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مقدمة عامة      

 

  أ 
 

حػسف الساخت الاكخصادًت اليىم سلسلت مً الخغيراث التي لم ٌسبم لها مثيل، هره الخغيراث التي جمثل            

س ألاسىاق أخد أهم مإشساتها، حػلذ مً اإلاسخلت الحاليت  ادة جدٍس فيها الػىإلات و الشساهت الدوليت و ؤلاكليميت و ٍش

لحسهيت، و غيرث الىثير مً اإلاػؼياث سىاء غلى جدمل الىثير مً الخغيير الجرزي في هره البيئت التي جدسم با

 اإلاإسست". استراجيجياثاإلاسخىي الىلي "حغير البيئت الاكخصادًت"، أو غلى اإلاسخىي الجصئي "حغير 

     التي حسعى ئلى ئدازة الخغيير بصىزة جإدي  آلالياثًخمثل في مخخلف  ؤلاستراجيجيتاهؼالكا مً وىن مفهىم و     

                 كد ئلى حغيير وحهت الىظس السائدة خىٌ ث الدالليت و مىاحهت الخددًاث الاازحيت، ئلى جحجيم اإلاشىال 

اإلاتزاًد  الاهخمامأن اإلاإسساث هبيرة الحجم هي مدسن الاكخصاد، خيث ًالخظ اليىم في الاكخصادًاث اإلاخلدمت 

مً لالٌ  استراجيجيامً كبل الحيىماث بلؼاع اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت، الري أصبذ ًلػب دوزا 

الىاجج اإلادلي  ازجفاعمساهمخه الفػالت و الاًجابيت في جدليم الىمى الاكخصادي و الاحخماعي، ذلً ألهه ٌساهم في 

ألسي، ئطافت ئلى ئمياهيت هرا اللؼاع في غصو ألاسىاق  ؤلاحمالي مً حهت، و الخلليل مً مػدالث البؼالت مً حهت

في ظل اكخصاد السىق. ئن الىجاح الري خلله كؼاع اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت غلى اإلاسخىي    الاازحيت 

ت شاملت و مخياملت.  استراجيجياثالدولي لم ًىً مً كبيل صدفت، بل حاء هديجت جبني   جىمٍى

ٌشفؼ لها ص التي جمخاش بها اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت دون غيرها ئال أن ذلً لم و بالسغم مً جلً الاصائ   

ل بسبب  س وشاػها، خيث الشالذ حػاوي مً مشاول و كيىد حمت في الخمٍى الحصىٌ غلى اإلاىازد الالشمت لخؼٍى

ل الخلليدي، ئذ جبلى بىظس البىىن غاحصة غلى الىفاء بالتزاماتها، هم ا أن كلت مىازدها شسوغ و مبادئ الخمٍى

 لاصت جلف هي ألالسي غائلا لدلىلها في السىق اإلاالي.

 ألاساسيت آلاجيت: ؤلاشياليتمً لالٌ ما سبم ًمىىىا ػسح    

 _فيما جخمثل مصادز جمىٍل اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت؟ وهيف ًخم اسخغاللها؟

 و مً لالٌ الدساٌؤ اإلادىزي و السئيس ي جىدزج ألاسئلت الخاليت:

 ما اإلالصىد باإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت، و ما دوزها؟._

ل اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت؟.               ما_ ل، و أهميتها و فػاليتها في جمٍى  هي مصادز الخمٍى

ل في جمىٍل اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت؟.                             _ما مدي مساهمت مصادز الخمٍى

ل؟.هي  _ما  الػساكيل التي جىاحهها اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت في الحصىٌ غلى مصادز الخمٍى
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 د غليها في دزاسدىا:         ئن جدليل اإلاىطىع جدليال سليما ًلىدها ئلى بػع الفسطياث الهامت الخاليت التي سىػخم   

      هجاخها ٌػد غامال مهما في هرا  أهم كؼاغاث اليشاغ الاكخصادي و  اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت حػخبر - 

   .اليشاغ الاكخصادي

ل الاازحيت في خالت هلص مىازدها الدالليت. -  جلجأ اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت ئلى مصادز الخمٍى

ليت اإلاخاخت أمام أصحاب- ل البىيي أخد أهم اإلاصادز الخمٍى   .اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت ٌشيل الخمٍى

     أهداف البحث:    

 ٌسعى هرا البدث ئلى جدليم ألاهداف الخاليت:

 الفسغيت و دزاست الفسطياث اإلالدمت إلزباث صحتها أو هفيها. الدساؤالث*ؤلاحابت غً 

للؼاع اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت و دوزها في الخىميت، و جىحيه  الاسخيراجيجيت*مػسفت ما مدي ألاهميت 

اث و لصىصا البأصحاب اللساز غلى حمي ادة الاهخمامؼ اإلاسخٍى ت هدى ٍش بهرا اللؼاع.                             ىىن الخجاٍز

ل ل اإلاإسساث الصغيرة واإلاخىسؼت.                            *جلييم مساهمت حميؼ مصادز الخمٍى   اإلاخخلفت في جمٍى

ل في هرا اللؼاع مً لالٌ                            البدث في اإلايدان. *الخػسف غلى ػبيػت مشاول الخمٍى

 أهمية املوضوع:                                                                                

ل        ئن دزاست ئشياليت الخمىٍل للمإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت هي أصال دزاست حصء هام مً ئشياليت جمٍى

ل مً أهم مىاطيؼ الخىميت.                                                     الخىميت في الاكخصاد الىػني، لاصت أن مىطىع الخمٍى

ز الري جلػبه في جدليم الىمى الاكخصادي مً حهت، و جىفير مىاصب اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت و الدو  تأهمي

 .                                                               الشغل لػدد هبير مً اإلاىاػىين مً حهت ألسي 

                       املوضوع:  اختيار أسباب         

 هىان الػدًد مً ألاسباب التي دفػخىا ئلى الخياز هرا اإلاىطىع و منها:                 

*الاهخمام الحيىمي بلؼاع اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت مً لالٌ اإلاىظىمت اإلاإسسيت اإلاخخصصت في جىميت 

                                            هرا اللؼاع، مؼ وحىد اسخيراجيجيت وػىيت شاملت لخىميت هرا اللؼاع.               

حرب اهدباه مسإولي اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت مدل الدزاست ئلى أهميت الاهخمام و حسليؽ الظىء *          

 غلى هرا الىىع مً اإلاإسساث إلال لها مً أهميت بالغت.
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ل التي حػخبر أخد أهم الػلباث التي جلف أمام ئو      شاء و جؼىز اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت.     *ئشياليت الخمٍى

 منهجية البحث:                                  

 اغخمدها في الدزاست غلى اإلاىهج الىصفي و الري ًدىاسب مؼ ػبيػت اإلاىطىع.                        

 صعوبات البحث:                                                 

للد واحهذ في دزاستي لهرا اإلاىطىع غدة صػىباث، خيث واحهذ مشيل هلص اإلاساحؼ، و صػىبت ئًجاد      

 مإسست أحسي غليها دزاست ميداهيت لهرا اإلاىطىع.   

 خطة البحث:                              

و بغسض حسهيل الدزاست كمذ بخلسيم بدثىا ئلى زالزت فصىٌ، ًدخىي الفصل ألاٌو غلى مفاهيم غامت خىٌ      

جىاولذ في هرا الفصل زالزت مباخث، و ًخظمً اإلابدث ألاٌو ماهيت اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت، خيث 

و غىامل وشأتها. أما اإلابدث  اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت و جىاولذ فيه مفهىم هره اإلاإسساث، و لصائصها،

الثاوي فيخمثل في أهداف و أهميت هره اإلاإسساث و وظائفها. و اإلابدث الثالث فيخظمً جصييف اإلاإسساث 

 الصغيرة و اإلاخىسؼت، فخؼسكذ ئلى أشيالها و دوزها، و الصػىباث التي جىاحهها.                           

ذ ئلى مصادز جمىٍل اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت، خيث هرا الفصل أما الفصل الثاوي فخؼسك             

ل، ؟أي مفهىم الخمىٍل، و أهميخه، أهىاغه،  ًخظمً زالر مباخث، خيث جىاولذ في اإلابدث ألاٌو ماهيت الخمٍى

اإلاإسساث مؼ  غالكت هرهمخاػسه، و اإلاصادز الخلليدًت و الحدًثت لهره اإلاإسساث. أما اإلابدث الثاوي فيخظمً و 

ل اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسؼت، و غالكت البىىن بها، و  ت همصدز جمٍى البىىن، فخؼسكىا فيه البىىن الخجاٍز

 الدشدد البىيي اججاها.  

فيتوأليرا، الفصل الثالث    سيدي لاظس، مسخغاهم.-لصص للدزاست اإلايداهيت لبىً الفالخت و الخىميت الٍس

 و التي اخخىث غلى بػع الىخائج و الخىصياث اإلاخىصل ئليهم.    و في ألالير هدزج الااجمت 
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 :                                                                        جمهيد         

خحن             ذ خىٌ جؼىز الاكخصاد الػالمي زالٌ الػؼٍس ألازحرجحن   للد بُيذ الخدالُل و الدزاطاث التي ؤحٍس

الؼغل، هرا ما ؤدي بلى زلم الثروة و بًجاد مىاصب  الدوز السائد الري جادًه اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في 

ادة الاهخمام بها باغخبازها واخد مً الخىمُت، و لرلً فلد اهدظبذ ؤهم الظُاطاث الىفُلت بدفؼ مظاز   ٍش

مً  و الاحخماعي حػلها مدؽ ؤهظاز الػدًد دي    اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت ؤهمُت بالغت في اليؼاغ الاكخصا

ف حامؼ  لهرا الىىع مً اإلااطظاث، بال ؤن هره اإلااطظاث جىاحه   الدٌو الرًً ازخلفىا في جددًد مفهىم و حػٍس

ل وهدزة  غدة صػىباث           اإلاىاد ألاولُت....الخ.  منها الخضخم، الخمٍى
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                                    ماهيت املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت.املبحث ألاول: 

ه                      بن الخؼسق بلى اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت ًخؼلب جددًد مفهىم لهره اإلااطظاث و ما جدخٍى

   مً ؤهمُت،خُث ًمىً الفصل مً زالله بحن اإلااطظاث الىبري و هرا الىىع مً اإلااطظاث، و ًدظى باللبىٌ    

 مً ػسف ؤغلبُت الهُئاث و الباخشحن في هرا اإلاجاٌ.   

 .            املطلب ألاول: مفهىم املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت    

   ظهس مصؼلح اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في مسخلف دوٌ الػالم لُػبر غً هىع مػحن مً اإلااطظاث التي      

ًصػب جلدًم صىزة واخدة لها، و هرا زاحؼ الزخالف الظُاطاث و الخىحهاث و اإلاظخىي الاكخصادي و الاحخماعي 

، خُث حػخبر الدٌو اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت مً ؤهم الخى ظُماث اإلاػخمد غليها في الخىمُت للدٌو

الاحخماغُت، إلاا جخمحز به مً دًىامُىُت و مسوهت، هما جبلى اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت الللب الاكخصادًت و 

                                                1ظىق الخس.الىابع للخغحراث الىاججت و اإلاخجهت دوما هدى اكخصاد ال

ف كدمذ للماطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت و هي هما ًلي:                  هىا هجد غدة حػاٍز

جلً التي ًخىلى فيها كادتها شخصُا و مباػسة  حػسف فسوصا املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت بأنها:                

ت مهما واهذ الؼبُػت الل             2اهىهُت للماطظت.اإلاظاولُاث اإلاالُت و الاحخماغُت، الخلىُت و اإلاػىٍى

   (: ًمثل جصييف املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت في فسوصا.1-1الجدول زقم)           

 صىف اإلااطظت خسفُت صغحرة مخىطؼت

50-499 

20-199 

10-49 

5-19 

0-9 

0-4 

 ماطظت صىاغُت

 ماطظت زدمُت

                                  مرهسة لىُل ػهادة اإلااطتر في الػلىم  الىمى الاكخصادي في  الجصائس، الصغحرة و اإلاخىطؼت غلىشزاًت ؤطماء، آزاز طُاطت جإهُل اإلااطظاث املصدز:           

          . 10، ص2012-2011كظىؼُىت، الجصائس،  ص: هلىد و مالُت اإلااطظاث، حامػت مىخىزي،الاكخصادًت، جسص

"ول وؼاغ ٌػسف قاهىن الصىاغاث الصغيرة واملخىشطت في مصس املؤشصت الصغيرة بأنها:                    

ؤو ؤهثر ٌػملىن لخظابهم، و ًيىن للمؼسوع صفت الاطخلاللُت في اإلالىُت و ؤلادازة، و ًلل غدد الػماٌ   لصخص 

                                     
ل اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت بالصُغ اإلاصسفُت ؤلاطالمُت، اإلالخلى الدولي خٌى الاكخصاد ؤلاطالمي، الىاكؼ و طلُمان 1  هاصس، غىاػف مدظً، جمٍى

 .3، ص2011فحري  24-23زهاهاث اإلاظخلبل، غسداًت، الجصائس، ًىمي 
.16، ص2013امت، داز الجامػت الجدًدة، الجصائس، زبابه غبد هللا، اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت: آًت جدلُم الخىمُت اإلاظخد2
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فُه غً مائت غامل و ًلل زؤض ماٌ اإلاؼسوع غً ملُىن حىُه، و جلل كُمت ألاصىٌ الشابخت فُه بدون ألازاض ي و 

 اإلاباوي".       

نيت للمؤ –         ف الىالًاث املخحدة ألامٍس خظب كاهىن اإلااطظاث الصغحرة شصاث الصغيرة و املخىشطت: حػٍس

الري هظم بدازة هره اإلااطظاث فةن اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت هي ذلً الىىع مً  1953و اإلاخىطؼت لػام 

لت مظخللت، خُث ال حظُؼس غلى مجاٌ الػمل الري جيؼؽ في هؼاكه،  اإلااطظاث التي ًخم امخالهها و بدازتها بؼٍس

ف ؤهثر جفصُال، فلد خدد اللاهىن هره و كد اغ خمد غلى مػُازي اإلابُػاث و غدد الػاملحن، لخددًد حػٍس

                                                                    1ًلي: اإلااطظاث هما

ت. 5بلى  1مً  *مؤشصاث الخدماث و الخجازة بالخجزئت:                ملُىن دوالز همبُػاث طىٍى

                          غامل ؤو ؤكل. 250غدد الػماٌ  *املؤشصاث الصىاغيت:

ت. 15بلى  5مً  *مؤشصاث الخجازة بالجملت:                          ملُىن دوالز همبُػاث طىٍى

ف إلاجحاد ألاوزوبي للمؤشصاث الصغيرة و املخىشطت:           ف  1996ألاوزوبي في طىت وطؼ ؤلاجداد  حػٍس حػٍس

للماطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت و الري وان مىطىع جىصُت ليل البلدان ألاغظاء. فاإلااطظاث الصغحرة و 

ؤحصاء، ؤو هي جلً التي جىافم مػاًحر ؤلاطخلالًت، و جىجص زكم ؤغماٌ  10اإلاخىطؼت هي ماطظت حؼغل ؤكل مً 

ت مالًحن ؤوزو،ؤو ال جخػد 7طىىي، ال ًخجاوش                       2مالًحن ؤوزو. 5ي محزاهُتها الظىٍى

 (: ًمثل جصييف املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت باإلجحاد ألاوزوبي:2-1الجدول زقم)                   

الخد ألاكص ى للمحزاهُت 

ت)ملُىن ًىزو(  الظىٍى

الخد ألاكص ى لسكم 

 ألاغماٌ)ملُىن ًىزو(

غدد الػماٌ 

 ألاكص ى

 اإلااطظاثهىع 

 صغسي  9 - -

 صغحرة 49 7 5

 مخىطؼت 249 40 27
          مؼسي مدمد الىاصس، دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاظخدامت، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر في الػلىم  املصدز: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .8،ص2012-2011فسخاث غباض،طؼُف،الجصائس، للخىمُت اإلاظخدامت، حامػت اطخحراجُجُت اإلااطظت جسصصالاكخصادًت،

ف الجزائس للمؤشصاث الصغيرة و املخىشطت:  حػسف اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت مهما واهذ ػبُػتها حػٍس

                                     
بدازة الػالي فىطُل و آلازسون، آلُاث دغم و جسكُت اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت، مرهسة لىُل ػهادة اللِظاوع في الػلىم الاكخصادًت، جسصص:  1

 .9، ص2010-2009ألاغماٌ، حامػت مظخغاهم، الجصائس، 
ت لليؼس و الخىشَؼ، الؼبػت ؤخمد زخمىوي، اإلااطظاث  2 الصغحرة و اإلاخىطؼت و دوزها في بخدار الخىمُت الؼاملت في الاكخصاد الجصائسي، داز اإلاىخب اإلاصٍس

.22، ص2011ألاولى، 
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شخص و ال ًخجاوش زكم ؤغمالها  250بلى  1اللاهىهُت بإنها:" ول ماطظت بهخاج طلؼ و/ ؤو زدماث حؼغل مً 

ملُىن دًىاز، هما جىفس غلى الاطخلاللُت، بدُث ال  500ملُاز دًىاز، ؤو ال ًخجاوش زكم ؤغمالها الظىىي  2الظىىي 

ف  25زؤطمالها   ًمخلً باإلاائت فما ؤهثر مً كبل ماطظت ؤو مجمىغت ماطظاث ؤزسي ال ًىؼبم غليها حػٍس

      1اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت.

    .(: ًمثل جصييف املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت في الجزائس3 -1الجدول زقم)                            

ت  الصىف  ألاحساءغدد  زكم ألاغماٌ الخصُلت الظىٍى

 ماطظت صغسي  9بلى  1مً  ملُىن دج 20ؤكل مً  ملُىن دج 10ؤكل مً 

 ماطظت صغحرة  49بلى  10مً  ملُىن دج 200ؤكل مً  ملُىن دج 100ؤكل مً 

ملُىن  500و  100بحن 

 دج

 2ملُىن دج بلى  200مً 

 ملُاز دج

 ماطظت مخىطؼت 250بلى  50مً 

       .20و4اإلاخظمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت، اإلاادجحن:  12/12/2001اإلاازر في  18-01اللاهىن  املصدز:   

                               .املطلب الثاوي: خصائص املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت    

الخصائص جمحزها غً غحرها مً اإلااطظاث ًمىً ذهسها بن للماطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت مجمىغت مً       

                                                                                   ًلي: فُما

فهي ال جدخاج بلى زئوض ؤمىاٌ هبحرة، و بهما حػخمد غلى مدزساث ألافساد، و هرلً شهىلت الخأشيض)اليشأة(: -1  

          وض ضخمت.ال جدخاج بلى كس 

في الىشحر مً الخاالث ًلخلي شخص اإلاالً باإلاظحر، و هرا ما ًجػلها جدظم باإلاسوهت و إلاشخقالًت في إلادازة: -2  

الاهخمام الصخص ي مً كبل مالىها. مما ٌظهل مً كُادة هره اإلااطظاث و جددًد ألاهداف التي ٌػمل اإلاؼسوع 

حن فيها باألطع و الظُاطاث و الىظم التي جدىم غمل اإلااطظت. بال ؤن غلى جدلُلها، هرلً طهىلت بكىاع الػامل

هجاح اإلااطظت في هره الخالت ًخىكف غلى كدزة الصخص غلى الخدىم و بدازة ؤغماٌ اإلااطظت و هرا زبرتها في 

                              ممازطت مهىت اإلااطظت.

       2للمظاولُاث و الخىشَؼ اإلاىاطب للمهام.د الدكُم و ًظهس ذلً في الخددًشهىلت و بصاطت الخىظيم: -3

                                     
 .18زبابه غبد هللا، اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت: آلُت جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت، اإلاسحؼ الظابم، ص1

ت، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر في الاكخصاد، مؼػلي بالٌ، دوز بسامج 2  الظالمت اإلاهىُت في جدظحن ؤداء الػماٌ باإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت الجصائٍس

  .41، ص2011-2010جسصص: اكخصاد و حظُحر اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت، حامػت فسخاث غباض، طؼُف، الجصائس، 
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ب الراحي:-4     ب و الخيىًٍ إلاالىيها و الػاملحن فيها، و ذلً  مسلز الخدٍز هره اإلااطظاث حػخبر مسهصا ذاجُا للخدٍز

د مً اإلاػلىماث و اإلاػسفت،  حساء مصاولتهم ليؼاػهم ؤلاهخاجي باطخمساز، و هرا ما ٌظاغدهم غلى الخصىٌ غلى اإلاٍص

ت حدًدة و                جىطُؼ هؼاق فسص الػمل اإلاخاخت.و هى الش يء الري ًىمي كدزاتهم و ًاهلهم للُادة غملُاث اطدشماٍز

ؼ صػىدا و هصوال  جخىفس غلى هظام مػلىماث داخلي ًخميز بقلت الخػقيد:-5 بحن بدازة  و هى ٌظمذ باالجصاٌ الظَس

اإلااطظت و غمالها، ؤما زازحُا فىظام اإلاػلىماث ًخمحز بدوزه بالبظاػت هدُجت كسب الظىق حغسافُا، و هي في مشل 

ت كلُلت الخاحت بلى اللجىء بلى دزاطاث الظىق اإلاػلدة، ألن الخدىالث غلى مظخىي الظىق الدازلي هره الخال

.ً    ًمىً زصدها بظهىلت مً كبل اإلاظحًر

بن الخسصص الدكُم و اإلاددد إلاشل هره اإلااطظاث ٌظمذ لها بخلدًم بهخاج ذو حىدة غالُت، حىدة إلاهخاج: -6

               مهازاث خسفُت و مهىُت، مما ًجػلها حظخجُب بؼيل مباػس ألذواق  خُث ٌػخمد الىمؽ ؤلاهخاجي فيها غلى

و اخخُاحاث اإلاظتهلىحن، و هى ما ٌظهل غملُت الخىُف و الخؼىز، و حظخجُب برلً للخللباث اإلافاحئت في جىفحر 

        اإلاىخجاث.

حظخجُب لؼلباث الصىاغاث الىبحرة بن اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت جىفير الخدماث للصىاغاث النبري:-7  

لت ؤو ؤطلىب يهدف  فم الخػاكد مً الباػً )اإلاىاولت و هيبخىفحر مظخلصماث مػُىت، خُث جخم هره الػملُت و  ػٍس

ادة             في الاطخغالٌ ألامشل لؼاكاث ؤلاهخاج اإلاخىفسة لدي اإلاصاوؼ اإلاىخجت و بالخالي جادي بلى زفؼ الىفاءة  بلى الٍص

س ؤداء الصىاغاث الصغحرة و اإلاخىطؼت(.و جدظح                                          ن الجىدة و زفؼ اللدزة الخىافظُت و جؼٍى

وهي غبازة غً الفترة اإلاؼلىبت الطترداد جيالُف اطدشماز مؼسوع مً واكؼ الخدفلاث قصس فترة الاشترداد: -8    

ادة دوزاث البُؼ و كصس دوزة ؤلاهخاج.الىلدًت هدُجت لصغس حجم زؤض اإلااٌ اإلاظدش م و ٍش     1مس و طهىلت الدظٍى

بن بكامت اإلاؼسوغاث الصغحرة و اإلاخىطؼت التي جخؼلب مهازاث أحد آلياث دمج املسأة في اليشاط الاقخصادي: -9  

ت مخىاطػت و اطدشماز بظُؽ حػخبر مياها هاما ٌظمذ للمسؤة مً ؤن جصبذ ؤداة بهخاحُت فاغلت مً زالٌ  بداٍز

ؼ صغحرة و اإلاظاهمت في الػملُت ؤلاهخاحُت.        اإلاؼازهت في مؼاَز

                         .املطلب الثالث: غىامل وشأة املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت

                                               جخمشل هره الػىامل في:   

                                     
  .7، ص2000زة اإلاؼسوغاث الصغحرة، داز اإلاىخبت الخامد لليؼس و الخىشَؼ، حامػت ماجت، ألازدن، اطس هصس اإلاىصىز، ػىقي هاجي حىاد، بداو 1
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جىدزج طمنها طػف همىذج اإلااطظت الىبحرة في الخإكلم مؼ ظسوف و غىامل مخػلقت باملؤشصاث النبيرة: -1

اإلادُؽ الاكخصادي، الاحخماعي و الظُاس ي، و جسليها غً بػع ألاوؼؼت التي واهذ في الظابم خىسا بال غليها و 

ت جلظُم الظىق و اإلالاولت مً الباػً.      ذلً بفػل ؤزاز وهخائج هظٍس

و جإزر هره الػىامل حىهسها مً زالٌ دوز و ممحزاث هرا و املخىشطت:  غىامل مخػلقت باملؤشصاث الصغيرة-2  

الىىع مً اإلااطظاث، و ذلً مً زالٌ جىشَػها غبر وافت اإلاىاػم، مما ٌظهل مً غملُت جىشَؼ الثروة و الُد 

ؼ الػاملت، و مظاهمتها في جدظحن ظسوف الػمل، هما ؤنها حػخبر بمشابت الىىاة ألاولى ليؼإة الصىاغاث و ا إلاؼاَز

     الىبري.

س اإلاالي و الىلدي و اوسخاب _غىامل مخػلقت باملحيط الاقخصادي: 3   ًىدزج طمً جلً الػىامل طُاطاث الخدٍس

الدولت مً الػدًد مً ألاوؼؼت الاكخصادًت، و في ملابل اوسخاب الدولت بسشث طُاطاث الدغم الخيىمي 

   1للماطظت الصغحرة و اإلاخىطؼت الخاصت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ل اإلااطظاث الاكخصادًت، ؤػسوخت ملدمت لىُل ػهادة الدهخىزاه في الػلىم الاكخصادًت، جسصص: الاكخصاد اإلاال1 ي، حامػت      الػاًب ًاطحن، بػيالُت جمٍى

  . 180، ص2011-2010مىخىزي، كظىؼُىت، الجصائس، 
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 (: ًمثل غىامل وشأة املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت1-1الشهل زقم)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ل اإلااطظاث املصدز:    الاكخصادًت، ؤػسوخت ملدمت لىُل ػهادة الدهخىزاه في الػلىم الاكخصادًت، جسصص: الاكخصاد اإلاالي،الػاًب ًاطحن، بػيالُت جمٍى

     .181، ص2011-2010حامػت مىخىزي، كظىؼُىت، الجصائس، 

هالخظ مً الؼيل البُاوي ؤغاله ؤن هىان جلازب و ازجباغ كىي بحن وافت الػىامل اإلاازسة في وؼإة اإلااطظاث       

و اإلاخىطؼت، فمشال لىال طػف مسوهت اإلااطظت الىبحرة ججاه ألاشماث الاكخصادًت و اوسجامها مً بػع الصغحرة 

ألاوؼؼت، إلاا جمىىذ اإلااطظت الصغحرة و اإلاخىطؼت مً لػب ؤدواز فػالت في جسفُع البؼالت و زفؼ اإلاظخىي 

             اإلاػِش ي. 

          

 غىامل        

ت ظمخػللت باإلااط

 الىبحرة

غىامل مخػللت 

باإلااطظت الصغحرة 

 و اإلاخىطؼت

ــ اوسخاب الدولت مً 

اليؼاغ الاكخصادي.        

ت.                ــ  الالمسهٍص

س اإلاالي و  ـــ الخدٍس

 الىلدي.

غىامل وؼإة 

اإلااطظاث 

الصغحرة و 

 اإلاخىطؼت

ـــمخؼلباث اإلاسوهت.            

ـــ اإلاظاهمت في جدهُت 

ـ جىشَؼ الثروة.              البؼالت. ـــ

 ـــ الابخياز.

ـــ طػف الىمىذج 

 .               اإلااطظت الىبحرة

صػىبت الخإكلم مؼ  ــ

. ــخلظُم ألاشماث

 الظىق.    

 اإلالاولت مً الباػً. ــ

غىامل مخػللت 

باإلادُؽ 

 يالاكخصاد
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 املبحث الثاوي: أهداف و أهميت املؤشصاث الصغيرة واملخىشطت.                                         

     ؤلاكلُمي. الخدًشت غلى اإلاظخىي الدولي و  ألاطاطُتحػخبر اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت مً الاهخماماث     

               .       املطلب ألاول: وظائف املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت  

                                     جمشل هره الىظائف في:   

 .الىظُفت الخلىُت التي جخمشل في ؤلاهخاج و الخصيُؼ و الخدىٍل.*

 وظُفت البدث و الخىمُت.*

ت.* ل و حؼمل اإلاداطبت الخدلُلُت و ؤلاخصاء و اإلاىاشهت الخلدًٍس  وظُفت الخمٍى

  اإلااطظاث التي جمخاش باإلاخىحاث اإلاخىافظت.وظُفت حظُحر الجىدة في *

ب وظُفت اإلاىازد* ً و الخدٍز ت والخيٍى  .البؼٍس

  الػالكت مؼ الهُئاث الخيىمُت بىاطؼت اللىاهحن و الخىظُماث.*

 وظُفت مساكبت الدظُحر.*

 داف.                  وظُفت الخسصص ؤلاطتراجُجي و الدظُحر باأله*

م و دزاطت  *  1الظىق و طلىن اإلاظتهلً.وظُفت الدظٍى

                       املخىشطت.صاث الصغيرة و املطلب الثاوي: أهداف املؤش       

 ي:ًلجخمشل ؤهداف اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت فُما         

م _اطخددار فسص غمل حدًدة بصىزة مباػسة و هرا إلاظخددسي اإلااطظاث ؤو بصىزة غحر مباػسة 1  غً ػٍس

ًاطخسدام ؤشخاص  ػت للمؼالب آزٍس ، و مً زالٌ الاطخددار لفسص الػمل ًمىً ؤن جدلم الاطخجابت الظَس

 الاحخماغُت في مجاٌ الؼغل.

                                     
     :حظُحر بؼاغ غاهُت و آزسون،دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في الخىمُت الاكخصادًت،مرهسة لىُل ػهادة اللِظاوع،كظم الػلىم الاكخصادًت،جسصص1

                                                                                                                                       .10،ص2014_2013اإلااطظاث،حامػت كاصدي مسباح بىزكلت،الجصائس،
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       _جسكُت زوح اإلابادزة الفسدًت و الجماغُت باطخددار ؤوؼؼت اكخصادًت طلػُت ؤو زدمُت لم جىً مىحىدة 2

 ا ألي طبب وان.مً كبل، و هرا بخُاء ؤوؼؼت جم الخسلي غنه

_اطخػادة ول خللاث الىخائج غحر اإلاسبدت و غحر الهامت التي جسلصذ منها اإلااطظاث الىبري مً ؤحل بغادة جسهحز 3

 ػاكاتها غلى اليؼاغ ألاصلي.

اإلاىاػم الىائُت، و بالخالي حػخبر ؤداة هامت لتركُت و جشمحن الثروة _ًمىً ؤن جيىن ؤداة فػالت لخىػحن ألاوؼؼت في 4

 دلُت، و بخدي وطائل ؤلادماج و الخيامل الاكخصادي بحن اإلاىاػم.اإلا

                _حػخبر خللت وصل في اليظُج الاكخصادي مً زالٌ الػالكاث التي جسبؼها بباقي اإلااطظاث اإلادُؼت بها 5

 و اإلاخفاغلت مػها و التي حؼترن في اطخسدام ذاث اإلادزساث.

 الصغيرة و املخىشطت.املطلب الثالث: أهميت املؤشصاث 

اث ػبلا ألهمُتها بلى :        جىلظم اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت بلى غدد مً اإلاظخٍى

 أوال: غلى مصخىي الفسد صاحب املشسوع:

 جخمشل ؤهمُت اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت غلى مظخىي الفسد صاخب اإلااطظت فُما ًلي:

 الراث هصخصُت مظخللت لها هُانها الخاص. _بػباع خاحت الفسد صاخب اإلااطظت في بزباث1

 _طمان الخصىٌ غلى دزل ذاحي له و ألطسجه، بصفت زاصت بذا ؤدًس اإلاؼسوع بإطلىب غلمي زػُد. 2

 1_بن اإلااطظت الصغحرة و اإلاخىطؼت فسصت لصاخبها لخىظُف مهازاجه و كدزاجه الفىُت.3

ت و ؤلابداع لدي ألافساد في الخُاة الػملُت. _بن4 م الخٍس  اإلااطظت الصغحرة و اإلاخىطؼت هي ػٍس

_بن حصجُؼ الؼباب و حظهُل امتهانهم لألغماٌ الخسة في اإلااطظت الصغحرة و اإلاخىطؼت ًىفس غليهم الىكذ الري 5

ت.كد ًلظىهه في اهخظاز الخىظف في اللؼاغحن الخيىمي و الخاص،و ًجىب الؼباب به  داز ػاكتهم البؼٍس

 ثاهيا: غلى مصخىي املجخمؼ:

 *بن اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت حغؼي حصء هبحرا مً اخخُاحاث الظىق اإلادلي.

                                     
1

ل اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت باللسوض البىىُت، مرهسة لىُل ػهادة اللِظاوع في الػلىم الدظُحر، جس، آزسونبىزؼت زكاوي و - صص: مالُت، جمٍى

                                                   .  16،ص 2013-2012حامػت كاصدي مسباح بىزكلت، الجصائس، 
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 خد هبحر في بغداد الػمالت اإلااهسة.*بنها حظاهم بلى 

 *بنها حؼازن في خل مؼيلت البؼالت في اإلاجخمؼ.

 ف اإلاجخمػاث.*اطدُػابها لللؼاع ألاهبر مً الػمالت في مسخل

ت.  *بنها حػمل في مجاٌ ألاوؼؼت ؤلاهخاحُت الخدمُت و الظلػُت و الفىٍس

 *بنها حػمل غلى جدلُم الخىاشن ؤلاكلُمي.

 1ثالثا: غلى املصخىي الػاملي:

 *بنها ؤصبدذ غلما كائما براجه ًدزض في الجامػاث و اإلاػاهد الػلمُت، و كد ؤفسدث لها اإلالسزاث الخاصت.

 اإلاىظماث و الصىادًم اإلاػىُت بدغم اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت غلى مظخىي الػالم.*اهدؼاز 

 *بنها حػخبر مً ؤكىي ؤدواث الخىمُت الصىاغُت و الخىىىلىحُت.

*اهدؼاز وطائل ؤلاغالم اإلاظمىغت و اإلالسوءة و اإلاسئُت غلى مظخىي الػالم التي تهخم باإلااطظاث الصغحرة 

 واإلاخىطؼت.

 ها في الاكخصاد الىػني.*مدي مظاهمت

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .                                                                                  . 17، مسحؼ طبم ذهسه، ص آزسونبىزؼت زكاوي و 1 
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            املخىشطت.لثالث: جصييف املؤشصاث الصغيرة و املبحث ا  

  في وافت ؤهداء الػالم جلىم حهاث مسخلفت بىطؼ مػاًحر ؤو ؤطع مً زاللها ًخم جددًد ماهُت اإلاؼسوع الصغحر، 

                                            و ذلً مً زالٌ جصيُف اإلاؼسوغاث بلى ؤهىاع مً خُث الدج )هبحر و صغحر( و هرلً مً خُث الىىع و اليؼاغ.                              

                       املطلب ألاول: أشهال املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت.                       

   جصيُف اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت هما ًلي:    

 طبيػت الخىحه:_جصييف املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت حصب 1

 صغحرة و اإلاخىطؼت خظب جىحهها بلى :                                    ًمىً جصيُف اإلااطظاث ال

   هي ألاغماٌ التي جيىن الػائلت فيها مخظمىت مباػسة في اإلالىُت، ًملىها غظىان ؤو ؤهثر أ_ املؤشصاث الػائليت: 

مً الػائلت هفظها مؼترهحن في الخُاة و الىظائف. بن ملىُت الػائلت لألغماٌ ججػلها جمخلً التزاما ؤكىي هدى 

 1ً، و اإلاجخمؼ اإلادلي.،و التزاما شخصُا لخدمت الصبائألاغماٌ، و بيظبت غالُت مً ألازالق مً الػمل

هرا الىىع مً اإلااطظاث حػخمد في الغالب غلى مظاهمت الػائلت وجيخج مىخجاث املؤشصاث الخقليدًت: -ب

                 ائل بظُؼت          جللُدًت، وجخمحز بيىنها جيىن في وزػاث صغحرة ومظخللت غً الجٌز وحػخمد غلى وط

وجىىىلىحُاث لخلىُاث  باطخسدامهاإلااطظاث ًخمحز هرا الىىع مً   : املؤشصاث املخطىزة وشبه املخطىزة-ج

الصىاغت الخدًشت طىاء مً هاخُت الخىطؼ ؤو مً هاخُت الخىظُم الجُد للػمل ؤو مً هاخُت بهخاج مىخجاث 

ت   .مؼابلت إلالاًِع الصىاغت الخدًشت والخاحاث الػصٍس

   :املىخجاثرة واملخىشطت حصب طبيػت جصييف املؤشصاث الصغي -2

                                               ًمحز هرا الخصيُف بشالزت ؤهىاع ؤطاطُت وهي :   

مىخجاث و مشل:اإلاىخجاث الغرائُت  جلىم بةهخاج طلؼ ذاث اطتهالن ؤوليالاشتهالليت: مؤشصاث إهخاج الصلؼ  - ؤ

 لخؼب ومؼخلاجه.                                        الجلىد ، الىزق ومىخجاث ا

سحؼ طبب اغخماد هره اإلااطظاث غلى مشل هره الصىاغاث الطخسدامها اإلاىشف للُد الػاملت  ،وهرلً طهىلت ٍو

م .   الدظٍى

 في:وهي جظم اإلااطظاث الصغحرة واإلاخىطؼت التي جيؼؽ والخدماث:مؤشصاث إهخاج الصلؼ -ب

                                     
ادة و بدازة ألاغماٌ الصغحرة ، داز الخامدفاًص حمػه   1                                                                                                                                 .79،ص2010غمان،  ،لليؼس والخىشَؼ ،الؼبػت الشاهُت  صالح الىجاز ،غبد الظخاز مدمد الػلي ،الٍس
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 البىاء والصىاغت الىُمُائُت والبالطدُىُت .كؼاع الىلل،اإلاُياهُىُت والىهسومائُت ،صىاغت مىاد 

سحؼ طبب الاغخماد غلى مشل هره الصىاغاث    البىاء الؼلب اإلادلي الىبحر غلى مىخجاتها زاصت في مىاد  بلىٍو

اث وؤدواث لخىفُر بهخاحها ذاث مػد باطخسدامًخمحز هرا الىىع مً اإلااطظاث الخجهيز:مؤشصاث إهخاج شلؼ -ج

 1اإلااٌ.جىىىلىحُا خدًشت، فهي جخمحز هرلً بىشافت زؤض 

 جصييف املؤشصاث حصب الطبيػت القاهىهيت : -3

محز هرا الخصيُف بشالزت ؤهىاع ؤطاطُت وهي:         ٍو

الفسدًت، وهي اإلااطظاث التي حػىد ملىُتها ألشخاص زىاص. وجىلظم بلى اإلااطظاث املؤشصاث الخاصت:-أ

 والؼسواث.

ً زؤض مالها *املؤشصاث الفسدًت:             هي اإلااطظت التي ًمخلىها و ًدًسها شخص واخد، فهى اإلاظاوٌ غً جيٍى

نها، فهى ًخدمل مظاولُت بدازة حؼغُلها وفي اإلالابل فهى ًدصل غلى ول ألازباح اإلادللت  اجساذو  بحساءاث جيٍى

خدمل ؤًظا وافتهدُجت الػملُاث،   2الخظائس التي جترجب غلى الدؼغُل و ممازطت اليؼاغ. ٍو

ما ًيؼإ غً هرا مً زبذ ؤو زظازة. بال ؤهه  اكدظامهي غلد بحن شخصحن ؤو ؤهثر لللُام بػمل مػحن و *الشسماث: 

ف زاص بها، ألن ليل ػسهت زصىصُتها.  ليل هىع مً الؼسواث حػٍس

  هما جىلظم الؼسواث بلى زالزت ؤهىاع و هي:      

 و جخمشل في:ػسهت الخظامً، و ػسهت اإلاداصت و ػسهت الخىصُت البظُؼت. شسلت ألاشخاص:-

  .ةشسلت ذاث املصؤوليت املحدود-

 ػسهت اإلاظاهمت. وجخمشل في: شسلت ألامىال:

 

 

                                     
    .27ؤخمد زخمىوي، اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت دوزها في بخدار الخىمُت الؼاملت في الاكخصاد الجصائسي، مسحؼ طابم، ص1

              . 00، ص2002رابح خوين، رقية حساين، املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مشكالت متويلها، إيرتاك للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر،2
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        حػىد ملىُتها للدولت و اللؼاع الخاص مػا، هما هي الؼسواث هي اإلااطظاث التي املؤشصاث املخخلطت: -ب

 1، و الباقي ًملىه اإلاىاػىىن و الخىاص.15التي جملً الدولت حصء مً زؤض مالها، غالبا ال ًلل غً 

    هي اإلااطظاث التي ملىُتها للدولت ؤو الجماغاث اإلادلُت، و ألاشخاص الرًً ًىىبىن املؤشصاث الػمىميت: -ج

   ججاه الدولت وفلا لللىاهحن الػامت لها غً الؼسهت في حظُحر و بدازة هره اإلااطظاث مظاولىن غً ؤغمالهم هره ا

  و ال ًدم لهم بغالكها ؤو بُػها بال بذا وافلذ الدولت غلى ذلً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ىزي ؤخالم مسبي، جلُُم اإلااطظت مً وحهت هظس البىً، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر في الػلىم الاكخصادًت، جسصص: بىىن و جإمُىاث، حامػت مخى 1

 .14، ص 2007_2006بلظىؼُىت، الجصائس، 
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  (: يمثل األصناف القانونية للمؤسسات:10الشكل رقم )         

 

اإلااطظاث                  اإلااطظاث الخاصت                      اإلااطظاث اإلاسخلؼت                                 

 الػمىمُت

 

 الؼسواث        الفسدًت

  ػسهت ألامىاٌ       ذاث ػسهت  ألاشخاص   ػسهت

 ػسهت اإلاظاهمت     اإلاددودةاإلاظاولُت    ػسهت الخظامً*

                  داصت.*ػسهت اإلا 

 الخىصُت البظُؼت.*ػسهت 

         إلاىازد كىُدز طمُت، دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في الخد مً ظاهسة البؼالت، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر في غلىم الدظُحر، فسع حظُحر ا املصدز:

ت، حامػت مخىىزي بلظىؼُىت، الجصائس،                                          .64،ص2010-2009البؼٍس

 املطلب الثاوي:دوز املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت.

   ًخمشل دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في:    

 املصاهمت في الىاجج املحلي الخام وخلق قيمت مضافت:-1

  : اججاهاثخُث جازس هره اإلايؼاث في زالر   

د مً الدزل الىػني للدولتحػمل           غلى جىفحر الظلؼ و الخدماث طىاء للمظتهلً النهائي ؤو الىطُؽ، مما ًٍص

 اإلاػدالث ؤلاهخاحُت لػىامل ؤلاهخاج التي حظخسدمها ملازهت مؼ الػمل الىظُفي الخيىمي الػام . في ازجفاغاجدلم 

 حظاهم في الخسفُف مً ؤلاطساف غلى اإلاظخىي الىػني.
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ل ساث: حػبئت املدخ-2            الاطدشمازبن هره اإلااطظاث حػد كىاة بطافُت لجرب اإلادزساث للمظاهمت في جمٍى

ادة مظاهمت الادزاز الخاص في جمىٍل الخىمُت و الخسفُع الىػني، الاكخصادغلى اإلاظخىي           بما ًادي بلى ٍش

 مً دزحت الاغخماد غلى الاكتراض طىاء مً الدازل ؤم مً الخازج.

      اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت بحن ألاكالُم ًمىً  اهدؼاز بن _امخصاص البطالت غلى املصخىي الداخلي: 3

ف بلى اإلادن، و التي ؤدث  مً امخصاص البؼالت اليامىت في اإلادن الدازلُت و وكف خسهت الهجسة اإلاظخمسة مً الٍس

 1صادي.بلى جىدٌع اإلادن ؤو اإلاىاػم التي ًترهص بها اليؼاغ الاكخ

  حػخبر هره اإلااطظاث طىدا ؤطاطُا للماطظاث الىبري، فهي حظاغدها _جىفير احخياحاث املؤشصاث النبري: 4

لُت و الخىشَؼ و الصُاهت و صىاغت كؼؼ الغُاز، ألامس الري ًمىً اإلاؼسوغاث الىبحرة    في بػع ألاوؼؼت الدظٍى

م.بلى مً الترهحز غلى ألاوؼؼت السئِظُت، و ذلً ًادي   جسفُع جيلفت الدظٍى

مً اإلاػسوف ؤن الػاملحن في مشل هره اإلااطظاث ًدصلىن غلى ؤحىز مىسفظت ملازهت باألحىز دغم الاشتهالك: -5

التي ًدصل غليها الػاملىن في اإلااطظاث الىبري، خُث ؤن الاطتهالن ًيىن مسجفػا غىد ؤصخاب الدزىٌ 

د مً حجم الؼلب الىلي في ا اإلاىسفظت، وهرا ما              مما ًترجب غلُه جىطؼ دوزة  ؤلاهفاق و ؤلاهخاج إلاجخمؼ ًٍص

 الىمى همدصلت نهائُت.و زفؼ مػدٌ  الاكخصاديو الاطدشماز و بالخالي الخىطؼ في دوزة اليؼاغ 

 هظسا ليىنها جيؼؽ في حمُؼ اإلاجاالث ؤلاهخاحُت ،و هظسا ليىنها ألاهبر مصاهمتها في جىشيؼ القاغدة إلاهخاحيت :-6

ًادي بلى بخالٌ ؤلاهخاج اإلادلي مدل  مابلد،في حمُؼ دٌو الػالم ،فهي برلً حظاهم في جىطؼ اللاغدة ؤلاهخاحُت لل

 الىازداث

ؤزبدذ اإلااطظاث الصغحرة واإلاخىطؼت كدزتها الىبحرة غلى غصو ألاطىاق ألاحىبُت مصاهمتها في الصادزاث:-7

ادة الصادزاث وجىفحر الىلد ألاحىب                  وجسفُف العجص في محزاث اإلادفىغاث،فلها اللدزة ي ،واإلاظاهمت في ٍش

ً كاغدة صلبت في الظىق اإلادلي همسخلت مً اإلاىازد وؤلامياهُاث  الاطخفادةغلى            ، ؤولىاإلادلُت اإلاخاخت، بخيٍى

بمحزة وظبُت في بهخاحها، و بهخاج ميىهاث الظلؼ التي حػسض للخصدًس همسخلت زاهُت، زاصت الظلؼ التي ًخمخؼ البلد 

 مما ٌػؼيها محزة جىافظُت في ألاطىاق الخازحُت.

 _جحقيق الخهامل بين ألاوشطت الاقخصادًت. 8

      مصدوحت، فهي جللل و برلً جدلم الصىاغاث الصغحرة و اإلاخىطؼت فائدة املىازد املخاحت محليا:  اشخغالل-9

 1هدز مىازد كابلت لالطخغالٌ مً هاخُت ؤزسي.مً الاطخحراد مً هاخُت، و حظاهم في الخد مً 

                                     
1 ٌ اث الدؼغُل، اإلالخلى الىػني خى ادة مظخٍى و آفاق   واكؼ  بغداد بىحن، غبد الخم بىكفت، دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في الخىمُت الاكخصادًت و ٍش

 .    8، ص2013ماي  6-5الىظام اإلاداطبي اإلاالي في اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في الجصائس، حامػت الىادي، الجصائس، ًىمي 
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ت(:10  التي جمشل ؤهمُت كصىي لالكخصاد زاصت في الجاهب الظُاحي._جحافظ غلى ألاغمال التراثيت)حسفيت/ ًدٍو

                                                                                                                                                                                                                         مما ٌظمذ بخفػُل دوزهم في غملُت الخىمُت._فخح ألابىاب لدشغيل الشباب خاصت املسأة: 11

     هها املؤشصاث الصغيرة و املخىشطت.الصػىباث التي جىاحاملطلب الثالث: 

   جخمشل هره الصػىباث في:    

هره اإلاؼيلت جىػىع مباػسة غلى زبدُت اإلاؼسوغاث مً زالٌ الؼلب مً اإلاؼسوغاث  *ملفت زأس املال:إن

الفائدة مسجفؼ ملازهت بالظػس الري جدفػه اإلايؼاث الىبحرة، بطافت بلى ذلً الصغحرة و اإلاخىطؼت بدفؼ طػس 

ادة اليلفت التي جخدملها.ث الصغحرة و اإلاخىطؼت غلى أؼيحػخمد اإلا  الاكتراض مً البىىن مما ًادي بلى ٍش

ؤطػاز اإلاىاد ألاولُت و ولفت الػمل مما طُادي خخما بلى ازجفاع جيالُف  ازجفاعمً خُث جإزحره في *الخضخم:

   هامما ًمىػ الاطخغالٌ. و هىا حػسض هره اإلايؼاث مؼيلت زئِظُت وهي مىاحهتها للمىافظت مً اإلاؼسوغاث الىبحرة

 2.ؤحىز الػمالت و ؤطػاز اإلاىاد ألاولُت ازجفاعو ًدد مً كدزتها غلى زفؼ ألاطػاز لخجىب ؤزس 

لُت بظبب حجمها )هلص الظماهاث( و بظبب خدازتها )هلص *الخمىٍل:  هره اإلااطظاث جىاحه صػىباث جمٍى

ل اإلاؼسوغاث الصغحرة الائخماويالسجل  لُت بلى حملت مً اإلاساػس غىد جمٍى     (، و غلُه جخػسض اإلااطظاث الخمٍى

 و اإلاخىطؼت في مسخلف مساخل همىها )الخإطِع، الىمى ألاولي، الىمى الفػلي، الاهدماج(.

ت جىفحر الخمىٍل الالشم ل م غلى هلىد هره اإلاؼسوغاث هظسا لخسصهو هظسا لهره اإلاساػس جخجىب البىىن الخجاٍز

 اإلاىدغحن.

         :و هره اإلاؼيلت مخػاظمت في الدٌو الىامُت زصىصا في حاهب ألاهظمت و الخػلُماثالحنىميت  إلاحساءاث*

 التي تهخم بدىظُم غمل اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت.

لي و ازجفاع بن اكخؼاع السطىم و الظسائب اإلاؼبلت غلى ؤوؼؼت هره اإلااطظاث في ػىزها الاطخغال*الضسائب:

      الري وان مً هخائجه جىكف غدة مؼسوغاث بهخاحُت غً اليؼاغ، و بالخالي فلدان الػدًد  الظغؽ الجبائي

    مً مىاصب الؼغل، هما جظهس مؼيلت الظسائب مً حاهبحن طىاء ألصخاب اإلاؼسوغاث الصغحرة و اإلاخىطؼت 

                                                                                                                       
ص حمُل مسُمس، ؤخمد غبد الفخاح غبد الخلُم، دوز الصىاغاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في مػالجت مؼيلت البؼالت بحن الؼباب في الدو 2 ٌ الػسبُت، غبد الػٍص

 .33، ص2007داز ألامحن للؼباغت و اليؼس و الخىشَؼ، الؼبػت الشاهُت، اللاهسة، مصس،
ادًت الصغحرة و  1  ؼ الٍس الؼبػت ألاولى،  لليؼس والخىشَؼ،دوزها في غملُت الخىمُت، داز الخامد  اإلاخىطؼت و لُث غبد هللا اللهُىي، بالٌ مدمىد الىادي، اإلاؼاَز

 .34،ص2012غمان، ألازدن، 
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    الظسائب، وهي هرلً مؼيلت للظسائب، هظسا لػدم جىفس البُاهاث اليافُت غً هره اإلايؼاث  ازجفاعمً خُث 

 1مما ًظُم غمل حهاش الظسائب.

جدىافع ألاغماٌ الصغحرة و ألاغماٌ الىبحرة فُما بُنها في الػدًد مً اإلاجاالث، ومً الظسوزي حدا *املىافصت: 

، الائخمان، ػسوغ ي الىكذ الخاطس بػدة ؤػياٌ منها: ألاطػازاإلادافظت غلى اإلاىافظت.خُث جظهس اإلاىافظت ف

ت خسهت الاكخصاد و حصجُؼ      ؤلابداعالخدمت، جدظحن اإلاىخىج، و حػخبر اإلاىافظت الػامل ألاطاس ي لظمان اطخمساٍز

ادًت.  2و ألافياز الجدًدة و الخبراث و الجهىد الٍس

ً، و طسوزة اللجىء بلى *هدزة املىاد ألاوليت:                    الاطخحرادمً خُث الىدزة الؼبُػُت و غدم اللدزة غلى الخسٍص

 و حغحراث ؤطػاز الصسف.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
س اللؼاع الظُاحي بالجصائس، مرهس ابدظامكازة  2  م دولي،حامػت ؤبي ، دوز اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت في جؼٍى ة لىُل ػهادة اإلااحظخحر، جسصص:حظٍى

 .52،ص2012_2011بىس كاًد، جلمظان،الجصائس،
 .25، ص2014ماحدة الػؼُت، بدازة اإلاؼسوغاث، داز اإلاظحرة لليؼس و الخىشَؼ، الؼبػت الخامظت، غمان،  2
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                                                            :خالصت     

جخصف ُل غلى حجم غمالت كلبن اإلااطظاث الصغحرة و اإلاخىطؼت هي الؼسهت ؤو اإلايؼإة التي جمىٌ و جلىم      

ؼ كخصادي للبلد و ألاطاض التي جلىمبالصخصُت.وحػد هره اإلااطظاث الخلُت ألاطاطُت في اليظُج الا  غلُه اإلاؼاَز

         كادزة  جػلهاج جىُفها و مسوهتها التيالىبحرة، فهي برلً ؤفظل الىطائل لإلوػاغ الاكخصادي هظسا لظهىلت 

  غلى الجمؼ بحن الخىمُت الاكخصادًت و جىفحر مىاصب الؼغل و حلب الثروة. 

     بال ؤن زغم هره ألاهمُت فهي جصؼدم بمجمىغت مً الػلباث التي جدد مً ؤداءها، همؼاول في ولفت زؤض    

   اإلاىافظت.اإلااٌ، و الخضخم و الخمىٍل و الظسائب و 
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                                     :جمهيد     

خلف ؤهىاعها و ؤحجامها، بر جدخاج ٌعذ الخمىٍل مً ؤظاظُاث بوؽاء و حؽؼُل و جىظُع اإلااظعاث بمخ   

ل بإؼيالها اإلاخخلـت، و هزا مً ؤحل حؼىُت مخخلف اخخُاحاتها اإلاالُت لللُام  اإلااظعاث بلى ؤدواث الخمٍى

ل على اإلااظعاث الىبحرة بفـت عامت و على اثـها اإلاعخادة، لهزا جازش مؽاول الخمٍى اإلااظعاث  بإوؽىتها و ٌو

    الفؼحرة و اإلاخىظىت بفـت خاـت و رلً هٍشا للخفاثق التي جخمحز بها هزه اإلااظعاث.                             

هما ٌؽيل الخمىٍل مدىس اوؽؼاالث اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت و الظُما في الاكخفادًاث الىاؼئت،                

ل في  خُث جىاحه ؿيها هزه اإلااظعاث مؽيل عذم هـاًت اإلاىاسد اإلاالُت. و على الشػم مً حعذد مفادس الخمٍى

ل  ٌعخبر ألاهثر بلحاخا و هزا كذ ًشحع لتزاًذ همى اإلااظعاث اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت بال ؤن مؽيل الخمٍى

ع.  بؽيل ظَش
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: ماهيت الخموٍل.         املبحث ألاٌو

ل الىىاة ألاظاظُت التي حعخمذ عليها اإلااظعت في جىؿحر معخلضماتها ؤلاهخاحُت و حعذًذ حمُع          ٌعخبر الخمٍى

 معخدلاتها و هـلاتها.

: مفهوم و أهميت الخموٍل.      املطلب ألاٌو

ل عذة مـاهُم منها. مفهوم الخموٍل:-1  للخمٍى

هزه اإلاىاسد  ؤهه جىؿحر اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت للماظعت لخؼىُت الاظدثماساث ظىاء واهذادي:املفهوم الاكخص

 داثمت ؤو ماكخت.

ل بإهه جىؿحر اإلاىاسد الحلُلُت و جخفُفها ألػشاك الخىمُت، و ًلفذ باإلاىاسد املفهوم الحليلي:  ًلفذ بالخمٍى

ً سئوط ؤمىاٌ حذًذة الحلُلُت جلً العلع و اإلاىاسد و الخذماث الالصمت إلهجا ت ؤو جيٍى ع اظدثماٍس        ص مؽاَس

 و اظخخذامها لؼشك بهخاج ظلع و خذماث اظتهالهُت.

ل جىؿحر اإلاىاسد الىلذًت التي جخم بمىحبها جىؿحر اإلاىاسد الحلُلُت التي جىحه املفهوم الىلدي:  ًلفذ بالخمٍى

ً سئوط ؤمىاٌ حذًذة.  لخيٍى

ف آخز للخموٍل:  ل بإهه جىؿحر اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت إلوؽاء اإلاؽشوعاث وهىان حعٍز اإلالفىد بالخمٍى

ً سئوط ألامىاٌ الجذًذة و اظخخذامها لبىاء  ت، ؤو جيٍى            ؤلاهخاحُت كفذ بهخاج العلع ىاكاث الالاظدثماٍس

   لُُم جلً الىشق و الخذماث، ؤو هى عباسة عً البدث عً الىشق اإلاىاظبت للحفىٌ على ألامىاٌ و اخخُاس و ج

ج ألاؿمل بُنها بؽيل ًىاظب همُت و هىعُت اخخُاحاث و التزاماث اإلايؽإة اإلاالُت.  1و الحفىٌ على اإلاٍض

ل في:أهميت الخموٍل: -2  جخمثل ؤهمُت الخمٍى

ع معىلت و ؤخشي  ذ الذخل الىوني.*ٌعاعذ على بهجاص مؽاَس          حذًذة و التي بها ًٍض

 اإلااظعت مً ؤحل اكخىاء و اظدبذاٌ اإلاعذاث.  *ٌعاهم في جدلُم ؤهذاؾ

عت حعخخذمها اإلااظعت للخشوج مً خالت العجض اإلاالي.  *ٌعخبر الخمىٍل وىظُلت ظَش

 2*اإلاداؿٍت على ظُىلت اإلااظعت و خماًتها مً خىش ؤلاؿالط و الخفـُت.

م جدعحن الىلعُت اإلاعِؽُت لهم )جىؿحر   العىً، العمل(.*جدلُم الشؿاهُت ألؿشاد اإلاجخمع عً وٍش

                                     
ل اإلايؽأث الاكخفادًت، داس العلىم، عىابت، الجضاثش،  1                             .                                                                                    24، ؿ2008ؤخمذ بىساط، جمٍى
ل في ماظعت اكخفادًت، مز 2 ُـت اإلاالُت و وظاثل الخمٍى      هلىد  هشة لىُل ؼهادة اللِعاوغ في العلىم الاكخفادًت، جخفق: مالُتسهُبي ؿىصٍت، الٌى

شة، الجضاثش، و  ت و علىم الدعُحر، البٍى             .                                                                                                 36، ؿ2011-2010بىىن، معهذ العلىم الاكخفادًت و الخجاٍس
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 *جىؿحر مىاـب الؽؼل حذًذة جادي بلى اللماء على البىالت.

 املطلب الثاوي: أهواع و مخاطز الخموٍل.

ل مً عذة حىاهب ؤهمها ماًلي:أهواع الخموٍل: -1  ًمىً الىٍش بلى ؤهىاع الخمٍى

 1: وجىلعم بلى:من حيث امللىيت

ادةالخموٍل من املالىين أهفطهم: -  سؤط اإلااٌ و الاخخـاً بجمُع ؤو حضء مً ألاسباح. و رلً مً خالٌ ٍص

و كذ ًيىهىا مىسدًً اإلايؽإة، البىىن ؤو اإلااظعاث اإلاالُت. و ًىلم الخموٍل من غير املالىين)امللزطين(: -

 علُه بإمىاٌ الاكتراك.

 جىلعم بلى:من حيث املدة: 

اإلاؽشوع مً الؼحر، و جلتزم بشدها خالٌ ؿترة هى جلً ألامىاٌ التي جدفل عليها اإلايؽإة ؤو جموٍل كصير ألاحل: -

ذ عً ظىت، مثل اللشوك البىىُت، الخمىٍل الخجاسي.  2ال جٍض

ل الزي ًمخذ مابحن ظىت و عؽشة ظىىاث مثل اللشوك جموٍل مخوضط ألاحل: - هى رلً الىىع مً الخمٍى

 اإلافشؿُت.

 هى الزي جيىن مذجه ؤهثر مً عؽشة ظىىاث.جموٍل طوٍل ألاحل: -

                                               ث املصدر: من حي

ل هـعها اهىالكا مً خالٌ العملُاث التي جلىم بها. الخموٍل الذاحي:  -            هى ٌعني كذسة اإلااظعت على جمٍى

                  و ًيىن مفذسه اإلااظعت هـعها ؤو مالىيها. 

               3اإلااظعت و بعُذا عً مالىيها مثل: الاكتراك البىيي، العىذاث.مفذسه مً خاسج الخموٍل الخارجي: -

 و ًىلعم بلى:من حيث الغزض:        

 

                                     
ل، داس صهشان لليؽش و الخىصَع، الىبعت ألاولى، ألاسدن،  1  ىػ وآخشون، الاظدثماس و الخمٍى  .             122، ؿ2012خعني علي خٍش
ت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في علىم الدعُحر، جخفق: مالُت 2 ع الاظدثماٍس ت اإلاؽاَس ل هإداة الظخمشاٍس ذس، الخمٍى اإلااظعت،   ؿاومت الحاج كٍى

 .43، ؿ2012-2011حامعت كاـذي مشباح وسكلت، الجضاثش، 
ت، جخفق: مالُت هلىد و جإمُىاث، حا 3 ت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الخجاٍس ع الاظدثماٍس ل البىيي للمؽاَس معت جشخي ؿاومُت، الخمٍى

                                                                                                                                     .37، ؿ2015-2014معخؼاهم، الجضاثش، 
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ذ إلاىاحهت الاخخُاواث و اإلاعامالث كفحرة ألاحل جموٍل الاضخغالٌ: -                 ًفىف بلى جلً ألامىاٌ التي جـش

 1اإلااظعت.و التي جخعلم بخيؽُي الذوسة ؤلاهخاحُت في 

ادة الىاكت ؤلاهخاحُت جموٍل الاضدثمار: -             هى مجمىع ألامىاٌ اإلاخففت إلاىاحهت الىـلاث اإلاترجبت عً ٍص

ش  ؤو جىظُع اإلاؽشوع، هؽشاء آلاالث و الخجهحزاث و اإلاعذاث و اظخخذام الخلىُاث الحذًثت التي مً ؼإنها جىٍى

  وؽاه اإلااظعت.

 مخاطز الخموٍل:_ 2

         و هي جلً اإلاخاوش التي كذ جخلف بعن العلع اإلاادًت التي هي هخاج العمل الزي مىلىاه، املخاطز املادًت: *

     و في هزه الحالت ال وعخىُع حعذًذ اإلابالؽ التي اكترلىاها، و هزا ًادي بلى خعاثش، ؤي جيالُف بلاؿُت.  

م ؤو ؿُمان.مثل: جلف اإلاخضون مً الىعام بعبب الحؽشاث، ؤو جلف   اإلاجٌز بعبب خٍش

      و هي جلً اإلاخاوش التي جيبع مً خلُلت ؤن مهاسة اإلاىخج كذ ال جدىاظب مع ومىح خىىه. املخاطز الفىيت: *

و مً ؤحل رلً ؿةهه بالشػم مً الىظاثل اإلاعشوؿت ؿلذ ًـؽل اإلاىخج في عمل الص يء اإلاشػىب، ألهه ػحر ماهل  

      خاـت الخعامل مع آلاالث الحذًثت. ؤو برا هجح في عمله ؿةهه كذ ٌعتهلً ؤلاهخاج،  ؿىُا الظخخذام عىاـش 

  2مً ؤحل رلً مىاسد ؤهثر مً جلً التي خذد عىذ ولع الخىت.

 و جىلعم بلى هىعحن:                                                    املخاطز الاكخصادًت: *

اإلاىخج الزي مىلىاه، مما ٌعني عذم الحفىٌ مشدود مالي وعذد مً خالله خىش اهخـاك الىلب على  -أ        

ل و باقي الالتزاماث ألاخشي. و ألاظباب التي جادي بلى اهخـاك الىلب عً العلعت اإلاىخجت هي  ؤكعاه الخمٍى

                                    اإلاىاؿعت، اهخـاك الذخل، هىع العلعت.

 ًت عشك اإلاىاسد الالصمت لفىع اإلاىخج اإلاخىي له، و بالخالي كذ ال ًمىً بهخاحه.مخاوش عذم هـا -ب      

   املطلب الثالث: املصادر الخلليدًت و الحدًثت لخموٍل املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت.

                                       :ؿُما ًليو جخمثل املصادر الخلليدًت للخموٍل: -أوال                    

ل الخموٍل الذاحي:  -1         لُت حذ هامت و حعذ ألاهثر اظخعماال، خُث حعمذ للماظعت بخمٍى هى وظُلت جمٍى

                3وؽاوها دون اللجىء بلى ؤوشاؾ خاسحُت.

                                     
ت، مفش، ًوضف  1 ل في اإلااظعاث الاكخفادًت، داس الخعلُم الجامعي، ؤلاظىىذٍس  .21، ؿ2012خعً ًىظف، الخمٍى
ل، داس ــاء لليؽش و الخىصَع، الىبعت ألاولى، عمان،  واسق  2  .   22، ؿ2010الحاج، مبادت الخمٍى
ل الزاحي في الىمى الذاخلي للماظعت الاكخفادًت، مزهشة لىل ؼهادة اإلااظتر في علىم مالُت و مداظبُت، جخفق: مالُ س3 ت ماح حجاج، دوس الخمٍى

               .                                                                                                                            4، ؿ2013ـ2012 اإلااظعت، حامعت كاـذي مشباح، وسكلت، الجضاثش،
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ل هـعها مً مفادسها الذاخلُت دون اللجىء     ل الزاحي ؤًما بملذسة اإلااظعت على جمٍى     و ًلفذ بالخمٍى

                                                                            بلى اإلافادس الخاسحُت. 

 و حطب العالكت الخاليت:    

ل الزاحي مً: ل الزاحي= ؤلاهخالواث+ اإلااوهاث+ الاخخُاواث+ ألاسباح اإلادخجضة. ًخيىن الخمٍى  الخمٍى

ل مً إلاهخالواث: * ىٌ هاجج عً اظخعماله ؤو عً هي عملُت جىاكق اللُمت اإلاداظبُت أـل الضمً، ؤو عً  ألـا

ف  الخىىس الخىىىلىجي. ت جخفق لخجذًذ ألاـىٌ الثابخت ؤلاهخالواثهما ًمىً حعٍش     على ؤنها مبالؽ ظىٍى

 ي.كُمتها مع مشوس الضمً بـعل الاظخعماٌ ؤو الخلف ؤو الخلادم الخىىىلىجالتي جذهىس 

ذ إلالابلتاملؤوهاث: * ىٌ. هي مبالؽ مالُت جـش هما حعشؾ ؤًما على ؤنها ؤمىاٌ  اهخـاك ػحر عادي في كُمت ألـا

جدخجضها اإلااظعت جدعبا إلاىاحهت ؤي خعاثش ؤو ؤعباء ممىىت الحذور معخلبال، ال ًمىً اعخباس اإلااوهاث 

لي برا جم اكخىاعها مً ؤسباح الذوسة بال ذة حعذ مفذسا جمىٍلُا برا جم اظترحاعها في خالت واخ مفذس جمٍى

نها.  لؼُاب مبرس جيٍى

  حعبر عً ألامىاٌ اإلاجمعت مً وشؾ اإلااظعت و التي جلخىعها مً ألاسباح اإلادللت و ػحر اإلاىصعت الاحخياطاث: *

 و التي ًمعها الؽشواء جدذ جفشؾ اإلااظعت. 

منها هي حضء مً ؤسباح الـتراث العابلت لم ًىصع على اإلاعاهمحن ؤو الؽشواء، و الؼشك ألارباح املحخجشة: *

ُـها للحفىٌ على عاثذ اظدثماسي ؤهبر. و ًمىً حعشؿها بإنها حضء مً ألاسباح الزي ًخم الاخخـاً به  بعادة جٌى

 لؼشك بعادة اظدثماسه. داخل اإلااظعت

 الخموٍل من املصادر غير الزضميت:                                                         -2 

ع الىاؼئت، و الزي ٌؽمل ماًلي:      ٌعخبر ؤهم اإلافادس ؼُىعا في الذٌو الىامُت و خفىـا في اإلاؽاَس

لالكتراك، جخمحز هزه اللشوك هاالء ًمثلىن مفذسا ؼاجعا الاكتراض من ألاهل و ألاكارب و ألاصدكاء: -أ

 1بيىنها ػالبا ما جخىؿش بؽشوه مِعشة و بذون بحشاءاث معلذة.

ل دون ولب المماهاث الىبحرة بعبب العالكت الصخفُت مع مالً اإلاؽشوع،         ؿعادة ما ًلذم هاالء الخمٍى

 بؽيل دكُم.و في معٍم ألاخُان جيىن هزه اللشوك بذون ؿىاثذ مدذدة ظلـا و ػحر مدذدة اإلاذة 

ًمىٌ الخاحش ؤخذ ؤصحاب الحشؾ ؤو اإلااظعاث الفؼحرة بمبلؽ مً اإلااٌ ملابل إكزاض الخجار لشبائنهم:  -ب

          بهخاحه وامال بلى الخاحش، و كذ ًخـم الخاحش جلاض ي ؿاثذة ، ؤو ًشاعي رلً الحشفي ؤو الفاوع ببُع  التزام

 ظعش العىق.مً خالٌ الععش الزي ٌؽتري به و ًيىن ؤكل مً 

                                     
                                                               .             274،ؿ2005ظعاد هاثف بشهىوي، بداسة ألاعماٌ الفؼحرة، داس واثل لليؽش، الىبعت ألاولى، عمان، 1
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لُت إلاً ًملمحالث الزهاهاث: -ج ً ؤـىٌ عُيُت ًمىً جذاولها في العىق هاالء ًلذمىن خذماتهم الخمٍى

ىٌ  ا لذي اإلالشك، و ًدفلىن على كشك كفحر ألاحل بيعبت ؤكل مً ألـا ؿُلىمىن بشهنها سهىا خُاٍص

 اإلاشهىهت.

لي بؽيل واضح في الذوٌ الىامُت، و ًإحي الاكتراض من الطوق غير الزضمي:  -د ًىدؽش هزا اإلافذس الخمٍى

ل الفىاعاث الفؼحرة في البلذان الىامُت في اإلاشجبت  ظىق ؤلاكشاك ػحر الشظمي مً خُث ألاهمُت في جمٍى

ب الثاهُت و سبما ألاولى ؤخُاها، و جيؽإ الحاحت بلى هزا العىق بعبب عذم هـاًت اإلاىاسد الزاجُت ، ؿُلجإ ؤصحا

عىذ اظتهذاؾ اإلايؽأث الفؼحرة و اإلاخىظىت بلى هزا العىق خاـت عىذما جىخـن العُىلت الىلذًت لذيهم ؤو 

 1الخىظع في حجم اليؽاه ؤلاهخاجي.

ت(:  -3  الخموٍل الزضمي )البىون الخجاٍر

ل اإلااظعاث الفؼحرة و    اإلاخىظىت.حعذ البىىن و اإلااظعاث اإلاالُت ؤهم اإلافادس الخاسحُت اظخعماال لخمٍى

 أهميت الخموٍل البىيي:  

ل ألامىاٌ      م جدٍى ل الاكخفاد و لها دوس هاؿع لخمىٍل الخىمُت عً وٍش            بن للبىىن مياهت هبري في جمٍى

ل،  ت مىخجت و هم ًـخلذون للخمٍى مً ؤؿشاد لذيهم ؿاثن )الىداجع( بلى ؤؿشاد و ماظعاث لذيهم ؿشؿ اظدثماٍس

ل ألامىاٌ مً كىاع له ؿاثن آلخش له عجض ماليو بالخالي ًمثل البى    .ً وظاوت )وظُي مالي( ًلىم بخدٍى

ل اخخُاحاتها و خاـت بعذ لعف  بن اإلااظعت جلجإ بلى اللشك البىيي باعخباسه اإلالجإ الىخُذ لها لخمٍى

 بمياهُاتها الذاخلُت.

لُت ملابل خفىله بن البىً ًلىم بخلذًم كشوك للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت لعذ خاحات      ها الخمٍى

 على ؿاثذة ملابل هزا اللشك، و هزا وؿم ؼشوه و لماهاث مخـم عليها بحن الىشؿحن.

 ؿُخمثل في: ثاهيا: املصادر الحدًثت للخموٍل:

ل باإلًجاس، الاعخماد ؤلاًجاسي، ؿهى اللزض إلاًجاري: -1 لي، الخمٍى و ٌعمى بعذة حعمُاث منها: ؤلاًجاس الخمٍى

ما لللشك البىيي، خُث جلىم اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت عملُت  بًجاس اللُم اإلاىلىلت و هزا حعٍى

باظدئجاس ما جدخاحه مً مىلىالث و علاساث مً ماظعاث مخخفت في اللشك ؤلاًجاسي إلاذة مدذودة و جذؿع 

 2اإلااحشة.ملابل رلً بًجاساث و عىذ نهاًت مذة ؤلاًجاس بما ًدذد علذ ؤلاًجاس ؤو ًشحع للماظعت 

                                     
ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مزهشة لىل ؼهادة اإلااحعخحر في العلىم الاكخفادًت، جخفق: ال1  ل   والبي خالذ، دوس اللشك ؤلاًجاسي في جمٍى خمٍى

 .                                              26، ؿ2011-2010 الذولي و اإلااظعاث اإلاالُت، حامعت مخىىسي، كعىىُىت، الجضاثش،
ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الاكخفادًت، جخفق : بىىن 2                 ؿاوُمت بً حبىس، دوس البىىن في جمٍى

                                                                                                             .63، ؿ2014-2013مالُت، حامعت معخؼاهم، الجضاثش،   و ؤظىاق
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          بإهه: عباسة عً علذ ًلتزم بمىحبه اإلاعخإحش بذؿع مبالؽ مدذدة باالجـاق هما ٌعزف اللزض إلاًجاري 

  1مع اإلاالً حشاء اهخـاع اإلاعخإحش بمىاؿع و خذماث ؤـل معحن ٌعىد للمالً بعذ ؿترة مدذدة.

 اٌ املخاطز: املمؤضطاث جموٍل رأص  -2

حعخبر ماظعاث سؤط ماٌ اإلاخاوش في الاكخفادًاث اإلاعاـشة مً ؤهم وظاثل الخذعُم اإلاالي و الـني       

ف على ؤهه جمىٍل البخياس حذًذ ؤو جىظع ماظعت          للمؽشوعاث الجذًذة باعخباسها ؤنها ول سؤط ماٌ ًٌى

خ اإلادذد، و جيىن هزه الفُ الخإهذمً دون  ل على ؼيل مؽاسهت مً اظترداد سؤط اإلااٌ في الخاٍس ؼت في الخمٍى

يا في اإلااظعت.  2بمعنى ؤن ـاخب سؤط اإلااٌ ًفبذ ؼٍش

 شزواث رأص املاٌ املخاطز في الجشائز:   

ل        م سؤط اإلااٌ اإلاخاوش ؿةن الاهخمام بهزه الخلىُت في الخمٍى         بالشػم مً ؤهمُت جلىُت الخمىٍل عً وٍش

خحرة ٌعخبر حذ خذًث و لعُف، ألامش الزي ًدخم على البىىن ما ًضاٌ لئُال، خُث ؤن وؽاه هزه ألا 

ت حصجُع بكامت   ماظعاث الىظاوت اإلاالُت اإلاخخففت في هزه الخلىُت التي بلي عذدها مدذود حذا.الجضاثٍش

 شزوط إهجاح شزواث رأص املاٌ املخاطز في الجشائز:

ت جىؿحر حملت مً الؽشوه إلهجاح ماظعاث  سؤط اإلااٌ اإلاخاوش و التي جخمثل في: ًجب على الذولت الجضاثٍش

 حصجُع بوؽاء ؼشواث سؤط اإلااٌ اإلاخاوش في الجضاثش بؼن الىٍش عً حيعُت ماظعيها.-1

 دعم ؤظالُب الؽشاهت مع ماظعاث سؤط ماٌ اإلاخاوش ألاحىبُت خاـت اإلاالىت لخىىىلىحُا عالُت.-2

ع الىاؼئت -3 ب إلاعاعذة اإلاؽاَس ل و معاعذتها في جلذًم بوؽاء مشاهض للبدىر و الخذٍس لذعمها بالخمٍى

 الاظدثماساث و مخابعت وؽاوها.

  3ؤلاظشاع في بوؽاء ظىق ؤوساق مالُت لُخم مً خالله جذاٌو ألاظهم و ألاوساق اإلاالُت الخاـت بهزه الؽشواث.-4

م البورصت )الطوق املالي(:-3  الخموٍل عن طٍز

، وىن ألاظىاق      لُت اإلاعخمذة في العذًذ مً الذٌو م ألاظىاق اإلاالُت مً اإلافادس الخمٍى ل عً وٍش ٌعذ الخمٍى

اإلاالُت جمثل خحزا لخجمُع اإلاذخشاث اإلادلُت و الذولُت، هما ؤنها ال جلخفش ؿلي على جمىٍل الؽشواث الىبري 

                                     
ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مجلت العلىم ؤلاوعاهُت، العذد العابع، حامعت مدمذ خُمش،     صػُب 1        ملُىت، اظخخذام اللشك ؤلاًجاسي في جمٍى

                                                                                                                   .4، ؿ2005بعىشة، الجضاثش، ؿُـشي 
ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في الاكخفاد، جخفق: مالُت دول 2 ُت،       بً ػضة هؽام، دوس اللشك ؤلاًجاسي في جمٍى

                                                                                                        .                                                           43، ؿ2012-2011حامعت وهشان، الجضاثش، 

ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت في الجضاثش، مجلت الباخث، العذد الخامغ، حامعت  بٍشبؾ 3   الععُذ، سؤط اإلااٌ اإلاخاوش بذًل معخدذر لخمٍى

      .13، ؿ2007عىابت، الجضاثش، 
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مياها في هزه ألاظىاق في ؼيل ماظعاث ـؼحرة ومخىظىت وحذث لها راث سؤط اإلااٌ الضخم، بل ختى 

  بىسـاث خاـت بها.

وفي هزا الفذد ًلعب العىق اإلاالي دوسا هاما ًخمثل في حزب اإلاذخشاث و جىحيهها هدى اظدثماساث مىخجت،      

ت، بر ٌعاهم في جشكُت الادخاس على اإلاذي  ؿهى ظىق ًلذم للمؽشوعاث ما جدخاج بلُه مً مىاسد مالُت لشوٍس

ل، و جيؽي  الخجذًذاث اإلاالُت. الىٍى

م       ل بةـذاس ألاظهم العادًت ؤو اإلامخاصة ؤو عً وٍش م الخمٍى م البىسـت ًيىن بما عً وٍش ل عً وٍش و الخمٍى

ل بةـذاس العىذاث.   الخمٍى

م ألاضهم: *  و جخمثل في:الخموٍل عن طٍز

ت اللُمت، حؽيل حضءا مً سؤط ماٌ الؽشهتألاضهم العادًت:  -أ . و ًخمخع خاملها جمثل ـيىوا مدعاٍو

 اللاهىن و منها:بمجمىعت مً الحلىق ػالبا ما ًيلـها 

 بمياهُت هلل اإلالىُت بلى شخق آخش و في بعن ألاخُان ًجاص الىق على حيعُت هزا الصخق آلاخش. -

 الحفىٌ على ألاسباح التي جلشس الؽشهت جىصَعها.-

ذ ؿيها بيعبت ألاظهم اإلاملىهت له.خم الاوالع على دؿاجش الؽشهت و خمىس الجمعُت العمىمُت و -  الخفٍى

                 1خفت في مىحىداث الؽشهت في خالت جفـُتها.-

             املميزاث التي ًخصف بها الخموٍل باضخخدام ألاضهم العادًت:

ل ألاحل ال ًجىص لحاثضها اظترداد كُمتها مً ا   ل الذاثم و وٍى إلايؽإة *جمثل ألاظهم العادًت مفذسا للخمٍى

م البُع اإلاباؼش ؤو مً ظىق ألاوساق اإلاالُت.  2اإلافذسة لها، بال ؤهه ًمىىه هلل ملىُخه للؼحر عً وٍش

ىٌ الثاب  ت.خ*حعخبر ألاظهم العادًت ؤوعب اإلافادس لخمىٍل الحفىٌ على ألـا

لي ؤكل خىشا مً الىاخُت اإلاالُت باإلالاسهت                  *حعخبر ألاظهم العادًت مً وحهت هٍش اإلاؽشوع مفذس جمٍى

 مع اللشوك و العىذاث و ألاظهم اإلامخاصة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ت في الحفىٌ على جىصَعاث ىىد خلىق اإلالىُت للماظعت، هما جيىن حعذ لمً ب ألاضهم املمخاسة:-ب لها ألاولٍى

                                     
ت للىخاب، مفش،  1 ل، مشهض ؤلاظىىذٍس ض، اكخفادًاث الاظدثماس و الخمٍى                              .          133، ؿ2006ظمحر مدمذ عبذ العٍض
ت، مفش،  2 ل و ؤلاداسة اإلاالُت للماظعاث، داس الـىش الجامعي، ؤلاظىىذٍس           .376، ؿ2008عاوف ولُم ؤهذساوط، الخمٍى
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ألاسباح.
هما حعشؾ بإنها وسق مالُت ججمع بحن ظماث ألاظهم العادًت و العىذاث و لها ؤًما كُمت اظمُت،  1

ت و كُمت ظىكُت.  دؿتًر

 و ًخمخع حاملها ملجموعت من الحلوق هي:

ت في الحفىٌ على وعبت -  معُىت مً ؤسباح الؽشهت كبل ؤن جلىم بخىصَع ؤي ؤسباح لحملت ألاظهم العادًت.ألاولٍى

ل هزه ألاظهم وؿلا لحاملها و جدذ ؼشوه مىفىؿ عليها- في اللاهىن الىٍامي للؽشهت بلى ؤوساق  خم جدٍى

 مالُت ؤخشي و عادة ما ًيىن بلى ؤظهم عادًت.

م الطىداث:   *الخموٍل عن طٍز

ل ألاحل ٌعخدم الذؿع في ؤوكاث مدذودة و ًدمل ظعش ؿاثذة زابذ، و جلتزم  العىذ هى عباسة عً كشك وٍى

ت، ًخخلف العىذ عً اللشوك بإن  اإلايؽإة بذؿع كُمت العىذ عىذ الاظخدلاق، باإللاؿت بلى دؿع ؿىاثذ ظىٍى

                العىذ بلى شخق آخش ؿئاث مخخلـت ظىا الجمهىس العادي ؤو اإلااظعاث ؤًما، ًمىً بُع   ًباع بلى 

خ اظخدلاكها و لىً بععش ؤكل مً كُمخه عىذ الاظخدلاق.  2ؤو ماظعاث ؤخشي كبل جاٍس

             ، العىذ هى عباسة عً بزباث لعملُت كشك، و ٌعخـُذ خامل العىذ مً ول الحلىق بعبارة أخزى  و

ً، و خاـت الا    3ظخـادة مً الـاثذة.التي ٌعخـُذ منها داثىى اإلااظعت آلاخٍش

 بورصت الجشائز:    

حعخبر بىسـت الجضاثش بىسـت خذًثت اليؽإة ظىاء حعلم ألامش بالىفىؿ اللاهىهُت اإلاعحرة لها ؤو بمجمىع    

 4الؽشواث اإلاخذاٌو ؤظهمها ؿيها، خُث جيؽي بها ظىي زالر ؼشواث معاهمت ؿلي.

لُت هامت، ػحر ؤن اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت ػحر كادسة على الاظخـادة             ًمثل ظىق اإلااٌ محزة جمٍى

لي لعبب عذم اللذسة على وشح ألاظهم و العىذاث في البىسـت لالهخخاب لعذ جىاؿش  مً هزا اإلافذس الخمٍى

لش الؽشوه لزلً، و هزا ما ًمُع على هزه اإلااظعاث ؿ اظدثماساتها. وجخمثل هزه الؽشوه  ـت هبحرة لخمٍى

 ؿُماًلي:

 

                                     
م اللشك ؤلاًجاسي، مزهشة لىُل ؼهادة اللِعاوغ في علىم الدعُحر،  1 ل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت عً وٍش واملي ملُىت و آخشون، جمٍى

 .       25، ؿ2010-2009جخفق:  مالُت، حامعت الذهخىس ًحي ؿاسط، اإلاذًت، الجضاثش، 
ل و بداسة اإلااظعاث اإلاالُ  2  2008ت، داس الحامذ لليؽش و الخىصَع، عمان، الىبعت ألاولى، عبذ الىهاب ًىظف ؤخمذ، الخمٍى
 . 87، ؿ2007لىشػ الىاهش، جلىُاث البىىن، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت، الىبعت العادظت، الجضاثش،   3
خفاد و اإلاىاحمىذ، جخفق: ؤلاداسة ولبت ؤمُىت، ؤزش ؤلاؿفاح اإلاالي و اإلاداظبي على اللُمت العىكُت للعهم، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في الاك  4

 .153، ؿ2009-2008اإلاالُت،  حامعت مىخىسي، كعىىُىت، الجضاثش، 
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                                                                        _الشزوط العامت:1      

   ًجب ؤن ًخم بـذاس اللُم اإلاخذاولت مً وشؾ الؽشهت راث ألاظهم.-

 ملُىن دج.100ؤن ًيىن سؤظمالها الاحخماعي ًـىق -

كىاثمها اإلاالُت مفادق عليها جىضح الحالت اإلاالُت للماظعت باليعبت للعيخحن العابلخحن لخلذًم ؤن جيؽش -

 ولب اللبىٌ.

 الشزوط الخاصت:-2

    في بىسـت الجضاثش ًخم جذاٌو هىعحن مً ألاوساق اإلاالُت، ألاظهم و العىذان و ليل منها ؼشوه خاـت بها:   

 و جخمثل في:الشزوط الخاصت باألضهم: 

 ملُىن دج. 100ؤن ًيىن سؤظماٌ الؽشهت ًماهي على ألاكل -

 بماثت مً سؤظماٌ الؽشهت.                            20ؤن جمثل ألاظهم اإلاعشولت على ألاكل -

 ؤن جخىصع ألاظهم ًىم ؤلادخاٌ هأخش ألاحل على زالر ماثت معاهم على ألاكل.                         –

 اللشوك على ألاكل ماثت ملُىن دج ًىم ؤلادخاٌ.ؤن حعادٌ وعبت -

 ؤن جخىصع العىذاث على عذد ال ًلل عً ماثت مذخش ًىم ؤلادخاٌ.-

 صيغ الخموٍل في الاكخصاد إلاضالمي:-4

ل ؤلاظالمُت منها:  هىان العذًذ مً ـُؽ الخمٍى

ل و الىشؾ الزي هى بداحت بلى مىسد املظاربت: -أوال مالي على جلاظم ما هي اجـاق بحن ماظعاث الخمٍى

لُت بىلع ؼشوه جممً الاظخخذام ألامثل إلاىاسدها، و  ًدلله الاظدثماس مً ؤسباح، مع كُام اإلااظعت الخمٍى

 1برا جدللذ الخعاسة ؿىال الىشؿحن ًخدمالنها ؿُخعش ـاخب اإلااٌ ماله و ـاخب العمل عمله.

بمىاــاث مدذدة و بيلـت مدذدة، باإللاؿت  هي اجـاق بحن اإلاؽتري لعلعت معُىت و باجع لهااملزابحت: -ثاهيا

خ الدعلُم، هزا الىىع  خ حعلُم ًدذد بما آحل ؤو آوي و الذؿع ًخم خعب جاٍس بلى هامؾ سبذ ًخـم علُه و جاٍس

ل ٌعذ مىاظبا باليعبت للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، بر لِغ على ـاخب اإلااظعت دؿع زمً  مً الخمٍى

 ؿىسا.ما ًدخاج مً آالث و ججهحزاث 

                                     
لي للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مىخب الىؿاء اللاهىهُت، مفش،    1                                                                                                                                                                                                                              .156، ؿ2016ؤظماء بشهىم، البىسـت همفذس جمٍى
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ل باإلاؽاسهت مً الفُؽ ؤلاظالمُت التي جماسظها البىىن ؤلاظالمُت، ألنهااملشارهت: -ثالثا         حعذ ـُؼت الخمٍى

ال ججعل مً ؤنها مجشد ممىٌ ؿدعب، بل جيىن مؽاسوا للمخعاملحن معه، و العالكت بُنها )البىً و العمُل(   

ت. ً و لِعذ عالكت داثً بمذًً، هما هى اإلاعمىٌ به في البىىن الخجاٍس 1هي عالكت ؼٍش  

ل بعبارة أخزى  مؽشوع ما، بر ًفبذ ، اإلاؽاسهت هي عباسة عً حعاكذ  بحن وشؿحن ؤو ؤهثر على اإلاعاهمت في جمٍى

مً داثً و مذًً بلى عالكت ول مؽاسن ممخليا لحفت في سؤط اإلااٌ بفـت داثمت ؤو ماكخت، ؿخخدىٌ العالكت 

ً على خعب خفخه في سؤط اإلااٌ في خالت الخعاسة، و على  ً، و هخاثج الاظدثماس ًخدملها ول ؼٍش ً بؽٍش ؼٍش

 خعب وعب مخـم عليها في خالت الشبذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ت، داس الىـاجغ لليؽش و الخىصَع، الىبعت ألاولى، عمان، كخِبت عبذ الشخمان العاوي، الخمى    1 اثـه في البىىن ؤلاظالمُت و الخجاٍس  .        88، ؿ2013ٍل و ٌو
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 .املبحث الثاوي: عالكت املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت مع البىون

ل اإلاؽشوعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت في حمُع ؤهداء العالم و مفذس هزه    اللشوك هي اإلافذس ألاظاس ي لخمٍى

ل هزا الىىع مً اإلاؽشوعاث. ت، و لزلً ؿةن لها دوس مهم حذا في مجاٌ جمٍى  اللشوك عادة البىىن الخجاٍس

ت همصدر جموٍل املؤضطاث الصغيرة واملخوضطت. : البىون الخجاٍر  املطلب ألاٌو

ت مهمتها الشثِعُت بحشاء العملُاث اإلابِىت في اإلاىاد      ت ؤشخاؿ معىٍى مً  113بلى  110حعخبر البىىن الخجاٍس

 هما ًلي:كاهىن الىلذ و اللشك، وهي 

 *جللي الىداجع مً الجمهىس.

 1.الاثخماهُت *مىذ اللشوك و الدعهُالث

                             .*جىؿحر وظاثل الذؿع و ولعها جدذ جفشؾ الضباثً و العهش على بداستها  

ت:-2    وظائف البىون الخجاٍر

ت للىداجع مً ؤصحابهاجللي الودائع: -أ ُـت في كبىٌ البىىن الخجاٍس مع خم ؤصحابها في  جخمثل هزه الٌى

السحب عليها في الحاٌ بىاظىت دؿاجش الؽُياث التي حعىى لهم و ٌعمى هزا الىىع مً الىداجع بالىداجع جدذ 

 الىلب.

و حعخبر الىدٌعت حعهذ مً البىً لفاخبها بإن ًذؿع له ؤي مبلؽ في ؼيل هلىد كاهىهُت في خذود كُمت     

 الىدٌعت.الىدٌعت و رلً بىاظىت ؼًُ ًدشسه ـاخب 

ُـت في هُـُت اظخعماٌ هزه اإلاىاسد مً وشؾ الىٍام البىيي، ؿالبىىن اضخخدام املوارد: -ب جخمثل هزه الٌى

نها، لىنها جبدث عنها و ججمعها مً ؤحل اظخعمالها في مىدها هلشوك بلى  ال جدفل على الىلىد مً ؤحل جخٍض

   2ؤوالثً الزًً ًدخاحىن بليها.

بعادتها حىهش ؿعالُاث البىً هى كبىٌ ألامىاٌ مً البعن بؽشه ود املصزفيت(: )خلم الىل الائخمانخلم -ج

بليهم و بعادة جلذًمها للبعن آلاخش ليي ٌعخـُذوا منها بؽشه ؤن ٌعُذها بلُه في اإلاُعاد، و هىا ًٍهش معنى 

         خا آلخش بدُث هى مبادلت ماٌ بأخش بعهذ وؿاء ملبل، و معنى رلً ؤن ًدىاٌص ؤخذ الىشؿحن ماك الاثخمان

  عً اإلااٌ على ؤمل اظخعادجه مىه ؿُما بعذ. 

                                     
ل  14، الفادس في 90/10كاهىن    1  . 114و اإلاخعلم بالىلذ و اللشك في مادجه 1990ؤؿٍش
ت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الاكخفادًت، جخفق: مالُت و  2 ع الاظدثماٍس ل اإلاؽاَس ت في جمٍى بىىن،         عمشان هادًت، دوس البىىن الخجاٍس

   . 15، ؿ2015-2014حامعت كاـذي مشباح، وسكلت، الجضاثش، 
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ت      ت على خلم الىلىد اإلافشؿُت هى ؿخذ إلاجمىعت مً عمالئها خعاباث حاٍس و معنى كذسة البىىن الخجاٍس

ت.لذيها، خُث ؤن الخعامل بالؽُياث ًلىم على ؤظاط وحىد مثل هزه الحعاباث لذي   جلً البىىن الخجاٍس

 الثاوي: عالكت البىون باملؤضطاث الصغيرة و املخوضطت.املطلب 

 اضخيراجيجيت البىون في جموٍل املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت:  -أوال

ختى جيىن اظخحراجُجُت البىً في جمىٍل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت ؤهثر ؿعالُت ؿةنها جخىلب جىاؿش   

 اإلاخىلباث الخالُت:

ت الخاـت بالذساظاث لخدلُم الىـاءة و الـعالُت و رلً باالهخمام ب:  اث ؤلاداٍس  _جىُُف اإلاعخٍى

 *جىؿحر ؤدواث و دعاثم حعُحر اللشوك.

 *بعذاد العُاظت ؤلاكشالُت للبىً بما جخماش ى و ألاهذاؾ العامت اإلاعىشة. 

ت على جدلُل خىش جلذًم اللشوك للما  ش و جىمُت اللذساث ؤلاداٍس  ظعاث الفؼحرة واإلاخىظىت.*جىٍى

ل ؤلاًجاسي مً ؤحل حؼىُت هلق معخىي - الحث على بوؽاء ماظعاث سؤط ماٌ اإلاخاوش و ماظعاث الخمٍى

 الزاحي للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت.                                                                  

 رة و اإلاخىظىت و خاـت في اإلاُادًً الخالُت:اإلاشاؿلت واإلاعاعذة الذاثمت للماظعاث الفؼح–

ع الخعاون و الؽشاهت.  *الذخىٌ في مؽاَس

                                                           *مشاؿلت ؤصحاب اإلااظعاث في عملُاث الخفذًش و الذخىٌ لألظىاق ألاحىبُت.

 ٌ                                                                                                                                          1.ألاظىاق اإلاالُت بلى  *الذخى

 مخطلباث عالكت دائمت بين البىون و املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت: -ثاهيا

و اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت البذ مً جىؿش  ختى جخدلم عالكت جخمحز بالثلت و الخعاون بحن البىً  

 الؽشوه ألاظاظُت الخالُت:

ت، الىلعُت -1 ت للبىً )الحعاباث العىٍى على اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت جلذًم ول اإلاعلىماث المشوٍس

 اإلاالُت، التزاماتها ججاه البىىن ألاخشي(.

                                     
ل اإلااظعاث الفؼحرة و ا 1 ت في جمٍى      إلاخىظىت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الاكخفادًت، جخفق: مالُتظعذًت وظام، دوس البىىن الخجاٍس

                       .                                                                                                                            57، ؿ2013-2012حامعت مدمذ خُمش، بعىشة، الجضاثش،  و هلىد،
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ت بؽشوه مىذ -2 اللشوك التي جلبي اخخُاحاث اإلااظعاث اإلاالُت على البىىن جلذًم ول اإلاعلىماث المشوٍس

 )اللىاعذ الخىٍُمُت إلاً اللشوك(.

على ؤصحاب اإلااظعاث بعالم بإي حؼُحراث التي جىشؤ على الىلعُت العامت للماظعت التي جيىن لها آزاس -3

 على عالكتها مع البىىن اإلالشلت. 

ىٍل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت.                     ججىب البىً ألي حعىُل و جلفحر في اجخار كشاساجه في جم-4

ت للبىون في مىح اللزوض للمؤضطاث الصغيرة و املخوضطت: -ثالثا       املبادئ الظزوٍر

هىان مجمىعت مً اإلابادت ألاظاظُت التي البذ مً بجباعها مً وشؾ البىىن عىذ ؤلاكباٌ على الاهخمام    

ل كىاع اإلااظعاث الفؼحرة                  و هي والخالي:                       و اإلاخىظىتبخمٍى

              الاظخخذام الجُذ و الذكُم ألدواث الخدلُل اإلاالي.  -1

ً و مدُىهم. -2  اإلاعشؿت الجُذة للمعحًر

 ولب المماهاث الياؿُت مً ؤحل دعم اإلاخاوش.-3

 اإلاخابعت ؼبه الُىمُت لخىىس اإلااظعت.-4

 جبعُي جذؿم اإلاعلىماث بحن اإلااظعت و البىً.جىٍُم و -5

 دساظت اإلاخاوش في الىاكع مً وشؾ مفلحت اللشوك.-6

 املطلب الثالث: املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت و الدشدد البىيي.

                في بعن ألاخُان جمخاص اإلااظعاث بخفىـُاث جذؿع عادة البىىن لشؿن جمىٍلها و هي مجمىعت   

مً الفعىباث و الىلاثق التي جازش على خماط حعامل البىىن مع اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت بؽتى 

 ؤهىاعها:

          ؤخذ ألاوشاؾ اإلاخعاملحن في الىىاحي اإلاالُت لذًه معلىماث ؤهثر  ٌعني ؤن ًيىن عدم جماثل املعلوماث: -1

ً، مما ًترجب عً رلً ؤن الىشؾ آلاخش  الي ؿةن مؽيلت البىً هىا هي لى وان البىً، و بالخختى و  مً آلاخٍش

 1و لً ٌعخىُع جلُُم اإلاخاوش بؽيل ظلُم. العيئخىٌ كذسجه و بمياهِخه مً الخمُحز بحن اإلالترك الجُذ و 

ع كاثمت سػم كذسة اإلاؽشوع بالىؿاء، لعذم وحىد ؤدلت واضحت      ل العذًذ مً اإلاؽاَس هما ًشؿن البىً جمٍى

 و ؤهم ؤظباب الدؽذد هي: اإلاؽشوع في جدلُم ؤسباح في اإلاعخلبل،على بمياهُت 

                                     
خٌى ألاصمت صحشاوي بًمان، دوس ألاظالُب الحذًثت إلداسة اإلاخاوش الاثخماهُت للبىىن في الخخـُف مً خذة ألاصمت اإلاالُت الحالُت، اإلالخلى الذولي 1

                                                                             .4، ؿ2009ؤهخىبش  21-20العاإلاُت، حامعت ؿشخاث عباط، ظىُف، الجضاثش، ًىمي  اإلاالُت و    الاكخفادًت الذولُت و الحىهمت
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      بن اؿخلاس اإلااظعت للسجل الخجاسي ًجعلها ػحر ماهلت و ػحر معترؾ بها الافخلار إلى السجالث املاليت: -أ

ٍُمي مً وشؾ البىً، و هزا لعذم وحىد مفذس سثِس ي ٌعدىذ علُه البىً إلاعشؿت الجذاس اإلاالي و العىقي و الخى

لي، هجذ في ؤػلب ألاخُان ؤن اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت ال جمخلً هزه اإلاعلىماث.  الجخار اللشاس الخمٍى

بي: -ب ت و معخدلاث المشاثب هى العلىن جدبعه اإلااظعت، التهزب الظٍز و رلً بةخـاء لىخاثج الذوسة العىٍى

ل الزاحي.اإلاباؼشة، بهذؾ الخخـُف مً جيالُـها، و حعٍُم مىاسدها اإلاا  لُت و جدفُلها للخمٍى

   جشي البىىن ؤن معٍم مالن اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت حماعاث  عدم معزفت املعامالث املصزفيت:-ج

       ؤو ؤؿشاد لِغ لذيهم ؤي معلىماث ؤو اإلاعشؿت الخامت باإلاعامالث اإلافشؿُت و ؼشووها و آلُاث جلذًم اإلالـاث 

 و المماهاث الخاـت باللشوك.

   بن عىفش الثلت هى ؤهم مدذد جخخزه البىىن في الخعامل مع عمالئها، هلص الثلت بين املطدثمز و البىً: -2

ل ال ًمىً الاظخؼىاء عنها و بال  و مفذس الثلت هى مدفلت لعذة عىامل، هما ؤن الذساظت و ؼشوه الخمٍى

         خاص بؽيل عام بعذم كذستها حعشك اإلافشؾ للمخاوش، بال ؤن وبُعت اإلااظعاث الفؼحرة و الىاؼئت جم

 على جىؿحر هزه اإلاعلىماث، و بالخالي جىاحه عجضا في حعاملها مع البىىن.

                                                             أضباب الدشدد البىيي:

 بن عىامل سؿن ؤو حؽذد البىىن على جلذًم كشوك جيىن عادة لعذة ؤظباب منها:   

ل لفؼش حجم اإلااظعت وعبُا مع اإلااظعاث الىبحرة، مما كذ ًادي  جيلفت اللزض:-1   جخخلف جيلـت الخمٍى

.ً ل اإلااظعاث الىبري و بكفاء ـؼاس اإلاالن و اإلابادٍس  بلى جـمُل البىىن جمٍى

جشي البىىن ؤن العذًذ مً اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت لِغ لها الخبرة كلت الخبرة الخىظيميت: -2

ت.  الخىٍُمُت و ؤلاداٍس

ًخفف اإلاؽشوع الفؼحر عادة باهخـاك حجم ؤـىله عدم جوافز الظماهاث اليافيت ملىح الخموٍل:  -3

ل عىذ مىذ الاثخمان، ؿةن عذم هـاًت لماهاث  الشؤظمالُت )اإلاباوي(، و التي حعخمذ عليها ماظعاث الخمٍى

ل و جخـن كذستها اججاه جمىٍل اإلاؽشوع في ٌل جىبُم  اإلاؽشوع الفؼحر جمثل عاثلا ؤمام ماظعاث الخمٍى

 اإلاعاًحر اإلافشؿُت خاـت اإلاخعللت بلشوك الاظدثماس.
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              املبحث الثالث: آلياث جموٍل املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت في الجشائز: 

ٌعخبر همعاهم في الىمى اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت دوسا هاما في الجضاثش، خُث ًلعب جمىٍل         

      الاكخفادي.

: طزق جموٍل املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت في الجشائز                    .املطلب ألاٌو

ل ؿُما       ًلي:  جخمثل وشق الخمٍى

ت الخموٍل الذاحي: -1 ًلىم ـاخب اإلاؽشوع في هزه الحالت بخمىٍل مؽشوعه باليامل اإلافاسؾ المشوٍس

ل ٌعاهم ـاخب اإلاؽشوع بجضء مً جيلـت الخموٍل الثىائي: -2اإلاخعللت به.  في هزه الفُؼت مً الخمٍى

ل ألاحل بذون ؿاثذة،  الاظدثماس، وجخدمل الىوالت لذعم و حؽؼُل الؽباب الجضء آلاخش في ؼيل كشك وٍى

ان ـاخب جخدذد معاهمت ول مً اإلاعدثمش و الىوالت اهىالكا مً معخىي الخيلـت اليلُت لالظدثماس، و بن و

ل. اإلاؽشوع هى ا  لزي ًخدمل اللعي ألاهبر مً مبلؽ الخمٍى

و في هزه الفُؼت جىمل اإلاعاهمت اإلاالُت لفاخب اإلاؽشوع بلشك بذون ؿاثذة جمىده الخموٍل الثالثي: -3

   الىوالت الىوىُت لذعم و حؽؼُل الؽباب، و الجضء آلاخش كشك بىيي جخدمل الىوالت حؼىُت حضء مً ؿىاثذه، 

 ًخىكف معخىي الخؼىُت في هزه الحالت خعب وبُعت اليؽاه و مىوىه.و 

 املطلب الثاوي: عوامل هجاح املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت.

  ًلي: اجخمثل عىامل هجاح اإلااظعاث الفؼحرة واإلاخىظىت ؿُم  

 العوامل الخاصت:-1

لىبري، و رلً في اإلااظعاث *عذم سػبت الىثحر مً ألاؿشاد في الىكذ الحالش في العمل لذي الؽشواث ا

الفؼحرة و اإلاخىظىت ًىٍش بلى العاملحن على ؤنهم مالن لهزه اإلاؽشوعاث، ؿهي جلىم بةؼشان العاملحن في ؤسباح 

بلى هزه الؽشواث، خُث ًيىن في اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت الاجفاٌ  اهخمائهماإلااظعت، و هزا يهذؾ 

  1اإلاباؼش بحن ؤلاداسة و العماٌ.

           *بعاوت سؤظماٌ اإلاعدثمش، خُث ؤن مً ؤحل بكامت مؽشوع ـؼحر ًىـي حمع ألامىاٌ اإلاخىؿشة لذيهم 

 ج معحن.العابلت و كفذ بكامت ماظعت بهخاج مىخى  بدخاساتهممً 

 *كذسة ؤلاداسة على الخيبا بمعخلبل العىق و اإلاىاؿعت.

                                     
ت، جخفق1  مالُت اإلااظعت، حامعت  :علُان هبُلت، الذوس الخىمىي للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الخجاٍس

شة، الجضاثش،   العلُذ    . 40، ؿ2015-2014ؤهلي مدىذ ؤولحاج، البٍى
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 *ظهىلت بكامت مؽشوعاث في ول ميان مثل مىاوم صساعُت.

                                           *جىؿحر مىاـب الؽؼل.

 العوامل العامت:  -2    

 *اإلااظعاث الفؼحرة واإلاخىظىت تهخم بيل اليؽاواث.

 البىالت. امخفاؿ*حعاهم في 

 *معاهمت ؿعالت في سؿع الىاجج الىوني و جدلُم الاهخـاء الزاحي.

 ًذ عاملت ماهشة و مخخففت، ؿهي جخىلب ًذ عاملت بعُىت.*اإلااظعاث الفؼحرة واإلاخىظىت ال جخىلب 

ع.  *ظهىلت بكامت اإلاؽاَس

  وٍل املؤضطاث الصغيرة و املخوضطت في الجشائز.املطلب الثالث: مشاول جم

ل ؤهمُت هبحرة في جىظُع اإلااظعاث بمخخلف ؤهىاعها و ؤحجامها، بر جدخاج اإلااظعاث بلى ؤدواث    للخمٍى

لت ألاحل  ل وٍى ىٌ الثالخمٍى ابخت، هما جدخاج بلى ؤدواث الخمىٍل لؽشاء آلاالث و اإلاعذاث و ػحرها مً ألـا

كفحرة ألاحل الظُما اللشوك، لخؼىُت اخخُاحاتها مً اإلاىاسد ألاولُت و ؤحىس العاملحن، لهزا جازش مؽاول 

ل على اإلااظعاث الىبحرة بفـت عامت و اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت بفـت خاـت.   1الخمٍى

            جخمثل مؽاول جمىٍل اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت في الجضاثش ؿُماًلي:        

 املشاول املخعللت بالخموٍل املصزفي: -أوال

 عذم مشاعاة العُاظت الىلذًت ألولاع اإلااظعاث الفؼحرة بفـت عامت.-1

ل.-2  مدذودًت حجم و هىع الخمٍى

 كذ ال ٌعخىُعىن جىؿحرها.مىالبت هزه اإلااظعاث بمماهاث هبحرة -3

ت السجـاع دسحت اإلاخاوشة و بؼيالُت المماهاث، بلاؿت -4 ـعىبت الحفىٌ على اللشوك مً البىىن الخجاٍس

 بلى ظعش الـاثذة و اإلاذة و عذم مالثمتها لىبُعت وؽاه هزه اإلااظعاث.              

ع. –5  عذم هـاًت اإلابالؽ اإلامىىخت ملاسهت بحجم اإلاؽاَس

                                     
لىٍام اإلاالي ػاهم عبذ هللا، واكع اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت في الجضاثش و دوسها في جىمُت الاكخفاد الىوني، اإلالخلى الىوني خٌى واكع و آؿاق ا  1

 .  8، ؿ2013ماي 6-5و اإلاخىظىت في الجضاثش، حامعت الىادي، الجضاثش، ًىمي اإلاداظبي  في اإلااظعاث الفؼحرة 
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 1وه الحفىٌ على الخمىٍل و هثاؿت المماهاث.زلل ؼش -6

 املشاول املخعللت باملؤضطت: -ثاهيا

ل الزاحي.-1  لعف الخمٍى

 العُاظت اإلاالُت الخاوئت.-2

  اإلاخبعت للحفىٌ على اللشوك.حهل هُـُت الخعامل مع البىىن و ؤلاحشاءاث -3

 لعف الشكابت على العُىلت الىلذًت الىاسدة و الفادسة.-4

 فل بحن الزمت اإلاالُت لفاخب اإلااظعت و الزمت اإلاالُت الخاـت باإلااظعت.عذم الـ-5

 عذم الاظخؼالٌ ألامثل للمىاسد اإلاالُت اإلاخاخت لذيها.-6

 لعف الىعي اإلاداظبي لذي ؤصحاب اإلااظعاث الفؼحرة.-7

 املشاول الخموٍليت ألاخزى: -ثالثا

ل اإلااظعاث الفؼحرة و -1  اإلاخىظىت. عذم وحىد ماظعاث مخخففت في جمٍى

بُت مع خفىـُت اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت.-2  عذم جىاظب العُاظت الجمشهُت و المٍش

 2عذم اللذسة على اللجىء بلى ألاظىاق اإلاالُت و البىسـت.-3

                                                                                                                                         

                  

 

 

 

                             

                                     
ل اإلافشفي للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في العلىم الاكخفادًت، جخفق: اكخفادًاث اإلاال   1   ُت ـالحي ظامي، الخمٍى

شة، ال  .87، ؿ2015-2014جضاثش، و البىىن، حامعت العلُذ ؤهلي مدىذ ؤولحاج، البٍى
ل للماظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت في الجضاثش، مزهشة لىُل ؼهادة اإلااظتر في علىم2  ـُاغ ًاظحن، معاهمت اللشوك البىىُت في خل مؽيل الخمٍى

 .   7، ؿ2013-2012الدعُحر،  جخفق: حعُحر ماظعاث ـؼحرة و مخىظىت، حامعت كاـذي مشباح، وسكلت، الجضاثش، 
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  خالصت :         

ل وظُلت حعاعذ اإلااظعت على جىمُت ـىاعاتها ؤلاهخاحُت في الاكخفاد الىوني مً حهت،                     ٌعذ الخمٍى

ل  بعادة  و ججهحز ـىاعاتها ؤلاهخاحُت و الاظتهالهُت مً حهت ؤخشي، لزا هجذ اإلااظعت بداحت ماظت بلى الخمٍى

ت لخؼلب على الخدذًاث اإلاتزاًذة التي جىاحه اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت زم باعخباسه  اإلاعخلضماث المشوٍس

ؤو جىبم بشامجها بذون هزا العىفش و همىها، و لهزا ال ًمىً ألي ماظعت واهذ ؤن جدلم ؤهذاؿها  في وؽاوها

  الحُىي.

هما جلجإ اإلااظعاث الفؼحرة و اإلاخىظىت بلى اإلافادس الخاسحُت في خالت هلق مىاسدها الزاجُت         

ل هزه اإلااظعاث، و لىً هزه اإلااظعاث ججذ  واللشوك البىىُت التي حعخبر اإلافذس الخاسجي ألاظاس ي لخمٍى

ل الالصم هٍشا إلاا جخمحز به مً اهخـاك ـعىبت هبحرة في الحفىٌ على ا في سؤط مالها و مدذودًت لخمٍى

التي جلذمها، هما ؤن مفحر اإلااظعت ًيىن مشجبي بؽيل هبحر بالخفاثق الصخفُت له، هزه  المماهاث

لزي اإلامحزاث ـعبذ مً مهمت البىىن في جلُُم و جلذًم اإلاخاوش الىاحمت عً وؽاواث هزه اإلااظعاث و ا

ل هزه اإلااظعاث،  و لحل هزه اإلاؽيلت جم اظخدذار وشق بذوسه ؤدي بالبىىن بلى العضوؾ ؤو التردد عً جمٍى

ل اإلااظعاث وان مً ؤهمها اللشك   ، و ؼشواث سؤط اإلااٌ اإلاخاوش....الخ.ؤلاًجاسي حذًذة لخمٍى
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 :تمهيد

ل اإلاؤظعاث الطغيرة و اإلاخىظؿت، و الخىمُت       ت في الجضائش و جلُُم دوسها في جمٍى إلاهشفت ؤهمُت البىىن الخجاٍس

ل اإلاؤظعاث  الطغيرة و اإلاخىظؿت مً خالٌ الاكخطادًت بطفت نامت، وحب نلُىا اللُام بخلُُم ؤدائها في جمٍى

ت لها.  اإلايزاهُاث العىٍى

فُت     البىً وكو نلُه الاخخُاس لخؿبُم  هى  -ووالت ظُذي لخػش، معخغاهم-و للذ وان بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

   مىهج و ؤهذاف الذساظت نلُه للىضىٌ إلى هخائج و جىضُاث جفُذ البدث في هزا اإلاجاٌ معخلبال.

ت و و            ت الجضائٍش فُت ٌهذ مً ؤهم البىىن الخجاٍس ؤهثرها شُىنا في حمُو  بما ؤن بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

الفطل الذساظت و الخهشف  و هكشا لذوس هزه اإلاؤظعت الىبيرة و ؤهمُتها في الاكخطاد ظىداٌو في هزاالىالًاث،

فُت ووالت ظُذي لخػش بمعخغاهم. نلى بىً       الفالخت و الخىمُت الٍش
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                                                                                                 بدث ألاول: هظسة عامت خىل بىك الفالخت و التىميت السيفيت.امل

فُت مً ؤهم البىىن في الجضائش مً خالٌ معاهمخه في الخىمُت الاكخطادًت نب    ر ٌهخبر بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 1 مخخلف اليشاؾاث التي جلىم بها.

 املطلب ألاول: مفهىم و أىداف بىك الفالخت و التىميت السيفيت.

 مفهىم بىك الفالخت و التىميت السيفيت: -1

فُت في  ، و ٌهشف بإهه بىً 82/206بملخض ى اإلاشظىم سكم  1982ماسط13جم جإظِغ بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ت ؤو ألحل، و ًمثل ؤًػا بىً جىمُت بانخباسه ٌعخؿُو ؤن ًلىم  ججاسي خُث ًمىىه حمو الىدائو ظىا واهذ حاٍس

لت ألاحل هذفها جيىًٍ سؤط اإلااٌ الثابذ.  بمىذ كشوع مخىظؿت و ؾٍى

                                                        أىداف بىك الفالخت و التىميت السيفيت:-2

                 .حىدة الخذماثو  *جدعين هىنُت   

 *الخفاف نلى خطخه في العىق و الخإكلم مو اإلاخغيراث.

 *إبلاء ؤهبر بىً في البلذ.

 *حلب الضبائً لخدلُم ؤهبر سبذ ممىً.

و مجاالث جذخل البىً  نلى جىظُو شبىخه لخلبُت*الهمل  ول اإلاخؿلباث نبر التراب الىؾني، جىظُو و جىَى

 همؤظعت  مطشفُت شاملت.

    وبغُت جدلُم جلً ألاهذاف كام البىً بتهُئت الششوؽ لالهؿالق في اإلاشخلت الجذًذة التي جخميز بخدىالث هامت       

  هدُجت اهفخاح العىق اإلاطشفي و ؤمام البىىن الخاضت اإلادلُت و ألاحىبُت، خُث كام البىً بخىفير شبياث حذًذة 

 هما بزٌ اللائمىن نلى البىً مجهىداث هبيرة لخإهُل، و وغو وظائل جلىُت خذًثت و ؤحهضة و ؤهكمت مهلىماجُت

ت، و جشكُت الاجطاٌ داخل و خاسج البىً، مو إدخاٌ حهذًالث نلى الخىكُماث و الهُاول الذاخلُت  مىاسده البشٍش

                        للبىً جخىافم مو اإلادُـ اإلاطشفي الىؾني و اخخُاحاث العىق.                        

                                                 
فُت .بىً الفالخت و الخىمُت الٍش  
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ــثر مً الضبــــى البىً إلى الخلشب ؤهــما ظهـــه    ــــ   ٌى ـــــاالتهم و الخطــــــالبهم و اوشغــــالح جخىفل بمؿــــائً و هزا بخىفير مطــــــ

ـــؤه نلى عى إلى لخدلُم هزه ألاهذاف بفػل كُامه ـــاحاتهم، و وان البىً ٌعــــىماث الخاضت باخخُــــبر كذس مً اإلاهلـ

  ب:

 سفو حجم اإلاىاسد بإكل جيالُف.-

 جىظُو وشاؾاث البىً فُما ًخظ الخهامالث.-

 املطلب الثاوي: مهام و خدماث بىك الفالخت و التىميت السيفيت.

وفلا لللىانذ و اللىاهين اإلاهمىٌ بها في اإلاجاٌ اإلاطشفي، فئن بىً مهام بىك الفالخت و التىميت السيفيت:  -أوال

فُت ميلف باللُام باإلاهام الخالُت:الفالخت و الخىمُت   الٍش

 *مهالجت حمُو الهملُاث الخاضت باللشوع و الطشف.

 فخذ خعاباث ليل شخظ ؾالب لها و اظخلباٌ الىدائو.*

 *اإلاشاسهت في ججمُو الادخاساث.

ش اللؿام الفالحي و اللؿاناث ألاخشي.  *اإلاعاهمت في جؿٍى

ش اإلاىخجاث و الخذماث اإلالذمت.*الهمل نلى خلم خذماث مطشفُت حذًذة مو   جؿٍى

 *الاظخفادة مً الخؿىساث الهاإلاُت في مجاٌ الهمل اإلاطشفي.

                                *جلذًم اللشوع بمخخلف ؤهىانها بما في رلً كشوع الاظخغالٌ و كشوع الاظدثماس.                       

فُت ب:و في إؾاس ظُاظت اللشوع ًلىم بىً الفالخت   و الخىمُت الٍش

ش كذساث جدلُل اإلاخاؾش.-  جؿٍى

 إنادة جىكُم إداسة اإلاخاؾش.-
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                                              1ش ى مو خطىضُاث اإلاؤظعت.  هذالث فائذة جخماجدذًذ غماهاث مخطلت بحجم اللشوع و جؿبُم م-

الىخذة:             املتىسطت: للمؤسساث الصغيرة و السيفيت (: جمىيل بىك الفالخت و التىميت1-3الجدول زقم )

              دج 103

نذد مىاضب الشغل 

 اإلاعخخذمت

نذد اإلاؤظعاث  اللُمت اإلامىلت

و  الطغيرة

 اإلاخىظؿت

 مُادًً اليشاؽ

 الىلل 5625 6597252 12481

 خذماث مخخلفت 3308 4006997 7497

 البىاء 276 383930 718

 الطىاناث الطغيرة 1331 1580860 2973

 الطىاناث الخللُذًت 876 991482 1866

 الفالخت 3916 1676198 8805

 اإلاجمىم 15332 18236699 34340
فُت.املصدز:                    بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 15332ملُاس دج همبلغ لفائذة  18هالخل مً خالٌ الجذٌو ؤن البىً خطظ ؤهثر مً     الشسح:       

مىطب نمل في كؿام ول مً: الىلل الزي ًدخل اإلاشجبت  34340مؤظعاث الطغيرة و مخىظؿت حعاهم في خلم 

ا الطىاناث ألاولى في اإلاؤظعاث اإلامىلت، ًلُه كؿام الفالخت و الخذماث اإلاخخلفت زم الطىاناث الطغيرة، و ًلحه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ًلحها البىاء.الخللُذًت، و في ألاخير 

 

 

 

 

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
1  
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 103الىخذة:              :(: ًمثل جمىيل بىك الفالخت و التىميت السيفيت للمؤسساث الكبيرة2-3زقم)الجدول      

 دج

 

فُت املصدز:                     .  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش  

فُت خطظ ؤهثر مً الشسح:  ملُاس دج همبلغ لفائذة  12مً خالٌ الجذٌو هالخل ؤن بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 اإلاؤظعاث الىبيرة.

 :خدماث بىك الفالخت و التىميت السيفيت -ثاهيا

 ؤهم الخذماث في:جكهش 

ً.مخخلف الخعاباث للضبائً و جخلُظ الطيىن  فخذ-  بإمش اإلاهني ؤو بإمش آلاخٍش

الث اإلاطشفُت.-  الخدٍى

 الخذماث اإلاخهللت بالذفو و الخدطُل فُما ًخظ الخهامالث الخاسحُت.-

الث التي ؾشؤث نلى - ؤسضذتهم نبر خذماث البىً للمهاًىت التي جمىً الضبائً مً مهاًىت و مشاحهت الخدٍى

ت لهم اإلاهؿاة مً ؾشف البىً مً خالٌ اظخهماٌ ؤحهضة ؤلانالم آلالي اإلاخاخت.   اظخهماٌ ألاسكام الصخطُت العٍش

 مُذان اليشاؽ اللُمت

 الطىاناث و الخذماث 690982

 الطىاناث الغزائُت 2264625

 كؿام البىاء 310416

 العُاخت 109956

 ضىانت اليعُج 19817

 اإلاىاضالث  2000000

 الفالخت 627271

 اإلاجمىم 12242067
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 1مىتجاث بىك الفالخت و التىميت السيفيت:

      جخمثل ؤهم هزه اإلاىخجاث في:      

ين الزًً الحساب الجازي: * ا) ججاس، ًيىن مفخىخا لألشخاص الؿبُهُين و اإلاهىٍى ًماسظىن وشاؾا ججاٍس

ت، فالخىن...الخ(.  مؤظعاث ججاٍس

جيىن خعاباث مفخىخت لجمُو ألافشاد ؤو الجماناث التي ال جماسط ؤي وشاؽ خساب الصكىك) الشيكاث(: *

 ججاسي) حمهُاث، إداسة...( و روي ألاحىس الشاغبين في الاظخهاهت بالشُياث لخطفُت الخعاباث.

سة نً مىخج مطشفي ًمىً الشاغبين مً ادخاس ؤمىالهم الفائػت نً خاحاتهم نلى ؤظاط هى نبادفتر التىفير: *

ً الخاملين  ً، و باظخؿانت هؤالء اإلاذخٍش فىائذ مدذدة مً ؾشف البىً ؤو بذون فىائذ خعب سغباث اإلاذخٍش

فئن هزا اإلاىخج ًجىب لذفتر الخىفير اللُام بهملُاث دفو و سخب ألامىاٌ في حمُو الىواالث الخابهت للبىً، و بزلً 

 ؤصخاب دفاجش الخىفير مشاول و ضهىباث هلل ألامىاٌ مً ميان آلخش.

ت. دفتر جىفير الشباب:* ب نلى الادخاس في بذاًت خُاتهم الادخاٍس ً للخذٍس    مخطظ إلاعانذ ؤبىاء اإلاذخٍش

الششنُين، خُث حذد ظىت مً ؾشف ممثلحهم 19إن دفتر جىفير الشباب ًفخذ للشباب الزًً ال جخجاوص ؤنماسهم 

 دًىاس، هما ًمىً ؤن ًيىن الذفو في ضىسة هلذًت...الخ.500الذفو ألاولي ب

ذ نً خمغ ظىىاث  هما ٌعخفُذ الشباب ضاخب الذفتر نىذ بلىغه ألاهلُت اللاهىهُت رو ألاكذمُت التي جٍض

 الاظخفادة مً كشوع مطشفُت جطل إلى ملُىهين دج.

فُتهزه البؿاكت مىحهت بطاقت البدز: * ، خُث جمىً مً اللُام بهملُاث الذفو لضبائً بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

و السخب لألوساق الىلذًت نبر اإلاىصناث آلالُت لألوساق الىلذًت، هما جمىً ؤصخابها ؤًػا مً اللُام بهملُاث 

 السخب مً اإلاىصناث آلالُت للبىىن ألاخشي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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ين.سىداث الصىدوق: * ؼ ألحل و بهائذ مىحه لألشخاص الؿبُهُين و اإلاهىٍى                  1نباسة نً جفٍى

ين إًذام ألامىاٌ الفائػت نً خاحاتهم و هي وظُلت حعهل نلى إلاًداعاث ألحل: * ألاشخاص الؿبُهُين و اإلاهىٍى

 إلى آحاٌ مدذدة بيعبت فىائذ مخغيرة مً ؾشف البىً.

ً بالهملت الطهبت مخاخت في ول لخكت ملابل نائذا خساب بالعملت الصعبت: *  مىخج ٌعمذ بجهل هلىد اإلاذخٍش

 مدذدا خعب ششوؽ البىً.

فُت والذفتر اإلاخطظ للعىً إغافتهما جىحذ نذة مىخجاث ؤخ                       شي لذي بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

إلى اللشوع التي ًمىدها البىً لضبائىه، التي جيىن وفم دساظاث و ششوؽ معبلت، مً بين هزه اللشوع كشوع 

 الاظدثماس و كشوع الاظخغالٌ.

 املطلب الثالث: الهيكل التىظيمي للىكالت.   

م         فُت هيل مؤظعت جمخلً هُيل ٌهخبر هلانذة جىكُم، خُث ٌعمذ نً ؾٍش بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

       مخؿـ بخلذًم بطفت شيلُت هُيل البىً، و هزا الهالكاث الدعلعلُت خعب اإلاعؤولُت في مخخلف ؤحضاءه، 

 و إلجمام دوسه نلى ؤخعً وحه.

فُتًمىً ؤن هخؿشق إلى الهُيل الخىكُمي لبىً الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 خعب هما هى مىضح في الشيل الخالي:  الخت و الخىمُت الٍش

 

 

 

 

 

 

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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(: ًىضح الهيكل التىظيمي لبىك الفالخت و التىميت السيفيت.1-3الشكل زقم)
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فُت املصدز:     بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 اإلاذًش

 ألاماهت

حهتامىخب الى  الث    اإلاىخب الخلفي    كؿب الخدٍى

 سئِغ اإلاطلخت  سئِغ اإلاطلخت   سئِغ اإلاطلخت 

الاظخلباٌ و 

 الخىحُه
الطىذوق 

 الشئِس ي 

وسائل الدفع/ 
 القروض    

التجارة  /احملاسبة
      رجيةااخل

اإلايلفين   اخلدمة السريعة  

 بالضبائً

مداظبت 

 اإلاذفىناث

مصلحة الشؤون 
اإلدارية/ مصلحة 
 الشؤون القانونية
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فُت نلى هُيلها الخىكُمي نلى هدى ًىصم اإلاهام وفلا لؿبُهت ول       جخفشم ووالت بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 1مطلخت، وجخمثل مطالح الىوالت في:

ً ؤلاداسة لهزه الىوالت. املدًس:*  ٌهخبر اإلامثل الشئِس ي للىوالت نلى معخىي البىً، خُث ًخدمل معؤولُت و جدٍش

و هزا الاظخلباٌ و جللي  هي مطلخت جابهت مباششة بمذًش الىوالت، و مً مهامها حعُير ؤنماٌ اإلاذًش  ألاماهت:*

 كبل اإلاذًش.اإلاياإلااث الهاجفُت و جىصَهها، و إهجاص اإلاهام اإلايلفت بها مً 

 مكتب الىاحهت.*

 جخخظ نملُت الخدىٍل في خالت جدىٍل اإلابالغ مً خعاب إلى آخش ظىاء وان داخلُا ؤو خاسحُا. قطب التدىيالث:*

 *املكتب الخلفي.

 زئيس املصلحت.*

 مكتب الاستقبال و التىحيه.*

 ًخم فُه نملُت خعاب الىلىد نلى شيل آلُت دون غُام الىكذ. الصىدوق السئيس ي:*

 يهخم بخلذًم اللشوع و جخػمىه مً غىابـ و ششوؽ و ؤخيام. مكتب خاص بالقسوض:*

 وسائل الدفع.*

 يهخم هزا اإلاىخب بيل ما ٌهني مشاول الضبائً و خاحاتهم في الهملُاث البىىُت. مكتب خاص باملكلفين بالصبائن:*

 سيعت.الخدمت الس*

 مداسبت املدفىعاث.*

                   جخخظ بالهملُاث اإلاداظبُت، ومً ؤهم الىقائف لهزه اإلاطلخت هي:                           مصلحت املداسبت:*

 العهش نلى الخؿبُم الجُذ للىكام اإلاداظبي.                       -

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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 ت.دساظت و مشاحهت الىزائم اإلاداظبُت نهاًت العى–  

 1الخذكُم و الػبـ في الخعاباث، مخابهت خعاباث الضبائً.-

 جخخظ بهملُت الخطذًش، الاظخيراد ؤو الاظدثماس، و غيرها مً اإلاهامالث الخاسحُت. مصلحت التجازة الخازحيت:*

العهش نلى جثبُذ ول معانذة الىوالت في خل اإلاشاول اللاهىهُت و اإلاىاصناث،  مصلحت الشؤون القاهىهيت:*

 الػماهاث و مشاكبت ضالخُاث بالخيعُم مو الىواالث، مخابهت ول اإلاحجىصاث و الانتراغاث التي ًإمش بها البىً.

 مصلحت الشؤون إلادازيت.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
فُت .بىً الفالخت و الخىمُت الٍش  
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            املبدث الثاوي: التمىيل البىكي.

لُت ؤمام ؤصخاب اإلاؤظعاث الطغيرة و    ل البىيي ؤخذ ؤهم اإلاطادس الخمٍى اإلاخىظؿت في قل غهف  ٌشيل الخمٍى

لُت الزاجُت ألصخاب جلً اإلاؤظعاث.  اللذساث الخمٍى

 املطلب ألاول: جقييم القسوض.

: حهشف بإنها جلً الخذماث اإلالذمت للهمالء، و التي ًخم بملخػاها جضوٍذ ألافشاد و اإلاؤظعاث مفهىم القسوض-أوال

بعذاد جلً ألامىاٌ مو الفىائذ وفلا لششوؽ مخفم  و اإلايشأث في اإلاجخمو باألمىاٌ الالصمت نلى ؤن ًخههذ اإلاذًً

 نلحها.

فُت فُما ًلي:أهىاع القسوض :  -ثاهيا  جخمثل ؤهىام اللشوع التي ًمىدها بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

إن كشوع الاظخغالٌ تهذف لخغؿُت الاخخُاحاث الىاحمت مً نملُاث الاظخغالٌ، و هزا قسوض الاستغالل: -1

  جخهذي مذتها.الىىم مً اللشع ال 

ل ؤوشؿت  18هما ؤنها نباسة نً كشوع كطيرة ألاحل و ال جخهذي في الغالب    شهشا، مىحهت في ألاظاط إلى جمٍى

ل إهخاحها نلى اإلاذي اللطير.                                              الاظخغالٌ، ؤي حعانذ كشوع الاظخغالٌ اإلاؤظعت بخمٍى

ًمثل عدد امللفاث املؤىلت و مبالغ قسوض الاستغالل املقدمت للمؤسساث الصغيرة و (: 3-3الجدول زقم  )

 2012:1إلى  2008الفالخت و التىميت السيفيت خالل الفترة املمتدة من  املتىسطت من طسف بىك

 العىىاث 2008 2009 2010 2011 2012

نذد  147 155 168 181 194

اإلالفاث 

 اإلاؤهلت

مبلغ  103100000 110312000 121417200 133729000 122583940

اللشوع 

 اإلامىىخت
فُت. املصدز:                            بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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ادة في نذد اإلالفاث اإلاؤهلت للشوع الاظخغالٌ اإلالذمت للمؤظعاث            مً خالٌ الجذٌو هالخل ؤن هىان ٍص

ادة ب 2009الطغيرة و اإلاخىظؿت، خُث في ظىت  كذ بلغ نذد اإلالفاث  2012ملفاث، ؤما في ظىت  8بلغذ الٍض

ادة معخمشة في نذد اإلالفاث اإلاؤهلت للشوع 2008ملف ملاسهت بيعبت  47اإلاؤهلت ب ، و هزا ٌهني ؤن هىان ٍص

 الاظخغالٌ.

ل هي حعمذ  قسوض الاستثماز: -2 ش وظائل الهمل و هي جخخز شيل ائخمان مخىظـ ؤو ؾٍى باهدعاب ؤو جؿٍى

 ألاحل.

 هي كشوع جتراوح مذتها ما بين ظيخين إلى ظبو ظىىاث.القسوض متىسطت ألاحل: *

ً ظىت، و هي مخططت القسوض طىيلت ألاحل: * ذ مذتها نً ظبو ظىىاث لخطل إلى نشٍش هي كشوع التي جٍض

ل ألاضىٌ الثابخت، مثل: الهلاساث، البىاًاث.  لخمٍى

 

 ط

عدد امللفاث املؤىلت و مبالغ قسوض الاستثماز املمىىخت للمؤسساث (: ًمثل 4-3الجدول زقم )             

:2012إلى  2008الصغيرة و املتىسطت من طسف بىك الفالخت و التىميت السيفيت خالل الفترة املمتدة من   

 العىىاث  2008 2009 2010 2011 2012

نذد اإلالفاث  450 604 815 1126 2757

 اإلاؤهلت

مبلغ  32332130 84772240 96632950 1093293300 4833141286

اللشوع 

 اإلامىىخت
فُت. املصدز:                         بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

مً خالٌ الجذوٌ هالخل ؤن هىان اسجفام في نذد اإلالفاث اإلاؤهلت لالظخفادة مً كشوع الاظدثماس اإلالذمت         

ادة ب 2009للمؤظعاث الطغيرة و اإلاخىظؿت، خُث ؤهه في ظىت  ادة  2012ملف، ؤما في ظىت  154الٍض بلغذ الٍض
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ادة وشاؽ البىً ف2008ملف ملاسهت بعىت  2307ب ل اإلاؤظعاث الطغيرة ، و هزا ٌهني ؤن هىان ٍص ي دنم و جمٍى

 و اإلاخىظؿت. 

ًيبغي ؤن جخػمً مجمىنت مً ؤلاحشاءاث هذلُل ٌهخمذه  ؤلاكشاغُتالعُاظت إحساءاث مىذ القسوض:-ثالثا   

             اإلالترع بذءا مً ؾلب اللشع و اهتهاءا بدعذًذ ؤكعاؾه و رلً إلًػاح الطىسة ؤمامه و لخللُظ ألاظئلت

  1، و جخمثل هزه ؤلاحشاءاث فُما ًلي: و الاظخفعاساث

ًلىم البىً بذساظت ؾلب الهمُل لخدذًذ مذي ضالخُخه اإلابذئُت وفلا لعُاظت الفدص ألاولي لطلب القسض: -1

ؤلاكشاع في البىً، و خاضت مً خُث غشع اللشع و ؤحل الاظخدلاق و ؤظلىب العذاد، و ٌعانذ في نملُت 

            الفدظ اإلابذئي للؿلب الاهؿباناث التي ٌهىعها للاء الهمُل مو اإلاعؤولين في البىً و التي جبرص شخطِخه 

و كذساجه بىحه نام، و هزلً خالت اإلاؤظعت مً خُث ؤضىلها و قشوف الدشغُل، و في غىء هزه ألامىس ًمىً 

نذم كبىله مو جىغُذ ألاظباب  اجخار اللشاس اإلابذئي إما باالظخمشاس في اظخىماٌ دساظت الؿلب ؤو الانخزاس نً

  للهمُل ختى ٌشهش بالجذًت في مهاملت ؾلبه.

و ًخػمً ججمُو اإلاهلىماث التي ًمىً الخطىٌ نلحها مً اإلاطادس اإلاخخلفت إلاهشفت ل الائتماوي للقسض: التدلي-2

إمياهُاث الهمُل الائخماهُت مً خُث مهاًير مىذ اللشع و مخمثلت في: شخطُت الهمُل ؤو ظمهخه، اإلالذسة نلى 

                       الاكخطادًت.                            الذفو، سؤط اإلااٌ، الكشوف 

لت التفاوض مع املقترض:  –3   إن جدذًذ ملذاس اللشع و الغشع الزي ظِعخخذم فُه، و هُفُت ضشفه و ؾٍش

ظذاده، و مطادس العذاد، و الػماهاث اإلاؿلىبت، و ظهش الفائذة هزه الهىاضش ًخم الاجفاق نلحها مً خالٌ 

 نملُاث الخفاوع بين البىً و الهمُل للخىضل إلى جدلُم مطالح ول مجهما.                

جيخهي مشخلت الخفاوع إما بلبىٌ الهمُل الخهاكذ ؤو نذم كبىله ششوؽ البىً، و في خالت كبىٌ القساز: اجخاذ  -4

       و التي نادة ما جخػمً البُاهاث ألاظاظُت الخهاكذ كذ ًخم إنذاد مزهشة الكتراح اإلاىافلت نلى ؾلب اللشع 

فلت نلى مىذ اللشع مً العلؿت الائخماهُت نً اإلايشإة ؾالبت الاكتراع، و بىاء نلى هزه اإلازهشة ًخم اإلاىا

 اإلاخخطت.

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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ٌشترؽ لبذء اظخخذام اللشع جىكُو اإلالترع نلى اجفاكُت اللشع و هزلً جلذًمه للػماهاث صسف القسض: -5

 اإلاؿلىبت و اظدُفاء الخههذاث و الالتزاماث التي نلحها اجفاق اللشع.

الاؾمئىان نلى خعً ظير اإلايشإة و نذم خذور ؤي  الهذف مً هزه اإلاخابهت هى متابعت القسض و املقترض: -6

 حغُيراث في مىانُذ العذاد اإلادذدة.

      إرا لم جلابله ؤي ًلىم البىً بخدطُل معخدلاجه خعب الىكام اإلاخفم نلُه، و رلً جدصيل القسوض:  -7

 ذ اللشع مشة ؤخشي.مً الكشوف العابلت نىذ اإلاخابهت، و هي ؤلاحشاءاث اللاهىهُت ؤو جإحُل العذاد ؤو ججذً

 1مخاطس القسوض البىكيت: -زابعا

     ًمىً ؤن جلعم اإلاخاؾش التي جخهشع لها اللشوع إلى:

إن العبب الشئِس ي لهزه اإلاخاؾش هى اإلاذًً، بعبب نذم اظخؿانخه ؤو نذم التزامه ؤو نذم مخاطس خاصت: -1

 كُامه بشد ؤضل اللشع و فىائذه.

 خالل: و ًكمن التدكم في ىرو املخاطس من

*وغو ششؽ في الهلذ ًىظ نلى ؤهه مً خم البىً وغو كُىد نلى جطشفاث اإلالترع في اإلاعخلبل إرا واهذ هىان 

 الخاحت غلى رلً، واشتراؽ البىً نذم اهخفاع حجم ودائو الهمُل نً خذ مهين. 

 *جىكُو ؾشف زالث نلى الاجفاق بىضفه غامىا للهمُل.

ت.                     ًمىً للبىً ؤن ٌشترؽ ظذاد ؤضل اللش * ت ؤو ظىٍى  ع نلى دفهاث شهٍش

 و هي اإلاخاؾش التي جخهشع لها وافت اللشوع، و مً بين هزه اإلاخاؾش:مخاطس عامت:  -2

 مخاؾش ؤظهاس الفائذة: حهني اخخماٌ جللب ؤظهاس الفائذة في اإلاعخلبل.-

 الفىائذ.مخاؾش الخطخم: حهني اهخفاع اللىة الششائُت ظىاء لللشع ؤو -

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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مخاؾش العىق: ًلطذ بها اخخماٌ وكىم بهؼ ألاخذار الهامت مدلُا ؤو ناإلاُا مثل اخخماٌ إحشاء حغُيراث في -

 ألاهكمت الاكخطادًت ؤو العُاظُت للذولت.

             1و ًمكن التدكم في ىرو املخاطس من خالل:    

لت ألاحل، فُمىً الاجفاق مو الهمُل نلى *في خالت اسجفام ظهش الفائذة و التي جكهش بىغىح باليعبت ل لشوع ؾٍى

ل ألاحل الزي ًؿلبه إلى اللشع كطير ألاحل ًخجذد لهذة مشاث، و بعهش فائذة ٌهادٌ ظهش  اظدبذاٌ اللشع ؾٍى

 الفائذة العائذ في العىق نىذ ججذًذ الخهاكذ.

ا ؤو ظذاد كُمت اللشع نلى ًمىً ججىب مخاؾش الخطخم حضئُا باالجفاق مو الهمُل نلى ظذاد الفائذة ملذم*

                                                                                            دفهاث.

 مساىمت البىىك في جمىيل الاقتصاد: -خامسا

(: ًمثل جقسيم القسوض املقدمت لالقتصاد خسب أحل القسض خالل السىىاث 5-3الجدول زقم )-1

      الىخذة: ملُاس دج.                                                                    .2013 -2012 -2011 -2010التاليت:

       

اللشوع  2010 2011 2012 2013

 اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % خعب ألاحل 

 ألاحل كطيرة 11311 40.1 1363 36.6 1361.6 31.8 1423.4 48.6

مخىظؿت  831 25.4 847.9 22.8 978.1 22.8 1227.9 23.8

 ألاحل

لت ألاحل 1126.1 34.5 1515.6 40.7 1947.9 48.8 2505 27.6  ؾٍى

 اإلاجمىم 3268.1 100 3726.5 100 4287.6 100 5156.3 100
                                           : بىً الجضائش. املصدز                                      

                                                 
فُت.بىً   الفالخت و الخىمُت الٍش
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لت ألاحل،  جدليل الجدول:     بانخباس اإلاؤظعاث الطغيرة و اإلاخىظؿت حهخمذ نلى اللشوع مخىظؿت و ؾٍى

ظىت  بمائت 22.8إلى  2010بمائت ظىت 25.4فيعخيخج ؤن وعبت اللشوع اإلالذمت خعب ألاحل ؤنها جدىاكظ مً 

 باليعبت لللشوع مخىظؿت ألاحل. 2013باإلاائت ظىت  23.8زم جتزاًذ إلى  2012

لت ألاحل فياهذ في جضاًذ مً      زم  2012بمائت ظىت  48.8لخطل إلى  2010بمائت ظىت  34.5ؤما اللشوع ؾٍى

في العُاظت اإلاخبهت  ، و جشحو هزه الخغيراث إلى الخغيراث2013بمائت في ظىت  27.6في الخىاكظ لخطل إلى    جبذؤ 

 مً ؾشف الذولت.

: (: ًمثل جقسيم القسوض املقدمت لالقتصاد خسب القطاعاث خالل السىىاث التاليت6-3الجدول زقم) -2

الىخذة: ملُاس دج.                                                                          1 .2013- 2012 -2011 -2010  

اللشوع     2010 2011 2012 2013

 اللُمت % اللُمت % اللُمت % اللُمت % خعب اللؿام

 اللؿام الهام 1460.6 44.7 1741.6 46.7 2040.2 47.6 2434 47.2

اللؿام  1806.7 55.3 1984.2 53.2 2247 52.4 2721.9 52.8

 الخاص

 اإلاجمىم 3268.1 100 3726.5 100 4287.6 100 5156.3 100
 . بىً الجضائش املصدز:         

          بانخباس اإلاؤظعاث الطغيرة و اإلاخىظؿت جيخمي إلى اللؿام الخاص فهى اللؿام الزي يهمىا جدليل الجدول: 

           2010بمائت ظىت  55.3في دساظدىا، و بالىكش إلى الجذٌو وعخيخج ؤن وعبت اللشوع اإلالذمت له جدىاكظ مً

ت، التي ؤسادث الاهخمام ؤهثر  2013بمائت ظىت 52.8إلى  و هزا هاجج نً العُاظاث اإلاخخزة مً ؾشف الذولت الجضائٍش

لخطبذ  2010بمائت ظىت  44.7باللؿام الهام و هزا ما جفعشه وعبت اللشوع اإلالذمت لهزا اللؿام، و التي واهذ 

                                                                                                                                  .                               2013 ظىت  بمائت 47.2

  

 

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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 املطلب الثاوي: السياست إلاقساطيت.                               

هي نباسة نً إؾاس ًخػمً مجمىنت مً ألاظغ و اإلاهاًير و الششوؽ ؤلاسشادًت مفهىم سياست إلاقساض:  -1  

 جضودها إداسة مىذ الائخمان ما  ًدلم نذة ؤهذاف في ملذمتها:        

 ظالمت اللشوع التي ًمىدها البىً.-

 جىمُت ؤوشؿت البىً.-

 مً الىكىم في الخؿإ. جىفير نامل الثلت لذي الهاملين باإلداسة بما ًمىجهم مً الهمل دون الخىف-

ف ظُاظت ؤلاكشاع بإنها مجمىنت اللىانذ و ؤلاحشاءاث و الخذابير اإلاخهللت بخدذًذ حجم و مىاضفاث  ًمىً حهٍش

 اللشع و جلً التي جدذد غىابـ مىذ هزه اللشوع و مخابهتها و جدطُلها. 

                            1   _ مكىهاث سياست إلاقساض:2

            ؤي الفترة الضمىُت لللشع، ظىاء واهذ كشوع ؾىٍلت ألاحل، مخىظؿت، كطيرة ألاحل، وض: أ_ أمد القس    

لت ألاحل بإنها راث دسحت ظُىلت مىخفػت، في خين جيىن ظُىلت اللشوع كطيرة ألاحل  و جخطف اللشوع ؾٍى

 نالُت.

 لشع إلى الىدائو، و بالخالي فئن ًدذد حجم اللشع باظخخذام ؤخذ اإلاؤششاث و هى وعبت الحجم القسض:  -ب

ادة ؤسباح اصدًاد هزه اليعبت ظُؤدي إلى اهخفاع حجم العُىلت اإلاخاخت لذي اإلاطشف إال ؤهه ظىف ًؤدي  إلى ٍص

 اإلاطشف.

و في اللشوع و رلً خماًت ألمىالها، خُث جإخز بهين الانخباس ج_ أهىاع القسوض:  جلجإ العُاظت ؤلاكشاغُت للخىَى

 الخىىم ألن رلً ًؤدي إلى جللُل اإلاخاؾشة و جللُل اخخماالث الخعاسة.جدلُم دسحت مً 

ًجب ؤن جخػمً العُاظت جدذًذا ألظهاس الفائذة نلى اللشوع اإلامىىخت، إغافت إلى الخيلفت  سعس الفائدة: -د

 التي ًخدملها ول هىم مً ؤهىام اللشوع ظىاء مً خُث اإلاذة ؤو مً خُث مبالغ اللشوع.

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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التي حهني جىفش الششوؽ اللاهىهُت في اإلايشأث اإلالترغت كبل إكشاغها و ؤن ال جمىذ اللشوع تماهيت: ألاىليت الائ -ه

 إال بهذ جدلُل اإلاشهض الائخماوي للهمُل اإلالترع. 

خ اظخدلاكه و اخخماٌ : املخاطسة الائتماهيت -و و ًلطذ بها اخخماٌ نذم التزام اإلالترع بدعذًذ اللشع في جاٍس

هدُجت رلً. و لخخفُؼ دسحت اإلاخاؾشة الائخماهُت ًجب ؤن جيىن نالكت اإلاطشف باإلالترع نالكت جدلُم الخعاسة 

 معخمشة خُث ًخمخو بلذسة نلى مخابهت و مشاكبت اللشوع بهذ مىدها و رلً لخدطُلها في مىانُذ الاظخدلاق.

ؼ اإلاخاؾش الائخألازصدة املعىطت:  -ش ماهُت اإلادخملت، و جخخلف و هي إبلاء حضء مً مبلغ اللشع هػمان لخهٍى

    مً مبلغ اللشع.بمائت  20 -10وعب هزه ألاسضذة مً مطشف آلخش إال ؤنها نمىما جتراوح بين 

 دج، ؤلضمها البىً نلى إبلاء مً كُمت اللشع في خعابها الجاسي 20000ششهت ؾلبذ كشع بمبلغ مثال:   

  بمائت. 10هإسضذة مهىغت، و وان مهذٌ الفائذة اإلاخفم نلُه 

 املطلىب: 

 اخعب اإلابلغ اإلاعخخذم مً كُمت اللشع.-1

 اخعب هم ًيىن مهذٌ الفائذة الخلُلي.-2

 1:الحل

 الشضُذ اإلاهىع. –اإلابلغ اإلاعخخذم مً اللشع= كُمت اللشع -1

 دًىاس.3000=0.15*20000الشضُذ اإلاهىع: 

 دًىاس.17000=3000-20000اإلابلغ اإلاعخخذم مً اللشع: 

                                                                                                                                                                                                                                                                             مجمل الفائذة اإلاترجبت نلى اللشع       مهذٌ الفائذة الخلُلي =    -2

 إلابلغ اإلاعخخذم مً اللشعا

20000*10%/17000=0.1176=11.8%      

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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جها في هخِب بمهنى ؤن البىً ًلىم بخدذًذ هزه اإلايىهإحساءاث و خطىاث الحصىل على الائتمان:  -ح اث و جذٍو

ضغير، و ًبذو رلً واضخا في البىىن الىبيرة )في شيل دلُل للخطىٌ نلى الائخمان(، و الشً ؤن هزه ؤلاحشاءاث 

       حعهل مً نملُت جىفُز العُاظت.

 املطلب الثالث: الظماهاث البىكيت.                              

خاللها ًمىً للمخهاملين جلذًمها للخطىٌ نلى اللشوع مً البىً هزا حهخبر الػماهاث البىىُت وظُلت مً     

لت  مً حهت، و مً حهت ؤخشي فهي ؤداة إلزباث خم البىً مً ؤحل الخطىٌ نلى ؤمىاله التي اكشغها بالؿٍش

 اللاهىهُت، و رلً في خالت نذم حعذًذ الضبائً دًىنهم.

اللشوع اإلامىىخت مً ؾشف البىً، و جلهب دوسا  هي ؤداة معخهملت إلاىاحهت مخاؾش مفهىم الظماهاث: -أوال

ؤظاظُا في إداسة اللشوع.و مً ؤهمُتها الخفاف نلى اإلاشهض اإلاالي للبىً و رلً بالخللُل مً اللشوع الطهبت 

ت نالكت البىً مو الضبائً الزًً ًخمخهىن بىغو مالي حُذ و الخخلظ مً الضبائً راث الىغهُت  ؤلاسحام، جلٍى

          و اإلاهامالث العىكُت العِئت، غمان اظترحام كُمت الذًً ؤو ما ًلابله مً اإلاذًً، حعانذ اإلاالُت الشدًئت 

 نلى الخفاف نلى ظمهت البىً لذي مىدنُه . 

 1:فُما ًليجخمثل هزه الػماهاث أهىاع الظماهاث:  -ثاهيا

         اإلاذًً جشجىض نلى الخههذ الزي ًلىم به ألاشخاص و الزي بمىحبه ٌهذون بدعذًذ الظماهاث الشخصيت: *

خ الاظخدلاق. و نلى هزا ألاظاط فالػمان الصخص ي ال ًمىً     في خالت نذم كذسجه نلى الىفاء بالتزاماجه في جاٍس

 ً.ؤن ًلىم به اإلاذًً شخطُا، و لىً ًخؿلب رلً جذخل شخظ زالث لللُام بذوس الػام

        جشجىض نلى مىغىم الص يء اإلالذم للػمان. وجخمثل هزه الػماهاث في كائمت واظهت الظماهاث الحقيقيت: *

مً العلو و الخجهيزاث و الهلاساث، و حهؿى هزه ألاشُاء نلى ظبُل الشهً و لِغ نلى ظبُل جدىٍل اإلالىُت و رلً 

  غمان اظترداد اللشع.  مً ؤحل

 2ؤخذ شيلين هما:ًمىً ؤن ًإخز الػمان 

                                                 
فُت  .بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 



 سيدي لخظس مستغاهم. -دزاست خالت بىك الفالخت و التىميت السيفيت                          الفصل الثالث 

 

 60  
 

هى خم نُني جابو ًخىلذ للذائً بملخض ى نلذ الشهً نلى ش يء مملىن للمذًً ؤو لغيره، غماها  السىن الحياشي:-

        للىفاء بااللتزام، و هى ًخىله خبغ الص يء خين اظخفاء دًىه، و ؤن ٌعخىفي خله مً زمً هزا الص يء بالخلذم 

ًو ألا  ت نلى حمُو الذائىين آلاخٍش  .ولٍى

هى نباسة نً نلذ ًىدعب بمىحبه الذائً خلا نُيُا نلى نلاس لىفاء دًىه، و ًمىً له السىن العقازي: -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            لخالُين له في اإلاشجبت.       بملخػاه ؤن ٌعخىفي دًىه مً زمً رلً الهلاس في ؤي بلذ وان، مخلذما في رلً نلى الذائىين ا
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 :                                                                                              ملداسبيت للمؤسست طالبت القسضاملبدث الثالث: الدزاست ا

           ئم اإلاداظبُت التي جلذمها اإلاؤظعت للىوالت هئزباجاث مالُت مداظبُت جمىً مً إجمام الذساظت الىزاحهخبر 

خيىن اإلالف اإلاالي  نلى ؤهمل وحه كبل إسظالها للجىت الخاضت باللشوع في مجمو الاظخغالٌ الجخار اللشاس الجهائي.ٍو

 للمؤظعت مً:

 *اإلايزاهُت الافخخاخُت لثماهُت ظىىاث.

ت لثماهُت ظىىاث.  *اإلايزاهُت الخلذًٍش

 *حذٌو خعاباث الىخائج لثماهُت ظىىاث.

 املطلب ألاول: امليزاهيت الافتتاخيت.

هي اليت تظهر الوضعية املالية للمؤسسة يف بداية السنة أو بتاريخ تكوينها، و إهنا غري مفهوم الميزانية االفتتاحية: -1
 إلزامية قانونا و أهنا ال تظهر نتيجة الدورة. 

جخمثل ؤهذاف هزه اإلايزاهُت في إنؿاء اإلاهلىماث ألاظاظُت الخاضت بالىغهُت أىداف امليزاهيت الافتتاخيت: -2

خ مهين ً، ؤلاداسة الهامت، و ولاإلاالُت للمؤظعت في جاٍس               )ؤضىلها و خطىمها( و هزا يهم اإلاؤظعت، اإلاعيًر

 مً ًخهامل مو هزه اإلاؤظعت ؤي اإلاعاهمىن، البىىن، إداسة الػشائب، الهماٌ، اإلاىسدون، الهمالء.

مخخلف الذفاجش  و مً خالٌ هزه اإلايزاهُت ًمىً الخإهذ مً صخت الدسجُالث التي كامذ بها اإلاؤظعت في         

الزي ٌهخبر الذفتر الشئِس ي الزي ٌهخمذ نلُه الخاحش في مداظبخه،  اإلاداظبُت، و مً هزه الذفاجش هجذ دفتر الُىمُت

ت التي ًىجضها خعب الترجِب الضمني ظىاء حهلم ألامش بالبُو ؤو  خُث ًذون به ًىما بُىم حمُو الهملُاث الخجاٍس

ًذه. هما ًذون الخاحش بهزا الذفتر مطذس ول نملُت، و مػمىنها و الخعاب الششاء ؤو بخدطُل مبلغ مالي ؤو حعذ

   اإلاخهلم بها .                                                                  

ؤما دفتر ألاظخار فُخطظ ليي ًىلل إلُه الخاحش ملخظ اإلاهلىماث اإلاػمىت في دفتر الُىمُت ورلً خالٌ         

 ا للخعاباث الخاضت.          عاباث ؤلاداسة، و زالثهزالزت ؤكعام جخطظ ؤولها لخعاب وغهُت اإلايشإة، و زاهحها لخ
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 1    .امليزاهيت  الافتتاخيت (: ًمثل7-3الجدول زقم)

ٌ  اإلابالغ الخطىم اإلابالغ  ألاضى

197393.58 

 

 

 

 

 

6908775.41 

2763510.16 

 ألامىال الخاصت-1

 

 

 

 

 الدًىن الاستثمازيت:-5

 اللشوع اإلاطشفُت

 كشوع ؤخشي 

 

634179.15 

1435500 

7100000 

500000 

00 

 

200000 

 الاستثمازاث:-2

 الخيالُف ألاولُت 

 مهذاث ؤلاهخاج

 ٌ  ألاظهم اإلاخذاو

 آخشون

 املخصوهاث-3

 الحقىق:-4

الذًىن الىلذًت و 

 اإلاطشفُت

 املجمىع 9869679.15 املجمىع 9869679.15

 

                                   املطلب الثاوي:امليزاهيت التقدًسيت.  

ت خؿت جفطُلُت مدذدة، ملذما لألنماٌ اإلاشغىب مفهىم امليزاهيت التقدًسيت: -1     حهخبر اإلايزاهُت الخلذًٍش

جىفُزها، و جىصم هزه الخؿت نلى حمُو اإلاعؤولين ختى جيىن مششذا لهم في جطشفاتهم و ختى ًىمً اظخخذامها 

 ألاداء في اإلاششوم.هإظاط لخلُُم 

 غاًاث الخالُت:تهذف هزه اإلايزاهُت إلى جدلُم الأىداف امليزاهيت التقدًسيت: -2

 *اظخخذام ؤضىٌ اإلاؤظعت بىفاًت و سبدُت.

 ط*إحباس إداسة اإلاؤظعت نلى الخىحه اإلاعخلبلي في جفىيرها، و جىكو ما كذ ًخم في اإلاعخلبل.

                                                 
فُت  .بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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م في الهمل مً خالٌ ما جخؿلبه مً حهاون فئاث مخهذدة في اهجاصها.  *الخهاون نلى خلم سوح الفٍش

لُت            اإلاعخلبلُت للمؤظعت.                     *جدذًذ الاخخُاحاث الخمٍى

 *الخىحه اإلابىش هدى الخهامل مو ألاخذار اإلاخىكهت.              

 *إنالم ول مً في اإلاؤظعت باإلاؿلىب مىه جدلُله.                    

 *وغو ألاظغ ألخز ؤلاحشاءاث الخصخُدُت في خالت اهدشاف الىخائج نً اإلاخىكو.                      

ت هي وظُلت             لخىفُز اظخيراجُجُت اإلاؤظعت اإلاخمثلت في ؤهذافها الهامت و هىنُت اإلاىخجاث إن اإلايزاهُت الخلذًٍش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        خىافعُت إلاىاحهت اإلاىافعين.ال و ألاظىاق التي حهمل فحها و هُفُت اهدعاب اإلايزة
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                    1  حدول امليزاهيت التقدًسيت لثماهيت سىىاث.ل (: ًمث8-3زقم) لجدول ا

    ألاصىل  1 العىت 2لعىتا

اإلابلغ  ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

 ؤلاحمالي

اإلابلغ  ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

 ؤلاحمالي

6188907.49 

380507.49 

1548400 

4260000 

3480771.66 

253671.66 

387100 

2840000 

9669679.15 

634179.15 

1935500 

7100000 

7929293.32 

507343.32 

1741950 

5680000 

1740385.83 

126835.83 

193550 

1420000 

9669679.15 

634179.15 

1935500 

7100000 

 الاستثمازاثـــ2

 جيالُف ؤولُت

 مهذاث ؤلاهخاج

 مهذاث

 _املخصوهاث3 00 00 00 00 00 00

4298154.73 

1289446.42 

3008708.31 

  2118054.36 

635416.31 

1482638.05

  

الحقىق: -4  

    الطىذوق 

 البىً

  

 املجمىع   10047347.68   10487062.22

 الخصىم      

_ألامىال 1   197393.58   197393.58

 الخاصت

 

6984771.94  

2763510.16 

   

6908775.41 

2763510.16  

 _الدًىن: 5  

  مطشفُت كشوع

  كشوع ؤخشي 

 الىتائج   177668.53   541386.54

 املجمىع   10047347.68   10487062.22

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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 ألاصىل  3العىت  4العىت

              

 اإلابلغ الطافي

اإلابلغ  ؤلاهخالواث 

 ؤلاحمالي

اإلابلغ  ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

 ؤلاحمالي

 2708135.83 

126835.83 

1161300 

1420000 

6961543.32 

507343.32 

774200 

5680000 

9669679.15 

634179.15 

1935500 

7100000 

4448521.66 

253671.66 

1354850 

2840000 

5221157.49 

380507.49 

580650 

4260000 

9669679.15 

634179.15 

1935500  

7100000 

 ـاإلستثمازاث2

 جيالُف ؤولُت
مهذاث    

 ؤلاهخاج

 مهذاث

  

 _املخصوهاث3   00   00

8277410.72 

2483223.21 

5794187.5 

  6406864.2 

1922059.26 

4484804.94 

_الحقىق 4  

: الطىذوق 

البىً    

 

 املجمىع   10855385.87   10985546.55

 الخصىم      

ألامىال  -1      

  الخاصت

 

6984771.94 

2763510.16 

   

6984771.94 

2763510.16 

الدًىن:-5  

كشوع  

مطشفُت

كشوع  

 ؤخشي 
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 الىتائج   909710.18   1039870.86

10985546.5 

     

 املجمىع   10855385.87  

 

اإلابلغ  ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

 ؤلاحمالي

  اإلابلغ  ؤلاحمالي ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

774200 

00 

774200 

00 

1161300 

00 

1161300 

00 

1935500

 00 

1935500 

00 

967750 

00 

967750 

00 

8701929.15 

634179.15 

967750 

7100000 

9669679.15 

   

634179.15 

 اٌ 1935500

7100000 

 :الاستثمازاث-2

جيالُف ؤولُت

مهذاث  

ؤلاهخاج   

     مهذاث 

_املخصوهاث3   00   00  

9015110.45 

2704533.14 

6310577.32 

  8971927.13

 2691578.14

 6280348.99 

_الحقىق: 4  

الطىذوق    

البىً       

 املجمىع   9939677.13   9789310.45

 الخصىم      

_ألامىال 1   197393.58   197393.58

 الخاصت

 

4190863.16 

2763510.16 

   

5587817.55 

2763510.16 

 الدًىن:  -5  

كشوع 

مطشفُت

كشوع  

 ؤخشي 

 الىتائج   1390955.83   2637543.55

 املجمىع   9939677.13   9789310.45
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8العىت 7العىت   ألاصىل            

ؤلاهخالوا اإلابلغ الطافي

 ث

اإلابلغ 

 ؤلاحمالي

اإلابلغ  ؤلاهخالواث اإلابلغ الطافي

 ؤلاحمالي

387100 

00 

387100 

00 

1548400 

00 

154840 

            

        

1935500 

00 

1935500 

00 

580650 

00 

580650 

00 

1354850 

00 

1354850 

 

1935500 00 

00 

193550 

      

:_الاستثمازاث2  

جيالُف ؤولُت      

مهذاث ؤلاهخاج    

مهذاث            

        

:املخصوهاث-3   00   00  

3970758.13 

1191227.44 

2779530.69 

  5174162.52 

1552248076 

3621913.76 

    الحقىق:-4  

         الطىذوق 

البىً              

                      

 البىً       

 املجمىع   5754812.52   4357858.13

 الخصىم      

الخاصتألامىال -1   197393.58   197393.58  

 

1396954.39 

2763510.16 

   

2793908.77

2763510.16 

الدًىن:-5          

 كشوع مطشفُت

 كشوع ؤخشي  

 الىتائج   00   00
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 املجمىع   5754812.52   4357858.13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                       1. ملطلب الثالث: حدول خساباث الىتائجا

اث الىخائج لذوسة مالُت مهُىت، مفهىم حدول خساباث الىتائج-1   : هى وزُلت مداظبُت جدذد مخخلف معخٍى

 الاظخغالٌ(.                    اإلاالُت )خاسجخُث سجل فحها ول الخيالُف و الىىاجج الهائذة للذوسة و غير 

 أىميت حدول خساباث الىتائج:                  -2  

 اإلاؤظعت فُما ًلي:ؤهمُت حذٌو خعاباث الىخائج في جلُُم وشاؽ *

ت مفهىم رو ؤهمُت بالغت   مً خالٌ الهامش ؤلاحمالي: الزي ًيخج ؤظاظا في اليشاؽ الهادي للمؤظعت الخجاٍس

دسحت مشدودًت وشاؽ اإلاؤظعت حعُيرها، ألهه ٌهبر نً اإلاطذس الخلُلي ألسباح اإلاؤظعت، و ٌعخهمل ؤًػا في كُاط 

ت و ملاسهخه مو اإلاؤظعاث ألاخشي.  الخجاٍس

 *ؤهمُت حذٌو خعاباث الىخائج في الدعُير فُما ًلي:

ت للمؤظعت، و ٌهخبر للمدلل همؤشش مهم ظىاء لهمل اإلاؤظعت ؤو للمىافعت.-  ٌعمذ بلُاط مشاكبت اللذسة الخجاٍس

 ٌعخهمل هإظاط للخلذًشاث اإلاعخلبلُت في خالت اظخهماٌ الدعُير الخلذًشي.-

 

 

 

 

                                                 
فُت.  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش
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 ث الىتائج.ًمثل حدول خسابا(: 9-3الجدول زقم)

4العىت 3العىت  2العىت  1العىت    

 الهامش ؤلاحمالي 00 00 00 00

00 

4216608 

00 

3833280       

00 

3484800 

00 

3168000 

 إهخاج مبام

الخذماث 

 اإلالذمت

 القيمت املظافت 3168000 3484800 3833280 421608

783170.5 

307127.34 

282680.63 

24446.70 

25299.65 

84332.16 

76832.49 

1740385.83 

767815.2 

338536.3 

314089.59 

24446.70 

00 

00 

76832.49 

1740385.83 

752760 

373435.14 

348988.44 

24446.70 

00 

00 

76832.49 

1740385.83 

738000 

511945.64 

387764.93 

124180.71 

00 

00 

00 

1740385.83 

 جيالُف مىقفين

هفلاث مخىىنت   

الخإمين    

ف ؤخشي   مطاٍس

الػشائب          

 الاظخفادة 2%     

ف مالُت   مطاٍس

الاظتهالن         

   

2932816.81 

 

مصسوفاث  2990331.47 2943413.46 2923569.82

ليالتشغ  

1283791.19 

 

243920.33 

909710.18 

 

00 

541386.54 

 

00 

177668.53 

 

00 

الىدُجت 

 الدشغُلُت

 ؤلاحمالُت

 IRG, IBS 
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8العىت 7العىت  6العىت  5العىت     

 الهامش ؤلاحمالي 00 00 00 00

00 

6173535.77 

00 

5612305.25 

00 

5102095.68 

00 

4638268.8 

إهخاج مبام           

 الخذماث اإلالذمت

 القيمت املظافت 4638268.8 5102095.68 5612305.25 617355.77

847730.02 

190356.10 

185466.76 

4889.34 

123470.72 

123470.72 

15366.50 

1740385.83 

831107.87 

215852.86 

206074.18 

9778.68 

112246.10 

112246.10 

30733 

1740385.83 

814811.63 

243639.33 

228971.31 

14668.02 

76531.44 

102041.91 

46099.49 

1740385.83 

798834.93 

273969.93 

254412.57 

19557.36 

46382.69 

92765.38 

  61465.99  

1740385.83 

 جيالُف مىقفين

 هفلاث مخىىنت

 الخإمين

 مطاٍسف ؤخشي 

 الػشائب

 الاظخفادة2%

مطاٍسف مالُت        

الاظتهالن     

 الىتيجت الصافيت 177668.53 541386.54 909710.18 1039870.86
 التشغيليت

2780256.69 

 

9630179.43 

 

 

2121044.52 

2650096.01 

 

6849922.74 

 

 

2163267.75 

2281772.37 

 

4199826.73 

 

 

1992988.36 

1918054.36 

                   

1918054.36 

 

 

1792574.16 

ــ ضافي 

الخذفلاث 

 الىلذًت

ــ الخذفم 

 الىلذي التراهمي

 ــ الخذفلاث

 الىلذًت 

 اإلاخطىمت

8844191.49 VAN 
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 مصسوفاث التشغيل 2921039.38 2921467.73 2930325.66 2917309.17

3256226.60 

618683.05 

2681979.59 

509576.12 

2180627.95 

414319.31 

1717229.42 

326273.59 

الىدُجت الدشغُلُت 

 ؤلاحمالُت

IRG ,IBS 

الىتيجت التشغيليت  1390955.83 1766308.64 2172403.47 2637543.55

 الصافيت

4377929.38 

24558934.24 

3121403.14 

3912789.30 

20181004.87 

2789764.69 

3506694.47 

16268215.57 

2500224.69 

3131341.66 

12761521.10 

2232603.33 

ــ ضافي الخذفلاث 

 الىلذًت

ــ الخذفم الىلذي 

 التراهمي

ــ الخذفلاث الىلذًت 

 اإلاخطىمت
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 ت:    الصخ     

فُت دوسا هاما في دفو عجلت الخىمُت الاكخطادًت، و ًشحو هزا        لىىنُت ًلهب بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

لت مباششة ؤو غير مباششة نلى اإلاخغيراث  لها، و التي جؤزش بؿٍش و التي ًلىم بخمٍى الخذماث التي ًلذمها و اإلاشاَس

الاكخطادًت التي جىذسج غمً الخىمُت الاكخطادًت، غير ؤهه ًخهشع هغيره مً البىىن إلى اإلاخاؾش نىذما ًمىذ 

                    به و إجبام مهاًير و إحشاءاث جيىن فهالت و هاجخت.اللشوع لزا وحب نلُه إًجاد ظُاظت إكشاغُت خاضت 

و كذ هجذ نذد كلُل مً الؿلباث جخىفش فحها ول ششوؽ الخمىٍل باللشوع مً ؾشف البىً، فهىان ؾلباث 

سفػذ لهذم جىفشها نلى الششوؽ الالصمت، و مً هىا ًكهش فهالُت الذساظت التي ًلىم بها البىً كبل مىذ 

 اللشوع.

فُت بذوس إًجابي في جمىٍل اإلاؤظعاث الطغيرة و اإلاخىظؿت، و رلً                 هما ًلىم بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ت و اظخغاللُت.  مً خالٌ جىفير مىخجاث مالُت مخىىنت و كشوع اظدثماٍس
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حعد املإطظاث الصغيرة و املخىططت البدًل ألاكىي أمام العدًد مً الاكخصادًاث لخغلب على مشاولها          

الاكخصادًت، بدىم املصاًا التي جىفسد بها هره املإطظاث و ما ًىجم عنها مً خلم فسص العمل الجدًدة و جىميت 

إلطافت ئلى دوزها في جدظين املإشساث الصادزاث و زفع املسدودًت الاكخصادًت ليافت اللطاعاث إلاهخاحيت، با

ادة معدالث الاطدثماز و حعبئت املدخساث و جدليم كيمت مظافت عاليت مما ٌعصش الخىميت  الاكخصادًت اليليت هٍص

 املدليت و ًسجلى بها هدى جىميت شاملت مظخدامت، ألامس الري عجصث عً جدليله املإطظاث الىبري. 

              ري جلعبه املإطظاث الصغيرة و املخىططت في جدليم الخىميت الاكخصادًت لىً على السغم مً الدوز ال      

ل التي حعخبر مً أهم املشاول و العلباث               و الاحخماعيت، ئال أنها جىاحه عدة مشىالث مً بينها مشيلت الخمٍى

ل الراحي، باإلطافت ئلى ججىب  التي جخعسض لها املإطظاث الصغيرة و املخىططت، و ذلً في ظل عدم هفاًت الخمٍى

بها خاصت ئذا حعلم ألامس هره املإطظاث اللجىء ئلى البىىن ملا جطلبه هره ألاخيرة مً طماهاث ال كدزة املإطظاث 

 بظماهاث عيييت، و عادة أن اللسوض التي جلدمها البىىن جخميز بازجفاع جيلفتها و بلصس فتراث الظداد.

ل الخلليدًت جلبيت في ظل عدم كدزة مص       الاخخياحاث املاليت للمإطظاث الصغيرة و املخىططت ادز الخمٍى

ل أخسي جدىاطب مع خصىصيت هره  ت عبر مخخلف مساخل خياتها، وان و البد مً اطخددار مصادز جمٍى الجصائٍس

ليا لهره املإطظاث ًخمثل في جمىنها مً الليد في البىزصت و طسح  املإطظاث، و في هرا الظياق هىان أطلىبا جمٍى

لت ألاحل، لىً هرا  أطهمها لالهخخاب العام مً طسف الجمهىز ختى ًيىن لها اللدز اليافي، مً زؤوض ألامىاٌ طٍى

لي، و ذلً لعدم جىافس   وط.شس الٌعخبر مشىال للمإطظاث، ألنها غير كادزة على الاطخفادة مً هرا املصدز الخمٍى

     النتائج املتوصل إليها:     

الاكخصادًت و الاحخماعيت، و هرا *ئن كطاع املإطظاث الصغيرة و املخىططت ٌعخبر عامال مهما في جدليم الخىميت 

مً خالٌ جىفير مىاصب الشغل حدًدة و الخخفيف مً خدة الفلس، باإلطافت ئلى املظاهمت في زفع الدخل اللىمي 

 و الليمت املظافت، فهي جمثل اليظيج الاكخصادي ليل دولت.

ل املإطظاث الصغيرة و املخىططت حعخمد على ألامىاٌ الخاصت، و عىد عدم هفاًت هره ألامىاٌ *ئ ن عمليت جمٍى

م زأض  ل عً طٍس جلجأ ئلى مصادز أخسي، طىاء جلً املصادز الخلليدًت املخمثلت في البىىن أو املظخددزت والخمٍى

م الظىق املاليت.             املاٌ املخاطس أو عً طٍس

ليت املخاخت أمام أصحاب املإطظاث الصغيرة و املخىططت  *ٌشيل    ل املصسفي أخد أهم املصادز الخمٍى         الخمٍى

ليت الراجيت ألصحاب هره املإطظاث، ئذ أن أغلب املإطظاث الصغيرة        و خاصت في ظل طعف اللدزاث الخمٍى

لها اللسوض على مظخىي اكخصادًاث الدو  هخائجها لها  و املخىططت التي واهذ   ٌ املخلدمت واهذ أهم مصادز جمٍى

 املصسفيت.
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فيت  ول العملياث البىىيت و مىذ الائخمان بيل  -ووالت طيدي لخظس مظخغاهم–*ًىفد بىً الفالخت و الخىميت الٍس

 أهىاعه.

ادة الظماهاث في جلدًم اللسوض و ول الدظهيالث الائخماهيت لظمان اطترحاع اللسض.  *ٍش

  املقترحة:التوصيات    

ص مىكع و مياهت املإطظاث الصغيرة و املخىططت في طلم الاكخصاد الىطني و حشجيعها و جصوٍدها بالخدماث -1 حعٍص

 و الخخصصاث بما ًبرهً على أهميت مىكعها في مجمل الاهخماماث الاكخصادًت الشاملت.

       و املخىططت، و هرا للخدلم الخعسف على الخصائص العامت للظىق التي طخعمل فيها املإطظاث الصغيرة -2

 مً مدي مالئمتها لخطىز هره املإطظاث. 

      للمإطظاث الصغيرة و املخىططت و ئجباع أطاليب حدًدة جدىاطب مع هرا الىىع ًجب جىفير الخمىٍل الالشم -3

ل إلاطالمي.  مً املإطظاث هأطلىب الخمٍى

ل املإطظاث الصغيرة و املخىططت جطىٍس الىظام املصسفي: خيث ًجب أن ًخدخل الىظام -4 املصسفي أهثر في جمٍى

 مً خالٌ:

اطخددار آلياث جمىٍل حدًدة جخماش ى و اخخياحاث املإطظاث الصغيرة و املخىططت مع ألاخر بعين الاعخباز عدم -

 هفاًت الظماهاث التي جلدمها مثل هره املإطظاث.

ماث إلهجاش املعامالث بأكل وكذ ممىً بين املخعاملين ئكامت شبياث اجصاٌ آليت بين البىىن مً أحل جىفير الخد-

 الرًً ًخعاملىن مع بىىن مخخلفت.

 جىييف أطعاز الفائدة املفسوطت على املإطظاث الصغيرة و املخىططت خظب خصىصيت ول مإطظت.            -

 حعاون البىىن على جلدًم اللسوض لهره املإطظاث.                    -

 خلم و ئوشاء شسواث زأض املاٌ املخطس.*حشجيع عمليت 

 ئوشاء بىزصت خاصت باملإطظاث الصغيرة و املخىططت، بديث جدىاطب شسوطها وخصىصيت جلً املإطظاث.*

ت و املإطظاث  *ئوشاء طىق دائم ملىخجاث املإطظاث الصغيرة و املخىططت، حظاهم فيه ول مً الحيىمت الجصائٍس

عٍسف املظتهلً باإلهخاج املدلي و ميزاجه، و ٌظهل وصل املظتهلً ئلى أهثر الاكخصادًت، بديث يهدف الظىق ئلى ح

 مً البدائل املىخجت.
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ادة الناجج املحلي إلاجمالي    في جىفير مناصب الشغل، و الابخكازاث الخكنىلىجيت، و جحقيق الخنميت الاقخصادًت، و ٍش

قىي املحسلت ملخخلف فسوع إلاهخاج، إضافت إلى جنميت و جسقيت الصادزاث الىطنيت، لما حعخبر هره املؤسساث ال

 قدزاث مالكيها و إشسالهم في جحقيق الخنميت، لكن مع ذلك فهي جىاجه عدة صعىباث.

ل أهم الصعىباث التي جىاجه املؤسساث الصغيرة و املخىسطت في الاقخصاد الجصائسي       ٌعخبر مشكل الخمٍى

              طلبها البنىك و التي جقف عائقا أمام هره املؤسساث في لثير خاصت، بسبب الشسوط و الضماهاث التي ج

من ألاحيان، لرلك وجب على الدولت الاهخمام ألالثر بخطىٍس و جحسين العالقت بين البنىك و املؤسساث و ذلك 

 بخقدًم الدعم و الضماهاث التي جؤهل املؤسساث للحصىل على الخمىٍل الالشم.

ل و لقد أشازث ال    فيت إلى أن هرا البنك له دوز فعال في جمٍى دزاست التي شملت بنك الفالحت و الخنميت الٍس

 املؤسساث الصغيرة و املخىسطت.

 الكلمات املفتاحية:     
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Résumé: 

Les PME gouent un rôle actif dans les économies des pays, et par la contribution positive dans la 

fourniture d’emplois, et les innovation technologique et parvenir a un développement économique, et 

d’augmenter le PIB et les exportations nationales améliorées, il est également considéré ces institutions 

dynamiques des différentes branches des forces de individuels et les impliquer dans le développement 

du développement mais ménmoins, ils sont confrontés a plusieurs difficultés.                                                   

                                                                                                              Le problème du financement des principales 

difficultés rencontrées par les PME dans l’économie algérienne, en particulier, en raison des conditions 

et garanties que les banques, qui sont un obstacle à ces institutions souvent, donc il doit indiquer le 

plus d’intérot dans le développement et l’amélioration de la relation entre les banques et les 

institutions qui sont admissibles à un financement. 

       Et il a souligné l’étude, qui comprenait la banque de l’agriculture et du développement rural que la 

banque a un rôle important dans le financement des petits et mogennes entreprises.  



    Mots clés: 

  PME , le financement, les sources de financement, le financement bancaire. 
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