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تتناول الدراسة املقدمة يف ىذه املقالة البحثية دور صيغ التمويل اإلسالمي يف تفعيل التنمية املستدامة يف
اجلزائر وذلك من خالل تسليط الضوء على بنك الربكة اجلزائري وخمتلف الصيغ اليت يعتمدىا يف حتقيق االستدامة
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Abstract:
The study presented in this paper the role of Islamic financing formulas in
activating sustainable development in Algeria by highlighting Al Baraka Bank of
Algeria and the various formulas it adopts in achieving sustainability in Algeria.
The results showed that Islamic banks and their financing forms have a great role
in achieving sustainable development in all its dimensions. Al Baraka Bank of
Algeria is trying to reflect this on the ground by participating in Al Baraka
Program for Sustainability and Social Responsibility for the period 2016-2020.
Keywords: Islamic Banks, Sustainable Development, Islamic Financing
formulas, Algeria, Al Baraka bank.
Jel Classification Codes: G21, G29, Q01.
__________________________________________
saidikhadidja13@gmail.com ،سعيدي خدجية

178

P-ISSN: 2478-0243
E-ISSN :2602-7674

جمةل املشاكة يف الاقتصاد التمنية والقانون اجملدل  .01 :العدد  .06 :الس نة.2017:

 .1مقدمة:
للذ اهدعب مىلىُ الخىمُت اإلاعخذامت اهخماما ِاإلاُا هبحرا مً خالٌ ما جىـل بلُه جلشٍش
بشوهذجالهذ " معخلبلىا اإلاؽترن" الفادس ًِ اللجىت الّاإلاُت للخىمُت والبِئت الخابّت لألمم اإلاخدذة ظىت
 ،7876والزي ؤهذ ِلى لشوسة البدث ًِ وشٍم حذًذ للخىمُت ،بّذ ؤن فؽلذ اظتراجُجُاث الخىمُت
الىلُّت وما ؤظفشث ِىه مً اظخجزاف للمىاسد وجلىٍث للبِئت .
وبٍهىس البىىن ؤلاظالمُت جذِم اللىاُ اإلافشفي بماظعاث حّمل وفم مبادت الؽشَّت ؤلاظالمُت،
وحععى لخدلُم الخىمُت بمخخلف حىاهبها الاكخفادًت والاحخماُِت والبُئُت ،مً خالٌ ـُغها الخمىٍلُت
اإلاخّذدة واإلاخىىِت ،واإلاخىافلت مْ الؽشَّت ؤلاظالمُت والتي ججّل ؤلاوعان هذف الخُاة وغاًتها ألاظمى.
وكذ ِشفذ الجضاثش ؤًما ٌهىس البىىن ؤلاظالمُت في اكخفادها ،والبذاًت واهذ ببىً البرهت
الجضاثشي ،واللزي ٌععى لخدلُم مخىلباث ؤفشاد املجخمْ بما ًخماش ى مْ الؽشَّت ؤلاظالمُت.
وفي هزا ؤلاواس ،هىشح ؤلاؼيالُت الخالُت 9ما مدى قدرة صيغ الحمويل إلاشالمي على ثحقيق الحىمية
املصحدامة؟ وهل اشحطاع بىك البرلة الجزائري فعال باملصاهمة في ثحقيق الحىمية املصحدامة
بالجزائر؟
 .1.1فرضية الدراشة :إلاّالجت بؼيالُت الذساظت هىشح الفشلُت الخالُت9
 حّذ ـُغ الخمىٍل ؤلاظالمي ٌاهشة خلُلُت مما ًجّلها ألاهثر هفاءة في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت. .2.1أهمية الدراشة 9جيبْ ؤهمُت الذساظت مً الذوس الزي جلّبه البىىن ؤلاظالمُت في جمىٍل الخىمُت
اإلاعخذامت بمخخلف ؤؼيالها ،والتي ؤـبدذ هاحغ ول دولت خفىـا الذوٌ الىامُت ،خُث جخمحز البىىن
ؤلاظالمُت بخّذد ـُغها الخمىٍلُت ،والتي ًمىنها مً خاللها جلبُت مخخلف الاخخُاحاث إلخذار جىمُت
ؼاملت ،ورلً بدعلُي المىء ِلى مذي كذسة بىً البرهت الجضاثشي في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت بالجضاثش،
وجىلُذ مخخلف الفُغ اإلاّخمذة مً وشفه في رلً.
 .3.1أهداف الدراشة 9تهذف الذساظت بلى:
 جىلُذ مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت بحن الاكخفاد الىلعي وؤلاظالمي؛دساظت الذوس الخىمىي ليل ـُغت مً الفُغ الخمىٍلُت للبىىن ؤلاظالمُت؛جىلُذ دوس بىً البرهت في دِم الخىمُت اإلاعخذامت بالجضاثش؛جلذًم ملترخاث جفّل دوس البىىن ؤلاظالمُت في دفْ عجلت الخىمُت وبالخفىؿ في الجضاثش. .4.4مىهج الدراشة :لخدلُم ؤهذاف الذساظت جم الاِخماد ِلى اإلاىهج الىـفي الخدلُلي اظدىادا بلى وبُّت
اإلاىلىُ ،ورلً بخلعُم البدث بلى كعمحن ،ألاوٌ هٍشي ٌّخمذ ِلى اإلاىهج الىـفي ،والثاوي جىبُلي
ٌّخمذ ِلى اإلاىهج الخدلُلي.
 . .2.إلاطارالعام للحىمية املصحدامة بين الاقحصاد الوضعي والاقحصاد إلاشالمي
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ظىداوٌ فُما ًلي جىلُذ ؤظاظُاث الخىمُت اإلاعخذامت في ول مً الىمىرج الخىمىي الىلعي والىمىرج
الخىمىي ؤلاظالمي ،وؤيهما ألاكذس وألاهثر فّالُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت .
1.2عموميات عن الحىمية املصحدامة:
1.1.2.ماهية الحىمية املصحدامة
هىان الّذًذ مً الخّاسٍف للخىمُت اإلاعخذامت هزهش منها ماًلي:
اللجىت الّاإلاُت للخىمُت اإلاعخذامت في الخلشٍش اإلاّىىن "بمعخلبلىا اإلاؽترن والخىمُت اإلاعخذامت" خعبحّشٍف ولّخه هزه اللجىت ِام  7876هي" جلبُت اخخُاحاث الخالش دون ؤن جادي بلى جذمحر كذسة ألاحُاٌ
اإلالبلت ِلى جلبُت بخخُاحاتها الخاـت".
ماجمش ألامم اإلاخدذة للبِئت والخىمُت (ماجمش كمت ألاسك ظىت  "9)7881الخىمُت العخذامت هي بداسة اإلاىاسدالاكخفادًت بىشٍلت جدافَ ِلى اإلاىاسد والبِئت ،ؤو جدعُنها ليي جمىً ألاحُاٌ اإلالبلت ِلى ؤن حِّؾ خُاة
هشٍمت ؤفمل"( .ؼاهحن)1222 ،؛
البىً الذولي "9الخىمُت اإلاعخذامت هي جلً التي تهخم بخدلُم الخيافا اإلاخفل الزي ًممً بجاخت هفغالفشؿ الخىمىٍت الخالُت لألحُاٌ اللادمت ورلً بممان زباث سؤط اإلااٌ الؽامل ؤو صٍادجه اإلاعخمشة ِبر
الضمً"( .بىزلجت)1271 ،؛
وهٍشا للخّاسٍف الّذًذة للخىمُت اإلاعخذامت ،كام الخلشٍش الفادس ًِ مّهذ اإلاىاسد الّاإلاُت  WRIظىت
 7886بدفش  12حّشٍف واظّت الخذاوٌ ،وكذ ـىف الخلشٍش هزه الخّاسٍف بلى ؤسبْ مجمىِاث9
اكخفادًت ،بُئُت ،احخماُِت ،جىىىلىحُت ( .مفىفاوي.)1277 ،
اكخفادًا 9حّني الخىمُت اإلاعخذامت باليعبت للذوٌ اإلاخلذمت بحشاء خفن في اظتهالن الىاكت واإلاىاسد ،ؤماباليعبت للذوٌ الىامُت فهي حّني جىٌُف اإلاىاسد مً ؤحل سفْ معخىي اإلاِّؽت والخذ مً الفلش.
احخماُِا 9حّني الخىمُت اإلاعخذامت الععي مً ؤحل اظخلشاس الىمى العياوي وسفْ معخىي الخذماثالصخُت والخّلُمُت خاـت في الشٍف.
بُئُا 9حّني خماًت اإلاىاسد الىبُُّت والاظخخذام ألامثل لألسك الضساُِت واإلاىاسد اإلااثُت. جىىىلىحُا 9هي الخىمُت التي جىلل املجخمْ بلى ِفش الفىاِاث والخلىُاث الىٍُفت التي حعخخذم ؤكل كذسممىً مً اإلاىاسد وجيخج الخذ ألادوى مً الغاصاث اإلالىزت والماسة باألوصون.
اهىالكا مما ظبمً ،مىً اللىٌ ؤن الخىمُت اإلاعخذامت ما هي بال ٌاهشة حُلُت مخياملتً ،خمامً فيها
الجُل الخالي مْ ألاحُاٌ اإلاعخلبلُت بؽيل ًممً خلىق ألاحُاٌ اإلالبلت في اإلاىاسد البُئُت.
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2.1.2.أبعاد الحىمية املصحدامة :جشجىض الخىمُت اإلاعخذامت ِلى زالزت ؤبّاد 9البّذ الاكخفادي والبّذ
ؤلاوعاوي والاحخماعي والبّذ البُئي ،وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هزه ألابّاد مترابىت ومخذاخلت ومخياملت والًجىص
الخّامل مّها بمّضٌ ًِ بّمها البّن ،ألنها حمُّا جىشط مبادت الخىمُت اإلاعخذامت .والجذوٌ اإلاىالي
ًىضح ؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت وِىاـشها:
الجدول رقم  :14أبعاد الحىمية املصحدامة
البعد الاقحصادي

البعد إلاوصاوي والاتحمايي

البعد البيئي

الىمى الاكخفادي اإلاعخذًم
هفاءة سؤط اإلااٌ
بؼباُ الخاحاث ألاظاظُت
الّذالت الاكخفادًت

اإلاعاواة في الخىصَْ
بًفاٌ الخذماث الاحخماُِت ( الصخت والخّلُم)
الخشان الاحخماعي
اإلاؽاسهت الؽّبُت
الخىىَْ الثلافي
اظخذامت اإلااظعاث
جيافا فشؿ الّمل

الىٍم ؤلاًيىلىحُت
الىاكت
الخىىُ البُىلىجي
ؤلاهخاحُت البُىلىحُت
اللذسة ِلى الخىُُف

املصدر :دمحم غىُم ،1227 ،ؿ .766
باإللافت بلى ألابّاد الثالزت ألاظاظُت العالفت الزهش ،فةن هىان مً ًمُف بّذا سابّا ٌعمى
بالبّذ الخىىىلىجي ( البّذ ؤلاداسي والخلني) ،ويهخم هزا البّذ بالخدىٌ بلى جىىىلىحُاث هفءة وهٍُفت
جىلل املجخمْ بلى ِفش ٌعخخذم ؤكل كذس مً الىاكت واإلاىاسد وؤن ًيىن الهذف مً هزه الىٍم
الخىىىلىحُت ؤهخاج خذ ؤدوى مً الغاصاث واإلالىزاث واظخخذام مّاًحر مُّىت جادي بلى الخذ مً جذفم
الىفاًاث وبِادة جذوٍشها.
وهىان مداوالث مً وشف بّن املخخفحن والباخثحن في بدماج بّذ خامغ للخىمُت اإلاعخذامت ؤال وهى
البّذ الثلافي ،ورلً بّذ اإلافادكت ِلى الاجفاكُت الذولُت خىٌ الخىىُ الثلافي ظىت  ،1224بلافت بلى بّذ
ظادط وٍخمثل في البّذ العُاس ي والزي ًشمض بلى جىبُم الخىم الذًملشاوي ،مما ٌعمذ بالّذالت في جىصَْ
اإلاىاسد بحن ألاحُاٌ والاظخخذام الّلالوي للمىاسد الىبُُّت.(HCCI, 2006).
3.1.2.مؤشرات قياس الحىمية املصحدامة
هىان الّذًذ مً املخاوالث مً وشف الهُئاث الذولُت ِلى غشاس هُئت ألامم اإلاخدذة ومىٍمت الخّاون
الذولي والبىً الذولي ،ورلً مً ؤحل ولْ ماؼشاث حعاِذ في كُاط وجلُُم مذي جلذم الذوٌ
واإلااظعاث في مجاالث جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت بؽيل فّلي .وجىىٍش هزه اإلااؼشاث ٌعدىذ ِلى حملت
مً اإلاخغحراث البُئُت والاحخماُِت والاكخفادًت وؤلاداسٍت اإلاترابىت فُما بُنها وؤي حغُحر خاـل في ؤخذ منها
ًىشؤ ِلى آلاخش وٍىّىغ بفىسة ؤو بإخشي ِلى باقي اإلاخغحراثِ( .ثماوي.)1273 ،
وبزلً ًمىً جفيُف ماؼشاث الخىمُت اإلاعخذامت بلى الفئاث اإلاىالُت:
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اإلااؼشاث الاكخفادًت 9وحّىغ هزه اإلااؼشاث جإزحر العُاظاث الاكخفادًت اإلاخبّت ِلى اإلاىاسد الىبُُّتومً ؤهمها :هفِب الفشد مً الىاجج املخلي ؤلاحمالي ،وعبت بحمالي الاظدثماس بلى الىاجج املخلي ؤلاحمالي،
وعبت الذًً الخاسجي بلى الىاجج املخلي ؤلاحمالي ،بحمالي اإلاعاِذاث الذولُت هيعبت مً بحمالي الىاجج
املخلي ،هفِب الفشد العىىي مً اظتهالن الىاكت في بلذ ما( .هىسي.)1227 ،
اإلااؼشاث الاحخماُِت 9وجخمثل في مّذالث البىالت ،ماؼش الفلش ،مّذٌ الىمى العياوي ،مّذٌ الخّلُموالىعي الّام والخذسٍب ،مخىظي الّمش اإلاخىكْ ِىذ الىالدةِ ،ذد العيان الزًً ال ًدفلىن ِلى
الخذماث الصخُت ،ماؼش جىصَْ الذخل ،ماؼش العىً وألامً الاحخماعي وغحرها مً اإلااؼشاث.
اإلااؼشاث البُئُت 9وجلىم هزه اإلااؼشاث بشـذ الخغحراث التي جدذر ِلى البِئت واإلاىاسد الىبُُّت ،ومًبحن هزه اإلااؼشاث فُمىً رهش ما ًلي 9جشهحز اإلالىزاث الجىٍت في اإلاىاوم الخمشٍت ،معاخت ألاساض ي
الفالخت للضساِت وألاساض ي اإلاضسوِت بمداـُل داثمت ،اظخخذام ألاظمذة ،معاخت الغاباث هيعبت مئىٍت
مً اإلاعاخت ؤلاحمالُت لألساض ي ،ألاساض ي اإلافابت بالخصخش ،مجمىُ العيان في اإلاىاوم العاخلُت ،خماًت
هىُِت مىاسد اإلاُاه الّزبت.
اإلااؼشاث الخىىىلىحُت 9وهي جشجىض ِلى ماؼشاث مشهبت ًمىً مً خاللالها بحشاء اإلالاسهت بحن دوٌ الّالممً خُث اإلالذسة الخىىىلىحُت ،وجدذًذ مذي هجاح العُاظاث اإلاخبّت خالٌ فتراث صمىُت مُّىت في
جدعحن وجىىٍش ؤلامياهاث الخىىىلىحُت.
اإلااؼشاث العُاظُت 9وهي جلً اإلااؼشاث اإلاخّللت بماؼشاث كُاط الخىم الشاؼذ ،والزي ًمىً الخّبحرِنها باإلاعخىٍاث التي وـلذ لها مبادثه وآلُاجه اإلاخمثلت في دسحت الثلافت ،اإلاؽاسهت واإلاعاءلت ،ظُادة
اللاهىن ،الاظخلشاس العُاس ي ،مداسبت الفعاد وخشٍت ؤلاِالم ،الالمشهضٍت واظخلاللُت العلىت اللماثُت،
واخترام خلىق ؤلاوعان.
2.2الحىمية املصحدامة من مىظور الاقحصاد إلاشالمي:
1.2.2.جعريف الحىمية املصحدامة في الاقحصاد إلاشالمي:
بن الاكخفاد ؤلاظالمي هى "رلً الّلم الزي ًبدث في هُفُت بداسة واظخغالٌ الاوعان للمىاسد
الاكخفادًت الىادسة لخاحاث ؤفشاد املجخمْ ؤلاظالمي الذًيُت والذهُىٍت جبّا للمىهج الؽشعي
املخذد"(.ـىان.)1223 ،
وِلُه ٌعدىذ الخفىس ؤلاظالمي للخىمُت ِلى ؤن اظخّماٌ املجخمْ اإلاعلم لىظاثل ؼشُِت ،جدفَ مفلخت
ؤفشاد املجخمْ ؤلاظالمي .وبالخالي ًمىً حّشٍف الخىمُت اإلاعخذامت مً اإلاىٍىس ؤلاظالمي ِلى ؤنها ِملُت
مخّذدة ألابّاد ،حّمل ِلى الخىاصن بحن ؤبّاد الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت مً حهت ،والبّذ البُئي مً
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حهت ؤخشي وتهذف بلى الاظخغالٌ ألامثل للمىاسد وألاوؽىت البؽشٍت اللاثمت ِليها مً اإلاىٍىس ؤلاظالمي
الزي ًاهذ ؤن ؤلاوعان معخخلف في ألاسك له خم الاهخفاُ بمىاسدها دون خم ملىُتها ،وٍلتزم في جىمُتها
بإخيام اللشآن والعىت الىبىٍت الؽشٍفتِ ،لى ؤن ًشاعي في ِملُت الخىمُت الاظخجابت لخاحاث الخالش ،دون
بهذاس خم ألاحُاٌ الالخلت .
2.2.2أبعادها :جخجلى ؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت وفم اإلاىٍىس ؤلاظالمُت مً خالٌ الّالكت الثالزُت بحن
البّذ ؤلاًماوي والبّذ البُئي والبّذ ألاخالقي.
 البّذ ؤلاًماوي الخّبذي 9وهزا ًدىم كىاِذ الّالكت بحن هللا والاوعان ،فّالكت الاوعان بشبه ال ًمىً ؤنجيىن ِالكت مادًت بدخت.
 البّذ البُئي 9وٍخجعذ في الّالكت بحن الاوعان والىبُّت ،خُث ال ًبخّذ البّذ البُئي ًِ البّذ ؤلاًماوي،فالّالكت بحن ؤلاوعان والىبُّت هي ِالكت مخبادلت ،ؤلاوعان بداحت للىبّت لخلبُت سغباجه والىبُّت
بداحت لإلوعان ألنها جدخاج إلاً ًىٍفها وال ًخلف خحراتها لخدافَ ِلى جىاصنها.
 البّذ ألاخالقي 9وٍخمثل في الّالكت التي جشبي الاوعان بغحره ،فاالوعان ال ٌعخىُْ بؼباُ خاحاجه بال مًخالٌ ؤِماٌ آلاخشًٍ ،فاإلهخاج هى ِملُت احخماُِت بحن الاوعان واملجخمًْ ،دافَ الفشد مً خاللها ِلى
الخماظً الاحخماعي والّذالت الاحخماُِت .
3.2.2خصائصها :وجخمحز الخىمُت مً اإلاىٍىس ؤلاظالمي بالخفاثق الخالُت:
الؽمىٌ 9ؤي ؼمىٌ مىهج الخىمُت للىىاحي اإلاادًت والشوخُت لخدلُم اإلافلخت الفشدًت والّامت مّا.الخىاصن 9ورلً بحن الىىاحي الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت وغحرها ،والخىاصن بحن اللىاِاث ،وبحنألاوؽىت الاكخفادًت.
الّذالت 9جشجىض الخىمُت ِلى مبذؤ الّذالت والخشٍت واإلاعاواة والخيافل الاحخماعي ،وفم آلُاث جممًخلىق الفلحر والغني ِلى خذ ظىاء مً خالٌ آلُت الضواة والخشاج والّؽش والجضٍت.
الىفاًت 9بر ًشي الاكخفاد ؤلاظالمي ؤهه ال ًىحذ جىاكن بحن اإلاىاسد وهفاًت الخاحُاث وبهما اإلاؽيلت جىمًفي اهدشاف ظلىن الاوعان هفعه وجفشفاجه واوّذام بسادجه الخماسٍت وفعاد هٍامه ظىاء مً خُث
لّف ؤلاهخاج ؤو ظىء الخىصَْ ولزا حاءث لشوسة جىمُت ؤلاهخاج مْ ِذالت الخىصَْ.
ؤلاوعاهُت 9باِث الخىمُت في الاكخفاد ؤلاظالمي لِغ الشبذ اإلاادي هما في الشؤظمالُت ،وال الاظخغالٌ الزيجماسظه العلىت اإلاشهضٍت هما في ؤلاؼتراهُت ،وبهما غاًتها ؤلاوعان ؤن ًيىن مدشسا وهشٍما ٌّمش ألاسك
وٍدُيها بالّمل الفالح.
 4.2.2دور البىوك إلاشالمية في ثحقيق الحىمية املصحدامة:
حّذ البىىن ؤلاظالمُت ؤهثر كذسة وهفاءة ِلى اظدثماس اإلاىاسد اإلاخاخت في ٌل اظخخذام مبذؤ
اإلاؽاسهت لىفاءجه في جدلُم الاظخلشاس الاكخفادي وجدلُم الخىمُت البؽشٍت ،وَعمذ باإلاؽاسهت في اجخار
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اللشاس وجدمل اإلاعاولُت وبالخالي ًذفْ الجمُْ للمعاهمت في اليؽاه الاكخفادي وجىمُت املجخمْ ،وهى مً
ؤهذاف الخ ىمُت اإلاعخذامت ،بلافت بلى جىىُ الفُغ التي حّمل وفلها البىىن ؤلاظالمُت والتي ًمىنها جمىٍل
اإلاؽاسَْ الطخمت والتي جدلم الخىمُت اإلاعخذامت( .دساجي.)1271 ،
وٍخطح حلُا دوس البىىن ؤلاظالمُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت مً خالٌ البّذ الاحخماعي ًِ
وشٍم كُامها باألوؽىت الخالُت :حمْ الضواة وجىصَّها ِلى اإلاعخدلحن ،جلذًم اللشك الخعً ،اللُام
باألوؽىت الاحخماُِت املخخلفت همىذ ؤلاِاهاث واإلاعاِذاث للمعاحذ ،ؤلاظهام في بشامج مدى ألامُت،
مىاحهت ؤصمت العىً ،اإلاؽاسهت في بشامج خماًت البِئت ،بداسة الىكف ،بلافت بلى مشاِاة البّذ الاحخماعي
في الخمىٍل مً خالٌ بِىاء ألاولىٍت للمؽشوِاث المشوسٍت التي ًدخاحها املجخمْ ،وجدلُم الخىاصن بحن
اللىاِاث الاكخفادًت وافت ،وتهخم بخمىٍل الخشفُحن والفىاِاث الفغحرة ،وجخفُق حضء مً
اظدثماساتها في جمىٍل مؽشوِاث راث هفْ احخماعي؛
هما حعاهم البىىن ؤلاظالمُت في ججعُذ الخىمُت اإلاعخذامت مً خالٌ البّذ البُئي ،ورلً مً خالٌ خماًت
اإلاىاسد الخمىٍلُت مً الخبذًذ في اظخخذاماث الفاثذة خلُلُت منها والّمل ِلى جشؼُذ اظخخذامها،
وجىحيهها لخماًت البِئت مً الخلىر وألالشاس ألاخشي ًِ وشٍم ـُغ اإلاضاسِت واإلاعاكاة.
ؤما مً خالٌ البّذ الاكخفادي ،فُخطح دوس البىىن ؤلاظالمُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت ًِ وشٍم
الّذًذ مً ـُغها الخمىٍلُت واإلاماسبت واإلاؽاسهت وؤلاحاسة ،وٍمىً جىلُذ رلً فُما ًلي:
 الدور الحىموي لصيغة املضاربة :حّخبر ـُغت اإلاماسبت ؤداة فاِلت في الخىمُت الاكخفادًت ورلً مً
خالٌ ماًلي:
 ِذم اؼتراه جىفش اإلااٌ ِىذ الّمُل 9وهى ما ًدىاظب جماما مْ الخشفُحن الفغاس روي الخبرة و الجخىفش لذيهم اإلاىاسد اإلاالُت ورلً في بواس الّمل ببرهامج الخمىٍل البالغ الفغش ،مما ٌعاِذ في الخخفُن
مً مّذالث البىالت.
 حّبئت اإلاذخشاث الفغحرة وجدىٍلها بلى اظدثماساث ضخمت 9هىان هىُ مً العىذاث ؤو الفيىن التيجفذسها البىىن ؤلاظالمُت ًىلم ِليها "ظىذاث اإلالاسلت" ،وهي جلىم ِلى ؤظاط اإلاماسبت وِلُه فهي
ؤدواث اظدثماسٍت وىٍلت ألاحل ،وجمىً هزه العىذاث البىىن في خاٌ وىنها مماسبا مً اظخلىاب ألامىاٌ
الالصمت إلوؽاء مؽاسَْ حذًذة ؤو جىظُْ مؽاسَْ كاثمت ،وهى ما ٌعاهم في جدلُم جىمُت اكخفادًت في
بلذانها (.دمحم ِلي.)1227 ،
 الخخفُق ألامثل للمىاسد اإلاالُت 9ففي ـُغت اإلاماسبت ظىاء وان البىً ؤلاظالمي مماسبا ؤو سبا للماٌ،فةهه ظُّمل ِلى اخخُاس وبداسة اإلاؽاسَْ راث الجذوي الاكخفادًت في الخالت ألاولى ،وبحشاء الذساظاث
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الالصمت وجللُل املخاوش واخخُاس ؤفمل اإلاؽاسَْ واإلاماسبحن في الخالت الثاهُت ،وهى بذوسه ما ٌعاهم في دفْ
عجلت الخىمُت الاكخفادًت(.كعىٌ.)1272 ،
وِلى الشغم مً ؤن ـُغت اإلاماسبت هي مً ؤهم وؤهجح الفُغ اإلاالُت ؤلاظالمُت في حّبئت اإلاىاسد ،بال ؤن
البىىن ؤلاظالمُت لم جخىظْ فيها بؽيل هبحر خىفا مً مخاوش فلذان سؤط اإلااٌ.
 الدور الحىموي لصيغة املرابحة :للذ ؤفشص الخىبُم الّملي لهزه الفُغت ،ؤنها ال حعاهم في دفْ عجلت
الخىمُت ،وىن ؤن اإلاشابداث التي جلذمها البىىن ؤلاظالمُت هي في مجملها مشابداث ججاسٍت اظتهالهُت،
هما ؤنها جلُذ اإلااظعاث بضمً حعذًذ ألاكعاه اإلاعخدلت الذفْ للبىً ،بلافت بلى ؤن هزه الفُغت
ال ًمىً جىبُلها بال في جىفحر العلْ الُّيُت فلي .بال ؤن ول هزا ال ًمىْ ؤن ًيىن لفُغت اإلاشابدت
دوسا جىمىٍا ،وٍمىً ببشاص رلً مً خالٌ ما ًلي:
 ِلى الشغم مً ؤن ـُغت اإلاشابدت كذ ال جىفش الخمىٍل للمؽاسَْ ؤلاهخاحُت بىشٍلت مباؼشة ،لىنهاحعاهم في حشجُْ الىلب ِلى العلْ  -اإلاباِت غالبا بالخلعُي -مما ًادي بلى صٍادة ألاسباح املخللت في
اإلايؽأث التي جيخج هزه العلْ ،فةرا واهذ هزه اإلايؽأث حّاوي مً واكاث ِاولت فعِخم اظخغالٌ هزه
الىاكاث ،فُخدلم الاظخخذام الىفء للمىاسد .ؤما برا واهذ هزه اإلايؽأث حؽخغل بإكص ى واكاتها ،فةن
صٍادة الىلب ِلى بهخاحها ظُجزب سئوط ؤمىاٌ حذًذة لإلظدثماس فيها – وفم الفُغ ألاخشي واإلاؽاسهت-
مً ؤحل جىظُْ الىاكت ؤلاهخاحُت ،وِلُه جيىن اإلاشابدت كذ ظاهمذ ولىً بفىسة غحر مباؼشة في جمىٍل
اإلاؽاسَْ ؤلاهخاحُت.
 ؤما فُما ًخّلم بّذم مالءمت ـُغت اإلاشابدت لخمىٍل سؤط اإلااٌ الّامل وىنها جلُذ خشٍت اإلايؽإة بضمًمدذد لدعذًذ ألاكعاه ،فُمىً دخمه بةحشاء ملاسهت بعُىت بحن جمىٍل سؤط اإلااٌ الّامل ًِ وشٍم
ّ
وألامش مً
البىىن الخللُذًت وًِ وشٍم اإلاشابدت ،فالخمىٍل الخللُذي هى ؤًما ٌعخىحب آحاال للذفْ ،بل
رلً ؤهه في خالت العجض ًِ الدعذًذ في الخاسٍخ املخذد ظُفشك ِلى الّمُل دفْ مبلغ بلافي ههامؾ
جإخحر ،بِىما ال ٌعخىُْ البىً ؤلاظالمي مىالبخه بذفْ هزا اإلابلغ ؤلالافي.
 ؤما فُما ًخّلم بإن اإلاشابدت حعاهم فلي في جىفحر العلْ الُّيُت وهى ما ًخّاسك مْ وٌُفت سؤط اإلااٌالّامل والزي ًىحه ؤظاظا إلالابلت هفلاث هلذًت ،فةهه وِىذ الىٍش بلى بّن اللىاِاث ؤلاظتراجُجُت
واللىاُ الضساعي ؤو الّلاسي ،فةن ؤغلب مخىلباث سؤط اإلااٌ الّامل جخمثل في العلْ ولِغ في الىلذًت،
والبزوس وألاظمذة ومىاد البىاء واإلظمىذ وغحرها.
 الدور الحىموي لصيغة املشارلة :حّخبر ـُغت اإلاؽاسهت مً ألاظالُب الفّالت في جدلُم الخىمُت
الاكخفادًت خاـت في مجالي الاظدثماس والدؽغُل ،بلافت بلى الخذ مً الخطخم ،فهي حّمل ِلى
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مداسبت الاهخىاص بالذسحت ألاولى والزي ًازش ظلبا ِلى الاظدثماس وبذوسه ِلى ِملُت الخىمُت
اإلاعخذامت .وٍمىً ببشاص الذوس الخىمىي لهزه الفُغت مً خالٌ ما ًلي:
 حعاهم ـُغت اإلاؽاسهت في جىظُْ الاظدثماس مً خالٌ جخفُن جيالُف الاظدثماس مما ظُّمل ِلى سفْاللذسة الؽشاثُت للمعتهلىحن(.ملذاد.)1224 ،
 جخمحز ـُغت اإلاؽاسهت ؤًما بخخىيها خاحش المماهاث والزي ٌّخبر ِلبت ؤمام ـغاس اإلاعدثمشًٍ فيالخفىٌ ِلى الخمىٍل ،مما ٌعاهم بؽيل هبحر في صٍادة الذخل الىوني.
 حّمل ـُغت اإلاؽاسهت ِلى جمىٍل سؤط اإلااٌ الّامل مما ٌعاِذ في جىفحر العُىلت الالصمت لخعً ظحراإلاؽشوُ(.ؤبى غذة.)1225 ،
 حّمل ـُغت اإلاؽاسهت ِلى جىحُه اإلاىاسد اإلاالُت هدى الاظدثماساث الخلُلُت ،ورلً السجباه ِملُتالخمىٍل بمعاهمت البىً في اإلاؽشوُ ِىغ ما هجذه في الخمىٍل الخللُذي.
 حعاهم ـُغت اإلاؽاسهت في الخذ مً البىالت مً خالٌ جىفحر الخمىٍل الالصم إلكامت مؽاسَْ حعاِذ ِلىجىٌُف الىاكاث الّاولت .
 الدور الحىموي لصيغة املزارعة :حعاهم ـُغت اإلاضاسِت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت مً خالٌ جىمُت
اللىاُ الضساعي خفىـا ،وٍمىً جبُان رلً مً خالٌ ما ًلي:
 جدلُم ألامً الغزاجي والاحخماعي بن دخىٌ البىىن ؤلاظالمُت في ِلىد اإلاضاسِت ظُّمل ِلى جإمحنؤلاخخُاح اث الغزاثُت في ٌل العجض اإلاتزاًذ في جلبُت هزه الاخخُاحاث اِخمادا ِلى ؤلاهخاج املخلي في مٍّم
الذوٌ ؤلاظالمُت ؛(الىادي.)1226 ،
 جىفحر مذخالث اللىاُ الفىاعي مً مىاد ؤولُت؛ جىٌُف الىاكاث الّاولت وجىحيههم هدى اللىاُ الضساعي ،وهزا بمعاِذتهم ِلى جملً مىافْ ألاساض يالضساُِت مً خالٌ جىفحر بّن اإلاّذاث الالصمت الظخفالخها ،ورلً لمً ما ٌّشف ببرامج " ألاسك إلاً
ًخذمها"(.ؤبى صٍذ.)1225 ،
 الدور الحىموي لصيغة الصلمً :مىً ببشاص الذوس الخىمىي لّلذ العلم مً خالٌ ما ًلي:
 جمىٍل سؤط اإلااٌ الثابذ للماظعاث مً خالٌ جىفحر ألاـىٌ الثابخت الالصمت للُام اإلافاوْ؛ جمىٍل سؤط اإلااٌ الّامل فّلذ العلم هى بمثابت لمان لّذم جىكف الّمل وخال إلاؽيلت اإلافشوفاثالجاسٍت التي جخىلبها دوساث ؤلاهخاج هذفْ ؤحىس الّماٌ ،بر ًلىم البىً ؤلاظالمي بخىفحر العُىلت الالصمت
ملابل حضء مّلىم مً ؤلاهخاج ًدعلمه في وكذ الخم مخفم ِلُه.
 جمىٍل الخشفُحن وـغاس اإلاىخجحن بلافت بلى جخفُن جيالُف الخمىٍل.186
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 جمىٍل كىاُ الفادساث؛ الدور الحىموي لصيغة الاشحصىاعً :مىً جىلُذ الذوس الزي جلذمه ـُغت الاظخفىاُ في الخىمُت
فُماًلي:
 جخفُن جيالُف اإلاىخجاث؛ جىمُت اللىاِاث الاظتراجُجُت للىوً ،فًّ وشٍم ِلذ الاظخفىاُ ًمىً النهىك بلىاُ الّلاساثالزي ٌّخبر ؤفمل مجاٌ جىبم فُه هزه الفُغت؛( هاـش.)1225 ،
 مداسبت البىالتِ 9ادة ما ًخىلب ِلذ ؤلاظخفىاُ اظخخذام مهاساث مُّىت والبىاثحن ،بل وٍخىلب فيهثحر مً ألاخُان اظخخذام ؤهثر مً مهاسة في هفغ الىكذ ،مما ًضٍذ مً مّذالث الدؽغُل وٍخفن
البىالت بحن ؼشاثذ واظّت مً املجخمْ ؤلاظالمي(.الىادي.)1226 ،
 الدور الحىموي لصيغة إلاتارةً 9مىً لّلذ ؤلاحاسة جدلُم الخىمُت مً خالٌ ما ًلي:
 جخفُن جيالُف ؤلاظدثماس وصٍادة مّذٌ الّاثذً 9مىً للبىً ؤلاظالمي ؤن ًىفش للماظعاث ًِ وشٍمّ
ِلذ ؤلاحاسة اإلاىتهُت بالخملًُ مخخلف ألاـىٌ الثابخت واآلالث واإلاّذاثُ ،وٍ َم ِى َنها في اإلالابل مً جخفُن
حضء هبحر مً جيالُف ؤلاوؽاء ،وىن ؤن اإلااظعت لِعذ ممىشة بلى حعذًذ ؤي كذس مً كُمت هزه ألاـىٌ
معبلا ،وهزا جخفُن حضء هبحر مً جيالُف الخجذًذ خاـت برا وان مّذٌ ؤلاخالٌ الخىىىلىجي مشجفّا في
هزا الىىُ مً ألاـىٌ( .الخمحري ) 7888 ،وهزا في خاٌ ما برا واهذ اإلايؽإة في خاحت داثمت بلى هزه
الخجهحزاث ،ؤما برا وان اخخُاحها لها ماكخا ،فُمىً للبىً ؤلاظالمي ؤن ًىفشها لها ًِ وشٍم ِلذ ؤلاحاسة
الدؽغُلُت ،فال جمىش بزلً بلى جدمل الىفلاث اإلاشجفّت لخملً هزه ألاـىٌ.ومً حهت ؤخشي فةن
مفاسٍف الخإمحن ِلى ألاـىٌ وـُاهتها خعب ِلذ ؤلاحاسة الزي حعخخذمه البىىن ؤلاظالمُت جلْ ِلى
ِاجم البىً ؤلاظالمي باِخباسه اإلاالً لهزه ألاـىٌ (ؤبى ظلُمان ، )1222،مما ٌّني جيلفت ؤكل ًخدملها
اإلاعخإحشِ ،لى خالف البىىن الخللُذًت التي ججّل ول هزه اإلافاسٍف ِلى ِاجم اإلاعخإحش.
 جخفُف الّبء اإلاالي ِلى سؤط اإلااٌ الّامل 9جلذم ؤلاحاسة اإلاىتهُت بالخملًُ جمىٍال وامال للُمت ألاـىٌالثابخت مً آالث ومّذاث وجىفش في هفغ الىكذ العُىلت الىلذًت للّمُل اإلاعخإحش وىهه لً ٌعذد كُمت
ألاـل دفّت واخذة ،مما ًخفف مً الّبء اإلاالي ِلى سؤط اإلااٌ الّامل لذًه( .واًل.)1225 ،
 جخىي خاحض المماهاث 9جمحزث ـُغت ؤلاحاسة بخخىي خاحض المماهاث الزي ًمثل في هثحر مً ألاخُانِلبت في خفىٌ اإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت ِلى اإلاّذاث الخذًثت التي لِغ لها اللذسة ِلى ؼشائها
بإمىالها الخاـت ،مما ًدُذ للبىىن ؤلاظالمُت جمىٍل هزا اللىاُ الهاثل والفاِل في الخىمُت ؤلاكخفادًت.
ّ
 الخذ مً الخطخم والبىالتً 9خمحز الخمىٍل ًِ وشٍم ؤلاحاسة بإهه جمىٍل ُِني ًُ َم ِىً اإلاعخإحشًٍ مًالاهخفاُ باإلاّذاث الالصمت إلاضاولت ؤوؽىتهم ،بذال مً جلذًم الخمىٍل الىلذي لؽشاء هزه ألاـىٌ ،مما ًدذ
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مً حجم الىخلت الىلذًت اإلاخذاولت في ؤلاكخفاد وٍدذ بالخالي مً وعبت الخطخم هما ؤهه ٌعاهم في
الخخفُف مً خذة البىالت.
 .3مدى مصاهمة البىوك إلاشالمية الجزائرية في ثحقيق الحىمية املصحدامة
بما ؤن الخىمُت اإلاعخذامت ؤـبدذ مىلبا ِاإلاُا ،فةن الجضاثش بذوسها حععى ؤًما لخجعُذها ِلى ؤسك
الىاكْ ورلً بدبني حملت مً الاظتراجُجُاث ،وهزا ما ظىداوٌ جىلُده فُما ًلي ،مْ الترهحز ِلى الذوس
الزي ًلىم به بىً البرهت ومخخلف ألاظالُب التي ٌعخّملها في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت.
1.3مجهودات الجزائر في ثفعيل الحىمية املصحدامة
بما ؤن الخىمُت اإلاعخذامت ؤـبدذ مىلبا ِاإلاُا ،فةن الجضاثش ِلى غشاس باقي الذوٌ حععى لخجعُذ هزا
اإلافهىم لمً اظتراجُجُاتها ،بر ولّذ آلُاث ماظعُت وكاهىهُت ومالُت وداخلُت لممان بدماج البِئت
والخىمُت في ِملُت اجخار اللشاس ،فلذ كامذ بةوؽاء املجلغ ألاِلى للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت واملجلغ
الاكخفادي والاحخماعي الىوني .وٍمىً جىلُذ مجهىداث الجضاثش مً ؤحل جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت مً
خالٌ مخخلف بشامج ؤلاوّاػ الاكخفادي ،بهىالكا مً بشهامج ؤلاوّاػ الاكخفادي للفترة اإلامخذة بحن
 ،1224-1227زم البرهامج الخىمُلي لذِم ؤلاوّاػ الاكخفادي للفترة اإلامخذة بحن  ،1228-1224باإللافت
بلى البرهامج الخماس ي للفترة  ،1273-1272وؤخحرا بشهامج الخىمُت اإلاعخذامت للفترة اإلامخذة بحن -1274
.1278
1.1.3برهامج إلاوعاش الاقحصادي للفترة املمحدة بين 2115-2114
جمدىس هزا البرهامج خىٌ اليؽاواث اإلاىحهت لذِم اإلااظعاث ؤلاهخاحُت ودِم ألاوؽىت الضساُِت
وجدعحن اإلاعخىي اإلاِّص ي وجىمُت اإلاىاسد البؽشٍت .ففي بواس الخىمُت الفالخُت جم وفم هزا البرهامج مثال
جىثُف ؤلاهخاج الفالحي خاـت فُما ًخّلم باإلاىاد واظّت الاظتهالن وجشكُت الفادساث مً اإلاىخجاث
الضساُِت ،ميافدت الفلش والتهمِؾ ومّالجت دًىن الفالخحن ،وكذ جم جخفُق ما ًفىق  54ملُاس دًىاس
حضاثشي الخخىاء هزا البرهامج .ؤما فُما ًخّلم بالفُذ واإلاىاسد اإلااثُت فةن هزا اللىاُ لم ًدَ بالّىاًت
الالصمت ،بر خفق له ما ًاكشب  72ملُاس دًىاس حضاثشي .ؤما فُما ًخق الخىمُت املخلُت فلذ خفق لها
ما ًلاسب  774ملُاس دج ورلً اظخجابت الخخُاحاث اإلاىاوىحن وجدعحن هىُِت ؤلاواس اإلاِّص ي ،مً خالٌ
بهجاص مؽاسَْ البنى الخدخُت ومؽاسَْ جىمىٍت ِلى معخىي الجماِاث املخلُت .في خحن خفق غالف مالي
بملذاس  75ملُاس دج مً ؤحل الدؽغُل والخماًت الاحخماُِت ،بما ظمذ بخجعُذ  622.222مىفب ؼغل
داثم ،باإللافت بلى جإوحر ظىق الّمل .ؤما الخذماث الّامت وجدعً ؤلاواس اإلاِّص ي فلذ خٍُذ بغالف
مالي فاق  172ملُاس دج مً ؤحل التهُئت الّمشاهُت وبِادة بخُاء الفماءاث الشٍفُت والهماب الّلُا
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والىاخاث .ؤما فُما ًخق الخىمُت البؽشٍت ،فلذ كذس الغالف اإلاالي املخفق له بـ 82ملُاس دج والزي
خفق للىاُ التربُت الىوىُت والخيىًٍ اإلانهي والخّلُم الّالي والبدث الّلمي والصخت والشٍالت
والثلافت(.صسهىح.)1225 ،
2.1.3برهامج إلاوعاش الاقحصادي للفترة 2119 -2115
مً ؤحل مىاـلت الجهىد اإلابزولت في البرهامج العابم ،كامذ الذولت بةِذاد البرهامج الخىمُلي للفترة -1224
 1228والزي جممً ماًلي :حعىٍت معإلت الّلاس ،جدعحن بواس الاظدثماس وجشكُخه ،ميافدت الاكخفاد غحر
الشظميِ ،فشهت اإلاىٍىمت اإلاالُت ،جثمحن الثرواث الىوىُت وجىىٍشها ،النهىك بلىاُ العُاخت
والفىاِاث الخللُذًت والفُذ البدشي ،الخفاً ِلى البِئت ،النهىك بلىاُ اإلاىاسد اإلااثُت ،جبني ظُاظاث
ومىخت لتهُئت ؤلاكلُم ،بوالق بشهامج اإلالُىن ظىً(.ـاوىسي.)1275 ،
وبزلً ًمىً اللىٌ ،ؤن هزا البرهامج كذ سمى بلى جدعحن الٍشوف اإلاِّؽُت للعيان في مخخلف املجاالث
خاـت فُما ًخّلم بالعىً والخّلُم والخيىًٍ ،بال ؤهه لم ًخمىً مً خل حمُْ اإلاؽاول وبهما ظاهم في
جللُق فجىة الخإخش الاكخفادي والاحخماعي اإلاتراهمت مىز الّؽشٍت العىداء.
3.1.3البرهامج الخماس ي 2144-2141
وكذ خفق هزا البرهامج لخىٌُف اإلايؽأث اللاِذًت التي جدللذ في البرامج العابلت مً خالٌ جىفحر
غالف مالي ضخم له ،ورلً مً ؤحل خلم الثروة ومىاـب الّمل لخدعحن اإلاعخىي اإلاِّص ي للمىاوً
الجضاثشي ،وكذ ؼمل هزا البرهامج حاهبحن هما ( 9ـالخي.)1272 ،
اظخىماٌ اإلاؽاسَْ الىبري الجاسٍت ،والتي خفق لها غالف مالي ًلذس ب ـ  8622ملُاس دج ،وكذ اجشهض ِلىكىاِاث الىشق واإلاُاه والعىت الخذًذًت؛
بوالق اإلاؽاسَْ الجذبذة ،والتي خفق لها ما كُمخخه  77422دج ورلً بهذف جدعحن آداء وجىافعُتالاكخفاد الجضاثشي وسفْ اإلاعخىي اإلاِّص ي للمىاوً الجضاثشي.
4.1.3برهامج الىمو الجدًد للفترة 2149-2145
وكذ سـذث الذولت له هدى  151ملُاس دوالس والتي جمىٌ بلافت للخضٍىت الّمىمُت مً كبل
اإلااظعاث اإلاالُت والعىق اإلاالي ويهذف هزا البرهامج بلى جدلُم مّذٌ همى ًلاسب % 6مىلْ ظىت ،1278
ومىذ ألاولىٍت لخدعحن ٌشوف مِّؽت العيان في كىاِاث العىً ،التربُت ،الصخت ،اإلااء والىهشباء
والغاص ،ورلً مً خالٌ الّمل ِلى بخذار همى كىي للىاجج الذاخلي الخام ،جىىَْ الاكخفاد وهمى
الفادساث خاسج املخشوكاث ،اظخدذار مىاـب ؼغل ،مىاـلت العُاظت الاحخماُِت للخيىمت ِبر
جشؼُذ الخدىٍالث الاحخماُِت ودِم الىبلاث املخشومت ،مىذ ِىاًت خاـت للخيىًٍ وجىُِت اإلاىاسد
البؽشٍت مً خالٌ حشجُْ وجشكُت وجيىًٍ الُذ الّاملت اإلااهلت؛ ،حشجُْ الاظدثماس اإلاىخج املخذر للثروة،
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جشكُت ودِم ألاوؽىت الاكخفادًت اللاثمت ِلى اإلاّشفت الخىىىلىحُا ودِم اإلااظعاث الفغحرة ،ميافدت
البحروكشاوُت وبوفاء الىابْ الالمشهضي ِلى اللشاس مً ؤحل لمان خذمت ِمىمُت ساكُت ،جشكُت الؽشاهت
بحن اللىاُ الّام واللىاُ الخاؿ(.ؤوهُل.)1275 ،
وهىزا فةن اإلاشخلت ألاولى مً الىمىرج ( )1278-1275ظدخمدىس خىٌ بّث هزه العُاظت الخىمىٍت
الجذًذة و ظدخمحز بىمى جذسٍجي لللُم اإلامافت ملخخلف اللىاِاث باججاه اإلاعخىٍاث اإلاعتهذفت .ؤما
اإلاشخلت الثاهُت ( )1214-1212فعخيىن مشخلت اهخلالُت هذفها جذاسن الاكخفاد الىوني جليها مشخلت
اظخلشاس و جىافم (ً )1222-1215يىن في آخشها الاكخفاد كذ اظدىفز كذساجه الاظخذساهُت و جخمىً
ِىذها مخخلف مخغحراجه مً الالخلاء ِىذ هلىت الخىاصن.
2.3دور بىك البرلة الجزائري في ثحقيق الحىمية املصحدامة
1.2.3جعريف بىك البرلة الجزائري
جإظغ بىً البرهت الجضاثشي في  12ماي 7887هؽشهت معاهمت في بواس كاهىن الىلذ واللشك سكم 82-72
الفادس في  73ؤفشٍل  7882جبّا لإلـالخاث الاكخفادًت واإلاالُت في الجضاثش ،وَّخبر بىً البرهت ؤوٌ بىً
بظالمي ًفخذ ؤبىابه في الجضاثش ،وكذ ؤوص ئ بىً البرهت الجضاثشي بشؤط ماٌ كذسه  422ملُىن دًىاس حضاثشي
ملعمت بلى  422222ظهم بلُمت  7222دًىاس حضاثشي للعهمٌ ،ؽترن فُه مىاـفت ول مً:
 بىً الفالخت والخىمُت الشٍفُت بيعبت %42؛
 ؼشهت دلت البرهت اللابمت الذولُت ( العّىدًت) بيعبت %.42
زم سفْ سؤط اإلااٌ الاحخماعي لبىً البرهت الجضاثشي في نهاًت العذاس ي ألاوٌ مً ظىت  1228بلى  72مالًحر
دًىاس حضاثشي وؤـبذ ملعما واآلحي :بىً الفالخت والخىمُت الشٍفُت بيعبت  ،%33وؼشهت دلت البرهت
اللابمت الذولُت ( العّىدًت) بيعبت %.45
ًمخلً البىً ِذة وواالث ِلى معخىي التراب الىوني مىصِت ِلى هبري والًاث الجضاثش ،خُث بلغ ِذد
فشوِه  22فشِا مْ نهاًت ظىت  ،1275واإلالش الشثِس ي للبىً بالجضاثش الّاـمت.
2.2.3الصيغ الحمويلية لبىك البرلة الجزائري
لألظف ؤن بىً البرهت الجضاثشي ال ًلذم كىاثم مالُت جىضح الخمىٍالث واإلاىاسد خعب الفُغ الخمىٍلُت،
هزا ما ًذفّىا بلى ِشك ؤهم هزه الفُغ وهُفُت جىبُلها مً كبل البىً مً خالٌ ماًلي:
 صيغة املرابحة 9حّذ اإلاشابدت مً ؤهم الفُغ الخمىٍلُت التي ٌّخمذ ِليها بىً البرهت الجضاثشي في
جلذًم مخخلف خذماجه اإلافشفُت ورلً إلاا جخمخْ به مً كبىٌ ِىذ اإلاخّاملحن ووىنها ألاهثر ؤماها للبىً،
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وَّشف البىً ـُغت اإلاشابدت ِلى ؤنها " ِملُت البُْ بثمً الؽشاء مماف بلُه هامؾ سبذ مّشوف ومخفم
ِلُه بحن اإلاؽتري والباجْ".
 صيغة املشارلة 9حّخبر ـُغت اإلاؽاسهت مً ؤكل الفُغ اإلاّخمذة في بىً البرهت الجضاثشي ،ورلً هٍشا
للمخاوش الىبحرة التي جشافلها ِىذ جىبُلها ،وفي خالت اِخمادها فةن البىً ًيىن خزسا ألكص ى دسحت
وٍىلب لماهاث هبحرة لخغىُت مخاوشها .وكذ ِشف بىً البرهت الجضاثشي اإلاؽاسهت ِلى ؤنها "9ؤن ٌؽاسن
اإلافشف في جمىٍل مؽشوُ بففت معخمشة ،وٍلبن دوسٍاث خفت مً ألاسباح بففخه معاهم ـاخب
اإلاؽشوُ".
 صيغة املضاربة 9حّذ اإلاماسبت مً ؤظالُب الخمىٍل في بىً البرهت الجضاثشي ،وهى ٌّشفها ِلى ؤنها"9
وشٍلت خاـت للمؽاسهت التي ًلذم مً خاللها البىً سؤط اإلااٌ ،والّمُل ؤو اإلاماسب اإلاهاسة ،وجىصُ ألاسباح
املخللت بخيامل هزًً الّاملحن بحن البىً وؼشٍىه بيعب مخفم ِليها ،غحر ؤهه ًخدمل البىً وخذه
الخعاسة في خذود ألامىاٌ اإلالذمت ".وٍخم جىبُم ـُغت اإلاماسبت مً وشف البىً بىفغ وشٍلت جىبُم
ِملُت اإلاؽاسهت مْ ألاخز بّحن الاِخباس بّن ألاوحه الخاـت ،فخىصَْ ألاسباح ال ًيىن بال بّذ الدعذًذ
الفّلي لشؤط ماٌ اإلاماسبت ،هما ًمىً ببشام ِلذ مماسبت حماُِت مْ ؤهثر مً ؼشًٍ.
 صيغة الاشحصىاعٌ 9ؽبه الاظخفىاُ ِلذ اإلالاولت ورلً هما جممىخه اإلاادة  438مً اللاهىن اإلاذوي
الجضاثشي ،وحّخبر هزه الفُغت مً ؤهم وشق الخمىٍل اإلاّخمذة مً وشف بىً البرهت الجضاثشي ،وٍخم
جىبُم هزه الفُغت وفم الخالخحن الخالُخحن 9جمىٍل بهجاس مىلىٌ ؤو ِلاس بىلب مً الّمُل وؤًما مً
البىً ؤو جمىٍل بهجاص مؽشوُ في بواس ـفلت ِمىمُت.
 صيغة الصلم 9وَّشفه بىً البرهت الجضاثشي هما ًلي "9العلم هى ِملُت بُْ مْ الدعلُم اإلااحل
للعلْ ،وٍخذخل البىً بففخه اإلاؽتري بالدعذًذ هلذا للعلْ التي حعلم له ماحال".
 3.2.3مجهودات بىك البرلة الجزائري لححقيق الحىمية املصحدامة
ًبزٌ بىً البرهت الجضاثشي مجهىداث هبحرة في ظبُل جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت ِلى الفُّذًً
الاكخفادي والاحخماعي ودِم مخخلف اللىاِاث ،وٍمىً جىلُذ رلً مً خالٌ ماًلي:
بىك البرلة الجزائري وثحقيق الحىمية الاقحصادًة 9وفي ظبُل رلً كام البىً بماًلي:في بواس حهىد البىً لخدلُم الخىمُت في الجضاثش ظىت  1275فلذ ِلذ اجفاكُت جمىٍل مؽترن بلُمت 1ملُاس دًىاس حضاثشي مْ بىً الخىمُت املخلُت لخىىٍش  14222هىخاس لإلهخاج الضساعي  (.الخلشٍش اإلاالي العىىي
ملجمىِت البرهت.)1275 ،
ٌّتزم البىً بوؽاء ؼشهت الفىادًم الاظدثماسٍت لخمىٍل ألاِماٌ الفغحرة واإلاخىظىت ورلً بالؽشاهت مْوصاسة الؽاون الذًيُت وألاوكاف ،بلافت بلى بوؽاء ؼشهت خذماث جىىىلىحُا اإلاّلىماث واإلاؽاسهت في اوؽاء
معدؽفى سثِس ي حذًذ في الجضاثش الّاـمت  (.الخلشٍش اإلاالي العىىي ملجمىِت البرهت.)1274 ،
191

سعيدي خدجية

صيغ المتويل الإساليم كآلية لتفعيل التمنية املس تدامة يف اجلزائر
 -بنك الربلة منوذجا-

ٌؽاسن بىً البرهت الجضاثشي في بشهامج البرهت لالظخذامت واإلاعاولُت الاحخماُِت والزي ٌععى لخدلُمالخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت في الذوٌ التي حّمل فيها املجمىِت ومنها الجضاثش ،فّلى ظبُل اإلاثاٌ فلذ
سمى البرهامج بلى خلم ما ملذاسه  572فشـت ِمل في الجضاثش ظىت  1275وهى ما ًادي بذوسه بلى اهخفاك
مّذالث البىالت.
وفي بواس حهىد بىً البرهت الجضاثشي لذِم الفشؿ الاكخفادًت ،كام البىً بخىفحر الخمىٍل باإلاشابدتواللشك الخعً لّذد مً ألاوؽىت وفم الؽشَّت ؤلاظالمُت ،وؼمل رلً هىاكا واظّا مً اإلاؽاسَْ
الفغحرة واإلاخىظىت واإلاخىاهُت الفغش في املجاالث املخخلفت ورلً وفم الجذوٌ اإلاىالي9
الجدول رقم  :12برهامج بىك البرلة الجزائري لححقيق الحىمية الاقحصادًة.
الصىوات

2142

2143

2144

2145

القطاعات
الضساِت والدشجحر وـُذ العمً
الخجاسة
الخذماث
ؤلاهخاج
الفىاِت
ؤلاحمالي
الفىاِاث الخللُذًت
الخجاسة
الخذماث
ؤلاهخاج
ؤلاحمالي
الفىاِاث الخللُذًت
الخجاسة
الخذماث
ؤلاهخاج
ؤلاحمالي
كىاُ الاهخاج
الخمىٍل الشخص ي والاظتهالوي
املجمىُ

املبالغ ( ألف دوالر أمريكي)
125
777
373
732
168
7112
74
716
31
72
153
72
17
47
27
712
17
6
24

املصدر :مً بِذاد الباخثت باالِخماد ِلى بشهامج البرهت لالظخذامت واإلاعاولُت الاحخماُِت.
بىك البرلة الجزائري والحىمية الاتحماعية :فلذ ؤولى بىً البرهت الجضاثش ؤهمُت هبحرة ألوؽىت الاظخذامتواإلاعاولُت الاحخماُِت خالٌ الفترة  ،1212-1275ورلً مً ؤحل خلم فشؿ الّمل والخّلُم والشِاًت
الصخُت.

192

جمةل املشاكة يف الاقتصاد التمنية والقانون اجملدل  .01 :العدد  .06 :الس نة.2017:

P-ISSN: 2478-0243
E-ISSN :2602-7674

وٍٍهش رلً مً خالٌ الجذوٌ اإلاىالي9
الجدول رقم  :13أهداف بىك البرلة الجزائرللحىمية املصحدامة * ( 2121-2146دوالر أمريكي)
أهداف بىك البرلة

أهداف  15شىوات

أهداف 2146

املىجزمنها

خلق فرص عمل

2322

572

لم ًخم كُاظها

2

*

11.222.222

3.322.222

242.222

7.5

7.2

*

82.222

77.522

772.222

717

527

77.222.222

1.122.222

73.117

2

7

ثمويل الحعليم
الحبرع للحعليم

ثمويل الرعاًة

املىجزمن أهداف

املىجزمن أهداف

 15شىوات ()%

)%( 2146
2

*

الصحية

822.222

الحبرع للرعاًة

775.222

267.222

788

32

*

الصحية

مبادرات أخرى
املجموع

*

*

2.528.222

616.722

72.252

2.17

7.27

26.551.222

6.421.322

757.177

1

77

املصدر :مً بِذاد الباخثت باالِخماد ِلى الخلشٍش العىىي لبرهامج اإلاعاولُت الاحخماُِت والخىمُت
اإلاعخذامت ملجمىِت البرهت اإلافشفُت ظىت .1275
هما ؼاسن بىً البرهت الجضاثش في بشهامج البرهت لالظخذامت واإلاعاولي الاحخماُِت مً خالٌ البرهامج
الخحري ،وبشهامج البرهتلللشك الخعً والفشؿ الاكخفادًت والاظدثماساث الاحخماُِت ظىت  ،1276وكذ
جممىذ اإلاؽاسهت في هزا البرهامج جلذًم جمىٍل جبلغ كُمخه  611ؤلف دوالس ؤمشٍيي.
وٍٍهش رلً حلُا مً خالٌ ما ًلي9
الجدول رقم  :14البرهامج الخيري والفرص الاقحصادًة والاشخثمارات الاتحماعية لبىك البرلة الجزائر
شىة  ( 2147ألف دوالر أمريكي)
اشم البرهامج
البرهامج الخيري 2147
الخّلُم
مؽاسَْ جىمُت املجخمْ
الشِاًت الصخُت

القيمة
722
328
721
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العىً الاحخماعي
الخذسٍب اإلانهي
املجخمّاث راث الخدذًاث الاكخفادًت
برهامج الفرص الاقحصادًة والاشخثمارات الاتحماعية 2147
مؽاسَْ جىمُت املجخمْ
الشِاًت الصخُت
املجموع

26
7
761
4.924
3.817
5.836

املصدر :مً بِذاد الباخثت باالِخماد ِلى الخلشٍش العىىي لبرهامج اإلاعاولُت الاحخماُِت والخىمُت
اإلاعخذامت ملجمىِت البرهت اإلافشفُت ظىت .1276
مً خالٌ الجذوٌ العابمً ،خطح ؤن بىً البرهت الجضاثشي ٌععى لخدلُم جىمُت معخذامت في الجضاثش
بؽليها الاكخفادي والاحخماعي ،فلذ بلغذ جمىٍالجه في هزا الؽإن ما ًلاسب  4725ؤلف دوالس ؤمشٍيي ال
ظُما في مجاالث الخّلُم والشِاًت الصخُت وجلذًم الفشؿ الاكخفادًت ،والزي ًمىً اللىٌ ؤهه ًمىً ؤن
ٌعاِذ في جدلُم الاظخذامت في الجضاثش.
 .4خاثمة:
مً خالٌ دساظدىا إلاذي هفاءة ـُغ الخمىٍل ؤلاظالمي في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت جىـلذ الذساظت بلى
الىخاثج الخالُت:
أوال:الىحائج
 حّذ البىىن ؤلاظالمُت ألاهثر كذسة ِلى جدلُم الخىمُت ملاسهت بغحرها مً البىىن الخللُذًت ،ورلً
الِخمادها ِلى كُام مؽاسَْ خلُلُت مً خالٌ الفُغ الخمىٍلُت املخخلفت اإلاعخخذمت فيها ولِغ مجشد
ؤلاكشاك والاكتراك هما هى الخاٌ في البىىن ألاخشي ؛
 بن ـُغ الخمىٍل ؤلاظالمُت مخىىِت وجخمحز باإلاشوهت الّالُت في جلبُت مخخلف الاخخُاحاث الخمىٍلُت؛
ِ لى الشغم مً جىىُ وحّذد ـُغ الخمىٍل ؤلاظالمُت بال ؤن البىىن ؤلاظالمُت ال جىبلها ولها ولم
جخىظْ في اظخخذامها ،فبّن الفُغ واإلاضاسِت و اإلاعاكاة واإلاماسبت لم جىبم لخذ آلان ؤو وبلذ بؽيل
مدذود للغاًت في بّن البىىن؛
ً بزٌ بىً البرهت الجضاثشي مجهىداث حُذة ظُّا مىه لخدلُم ول مً الخىمُت الاكخفادًت
والاحخماُِت في الجضاثش؛
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 الصاٌ هىان بّن الغمىك وهلق الؽفافُت وؤلاففاح لذي البىىن الجضاثشٍت ،وهزا ما إلاعىاه مً
الخلاسٍش العىىٍت لبىً البرهت الجضاثشي مً خالٌ ِذم ؤلاففاح ًِ مخخلف ـُغ الخمىٍل اإلاّخمذة مً
كبل البىً؛
ثاهيا:الاقتراحات
اهىالكا مً الىخاثج اإلاخىـل بليها مً خالٌ الذساظت جلترح الباخثت ماًلي:
ِ لى البىىن ؤلاظالمُت الخىظْ ؤهثر في ـُغها خاـت اإلاماسبت وـُغ الخمىٍل الضساعي ورلً مً ؤحل
معاهمت فّالت ؤهثر في دفْ عجلت الخىمُت اإلاعخذامت؛
 لشوسة الخّاون بحن البىىن ؤلاظالمُت بحن الذوٌ ؤلاظالمُت إلوؽاء اإلاؽشوِاث الاظدثماسٍت اإلاؽترهت
مما ٌعهم في جدلُم الخيامل الاكخفادي بحن هزه الذوٌ؛
ٌ عخلضم ِلى بىً البرهت الجضاثشي اإلاضٍذ مً الؽفافُت والىلىح في ؤلاففاح ًِ ـُغ الخمىٍل
اإلاّخمذة مً وشفه ،مما ٌعاِذ ؤهثر في جلُُم ظُاظاجه الخىمىٍت التي ًشمي بليها؛
 لشوسة جفُّل ظىق سؤط ماٌ بظالمي في الجضاثش ًخمم ِمل البىىن ؤلاظالمُت الجضاثشٍت مً ؤحل
الخىىَْ ؤهثر في وشح مىخجاتها لالهخخاب مما ٌّمل ِلى حّبئت ؤهبر للمىاسد اإلاالُت وجىظُْ هىاق الاظدثماس
وِلُه جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش مً خالٌ بّذها الاكخفادي؛
ِ لى العلىت الجضاثشٍت ؤن جذمج البىىن ؤلاظالمُت في الجضاثش بما فيها بىً البرهت الجضاثشي في بِذاد
وجىفُز خىتها للخىمُت اإلاعخذامت بيل ؤبّادها ختى ًيىن هىان جيامل وجيعُم ؤهثر في سظم ألاهذاف
الخىمىٍت وجدلُلها بؽيل فّاٌ.
1

 .5قائمة املراتع:
 اإلاالفاث.9

 .7ؤخمذ دمحم ِلي ،دوس البىً ؤلاظالمُت في مجاٌ الخىمُت ،اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر ،البىً ؤلاظالمي
للخىمُت ،حذة ،اإلاملىت الّشبُت العّىدًت ،1227 ،ؿ 72
 .1بهاء ؼاهحن ،مبادت الخىمُت اإلاعخذامت ،ه ،7الذاس الذولُت لالظدثماساث الثلافُت ،اللاهشة،1222 ،
ؿ ..76
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 .2ظلُمان هاـشِ 9الكت البىىن ؤلاظالمُت بالبىىن اإلاشهضٍت في ّ
ٌل اإلاخغحراث الذولُت الخذًثت ،ه،7
مىخبت الشٍام ،الجضاثش ،1225 ،ؿ .765
ِ .3بذ الىهاب ببشاهُم ؤبى ظلُمانِ ،لذ ؤلاحاسة مفذس مً مفادس الخمىٍل ؤلاظالمُت ،ه ،1اإلاّهذ
ؤلاظالمي للبدىر والخذسٍب الخابْ للبىً ؤلاظالمي للخىمُت ،حذة ،1222 ،ؿ .68
 .4مدعً ؤخمذ الخمحري ،البىىن ؤلاظالمُت ،اًتران لليؽش والخىصَْ ،اللاهشة ،مفش ،7888 ،ؿ.44
 .5مدمىد خعً ـىان ،ؤظاظُاث الاكخفاد ؤلاظالمي ،داس اإلاىاهج لليؽش والخىصَِْ ،مان ،ألاسدن،
 ،1223ؿ .78
 .6مدمىد خعحن الىادي وخعحن دمحم ظمدان ،اإلافاسف ؤلاظالمُت؛ ألاظغ الىٍشٍت والخىبُلاث
الّملُت ،ه ،7داس اإلاعحرة لليؽش والخىصَْ والىباِتِ ،مان -ألاسدن ،1226 ،ؿ.124
 .7مفىفى هماٌ العُذ واًل ،اللشاس الاظدثماسي في البىىن ؤلاظالمُت ،اإلاىخب الجامعي الخذًث،
ؤلاظىىذسٍت ،1225 ،ؿ.128
 اإلالاالث9
 .7ؤخعحن ِثماوي ،اإلاشحُّت الخلُلُت للخىمُت اإلاعخذامت بحن اإلافهىم الىلعي واإلافهىم ؤلاظالمي –دالثل
وخلاثم ،-مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت ،الّذد  ،22حامّت دمحم خُمش ،بعىشة ،حاهفي  ،1273ؿ .286
 .1الجىدي ـاوىسي ،الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش الىاكْ والخدذًاث ،مجلت الباخث ،الّذد ،75
حامّت كاـذي مشباح ،وسكلت ،1275 ،ؿ .224
ِ .2اًذة مفىفاوي ،جىشَغ مبذؤ الخىمُت اإلاعخذامت في الخماًت اللاهىهُت للبِئت في الجضاثش ،دفاجش
العُاظت واللاهىن ،الّذد  ،77حامّت كاـذي مشباح ،وسكلت ،حاهفي  ،1277ؿ .252
ِ .3ثمان دمحم غىُم وماحذة ؤبىصهي ،بؼيالُت الخىمُت اإلاعخذامت في ٌل الثلافت الاكخفادًت العاثذة،
مجلت دساظاث ،الجامّت ألاسدهُتِ ،مان ،ألاسدن ،املجلذ  ،24الّذد  ،27حاهفي  ،1227ؿ .766
 .4دمحم ببشاهُم ملذاد وظالم ِبذ هللا خلغ 9دوس البىىن ؤلاظالمُت في جمىٍل الخىمُت الاكخفادًت في
فلعىحن ،املجلذ  ،72الّذد  ،27مجلت الجامّت ؤلاظالمُت ،ظلعلت الذساظاث ؤلاوعاهُت ،حاهفي
 ،1224ؿ .134
 .5مىحر هىسي ،ؤحهضة ؤلاِالم الخىمىي ودوسها في خماًت البِئت ودِم الخىمُت اإلاعخذامت والذساظاث
الّلمُت ،الّذد  ،21ولُت الّلىم الاكخفادًت والخجاسٍت وِلىم الدعُحر ،حامّت الؽلف ،دٌعمبر
 ،1227ؿ.6
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 .6هاًل ممذوح ؤبى صٍذ 9اظدثماس ألامىاٌ في اللشآن الىشٍم والعىت الىبىٍت؛ مفهىمه؛ مجاالجه؛ ظبل
خماًخه ،املجلذ  ،11الّذد  ،27مجلت حامّت دمؽم للّلىم الاكخفادًت واللاهىهُت ،1225،ؿ.426
 اإلاذاخالث9
 .7بىزلجت ِبذ الىاـش وبىسخلت مُلىد ،دوس الذولت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في ٌل الاكخفاد
ؤلاظالمي (الخجشبت اإلاغشبُت) ،بدث ملذم للملخلى الذولي خىٌ 9ملىماث جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في
الاكخفاد ؤلاظالمي ،حامّت كاإلاتً ،ىمي  23-22دٌعمبر  ،1271ؿ .113
 .1العُّذ دساجي ،الخىمُت اإلاعخذامت مً مىٍىس الاكخفاد ؤلاظالمي ،بدث ملذم للمخلى الذولي خىٌ
ظلىن اإلااظعت الاكخفادًت في ٌل سهاهاث الخىمبت اإلاعخذامت والّذالت الاحخماُِت 17-12 ،هىفمبر
 ،1271ؿ .71
ِ .2بذ العخاس ؤبى غذة (سثِغ الهُئت الؽشُِت اإلاىخذة ملجمىِت البرهت اإلافشفُت وِمى مجمْ الفله
ؤلاظالمي الذولي) 9اإلافشفُت ؤلاظالمُت؛ خفاثفها وآلُاتها وجىىٍشها ،بدث ملذم للماجمش ألاوٌ
إلافاسف واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ،دمؽم 73 -72 ،ماسط  ،1225ؿ.77 9
 .3هاحُت ـالخي وفخُدت مخىاػ ،جلُُم آزاس بشامج الاظدثماساث الّامت واوّياظاتها ِلى الدؽغُل
والاظدثماس والىمى الاكخفادي خالٌ  ،1273-1227بدث ملذم للملخلى الذولًُ جلُُم آزاس البرامج
الّامت واوّياظاتها ِلى الدؽغُل والىمى الاكخفادي خالٌ الفترة  ،1273-1227ولُت الّلىم
الاكخفادًت وِلىم الدعُحر ،حامّت ظىُف ً ،27ىمي  77و 71ماسط  ،1272ؿ .74
 ألاوشوخاث9
 .7ؤمحن كعىٌ ،الذوس الخىمىي للبىً ؤلاظالمي في ٌل سكابت بىً مشهضي جللُذي -دساظت جىبُلُت خىٌ
بىً البرهت الجضاثشي ،سظالت ماحِعخحر في الّلىم الاكخفادًت ،حامّت خعِبت بً بىِلي ،الؽلف،
الجضاثش ،1272 ،ؿ.17
 .1خمُذة ؤوهُل ،دوس اإلاىاسد اإلاالُت الّمىمُت في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت –دساظت خالت الجضاثش،
ؤوشوخت دهخىساه في الّلىم الاكخفادًت جخفق اكخفادًاث اإلاالُت والبىىن ،حامّت بىمشداط،
 ،1275 -1274ؿ .185
 .2صسهىح ًاظمُىت ،بؼيالُت الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش دساظت جلُُمُت ،مزهشة ماحِعخحر في الّلىم
الاكخفادًت ،حامّت الجضاثش  ،1225ؿ .766
 الخلاسٍش9
 .7الخلشٍش اإلاالي العىىي ملجمىِت البرهت اإلافشفُت لعىت  ،1275ؿ .12
 .1الخلشٍش اإلاالي العىىي ملجمىِت البرهت اإلافشفُت لعىت  ،1274ؿ .18
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