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 :االشكالية 

 
تعد املواضيع االقتصادية الراهنة من املواضيع األكثر جلباً الهتمام الباحثني و الّدارسني حيث تعاين اجلزائر 

من ظاهرة االقتصاد غري الرمسي أو املوازي أو االقتصاد التحيت أو كما اليوم وكغريها من دول العامل الثالث 

 .نسميه يف العموم بالسوق السوداء

ولقد تعددت املنتجات اليت تعرض يف هذا السوق وتنوعت فأصبح لكل سلعة سوق خاص مبا من سوق قطع 

ل يف أيامنا هاته هي السوق غيار السيارات إىل سوق الذهب واحللي ولعل أكثر النشاطات اليت تتسم بالفضو 

املوازي للعملة األجنبية حيث يتداول فيه عدد كبري من العمالت األجنبية دون رقيب وال حسيب وهذا ما 

أو املتعاملني االقتصاديني أسس لوجوده حيث أصبح املرجع األول لعدد كبري من املواطنني واملغرتبني واألجانب 

كل حسب احتياجاته هذا ما دفعنا ألن نصوغ إشكالية حول هذا البحث الراغبني يف اقتناء وتغيري العمالت  

واملعنون بالسوق السوداء للعملة األجنبية ملدينة مستغامن وذلك بتسليط الضوء حول هذا النشاط التحيت ملعرفة 

و تغيريها يلجأ إليه املواطن وغريهم يف اقتناء العملة أ ملاذاو  ؟ما مدى وحجم النشاط الذي يدور يف هذا السوق

 ؟البنوك ملة وطنية دون اللجوء إىل إىل ع
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 :أسباب اختيار الموضوع 
موضوع أو حبث أكادميي له أسباب معينة تدفع بالباحث إىل التساؤل أو االستفسار حول الظاهرة ألي إن

 .قصد الوصول إىل نتائج علمية وموضوعية

 :ومن هاته األسباب هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية 

 :األسباب الذاتية ( أ
 االهتمام الشخصي وامليول للمواضيع ذات الطابع االقتصادي خاصة اليت هلا صلة بالفرتة الراهنة. 
 تدعيم البحوث يف هذا امليدان وخاصة يف اجملال اإلعالمي. 
 اكتشاف ومعرفة عن قرب حيثيات هذا السوق املوازي. 
  املواطنني واالقتصاد ككلإبراز بعض السلبيات اليت يعكسها هذا السوق على. 

 

 :األسباب الموضوعية ( ب
 تسليط الضوء على هذا النشاط االقتصادي اخلفي. 
 ابراز هذا السوق املوازي يف النشاطات التجارية اليومية. 
 تنامي هذه الظاهرة خاصة يف السنوات األخرية. 
 صوصمعرفة مكانة هذا السوق املوازي لدى املواطن اجلزائري واملستغامني باخل. 
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 :أهمية الدراسة وأهدافها 

 
لكل حبث أكادميي أهداف بطبيعة احلال يسعى لتحقيقها وبلوغ أمهيتها تكمن يف أن اهلدف من ورائها إبراز 
واقع وكينونة هذا االقتصاد اخلفي والذي أسس لنفسه مكان يف االقتصاد الوطين والقاء الضوء حول النشاط 

االقتصاد غري الرمسي رغم التحديات  االقتصادي املنتهج يف هذا السوق مع العلم ان الدولة تتغاضى على هذا
خاصة مع سياسة ترشيد  خاصة يف السنوات األخرية وام آلت إليه الوضعية االقتصادية الراهنةاالقتصادية 

 .النفقات 

 :أما أهمية هذا البحث فتتمثل في ما يلي 

 
  على هذا السوق إبراز تنامي وشيوع هذا النشاط االقتصادي غري القانوين واعتماد العديد من الناس

 .يف اقتناء وتبديل العمالت
 تسليط الضوء على العديد من اجلزئيات واألثار اجلانبية لالقتصاد املوازي. 
  إظهار بعض األسباب اليت أدت إىل تطور هذا السوق اخلفي يف اجلزائر وباخلصوص يف مدينة مستغامن

 .حتديًدا
 ديالتعريف مبكانة هذا السوق وحجمه يف النشاط االقتصا. 
 التعريف بنظرة املواطنني اجتاه هذا النشاط االقتصادي وكيف يُنظر إليه بالسلب واإلجياب. 
  معرفة كيف حيدد سعر العمالت يف السوق وما هي األوقات يف السنة األكثر طلبا على العمالت

 .األجنبية
 إشعار بضرورة إنشاء مكاتب أو صناديق لصرف العمالت. 
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 :ة ــــــقـــابـــــات الســـــدراســـال
من بني الدراسات اليت تناولت موضوع االقتصاد املوازي أو السوق السوداء فنجد العديد من الدراسات من 

 :بينها 

  مصور  ربورتاج: " حيث كان عنوان موضوعها  –بسنوسي جهيدة  –الدراسة اليت قامت هبا الطالبة
 .2102/  2102 وذلك للسنة اجلامعية يف مدينة مستغامن" حول السوق الفوضوية وخلفياهتا 

  أحباث اقتصادية وإدارية حيث " من جامعة باتنة  –حممد زعالين  –كما توجد هناك دراسة األستاذ
متحورت دراسته حول االقتصاد املوازي وانعكاساته على االقتصاد اجلزائري واحللول املقرتحة من الدولة للتقليل 

 .2100ديسمرب " من تداعياته السلبية 
  رمضاين  –لألستاذ " ر اآلثار وسبل الرتويض ــزائــرمسي يف اجلــ الريغــاد الــصـاالقت" امللتقى الوطين حول

 .2112جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن نوفمرب  –حممد
  من جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان كانت  –شعيب بغداد  –و  –بودالل علي  –مداخلة األستاذين

االقتصاد الغري الرمسي والعوامل اليت تساعد على توسيع رقعته وأثره على االقتصاد الرمسي " ية بعنوان اإلشكال
 .يف اجلزائر

 :ة ـــــــــــــيــطالعـات االستـــــــدراســـــال
مستغامن منوذًجا، " مصور حول السوق السوداء للعملة الصعبة  ربورتاج" بعد موافقة اإلدارة على موضوعنا 

حيث توجهنا إىل أحياء مستغامن وكذا إىل األماكن اليت يتداول فيها هذا النشاط يف وسط مدينة مستغامن 
وذلك الستجواهبم حول موضوعنا حيث يعّدون الباعة يف هذا السوق هم املعنيون باالستجواب حيث أخذنا 

مع بعض منهم كما حددت موعد مع مدير البنك الوطين اجلزائري ليديل لنا بتصريح يف صلب  بعض املواعيد
م االقتصاد واملالية لاملوضوع كما اجتهنا إىل كلية العلوم االقتصادية ألخذ بعض املواعيد مع أساتذة يف ع

 .لنستفسر يف موضوع السوق السوداء
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 :منهج البحث 

 
ي فمن الضروري أن يستخدم منهًجا وتقنية للوصول إىل نتائج واستكمال حبثه إّن ألي عمل حبثي أو أكادمي

 .سواء أكان ذلك يف عملية مجع البيانات واملعلومات أو عملية التفسري والتحليل
إن التماس احلقيقة عملية تعرض علينا اتباع منهج علمي ألنه ومن خالل استخدام منهجية معتمدة لدى 

الكيفية اليت يراها عن املشكلة البحثية أو الزاوية املنظور إليها يف حبثه وذلك يف إبراز عمق الدارسني لتهدف إىل 
وحجم املشكلة لذا فهي اليت تدفعنا إلجناز هذا العمل ألن هذه األخرية هي عماد الدراسة ومن خالل 

يف العلوم االجتماعية حيث املالحظة العلمية لندرك ما هو متعلق بالبحث كما أن املالحظة تعد اللبنة األوىل 
ال ميكن ألي حبث تغاضي الطرف عنها باعتبارها تقنية مهمة جًدا يف البحوث العلمية كما اعتمدنا على 

 .املقابلة خاصة وأّن موضوع حبثنا يعتمد يف مجع املعلومات من امليدان على املقابلة

أما عن املنهج . هاته األخرية اليت تعطي للباحث إمكانية احلصول على معلومات بشكل فوري من امليدان
بدوره هو وصف لظاهرة أو حالة ما ويف دراستنا هلذه السوق املوازية اعتمدنا على املنهج الوصفي  اجتر و فالرب

 .الظاهرة االقتصاديةالبعيد كل البعد على األحكام املسبقة وذلك بتسليط الضوء على هاته 

 .أشهر من شهر ديسمرب إىل غاية شهر ماي 10فبدوره استغرقت هذه الدراسة 
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 :تحديد المفاهيم 

 
إن حتديد املصطلحات أو املفاهيم بالنسبة للبحث وكذا القارئ على حٍد سواء حيث يعد من بني الضروريات 

 :وذلك حلصر املوضوع يف إطاره املفاهيمي 

  : السوق 

ميكن تعريف السوق على أنه املكان الذي يلتقي فيه البائعون واملشرتون أو يكون على اتصال مع بعضهم 
 0(.بيع وشراء سلعة معينة عند سعر معني ) البعض إلمتام صفقة معينة 

 عندما تتساوى الكمية املطلوبة من سلعة ما يف السوق يف فرتة زمنية والكمية" أما كلمة توازن السوق تعين 
 ".املعروضة منها 

  :السوق السوداء

إن سوق الصرف املوازي أو السوداء هو سوق هيكلي أين يتواجد فيه بانتظام العرض والطلب على العملة 
السوق الرمسية للعملة يتميز بسعر مفروض 2.األجنبية للحصول على سعر توازين هو سعر الصرف املوازي

 .السعر القانوين يف سوق الصرفويسمى بسعر الصرف الرمسي أو  2للعملة
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 :العملة 

النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري وهي ختتلف وتتنوع من دولة إىل أخرى، ومتثل العملة شكل يسهل 
ومقارنة باألسلوب التباديل القدمي القائم على تبادل السلع مباشرة ويأيت معىن كلمة عملة من  التبادل التجاري 

كلمة التعامل ويقصد هبا شكل املال الذي يتم التعامل التجاري به وميكن تداول هذه العملة مع عمالت 
 .1األخرى أخرى يف سوق الصرف األجنيب أو سوق الفوركس حت تكون للعملة قيمة بالنسبة للعمالت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- https://daily forex.com 

https://daily/
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  السوق السوداء للنقد يف اجلزائر أسباهبا وسلبياهتا:المبحث الثاني. 

 

  مصادر متويل السوق السوداء بالعملة األجنبية:الثالث المبحث. 
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 يخية للسوق السوداء الجذور التار : المبحث األول

 
لو حبثنا يف تاريخ االقتصاد املوازي أو السوق السوداء لوجدنا أن بروز هذا النشاط االقتصادي قد سبق القطاع 

حيث أن يف اجملتمعات البدائية األوىل كان األفراد يزاولون . الرمسيالذي حتتكر الدولة أي سبق قطاع الدولة 
نشاطات اقتصادية بسيطة تتماشى مع احتياجاهتم لذلك كانوا ليسوا جمربين على التصريح باألعمال اليت كانوا 

أخرى  يقومون هبا بسبب عدم تواجد هيئة تقوم بتنظيم العالقات فيما بينهم من ناحية وبني األفراد من ناحية
 .حيث مل تكن هناك حاجة للحصول على ترخيص للقيام باألعمال االقتصادية والتجارية

و بعد تطور اجملتمعات وكثرة االضطرابات بني األفراد أصبحوا يف حاجة إىل من ينظم شؤوهنم وحيمي مصاحلهم 
 .لذلك تنازلوا عن جزء من حرياهتم العامة لصاحل هيئة عامة متسك بزمام األمور

ا ظهرت الدولة كحّل وكيان إداري وتشريعي نشأت باالتفاق الضمين بني أفراد اجملتمع لتنظيم شؤوهنم وهن
ومنه فقد أصبحت تلك األنشطة ختضع للقوانني والتنظيمات . مقابل أن يسددوا جزءا من مداخيلهم لفائدهتا

 .1اإلدارية أو ما يعرف باالقتصاد الرمسي

سنة  BITالرمسي ألول مرة من خالل دراسة قام هبا املكتب الدويل للعمل  و لقد ظهر مفهوم االقتصاد الغري
1791. 

كايث " من طرف االقتصادي  1791ويف احلقيقة إن مصطلح االقتصاد الغري الرمسي كان قد استخدم سنة 
وحول مقالة . حول التنمية" Sussexسوزكس" خالل ندوة أقيمت يف جامعة "  Keith Hartهارت 

 .1حول الدخل الغري الرمسي يف غانا 1791أخرى كتبها سنة 

 

 

زائر االقتصاد الغري الرمسي يف اجل" يف ملتقى وطين حول " مداخلة بعنوان االقتصاد الغري الرمسي بني الطرح النظري والواقع العامي "  بريشي عبد القادر. د -1
 .1229نوفمرب  11 – 12، جامعة سعيدة يومي "آثار وسبل الرتويض  –

2- Informel incomeopportunities and the structure of urbanemployment in journal 

 « journal of modern Africanstudies ».  
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جون شارلز " ولقد تعددت التسميات املطلقة على هذا النشاط حيث خلصها االقتصادي 
 :باجلدول التايل 11797سنة "  Jean.Charles.Willardويالرد
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Economie.clandestine 
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Economie.duale 
Economie.occulte 
Economie.noire 

Economie.irréguliére 
Economie.périphérique 
Economie.de.l’ombre 
Economie.informelle 

 

Economie.non.officielle 
Economie.non.déclarée 
Economie.dissimullée 
Economie.submergée 

Economie.sous-marine 
Economie.paralléle 

Economie.autonome 
Economie.grise 

Economie.marginale 
Economie.invisible 
Contre. Economie 
Economie.illégale 

Economie.non.enregistrée 
  

 

D’après Jean.Charles.Willard « l’économie souterraine dans les 
comptes nationaux » revue Economie et statistiques N0 22, 
Novembre 1989. 

 

 
1- Bruno Lautier « L’économie infommelle dans le tiers monde », Edition la Découverte, Paris, 2004, 

Page :12 
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 السوق السوداء للنقد في الجزائر أسبابها وسلبياتها:المبحث الثاني 
 

 :سوق الصرف الموازي

إن سوق الصرف املوازي هو سوق هيكلي أين يتواجد فيه بانتظام العرض والطلب على العملة األجنبية 
 .1املوازيللحصول على سعر توازين هو سعر الصرف 

اهلدف من تواجد هذا السوق هو حتديد انعكاسات ختفيض سعر الصرف على األشعار احمللية أين توجد يد 
 .مراقبة لتدفقات رؤوس األموال واالحتياجات الدولية

وتعترب سوق الصرف املوازية سوق ثانوياً لسوق الصرف الرمسي حبيث ميكن التمييز بني سوق الصرف الرمسية 
 :املوازية كالتايل وسوق الصرف

السوق الرمسية للعملة يتميز بسعر مفروض للعملة ويسمى بسعر الصرف الرمسي أو السعر القانوين يف سوق 
 .1الصرف

ويسمى بسعر  3السوق املوازي للصرف يتميز بسعر غري مفروض يتحدد حبرية حبس قانون العرض والطلب
 .الصرف املوازي

الدول السائرة يف طريق النمو واجلزائر كغريها من البلدان النامية تتميز  يتواجد سوق الصرف املوازي يف أغلب
 .هي األخرى باستفحال هاته الظاهرة حيث أصبح هلذا النشاط كيان له يف االقتصاد اجلزائري

 

 

 

 

 
1- RemdaneAbdoune« Economie générale du taux de change », les cahiers de la réforme, 2

éme
 édition 

ENAG, 1990, P : 208. 

2- Ahmed Hanni « Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie », Edition ENAG, 1991, P : 65 

3- Ahmed Hanni, IBID. 
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 :أسباب ظهور سوق الصرف الموازي

العملة الصعبة إن من بني األسباب اليت تؤدي إىل ظهور سعر الصرف يف السوق السوداء هي قلة وندرة 
فيصبح بذلك البنك املركزي عاجزًا عن تلبية رغبات طاليب العملة الصعبة األمر الذي يدفع الرّاغبني يف احلصول 
عليها إىل شرائها بأعلى سعر ممكن الشيء الذي يشجع مالكي هذه العملة من بيعها يف سوق موازية بداًل من 

 :ويرجع سبب هذه الندرة إىل 1الّسوق الرمسية

  الرّقابة الّصارمة اليت كانت مفروضة على االقتصاد الوطين وذلك عن طريق مراقبة كمية ونوعية السلع
 .املستوردة وكذلك مراقبة حتركات رؤوس األموال إىل اخلارج

  ضخامة جهود االستثمار الذي أدى إىل جلوء كثيف إىل اخلارج لتغطية احلاجات الضرورية لتسيري
 .يل استنزاف العملة الصعبة يف تغطية املديونيةاالقتصاد الوطين وبالتا

  يف تأزمي الوضعية االقتصادية للجزائر حبيث زاد من  1791كما ساهم تدهور أسعار البرتول سنة
 .عبئ املديونية اخلارجية وبذلك نقص مداخيل من العملة األجنبية

 ى العملة الصعبة وهو نشاط من إّن احتكار االسترياد واليت تعرفها اجلزائر تساهم يف زيادة الطلب عل
 .حركة األسواق املوازية للعملة

 

 

 

 

 

 

 

 
، حماضرات امللتقى الدويل لالقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، "إشكالية االقتصاد الغري الرمسي والعوامل اليت تساعد على تويع رقعة يف اجلزائر" بودالي علي  -1

 192: ، ص 1221ماي  11/  11جامعة دحلب 
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 :1أما عن سلبيات هذا النشاط الغير المرخص

 

  كتلة نقدية كبرية من العمالت الصعبة حبوزة أشخاص وخاصة املهاجرين اجلزائريني تنشط يف السوق
السوداء دون أن تتمكن البنوك اجلزائرية من استيعاهبا يف حسابات جارية بالعملة الصعبة أو بتحويلها إىل 

 .يف البنوك منخفضة مقارنة بالسوق املوازية الدينار لكون أسعار الصرف
  تفضيل األجانب القادمني من اخلارج صرف عمالهتم يف السوق املوازية بدل السوق الرمسي وذلك

 .لفارق السعر
  هروب حجم غري معروف من األموال بالعملة الصعبة من اجلهاز املصريف احلكومي بسبب التسهيالت

لصعبة الذي تستفيد منه بعض مؤسسات القطاع اخلاص واألشخاص التفضيلية يف التمويل بالعملة ا
 .الطبيعيني وإعادة بيعها بالدينار يف السوق املوازي وحتصيل الفارق بني سعر االستالم وسعر البيع

  عدم خضوع عمليات الصرف يف السوق السوداء للضريبة وبالتايل حرمان اخلزينة العمومية من مصدر
 .ولة ويعين هذا أن اخلسارة تكون مزدوجة بالنسبة للنظام املصريف وبالنسبة خلزينة الدولةدعم معترب مليزانية الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أثر سعر الصرف على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف البلدان النامية، دراسة حالة اجلزائر، ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص"  ناصري نفيسة -1

 131: ، ص 1211/  1212 –تلمسان  –مالية دولية 
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 مصادر تمويل السوق السوداء بالعملة األجنبية:المبحث الثالث 
 

قبل أن خنوذ يف املصادر اليت متول سوق النقد املوازي بالعملة جيب أن نتطرق إىل كيفية حتديد سعر الّصرف يف 
 .هذه السوق

طريق العرض والطلب فالدولة تفرض  إن السوق السوداء هي سوق حرّة حيث يتحدد سعر العمالت عن
جمموعة من القيود املفروضة عن طريق سياسة الصرف ما خيلق منط الطلب على العملة والطلب خيلق العرض 

ويف اجلزائر سعر الصرف املوازي يعكس حقيقة القوة الشرائية للدينار حيث يتحدد سعره حبسب العرض 
 .1والطلب

ني وكذا العمال األجانب ورصيد السياح األجانب وكذا عمليات تزييف فمحددات العرض هي حتويالت املغرتب
 .فواتري التجارة وعمليات التهريب

أما عن حمددات الطلب فهي متويل العمليات التجارية كاالسترياد وكذا سياحة املقيمني وحتويالت رؤوس 
 .األموال خاصة يف فرتة االنفتاح االقتصادي

 :وق فيمكن حصرها فيما يليأما عن املصادر التمويلية للس

 :المغتربين والمتقاعدين المغتربين( أ

تعترب أكرب شرحية ممولة للسوق السوداء يف اجلزائر نظرًا لعدم تشديد الرقابة من قبل مصاحل اجلمارك يف املطارات 
م األحيان عن على العملة الّصعبة اليت حيملها املغرتبني واالكتفاء مبا يقّدمه املساف من تصريح يعرب يف معظ

قيمة صغرية من العملة الصعبة مما يفتح جمااًل أمام املغرتبني لتداول كمية كبرية من العملة الّصعبة الغري املصرح 
 .هبا يف السوق املوازية قصد االستفادة من هامش ربح معترب

املوازي مصدرها  مليارات أورو يوميا يف السوق 20فعلى سبيل املثال يف منطقة القبائل يتم تداول حوايل 
 .1أساًسا املغرتبني واملتقاعدين املغرتبني

 
اآلثار وسبل ، ملتقى وطين حول االقتصاد الغري الرمسي يف اجلزائر "االقتصاد املوازي والسياسات املضادة له يف اجلزائر "  عزوز علي وبوزيان عبد الباسط -1

 .11ص  1229نوفمرب  11/  12الرتويض، املركز اجلامعي بسعيدة يومي 

 .04: ، ص1221،"حتويالت العاملني يف اخلارج والتنمية االقتصادية يف الدول العربية "  التقرير االقتصادي العربي الموحد -1
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مليار أورو حيث تصدرت لبنان  1.7فقد احتّلت اجلزائر املرتبة العاشرة بالنسبة لتحويالت املغرتبني عربًيا بنحو 
حسب تقرير االقتصاد العريب املوحد حتويالتالعاملني  1221مليار أورو وذلك لسنة  14املرتبة األوىل بنحو 

 .1يف اخلارج وتنمية االقتصاد يف الدول العربية

 

 :العمال األجانب( ب

عادة ما يدفع الراتب للعمال األجانب بالعملة الّصعبة فيقوم هؤالء العمال بتحويل جزء منه إىل عائالهتم يف 
أما اجلزء املتبقي ففي غالب األحيان يتم بيعه يف الّسوق الّسوداء من أجل االستفادة أكثر من موطنهم األصلي 
 .الدينارات الزائدة

 :السواح( ج

فهم يعتمدون نفس أسلوب املغرتبني باإلضافة إىل مصادر أخرى تساعد بشكل كبري يف متويل السوق 
 .1السوداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1229يومية وهران " املوازي يف بالد القبائل  املغرتبني والسوق" كريم بحاجي  -1

 .01مرجع سبق ذكره، ص التقرير االقتصادي العربي الموحد -1
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تتطلب دراسة النظرية ألي حبث علمي تقدمي تصور عام حول املوضوع املعاجل قصد الفهم اجليد لعناصر 
البحث وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة واملراجع اليت تناولت هذا املوضوع من قبل وبالتايل سنحاول 

 .وكذا خصائصه وأنواعه الربورتاجيف هذا الفصل التطرق إىل مفهوم 

 

 الربورتاجتعريف : المبحث األول

 
 كلمة مشتقة من الفعل اإلجنليزي : لغةTo reporter  أي املخرب الصحفي وتعين نقل الشيء من

 .1مكان آلخر أو باألحرى إرجاع الشيء إىل مكانه أو أصله

أن هناك من مث نقل هذه الكلمة إىل اللغة العربية بإسم بيان صحفي أو النقل الصحفي أو التصوير احلي إالّ 
 .2ينفر من هذه التسمية لكوهنا دخيلة على اللغة العربية واستبداهلا مبصطلح التحقيق

على أنه جمموعة من املعلومات املرسلة عن طريق "  Larousse" يعرّفه القاموس الفرنسي : اصطالحا
 .3الصحافة، الراديو، والتلفزة وذلك حول موضوع معني

 

  ويعرّفه ميشال فوارول "Michel voirol  " على أنه من جيعلك ترى وتسمع وحتس مبا أحّس به
 .4، وأنه عبارة عن نوع ختتاره عندما يكون اخلرب ذو طابع استعراضي حي ومتعدد اجلوانب....الصحفي نفسه

 

 

 .16: ، ص 1891، دمشق، مطبعية الدوادي، "أدبيات الصحافة "  أديب منصور -1

 .136، ص 2662، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية 2، ط"اقرتابات نظرية من األنواع الصحفية "  نصر الدين لعياضي -2

3- Le petit Larousse Illustré, 1987, P : 869. 

4- Michel Voiral, Droit de rédaction, 2
éme

 édition, Paris, CEPJ, 1988, P : 47. 
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هو أحد الفنون الصحفية اليت تقوم أساًسا على تناول وعرض خرب أو فكرة أو قضية بنوع من الشرح  الربورتاج
ووجهات النظر املختلفة للوصول إىل احلقائق حول موضوع وعرض  واآلراءوالتفصيل وسرد البيانات واملعلومات 

 .1هذه احلقائق على اجلمهور بالكلمة والّصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .44: ، ص 1898، دار الشرق، القاهرة، " اإلعالمية املصطلحاتمعجم "  شلبيكرم  -1
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 المصور وأنواعه الربورتاج: المبحث الثاني

 
املصور هو الذي يقوم على تصوير احلياة اإلنسانية وتقدمي صورة حية بأسلوب مجيل يعتمد على  الربورتاج

 .الصوت والصورة كما يشمل على نقل كامل للحدث

 :املصور إىل الربورتاجميكن تقسيم  :أنواعه

 

 الوصفي الربورتاج: 

يعتمد هذا النوع على الوصف وتوظيف النعت ويكون مفهوم الرتابط واالختالف أساسني حيث يتجاوز 
التوقع املنطقي أي يقّدم الشيء للقارئ بشكله ولونه ورائحته وجوهر وجوده بطريقة جذابة ومشوقة وهو فعل 

ملباشر حيث يسمح للصحفي منظم سواء من ناحية املسار أو املوضوع ويعتمد على األسلوب املباشر والغري ا
بتوظيف كلمات أو أفكار بعض الشخصيات لصاحل الوصف املقصود إلعطاء أبعاد ملا يصفه قصد أحداث 

 .الربورتاجواالنتقال يف 

 

 التحليلي الربورتاج: 

ويسمى بذلك لتعمق الصحفي يف معاجلة احلدث وعرض الواقع وتفسريه حيث ينطلق الصحفي من واقعة 
حتت املالحظة املباشرة وحيول الصحفي حتليل أسباب الظاهرة واستخالص النتائج وتقييم هذا معينة أو ظاهرة 

النوع باإلمضاء الشخصي أي يأخذ الشكل والتوجيه الذي يريده الصحفي ويعطي التفسريات اخلاصة 
 .1واملثالية

 

 

 .21 – 26، ص 2661، 2، دار هومة، اجلزائر، ط"الصحفي الناجح "  محمد العقاب -1
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 المصور الربورتاجمراحل إعداد : المبحث الثالث

 

 مرحلة ما قبل التصوير: 

مرحلة اإلعداد للعمل حبيث أن الصحفي هنا يقوم جبمع ما استطاع من وثائق وأرشيف ومعلومات 
واستجوابات لألشخاص الذي هلم عالقة باملوضوع املعاجل هذا إن مل يكن الصحفي خمتًصا، أما إذا كان 

نظرة سريعة على ملف املوضوع تكفيه وتساعده على اإلعداد هلذا العمل بعد ذلك يضع خطة  خمتًصا فإن
 .عمل ينتقل إثرها إىل املرحلة التالية

 مرحلة التصوير: 

حتتاج هذه املرحلة إىل وسائل التصوير والتسجيل مثل آلة الكامريا، آلة التسجيل، وضبط الصوت فيصور 
عده من صور ويسجل كل االستجوابات اهلامة مع الشخصيات املعنية الصحفي ما يهمه وما ميكن أن يسا

 .باملوضوع فهي عبارة عن مجع املادة اخلام اليت ال هتيء وال تصري جاهزة باالنتقال هبا إىل املرحلة الثالثة

 مرحلة ما بعد التصوير: 

املراد إجنازه كما يعلق  ربورتاجتبدأ هذه املرحلة بعد مجع املادة الفيلمية ومشاهدهتا حيث يضع الصحفي هيكل 
 .على املوضوع ويتم ذلك بعملية املونتاج وامليكساج

فاملونتاج هو عملية تتم بعد تسجيل الصوت أو الصورة يف حالة مونتاج الفيديو وهي عبارة عن القّص وتركيب 
 .لعملاملقاطع أو تكرارها أو حذفها أو إزالة الشوائب منها أو إزالة أجزاء ال تريدها يف ا
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 :كما يعمل المونتاج على أداء مهام أبرزها ما يلي

 

 خلق نوع من االتزان.  
 حذف األجزاء الزائدة من املشاهد. 
 إن أمكنر تصحيح أخطاء التصوي. 
 1ترتيب املشاهد حسب املوضوع. 
 جعل الرتابط بني اللقطات 
 إضافة عناصر خارجية للفيلم، صور ثابتة، نصوص، أصوات وغريها. 
  اللقطات املناسبة حيث أن الصورة تعرّب أكثر عن املعلومة وتكون متبوعة بتعليق بسيطأخذ. 

 

 :خالصة

 

املصور أحد الفنون الصحفية فهو يعترب مرآة عاكسة يعتمد على عنصر الوصف والتشويق هبدف  فالربورتاج
 .إعطاء املعلومة كما جيعل املشاهد أو القارئ يتعايش مع ذلك احلدث من خالل العرض

 

 

 

 

 

 

  .11–16، ص مرجع سبق ذكرهنصر الدين لعياضي، -1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار
 الميداني
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 :متهيد
إن أي موضوع أو عمل أكادميي أو انتاج صحفي مكتوب أو مسعي بصري قد مير بعدة مراحل يف إنتاجه     

مصور قد مر بثالث مراحل هي  ربورتاجوسقله فموضوعنا السوق السوداء للعملة األجنبية فهو عبارة عن 
 :ت فيما يلي مرحلة ما قبل التصوير ومرحلة التصوير وكذا مرحلة ما بعد التصوير واليت متثل

 

 تصوير ـقبل ال مرحلة ما: 

و مت يف هذه املرحلة حتديد املوضوع والفكرة املعاجلة اليت تناولناها فموضوع حبثنا له صبغة اقتصادية فقد   
خضع لعدة تعديالت وتصحيحات وترتيب املواضيع وكذا الفصول وحتديد طبيعة األسئلة املوجهة يف املقابالت 

فهذا يعترب حتضري مسبق قبل  لربورتاجاوأخذ املوافقة من قبل الشخصيات واألساتذة املتحاور معهم يف 
 .التصوير

 

  مرحلة التصوير: 

قد مشلت هذه املرحلة عدة خطوات خاصة يف حبثنا عن معلومات تفيدنا يف أطروحتنا بالنسبة للشخصيات   
واألساتذة وكذا األشخاص الفاعلون يف موضوع حبثنا بإجراء املقابالت املصورة فعلى سبيل املثال قد صورنا مع 

لعديد من الشخصيات مثل أستاذ يف العلوم االقتصادية واملالية وكذا حمامي خمتص يف القانون على عالقة ا
مبوضوع حبثنا، ومدير بنك الذي شرح لنا بعض األسباب اخلاصة مبوضوعنا مع أخذ بعض الصور من وسط 

 .مدينة مستغامن وميناء مستغامن وبعض واجهات البنوك واليت وظفت يف العمل

 Pansonic" ما وضعنا خطة ميدانية اليت بدورها حتكمنا يف موضوعنا مع اعتمادنا على كامريا من نوع ك   
– Full.HD 160 MP – G × 800 "  حيث استغرقت مدة التصوير ثالثة أشهر تلتها فرتات متفرقة بني

 .التصوير والبحث عن مبحوثني على عالقة باملوضوع املعاجل
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 مرحلة ما بعد التصوير : 

يف عملية االنتاج السمعي البصري مبجموعة من اخلطوات منها اختيارنا للموضوع قمنا، جبمع املواد  قمنا    
إىل  البصرية أو الفيديوهات حيث عوجلت بطريقة ممنهجة حيث صنفنا ما هو على عالقة باملوضوع من املهم

 .األهم مث قمنا بإعداد التعليق أو نص التعليق

 

  مرحلة المونتاج: 

 

انطلقت مرحلة املونتاج مبشاهدة ما مت تصويره خالل فرتة التصوير وذلك لتحديد اللقطات املناسبة فنيا   
 واليت ال وموضوعيا واليت تتماشى مع املوضوع املطروح باستبعاد اللقطات الغري املناسبة والتسجيالت الناقصة

تتماشى مع املوضوع، مث ترتيب اللقطات وفق السيناريو الذي مت وضعه مسبًقا مع إدخال املشاهد الضرورية 
 .اليت ختدم املوضوع

 

مث تلي املرحلة السابقة مرحلة الرتكيب الفنية قصد تركيب اللقطات وتناسقها مع الفكرة كما حبثنا على     
وسيقى املستعملة يف اجلنرييك واملوسيقى املصاحبة للتعليق ومنه قمنا جبمع مجيع املوسيقى املراد توظيفها بني امل

الذي "  Filmora" املواد البصرية وقمنا بتحويلها إىل جهاز الكمبيوتر حيث استعملنا نظام املونتاج الرقمي 
طة يف عملية ساعدنا كثريا ملا له من ميزات خدمت املوضوع كونه ذو جودة عالية ويتوفر على آليات بسي

 .اإلنتاج السمعي البصري
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  جنيريك البداية 

 

 ميـلــعـث الـحـبـالو الي ــــم العــوزارة التعلي

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 تقدم

 السوق السوداء للعملة األجنبية:  ربورتاج

 مستغامن

 من إعداد

 نسلي محزة

 مصطفى سبع عبد الكرمي

 تركيب

 سبع عبد الكرمي مصطفى

 تعليق

 نسلي محزة

 السنة الجامعية

6102  /6102 
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  جنيريك النهاية 

 السوق السوداء للعملة األجنبية

 :من إعداد  مصور ربورتاج

 مصطفى سبع عبد الكرمي

 نسلي محزة

 تصوير

 مصطفى سبع عبد الكرمي

 نسلي محزة

 تركيب

 مصطفى سبع عبد الكرمي

 تعليق

 نسلي محزة

 تحت إشراف

 مناد الطيبد .أ

 .نشكر كل من ساعد في إنجاز هذا العمل ونخص بالذكر

– رئيس قسم المحاسبة والمالية  –بوزيان العجال . د

– بروفيسور في القانون  –باسم شهاب . د

– محامي لدى مجلس القضاء  –طاري منصور . أ

 مستغانم –مدير البنك الوطني الجزائري  –لطروش لخضر 

 بلعربي محمد األمين

 image & société 2016/2017اتصال صورة ومجتمع  –كل أساتذة السنة الثانية ماستر  
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  نص التعليق: 

 

 عيش اجلزائر اليوم رهانات اقتصادية مل تشهدها منذ االستقالل ولعل الوضعية االقتصادية أصبحت الشغل ت
الشاغل لدى مجيع احلكومات املتعاقبة يف ظل املعطيات االقتصادية الدولية اجلديدة ومن منطلق ترشيد 

السنوات األخرية واليت رهنت  النفقات وإعادة سياسة احلكومة االقتصادية خاصة بعد هتاوي أسعار النفط يف
إالا . مداخيل الدولة من العمالت األجنبية، هاته األخرية تعد احملرك الرئيسي لدى عديد القطاعات االقتصادية

ومن بني املشاكل االقتصادية الداخلية نشاطات جتارية غري . أن املشاكل وسوء تسيريها حال دون ذلك
إن السوق . ت الدولة ويكبد املواطن زيادات هو يف غىن عنهامرخصة أمهها نشاط اقتصادي ينخر إرادا

السوداء للعملة األجنبية قد فرض نفسه كبديل جاهز ينافس البنوك يف املعامالت اليومية فنجده يف األماكن 
 .العامة والسااحات والشاوارع

******************* 

  ٌّيلجأ العديد من املواطنني وكذا املتعاملني االقتصاديني إىل هذا السوق من أجل اقتناء العمالت األجنبية كل
حسب أغراضه منها فمنهم من يقتنيها من أجل استرياد سلع من اخلارج ومنه لتمويل بعثات احلج والعمرة وكذا 

فرغم . ني الراغبني بزيارة أماكن سياحية خارج البالدمتويل البعثات الدراسية باخلارج وال ننسى السواح اجلزائري
 .التفاوت الكبري يف قيمة العمالت مقابل الدينار إال أن املواطن ال جيد حالا آخر إال بشرائها بتلك القيمة

  أما عن الدوالر . دج 0.1.1أورو يساوي  €0وعن أسعار العمالت يف السوق السوداء فنجد أن
جنيه  £0أما عن عملة اجلنيه االسرتليين فنجد . دينار جزائري 022دوالر يساوي  $0األمريكي فواحد 
 .دينار جزائري 632يعادل ما قيمته 

******************* 
  فمن بني أحد األسباب اليت أدت إىل تفشي هذه الظاهرة يف احتكار السوق السوداء لبيع العمالت

 061نحة السياحية اليت يستفيد منها كل مواطن واملقدرة بـ األجنبية هي سياسة بنك اجلزائر فيما خيص امل
أورو لكل شخص يستفيد من تأشرية السفر إىل اخلارج وباألحرى فهي ال تكفي يف قضاء ليلة واحدة بفندق 

حمرتم مقارنة مبا هو متاح لدى األشقاء التونسيني واملغاربة فهي تتفاوهتا بأضعاف كبرية مبا هو متاح لدى 
 .جلزائري إالا أن املواطن ال جيد حالًّ آخر إالا باقتنائها بالسعر املوازي رغم الزيادة الكبريةاملواطن ا
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  اجتهنا إىل البنك الوطين اجلزائري لنأخذ رأيهم حول املعامالت اليت حتدث خارج البنوك وهل يتوفر هذا

 .األخري على خدمات لصرف العمالت األجنبية

******************* 

 من التربيرات اليت قدامها البنك حول عدم حتمله ملسؤوليته لشيوع هذا النشاط والذي ألقى بالالئمة  فبالرغم
على املغرتبني الذين حيولون العملة مباشرة إىل هذا السوق بدل البنك، إالا أن احلقائق تقول عكس ذلك 

 13الت املغرتبني اليت ال تفوق حسب آخر تقرير عريب فإن اجلزائر تتذيل ترتيب دول العربية بالنسبة لتحوي
مليار أورو هاته السنة األخرية تطرح تساؤالت عديدة حول حقيقة األموال املتداولة يف سوق العمالت فقد 

 .أخذ الـُمَشراع اجلزائري على عاتقه إصدار مجلة من القواعد القانونية اليت حتدا من هذا النشاط املوازي

******************* 

  إنشاء صناديق أو مكاتب لصرف العمالت أصبحت أكثر من ضرورة خاصة مع التحوالت إن حتمية
االقتصادية اجلارية يف اآلونة األخرية مع االنفتاح على االقتصاد املصنع والتنشيط السياحي فال ميكننا التعامل 

 .مع املستثمرين والساياح بعقلية الساوق املوازي

******************* 

  ر حول األسواق املوازية للعمالت يف اجلزائر عامة ويف مستغامن باخلصوص عن قابلية إلغائه فمع كل ما يدو
أو القضاء عليه يعترب من املستحيالت خاصة وأن هذا السوق ال يعترب سوق عادياً خاص بسلعة ما، بل هو 

ك بطرح عداة نشاط حسااس يتعلق مبجال النقد، فيمكن أن خنفض من االعتماد عليه كمصدر للعمالت وذل
 .حلول وبدائل تلقت اإلقبال لدى اجلميع

******************* 

  كيف تعيش اليوم يف زمن التطور التكنولوجي والرقمي واليت وظفت يف شىت جماالت احلياة فعلينا مسايرة
ال هذا التقدام واالستفادة من جتارب دول عداة جنحت يف هذا املسعى للحدا من االقتصاد التحيت خاصة مبج

 .النقد
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  للربورتاجالبطاقة الفنية : 
 

 

 لسوق السوداء للعملة األجنبية مستغامنا    ...................................    الربورتاجعنوان 

 .ثانية 62دقيقة  60....    .................................    الربورتاجمّدة 

 Panasonic G×800 ( 16 MP )    .....................................     نوع الكاميرا

 نسلي محزة  .............................................     تعليق

 مصطفى سبع عبد الكرمي   ...........................................     تركيب

 إيقاعية عادية   ........................................     الموسيقى

 األستاذ مناد الطيب   .......................................      اإلشراف

 مصطفى سبع عبد الكرمي &نسلي محزة   ..........................................     اإلعداد

 6102/  6102    ..................................     الجامعية السنة
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  للربورتاجالتقطيع التقني 
  التقطيع التقني لجنيريك البدايةجدول 

 شريط الصوت شريط الصورة
 رقم

 اللقطة
 مدة

 اللقطة
 حركة توى اللقطةحنوع وم

 الكاميرا
 زاوية

 التصوير
 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق

 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة كتابةلقطة ألسد مع   د 11: ثا  2 0

 / // / / عادية متحركة لقطة لرمز جامعة مستغامن د 11: ثا  61 6

 لقطة د 11: ثا  62 3
 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة للكامريا

 د 11: ثا  31 2
بائعني لعمالت حيمالن 

 / / عادية ثابتة عملتني خمتلفتني
 إيقاعية عادية

/ 

 د 11: ثا  33 1
األستاذ بوزيان العجال 

 / / عادية ثابتة اقتصاد ومالية
 إيقاعية عادية

/ 

 / إيقاعية عادية / / عادية ثابتة األستاذ طاري منصور حمامي د 11: ثا  31 2

 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة لقطة لعملة األورو د 11: ثا  32 2

 / إيقاعية عادية / / عادية ثابتة اجلزائريواجهة البنك الوطين  د 11: ثا  33 .

 / إيقاعية عادية / / عادية ثابتة بنك اجلزائر اخلارجي د 11: ثا  20 3

 / إيقاعية عادية / / قريبة متحركة لقطة لبائع العملة يف الشارع د 11: ثا  23 01

 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة بائع عملة يف الشارع د 11: ثا  22 00

 / إيقاعية عادية / / عادية ثابتة لقطة لعملة الدينار واألورو د 11: ثا  .2 06

لقطة منظر وسط مدينة  د 11: ثا  13 03
 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة مستغامن
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 جدول التقطيع التقني لشريط الفيلم 

 شريط الصوت شريط الصورة
 رقم

 اللقطة
 مدة

 اللقطة
 حركة توى اللقطةحنوع وم

 الكاميرا
 زاوية

 التصوير
 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق

 لقطة عامة مليناء مستغامن د 11: ثا  13 0
بانوراما من 
اليمني إىل 

 اليسار
 / غري إيقاعية / اقتصادية....تعيش اجلزائر عادية

منظر لرصيف ميناء  د 10: ثا  13 6
 / عادية / ولعل....مل شهدها عادية زوم أمامي وباخرة

منظر للوح إلكرتوين  د 10: ثا  06 3
 عادية ثابتة خاص بالبورصة

الدولية ....أصبحت الشغل
 / عادية / اجلديدة

 / عادية / النفقات....ومن منطلق عادية متحركة منظر عام لبورصة اجلزائر د 10: ثا  02 2

 عادية متحركة بورصة اجلزائر د 10: ثا  02 1
 وإعادة

 اقتصادية....سياسة
 / عادية /

واجهة بنك املؤسسة  د 10: ثا  03 2
 / عادية / خاصة بعد هتاوي عادية متحركة العربية املصرفية

منظر ملركب صناعي  د 10: ثا  60 2
 عادية متحركة برتويل

األخري ....أسعار النفط
 / عادية / واليت

منظر داخلي للربملان  د 10: ثا  .6 .
 / عادية / األجنبية....رهنت عادية متحركة اجلزائري

منظر لساحة يف وسط  د 10: ثا  33 3
 املدينة

بانوراما من 
اليمني إىل 

 اليسار

 عادية
لعدد ....إال أن املشاكل

 / عادية / القطاعات

 د 10: ثا  21 01
منظر يف وسط مدينة 

 مستغامن

بانوراما من 
اليمني إىل 

 اليسار

 / عادية / حال دون ذلك....أن إال عادية

 / عادية / غري مرخصة....من بني عادية متحركة وسط مدينة مستغامن د 10: ثا  22 00

 / عادية / املواطن....أمهها عادية زوم أمامي بائع للعمالت األجنبية د 10: ثا  16 06

 عادية / والشوارع....جاهز بديل عادية زوم أمامي بائعي للعملة يف الشارع د 16: ثا  10 03

/ 
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 شريط الصوت شريط الصورة
 رقم

 اللقطة
 مدة

 توى اللقطةحنوع وم اللقطة
 حركة

 الكاميرا
 زاوية

 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق التصوير

لقطة لألستاذ بوزيان  د 13: ثا  02 02
.... السوق / عادية ثابتة العجال

 / / استعماهلا

 / / البنوك....الجتاه / عادية متحركة لقطة لباعة العملة د 13: ثا  .6 01

 / / مشكل....هذا / عادية ثابتة لقطة الدينار واألورو د 13: ثا  30 02

 / / تعاين منه اجلزائر / عادية متحركة لقطة لبائعي العملة د 13: ثا  36 02

 ....تقريبا / عادية ثابتة لقطة لعمالت د 13: ثا  32 .0
 التسعينات

/ / 

 د 12: ثا  12 03
لقطة لألستاذ بوزيان 

 / / للعملة....البنوك / عادية ثابتة العجال

 / عادية / االقتصاديني....يلجأ عادية متحركة وسط مدينة د 12: ثا  .1 61

 / عادية / أغراضه....من اجل عادية متحركة وسط مدينة مستغامن د 12: ثا  02 60

 / عادية / سلع....من اجل عادية متحركة وسط مدينة د 12: ثا  02 66

 / عادية / احلج والعمرة....ومنه عادية زوم أمامي بائع عملة د 12: ثا  .0 63

 / عادية / دراسية....كذا عادية زوم أمامي بائع عملة د 12: ثا  61 62

 / عادية / السياح....باخلارج قريبة زوم أمامي صرافة بنك د 12: ثا  63 61

 / عادية / آخر....اجلزائريني قريبة زوم أمامي بائع عملة د 12: ثا  33 62
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 شريط الصوت شريط الصورة
 رقم

 اللقطة
 مدة

 توى اللقطةحنوع وم اللقطة
 حركة

 الكاميرا
 زاوية

 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق التصوير

 / / / القيمة....شرائهاإىل  عادية ثابتة جدول أسعار العمالت د 11: ثا  12 62

 / / / / قريبة ثابتة بائع عمالت د 11: ثا  13 .6

بائع عملة بوسط مدينة  د 11: ثا  16 63
 / قريبة زوم أمامي مستغامن

شعال 
يدورو ....راه

 الدراهم
 / عادية

بائع عملة بوسط مدينة  د 12: ثا  01 31
لتكون ....وقت / قريبة زوم أمامي مستغامن

 / عادية عنده

 / عادية ثابتة مغرتب بإسبانيا د 12: ثا  26 30
شريت ....أنا خندم

 / عادية من البنك

 د 12: ثا  22 36
لقطة لعمليت الدينار 

 / عادية / هذه الظاهرة....من بني عادية ثابتة واألورو

 / عادية / فيما خيص....احتكار عادية متحركة لقطة لوسط مدينة د 12: ثا  12 33

 / عادية / املواطن....املنحة عادية متحركة لقطة لشارع د 12:  ثا 12 32

 / عادية / شخص....املقدرة عادية زوم أمامي لقطة لواجهة بنك اجلزائر د .1: ثا  16 31

 / عادية / ال تكفي....يستفيد عادية متحركة لقطة لكشك داخل بنك د .1: ثا  12 32

 / عادية / والتونسيني....لقضاء عادية متحركة لقطة لصرافة داخل بنك د .1: ثا  03 32

لقطة جلدول مقارن  د .1: ثا  61 .3
 / عادية / اجلزائري....فهي عادية ثابتة للعمالت

 / عادية / الزيادة الكبرية....إال أن عادية ثابتة لقطة لبائع عملة د .1: ثا  .6 33
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 شريط الصوت شريط الصورة
 رقم

 اللقطة
 مدة

 توى اللقطةحومنوع  اللقطة
 حركة

 الكاميرا
 زاوية

 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق التصوير

.... بيانسور / قريبة زوم أمامي بائع للعملة د 13: ثا  32 21
 شايدير

/ / 

 / عادية / لنأخذ....اجتهنا عادية متحركة واجهة بنك د 13: ثا  33 20
 / عادية / خارج البنوك....حول عادية متحركة واجهة بنك د 13: ثا  26 26
 / عادية / خدمات....وهل عادية متحركة واجهة بنك د 13: ثا  21 23

واجهة البنك الوطين  د 13: ثا  23 22
 / عادية / أجنبية....صرف عادية متحركة اجلزائري

عندنا  / عادية ثابتة BNAلقطة ملدير بنك  د 06: ثا  06 21
 / / سبيسيال....هنا

 وسط مدينة مستغامن د 06: ثا  63 22
بانوراما من 
اليمني إىل 

 اليسار
 / عادية املغرتبني....فبالرغم / عادية

حيولون عكس  / عادية متحركة وسط مدينة مستغامن د 06: ثا  30 22
 / عادية ذلك

حسب  / عادية ثابتة خريطة للوطن العريب د 06: ثا  32 .2
 / عادية ترتيب....آخر

جدول يوضح حتويالت  د 06:  ثا 20 23
 / عادية ال تفوق....الدول / عادية ثابتة املغرتبني

 د 06: ثا  22 11
لقطة لعمالت الدينار 

 / عادية عديدة....ثالث / عادية ثابتة واألورو

 / عادية حول العمالت / عادية ثابتة لقطة لبائعي العمالت د 06: ثا  11 10
 / عادية من القواعد....فقد / فوقية ثابتة جمللس األمة لقطة د 06: ثا  12 16

 متحركة واجهة احملكمة العليا د 06: ثا  .1 13
لقطة 
 / عادية اليت....القانونية / عامة

 د 06: ثا  13 12
لقطة لألستاذ طاري 

 / عادية ثابتة منصور حمامي
هذه 

 / / العملة....القضية

لصناديق الصرف  لقطة د 02: ثا  12 11
 / عادية / أو مكاتب....إن حتمية عادية متحركة يف املطار
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 شريط الصوت شريط الصورة

 د 01: ثا  11 12
لقطة لصناديق الصرف 

 / عادية / خاصة....أصبحت عادية متحركة يف املطار

 / عادية / يف اآلونة....التحوالت عادية متحركة لقطة لصراف آيل د 01: ثا  13 12

لقطة للمحطة البحرية  د 01: ثا  00 .1
 مستغامن

بانوراما من 
اليسار إىل 

 اليمني

 / عادية / املستثمرين....األخرية عادية

 / عادية / املوازية....والسياح قريبة زوم أمامي بائع عملة د 01: ثا  02 13

لقطة لألستاذ بوزيان  د 02: ثا  62 21
 / عادية ثابتة العجال اقتصاد

ما هو 
عملة ....مطلوب

 مزورة
/ / 

 / / يقريسوك...ميأثرش / عادية ثابتة لقطة ملغرتب بإسبانيا د 02: ثا  22 20

.... شوف / عادية ثابتة لقطة ملواطن د .0: ثا  12 26
 / / سيكونت

لقطة لألستاذ طاري  د 03: ثا  61 23
يف ....كان فيه / عادية ثابتة منصور حمامي

 / / العملة

منظر للسوق السوداء  د 03:  ثا 63 22
 / عادية / باخلصوص....مع كل عادية متحركة باملدينة

 / عادية / عادي....ةيعن قابل عادية زوم أمامي لقطة لبائع عملة د 03: ثا  32 21
 / عادية / النقد....خاص بـ قريبة متحركة لقطة لصراف آيل د 03: ثا  20 22
 / عادية / اعتماد عليه....ميكن أن عادية متحركة BNAواجهة بنك  د 03: ثا  22 22
 / عادية / وذلك....كمصدر عادية زوم أمامي بائع عملة د 03: ثا  22 .2
 / عادية / جنحت....واالستفادة عادية متحركة لقطة لعملة األورو د 03: ثا  11 23
 / عادية / التقدم....كيف عادية زوم أمامي بائع عملة يف الشارع د 03: ثا  13 21

لقطة داخل الربملان  د 61: ثا  16 20
 / عادية / جنحت....واالستفادة عادية متحركة اجلزائري

د 61: ثا  11 26  / عادية / خاصة....يف هذا عادية متحركة لقطة داخل بنك 

د 61: ثا  12 23  
لقطة داخل بنك 

 / عادية / النقد....يف جمال عادية متحركة للصراف اآليل
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  نهايةالتقطيع التقني لجنيريك الجدول 

 

 شريط الصوت شريط الصورة

 رقم
 اللقطة

 مدة
 اللقطة

 حركة توى اللقطةحنوع وم
 الكاميرا

 زاوية
 التصوير

 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق

 / إيقاعية عادية / / عادية متحركة خلفية زرقاء مصاحبة لكتابة د 60: ثا  16 0

 

 2. :مجمموع اللقطات 

 ثانية 62دقيقة و  60 :مدة الفيلم 



 صعوبات البحث
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 : صعوبات البحث

 

 :قد اعرتضتنا يف إجناز هذا البحث صعوبات كثرية منها     

 

 صعوبة يف حتديد املوضوع واملصطلحات اخلاصة باجملاالت االقتصادية واملالية. 

 بآرائهم حول هذا املوضوع  باإلدالءميارسون هذا النشاط  عدم رغبة بعض املواطنني خاصة من

 .احلساس

  لإلدالء بآرائهم حول املوضوعصعوبة يف أخذ مواعيد مع األساتذة املتخصصني وكذا مدراء البنوك. 

  يف صعوبات يف امليدان من توجس املواطنني وكذا السلطات احمللية من االستجوابات وكذا التصوير

 .سط مدينة مستغامنوسط سوق العمالت بو 

  صعوبات التصوير قلة اإلمكانات ملا يتطلبه هذا العمل من وقت ودعم مادي وصعوبات التنقل وكذا

 .يف مرحلة الرتكيب خاصة وضيق الوقت واملواعيد
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 :الخاتمة 

 

 

السوق املوازية أو السوداء للعمالت األجنبية الكائن " بـ به من خالل حبثنا هذا واملعنون ما ميكن أن نسلم     

 كبديل جاهز أو كمورد أساسي لعديد من املواطنني وكذا  أن يفرض نفسهبوسط مدينة مستغامن أنه استطاع 

املتعاملني االقتصاديني بالنسبة للعمالت األجنبية مع ضعف أداء البنوك بالنسبة هلذه اخلدمة اليت ال تقل أمهية 

يف السوق السوداء، ومن امللحوظ أن هذا السوق يتجه له العديد من املواطنني مباشرة دون اللجوء عندما يدور 

انيا واليت صرح هبا العديد من االختصاصيني سواء اليت اكتشفناها ميدإىل البنوك هذا لعديد من األسباب 

الــيت توفــر له العملة كلما رف ـصـق الــود صناديـدم وجـعـون وذلك لـاد أو القانـتصـة واالقـاصي املاليـاختص

إال أن هذه الوضعية تدخل فيها عدة أسباب اقتصادية وسياسية حتتم على حسب أغراضهم  احتاجوا هلا

املوازية مع العلم أن الزيادة الكبرية بني قيمة الدينار والعمالت  الواقع وجتربه إىل االجتاه لألسواقاملواطن هذا 

األجنبية خارج البنوك كبرية وال ننسى التالعبات اليت حتدث داخل البنوك يف إخراج العمالت األجنبية منها 

لفائدة على هذه األخرية فرغم هذا الوضع إال أن هبا بسعر السوق املوازي واليت تعود باوإغراق األسواق املوازية 

 .آخر سوى اللجوء إىل األسواق السوداء القتناء العملةاملواطن ال جيد حال 
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