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  الذي تفضلت بقبول اإلشراف على هذا البحث و ّ لم تبخل
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 :جمهيد  

 إلاـا ٌشـهذه اللـالم مـً  ًدخل مىطىق جُُِم ألاداء ؤهمُت ٓبري للماظعاث خاصـت
ً
في الٌـترة الخالُـت هــشا

مدعــاسكت وبًــالط اللذًــذ مــً اإلااظعــاث الٕــبري، ويهــذي جُِــُم ألاداء في البىــْى بلى ُُــاط مــذي  حوـحراث

خخلــٍ جُِــُم ألاداء مــً بىــٗ آلخــش وهــزا خعــب الوــشض مــً اظــخخذام  ــا فيتهٌٓاء اإلاــىاسد اإلاخاخــت لــذيها، ٍو

ض اإلاىدكىن كلى العُىلت واإلاعاهمىن كلى الشبدُت وهزا ما ًجلل  الخُِــُم وهىكُــت اإلاعخٌُذًً مىه، خُث ًٓش

 بلذ ًىم،  مىطىق جُُِم ألاداء ًضداد
ً
في حمُم   ألاظاس يهي اللصب  حاهب رلٗ ًةن اإلاللىماث بلىؤهمُت ًىما

ٍ دسحت ًلالُت  ذ اإلاىاظب جخُى ش اإلاللىمت الصخُدت و الذُُِت و في الُى مشاخل اجخار الِشاس، ًبِذس ما جخًى

شة  ؤنو مما الشٗ ًُه  ،شاسِاجخار ال ٌان كلى معخىي دُت اإلاللىماث اإلاخًى صخت الِشاس و مذي ًلالُخه ًخُى

ّ اللمل  وصختها،  مخخزي الِشاس. ؤمامًاإلاللىماث الذُُِت الىاًُت هي التي جمهذ ػٍش

ًمًٕ ُُاط  جُُِم ألاداء وؤهذاًه و ٓزا بلع الىمارج التي بلىومً خال٘ هزا اإلاىطىق ظىي ًخم الخؼَش 

 :دثحنِذ ُمىا بخِعُم هزا الٌصل بلى مبألاداء مً خاللها، ومً هىا ً

 ٘ :مٌاهُم كامت خى  .جُُِم ألاداء اإلاالي اإلابدث ألا٘و

  اإلابدث الثاوي:
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ٌ املبحث   : مفاَيم عامت حٌى جلييم ألاداء املالي ألاو

ّ بداسة سشُذة ٔان مخاخا للماظعت مً مىاسد مً مخخلٍ ؤهىاكها ًال ًمًٕ لها اظخواللها بال كً ػٍش  مهما 

ت ما خِِخه مً  ّ حُذة ومخؼىسة، وال حعخؼُم هزه ؤلاداسة ملًش هخاثج وما طُلخه مً ًشص، بال كً ػٍش

 . خال٘ هزا اإلابدثمً ؤدائها خاصت ألاداء اإلاالي، وهزا ظيخؼَش بلُه  جُُِم

 املطلب ألاٌو : عمىمياث حٌى ألاداء املالي

ض كلى اظخخذام ماششاث مالُت لُِاط مذي اهجاص  ًمثل ألاداء اإلاالي اإلاٌهىم الظُّ ألداء اإلااظعاث خُث ًٓش

لبر كلى ؤداء اإلااظعاث خُث ٌلخبر الذكم ألاظاس ي لألكما٘ اإلاخخلٌت التي جماسظهاألاهذاي وا  لخؼؽ، َو

 .اإلااظعت

 :  مفهىم ألاداء املاليالفسع الاٌو

ً في بًجاد مٌهىم مىخذ  بلىُبل الخؼَش  مٌهىم ألاداء اإلاالي ولؼي حلٍشٍ كلى ألاداء خُث اخخلٍ اإلإٌٍش

 التي حلني بكؼاءPERFORMARE ٔلمت ؤداء جىدذس مً اللوت الالجُيُت ؤًً جىحذ ٔلمت  خُث ؤن ؤصل لألداء

ت منها لٌف  لشٖل لص يء ما، وبلذه اشخِذ اللوتا ٔلُت  والتي حلني اهجاص اللمل ؤوPERFORMANC الاهجلحًز

  1.ا الخىـُم ؤهذاًهبه الٌُُٕت التي ًبلى

 :وهزٓش منها ما ًلي

 جدُِّ وبجمام اإلاهام اإلاٖىهت لىؿٌُت الٌشد، وهى ٌلٕغ الٌُُٕت التي ًدِّ ؤو ٌشبمٌشحر ألاداء بلى" دسحت  -

لباث الىؿٌُتبه
ّ
 2 ."ا الٌشد مخؼ

 كلى اهه "العلْى الزي ٌعهم ًُه الٌشد في الخلبحر كً بظهاماجه في جدُِّ ؤهذاي ألاداءٓما ٌلشي  -

خال٘  اإلااظعت، و بما ًظمً الىىكُت و الجىدة مًاإلااظعت كلى ؤن ًذكم هزا العلْى و ٌلضص مً ُبل بداسة 

ب  3 ."الخذٍس

 وال ًخخلٍ مٌهىم ألاداء كلى ألاداء اإلاالي ًُلخبر ألاداء اإلاالي هىق مً ؤهىاق ألاداء الزي حععى اإلااظعاث -

 :وجدُِِه خُث ٌلشي كلى ؤهه بلُهللىص٘ى 

 

                                                        
مت في جُُِما1 ألاداء اإلاالي للماظعت الاُخصادًت، اإلالخِى الذولي  خمذ ُاًذ هىس الذًً وخمضة بً خلٌُت، الىـام اإلاداظبي اإلاالي آلُت لذكم الخٓى

: ، حاملت خمه لخظش، الىادي، "دوز الحىهمت في جحظين ألاداء للمؤطظاث بين جطبيم املعاًير املحاطبيت الدوليت وإلاطالميت" الخامغ خ٘ى

  .12، ص2014دٌعمبر، 8/7
ت ، 2 ت، مصش، "،)إدازة املىازد البشسيت )زؤيت مظخلبليت"خعً ساٍو   .209، ص2003بذون ػبلت، داس الجاملُت، ؤلاظٕىذٍس
م الخىاَ، "3 و الخٖىماث،  ألاداء اإلاخمحز للمىـماث : "، مؼبىكاث اإلالخِى الللمي الذولي مظاَس ألاداء الاطتراجيجي و امليزة الخىافظيتظىاء كبذ الٍٕش

  .10، ص 2005ماسط  9/8ٔلُت الخَِى و الللىم الاُخصادًت، حاملت ُاصذي مشباح، وسُلت، 
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ل و  آلاحا٘ظخخذاماث راث مصادسها في الا ٘ ألامثل إلاىاسدها و هى مذي ُذسه اإلااظعت كلى الاظخوال - الؼٍى

  1.الِصحر مً احل حشُٕل زشوة

 مىكت، ؤي الِذسة كلى جدُِّ الىخاثج التيإلاجألاداء اإلاالي هى الٌٕاءة والٌاكلُت ملا لليشاغ اإلاالي اإلاخللّ با -

 اإلااظعتجخؼابّ مم الخؼؽ وألاهذاي اإلاشظىمت باالظخوال٘ ألامثل للمىاسد اإلاىطىكت جدذ جصشي 

ألاهذاي  مذي معاهمت ألاوشؼت في خلّ ُُمت ؤو ًلالُت في اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت مً خال٘ بلىن -

   2. اإلاالُت بإُل جٖالٍُ مالُت

  3:و ؤًظا ًمًٕ ؤن ٌلشي ألاداء اإلاالي مً خال٘ اللىامل الخالُت

 . اللىامل اإلاازشة في اإلاشدودًت اإلاالُت -

  . اإلاالُت اإلايشإة مً ػشي اإلاعحر كلى مشدودًت ألامىا٘ الخاصتازش العُاظاث  -

 مذي معاهمت ملذ٘ همى اإلااظعت في بهجاح العُاظت اإلاالُت مً خال٘ جدُِّ ًىاثع مالُت -

 

 و بزلٗ ًمًٕ الِ٘ى ؤن ألاداء اإلاالي ٌلٕغ مذي هجاح اإلااظعت في وشاػها و كً ألاػشاي الٌاكلت في

  .ٌلالج اهؼالُا مً الىظاثل واللملُاث واإلاهاساث التي ًِخظيها بلىن ألاهذايًهى  اإلااظعت ٖٓل، لزلٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
:"ألاداء املالي مً مىظىز املحاواة املاليتكبذ الوني دادن ومدمذ الامحن ٓماس ي، "1 ألاداء املخميز للمىظماث  "، اإلااجمش الللمي الذولي خ٘ى

 .10، ص 2005ماسط  9/8"، حاملت ُاصذي مشباح، وسُلت، والحىىماث
اثضة مدلب، "اظماك 2 ٘ الشسواث في جحظين ألاداء املالي للمؤطظت الجصائسيتفعاليت حىهمت ُل ظبتي ًو مت  :"، اإلالخِى الذولي الخامغ خى دوس الخٓى

 .09، ص  2014دٌعمبر8/7في جدعحن ألاداء للماظعاث بحن جؼبُّ اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت وؤلاظالمُت، حاملت خمه لخظش، الىادي، 
3 Lorrino Philipe,Comptes et Recits De La Performance ,Edition D‘organisation, Paris, 1996,p: 48. 
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  :العىامل املؤثسة على ألاداء املاليالفسع الثاوي: 

لها في ؤداء وؿاثٌها، مما ًذًم  جىاحه اإلااظعت خال٘ الُِام بيشاػها كذة مشأل وصلىباث ُذ حلُش

 ً ا، ومً ؤهم نهبشإ البدث كً مصادس هزه اإلاشأل وجدلُلها واجخار الِشاساث الخصخُدُت بلىباإلاعحًر

 1: اللىامل اإلاازشة كلى ألاداء اإلاالي هجذ

وهي جلٗ اللىامل التي جازش كلى ؤداء اإلااظعت والتي ًمًٕ للماظعت الخدٕم ًيها   :العىامل الداخليت -أ

 :ًلي حلـُم اللاثذ وجِلُل الخٖالٍُ ومً ؤهم هزه اللىامل ماكليها بالشٖل الزي ٌعاكذ كلى  والعُؼشة

ابت كلى الخٖالٍُ -  . الُش

ابت كلى ٌٓاءة اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت -  . الُش

ابت كلى جٖلٌت الخص٘ى كلى ألامىا٘ -  .الُش

ؤدائها اإلاالي خُث ال جىاحه اإلااظعت مجمىكت مً الخوُحراث الخاسحُت التي جازش كلى  :العىامل الخازحيت -ب

م الىخاثج اإلاعخِبلُت ل ًمًٕ  هزه الخوُحراث ومداولت بكؼاء خؼؽلإلداسة العُؼشة كلُه، وبهما ًمًٕ جُى

 :وحشمل هزه اللىامل لخِلُل مً جإزحرها

 . مخاػش ألاصماث اإلاالُت -

 . الخوُحراث الللمُت والخٕىىلىحُت اإلاازشة كلى هىكُت الخذماث -

َ الِىاهحن والخل - ىاهحن العى  . لُماث التي جؼبّ كلى اإلااظعاث مً ػشي الذولت ُو

 . العُاظاث اإلاالُت والىِذًت والاُخصادًت ٖٓل للذولت -

   2: جٕمً ؤهمُت ألاداء اإلاالي في :أَميت ألاداء املالي الفسع الثالث:

ل الخاسجي الزي ًِىد بذوسه  - ادة ًشص الىص٘ى إلاصادس الخمٍى ت آبر، وهمى واسجٌاق في بلىٍص  ًشص اظدثماٍس

 . وعبت اظخخذام واظخوال٘ اللمالت اإلاىحىدة

- ً  اهخٌاض جٖلٌت سؤط اإلاا٘ والتي جشجبؽ باسجٌاق ُُمت اإلااظعت مما ًجلل الاظدثماس ؤٓثر حزب للمعدثمٍش

  .واللمالء

 . ؤداء حشوُلي ؤًظل هاحم كً جخصُص ؤًظل اإلاىاسد اإلاخاخت -

 . الخدٕم في ألاصماث اإلاالُت التي جصِب اإلااظعت خٌع وبمٖاهُت -

 خممإلاجبىاء كالُت ؤًظل مم ٔل ؤصخاب وؤػشاي اإلاصالح مما ٌعاكذ كلى جدعبن اللالُاث مم ٔل مً ا -

 . اإلادلي والذولي

                                                        
٘ ء مفهىما وكياطااامللازبت إلاطتراجيجيت لالدبذ اإلالُٗ مضهىدة،" ك 1 "، حاملت ألاداء املخميز للمىظماث والحىىماث" :"، اإلااجمش الللمي الذولي خى

   .487، ص 2005ماسط، 9/8ُاصذي مشباح، وسُلت، 
اظمحن ؤ 2 ا على إلافصاح املحاطبياللالًبُت ، "ظُا حىىخاث ٍو ٘ فعاليت الحىهمت في جحظين أداء املؤطظاث وأثَس  :"، اإلالخِى الذولي الخامغ خى

، 2004دٌعمبر8/7"، حاملت خمه لخظش، الىادي، دوز الحىهمت في جحظين ألاداء للمؤطظاث بين جطبيم املعاًير املحاطيبت الدوليت وإلاطالميت"

  .16ص 
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ش، بما ًمٕنهم مً اجخار الِش  - ذ اإلاىاظباس جِذًم مللىماث مٌُذة مً خال٘ الخِاٍس   .اث العلُمت وفي الُى

 .ؤلاششاي واإلاشاُبت بلىمشآض اإلاعاولُت التي جٖىن ؤٓثر خاحت  بلىاكذ كلى جىحُه ؤلاداسة الللُا حع -

 فهىم جلييم ألاداء املالي ومؤشساجهالثاوي: ماملطلب 

 بؿهاس واظخخالص حىاهب الِىة و بلىذي ته بن كملُت جُُِم ألاداء بصٌت كامت ظىاء مالي ؤو هحر مالي

ٔاهذ الظلٍ في اإلااظعت، ورلٗ ذي بلُه ؤو ماجخؼؽ له اإلااظعت لخدُِِه مم ما خِِخه ته بمِاسهت ما 

 . ؤو ما جم الىص٘ى بلُه ًللُا بالٌلل

ٌ الفسع   املالي ألاداء: ماَيت جلييم ألاو

 مفهىم جلييم ألاداء املالي-1

الللمُت ؤظخإزش مىطىق جُُِم ألاداء اإلاالي باهخمام واظم لذي الٕخاب والباخثحن في مجاالث الذساظت 

ُت ٓزلٗ، و الاُخصادًت ت واإلاالُت واإلاداظبُت واإلاصًش وسدث كذة مٌاهُم للملُت جُُِم ألاداء  منها وؤلاداٍس

 :اإلاالي منها

 جُُِم ألاداء اإلاالي هى كملُت ُُاط الىخاثج اإلادِِت ؤو اإلاىخـشة كلى طىء ملاًحر مدذدة ظلٌا لخدذًذ ما

ت معخىي الٌلالُت وجدذًذ ألاهمُت اليعبُت بحن الىخاثجًمًٕ ُُاظه، ومً زم مذي جدُِّ ألاهذاي   إلالًش

   1. واإلاىاسد اإلاعخخذمت مما ٌعمذ بالخٕم كلى دسحت الٌٕاءة

 ُُاط الىخاثج اإلادِِت في طىء ملاًحر مدذدة معبِا وجِذًم خٕم كلى بداسة اإلاىاسد الؼبُلُت واإلاالُت اإلاخاخت

 . كالُت باإلااظعتللماظعت وهزا لخذمت ؤػشاي مخخلٌت لها 

بملنى ؤخش ٌلخبر جُُِم ألاداء اإلاالي للماظعت ُُاظا للىخاثج اإلادِِت ؤو اإلاىخـشة في طىء ملاًحر مدذدة 

ٍ الىخُذ لخدذًذ ما ًمًٕ ُُاظه ومً زم ًهي جٕشٍ  معبِا، جِذم بحشاءاث ووظاثل ػَش الُِاط للخلٍش

 2 :لإلداسة ورلٗ ألظباب الخالُت كً ؤهمُتها

 . عخىي جدُِّ ألاهذاي مً خال٘ ُُاط ومِاسهت الىخاثج مما ٌعمذ بالخٕم كلى الٌلالُتجدذًذ م -

 . جدذًذ ألاهمُت اليعبُت بحن الىخاثج اإلاىاسد اإلاعخخذمت مما ٌعمذ بالخٕم كلى الٌٕاءة -

 

 

                                                        
:" كساءة في ألاداء املالي والليمت في املؤطظاث الاكخصادًتكبذ الوني دادن ،" 1 "، ألاداء املخميز للمىظماث و الحىىماث"، اإلااجمش الللمي الذولي خ٘ى

 .41، ص2005ماسط  9/8حاملت ُاصذي مشباح، وسُلت، 
" دساظت خالت اإلااظعت الىػىُت الهجاص الِىىاث  واجخاذ اللسازاثدوز املعلىماث املاليت في جلييم ألاداء املالي للمؤطظت  "لُلت بً خشوي،ح 2

""KANAGHAZ  ،شه، بىمشداط  .77 ص2009))مزٓشة مِذمت لىُل شهادة ماحعخحر في كلىم الدعُحر، جخصص: مالُت ماظعت، حاملت ؤمدمذ بُى
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ِا للمىاسد اإلاخاخت، ًدحن ؤن الٌٕاءة جِىم كلى  خُث ؤن الٌلالُت جِىم كلى جدُِّ ؤهذاي اإلااظعت ًو

 . الاظخخذام للمىاسد اإلاخاخت مما ٌعاكذ كلى وص٘ى لألهذاي

 جدُِّ الشبذ، لزا ًخُُِم ألاداء اإلاالي ٌلخبر ؤداة سثِعُت الصمت بلىذي اإلااظعت الاُخصادًت بصٌت كامت تهو 

ّ جصخُذ وحلذًل ؤلاظتراجُجُت والخؼت اإلاىطىكت، وجششُذ ابي في اإلااظعت، ًهى ًـهش كً ػٍش  لإلحشاء الُش

لُت  اظخخذاماث اإلاىاسد اإلاخاخت، وهزا ٌعاهم في بِائها في بِئت جىاًعُت وهي جشجٕض كلى اإلاصادس الخمٍى

ت لها  . والاظدثماٍس

ت بدعب اإلاعخىي الزي ًخم ًُه الخُُِم بإدائهـا وجخمثـل- خخلٍ جُُِم ألاداء في البىْى الخجاٍس هزه  ٍو

اث ؤظاظا في  1 :اإلاعخٍى

لُـت وفي هزا :املظخىي اللىمي حر اإلاىاسد الخمٍى ت في جًى الالصمت لالُخصاد  اإلاعخىي ًـهش دوس البىْى الخجاٍس

 .الِىمي، باكخباسها كصب الخُاة الاُخصادًت في اإلاجخمم

خم جُُِم ؤداء  ًخظمً هزا اإلاعخىي الجهاص اإلاصـشفي بإٓملـه وكلـى سؤظـه البىـٗ :املظخىي اللطاعي ضي، ٍو اإلآش

ت في هز الىِذًت الِاثمت كلى ؤمىس هزه البىْى  ا اإلاعخىي مً هاخُت جىاظـّ ُـشاساث العـلؼاثالبىْى الخجاٍس

 .الىِذي والعُاظاث الىِذًت والاثخماهُت اإلاعـتهذًت لخدُِـّ الاظـخِشاس

ض ؤلاداسة البىُٕت كلى جدُِّ ألاهذاي اإلاخؼؼت :مظخىي البىً الخجازي في حد ذاجه ُه جٓش واإلاشظىمت  ًو

ماششاث ؤو وعب  للشبدُت وجدُِّ الخدعً والششذ في ؤداء الخذمت ، خُث جظم البىْى كذةلها، مً جىـُم 

اث مالُت جٖىن صالخت لخُُِم ؤدائها، وجمًٕ هزه اإلااششاث بلى خذ ٓبحر مً الخلبُـش  الثالزت كلى اإلاعخٍى

 .العابِت

  :وألاهشاض اإلاشحىة مً كملُت جُُِم ألاداء ٓثحرة هزٓش منها

مُت الُِاظُت التي جظمها الخؼؽ اإلاىطىكت مً ػـشي البىـٗالخدِّ مً  - الخجاسي في  جىٌُز ألاهذاي الُش

ذ اإلادذد لها  .الُى

ابت كلى ٌٓاءة ألاداء مً جىٌُز البىٗ ألهذاًه، ومماسظت ؤكماله اإلاخخلٌت بٌٕـاءة مخخلٌـت، - ورلٗ  الُش

 .باظخخذام مىاسده اإلاخاخت ؤًظل اظخخذام ممًٕ

لني رلٗ الٕشٍ كً الخؼىساث والاججاهاث التي ؤظٌش كنها ؤداء البىٗ الٌللـي، جُُِم الىخاثج - ومذي  َو

ؤظبابه وجدذًذ  اوسجامها مم الاججاهاث اإلاعتهذًت، مم الخلشي كلى هىاحي الِصـىس ًـي ألاداء وبُـان

 .اإلاعاولحن كىه، بما ًمًٕ مً جصخُذ هزه ألاخؼاء معخِبال

ت ًمًٕ جُُِم ألاداء الٕلي في البىٗ ؤو ؤداء اللاملحن ؤو وفي ألاخحر هزٓش ؤهه في البىىْ جُُِم ؤداء ٔل  الخجاٍس

ض كلى جُُِم الذاء الٕلي للبىٗ، ورلٗ باظخخذام ؤظالُب الخدلُل  خذمت كلى خذا، ولًٕ في بدثىا هزا ظجٓر

 .اإلاالي، ومً خال٘ اللاثذ واإلاخاػشة

 

                                                        
خ لليا 1 اض، مملٕت اللشبُت العلىدًت، لعلُذ ًشخاث حملت، ألاداء اإلاالي للمىـماث ألاكما٘، بذون ػبلت، داس اإلاٍش    .38، ص 2000شش، الٍش
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 الىظائف ألاطاطيت لعمليت جلييم ألاداء املالي-2

مًٕ ُُاظها  كملُت الخُُِم ألاداء اإلاالي كباسة كً مخابلت إلاذي جدُِّ اإلااظعت للخؼؽ التي سظمتها، ٍو

مًٕ جلخُص  باظخلما٘ ً مً ؤلاششاي كلى جلٗ الخؼؽ ومشاُبتها، ٍو كذة ؤظالُب رلٗ لخمٕحن اإلاعحًر

 1:  في الىؿاثٍ الخالُت ؤهمُت جُِم ألاداء اإلاالي

 خصادًت للماظعت ورلٗ بالخلٍشٍ كلى مذي جدُِِها لألهذاي اإلاعؼشة معبِامخابلت جىٌُز ألاهذاي الاُ

شها مخخلٍ ؤُعام اإلااظعت، لزلٗ ًجب كلى  وللٌترة اإلادذودة اكخمادا كلى البُاهاث وؤلاخصاثُاث التي جًى

ً جدذًذ ألاهذاي معبِا بذُت ووطىح  . اإلاعحًر

ابت كلى ٌٓاءة ألاداء للخإٓذ مً ُُام اإلااظعت بمم  اسظت وشاػها وجىٌُز خؼؼها بإكلى دسحت مً الٌٕاءةالُش

 ا واللمل كلى جٌاديها في اإلاعخِبل، وهىا ًجب الخإٓذ مً ؤنبهاإلامٕىت، ورلٗ بدصخُص الاهدشاًاث وؤظبا

ٔاًت مىاسدها بإكلى دسحت ممٕىت  . اإلااظعت ُذ اظخخذمذ 

ت اإلاعئىلت كً الاهدشاًاث التي خصلذ  . جدذًذ الجهاث واإلاشآض ؤلاداٍس

 . البدث كً الخل٘ى والىظاثل اإلاىاظبت إلالالجت الاهدشاًاث مم طشوسة اخخُاس البذًل ألاًظل

 زوائص جلييم ألاداء املالي -3

ٔاثض كذة ؤظاظُت ٌعدىذ كليها هـام جُُِم ألاداء اإلاالي في اإلاصاسي ؤو اإلااظعاث الاُخصادًت منها  2  :هىاْ س

بر ًخؼلب كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي  :االثملجالخجازيت وفي مخخلف االخحدًد الدكيم ألَداف البىىن -133

خظمً رلٗ جدذًذ حمُم ألاهذاي  جدذًذ واضخا ودُُِا لألهذاي التي ٌععى البىٗ الخجاسي لخدُِِها، ٍو

وألاهذاي البلُذة ألامذ، وؤهذاي سثِعُت وؤخشي ؤهذاي ُصحرة ألامذ  بلىً جصيٌُها ًمٕ الخٌصُلُت والتي

 .جٖىن جلٗ ألاهذاي واضخت ومٌهىمت لجمُم ألاًشاد اللاملحن في البىٗ ٓزلٗ ًجب ؤن ًشكُت،

بلذ ؤن ًخم جدذًذ ألاهذاي بشٖل  :وضع الخطط الخفصيليت في ول مجاالث مع مساعاة الخيظيم بينهما-233

واإلاذد ودُُّ، البذ مً وطم الخؼؽ الخٌصُلُت لٖي جٖىن ماششا لخدُِّ ألاهذاي بالشٖل والصُوت  مٌصل

ؤن جخظمً جلٗ الخؼؽ جدذًذا للمىاسد اإلاخاخت وؤظلىب اظخخذامها كلمُا وبالشٖل الزي  اإلاؼلىبت، كلى

بإُل ٔلٌت ممٕىت، مم مشاكاة ؤن جٖىن الخؼؽ واُلُت ومخىاظِت مم ألاهذاي  ًمًٕ مً جدُِّ ألاهذاي

 .عي الظشوسة لزلٗبحشاء الخلذًالث كليها كىذما حعخذ مشوهتها لوشض بلىاإلادذدة، باإلطاًت 

 

                                                        
.80لُلت بً خشوي، مشحم ظابّ، ص ح  1  

، ص 2009"، الؼبلت الاولى، داس صٌاء لليشش والخىصَم، كمان، اثس الظياطاث الاكخصادًت في اداء املصازف الخجازيتهصش خمىد مضهان ًهذ،"  2

  .33-32ص
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وجخظمً الِىاكذ ألاظاظُت لىـام جُُِم ألاداء اإلاالي في  :الخحدًد الىاضح ملساهص املظؤوليت إلادازيت-333

ِصذ باإلاشآض اإلاعاولُت ٔل وخذة جىـُمُت مخخصت بإداء وشاغ  البىْى ت جدذًذا إلاشآض اإلاعاولُت، ٍو الخجاٍس

بدىٌُز هزا اليشاغ وجدذًذ الىخاثج التي ظىي جدصل كليها،  اجخار الِشاساث الٌُٕلت مدذد ولها ظلؼت في

الخجاسي ًماسط اللذًذ مً الٌلالُاث وألاوشؼت، وجبلا لزلٗ ًىحذ هىاْ كذد  ًمثلما هى ملشوي بن البىٗ

في البىٗ، لزلٗ مً الظشوسي جدذًذ معاولُت ٔل وخذة مً جلٗ  مً مشآض اإلاعاولُت لها ًلالُت ؤو وشاغ

زلٗ حصخُص  ٍت والٌىُت وبصىسة واضخت مً احلالىخذاث ؤلاداس  ابت واإلاخابلت ٓو حعهُل كملُت الُش

 . مً ؤزاسها العلبُت الاهدشاًاث واإلاعاهمت في وطم خل٘ى الىاجخت للخولب كليها ؤو لخِلُل

البىْى بر جِخض ي بحشاءاث هـام جُُِم ألاداء اإلاالي في  :الاخخياز الظليم ملؤشساث الخلييم ألاداء املالي-433

ت لذ اخخُاس وجدذًذ ماششاث جُُِم ألاداء اإلاالي مً ؤهم  الخجاٍس جدذًذ وطم ماششاث لهزا الوشض، َو

ذ هٌعه ؤٓثرها صلىبت ورلٗ لدشلب اإلااششاث وجىىكها  الِىاكذ ألاظاظُت لىـام جُُِم ألاداء اإلاالي وفي الُى

 واخخالي آلاساء ًيها

عاهم في اجخار الِشاساث الصاثبت وجصخُذ  :إوشاء هظام مخيامل للمعلىماث وجطىيٍس-533 بما ًٌٕل َو

ذ الالصم وطمان كذم العحر في الاججاهاث التي جادي الى جدُِّ ؤداء هحر مشهىب ًُه معاساث ألاداء في  . الُى

 :عىاصس جلييم ألاداء -4

 1: مً ؤهم كىاصش جُُِم ألاداء هجذ ما ًلي

 وبـحن بـالخىاصن بـحن ٓمُـت اإلاـىاسد اإلاعـخخذمت في اإلااظعـاث ٓمـذخالثالٌٕاءة: بن مٌهىم الٌٕاءة ًخصل  -134

ل اإلاذخالث بلى مخشحاث ؤداةؤن اإلااظعت  باكخباس ٓمُت الىخاثج اإلادِِت في اإلاخشحاث،    .جدٍى

 ـذهُاهىا هشي ؤن الٌٕاءة هي الخصـ٘ى كلـى مـاهى ٓثـحر هــحر مـا هـى ؤُـل، ؤي ببِـاء الخٖلٌـت في خـذودها ال -

 .وألاسباح في خذودها الِصىي 

  باظخخذام الٌلالُـت: جخمثـل في العـبل الٌُٕلـت -234
ً
ت واإلاادًـت واإلاالُـت واإلاللىماجُـت اظـخخذاما  اإلاـىاسد البشـٍش

 
ً
  .كلى جدُِّ ألاهذاي والىمى والخؼىس  ُـادسا

 .وحشحر الٌلالُت هىا بلى مذي جدُِّ ألاهذاي اإلاعؼشة مً ػشي اإلااظعت  -

 ؤلاهخاحُـت: وجخمثـل في مـذي حـىدة ججمُـم اإلاـىاسد في اإلااظعـت،واظـخواللها لخدُِـّ مجمىكـت مـً الىخـاثج، -334

  .وهي حععى للىص٘ى بلى ؤكلى معخىي لألداء بإُل ُذس مً بهٌاَ للمىاسد

 .هىا ؤلاهخاحُت حشحر بلى وحىد كالُت وعبُت بحن مذخالث ومخشحاث اإلااظعت  -

  .ىدة: هي ُذسة اإلاىخج كلى جلبُت خاحاث اإلاعتهلٕحن وبإُل جٖلٌتالج -434

  وهىا الجىدة حشحر وحىد كالُت بحن اإلاعتهلٗ واإلاىخج  -

 

                                                        
 15. ، ص1992"، داس ؿال للذساظاث والترحمت واليشش، دمشّ، الؼبلت ألاولى، إلادازي وظائف اللائد هىس هللا ٓما٘، "1
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 : أَداف عمليت جلييم ألاداء املاليالفسع الثاوي

ض ش ألاداء، بر ًٓش لاث اإلاعخٌُذًً مً جِاٍس  الشٗ ؤن ؤهذاي كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي جخخلٍ خعب جُى

اإلاىدكحن مثال ماششاث العُىلت ومذي طمانهم للِذسة كلى اظترحاق ؤمىالهم في خحن يهخم اإلاعاهمحن 

حر الخذماث للمخلاملحن دون حلٍشع ؤمىا٘  الشبدُت بِىما بماششاث تهخم بداسة البىٗ بِذسة البىٗ كلى جًى

 .اإلاىدكحن لألخؼاس

 1 :كذة هِاغ ًمًٕ خصشها ًُما ًليتهذي بلى  وكمىما ًان كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي للبىٗ

ً ٔل  - ٌلخبر جُُِم ألاداء اإلاالي وظُلت مهمت في جدعحن اإلاشدودًت للمىـماث الاُخصادًت خُث ًبحن للمعحًر

عاكذ كلى جدلُل الىخاثج   .هِاغ الِىة والظلٍ َو

ش ألاداء وجدعحن معخىي اليشاغ اإلاصشفي لُخماش ى في جؼىسه مم الخىظم والخِذم الا -  ُخصادي للبلذجؼٍى

اث ألاداء حمُلا - ت الللُا في اإلايشإة ؤو البىٗ كً ألاوطاق واإلاعخٍى  بكؼاء مللىماث دُُِت للُِادة ؤلاداٍس

مشاحلت دوسٍت ومعخمشة للخوُحراث الخٕىىلىحُت والاُخصادًت وهحرها مً الخوُحراث التي ُذ جازش في ٌٓاءة  -

اكلُت اإلالذالث واإلالاًحر الٕمُت   . ًو

هـام جُُِم ألاداء ًجب ؤن ًٖىن هِؼت اهؼالَ مً خالله ٌعخؼُم اإلاىؿٍ واإلاعئ٘ى الاهخِا٘ مً كالُت بن  -

ّ ٓشة ُذم، خُث ًِىم اإلاذسب مً خالله بذوس  سثِغ ومشئوط بلى كالُت دًىامُُٕت مثل الكب ومذسب في ًٍش

ّ وؤن ٓال مً الشثِغ واإلاشئوط ًٕمل    .بلظهم البلعاإلاىحه واإلاللم في حى ٌعىده سوح الٌٍش

ًبحن جُُِم ألاداء اإلاالي مذي ًاكلُت اإلاخوحراث اإلادُؼت بـشوي اللمل والتي جىلٕغ مباششة كلى ؤلاهخاحُت  -

شها وجدعُنها   .وألاسباح، ٓما جِذم الخل٘ى والىظاثل اإلاخاخت لخؼٍى

ً الى البدث كً مصادس هزه اإلاشأل وجدلُلها واجخار الِشاساث الخص -  خُدُت بشإنها،الذًم باإلاعحًر

ت ؤهم اإلاشأل والبدث كً ؤظبابها  خُث حلمل كلى حصخُص الىطلُت اإلاالُت للبىىْ واإلااظعاث إلالًش

 . ومداولت اُتراح ُشاساث جصخُدُت

 

 

 

 

 

 

                                                        
ه بً بىصٍان، "1  ٘ جلييم هفاءة أداء الىظام املصسفيكبذ الشخُم وشيي حاٍص املىظىمت البىىيت في ظل الخحىالث اللاهىهيت  :""، اإلالخِى الىػني خى

 .30 ، ص 2006اًٍشل25/24"، حاملت بشاس، والاكخصادًت
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 : مؤشساث جلييم ألاداء املاليالفسع الثالث: 

ُبها مً ؤهم مشاخل كملُت جُُِم ألاداء ت، ًهي ٌلذ اخخُاس ماششاث ألاداء اإلاالي وجٓش  اإلاالي في البىْى الخجاٍس

ُبها وػَش خعا  ا... الخ، وفيبهجخؼلب الخدذًذ الىاضح والذُُّ إلاذلىالث اإلااششاث اإلاعخخذمت في الخُُِم وجٓش

حز كلى اإلااششاث الخالُت  1: دساظدىا هزا جم التٓر

 Profitability Indicators  :مؤشساث السبحيتاوال

ت، وحلني سبدُت البىٗ حلذ هزه اإلااششاث مً ؤهم  اإلااششاث اإلاالُت اإلاعخخذمت في جُُِم ؤداء البىىْ الخجاٍس

ش مللىماث نهمدصلت إلاخخلٍ العُاظاث اإلاخخزة في بداسة مخخلٍ شاو  هي ا، لزلٗ ًان اإلااششاث ألاخشي جًى

ِت التي جذاس ملبرة  اتهها ؤلاداسة ُشاساا البىٗ ؤما ماشش الشبدُت ًُلبر كلى مذي ٌٓاءة التي جخخز ًيبه كً الؼٍش

ت  . الاظدثماٍس

 Liquidity Indicatorsمؤشساث الظيىلت  :ثاهيا

ض الاثخماوي للبىْى والزي ٌلبر كلُه كادة كً مذة ُذس ة البىٗ  حعخخذم هزه ماششاث ٓإدواث لخُُِم اإلآش

اء   . .بالتزاماجه ُصحرة ألاحل بًى

 Solvency Indicators: مؤشساث مالءة زأض ماٌ ثالثا

ل، ٓما ًبحن ُذسة البىٗ  هزا الىىق مً اإلااششاث ٌلؼي وعب دُُِت خ٘ى الىطم اإلاالي للبىٗ كلى اإلاذي الؼٍى

لت اإلاذي وهي بالخالي جبحن مِذاس معاهمت الذًىن الى سؤط ما٘   .كلى حعذًذ دًىهه والتزاماجه الؼٍى

 

 : مؤشساث جىظيف ألامىاٌزابعا

 االثإلاجاإلاصشي الخجاسي في جىؿٍُ ألامىا٘ اإلاخاخت له في احعتهذي هزه اإلااششاث الخٕم كلى ٌٓاءة 

اإلاخخلٌت في بػاس العُاظت الاثخماهُت للبىٗ، وظُاظت اظخخذام ألامىا٘، وجِِغ هزه ماششاث ؤداء البىْى 

ت في اظخخذام ألامىا٘ اإلاخاخت وبهخاحُت اللمالت واللاثذ الزي خِِه البىىْ هدُجت لالظدثماس في  الخجاٍس

 .اإلاخخلٌت االثإلاجا

له داثما الن رلٗ ٌلني الخىحه  اإلااشش مً بحن ؤهم اإلااششاث التي ًجب كلى البىٗ ؤن ًشاُبه باظخمشاس وان ًًش

 .باالظدثماس هدى ؤًظل الخاالث

 عمليت جلييم ألاداء املالي في البىىن الخجازيت و هماذج  ومساحل كىاعد: لثاملطلب الثا

 ما ٌععى بلُه البىٗ، ومً البذًهي اهه كىذ ُُام البىىْ بلىجمش كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي بمشاخل للىص٘ى 

٘ ًشكحن  بلىؤهذاي، ولزلٗ خصصىا هزا اإلاؼلب  بلىبلملُت جُُِم ألاداء اإلاالي ًهي حععى بزلٗ  ٘  ألاو  خى

 ت جُُِم ألاداء اإلااليمشاخل كملُ بلىؤهذاي كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي، والٌشق الثاوي 

                                                        
 . 328-327ص -، ص2010، مٕخبت اإلاجخمم اللشبي لليشش والخىصَم، ألاسدن، 1مٌلح مدمذ كِل، مِذمت في ؤلاداسة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي، ػبلت1

 



تقييم األداء المالي للبنوك التجارية:                                                  الولالفصل ا  

 

26 
 

  :البىىن الخجازيت ماَيت: ثاويالملبحث ا

 ٌ  مفهىم البىىن الخجازيت :املطلب الاو

ـل الـذاخلي- "  هي جلٗ البىْى التي جِىم بِب٘ى الىداجم، جذًم كىذ الؼلـب ؤو ألحـل وجـضا٘و كملُـاث الخمٍى

 الادخاس والخاسجي وخذمخه بما ًدِّ ؤهذاي خؼت الخىمُت ودكم الاُخصاد الِىمي، وجباشش كملُت جىمُت 

 1  ."اإلاالي في الذاخل والخاسج بما في رلٗ اإلاعاهمت في بوشاء اإلاششوكاث والاظـدثماس

 ت مـم مجمىكـاث اللمـالء بمـا الومـً هىـا ًمٕـً الِـ٘ى ؤن البىـْى هـي جلـٗ اإلااظعـاث الـتي جدبـاد٘ اإلاىـاًم اإلاالُـ

ُتإلاجًخلاسض مم مصلخت ا  .خمم، وبما ًخماش ى رلٗ مم الخوحر اإلاعخمش في البِئت اإلاصًش

ت اإلاالُــت الــتي جِبــل الىداجـم مــً ألاًــشاد والهُئــاث -  ألاشــخاص)ٓمـا حلــشي ٓــزلٗ "هــي اإلايشـإة ؤو الشــٓش

ت  2 ".م حعخخذم هزه الىداجم في ًخذ الخعاباث والِشوض بوشض الشبذجدذ الؼلب وألحل، ز (اإلالىٍى

ـت كبـاسة كـً ماظعـاث مالُـت جخلامـل بـاألمىا٘ اإلاىدكـت مـً ػـشي ـٍ ًدبـحن ؤن البىـْى الخجاٍس  مـً خـال٘ الخلٍش

 .الضباثً وهذًها هى الشبذ

ـت كـًهـي ماظعـاث مالُـت جِـىم بـذوس الىظـاػت بـحن اإلاـىدكحن -"  واإلاِترطـحن، ًـإهم مـا ًمُـض البىـْى الخجاٍس

هحرهـا مـً اإلااظعـاث اإلاالُـت ألاخـشي هـى جِـذًم هـىكحن مـً الخـذماث وهمـا: ُبـ٘ى الىداجـم، وجِـذًم الِـشوض 

 3 ".إلايشأث ألاكما٘ وألاًشاد وهحرها اإلاباشـشة

ت هي ماظعت حلمل  ٔىظُؽ مالي بحن مجمىكخحن سثِعِخحن مـً ومً هىا ًمًٕ الِ٘ى ؤن البىْى الخجاٍس

 .)اإلاِترطحن)وؤصخاب العجض  (اإلاىدكحن)هما: ؤصخاب الٌاثع  اللمـالء

حن وهما:  ت هي كباسة كً وظُؽ مالي بحن ػًش ٍ العابِت وعخيخج بإن البىْى الخجاٍس ومً خال٘ الخلاٍس

، بدُـث جِـىم بخجمُـم ألامـىا٘ (العجـض اإلاـاليؤصـداب )وػـالبي ألامـىا٘  (ؤصخاب الٌاثع اإلاـالي)ألامىا٘  كاسطـىا

مً كىذ ؤصخاب الٌاثع اإلاالي، وبُشاطها ألصخاب العجض اإلاالي مِابـل وعـبت ًاثـذة، والشـٖل الخـالي .الٌاثظـت

 .البىٗ ٔىظُؽ مالي ًىطـذ دوس 

 

ت بجملت مً الخصاثص الخالُت  4 : ٓما جخمحز البىْى الخجاٍس

ت - ٔاًت مً ألاًشاد واإلااظعاث الصوحرة،  جِبل الىداجم الخجاٍس "جدذ الؼلب" ًخخلامل ملها ًئاث اإلاجخمم 

ٔاهذ خاصت ؤو خٖىمُت، مما ًجللها معخلذة داثما لذًم هزه ألامىا٘  بحرة الدجم، ظىاء  اإلاخىظؼت ٓو

ذ  ألصخابها في ؤي ُو

 .للذد والدجمانها ألآثر اهدشاسا، بر حشٖل الجضء ألآبر مً اإلااظعاث البىُٕت، مً خُث ا -

ً في اإلاجخمم مً خال٘ ججمُم مذخشاتهم  - جِبل حمُم ؤهىاق الىداجم، ًدعاهم في جلبُت سهباث اإلاذخٍش

                                                        
 .105 ص2011"، داس صٌاء لليشش والخىصَم، كمان، الؼبلت ألاولى، ،اكخصادًاث الىلىد و املصازفخعحن مدمذ ظمدان وبظماكُل ًىوغ ًامً، "1
 .110ص 1996"، اإلااظعت الجاملُت للذساظاث لليشش والخىصَم، بحروث، اكخصادًاث الىلىد والبىىنظلمان ؤبى دًاب،"  2
ت، البىزصاث والبىىن الخجازيت -املؤطظاث املاليتـ مدمذ صالح الخىاوي وكبذ الٌخاح كبذ العالم،"  3  ،2001"، الذاس الجاملُت، ؤلاظٕىذٍس

 .214ص
ّ والخىسٍذاث، مصش، ،إدازة املصازف" هشام حبر، 4 ت اللشبُت اإلاخدذة للدعٍى   .11ص2008"، بذون ػبلت، الشٓش
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 .الصوحرة والٕبحرة

ش ؤهىاق مخخلٌت مً الىداجم -  . كملهم باظخمشاس كلى جؼٍى

 . ًمثل سؤط ما٘ وعبت بعُؼت مً بحمالي مىاسدها -

 . لال حعخؼُم بظدثماس وداجلها بالٖام -

 . جمىذ الِشوض الِصحرة ألاحل لواًاث الخجاسة ؤو الاظخلما٘ الصخص ي كلى الىدى الخاص -

ّ ُُامها بِب٘ى الىداجم و مىذ الاثخمان -  . حعاهم معاهمت ٓبحرة في بًجاد الىِىد، كً ػٍش

 وظائف البىىن الخجازيت :املطلب الثاوي -

ت كلى وحهبججه الخؼىس البىٖي الى احعاق هؼاَ الىؿاثٍ التي  الخصىص و ًمًٕ خصش  جضاولها البىْى الخجاٍس

ت في الىِاغ الخالُت  1 : ؤهم الىؿاثٍ الاُخصادًت للبىْى الخجاٍس

 حلني بزلٗ ُب٘ى الىداجم مً اإلاىدكحن : "(إلاكساض-لسضين و امللترضين )كبٌى الىدائعالخىطط بين امل -

بىؿٌُت  اإلااظعاث الشاهبت في الاُتراض ، ٓما جِىمبصٌتهم مِشطحن للبىٗ ووؿاثٌها في مخىا٘و ألاًشاد و 

ً مً خال٘ ًخذ الاكخماداث اإلاعدىذًت  . الىظُؽ اإلاالي بحن اإلاعخىسدًً و اإلاصذٍس

ت كً ظاثش اإلااظعاث اإلاالُت(: إوشاء أو جىليد الىلىد)خلم الىلىد  -  وحلخبر هي وؿٌُت جمحز البىْى الخجاٍس

، التي لم  ت لهزه البىْى  حلذ جٕخٌي بخِذًم ُشوض مً وداجم جملٕها ، بل مً وداجم لِغ لهاوؿٌُت حىهٍش

ت وحىد لذيها "ؤي جخلّ هزه الىداجم"  . وهزه ؤهم وؿٌُت للبىْى الخجاٍس

ت، هجذها جخٌٕل ؤًظا بخِذًم :جلدًم خدماث مصسفيت مخىىعت - ادة كلى اإلاهام الشثِعُت للبىىْ الخجاٍس  ٍص

ألاوساَ  ًخللّ بالصشي، وبلع الخعاباث الخاصت باألحىس و جدصُلخذماث جخللّ باألظهم والعىذاث وما 

ت و حعذًذ الذًىن وجِذًم اظدشاساث للضباثً، وخذمت ألاماهاث و اإلاالُت  . الخجاٍس

ت ؤصبدذ خالُا جِذم للمالئها الٕثحر مً الخذماث واللملُاث البىُٕت  ومىه ًمًٕ الِ٘ى ؤن البىْى الخجاٍس

 .ٖاملتجؼبُِا إلابذؤ الخذمت اإلاخ

 

 .أعمالهاىىن الخجازيت واملبادئ التي جحىم مىازد واطخخداماث الب -3

 للبىـٗ اججـاه
ً
ـت مـً خُـث اإلاصـادس اإلاخدصـل كليهـا، خُـث جمثـل هـزه اإلاـىاسد التزامـا  جدىـىق مـىاسد البىـْى الخجاٍس

ِـت ؤو الٌُُٕـت الـتي مـً خاللهـا ٌشـول البىـٗ اإلاـىاسد اإلاخاخـت لذًـه مـً  اظخخذاماجهالوـحر، ؤمـا  ًخخمثـل في الؼٍش

جدُِّ ؤسباح وكىاثذ، وفي هزا اإلابدث ظىي ًخم الخؼَش بلى مصادس ٔل مً اإلاىاسد واظخخذاماث البىْى  ؤحـل

ت  :مىازد البىىن الخجازيت:أوال .الخجاٍس

ت  ٔاآلحيجىِعم مىاسد البىْى الخجاٍس  2 :بلى مىاسد راجُت ومىاسد هحر راجُت وهي 

 

                                                        
  .116، ص2012، دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، الجضاثش، 2"، حضء مبادئ الاكخصاد الىلدي واملصسفيبذ الِادس خلُل، "ك 1
 .79-78، ص ص2000والخىصَم، كمان، الؼبلت ألاولى،  "، داس الصٌا لليشش الىلىد والبىىنسشُذ اللؼاس وسٍاض الخلبي، "2
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 :املىازد الراجيت -أ

 :وجخمثل ًُما ًلي

، والـزي ًـذًلىه ؤًظـا -1  سؤط اإلاا٘ اإلاذًىق: ؤي سؤط اإلاا٘ الزي ًذًله اإلاالْ واإلاعـاهمىن كىـذ بوشـاء البىٗـ

ادة سؤط اإلاا٘، وهى طشوسي لبذاًت كمل البى   .ٗكىذ الخٌٕحر بٍض

في  الاخخُاػاث: هى مبلى مً صافي ؤسباح اإلااظعاث اإلاالُت ًِخؼـم إلاىاحهـت ؤي ػـاست ُـذ ًخلـشض لـه البىـٗ -2

  :اإلاعخِبل وجىِعم بلى

ت ًِخؼلها البىٗ ٔل كام مً صـافي ؤسباخـه وبشـٖل بحبـاسي، وفي الوالـب اخخُاػي -  ُاهىوي: وهى وعبت مئٍى

بِـى البىـٗ ًِخؼـم هـزه اليعـبت خـتى حلـاد٘ الُِمـت 10%جٕـىن هـزه اليعـبت ،  ؤي خـتى)ألظـهم البىـٗ  الاظمُتٍو

لــذ (الِــاهىوي مــم سؤط اإلاــا٘ اإلاــذًىق بالٖامــل الاخخُاػيٌعــاوي  اًــت مــً ؤي الاخخُاػي، َو  الِــاهىوي وظــُلت للُى

 .خعاسة ُذ جيخج كً ُُام البىٗ بلملُاث مخخلٌت

وعبت  ، ورلـٗ بـإن ًِخؼـماخخُاسي ًٖىهـه البىـٗ مـً جلِـاء هٌعـه بشـٖل  اخخُاػي: وهـى الاخخُاسي  خخُاػيالا  -

ٔاخخُاػي   ، ًىدق لذي البىٗ اخخُاسي ملُىت مً صافي ألاسباح ٔل كام 

 آخش ًِخؼله البىٗ مً صافي ؤسباخه بيعبت ملُىت، إلاىاحهت ؤي خعـاسة ُـذ اخخُاػيالاخخُاػي اللام: وهى  -

ذ كلى   .الاخخُاسي الِاهىوي و  الاخخُاػيًخلشض لها، جٍض

حضء  اًـت العـىت ال ًِـىم بخىصَلهـا ٔلهـا، بـلنه ألاسبـاح الوـحر مىصكـت: كـادة مـا ًترجـب كـً وشـاغ البىـٗ ؤسبـاح في 3-

  .بلى سؤط اإلاا٘ البىٗ منها والباقي ًظاي

خ بكـذاد -4  اإلاخصصاث: وحعخخذم اإلاخصصاث في حلذًل ألاص٘ى لخجللها ممازلت لُِمتها الخُُِِت في جـاٍس

اإلاحزاهُت، ػبِا ألظغ الخُُِم اإلاخلاسي كليها، ومً ؤمثلت اإلاخصصاث هجذ: مخصص الذًىن اإلاشْٖى ًيها، 

 .اإلاالُتالاظتهالْ، مخصص هبىغ ؤظلاس ألاوساَ  مخصص

 

 

 :املىازد الغير ذاجيت -ب

 1: وجخمثل اإلاىاسد الوحر راجُت ًُما ًلي

مًٕ جصيٌُها بلى ألاهىاق الخالُت 1-   :الىداجم: جمثل الىداجم اإلاصذس الشثِس ي إلاىاسد البىٗ ٍو

حر:  - ً وجلجـإ بليهـا البىـْى لدشـجُم روي الـذخل اإلادـذود  وداجـم الخـًى  هـي اإلابـالى الـتي ًـذخشها صـواس اإلاـذخٍش

 مً مصادس البىٗ، وبحشاءاث ؤلاًذاق والسخب كلى هزا الىىق مًالادخاسكلى 
ً
ذ جٖىن مصذسا  ،وفي هٌغ الُى

  .ألاخشي الىداجم ًٖىن ؤظهل ولًٕ ملذ٘ الٌاثذة كليها ًٖىن ؤُل مِاسهت بالىداجم 

                                                        
 .79مشحم ظابّ، ص 1
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ـت: وحلـشي ٓـزلٗ باظـم وداجـم جدـذ الؼلـب، خُـث ؤن الضبـىن ٌعـخؼُم ؤن ٌعـدبها في ؤًـت  -   الىداجـم الجاٍس

 .لخـت مً الضمً وبذون بخؼاس البىٗ بزلٗ، وهي وداجم ال جذًم كنها ًىاثذ

 البىـْى ًىاثـذ ألصـداب هـزهالىداجم ألحل: وجٖىن ألحل مدذد وال ًمًٕ سخبها ُبل اهتهاء اإلاذة، وجذًم   -

 .الىداجم

بضمً  الىداجم بةخؼاس: وهـزه الىداجـم جٕـىن كليهـا ًاثـذة، لٕـً ًخلـحن كلـى صـاخبها ؤن ًخـبر البىـٗ ُبـل ظـدبها -

 .ملحن، والٌاثذة جٖىن ؤكلى مِاسهت منها بالىداجم إلخؼاس

ــت ؤو  :ألاسصــذة الذاثىــت للبىــْى اإلادلُــت واإلاشاظــلىن -2  وحشــمل ألاسصــذة الذاثىــت للبىــْى اإلادلُــت ظــىاء الخجاٍس

زلٗ ألاسصذة الذاثىت للبىْى واإلاشاظلحن بالخاسج، والىاججت كً الخلامل اإلاصشفي ًُما بُنهم   .اإلاخخصصت، ٓو

-3 
ً
 ؤظاظـُا

ً
ـضي مصـذسا ـضي والبىـْى ألاخـشي:ٌلخـبر البىـٗ اإلآش ـل البىـىْ مـىاسد مـً البىـٗ اإلآش  مـً مصـادس جمٍى

ـت، وحلخـبر  ـّ جِـذًم ُـشوض لهـا بظـمان ؤصـىلها ؤو بةكـادة خصـم مـا لـذيها مـً ؤوساَ ججاٍس ـت، كـً ػٍش الخجاٍس

ـاث ألاصمـاث ؤو  هـزه ـضي الـتي ًلخـضم بإدائهـا لهـزه البىـْى في ؤُو اللملُـت مـً الىؿـاثٍ ألاظاظـُت للبىـٗ اإلآش

، ولٕـً اإلاِصـىد مـً ُُامـه  اإلاـالي،اللعـش  ل وشاػاث هزه البىْى ضي بخمٍى وهزا ال ٌلني التزام البىٗ اإلآش

ــاء بالتزاما بمهمـت جِـذًم اللـىن اإلاـالي حر الِــذس الــالصم لهــا مــً ألامــىا٘ الىِذًــت العــاثلت للًى ــا ججــاه تهلهــا هــى جــًى

ــاث ألا  ُاس في نهالاُخصادًت ًِؽ، ورلٗ للخٌاؾ كلى الىـام اإلاصشفي وخماًخه مً الا صمــاثاإلاــىدكحن في ؤُو

ش ت ألاخشي اللاملت مله في خِل اليشاغ  هـزه الــشوي،ٓـزلٗ مـً ؤحـل جـًى اللالُاث بحن البىىْ الخجاٍس

  .اإلاصشفي

 

 

 .البىىن الخجازيت اطخخداماث: املطلب الثالث

ت ًُما ًلي اظخخذاماثجخمثل   1 :البىىْ الخجاٍس

 :اللسوض-أ

مًٕ جصيٌُها بلى ألاهىاق الخالُت اظخخذاماثوجمثل الِشوض ؤهم  ت إلاىاسدها ٍو   :البىْى الخجاٍس

لـت ألاحـل: هـى الاثخمـان الـزي جٌـَى مذجـه ظـبم ظـىىاث، وهـزا الىـىق مـً الِـشوض مىحـه1-  ُـشوض ػٍى

ل ألاصـ٘ى الثابخـت، ؤي  ٔاإلابـاوي واإلالامـل، الخجهُـضاث الظـخمت...بلخ، ؤي  الاظدثماساثلخمٍى  الاظدثماساثالثُِلـت،

 جخجــاوص ظــبلت ظــىىاث، وهــزا الىــىق ًمٕــً ؤن ًصــل في بلــع ألاخُــان بلى كشــشون ظــىت ؤمــا بهالٓهاالــتي ًــترة 

والـشهً  الشظمـي بالذسحـت ألاولى، الـشهً اللِـاسي ًهـي الـشهً  الاثخمانالظماهاث اإلاِذمت لهزا الىىق مً 

 .الٌاثذة كً هزا الىىق مً الِشوض ًخدذدها العلؼاث اإلالُىت الخُـاصي، ؤمـا

ذ ًترجه كً ظىت وجِل كً كششون ظىت، ًبلذ ؤن ٓـان2-  ُشوض مخىظؼت ألاحل: هزا الىىق مً الِشوض جٍض

                                                        
"، مـزٓشة ماحعـخحر في الللـىم الاُخصـادًت وكلـىم الدعـُحر، جخصـص: الىِـىد البىـىن الخجازيـت ودوزَـا فـي الخىميـت الاكخصـادًتظـى ولـذ الشـُخ،" مى  1

 .10-08ص، 20032004/واإلاالُـت، حاملـت الجضاثـش، 
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ل الِصحر ألاحل ـل اإلاشـشوكاث واإلايشـأث ًِخصش الخلامل اإلاالي كلى الخمٍى ت بلى جمٍى ، اججهذ البىْى الخجاٍس

مخىظؼت ألاحل جصل بلى خمغ ظىىاث وهالبا ما ًخم هزا الىـىق مـً الِـشوض في شـٖل ؤُعـاغ ًـخم  بِـشوض

ٕـىن ظـلش الٌاثـذة ًيهـا ؤكلـى مـً ظـلش  جدذًـذ مىاكُـذ ُمتهـا في شـشوغ كِـذ ؤلاُـشاض، ٍو اظـخدِاُها ُو

 ألاحل ثـذة للِـشوض ُصـحرةالٌا

شـٖل هـزا الىـىق مـً-3  ُـشوض ُصـحرة ألاحـل: هـي هـىق مـً ؤهـىاق الِـشوض الـتي ال ًخجـاوص ؤحلهـا ظـىت، َو

ــاء ــخم الًى ــت، ٍو ــت اًــت اللملُنه ــا مــمبه الِــشوض الجــضء ألآــبر مــً ؤهــىاق الِــشوض الــتي جِــذمها البىــْى الخجاٍس

، الِشض اإلاىظمي الزي ًمىذ  الــتي لها، وله كذة صىس ؤهمها: الخصم، حعهُالث الصىذَو اظتهذًذ جمٍى

ـادة هـزا الىـىق مـً الِـشوض في ا للماظعاث التي خمـم ألهـه إلاججِىم بيشاغ مىظمي ولِغ هىاْ خؼـىسة مـً ٍص

ادة معخىي  ال ًخجـاوص ؤحلهـا العـىت   .اليشاغ الاُخصادي خُث ًذ٘ الخىظم ًيها كلى ٍص

 :املظخحلاث على املصازف-ب

ـزلٗ ألاوساَ اإلاالُـت ألاخـشي   وجخمثـل هـزه اإلاعـخدِاث في العـىذاث الخٖىمُـت اإلاظـمىهت بىاظـؼت الخٖىمـت، ٓو

مثل: ألاظـهم والعـىذاث الـتي جصـذسها اإلاشـشوكاث واإلااظعـاث هـحر الخٖىمُـت اإلاخخلٌـت، خُـث ؤن اظـدثماس 

 ، بال ؤن هزا الىىق مً ألاص٘ى  البىـْى
ً
ت لجضء مً مىاسدها في مثل هزا الىىق ٌلؼيها كاثذ مشجٌم وعبُا الخجاٍس

ـٍ   دسحت ظُىلخه كلى مذي همى واحعاق وجؼىس العَى اإلاـالي،ًٖلمـا ٓـان هـزا ألاخـحر واظـلا اإلاالُت جخُى
ً
ووشـؼا

اث ؤظلاس هزه ألاوساَواظ اهدشاساًُه مىاظبا وؤٓثر ا  الاظدثماسؤصـبذ   في معخٍى
ً
  .خِشاسا

 

 

 :ألازصدة الىلدًت الجاَصة -ج

ـضي والوـشض منهـا مىاحهـت كملُاجـه الُىمُـت،  جخمثـل في الىِـىد اإلاىحـىدة في صـىذَو البىـٗ ولـذي البىـٗ اإلآش

دخٌف ٔاهـذ اكخبـاساث ألامـان هـي العـبب  بها ٍو ٔاخخُاػاث ؤولُت وال ًترجب كلى وحىدها ؤي كاثـذ وبن  البىٗ 

  .وحىدها في

 :أصٌى ثابخت -د

 في
ً
ـا ـت،بال ؤن دوسهـا ٌلخـبر زاهٍى  كلى الشهم مً ؤهمُت الذوس الزي جللبـه هـزه ألاصـ٘ى في ؤكمـا٘ البىـْى الخجاٍس

ت باإلا  .ِاسهت مم دوسها في مششوكاث ؤخشي ؤوشؼت البىْى الخجاٍس

 1: أوزاق حىىميت كصيرة ألاحل -ٌ

 وجٖىن كادة في شٖل ؤروهاث خضاهت، وهي كباسة كً ظىذاث جصذسها الخٖىمت وجِذمها بلى البىـٗ الخجـاسي 

،مِابـل خصـىلها كلـى ُـشض مـً هـزا ألاخـحر جخمُـض بخـىاًش الظـمان في اظـترداد ُُمتهـا مـم جدُِِهـا   للاثـذ مِبـ٘ى

ل ُُمتها بلى هِىد خاطشة ضي كلى اظخلذاد داثم لخدٍى ٖىن البىٗ اإلآش  ٍو
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 1 :ألاوزاق الخجازيت اللابلت للخصم -و

ت مً ؤهم ا  االث التي ٌعدثمش ًيها البىٗ الخجـاسي، ورلـٗ للخصـ٘ى كلـى هِـىدإلاجٌلخبر خصم ألاوساَ الخجاٍس

خ اظخدِاُها بلذ، بر ًِـىم البىـٗ خاطشة مِابل الخىا٘ص كً حضء مً ُُمت ال ت التي لم ًدً جاٍس ىسُت الخجاٍس

دـخٌف  الخجـاسي  بخِـذًم ُُمـت الىسُـت بلى الضبـىن مِابـل خصـىله كلـى كمىلـت واإلاخمثلـت في ظـلش الخصـم، ٍو

ـت خـتى بةكـادة خصـم بلظـها مىكذ اظخدِاُها،ٓما ٌعخؼُم برا ما اخخاج بلى ظـُىلت ؤن ًِـىم  بالىسُـت الخجاٍس

ـضي مِابـل   .ظلش بكادة خصم ؤُل مً ظلش الخصم الزي خصل كلُه مً اللمالء لـذي البىـٗ اإلآش

ت كلى الخلامل  لعهىلت (الٕمبُالت والعىذ ؤلاروي)زه ألاوساَ ه وجِبل البِئت الخجاٍس
ً
ت الذًىن،هـشا  ٓإداة لدعٍى

ـاء بخ لهـا بلى هِـىد ُبـل خلـ٘ى ؤحـل الًى ِصـذ بالخصـم دًـم البىـٗ لُِمـت جدٍى ، ٍو ِـذًمها للخصـم لـذي البىـْى

خ  الىسُـت ت ُبل مىكذ اظخدِاُها بلذ خصم مبلى ملحن ًمثل ًاثذة الُِمت اإلازٔىسة كً اإلاذة بحن جاٍس الخجاٍس

لـزي الاظخدِاَ، مظاي بليهـا كمىلـت البىـٗ ومصـاٍسٍ الخدصـُل، ًِعـمى ظـلش الٌاثـذة ا الخصـم ومُلـاد

  الخصم جخصـم بمِخظـاه بعـلش

 

 

 :املبادئ التي جحىم أعماٌ البىىن الخجازيت :سابعاملطلب ال -

 ا ومًتهزِت اإلاخلاملحن وجىمُت ملامال الٓدعابا البىىْ ألداء وؿاثٌها، ورلٗ به ًىحذ كذة مبادت هامت جلتزم

 2 :ؤهم هزه اإلابادت هجذ ما ًلي

 : الظسيت
ً
 :أوال

 البىـٗ وكمالثـه جِـىم كلـى الثِـت اإلاؼلِـت ًُـه وفي اللـاإلاحن لذًـه، ًـاإلاىدق كىـذما ًـىدق ؤمىالـه بن اإلالامالث بحن

لـذي البىـٗ والـتي حلخـبر حـضء مـً خصىصـُاجه، ًـال ًجـىص للبىـٗ ؤن ًـزٌلها ؤو ًٌشـيها وبال اهصـشي كىـه 

بلى البىـٗ كىـذ خـاحتهم بلى  ًلجئىن كىذما  وهزا ًمغ بصملت البىٗ،ٓزلٗ باليعبت للمِترطحن اإلاىدكـىن 

للبىٗ براكت رلٗ ألهه جظش بعملت اللمُل وجضكضق زِت اإلاخلاملحن مله، لهزا ًالتزام البىٗ  ُـشض، ًـال ًجـىص 

ت الخامت في ملامالجه حلخـبر شـيء مهـم للخٌـاؾ كلـى ظملخـه،ٓـزلٗ هـى الخـضام كـام جِخظـُه ؤصـ٘ى اإلاهىـت  بالعٍش

بالخعاظـُت ًاثِـت الخـذ، وال ًجـىص للبىـٗ ؤن ًمـذ مللىمـاث وبُاهـاث ألي شـخص  وي ملامالجـه الـتي جدعـموؿـش 

عـدثنى  ٓـان كـً ؤخـذ اإلاخلـاملحن ملـه بال ابُــت  الالتزامبـةرن مــً هـزا ألاخــحر، َو ت كىــذ ػلـب حهــت ُس بمبــذؤ العـٍش

 اإلاخلاملحن مم البىٗ ــذكامـت في الذولــت بُاهـاث كــً ؤخ

 : حظً املعاملت
ً
 :ثاهيا

ـل اللمُـل بلى كمُـل داثـم،  بن اإلالاملت الخعىت التي ًلِاهـا كمُـل البىـٗ مـً اللـاملحن ًُـه هـي ألاظـاط في جدٍى

                                                        
.10مشحم ظابّ،ص    1  

ل، حاملت مدمذ ضىابط مىح الائخمان في البىىن الخجازيتكبذ الىاخذ هشدة،"  2 "، مزٓشة ماحعخحر في الللىم الاُخصادًت، جخصص: هِىد وجمٍى

 .12-11ص -، ص2003/ 2004خُظش بعٕشة، 
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دت ممٕىت مً اللمالء، بالشهم مً ؤن الخذماث التي جِذمها البىْى واخذة ًىاحب  وهي التي ججخزب ؤٓبر شٍش

ُت ممخاصة بلى به والاكخىاءاللاملحن ًُه  اخخُاس هىا  بىٗال بهم بما ًمٕنهم مً جِذًم خذماث مصًش م وجذٍس

جـب ؤن دا وخاصما في كمله، ٓما ًجب ؤن ًخصٍ بالصجاكت التي ججلله ًِ٘ى  كمالثه، ٍو ًٖىن اإلاصشفي صٍش

ٔاهذ ـت بـحن  الابخلاداللالُت الصخصـُت الـتي جشبؼـه باللمُـل ؤي  ال دون خشج، مهما  كـً الخدُـض ؤو الخٌُش

 .ًدعم بالبشاشت التي جدبب الىاط بلُه اللمـالء ؤزىـاء كمله،ٓـزلٗ ًجـب ؤن

 : الساحت والظسعت
ً
 :ثالثا

ه كلى ٓثرة التردد كلُه والخلامـل ملـه، لهـزا حعـعى  بن بخعاط اللمُل بالشاخت كىذ وحىده بالبىٗ ٌوٍش

حر ؤٓبر ُذس  البىـْى ـزلٗ  مً الشاخت لللمالء بلى جًى ـذ الاهخــاس ٓو ٓةكذاد ؤمآً مىاظبت الظخِبالهم لِظاء ُو

ـذ  العـشكت في جِذًم الخذمت ش يء مهم باليعبت لللمُل، ًاإلاتردد كلى البىٗ يهمه ؤن ًىصـشي في ؤظـشق ُو

ٔاهـذ الشاخـت ث الشوجُيُـت لللمـل داخـل ، لهـزا ًجـب ؤن جىطـذ ؤلاحـشاءاالاهخـاسـا ؤزىـاء به التي ًخمخم مهمـا 

لت لللمـالء دون حلُِــذاث، وممـا ٌعـاكذ ٓــزلٗ كلـى الشاخـت والعــشكت في  البىـٗ، بدُـث جٌٕـل الخذمـت العـَش

البُاهاث اإلالِذة في لخـاث  اظخخشاجألاحهضة الخذًثت التي جٌٕل  اظخخذام بهجـاص ألاكمـا٘ داخــل البىـٗ هــى

مـا  اظخخشاجكلى خٌف اإلاعدىذاث باألظلىب العلُم مما ًمًٕ مـً  لبُاهاث، وحعاكذوجدِّ الذُت في جلٗ ا

ـذ ممٕـً، وجخـُذ الاجصـاالث لت مم الٌشوق ؤو اإلاشاظلحن ًلـضم في ؤُصـش ُو  .العَش

 

 : هثرة الفسوع
ً
 :زابعا

ت خاصت حععى داثما بلى جىظُم وشاػها ورلٗ بٌخذ ًـشوق لهـا في  اإلاىـاػّ الـتي جإمـل بن البىْى كامت والخجاٍس

ثـشة الٌـشوق في مىـاػّ حوشاًُـت مخخلٌـت ٌلـىد بٌىاثـذ ٓثـحرة باإلطـاًت للٌىاثـذ  ؤن ٌوؼيهـا وشـاػه،واهدشـاس ٓو

 :ظابِا منها اإلاـزٔىسة

ذ واإلاا٘تهحعُحر وحعهُل كلى كمالء البىٗ بحشاء ملامال1-  .م ورلٗ مً هاخُت الُى

 ًخمخـم بمضاًـا اإلاشـشوكاث الٕبـحرة ًُـخمًٕ مـً جِعـُم اللمـل كلـى هؼـاَ واظـم، البىـٗ را الٌـشوق الٕثـحرة2-

ِل كىذه   كلى جباد٘ اإلاعاكذاث بحن الٌشوق الاخخُاػيٍو
ً
 .الىِذي اكخمادا

 برا ٓعـذث صـىاكت مـا في مىؼِـت حوشاًُـت3-
ً
 جىصَم اإلاخاػش الـتي ًىاحههـا البىـٗ كلـى حهـاث مخخلٌـت،مـثال

ع خعاسة هزا به ت ًةن هزا الٕعاد لً ًازش بال كلى الٌشق اإلاىحىدملُى زه اإلاىؼِت وخذه، وبالخالي ًمًٕ حلٍى

 .باألسباح الىاججت كً كملُاث ًشوق ؤخشي  الٌشق

ل الىِىد مً حهت بلى ؤخشي، ورلـٗ بلـذم4- لت الخٖالٍُ التي ًخدملها البىٗ كىذ جدٍى  العهىلت والعشكت ُو

لالاظخلاهت باإلاشاظلح  ن ومىدهم كمىالث كً كملُاث الخدٍى

 :: اللىاعد ألاطاطيت لخلييم ألاداءاملطلب السابع

    1وجخمثل ًُما ًلي: 
                                                        

"، مزٓشة جخشج لىُل شهادة اإلااحعخحر في الللىم الاُخصـادًت، جحظين أداء املؤطظت الصىاعيتدوز إطتراججيت الخىىيع في مش جُم حذًً، "ك 1

 63-62ص -،ص 2012/2013جخصـص: اُخصـاد صـىاعي، حاملـت مدمـذ خُظش، بعٕش
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 هـي الخؼـىة ألاولى في كملُـت جُِـُم ألاداء لـزا ًجـب كلـى اإلااظعـت جدذًـذ ؤهـذاًها :جحدًـد ألاَـداف -1

وواُلُتهـا، وال ًِخصـش ألامـش كلـى الهـذي اللـام للىخـذة الاُخصـادًت ودساظـتها ُصـذ الخلـشي كلـى مـذي دُتهـا 

جخىظم لدشمل حمُم ألاهذاي الخٌصُلُت لها، والتي جصىٍ بلى ؤهذاي ُصحرة اإلاذي وبلُـذة اإلاـذي  بهمـا

 .وؤخشي ًشكُت وؤهـذاي سثِعـُت

 احـب جدُِِهـا معـخِبال، ًـخم وطـمبلـذ جدذًـذ ألاهـذاي الى  :وضع الخطط الخفصـيليت إلهجـاش العمـل -2

الخؼؽ الخٌصُلُت لللمل لٖل مجا٘ مً مجـاالث اليشـاغ، بدُـث حلٕـغ العُاظـاث الخاصـت بـاإلاىاسد الالصمـت 

ٌُُـت بهـا جلـٗ اإلاـىاسد بشـٖل  الخص٘ى كليها مً هاخُت، ومً هاخُت ؤخشي ًخم جدذًذ الٌُُٕت الـتي حعـخخذم ٓو

 .ممٕىتكىاثذ  ًدِـّ ؤُصـى

ابـت :جحدًد مساهص املظؤوليت -3  خُث ًخم وطم لٖل ُعم مً ؤُعام البىٗ معاو٘ خاص مً ؤحل الُش

ـزلٗ جبُـان  ـض معـاولُت، ٓو وؤلاششاي في كملُت جُُِم ألاداء هىا جخؼلب بًظاح اخخصاصاث ٔل مـً مٓش

ـض كلـى ؤوشـؼت  الخىـُمُـت الـتي جـشبؽ هـزه اإلاشآـض ببلظـها الـبلع، ومـذي  اللالُـاث جـإزحر وشـاغ ٓـل مٓش

ً جدذًذ مشآض اإلاعاولُت في كملُت الٕشٍ كً الاهدشاًاث وجٌعحرها بوشض  اإلاشآـض ألاخـشي،ٓمـا ٌعهل ٓس

 .اإلاعاولت كنها الخلشي كلى ؤظبابها واإلاشآـض

 

 كلـى ؤظاظـها جُِـُم ؤداءوجخمثـل في جدذًـذ اإلالـاًحر الـتي ًـخم  :جحدًد معاًير ومؤشساث واضحت لألداء -4

ـذ هٌعـه وهـزا  اإلااظعت الاُخصـادًت بإٓملهـا ؤو كلـى معـخىي مشآـض اإلاعـاولُت ًيهـا، وهـي ؤٓثـش صـلىبت في الُى

 ل وحـىب جدذًـذ ماهُـت اإلالـاًحرؿل وحىد كذة ملاًحر جاخز بلـحن الاكخبـاس كىـذ اإلاٌاطـلت بُنهـا، مثـ في

اخخُـاس اإلالـاًحر اإلاىاظـبت لذساظـت معـخىي ألاداء،ٓمـا جخخلـٍ هـزه اإلالـاًحر مـً وخـذة ألخـشي وهـزا  اإلاخخاسة،ٓـزلٗ

 .وشاغ ٔل وخذة خعـب ػبُلـت

 :مساحل عمليت جلييم ألاداء املالي في البىىن الخجازيت: لخامعا طلبامل

ت خمغ مشاخل  مٕملت لبلظها البلع هُاب واخذة منها جخظمً كملُت جُُِم ألاداء اإلاالي في البىْى الخجاٍس

ل ٔاألحي حلُش مًٕ جىطُدها   1 : اللملُت ٖٓل ٍو

حلذ اإلاللىماث مىسد مً اإلاىاسد ألاظاظُت في كملُت جُُِم  :حمع املعلىماث الضسوزيت لعمليت الخلييم-1

ش اإلاللىماث ل ألاداء اجه وؤهىاكه، ًاإلاللىماث ش يء ؤظاس ي في جُُِم ولًٕ جًى ِغ بالص يء بمخخلٍ معخٍى

اث اإلاىاظبت، ًاإلاللىماث ًظال كً ؤهمُتها في جُُِم  الٖافي بل ًجب الخص٘ى كلُه بالجىدة اللالُت وفي ألاُو

بمخخلٍ ؤهىاكها مً الىظاثل التي جلجإ اإلااظعاث بليها لخدعحن ؤدائها الاُخصادي والخص٘ى  ألاداء ًهي حلذ

  .وجدُِّ ألاهذاي اإلاشحىة كلى مضاًا جىاًعُت

 :زالر مصادس بلىبن كملُت الخُُِم جخؼلب مجمىكت مً اإلاللىماث ًمًٕ بسحاكها 

                                                        
مزٓشة جخشج مِذمت لىُل شهادة ماحعخحر، جخصص :حعُحر اإلااظعاث اإلاالُت، (، "ألاداء املالي للمؤطظت الاكخصادًت: كياض وجلييم"اد٘ كص ي، ك  1

 .31-30ص: -، ص2003حاملت مدمذ خُظش، بعٕشة، 
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 ما ًجشي ًُه، خُث : اإلاالخـاث الصخصُت
ً
جخمثل في هضو٘ اإلاالخـحن بلى مُذان اللمل واإلاالخـت شخصُا

ِت حلخبر مً ؤُذم الىظاثل للخص٘ى ك لـى ٌشلش هىا اإلاعاولىن بالشطا كلى ُُامهم باإلاالخـت، ًهزه الؼٍش

ـذ تهاإلاللىمـت،مم ٔل هزا جىحذ ًيها كذة كُىب ٓلذم ُذس  ا كلى جِذًم مللىماث ٓمُت ودُُِت ًظال كـً الُى

ِت  .الٕثـحر الـزي جدخاحه الؼٍش

ش ؤو البُان الشٌىي  جخمثل في ظلعلت اإلادادزاث واللِاءاث التي جٕـىن بـحن الـشثِغ ومشئوظـُه، خُـث  :الخِاٍس

الخلـشي كلـى ؤهـم الاهجـاصاث واإلاشـأل الـتي حلـترض مخخلـٍ ألاكمـا٘، وكمىمـا هـزا اإلاصـذس مـً ًـخم مـً خاللهـا 

 .اإلاللىمـاث ؤخعً مً اإلاالخـت الصخصُت مً خُث ٓم اإلاللىماث وصختها

ش اإلإخىبت ٔاملت في شٖل بخصاءاث مٌصلت، ولها كذة: الخِاٍس ش الٕخابُت مللىماث وملؼُاث   جِذم الخِاٍس

ىاق ًبلظـها وصـٌُت والـبلع آلاخـش بخصـاثُت، ومـً مصـادس اإلاللىمـاث الٕخابُـت هجـذ: اإلاحزاهُـت، حـذ٘و ؤهـ

 .خعـاباث الىخاثج...بلخ

 

 

ام :كياض ألاداء الفعلي-2 ٔاًت اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت، وهزا بمِاسهت ألاُس  ًِصذ بُِاط ألاداء الٌللي جُُِم 

ُاط دسحت ومعخىي ألاداء في جىؿٍُ الٌللُت ببلظها البلع ألحل  الخلشي كلى الاخخالالث التي جدذر ُو

اإلاىاسد في اللملُت ؤلاهخاحُت وهزا ػبلا ًخؼلب جدلُل اإلااششاث اإلاالُت الٌللُت للعىت اإلاالُت اإلالىُت و  هزه

ُلُت اإلالخمذة الٌتراث مدذدة خال٘ العىت، وكلى طىء ما جٕشٌه اإلالاًحر واليعب اإلاالُت الخدل جؼىساتها كبر

ام اإلاخؼؽ لها ورلٗ ًخم مً خال٘ اإلاشخلت التي جليها في البىٗ ومِاسهتها   . مم اإلااششاث وألاُس

وجخم كملُت ُُاط ألاداء الٌللي ؤو كملُت الخُُِم باظخخذام اليعب واإلااششاث باالكخماد كلى البُاهاث 

تإلاخخلٍ اليشاػاث واللملُاث التي ٌشخمل كليها ؤداء ا اإلاخاخت   . لبىْى الخجاٍس

 وجخم في هزه اإلاشخلت الخدُِّ مً مذي الىص٘ى بلى :ملازهت ألاداء الفعلي بمظخىياث ألاداء املخطط له-3

ّ مِاسهت ماششاث ألاداء الىاسدة في اإلاخؼؽ والعُاظاث اإلاىطىكت مم  ألاهذاي اإلاخؼؽ لها، ورلٗ كً ػٍش

ّ ًتراث ص مىُت دوسٍت،  ت وسبما جٖىن اإلااششاث الٌللُت وهزا ًو ت ؤو ًصلُت ؤو ظىٍى ًُمًٕ ؤن جٖىن شهٍش

 .بهذي بؿهاس مذي الخؼىس في ألاداء الٌللي لألوشؼت مخىظؼت اإلاذي مً زالر بلى خمغ ظىىاث، وهزا لٌتراث

ت الٌشوَ :دزاطت الاهحسافاث وإصداز الحىم-4  وحعمى ؤًظا بمشخلت جدذًذ الاهدشاًاث والهذي منها هى ملًش

ت ألاظباب التي ؤدث بلى خذور الاهدشاًاث وجدلُلها، ٓما  والاهدشاًاث بحن م وملًش ألاداء الٌللي وألاداء اإلاخُى

 في هزه اإلاشخلت ملالجت هزه الاهدشاًاث لخجىبها في الٌترة الِادمت وهي ما حعمى بالخوزًت اللٕعُت ًخم

ٌ  الفسع  جازيتخهماذج جلييم ألاداء املالي في البىىن ال: الاو

 ؤي وؿٌُت مً وؿاثٍ اإلايشأث ظىاء ماظعاث مالُت ؤو ماظعاث اُخصادًت ؤو ماظعاث ؤخشي لخُُِم ؤداء 

ً بشٖالُت اخخُاس واهخِاء اإلالاًحر ؤو اإلااششاث ؤو همارج الخُُِم، ًهي بؼبُلت الخا٘ ٓثحرة  ًىاحه اإلاعحًر
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ا كلى ُذسة جخخلٍ خعب جىحه وػبُلت اإلااظعاث، ًىجاح الخُُِم ألاداء اإلاالي ٌلخمذ ؤظاظ ومخلذدة

ً كلى اهخِاء   ؤًظل واوعب همىرج للخُُِم ألاداء اإلاالي للميشإة اإلاعحًر

 

 

 

 بطاكت الخلييم املخىاشن أوال : 

ت اإلالاصشة،ومً ؤهم خمعت كششBalanced Scorecard حلذ بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن   بخذي الىظاثل ؤلاداٍس

ا التي حعدىذ  ُاط معخىي الخِذم  بلىمٌهىما بداٍس ًلعٌت واضخت في جدذًذ الاججاه الاظتراجُجي للمىـمت ُو

شحم بذاًت الاهخمام في  كىذما ُشسث ماظعت1990زا ألاظلىب بلي بذاًت به ألاداء باججاه جدُِّ ألاهذاي، ٍو

Nolan Norton ؤن جشعى دساظت ؤكذث خصُصا إلًجاد همىرج جُُِم شامل ومخىاصن . 

 :ييم املخىاشن حعسيف بطاكت الخل -1

وهىاْ David ،P.Nortonو Robert S.Kaplanكلى ًذ ٔل مً 1992ؿهش مٌهىم بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن في كام 

 :كذة حلاٍسٍ لها ومنها

 ًمثل هـاما ألداء اإلااظعت ولِغ ًِؽ هـاما لُِاط خُث ٌعاكذ هزا الىـام ماظعاث ألاكما٘ كلى

ل ٓال منها الى خؼت كمل جىٌُزًتجىطُذ وكشض الشئٍا الخاصت باإلااظعت  ٌُُت جدٍى   1.وبظتراجُجُت ٓو

خظمً جُُِم ألاداء لخبر ؤداة لترحمت بظتراجُجُت اإلااظعت الى ؤكما٘ جىٌُزًت، ٍو  هى هـام لُِاط ألاداء َو

ل، حاهب كملُاث اإلايشأث، حاهب اللمالء وحاهب الخللم  مً ؤسبلت حىاهب وهي: حاهب الخمٍى

  2.والىمى

 ا هـام لخُُِم ألاداء ًخظمً مداوس سثِعُت كذة ًخم جدذًذهانهام بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن كلى ؤًخدذد مٌهى 

ِا لألهذاي واإلاِاًِغ والواًاث واإلابادساث الخاصت بٖل مدىس مً مداوس البؼاُت  .ًو

 جدُِّ اهباججًمًٕ الِ٘ى ؤن بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن ؤداة حلخمذها ؤلاداسة في ُُاط معخىي الخِذم ألاداء 

 3 نها:ٓما ًمًٕ وصٍ بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن بإ . ألاهذاي ؤلاظتراجُجُت للىخذة الاُخصادًت

ت بظتراجُجُت اإلاىـمت  :هظام كياض  ؤهذاي ؤٓثر بلىبن بؼاُت جُُِم اإلاخىاصن جدُذ بمٖاهُت جشحمت وسٍئ

 اظتراجُجُاث اإلاىـمت اظتراجُجُاثجدذًذا وماششاث ؤٓثر دُت في الُِاط ًخِاظمها الجمُم وججلل مً 
                                                        

1 " ، اطخخدام ملياض ألاداء املخىاشن في بىاء همىذج كياض زباعي املظازاث إلدازة ألاداء الاطتراجيجي والدشغيلي كبذ الشئوي حىدة ومدمذ صهل٘ى

اض، لألصٌى الفىسيت  .15 ص2010"، ٔلُت بداسة ألاكما٘، حاملت ملٗ ظلىد، الٍش
2  Kaplan S.Rebert &Norton P.David,The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance,Harverd Business Review,1992,p: 71.   

 . 49 صش خمىد مضهان ًهذ، مشحم ظابّ، صه 3
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ت ال ججذ لها ُُاظاث ًللُت كلى اسض الىاُم لالت لِغ مجشد ؤػشوخاث هـٍش   . وشؼت ًو

ا جىاصن ألاداء اإلاالي وجظله بصىسجه الصخُدت مً خال٘نهجىصٍ بزلٗ لٖى  :هظام إدازة اطتراجيجي 

وؤهذاًها  الِصحرة ألامذ مم اظتراجُجُاث اإلاىـمتجىحهاث ألاداء جإخز بىـش الاكخباس سبؽ ومداراة ألاًلا٘ 

 .البلُذة

ا كلى جشحمت الاظتراجُجُاث الى ؤًلا٘تهبن بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن ومً خال٘ ُذس  :أداة اجصاٌ وجىاصل 

ت مً اللمل،نهخُُِِت ًة اث وللجىاهب الظشوٍس ًالُِاظاث  ا حعاهم في كملُاث الخىاصل بحن مخخلٍ اإلاعخٍى

دت ٓما ؤنالفي بػاس  ٔاهذ ؤو صٍش ت طمىُت  اإلاِاًِغ حعاهم في  بؼاُت حلؼي بمٖاهُت لخِاظم مشتْر إلالًش

ش حىاهب الخدعحن والخوُحر الالصمت بإٌٓإ الؼَش وبعهىلتاهىاء الخىاس   والخللم وجؼٍى

 :مىىهاث بطاكت الخلييم املخىاشن  -2

 1 :ٔالخالياإلاخىاصن ؤسبم مداوس ؤو ؤبلاد سثِعُت وهي  جظم بؼاُت الخُُِم

مثل هخاج هزا البلذ  :لبعد املاليا -1 ٌلذ البلذ اإلاالي اخذ ألابلاد الشثِعُت للبؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن، ٍو

ىي كلى معخىي ألاسباح اإلادِِت إلظتراجُجُت الىخذة الاُخصادًت  مِاًِغ مىحهت لخدُِّ ألاهذاي او الُى

اث الخٖالٍُ مِاسهت بالىخذاث باللمل كلى جخٌُع ض ؤًظا كلى معخىي  معخٍى ٓش الاُخصادًت اإلاىاًعت، ٍو

سؤط ما٘ اإلاعدثمش الىاجج مً جخٌُع الخٖالٍُ وهمى حجم اإلابُلاث إلاىخجاث  الذخل الدشوُلي ؤو اللاثذ كلى

واللاثذ كلى بحمالي اإلاىحىداث والُِمت اإلاظاًت وهمى الخذًِاث  الخالُت واللاثذ كلى خَِى اإلاعاهمحن

 .شؼت الدشوُلالىِذًت اإلاخىلذة مً ؤو

ذ الخاطش باإلاداًـت كلى كمالئها الخالُحن ومداولت حزب :بعد العمالء -2  جم اللذًذ مً الىخذاث في الُى

ذ الخاطش جخجه  ت ألاولى مً اهخماماث الىخذاث في الُى ذ مً اللمالء الجذد و ؤصبدذ ألاولٍى وآدعاب اإلاٍض

اء باخخُاحا صىب عب زِتهم تهبسطاء اللمالء والًى ورلٗ مً خال٘ جِذًم مجمىكت ٓبحرة ومخىىكت مً م ٓو

  . واإلاخؼىسة اإلاىخجاث الجذًذة

يهذي هزا البلذ في بؼاُت الخُُِم اإلاخىاصن الى بكؼاء ؤهمُت لجمُم اللملُاث  :بعد العملياث الداخليت-3

م معخىي ألاداء الدشوُلُت ذ يهذي الى ًس معخىي داخلها وجدعحن  الذاخلُت للماظعت، وفي هٌغ الُى

ذتهكملُا ٓا ٔابالن وهىسجً اهه كلى اإلااظعت بىاء "ظلعلت ُُمت" راث حىدة كالُت  ا الذاخلُت، ٍو ٔل مً 

الابخٖاس، ؤلاهخاج، ومشخلت خذماث ما بلذ البُم بدُث حلخبر هزه  خصىصا ًُما ًخللّ بٖل مً مشخلت

 داخل اإلااظعت  اللملُاث هي ألاهم

دذد هزا ال :بعد الخعلم والىمى -4 بلذ البيُت الخدخُت التي ًجب كلى اإلاىـمت بىائها لخلّ هماء وجدعحن ٍو

ل ألاحل، إحي الخللم والىمى مً زالر مصادس سثِعُت "الىاط، ألاهـمت وؤلاحشاءاث" وللىص٘ى الى  ػٍى ٍو

ش ألاداء ش مهاساث اإلاىؿٌحن وجدعحن جٕىىلىحُا  ألاهذاي ولخؼٍى ٔاث الاظدثماس في بكادة جؼٍى ًجب كلى الشش

 للىماثاإلا

                                                        
  .153ص2009، داس واثل لليشش، كمان، 1"، غأطاطياث ألاداء وبطاكت الخلييم املخىاشن مدعً مىصىس الوالبي، "واثل مدمذ صبخي بدَسغ وػاهش  1
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 (: BSC)ملخىاشن خلييم فىائد بطاكت ال -5

 حعمذ بؼاُت ألاداء اإلاخىاصن بخُُِم ؤداء اإلااظعت بشٖل مخىاصن وشامل، وحلمل كلى جٌـادي ؤوحـه الِصـىس في

 1:ؤهـمت الخُُِم الخِلُذًت مما حللها جخمحز كً هحرها مً ألاهـمت بما ًلي

 للدعُحر ًِىم بترحمت 1-
ً
ىاصن بحنحلذ هـاما  :ؤلاظتراججُت بلى ؤهذاي ملمىظت ٍو

اإلااششاث الخاسحُت الخاصت باإلاعاهمحن واللمـالء واإلااشـشاث الذاخلُـت الخاصـت باللملُـاث ألاظاظـُت،  -

ش اإلااهالث ؤلابـذاق  .وجؼٍى

 .ماششاث ألاداء العابّ التي حعمذ بمخابلت ألاداء اإلاعخِبلي -

 .اششاث الىىكُت اإلادذدة لألداءاإلااششاث الٕمُت التي حلٕغ اإلا -

 .حشٖل بؼاُت ألاداء اإلاخىاصن ؤداة إلاشاُبت الدعُحر الاظتراجُجي2-

دىاظب هزا الخِعُم مم جدذًـذ3-  حصجم بؼاُت ألاداء اإلاخىاصن كلى جِعُم اإلااظعت بلى كملُاث ومشآض، ٍو

 اإلااششاث واإلاداوس ؤلاظتراججُت التي جخظمنها

ذ بؼاُت ألاداء -4  اإلاخىاصن كلى ألاهذاي واإلااشـشاث اإلاالُـت، في خـحن جـهـش اإلااشـشاث هـحر اإلاالُـت ٓمِذمـتجٓا

 .مىؼُِت للىخاثج اإلاالُت

ـضون5- ً، وحللهـم ًٓش  حلخمذ بؼاُت ألاداء اإلاخىاصن بلى جِذًم اإلااششاث ألاظاظُت مً ؤحل مىم حشدذ اإلاعحًر

 .كلى اإلااششاث اإلادذدة لخىٌُز ؤلاظتراججُت

 عـاكذ كلـى جٖامـل الـبرامج اإلاخخلٌـت للماظعـت مثـل: الجـىدة، بكـادة الهىذظـت ومبـادساث خذمـت اللمـالءح6-

حز كلى الخىـُم ٖٓل زلٗ التٓر   .ٓو

ت وحللهـا حلمـل بــالخىاصن لخدُِـّ الىخـاثج اإلاشحـىة مـً خـال٘ جدعـحن ُــذساث7-  دمـج مخخلـٍ ؤُعـام الشـٓش

ذ ت ٖٓل في ُو زلٗ بصالت الخىاحض بحن الِؼاكاثالشٓش  .، واخذ ٓو

 همىذج العائد على حلىق امللىيت ثاهيا :

 اظخيخج داًُذ ٔ٘ى همىرج لخُُِم ألاداء البىٗ، مً خال٘ جدلُل اليعب والزي ظمي بىمىرج1972في كام 

الخاصت اللاثذ كلى خَِى اإلالُٕت، وهزا الىمىرج ًمًٕ اإلادلل مً جُُِم مصذس وحجم ألاسباح البىٗ 

زلٗ  بمخاػش جم اخخُاسها جخمثل ؤظاظا في مخاػش الاثخمان، مخاػش العُىلت، مخاػش ملذ٘ الٌاثذة، ٓو

  2.سؤط ما٘ مخاػش الدشوُل ومخاػش

                                                        
، مجمـم مـذاخالث اإلالخِـى )أداة فعالـت للخليـيم الشـامل ألداء املىظمـاث ) دزاطـت ميداهيـتBSCبطاكـت ألاداء املخـىاشن ولُمت ًدُـاوي وخذًجـت لـذسق،  1

وجدـذًاث ألاداء الثـاوي خـ٘ى ألاداء اإلاخمُـض للمىـمـاث والخٖىمـاث، الؼبلـت الثاهُـت: همـى اإلااظعـاث والاُخصـادًاث بـحن جدُِـّ ألاداء اإلاـالي الـذولي 

مبر23و 22 البِئـي، حاملـت وسُلـت، ًـىمي  .83، ص2011هـًى

ت، "العائد واملخاطسة(جلييم أداء بىىن الخجازيت )جحليل ػاَس كبذ اللالي خماد، " 2   .78، ص2001، بذون ػبلت، الذاس الجاملُت لليشش، ؤلاظٕىذٍس
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ُاط اللالُت اإلاخبادلت بحن  لت ماششا مخٖامال لىصٍ ُو واكخبر همىرج اللاثذ كلى خَِى اإلالُٕت لٌترة ػٍى

مًٕ جلخُص م اللاثذ اششاث هزا الىمىرج في مجمىكخحن، مجمىكت جخللّ بُِاط اللاثذ واإلاخاػشة ٍو

  1.جِِغ اإلاخاػش اإلاخخاسة والشبدُت ومجمىكت

 همىذج العائد على حلىق امللىيت(: 3-2)لشيل زكم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 .97ص ،1999 ، إلاطىىدزيت،لليشس الجامعيت، الداز ("جحليل العائد واملخاطسة)جلييم أداء البىىن الخجازيت  "حماد، يطازق عبد العال :صدزامل

 

 

 

                                                        
ص ي،"   1  .90 ص2004، حاملت ُاصذي مشباح، وسُلت، 3"، كذدجلييم أداء املؤطظاث املصسفيتمدمذ حمىعي َُش

 األداء الكلي للبنك

لى حقوق الملكيةعالعائد   المخاطرة 

 مخاطر الميزانية

األصول العائد على  الرافعة المالية 

 هامش الربح منفعة األصول

مخاطر االئتمان -  

مخاطر سعر الصرف -  

رأس المال مخاطر -  

مخاطر السيولة -  

مخاطر التشغيل -  
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 في البىىن ألاخطاء التي جىاحه عمليت جلييم ألاداء :لثاويالفسع ا

الخٕـم  بن ػبُلـت جُِـُم ألاداء جخظـمً الخٕـم كلـى شـخص مـً ُبـل شـخص آخـش، وؤي خؼـإ مخظـمً في هــزا

 مـا 
ً
 جٕـىن هـزه ألاخؼـاء هابلـت بمـا مـً اإلاِـىم لـألداء ؤو هــامُـذ ًجلـل جُِـُم ألاداء هـحر مىطـىعي وهالبـا

 . الخُُِم في خذ راجه، والتي جازش كلى هجاح كملُت الخُُِم

 1 ٔاالحي: و في هزا اإلاؼلب ظىي هزٓش اهم الاخؼاء التي جىاحه كملُت الخُُِم

 :(اللائم بالخلييم)ألاخطاء املخعللت بامللىم 

   : هجذ ومً بحن هزه ألاخؼاء

 الاهؼبـاق الصخصـي: والـزي ًخمثـل في خٕــم اإلاِـىم كلـى الٌـشد اللامـل بدٕــم معـبّ ُبـل بحـشاء كملُــت1-

 بالعلب ؤو ؤلاًجاب
ً
 .الخُُِم ظىءا

 ؤزىـاء كملُـت الخُِـُم وهـزا ًـازش كلــى2-
ً
 ؤو مدشـذدا

ً
 شخصـُت الِـاثم بخُِـُم ألاداء:بمـا ؤن ًٕـىن مدعـاهال

 .كملُت الخُُِم

 الخدحز الصخص ي: والزي ًخمثل في مُل اإلاِىم بلى بلع اللما٘ ألظباب جٖىن خاسحت كـً كملـه،ظـىاء3-

ٔاهذ هىاْ كالُـت شخصـُت ؤو احخماكُـت بـحن اللامـل والِـاثم بـالخُُِم ومـً بـحن هـزه اللالُـاث هجـذ مـثال: 

 .والصذاُت واللالُاث اللاثلُت...بلخ الضمالـت

ه وؤداثه ُبل ٓزل4ٗ-  .بكؼاء اإلاِىم جِذًشاث كالُت لعلىْ وؤداء اللامل في الٌترة ألاخحرة وبهماله لعلٓى

ش كـً جُِـُم ؤداء مشئوظـيهم، ؤي كـذم الُِـام بىؿٌُـت الخُِـُم بإٓمـل-5  كـذم اهخمـام الشئظـاء بةكـذاد الخِـاٍس

 .وحه، وهزا ًذخل في الالمباالة

 :مخعللت بىظام الخلييم ألاخطاء

 : ومً بحن ألاخؼاء اإلاخللِت بىـام الخُُِم والتي جازش كلى كملُت جُُِم ألاداء ومنها

 .كذم وحىد ملذالث وملاًحر واضخت ودُُِت حعاكذ كلى مِاسهت ألاداء الٌللي باألداء اإلاخؼؽ1-

 شب اإلاِــىمحن مــً بكــذاد كملُــتته ًــادي بلىكـذم ٌٓــاءة همــارج الخُِــُم: ًىحــىد همــارج ملِــذة وهامظـت 2-

 .الخُُِم

ِت مىخذة ال ًدىاظب مم ٔل الىؿاثٍ واإلاهً اظخخذام3- ِت للخُُِم مىخذة وهزا خؼإ خُث وحىد ػٍش  ػٍش

 .داخل اإلااظعت

 ُلت اإلاخابلت مً ػشي الجهاث التي جىطم هـام جُُِم ألاداء4-

                                                        
لنيل شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية، جامعة ، رسالة مكملة أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسات االقتصاديةالسعيد بلوم،  1

 .66-67ص-صمنتوري قسنطينة، دون السنة،
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 :جمهيد

 جازة الاكخـاد ػؤون في اإلاباػس وبالخدخل جازة الىلي باالوسحاب العـىز  عبر الاكخـاد في الدولت دوز  إحظم للد

 إلى طاد الري الىالطُيي الفىس إلى فاطدىادا الاكخـادي، الفىس مدواث مً هلمظه ما وهرا أخسي،  جازة  اًت

يُاث ت ًيؼى الخاؾ اللواع وجترن بالحُاد جلتزم واهذ الدولت أن هجد اإلااض ي، اللسن  مً غاًتالعؼٍس  جامت، بدٍس

 اإلاىافظت طمُث، آلدم الخفُت الُد للمىافر، طاي كاهىن  :مً ول في جخمثل زئِظُت دعائم على ذلً في معخمدة

         .الخ...اإلاحزاهُت جىاشن  الخامت،

 

 ما ألادواث مً لها اإلاعالم، واضحت اكخـادًت طُاطت وجوبُم بسطم الاكخـادًحن والاطخلساز الخىاشن  ًخدلم و

ٌ  ًىفل  وزُم ازجبان له اليلُت الاكخـادًت الظُاطت مىكىع أن لىا ًدبحن هىا ومً الاكخـادي، للمبخغى الىؿى

 .دولت ول في جدلُلها اإلاساد باألهداف

 ذلً على حظاعدها ووطائل طُاطاث الى بداحت فهي ألاهداف جدلُم مً الاكخـادًت الظُاطت حظخوُع وختى

ت والىلدًت اإلاالُت الاكخـادًت الظُاطاث هره أهم ولعل  بحن هامت مياهت جدخل والتي الـسف وطُاطت والخجاٍز

 اثأدو  على ذلً في معخمدة ألاهداف، هره جدلم أن حظخوُع جىُفها أن حظخوُع التي اإلاخعددةالظُاطاث 

 .للمجخمع والاحخماعُت الاكخـادًت الجىاهب وافت في جؤزس ختى الظُاطاث،

 أن إال الظابلت الظُاطاث إهاز في جدخل والتي الاكخـادًت الخىمُت في حظاهم أخسي  طُاطاث هىان أن هما

لت والثاهُت ألاحل كـحرة فاألولى اإلادة في اإلاخمثل ألاطاس ي الفسق   .ألاحل هٍى

 :الخالي الىدى على مباخث زالر إلى الفـل هرا جلظُم جم

 

  .الكليت الاكخصاديت السياساث خول  أساسيت مفاهيم : ألاول  اإلابدث

  .الىلديت والسياست اإلااليت السياست خول  عامت هظرة : الثاوي اإلابدث
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 الاكخصاديت السياست خول  أساسيت مفاهيم : ألاول  اإلابدث

 الاكخـادًت هظمها هبُعت خظب ألاخحرة هره في جدباًً وبدزحت اإلاعاؿسة، للدولت واإلاتزاًد الىاطع الدوز  ظل في

 بـىزة الدولت علحها حعخمد التي وألادواث الىطائل أهم مً اليلُت الاكخـادًت الظُاطاث وحعخبر والاحخماعُت،

 الظُاطت حىاهب إبساش على اإلابدث هرا في الترهحز وطِخم والاحخماعُت، الاكخـادًت ألاهداف لخدلُم هبحرة

 .الاكخـادًت

 تهاملوما و الكليت الاكخصاديت السياست مفهوم : ألاول  اإلاطلب

ت وبلىزة ظهىز  بعد أهه ٌ اللى ًمىً ت اإلادزطت ًد على اليلُت ؤلاكخـادًت الىظٍس ت الىُجًز  والىُىهُجًز

 لِع أهه ، وهيمظلم خلُلت جفسكها كسوزة اليلُت الاكخـادًت الظُاطاث إلى الحاحت أؿبدذومابعدهما،

 مً اإلاولىب باإلاظخىي  جللائُا 1للمجخمع الاكخـادًت ألاهداف جدلُم ٌظخوُع الحاكس وكخىافي  إكخـاد هىان

 .ألاهداف هره جدلُم إلى حظعى ولُت إكخـادًت طُاطت وحىد دون  الىفاءة

 : الكليت الاكخصاديت السياست مفهوم :ألاول  الفرع

مىً  :هخالي ي ؤلاطالم والاكخـاد الىهمي الاكخـاد خالٌ مً اليلُت الاكخـادًت لظُاطت عامت مفاهُم إعواء ٍو

بها  جلىم التي الخدابحر و ؤلاحساءاث و ألاطالُب و الىطائل و اللىاعد مً مجمىعت : الوهمي الاكخصاد في .1

 ، مدددة شمىُت فترة خالٌ اكخـادًت أهداف جدلُم كسازتها و وجدىم ، الدولت

 و الاكخـادًت ألادواث و ألاهداف مً مجمىعت جدىم هما ، مدددة شمىُت فترة خالٌ اكخـادًت أهداف جدلُم و

 .1 اإلاخبادلت العالكاث

عت ملاؿد جدلُم الى السامُت الاكخـادًت ؤلاحساءاث مً مجمىعت : ؤلاسالمي الاكخصاد2  اإلاجخمع في الؼَس

 إلاجخمعا في جىفُرها و الظُاطت هره إعداد ألامس ولي مهام مً و ، الاكخـادي باليؼان اإلاخعلم حاهبها فيؤلاطالمي 

 2الاخخـاؾ في الخبرة ذوي  و الحل و العلد أهلمع  بالخعاون 

 

 الكليت الاكخصاديت السياست أهداف : الثاوي اإلاطلب

 الظُاطُت وختى الاكخـادًت الومىخاث عً ٌعبر الري الاكخـادي واإلاسحى اإلابخغى هي عامت بـفت ألاهداف

مىً  للدولت  1 :الخالُت الىلان في ألاهداف هره خـس اعخباز ٍو

 اإلادلي الىاجج إجمالي همو على اإلادافظت:ألاول  الفرع

 حمهىز  ًدخاحها التي والخدماث الظلع جلدًم في ًىمً الاكخـادي لليؼان الجهائي الهدف أن اإلاؤهد مً

 ذلً على وبىاء العامت، والخدماث الصحت وهرا والخعلُم واإلاظىً اإلاأول جىفحر مً أهم ًىحد فال اإلاظتهلىحن،

 الصحُذ اإلاعُاز فهى له، اإلادلي الىاجج إحمالي معسفت هى اكخـاد، أي إهخاجعسفت م واػمله كُاض أفلل فان

 وجسمي معحن، عام خالٌ ما دولت في إهخاحها ًخم التي والخدماث الظلع ليافت الظىق  في الجهائُت لللُمت واإلاىاطب

عت وشٍادة ألاداء مً عاٌ مظخىي  جدلُم الى  الاكخـادًت الظُاطت   ؤلاهخاج في طَس

                                                           
 

   ، 1978 ، اإلساليٛح نهثُٕن انذٔنٙ اإلتحاد ،1 ط ، اإلسالو فٙ ٔانشرعٛح االلتصادٚح انسٛاساخ عفر، انًُعى عثذ .2 2
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 :مىخفضت بطالت ومعدالث مرجفعت جوظيف وسبت جدليم:الثاوي الفرع

 ًخىكىن  فالىاض ألافساد بمؼاعس الخـاكا وأهثرها الىلي الاكخـاد مؤػساث أهم والبوالت الخىظُف معدالث حعخبر

ال الاهخظاز الى الحاحت دون  ألاحس مسجفعت الى وظُفت الظُاطت  أهداف هي جلً العمل، عً الباخثحن هابىز  في هٍى

 مً مىخفم مظخىي  ًلابلها العالي، الخىظُف مظخىي  جدلم التي الىلي الاكخـاد مظخىي  على الاكخـادًت

ظدثنى اإلاىظفت، غحر العمالت حؼمل التي اإلاعولت العمل كىة البوالت معدالث البوالت، وجمثل  اإلاخعولحن ألافساد َو

 الىاجج هبى فئذا الاكخـادي، اليؼان دوزة خالت للبوالت اإلاعدالث هره وحعىع عً العمل، ًبدثىن  وال

 .1 البوالت وظبت وازجفعذ على العمالت الولب معدٌ اهخفم

 :لألسعار العام اإلاسخوى  اسخلرار:الثالث الفرع

في  الازجفاع وهرا الىلي، الادخاز مظخىي  على ًؤزس مما الخطخم الى ًؤدي لألطعاز العام مظخىي  الازجفاع إن

ٌ  لروي  اإلاعِش ي اإلاظخىي  على طلبي وبؼيل أًلا ًؤزس طىف ألاطعاز مً  البد ذلً ولخجىب اللعُفت، الدخى

 .الاكخـادي الاطخلساز وبالخالي ألاطعاز اطخلساز كمان على الظهس
 

 :لألسعار العام اإلاسخوى  اسخلرار:الثالث الفرع

 في الازجفاع وهرا الىلي، الادخاز مظخىي  على ًؤزس مما الخطخم الى ًؤدي لألطعاز العام مظخىي  الازجفاع إن

ٌ  لروي  اإلاعِش ي اإلاظخىي  على طلبي وبؼيل أًلا ًؤزس طىف ألاطعاز  مً البد ذلً ولخجىب اللعُفت، الدخى

 .الاكخـادي الاطخلساز وبالخالي ألاطعاز اطخلساز كمان على الظهس

 :أخرى  اكخصاديت أهداف:الرابع الفرع

 ألاخسي، السئِظُت الاكخـادًت ألاهداف مً عددا هجد أن ًمىً طابلا، لروىزة ا الاكخـادًت ألاهداف حاهب إلى

 13: ماًلي أهمها ومً

 4 .خدجه مً والخخفُف الفلس مدازبت

  .والخبادٌ ؤلاهخاج مجالي في الىفاءة مً ممىىت دزحت أعلى جدلُم

  . كوسدا همىام   إلاخىطى والاطتهالوا الىهني الىاجج مً ول ًدلم أن

  .اإلاعِؼت مظخىي  بخدظحن ًسجبى واإلاظخلبل،خُث اإلااض ي في الخاؾ الاطتهالن مظخىي  زفع

ٌ  حظعى التي ألاهداف أخد وهى الخلىر، مً البِئت خماًت ٌ  وخاؿت خدًثا جدلُلها إلى الدو   .الىامُت الدو

 بىلدهج هُىِث ي الاكخـاد العالم لخف وكد ( KENNETH BULDING)، أزبع في ألاهداف هره ول

ت العدالت و الاطخلساز و الخلدم :وهي أهداف .  2 والحٍس

 جلييمها وطرق  الكليت الاكخصاديت السياست جصييفاث و أدواث :الثالث اإلاطلب

 :الكليت الاكخصاديت السياست أدواث :ألاول  الفرع

                                                           
 

4
 دكتٕراِ أطرٔحح )،"االلتصادٚح انسٛاسح أْذاف تحمك ٔيذٖ انسٕق إنٗ انخطح يٍ االَتمال انجسائر٘، االلتصاد" ،تهَٕاش هلل عثذ

 204 .،ص(2005 ).  انجسائر، جايعح انتسٛٛر، ٔعهٕو انتجارٚح االلتصادٚح ٔانعهٕو انعهٕو كهٛح اإللتصادٚح، انعهٕو فٙ دٔنح
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 ألادواث مً حملت مجها ليل الاكخـادًت الظُاطاث مً مجمىعت مً اليلُت الاكخـادًت الظُاطت جخيىن 

 كبى في واضحا اجفاكا ًىحد وال للدولت، الاكخـادًت الظُاطت خوت كمً أهدافها لخدلُم جخخرها وؤلاحساءاث

 ممثلت الثالزت الظُاطاث على اجفاق هىان ًيىن  ًياد أهه إال الاكخـادًت، الظُاطت ميىهاث أو عىاؿس أو أحصاء

 3 :في

  . اإلااليت السياست

  . الىلديت السياست

 الخجاريت السياست
 

 

 :4 ماًلي الحـس، ولِع الخدلُل طبُل على الثالر، للظُاطاث أكُف ما وعً

  والظُاطت اإلاالُت والظُاطت الىلدًت الظُاطت :أهمها الظُاطاث مً عددا الاكخـادًت الظُاطاث حؼمل

ت، لُف الخجاٍز  . ألاطىاق في اإلاباػس الخدخل وطُاطت العام الدًً طُاطت ٍو

 والخدخل العام ألاعماٌ ووؼان اإلاالُت والظُاطت الىلدًت الظُاطت":هي الاكخـادًت الظُاطت أدواث

 الظُاطاث مً خصمت عً وهىعبازة الظُاطت أحصاء حمُع ؤلاكخـادًت الظُاطت هُيل اإلاباػسوٍخلمً

 :الخالي الؼيل وهىماًبِىه ؤلاكخـادًت للظُاطت الجهائُت لخدلُلاألهداف ؤلاكخـادًت

 (1-2 ) ركم الشكل - الاكخصاديت السياست هيكل (1

 

 

 :الكليت الاكخصاديت السياست جصييفاث :الثاوي الفرع

 الاكخـادًت الظُاطت هىان خُث ,ألاحل خظب وذلً الاكخـادًت للظُاطاث أهىاع عدة بحن الخمُحز ًمىىىا

 الظُاطاث دفته الهُيلُت الاكخـادًت والظُاطت كـحرة اإلاالُت الاكخـادًت الخىاشهاث اطترحاع إلى الظسفُت

ل ألاحل في الاكخـاد وبيُت هُيل حغُحر إلى الهُيلُت   ,الوٍى

ٌ  في الاكخـادًت الظُاطت مً الىىعحن هرًً بحن الفسوكاث أهم  :الخالي الجدو

 2 ) الجدول  - الهيكليت والسياست الظرفيت السياست بين ملارهت  (3

 الظرفيت السياست الهيكليت السياست البيان

 

 الظسفُت الظُاطت الهُيلُت الظُاطت البُان

 اإلادة

 الهدف

 آلاثار

 

ل ألحلا  الوٍى

 الهُاول جىُف

 هىعُت

 

 اللصير ألاجل

 الخوازهاث استرجاع

 كميت
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Source:Jaque Muller, économie manuel d application, Duond,paris,2002,p:188. 

 

 ألاحل في اليلُت الاكخـادًت الخىاشهاث اطترحاع إلى الظُاطت هره تهدف :الظرفيت الاكخصاديت السياست1

 اللـحر

 1 مجها 5هرهس والتي الهدف هرا لخدلُم الظلواث حظخخدمها التي الظسفُت الظُاطاث مً مجمىعت وهىان

 وألاحىز  ألاطعاز مظخىي  ومىه الاكخـادي اليؼان هبذ إلى تهدف طُاطت هيو :الاسخلرار سياست1.1 

 الخطخم مدازبت على الاطخلساز طُاطاث وجسجىص اهىماػُت، وهلدًت مالُت طُاطاث باطخعماٌ

 6فُعني الىاطع اإلافهىم أما وجخفُله،

 اللغىن جللُف الوبُعي وكعه في الاكخـادي الىظام على اإلادافظت إلى الهادفت ؤلاحساءاث مجمىعت

 .الاحخماعُت

م عً الاكخـادي اليؼان إوعاغ إلى تهدف طُاطت وهي :ؤلاوعاش سياست  2.1 ادة هٍس  والؼغل ؤلاهخاج ٍش

م  وعً  بعم في الدولت وجلجأ الىُجزي، الفىس مً مظخىخاة وهي ,للعائالث الخاؾ الولب دعمهٍس

م عً الاهخعاغ بحن الخمُحز الى ألاخُان م عً والاهخعاغ الاطتهالن هٍس  .الاطدثماز هٍس

م عً ألاطعاز ازجفاع مً الخللُف إلى تهدف طُاطت وهي:الاهكماش سياست  3.1   الخللُدًت الىطائل هٍس

ت الاكخواعاث مثل  اليؼان مً الخللُف إلى هره وجؤدي الىلدًت الىخلت ومساكبت ألاحىز  وججمُد ؤلاحباٍز

 .2 الاكخـادي

 اكخـادًت طُاطت عً وحعبر :الصىاعي الجهاز هيكلت إعادة سياست  4.1   

ت بئعواء وجخمحز العالمي، الولب جوىز   مدفص هعامل الخازجي الخىاشن  جللُف اإلاـدزة، لللواعاث ألاولٍى

ٌ  وحظعى والدؼغُل، الاكخـادي لليؼان  جىفُر خالٌ مً مظخدامت جىمُت إخدار إلى عادة الىامُت الدو

ٌ  وجدلم الىاػئت الـىاعاث خماًت على أطاطُتها في جىوىي  ؿىاعُت طُاطاث  مً الهُىلي الخدى

 3 للظيان السفاهُت باطخدامت ٌظمذ مخوىز  ؿىاعي اكخـاد إلى بدائي أولي اكخـاد

 

 

 

                                                           

 دكتٕراِ أطرٔحح )،"االلتصادٚح انسٛاسح أْذاف تحمك ٔيذٖ انسٕق إنٗ انخطح يٍ االَتمال انجسائر٘، االلتصاد" ،تهَٕاش هلل عثذ1

 204 :،ص( 2005 انجسائر، جايعح انتسٛٛر، ٔعهٕو انتجارٚح ٔانعهٕو .االلتصادٚح انعهٕو كهٛح اإللتصادٚح، انعهٕو فٙ دٔنح

 25 :ص ساتك، ،يرجع عافٛح تٕ رشٛذ 2 .
 

 دكتٕراِ أطرٔحح )،"االلتصادٚح انسٛاسح أْذاف تحمك ٔيذٖ انسٕق إنٗ انخطح يٍ االَتمال انجسائر٘، االلتصاد" ،تهَٕاش هلل عثذ1

 204 :،ص( 2005 انجسائر، جايعح انتسٛٛر، ٔعهٕو انتجارٚح ٔانعهٕو .االلتصادٚح انعهٕو كهٛح اإللتصادٚح، انعهٕو فٙ دٔنح

 25 .ص ساتك، ،يرجع عافٛح تٕ رشٛذ 2 .
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 :الهيكليت الاكخصاديت السياست2

 وإخدار مجخمع هُاول جوىز  جلىد التي والؼسون الظسوف حغُحر إلى الهُيلُت الاكخـادًت الظُاطاث دفته 

 الىظام حغُحر وأوؼوتها، ومهامها أحجامها خُث مً الاكخـادًت اإلاؤطظاث هُاول هخغُحر فُه، عمُلتاث حغُحر 

ل وأطالُب اإلاالي  اللـحر، باإلادي جخعلم التي الظسفُت الظُاطاث خالف على الهُيلُت والظُاطاث ،1 الخمٍى

ل، الصمني مداها جُا جىمى الاكخـادًت الاحخماعُت الهُاول بجعل ألامس ًخعلم إذ هٍى  بخدظحن ٌظمذ بؼيل جدٍز

 مع الىهني والاكخـاد الىلي، الاكخـادي ألاداء زفع إلى جؤدي وبالخالي ،ؤلاهخاجي للجهاش الدائم وألاداء الفعالُت

 الخىؿـت الظىق، آلُت جأهحر خالٌ مً كبلُا الدولت جدخل ًيىن  الدولي، اإلادُى حغُحراث

ً،وهره ودعم والخىمُت البدىر دعم اإلاىافظت، كاهىن  طُادة العام، اللواع هُيلت وإعادة  مداوز  أهم الخيٍى

ٌ  في الهُيلُت الاكخـادًت الظُاطاث ٌ  في أما اإلاخلدمت، الدو  إؿالح بسهامج أبسمذ أغلبها والتي الىامُت الدو

 .والدولُت والىلدًت اإلاالُت اإلاؤطظاث مع اكخـادي
. 

 

 الىلديت السياست و اإلااليت السياست خول  عامت هظرة :الثاوي اإلابدث
 هره ومً واإلاالُت، الىلدًت الظُاطخحن ألدواث اطخخدامها حاء اكخـادًت أهداف جدلُم الى الدولت حعخمد

ادة ألاهداف  البوالت معدالث وجخفُم الاكخـادي الىمى وشٍادة الفائدة طعس وجخفُم الىهني ؤلاهخاج ٍش

 . وغحرها والخطخم

 أو حعازق ًخىلد كد ألاخُان بعم وفي اهه خُث الظُاطخحن، كبى على اللدزة مدي هى أهمُت ألاهثر ألامس لىً

 جوبُم حساء جىاكف هرا في إلُه طيخوسق  ما وهرا بُجهما الخيظُم أهمُت مدي هىا جبرش لرا الىكذ، هفع في ما

 .ثأدوا

 اإلااليت السياست خول  عامت هظرة :ألاول  اإلاطلب

 وذلً الخطخم دون  اليامل الخىظُف لخدلُم اإلاعخمدة الحيىمُت واإلاداوالث الجهىد إلى اإلاالُت الظُاطت حؼحر

 . اإلاعخمدة وألادواث طُاطت خالٌ مً

 :اإلااليت السياست حعريف :ألاول  الفرع

 الفسوظُت اليلمت مً اإلاالُت الظُاطت مـولح أػخم للد "fisc" فئن ذلً وعلى الخصاهت، أو اإلااٌ بِذ حعني والتي

ت، اللغت في مظخخدم هى هما العامت اإلاالُت إلاـولح مسادفا وان اإلاـولح  الحيىمي ؤلاًساد ًلم ليي ؤلاهجلحًز

 اإلاالُت عً ًخخلف اإلاالُت الظُاطت مـولح أؿبذ الحدًث العـس في ولىً العام، الدًً وطُاطت والىفلاث

 " الىبحر الاكخـادي وجأزحر هخاباث إلى إكافت ، الثالزُيُاث هظاد مدازبت في الدولت ججازب عً هاجج وهرا العامت

 7   1 " .هاوظً ألفً " والاكخـادي "هُجز بحرهازد حىن 

                                                           
 انعرتٛح، انُٓضح دار طثعح، تذٌٔ ،نًصر خاصح اإلشارج يع ٔانُمذٚح انًانٛح انسٛاسح تٍٛ انعاللح فٙ انحذٚثح االتجاْاخ انٕاحذ، عثذ عطٛح انسٛذ 1

 .02 ،ص 2003 انماْرج،
 .214 ص سُح؟، يصر، ، اإلسكُذرٚح انحذٚث، انعرتٙ انًكتة طثعح، تذٌٔ ،ٔانثُٕن انُمٕد ْاشى، يحًذ إسًاعٛم 2

 .163 ص ، 2013 انجسائر، ْٕيّ، دار طثعح، تذٌٔ ،انجسائر فٙ انًانٛح ٔانسٛاساخ انُفطٛح األزياخ دأد، هلل سعذ 3 .
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فاث عدة هىان و  للمحزاهُت اإلاالُت اإلاىازد بئدازة أطاطا جخعلم اإلاالُت الظُاطت إن وىن  بُجها، فُما جدؼابه حعٍس

 في الخدىم على اإلاالُت الظلوت وحعخمد اإلاالُت الظُاطت عمل مدىز  هى هرا و بئهفاكها، ًلىم وهُف للدولت العامت

 ثوإًسادا الدولت هفلاث . الاكخـاد ومخولباث ًخماش ى بما ا بحن اإلاىاشهت

مىً فاث خـس ٍو  : بُاهه طُأحي هما اإلاالُت للظُاطت آلاجُت الخعٍس

 . وهي مجها بالغسق اإلاالُت الظُاطت حعسف " العامت اإلاحزاهُت هٍسم عً معُىت أهداف جدلُم":ٌ حظعى

 .جدلُم بلـد العامت والىفلاث العامت باإلًساداث اإلاخعللت الظُاطاث مً مجمىعت نهابأ اإلاالُت الظُاطت حعسف 

 3 " مدددة أهداف

 الاكخـاد مخغحراث لخدٍسً العامت وؤلاًساداث ؤلاهفاق بسامج مً العامت اإلاالُت أدواث اطخخدام "طُاطت هي

 .الىلي

 4 اإلاسغىبت آلازاز لخدلُم والاطدثماز والعمالت الىهني الىاجج مثل

فاث هره مً وهخلف  : هي اإلاالُت الظُاطت أن الى الخعٍس
.  

 .الحيىمت فخخدىم هفاءة، بأهثر لدظُحرها للدولت، اإلاالُت والىفلاث ؤلاًساداث ػلي في جبدث التي ؤلاحساءاث"جلً

 :اإلااليت السياست أدواث:الثاوي الفرع

 حعد التي العامت اإلاالُت عىاؿس على الخفـُل مً ش يء على طأعسج وػسخها، اإلاالُت الظُاطت أدواث خـس كبل

 العامت، وؤلاًساداث العامت الىفلاث في أطاطا اإلامثلت العامت اإلاالُت فأحصاء اإلاالُت، الظُاطت أدواث لخوبُم زافدا

ادة على اإلاالُت الظلوت خالٌ  مً حعمل ع ؤلاًساداث ٍش  في الخىاشن  لخدلُم الىفلاث في والخدىم مـادزها، وجىَى

ادة :ولُت اكخـادًت أهدافا اإلاالُت الظلوت جسطم أخسي  حهت ومً حهت، مً هرا العامت، اهُت اإلاحز  الاطتهالن هٍص

 ألاهداف وهره وهىرا، ؤلاهفاق جحجُم هٍسم عً الولب مً الحد بىاطوت الخطخم في والخدىم والاطدثماز،

 لخدلُلها الدولت حعمد ألاخحرة

 الظُاطت خوت ًخدم بما والاهىماػُت الخىطعُت اإلاالُت الظُاطت كمً اإلاالُت ألادواث مً حملت خالٌ مً

 . العامت الاكخـادًت

 :1 هما أطاطحن كظمحن الى اإلاالُت الظُاطت أدواث جلظم

  . ألاوجىماجُىُت أًلا وحظمى الخللائُت ألادواث

  . باإلاظخللت ٌظمحها مً وهىان اإلالـىدة ألادواث

مىً : اإلااليت للسياست الخللائيت ألادواث:.1  :في اإلاالُت للظُاطت الخللائُت ألادواث خـس ٍو

د التي اللسائب وهي :الخصاعديت الضرائب هظام:. 1.1  في جتراحع فهي وبالخالي معه، وجىخفم الدخل مع جٍص

 الظسوف خظب جدفحزه أو الىلي الولب مظخىي  كبى على ٌظاعد مما السواج، خالت في وجتزاًد السوىد، خاالث

 البالدجمسبها  التي الاكخـادًت

الث وهي :الخدويليت اإلادفوعاث :. 2.1  مظاعداث، أو إعاهاث ػيل في العائلي اللواع الى الحيىمت مً جدٍى

  . أفساد اإلاجخع بحن الدخل جىشَع إعادة في ٌظاعد مما اخخُاحا ألاهثر للفئاث وخاؿت

 هدُجت دخىلهم اهخفاق عىد الفالخحن كواع دعم حؼمل وهره الصزاعت مجاٌ في وخاؿت :الدعم سياساث:. 3.1

 2. خازحُت عىامل بأًت الصزاعي اإلاىطم  لخأزس
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ٌ  في بأطعاز ألاطاطُت الظلع اطتهالن للمان اإلاىحه اإلاالي الدعم وهرا  هره أطعاز حظلُف مع اإلاظتهلً مخىاو

 8. ألاطاطُت اإلاىاد

 واإلاؤطظاث الىبري  الؼسواث وخاؿت "ألاعماٌ وإدازاث الؼسواث حعمد ال خُث:الرأسماليت ألارباح جوزيع:. 4.1

 على الاكخـاد وان فئذا اللـحر، اإلادي في اإلاظاهمحن على ألازباح الخىشَع طُاطاث حغُحر الى ،"اإلاخخلوت العمىمُت

ٌ  وػً  . اإلاظاهمحن على للخىشَع اللابلت ألازباح مظخىي  جخفم ال الؼسواث فان الاهىماغ فتراث في الدخى

ادة على الدولت فخعمل البوالت، مً مسجفعت معدالث الاهىماغ فتراث ًصحب :البطالت حعويضاث:. 5.1   ٍش

لاث حجم جىطعت  الخطخم خاالث وفي الدخل، جدوي مً الحد الى ًؤدي الري ألامس للبوالحن، اإلاالُت الخعٍى

لاث لدفع اكل الحاحت طخـبذ مسجفعت، اطخخدام بمعدالث اإلاصحىب والاشدهاز  .الخعٍى

ٌ  مً هىعا حعخبر الخللائُت ألادواث أن الى ووؼحر  فدظاعد الاكخـادًت، الخللباث وطسعت خدة مً ًخفف العاش

ادة أو جباهؤ في ألادواث هره  الاكخـادًت الظُاطاث لساطمي الىكذ مً أهثر مدظعا لخعوي العام، ؤلاهفاق ٍش

 ٌ  .هاحعت للسازاث للىؿى

 الاكخـادي، الاطخلساز جدلُم في ؤلاطهام الى اإلاالُت الظُاطت دفته : اإلاالُت للسياست اإلالصودة ألادواث :.2

 الىاكع دزاطت بعد – اإلاالُت الظلوت جلىم البوالت وجىدؼس الاهىماغ أو الىظاد مً الاكخـاد ٌعاوي فعىدما

 هاجحن . اللسائب وبمعدالث باإلهفاق أطاطا جخعلم مدزوطخحن أداجحن بخوبُم – مخغحراجه بيل الاكخـادي

 :هما ألاداجحن

ادة الى الىظاد أو الاهىماغ خاالث في الدولت حعمد إذ :ؤلاهفاق في الخدكم أداة:. 1.2  العمىمي ؤلاهفاق حجم ٍش

 واإلاوازاث الوسكاث وػم الظدود بىاء في العاملت ألاًادي لدؼغل العامت، وألاػغاٌ اإلاؼسوعاث على

ادة زم ومً حدًدة، عمل فسؾ خلم في مباػسا طببا الخىطعي ؤلاهفاق هرا فُيىن  .وغحرها...والخعلُم  الاطتهالن ٍش

ىمى الىلي،فحزداد فالولب يخعؽ الىهني الدخل ٍو  الحالت وفي .الىظاد خالت مً لُخسج فؼِئا، ػِئا الاكخـاد ٍو

 . اهىماػُت مالُت طُاطت وفم الحيىمي ؤلاهفاق حجم مً بالحد اإلاالُت الظلوت جلىم الخطخم أي العىظُت،

ادة لألفساد ًدُذ اللسائب جخفُم إن :الضرائب معدالث حغيير أداة:.. 2.2 ادة الى ًؤدي الري ألامس إهفاكهم، ٍش  ٍش

ادة الى ًؤدي بدُث العام ؤلاهفاق  اإلاعدالث بسفع جلىم أن ًمىً هما .الىهني الدخل زم ومً الاطخخدام، ٍش

ٌ  لخللل اللسائب  . الخطخم خاالث في وهرا اإلاخخلفت والؼسواث واإلاؤطظاث ألافساد دخى

. 

 اإلااليت السياست وأهداف فعاليت:الثالث الفرع

 مجمل على بالخأزحر اإلاالُت الظُاطت كدزة مدي اإلاالُت الظُاطت بفعالُت ًلـد:اإلااليت السياست فعاليت:.1

  باطخخدام وذلً الاكخـادًت وألاشماث اإلاؼىالث ومىاحهت الاكخـادي ووطائلها، اليؼان

 باطخخدام اليامل الدؼغُل وجدلُم الىهني الىاجج حعظُم هٍسم عً الاكخـادًت الخىمُت جدلُم الى ألادواث

ل في زغبذ فئذا ،" واإلالـىدة الخللائُتث أدوا  جلىم التي الىكعُت وجدظبحن الاكخـادًت الخىمُت بسامج جمٍى

                                                           
 .156 ص ساتك، يرجع يحٛرٚك، فٕز٘ 1

 ، 2009 نهُشر،عًاٌ، ٔائم ،دار1 ،طٔانتطثٛك انُظرٚح تٍٛ انكهٙ االلتصاد يثادئ انرفاعٙ، حسٍٛ أحًذ ٔ انًٕزَٙ ٔاصف خانذ 2 .

 .324  ص
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ادة  وحعدًل الدولت ًـدزها الري العام الاهخخاب خالٌ مً أو اللسائب مً اإلاخأجُت طىاء العامت ؤلاًساداث بٍص

 والخجهحز لالطدثماز اإلاىحه ؤلاهفاق وشٍادة للدظُحر اإلاىحهت ؤلاهفاق وظبت جللُف خالٌ مً العامت الىفلاث هُيل

. 

لت جؤزس ألاولى خُث واللسائب، الحيىمُت بالىفلاث ًخأزس الىلي الولب أن هجد  أما الدخل، على مباػسة بوٍس

لت فخؤزس الثاهُت بت معدٌ في خفلىا إذا :فمثال الىلي الولب على مباػسة غحر بوٍس  الفسدي الدخل على اللٍس

ادة الى فُؤدي ٌ  ٍش ادة على جىعىع التي الفسدًت الدخى  . والادخاز الاطتهالن ٍش

ٌ  ًمىً ٌ  وباهتهاج الاكخـادًت، الخىمُت جدلُم في فعاٌ دوزا لها اإلاالُت الظُاطت أن اللى  للظُاطت الىامُت الدو

 هلعف :مجها حعاوي التي اإلاؼاول جىاحه أن ًجب الىكذ هفع وفي اإلادلي، اإلاظخىي  على اًجابُاث خللذ اإلاالُت

 . والثروة الدخل بحن والخفاوث ؤلاهخاجي الجهاش مسوهت

 مً ججعل مخعددة أهداف جدلُم الى اإلاعاؿس الفىس في اإلاالُت الظُاطت تهدف :اإلااليت السياست أهداف:.2

 ألاهداف هره واهم والجهىد، ألاهداف وجىخد معهم، وجىجظم ألافساد وؼان مع مخىاطلا عمال الحيىمتوؼان 

 1 :هي

بي الىظام أن أولها حىاهب زالر فُه ًساعى بؼيل الدولت، مىازد اطخخدام برلً ووعني اإلاالي الخىاشن   .  اللٍس

 مً ومالئمتها الجباًت ومىاعُد الدخل جىشَع عدالت وزاهحها والىفسة، اإلاسوهت خُث مً العامت الخصاهت خاحاث ًالءم

ؤدي ، إهخاحُت ألغساق العامت اللسوق باطخخدام ًخف وزالثها مدددة، وظب خُث  جدلُم الى اإلاالي الخىاشن  ٍو

 .اكخـادي اطخلساز

ٌ  أي الاكخـادي الخىاشن   كـد والعام الخاؾ لالطدثماز اإلاالئم الخدخل بلمان أمثل، إهخاج حجم الى الىؿى

 ٌ  . اكخـادًت جىمُت الى الىؿى

 الىلديت السياست ماهيت : الثاوي اإلاطلب

ٌ  هرا خالٌ مً  تهاوأدوا الىلدًت الظُاطت مفهىم إبساش إلى الخوسق  طىداو

 :الىلديت السياست حعريف:ألاول  الفرع

ٌ  الخعاٍزف حؼابهذ للد  الىلدي الفىس أصحاب بحن أهمُتها في الفسوكاث بعم حسجُل مع الىلدًت الظُاطت خى

فاث هره ومً .الىلدًت دون  اإلاالُت الظُاطت على زهص الري الىُجزي، الفىس وبحن والحدًث الىالطُيي  :هجد الخعٍس

 الظُىلت وجىظُم والائخمان الىلىد مً ول إدازة في الدولت جخخرها التي ؤلاحساءاث مجمىعت "هي الىلديت السياست

 .2 "لالكخـاد العامت الالشمت

 الجىاهب بخـىؾ "اإلاسهصي  البىً" الىلدًت الظلوت حظخخدمها التي ؤلاحساءاث مجمىعت "هي الىلديت السياست

  "3 ومالُت مـسفُت مجاالث مً ًخـلبها وما الىلدًت

"kent"لغسق الىلد حجم في والاهىماغ طع الخى إدازة"بانها ٌعسفها  ٌ   "4معُىت أهداف على الحـى

 5.9 "والدخل الىلىد :العالكت حظخعمل والتي الىلىد بىاطوت الاكخـاد على الخأزحر "لها التي الظُاطاث جلً

                                                           
9
 ص ، 2012 انجسائر، انجايعٛح، انًطثٕعاخ دٕٚاٌ ،2 جسء ،ٔانًصرفٙ انُمذ٘ االلتصاد يثادئ خهٛم، انمادر عثذ 1

 343 :ص ساتك، يرجع عفر، انًُعى عثذ يحًذ 2 .189 

 308 :ص ، 2006 ، عًاٌ ارتذ، انحذٚث، انكتاب ٔعانى انعانًٙ انكتاب جذار طثعح، تذٌٔ ،ٔانثُٕن انُمٕد خهف، حسٍ فهٛح 3 .
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فاث ومً  10الظلواث جخخرها التي ؤلاحساءاث مجمىعت هي الىلدًت الظُاطت أن اطخخالؾ ًمىً الظابلت الخعٍس

 . أهداف عدة للخدلُم حظعى وهي لالكخـاد، العامت والظُىلت والائخمان الىلد إدازة احل مً الىلدًت

 : الىلديت السياست أدواث :الثاوي الفرع

 أداء كىة مجها جدؼيل عدة أدواث ذلً في مظخخدما الاكخـاد، في الائخمان وجىظُم بئدازة اإلاسهصي  البىً ًلولع

ظخعمل الىلدًت، الظُاطت  :وهما الىلدًت الظُاطت أدواث مً هىعحن اإلاسهصي  البىً َو

 جمىً التي والىطائل ألادواث في وجخمثل العامت باألدواث أًلا وحظمى " : مباشرة الغير" الكميت ألادواث:.1

 في تهدف و  مباػسة غحر بـفت وذلً عامت والاكخـادًت الىلدًت الىكعُت جوىز  مساكبت مً الىلدًت الظلواث

خخر إلحها جىححهه زاد التي الاطخعماٌ وحىه عً الىظس بـسف الائخمان وحجم همُت على الخأزحر الى مجملها  هرا ٍو

 اإلاـسفي الىظام لدي اإلاخىافسة الىلدًت الاخخُاهاث مً حملت على الخأزحر هٍسم عً ذلً الى طبُله مىالسكابت الىىع

لت الخأزحر مً ذلً على .ًترجب ما مع  1 والاطدثمازاث البىىن لللسوق الىلي الحجم على مباػسة غحر بوٍس

لت هره وحعخمد  2 :ومجها الىلدًت للظُاطت الخللُدًت ألادواث على الوٍس

  .البىك سعر سياست

  .اإلافخوخت السوق  سياست

  . اللاهووي الاخخياطي معدل

 على الىلدًت الظُاطت مً الىىع هرا بسش  للد اإلاخخازة باألدواث أًلا وحظمى  " :اإلاباشرة" الىوعيت ألادواث:.2

 حجم جددًد في الىلدًت للظلواث اإلاباػس الخدخل الى زمذ خُث بعدها وما الثاهُت العاإلاُت الحسب خالٌ الائخمان

ٌ  جـعُب هٍسم عً اإلاخخلفت الاطخعماالث خظب وجىححهه  طابلتها عً جخمحز اإلاباػسة ألادواث و ،3 علُه الحـى

 ألاطالُب هره إن الحلُلت وفي لالئخمان، الىلي الحجم هدى ولِع لالئخمان معُىت اطخخداماث هدى مىحهه ا

 الىهني الاكخـاد مً معُىت كواعاث على الخأزحر بلـد وكعذ إهما الائخمان على اإلاباػسة السكابت في واإلاعخمدة

 .4 اللواعاث بلُت على الخأزحر دون 

 أهىاع حشجُع لفسق الىلدًت الظلواث جخخرها التي ؤلاحساءاث مً مجمىعت اإلاباػسة السكابت وطائل وجخلمً

 وكف أو فحها اإلاسغىب الخىطع وإخدار إلحها الائخمان جدفم وجىحُه اإلاىخجت الاطدثمازاث أو ؤلاهفاق مً معُىت

 ألادواث إن هجد وهىرا الىطُوُت، اإلاالُت اإلاؤطظاث مً وغحرها أهىاع في فُه اإلاسغىب وغحر فُه اإلاغالي الخىطع

 .اإلاباػس جأزحر لها اإلاباػسة

       

                                                                                                                                                                                     

 ، 2007 انجسائر، ٔانتٕزٚع، نهُشر انخهذَٔٛح دار طثعح، تذٌٔ ،ٔانٕضعٙ اإلساليٙ انُظايٍٛ فٙ انُمذٚح انسٛاسح دعاش، تٍ جًال 4 .

 86 :ص

 131 :ص ، 2009 ،األردٌ، عًاٌ نهطثع، انثذاٚح ،دار 1 ط ،ٔانثُٕن انُمٕد جهذج، تطرش ساير 5 .

 
10

  



دراسة حالة بنك المركزي الجزائري                                            الفصل الثالث:   

52 
 

 

 جمهُد

البى٪ اإلاغ٦ؼي هى اإلاؤؾؿت التي جخ٨ٟل بئنضاع الى٣ىص في ٧ل صو٫ الٗالم وهى اإلاؤؾؿت التي جترأؽ الىٓام 

خد٨م في ٧ل البىى٥ الٗاملت في الا٢خهاص وهى اإلالجأ ألازحر  الى٣ضي ولظل٪ ٞهى ٌكٝغ ٖلى الدؿُحر الى٣ضي ٍو

ٗاث الؿابضة أو ال٣ابمت في ٧ل صولت ٞهى ًخمخ٘   .إلاسخل٠ البىى٥ ٖىض الًغوعة في إَاع ال٣ىاهحن والدكَغ

بالؿُاصة والاؾخ٣ال٫ وحٗخبر وكاَه طا أهمُت بالٛت ٞهى ًأحي ٖلى عأؽ الىٓام اإلاهغفي و ًخضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي 

ت منها غا٢ب مسخل٠ البىى٥ الخجاٍع ؤلاؾالمُت ٦ظل٪ ٖلى ؾبُل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الى٣ضًت اإلاغحىة  لُىحه ٍو

مؿخسضما بظل٪ مجمل الؿُاؾاث أو ألاؾالُب التي جسخل٠ أهمُتها مً ا٢خهاص آلزغ, وهظه ألاؾالُب ٢ض 

جؤزغ في حجم الابخمان والخىحهاث ؤلا٢غايُت مً حهت أو جىحُه وكاَاث البىى٥ إلى أوحه مُٗىت مً حهت 

 ت .زاهُ

غى عأًىا مً ألاهمُت بم٩ان أن وؿلِ الًىء ٖلى مىيٕى بدثىا وهى: هٓغة ٖامت خى٫ البى٪ ولهظا الٛ

اب٠  .اإلاغ٦ؼي مً خُث اليكأة والخهابو والْى

ىا هى : ما أهمُت البى٪ اإلاغ٦ؼي في الىٓام  ومدىع ؤلاق٩ا٫ الغبِس ي الظي ٖلى أؾاؾه ًبنى ٖلُه مىيٖى

 اإلاهغفي ل٩ل بلض ؟

ىا مً زالله  ومً أحل مىي٘ أ٦ثر قمىلا خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي خُث أزٍغ وويىخا, خاولىا الٖا

اب٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي وجُب٤ُ الؿُاؾت  بالخضًث ٖلى الىٓام اإلاهغفي اإلاغ٦ؼي ٦ما خاولىا أن هخُغ١ بض٢ت إلى ْو

 :الى٣ضًت،و٢ض اجبٗىا في طل٪ زُت بدث ٢ؿمىا مً زاللها ٖملىا إلى ما ًلي

اإلابدث ألاو٫: ًخًمً زالر مُالب،اإلاُلب ألاو٫:جىاولىا ُٞه اليكأة والخهابو البى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاُلب 

اب٠   .الثاوي محزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاُلب الثالث ْو

اإلابدث الثاوي:ًخًمً مُلبحن،اإلاُلب ألاو٫ ًخًمً اؾخ٣اللُت البى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاُلب الثاوي ًخًمً 

 .ى٪ اإلاغ٦ؼياالؿُاؾت الى٣ضًت للب

 

 

 

 

 



دراسة حالة بنك المركزي الجزائري                                            الفصل الثالث:   

53 
 

  املبحث ألاول : وشأة ووظائف البىك املسهصي 

  املطلب ألاول : وشأة وخطائظ البىك املسهصي 

لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة 

  .إصدار

  وشأة البىك املسهصي  1- 

اإلاهُلح الكاة٘ آلان لهظه اإلاؤؾؿت هى البى٪ اإلاغ٦ؼي, ٞئن هظا الانُالح خضًث اليكأة في طاجه إطا ٧ان 

خُث ٧ان في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وفي الخغب الٗاإلاُت ألاولى ًُل٤ ٖلى هظا الىٕى مً البىى٥ اؾم " بى٪ 

 .ؤلانضاع " ول جؼا٫ هظه الدؿمُت هي الؿابضة في بٌٗ الضو٫ منها ٞغوؿا

ٗخبر ب ض الظي جأؾـ ٖام َو ش اليكأة ٚحر أن بى٪ إهجلترا  5661ى٪ الؿٍى ت مً خُث جاٍع أ٢ضم البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ش إوكابه إلى ٖام  أي في أوازغ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ٌٗخبر أو٫ بى٪ إنضاع ٦ما أن هظا  5661والظي ًغح٘ جاٍع

ت ًٖ ٚحرها وا ؾخمغث ٖملُت إوكاء البىى٥ البى٪ هى الظي وي٘ ألاؾـ وال٣ىاٖض التي جمحز البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

و٢ض ٢غع هظا اإلاؤجمغ يغوعة ٢ُام ٧ل  5611َىا٫ ال٣غون الالخ٣ت إلى أن ٣ٖض اإلاؤجمغ الضولي في بغو٦ؿل ؾىت 

الضو٫ بئوكاء بى٪ مغ٦ؼي بٛغى إنالح هٓامها الى٣ضي واإلاهغفي, ومً أحل اإلاداٞٓت ٖلى زباث ٢ُمت ٖملتها 

ي الخٗاون الضولي, ومً زمت ٣ٞض وكُذ خغ٦ت إوكاء البىى٥ واؾخمغث بما ًد٤٣ إم٩اهُت الضو٫ في اإلاؿاهمت ف

ً ؾىت اإلاخخالُت وه٨ظا أنبذ ل٩ل صولت آلان بى٪ مغ٦ؼيا ٦.1ظل٪ الخمؿت والٗكٍغ
  

ف البىك املسهصي -2   : حعٍس

البى٪ اإلاغ٦ؼي هى جل٪ اإلاؤؾؿت التي حكٛل م٩اها عبِؿُا في ؾى١ الى٣ض وهى الظي ٠٣ً ٖلى ٢مت الىٓام 

ُت   .2اإلاهغفي, ويهضٝ أؾاؾا ٖلى زضمت الهالح الا٢خهاصي الٗام في ْل مسخل٠ الىٓم الى٣ضًت واإلاهٞغ

٣ا  ٣ضم حمُ٘ أخ٩امه ٞو ؿخمض وحىصه ٦مؤؾؿت ٖامت ٍو ت مؿخ٣لت َو والبى٪ اإلاغ٦ؼي ًخمخ٘ بصخهُت اٖخباٍع

خهٝغ في ممخل٩اجه, وأن ًخٗا٢ض وأن ً ٣ُم الضٖاوي وج٣ام ٖلُه ألخ٩ام ال٣اهىن وله الخ٤ في أن ًمخل٪ ٍو

ٟٗى مً ٧اٞت الًغابب والغؾىم وأهضاٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي هي الخٟاّ ٖلى  ٩ىن له زاجم زام به َو باؾمه ٍو

3الاؾخ٣غاع الى٣ضي.
 

 : خصائص البنك المركزي-3

ل ألانى٫ الخ٣ُ٣ُت إلى أنى٫ ه٣ضًت   - مؤؾؿت ه٣ضًت ٢اصعة ٖلى جدٍى

تًدخل نضاعة الجهاػ اإلاهغفي وهى ًمثل    - ؾلُت الغ٢ابت الٗلُا ٖلى البىى٥ الخجاٍع

                                                           
1
  561م-1112الُبٗت الاولي-حما٫ بً صٖاؽ،الؿُاؾت الى٣ضًت فى الىٓامحن ؤلاؾالمي والىيعي،صاع الخلضوهُت 

هت، مضخذ مدمض ال٣ٗاص , الى٣ىص والبىى٥ والٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت ، صاع النهًت الٗغبُت, بحروث ,  541, م 5691نبحي جاصٌـ ٢ٍغ 2
  

بض الغخمان 59 -52،م 1111ؾالم, مداؾبت البىى٥ , صاع اإلاؿحر لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت , ٖمان ,  ٞاب٤ ق٣حر، ٖا٠َ ألازغؽ ٖو 3
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مبضأ الىخضة أي وحىص بى٪ مغ٦ؼي واخض ٦ما هى الخا٫ في ٞغوؿا واهجلترا والجؼابغ وهظا ل ًمى٘ وحىص حٗضص  - 

٨ُت ت ٦ما هى الخا٫ في الىلًاث اإلاخدضة ألامٍغ     البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 والؿُاؾاث الى٣ضًتوجىُٓم الى٣ىص والابخمان ،ومغجبِ بداحت اإلاٗامالث 

ت -4    ملكُت البىون املسهٍص

ت أزغي طاث مل٨ُت زانت أو مكتر٦ت خُث لجؤزغ  ت ممل٨ت للضولت وهىا٥ بىى٥ مغ٦ٍؼ جىحض بىى٥ مغ٦ٍؼ

اب٠ ٖلى أ٦مل وحه ت ل٣ُامها بْى                                                        .ااإلال٨ُت الخانت للبىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

                                                                                                                                 

 املطلب الثاوي: ميزاهُت البىك املسهصي 

ًم التزاماث اإلاهٝغ اججاه الٛحر جخأل٠ محزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي مً حاه ب اإلاىحىصاث وحاهب اإلاُلىباث ٍو

م٨ً إُٖاء الك٩ل الٗام إلاحزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي  والتزاماجه ججاه مال٨ه ) الخ٩ىمت ( أي عأؽ اإلاا٫ والاخخُاٍ ٍو

الخالي٧   

  األصول الخصوم

  -1الظهب والضًىن ٖلى الخاعج

 - الظهب 

 -الخِؿحراث جدذ الُلب في الخاعج 

 - حؿب٣ُاث إلى نىضو١ واؾخ٣غاع الهٝغ 

Concours ou FMI-  

 - DTS الخهى٫ ٖلى 

ىت الٗامت  -2 صًىن ٖلى الخٍؼ

 - ه٣ىص

ض ت للبًر  - خؿاباث حاٍع

ىت   - مؿاٖضاث للخٍؼ

ل  -3 الضًىن اإلاترجبت ٖلى ٖملُاث إٖاصة الخمٍى

 - ؾىضاث مسهىمت 

 - ؾىضاث مكتراة مً الؿى١ الى٣ضي 
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الؿىضاث٢غوى م٣ابل   - 

٤ الاؾخد٣ا١   -ؾىضاث في ٍَغ

أوعا١ ه٣ضًت في الخضاو٫ا -5    

 -2 خؿاباث صابىت زاعحُت

 - خؿاباث البىى٥ واإلاؤؾؿاث وألاشخام ألاحىبُت 

  -خؿاب زام لهىضو١ اؾخ٣غاع الهٝغ 

ىت الٗامت  -3 خؿاب حاعي للخٍؼ

 -4الخؿاباث الضابىت للىخضاث اإلاالُت

ىا  ت للمؤؾؿاث اإلاٚغ تخؿاباث حاٍع ً اخخُاَاث إحباٍع مت ٖلى ج٩ٍى  - 

  -التزاماث هاججت ًٖ الخضزل في الؿى١ الى٣ضي 

اصة ج٣ُُم ألانى٫ الٗامت مً الظهب  -5 اخخُاَاث إٖل

 -6 عأؾما٫ وأنى٫ اخخُاٍ

اث الجامُٗت , الجؼابغ,  ضة ، ج٣ىُاث وؾُاؾاث الدؿُحر اإلاهغفي ) صًىان اإلاُبٖى 511(, م 1111اإلاهضع: بسغاػ ٌٗض٫ ٍٞغ  

  -1 حاهب ألاضول 

ًمثل حاهب ألانى٫ في محزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي مسخل٠ الٗملُاث التي جؤصي إلى َغح ٢ضعة قغابُت ٖىض الجمهىع 

أو ما ٌؿمى باإلنضاع الى٣ضي :" وهى الٗملُت التي ٣ًىم بىاؾُتها البى٪ اإلاغ٦ؼي بىي٘ ه٣ىص ٢اهىهُت بدىػة 

ىُا َب٘ أوعا١ الى٣ض أو ما ٌؿمى بىع١ الا٢خهاص ٩٦ل ) الخ٩ىمت, مؤؾؿاث, أٞغاص (  جؿض طل٪ ماصًا ٞو ٍو

 ." البى٨ىىث وويٗها في الخضاو٫ا

ول٨ً ٖلى أي أؾاؽ ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بئنضاع هظه الى٣ىص ؟ ٞهى ل ٣ًىم بهظه الٗملُت اهُال٢ا مً ٞغاٙ بل 

   ٣ًىم بظل٪ هدُجت خهىله ٖلى إخضي ألانى٫ الخالُت

مالث أحىبُت, ؾىضاث ت, والتي جمثل أهم الٗىانغ في حاهب ألانى٫ إلاحزاهُت أي  طهب ٖو ىت وؾىضاث ججاٍع الخٍؼ
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بى٪ مغ٦ؼي وحؿمى بُٛاء ؤلانضاع الى٣ضي وهي خ٤ له خُث ًهضع البى٪ اإلاغ٦ؼي ه٣ىصا ٢اهىهُت " وع٢ُت 

ه٣ى٫ أن ومٗضهُت " ب٣ُمت هظه ألانى٫ اإلادهل ٖليها وهي التزام ٖلُه اججاه الجهاث التي جىاػلذ له ٖنها وا

4البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ام بخ٣ُُض هظه ألانى٫ا
 

الرَب والدًون على الخازج -/ 1  

الظهب : ًدخٟٔ البى٪ اإلاغ٦ؼي باخخُاَي الضولت مً الظهب ٖلى ق٩ل ؾباب٪ أو مه٩ى٧اث طهبُت في زؼابىه 

اصًاث وفي نىضو١ الى٣ض الضولي وهى أنل خ٣ُ٣ي, ًمثل ال٣ضعة الكغابُت مٗتٝر بها مً َٝغ حمُ٘ الا٢خه

هبذ البى٪ اإلاغ٦ؼي مال٩ا له أو أنال مً أنىله إلاا   ٍو
ّ
ٗاث اإلاٗمى٫ بها مهما ازخل٠ أهماٍ جىُٓمها والدكَغ

٣ًىم خابؼوا هظا الظهب بالخسلي ٖىه لهالح البى٪ اإلاغ٦ؼي م٣ابل أن ٌُٗي هظا ألازحر ه٣ىصا ٢اهىهُت إلى هظه 

ا5الجهت  

   لؿببحن ٖلى ألا٢لجدخٟٔ البىى٥ ؤلانضاع الاخخُاَي الظهب 

خي في ألانل طل٪ ألن الى٣ىص الىع٢ُت ٧اهذ لها حُُٛت مً الظهب   ألاو٫ جاٍع

٩ي بالظهب والتي خضصث في  ٟؿغ باعجباٍ بالضولع ألامٍغ صولع  11ألاو٢ُت مً الظهب بـ :  5611أما الثاوي ٍو

ل الضولع إلى الظهب بؿبب اهسٟاى اخخُ ٘ الغبِـ : ه٨ُؿىن جدٍى اَي الىلًاث اإلاخدضة مً ٞٗىضما ٞع

6واعجٟٗذ ٢ُمت اإلاٗضن اإلاٗضن الىِٟـ أنبذ ؾى١ الظهب خغا
  

وا٤ٞ أًٖاء نىضو١ الى٣ض  5612ٖلى إزغ إٚال١ مغ٦ؼ الظهب في لىضن ٖام  حلوق السحب الخاضت :   2-  

الضولي ٖلى إوكاء اخخُاَي لضٖم الاخخُاَُاث الى٣ضًت الخ٣لُضًت الٗاإلاُت لخم٨حن جل٪ الاخخُاَاث مً مىاحهت 

مالث أحىبُت في نىضو١ الى٣ض الضولي  أػمت الؿُىلت الٗاإلاُت آهظا٥ بٗض أن عجؼث الاخخُاَُاث مً الظهب ٖو

مً مىاحهت خاحاث الخجاعة الٗاإلاُت مً الى٣ض ٞيكأث أػمت الؿُىلت و٢ض ؾمي الاخخُاَي الجضًض باؾم 

والتي جىحض في اخخُاَاث الهٝغ للبى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاىحىصة في أنى٫ اإلاحزاهُت إطا  DTS خ٣ى١ السخب الخانت

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼابغ،َبٗت 16،م1115الُاهغ لُغف ،ج٣ىُاث البىى٥،صًىان اإلاُبٖى 4

  

اد طلُم زمػان، محفوظ أحمد حودة , إدازة البىون, داز املِظسة لليشس والخوشَع والطىاعت,عمان, ألازدن 1996, طبعت الثالثت  ٍش 5
  

40الطاَس لطسش ، مسحع طبم ذهٍس ،ص   6
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ًاء وا٣ٞذ مىعصا أو في الخهىم إطا وا٣ٞذ صًىا ّ وهي ٖباعة ًٖ خ٣ى١  ًخم مىدها ل٩ل صولت مً الضو٫ ألٖا

لهىضو١ الى٣ض الضولي بدُث ًدىاؾب حجمها م٘ حجم خهت جل٪ الضولت في طل٪ الهىضو١ وحؿخٗمل الضولت 

ًاء ت بُنها وبحن الضو٫ ألٖا .هظه الخ٣ى١ في حؿٍى  

  

ً وإلى زاعحه هى هدُجت لٗال٢اث الضولت  العمالث ألاحىبُت 3- : جض٤ٞ الٗمالث ألاحىبُت إلى صازل الَى

٩ىن هىا٥ عنُضا إًجابُا مً هظه الٗمالث بدىػة الا٢خهاص ٖىضما ٩ًىن جض٤ٞ هظه  ا٢خهاصًا م٘ الخاعج ٍو

.االٗمالث إلى الضازل أ٦بر مً جض٣ٞها ٖلى الخاعج وبالُب٘ ٩ًىن هىا٥ إنضاع للى٣ىص م٣ابل طل٪   

الديون على الخزينة العامة -ب/  

ىت وحٗخبر خ٣ا  باٖخباع البى٪ اإلاغ٦ؼي بى٪ الخ٩ىمت ٞئن هظا ألازحر ٣ًبل الؿىضاث الخ٩ىمُت أو ؾىضاث الخٍؼ

ىت " ٞى٣ى٫ أن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ض ه٣ض صًً الخ٩ىمت "ٞم٣ابل اؾخالمه لهظه  ٣ضم م٣ابلها ه٣ىصا للخٍؼ له ٍو

ىت أو ٢غوى الخ٩ىمت وهي في الى٢ذ الؿىضاث ًهضع ه٣ىصا ٢اهىهُت, ح ٗٝغ هظه الضًىن بدؿب٣ُاث الخٍؼ

الغاهً مً بحن أهم ُٚاءان ؤلانضاع الى٣ضي في مٗٓم الضو٫ ألنها اإلاهضع ألاؾاس ي لخل٤ الى٣ىص في هظه 

ىت الٗامت ما ٨ًٟي مً  الضو٫ وهي جمثل الىؾاَت الغبِؿُت في الؿى١ الى٣ضي, ٟٞي ٞغوؿا ججم٘ الخٍؼ

.يء الظي ًجٗل الضًىن الٗامت مخ٣لهت أما في الجؼابغ ًب٣ى الضًً ًتزاًض مً ؾىت إلى أزغياالؿُىلت الش   

ىت الٗامت إلى البى٪ اإلاغ٦ؼي ٌٗض أخض الىؾابل الغبِؿُت للهىضو١ ٞالبى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿحر  ٖمىما إن لجىء الخٍؼ

غا ٞى ىت  وهى مىحىص في الخهىمٍى لها الؿُىلت  بىض في ألانى٫ا الخؿاب الجاعي للخٍؼ   

ش اؾخد٣ا١ مخٗضصة, و٧لما ٧اهذ مضة الؿىض ٢هحرة  جدخٟٔ البىى٥ بمدٟٓت مً الؿىضاث الٗامت طاث جىاٍع

ض البى٪ اإلاغ٦ؼي أن ٌصج٘ إنضاع  ىضما ًٍغ ض أهمُخه ٧ىؾُلت للؿُىلت ٖو ج٩ىن ٢ُمخه مغجٟٗت وبالخالي جٍؼ

ىضاث الٗامت ال٣ضًمت في الؿى١ الى٣ضي وبالخالي ج٣بل البىى٥ الؿىضاث الٗامت ٣ًىم بٗملُت قغاء واؾٗت للؿ

.ٖلى بُ٘ ؾىضاتها الٗامت ال٣ضًمت وا٢خىاء ؾىضاث حضًضة ؤلانضاع  
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ل -ج/ الدًون املترجبت على عملُت الخمٍو   

حٗخبر مً بىض ألانى٫ ألا٦ثر أهمُت ج٩ىن في ق٩ل ؾىضاث مسهىمت, ؾىضاث مكتراة في الؿى١ الى٣ضي, 

ل الؿىضاث ٢غوى م٣ابل  ٤ الاؾخد٣ا١, خُث أن البى٪ اإلاغ٦ؼي ًًمً إٖاصة جمٍى ؾىضاث وؾىضاث في ٍَغ

مل٪ البىى٥ ٖىضما ج٩ىن هظه ألازحرة بداحت إلى ؾُىلت زانت أهىا وٗلم أن البى٪ اإلاغ٦ؼي ل ٣ًضم مباقغة 

ىت الٗامت وأًًا م٘ ٢غويا لال٢خهاص بما أن لِـ له ٖال٢ت مباقغة إل م٘ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت والبى٨ُت والخٍؼ

.مؤؾؿاث ال٣غى ألازغيا  

ل ٖملُت جد٤٣ في الغجبت الثاهُت بٗض أن ٢امذ مؤؾؿت مالُت بخ٣ضًم  ل حٗني جد٤ُ٣ جمٍى وإٖاصة الخمٍى

7.ال٣غى في الغجبت ألاولى  

 -2  حاهب الخطوم

 جخمثل أهم ٖىانغه في

الىلد الطادز"أوزاق الىلدًت في الخداول  -ا/ "  

اإلاُلىباث في محزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي ألي صولت خُث ٌٗخبر الى٣ض الهاصع صًىا ٖلى البى٪ وهى مً أبغػ ٖىانغ 

اإلاغ٦ؼي مىظ أن ٧ان هظا ألازحر ملؼما بغص ٢ُمت الٗملت الىع٢ُت التي ًهضعها طهبا ٖلى خامالها ٖىض الُلب 

ىباث البى٪ول٨ً م٘ مغوع الؼمً أنبدذ الٗملت ٚحر ٢ابلت لإلًغاص اإلاُل٤ ول٨نها ب٣ُذ مً مُل   

٣ابله الظهب وخ٣ى١ السخب الخانت ومىحىصاث البى٪ مً الٗمالث ألاحىبُت وأطوهاث وؾىضاث الخ٩ىمت  ٍو

 والتي جٓهغ في حاهب ألانى٫ مً محزاهُت البى٪ اإلاغ٦ؼي إلاىاػهت الى٣ض اإلاهضع

ت والودائع -ب/ أزضدة الحظاباث الجاٍز   

, اإلاغزهت التي هي في الىا٢٘ ج٩ىن هظه ألاعنضة في ق٩ل خؿاباث ووصاة٘  اإلاؤؾؿاث الٗامت ووصاة٘ اإلاهاٝع

أعنضة اخخُاَاث هظه البىى٥ بما لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي و٢ض جم إصعاج هظه ألاعنضة في الخؿاباث الخالُت: 

                                                           
دة، مسحع طابم ,ص  104بخساش ٌعدل فٍس 7
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مت ٖلى  ت للمؤؾؿاث اإلاٚغ ىت الٗامت, الخؿاباث الضابىت للىخضاث اإلاالُت خؿاباث حاٍع خؿاب حاعي للخٍؼ

ً اخخُا ت باإلياٞت إلى التزاماث هاججت ًٖ الخضزل في الؿى١ الى٣ضيج٩ٍى َاث إحباٍع . 

الاحخُاط العام -ج/   

 : وهى ًخمثل في

اصة ج٣ُُم ألانى٫ مً الظهب- اخخُاَاث إٖل  

 - عأؾما٫ وأنى٫ الاخخُاٍ

  املطلب الثالث : وظائف البىك املسهصي 

اب٠ وهي   للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٖضة ْو

وظُفت إلاضداز الىلدي 1-   

ُٟت ؤلانضاع الى٣ضي ٞال٣اهىن لٌؿمذ ألي بى٪ أزغ ال٣ُام بهظه  مً امخُاػاث التي ٢ضمذ للبى٪ اإلاغ٦ؼي ْو

ُٟت ،ٞالبى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًىم بئنضاع الٗملت الىع٢ُت بما ًخ٤ٟ والؿُاؾت الٗامت لضولت وبظال٪ ٣ًىم البى٪  الْى

  بىي٘ زُت إنضاع وحجم ه٣ض جضاو٫ا

مغاخل وأهٓمت إنضاعول٣ض مغث ٖملُت ؤلانضاع بٗضة   

جبٗا لهظا الىٓام ٣ًُض إنضاع الى٣ىص بحجم الظهب اإلاىحىص بالبى٪  هظام غطاء الرَب الكامل:-ا

اإلاغ٦ؼي،خُث ج٣ابل ٦مُت الى٣ىص اإلاهضعة باخخُاَي ٧امل مً الظهب وهي مغخلت الى٣ىص الىع٢ُت الىُابُت 

ت البى٪ ،وهظا الىٓام ٧ان ؾابض ٢بل الخغب الٗاإلاُت ألاولى وجسلذ ٖ ىه مسخل٠ الضو٫ بًُٟخه ٣ًُض خٍغ

ها  اإلاغ٦ؼي في ؤلانضاع وفى الى٢ذ هٟؿه ٧ان الخسلي ًٖ هظا الىٓام إًظاها بٓهىع مكا٧ل ه٣ضًت ٦بحرة ٖٞغ

  الٗالم

بم٣خض ي هظا الىٓام ًم٨ً إنضاع ه٣ىص وع٢ُت م٣ابل ؾىضاث خ٩ىمُت إلى  هظام إلاضداز الجصئي الوثُم: -ب

ب الب ى٪ اإلاغ٦ؼي في إنضاع ه٣ىص حضًضة ُٞجب أن ج٩ىن مُٛاة بالظهب،بضا هظا الىٓام في خض مٗحن ٞئطا ٚع

غي أههاع هظا الىٓامان هظا ال٣ُض ًمى٘ مً ؤلاٞغاٍ في ؤلانضاع 5944اهجلترا ٖام ،زم أزظث به صو٫ أزغ،ٍو
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اإلاتزاًض ٖلى وفى الى٢ذ هٟؿه ًمخاػ بمغوهت ٧اُٞت،إل أن مىخ٣ضًه ًغون مغوهخه ٚحر ٧اُٞت إلاىاحهت الُلب 

الى٣ىص وزانت إطا ٧ان هضٝ الؿُاؾت الى٣ضًت هى جىؾ٘ في اليكاٍ الا٢خهاصي وجسلذ ٖىه اهجلترا 

5616ٖام   

ُٛي  هظام غطاء الرَب اليظبي: -ج ُه ًمثل الظهب وؿبت مُٗىت مً ٢ُمت ألاوعا١ الى٣ضًت اإلاهضعة َو ٞو

خمحز هظا الىٓام بضعحت ٖالُت مً اإلاغوهت إط ًلبي اخخُاحاث اليكاٍ الا٢خهاصي  -الباقي بالؿىضاث الخ٩ىمُت،ٍو

الجمهىع  إلي خض ٦بحر وفى الى٢ذ هٟؿه ًً٘ خضوصا لٗضم ؤلاؾغاٝ في إنضاع الى٣ض، وبالخالي الخٟاّ ٖلى ز٣ت

إط جبُٗخه مٗٓم  5659واهدكغ بضعحت ٦بحرة ٖام 5921فى الٗملت،وأو٫ مً ؾاع ٖلى هظا الىٓام أإلااهُا ٖام 

ال خُث جسلذ ٖىه الٗضًض مً الضو٫ زال٫ ال٨ؿاص الُٗٓم .ااإلاهاٝع الخضًثت ،إل اهه لم ًضم ٍَى  

بالغنُض الظهبي أو أي اٖخباعاث أزغي  في هظا الىٓام ل ًغجبِ حجم ؤلانضاع الى٣ضيهظام إلاضداز الحس:  -د

ٚحر مؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي وخاحت الا٢خهاص للى٣ىص ول جىحض ٖال٢ت لٗملُت ؤلانضاع بالظهب ٦ما اهه ل 

ًىي٘ ؾ٠٣ له ،والًابِ الىخُض ل٨مُت الى٣ىص اإلاهضعة هى حجم اليكاٍ الا٢خهاصي ب٣غاع مً اإلاهٝغ 

مثل هظا الىٓام الاججاه ا م٨ً للمهٝغ اإلاغ٦ؼي،ٍو لخضًث في ٖملُت ؤلانضاع لمخُاػه باإلاغوهت ال٣هىي،ٍو

ىحهه مً زالله،و٢ض اْهغ هظا الىٕى مً ؤلانضاع جىؾٗا هابال بؿبب  اإلاغ٦ؼي أن ًغا٢ب اليكاٍ الا٢خهاصي ٍو

الخغبُحن الٗاإلاُخحن لخُُٛت ه٣ٟاث الخغب،زم ٦مداولت لخيكُِ الا٢خهاص بٗض أػمت ال٨ؿاص الُٗٓم بحن 

،وب٣ي هظا الخىؾ٘ هدُجت الخضخم اإلاؼمً الظي أنبذ ْاهغة ٖالُت،وهظا جلبُت لُلباث 5619و5616ي الٗام

ل العجؼ الظي أنبذ مالػما للىٓم الى٣ضًت الخضًثت ،جبٗا  الخ٩ىمت اإلاتزاًضة لال٢تراى مً البى٪ اإلاغ٦ؼي لخمٍى

8إلاا هاصي به ٦ُجز   

في هظا الىٓام لم جُب٤ أي ٖال٢ت بحن الى٣ىص الىع٢ُت اإلاهضعة  هظام الحد ألاكص ى لإلضداز: -ٌ

والظهب،وإهما ًدضص ال٣اهىن ؾ٣ٟا أٖلى لإلنضاع لٌؿمذ بخجاوػه،وعٚم اهه ًبضو أ٦ثر مغوهت إل اهه ًمخاػ 

بالجمىص،إط ٢ض جدخاج ؾى١ الى٣ض إلى ٦مُاث إياُٞت في و٢ذ ٩ًىن اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٢ضه ونل الخض ألا٢ص ى 
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.زم ٖضلذ ٖىه5612الى 5921ىح به ،وؾاعث ٞغوؿا ٖلى هظا الىٓام مً اإلاؿم  

2- وظُفت بىك الحكومت   

ُت التي جدخاحها إليها ؤلاصاعة الخ٩ىمُت في زضمت الخ٩ىمت ومؿخىصٕ ألمىالها  ما٫ اإلاهٞغ ٞهى ٣ًىم بمسخل٠ ألٖا

لُه حسخب الك٩ُاث والخىالاا حرها ٖو ٤ الًغابب والغؾىم ٚو اء التي جدهلها ًٖ ٍَغ ث التي حؿخسضمها في ٞو

صًىنها والظي ًؤصي ٖنها ٞىابض ٢غويها اإلاسخلٟت, " ٦ما ًدخٟٔ بدؿاباث اإلاهالح والهُئاث واإلاؤؾؿاث 

٣ىم بىٟـ الىْاب٠ التي ٣ًىم البى٪ الخجاعي لٗمالبه خُث أن الخ٩ىمت جىصٕ أمىالها الخايغة  الخ٩ىمُت, ٍو

ت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي. ومً زم ًضٞ٘ الك٩ُاث التي حسخبها الخ٩ىمت ٖلى هظه الىصاة٘  في ق٩ل خؿاباث حاٍع

دى٫ اإلابلٜ لخؿابها مً خؿاب آلزغ ومً م٩ان  دهل لخؿاب الخ٩ىمت الك٩ُاث التي حسخبها لهالخها ٍو ٍو

9إلى آزغ   

٦ما أهه ًمثل حهت ؤلا٢غاى التي ًم٨ً للضولت أن جلجأ إليها للخهى٫ ٖلى ٢غوى وحؿهُالث ابخماهُت إلا٣ابلت 

ثما ج٣ىم بخدهُل مؿخد٣اتها مً الًغابب أو عجؼ  اإلاىاػهت الٗامت أو الخهى٫ ٖلى ٢غوى ٢هحرة ألاحل ٍع

  .ال٣غوى مً ألاٞغاص, باإلياٞت إلى ال٣غوى ٚحر الٗاصًت في خالث ال٨ؿاص أو الخغوب و الُىاعاا

ىت ( وحٗخبر خ٣ا له وا ٣ٍضم م٣ابله ه٣ىص ٞمثال ٣ًبل البى٪ اإلاغ٦ؼي الؿىضاث الخ٩ىمُت ) أو ؾىضاث الخٍؼ

ىت ٞى٣ى٫ أن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ض ه٣ض صًً الخ٩ىمت أي أنضع ه٣ىصا ٢اهىهُت م٣ابل اؾخالمه لهظه  للخٍؼ

ىت أو ٢غوى للخ٩ىمت وهي في الى٢ذ الغاهً مً بحن أهم  الؿىضاث, وحؿمى هظه الضًىن حؿب٣ُاث للخٍؼ

10ُٚاءًً ؤلانضاع الى٣ضي في مٗٓم الضو٫ا   - 

اتها وزهىنا جل٪ الخؿاباث ٦ما ًباقغ البى٪ اإلا ٤ مضٖٞى غ٦ؼي خؿاباث الخ٩ىمت وجىٓم ًٖ ٍَغ

اث اإلاخهلت بالٗالم الخاعجي, إط اهه اإلاكٝغ ٖلى الاجٟا٢اث اإلاالُت التي ٣ٖضتها الخ٩ىمت م٘ الخاعج,  واإلاضٖٞى

ُتوبالخالي ٞهى ًمى٫ الخ٩ىمت بالٗمالث ألاحىبُت التي ٢ض جدخاج إليها إلاىاحهت التزاماتها الخاعح   
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ومً زال٫ جىاحض خؿاباث الخ٩ىمت والٗملُاث التي جخٗل٤ بمالُتها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ًم٨ً جىحُه اليكاٍ 

الا٢خهاصي للضولت, خُث ٩ًىن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى صعاًت ٧اُٞت بؿابغ الخُىعاث التي جدضر ومً زم ٌؿخُُ٘ 

اع ؾلبُت جًغ الا٢خهاص ال٣ىميأن ٌكحر ٖلى الخ٩ىمت بالؿُاؾت التي ًخٗحن إجباٖها لخٟاصي أي آز . 

حر اخخُاَي الضولت مً الٗمالث ألاحىبُت والتي حٗخبر أنال خ٣ُ٣ُا وإن ٧اهذ  ٦ما ٌٗمل البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى جٞى

جٓهغ في أنل ه٣ضي ألنها جمثل ٢ىة قغابُت ججاه ا٢خهاصًاث ألازغي ٞٗىضما ًدهل البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى 

٣ىم بخ٣ ُُضها أي إنضاع ه٣ىصا ٢اهىهُت م٣ابل طل٪. ٦ما ٌٗمل البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖمالث أحىبُت جهبذ خ٣ا له ٍو

11ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ الهٝغ ٞهى ٖاصة ًضًغ الٗال٢اث م٘ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت الضولُت . 

  -3وظُفت بىك البىون

لإل٢غاى جيكأ الى٣ىص ال٣اهىهُت مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي وهٓغا لخخ٩اعه إلاثل هظا الامخُاػ ٞهى ًمثل ملجأ ألازحر 

ت إطا لم ججض ؾُىلت في م٩ان آزغ لظل٪ ٣ًا٫ ٖىه بى٪ البىى٥ ٦ما أن هظه  خُث حٗىص إلُه البىى٥ الخجاٍع

ت ٧اخخُاَي م٣ابل الىصاة٘ التي جسل٣ها. لظل٪ اػصاصث أهمُت البى٪  الى٣ىص حؿخٗمل مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

م٨ً خهغ هظه اإلاهام ُٞم ت ٍو   اا ًلياإلاغ٦ؼي في هٓام البىى٥ الخجاٍع

ت -ا/ ف الخجاٍز ت بأعنضة ووصاة٘ مسخل٠ املظؤول عً الاحخُاطاث الىلدًت للمطاٍز : جدخٟٔ البىى٥ الخجاٍع

ألاٞغاص واإلاكغوٖاث وجدخٟٔ هظه ألازحرة بهظه الىصاة٘ وألاعنضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي و٢ض ٩ًىن طل٪ َىاُٖت 

ٗاث جىو ٖلى يغوعة اخخٟاّ  منها و٢ض ًخم طل٪ بىاء ٖلى هو ال٣اهىن بظل٪ وإن ٧اهذ مٗٓم الدكَغ

ت في نىعة ه٣ضًت ؾابلت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي" ووا٢٘ ألامىع أن  ت بيؿبت مً التزاماتها الخجاٍع البىى٥ الخجاٍع

ت والتي حٗخبر بمثابت وصاة٘ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي جخد٤٣ مٗها الؿُىلت لهظه البىى٥, في  أعنضة البىى٥ الخجاٍع

.أٚغاى ٖضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼياخحن أن هظه ألاعنضة جد٤٣    

ت زانت  جمثل ألاعنضة مىاعص للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿخسضمها في ٖملُاجه م٘ مغاٖاة ٖضم ؤلايغاع بالبىى٥ الخجاٍع

.وأن البى٪ اإلاغ٦ؼي ل ًلتزم بضٞ٘ أي ٞابضة ًٖ هظه ألاعنضة  
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حىبُت ٠ًُُٞ بظل٪ ٢ض ًٟغى البى٪ اإلاغ٦ؼي أن ٩ًىن حؼءا مً هظه ألاعنضة في نىعة طهب أو ٖمالث أ

إلى عنُضه جد٣ُ٣ا ألهضاٝ مُٗىت، إم٩اهُت اؾخسضام هظه ألاعنضة ٦أصاة مً أصواث الغ٢ابت والابخمان صازل 

12الىٓام اإلاهغفي حمُٗه وهى ٌؿخُُ٘ طل٪ مً زال٫ جأزحره ٖلى ٦مُتها ووؿبها   

مً اإلاخٗاٝع ٖلُه أن البى٪ ٣ًىم بهٝغ صٞاجغ الك٩ُاث ألصخاب إلاشساف على عملُاث امللاضت:  -ب/

ت شخهُا أو بك٩ُاث جدغع إلاؿخُٟضًً  ت وطل٪ لدؿهُل ٖملُت السخب مً الخؿاباث الجاٍع الخؿاباث الجاٍع

ً ٚحر   آزٍغ

ت لضي  ت أما الك٩ُاث التي جىصٕ لضي البى٪ وج٩ىن مسخىبت ٖلى خؿاباث حاٍع أصخاب الخؿاباث الجاٍع

خم هظاالبىى٥  ألازغي ُٞخم حمٗها ًىمُا وجباصلها م٘ البىى٥ اإلاسخلٟت لُخم جدهُلها ٍو   

الخباص٫ في ٢ؿم زام بالبى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿمى ٢ؿم اإلا٣انت, " خُث ٣ًىم ٧ل بى٪ بئعؾا٫ مىضوب ٖىه إلى 

ت بظل٪ الب ى٪ اإلا٣انت ًىمُا وفي ؾاٖاث مخ٤ٟ ٖليها خامال مٗه ٧ل الك٩ُاث اإلاىصٖت بالخؿاباث الجاٍع

خم جباص٫ الك٩ُاث بحن مىضوبي البىى٥ وجىػَ٘ الك٩ُاث اإلا٣ضمت للم٣انت  واإلاسخىبت ٖلى البىى٥ ألازغي ", ٍو

.ٖلى البىى٥ ألازغيا  

ت لضيها اخخُاَاث  ت الٟغو ٢اث بحن اإلاهاٝع اإلاسخلٟت, بما أن البىى٥ الخجاٍع ٣ىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بدؿٍى ٍو

ت الخؿاباث في صٞاجغ البى٪ اإلاغ٦ؼي وج٩ىن الهىعة واضخت ٖلى ه٣ضًت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞهظا ٌؿهل حؿٍى

13اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت ل٩ل بى٪ . 

ُٟت الخانت بئٖاصة أخس ملجأ لالكتراع:  -ج سا بخل٪ الْى ُٟت اإلالجأ ألازحر لإل٢غاى جاٍع اعجبُذ ْو

ُٟت إٖاصة  ُٟت الثاهُت ،و٢ض ؾب٣ذ ْو ُٟت ألاولى جىجؼ مً زال٫ الْى ُٟت ال٣ُ٘،خُث ٧اهذ الْى ال٣ُ٘ ْو

ت التي ججلب البى٪  اإلالجأ ألازحر لإل٢غاى،ٟٞي ألانل ٧ان حٗبحر إٖاصة ال٣ُ٘ ًُب٤ ٣ِٞ ٖلى ألاوعا١ الخجاٍع

ت وبُىث الخهم أو ؾماؾغة ألاوعا١ اإلاالُت الظًً هم بداحت و٢خُت لألمىا٫  اإلاغ٦ؼي مً ٢بل البىى٥ الخجاٍع
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٣ت أزغي ، أو ٖلى ألا٢ل لِـ بُغ١ أ٦ثر مالبمت،أو أ٦ثر ٞابضة مً ول ًم٨ً جضُٖم مىحضوهم الى٣ضي بأي ٍَغ

.إٖاصة ٢ُٗها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼيا   

ت ٖىضما ًلجا إليها لل٣ُام بظال٪ بكغوٍ وأويإ  ت بئٖاصة ال٣ُ٘ لألوعا١ الخجاٍع وج٣ىم البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

114مُٗىت   

وظُفت السكُب على الائخمان  3-  

ت مً ألاٞغاص أهىاٖا مسخلٟت مً الىصاة٘ منها ما هى ٢ابل للسخب ٞىعا ٖىض الُلب ومنها  ج٣بل اإلاهاٝع الخجاٍع

ما ٩ًىن سخبه م٣ُضا بمضة مً الىٕى الظي يهمىا هىا مً الىٕى ألاو٫ أي الىصاة٘ جدذ الُلب وهي الالتزاماث 

ُت بضٞ٘ مبلٜ مً الى٣ىص ال٣اهىهُت للمىصٕ أو ألمغه ٖىض الُلب وحؿخٗمل الك٩ُاث لألوامغ الضٞ٘  في اإلاهٞغ

ه٣ل مل٨ُت هظه الىصاة٘ مً شخو إلى آزغ, أي أنها ج٣ىم م٣ام الى٣ض ال٣اهىوي بحن اإلاخٗاملحن بها ولظل٪ حٗخبر 

.حؼءا مً ال٨خلت الى٣ضًت للبلض  

ُت ٖلى ق٩ل وصاة٘ بما ٢ض  ض مً الى٣ىص اإلاهٞغ ها ٢اصعة ٖلى زل٤ اإلاٍؼ ت بمجمٖى وإلاا ٧اهذ البىى٥ الخجاٍع

ت ًىاػي ٖضة أيٗاٝ ما ًىصٕ  ت حكاَغ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ لضيها مً وصاة٘ أولُت, لظل٪ هغي أن البىى٥ الخجاٍع

ت إلى هظا ألامغ في أو٫ وكأتها ٞبِىما ٧اهذ جً٘  بهىعة ٚحر مباقغة في إنضاع الى٣ىص, ولم جًُٟ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت  ال٣ىاهحن التي جىٓم وج٣ُض ٖملُت ؤلانضاع الى٣ىص ال٣اهىهُت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ٞض جغ٦ذ البىى٥ الخجاٍع

ت, هاصٞت مً وعاء طل٪ لخد٤ُ٣ أ٢ص ى ٢ضع مم٨ً مً ألاعباح  ُت ٖلى صٞاجغها بدٍغ جماعؽ إوكاء الى٣ىص اإلاهٞغ

صون اٖخباع إلاا ًيخج ًٖ طل٪ مً جأزحراث ؾِئت ٖلى الىٓام الا٢خهاصي, ٞٗملُاث ؤلا٢غاى والاؾدثماع التي 

اصة ال٨خلت ت جؤصي إلى ٍػ الى٣ضًت ٩ٞلما ٧اهذ البىى٥ سخُت ُٞمىذ الابخمان ٧لما أصي  جماعؾها البىى٥ الخجاٍع

,طل٪ إلى إخضار جأزحر ٖلى حجم ٖغى الى٣ض   

ول ًسٟى ما لظل٪ مً آزاع ٖلى ال٣ضعة الكغابُت للى٣ىص ٖلى اإلاؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي, ول٨ً هظا الىي٘ 

ال خُث أصع٦ذ الضو٫ الضوع الخُحر الظي جلٗبه الى٣ىص ا ُت في الخُاة الا٢خهاصًت زانت لم ٌؿخمغ ٍَى إلاهٞغ

                                                           
111و114،م1111اإلاىؾىي،الا٢خهاص الى٣ضي،مؤؾؿت قباب الجامُٗت،مهغ،َبٗتيُاء مجُض  14
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.بٗض اػصًاص جضاو٫ا  

هظا الىٕى مً الى٣ىص في اإلاٗامالث إلاا له مً محزاث ٦ثحرة مالبمت, و٧ان ل بض مً أن ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بضوع 

اب٠ التي ٣ًىم بها البى٪ اإلاغ٦ؼي في  ُٟت مً أهم الْى هام في جىُٓم ٖملُاث الابخمان, وحٗخبر هظه الْى

.االضو٫ الٗالم مسخل٠  

وفي الىا٢٘ إن أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت التي ًغمي إليها البى٪ اإلاغ٦ؼي جمثل هٟـ جىحيهاث الؿُاؾت 

الا٢خهاصًت، ٞالؿُاؾت الى٣ضًت ما هي إل إخضي الؿبل التي ج٣غعها الؿُاؾت الا٢خهاصًت مً أحل جد٤ُ٣ 

ون م٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي باإلقغاٝ والغ٢ابت ٖلى أهضاٝ ٖلى نُٗض اله٩ُل الا٢خهاصي, وبظل٪ ٞئن الخ٩ىمت جخٗا

الابخمان وبٌٗ هظه الُغ١ ما هى ج٣لُضي وحؿمى الىؾابل ال٨مُت وما هى خضًث وحؿمى الغ٢ابت ال٨ُُٟت أو 

ُت .االىٖى  

الجصائسي  ملبحث الثاوي:الاطخلاللُت والظُاطت الىلدًت للبىك املسهصي ا  

  املطلب ألاول:اطخلاللُت البىك املسهصي 

البى٪ اإلاغ٦ؼي مً اإلاؤؾؿاث اإلاالُت الهامت التي حٗخمض ٖليها الضو٫ في مغا٢بت إصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت مً  ٌٗخبرا

احل جد٤ُ٣ أهضاٝ هظه ألازحر والتي جخمثل في مؿخىي مغجٟ٘ للٗمالت والاؾخ٣غاع في ؾٗغ الٟابضة وألاؾىا١ 

تاإلاالُت وأؾىا١ الهٝغ وهٓغا لض٢ت هظه ألاهضاٝ مىذ اؾخ٣اللُت ا .لبىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  

: مفهوم اطخلاللُت البىك املسهصي  1-  

ت في اصعاة الؿُاؾت الى٣ضًت مٟهىمحن هما : لؾخ٣اللُت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  

لى البى٪ اإلاغ٦ؼي الالتزام بها،وجًمً -   جً٘ الضولت ٢ىاٖض زانت للبى٪ اإلاغ٦ؼي إلصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت ٖو

ت ٖىض  م أنها جغا٢ب خغ٦ت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ اث الؿُاؾت ٚع لى ٧ل الًَٛى الضولت إبٗاص الؿُاؾت الى٣ضًت ٖو

.إصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت   

ت في إصاعة وجىُٟظ الؿُاؾت  -  ت في وي٘ ال٣ىاٖض التي ٌؿحر ٖليها مً زال٫ إُٖابه الخٍغ للبى٪ اإلاغ٦ؼي الخٍغ

اث الؿُاؾُت ؼ٫ ًٖ ٧ل الًَٛى .الى٣ضًت ٖو  
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: جحدًد الاطخلاللُت  2- 

ت الخامت في إصاعة وجىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت للىنى٫ إلى ألاهضاٝ اإلاغؾىمت -  ت الخٍغ . إُٖاء البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  

.  الخ٩ىمت ل ج٣ىم بٟغى أي ؾُاؾت ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي صون اإلاىا٣ٞت ٖليها -   

ت 3- أطباب اطخلاللُت البىون املسهٍص   

:  مىذ الاؾخ٣اللُت مً أؾباب التي أصث إلى  

  -ٖضم هجاح وجد٨م وؾُُغة الخ٩ىمت بئصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت

الؿُاؾُىن ٌؿخٗملىن الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاالُت لخدؿحن الىي٘ الا٢خهاصي ٖلى اإلاضي ال٣هحر ٖلى خؿاب  

 -  جىاػهاث أزغيا

ت-  و٢ٕى ٦ثحر مً الضو٫ في أػماث خاصة مثل الخضخم . ٧ىؾُلت للىجاح ؾُاؾُا ًٖ  اؾخٗما٫ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

اصة  ٤ ؾُُغة الخ٩ىمت ٖلى الؿُاؾت الى٣ضًت وبظال٪ الخد٨م في ؤلانضاع الى٣ضي ألامغ الظي ًؤصي إلي ٍػ ٍَغ

.الٗغى الى٣ضي صون مبرع   

.   أهضاٝ الخ٩ىمت الؿُُغة ٖلى البُالت ٖلى خؿاب اعجٟإ مٗض٫ الخضخم  

ت اؾخ٣اللُتها وطل٪ مً َٝغ نىضو١ الى٣ض الضولي ٦كٍغ لخ٣ضًم  إحباع بٌٗ الضو٫ إلاىذ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

  .15الٗىن اإلاالي

 الجصائس في املسهصي  البىك اطخلاللُت-4

  -10)وال٣غى الى٣ض ٢اهىنا مً ٧ل ٖلى اإلاٗاًحر هظه إؾ٣اٍ جم الجؼابغ في اإلاغ٦ؼيا البى٪ اؾخ٣اللُت مضي ل٣ُاؽ

 :الخالُحن الجضولحن زال٫ مً اإلاىضخت و ،)(03-11) وألامغ  (90

                                                           
15أطامت محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مسحع طبم،ص228
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 املخغير جوضُف

 I  اإلاداٞٔ –

ُٟت ٞترة 1-  ..........................................الْى

 ......................................... اإلاداٞٔ حُٗحن 2-

-3 ٌ  .......................................الُغص أو الٞغ

اب٠ اإلاداٞٔ ج٣لض هل 4-  ..........؟ الخ٩ىمت في أزغيا ْو

  ..................................IIالى٣ضًت الؿُاؾت نُاٚت

 .............................الى٣ضًت الؿُاؾت ًهٙى مً 1

 .............. الخٗاعى خل في ألازحرة ال٩لمت له مً 2-

 ...............اإلاىاػهت إٖضاص ٖملُت في اإلاهٝغ صوعا 3

   .III ٝ .............................................ألهضا

 .IV ...................اؤلا٢غاى ٖلى الخضوص –

 ................................ اإلاىع١ ٚحر الدؿل٠ُ 1-

ا......................................اإلاىع١ الدؿل٠ُ 2

 الوشن

ا0.2

االترجُبُت الدزحت

0.345 

 ا
0.00 
0.00 
0.83 

ا1.00

ا0.6666ا   5 0.1

 ا
1.00 
 
1.00 

 

ا0.00

ا            0.6    ا    0.15

0.50   

0.15 
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0.05 

0.025 

0.025 

0.025   

  0.2452   

0.33 

0.67 

0.33 

1.00 

0.33 

0.67 

ا    0.50

ا0.4642ا    1ا............................ ال٩لُت الاؾخ٣اللُت صعحت

 اجلزائري ادلصريف النظام إصالح " حول الثاين الدويل العلمي ادلؤمتر إطار يف مداخلة ،"احلديثة ادلصرفية اإلصالحات ظل يف ادلركزي البنك استقاللية قياس "علي، بن بلعزوز : ادلصدر

 11 "الراىنة العادلية التطورات ظل
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    الثاوي الظُاطت الىلدًت للبىك املسهصي ملطلب ا

  حعٍسف الظُاطت الىلدًت    -   1 

هي الىؾابل التي بدىػة الؿلُت الٗامت إلاغا٢بت زل٤ الى٣ىص واؾخٗمالها مً َٝغ الىخضاث الا٢خهاصًت 

اخؿب الهالح الٗام اإلادضص في هضٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال٩لُت .

ني والٗمالت حؿخٗمل الؿُاؾت الى٣ضًت تهضٝ أؾاؾا  إلا٩اٞدت الخضخم صون أخضار أيغاع باإلهخاج الَى

 .16الؿلُاث الٗامت لخد٤ُ٣ طل٪ وؾابل جؤزغ بك٩ل أؾاس ي ٖلى ال٨خلت الى٣ضًت ومهضع زل٤ الى٣ىص

  أَداف الظُاطت الىلدًت - 2

 واهم أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت هي:

  أَداف داخلُت -ا/

ااملت واإلادا ًٞت ٖلى مؿخىاها.مداولت الىنى٫ إلى الٗمالت ال٩ -

٤ ٦ٟالت الىمى الا٢خهاصي . - اصة الضزل ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي ًٖ ٍَغ اٍػ

اأخ٩ام الغ٢ابت ٖلى الخضخم. -

 أَداف خازحُت -ب/

إن الؿُاؾت الى٣ضًت تهضٝ إلى الخأزحر ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ٞالضو٫ ممثلت بالبى٪ اإلاغ٦ؼي ج٣ىم بخدضًض  -

اصة في ال ا وطل٪ مخابٗت للىمى الا٢خهاصي ل٩ي ل ًدضر جضهىع ولظل٪ حؿعى الضولت صابما ٦مُت الٍؼ ى٣ىص ؾىٍى

اإلى جد٤ُ٣ جىاػن ه٣ضي أي جىُٓم الىمى الى٣ضي.

جدضًض ؾٗغ الٟابضة : جىحض ٖال٢ت بحن الىمى ال٨خلت الى٣ضًت وؾٗغ الٟابضة ٞهظا الٗامل ًدضص ؾلى٧اث  -

ااناوعي اليكاٍ الا٢خهاصي.

اصة ؾٗغ  اصة ٍٞؼ الٟابضة جؤصي إلى حُُٗل الاؾتهال٥ والاؾدثماع،أما اهسٟاى ؾٗغ الٟابضة ًؤصي إلى ٍػ

 .الاؾتهال٥ واهسٟاى الاصزاع والاؾدثماع

: أي اإلاداٞٓت ٖلى ٢ُمت الٗملت ،والاخخٟاّ ب٨مُت مً اخخُاَي الهٝغ مً احل - ااجدؿحن اخخُاَي الهٝغ

اث  17مىاحهت أي عجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 ألاهضاٝ لبلٙى جىُٓمها و يبُها ٌؿمذ أن غوىٟاإلا مً التي الى٣ضًت اإلاخٛحراث جل٪ لؿُُُت و هيالاهضاٝ ا

  النهابُت،

                                                           
16

دة،جلىُاث وطُاطاث الدظُير املطسفي،دًوان املطبوعاث الجامعُت، طبعت  عدل فٍس   1995بخساَش
 

17
اث الى٣ضًت مظ٦غة جسغج، جُىع صوعا    البى٪ اإلاغ٦ؼي ووْابٟه وأهضاٞه واهم الىٍٓغ
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 الىلدًت الظُاطت أدواث  -املطلب الثالث :  

اهىا٥ ٖضة أصواث للؿُاؾت الى٣ضًت ٌؿخسضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي للؿُُغة ٖلى الٗغى الى٣ضي وهي

ااأصواث ج٣لُضًت

ااأصواث خضًثت

ااالغ٢ابت اإلاباقغة ٖلى الابخمان

 أدواث الخللُدًت -ا/

 يف التحكم أجل من يذىافتن على ادلباشر وادلسؤول النقدية السلطة على القائمبصفتو  ادلركزي البنك يستخدم
 حتقيق أجل من وات األد من رلموعة ادلصريف االئتمان نوع و حجم على ريثالتأ خالل منادلتداولة، النقود كمية
 إىل وات األد ىذه نصنف أن ميكن و بلد، ألي االقتصادية فالظرو  حسب ، النقدية للسياسة ادلسطرة األىدا
 .يةفكي أدوات و كمية أدوات

 طعسا عادة الخطم: -

ت وألاطون الخ٩ىمُت للبىى٥  هى طال٪ اإلا٣ابل الظي ًخ٣هاه البى٪ اإلاغ٦ؼي م٣ابل إٖاصة زهم ألاوعا١ الخجاٍع

لها إلى ه٣ىص ٢اهىهُت في الخا٫ . ت وجدٍى االخجاٍع

٣ىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بخدضًض ؾٗغ إٖاصة الخهم هظا بئعاصجه اإلاىٟغصة مغاُٖا في طل٪ أهضاٝ الؿُاؾت  ٍو

 .18الى٣ضًت اإلاغاص جد٣ُ٣ها

 النقدية السيولة لدعم ادلركزي البنك من القروض على احلصول التجارية البنوك تستطيع الوسيلة ىذه إىل استنادا
ا.معني خصم بسعر لديها

 الظوق املفخوحت : -

اصة  ا لألوعا١ اإلاالُت ،ٖو هي ٖباعة ًٖ جضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي في أؾىا١ عأؽ اإلاا٫ والؿى١ الى٣ضًت باةٗا ومكتًر

ض الؿُىلت لضي البى٪ الخجاعي،أما ٖملُت البُ٘ ٞبال٨ٗـ جمخو ما ج٩ىن الخ ٩ىمُت ٞٗملُت الكغاء جٍؼ

ت ( وحٗخبر الؿى١ اإلاٟخىخت مً أهم وؾابل الؿُاؾت الى٣ضًت وهي أًًا حٗخبر  الؿُىلت )ؾُىلت البىى٥ الخجاٍع

ا19مدضص للخٛحر الٗغى الى٣ضي.

                                                           
18

 .179ص 2007حمال بً دعاض ،الظُاطت الىلدًت في الىظامين إلاطالمي والوغعي،داز الخلدوهُت،الجصائس،الطبعت الاولي 

19
ت الىلود والبىون وألاطواق املالُت ،مؤطظت شباب الجامعت،مطس ، طبعت   . 2000احمد أبو الفخوح الىاكت ،هظٍس



دراسة حالة بنك المركزي الجزائري                                            الفصل الثالث:   

70 
 

  وظبت الاحخُاطي اللاهووي: -

ت وبم٣خض ي ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي  ت خُث ًجب ٖليها بهٟت إحباٍع با٢خُإ وؿبت مُٗىت مً البىى٥ الخجاٍع

ال٣اهىن والبى٪ اإلاغ٦ؼي ًدضص هظه اليؿبت ويهضٝ مً زاللها خماًت أمىا٫ اإلاىصٖحن وهظه الؿُاؾت )وؿبت 

ت في ٦ثحر مً صو٫ ال ٗلم بٛغى الاخخُاَي ال٣اهىوي ( حٗض مً أهم الىؾابل التي اؾخسضمتها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ام٩اٞدت الاججاهاث الخضخمُت وال٨ؿاص

والبى٪ اإلاغ٦ؼي ل ًضٞ٘ للبىى٥ ٞابضة ٖلي وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي إل في خالت ما إطا ػاصث البىى٥ وؿبت 

الاخخُاَي ٖلي اإلا٣غع ال٣اهىوي لالخخُاَي ٟٞي هظه الخالت ًضٞ٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞابضة ٖلي هظه اليؿبت والتي 

.ًُل٤ ٖليها ا
ّ
ااخخُاَاث ػابضة

 أدواث الحدًثت -ب/

 إلاكىاع ألادبي: -

 ٤ ٞالبى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿخُُ٘ بهظه الىؾُلت إُٖاء حٗلُماث وجىحيهاث وأوامغ للبىى٥ ألازغي زانت ًٖ ٍَغ

  إ٢ىإ

البىى٥ بئصاعة وإجبإ الؿُاؾاث التي جد٤٣ أهضاٝ هظه الؿُاؾاث باإلياٞت الاحخماٖاث اإلاسخلٟت التي 

لىا البى٪ اإلاغ٦ؼي م٘ مسخل٠ البىى٥ ألازغي مً احل الخيؿ٤ُ ُٞما بُنهم زانت في الكؤون ٣ٌٗضها مؿؤوا

ت بالؿُاؾت الى٣ضًت التي ًغاها مىاؾبت  داو٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي إ٢ىإ البىى٥ الخجاٍع اإلاخٗل٣ت بالى٣ض والابخمان ٍو

ؤزغ ٖليهم مً احل إجبإ الؿُاؾت التي ؾُغها ٦م اا جخُلب جل٪ الٓغوٝ.ومخابٗت للًغ ٝو اإلاُٗىت ٍو

  ولإلكىاع ألادبي عدة أشكال:

االغ٢ابت ال٨مُت

ُت   الغ٢ابت الىٖى

  الودائع الخاضت : -

ت أن جدخٟٔ لضًه )بسالٝ الاخخُاَي  ٣خض ي هظه الؿُاؾت ًُلب البى٪ اإلاغ٦ؼي مً البىى٥ الخجاٍع ٍو

ا بىاؾُت الؿلُاث الى٣ضًت في ال٣اهىوي ( ، بيؿبت مُٗىت مً أعنضتها ٖلي ق٩ل وصاة٘ مجمضة ختي ًٟغج ٖنه

  الضولت م٣ابل ٞابضة مُٗىت.

 السكابت املباشسة علي الائخمان: -

اأزغ وؾُلت ًلجا إليها البى٪ اإلاغ٦ؼي في جد٤ُ٣ أهضاٝ ٖىضما جثبذ ٧اٞت الىؾابل الؿاب٣ت الظ٦غ ٞاٖلُتها.

.٤ لجا البى٪ اإلاغ٦ؼي في الخضزل اإلاباقغ إلاغا٢بت الابخمان ًٖ ٍَغ   ٍو
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ت.:  حعدًل َوامش الػمان-/1 ٘ وؿبت هامل يمان ال٣غوى اإلامىىخت مً ٢بل البىى٥ الخجاٍع  أي ٞع

ا: وهى جدضًض ٢ُمت الابخمان اإلامىىح ل٣ُإ ما أو بٛاًت جد٤ُ٣ أهضاٝ أزغي. جلىين الائخمان -/2

ت:  -/3 ٤ الخٟخِل ؤلاصاعي اإلاباقغ ٖلي خؿاباث البىى٥ الخجاٍعالسكابت إلاداٍز ٣ت وجخم ًٖ ٍَغ ٍغ ت وأنىلها َو

 .20ؤلاصاعة والؿُاؾت اإلاخبٗت في البىى٥

ت البىى٥ أعنضة مً وؿبت ا٢خُإ غىٟب ألاصاة هظه زال٫ مً اإلاغ٦ؼيا البى٪ ٣ًىم : الخاضت الودائع-  الخجاٍع

 إلى الا٢خُإ هظا ويهضٝ ال٣اهىوي الاخخُاَي إلى باإلياٞت مُٗىت ٞابضة ٖليها جمىذ مجمضة ٖىضه، وصاة٘ ق٩ل ٖلى

ا .أرصدهتا من التقليل طريق عن ادلصار هبا تقوم اليت االئتمان ٖملُاث مً الخ٣لُل

 الجصائس في الىلدًت الظُاطت أدواث :الاول الفسع 

 .الجؼابغ بى٪ ٌؿخسضمها التي مباقغة الٛحر الى٣ضًت الؿُاؾت أصواث الى الٟٕغ هظا زال٫ مً هخُغ١ا

 مىذ في اإلاٟايلت أؾاؽ ٖلى ًخٗامل الجؼابغ بى٪ ٧ان وال٣غى الى٣ض ٢اهىنا نضوعا ٢بل :الخطم إعادة معدل1

 زهم إٖاصة مٗض٫ ل٩ل اإلاىخض الخدضًض بىٓام ًخٗامل أنبذ طل٪ بٗض ٢ُإ ل٩ل زهم مٗض٫ بخُب٤ُ ال٣غوى

با ؾىت ٧ل حُٛحره ًخم الظي ٣ىم 1992 ؾىت بضاًت م٘ طل٪ و٧ان  ج٣ٍغ  ٦ُُٟت بخدضًض وال٣غى الى٣ض مجلـ ٍو

 زم 1995 ؾىت نهاًت في 15 % بلٜ أن إلى الاعجٟإ واؾخمغ % 10.5 إلى اعجٟ٘  1990ؾىت في خُث 21 طل٪، وقغوٍ

 ٖلى والخ٤ًُِ الخض ٍَغ٤ ًٖ الخضخم مٗض٫ في الخد٨م مضي ًبحن وهظا %6 الى 2000ؾىت أزغيا مغة اهسٌٟ

 .الابخمان حجم

 2000 بٗض الخهم إٖاصة مٗض٫ جُىعا ًىضح اإلاىالي الجضو٫ا

  الخطم إعادة معدل جطوز ( 2-1): حدول 

  (%)اللُاض وحدة

ا%اإلاٗض٫                اٚاًت إلى               ا مً ابخضاء

27/01/2000 2000/10/21     7 .5                     

22/10/2000 2002/01/19     6.5                     

                                                           
اع الحلبي،الىلود والبىون ،داز ضفاء لليشس والخوشَع ألازدن طبعت 20 ا159و 158ص  2000 زشاد العطاز،ٍز

 / 2003/8/26 في اإلاؤعر  (11-03)ألامغ مً 41 اإلااصة  21 
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20/01/2002 2003/05/31     5.5                     

01/06/2003 2004/03/06    4.5                     

07/03/2004 2009/12/31    4                       

Source : Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11, septembre 2010, p19 

جي، اهسٟاى في الخهم إٖاصة مٗض٫ أن هالخٔ الجضو٫ا زال٫ مً    بيؿبت ٣ًضع 2000 ؾىت في ٧ان خُث جضٍع

مً  زًٟذ التي البىى٥ مؿخىيا ٖلى الجُضة اإلاالُت الخالت بؿبب 200 1ؾىت % 6.5   إلى لُىسٌٟ % 7.5

لها إٖاصة مؿخىيا  و ، 2001 حىان في صج ملُاع 102.9 إلى 2000 ؾىت  صج ملُاع 170 الجؼابغ، مً بى٪ لضي جمٍى

 ٌصج٘ الخهم لم إٖاصة مٗض٫ في الاهسٟاى هظا ل٨ً و الى٣ضًت، ال٨خلت همى وجحرة ٦بذ في الىي٘ هظا ؾاهم ٢ض

ا. مٗض٫ اهسٟاى اؾخمغ 2002 ؾىت وفي اإلاضًً، الٟابضة مٗض٫ م٘ لخٗاصله الاؾدثماع مُضان ا٢خدام ٖلى البىى٥

 :إلاحبازي  الاحخُاطي2-

ت البىى٥ إلؼام ًخم وال٣غى الى٣ض ٢اهىنا مً 93 اإلااصة خؿب ًيخجها  ل أو ٞىابض ًيخج مجمض خؿاب بٟخذ الخجاٍع

ً ضعى منها، حؼء أو وصاةٗها مجمٕى ٖلى ًدؿب اخخُاَي لخ٩ٍى  مً اإلابلٜ % 28 ًخٗضي ول ؤلاحباعيا بالخخُاَي ٍو

٘ الجؼابغ لبى٪ ًم٨ً الًغوعة خالت وفي لخؿابه، ٦أؾاؽ أٖخمض الظي  (03 -ألامغ حاء زم 1222 اليؿبت هظه ٞع

 أهه إل ؤلاحباعي، الاخخُاَي صونا الى٣ضًت الؿُاؾت أصواث ٖلى ًىو الجضًض ال٣اهىنا وأنبذ اإلااصة هظه ألغى11)

 خؿب إصعاحها إٖاصة جم الى٣ضًت الؿُاؾت ًض في ٞٗالت أصاة و للمىصٕ، ألاو٫ا الًمان باٖخباعها ألهمُتها وهٓغا

 بى٪ ًٖ الهاصعة الخٗلُمت في الاحباعيا الاخخُاَي مٗض٫ خضص ،12/03/2004 في اإلاؤعر (4-20) ع٢م ال٣اهىنا

ش73-94 ع٢م جدذ الجؼابغ  في الثاهُت اإلااصة في اإلاظ٧ىعة الٗىانغ مجمٕى ٖلى % 2.5 بيؿبت 1994 صٌؿمبر 28 جاٍع

ٗذ طل٪ وبٗض الخٗلُمت، هظه ٤ %4 إلى الاخخُاَي وؿبت ٞع ش الهاصعة 2001-01 ع٢م الخٗلُمت ٞو  ُٟٞغيا11   بخاٍع

ت اإلاهاٝع بخماصي اإلاغ٦ؼيا البى٪ قٗغ ٖىضما2001  هظه جُب٤ُ وبٗض . الابخماهُت الدؿهُالث مىذ في الخجاٍع

٘  (2001-06)ع٢م جدذ أزغيا حٗلُمت الجؼابغ بى٪ أنضع ٣ِٞ أقهغ ٖكغة بدىالي الخٗلُمت      وؿبت بٞغ

                                                           
 ال٣غى و بالى٣ض اإلاخٗل18/04/1990٤في اإلاؤعر (90-10) ال٣اهىنا مً 93 اإلااصة 22
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بت ٖلى ًض٫ وهظا ،2001 صٌؿمبر 25 مً اهُال٢ا % 4.25 ٫ الاخخُاَي  وؾُلت بجٗلها الجؼابغيا اإلاغ٦ؼيا البى٪ ٚع

 اإلاؿخىيا هظا ٖىض ولػالذ الاه٨ماف، إلا٩اٞدت أو الخضخم مً للخض واؾخسضامها البىى٥ ؾُىلت في للخد٨م تهام

   .للضولت الٗامت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت الخىمُت خاحاث م٘ جخىا٤ٞ ل٩ي الخايغ الى٢ذ ختى

  :املفخوحت الظوق  عملُاث 3

 قغاء و لبُ٘ الى٣ضًت الؿى١ا في الجؼابغ بى٪ جضزل في ألاصاة هظه جخمثل(90-10) ال٣اهىنا مً 72 اإلااصة خؿب

ش ٩ًىنا التي و الٗمىمُت الؿىضاث  بٛغى أو للخهم ٢ابلت زانت ؾىضاث و أقهغ، ؾخت مً أ٢ل اؾخد٣ا٢ها جاٍع

 ٚحر الؿاب٣ت، اإلاالُت للؿىت باليؿبت للضولت الٗاصًت ؤلاًغاصاث مً % 20 ؾ٠٣ جخجاوػا ل أن ٖلى ال٣غوى، مىذ

 مىه،  (54) ع٢م اإلااصة في ال٣غى و بالى٣ض اإلاخٗل٤ (03-11)ع٢م ألامغ نضوعا مىظ ٖىه الخسلي جم الؿ٠٣ هظا أن

ىت ؾىضاث ٖلى للخهى٫ا ألاولُت الؿى١ا في بالخضزل له ٌؿمذ ل ٦ما  .الخٍؼ

م  بُت بهٟت واخضة مغة إل ًُب٣ها لم الجؼابغ بى٪ أن إل ألاصاة هظه ٞٗالُت ٚع  1996 صٌؿمبر نهاًت في ججٍغ

 في الؿُىلت ٞابٌ نضوعا مىظ و ،% 14.94 مخىؾِ ٞابضة بمٗض٫ صج ملُىنا 04 ب ٣ًضع مبلٛا وقملذ

 ل٨ً الٟابًت، الؿُىلت لمخهام ٖمىمُت ؾىضاث بُ٘ مً الجؼابغ بى٪ ًخم٨ً لم ، 2001 ٖام الؿى٢الى٣ضًت

 الا٢خهاصًىنا اإلاخٗاملىنا ٣ًىم أن ٖلى ٞٗالت، ه٣ضًت ٦أصاة لؾخٗمالها جبظ٫ مجهىصاث هىا٥  2004,ىتؾ مىظ

ل و اإلاخىؾِ اإلاضًحن ٖلى ألاوعا٢اإلاالُت بُغح م الى٣ضًت، الؿى١ا ٖمل لخُٟٗل الٍُى  ب٣ُذ اإلاجهىصاث هظه ٚع

امؿخٗملت. ٚحر اإلاٟخىخت الؿى١ا ٖملُاث

ا

ا
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 : الىلدًت الظُاطت اهخلال كىواث :الثاوي

 سلوكيات على رربأ النقدية للسياسة معني قرار حيدث خالذلا من اليت اآلليات أهنا على النقدية السياسة قناة ربتع 
 قناة : ىي و أربعة إىل نقسمها أن ميكن و ، 23 األسعار استقرار و النمو ىد على منو و االقتصاديني، األعوان

 .ادلصريف االئتمان قناة أخريا و السندات، أسعار قناة ، فالصر  سعر قناة ائدة،فال سعر

 الفائدة طعس كىاة :أوال

 أنها إلى إياٞت الى٣ضًت الؿُاؾت أبغعا لهخ٣ا٫ الخ٣لُضًت ألاصاة ال٨ُجزيا ال٨ٟغ خؿب ابضةٟال ؾٗغ ٢ىاة حٗخبر

ا(IS-LM)ال٨ُجزي  الىمىطج خؿب

 :التايل النحو على مضموهنا تلخيص ميكن اليت النهائي النمو ىد إىل النقدية السياسة انتقال يف قناة أىم 

ة  ائدفال أسعار يف اخنةاض إىل ستؤدى توسعية نقدية بسياسة القيام عند الكينزي هومفادل حسب 
(Mستؤدي) احلقيقية ائدةفال أسعار يف اضفاخن إىل(  ir)  أو ادلال رأس ةفتكل اضفاخن مث من 

 حجم و الكلي الطلب زيادة بالتايل(  (I االستثمار نةقات رفع على يعمل ما ىو و ، االقًتاض
24.صحيح والعكس y)  (اإلنتاج

 

 ادليزة و االستثماري، اإلنةاق شأن يف ادلؤسسات قرارات ىو و رئيسي عامل على القناة ىذه يف كينز اعتمد
 و ادلستهلكني قرارات على تؤرر اليت ىي احلقيقية الةائدة أسعار أن كون ىي القناة ىذه هبا تتميز اليت األساسية

  سنة كتايلور ائدةفال معدل قناة حول االقتصاديون قدمها اليت الدراسات من العديد أكدت كما ادلؤسسات،

 ناقال جيعلو ما االستثمار و االستهالك قاتفن على كبريا راثأ ميارس ائدةفال سعر أن أوضح الذي ، 1995  
 .النقدية السياسة رثأل ىاما

 ben bernanke Mark ، أمثال الباحثني من العديد قبل من بشدة رفضها مت النتيجة ىذه لكن و
Gertler الدراسات أن  أكدوا حيث خاصة رؤية لديهم و السابق الطرح وا خالة الذين ، 1995 5سنة 

                                                           
23 Bulletin de la banque de France, Efficacité de la politique monétaire et canaux de 

transmission. n° 136 avril 2005. 

                                            .france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf-www.banque 24ا

http://www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf
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 أيضا أكدوا و  التجريبية الدراسات  أن أكدوا حيث خاصة رؤية لديهم و السابق الطرح وا خالة الذين ، التجريبية
 كقناة خصوصا أخرى ميكانيزمات عن البحث على يشجع النقدية السياسة لنقل كآلية ائدةفال أسعار   اقفإخ أن على

  .25االئتمان
 26الطسف طعس كىاة :ثاهُا

 كما ادلدفوعات ميزان وضعية حتسني على يعمل فالصر  أسعار اضفاخن أن ذلك النقدية للسلطة كهد يستخدم
 ربط على الدول بعض تعمل ذلذا و اخلارج، اجتاه البالد وضعية الستقرار ضمانا يشكل األخري ىذا استقرار أن

 القدرة وعدم العمالت تلك مقابل عملتها فصر  استقرار على احلرص و للتحويل القابلة القوية بالعمالت عملتها
 ما استعمال و ، فالصر  سعر على ريثالتأ يف التدخل إىل النقدية بالسلطات تدفع ، فاذلد ىذا يف التحكم على

 اختيار مقابل ةفتكل ىذه و .هبا ترتبط اليت العمالت اجتاه عملتها قيمة على للمحافظة احتياطات من لديها
 القنوات من عدد خالل من النقدية السياسة زر بأ نقل على فالصر  سعر ويعمل ، فالصر  سعر استقرار فىد
 .التضخم وقناة الكليني، والعرض الطلب قنايت ىي رعية،فال
 
 الظُاطت الىلدًت في الجصائس و اوعكظاتها :سابعال طلبملا

 فتمويل العمومية، للخزينة ادلركزي البنك لتسبيقات األقصى احلد ألغاء مت 1966 لسنة ادلالية قانون إصدار منذ
 البنوك طرف ومن دائم، جاري بريدي وحساب تسبيقات شكل يف ادلركزي البنك طرف من آليا يتم ادليزانية عجز

 كبري دين ىذا عن ونتج .اخلزينة لسندات )الودائع من % 5 بنسبة( اإلجباري االكتتاب طريق عن التجارية
 ادلشاريع لغياب نتيجة ادلصرفية القروض على الطلب ضعف اىل أدى ما .ادلصريف اجلهاز اجتاه العمومية للخزينة

  .االستثمارية
 اجلزائر تبنت حيث 1969 سنة حىت ىذا وينطبق النقدي العرض مراقبة إىل كبرية حاجة ىناك تكن مل حيث

 القرار دائرة عن النقدية الظاىرة أبعدت حيث مركزيا، ادلخطط التسيري منط يف متمثلة اقتصادية اختيارات
 متويل يف أساسي كمصدر ادلصريف للقرض األولوية مينح حبيث االقتصاد يف النموذج ىذا طبق وقد االقتصادي،

 و من أىم اصالحات الىت قامت هبا اجلزائر ىي .االقتصادي النشاط
ا 2000 إضالحاث -

 االقتصادي االنعاش دعم برنامج مع تزامنت توسعية نقدية سياسة باتباع ادلرحلة ىذه يف النقدية السلطة قامت
 الفًتة، ىذه خالل البًتول أسعار يف حتسن لوحظ كما . 2004 أفريل اىل 2001 أفريل من امتد الذي

                                                           
25

ت، البىى٥ صوعا و اإلاهغفي ال٣ُإ ٖلى اإلاٗانغة اإلاخٛحراث او٩ٗاؾاث" ٖلي، مدمض قٗبان أخمض   مً مسخاعة لخالث جُب٣ُُت جدلُلُت صعاؾت اإلاغ٦ٍؼ

 . 12 م ، 2006 الجامُٗت، الضاع الٗغبُت، حمهىعٍت مهغ ألاولى، الُبٗت ،"الٗغبُت البلضان

 
 ,   www.ebi.gov.eg التايل اإللكًتوين ادلوقع عرب الثاين العدد  "مالية اىيمفم "البنكي ادلصريف ادلعهد26

http://www.ebi.gov.eg/
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 اخلليفة ببنك ادلتعلقة الفضائح بعد خاصة 2003/8/26 بتاريخ الصادر 03  11 األمر صدور إىل باإلضافة
 باعتباره ادلركزي البنك طرف من والتحكم الرقابة آليات عن كشف اجلزائري،الذي والتجارة الصناعة وبنك

 ادلعنوية بالشخصية تتمتع وطنية مؤسسة بأنو ادلركزي البنك األمر ىذا عرف وقدنقدية، كسلطة ادلسؤول
  .اجلزائر بنك عليو يطلق وأصبح وعملياتو، تنظيمو البنك ىيكل حتديد مت كما . 27  ادلايل واالستقالل

 باعتماد اجلزائرية احلكومة قامت اجملاالت، مجيع يف ركودا شهدت اليت التسعينات فًتة خالل األمنية األزمة وبسبب
 جديد، من النمو و االستثمار حركية بعث و االقتصادي اإلقالع سياسة أجل من* االقتصادي االنعاش سياسة
 . التنمية يف التأخر وتدارك

 الجصائس في الىلدًت الظُاطت أداء جلُُم-

  مرة لتعود لالرتفاع متيل جندىا فأحيانا االقتصادية ادلتغريات يف الظاىر التذبذب ىو ادلرحلة ىذه على يالحظ ما
 نالحظو ما وأىم ذلك، حدوث يف سببا كانت سياسية أخرى اقتصادية وعوامل ألسباب وذلك لالخنفاض أخرى

 برنامج خالل من اإلصالحات من العديد ظهور كذا و التضخم مكافحة يف النقدية السياسة دور بروز ىو
 عليو، طرأت اليت والتعديالت والقرض النقد قانون ظهور وكذا 2014 إىل 2001 من االقتصادي االنعاش

 تدخل بسبب نسبية تعترب اليت ادلالية االستقاللية منحو و اجلزائر ببنك ادلركزي البنك على يطلق خالذلا من أصبح
 .البنك إدارة يف السلطات

 :الفطل خالضت

ـت ج٣ـىم بضوعهـا في الخُـاة الا٢خـهاصًـت إلاٗٓـم صو٫ الٗـالـم في الى٢ذ   الخالنـت مـما ج٣ـضم أن البىــى٥ اإلاغ٦ٍؼ

جىُٓـم ٖغيـها بمـا ًدـ٤٣ ؾُـاؾـت ه٣ضًـت و ا٢خهاصًــت الخايغ ، ٞهـي ج٣ىم بئنضاع وخضاث الى٣ـض ال٣اهىهُـت و 

ـي بمـا ًخـ٤ٟ و ألاهضاٝ الؿُاؾُـت الى٣ضًـت في اإلاجخم٘ ،  ىبـت ، ٦مـا ٣ًـىم بالـغ٢ـابــت و جىُٓـم الابخمان اإلاهٞغ مٚغ

ــت و خماًخـهـا مـً ٖملُـاث ؤلاٞـالؽ ، ألاا ـض الثـ٣ــت في ٦مـا ٣ًـىم البىـ٪ اإلاغ٦ـؼي بضٖـم البىـى٥ الخجاٍع مـغ الـظي ًٍؼ

هـظه البىـى٥ و ٣ًـىي صوعهــا في اليكـاٍ الا٢خهــاصي ، إطن الـبىـ٪ الـمغ٦ـؼي هـى مؤؾؿـت الغبِؿُــت في الىٓـام 

ـي و هـضٞــه الغبِؿـي لِــ جد٣ُـ٤ أ٢هـى عبــذ مم٨ـًـ بـل زضمـت اإلاهلخــت الا٢خهاصًــت الٗـامــت .  اااإلاهٞغ

  

                                                           
27 03 الامغ مً 9 اإلااصة9
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هجاخا  الجيد لها ًدلم أزباخا و الاطخغالٌحػخبر حىدة املػلىماث في وكخىا الحاضس ثسوة هامت إذ أن الخدىم و 

 كياض أو الخػسف هى البدث هرا اهجاش مً الهدف وان، املؤطظت اطخمساز و ضمان لبلاء و  للخعغ املظخلبليت

ت للبىىن ألاداء املالي جلييم غلى الاكخصادًت الظياطاث اثس  وختى ، واملاليت الىلدًت الظياطت وخاصت الجصائٍس

ٌ   مً هخمىً  املخغيراث حميؼ غلى أهثر الخػسف أو جىضيداث إغعاء مً البد وان املسحى، الهدف الى الىصى

  الجاهب خصصىا ثم غامت بصفت للبىىن املالي ألاداء جلييم أو الاكخصادًت الظياطاث طىاء باملىضىع املديعت

 . البىىن الاكخصادًتومنها املؤطظاث أداء غلى جأثير في هاما دوزا املالي ألاداء جلييم ًلػب  للجصائس، الىظسي 

 أوال : النتائج

 : غلى ضىء هره الدزاطت جىصلىا إلى حملت مً الىخائج هرهسها غلى الىدى الخالي

املاليت املخاخت لهم أفضل ً أهم الخددًاث التي ًىاحهها مدزاء البىىن هى هيفيت اطخخدام املىازد م -

خجلى هدف اطخخدام املالي للشسواث واملؤطظاث املخخلفت في جىفير املػلىماث املاليت ليل  ألاداء وجلييم جدليل ٍو

ث ماليت غلي مؤشسا باالغخماد .للىكىف غلى هلاط اللىة والضػف فيه املؤطظت ألاظساف املهخمت بيشاط

 .مخخلفت و هماذج حظاغد في غمليت الخلييم 

خيث ملخدصل غليها مً الجصء الىظسي الخعبيلي الري ٌػخبر مداولت مىا إلطلاط أهم املفاهيم اأما الجصء  --

الجصائسي مً خالٌ املؤشساث املػخمدة في غمليت  لىظنيلىضػيت أو ألاداء املالي للبىً اجم الخػسف غلى ا

 لبىً، خيث هالخظ أن هىانػعي الصىزة الحليلت للىضؼ املالي لحالخلييم و التي حػخبر ألاهثر جداوال والتي 

الجصائسي خالٌ فترة الدزاطت وال ًمىً الحىم غلى  ىظنيلغلى مظخىي ألاداء املالي للبىً املبٌى  جربرب 

 بػين خد ما في املظخىي مؼ وحىد فسق ظفيف مؼ ألاخر  إلى ي اهه أفضل مً الثاوي فهىان حظاو  مؤشس

 .ألاخسي  مهامه و أهدافه غلى البىىني  الجصائسي هى بىً جخخلف ىظنالالاغخباز أن البىً 

     الفرضياتاختبار :  ثانيا

 : جبين لىا ما ًلي بها مً خالٌ الدزاطت التي كمىا

و ًخىكف الخلييم الجيد للمؤطظت  ،املؤطظاث أدائها و وضػها املالي بها إن املػلىماث املاليت هي التي جليم -

 غلي حىدة املػلىماث املخدصل غليها. 

س املاليت بصفت غامت و اللىائم املاليت بصفت خاصت الىطيلت املظخػملت -  إضافت  ،إلًصاٌ املػلىماث هي الخلاٍز

 املػلىماث، و التي ال جلل أهميت غً لاث الىلدًتاملػلىماث الهامت التي هجدها في كائمت الخدف إلى بػض

ً في مػسفت الخدفلاث الىلدًت  الىازدة في امليزاهيت و حدٌو خظاباث الىخائج و التي حظاغد إلادازة و املظدثمٍس

  .املؤطظت بها الىازدة و املدفىغت غً ول ألاوشعت التي جلىم

غلى مسهصه  املدافظتجخخلف غً بليت البىىن لرا البد مً  حػامالجهي الجصائسي وشاط واطؼ و ىظنللبىً ال -

هاججت غً الخلييم الجيد باجخاذ كسازاث صائبت  مً خالٌ الظير الحظً إال املالي و غلى مياهخه و هرا ال ًخدلم 

 لألداء املالي للبىً.

 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=17704
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=17704
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=17704
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=17704
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=17704
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  : التوصيات لثاثا

 بىاءا غلى املػلىماث الني جدصلىا غليها مً خالٌ الدزاطت و املخػللت باألهميت املاليت في جلييم ألاداء املالي

 : و الخىصياث الخاليت الاكتراخاثجمىىا مً وضؼ مجمىغت مً أثس الظياطاجاالكخصادًت للمؤطظت و 

ت ألحل جلييم أداء طليم -  .ضسوزة جبني كىاغد إلافصاح والشفافيت داخل البىىن الخجاٍز

 .مخابػت الخعىزاث الػامليت املخػللت بالخدليل املالي باغخبازها غصب الاكخصاد  -

ت مً أحل الخدىم في املخاظس بأهىاغهاضسوزة  -  .وحىد إدازة مخاظس كائمت بدد ذاتها داخل البىىن الخجاٍز

بيت للملىمين  -  . جىظيم دوزاث وبسامج جدٍز

ت ومىاهبت الخعىزاث التي ٌشهدها الػالم  -  .ضسوزة إدخاٌ الخىىىلىحيا للبىىن الخجاٍز

 بالدزاطـت لجميـؼ املدـاوز ذاث الصـلت باملىضـىع، والـتي ًمىـً غـسض بػـضو ألن البدـث ال ًمىـً لـه الخػـسض 

 منها فيما ًلي آلفاق الدزاطت

 : دراسة آفاق الرابعا: 

ت الػمىميت والخاصت -  .جلييم ألاداء للبىىن الجصائٍس

ت باطخخدام همىذج بعاكت ألاداء املخىاشن ج -  لييم ألاداء املالي للبىىن الخجاٍز
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 .2013/2014واملحاظـبُت، جخصـص: مالُـت مإظعـت، جامعـت قاصـذي مشبـاح وسقلـت، 

لىُل شهادة الععُذ بلىم، أظالُب الشقابت ودوسها في جقُُم أداء املإظعاث الاقخصادًت، سظالت منملت  -

ت، جامعت مىخىسي قعىطُىت.  املاجعخير في جىمُت املىاسد البشٍش

 املقاالث:-3

"، مذوهت احمذ العُذ اهميت املعلوماث و دورها في دعم اجخاذ القرارظني محمذ امين، مقاى حىى:" 

  .2010دٌعمبر  08، في 31ظبهي،عذد

 املداخالث و امللتقياث  -4

"، مذي إلاصالح املحاصبي في الجسائرفإاد، املإجمش العلمي الذولي حىى:"همش محمذ الخطُب، صذًقي  -

اوعهاط إلاصالح املحاظبي على جىدة املعلىماث املحاظبُت و املالُت ججشبت الجضائش )الىظام املحاظبي املالي 

(SCF 2011هىفمبر 30و 29، ًىمي. 
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املالي آلُت لذعم الخىلمت في جقُُم ألاداء املالي حمذ قاًذ هىس الذًً وحمضة بً خلُفت، الىظام املحاظبي ا - 

دور الحولمت في جحضين ألاداء للمئصضاث بين " للمإظعت الاقخصادًت، امللخقى الذولي الخامغ حىى:

 .2014دٌعمبر، 8/7، جامعت حمه لخظش، الىادي، "جطبيق املعاًير املحاصبيت الدوليت وإلاصالميت

م الخىاق، " - "،مطبىعاث امللخقى العلمي الذولي  ألاداء الاصتراجيجي و امليزة التىافضيت مظاهر ظىاء عبذ النٍش

و الخهىماث، ملُت الخقىق و العلىم الاقخصادًت"، جامعت قاصذي مشباح،  ألاداء املخميز للمىظماث حىى:"

 .2005ماسط  9/8وسقلت، 

"، املإجمش العلمي الذولي املحاماة املاليتألاداء املالي مً مىظور عبذ الغني دادن ومحمذ الامين لماس ي، " -

 .2005ماسط  9/8"، جامعت قاصذي مشباح، وسقلت، ألاداء املتميز للمىظماث والحنوماث حىى:"

"، فعاليت حولمت الشرماث في جحضين ألاداء املالي للمئصضت الجسائريتُل ظبتي وفائضة محلب، "اظماع  -

في جحعين ألاداء للمإظعاث بين جطبُق املعاًير املحاظبُت الذولُت  دوس الخىلمت :امللخقى الذولي الخامغ حىى 

 . 2014دٌعمبر8/7وإلاظالمُت، جامعت حمه لخظش، الىادي، 

ألاداء " :"، املإجمش العلمي الذولي حىى ء مفهوما وقياصاااملقاربت إلاصتراجيجيت لالدبذ امللُو مضهىدة،" ع -

   .2005ماسط، 9/8"، جامعت قاصذي مشباح، وسقلت، املتميز للمىظماث والحنوماث

اظمين العالًبُت ، "أ - فعاليت الحولمت في جحضين أداء املئصضاث وأثرها على إلافصاح ظُا جىىحاث ٍو

دور الحولمت في جحضين ألاداء للمئصضاث بين جطبيق املعاًير " :"، امللخقى الذولي الخامغ حىى املحاصبي

 .2004دٌعمبر8/7"، جامعت حمه لخظش، الىادي، الميتاملحاصيبت الدوليت وإلاص

"، املإجمش العلمي الذولي حىى:" قراءة في ألاداء املالي والقيمت في املئصضاث الاقتصادًتعبذ الغني دادن ،"  -

 .2005ماسط  9/8"، جامعت قاصذي مشباح، وسقلت، ألاداء املتميز للمىظماث و الحنوماث

ه بً  - املىظومت  :""، امللخقى الىطني حىى جقييم لفاءة أداء الىظام املصرفيبىصٍان، "عبذ الشحُم وشيي جاٍص

ل25/24"، جامعت بشاس، البىنيت في ظل التحوالث القاهوهيت والاقتصادًت  . 2006افٍش

اصتخدام مقياش ألاداء املتوازن في بىاء هموذج قياش رباعي املضاراث عبذ الشؤوف جىدة ومحمذ صغلىى، " -

اض، اء الاصتراجيجي والتشغيلي لألصول الفنريتإلدارة ألاد "، ملُت ئداسة ألاعماى، جامعت ملو ظعىد، الٍش

2010. 

أداة فعالـت للتقيـيم الشـامل ألداء املىظمـاث BSCبطاقـت ألاداء املتـوازن وعُمت ًحُـاوي وخذًجـت لـذسع،  -

حـىى ألاداء املخمُـض للمىظمـاث والخهىمـاث، الطبعـت ، مجمـع مـذاخالث امللخقـى الـذولي الثـاوي ))دراصـت ميداهيـت

 الثاهُـت: همـى املإظعـاث والاقخصـادًاث بـين جحقُـق ألاداء املـالي وجحـذًاث ألاداء البِئـي، جامعـت وسقلـت، ًـىمي

 .2011هـىفمبر23و 22
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 بالعربية :  امللخص

عت و عمُلت في  جىاجه املؤسساث الاكخصادًت العدًد من الخحدًاث هدُجت ما ٌشهده العالم من جطىزاث سَس

شدًدة  مجاالث عدًدة جنعكس بشكل أو بآخس على هره ألاخيرة و ججعلها في صساع مع محُط ًخميز بمنافست

و لم حؼب املعلىماث  .من أجل الحفاظ على بلائهالِس بالضسوزة من أجل جحلُم جلدمها لكن ػالبا ًكىن 

هى ألاساس الري جبنى علُه  املالُت عن عالم الدسابم الدائم حىل جحسين أداء املؤسساث ألن دكتها و جىدها

املعلىماث املالُت جلعب دوزا ًخمثل في  اللسازاث الهامت التي جؤثس مباشسة على املؤسست ، و بالخالي فئن جىدة

س املالُت الصادزة عن املؤسست وجسشُد اللس  ذلك من خالل حساب بعض املؤشساث  ازاث اهطالكا من الخلاٍز

كما أن إعداد اللىائم املالُت ، عناصس اللىائم املالُت املالُت التي جكىن أكثر داللت و جىضح العالكت بين مخخلف

هم بصدد اجخاذ كسازاث وسط ن�أل و طسق إلافصاح عن املعلىماث و جىدها جؤثس مباشسة على مسخخدميها،

في عملُت إلابالغ عن املعلىماث و  مجمىعت من البدائل و هنا ًجب إجباع أسس في العسض و إلاعداد حساعد

 . حسهُل عملُت املفاضلت

 :  ة يالكلمات املفتاح

 .اللسازاث اجخاذاملالُت، جىدة املعلىماث،  سُاستاملعلىماث املالُت، اللىائم املالُت، ألاداء املالي، ال

Résumé : 

Les entreprises économiques sont en face de différents challenges, ceci et�due à 

se passe dans le monde du business, du développement rapide et�profond, par 

contraste avec la situation, c’est le combat permanent avec�l’environnement 

pour non seulement atteindre le haut degré mais aussi�maintenir l’entreprise au 

devant et rester en vie . 

Et l'information financière n'est pas perdu du monde de la course�durable sur 

l'amélioration de la performance des institutions parce que�l'exactitude et la 

qualité est le fondement sur lequel bâtir les décisions�importantes qui affectent 

directement l'institution, et donc la qualité de�l'information financière est de 

jouer un rôle dans la rationalisation des�décisions en se fondant sur les rapports 

financiers émis par l'institution et par�le biais du compte de certains indicateurs 

financiers qui sont plus�significatives et montrent la relation entre les différents 

éléments des états�financiers . 

Pour la préparation les listes financiers et articuler les information ça�influence 

directement la personne qui les utilise à savoir les décision dans�un groupe 

d’échanges , c’est pourquoi , il est important de suivre l’essentiel�en offre et 

préparation par notification et faciliter les engagement favorites . 

Mots clés: 

L'information financière, les états financiers, la performance financière, Les 

rapports financiers, la qualité de l'information, la prise de décision . 
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