىلتفي آظاٌ ؤلاظخدلاق، هما أجها جبين الخاظت ئل ئن الخباًً الىبير في آظاٌ  ،ى ٍص

ؤلاظخدلاق ًبين أن اإلاإظعاث اإلاالُت حهاوي مً مخاؾش في العُىلت، هما أجها حهىغ نذم جُلً  اإلاىدنين 

ل. ت اإلاإظعت اإلاالُت في اإلاذي الؿٍى ً مً ئظخمشاٍس  واإلالشغين آلاخٍش

 ن ًىكش ئليها بالتزامً مو : ئن مإششاث العُىلت باليعبت للمإششاث اإلاالُت ًجب أضيىلت الطىق الثاهىيت

ملاًِغ الهمم وؤلاحعام للعىق اإلاالي الشاهىي باليعبت لألضٌى العاةلت مشل هامش الؿلب والهشع 

.  ومإششاث الخذاٌو

 

 درحت الحطاضيت ملؤشزاث املخاؾز الطىكيت:  .6

ت باليعبت للمإظعاث اإلاطشفُت، خُض أن هزه ا إلادافل هزا ًخهلم بالذسظت ألاولى باإلادافل ؤلاظدشماٍس

جدخىي نلى نذد هبير مً ألادواث اإلاالُت مً ألاظهم والعىذاث الخيىمُت وألاظىبُت وظىذاث اإلاإظعاث 

واإلاشخلاث اإلاالُت مشل الخُاساث واإلاعخلبلُاث التي ًدىىم فيها ألاضل اإلاالي لِشمل وافت ألاضٌى اإلاالُت بما فيها 

مخاؾش أظهاس ألاظهم، مخاؾش أظهاس الطشف، أظهاس العلو، وهزه ألادواث جخػو إلاخاؾش مخخلفت مشل 

ومخاؾش أظهاس الفاةذة ومخاؾش أظهاس العلو وول منها له ملاًِغ مخخلفت، ئال أن هىان ملُاط ئخطاتي 
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والزي ًلِغ أكص ي خعاسة مخىكهت في اإلادفكت  VARمىخذ ًلِغ ظمُو هزه اإلاخاؾش وهى ملُاط 

ت خالٌ فترة صمىُت مهُىت، ونادة ما  ًخطاخب هزا اإلالُاط مو ملُاط آخش للُاط الػغـ الزي ؤلاظدشماٍس

ت في البىىن جدذ قشوف ئظخصىاةُت في العىق هما  ًلِغ أكص ى خعاسة ًمىً أن جمنى بها اإلادافل ؤلاظدشماٍس

 في ؤلاجهُاساث، وبشيل نام فان ليل مً هزه اإلاخاؾش ملاًِعها اإلاهشوفت واإلاعخخذمت

 ىت للخيىمت اإلادلُت وبهؼ اإلاشخلاث : وجخهلم مباششة مخاؾز أضعار الفابذة بأروهاث وظىذاث الخٍض

اإلاالُت اإلاىخدبت نلى أظهاس الفاةذة وظىذاث الششواث، وجددعب هزه اإلاخاؾش وفلا إلافهىم "ألامذ" الزي 

ًلِغ الهالكت بين جزبزب أظهاس العىذاث وأظهاس الفاةذة، هما ًمىً جىظُو مفهىم "ألامذ" لُأخز بهين 

"الخدذب" الزي ًأخز بهين ؤلانخباس الهالكت غير الخؿُت بين أظهاس العىذاث وأظهاس ؤلانخباس مفهىم 

 الفاةذة.

 ىت للخيىمت ألاظىبُت وبهؼ اإلاشخلاث 1مخاؾز الطزف ألاحىبي : وجخهلم مباششة بأروهاث وظىذاث الخٍض

اؾش أظهاس اإلاالُت اإلاىخدبت نليها، ولخعاب هزه اإلاخاؾش ًمىً ئظخخذام بهؼ ألاسكام اللُاظُت إلاخ

 الطشف.     

 مىً خعابها مً خالٌ "همىرط الدعهير مخاؾز أضعار ألاضهم : مطادس اإلاخاؾش فيها هي ربزبت أظهاسها ٍو

" والتي جشبـ  ت اإلاػشبت في حعهير ألاضٌى " الزي ٌهبر نً مخاؾش العىق فلـ، أو "هكٍش الشأظمالي لألضٌى

 بين ظهش العهم ونىطش اإلاخاؾشة.

 عابلت جكهش أًػا في اإلاشخلاث اإلاالُت خُض أن نىطش اإلاخاؾشة العىقي في اإلاشخلاث ئن مهكم اإلاخاؾش ال

اإلاالُت هى راجه نىطش اإلاخاؾشة العىقي لألضل اللاةم )أظهم، ظىذاث، أظهاس الفاةذة، أظهاس الطشف، 

وألاضل أظهاس العلو( الزي حهخمذ نلُه هزه اإلاشخلاث، ئال أن شيل الهالكت بين نلىد اإلاشخلاث اإلاالُت 

اللاةم ًدذد هُفُت جلذًش اإلاخاؾش العىكُت لهزه الهلىد. باليعبت للمعخلبلُاث الهالكت خؿُت وبالخالي 

 ًمىً خعاب هزه اإلاخاؾش مباششة.

  مىً خعاب اإلاخاؾشة لها مً خالٌ ما ًطؿلح نلى أما باليعبت للخُاساث فان الهالكت غير خؿُت ٍو

" وول مً هزه ألاخشف جلِغ الهالكت بين حغير أظهاس  γ - δ " - θ - ν - ρحعمُخه "بالُىهاهُاث" مشل 

جلِغ الهالكت أزش حغير أظهاس ألاظهم نلى أظهاس نلىد  δالخُاساث باليعبت إلاهامالث مخخلفت، فمشال 

جلِغ  θهي اإلاشخلت الشاهُت باليعبت لخغير أظهاس نلىد الخُاساث باليعبت ألظهاس ألاظهم،  γالخُاساث، 

جلِغ الخغير في أظهاس نلىد الخُاساث باليعبت  νاس نلىد الخُاساث باليعبت لخغير ألاظل، الخغير في أظه

 جلِغ الخغير في أظهاس نلىد   ρلخغير ربزبت أظهاس ألاظهم، 

 ظهش الفاةذة. الخُاساث باليعبت لخغير

  والخدعً لخعاب باليعبت لهلىد اإلالاًػت نلى أظهاس الفاةذة والهمالث فاجها جدخاط لىمارط ؤلافالط

 مخاؾش اإلاشخلاث نلى اإلاخاؾش ؤلاةخماهُت.

 

 

                                                 
 .27أخمذ ؾلفاح، مشظو ظبم رهشه، ص:  - 1
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 املؤشزاث الخاضت بالطىق:  .7

  بالــشغم مً أن هزه اإلاإششاث ال جذخل غمً ئؾاس مإششاث الخُؿت الجضةُت العخت الذاخلت غمــً

CAMELS .ولىنها جبلى مإششاث مهمت جذٌ نلى كىة اإلاإظعاث اإلاالُت 

 ئن ئهخفاع ألاظهاس العىكُت باليعبت اليت التي جطذرها املؤضطاث املاليتألاضعار الطىكيت لألدواث امل :

لألدواث اإلاالُت الطادسة نً اإلاإظعاث اإلاالُت ملاسهت بمخىظـ أظهاس ألاظهم في العىق ٌهؿي ئهؿبانا 

ظلبُا نلى وغو اإلاإظعاث اإلاالُت. هزلً ًمىً الىكش ئلى مإششاث هىامش الهىاةذ باليعبت لألدواث 

ُت اإلاطذسة مً كبل اإلاإظعاث اإلاالُت وملاسهخه بالفىاةذ نلى ألادواث اإلاطذسة مً كبل الششواث اإلاال

واإلاإظعاث الىبيرة )جدذًذا نلى العىذاث( إلاهشفت ظىدة هزه ألادواث اإلاالُت وبالخالي وغو اإلاإظعاث 

 اإلاالُت.

 مإظعاث فىق الهاةذ الزي جىفشه : ئرا وان الهاةذ الزي جىفشه مإظعت ما أو مجمىنت العىابذ املفزؾت

اإلاإظعاث اإلاشابهت بشيل ملفذ فان رلً ٌهىغ وغو ًدخاط ئلى الخدلُل إلاهشفت ظبب هزه الفشوكاث في 

ل بشيل ناظل جىفش نىاةذ مشجفهت في الهادة.  الهاةذ، خُض أن اإلاإظعاث التي جدخاط ئلى جمٍى

 للمإظعاث اإلاالُت اإلادلُت مً كبل وواالث  : بشيل نام الخطيُف ؤلاةخماوي اإلاىخفؼالخطييف إلابخماوي

الخطيُف الهاإلاُت ٌهىغ وغو مالي غهُف نلى اإلاعخىي الذولي، هما أن الخطيُف ؤلاةخماوي للششواث 

ًفُذ في ئنؿاء ضىسة نً دسظت ؤلاةخمان باليعبت للملترضين مً الجهاص اإلاطشفي، وفي ول ألاخىاٌ فان هزا 

ضىذوق الىلذ الذولي ًىكش ئلى كذسة اإلاإظعاث اإلاالُت بهُنها دون الخطيُف ٌهؿي فىشة نامت، ئال أن 

 الىكش في ئمياهُت الخيىمت في دنمها.

 :هزا الهاةذ ًمشل الفشق بين الهاةذ نلى العىذاث التي جطذسها اإلاإظعاث اإلاالُت  هامش العابذ الطيادي

ىُت، وهزا الهامش ٌغؿي هىنين مً اإلا ىت ألامٍش خاؾش، مخاؾش ؤلاةخمان ومخاؾش والهاةذ نلى ظىذاث الخٍض

ادة هزًً الىىنين مً اإلاخاؾش.       أظهاس الفاةذة، بمهنى أهه ولما صاد هزا الهاةذ فان هزا ٌهؿي ئشاسة ئلى ٍص
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 .املبحث الثاوي: مؤشزاث دوليت أخزي 

وحشمل مإششاث  ، جىظذ مإششاث أخشي جإخز همهاًير لخلُُم أداء البىىن،CAMELSباإلغافت ئلى مهُاس 

ت، باإلغافت ئلى مهاًير لجىت باٌص ومهُاس مجلغ  الخُؿت اليلُت وهزا آلُت جدلُل الىفلاث وؤلاًشاداث الجاٍس

 الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت للُاط هفاًت سأط اإلااٌ، وهزا ما ظىداٌو ئبشاصه في هزا اإلابدض.

 

: مؤشزاث الحيؿت اليليت  1املؿلب ألاٌو

ُؿت اليلُت هي مإششاث جذٌ نلى مذي ظالمت وئظخلشاس الىكام اإلاطشفي، وحعانذ مإششاث الخحعزيفها:  - أ

نلى جلُُم مذي كابلُت هزا ألاخير نلى الخأزش باألصماث اإلاالُت وؤلاكخطادًت وهي أًػا حهمل هأداة لإلهزاس 

 اإلابىش في خاالث حهشع الجهاص اإلاطشفي للخؿش.

 

 :أهميت مؤشزاث الحيؿت اليليت - ب

 جلُُم ظالمت الىكام اإلاطشفي مبني نلى ملاًِغ همُت مىغىنُت. حعمذ بأن ًيىن  -

 حعانذ نلى جىَشغ مبذأ الشفافُت وؤلافطاح وئجاخت وافت اإلاهلىماث لهمالء العىق والجمهىس. -

- .  هي ملاًِغ حعمذ بملاسهت ألاوغام )مً خالٌ اإلاإششاث( نبر الذٌو

ت الىكم اإلاداظبُت وؤلاخطاةُت مً خالٌ  - ئظخخذام هفغ اإلاإششاث التي حعهل اإلالاسهت حهمل نلى مهُاٍس

 لِغ وؾىُا فلـ بل ناإلاُا أًػا.

 حهمل نلى هشف مخاؾش ئهخلاٌ نذوي ألاصماث اإلاالُت والهمل نلى الخللُل مً خذتها. -

 

   مػمىنها:  - ج

ٌهخمذ الجهاص اإلاطشفي نلى مجمل اليشاؽ ؤلاكخطادي وهى هزلً ًخأزش بالخغيراث ؤلاكخطادًت التي جطِب 

 ؤلاكخطــاد

هيل، وكذ أشاسث بهؼ الذساظاث الخذًشت أن بهؼ الخؿىساث ؤلاكخطادًت اليلُت حعبم ألاصماث اإلاطشفُت، 

مما ًخؿلب مشاكبت بهؼ اإلاخغيراث نلى ؤلاكخطاد هيل وخطىضا جلً التي جخهلم بهشوب سأط اإلااٌ وأصماث 

 ظهش الطشف وهزه حشمل ما ًلي:

 مؤشزاث الىمى إلاكخطادي: (1

ئن ئهخفاع مهذٌ الىمى ؤلاكخطادي ًػهف ملذسة اإلالترغين معذالث الىمى إلاكخطادي إلاحمالي:  -

ادة مخاؾش ؤلاةخمان، فىشير مً خاالث الىعاد ًدبهها ئنعاس مالي. اإلادللين نلــى عاهم في ٍص  خذمت الذًىن َو

ت وئظدشماساتها ًإزش جذهىس اللؿاناث التي جترهض فيها كشوع اإلاإظعاث اإلاالُجذهىر بعؼ اللؿاعاث:  -

 بشيل مباشش نلى كىة اإلاإظعاث اإلاالُت خُض أن رلً ًإدي ئلى ئهتزاص وغو اإلادافل اإلاالُت للمإظعاث

 اإلاالُت وبالخالي ًللل مً جذفلاتها الىلذًت وئخخُاؾاتها.

 

                                                 
ل  ،جملة  املعهد العريب للتخطيط ،مؤشرات احليطة الكلية، أمحد طلفاح - 1  .2-1ص:  ،مطز ، 2115أفٍش
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 مؤشزاث ميزان املذفىعاث:  (8

  :ى ئخخماٌ خذور أصماث في ئن ئسجفام عجض الخعاب الجاسي كذ ٌهؿي مإششا نلعجش الحطاب الجاري

ل هزا العجض بخذفلاث  ظهش الطشف مو ما لهزا مً جأزير ظلبي نلت الىكام اإلاطشفي، خطىضا ئرا جم جمٍى

مالُت كطيرة ألاظل فاألصماث اإلاالُت جدذر بشيل نام نىذما ٌشهش اإلاعدشمشون ألاظاهب بطخامت العجض 

له، مما ًػؿشهم ئلى سخب ئظدشماساتهم ئلى خاسط في الخعاب الجاسي وئنخباسه خالت مضمىت وال ًمىً جدم

 البالد.

 ئن ئهخفاع وعبت ؤلاخخُاؾاث في الجهاص اإلاطشفي )البىً اإلاشهضي والبىىن إلاحخياؾاث والذًً الخارجي :

ً نلى أهه مإشش نلى نذم ؤلاظخلشاس في  ت( ئلى ؤلالتزاماث اللطيرة ألاظل ًىكش ئلُه مً كبل اإلاعدشمٍش الخجاٍس

طشفي وهىان مإشش آخش نلى هفاًت ؤلاخخُاؾاث ًخمشل بهذد ألاشهش مً اإلاعخىسداث مً العلو الىكام اإلا

والخذماث التي بملذوس هزه ؤلاخخُاؾاث حغؿُتها. باليعبت للذًً الخاسجي فاهه ًىكش في الهادة ئلى حجمه 

ئلى اإلاإششاث التي وخذمخه هيعبت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي والطادساث مً العلو والخذماث، هما ًىكش 

 جخهلم بهُيل ؤلاظخدلاكاث باليعبت للذًً الخاسجي.

  حشير الخجاسب ئلى أن الخذهىس الىبير في ششوؽ الخبادٌ الخجاسي )أظهاس شزوؽ الخبادٌ الخجاري :

الطادساث ئلى أظهاس الىاسداث( وان ظببا سةِعُا لألصماث اإلاالُت واإلاطشفُت في هشير مً البلذان وخطىضا 

لذان الطغيرة التي  جخطف ضادساتها بالترهيز في ظلو مدذدة خُض أن الخذهىس اإلافاجئ والىبير في في الب

ششوؽ الخبادٌ الخجاسي ًإدي ئلى أصماث مطشفُت، وفي اإلالابل فان الخدعً الىبير في ششوؽ الخبادٌ 

خم وخذور الخجاسي خطىضا اإلاإكذ كذ ًدذر بهؼ اإلاشاول للىكام اإلاطشفي مً خالٌ ما ٌهشف بالخط

 ما ٌهشف باألظهاس الفلانُت لألظهم والتي جشجفو فيها أظهـاس

 ألاظهم بشيل ًفىق اللُمت ألاظاظُت لألظهم والتي حهىعها اللُمت الخالُت لألسباح اإلاىصنت.

 ئن جشهُبت الخذفلاث اإلاالُت ما بين ئظدشماساث في اإلادافل أو ئظدشماساث جزهيبت وآحاٌ الخذفلاث املاليت :

أو وىجها جذفلاث سظمُت أو خاضت أو ختى مً كبل أي مإظعت مهما وان هىنها هبىً ججاسي أو  مباششة

ئظدشماسي  له جأزير نلى ؤلاكخطاد والىكام اإلاطشفي في البلذ. وهما أظلفىا الزهش فان أظل هزه الخذفلاث 

 التي حغؿي عجض الخعاب الجاسي لها جأزير نلى ظالمت الجهاص اإلاطشفي.

 

 مؤشزاث الخضخم:  (3

  :ئن نملُت الخزبزب هزه جللل مً دكت الخلُُم إلاخاؾش ؤلاةخمان واإلاخاؾش درحت الخذبذب في الخضخم

ذ مً مخاؾش اإلادافل  العىكُت ورلً ألن الخطخم ًشجبـ مباششة مو جزبزب معخىي ألاظهاس الزي ًٍض

شىه اإلاهلىماث التي حهخمذ نليها اإلاإظعاث اإلاالُت في جل ُُمها إلاخاؾش ؤلاةخمان وؤلاظدشماس، وفي اإلاالُت َو

اث ؤلاظمُت للذخل  و والىبير في مهذالث الخطخم كذ ًىدي ئلى اإلاعخٍى اإلالابل فأن ؤلاهخفاع العَش

والخذفلاث اإلاالُت مما ًإزش ظلبا نلى معخىي العُىلت ودسظت ؤلانعاس اإلاالي في اإلاإظعاث اإلاالُت، هما أن 

ى كُمت الػماهاث، خُض أهه ًخفؼ كُمتها ملابل اللشوع اإلامىىخت، الخغير في معخىي الخطخم ًإزش نل

 خطىضا في خاالث ؤلاكشاع غير الخطُف "أي نىذما جيىن وعبت اللشوع ئلى الػماهاث مشجفهت".
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 مؤشزاث معذالث الفابذة وأضعار الطزف:  (7

  :خذ راجه، وولما  الخزبزب في هزه اإلاهذالث هى مخاؾشة فيالخذبذب في معذالث الفابذة وأضعار الطزف

صاد هزا الخزبزب ئسجفهذ مخاؾش أظهاس الفاةذة وأظهاس الطشف باليعبت للمإظعاث اإلاالُت. ئن حهشع 

الىكام اإلاطشفي للهضاث  الخاسظُت ًضداد ولما ئسجفو نبء الذًً الخاسجي وولما ئسجفهذ خطت ؤلاظدشماساث 

ل نام ئسجفام دسظت الخزبزب في أظهاس ألاظىبُت في اإلادافل مً مجمل حجم ؤلاظدشماس ألاظىبي. بشي

الطشف ًمىً أن جدعبب في بهؼ اإلاطانب للمإظعاث اإلاالُت بعبب نذم الخؿابم في الهملت بين أضٌى 

هزه اإلاإظعاث وخطىمها اإلاالُت، في خين أن ئسجفام أظهاس الفاةذة الهاإلاُت ًمىً أن ًإزش في دسظت حهشع 

 الهضاث الهاإلاُت مً خالٌ: الجهاص اإلاطشفي في ألاظىاق الىاشئت ئلى

 كىاة ئظدبذاٌ ألاضٌى )هشوب سؤوط ألامىاٌ(  -

 جذهىس الخطيُف ؤلاةخماوي للملترغين في ألاظىاق الىاشئت. -

 حشىه اإلاهلىماث الالصمت للخطيُف ؤلاةخماوي وبالخالي ظُادة مشيلت ئخخُاس الهمالء. -

 ذ مً الخذفلاث اإلاالُت التي جضدهش فيها  وفي اإلالابل، فان ئهخفاع معخىي أظهاس الفاةذة الهاإلاُت ًٍض

ادة الخزبزب في أظهاس الفاةذة اإلادلُت والهاإلاُت آزاس ظلبُت ظذا نلى  نملُاث ؤلاكتراع الخؿش، هما أن لٍض

الجهاص اإلاطشفي مباششة في خالت نذم كذسة البىىن نلى ججىب مخاؾش أظهاس الفاةذة وغير مباششة مً 

 م في خاٌ كذسة البىىن نلى جالفي مخاؾش أظهاس الفاةذة وهللها ئلى نمالئها.خالٌ جشاظو ظىدة ؤلاةخمان اإلالذ

 ئن ئسجفام أظهاس الفاةذة الخلُلت كذ ًإدي ئلى ؤلانعاس املطخىياث الحليليت ألضعار الفابذة املحليت :

ادة وعبت اللشوع غير الهاملت )ئال ئرا واهذ هىان م هذالث اإلاالي في اإلاإظعاث اإلاالُت ورلً مً خالٌ ٍص

 همى ئكخطادي نالُت( 

وفي اإلالابل فان اإلاعخىي العالب ألظهاس الفاةذة الخلُلُت كذ ٌهىغ هىنا مً الىبذ اإلاالي بعبب وظىد 

 ظُاظت جشبُذ أظهاس الفاةذة مً كبل الخيىمت.

 ئن ؤلاسجفام الىبير في كُمت الهملت الىؾىُت ًػهف كذسة اإلالترغين في إضخمزاريت ثباث أضعار الطزف :

ؿام الطادساث نلى خذمت الذًً، في خين أن الخخفُؼ الىبير في كُمت الهملت الىؾىُت كذ ًدعً مً ك

 ً غير  –كذسة اإلالترغين نلى خذمت الذًً ولىىه في الىكذ راجه ًػهف مً كذسة اإلالترغين آلاخٍش

ً ً أن جخلم في حعذًذ الذًً )خذمت الذًً(، هما أن الخغيراث الىبيرة في أظهاس الطشف ًمى -اإلاطذٍس

لت غير  غغىؾا نلى واهل اللؿام اإلاطشفي مباششة مً خالٌ حغُير كُمت ألاضٌى اإلاالُت في اللؿام أ وبؿٍش

 مباششة مً خالٌ الخأزير في ؤلاكخطاد.

 ذ أو غمني( ئلى ظاهب نذم غماهاث أضعار الطزف : وظىد غماهاث أظهاس الطشف )ظىاء بشيل ضٍش

ت أظهاس الطشف ٌهخبر مً ألاظباب الشةِعُت في جزبزب الخذفلاث الخىاظم بين العُاظت الىلذًت وظُاظ

 الىلذًت وصٍادة مخاؾش أظهاس الطشف.
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 : 1إسدهار إلاكزاع وأضعار ألاضهم (2

  :هبر ننها بالفاسق بين وعبت الىمى في ؤلاةخمان اإلالذم مً البىىن ووعبت الىمى في الىاجج إسدهار إلاكزاع َو

و في   الاصدهاساإلادلي ؤلاظمالي. مشل هزا الىىم مً  ٌعىد نادة كبل ألاصماث اإلاالُت الخادة. ئن الخىظو العَش

ؤلاكشاع، باإلغافت ئلى ؤلاكشاع مً كبل اإلاإظعاث اإلاالُت ًدذر هدُجت لهذم الذكت في جدلُل ؾلباث 

دت أو غمىُت( خيىمُت للمإظعاث اإلاالُت الخاظشة  هُت ووظىد هكام غماهاث )ضٍش غهف البِئت الدشَش

ادة مخاؾش ؤلاةخمان في ؤلاكخطاد هيل.  حشجو البىىن نلى أخز مخاؾش نالُت مما ٌعهم في ٍص

 :صدهاس في أظىاق ألاظهم والهلاس، حهخبر العُاظت الىلذًت الخىظهُت أخذ أظباب ؤلا  إسدهار أضعار ألاضهم

خُض أن الخغير اإلافاجئ في هزه العُاظت لخطبذ ظُاظت هلذًت ئهىماشُت ًإدي ئلى ئهخفاع كُمت ألاظهم 

والهلاساث وجشاظو اليشاؽ ؤلاكخطادي بشيل نام مما ًخلم الكشوف اإلاالةمت لإلنعاس اإلاالي باليعبت 

سأط اإلااٌ ًللل مً دخٌى اإلاإظعاث اإلاالُت وكُمت  للمإظعاث اإلاالُت، هما أن الخذهىس في أظىاق

ت وكُمت غماهاتها.   مدافكها ؤلاظدشماٍس

 

 :آثار إلاهخلاٌ بالعذوي  (6

  بعب الترابـ بين الىكم اإلاالُت في البلذان اإلاخخلفت مً خالٌ الخذفلاث اإلاالُت وأظىاق سأط اإلااٌ والخجاسة

 ًطبذ مخىكها.الخاسظُت فان ئهخلاٌ ألاصماث اإلاالُت نبر الخذود 

  نىذما ٌهاوي أخذ البلذان مً أصمت مالُت جكهش نلى شيل ئهخفاع خاد في إلاهخلاٌ مً خالٌ الخجارة :

ىت لها في الخجاسة حهاوي مً ألاصمت باهخلالها ئليها مً خالٌ الخجاسة  كُمت الهملت فان البلذان ألاخشي الشٍش

ٌ الخجاسي( ملاسهت مو البلذ اإلاىيىب الزي بعبب جشاظو جىافعُت هزه البلذان )جذهىس ششوؽ الخباد

 ئهخفػذ نملخه بشيل خاد.

 :ئن الترابـ اللىي بين أظهاس ألاظىاق اإلاالُت وأظهاس الطشف وأظهاس الفاةذة إلارجباؽ بين ألاضىاق املاليت

بين البلذان اإلاخخلفت ًإخز داةما همإشش نلى ئمياهُت وظىد مخاؾش ؤلاهخلاٌ بالهذوي، وهزا الىىم مً 

اإلاخاؾش ٌهخبر مشجفو بين البلذان اإلادشابهت في ضفاتها ؤلاكخطادًت واإلاالُت، بدُض ًيخلل أزش ألاصمت اإلاالُت 

ت وجذفلاث سأط اإلااٌ.ألا  مً البلذ اإلاىيىب ئلى البلذان  خشي اإلاشابهت له مً خالٌ البىىن الخجاٍس

 

 العىامل ألاخزي: (7

ت ئلى وشاؾاث وكؿاناث نلى ئن جىظُه إلاكتراع وإلاضدثمار املىحه:  ؤلاظدشماس وؤلاكتراع بطىسة كطٍش

  .أظغ غير ظىكُت جإدي داةما ئلى جخطُظ غير هفء للمىاسد

ذ مً ا :عالكاث الحىىمت باللؿاع املطزفي ادة ؤلاةخمان اإلاىظه مً البىً اإلاشهضي ئلى الخيىمت ًٍض ن ٍص

 الػغىؽ الخطخمُت مما ًإزش نلى اللؿام اإلاطشفي.

ئن جشاهم اإلاخأخشاث في ؤلاكخطاد ٌهىغ ضهىباث في خذمت الذًً مً كبل  املخأخزاث في إلاكخطاد:حجم 

                   الخيىمت واللؿام الخاص، وهزا ًإزش مباششة نلى دسظت العُىلت وؤلانعاس اإلاالي في اإلاإظعاث اإلاالُت. 
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 1ريتاملؿلب الثاوي: معيار آليت جحليل الىفلاث وإلاًزاداث الجا

 

I. معيار آليت جحليل الىفلاث وإلاًزاداث الجاريت: 

ت وؤلاًشاداث الخلُلُت التي جدللها اإلاإظعت اإلاالُت مً مطادس  ًلىم هزا اإلاهُاس نلى جدلُل الىفلاث الجاٍس

ت لجملت ألاضٌى خالٌ فترة مدذدة هما ًىضخها الجذٌو الخالي:  أوشؿتها اإلاخخلفت هيعبت مئٍى

 

 آليت جحليل الىفلاث وإلاًزاداث الجاريت (:II .3)حذٌو ركم

إًزاداث عً 

 إلابخمان 

جياليف 

الىداةع 

 املؿللت 

ضافي الذخل 

 مً الخمىيل

عمىالث على  

الخذماث 

 املطزفيت 

الخياليف 

إلاداريت 

 للعاملين 

ضافي ألارباح 

 كبل الػزابب

ٌ  % مً ألاضٌى  % ٌ  % مً ألاضى ٌ  % مً ألاضى ٌ  % مً ألاضى ٌ  % مً ألاضى  مً ألاضى

 

هزه اإلاإششاث ًمىً أن جيىن مفُذة في اإلاىاصهت بين الىفلاث وؤلاًشاداث للمإظعاث اإلاالُت، ئلى ظاهب جدلُل 

هفاءة جىقُف اإلاىاسد مً خُض جىلُذ ألاسباح، هما حعانذ نلى البدض نً أظباب اللطىس في البىىد التي جذس 

 هش ججاوصا في اإلاهامالث.وعبت مخذهُت مً ألاسباح أو بىىد ؤلاجفاق التي جك
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II. "املبادا ألاضاضيت للزكابت املطزفيت الفعالت ":  املعاًير التي جطذرها لجىت باٌس

 مبذأ أظاس ي، وتهذف هزه اإلاهاًير لخدلُم ما ًلي:    39أضذسث اللجىت خىالي باٌس ألاولى:  .1

 جىفير مخؿلباث سكابت مطشفُت فهالت  -

باوشاء مطاسف ظذًذة للعماح بالذخٌى في الطىانت اإلاطشفُت مو جدذًذ جأظِغ مبادب الخطذًم  -

ت واإلاالُت اإلاؿلىبت ئلى ظاهب هُاول اإلالىُت.  الهُاول ؤلاداٍس

ت للمطاسف الجذًذة. -  وغو الػىابـ ؤلاختراٍص

 جدذًذ ؾشق الشكابت للمطاسف الجذًذة. -

 ضُاغت مخؿلباث ؤلافطاح والبُاهاث اإلاؿلىبت. -

 كبت الشظمُت.جدذًذ ظلؿاث اإلاشا -

 وغو أظغ الشكابت نلى اإلاطاسف ألاظىبُت. -

ت ألاداء في ألاظهضة الشكابُت للذٌو اإلاخخلفت، وجأحي في كمت كاةمت اإلابادب  ونمىما حعتهذف مبادب اللجىت جلٍى

مخؿلباث الشكابت الفهالت والتي جخمشل في الخدذًذ الىاضح للمعإولُاث وأهذاف العلؿاث الشكابُت، وؤلاؾاس 

عي الزي ًإهذ ئظخلاللُت أظهضتها وظلؿتها في اللُام بهملُاث الشكابت، والخطٌى نلى البُاهاث اإلاالُت الدش َش

ت والىقُفُت.     واإلاهلىماث اإلاخهللت بأداء اإلاإظعاث اإلاالُت، وهُاولها ؤلاداٍس

اإلاالي، وضمذ ليل مً ظهت أخشي ضىبذ اللجىت ئهخمامها ئلى الهىامل واإلاخاؾش التي جإزش ظلبا نلى ؤلاظخلشاس 

 نىطش مً هزه الهىاضش واإلاخاؾش مبادب إلاشاكبتها وئخخىاء آزاسها، وهزه اإلابادب جخطل باإلاىغىناث آلاجُت:

اإلابادب اإلاخهللت بمخؿلباث الخطذًم بذخٌى مطاسف ظذًذة في ألاظىاق اإلاالُت، ومشاظهت الخهذًالث التي  (1

ت وهُيل   اإلالىُت للمطاسف.كذ جؿشأ نلى الهُاول اإلاالُت وؤلاداٍس

 أهم اإلاخاؾش التي حشملها اإلابادب ألاظاظُت للشكابت اإلاطشفُت ما ًلي: (2

اإلاخؿش ؤلاةخماهُت، مخاؾش العىق، مخاؾش ظهش الفاةذة، مخاؾش هلظ العُىلت، اإلاخاؾش الدشغُلُت، اإلاخاؾش 

 اللاهىهُت، اإلاخاؾش اإلاخهللت بعمهت اإلاإظعت. 

ت التي جخطل بـ:هىذظت جطمُم وجؿبُم اللىانذ والػى  (3  ابـ ؤلاختراٍص

خهلم هزا اإلابذأ بخدذًذ الخذ ألادوى لشأط اإلااٌ. -  هفاًت سأط اإلااٌ، ٍو

 ئداسة اإلاخاؾش ؤلاةخماهُت. -

حشخمل هزه اإلاهاًير نلى نملُاث مىذ اللشوع وئظشاءاث مخابهت الذًىن وجلُُم ظىدة وهفاًت ؤلاخخُاؾي 

 :1إلالابلت الذًىن اإلاخهثرة والتي حشمل ما ًلي

مشاكبت مخاؾش الترهيز وؤلاهىشاف الىبير، الدعلُف للجهاث راث الهالكت، ئداسة مخاؾش العىق ومخاؾش ظهش 

الفاةذة والعُىلت، ومخاؾش الدشغُل، ئلى اإلاخاؾش الذاخلُت وؾشق مشاكبت اإلاطاسف اللاةمت والخهامل مو بىىد 

ش،  الهملُاث خاسط اإلايزاهُت، أظغ مشاكبت مخؿلباث ؤلافطاح وجلذًم البُاهاث، جدذًذ اإلاذي الضمني للخلاٍس

 ؤلاظشاءاث الخصخُدُت ألوغام اإلاطاسف.
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ئجطح مً خالٌ اإلاماسظت وجؿبُم اإلابادب ألاظاظُت للشكابت اإلاطشفُت الفهالت التي  باٌس الثاهيت: .2

أضذستها باٌص ألاولى نذة سغشاث وكطىس في جدلُم أهذاف اللجىت، ووان مً هخاةج هزا اللطىس الػهف في 

خمخهىن نملُت كُاط اإلاخاؾش الىاججت نً غهف كذسة اإلاطاسف نلى الخمُيز بين مجمىناث الهمالء الزًً ً

بمشاهض مالُت ظُذة وبين الهمالء نلى معخىي مخذوي مً اللذساث اإلاالُت، مما أفط ى ئلى جىسؽ اإلاطاسف في 

مغامشاث الدعلُف لهملُاث راث مخاؾش نالُت. هزا وئن غُاب ؤلافطاح اليامل ًإدي ئلى ئغهاف كذسة 

ف في مدفكت ؤلاةخمان مما كذ العلؿاث ؤلاششافُت والعىق نلى الخهشف نلى ألاوغام الخلُلُت لإلهىشا

 ٌشجو اإلاطاسف نلى الخهامل في مهامالث غير آمىت.

 ٌ نلى اإلابادب التي أكشتها اللجىت مً كبل نلى الىظاةل التي (،  2 )سهضث الخهذًالث التي أدخلتها لجىت باص

في الهالم نً حعانذ نلى جدلُم أهم أهذافها في ئصالت اللطىس في حهمُم ؤلاظخلشاس وظالمت الىكام اإلاالي 

م جشوٍج هكم الهملُاث اإلاالُت العلُمت في اإلاإظعاث اإلاطشفُت، وجخػمً جلً الىكم التي جؿشخها اللجىت  ؾٍش

ئظخخذام كاةمت مشهت مً الخُاساث بمخخلف ملاظاث ودسظاث الخدذًض والخؿىس، ئلى ظاهب ؾشح هكم 

ىظُو كانذة حغؿُت شاملت للمخاؾش، حعانذ نلى سفو معخىي الخعاظُت إلاخؿلباث سأط اإلااٌ، ئلى ظاهب ج

ت دوس ومعإولُت الشكابت  هزا وجم وغو هكم خذًشت جشجىض نلى أهمُت الخلُُم الزاحي للمخاؾش مو جلٍى

هى جدعين خعاظُت مخاؾش  2ئن أهم الخهذًالث التي أدخلتها لجىت باٌص  الذاخلُت والشظمُت وسكابت العىق 

حغؿي فلـ مخاؾش ؤلاةخمان، ووان رلً الىغو مً شأهه جدفيز الدشغُل، ئر أن مبادب باٌص ألاولى واهذ 

اإلاطاسف نلى ئظدبهاد ألاضٌى نالُت الجىدة مً كىاةم خعاباتها، هما أن اإلاخاؾش العُادًت واهذ جلاط 

 بطىسة غير دكُلت وغير مخؿىسة.

فاًت ؤلاخخُاؾاث لزا جميزث الخهذًالث التي جم ئدخالها بأجها حغؿي ول اإلاخاؾش وبطىسة شاملت، حعخىفي ه

 اإلاؿلىبت لخغؿُت مخاؾش مدفكت ؤلاةخمان ئلى ظاهب ئبشاص مذي جىىم اإلاخاؾش في مدفكت الذًىن.
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 الخاجمــــت: 

للذ جىاولىا أهم اإلاهاًير اإلاخهاسف نليها دولُا هأدواث للاٌغ ألاداء وجدلُم لعالمت اإلاطاسف وللخهشف نلى 

ت الذاخلُت، والتي جخمشل في مذي فهالُت الخىم اإلاإظس ي  وهفاًت سأط اإلااٌ واإلاالءة اإلاالُت والىفاءة ؤلاداٍس

سبدُت اإلاإظعت وكذستها نلى ئداسة مخاؾش العُىلت واإلاخاؾش الدشغُلُت وهزا اإلاخاؾش ألاخشي اإلاشجبؿت 

 .باإلةخمان

ة نلى جىقُف مهكم ئن الىكام اإلاطشفي العلُم في أي كؿش أو ئكلُم ًخيىن مً مجمىنت اإلاطاسف اللادس 

أضىلها وئلتزاماتها بىفاءة في الىظاؾت اإلاالُت واإلاهامالث اإلاطشفُت، وجمخهها باإلاالءة اإلاالُت، واللذسة نلى ملابلت 

مخؿلباث هفاًت سأط اإلااٌ وهفاًت العُىلت اإلاؿللت إلالابلت اإلاذفىناث اإلاهخادة في الكشوف الهادًت والكشوف 

امت ألاسباح ئلى ظاهب جميزها بىفاءة ؤلاداسة والشكابت الذاخلُت الفانلت والخىم الؿاسةت، ونلُه، ولخدلُم ئظخذ

اإلاإظس ي العلُم، فاهه مً الػشوسي نلى اإلاإظعاث اإلاطشفُت اللجىء ئلى اإلاهاًير الذولُت اإلازوىسة ظابلا، 

ة، وليىجها ؤلاؾاس ليىجها ؤلاؾاس الزي ًػمً جدلُم جلً ألاهذاف التي جؿمذ ئليها ظل اإلاطاسف وخطىضا الىبير 

 الزي ًػمً ظالمت اللؿام اإلاطشفي هيل مً الىكىم في ألاصماث.

 واظخخلطىا ما ًلي: 

دساظتها أدواث مفُذة لخلُُم أداء حهخبر مهاًير الخُؿت الجضةُت واليلُت وغيرها مً اإلاهاًير ألاخشي التي جمذ  .1

 هأظاط لبىاء هكام لإلهزاس اإلابىش لألصماث اإلاطشفُت. هزه اإلاإششاثالبىىن ئر حهخبر 

مً أهم اإلاهاًير اإلاهخمذة في جلُُم أداء البىىن، ئر ًخم وفم هزا اإلاهُاس جلُُم  CAMELSٌهخبر مهُاس  .2

 للمإششاث الىاججت نً نملُت الفدظ اإلاُذاوي، والتي حهىغ أداء اإلاطشف في ظذ مىاؾم 
ً
اإلاطاسف وفلا

 سةِعت.

ُت لث الخُؿت اليلُت لخلُُم أداء فشوم البىىن، بِىما حعخخذم مإششاث الخُؿت اليحعخخذم مإششا .3

 لخلُُم ظالمت الىكام اإلاطشفي هيل.

أضىاف، هزا الخطيُف مً شأهه جدذًذ هلاؽ  5ئلى  CAMELSًخم جطيُف أداء اإلاطشف خعب مهُاس  .4

ىاظبت لخدعين ألاداء، وهزا ئرا ما الػهف واللىة في ألاداء، وهى ما ًذفو ئلى غشوسة ئجخار ؤلاظشاءاث اإلا

 دٌ فاهما ًذٌ نلى أن هزا اإلاإشش ٌهخبر فهال أداة لإلهزاس اإلابىش. 

حهخبر اإلاإششاث اإلاذسوظت في هزا البدض مً أفػل ألادواث الشكابُت ليىجها حهخمذ نلى الخلُُم الشكمي أهثر  .5

 مً ألاظلىب ؤلاوشاتي.

الذٌو الطىانُت اإلاخلذمت وكذ ال جخالءم هزه الىكم مو ئن مهكم اإلاإششاث اإلاذسوظت ظاءث مً واكو  .6

 قشوف الذٌو الىامُت.     

ول مإشش مً اإلاإششاث التي جم الخؿشق ئليها ًػم مإششاث جفطُلُت وفلا لكشوف ول دولت والىكام  .7

 اإلاطشفي اإلاخبو فيها، ومذي وفشة وظىدة البُاهاث اإلايشىسة نً الجهاص اإلاطشفي.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 (.BADRالففل الثالث: الذساظت اإلاُذاهُت)خالت بىً 

 

49 
 

 :ملدمت

ت، البىىن أداء ِلى الفشف أظّاس جللباث أزش جلذًش مداولت ئلى الذساظت هزه تهذف  الخىشق  وبّذ الخجاٍس

 وحغىُتها، الفشف ومخاوش وأهٍمخه الفشف بعّش اإلاخّللت ألاظاظُت اإلافاهُم إلاخخلف العابم الففل في

 الذساظاث بّن أًما وهاكؽىا اظخّشلىا هما اإلافشفُت، اإلاإظعاث بأداء اإلاخّللت اإلافاهُم أهم وهزلً

 .الذساظت مدل باإلاىلُى ِالكت لها التي العابلت

 ٌ فُت )ال بىً ِلى الفشف أظّاس جللباث أزش دساظت الففل هزا في ظىداو  (.BADRفالخت والخىمُت الٍش

 كىاِذ ئلى اظدىادا ورلً دساظخه، اإلاشاد الاحخماعي الىاكْ مً اإلاّىُاث لجمْ مجاال اإلاُذاهُت الذساظت حّخبر خُث

ٌ  كفذ للبدث، اإلاالئمت ألادواث وئلى مىهجُت وئحشاءاث ى  ومً .الذساظت مً اإلاشحىة وألاهذاف الغاًت ئلى الـى

ُيخه الذساظت خمْمج اخخُاس مً الذساظت، زهه اصهجئ هُفُت بخدذًذ ظىلىم الففل زاه خالٌ  وجدذًذ ِو

 وألادواث ّىُاثاإلا حمْ في اظخخذامها جم التي ألادواث هبحن هزلً ّىُاث،اإلا جلخُق وهُفُت اثر اإلاخغح  

لاإلا الىخائج ظجري  وأخحرا ّىُاث،اإلا دساظت في عخخذمتاإلا البرامجظيبحن  هما لخدلُلها ؤلاخفائُت  ئليها خـى

 .بالفشلُاث وملاسهتها ومىاكؽتها وجدلُلها وجفعحرها بّشلها
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 ; BADR1 ; جلدًم بىك الفالحت والخمىيت الريفيت و ااملبحث لاا

خي للبىً و ئلى الهُيل  الخىٍُمي و دساظت ول مفلحت فُه في هزا اإلابدث ظيخىشق ئلى وؽأة و جىىس الخاٍس

فُت و أهذافهو   .أًما ئلى مهام البىً الفالخت و جىمُت الٍش

 ألاو ; ماهيت البىك الفالحت الخىميت الريفيت. املطلب

I. وجطىر الخاريخي لبىك الفالحت الخىميت الريفيت وشأة: 

فُت الخىمُت و الفالخت بىً أوص ئ خ (88/105) سكم اإلاشظىم بمىحب الٍش  بذاًت مْ و ،1982 ماسط 13 بخاٍس

ت  للبىً ألاظاس ي الىٍام نهائُا خذد ( الزي88/01) أهمل بلاهىن  و ِذٌ ، 1988ظىت   الاكخفادًت الدعٍى

خ ل ئحشاءاث و الّمل وشق  ولْ و 12/01/1988 بخاٍس ٌ  ، الخدٍى فُت الخىمُت و الفالخت بىً فخدى  ؼشهت ئلى الٍش

ل هزا و أظهم راث خ بّلذ أـلي سجل الخدٍى  مىزم " مىذظان " للعُذ الخىزُم مىخب لذي 19/02/1989 بخاٍس

 الّاـمت. بالجضائش

  و جىميت الريفيت في جطىره بثالثت مراحل رئيسيت و هيمر البىك الفالحت: 

اإلافشفي،  خالٌ هزه اإلاشخلت اهفب اهخمام البىً ِلى جدعحن مىكّه في العىق  ;1::2 -2:93مرحلت  .1

م جىثُف فخذ الىواالث اإلافشفُت في اإلاىاوم راث اليؽاه  في ًِ وٍش والّمل ِلت التركُت الّالم الٍش

 الفالحي.

 بمىحب كاهىن الىلذ و اللشك الذولي الزي ألغى مً خالله الخخفق ;:::2 -2::2مرحلت  .2

فُت لِؽمل مخخلف كىاِاث الاكخفاد الىوني  اللىاعي للبىىن، جىظْ وؽاه ًىً الفالخت و الخىمُت الٍش

خاـت كىاُ الفىاِاث الفغحرة و اإلاخىظىت بذون الاظخغىاء ًِ اللىاُ الفالحي الزي جشبىه مّه ِالكاث 

الم آلالي ِبر مخخلف  ممحزة، أما في اإلاجاٌ الخلني فلذ ؼهذث هزه اإلاشخلت ئدخاٌ وحّمُم اظخخذام ؤلِا

 وواالث البىً، وللذ جمحزث هزه اإلاشخلت بما ًلي:

فذ " ;2::2في   " لدعهُل مّالجت وجىفُز ِملُاث الخجاسة الخاسحُت.Swifetجم اهخشاه في هٍام ظٍى

ت أداء الّملُاث اإلافشفُت مً خالٌ ما ٌعمى ِلى ظِش " ٌعاِذSybuجم ولْ هٍام " ;3::2في 

«Téletraitement ».الم آلالي في ول ِملُاث الخجاسة الخاسحُت  ئلى حاهب حّمُم اظخخذام ؤلِا

الم آلالي ِلى حمُْ الّملُاث اإلافشفُت ;4::2في    الاهتهاء مً ئدخاٌ ؤلِا

 بذء الّمل بمىخج حذًذ ًخمثل في بىاكت السحب بذس. ;5::2في 

 ئدخاٌ هٍام اإلاّالجت ًِ بّذ لجمُْ الّملُاث اإلافشفُت في وكذ خلُلي. ;7::2في 

 ".CIBبذء الّمل ببىاكت السحب ما بحن البىىن " ;9::2في 

فُت هغحره مً ; 3115-3111مرحلت  .3  جمحزث هزه اإلاشخلت بمعاهمت بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ل الاظدثماساث اإلاىخ جت، ودِم بشهامج الاهخّاػ الاكخفادي و الخىحه هدى البىىن الّمىمُت في جذُِم وجمٍى

ل كىاُ الخجاسة الخاسحُت وفلا لخىحيهاث  ش كىاُ اإلاإظعاث الفغحرة و اإلاخىظىت، و اإلاعاهمت في جمٍى جىٍى

                                                           
 .65-60، ؿ ؿ:2015-2014فخحي بً كذوس، مخىلباث الخيامل بحن البىً وؼشواث الخامحن، مزهشة لِعاوغ، حامّت خشوبت، معخغاهم، الجضائش،   1
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ذ مً الىواالث،  اكخفاد العىق، ئلى حاهب جىظُْ حغىُخه إلاخخلف مىاوم الىوً ورلً ًِ وٍشف فخذ اإلاٍض

كخفادًت و الاحخماُِت التي حّشفها البالد، و اظخجابت الاخخُاحاث و ساباث الضبائً، ولخىُف مْ الخدىالث الا

فُت بىلْ بشهامج ِلى مذي خمغ ظىىاث ًخمدىس أظاظا خٌى ِفشهت و  كام بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 جدعحن أداء،

ش مىخجاجه و خذماجه، باإللافت ئلى جبيُه اظخخذام الخىىىلىحُ  ا الحذًثت في اإلاجاٌ الّمل و الّمل ِلى جىٍى

 اإلافشفي.

II.  ا:ابىك الفالحت و الخىميت الريفيتحعريف

هى مإظعت اكخفادًت مالُت ووىُت لها كاهىنها ألاظاس ي الخجاسي بملخض ي اإلاشظىم العابم الزهش أِاله ، 

أوولذ له مهمت الخىفل باللىاُ الفالحي، و مْ مشوس العىىاث حّذدث وؽاواجه . بذاء بخذُِم فشوِه ِلي 

 6ووالت منها  269ئلي  1985معخىي التراب الىوني خُث خلم ما وان ًفبى ئلُه ئر بلغ ِذد وواالجه ظىت 

با خىالي  31سئِعُت و  ت  31ووالت و  286فُش ، أما في ًىمىا هزا فلذ أـبذ ِذد وواالجه جلٍش ت حهٍى مذًٍش

ف. 7000حؽغل خىالي   ِامل ما بحن ئواس و مٌى

فُت مً كبل كامىط مجلت  BANKERS البىىنو هٍشا لىثافت وؽاوه و معخىاه فلذ ـىف بىً الفالخت الٍش

ALMANACH  بىً. 4100ِاإلاُا مً أـل  668في اإلاشهض ألاٌو في الجضائش و  2001لىبّت 
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ااملطلب الثاوي; هيكل الخىظيمي و دراست مهام كل مصلحت;

 فُت هيل مإظعت   :ابىك الفالحت و الخىميت الريفيت; هيكل الخىظيمي ل بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

م مخىي بخلذًم بففت ؼيلُت هُيل البىً،  جمخلً هُيل ٌّخبر هلاِذة جىٍُم، خُث ٌعمذ ًِ وٍش

 ُت في مخخلف أحضاءهً وإلجمام دوسه ِلى أخعً وحه.وهزا الّالكاث الدعلعلُت خعب اإلاعإول

فُت لىوالت 4ًمثل الؽيل سكم ) ، خُث ًخممً اإلافالح 872( الهُيل الخىٍُمي لبىً الفالخت و الخىمُت الٍش

  الخالُت:

مهمخه حعحر الىوالت و اإلافادكت ِلى اإلاهام اإلاخىلت له وول ِملُت ججشي في البىً ًىلْ ِليها  مدًر الىكالت; -1

 شخفُا.

ت الخامت، اللُام باال ألاماهت العامت; -2 جفاالث و الّماٌ اإلاىخبت و جىٍُمها و مفلحت اللشك أي ول العٍش

ت و اإلاداظبت و جلذًم اإلاّلىماث.  الّملُاث الجاٍس

في هزه اإلافلحت ًخم مشاكبت مفالح ؤلاداسة و اللشوك لخفادي أي مصلحت املراكبت و املحاسبت;     -3

 مؽاول كذ جخّشك لها ولخا اإلافلحخحن.

ا

 

 مفالح: 3وجىلعم ئلى  مصلحت إلادارة;   -4

ل الّمالث ألاحىبُت (. عىن الشبان; -  جأدًت خذمت الضبائً )سحب، جدٍى

ت أوساق الّمالء. مصلحت حفظ الىراق; -  في هزه اإلافلحت جىمً ظٍش

ىت اإلاالُت. أمين الصىدوق; -  معإوٌ ًِ ؤلاًشاءاث و الىفلاث و هى معإوٌ ِلى الخٍض

 مفالح:    3وجيعم ئلى  مصلحت اللرض; -5

 اظخلباٌ، جلذًم اإلاّلىماث الالصمت فُما ًخق ولب اللشوك و جخمحر الىزائم الالصمت. عىن اللروض; -

 حعحر اللشك خم الحفٌى ِلى الفائذة. مكلف بدراساث الخلىيت; -

. رئيس املصلحت; -  دوسه اإلافادكت، جدلُل ملفاث، مىذ اللشوك في خالت اللبٌى

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 (.BADRالففل الثالث: الذساظت اإلاُذاهُت)خالت بىً 

 

53 
 

االفالحت و الخىميت الريفيت;الهيكل الخىظيمي لبىك  ;(III .2) الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فُت. اإلافذس:   وزائم مً بىً الفالخت و جىمُت الٍش

 

 

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 مصلحة المراقبة و المحاسبة

 مصلحة اإلدارة مصلحة القروض

 

عون 
 القروض

مكلفة 
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 التقنية

رئيس 
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 ;امهام و أهداف بىك الفالحت و الخىميت الريفيت

     :االفالحت و الخىميت الريفيت مهام البىك .2

فُت الخىمُت و الفالخت بىً ئن ل في اإلاخمثلت أهذافه جدلُم ئلى ٌععى الٍش  خالٌ مً رلً و الفالحي اللىاُ جمٍى

 بىً مهام أهم جلخُق ًمىً فاهه لهزا و الحُىي، اللىاُ هزا جذُِم ِلى حعاِذه التي اإلاهام مخخلف جدذًذ

فُت الخىمُت و الفالخت  ًلي: فُما الٍش

 ت الذولت كبل مً اإلامىىخت اإلاالُت ئمياهُاث  و الشي، الفُذ الفالحي، اللىاُ جىمُت و لخذُِم الجضائٍش

 الحشفُت. اليؽاواث

 ت اإلاالُت باإلاعاِذاث كُام  الّالم جىمُت في حعاهم التي و الخاـت، باإلاإظعاث اإلاخّللت لليؽاواث المشوٍس

في ىن، الفُذالهُىن، واألوباء، الٍش  الخىاؿ. ججاس الخللُذًت(، الحشفُىن) الفىاِت البُىٍش

  الفني. للىظُي الاكخفادي الخىىس 

 ت. مخخلف في اإلاعىشة الفالخُت َْاإلاؽاس  كفذ اإلاالي الخخىُي أدواث مً هأداة اِخباسه اث الخىمٍى   اإلاعخٍى

 الخالُت: بالّملُاث اللُام 

 لت اللشوك مىذ  . ألاحل مخىظىت و وٍى

 ىت(. ، ـشف ، كشوك ) البىىُت الّملُاث حمُْ مّالجت   خٍض

 ألاخشي  الّمىمُت اللشك مإظعاث مْ حّامل . 

 ل  الخاسحُت. بالخجاسة اإلاخّللت الّملُاث مخخلف جمٍى

ا    ;االفالحت و الخىميت الريفيت أهداف البىك;  .3

فُت الخىمُت و الفالخت بىً أهذاف ئن   :ًلي فُما جىدفش الٍش

 ًالخغحراث هزه مْ الخأكلم و العىق  في خفخه ِلى الحفا . 

 ممىً سبذ أهبر لخدلُم الضبائً حلب .  

 .جدعحن ؤلاهخاج ِلى معخىي ِملُاث اإلاّالجت الُىمُت 

 ش   الضبائً. مْ الّالكاث و الخذمت حىدة جىٍى

 البلذ في بىً أهبر ئبلاء .  

 الىوني التراب ِبر اإلاخىلباث ول لخلبُت ؼبىخه جىظُْ ِلى الّمل .  

 همى ؼهىد ْ   الاهخلالُت. اإلاشخلت هزه هُيلت في حزسي  جبذٌ و ظَش

الم ئدخاٌ جىظُْ  . الحذًثت الخىىىلىحُت الىظائل ول و آلالي ؤلِا
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اراست;دال في املسخخدمت وألادواث الطريلت الثاوي; املبحث

ا

لت جلّب  خُث مً ومفذاكُتها اإلاّلىماث أهمُت في مهما دوسا اإلاُذاهُت الذساظت في اإلاعخخذمت وألادواث الىٍش

 فشلُاجه، هفي أو ئزباث للباخث ًدعنى خاللها ومً ِلمُت، كُمت للبدث ٌّىي مما وجدلُلها ودساظتها حمّها

 .البدث نهاًت في هخائج اظخيخاج وهزلً

ٌ  اإلاىلب في هىضح خُث اإلابدث، هزا في ئلُه ظيخىشق  ما هزا لت ألاو  اإلاىلب وظجري في الذساظت، في اإلاخبّت الىٍش

 .فيها اإلاعخخذمت ألادواث الثاوي

 

ا.الدراست في املخبعت الطريلت :ألاو ا املطلب

 ِملُت خالٌ مً وهزا الهادفت والخىبُلُت اإلاُذاهُت الذساظاث إلحشاء ألاظاظُت الشهحزة ٌّخبر الذساظت مجخمْ ئن

 فان كبل مً سأًىا الذساظت، وهما هزه ًِ جبتر اإلات آلازاس وجدلُل كُاط ِلى حعاِذ التي الالصمت اإلاّلىماث حمْ

ت البىىن أداء ِلى الفشف أظّاس جللباث أزش ًىاكؾ البدث هزا ت، الخجاٍس  الذساظت مجخمْ ئن ئرن الجضائٍش

ت البىىن في ًخمثل اإلاُذاوي ت، الخجاٍس  التي الذساظت ئؼيالُت مْ لخىابله اإلاجخمْ هزا اخخُاس جم وكذ الجضائٍش

ت البىىن خذدث ت الخجاٍس  وهي منها الُّىت ئخخُاس جم خُث ِليها، مّلىماث لخىافش وهزلً لها همجخمْ الجضائٍش

فُت ) بىً ت البىىن أن وّلم وهما (،BADRالفالخت والخىمُت الٍش  90-10واللشك  الىلذ كاهىن  ًىٍمها الجضائٍش

ماٌ ؼُش الزي ت ألِا ت خٍش  .جخفُق دون  للبىىن الخجاٍس

ت، البىىن أداء ِلى جإزش التي اإلاخغحراث الىثحر مً هىان هزه،  دساظدىا في الفشف أظّاس جللباث حاهب ئلى الخجاٍس

 وكاِذة البىً مّتظو  الخضخم ومّذٌ الفائذة مّذٌ ئن ثاٌ،اإلا ظبُل فّلى اثاإلاخغحر  زهه كُاط ًخّزس وكذ

 الخابْ اإلاخغحر في اإلادزوفت اثاإلاخغحر  زهه جأزحر ًيىن  وكذ البىىن، أداء في جإزش ِىامل ولها رلً واحر ،لذًه الضبائً

 
 
  أو مىحبا

 
ت أنها كهفتر  اثجأزحر  اإلادفلت في أنها ئال ظالبا ٌ ه ومى، الخىأ خذ ٌّىعها زاهٍى  زهه دساظدىا أن هلى

 :الخالُت اثاإلاخغحر  ِلى حّخمذ

 في: اإلاعببت وجخمثل اللُم ًِ ٌّبر وهى(;  x -–املخغيراث املسخللت )جفسيري  .1

ان ًىحذ أهه ئلى هىا وهىىه البىً بها ًلىم التي الفشف ِملُاث حمُْ وحؽمل; السىىيت الصرف إًراداثا   هِى

 :وهي الفشف ِملُاث مً

ا )للّمُل باليعبت( منها الغشك ًيىن  التي الّملُاث وهي ججاريت; عملياث ا الخاسحُت. اإلاّامالث مثل ججاٍس

ا لِغ )للّمُل باليعبت( منها والغشك البىً بها ًلىم التي الّملُاث وهي  ججاريت; غير عملياث  بُْ مثل ججاٍس

ش وؼشائها الّملت   واحرها. العُاخُت الؽُياث جدٍش

 ٌ  .الذساظت لفترة الّمالث ألهم الفشف ظّش حغحراث ًىضح الخالي الجذو

 خالٌ   الذًىاس ملابل  )وألاوسو الذوالس ( الفشف أظّاس حغحراث جىىس  ًىضح(; III .2الجدو  )

  DA =€/$1الىخذة  -2011 2002

 

ا

ا
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االصرف سىىاث الدراست. أسعارا(; حغيراث III.2ركم ) جدو اال

 

 الفشف أظّاس                 

 العىىاث            

ييالذوالس  ألامٍش  € ألاوسو $ 

2002 79,72 83,45 

2003 72,61 91.26 

2004 72,61 98,95 

2005 73,37 87,01 

2006 71,15 93,75 

2007 69,36 94,99 

2008 64,56 94,86 

2009 72,64 101,29 

2010 74,40 99,19 

2011 72,85 102,21 

 
 16 ؿ ،2007 ظبخمبر الجضائش، ،الثالث للثالثي إلاحصائيت اليشرة الجضائش، بىً: فذساإلا

 20ؿ ،2010 ظبخمبر الجضائش، ،الثالث للثالثي إلاحصائيت اليشرة الجضائش، بىً

 

ٌ  مً ٌ  جللباث سجلذ )وألاوسو الذوالس( الفشف أظّاس أن هالخَ أِاله الجذو ت وى  ؼهذ خُث الذساظت، فخ 

يي الذوالس  .حغحراث هبحرة ؼهذث التي ألاوسو ِملت اشاس ِلى بعُىت حغحراث ألامٍش
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 .الائخمان ِملُاث مً البىً ِليها ًخدفل التي الفىائذ حمُْ وهيالسىىيت;  اللروض فىائد . ب

 ٌ ٌ  خالٌ الفائذة مّذالث سجلتها التي واللفىي  الٍّمى اللُم ًىضح الخالي والجذو ت وى  .الذساظت فخ 

 

ا.الدراست لسىىاث الفائدة معدالث ا مج ًبين(; III -3) ركم الجدو ا

 مّذالث

 

      الفائذة

 العىىاث

 ئِادة مّذٌ مّذٌ أدوى مّذٌ أِلى

 الخفم

2002 9,75 8 5.5 

2003 9 8 4.5 

2004 9 6 4 

2005 9 5.50 4 

2006 9 5.50 4 

2007 9 5.50 4 

2008 9 5.50 4 

2009 9 5.50 4 

2010 9 5.50 4 

2011 9 5.50 4 

 
ش في اإلاّلىماث مً وسد لذا اظدىادا الىالب ئِذاد مً :املصدر  :الخالُت الخلاٍس

IMF, Algerai statistical appendix, country report N13/49, february 2013, p :21 

IMF, Algerai statistical appendix, country report N12/21, january 2010, p :30. 

IMF, Algerai statistical appendix, country report N07/95, march 2007, p :31. 

 

 زباجا، ؼهذ الزي الفائذة مّذٌ ِلى ٌّىغ زاوه هبحر بؽيل الخفم ئِادة مّذٌ زباث ؼهذث الذساظت فترة ئن

بلى ٌ  في ذون اإلا اإلاجاٌ ئلى ًيخمي ظىت ليل العىىي  الفائذة مّذٌ ٍو  .البىً اظتراجُجُاث خعب الجذو

 اٌمج في ِملُاجه حشاء البىً ِليها جدفل التي ؤلاًشاداث حمُْ في وجخمثل : الخارحيت املعامالث حجم . ث

خماد عدىذي،اإلا الخدفُل مً الخاسحُت الخجاسة ل عدىذًتاإلا الىمبُاالث وخفم عدىذي،اإلا والِا  الخجاسة وجذٍو

 .البىً بها ًلىم التي الفشف ِملُاث مً حضء يه الخاسحُت ّامالثاإلا أن ئلى ووؽحر ،الخاسحُت
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 )دج. مليىنا( الىحدة .الدراست لمح للبىك الخارحيت عامالثامل حجم ين(;  ًب III. 4)ركم  الجدو ا

 

 حجم اإلاّامالث العىىاث

 الخاسحُت

 حجم اإلاّامالث العىىاث

 الخاسحُت

2002 1557 2007 1886 

2003 1450 2008 2712 

2004 1610 2009 2617 

2005 2008 2010 2625 

2006 2105 2011 5234 
فُت ) بىً ِلى املصدر;  (.شخفُت ملابلت(( BADRالفالخت والخىمُت الٍش

 

 ٌ ئلى  ألامش ًشحْ خُث ( III. 4) ؼهذث اإلاّامالث الخاسحُت في مجمل العىىاث جىىسا وهزا ما هلحٍه في الجذو

 .الخاسحُت ّامالثاإلا في أِماله سكم بشفْ البىً خماماه

 :الىاججت وهي أو الفّلُت اللُم ًِ ٌّبر وهى(; -y-الخابعت)املفسر املخغيراث .2

ت له الشئِعت اليؽاواث ول مً البىً ِليها ًخدفل التي ؤلاًشاداث ول وهيإراداجه;  في ممثال البىك أداء  والثاهٍى

ملُاث الائخمان ِملُاث مً ل الفشف ِو                             (produit net bancaire) خعاب في وجذسج الخاسحُت، الخجاسة وجذٍو

ٌ  في اإلاىحىد  :آلاحي في الىخائج واإلالخفت خعاباث حذو

 

 )دج .مليىنا(البىك الىحدة  طرف مً املحلم الدخل صافي مبالغ (; جطىراIII.5)ركم  الجدو ا

 الذخل ـافي العىىاث الذخل ـافي العىىاث

2002 10420 2007 16140 

2003 9537 2008 23925 

2004 11551 2009 22453 

2005 14563 2010 22554 

2006 17085 2011 26956 

فُت ) بىً; املصدر  .-2011-0220 الجضائش، ، 2011 غاًت إلى 2002 مً للسىىاث السىىيت الخلارير( BADRالفالخت والخىمُت الٍش

 

البعُىت  ئن الخىىس في مبالغ ـافي الذخل الزي خلله البىً مً ظىت ئلى أخشي باظخثىاء بّن الخغحراث

 .ساحْ ئلى هفاءة البىً في الخدىم في الخيالُف والحذ منها رلً
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 .الدراست في املسخخدمت ألادواث : الثاوي املطلب

ً ِلى اإلاّىُاث حمْ في الباخث اِخمذ للذ .1  : هما أظاظحن مفذٍس

خماد خالٌ مًفي الففلحن ألاولحن  للذساظت الّام ؤلاواس مّالجت جم خُث 1 : الثاهىيت املصادر  مفادس ِلى الِا

ت البُاهاث ، الّالكت راث وألاحىبُت الّشبُت واإلاشاحْ الىخب في جخمثل والتي الثاهٍى  واإلاجالث واإلالاالث باإلاىلُى

 مىاكْ ألاهترهِذ في واإلاىالّت والبدث الذساظت، مىلُى جىاولذ التي العابلت والذساظاث وألابدار الّلمُت،

 .اإلاخخلفت

خماد جم الذساظت، إلاىلُى الخدلُلُت الجىاهب إلاّالجت : ألاوليت املصادر خالٌ  مً ألاولُت اإلاّىُاث حمْ ِلى الِا

 البىً مدل الذساظت وهزا الظخفعاس ًِ ئداسةاإلالابالث الصخفُت مْ ِذد مً الصخفُاث اإلافشفُت في 

ت اإلاال ش العىٍى ُت، والتي واهذ هزه بّن الدعاؤالث وجىلُذ بّن اإلاّىُاث التي حّزس ئًجادها في الخلاٍس

أظلىبا هزلً في حمْ اإلاّىُاث اظخخذمذ في هزه الذساظت ألادواث ؤلاخفائُت وهزا لخمثُل الّالكت  ألاخحرة

 بغشك جىلُذ وجفعحر الٍاهشة ؤلاكخفادًت، وجخمثل ألادواث في: اللائمت بحن اإلاخغحراث الاكخفادًت اإلاذسوظت

ي ًلىم بفُاات أزش ِذة ٌىاهش مإزشة ِلى ٌاهشة مُّىت ِلى جدلُل الاهدذاس : "هى ِباسة ًِ أظلىب ئخفائ

الُت اإلافاات باظم دالت الاهدذاس الُت بغشك جىكْ كُم احر مّشوفت لها، وحعمى الذالت الٍش  2ؼيل دالت ٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  http://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat12.htm خ الخففذ                 17.15ِلى العاِت  20/04/2017جاٍس

اث دًىان الثاهُت، الىبّت ،محلىلت ومسائل دروس اللياس ي إلاكخصاد ِلي، مىُذ  2  .19-18 ؿ ؿ ، 2011 الجضائش، الجامُّت، اإلاىبِى

http://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat12.htm
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ا;الدراست هخائج جلدًم  ;ثالثال املطلب

وجدلُلها باألدواث والىشق الالصمت وئدخاٌ حغُحراث بّذ أن جم حمْ اإلاّىُاث الخاـت بالبدث وجم دساظتها 

 ِليها،

 ظجري في هزا اإلاىلب ِشك نهائي لهزه اإلاّىُاث وهفىفها ئلى ـىفحن:

ا.واملخغيراث البىك بخلييم الخاصت الدراست هخائج .2

ا.البىك جلييم ًخص ما

مإؼشاث  خللذ أنها هالخَ هما الشبدُت، حاهب مً 1البىً أداء جلِغ التي اإلاإؼشاث ( أهمIII -5الجذٌو ) ًبحن

 .الذساظت ظىىاث حمُْ في ملبىلت

ا

ا(%( )ROE( و )ROAالعائد ) مؤشراث ( ًىضحIII.6) ركم الجدو ا

ا3116ا3115ا3114ا3113االعىت

ٌ  ئحمالي ى  ألـا

ا)دج .ملُىن (

ا428769ا409453ا388823ا367847

 ؤلاًشاداث ئحمالي

ا)دج .ملُىن (

ا56090ا48775ا19266ا20040

 الفافي الذخل

ا)دج .ملُىن (

ا11551ا9537ا10420

 

ا14563

 لىُتاإلا خلىق 

ا)دج .ملُىن (

ا30383ا27661ا27202ا26434

 هامؾ الشبذ

% (PM)ا

ا25,96ا23,68ا49,50ا52,00

ٌ  مىفّت ى  ألـا

% (AU)ا

ا13,08ا11,91ا4,95ا5,45

 الُتاإلا الشافّت

(EMمشة )ا

ا14,11ا14,80ا14,29ا13,92

ٌى  ِلى الّائذ ألـا

(ROA( %ا

ا3,40ا2,82ا2,45ا2,83

 خلىق  ِلى الّائذ

ا% (ROE) اإلالىُت

ا47,93ا41,76ا35,06ا39,42

ا

 

                                                           
1
 http://www.djazairess.com/elbilad/9292 1421-40-12تاريخ التصفح                          /23.94على الساعة  

http://www.djazairess.com/elbilad/9292%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20التصفح%2021-04-2017
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ا

ا3122ا3121ا:311ا3119ا3118ا3117

ا990360ا814741ا777374ا724544ا534415ا487859

ا81685ا76500ا75541ا76076ا63239ا62899

ا26956ا22554ا22453ا23925ا16140ا17085

ا81161ا70402ا59248ا48489ا38366ا42284

ا33,00ا29,48ا29,72ا31,45ا25,52ا27,16

ا8,25ا9,39ا9,72ا10,50ا11,83ا12,89

ا12,20ا11,57ا13,12ا14,94ا13,93ا11,54

ا2,72ا2,77ا2,89ا3,30ا3,02ا3,50

ا33,21ا32,04ا37,90ا49,34ا42,07ا40,41
ش بُاهاث ِلى بىاء الىالب ئِذاد مً  :املصدر فُت ) بىً يؽىسةاإلا الخلاٍس  201 1ااًت ئلى 2002 ظىت مً (BADRالفالخت والخىمُت الٍش

 

عاوي  ؤلاًشاداث ئحمالي_  ٌ  هوؽاو مً البىً خللها التي ؤلاًشاداث حمُْ َو االعىت وى

 )مىصِت احر ألاسباح( الفافُت والىدُجت اٌاإلا سأط مً ول ئليها ممافا الاخخُاواث ًِ ِباسة يه لىُتاإلا خلىق  _

ا

ا
اإعداد الطالب بىاءا على معطياث مً امللابلت الشخصيت.املصدر; مً 

ا

 البىً ِليها ًخدفل التي اللشوك فىائذ إلًشاداث بُاوي مىدنى لىا ًمثل (:III-2الؽيل) ئن .املخغيراث جدرس هخائج

  .20011 ئلى 2002مً  ابخذاء ظىىاث ِؽشة إلاذة وهزا للبىً الشئِس ي اليؽاه حّخبر والتي ِملُت ؤلاكشاك مً
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اًراداث وفىائد اللروض سىىاث الدراست (;ا3. III )الشكل ركم   
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ا

 ،)زاهىي  وؽاه( للبىً سئِس ي ؼبه اليؽاه لمً حّخبر التي الفشف ئًشاداث (: ًىضحIII -3الؽيل)

ت جىىساث وهالخَ ٌ  الفشف ئًشاداث في ملحٌى ت وى  .الذساظت فخ 

 

ا
ااملصدر; مً إعداد الطالب بىاءا على معطياث مً امللابلت الشخصيت.

ا

ئلى  جىلعم والتي الفشف، ئًشاداث لمً جذخل البىً بها ًلىم التي الخاسحُت اإلاّامالث (: ئنIII-4الؽيل)

ا مثل ؼشاء وبُْ  كعمحن: أولهما الغشك منها ججاسي مثل اإلاّامالث الخاسحُت، والثاهُت الغشك منها لِغ ججاٍس

 الّمالث، وحّخبر اإلاّامالث الخاسحُت الجضء ألاهبر الزي ًمثل ئًشاداث الفشف.
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ا.اااًراداث الصرف(;اIII.4)الشكل ركم 
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ااا.حجم املعامالث الخارحيت(;اIII.5)الشكل ركم 



 (.BADRالففل الثالث: الذساظت اإلاُذاهُت)خالت بىً 

 

63 
 

 (.III.3الجدو  ركم) على معطياث مًاملصدر; مً إعداد الطالب بىاءا 

ف، منها مىشوخا ِىائذ ؼأنها جدلُم مً التي الّملُاث ول للبىً الذخل ـافي : ًمثل(III.6)الؽيل  اإلافاٍس

عخخشج ٌ  مً الذخل ـافي َو  الىشدًت. بالّالكت الىدُجت مْ ًخماش ى بذوسه والزي الىخائج خعاباث حذو

ا

ا
ا(.III.5الجدو  ركم ) معطياث مًاملصدر; مً إعداد الطالب بىاءا على 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

االفرطياث; جخص هخائج .2

رلىا في هزا الؽيل أن الذخل الفافي للبىً هى (III.7)الؽيل
 
لىا مّشفت مذي  لُدعنى%، وهزا  100: افت

ي حّخبر وؽاه زاهىي للبىً وئًشاداث الفىائذ مً اللشوك التي جذخل وهت ول مً ئًشاداث الفشف معاهم

ت.اهومّشفت مذي  ،ُت البىًسبدفي الشفْ مً  ،الشئِس ي وؽاوه لمً  خمام البىً باليؽاواث الثاهٍى

 

 
ااملصدر; مً إعداد الطالب بىاءا على معطياث مً امللابلت الشخصيت

ا

ا ِمال حّذ الخاسحُت اإلاّامالث أن سام(: III.8) الؽيل  أن رلً لعبب بها يهخم أن والبذ وان لىً للبىً، زاهٍى

ش ِلى ملبلت الجضائش  ًشجبي باالكخفادًاث أن البذ خخمُت همشوسة اإلادلي الاكخفاد وأن الخاسحُت الخجاسة جدٍش

ذ به واهخمامه والخىىس، الّفشهت إلاىاهبت الّاإلاُت  .الذولي ووؽاوه سبدُخه مً ظحًز
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ا(.III.4(  و )III.3مً اعداد الطالب بىاءا على معطياث الجداو ; )

االفرطياث; إخخبار

ادة في أزش الفشف إلًشاداث أن ِلى ألاولى الفشلُت جىقألاولى;  الفرطيت إخخبار  للبىً ملاسهت الفافي الذخل ٍص

لىا مّشفت  لُدعنى وهزا  %100ٌعاوي  الذخل ـافي أن ( افترلىاIII.-6الؽيل) اللشوك، مً فىائذ باًشاداث

 في الشفْ مً ـافي الذخل، أما اللُمت الباكُت (اللشوكئًشاداث الفشف وئًشاداث )ول منها  معاهمتمذي 

 % مً 30ثل أهثر مً جمفلى بذأها باًشاداث فىائذ اللشوك هالخَ أن وعبها  ،فهي إلًشاداث مً أوؽىت أخشي 

زا أمش وهزه وعبت مشجفّت حذا ملاسهت باإلًشاداث ألاخشي وهـافي الذخل ؤلاحمالي وىاٌ ظىىاث الذساظت 

 بمهامهالخٍت في ما مذي كُام البىً اإلاالُت، وجبلى اإلاى الىظاوت هألن اليؽاه الشئِس ي للبىً  وبُعي

ا حؽهذ العىىاث ألاسبْ وبّذه%  40ىالي أهثر مً خوعبا جلذس  ألاولُخحن العيخحنسجلذ  الشئِعُت خُث

% مً  50ئلى أهثر مً اسجفاِا حُذا لخفل اليعبت  ألاخحرة% لدسجل العىىاث  10دىالي ب فالائهخىالُت اإلا

 وؽاوه حعُحراجُجُت حُذة في ئظتر ئجبْ  ألاخحرةزا أمش ًىضح أن البىً في العىىاث وهالذخل  ئحمالي ـافي

البىً في  بهأٌو وؽاه زاهىي ًلىم ويهخم  أما ِملُاث الفشف فهي حّخبر أـىله، حعُحر الىفاءة في وله

اجه ُت لها إلا أولٍى خماد واظتر مالث الخاسحُت جفذًش ّااإلامثل  ةهثحر ا مً أوؽىت فِش ، حرهاعدىذي وااإلااد، الِا

زا ساحْ ئلى اوّذام وحىد وهال جىحذ وجىّذم في أالب ألاخُان  اوشة جيادمخفي ٌل  حرةا جزسه مً أسباح هبوإلا

 الي.اإلاوالىلب، وباإللافت ئلى جذخل العلىت الىلذًت في العىق  كىي الّشك فُهظىق مالُت ووىُت جخدىم 

ا، خُث سجلذ ئن  اليعب التي سجلتها ئًشاداث الفشف وعب حُذة وىن أن وؽاه الفشف ٌّخبر زاهٍى

، لِؽهذ بّذها اسجفاِا هبحرا، وواهذ ظىت 2008-2006فالا وفُفا واٌ العىىاث مً ئهخة الفتر وٌى  اليعب

اًشاداث فىائذ ي وعبت حُذة ملاسهت بوه% مً ئحمالي الذخل الفافي  27ىالي بدكذ سجلذ أهبر وعبت  2011

، خُث أن الاخخالف ًىمً في ½ % في هفغ العىت، أي بفاسق بُنهما 55التي سجلذ أِلى وعبت به  اللشوك

ذ ئًشاداث ظاهممل اللٌى وخعب مّلىماث الذساظت فان ولما مجفي  بمّنى، وحجمهاليؽاه أهمُت، 

ئلى أن ظُاظت البىً بالذسحت ى أمش ساحْ وهم ئًشاداث الفشف بىفف جلً اليعبت، ظدعاه اللشوك بيعبت

 ا اليؽاه الثاوي بّذ مىذ الائخمانواجخزهِلى ِملُاث الفشف  هبحر بؽيل  ألاولى ئر يهخم

 ى ماوهم وبؽيل حُذ في الشفْ مً ـافي الذخل للبىً حعاهوهخالـت للخدلُل وعخيخج أن ئًشاداث الفشف 

 .الفشلُت ألاولى جثبخه

ا

ٌ  خالٌ مًالثاهيت;  الفرطيت إخخبار . ب ؼهذث اإلاّامالث الخاسحُت في مجمل العىىاث (;  III .4) سكم الجذو

 ٌ  اإلاّامالث في أِماله سكم بشفْ البىً ئلى اهخمام ألامش ًشحْ خُث ( III .4) جىىسا وهزا ما هلحٍه في الجذو

ل الخج الخاسحُت اسة التي أزشث ئًجابا ِلى دخل البىً فهي في جىىس ملحًى مْ مشوس الىكذ ورلً بخمٍى

 الخاسحُت.
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 الجضائش في خبْاإلا الفشف هٍام أن وعخيخج وئزباتهما، الفشلِخحن الخخباس اظخّشالىا بّذ; الرئيسيت الفرطيت . ث

 كىي  ال أظبىعي بؽيل الفشف أظّاس ًدذد مً ىه الجضائشي  شهضي اإلا البىً أن بمّنى زابذ، ـشف هٍام ىه

 في مباؼش بؽيل ًإزش ال الُتاإلا ألاظىاق في ألاحىبُت الفشف أظّاس في حغحر أي وأن ،)والّشك الىلب( العىق 

 ألاظّاس  أن وىن  سبذ خالت في دائما الجضائش في الفشف ٌمجا في خّاملىن اإلا أن ئر الجضائش، في الفشف أظّاس جدذًذ

 ِملُت ول في للّمُل  )البىً( خّاملاإلا ًفشلها التي الّمىلت ظخغىُه للخعاسة اخخماٌ أي وأن معبلا ذدةمد

 .ـشف

 

ذم الجضائش، يف( البىسـت( الياإلا العىق  اوّذام ئن  واِخماد الفّبت، الّملت مً الفشف اخخُاواث جىُى ِو

 ألاظباب زهه ول الاكخفاد، ِلى فشولتاإلا واللُىد ،)وألاوسو الذوالس( الخاسحُت ّامالثاإلا في ِملخحن ِلى الجضائش

ً الخىافعُت ًِ بُّذ مغللا اكخفادا الجضائشي  ؤلاكخفاد مً حّلذ باؼشةاإلا احر  ى، وهوالىلب الّشك كىي  ِو

 في حنّاملاإلاخ ِلى هبحر بؽيل زشجإ  ال ُتالّاإلا الُتاإلا ألاظىاق في جدذر التي الفشف أظّاس جللباث حّل ما

 .الجضائش، وهى ما جثبخه الفشلُت الشئِعُت في الفشف
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ا

 الففل: تاجمخ

ٌ  ِلى الّائذ وهي الشبدُت مإؼشاث البىً جلُُم في اظخخذمىا للذ ى  ، وهزلًاإلالىُت خلىق  ِلى والّائذ ألـا

 الاهدذاس همىرج الذساظت مدل للبىً الذخل ـافي ِلى الخاسحُت اإلاّامالث ئًشاداث حجم أزش كُاط في اظخّملىا

 فىائذ ئًشاداث مْ الفشف ئًشاداث ملاسهت ئلى باإللافت ًًرحخغاإلا بحن الّالكت جلذًش بهذف ورلً البعُي،

لىا وكذ الذساظت، ةفتر  خالٌ للبىً اللشوك  :هاأهم مً الىخائج بّن ئلى الخدلُل زاه خالٌ مً جـى

 الشبدُت. خُث مً للبىً الياإلا ألاداء هفاءة مذي حّىغ الشبدُت مإؼشاث هخائج ئن (1

 جدبْ بأنها ـشخذ الذولت أن سام ،) والّشك الىلب (العىق  بلىي  جخدذد ال الفشف أظّاس أن سأًىا للذ (2

م ـشف هٍام  بؽيل أظّاس جدذًذ في بخذخلها الثابذ الفشف هٍام جدبْ ماصالذ الحلُلت في أنها ئال ذاس،اإلا الخٍّى

 .البىىن أداء ِلى زشجإ  ال الفشف أظّاس جللباث أن ًىضح ما زاوه أظبىعي،

 الخٍىا ئر ابي،ئًج جأزحر )الفافي الذخل( البىً أداء ِلى الخاسحُت ّامالثواإلا الفشف ئًشاداث مً ول جأزش (3

شحْ أخشي، بّذ ظىت ؤلاًشاداث جىىس   تزاًذاإلا البىً خماماه مثل داخلي ىه مامنها  أظاب ِذة ئلى زاه ٍو

في  خبْاإلا الفشف هىٍام خاسجي ىه ما ومنها ألاخعً، ئلى تهذف جُجُاثترااظ وئجخار الفشف لّملُاث عخمشواإلا

ا.الىلذًت وظُاظاتها الذولت

ا

ا
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 الخاثمة:

 املجاٌ في جيشغ التي إلاكخطادًت لألظساف باليظبت املعسوخت املشاول أخد الطسف أطعاز جللباث ؼاهسة حعخبر

 مً الخدابير املىاطبت لخىؼُف املظخمسة واملخابعت املعسفت جخعلب هامت بمياهت وجسجِباجه جداعُاجه وجدظم الدولي،

 .الخازحُت املعامالث إجمام حظهُل أحل

 أهمُت ٌعىع الطسف أطعاز جددًد في الىلدًت الظلعت جدخل ومدي البلد في املعخمد الطسف هؽام إن خُث

 ضسف طعس على جؤزس التي العىامل مً وغيرها الطسف طىق  في واملخعاملىن  الطسف مخغيراث جددًد في هبيرة

واطتراد،  جطدًس( الخازحُت الخجازة مجاٌ في جيشغ التي املالُت للمؤطظاث املالي ألاداء على جأزسها بالخالي العملت

راض  إكساض
ً
فُت والخىمُت الفالخت بىً أداء أن املُداهُت الدزاطت في زأًىا ،وهما)وإكت  حُدا أداء وان (BADR) الٍس

ٌ  الحاالث أغلب في  أداءه على جؤزس الطسف لم أطعاز جللباث أن الدزاطت ًميز ما لىً الدزاطت، طىىاث ظى

 الظىق  كىي  عً بعُد ملُد هؽام وهى الجصائس جدبعه الري الثابذ الطسف هؽام إلى زاحع وذلً هبير بشيل

 .للبالد الىلدًت الظُاطت في املسهصي  البىً جدخل مع ،)والعلب العسض(

 مسهىهت البىىن أداء على الطسف أطعاز جللباث جأزس أن الدزاطت هره بعد إلُه جىضلىا ملا إحمالُت وهخالضت

 وأخيرا للفسضُاث إخخباز وهرلً املظخخلطت الىخائج أهم طنري  ًلي وفُما للدولت املخبنى الطسف بىؽام

 :وإلاكتراخاث الخىضُاث

 : البحث نتائج : أوال

 هؽام هىع بئخخُاز مسهىن  مخاظسه مً للخغعُت الالشمت الخلىُاث واخخُاز الطسف مجاٌ في الخعامل جددًد إن .1

 .البلد ذلً إكخطاد خالت معسفت وهرلً البلد في الظائد الطسف

 العمالث مً بظلت الجصائسي  الدًىاز كُمت جددد خُث زابذ، ضسف هؽام هى الجصائس في الطسف هؽام إن .2

 الدوالز هي العمالث هره وأهم الطادزاث عملت وخظب البلدان جلً مع إلاكخطادًت العالكاث خظب ألاحىبُت

ذ وألاوزو زغم م هؽام ًدبع بأهه الجصائسي  البىً جطٍس  .املداز الخعٍى

 ال أهه ذلً إكخطادًت مؤطظت أي أداء على أبدا جؤزس ال زابذ ضسف هؽام جدذ الطسف أطعاز جللباث إن .3

 .معُىت شمىُت وملدة أحىبُت عمالث وفم مظبلا ًخددد بل )والعلب العسض( الظىق  للىي  ًخعسض

 ملا وهرا إلاكخطادًت، املخغيراث على الطسف أطعاز جللباث أزس إلى جعسكذ الظابلت الدزاطاث مجمل أن زأًىا .4

 .الاكخطادًً املخعاملين لدي أهمُت مً املىضىع ًىلُه هرا

مظتهدف  هى ما مع بامللازهت إهجاشاجه وجلُُم البىً، إدازة هفاءة جددًد في املهمت املظائل مً ألاداء جلُُم ٌعد .5

 وكُاطا بما هى مخاح لديها مً إمياهُاث.

  وشاظه. على للسكابت البىً إلدازة معلىماث ألاداء جلُُم ًىفس .6

 العائد مؤشساث همىذج ذلً في بما املالُت اللىائم جدلُل أهمها مً أطالُب عدة باطخخدام ألاداء جلُُم ًخم .7

ٌ  على والعائد امللىُت خلىق  على  .ألاضى

فُت ) بىً بىً على املؤشساث جعبُم مً .8  :الخالُت الىخائج إلى ( جىضلىاBADRالفالخت والخىمُت الٍس

ادة البىً على ًيبغي فئهه ذلً ومع البىً، زبدُت في وملبىال مدظىطا ازجفاعا السبدُت مؤشساث أؼهسث -  ٍش

 .أضىله إدازة في البىً هفاءة ٌعصش  مما السبدُت وظبت
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ٌ  حىدة مؤشساث أن - ٌ  ألافضل جبين الاطخعماٌ ألاضى  %5عً  جىخفض لم وظبخه أن خُث البىً ألضى

 .ملحىؼا إزجفاع بعد فُما لدشهد ملبىلت ما هىعا وظبت وهي

  له خىالي وظبت أعلى سجلذ جيالُفه خُث ومساكبت إدازة في البىً هفاءة مدي السبذ هامش مؤشس جبين -

.%55 

 بين مً )الطسف عملُاث(له  الثاهىي  اليشاط مع ) اللسوض مىذ(للبىً  السئِس ي اليشاط ملازهت حعخبر .9

 العاملُت ومىاهبخه للخعىزاث ملىازده الحظً والدظُير ألاوشعت بدىىع البىً اهخمام مدي منها وعسف التي ألاطباب

 الدخل مً  25 %الطسف إزاداث مظاهمت سجلذ خُث الدزاطت أزبدخه ما وهرا اللعاع، هرا في الحاضلت

وشاط  ٌعخبر اليظبت وبهره للبىً، الطافي الدخل مً  55  %سجلذ التي الفىائد بئًساداث ملازهت الطافي

 .به ٌظتهان ال أمس وهى للبىً حدا مهم الطسف عملُاث

 ما وهرا املسحىة الىخائج حلي وبشيل ًىضح البدث مخغيراث لدزاطت إلاخطائُت ألادواث اطخعماٌ إن .11

 .للبىً الطافي الدخل على الخازحُت املعامالث أزس دزاطت مً لىا جبين

الفالخت والخىمُت  باليظبت لبىً الدخل وضافي الخازحُت املعامالث إًساداث ينب العسدًت العالكت إن .11

فُت )  مىاهبت في املدي بعُدة اطتراجُجُاث وله أضىله حظير في هفء البىً أن على داللت هي (،BADRالٍس

 .العطسهت

 

 : الفرضيات إختبار : ثانيا

 وإًساداث اللسوض فىائد إًساداث مً ول بملازهت اللُام وبعد الخعبُلُت، الدزاطت خالٌ مً الخىضل جم .1

 للبىً، الدخل ضافي مً السفع هبير في وبشيل حظاهم ألاحىبي الطسف إًساداث أن ألاحىبي، الطسف عملُاث

ٌ  في الدخل ضافي مً السفع في مظاهمتها سجلذ خُث  وظبخه ًلل ال ما ( ع2111ً-2112) الدزاطت فترة ظى

 ًلل ال ما عً الفترة هفع في سجلذ ألاخسي  هي التي اللسوض بئًساداث ملازهت الدخل مجمل مً  21%

 جضاهي للبىً هبيرة أهمُت له الطسف عملُاث وشاط ٌعني أن ما وهرا ألاخسي  لليشاظاث % 35 وجبلى .%51 ب 

 .ألاولى الجصئُت إلاشيالُت على أحبىا كد زاهىي ومىه هيىن  وشاط أهه ٌعخبره زغم له السئِس ي اليشاط

 

ٌ و  الخعبُلُت الدزاطت خالٌ مً .2  للبىً الطافي الدخل على جابيًإ جأزير املعامالث لحجم(:  III .3) زكم الجدو

 البىً إلى اهخمام ألامس ًسحع خُث شهدث املعامالث الخازحُت في مجمل الظىىاث جعىزا وهرا ما هلحؽه

التي أزسث إًجابا على دخل البىً فهي في جعىز ملحىػ مع مسوز  الخازحُت املعامالث في أعماله زكم بسفع

ل الخجازة الخازحُت.  الىكذ وذلً بخمٍى
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 : التوصيات : ثالثا

ٌ  بعد ت البىىن أداء على الطسف أطعاز جللباث أزس بدث مىضىع جىاو ت، الخجاٍز  خُثُاث إلى والخعسق  الجصائٍس

ٌ  والخعبُلي، املفاهُمي بىىعُه الىؽسي  املىضىع وزىاًا  الطسف، أطعاز بخللباث البىىن جأزس أداء مدي ما خى

 الخىضُاث مً حملت إكتراح هرا خالٌ مً ًمىىىا الفسضُاث، صحت وإزباث البدث، هخائج إطخخالص وبعد

 :واآلحي

 الجصائسي، املطسفي الىؽام في املدظازعت للخعىزاث البىىن مىاهبت إلى ًؤدي الجصائسي  املطسفي الىؽام إضالح .1

 .الدولت في الطسف بىؽام اهخمام ضسوزة مع

 إلاكخطاد مع الخعامل عً الىاحمت إلاكخطادًت الخغيراث مىاحهت في مسوهت الطسف أطعاز جخضمً أن ًفضل .2

 .الدولي

ع الىلدًت املؤشساث في الخدىم ًجب .3 ٌ  مطادز وجىَى  الىظىُت الطادزاث )حشجُع الطعب العملت على الحطى

 املدسوكاث( ختى ال جخأزس أطعاز الطسف بشيل طلبي.خازج 

 

 رابعا: آفاق البحث:

إن مىضىع جأزير جللباث أطعاز الطسف على أداء البىىن في املجاٌ املالي وإلاكخطادي والري ًدؽى بئهخمام 

ً املالُين والاكخطادًين، والري ال ًصاٌ ًدخاج إلى دزاطاث وهخائج مً شأنها  الىثير جىضُذ فىسة مً املىؽٍس

الطسف على أداء البىىن، فهره الدزاطت حعسف هدزة هبيرة في ألابدار التي اهخمذ بأزس جللباث  جللباث أطعاز

على إلاكخطاد الىلي فلغ دون الدزاطت على إلاكخطاد الجصئي الري ٌعخبر أداة فاعلت لخدظين  أطعاز الطسف

لى جدظً إلاكخطاد الىلي، ومً هىا جخضح أهمُت عدة حىاهب والتي بدوزها طدظاعد ع إلاكخطاد الىظني مً

 هره الدزاطت ما ًلي: هرا املىضىع، فمً آفاق

 مداولت دزاطت هفع املىضىع في بِئت مالُت مفخىخت ومخخلفت عً بِئت الدزاطت، وجمخاش بىىع مً الىضىح. .1

 دزاطت ومىاكشت املىاضُع التي تهخم باالكخطاد الجصئي. .2

 لها عالكت باملىضىع:وهلترح بعض املىاضُع التي  .3

 

 طعس الطسف وعالكخه بالخضخم في الجصائس خالٌ فًخت شمىُت مدددة.  -

 أزس هؽام الطسف على الخجازة الخازحُت خالٌ فًخت شمىُت مدددة.  -

 عالكت أهؽمت طعس الطسف بأداء إلاكخطاد الجصائسي خالٌ فترة شمىُت مدددة.  -

على طعس ضسف الدًىاز الجصائسي خالٌ فترة شمىُت كُاض جأزير املظخىي العام لألطعاز وعسض الىلد  -

 مدددة.
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 أوال: املصادر واملزاحع باللؼت العزبيت:

I. :الكتب 

محمذ دويذار، وأضامت الفولي، مبادا الاقتصاد الىقذي، الطبعت ألاولى، دار الجامعت الجذًذة،  -

 2003إلاضكىذريت، مصز، 

 ،2001محمذ ضيذ عابذ، التجارة الذوليت، الطبعت ألاولى، مطبعت إلاغعاع، مصز،  -

 ،2002الاقتصاد الىقذي، الطبعت ألاولى، إلاضكىذريت، مصز، ضياء مجيذ املوضاوي،  -

 ،زمص ،القاهزة اللبىاهيت املصزيت الذار  التىظير  و  التىظيم بين الخارحيت ةالتجار   حاجم، عفيفي ضامي -

 9199 

 العزبيت النهضت دار  الذوليت، الاقتصادًت لعالقاثاو  البىوك و  الىقود قزيصت، جادريظ صبحي -

 1984  لبىان،بيروث،

عاث الجامعيت الجشابز، د/ عبذ املجيذ قذي، املذخل إلى الطياضاث إلاقتصادًت الكليت، دًوان املطبو  -

2003/2004. 

 .( الطبعت الخامطت2005، الجشابز )الطاهز لطزع، جقىياث البىوك، دًوان املطبوعاث الجامعيت -

  .1966الجشابز،  د/ محمود حميذاث، مذخل للتحليل الىقذي، دًوان املطبوعاث الجامعيت، -

 .139 1994د/غمعون  غمعون، البورصت )بورصت الجشابز(، دار ألاطلظ لليػز والتوسيع، الجشابز ،  -

 .2005طارق عبذ العال محمذ، حوكمت الػزكاث، إلاضكىذريت، مصز،  -

 .2007، ، الطوداناليػز والطباعت ، دار املصزفيت ، الطالمتعثمان بً موس ى الػيخ -

 .2005إلاضكىذريت، مصز،  وإدارة املخاطز بالبىوك، دار اليػز ضمير الخطيب، قياص  -

 الجامعيت، املطبوعاث دًوان الثاهيت، الطبعت محلولت، ومطابل دروص القياس ي إلاقتصاد علي، مكيذ -

  2011 الجشابز،

د/ محمود ًووظ ، د/ عبذ الىعيم مبارك ، د/ كمال أمين الوصال، إقتصادًاث هقود وبىوك وأضواق  -

 ، 2004لذار الجامعيت إلابزاهيميت، إلاضكىذريت، مصز، ماليت، ا

د/ أضامت بػير الذباغ ، د/ أغيل عبذ الجبار الجومزد ،املقذمت في الاقتصاد الكلي، دار املىاهج،  -

 .2003عمان، ألاردن، 
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II. :البحوث العلميت 

 

حامعت خزوبت، فتحي بً قذور، متطلباث التكامل بين البىك وغزكاث التامين، مذكزة ليطاوظ،  -

 .2015-2014مطتؼاهم، الجشابز، 

 .2009باجىت، الجشابز،  الاقتصاد، كليت لخضز الحاج حامعت املاحطتير، غهادة مذكزة طارق، غوقي -

 

III. :املقاالث امليػورة 

 حامعت الحقوقيت الحلي ميػوراث املصزفي و  الىقذي الاقتصاد أضاضياث هللا عوض سييب -

 . 2003 مصز، ،إلاضكىذريت

 

IV. :املجالث 

 ،  مصز2005أحمذ طلفاح، مؤغزاث الحيطت الجشبيت، مجلت املعهذ العزبي للتخطيط، أفزيل  -

مجلت  -كأدواث حذًثت للزقابت املصزفيت CAELو  CAMELمقارهت بين معياري  -مالك الزغيذ أحمذ  -

 .2005، مصز، 35العذد  -املصزفي

اليت بئضتخذا  املؤغزاث املاليت الزابذة، مجلت عبذ الىبي إضماعيل الطوحي، التيبؤ املبكز باألسماث امل -

 .2008مصز،  -حامعت أضيوط

 

V. وامليػوراث: التقاريز 

 الجشابز، ، 2011 ػاًت إلى 2002 مً للطىواث الطىويت ( التقاريزBADRالفالحت والتىميت الزيفيت ) بىك

0220-2011 

                                                                2007. ضبتمبر الجشابز، الثالث، للثالثي إلاحصابيت اليػزة الجشابز، بىك -

 .2010 ضبتمبر الجشابز، الثالث، للثالثي إلاحصابيت اليػزة الجشابز، بىك -

-  

- IMF, Algerai statistical appendix, country report N13/49, february 2013. 

- IMF, Algerai statistical appendix, country report N12/21, january 2010 

-  IMF, Algerai statistical appendix, country report N07/95, march 2007. 
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VI. :املواقع الالكتروهيت 

 

 http://www.djazairess.com/elbilad/9292     21/04/2017جاريخ التصفح      

http://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat12.htm     20/04/2017جاريخ التصفح   
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