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مىز التي جىاحهها املجخمعاث حخل ميان الصدازة هؤهم و أصعب لاأأخرث عمليت الخطىز إلاكخصادي ج                 

س الحياة إلاكخصادًت و مىاهبت  املعاصسة ، و لهرا أخرث الدٌو جدسابم عً أفظل السبل اللادزة على جطٍى

حعدهره الاخيرة مً اهم الاسس التي جسجىص عليها  لخجازة الخازحيت حيثي ، فئججهذ برلً إلى االخطىز الخىىىلىج

عمليت جسكيت الاكخصاد الىطني، و زغم ذلً فهي جىاحه عساكيل مما ٌسخدعي جدخل البىً وىسيط وممٌى 

ت. أ.للعملياث الخجاٍز

ت في أسىاق الىلد الىظام املصسفي ألي إكخصادحعد البىىن مً أ                   كىمي ،  هم امليشآث املاليت الحيٍى

ادًا  و إستراجيجيا في جىفير أ حيث جلعب دوزا للدولت بعىاصسها إلائخماهيت و  هداف و ميىهاث السياست املاليتٍز

بئعخبازها بشيل حىهسي في جصعيد زوائص الخىميت إلاكخصادًت و إلاحخماعيت  الىلدًت ، و برلً فهي حساهم

م إلادخاز عإعادة جىحيهها في عمليت الىسيط إلاكخصادي الىحيد الري ًخىلى عمليت ججميع امل ىازد املاليت عً طٍس

ل اليشاط إلاسخغاللي للمؤسساث إلاكخصادًت في إطاز ما ٌسمى باللسوض البىىيت التي جمىح لها مً طسف  جمٍى

و عليه ًمىىىا اللٌى بؤن اللسوض البىىيت أداة مصسفيت فعالت لخحليم جىميت وطىيت مسخدًمت خاصت  ،  البىىن

ل الخجازة الخازحيت حيث أن الخجازة الخازحيت جحخل مياهت مسمىكت في إكخصاد فيما ً خعلم بخلً التي جلىم بخمٍى

أ        ول دولت ، 

و هرا ما سعذ اليه الجصائس خاصت بعد دخىلها هظام اكخصاد السىق، فيان عليها ان جلىم بخغيراث و              

و حشجيع الخجازة الفسدًت و خلم املىافست، باالطافت الى اسخعماٌ طسق حعدًالث في هظامها البىيي و ذلً لدسهيل 

ل التي ججسي بين املخعاملين الاكخصادًين و اهم ما ًميز هره الطسق الاماهت و الثلت التي  حدًثت في عملياث الخمٍى

بير في حشجيع و جىفسها وسائل الفع البىىيت و اهمها الاعخماد املسدىدي و الخحصيل املسدىدًى الري له دوز ه

أجسكيت الصادزاث.

أمً خالٌ ما جلدم ًمىً دزج الاشياليت الخاليت: إلاشكالية : 

أما هى الدوز الري جلعبه البىىن في الخجازة الخازحيت و في جسكيت الصادزاث ؟

أو جىدزج جحذ الاشياليت السئيسيت مجمىعت مً الاسئلت الفسعيت:

أ. ؟بالبىىن ، ماذا هلصد                  

 أ؟ . يأالجصائسأ وشؤة الىظام البىيي

 أفي ظل إلاصالحاث ؟ .  بىييساحل التي مس هها الىظام الما هي امل

 . أما هى واكع الجصائس مع الخجازة الخازحيت ؟

 لما هي اهم وسائل ج  ؟ .الصادزاث  مٍى

أ
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 فرضيات املوضوع :

 ل الخجازة الخازحيت عىصس هام لخىٌعخبر إلاأ  .  ميت الصادزاثهخمام بخمٍى

 .ل الصادزاث اهمها الاعخماد املسدىدي ، الخحصيل املسدىدي  هىان وسائل دوليت لخمٍى

 س هرا اللطاع أجسكيت الصادزاث ًخىكف على مدي مساهمت الدولت في جاهيل و جطٍى

  ت حيث ل الخجازة الخازحيت ال ًمىً إلاسخغىاء عنها في البىىن الجصائٍس هىان  ميياهيزماث دوليت لخمٍى

 في ظسوف حسىد فيها املىافست الجدًدة . مها ًؤزس سلبا على الىظام البىييإهخما

 أسباب إختيار املوضوع : -3

أجىحد عدة أسباب دفعخىا للبحث في هرا املىطىع دون غيره مً أهمها ما ًلي :               

 ل الخجازة الخازحيت بصفت خ لاهميت التي ًىدسيها اللطاع البىيي اصت في الخىميت بصفت عامت و جمٍى

أإلاكخصادًت .

 هخمام بالشم الخدمي في الخجازة الدوليت مً كبل البلدان املخطىزة .هثرة إلاأ 

 . إمياهيت البحث في املىطىع بئسخعماٌ أدواث الخحليل إلاكخصادي 

 . ل الخاسس ت وشاط البىىن و إحخىاب إفالسها مً خالٌ إبعادها عً الخمٍى  العمل على إسخمساٍز

 

 لبحث :أهمية ا -4

و مدي  لت التي وصل إليها اللطاع البىييم حشخيص مىظم للحاهميت هرا البحث في محاولت جلدًجىمً أ              

ل الخجازة الخازحيت ههرا الىطع ، إهطالكا مً كٌى : " حشخيص جؤزسأ أالداء هصف الدواء " .هم وظائفه و هي جمٍى

 أهداف البحث : -5

أالبحث للىصٌى إليها  فيما ًلي : هلخص الاهداف التي ًطلع هرا

 ل الخجازة الخازحيت . ىظام البىيي املساهمت في إعطاء  صىزة حيت عً ال أو حهاشه امليلف بخمٍى

  ل الخجازة الخازحيت و معسفت مدي جطبيلها في جلدًم أهم الخلىياث و الطسق املسخعملت في جمٍى

 الجصائس .

 

 املنهج املستخدم : 6- 

إن املىهج املسخخدم مً أحل إلاحابت عً إشياليت هرا البحث و إزباث صحت الفسطياث املخبىاة                   

أاسخخدمذ املىهج الخحليلي الىصفي مع إسخعماٌ أسلىب إلاسخلساء .

أو سىحاٌو إلاحابت عً املحاوز السئيسيت لهره إلاشياليت مً خالٌ الدسلسل الخالي :

أالىظام البىيي مً خالٌ زالر مباحث البىىن وأجىاولىا فيه  الفصل ألاول :
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أعمىمياث حٌى البىىنجطسكىا إلى  املبحث ألاول :

  اهداف و اهميت البىىن:املبحث الثاني 

 جطىز الىظام البىيي و اهم الاصالحاث التي عسفهااملبحث الثالث: 

ل  الفصل الثاني : أ:ت في الجصائس مً خالٌ مبحثين الخجازة الخازحيوضحىا فيه جمٍى

ل  بحث ألاول :امل لالخجازة الخازحيتدزاست عامت حٌى جمٍى أ.مً خالٌ ابساش اهم طسق و مصادزالخمٍى

  .لجصائسو اهميتها و اسباب كيامها و العىامل املؤزسة فيهاالخجازة الخازحيت في ا  املبحث الثاني :

أالبىىن و دوزها في جسكيت الصادزاث :لثاملبحث الثا

فيت ت عً الخصدًس جطبيليدراسة  الفصل الثالث : أفي بىً الفالحت و الخىميت الٍس

أو ذلً مً خالٌ إعطاء ملحت عىه و هيفيت وشؤجه . BADRدزاست حالت : املبحث ألاول 

فيت دزاست جطبيليت للخصدًس فياملبحث الثاني:  بىً الفالحت و الخىميت الٍس

املخىصل إليها مً خالٌ هره الدزاست زم الخاجمت العامت التي حاولىا أن هجمع حميع إلاسخيخاحاث  أخيراو      

 خخلف أوحه اليشاط إلاكخصادي في م املياهت الالشمت للبىىن  جلدًم مجمىعت مً الخىصياث مفادها إعطاء
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 جمهيد: 

ت اإلااؾؿاث البى٨ُت ٣ًهض با سخل٠ الىٓام البى٩ي التي جخٗامل باالثخمان لىٓام البى٩ي  مجمٖى في بلض ما ٍو

ٗىص هظا الازخالٝ بلي هٕى الىٓام الا٢خهاصي ال ًم٨ً للىٓام البى٩ي ؤن ؿاثض. وبهٟت ٖامت مً بلض بلي آزغ َو

ت، والبىى٥ اإلاخسههت، والبى٪ ظا ألازير ٖلى ٢مت الىٓام اإلاغ٦ؼي، خُث ٠٣ً ه ٌكخمل ٖلى: البىى٥ الخجاٍع

 ألي بلض. البى٩ي

ُاء هٓغة  ، ٞخُغ٢ىا واضخت و مبؿُت ٖلى الىٓام البى٩يولظل٪ ٣ٞض زههىا هظا الٟهل في مداولخىا إٖل

ُٟت في اإلابدث ألاو٫ بلى البضاًاث خُ بُٗتها وؤًًا ؤهىاٖها م٘ ط٦غ ْو اث للبىى٥ في الٗالم، و ماهُت البىى٥ َو

الجؼاثغي و مساَغه  و  غاخل التي مغ هها الىٓام البى٩ي٧ل هىٍٕ ؾب٤ ط٦غه، ؤما اإلابدث الثاوي ٞسههىاه بلى اإلا

ها الىٓام البى٩يؤهم ؤلا   . نالخاث التي ٖٞغ
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 اإلابدث ألاول: مفاَيم عامت خىل البىىك 

 ا زم ؾىضعج بلى ؤهىاٖها م٘ حٍٗغ٠ و ؾيخُغ١ في هظا اإلابدث بلى الخٗٝغ بالبىى٥ بهٟت ٖامت و َبُٗت ٖمله

ُٟخه.  جدضًض ٧ل ٕٞغ لْى

 اإلاطلب ألاول: وشأة وجطىر الخاريخي للبىىك

لي بن وكإة البىى٥ حٗىص بىا بلى ال٣غون ما ٢بل اإلاُالص و جُىعه ٖبر الؼمً مغوعا بال٣غون الىؾُي وونىال ب

 ٖهغها هظا:

ُت بلي ٖهض بابل" الٗغا١ في ال٣ضًم" و هظا زال٫ ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص، في هظه  حٗىص بضاًت الٗملُاث اإلاهٞغ

 الٟترة بضؤث الٗملُاث التي هؼولها البىى٥ اإلاٗانغة الُىم ٦خباص٫ الٗمالث و خٟٔ الىصاج٘ و مىذ ال٣غوى.

ذ باؾم٦ما ٧اهذ اإلاٗابض ؤو٫ اإلاغا٦ؼ البى٨ُت   .(ephézid , Delphes)  آهظا٥ و التي ٖٞغ

ذ ججاعة البىى٥ خغ٦ُت  (trapézites ) هجض في الُىهان البى٩ي هى الغاهب ، بِىما في عوما ٧ان البهلىان ، ٖٞغ

٢بل اإلاُالص بؿبب الجمهىعٍين، ألنها اخخ٨غث مً َٝغ َب٣ت مً الكٗب و هي الُب٣ت  11ؤ٢ل زال٫ ال٣غن 

حت الثاهُت خؿب الىٓام الاحخماعي في بالص الُىهان ال٣ضًمت و ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ٞاعؽ ؤو التي جإحي في الضع 

 حابي الًغاثب ) عحل ؤٖما٫(.

ٖملىا ٖلي مؿ٪ ٦خب الهىضو١ و بزباث ٦كٝى  (argent are) ل٨ً جدذ ؾلُت ْهىع البىى٥ الخانت

 الخؿاباث.

حاهب البر باع وازخٟاء الخجاع ال٨باع مى٘ ال٣غى بٗض ٞترة مً الغ٧ىص بؿب ٚؼو ألا : ال٣غون الىؾُي  -

م جؼامىا م٘ مُالص حضًض للخجاعة مً هىا َب٣ذ 11لُٗىص وكاٍ البىى٥ مً حضًض زال٫ ال٣غن  ،بالٟاثضة

ُت مً ٢بل اليهىص ، الغاهب ؤو الجىضي له٩ُل الغب   ، وهم مً ؤوكا (templier)ؤو٫ الٗملُاث اإلاهٞغ

مىاػهت ؾٗغ الهٝغ و اإلاداؾبت اإلاؼصوحت ، ٦ما َىعوا جدغ٧اث ألامىا٫ لًُ ٖضم ؤمً الُغ٢اث ؤصي بلي 

ل الٟٗا٫ للٗملت. (lettre de paiement وكا ٦مبُالت الضٞ٘)  ججىبا للخدٍى

الخى 1410، جاله بى٪ بغقلىهت ٖام  1157جإؾـ ؤو٫ بى٪ خ٩ىمي في البىض٢ُت ٖام  زم بى٪ ٍع

(banco Della Pizza Rialto)  و ٌٗخبر هظا البى٪ ألازير الىمىطج  1609، زم بى٪ ؤمؿترصام ٖام 1587ٖام

 اخخظ جه مٗٓم البىى٥ ألاوعوبُت.  الظي

ذ ٞترة ال٣غن  - ا للم٣اًًت، هظا ما مىذ صٞٗا و جدىال هاما للبى٪،  18ٖٞغ خُث ْهغث ُٞه جُىعا ملخْى

 ) ج٣ىُت الخؿم( .و هي ٖباعة ًٖ وع٢ت جضٞ٘ ٖىض الُلب  ،ال٨مبُالت

ىا حٛير حظعي بؿبب  ،مُالن٦ما جإؾؿذ بىى٥ ٖضة في صو٫ مسخلٟت )  ٞىِـ، حان ( ؤما في اهجلترا ٣ٞض ٖٞغ

 1670الظًً ٢بلىا ؤلاًضإ الُٗني و صعب اؾخسضام الك٩ُاث ٖام(Londres)نُاٙ ألاخُاء
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ت  19ؤما في ال٣غن    1959ٖام جم بوكاء بىى٥ طاث هٟىط ٦ٟٕغ الخؿم الٟغوس ي، ٢غوى نىاُٖت و ججاٍع

 . بؿبب جُىع الهىاعي و الخجاعي.1863في ٖامLyonnais)) ٢غوى

 اإلاطلب الثاوي: حعريف البىىك 

 حعريف البىك -1

و٧ان ٣ًهض هها في البضؤ اإلاهُبت  (banc) والتي حٗني مهُبت (banko) هى ال٩لمت ؤلاًُالُت ؤنل ٧لمت البى٪

ل الٗملت، زم جُىع مٗنى ال٩لمت بلى مىًضة التي ًخم ٞى٢ها ٖض  (comptoir) التي ًجلـ ٖليها الهغاٞىن لخدٍى

 1وجباص٫ الٗمالث، زم ؤنبدذ في النهاًت حٗني، اإلا٩ان الظي جىحض ُٞه اإلاىًضة و ججغي ُٞه اإلاخاحغة بالى٣ىص

نٝغ الى٣ىص ؤي بضلها بى٣ىص ؾىاها و الهيرفي هى باج٘ الى٣ىص بى٣ىص ٚيرها و اإلاهٝغ و  ؤما بالٗغبُت ٣ُٞا٫

                                         حمٗها اإلاهاٝع و حٗني اإلااؾؿت اإلاالُت التي جخ٣اض ى الا٢تراى و ؤلا٢غاى.                                                         

البى٪ باٖخباعه اإلايكاة اإلاالُت ُٞٗٝغ بإهه اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي ُٞه ٖغى الى٣ىص بالُلب ٖليها،وإلاا ٧اهذ " وؤن 

ُٟخه ألاؾاؾُت هي ججمُ٘ ألامىا٫  غاٝ ؤزغي ،ٞان ْو مهمخه ألاولى هي ٢بى٫ الىصاج٘ م٘ ؤَغاٝ و ب٢غايها إَل

ُٟها لُمض اليكاٍ الا٢خهاصي في باألمىا٫ الالػمت لخىمُخه   و ج٣ضمه .و جْى

و بالخالي ٞإن ٧لمت البى٪ حكير بلى ؤي ماؾؿت هضٞها ٢بى٫ الىصاج٘ و مىذ ال٣غوى و ال٣ُام ببٌٗ الخضماث 

 اإلاغجبُت بمثل هظه اإلاٗامالث. 

ت الضًىن بين  ها، في حؿٍى و٦ظل٪ ٌٗٝغ البى٪ بإهه اإلايكإة التي ج٣بل صًىنها ممثلت في الىصاج٘ اإلاىصٖت َٞغ

با " اء ج٣ٍغ   2ؤٞغاص وماؾؿاث اإلاجخم٘، ؤي جخمخ٘ وصاجٗها ب٣بى٫ ٖام في الٞى

ُت،  هى ماؾؿت مالُت طاثٞالبى٪  ت، و التي مهمتها الٗاصًت و الغثِؿُت بحغاء الٗملُاث اإلاهٞغ شخهُت مٗىٍى

 اولُتها في حؿلُم ال٣غوى للؼباثًجخجلى في حم٘ عئوؽ ألامىا٫ التي حؿخسضمها لخؿاهها الخام و جدذ مؿ

وصاج٘ اإلاىصٖين، ٞةن بظل٪  اؾخسضامبياٞت بلى ما ؾب٤ ط٦غه، ٞةن البى٪ ًُٟض و ٌؿخُٟض، ًُٟض ٖىضما ٌُٗض 

ض مً بهخاحُخه و ه٨ظا ٞهى ًُٟض اليكاٍ  الظي ًضزل ُٞه، و هى ٌؿخُٟض  الا٢خهاصيًدغ٥ عؤؽ ما٫ و ًٍؼ

٠ ؤن البى٪  ؤًًا مً زال٫ خهىله ٖلى ٞىاثض و ٖمالث و ؤحىع و زضماث، مما وؿخسلو مً هظا الخٍٗغ

٤ ج(نىٟين مً الٗملُاث :  ُت ًٖ ٍَغ ىػَ٘ ال٣غوى بك٩ل وصاج٘ بياُٞت ٩ًىن البى٪ زل٤ الى٣ىص اإلاهٞغ

ت بلى  ابخ٩اع وي٘ ٖضة َغ١ لخىػَ٘ ال٣غوى ؤي ) ; ( بظل٪ "وؾُِ ه٣ضي ل الىصاج٘ الجاٍع ج٣ىُاث ٦خمٍى

 ) بصزاعاث ؾاثلت ٩ُٞىن بظل٪ ؤًًا "٧ىؾُِ مالي

ُٟت الىؾُِ الى٣ضي و اإلاالي و بالخالي ًىٟغص البى٪ صون اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي بْى

                                                           
                                                                                                                                               

1
 http://younami.alafdal.net/t10-topic   

 .9م  ،2005َبٗت ، صاع الجامٗت الجضًضة، "بصاعة البىى٥ "،ُانؾلمدمض ؾُٗض ؤهىع  2

http://younami.alafdal.net/t10-topic


مدخل إلى البىىك والىظام البىكي                                    :الفصل ألاول   

 

9 
 

٠ الظي ؤوعصه اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن  ل و  14الهاصع في  90/10ؤّما الخٍٗغ٠ الظي هإزظ به ٞهى الخٍٗغ ؤٍٞغ

اث٠ 114اإلاخٗل٤ بال٣غى و الّى٣ض في ماصجه  ت التي جمتهً بهٟت صاثمت ٧ّل ْو .  "البى٪ هى شخهُت اٖخباٍع

ير وؾاثل الّضٞ٘  و حؿُيرها".  البىى٥ مً اؾخ٣با٫ الىصاج٘ ، مىذ ال٣غوى و جٞى

 اإلاطلب الثالث: أهىاع البىىك

ضه في اإلاجخم٘ ،  ٣ا لخسههها الظي جٍا ًخ٩ىن الجهاػ اإلاهغفي في ؤي مجخم٘ ٖضص مً البىى٥ وجسخل٠ ٞو

لُت  بت في زل٤ هُا٧ل جمٍى ٗخبر حٗضص ؤق٩ا٫ البىى٥ مً ألامىع الىاججت ًٖ الخسهو الض٤ُ٢ ، و الٚغ َو

ُت ؤهىإ مخٗضصة مً البىى٥ و هظ٦غ مؿخ٣لت جخىاءم م٘ خاحاث الٗمالء  و اإلاجخم٘، وجخٗامل في الؿى١ اإلاهٞغ

 منها:

 :     أو بىىك ؤلاصدارالبىىك اإلاركسيت  -1

                                                                                                                                                                       اإلاركسي:حعريف البىك  -أ 

بن البى٪ اإلاغ٦ؼي هى ماؾؿت ه٣ضًت ٖامت ٦ما ًدخل الهضاعة في الجهاػ اإلاهغفي و هى الهُئت التي جخىلى  -

بنضاع " البى٨ىىث " و جًمً بىؾاثل قتى ؾالمت ؤؾـ الىٓام اإلاهغفي ، و ًى٧ل بليها ؤلاقغاٝ ٖلى 

        لضولت بما ًترجب ٖلى هظه الؿُاؾت مً جإزيراث هامت في الىٓامين الا٢خهاصي الؿُاؾت ؤالثخماهُت في ا

ُت و ْغوٝ ؾُاؾُت      و الاحخماعي ، و ٌؿدىض البى٪ اإلاغ٦ؼي في ٖمله ٖلى هٓم ا٢خهاصًت و ؤخىا٫ نٞغ

    و احخماُٖت مُٗىت و البض ؤن جتر٥ ؤزغها ًخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى وي٘ زُت ؤلانضاع و حجم الى٣ض اإلاخضاو٫ 

  و ٌكٝغ ٖلى جىُٟظ الخُت و هى ؤًًا اإلاؿاو٫ ًٖ ُٚاء الٗملت الىع٢ُت مً الظهب و الٗمالث ألاحىبُت

ما٫ الٗاعيت و لِـ  ٢بل ال يهضٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي للغبذ ٦باقي البىى٥ و بهما حٗخبر ؤعباخه مً    ألٖا

 ألاؾاؾُت

التي وحض اإلاهٝغ ألحلها، ٞهضٞه ًجب ؤن ٩ًىن اإلاهلخت ٖامت و لظل٪ البى٪ اإلاغ٦ؼي مملى٥ ٚالبا مً 

   َٝغ الضولت.

بن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٠٣ً ٖلى الىٓام اإلاهغفي ؾىاء مً الىاخُت ؤلانضاع الى٣ضي ؤو مً هاخُت الٗملُاث  -

ُت. وهى ألاصاة ال  1غثِؿُت التي جخضزل هها الخ٩ىمت لخىُٟظ ؾُاؾتها الا٢خهاصًت اإلاهٞغ

ٗٝغ ألامغ ع٢م ) -11-10-9)     في مىاصه   ع٢م  وال٣غى بالى٣ض واإلاخٗل٤ 2003 ؤوث 26 في (  الهاصع03/11َو

ت والاؾخ٣ال12٫ ىُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى ضعى اإلاالي، ( بى٪ الجؼاثغ بإهه }ماؾؿت َو  في اإلاغ٦ؼي  البى٪ ٍو

ٗخبر ببى٪ الٛير م٘ ٖال٢اجه  الخجاعة جغعى التي ال٣ىاهين ألخ٩ام ًسً٘ وهى الٛير، م٘ في ٖال٢اجه جاحغا الجؼاثغ، َو

                                                           
اث الجامُٗت، الُبٗت الغابٗت، ،"مدايغاث في ا٢خهاص البىى٥"، قا٦غ ال٣ؼوٍني 1  . 32م ، 2008صًىان اإلاُبٖى
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 ٦ما الخجاعي، السجل في للدسجُل ًسً٘ ال ؤهه بال طل٪، زالٝ ٖلى به ال٣اهىهُت الخانت آلاحا٫ جىو ما ب٣ضع

 ال٣ىاٖض ًدب٘ بل اإلاداؾبت مجلـ وإلاغا٢بت الٗمىمُت باإلاداؾبت اإلاخٗل٣ت الخىُٓمُت لألخ٩ام ال٣اهىهُت ًسً٘ ال

 .الخجاعي { اإلاداؾبت في جُب٤ اإلااصًت التي

 وشأة البىك اإلاركسي:  -ب

ت ،زم جدىلذ بلى بىى٥ ٖامت جمل٨ها الضولت ت ٦بىى٥ ججاٍع ٨ـ  ، ٚالبا ما وكإة البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ ٗخبر بى٪ ٍع َو

ضي ت )جإؾـ ؾىت ( ؤ٢ضم البىى٥ RIKSBANK) الؿٍى ( ، 1668، وؤُٖض جىُٓمه ٦بى٪ للضولت ٖام 1656اإلاغ٦ٍؼ

غح٘  ( ٌٗض بى٪ ؤلانضاع ألاو٫ الظيBank of England( )1694ٚير بى٪ اهجلترا ) ٢ام بمهام البى٪ اإلاغ٦ؼي . ٍو

غ اإلاباصت التي ٣ًىم ٖليها الًٟ اإلاهغفي اإلاغ٦ؼي. الًٟل بلُه الًٟل  1في جٍُى

 خصائص البىك اإلاركسي:   -ج

ضة ؤهمها ت بٗضة زهاثو ٖامت و الؿماث الٍٟغ   : جخميز البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ؤنها ماؾؿاث ه٣ضًت طاث مل٨ُت ٖامت ٞالضولت هي التي جخىلى بصاعتها وؤلاقغاٝ ٖليها مً زال٫ ال٣ىاهين التي  *

٤ الخىحُه حؿنها وجدضص بمىحبها بٚغايها وواحباتها وحكتر٥ م٘ الخ٩ىمت في عؾم ا لؿُاؾت الى٣ضًت ًٖ ٍَغ

 .واإلاغا٢بت

 .جدخل ٢مت الهضاعة في الجهاػ اإلاهغفي *

 .جخميز باألخاصًت خُث هجض بى٪ واخض في الضولت وهى ال ًخىخى الغبذ بهما وحض لخد٤ُ٣ الهالر الٗام للضولت *

ل ألانى٫ الخ٣ُ٣ُت بلى ؤنى٫ ه٣ضًت وله ال٣ضعة للهُمىت ٖلى بنضاع  * ملُاث الاثخمان في ًخمخ٘ بخدٍى الى٣ض ٖو

ني  .الا٢خهاص الَى

ت ؤي صوع في ؤلانضاع في حمُ٘ صو٫ * ًمثل اإلااؾؿت اإلادخ٨غة لٗملُت بنضاع الى٣ض ولم ٌٗض للمهاٝع الخجاٍع

 .الٗالم 

 البىىك الخجاريت أو بىىك الىدائع: -2

    البىىك الخجاريت: حعريف - 

 الٟاثًت ألامىا٫ ؤو اإلاىاعص ججمُ٘ ٖلى الغثِؿُت ٖملُاتها جىهب مالُت ميكإة هى البى٪ -

٤ ب٢غايها وبٖاصة الضولت(، ماؾؿاث، )ؤٞغاص، ؤصخاهها ًٖ خاحاث   مجاالث في اؾدثماعها ؤو مُٗىت ؤؾـ ٞو

ت، بالبىى٥ الخانت الخٗاٍع٠ حٗضصث ول٣ض .ؤزغي  ها في جُٟض ؤنها بال الخجاٍع  هى الخجاعي  البى٪ ؤن ٖلى مجمٖى

                                                           
 .32م ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤"، دايغاث في ا٢خهاص البىى٥، "م قا٦غ ال٣ؼوٍني 1
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 ٦ما ؤهىاٖها، بمسخل٠ الىصاج٘ بخل٣ي ؤؾاؾا وجُل٘ الى٣ضي، الؿى١  في حٗمل مخسههت، ٚير مالُت ماؾؿت

 .ألازغي  الاثخماهُت اإلااؾؿاث ًٖ ًميزها ما وهظا ألاحل، ٢هير باالثخمان بالخٗامل زام بك٩ل ٖملُاتها جخميز

ت  - ت هي بخضي ؤهم اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاىٓمت جىُٓما ٖالُا، هٓغا لخ٩امل الكب٨ت ؤلاصاٍع بن البىى٥ الخجاٍع

ت ج٣بل الىصاج٘ و ج٣غيها  و ال٣اهىهُت و اإلاالُت اإلادلُت و الضولُت و التي جىحه هظه البىى٥، و البىى٥ الخجاٍع

م الخضماث اإلاداؾبُت و الاؾدكاعاث للٛير وحؿدثمغ بٌٗ ؤلاًضاٖاث و الٗمل ٦كغ٧اث ٢ابًت و ج٣ض

ُت الضولُت و زضماث      اإلاالُت  ما٫ اإلاهٞغ و ال٣ًاثُت للمجخم٘ ، و اإلاكاع٦ت في اإلاىٓماث الضولُت و ألٖا

الاثخمان الاؾتهال٧ي ، و ج٣بل الىصاج٘ التي ًم٨ً السخب ٖليها بالك٩ُاث و لضل٪ ٌؿميها البٌٗ ببىى٥ 

 1  .ىى٥ ألازغي وصاج٘  الك٩ُاث جمُيزها ًٖ الب

ت البىى٥ وال٣غى بالى٣ض ( اإلاخٗل03/11٤ع٢م ) ال٣اهىن  ٖٝغ و٢ض -  انها : ٖلى الخجاٍع

ت ؤشخام" ت الٗملُاث بحغاء والغثِؿُت الٗاصًت مهمتها مٗىٍى  ال٣اهىن، هٟـ مً 69 بلى 66 مً اإلاىاص في اإلاىنٞى

 :ًلي ما الٗملُاث هظه وجخًمً

 جل٣اها مً لخؿاب اؾخٗمالها خ٤ م٘ وصاج٘، ق٩ل في ؾُما ال الجمهىع  مً ألامىا٫ جل٣ي *

 بٖاصتها؛ بكٍغ

 جدذ ؤمىا٫ بىي٘ ٌٗض ؤو ما شخو بمىحبه ًً٘ ٖىى ل٣اء ٖمل ٧ل ال٣غى ٖملُت وحك٩ل ال٣غوى، * مىذ

 ؤو ال٨ٟالت ؤو الاخخُاَي ٧الًمان بالخى٢ُ٘ التزاما آلازغ الصخو لهالر بمىحبه ًإزظ ؤو آزغ، شخو جهٝغ

 الًمان؛

ير*   شخو ٧ل جم٨ً التي ألاصواث ٧ل صٞ٘ وؾاثل وحٗخبر الؼباثً، جهٝغ جدذ وويٗها الضٞ٘ وؾاثل وبصاعة جٞى

ل مً  .اإلاؿخٗمل الخ٣ني ألاؾلىب ؤو الؿىض ٨ًً مهما ؤمىا٫، جدٍى

  البىىك اإلاخخصصت )البىىك الغير الخجاريت(: -3

ل اإلاكغوٖاث الهىاُٖت ؤو  مىذ هي البىى٥ التي حٗمل ٖلى  جمٍى ٣ا لخسهو البى٪ ٍو ت ٞو الؼعاُٖت ؤو الخجاٍع

لت ألاحل و ٢هيرة ألاحل وان بًغاصاتها ؤو مىاعصها حٗخمض ٖلى عؤؾمالها وما ًسهو لها مً مىاػهت  ال٣غوى ٍَى

  ٦2ما ًلي : ؾ٘ الن مىاعصها مدضوصة وهيالضولت ؤو الؿىضاث و ال٣غوى الٗامت وهي ال حؿخُُ٘ الخى 

 

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب 1  .44م ،2012َبٗت  -صاع اإلاؿيرة، "البىى٥ اإلاٗانغةبصاعة "،  صٍع
ض ٧امل آ٫ قبِب2  .49م، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤،  صٍع
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 السراعيت:       البىىك -أ

٘ ؤو  ل آلاحل ٖىض بوكاء اإلاكاَع ل مخىؾِ ؤو ٍَى ٘ الؼعاُٖت و ٢ض ٩ًىن الخمٍى ل اإلاكاَع هي التي ج٣ىم بخمٍى

اصة ج٩ىن ال٣غوى في  ل اإلادانُل ختى ؤلاهخاج النهاجي ، ٖو اؾخهالح ألاعاض ي ، و٢غوى ٢هيرة آلاحل لخمٍى

ت اإلاخٛيرة و٧ىن ال٣ُإ الؼعاعي ٖالُت اإلاساَغة بؿبب جإزغ ال٣ُإ  بمساَغ زاعحُت حٗخمض ٖلى الٓغوٝ الجٍى

٣ُت.                                                   1 الؼعاٖت مدضوصة الٗاثض ونٛغ حجم ألاعى واعجٟإ ٖضص اإلا٣تريين و اإلاساَغ الدؿٍى

 البىىك الصىاعيت:     -ب

 الهىاٖت مؿخىي  وعٞ٘ وحه ؤجم ٖلى بإٖمالهم لل٣ُام الهىإ ومؿاٖضة وال٣غوى الؿل٠ مًبخ٣ض ج٣ىم

ؾىت ٖىض  20-10نىاٖت، وجدىاؾب مضة  ال٣غى م٘ َبُٗخه ٣ٞض ج٩ىن الٟترة مً  قغ٧اث بوكاء في واإلاؿاهمت

ل ألاعى و البىاء و٢ض جىسٌٟ بلى  ؾىىاث ٖىض ججهيزاث و آلاالث و اإلاٗضان ومضة ؾىت واخضة باليؿبت  5جمٍى

ل اإلاىاص ألاولُت ومؿ                         خلؼماث ؤلاهخاج الدكُٛلُت .                                                                                                   لخمٍى

 البىىك العلاريت:      -ج

ت وبما ؤن جمى  ل ٢ُإ البىاء والؿ٩ان، م٣ابل يماهاث ٣ٖاٍع ٍلها ٩ًىن لٟتراث هي جل٪ البىى٥ التي ج٣ىم جمٍى

لت ألاحل ؤًًا ل ٍَى لت ألامض وؿبُا هغاها حٗخمض ٖلى مهاصع جمٍى  .ٍَى

 بىىك الصادراث :                                                              -د

٘ ؤو الكغ٧اث ال٣اثمت  ل الخجاعة الخاعحُت ،وجمىذ ال٣غوى مسخلٟت ألاحل بلى اإلاكاَع هي التي جسخو بالخمٍى

بالخهضًغ والاؾخيراص لكغاء اإلاىاص ألاولُت و الؿل٘ الىؾُُت و ٖملُاث اإلا٣اًًت وبٖاصة الخهضًغ وبٖاصة 

٘ الهىاُٖت في اإلاىا٤َ ز ل اإلاكاَع ين ؤو جمٍى اعج البلض ألانلي للبى٪ ؤو ههضٝ بٖضاص الخامين ٖلى اإلاهضٍع

الضعاؾاث ًٖ ألاؾىا١ الخاعحُت و الخيؿ٤ُ في ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت وببغام الاجٟا٢اث م٘ البىى٥ 

 ألاحىبُت لهضا الٛغى .   

 

 

 

 

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب 1  .50م هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤،  ،"بصاعة البىى٥ اإلاٗانغة"،صٍع
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 اإلابدث الثاوي: وظائف, أَميت و أَداف البىىك

  اإلاطلب الاول: وظائف البىىك

 :وظائف البىك اإلاركسي  -1

اثٟه ألاؾاؾُت، وهي اهه:"بى٪ ؤلانضاع"  ًخميز البى٪ اإلاغ٦ؼي باإلاميزاث الثالر والتي جمثل في هٟـ الى٢ذ ْو

  "بى٪ البىى٥"،  "بى٪ الضولت".

 :بىك ؤلاصدار -أ 

٣ًىم  البى٪ اإلاغ٦ؼي بةنضاع الى٣ىص وجد٤ُ٣ اإلاىاػهت في الخاحت الا٢خهاصًت للى٣ىص وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  

، وهى ؤًًا 1الى٣ضي في الؿى١ الى٣ض مً زال٫ جد٤ُ٣ الخىاػن بين الُلب و الٗغى ٖلى الٗملت اإلادلُت 

 .   ً ُٚاء الٗملت الىع٢ُت مً الظهب و الٗمالث الهٗبتاإلاؿاو٫ ٖ

 البىىك: بىك -ب

اث الى٣ضًت  الٟاثًت ٞالبىى٥ جدخٟٔ لضًه بإعنضتها الٟاثًت ًٖ خاحتها و هظا ما ٌؿاٖض ٖلى بحغاء الدؿٍى

٤ اإلا٣انت) في  ، ٦ما ؤن البىى٥ جلجإ بلُه(conponsationمً خ٣ى١ و صًىن للبىى٥ ُٞما بُنها، و طل٪ ًٖ ٍَغ

ت والتي ؾب٤ وؤن زهمتها هي و باإلياٞت بلى  ،خالت اخخُاحها للؿُىلت الى٣ضًت بٖاصة زهم ألاوعا١ الخجاٍع

طل٪ ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بمؿاٖضة البىى٥ بُضي الٗىن لها في ؤو٢اث ألاػماث، و لهظا ٣ًا٫ ؤن البى٪ اإلاغ٦ؼي 

  .هى اإلا٣غى ألازير للىٓام الاثخماجي

اإلاغ٦ؼي ٠٣ً مً اإلااؾؿاث الاثخماهُت هٟـ مى٢ٟها هي مً ألاٞغاص ،لظا  ٌؿخد٤ ونٟه وبازخهاع ٞان البى٪ 

 2ببى٪ البىى٥ 

 بىك الدولت: -ج

ُت الٗاثضة  بنهااخض اث٠ ألاؾاؾُت التي ًماعؾها البى٪ اإلاغ٦ؼي، ٞهى ًخىلى مؼاولت الٗملُاث اإلاهٞغ الْى

ت الٗامت ألازغي ٞبهٟخه بى٪ الخ٩ىمت ٣ًىم بـ خباٍع  : للخ٩ىمت و ألاشخام الٖا

 .مؿ٪ خؿاباث الخ٩ىمت ٞهي جىصٕ ُٞه وصاجٗها -

 .زاهُتهااٞتراى الخ٩ىمت ٖىض الًغوعة ٖىض مىاحهتها عجؼا في مي -

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب،   1  .40اإلاغح٘ الؿاب٤، م ،  هٟـ"بصاعة البىى٥ اإلاٗانغة"صٍع
 .33م ، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "مدايغاث في ا٢خهاص البىى٥" قا٦غ ال٣ؼوٍني، 2
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ؤلاقغاٝ ٖلى الا٦خخاب في ال٣غوى الخ٩ىمُت ٦ما ٣ًىم بٗملُت زضمت هظه ال٣غوى ؤي صٞ٘ ٞىاثضها في  -

 .مىاُٖضها

٣ًىم بدىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت و اإلاالُت ٞهى مؿاو٫ مؿاولُت جامت بدىُٟظ ال٣غاعاث التي جخسظها الخ٩ىمت في  -

 .هظا الكإن

و خ٩ىمت ٝ بان واخض ،وهى ًسخل٠ ًٖ البىى٥ ألازغي  باٖخباعه ال يهضٝ وبازخهاع ٞاهه هى في الخ٣ُ٣ت بى٪ 

 بلى جد٤ُ٣ ألاعباح بل ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الهالر الٗام .

 :وظائف البىىك الخجاريت: -2

ت هى ٢ُامها بضوع الىؾُِ اإلاالي بين اإلا٣غيين  اث٠ ألاؾاؾُت التي ج٣ىم هها اإلاهاٝع الخجاٍع مً ؤهم الْى

ىُت وجىحيهها هدى (Financial Intermédiation) واإلا٣تريين ، خُث ج٣ىم البىى٥ بخجمُ٘ اإلاضزغاث الَى

٘ الا٢خهاصًت وبما ًخماش ى م٘ ؾُاؾت الضولت الاثخماهُت اث٠ البىى٥   ،الاؾدثماع في اإلاكاَع م٨ً جلخُو ْو ٍو

ت بك٩ل ٖام  :الخجاٍع

اث٠ ٦الؾ٨ُُت ٢ضًمت وؤزغي  م٨ً ج٣ؿُمها ؤًًا بلى ْو اث٠ ه٣ضًت مخٗضصة ٍو ت بْى ج٣ىم اإلاهاٝع الخجاٍع

 خضًثت .

اث٠ ال٨الؾ٨ُُت ًم٨ً بحمالها بما ًلي  :والْى

 ٢بى٫ الىصاج٘ ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها.  -1

٤ُ بي -2 ت م٘ مغاٖاة مبضؤ الخٞى ن ؾُىلت ؤنى٫ حكُٛل مىاعص البى٪ ٖلى ق٩ل ٢غوى واؾدثماعاث مخىٖى

 البى٪ وعبدُتها وؤمنها.

ت منها ما ًىُىي ٖلى اثخمان ومنها ما ال ًىُىي ٖلى  اث٠ الخضًثت ٞخ٣ىم ٖلى ج٣ضًم زضماث مخىٖى ؤما الْى

 :اثخمان وؤبغػ هظه الخضماث ما ًلي

ما٫ واإلامخل٩اث للٗمالء وج٣ضًم الاؾدكاعاث الا٢خهاصًت واإلاالُت . -1  بصاعة ألٖا

ل ؤلاؾ٩ا -2  . ن الصخص ي ) ًىُىي ٖلى اثخمان(جمٍى

 اصزاع اإلاىاؾباث. -3

اث هُابت ًٖ الٛير. -4  ؾضاص اإلاضٖٞى

 زضماث البُا٢ت الاثخماهُت ) جىُىي ٖلى اثخمان(. -5

جدهُل ٞىاجير ال٨هغباء والخلٟىن واإلااء مً زال٫ خؿاباث جٟخدها اإلااؾؿاث اإلاٗىُت ٣ًىم اإلاكتر٧ىن  -6
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 بةًضإ ٢ُمت ٞىاجيرهم ٞيها.

ت. -7  جدهُل ألاوعا١ الخجاٍع

 1. اإلاؿاهمت في زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت -8

 البىىك اإلاخخصصت وظائف -3

اث٠ البىى٥ اإلاخسههت في:  جخمثل ْو

 وظائف البىىك الصىاعيت:-أ

  اإلاؿاٖضة في بٖضاص و جىُٟظ زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت.- 

  اإلاؿاٖضة في خل مكا٧ل ال٣ُإ الهىاعي.- 

ل و حظب-  ً لالؾدثماع في ال٣ُإ الهىاعي. جمٍى  اإلاؿدثمٍغ

  : وظائف البىىك العلاريت -ب

ل  ج٣ضًم ال٣غوى لألٞغاص و الهُئاث و الكغ٧اث و الخٗاوهُاث و اإلا٣اولىن و اإلاجالـ البلضًت بٛغى جمٍى

ت   -  . ٖملُاث بوكاء الؿ٨ً و اإلاضاعؽ و الٟىاص١ و اإلاؿدكُٟاث و اإلاضن الؿُاخُت و بًمان عهاهاث ٣ٖاٍع

ت ، و  ج٣ضًم ال٣غوى ب٣هض الخىمُت الؼعاُٖت مً زال٫ اؾخهالح ألاعاض ي البىع ، و ؾضاص الضًىن ال٣ٗاٍع

ُت ، و طل٪ بًمان ألاعاض ي الؼعاُٖت اإلاّى٢٘ بنالخها   . جدؿين اؾخٛال٫ اإلاؼإع ، و خٟغ آلاباع الجٞى

ت لهالر البى٪ و لهالر ٖما  - ت ال٣ُام باالؾدثماعاث و زانت ال٣ٗاٍع لخه ، خُث حؿخُُ٘ البىى٥ ال٣ٗاٍع

  ال٣ُام بخدؿين الكغ٧اث التي حؿاهم في ٖملُاث ؤلاوكاءاث ألاحىبُت.

ما ج٣ىم بٗضص مً 
ّ
زالنت: جلٗب البىى٥ صوعا هاما في اليكاٍ الا٢خهاصي، و هي في ؤصائها لهظا الضوع به

ُٟخين هما: اث٠ ًم٨ً بحمالها في ْو ُٟت ا الْى ُٟت الى٣ضًت و الْى   إلاالُت.الْى

 الىظيفت الىلدًت :  

٧اهذ مهمت البىى٥ في بضاًت ٖهضها ج٣ىم بدغاؾت هظه الى٣ىص م٣ابل ٞاثضة مُٗىت ، و ٧اهذ حُٗي قهاصة 

 ٤ بًضإ ل٩ل مىصٕ زم ؤنبذ ألاٞغاص ًضاولىن هظه الكهاصاث ُٞما بُنهم ، ٦ما جبين مً ٢بل ًٖ ٍَغ

اثٟها و  ُْٟت ؤزغي ٞإنبذ الدؿلُم و اؾخ٣غث في الخضاو٫ ٞهاعث ه٣ىص وع٢ُت زم بْاٞت البىى٥ بلى ْو

  : ًمىذ ال٣غوى مً وصاج٘ ا٢ترايُت جسل٣ها اإلاجخم٘ بالى٣ىص و جىُٓم جضاولها و جخًمً

 بنضاع الى٣ىص الىع٢ُت(.  ، زل٤ الىصاج٘ مىذ ال٣غوى،  )٢بى٫ الىصاج٘،

                                                           
1http://www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D21121028 1 
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 الىظيفت الخمىيليت :  

ً ، ٞهي خُث جإزظ البىى٥ ٖلى ٖاج٣ها مهمت ججمُ٘ مضزغاث ألاٞغاص و ويٗها جدذ َلب اإلاؿ دثمٍغ

لُت للبىى٥ هي جؼوٍض  ُٟت الخمٍى ٘ ؤلاهخاحُت باألمىا٫ التي جدخاج بليها ، و ٖلى طل٪ ٞالْى بظل٪ جمض اإلاكاَع

  1 . اإلاجخم٘ بغئوؽ ألامىا٫ و جىُٓم جضاولها ُٞه

 اإلاطلب الثاوي: اَميت البىىك

غاث  جٓهغ اهمُت البىى٥ في الٗهغ الخضًث باصائها اعنضة ضخمت مً الىصاج٘ الهٛيرة ٖلى مؿخىي الٞى

 2اإلاد٣٣ت مً الدجم ال٨بير و طل٪ إلاا ًلي:

بضون هظه الىؾاَت ًخٗين  ٖلى ناخب اإلاا٫ ان ًجض اإلاؿدثمغ اإلاُلىب و ال٨ٗـ بالكغوٍ و اإلاضة  -1

 اإلاالثمت لالزىين.

 بضون البىى٥ ج٩ىن اإلاساَغ ا٦بر ال٢خهاع اإلاكاع٦ت ٖلى مكغوٕ واخض. -2

٘ طاث  -3 هٓغا لخىٕى اؾدثماعاث البىى٥ ٞاهما جىػٕ اإلاساَغ مما ًجٗل في الام٩ان الضزى٫ في مكاَع

 مساَغة ٖالُت.

لت الاحل. -4 ٘ ٍَى  ًم٨ً للبىى٥ هٓغا ل٨بر حجم الاعنضة ان جضزل في مكاَع

بت مً الى٣ىص جضع ٖاثضا مما ٣ًلل الُلب  -5 ض ؾُىلت الا٢خهاص بخ٣ضًم انى٫ ٢ٍغ ان وؾاَت البىى٥ جٍغ

 ٖلي الى٣ىص.

ً ٞانها  -6 ت اإلاساَغ مسخلٟت و ٖاثض مسخل٠ و قغوٍ مسخلٟت للمؿدثمٍغ ج٣ضًم انى٫ مالُت مخىٖى

باث و حؿخجُب لها. ب حمُ٘ الٚغ  حؿخٖى

ا مً اإلاساَغ -7  حصجُ٘ الاؾىا١ اإلاالُت التي حؿدثمغ و جهضع الانى٫ اإلاالُت التي ًذجم ٖنها الاٞغاص زٞى

 البىىكاإلاطلب الثالث: اَداف 

ُٟت الىؾاَت  اثٟه اإلاسخلٟت، و التي جخمدىع خى٫ ؤصاء ْو اإلاالُت الى جد٤ُ٣ ٌؿتهضٝ البى٪ بإصاثه لْى

 اهضاٞها الٗامت و التي ًم٨ً احمالها ُٞما ًلي:

 َدف الربديت : -1

٤ جد٤ُ٣ اعباح مالثمت، اي اصة ال٣ُمت اإلاالُت ًٖ ٍَغ ال ج٣ل ٖلى جل٪  ٌؿعى البى٪ لخد٤ُ٣ هضٝ ٍػ

٘ الازغي، و التي جخٗغى لىٟـ الضعحت مً اإلاساَغة و جىػَٗها ٖلُه بٗض الاخخٟاّ  التي جد٤٣ اإلاكاَع

ت و الاعباح ٚير مٗضة للخىػَ٘، و ل٩ي  ت و مسههاث مخىٖى بجؼء منها ٖلى ق٩ل اخخُاَاث احباٍع

٠ الامىا٫ التي خهل ٖليها مً اإلاهاًد٤٣ البى٪ الاعباح  صع اإلاسخلٟت و ان ًس٠ٟ ٖلُه ان ًْى

                                                           
                                                                                                                                                     1 http://badr-cu34.ibda3.org/t257-topic 

اء للُباٖت و اليكغ، الُبٗت الاولى،  ، "اصاعة اإلاهاٝع "مدمض الهيرفي، ت، صاع الٞى .  13،14م م،2007الاؾ٨ىضٍع 2  
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ه٣ٟاث و الخ٩ال٠ُ الن الاعباح هي الٟغ١ بين الاًغاصاث الاحمالُت و الى٣ٟاث ال٩لُت، ِٞؿعى البى٪  الى 

٤ جد٤ُ٣ ا٦بر اًغاص احمالي مم٨ً  ٤ ج٣لُل ه٣ٟاجه مً حهت و ًٖ ٍَغ جد٤ُ٣ هظه الغبدُت ًٖ ٍَغ

 مً حهت ازغي .

 َدف الىمى : -2

ُٓم وكاٍ الا٢غاى و الاًغاصاث اإلاخىلضة و ًخد٤٣ طل٪ بجهض اثخمان ًدبين هظا الهضٝ مً زال٫ حٗ

ً و الخ٣ُُم اإلاؿخمغ الصاء و لؿُاؾاث م٨ث٠ ًغاعي قغوٍ الا٢غاى  الجُض و اؾخ٣ُاب ٖمالء مخميًز

 البىى٥ اإلاىاٞؿت للؿى١.

 َدف الامان : -3

ج٣ه٠  مً زال٫ جُب٤ُ ؾُاؾاث امىت، خُث ًخجىب البى٪ ٖضة خىاصر ٖاعيت ٢ض تهضص او 

بمغ٦ؼه اإلاالي، و ًخد٤٣ ٦مضازلت َبُُٗت لخد٤ُ٣ هضٝ الؿُىلت و ٦ٟاءة بىاء و اصاعة مدٟٓت 

اث الٗمل بالبى٪ .  ال٣غوى و مجمل ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت التي جخسظها اصاعة البى٪ في حؿُير مجٍغ

 َدف السيىلت : -4

له الى ض الاؾخد٣ا١، و يهخم البى٪ في مجا٫ صعاؾت  ٣ًهض بؿُىلت ال٣غى ام٩اهُت جدٍى ه٣ض في مٖى

ٞالعجؼ مى٠٢ ؾُىلت ال٣غى بخ٣ؿُم عاؽ اإلاا٫ اإلاخضاو٫ و مضي ٦ٟاًخه إلاىاحهت اخخُاحاث اإلايكاة 

ل ال٣غى الى ه٣ض في مٗاص الاؾخد٣ا١، اما ٢ابلُت ال٣غى ٞهي  ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا هي ام٩اهُت جدٍى

ض له الى ه٣ض ٢بل مٖى غ قغوٍ مُٗىت . ام٩اهُت جدٍى  الاؾخد٣ا١ بخٞى

 َدف الحصت السىكيت : -5

التي جمثل ههِب البى٪ مً حجم الؿى١ اإلاهغقي، ٞال ًم٨ً اهجاػ الاهضاٝ الاؾتراجُجُت للبى٪ صون 

٤، ٌؿخُُ٘ البى٪ مً زاللها مىاحهت اإلاىاٞؿت ال٣اثمت في الؿى١ و جضُٖم  اؾتراجُجُت ٞٗالت للدؿٍى

ُت اإلاٗغويت صازل الؿى١،  خهخه الؿى٢ُت، ان هىا٥ خاحاث ٢اثمت ال حكبٗها اإلاىخجاث اإلاهٞغ

ُت  غ مىخجاث مهٞغ ُت حضًضة او جٍُى ومً زم ًم٨ً للبى٪ صعاؾت ام٩اهُت ج٣ضًم مىخجاث مهٞغ

 1. حضًضة ٢اثمت القبإ مثل هظه الخاحاث في الؿى١ 

 

 

 

 

 

                                                           
24-20 مم  ،الُبٗت ألاولى، ألاعصن -ٖمان، صاع اإلااهج لليكغ الخىػَ٘،  "بصاعة البىى٥" ،مدمض ٖبض الٟخاح اليرفي  1  



مدخل إلى البىىك والىظام البىكي                                    :الفصل ألاول   

 

18 
 

 عرفها: جطىر الىظام البىكي الجسائري وأَم ؤلاصالخاث التي الثالث اإلابدث

ت اإلاساَغ البى٨ُت زم ؾىضعج بلى  ؾيخُغ١ في هظا اإلابدث بلى اإلاغاخل التي مغهها الىٓام اإلاهغفي و مٗٞغ

ها الىٓام البى٩ي.  ؤلانالخاث الجضًضة و الهُئاث اإلاغا٢بت التي ٖٞغ

 اإلاطلب ألاول: مراخل جطىر الىظام البىكي 

 الىظام اإلاصرفي الجسائري خالل الاخخالل الفروس ي: -1

( ٧اهذ الجؼاثغ، ٦ؿاثغ ؤحؼاء ؤلامبراَىعٍت الٗثماهُت، جخميز ب٣لت صوعة الى٣ىص في 1830ٖىض الاخخال٫ الٟغوس ي )

اإلاباصالث وبىٓام اإلاٗضهين )الظهب، الًٟت(في الٗملت. و٧اهذ هىا٥ صاع لؿ٪ الى٣ىص، ؤما الٟغه٪ الٟغوس ي ٞلم 

 (. 1849ٖاما) 19ًخ٣غع عؾمُا ٦ٗملت للبالص بٗض 

ُت في الجؼاثغ هي جل٪ التي ج٣غعث بال٣اهىن الهاصع في ) ؤو٫ و  ً بمثابت ٕٞغ 19/07/1843ماؾؿت مهٞغ ( لخ٩ٍى

ؿاهم ٞيها هظا البى٪ بياٞت لألٞغاص، و٢ض بضا هظا الٟٕغ ٞٗال بةنضاع الى٣ىص م٘ بضاًت ؾىت  لبى٪ ٞغوؿا َو

ان ما جى٠٢ بؿبب زىعة 1848  ُٟٞغي مً جل٪ الؿىت في ٞغوؿا. 28، ول٨ً ؾٖغ

ماؾؿت ٧اهذ ج٣خهغ و يُٟتها ٖلى الاثخمان ؤي لم جخمخ٘ بد٤ ؤلانضاع الى٣ىص، ولم جىجر ماؾؿت  زاويو 

 الخهم جل٪ بؿبب ٢لت الىصاج٘.

( )ؤي بغؤؾما٫ حؼاثغي(، و٢ض اهخمذ به الؿلُاث الٟغوؿُت ومىدخه 1851و زالث ماؾؿت هي بى٪ الجؼاثغي )

سو م٣ضاع الاخخُاَي، و٢ض مغ البى٪ بإػمت قضًضة في الٟترة اٖخماصا بىه٠ ٢ُمت عؤؾماله وعبُخه ب٣ُىص ج

ً مما صٞ٘  1900بلى  1880مً ؾىت  ت بًِٛ مً اإلاٗمٍغ بىدُجت بؾغاٞه في مىذ ال٣غوى الؼعاُٖت و ال٣ٗاٍع

ـ ، وحُٛير اؾمه بلى  1900الؿلُاث الٟغوؿُت ٖام  ت بكإن ه٣ل م٣غ البى٪ بلى باَع بلى اجساط بحغاءاث حظٍع

ٌ البى٪ خ٤ ؤلانضاع صون ج٣ُض اإلاضة، و٢ض بى٪ الجؼاث غ و جىوـ، وحُٛير ؤؾـ ؤلانضاع و الخُُٛت م٘ جٍٟى

اص  19/09/1958، وفي 1946جإمم البى٪ ٖام  ٣ٞض البى٪ خ٤ ؤلانضاع باليؿبت لخىوـ، وبٗض اؾخ٣اللها، ٖو

ش  اإلاغ٦ؼي  خُث ؤنبذ  اؾمه "البى٪ 31/12/1962اؾمه مجضصا بى٪ الجؼاثغ، و٢ض ْل ٌٗمل بلى جاٍع

 1الجؼاثغي".

 الىظام اإلاصرفي في الجسائر اإلاسخللت: -2

ل الا٢خهاص الجؼاثغي مما لجا  1966بلى  1962ل٣ض قهضث ٞترة  ج٣اٖـ وعٌٞ الىٓام اإلاهغفي ألاحىبي جمٍى

ت بلى ؤن ىت الجؼاثٍغ ل الؼعاٖت والهىاٖت، و٧اهذ الىدُجت  البى٪ اإلاغ٦ؼي و الخٍؼ ٣ًىما بضوع البىى٥ لٛغى جمٍى

                                                           
 .48،49مم  ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "البىى٥ مدايغاث في ا٢خهاص قا٦غ ال٣ؼوٍني، " 1
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ُين ،واخض ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ لُبرالي ع  و ؤزغ ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ اقترا٧ي  ؾمالىؤهي اػصواحُت وحىص هٓامين مهٞغ

وؾُُغة الضولُت مً الجاهب الثاوي ،وبالخالي عجؼ البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ اخخىاء الىٓام اإلاهغفي ٩٦ل وحؿُيره 

٣ا للخىحهاث الجضًضة للضولت، ولم ٨ًً ؤمام الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت،  ل٩ي جد٤٣ جُلٗاتها في البىاء مجخم٘ حضًض ٞو

اهُت و الٗضالت الاحخماُٖت ٤ الٞغ جإمُم اإلايكأث اإلاهغفي وج٨مً هظه  1966، و٢غعث في ٖام 1ٌؿير في ٍَغ

 اإلايكاة ُٞما ًلي :

 :(B.C.Aالبىك اإلاركسي الجسائري ) -2-1

 1962صٌؿمبر  13، و٢ض ٧ان طل٪ في ٌٗخبر البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو٫ ماؾؿت ه٣ضًت جم جإؾِؿها في الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت

و٢ض وعر البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي ازخهاناث البى٪ الجؼاثغي الظي جإؾـ في  62/144بمىحب ال٣اهىن و٢م 

ببغاػ هُتها في وي٘ ٢ُ٘ ؤي ٖهض لها في الاؾخٗماع و ٖهض الاؾخٗماع، وبخإؾِؿه ؤعاصث الجؼاثغ ؤن جبين بعاصتها في 

 .2ؾُاصتها و اؾخ٣اللهااإلااؾؿاث التي حٗبر ًٖ 

غ قغوَه و    و٢ض ؤو٧لذ الجؼاثغ للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٧ل مؿاو٫ ًٖ الخضاو٫ الى٣ضي و ٦ظا جىػَ٘ الاثخمان و ج٣ٍغ

ً مً  اإلاغا٢بت ٖلُه، و بصاعة البى٪ جخم بىاؾُت مجلـ ؤلاصاعة مخ٩ىن مً مداٞٔ عثِـ اإلاجلـ، مؿدكاٍع

ً في الهىاٖت و   الٟالخت و الخجاعة و بالُب٘ مغا٢بىن لٗملُاث و وكاَاث البى٪ ؤلاصاعة الا٢خهاصًت ، مؿدكاٍع

 (:B.A.Dالبىك الجسائري للخىميت ) -2-2

( و بمىحب ال٣اهىن ع٢م C.A.Dالهىضو١ الجؼاثغي للخىمُت)البى٪ الجؼاثغي لخىمُت في ألاو٫ باؾم ل٣ض جإؾـ 

و ٢ض وعر البى٪ الجؼاثغي للخىمُت ه٩ُلُا ٖىض جإؾِؿه ٞٗلُاث ؤعب٘ . 1963ماي  7الهاصع في  63/165

لت ألاحل، ٧اهذ ٧لها حٗمل ؤزىاء الاؾخٗماع، و هظه  ماؾؿاث لالثخمان مخىؾِ ألاحل واخضة لالثخمان ٍَى

ني و نىضو١ الىصاج٘ و ؤلاعتهان  ونىضو١ اله٣ٟاث الضولت اإلااؾؿاث هي ال٣غى ال٣ٗاعي وال٣غى الَى

ل ألاحل، بِىما في مجا٫  ز و جىمُت الضولت،ونىضو١ ججهي و مهامه جخمثل في حٗبئت الاصزاع مخىؾِ و ٍَى

ل ٖملُاث الترا٦م واػصاصث  لت ألاحل و مً ؤحل جدٍى ٍى ال٣غوى ٧اهذ جخمثل في مىذ ال٣غوى مخىؾُت َو

ني للخىمُت، بى٪ ت و ٖلُه ٌٗخبر البى٪ الَى ؤٖما لخ٣ُ٣ي  ؤهمُخه بٗض الكغوٕ في جىُٟظ اإلاسُُاث الخىمٍى

مخسهو ول٨ً هىا٥ ٞغ١ مابين ما في الىهىم و ما ًخم في الىا٢٘ مً ال٣ُام بضوع مهم في مجا٫ حٗبئت 

ىت. ل ج٣ضم له مً َٝغ الخٍؼ ل ألاحل و٧اهذ اإلاىاعص في ْل ٌؿخٗملها في الخمٍى ٍى  الاصزاع مخىؾِ َو

 

                                                           
55 م ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "مدايغاث في ا٢خهاص البىى٥، " قا٦غ ال٣ؼوٍني 1  

اث الجامُٗت، َبٗت"ج٣ىُاث البىى٥ "الُاهغ لُغف، 186م، 2010،  صًىان اإلاُبٖى 2  
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 :(C.N.E.Pالصىدوق الىطني للخىفير و الاخخياط) -2-3

، وجخمثل مهمخه في حم٘ ؤلاصزاعاث الهٛيرة للٗاثالث 64/227بمىحب ال٣اهىن  1964ؤوث  10جم جإؾُه في 

)ؤمىا٫  وهى ماؾؿت ٖمىمُت طاث الصخهُت اإلاضًىت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ، و هى ًضًغ زالزت ؤهىإ مً اإلاىاعص

 ؿدكُٟاث(.الاصزاع، ؤمىا٫ الهُئاث اإلادلُت، ؤمىا٫ مىدؿبي الهُئاث اإلادلُت و اإلا

 (:B.N.Aالبىك الىطني الجسائري ) -2-4

ت التي جم جإؾِؿها في  66/178بمىحب ال٣اهىن ع٢م  1966حىان  13ؤوص ئ في  و هى ٌٗخبر ؤو٫ البىى٥ الخجاٍع

ال٣غى  و جىوـ و الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت و ٢ض ٖىى جإؾِؿه البىى٥ ألاحىبُت الخالُت : ال٣غى ال٣ٗاعي للجؼاثغ

٣ُا الهىاعي الجؼاثغي  ني للهىاٖت و الخجاعة في بٍٞغ ـ و هىلىضا و ججضعا إلقاعة بلى ؤن  و البى٪ الَى و بى٪ باَع

ش مسخلٟت (B.N.A) اهضماج هظه البىى٥ في  .1جم في جىاٍع

٣ًىم بجم٘ الىصاج٘ و مىذ ال٣غوى ٢هيرة ألاحل و جبٗا إلابضؤ الخسهو  (B.N.Aو باٖخباعه بى٪ ججاعي ٞةن )

ل٣ُإ الٟالحي و الخجمٗاث اإلاهىُت لالؾخيراص و اإلااؾؿاث الٗمىمُت و ال٣ُإ ٣ٞض ج٨ٟل بمىذ ال٣غوى ل

 الخام.

 :(C.P.Aاللرض الشعبي الجسائري) -2-5

و ٢ض وعر البى٪ مجمٕى ٞٗالُت البىى٥ الكٗبُت التي ٧اهذ  ،1966ماي  14و ٢ض جإؾـ باإلاغؾىم الهاصع في 

و ٦ظل٪ الهىضو١ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي لل٣غى الكٗبي، و ٢ض  مىحىصة في الجؼاثغ و وهغان و ٢ؿىُُىت، ٖىابت

به ٞيها بٗض زالزت بىى٥ ؤحىبُت بٗض جإؾِؿها و هى البى٪ وصاج٘، و ٌٗخبر زاوي بى٪ جم جإؾِؿه في  اهضمجذ

 الجؼاثغ.

 (:B.E.Aالبىك الخارجي الجسائري) -2-6

 ججاعي ًخم جإؾِؿه جبٗا ل٣غاعاث ا ٞهى زالث بى٪ظو هه 67/204 بمىحب ألامغ 1969في ؤو٫ ؤ٦خىبغ  جإؾـ

٢غى ، الكغ٦ت الٗامت، اللُىوي ال٣غى: )  و ٢ض جم بوكاءه ٖلى ؤه٣اى زمؿت بىى٥ ؤحىبُت هيالخإمُم، 

 .  (٧ليزباع  وبى٪ و اإلاخىؾِ و البى٪ الهىاعي للجؼاثغ ،الكما٫

لى هضا ألاؾاؽ  و ًماعؽ البى٪ الخاعجي الجؼاثغي  ت ، ٖو ت ًم٨ىه حم٘ الىصاج٧٘ل مهام البىى٥ الخجاٍع     الجاٍع

ل ٖملُاث لإلؾخيراص ٦ما ٣ًىم  الخجاعة الخاعحُت ، ٞهى ٣ًىم بمىذ ال٣غوى و في الجاهب ؤلا٢غاى ًخ٨ٟل بخمٍى

ين و ج٣ضًم ً الجؼاثٍغ  . الضٖم اإلاالي لهم بخإمين اإلاهضٍع

 (:B.A.D.Rبىك الفالخت والخىميت الريفيت) -2-7

اصة ه٩ُلت البى٪ 82/206بم٣خط ى اإلاغؾىم ع٢م  1982ماعؽ  13 جم جإؾِؿه في ، و٧ان جإؾِؿه جبٗا إٖل

ني الجؼاثغي.  الَى
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ٗخبر  ؿخُُ٘ ؤن ًمىذ ٢غوى مخىؾُت بى٪ ججاعي  َو ت ؤو ألحل، َو خُث ًم٨ىه حم٘ الىصاج٘ ؾىاء حاٍع

ً عؤؽ اإلاا٫ الثابذ، و ُٞما ًسو الجاهب إل٢غاض ي لهظا  لت ألاحل  هضٞها ج٩ٍى ٍى  البى٪ ٞهى ٌٗخبر بى٩اَو

 . مخسهها في ال٣ُإ الٟالحي

 (:B.D.Lبىك الخىميت اإلادليت) -2-8

ل  30اإلااعر في  85/85جإؾـ بمىحب مغؾىم ع٢م  ، وهى ؤزغ بى٪ ججاعي ًخم جإؾِؿه في الجؼاثغ 1985ؤٍٞغ

اصة ه٩ُلت ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي.  ٢بل الضزى٫ في مغخلت ؤلانالخاث، وطل٪ جبٗا إٖل

٣ىم بجم٘ الىصاج٘، وؤًًا ًمىذ ال٣غوى لهالر الجماٖاث و الهُئاث الٗامت و اإلادلُت.  1 ٍو

 الىظام اإلاصرفي على طىء ؤلاصالخاث:  -3

غ  ل٣ض ايُغث الجؼاثغ بلى بحغاء بنالخاث ٖلى الىٓام الا٢خهاصي اإلاسُِ خُث ؾاعث به هدى الخدٍغ

غ ْغوٝ مجضًت و هامت مً ؤحل الىنى٫ )ا٢خهاص الؿى١ ( ٩ٞان البض مً الضولت زل٤ الجى اإلا الثم   بإن جٞى

بلى هظا الهضٝ و التي اهبث٣ذ مً زال٫ نضوع ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى خُث حاء بمجمله قامال ٖلى ألاهضاٝ 

 الخالُت :                                         

غ ؤؾٗاع الؿل٘  غ الخجاعة الخاعحُت، جدٍغ غ ؤؾٗاع الٟاثضة و حصجُ٘ ال٣ُإ الخام، جدٍغ و الخضماث، جدٍغ

، حصجُ٘ اإلاىاٞؿت في اإلاُضان الا٢خهاصي و الى٣ضي .                                                                             ؤؾٗاع الهٝغ

 :                                                                                              ه ألاهضاٝ،وهظ٦غها بالك٩ل الخاليٖؼػث هظه ألاهضاٝ بى٣اٍ حض هامت ٧اهذ في مجملها جٟؿير لهظ

اث٠ و ألاهضاٝ لخد٤ُ٣   -أ ىت الٗامت و البى٪ اإلاغ٦ؼي مً خُث الْى  جد٤ُ٣ الخ٩امل بين الخٍؼ

ىت الٗامت و ال  بى٪ اإلاغ٦ؼي .الاؾخ٣غاع الىاجج مً زال٫ َغح بق٩الُت جدضًض الٗال٢ت بين الخٍؼ

ىت الٗامت م٩لٟت بىي٘ ؾُاؾت اإلايزاهُت الٗامت للضولت ٞخمىلها مً زال٫ خؿم الًغاثب  و  ٞباٖخباع ؤن الخٍؼ

ىت الٗامت في خالت  ل الخٍؼ الغؾىم ، و باٖخباع ؤن البى٪ اإلاغ٦ؼي م٩ل٠ بىي٘ الؿُاؾت الى٣ضًت مً زال٫ جمٍى

الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت ، و ؤن حؿضص هظا الضًً في ؤحل % مً بًغاصاث 10العجؼ ٖلى ق٩ل ٢غوى ال جخجاوػ 

 ًىم .             240ؤ٢هاه 

 ٧ان التزام ٧ل َٝغ نٗب الخد٤ُ٣ ألزظه ٖلى وحهين:  

                                                           
 .191م ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "ج٣ىُاث البىى٥ "، الُاهغ لُغف 1
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ضو هظا ال٨ٟغ ًغون    ىت الٗامت . ٞمٍا ل الخٍؼ ٌ جمٍى ؤلاؾخ٣اللُت : جٓهغ في خالت ٢ضعة البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ٞع

اثٟها الخ٣لُضًت ، هظا ما ٢ض ًيخج ٖىه يغوعة ٖضم جضزل الضولت في ال يكاٍ الا٢خهاصي و ا٢خهاعها ٖلى ْو

 .                                       ؤلا٢خهاصي بزال٫ في الخىاػن 

٢ض هٟذ هظا الُغح خُث لم حؿخُ٘ ٢ىي الؿى١ ؤن حؿترح٘ الخىاػن اإلاسخل بال بٗض جضزل  1929ؤػمت  ٧اهذ

ىت الٗامت.  الضولت التي هاصث بلى يغوعة جبُٗت البى٪ اإلاغ٦ؼي بلى الخٍؼ

ُٟت البى٪    غوخت مؿخمضة مً ال٨ٟغ ؤلاقترا٧ي اإلاُالب بخضزل الضولت ، ٞا٢خهغث ْو الخبُٗت : هظه ألَا

                                  ي في ؤلانضاع الى٣ضي ٣ِٞ ، هظا ما ؤزغ ؾلبا ٖلى الا٢خهاصًاث الاقترا٦ُت باػصًاص مٗضالث الخضخم .                                 اإلاغ٦ؼ 

ت هٟـ وا٢٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي ُٞما  -ب اؾخ٣اللُت البىى٥ اججاه اإلااؾؿاث الٗمىمُت: ٖاقذ البىى٥ الخجاٍع

ل  ًسو مىٓىع الخبُٗت و الاؾخ٣اللُت ل٨ً م٘ اإلااؾؿاث الٗمىمُت خُث ٧اهذ البىى٥ ؾاب٣ا ملؼمت بخمٍى

هظه ألازيرة ب٣غوى ال حؿخُُ٘ في الٛالب حؿضًضها هٓغا للعجؼ في ميزاهُت هظه اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت 

ت في صعاؾ ت الخٍغ ت َلباث ال٣غوى و الٗمىمُت ، ٞبم٣خط ى ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى ؤجُدذ للبىى٥ الخجاٍع

 اإلاىا٣ٞت ٖلى مىدها .      

غ ؤؾٗاع الٟاثضة و   -ج ٤ ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى الظي ًضٖى بلى جدٍغ :ٞو غ ؤؾٗاع الٟاثضة و ؤؾٗاع الهٝغ جدٍغ

ؤؾٗاع الهٝغ خؿب مخُلباث الٗغى و الُلب)٢ىاٖض الؿى١(، و ؤن ج٩ىن الىا٢ُٗت ألؾٗاع الٟاثضة ؤي ؤن 

 اإلاضزغ ٖىض مىده ال٣غوى ٩ًىن وا٢عي.                                                                                    اإلا٣ابل الظي ًدهل ٖلُه

حصجُ٘ اإلاىاٞؿت في اإلاجا٫ الا٢خهاصي و هظا بالؿماح لخىاحض البىى٥ الخانت و ألاحىبُت التي جاصي  -د

الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ البىى٥ مخميزة في طل٪ بالض٢ت و بالًغوعة بلى او٩ٗاؾاث حض اًجابُت ُٞما ًلخو 

م طل٪ الػا٫ الىٓام البى٩ي ٌٗاوي مً بٌٗ اإلاكا٧ل ٖلى مؿخىي اإلاغاخل الخىُٟظًت  ت ٚع الكٟاُٞت و الؿٖغ

 ٩ٞان مً ألاحضع ال٣ُام بٗضة بنالخاث حضًضة ٖلى الىُا١.

 اإلاطلب الثاوي: ماَيت اإلاخاطر البىكيت ومدي خطىرتها

  حعريف اإلاخاطر البىكيت : -1

بن اإلاساَغ البى٨ُت حٗني وحىص ٞغنت جىدٝغ ٞيها ألاوكُت ًٖ اإلاسُِ في ؤًت مغخلت مً اإلاغاخل ، 

( بؿبب ٖضم Un predictobleوبن حؼء مً مسغحاث الٗملُاث الدكُٛلُت للبى٪ ًهٗب الخيبا هها )
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و٧لما ٧ان مؿخىي ٖالي ٧لما اهسًٟذ امخال٥ ؤلاصاعة الٗلُا في البى٪ هامل وؿبي للؿُُغة ٖليها ، 

ا اإلاساَغ .  1ؾىٍى

 أهىاع اإلاخاطر البىكيت -2

خين:  ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاساَغ التي ًخٗغى بليها البى٪ بلى مجمٖى

 :ا هىاع اإلاخاطر( 1 ركم ) الشكل

 

 

 

  

 (     Systemic Risks)  مخاطر مىخظمت أو مخاطر السىق أ .    

هي اإلاساَغ الٗامت التي جإزغ ٖلى ٧ل البىى٥ بهٝغ الىٓغة ًٖ زهاثهها مً خُث الدجم ؤو اله٩ُل ؤو 

 َبُٗت اليكاٍ و التي ال ًم٨ً جالفي مىاحهتها.

وفي مجا٫ مساَغ الؿى١ ٞان الخ٣ضم في مٗالجت و جدلُل البُاهاث م٨ىذ البىى٥ وعٞٗذ ٢ضعتها ؤ٦ثر ج٣ضما و 

ؤ٦ثر بم٩اهُت ٖلى الخ٣ُُم الكاملت اإلاساَغ ،وجخإزغ البىى٥ باإلاساَغ الٗامت ؤو مساَغ الؿى١ وهظه اإلاساَغ 

 جخمثل في :

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ض ٧امل آ٫ قبِب ، "بصاعة البىى٥ اإلاٗانغة"،    .231م، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤صٍع

 أنواع المخاطر

 

مخاطر منتظمة )مخاطر 
 السوق(

مخاطر منتظمة )مخاطر 
 السوق(
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 : مخاطر السىق ( 2) ركم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر جللب أسعار الصرف: -

هي اإلاساَغ الىاحمت ًٖ اخخما٫ حٛير ؾٗغ الهٝغ بين ٖملخين ؤو ؤ٦ثر بهىعة مخى٢ٗت زال٫ ٞترة الٗما٫  

ش الضٞ٘ الٟٗلي ،وهدُجت الاهٟخاح الا٢خهاصي و اعجٟإ مٗضالث الخباص٫ الخجاعي الضولي و بوكاء  ُت و جاٍع اإلاهٞغ

ت الخغة اعجٟ٘ مٗض٫ ؤحٗامل باإلاٗامالث ألاحىب  ُت يمً ؤوكُت البىى٥ اإلاسخلٟت.اإلاىا٤َ الخجاٍع

 مخاطر الخضخم:  -

خإزغ البى٪  هي اإلاساَغ الىاججت ًٖ الاعجٟإ الٗام في ألاؾٗاع ومً زم اهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت للٗملت ،ٍو

٣ت جثبُذ  ؾٗغ الٟاثضة ٖلى  بمٗضالث الخضخم زانت بطا ٧اهذ ؾُاؾت البى٪ في حؿٗيرة الٟاثضة بٍُغ

خضخم ًيسخب الخسٌُٟ ال٣غوى ن ٞٗىض اعجٟإ وؿبت الخضخم ًاصي طل٪ بلى جسٌُٟ الٗاثض الخ٣ُ٣ي لل

ت مً ٢بل اإلا٣ترى.   1في ٢ُمت الى٣ىص ٖلى ألا٢ؿاٍ اإلاضٖٞى

  مخاطر حغير أسعار الفائدة: -

هي اإلاساَغ الىاججت ًٖ حٗغى البى٪ للخؿاثغ هدُجت جدغ٧اث مٗا٦ؿت في ؤؾٗاع الٟىاثض في الؿى١ ،والتي ٢ض 

 ج٩ىن لها ألازغ ٖلى الٗاثضاث و ال٣ُمت الا٢خهاصًت لألنى٫.

 

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب 1  .234م ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "بصاعة البىى٥ اإلاٗانغة "،  صٍع

تقلب أسعار 
 لصرفا

الدورات 
 اإلقتصادية

التغير في سعر 
 الفائدة

مخاطر السوق 
 األخرى

 

 التضخم

 السوق مخاطر
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 مخاطر الدوراث الاكخصادًت: -

ٌٗاوي الىٓام الغؤؾمالي مً حٗا٢ب الضوعاث الا٢خهاصًت التي ججٗل الا٢خهاص ٌٗاوي مً ال٨ؿاص الا٢خهاصي 

 ؤو ًىاحه خالت الغواج و خضور ألاػماث الا٢خهاصًت ؤو اإلاالُت الٗاإلاُت التي ؤنبدذ صوعٍت

 مخاطر ألاخري:  -

بااليُغاباث الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و الاحخماُٖت و الٓغوٝ هىا٥ بٌٗ اإلاساَغ ألازغي التي جغجبِ 

ت.  1الُبُُٗت و هي جل٪ اإلاساَغ ال٩امىت في ألاوكُت الخجاٍع

 (Unsystemic Risksمخاطر غير مىخظمت أو مخاطر الدشغيل ) - أ

٠ُ وهي اإلاساَغ الخانت بالبى٪ هٟؿه و الىاحمت ًٖ َبُٗت الٗمل اإلاهغفي بط جخىؾ٘ البىى٥ ٖاصة في  الخْى

ألامىا٫ اإلاخاخت لضيها و حك٩ل ؤمىا٫ اإلاىصٖين وؿبت ٖالت مً هظه ألامىا٫، وجؼصاص بًغاصاث البى٪ ومً زم 

اصة حجم اإلاساَغ  ٠ُ ٣ًابلها في الٗاصة ٍػ اصة الخْى ٠ُ هظه ألامىا٫، بال ؤن ٍػ ؤعباخه هدُجت الخىؾ٘ في جْى

٠ُ و  ألامىا٫ و اإلاساَغ و للٗال٢ت الُغصًت بين الٗاثض و التي ًخٗغى لها البى٪ ، للٗال٢ت ال٨ٗؿُت بين جْى

٠ُ اعجٟٗذ اإلاساَغ وػاصث الٗىاثض ومً ؤهىإ اإلاساَغ في:  اإلاساَغ ٩ٞلما ػاص الخْى

مساَغ مىذ  مساَغ الجغاثم الال٨تروهُت،مساَغ التر٦يز الاثخماوي، مساَغ الؿُىلت، اإلاساَغ ال٣اهىهُت،  -

ضم الالتزام بإزال٢ُاث اإلاهىُت.مساَغ ي٠ٗ ؤلاصاعة، اإلاساالاثخمان    2َغ اإلاهىُت ٖو

 مدي اإلاخاطر البىكيت: -3

 الىخائج أو آلاثار الىاحمت عً اإلاخاطر البىكيت : -أ

                  الىخاثج و آلازاع الىاحمت ًٖ اإلاساَغ البى٨ُت مدلُا جخمثل ُٞما ًلي :                                                           

خضور ؤػمت ؾُىلت زاه٣ت التي ٖاصة ما جدضر إلاا جً٘ الؿلُاث الٗمىمُت ٢اهىن مٗين جمى٘ وكاٍ  -3-1

ا٢خهاص مدضص في ٢ُإ ما جاصي بلى جضهىع الىيُٗت اإلاالُت للبى٪ ، ٟٞي هظه الخالت في زُغ الؿُىلت ًجض 

ت و  ما بلى الخىحه هدى الؿى١ الى٣ضًت مً ؤحل بٖاصة زهم ؤوعا٢ه الخجاٍع هظا ًاصي بالبى٪  هٟؿه مٚغ

بخدمل مٗضالث ٞاثضة مغجٟٗت ؤما في خالت ٖضم بم٩اهُت بٖاصة الخهم ٞةّنها جلجإ بلى البى٪ الجؼاثغي لجلب 

 ال٣غى .                                            

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب 1  ،239م اإلاغح٘ الؿاب٤هٟـ ،  صٍع
ض ٧امل آ٫ قبِب2  .251م ، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، "بصاعة البىى٥ اإلاٗانغة "، صٍع
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بظب و باليؿبت للخالخين اإلاظ٧ىعجين ؾاب٣ا في مساَغ ؾٗغ الهٝغ ًٖ ؤؾباب وكىثه جدضزان ٖىض جظ -3-2 

ز٣ت اإلاخٗاملين م٘ البى٪ و هظا الخظبظب مٟاصه جضهىع الهىعة التي ٧ان ًٓهغ هها مً زال٫ جضهىع عبدُت 

البى٪ حغاء ٖضم صٞ٘ مؿخٗملي ال٣غوى إلاا ٖليهم مً صًىن ، اججاه البى٪ ؤو لخضور ؾىء الدؿُير ؤو 

   اإلاىاٞؿت الكضًضة .                                                 

و ٦ظل٪ مسُغ ؾٗغ الؿى١ ٌٗخبر ؤ٦ثر ح٣ُٗضا مً اإلاساَغ ألازغي الؿاب٣ت الظ٦غ ٧ىهه بٗضة ٖمالث  -3-3

ؤحىبُت ، ٦ما ؤن جد٣٣ه ًاصي بلى زؿاثغ ٞاصخت ؤ٦ثر مً مساَغ الؿُىلت و ؤؾٗاع الٟاثضة ٞمٟٗىله ال ٣ً٘ بال 

ضر زؿاثغ ٖلى الٗمالث ألاحىبُت ُٞدٖلى الٗملُاث اإلاىجؼة حغاء مداولت نٝغ الٗملت اإلادلُت اججاه 

 الٗمالث اإلاىجؼة.

 حسيير اإلاخاطر البىكيت:   -ب

ًجب ٖلى اإلاهغفي ٖىض اجساط ٢غاع مىذ الاثخمان، مداولت الجىاب ٖلى الؿاا٫ الظي ٌكٛله بهٟت صاثمت هل 

٤ جضاع٥ مساَغ الاثخمان اإلامىىح ٌؿضص ؤم ال ؟ و جٟاصًا لهظه الخالت ٣ًىم اإلاهغفي بدؿُير اإلاساَغ ًٖ َ ٍغ

 ال٣غى و ج٣ضًغاجه.                                             

جضاع٥ مساَغ ال٣غى : هىا٥ جهىع ٖام مٟاصه ؤن َالب الاثخمان في اؾخُاٖخه ج٣ضًم يماهاث ُٖيُت ؤو -

ل ل٨ً هظا الخهىع زاَئ ألّن الًما هاث شخهُت جىاؾب اإلابلٜ اإلاُلىب ا٢ترايه ٩ًىن مؿخد٣ا للخمٍى

ل اإلااؾؿت  الُٗيُت و الصخهُت ما هي بال ملخ٣اث لالثخمان و ال حك٩ل الٗىهغ ألاؾاس ي لهظا ألازير ٞٗىض جمٍى

ًم٨ً ؤن ج٩ىن الًماهاث اإلاُلىبت ؤ٢ل ٢ُمت مً الاثخمان اإلامىىح ألّن الاثخمان باليؿبت للمهغفي ال ًمىذ ٖلى 

ٖلى ؤؾاؽ مغوصًت اليكاٍ و ٢ضعاتها للدؿضًض  ؤؾاؽ الًماهاث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها جد٣ُ٣ها و ل٨ً

للماؾؿت اإلامىلت ، ٞةطا ٧اهذ الًماهاث الُٗيُت و الصخهُت بمجغص ملخ٣اث الاثخمان ما هي بال يىابِ، 

ٌ َلب  والٗىامل التي ٌٗخمض ٖليها اإلاهغفي في صعاؾخه و التي حؿاٖضه في اجساط ٢غاعه ُٞما ًسو ٢بى٫ ؤو ٞع

         ؤو قٟهُا مً َٝغ الؼبىن ، مً بين الًىابِ والٗىامل الٗضًضة هظ٦غ :                                                               الاثخمان اإلا٣ضم ٦خابُا

 الثلت: - ج

حٗخبر الث٣ت الٗامل ألاؾاس ي في ٢غاع الاثخمان ألنها جضزل الٗامل ألاؾاس ي في الٗال٢اث ال٣اثمت ؤو التي ؾخ٣ىم  

بين اإلاهغفي و ػبىهه ، ٞمهما ج٨ً حضًت الخدلُل للمُُٗاث ال ًم٨ً ججاهل ٖامل الث٣ت الظي ٌكمل حىاهب 

 ٖضًضة :      
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 يسبت للمصرفي اججاٍ زبىهه :                                                                  بال -1

 * الث٣ت في مالثمت الٗمُل .                                                                            

                                    *الث٣ت في ٢ضعجه ٖلى اخترام الالتزاماث اإلاخسظة .             

 * الث٣ت في ٢ضعاجه اإلاهىُت .  

 باليسبت للسبىن اججاٍ اإلاصرفي :                                                                  -2

 * الث٣ت في ٢ضعاجه ٖلى ٖضم بٞكاء ؤؾغاعه ؤو مٗلىماث جسهه ؤو جسو وكاَه.           

 ٢ضعاجه الخدلُلُت.                                                                           * الث٣ت في 

 * الث٣ت في حضًت آعاءه و ههاثده.                                                                   

خٟاهم و الازخالٝ في ج٣ضًغ اإلاُُٗاث زال٫ بّن اوٗضام الث٣ت في الٗال٢اث بين اإلاهغفي و ػبىهه ًاصي بلى ؾىء ال

 مسخل٠ الخدلُالث .                                                        

 صعاؾت الؿى١ :• 

صعاؾت الؿى١ مً اإلاهغفي بصعاج الخهاثو ٢ُإ اليكاٍ الا٢خهاصي في جدلُله الظي ًمثل  حؿخىحب

ت الؿى١ ًم٨ اع الُبُعي لخُىعه و جىمُت وكاَه ألن هخاثج ٖضم مٗٞغ  ً ؤن ج٩ىن ز٣ُلت باليؿبت للمهغفيؤلَا

ت م٩اهت ٢ُإ اليكاٍ الا٢خهاصي في بٚغا١ الا ني و ًداو٫ اإلاهغفي مً زال٫ هظه الضعاؾت مٗٞغ ٢خهاص الَى

     ُإ اليكاٍ الظي ًيكِ في وؾُه .٦ظا م٩اهت ٖملُت ػبىهه في ٢

 اإلااؾؿت : مغصوصًت• 

اإلااؾؿت الخدلُل اإلاالي و اإلاداؾبي بىاؾُت ميزاهُاث اإلاالُت نهاًت اليكاٍ ،  مغصوصًتًجب ؤن جخًمً صعاؾت  

             الىزاث٤ اإلاداؾبُت الخانت بدؿاباث الاؾخٛال٫ و خؿاباث الىخاثج .                                                                

                                                             1 الخدكم في اإلاخاطر البىكيت: -ج

بٗض ٢ُام البى٪ بخ٣ضًغ هٕى و َبُٗت اإلاساَغ التي ٢ض جترجب ٖلى ب٢غاى ػبىن ما جإحي اإلاغخلت الخالُت التي 

٤ جخمثل في ا٢تراح بٌٗ ؤلاحغاءاث الى٢اثُت لخماًت البى٪ مً جل٪ اإلاساَغ و التي ًم٨ً الخد٨م ٞيها ًٖ َ ٍغ

                                                           
لىم الدؿُير، ٧لُت ا ،"حؿُير الًماهاث البى٨ُت"مظ٦غة جسغج لِؿاوـ،  1  .20م ، حامٗت مؿخٛاهملٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
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اث اإلاؿخٗملت إلصاعة اإلااؾؿت بطا لؼم ألامغ و  ي ٌُٗي للبى٪ الخ٤ ُٞىي٘ ٢ُىص ٖلى الخهٞغ غ اجٟا١ قَغ جدٍغ

 مً ألامثلت ٖلى جل٪ ال٣ُىص : 

اقتراٍ يغوعة الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت البى٪ بطا ما ٢ّغعث اإلااؾؿت الخهى٫ ٖلى ٢غوى بياُٞت  -أ

ت حضًضة.                                مؿخ٣بال، ؤو بطا ما ٢ّغعث جىُٟظ زُت اؾدثما  ٍع

 ٦ما ٢ض ٌكتٍر البى٪ ٦ظل٪ ٖضم هبٍى حجم وصاج٘ الٗمُل ًٖ خض مٗين.                 -

ا آزغ ًىو ٖلى ؤن مسالٟت الٗمُل ألي قٍغ مً قغوٍ الاجٟا١ ٌٗغى البى٪ في بلؼامه  -ب و ٢ض ًُب٤ قَغ

ًُل٤ ٖلى هظا البىض ؤلايافي قٍغ ؤلاؾغإ في اؾترصاص حؿضًض ال٣غى و ٞىاثضه ٞىع و٢ٕى اإلاسالٟت و 

 مؿخد٣اث البى٪.                                                       

و ًم٨ً للبى٪ بجبإ ؤؾلىب آزغ ًخمثل في َلب ج٣ضًم الّغهً في نىعة ؤوعا١ مالُت ؤو مسؼون ؾلعي ؤو  -ج

اء بالتزاماجه ٩ًىن للبى٪ الخ٤ في اجساط  مبنى ؤو ٢ُٗت ؤعى ؤو ما قابه طل٪ ، ٞةن ٞكل الٗمُل في الٞى

 ؤلاحغاءاث للخهٝغ في ألانل اإلاغهىن .          

و هىا٥ ببغام زالث م٣ترح ًخمثل في جى٢ُ٘ زالث ٖلى الاجٟا١ خُث ًم٨ً للبى٪ الغحٕى بلُه بطا ما ٞكل  -د

ل ال٣غى الٗمُل ؾضاص ال٣غى و الٟىاثض ٦ظل٪ ، ًم٨ً للبى٪ ؤن ٣ٌٗض اجٟا٢ ا م٘ بى٪ آزغ للمكاع٦ت في جمٍى

ا بطا ٧اهذ ٢ُمت ال٣غى ٦بيرة  ًخ٣اؾمان بم٣خًاه الغبذ ٦ما ًخ٣اؾمان الخؿاعة ، و ٌٗخبر هظا الاحغاء يغوٍع

اء بما ٖلُه مً التزاماث ًم٨ً  ًدخمي البى٪ مٗها ال الخٗغى لهؼاث ٖىُٟت بطا ما واحه اإلا٣ترى نٗىبت الٞى

ت خؿب ألاخىا٫ ٦ما ٢ض ٌكتٍر بؿضاص للبى٪ اقتراٍ ؾضاص ؤنل  ت ؤو ؾىٍى ال٣غى ٖلى صٞٗاث قهٍغ

الٟىاثض م٣ضما زهما مً ٢ُمت ال٣غى و الٛغى مً طل٪ هى حعجُل خهى٫ البى٪ ٖلى مؿخد٣اجه ٢بل 

حٗغى الٗمُل لٓغوٝ ٚير مخى٢ٗت ٢ض جازغ ٖلى م٣ضعجه ٖلى الؿضاص، و الُب٘ ما ػا٫ امام البى٪ ٞغنت 

ٌ َلب الٗمُل .                                 لخجىب اإلاساَغ ٧لُت  و طل٪ بٞغ

لت باالجٟا١  -ٌ ٞمساَغ اعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة في اإلاؿخ٣بل جٓهغ بىيىح باليؿبت لل٣غوى طاث آلاحا٫ الٍُى

ل ألاحل الظي ًُلبه ب٣غى ٢هير ألاحل ٌؿضص لٗضص مً اإلاغاث و ًدمل  م٘ الٗمُل ٖلى اؾدبضا٫ ال٣غى ٍَى

اث الؿاثضة ٖىض بحغاء الخجضًض.                                                                                ؾٗغ ٞاثضة                        ًخماش ى م٘ اإلاؿخٍى

م ؾٗغ الٟاثضة خُث  -ي ٦ما ًم٨ً للبى٪ ؤًًا الاجٟا١ م٘ الٗمُل ٖلى ؾٗغ ٞاثضة مخدغ٥ ؤو ما ٌؿمى بخٍٗى

الٟاثضة ٖلى ال٣غى بمٗض٫ آزغ مثل الخض ألا٢ص ى إلاٗض٫ الٟاثضة الظي ًدضصه البى٪ اإلاغ٦ؼي ًخم عبِ ؾٗغ 

٘ مٗض٫ الٟاثضة ٖلى  ٖلى هٕى مٗين مً الىصاج٘ ، ٞةطا ما اعجٟ٘ الخض ألا٢ص ى اإلا٣ضع ٖلى جل٪ الىصاج٘ ًخم ٞع

ٖلى ال٣غوى بطا ما ال٣غى بىٟـ اليؿبت و مً اإلاخى٢٘ َبٗا ؤن ًىو الاجٟا١ ٖلى جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة 
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اهسًٟذ ؤؾٗاع الٟاثضة اإلاخ٤ٟ ٖليها و ٖلى ٨ٖـ مساَغ اعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة جغجبِ مساَغ اهسٟاى ؤؾٗاع 

الٟاثضة بال٣غوى ٢هيرة ألاحل ، بط ٢ض ًًُغ البى٪ بلى بٖاصة اؾدثماع مدهالث جل٪ ال٣غوى مً ٢غوى 

٢ض ًم٨ً الخٛلب ٖلى هظه اإلاساَغ باالججاه  ؤزغي ٢هيرة ألاحل جدمل ؾٗغ ٞاثضة مىسٌٟ ًٖ ؾاب٣ها ، و 

لت ألاحل .وباليؿبت إلاساَغ الخضخم ٣ٞض ًم٨ً  هدى الاؾدثماع حاهب ؤ٦ُض مً اإلاىاعص اإلاخاخت مً ٢غوى ٍَى

ججىبها حؼثُا باالجٟا١ م٘ الٗمُل ٖلى ؾضاص الٟاثضة م٣ضما ؤو ؾضاص ٢ُمت ال٣غى ٖلى صٞٗاث ، ٦ما ًم٨ً 

م ؾٗغ الٟاثضة ، ٞةطا ما حٗغيذ البالص إلاىحت مً الخضخم ججىب حؼء مً جل٪ اإلاساَغ  بطا وا٤ٞ الٗمُل حٍٗى

  .ؾٝى جغجٟ٘ مٗضالث الٟاثضة ٖلى ال٣غى ألامغ الظي ًدمي البى٪ مً اهسٟاى ال٣ىي الكغاثُت لخل٪ الٟىاثض

ت و مساَغ الؿى١ ٣ٞض ًم٨ً الخٛلب ٖليها باؾخسضام بٌٗ وؾاثل  - ؤّما باليؿبت إلاساَغ الضوعاث الخجاٍع

 الى٢اًت اإلا٣ترخت ٦إن ًُلب البى٪ مً الٗمُل ج٣ضًم بٌٗ الغهىهاث ؤو ؤن ًُلب جى٢ُ٘ َٝغ زالث.

 اإلاطلب الثالث: ؤلاصالخاث الجدًدة التي عرفها الىظام الجسائري 

ل  14الهاصع في   90/10ع٢م ٌٗخبر ال٣اهىن  ُٗا ٨ٌٗـ بد٤ اٖتراٞا  1990ؤٍٞغ بالى٣ض و ال٣غى هها حكَغ

ُٗت ألاؾاؾُت ؤلانالخاث،  ٗخبر مً ال٣ىاهين الدكَغ بإهمُت اإلا٩اهت التي ًجب ؤن ٩ًىن ٖليها الىٓام البى٩ي، َو

٩ٞاع حضًضة ُٞما ًخٗل٤ ،٣ٞض خمل ؤ1988و  1986وباإلياٞت بلى اهه ازظ بإهم ألا٩ٞاع التي حاء هها ٢اهىن 

 1بدىُٓم الىٓام البى٩ي و ؤصاثه، ٦ما ؤن اإلاباصت التي ٣ًىم ٖليها:

 الٟهل بين صاثغة الى٣ضًت و الضاثغة الخ٣ُ٣ُت:  جبنى ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى مبضؤ الٟهل بين  -1

لل٣غاعاث اإلاخسظة ٖلى الضاثغجين الخ٣ُ٣ُت و الى٣ضًت و ٌٗني طل٪ ؤن ال٣غاعاث الى٣ضًت لم حٗض جخسظ جبٗا 

ؤؾاؽ ٦مي مً َٝغ هُئت الخسُُِ، ول٨ً مثال هظا ال٣غاعاث)الى٣ضًت( جخسظ ٖلى ؤؾاؽ ألاهضاٝ الى٣ضًت 

التي جدضصها الؿلُت الى٣ضًت، وبىاء ٖلى الىي٘ الى٣ضي الؿاثض و الظي ًخم ج٣ضًغه مً َٝغ هظه الؿلُت 

ت مً ألاهضاٝ هلخو ؤهمها طاتها بن جبني مثل هظا اإلابضؤ في ال٣اهىن الى٣ض و ا ل٣غى ٌؿمذ بخد٤ُ٣ مجمٖى

 ُٞما ًلي :

ُٟت و جىخُض اؾخٗماالجه صازلُا بين اإلااؾؿاث الٗمىمُت و الٗاثالث و اإلااؾؿاث  - اؾخٗاصة الضًىاع لْى

 الخانت.

٪ الؿى١ الى٣ضًت و جيكُُها واخخال٫ الؿُاؾت الى٣ضًت إلا٩اهتها ٧ىؾُلت مً وؾاثل الًبِ  - جدٍغ

 الا٢خهاصي.

 ذ ال٣غوى بكٍغ ٚير الخميز ٖلى خؿب اإلااؾؿاث الٗامت و الخانت.مى -

                                                           
1
 .196 م ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ج٣ىُاث البىى٥"، الُاهغ لُغف،" 
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 اًجاص مغوهت وؿبُت  في جدضًض ؾٗغ الٟاثضة مً َٝغ البىى٥. -

 الٟهل بين صاثغة الى٣ضًت وصاثغة ميزاهُت الضولت: اٖخمض ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى ؤًًا مبضؤ -2

ىت لم  ل الٟهل بين الضاثغة الى٣ضًت و ميزاهُت الضولت، ٞالخٍؼ حٗض خغة في اللجىء بلى ٖملت ال٣غى، وجمٍى

٤ اللجىء بلى البى٪ اإلاغ٦ؼي لم ٌٗض ًخميز بخل٪ الخل٣اثُت، ولم ٌٗض ؤًًا ًخم بال خضوص، بل  عجؼها ًٖ ٍَغ

ؿمذ هظا اإلابضؤ بخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت:  ؤنبذ ًسً٘ بلى بٌٗ ال٣ىاٖض ،َو

ىت -  .اؾخ٣ال٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى الضوعة اإلاخٗاْم للخٍؼ

ىت ججاه البى٪ اإلاغ٦ؼي و ال٣ُام بدؿضًض الضًىن الؿاب٣ت اإلاترا٦مت ٖليها. -  ج٣لُو صًىن الخٍؼ

 تهُئت الٓغوٝ اإلاالثمت ٧ي جلٗب الؿُاؾت الى٣ضًت صوعها بك٩ل ٞٗا٫. -

 الخض مً آلازاع الؿلبُت للمالُت الٗامت ٖلى الخىاػهاث الى٣ضًت. -

ىت ًٖ مىذ   -3  الٟهل بين صاثغة ميزاهُت الضولت و صاثغة ال٣غى: ؤبٗض ٢اهىن الى٣ض و الٗغى الخٍؼ

ل الاؾدثماعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاسُُت مً َٝغ الضولت،  ال٣غى الا٢خهاص لُب٣ى صوعها ٣ًخهغ ٖلى جمٍى

ًٖ مىذ ال٣غوى في بَاع مهامه الخ٣لُضًت ،  وابخضاء مً هظه اللخٓت ؤنبذ الىٓام البى٩ي هى اإلاؿاو٫

ؿمذ الٟهل بين هاجين الضاثغجين ببلٙى ألاهضاٝ الخالُت:  َو

ل الا٢خهاص. - ىت في جمٍى  جىا٢و التزاماث الخٍؼ

اثٟها الخ٣لُضًت وزانت جل٪ اإلاخمثلت في مىذ ال٣غى -  اؾخٗاصة البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت لْى

ت، وبهما ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى مٟهىم الجضوي الا٢خهاصًت ؤنبذ جىػَ٘ ال٣غى ال ًسً٘ بلى ٢ىاٖ - ض بصاٍع

.٘  للمكاَع

 بوكاء ؾلُت ه٣ضًت وخُضة ومؿخ٣لت: ؤلغى ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى الخٗضص في اإلاغا٦ؼ الؿلُت  -4

الى٣ضًت، و٧ان صلل٪ بإهه ؤوكإ ؾلُت ه٣ضًت، وبالظاث في هُئت حضًضة ؤؾماها مجلـ الى٣ض و ال٣غى ، 

 ى٣ض و ال٣غى هظه الؿلُت الى٣ضًت : وحٗل ٢اهىن ال

 وخُضة، لُخًمً اوسجام الؿُاؾُت الى٣ضًت. -

 مؿخ٣لت، لُخًمً جىُٟظ هظه الؿُاؾت مً احل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الى٣ضًت. -

 ومىحىصة في الضاثغة الى٣ضًت ل٩ي ًخًمً الخد٨م في حؿُير الى٣ض و ًخٟاصي الخٗاعى بين ألاهضاٝ الى٣ضًت -

ين: ٢ض ؤلغى هىا ٢اهىن الى٣ض و الٗغى ٧ل ال٣ىاهين و ألاخ٩ام وي٘ هٓام بى٩ي ٖلى مؿخ -5  ٍى
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و حاهٟي  1986التي جخٗاعى م٘ ألاخ٩ام الىاعصة ُٞه ن وؤلغى نغاخت ألاخ٩ام الىاعصة في ٢اهىن ؤوث 

ُٟت البى٨ُت و 1988 ، اللظان ٧اها ًمثالن ٢اهىها مغخلت مُٗىت، وباٖخباعه ال٣اهىن الىخُضة الظي ًىٓم الْى

ل ًًبِ  ، لظل٪ ٞان صعاؾت ه٩ُل الىٓام البى٩ي و آلُاث ٢1990ىاٖض الٗمل البى٩ي مىظ نضوعه في ؤٍٞغ

 ٖملُت ؾٝى جخم في بَاع ؤخ٩امه.

 1991:1اإلاؤسساث البىكيت التي برزث بعد ؤلاصالح • 

ؾمذ نضوع ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى بٓهىع ماؾؿاث ه٣ضًت حضًضة مسخلُت و زانت، ؤو م٩ىهت مً 

ججم٘ عئوؽ ؤمىا٫ ٖمىمُت، وحاءث هضه البىى٥ لخضٖم جل٪ اإلاىحىصة التي صعؾىاها في الٟهل الؿاب٤، 

م٨ً هلخهها ُٞما ًلي:  ٍو

ماًى  20 ؽ ما٫ مسخلِ )ٖام و زام(. ؤوكإ فيبى٪ البر٦ت الجؼاثغي هى ؤو٫ مهٝغ بغؤ بىك البركت:  -1

ُت بهٟت ٞٗلُت زال٫ قهغ  500،000،000، بغؤؽ ما٫ احخماعي ٢ضعه  1991 صج ، بضا ؤوكُخه اإلاهٞغ

 1991ؾبخمبر

ُٟت )الجؼاثغ( و قغ٦ت صلت البر٦ت )الؿٗىصًت(. مؿير  اإلاؿاهمىن في عؤؾماله هم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ل  14اإلااعر في  90/10ع٢م بمىحب ؤخ٩ام ال٣اهىن  اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى ، و هى مغزو بال٣ُام  1990ؤبٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت الؿمدت ٣ا إلاباصت الكَغ ل والاؾدثماع ، ٞو ُت ، الخمٍى ما٫ اإلاهٞغ                                                                                                                                                                                                  .بجمُ٘ ألٖا

 : ؤهم اإلاغاخل التي مغ هها بى٪ البر٦ت الجؼاثغ هي

، اإلاؿاهمت في جإؾِـ 1994، الاؾخ٣غاع و الخىاػن اإلاالي للبى٪ ؾىت 1991ؾىت  جإؾِـ بى٪ البر٦ت الجؼاثغ

، بٖاصة 2000، اإلاغجبت ألاولى في البىى٥ طاث الغؤؽ اإلاا٫ الخام ؾىت 1999قغ٦ت جإمين البر٦ت و ألامان ؾىت 

اصة عؤؾما٫ ا2002الاهدكاع في ٢ُاٖاث حضًضة في الؿى١ بالخهىم اإلاهىُين و ألاٞغاص ؾىت  لبى٪ بلى ، ٍػ

  صج. 2.500.000.000

بمؿاهمت عئوؽ ؤمىا٫ زانت و  1995ماي  7هى ٖباعة ًٖ بى٪ زام جم جإؾِؿه في  البىك الاجدادي:-2

 ؤحىبُت.

ماػالذ ماؾؿاث مالُت و بىى٥ ؤزغي جخ٣ضم لُلب  مؤسساث البىكيت و ماليت أخري في طىر الاهجاز:-3

بضو ؤن هظ خماص مً مجلـ الى٣ض و ال٣غى، ٍو لت ، وهظ٦غ ُٞما الٖا ه الخغ٦ُت ؾٝى حؿخمغ لؿىىاث ؤزغي ٍَى

خماص مً هظا اإلاجلـ:  ًلي اإلااؾؿاث التي خهلذ ٖلى الٖا

                                                           
 .200،199م مهٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤  ،"ج٣ىُاث البىى٥ "،  الُاهغ لُغف 1
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مىذ مجلـ الى٣ض و ال٣غى عزهخه بةوكاء قغ٦ت مخسههت في  1997حىان  28في احخمإ او٣ٗض في  -

 الهىاعي الجؼاثغي. ال٣غوى آلاحلت  و ؤًًا جم مىذ الغزهت بخإؾِـ بى٪ زام ٌؿمى البى٪ الخجاعي و 

ىُت و ؤحىبُت،ووكير هىا ٖلى  - عزو مجلـ الى٣ض و ال٣غى بخإؾِـ بىى٥ ؤزغي طاث عئوؽ ؤمىا٫ َو

 ؾبُل اإلاثا٫ بلى )بى٪ الخلُٟت، بى٪ اإلاىاء، الكغ٦ت البى٨ُت الٗغبُت،ؾُتي بى٪، ال٣غى اللُىوي(.

 اإلاطلب الرابع: َيئاث الركابت في الىظام الجسائري 

ني لل٣غى  و} اللجىت الخ٣ىُت {ل٣ض جم بوكاء هُئخين جغا٢ب و جخاب٘ ال٣غوى في الجؼاثغ هما}اإلاجلـ الَى

 {. للبىى٥

التي جىو ؤن مهمت  1971حىان  30ؤوكإ خؿب اإلااصة ألاولى لألمغ الهاصع في  اإلاجلس الىطني لللرض : -1

ت ٣ِٞ ، جخمثل مهمخه في ) نُ ني لل٣غى هي اؾدكاٍع اٚت آلاعاء ، الخىنُاث و اإلاالخٓاث ُٞما اإلاجلـ الَى

ً هظه الؿُاؾت  ًسو الى٣ض و ال٣غى(. بّن الخ٩ىمت هي التي جً٘ ؾُاؾت ال٣غى ل٨ً ٖليها ؤن جلجإ لخضٍو

 لغؤي اإلاجلـ                            

ني لل٣غى وػٍغ اإلاالُت بمؿاٖضة مً عثِـ البى٪ اإلا                                                                                      غ٦ؼي الجؼاثغي و هاثبه . و ًترؤؽ اإلاجلـ الَى

 اإلاجلس الخلني للبىىك : -2

، اإلاجلـ الخ٣ني للبىى٥ م٩ل٠ بالخإ٦ض مً ؤن البىى٥ 1971حىان  30اإلااعر في  47-71خؿب ألامغ ع٢م  

ت بدىُٓم اإلاهىت، ؤي ؤهه مىذ لهظا اإلاجلـ مهمت اإلاغا٢بت للؿهغ ٖلى خؿً جغاعي مسخل٠ ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣

 جُب٤ُ ألاهٓمت البى٨ُت، و ًترؤؽ اإلاجلـ الخ٣ني للبىى٥ عثِـ البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي .                                   

) اللجىت اإلاغا٢بت        ٥ ( ،، خل مدل) اإلاجلـ الخ٣ني للبىى  19/08/1986و خؿب ال٣اهىن البى٩ي اإلااعر في 

 للٗملُاث البى٨ُت ( التي ج٣ىم بىٟـ مهام اإلاجلـ .                                  

، جم بوكاء اللجىت الخ٣ىُت البى٨ُت ٖىيذ اللجىت 14/04/1990و خؿب ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى اإلااعر في 

 الؿاب٣ت طل٪ إلاغا٢بت الٗملُاث البى٨ُت . 
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 لفصل ألاول :خالصت ا

ني .٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ مما صعحىا بلُه في بإن  جهاػ البى٩ي في هظا الٟهل وؿخسلو ؤن ال هى هىاة الا٢خهاص الَى

ميكإة مالُت جخاحغ بالى٣ىص ولها ٚغى بدُث ٌٗٝغ بإهه  ؾاؾُا وهاما في الٗملُاث البى٨ُت البىى٥ لها صوعا ؤ

حؿعى للبدث ًٖ مجاالث الاؾدثماع وبين مجاالث الاؾدثماع ألامىا٫ التي  عثِس ي هى الٗمل ٧ىؾُِ بين عئوؽ

للبدث ًٖ عئوؽ ألامىا٫ و٢ض ًخٗل٤ هظا الٛغى بىٕى البىى٥ و َبُٗت ٖملها و الٗال٢ت البى٪  التي حؿعى

٘ هظه اإلاباصالث ٦ما حؿخسضم البىى٥ بٗملُه و ؤًًا الٗال٢ت بين  اإلاخٗاملين ُٞما بُنهم و لدؿهُل و حؿَغ

ل  وؾُلخين لضٞ٘ منها ٦الؾ٨ُُت و الخضًثت ؤي ؤن بٌٗ وؾاثل الضٞ٘ حٗخبر في هٟـ الى٢ذ ج٣ىُاث للخمٍى

 ٢هير ألاحل ٧ىن ؤّن البى٪ ٌؿّضص زمً اله٣ٟت بضال ًٖ ٖمُله.

و بمإن البىى٥ ج٣ىم بخ٣ضًم ؤًت خلى٫ إلاكا٧ل ٖمالثه اإلاالُت بكغوٍ جد٤ُ٣ ألاعباح وجد٤ُ٣ مهلخت اإلاجخم٘ 

وإلا٣اومت هظه ألازُاع ًجب غ الىاججت ًٖ اإلاٗامالث ٦مساَغ الؿى١ و مساَغ الدكُٛل بال ؤنها جخٗغى إلاساَ

  .ؤن ٌؿعى البى٪ حاهضا ٞإزظ الاخخُاَاث الالػمت للخد٨م

 

 

 

 

 



                                                                                                         الصادزاث جسكيت في البىىن دوز  و الجصائس في الخازحيت الخجازة جمىيل                 :الفصل الثاوي 

 

57 
 

  جمهُض:

ت زاعحُت لت التي طغوعة خخمُت ألي  صولت زاصت في ؿ جصبذ اللالُاث الخجاٍع  قهضتهال الخؼىعاث الؿَغ

غ  ,اللاإلاُت الاُخصاصًتالؿاخت  الخسٌٍُ مً اللغاُُل الخجاعة الخاعحُت و والدؿهُل و  لظا ؤصبذ لؼم الخؼٍى

الخباص٘ الضولي ,ًهي جدخاج  ؤؾاؽالتي جىاحهها والبدث كً ؤًظل الؼَغ التي حؿمذ بخىؾُلها وهظا لٖىجها 

ل الضاثم ٌؿمً  بلى  .الىػني  الاُخصاصعصُض الضولت مً اللملت الصلبت و بٌظلها ًىمى ,  اؾخمغاعهاالخمٍى

ِت الظمان و طلٗ ًغجبؽ خؿب اللِىص اإلابرمت بين  لٍ فيالتي جخىؾؽ ًيها البىىْ جسخ ٓما ان اإلالامالث ػٍغ

 مخىىكت ًخم الخلامل بها. خج كىه جِىُاث كضًضة و اإلاؿخىعص و اإلاصضع و هظا ما ه

 هظا ما ؾىي هخؼَغ الُه في الٌصل الثاوي مً زال٘ اإلاباخث الخالُت:   

-  ٘ ل الخجاعة الخاعحُت: كمى اإلابدث ألاو  .مُاث خى٘ جمٍى

 .الثاوي: كمىمُاث خ٘ى الخجاعة الخاعحُتاإلابدث  -

ُت الصاصعاث. -  صوع البىْى في جُغ
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 :عمىمياث حىل جمىيل الخجازة الخازحيتألاول:املبحث 

ل بصىعة ٓبيرة في   طغوعة اإلااؾؿاث مهما و  بط ؤصبذ ًإزظ مٖاهت وطلٗ لحاحتألازيرة  آلاوهتلِض جؼىع الخمٍى

ل الخجاعة الٔان هىكها و  لخاعحُت و قٖلها إلاصاصع لخمٍى  . لظلٗ حلضصث ػَغ الخمٍى

 الخمىيل:: مفهىم املؼلب ألاول 

ل و  ً ًٌي ألاعبلُيُاث ػاص  الاُخصاصؿهغ ٓللم مىٌصل كً جؼىع مٌهىم الخمٍى  اهخمامفي بضاًت الِغن اللكٍغ

ّ اؾخلما٘ الخدلُل اإلاالي وؤؾالُب طلٗ كؤمثل و  اؾخسضاماألامىا٘  اؾخسضاماإلااؾؿاث بٌُُٕت  ً ػٍغ

ابت وصعاؾت الخضًِاث و ل ألاحل و  اؾدثماع بالِغاعاث  اهخمامفي الخمؿُيُاث ػاص الخسؼُؽ اإلاالي والُغ ير ػٍى جًى

ثضة في ألاكما٘ الغا هدُجتٓبيرا بضعاؾت جٖلٌت عؤؽ اإلاا٘  الاهخمامفي الؿخِىاث قهضث لخىؾم, و ألاػمتألامىا٘ 

ل. الاهخمام, ًهظه الخويراث الهاثلت ؤصث بلى ُؼب الخجاعة  ٓبير بالخمٍى

ل  :اإلالنى الحُِِي ًِصض بهو  ,آلازغ هِضيملىُين ملنى خُِِي و للخمٍى

ير اإلاىاعص  - صها ألهغاض الخىمُت ؤًظا الؿلم والخضماث لبىاء هظه اإلاىاعص جسصُالحُُِِت و جًى

 .الاؾتهالُٓتفي مجا٘ بهخاج الؿلم والخضماث  اؾخسضامهاو 

ير الىِىص  - ل كلى ؤهه "جًى ذ الظي جمـ الحاحت بلُه و ٌلغي الخمٍى ير الىؾاثل التي جمًٕ في الُى جًى

ذ "    1ألاًغاص مً الاؾتهالْ ؤٓثر مما ًيخجىن في ًتراث ملُىت مً الُى

ير ألامىا٘ الالػمت خؿب الحاحت بِضع اإلاؼلىب  - ل هى"جًى   2".اؾخواللها ألامثل لخوؼُت اإلاكغوقو الخمٍى

ِها و  إلوكائهآما كغي كلى ؤهه "بمضاص اإلااؾؿاث باإلاا٘ الالػم  - هى مً ؤكِض ؤو جىؾلها ؤو جٌٍغ

في ٔل البالص بىحه كام ,بط لُِام ألي كمل ٌلىص بغبذ ؤو اإلاكٕالث التي جىاحهها الخىمُت الصىاكُت 

ل وحؿُير مصاصعه وخؿً اؾدثماعه,  عؤؽبوير وحىص  ,ًِل ًاثضة اؾدثماع  ِضع حجم الخمٍى اإلاا٘ ٍو

3وكاغ اُخصاصي" هى هضي ٔل الظيالغبذ  ؤو ًٖىن اللاثض 

                                                           
 .147- 145ص1999 ,4الِاهغة ,غ ,صاع الٌٕغ اللغبي", اإلاىؾىكت الاُخصاصًت", كمغ خؿين 1
 .105ص, 1997, بيروث, الخىػَمصاع لليكغ و ", مباصت الاؾدثماع ", ػاهغ خُضع  2
ُّ ماض ي 3 ل  ",مدمض جًى  .60ص ,1999, الِاهغة, صاع الٌٕغ اللغبي", اإلاكغوكاثجمٍى
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 املؼلب الثاوي: ػسق الخمىيل

ل الخجاعة ل ُصير ألا  جىِؿم كملُاث جمٍى ل ألاحلحل و الخاعحُت بلى جمٍى ل مخىؾؽ و ػٍى  .جمٍى

  :: الخمىيل كصير ألاحل ألاول الفسع 

ل   ت بوكاػاث الضًم مابين اإلااؾؿاث و  ًخمثل في الِغوض الِصيرة ألاحل التي جمىذ لخمٍى ؾخوالالتها الجاٍع

 هما :قهغا وهميز هىكين  18قهغ وفي خاالث زاصت  12ــ3لختراوح مضتها مابين 

  1جخمثل ًُما ًلي:و  :ألاحلأوال :كسوض الخصدًس كصيرة 

ً كلى حوؼُت ُغوض الخىُِب - الخٖالٍُ صعاؾت ألاؾىاَ : مضجه ؾىت واخضة وهى ٌؿاكض اإلاصضٍع

 .الخاعحُت

ل اإلاؿبّ - ت  : ٌؿاكض هظا الىىق كلى حوؼُت الخٖالٍُ الىاججت كًُغوض الخمٍى اإلاغخلت الخدظيًر

 .لخىٌُظ اللِض

ل اإلاسؼوهاثُغوض  - ً الؿلم الىػىُت جمٍى : وهى ٌؿاكض اإلاصضع كلى حؿضًض الىٌِاث اإلاخللِت بخسٍؼ

 .جىػَلهاالخاعج ُبل بُلها و في 

مىذ للمصضع مً ؤحل حوؼُت هٌُغوض الصحً -  .الصحً للؿلم اإلاباكتِاث الىِل و : ٍو

 :كصيرة ألاحل الاطخيراد: كسوض ثاهيا

ل الىاعصاث و الِغض مً ؤقهغ الىؾاث ٌلخبر هظا :الاعخماد املظدىدي -1 ٍغحم طلٗ بلى ؽ اإلاؿخلملت في جمٍى

ً و الظم  –اإلاصضع  –: اإلاؿخىعص عصًً وهى ًغبؽ بين ؤعبلت ؤػغي هماإلاؿخى اهاث البىُٕت اإلاِضمت للمصضٍع

ّ الدؿلؿل اللام الخاليوط 2بىٗ اإلاصضع, –بىٗ اإلاؿخىعص   :لٗ ًخم ًو

بلى ع الظي ًخلين كلُه الُِام بةعؾا٘ هظه اإلاؿدىضاث ببغام كِض اؾخيراص البظاكت مم اإلاصض -

 .اإلاؿخىعص

ٍخلهض البىٗ في خالت ُب٘ى طلٗ بدؿضًض مبلى ىعص مً بىٕه ًخذ اكخماص مؿدىضي و ػلب اإلاؿخ -

 .بعؾا٘ البظاكتكلى جىٌُظ اللِض و الصٌِت مِابل اؾخالم مجمىق اإلاؿدىضاث الضالت 

ّو الدؿضًض الٌللي لصالح اإلاصضع  -  .البىٗ الظي ًمثله طلٗ كً ػٍغ

 .ضع ًجلل خؿاباث هظا ألازير صاثىاُُام بىٗ اإلاص -

                                                           
 .116ص , 2001, الجؼاثغ, صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت", جِىُاث البىْى , "لؼغفالؼاهغ  1
 .221ص, 2004, لبىان,2غ, اإلااؾؿت الجاملُت", ُخصاص الؿُاس ي في الىِض و البىْىالا, "ؾمير خؿىن  2
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ت مِابل الضًم ؤو الِب٘ى هى وؾُلت صًم صولُت بها ًخم جباص٘ ألاوعاَ ا: الخحصيل املظدىدي-2 لخجاٍع

 .البىٗ اإلاٖلٍ بالخدصُل–: بىٗ الباجم وألاػغاي اإلاخضزلت ًُه هي

بُم هِضا ؤو ٓمبُالت ماحلت ؤن الخدصُل اإلاؿدىضي ًِضم طمان للباجم بخدصُل مبلى ال بلىؤلاقاعة  ع ججضو   

ٖىن له خلين ؤما بعحاق , الباجم ًو في خالت عجؼ اإلاكتري كً الؿضاص, الضًم, و للمكتري باؾخالم البظاكت

 1.البدث كً مكتري آزغ ًِبل البظاكتؤو  ,البظاكت وجدمل ٔل الىٌِاث

ٔي ًِىم بخلبئت الٕمبُالت التي جم سحبها كلى  وهي بمٖاهُت ممىىخت للمصضع :املظدىدًتخصم الكمبيالت  -3

ظه الٕمبُالت لٖي ًضًم ُُمتها اإلاؿخىعص و في خالت الخدصُل اإلاؿدىضي ًؼلب اإلاصضع مً بىٕه ؤن ًسصم له ه

  2.له

  :ػىيل ألاحل: جمىيل مخىطؽ و الفسع الثاوي

لت ومضتها جٌَى  5بلى  مضتها جتراوح مابين ؾيخينحكمل الِغوض اإلاخىؾؼت التي و     5ؾىىاث و الِغوض الؼٍى

ل و ؤه 4هميز ؾىىاث و   : هي ٓما ًليىاق مً هظا الخمٍى

وهى كباعة كً آلت ًِىم بمىحبها بىٗ ملين ؤو مجمىكت مً بىْى بلض اإلاصضع بةكؼاء  :: كسوض املشتري أوال

ٍمىذ للمكتري لٌترة جخجاوػ مبلى الصٌِت هِضا للمصضع و دؿضًض ُغض للمؿخىعص بدُث ٌؿخلمله هظا ألازير ب

كملُت الِغض  بةجمامالبىْى اإلالىُت ؽ في اإلاٌىطاث ما بين اإلاؿخىعص و ٍللب اإلاصضع صوع الىؾُقهغا و  18

 : كِضًً مؿخِلين بةمظاءهظه, ًخم هظا الىىق مً الِغوض 

قغوغ الباجم , ًهى ًدضص وقغوغ جىٌُظ الصٌِت مبالوهاًبين ًُه هىكُت الؿلم و : العلد الخجازي -1

 . بحغاءاث الضًم الٌىعي للباجم مً ػغي اإلاكتري و 

ِت اؾتجاػه مثل ًترة الِغض و بهًبين ًُه قغوغ بجمام الِغض و  :علد اللسض -2 ملضالث الٌاثضة رصاصه و ػٍغ

 .اإلاؼبِت

ل هى ُُام البىٗ بمىذ ُغض للمصضع و  3:ثاهيا: كسوض املىزد لًٕ هظا الِغض هى هاش ئ صاصعاجه و لخمٍى

ً بصٌت كامت ًِغض اإلاىعص هى قغاء للضًىن مًمىدها اإلاصضع لٌاثضة اإلاؿخىعص و باألؾاؽ كً مهلت للدؿضًض 

ُغض اإلاكتري هى ؤن ُغض اإلاكتري ًمىذ ػغي البىٗ كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ ووحه الازخالي بين ُغض اإلاىعص و 

                                                           
Loc bornent.la banque et les entreprises. GAULIONO; PARIS ; 1995 ;P82  1 

 .120ص , مغحم ؾابّ, "جِىُاث البىْى ",الؼاهغ لؼغف 2
 .127 -125ص ص ,مغحم ؾابّ, الؼاهغ لؼغف 3
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ٍخدِّ هظا ض واخض ًخظمً الجاهبين الخجاعي واإلاالي و بغام كِىعص ًخؼلب بللمؿخىعص وزاهُا ؤن ُغض اإلا

ت اإلاِبىلت مً ػغي ّ الٕمبُالت الخجاٍع اإلاظمىهت مً ػغي اإلاكتري و  الِغض مً شحً البظاكت كً ػٍغ

 .بىٕه

ت بضون ػلًوهى اللملُت التي ًخم بمىحبها : : الخمىيل الجصافيثالثا ل  ًبهظا, زصم ألاوعاَ الخجاٍع الخمٍى

ل الجؼافي هى قغاء صًىن  ًمًٕ حوؼُت الضًىن الىاججت كً الصاصعاث لٌتراث مخىؾؼت بصٌت كامت الخمٍى

 1.الخضماثقئت كً الصاصعاث الؿلم و ها

ت ؤلاًجاع و ٍخظمً مظمىن هظه اللملُت في بُم : و الدولياللسض إلاًجاز : زابعا ٍيخٌم اإلاصضع ؾللخه بلى قٓغ

ت ٓمضًىكاث ؤلاًجاع اإلاؿخإحغ خّ الاهخٌاق با لؿللت ػىا٘ هظه اإلاضة مِابل صًم ؾلؿلت مً ألاُؿاغ الؿىٍى

 .اإلاخٌّ كلُه في اللِضًصل مجمىق ألاُؿاغ زمً اإلاإحىع و اإلااحغ مم جملٕها كىضما 

 :: مصادز الخمىيلاملؼلب الثالث

ل   دثماعها ؤو كملُاتها اإلاصاصع التي خصلذ منها اإلايكإة كلى ؤمىا٘ بهضي اؾ حكُٕلتًِصض بمصاصع الخمٍى

ٔاًت اللىاصغ التي ًخٖىن منها ح ,الاؾخواللُت ٔاهذ  اهب الخصىم بميزاهُت اإلايكإ ؾىاءومً هىا ًهي جخظمً 

لت ألاحل ؤو مخىؾؼت ألاحل ؤو ُصيرة   .ألاحلهظه اللىاصغ ػٍى

 :ألاحلالفسع ألاول : مصادز جمىيل كصيرة 

ل الظي ًدصل كلُهمًِصض به الخ , وهظا جخلضي الؿىت مضة ؾضاصه الاإلاؿدثمغ ؤو اإلااؾؿت مً الوير و  ٍى

ل ٌلخمض كلى ػبُل ل ت اليكاغ الظي ًماعؾه اإلاكغوق. و الىىق مً الخمٍى الِصيرة ألاحل جىِؿم مصاصع الخمٍى

 .الاثخمان اإلاصغفيخمان الخجاعي والاث :بلى هىكين ؤؾاؾُين

ٍِصض به طلٗ الِغض اإلامىىح للماؾؿت و  ,ُصير ألاحل اثخمان الاثخمان الخجاعي هى: أوال: الائخمان الخجازي 

اث هِضااإلالىُت هدُجت قغاء مىاص ؤولُت ؤو بظاكت صون ؤن جترجب كليها صًم ُُمت  بهما جازظ صٌت  ,هظه اإلاكتًر

اتها آلاحلت زال٘ ًترة ػمى اث آلاحلت خُث ٌؿمذ للماؾؿت بضًم ُُمت مكتًر ُت ُصيرة ال جخلضي الؿىت اإلاكتًر

مما ًمًٕ  ,في قٖل ٓمبُالت ؤو الؿىض ألاصوى ٓما ًخسظ الاثخمان الخجاعي في قٖل الحؿاب الجاعي  .الىاخضة

جبرػ ؤهمُخه في ٔىهه مصضع بصٌت كاحلت مِابل وكض بالؿضاص و  اإلاكتري الحص٘ى كلى ما ًدخاحه مً البظاجم

ل جلِاجي ؤي هظا الاثخمان ًيكإ مً ال ت اللاصًت لجمٍى ؤن الاثخمان الخجاعي ًىٌض  2.لماؾؿتلملُاث الخجاٍع

                                                           
ّ اإلاُٖاهيزماث الجضًضة في الجؼاثغ في بػاع الخدىالث الاُخصاصًت )خالت الؿىهالواػ ",صُدت بً ػلحت 1 ل اإلااؾؿت الاُخصاصًت ًو -1990 ",( جمٍى

 116ص , 2008-2007, حاملت الجؼاثغ , عؾالت صٓخىعاه )هير ميكىعة ( ,2006
 . 338ص, 2001, صاع ألاواثل للؼباكت و اليكغ ", ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت, "خمؼة مدمىص الؼبيري  2
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ل  بإهمُت ؾخسضام مصاصع زاصت جلٗ التي ال ٌؿخؼُم اُصير ألاحل في هالبُت اإلااؾؿاث و ٓمصضع للخمٍى

ل آلازغ بِؿغ عبما اولضامها ٌخه و بضاًت الٖلٌت التي ًمًٕ طماجها مً الاثخمان الخجاعي باهسٌاض جٖل, و الخمٍى

ل ُصير  ل ُبىال في الخمٍى  .ألاحلحلله مً ؤٓثر ؤهىاق مصاصع الخمٍى

خا ُضع ملي 1:الائخمان املصسفي :ثاهيا ن مً اإلاا٘ لألشخاص الؼبُلُين ؤو ًِصض به بإن ًِغض البىٗ مُا

ين بكغغ ؤن ٌلُضوه بلُه في اإلاُلاص و  اصة ملُىت جمثل ؾلغ الٌاثضة  و اإلالىٍى ُغض ُصير ألاحل خالي ًهى بالبٍؼ

هسٌاض جٖلٌخه كً الاثخمان الخجاعي في الحاالث التي ال ٌؿخؼُم ملها اإلاكغوق الاؾخٌاصة مً الخصم اب ًخميز 

ل ألاص٘ى  لُت ٌلخبر هظا كاث زاصت بغو للمكمً اإلاصاصع الهامت لخمٍى ٔاهذ حلاوي مً صلىباث جدٍى طا 

ل ؤٓثر مغوهت بال اهه ًخم في قٖل ؾُىل  (.)هِضا   ت الخمٍى

  :الفسع الثاوي : مصادز الخمىيل مخىطؼت ألاحل

ل اإلاخىؾؽ   َلخبر مً , و اإلاضي ما بين ؾىت بلى ؾبلت ؾىىاثالِغوض مخىؾؼت ألاحل هي هىق مً الخمٍى

ل  ل مخىؾؽ ألاحل بلى هىكين الاؾدثماع في ألاص٘ى اإلاخضاولت و اإلاصاصع الغثِؿُت لخمٍى جىِؿم مصاصع الخمٍى

 .باالؾدئجاعهما ؤ الِغوض اؾُان و ؤؾ

ٔاث الخإمين و  ًمىذ  مىـمت كلى مضاع كاصة ًخم ؾضاص هظه الِغوض مثل هظه الِغوض مً ُبل البىىْ وقغ

صة ما ًٖىن كا, و هظه الخالت باؾم مضًىكاث ؤلاخال٘الؿضاص في  ٍؼلّ كلى ؤوؾاغكضص مً الؿىىاث و 

اإلاِترض مً زؼغ و  ٔل مً اإلاِغضٍخم ؾضاصه كلى صًلاث مً ؤحل خماًت اإلاِغض مٌٕ٘ى بظمان و 

 .لمضًً كلى الدؿضًضالاهِؼاق اإلاٌاجئ ل

ٔاث ؤن جدصل كلى الخضماث الاُخصاصًت التي ًِضمها ؤحل زابذ   2:ثاهيا : الخمىيل باالطدئجاز بةمٖان الكغ

 ّ مدضصة مِابل صًلاث هظا ألاصل لٌترة ػمىُت  اؾدئجاع مً صون ؤن ٌكتري هظا ألاصل ًُٖىن طلٗ كً ػٍغ

م كبئ هيرها ومً ؤهم ألاعاض ي واللِاعاث و  اؾدئجاع ٍمًٕ وصًم صوعٍا و بًجاع زابخت  مؼاًا الاؾدئجاع هى ًع

ٔا)زؼغ ت اإلاؿخسضمت و ه( الخِضم الخٕىىلىجي مً كلى   الاؾدئجاع وجدمُله للماؾؿت اإلاالٕت لها ل الكٓغ

 : ًِؿم بلى زالزت ؤهىاق عثِؿُت هي

ذ باالؾدئجاع ألاصل اإلافي هظا الىىق جِىم في هٌـ و :البيع باالطدئجاز-1 باق إلاضة مدضصة وبكغوغ الُى

 .زاصت

                                                           
ت, الجاملُت الضاع ", ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت," مدمض صالح الحىاوي  1  .297ص, 2000,  ؤلاؾٕىضٍع
ل, "مدمض صالح الحىاوي  2 ت, الضاع الجاملُت ",الاصاعة اإلاالُت و الخمٍى  .300  -298 ص ص, 2000,  ؤلاؾٕىضٍع
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الدكوُلي ٔل الخضماث ًؼلّ كلُه ؤخُاها الاؾدئجاع  ًخظمً اؾدئجاع الخضمت ؤو ما :اطدئجاز الخدمت-2

لُت والصىاكُت, و  ت الخمٍى مالٕت هظه ألاص٘ى بصُاهتها كلى ؤن ٍخؼلب هظا الىىق مً الاؾدئجاع ؤن جِىم الكٓغ

 الاؾدئجاع جٖلٌت هظه اللملُاث .ًخظمً ُؿؽ 

والبض مً ؾضاص ُُمت ألاصل , ًمًٕ بلواثه وال ,ًخميز بإهه ال ًخظمً زضماث صُاهتالاطدئجاز املالي:  -3

ّ الُِام بالخٌاو الٖامل و  باليؿبت  ..الدؿلُم., ض مم اإلاىخج ؤو اإلاىػق كلى الؿلغجٌؿير طلٗ كً ػٍغ

ئجاع ألاصل البظاكت مم اإلاىخج ؤو اإلاىػق كلى ؤؾاؽ ؤجها ؾخِىم باؾد. وللُِام باالجٌاَ كلى قغاء للماؾؿت

 .بمجغص قغاثه مً البىٗ

 :: مصادز الخمىيل ػىيل ألاحلالفسع الثالث

ل ألاحل ألا٘و التي جىطم جدذ جصغي اإلاؿدثمغ ؤ  ل ػٍى و اإلااؾؿت لٌترة جٌَى ؾبلت هِصض بمصاصع الخمٍى

هالبا ماؾؿاث جمىده الخاعحُت كلى قٖل ؤؾهم ؤو ُغوض و جإحي هظه اإلاصاصع مً اإلاصاصع ؾىىاث, و 

لت ألاحل بلى ؤو  .مخسصصت لِاء طماهاث ل ػٍى  .ألامىا٘ اإلاِترطتمىا٘ اإلالُٕت وٍمًٕ جِؿُم مصاصع الخمٍى

لت ألاحل في اإلاكغوق حلخبر ؤخض مصاصع ا, و ملُٕت طاث ُُمتهي مؿدىضاث  1:ألاطهم العادًت -1 ل ػٍى لخمٍى

ل ألاحل لخمٍىٍلجإ بليها اإلاضًغ و  ير مصضع ػٍى ت اإلاالي كىضما جِخظُه طغوعة جًى م الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع

لت ألا  غ في اإلاكغوقمض ؤو ػٍى ير الخؼٍى ( ببلع اللاصًت )اإلاؿدثمغ ألاؾهمٍخمخم خامل هظا و  ,طغوعة جًى

ذ في الجملُت اللامتالحَِى ومً ؤهمها ال و بإي ألاؾهم بالبُم ؤملُٕت الحّ في هِل , و حّ في الخصٍى

ِت ؤزغي  , ٓما ًخمخم ٓظلٗ بميزة هامت عباح بط ما ُغعث ؤلاصاعة جىػَلهاوالحّ في الحص٘ى كلى ؤ ,ػٍغ

 .اولُت مدضوصة بدصخه في عؤؽ اإلاا٘وهي ؤن مؿ

, ًهي حكبه ذ اللاثض ٓظلٗ الحا٘ كىض الخطحُتاث مً خُث زابًهي حكبه الؿىض  2ألاطهم املمخاشة:  -2

 :ألاؾهم اإلامخاػة جخميز بما ًليوألاؾهم في جىاحضها صاثمت. 

 .مخاػة ألاولُت كىض جىػَم ألاعباحخامل ألاؾهم اإلا -

ذ إلاضة ملُىت ًاصي للضم جمًٕ خملت هالبا ما جٖىن لحامل ألاؾهم اإلامخاػة الحّ  - الضاثم في الخصٍى

خُث ػ و ق الؿهم اإلامخآما وكير بلى جىى ؤعباح باإلاغة ٓىىق مً اللِىباث و ألاؾهم اللاصًت للحص٘ى كلى 

ٍٖىن لحملت هظا الىىق مً ألاؾهم خّ جغخُل ؤعباح , و األؾهم اإلامخاػة اإلاجملت لألعباحهجض هىكا ٌؿمى ب

 .ٍغ كضم جىػَلها بلى اللام الِاصمهظا اللام في خالت جِغ 

                                                           
لم 1 بُتؤلا " ,مدمض ؾٍى  .407ص , 1997,مصغ , صاع الهاوي", صاعة اإلاالُت في ؿل الٖٓى
ت , صاع الجاملُت", الاؾدثماع في ألاوعاَ اإلاالُت  ",كبض الوٌاع خىٌي - 2  .39ص, 2000, ؤلاؾٕىضٍع
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ت مً مماعؾت كملُاتها  :ألازباح املحخجصة -3 هي كباعة كً حؼء مً خَِى اإلالُٕت التي ًدصل كليها الكٓغ

ٓما ؤن ألاعباح التي  1.الخىػَلاث اإلاِغعةو اإلاغبدت ًهى اإلاخبِي مً ألاعباح بلض ججىب الاخخُاحاث اإلاسخلٌت 

م ًمًٕ  ت ولوغض بكاصة جدصل كليها بلض جدُِِها لىجاح مخُى اؾدثماعها ؤو الاخخٌاؾ بها في الكٓغ

ت ٓما ًمًٕ الاخخٌاؾ بجؼء منها صازل الكغ  جىػَم الباقي ٓت و جىػَلها كلى اإلاؿاهمين ؤصحاب الكٓغ

 2.كلى اإلاؿاهمين

لت ألاحل وهي قٖل مً ؤقٖا٘ ِترطت مً الؿىضاث و جخٖىن ألامىا٘ اإلا :ثاهيا: ألامىال امللترطت الِغوض ػٍى

 الِغوض.

ت ا :الظىداث -1 , ًصضع في لُِمت في طمت اإلااؾؿت اإلاصضعة لهالؿىض هى صًً مِؿم بلى ؤحؼاء مدؿاٍو

الاؾخٌاصة مً الٌىاثض اإلاالُت اإلاخٌّ كليها بوع ذ خَِى خاملها في اؾدٌُاء ماله وقٖل صٗ ًثب

 الىـغ كً الىخاثج اإلادِِت.

ٔالبىْى اللسوض ػىيلت ألاحل : -2  3هي ُغوض جدصل كليها اإلااؾؿت مً ُبل اإلااؾؿاث اإلاالُت 

ٔاث الخإمين و  ش اؾخدِاُها بلى وقغ زالزين كاما, ومً ؤهم الخصاثص اإلاميزة للِغض ؤهه ُض ًصل جاٍع

ش الاؾخدِاَ...بالخٌاوض مم اإلاِغض واإلاِترض وكلى  ,الاجٌاَ كلى قغوػه, ملض٘ الٌاثضةًخم  جاٍع

ل جخمثل في وؿبت مدضوصة مً ُُمت الِغض )ملض٘ الٌاثضة( بال الغهم مً ؤهه جٖلٌ  ت هظا الىىق الخمٍى

ٔاهذ ملضالث الٌاثضة في الؿَى مخجهت  ؤن اإلاِترض ُض ًصغ كلى كضم زباث هظه اليؿبت زاصت بطا 

 هدى الاعجٌاق.

 أهميت وأهداف الخمىيل: :املؼلب السابع

  :: أهميت الخمىيلأوال

ل خُث ًللب صوعا هاما في  ؤهه ٌلخبر مسخلٍ الِؼاكاث زاصت و بن حمُم اإلاجاالث الاُخصاصًت تهخم بالخمٍى

 .دْغ الغثِس ي وألاؾاس ي ألي مكغوقاإلا

اهُت لها ؾُاؾت اُخصاصًت و في ؤي بلض في اللالم ومً ؤحل جد  ت ًدبلها ؤو ٌلمل كلى جدُِِها ُِّ الًغ جىمٍى

ت و  لُتجسؼُؽ اجخؼلب هظه الؿُاؾت الخىمٍى ضعاث البالص الخمٍى ت خؿب اخخُاحاث ُو م الخىمٍى ومهما  .إلاكاَع

ل   .لٖي جىمىجىىكذ اإلاكغوكاث ًةجها جدخاج بلى الخمٍى

                                                           
ؼ  1 ل و الخدلُل اإلاالياُخصاصًاث الاؾدث ",ؾمير مدمض كبض اللٍؼ ت, بضون صاع وكغ", ماع و الخمٍى  .133,134ص , الاؾٕىضٍع
 .137ص, 2006ألاعصن, صاع واثل لليكغ و الخىػَم", الدؿُير اإلاالي" بلُاؽ بً ؾاس ي و ًىؾٍ ُغش ي, 2
 .549ص, 1999, 4غ, اإلإخب اللغبي الحضًث", ؤلاصاعة اإلاالُت "مىير ببغاهُم الهىضي, 3
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ل صوعا هاما في حؿُير ألاوكؼت الاُخصاصًت لهظا ًهى ًدبم الحاحت بلى عئوؽ ألامىا٘ في اإلاىـماث  ًللب الخمٍى

ل اؾدثماعاتها وحوؼُت , ؤو ختى في الضولت التاص, في اللاثالث ؤو الخى الخاصت اللامت ؤو  ي حلمل بهضي جمٍى

 .العجؼ اإلاالي

ل مً زال٘ اكخباع ت, ًباليؿبت للماؾؿاثألاولُهى ًإزظ خيزا ٓبيرا مً ألاهمُت ولهظا ًو  ه , جـهغ ؤهمُت الخمٍى

اصة ُضعتها ؤلاهخاحُت يزة لٍؼ بؾتراجُجُتها التي حلخمض في ٓظا اهتهاج ووطلُتها اإلاالُت و  , جدؿين مغص وصًتهآع

ير عئوؽ ألامىا٘ الالػمت, و هجاخها كل ص اإلاالُت في مغاُبت جضًّ اإلاىاع ى الحص٘ى كلى اإلاىاعص اإلاؼلىبت وجًى

 .ػٍاصة ًلالُت مسؼؼاتهاممٕىت و  مغص وصًت, بالخالي جدُِّ ؤُص ى كملُاتها

ل جخجلى ؤًظا في ٔىهه ٌؿاكض كلى حل  م مىه. بالخالي خاخت لالؾدثماع و ـُم ألامىا٘ اإلاؤهمُت الخمٍى اللاثض اإلاخُى

ت مِضاع اإلاىاعص اإلاالُت اإلامًٕ اؾدثماعها مؿخِب  .الهى صعاؾت للحاطغ إلالًغ

  :ثاهيا: أهداف الخمىيل

ل صوعا هاما في ح ظا ؤهمُتهً و ًللب الخمٍى الىِاغ  ٍمًٕ جلخُصهما فيؿُير ألاوكؼت الاُخصاصًت ًلهظا ٓو

 : الخالُت

٘ البدث و  - ت للمكغوق الاؾدث الحصى  .ماعي بةمضاصه بالخجهيزاث الالػمتكلى الؿُىلت الظغوٍع

 .ن الاُخصاصًت ألازغي بٖل مىطىكُتألاكىاجىػَم الخضًِاث الىِضًت واإلاالُت كلى الِؼاكاث و -

 .مداولت حوؼُت حؼء منهاؾدثماعي و صعاؾت ًلالت لخٖالٍُ للمكغوق الا  -

ل الخجاعي وحىص ؤػغايجلؼم الصىا - ت كت للخمٍى ٍؼ ظبؼها ) (جظم اإلاساػغ )اإلاصاعي اإلآغ الٍو ء ٓو

 (.الخإمين طض العجؼ كىض الؿضاص وطمان الحؿاباث

ي اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغ خجت مم الِؼاق اإلاصغفي الخجاعي و الخلاون بين ألاػغاي الاُخصاصًت اإلاى -

ير مىخجاث الخجاعة الضولُت  .لخًى

 الخازحيت:املبحث الثاوي: عمىمياث حىل الخجازة 

٘ عثو جللب الخجاعة الخاعحُت صوعا هاما   ا و  ,ِؿُا في جىمُت اُخصاصًاث الضو حلض الخجاعة الخاعحُت ُؼاكا خٍُى

ٔان ؤو هامُا, و أل  مً  ,ُت والخىاًؿُت في الؿَى الخاعجيحلخبر ماقغا كلى الِضعة ؤلاهخاحي مجخمم مخِضما 

ت والاؾخيراصًت و   .وكلى اإلايزان الخجاعي  ؤزغها كلى عصُض  اللمالث ألاحىبُت زال٘ الِضعة الخصضًٍغ
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  :حعسيف الخجازة الخازحيتاملؼلب ألاول: وشأة و 

  :: وشأة الخجازة الخازحيتأوال

اصًا ؤو ؾُاؾُا ؤو ألازيرة ػاصث ؤهمُتها ؾىاء اُخص, لًٕ في الؿىىاث ػمً بلُضمىظ  بضؤث الخجاعة الخاعحُت 

حكٖل الخجاعة و  ,اإلاىاػّ اإلاسخلٌتث كبر الحضوص و الخاعحُت هي جباص٘ الؿلم و الخضماالخجاعة و  .ختى احخماكُا

ٍىضعج ؤًظا في مٌهىم الخجاعة . و لي ؤلاحمالي إلاسخلٍ بلضان اللالمالخاعحُت خصت ٓبيرة مً الىاجج اإلاد

ل ُما بُنها مً ؤحالللمي التي جبرمها الض٘و ًئت اجٌاُُاث الخلاون الاُخصاصي والٌني والثِافي و الخاعحُت ً

ت  .حؿهُل كملُت الخباص٘ الخجاعي والخضًِاث الاؾدثماٍع

ت هظا الاػصهاع, ُامذ اإلاىاػّ الالجُيُككغ في الِغن الحاصي   الضًموغافي الظي , ًالىمى ت بخامين اؾخمغاٍع

بهما وـ كىض جهاًت الِغن الخاؾم ككغ والظي عاًِه جِضما بؼُئا و ؤصبذ ملمىؾا في ؤخىاض حبا٘ البرا

ٔان ٌكٖل مصضعا لجبهاث الاؾخلماع كلى اإلاخىؾؽ.مؿخمضا لإلهخاج الؼعاعي والحغفي  , 

ت مثل صًتر الحؿاباث و ُبل الِغن الثالث ككغ, هي الٌترة التي قهضث جؼىع الخِىُ  الدسجُالث اث الخجاٍع

ٔاجب اللض٘ والٕمبُاالث و اإلاصضُ اصة حسجُت لضي  ت بصىعة ل ألا اػصهاع الخإمين ,مما ؾاهم في ٍػ كما٘ الخجاٍع

ت الخجاع ملحىؿت ٔاث وألاوطاق وطلٗ هـ, جبِى ملًغ غا ة الخاعحُت في هظه الٌترة مدضوصة, جِخصغ كلى الخدغ

غ صعاؾاث بخصاثُت صُُِت  ت الآدكاًاث الجوغاًُت و وفي الِغن الؿاصؽ ككغ  .1للضم جًى الوؼواث ؤصث خٓغ

ت الخجاعة و الاؾ ت بلى جؼىع خٓغ ي بلى ُُام ألاهـمت خجاع بمىاحهت بُؼاق ألاعض مما ؤصلؿهغث ػبِت اخلماٍع

ٔاث ثلت طلٗ ألاوامممً ؤة و اإلالُٕت بدماًت الخجاع  غ اإلالُٕت اإلاخللِت بالٕمبُالت والبىعصاث والؿمؿغة والكغ

ت  .الخجاٍع

ت "و  الِغن ث في ؤوعوبا في " التي ؾاصMERCANTILISMEٍغحم الاهخمام بالخجاعة الخاعحُت بلى اإلاضعؾت الخجاٍع

طلٗ اهؼالُا مً ألامم, و  مً مصاصع زغوةالتي اهخمذ بالخجاعة الخاعحُت باكخباعها مصضع مهم  ,الؿابم ككغ

لظلٗ ػاصث الضكىة في هظه  .ه صولت ملُىت مً اإلالاصن الثمُىتاإلابضؤ الِاثل باكخماص هظه الثروة كلى ما جدىػ 

اصة الصاصعاث كلى الىاعصاث ختى جخضًّ الىِىص اإلالضهُت للض٘و  ٔان وعاء ؾضاصا لٌاثع الخصضًغ, و اإلاغخلت لٍؼ

ٖا الالجُيُتو هظا الخىحه هؼو اؾباهُا  , ٓما صاخب هظه اإلاغخت الٌظتلنهب زغواتها مً الظهب و  البرحوا٘ ألمٍغ

 2.ألاحىع لضكم الخىاًؿُت الخاعحُت زاصتجِلُل الخٖالٍُ و لؿَى و لخِلُص الىاعصاث وخماًت االضكىة 

                                                           
ىهت 1  ,حاملت الجؼاثغ , ًغق جدلُل اُخصاصي, لللىم الاُخصاصًت )هير ميكىعة (مظٓغة ماحؿخير في ا", ل الخجاعة الخاعحُت في الجؼاثغجمٍى," هىعة بٔى

 .43ص, 2001-2012
اإلالهض اللغبي , ِظاًا جىمُت في الضولت اللغبُتؾلؿلت صوعٍت حلني ب", الاُخصاصي ؤلاُلُمي ت والخٖاملالخجاعة الخاعحُ, "الوؼاليكِس ى مدمض  2

ذ  .2ص, 2009ماعؽ , 81اللضص ,الؿىت الثامىت, للخسؼُؽ الٍٖى
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سُت ألاولىالخجاعة الخاع ؿهغث    ٔاهذ الثىعة الصىاكُحُت مىظ اللصىع الخاٍع ت التي خضزذ في مىخصٍ , و

الالػمت , خُث ؤصث بلى طغوعة الحص٘ى كلى اإلاىاص ألاولُت ككغ بمثابت البضاًت الحُُِِت لهاالِغن الثامً 

ٍ اإلاىخجاث ا, و للصىاكت مً الض٘و ألازغي  , زم ػاص حجم لخامت الصىم في ألاؾىاَ الخاعحُتطغوعة جصٍغ

الخِضم الٕبير في وؾاثل الىِل  الخجاعة الخاعحُت بلض طلٗ في الِغن الخاؾم ككغ واحؿم هؼاُها هدُجت

ثل ملظها بالبلع آلازغ, وجٓإهه ؾَى واخضة, ًخم ًيها جباص٘ اإلاىخجاث بواإلاىاصالث, والظي حلل اللالم و 

اث ألاؾلاع ًيها خضة  1.الازخالًاث بين مؿخٍى

  :: حعسيف الخجازة الخازحيتثاهيا

ؤخض ًغوق كلم الاُخصاص التي جسخص بضعاؾت اإلالامالث الاُخصاصًت حلغي الخجاعة الخاعحُت كلى ؤجها: " 

ٔاث الؿلم والخضماث و  اإلاسخلٌت ًظال كً ؾُاؾاث الخجاعة عئوؽ ألامىا٘ بين الض٘و الضولُت, ممثلت في خغ

 ٘ ٔاث الؿلم و  التي جؼبِها صو  2.عئوؽ ألامىا٘ بين الض٘و اإلاسخلٌت"الخضماث و اللالم للخإزير في خغ

ت الؿلم التي اث الاُخصاصًت بين مسخلٍ الض٘و و : "جلٗ اللالُوحلغي ؤًظا كلى ؤجها  جخإلٍ مً خٓغ

٘  , ًظال الهجغة الضولُتوالخضماث وعئوؽ ألامىا٘ و  اللالم للخإزير في  كً ؾُاؾت الخجاعة التي جؼبِها صو

ت الؿلم والخضماث و   3عئوؽ ألامىا٘."خٓغ

ِؽ, ؤي الخباص٘ الؿلعي الضولي, وبهما الىاعصاث ًالخجاعة الخاعحُت كلى الصاصعاث و ًِخصغ مٌهىم  ال   

ضة كلى الخجاعة هير اإلاحكخمل و   4.ىـىعة ؤي الخباص٘ الخضمي الضوليبصىعة مٓا

ت ف      ي صىعها الثالزت )اهخِا٘ الؿلم والخضماث وعئوؽ ألامىا٘ حلخبر الخجاعة الخاعحُت مً اإلالامالث الخجاٍع

صًت (, جيكإ بين ؤًغاص ًُِمىن في وخضاث ؾُاؾُت مسخلٌت ؤو بين خٖىماث ؤو مىـماث اُخصاوألاشخاص

 5.جِؼً في وخضاث ؾُاؾُت مسخلٌت

خاعجي ؾىاء مً زال٘ ما ؾبّ هجض ؤن الخجاعة الخاعحُت كباعة كً مسخلٍ كملُاث الخباص٘ الخجاعي ال        

 .ُّ مىاًم مسخلٌت ألػغاي الخباص٘, بهضي جدِفي صىعة ؾلم وزضماث وعئوؽ ؤمىا٘

 

                                                           
تي 1 ت, الضاع الجاملُت", الخجاعة الخاعحُت," الؿُض مدمض ؤخمض الؿٍغ  .8ص, 2009, الاؾٕىضٍع
 .14ص, ؾابّ مغحم, الؿُض مدمض ؤخمض الؿيرحي 2
ؼ , ص الخجاعة الضولُت )هير ميكىعة (مظٓغة ماحؿخير جسص", ؾُاؾت بصالح الخجاعة الخاعحُت و ؤزغها كلى الاُخصاص الجؼاثغي , "هىعة قغق 3 اإلآغ

 .9ص, 2011-2010 , الجامعي بوغصاًت
ت و الخؼبُّ(الاُخصاص الضولي و الخجاعة , "مدمىص كبض الغػاَ 4 ت, الضاع الجاملُت", الخاعحُت )الىـٍغ  .11ص, 2010, مصغ, ؤلاؾٕىضٍع
  .12ص, 2010, الجؼاثغ , هىمت للؼباكت و اليكغ و الخىػَم صاع ", صعاؾاث في الخجاعة الضولُت, "ًىؾٍ مؿلضاوي  5
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  :: مكىهاث و أهميت الخجازة الخازحيتاملؼلب الثاوي 

 أوال : مكىهاث الخجازة الخازحيت 

 1:عحُت ألي صولت مً اللىاصغ آلاجُتجخٖىن الخجاعة الخا    

بن الصاصعاث مٌهىم واخض مهما حلضصث ألاًٖاع ؤو ازخلٌذ آلاعاء خُث حلغي بإجها اليكاغ  :( الصادزاث1

مً صولت مصضعة بلى صولت مؿخىعصة, و هي  مً اإلاىخج واإلاؿتهلٗ ؤو الظي ًاصي اوسحاب الؿلم والخضماث 

 : جىِؿم بلى

اص ألاولُت مثل البترو٘ اإلاى و  ؤلاهخاحُتالؿلم الاؾتهالُٓت و الصادزاث املىظىزة في شكل طلع ملمىطت: -أ

 .وآلاالث

 : ىزة في شكل خدماث غير ملمىطت مثلالصادزاث غير املىظ -ب

 ."لضولي " الىِل الجىي والبدغي والبري زضماث الىِل ا -

 زضماث الخإمين الضولي . -

ت الؿُاخت اللاإلاُتي مِضمتها زضماث الؿٌغ ف -  .خٓغ

ُت اللاإلاُت. -  الخضماث اإلاصًغ

ت وكلى وحه زاص هِل الخٕىىلىحُا  .خَِى هِل اإلالُٕت الٌٍٕغ

اث ألاحىبُت بلى الؿَى الخضمغي كلى ؤجها كملُت بصزا٘ الؿلم و كٕـ الصاصعاث ًمًٕ ؤن حل :الىازداث (2

 :الىػىُت وجِؿم بلى

 .: مثل اإلاىاص الوظاثُت الىازداث املىظىزة في شكل طلع ملمىطت -أ 

الخضماث اللالحُت اإلاِضمت مً صولت  مثل :الىازداث غير املىظىزة في شكل خدماث غير ملمىطت - ب

 ؤزغي.

 : هميت الخجازة الخازحيت في ما ًليثاهيا : أهميت الخجازة الخازحيت: جكمً أ

 وطم الخجاعة الخاعحُت ًخظمً جسؼُؼا و الاؾخيراص حؼء مً  :خيرادباليظبت لعمليت الاط

االث ؾُاؾاث حوؼي بهظه الىؿٌُت, لظا ًجب ؾُاؾت مدٕمت في مُضان قغاء اإلاىخجاث مج

الؿلم التي مً الظغوعي اؾخسضامها لظمان مىاًؿت واؾلت مً ألاوكؼت اإلإملت واإلاغجبؼت و 

                                                           
1
ىهت   .48,49ص ص , مغحم ؾابّ ", ل الخجاعة الخاعحُت في الجؼاثغجمٍى,," هىعة بٔى
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مسخلٌت لخلبُت اخخُاحاث اُخصاصًت ما, ومً هىا اإلاؿخىعصة مغجبؼت بلىصغ الخٖالٍُ, و صاثمت و 

 1.ص صلُل لىحىص الخصضًغ مً بلض آزغوؿخيخج ؤن وحىص الاؾخيرا

 للؿلم و الخضماث بلى البلضان ألاحىبُت :باليظبت لعمليت الخصدًس ّ  الخصضًغ كباعة كً حؿٍى

لألؾىاَ  , و ٌلخبر الخصضًغ مً ؤٓثر ألاقٖا٘ اُخدامامِابل الحص٘ى كلى اللملت الصلبت

تالخاعحُت, ٓما ؤن ملـم اإلااؾؿاث جغ  , بدُث ٌلخبر هب في مماعؾت اللملُاث الخصضًٍغ

ت ُضعاتها كلى مغوهت الخىاًؿُت للماؾؿاث, و اليكاغ الخصضًغي في خض طاجه مُِاؾا لل إلالًغ

 لبِئاث ألازغي.الخٖلٍُ مم ا

 :كيام الخجازة الخازحيت  والعىامل املؤثسة فيها أطباب: الثالثاملؼلب 

 الخجازة الخازحيت: : أطباب كيام أوال 

 بمخىاؾبت جباص٘ الؿلم اُخصاصًت باللالُاث جغجبؽ مسخلٍ بلضان اللالم ًُما بُنها 
ْ
مدكبلت جيكا

مًٕ خصغ ؤؾباب ُُام الخجاعة الخاعحُت ًُما  ,ًما هى ؤؾاؽ طلٗ الخباص٘ الضولي والخضماث  :ًليٍو

 اإلاخٖافئهـغا للضم الخىػَم  ؤي صولت الاكخماص كلى هٌؿها ٔلُا الؾخؼُم :جحليم الاهخفاء الراحي -1

 للىاصغ بين الض٘و اإلاسخلٌت.

ًغاصها وطلٗ خاحاث ؤ بقباق فئلُا  هٌؿهاال حؿخؼُم الض٘و ؤن حلخمض كلى  الخخصص الدولي: -2

٘ جىػَم الثرواث الؼبُلُت و  فيالخباًً  لى ٔل ص٘و ؤن جخسصص اللالم وطلٗ ًجب ك اإلإدؿبت بين صو

ؤن جيخجها بخٖلٍُ ؤُل ؤو  الاُخصاصًتهُتها امٖبجإهلها ػبُلتها وؿغوًها و  التيبهخاج بلع الؿلم  في

  .بٌٕاءة كالُت

اث في الض٘و ن الض٘و صاًلا للخجاعة بُنها والضٌلض جٌاوث جٖالٍُ ؤلاهخاج بي :اخخالف جكاليف إلاهخاج -3

جسٌُع مخىؾؽ  بلىالىاؾم ًاصي   ؤلاهخاجٌؿمى  باُخصاصًاث الحجم الٕبير وهضا  التي جمخلٗ ما

يرة  وبخالي جغ جيخج بٕم ألازغي الخٖلٌت الٖلُت للىخضة اإلاىخجت مِاعهت مم صولت  جٌم لضها ُاث لِؿذ ًو

 .في ؤلاهخاج مِاعهت بضولت الثاهُتالضولت ألاولى ميزة وؿبُا  جٖلٌت ؤلاهخاج مما ٌلؼي

 ؤنلؼعاكت اإلاىػ والِهىة ًُجب إلاىاػّ طاث اإلاىار اإلاىؾمي حؿلح ًبلع ا :إلاهخاجاخخالف ظسوف  -4

 ىٌؽالال جِىم بةهخاحها ٔ التي ألازغي وحؿخىعص اإلاىخجاث الؼعاكُت ىخجاث مً اإلا جسصص هظا الىىق

غ في الض٘و طاث اإلاىار االظي   .ص٘و الخلُج اللغبيلصحغاوي مثل ًخًى

غ البضًل منها وجؼصاص  ألاحىبُت ًاإلاىاػً ًٌظل اإلاىخجاث وألاذواق:اخخالف امليىل  -5 ختى  ولى جًى

اصة الضزل الٌغصي في الضولتهظا اللامل  ؤهمُت  .مم ٍػ

                                                           
1
ل ا ,"ػوا٘ لحبِب   .15ص,2004,حاملت البلُضة , هير ميكىعة, رعؾالت ماحؿخي ",الخاعحُت مساػغ و طماهاثلخجاعة جمٍى
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 :ثاهيا: العىامل املؤثسة على الخجازة الخازحيت

 :1هىاْ كضة كىامل جازغ كلى ججاعة الخاعحُت وهي ٓما ًلي 

 وحكمل: اهخلال ألاًادي العاملت: -1

- .  جٌاوث ألاحىع مً صولت بلى ؤزغي: والظي ًغحم ؤلى جٌاوث اإلاؿخىي الاُخصاصي بين الض٘و

 الىضعة اليؿبُت والىضعة اإلاؼلِت لللمالت. -

 ازخالي صعحت اإلاهاعة كلى اإلاؿخىي اللالمي باليؿبت لألًضي اللاملت. -

 جٌاوث مؿخىي اإلالِكت والحظاعة, مثال هجغة الٌالخين مً ؤحل جدُِّ ألامىا٘. -

ض الؼلب كلى اللمالت. -  صعحت الخِضم الاُخصاصي: ًٌي خالت الغواج ًٍؼ

الث الىِىص وجإزغ الِضعة الكغاثُت. -  اللىامل الؿُاؾُت: الحغوب لها جإزير كلى اللمالت مما ًجغ جدٍى

كمل: زأض املال: -2  َو

 الٌاثضة الحُِِي: اهخِا٘ ألامىا٘ ًٖىن جبلا إلالض٘ الٌاثضة اإلاغجٌم.ؾلغ  -

ٔاهذ وؿبت الخصم مىسٌظت ًةجها جٖىن مصجلت الهخِا٘ عئوؽ ألامىا٘.ؾلغ الخصم:  -  بطا 

ض  - ٍؼ ؾلغ الصغي: عؤؽ اإلاا٘ الظي جغجٌم ُُمت كملخه كاإلاُا ًٕثر كلُه الؼلب مً الض٘و ألازغي ٍو

 حجم الخباص٘, والحىاًؼ كلى الاؾدثماع في هظه البلضان.

  الخكىىلىحيا: -3

غ الجهض,  جبن ازتراق آالث حضًضة حؿاهم في ؤلاهخا والخولب كلى مكأل هِص ألاًضي اللاملت  ًًى

ذ والجىصة مما ًازغ كلى الخباص٘ الخجاعي, بطاًت بلى هظه اللىامل هجض ؤن ؿهىع الض٘و  الخٖالٍُ, الُى

ت واإلاىـماث الضولُت, الاهٌخاح الاُخصاصي, ٔلها كىامل ؤزغث كلى الخجاعة  الحضًثت, الخجملاث الجهٍى

 الضولُت.

 

 

 

 

                                                           
غمي, "1 ", مظٓغة ماحؿخير في الاُخصاص الضولُمت ٍػ ت مً ًاالُخصاص اإلاسؼؽ الى اُخصاص الؿَى ولي للماؾؿاث )هير الخجاعة الخاعحُت الجؼاثٍغ

 .6, ص2011-2010بلِاًض, جلمؿان, الجؼاثغ, , حاملت ابي بٕغ "اإلاالُت الضولُت , "ميكىعة(, جسصص
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 : البىىن ودوزها في جسكيت الصادزاث.املبحث الثالث

 املؼلب ألاول: أهىاع الدظهيالث املصسفيت

ٍ لالثخمان لٕنها ال جسغج مً الخلبير كً كملُت جخم بمىحبها جمٕين مخلامل اُخصاصي          هىاْ كضة حلاٍع

ل ؤي وكاغ اُخصاصي  .1مً الخصغي ؤو اؾخوال٘ هِضي خاطغا ؤو مؿخِبال في جمٍى

وججضع ؤلاقاعة بلى اهه ًيبغي الخمُيز بين مٌهىمي الِغض والاكخماص ًاأل٘و ٌلني جِضًم مبلى ملين صًلت    

واخضة مً ُبل اإلاصغي بلى كمُله, بِىما الثاوي ًهى حلهض مً ُبل اإلاصغي باالُتراض كلى اكخباع ؤهه كِض 

مغة واخضة ؤو مغاث كضة زال٘  بمِخظاه ًظم اإلاصغي جدذ جصغي كمُله مبلى ملين ٌسحب مىه متى قاء

 مضة مدضصة وبطا ؤوفي الضًً ٌؿخؼُم ؤن ٌسحبه ؤًظا.

ُت وهي مِؿمت كلى ؤهىاق مسخلٌت وطلٗ جبلا للملاًير        ًِضم البىٗ ؤهىاكا مسخلٌت مً الدؿهُالث اإلاصًغ

.  اإلاخسظة ٓإؾاؽ للخصيٍُ, ؾىاء مً خُث اإلاضة, الوغض الظمان ؤو اليكاغ اإلام٘ى

 حيث اليشاغ املمىل أوال:مً 

 جِؿم الِغوض بلى:

ٖىن هضًها كسوض إهخاحيت .1 ُت ٍو : وهي جلٗ الِغوض التي جِضمها الضولت واإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاصًغ

ل اليكاغ الاؾدثماعي وؤلاهخاجي زاصت.  جمٍى

ٔالبُم بالخِؿُؽ.كسوض اطتهالهيت .2  : وهي طلٗ الِغوض التي هضًها حصجُم الاؾتهالْ زاصت 

 : جصىٍ بلى:الغسض ثاهيا: مً حيث

ل حمُم ؤوحه اليكاغ الخجاعي.كسوض ججازيت .1  :  هضًها جمٍى

ل مسخلٍ ألاوكؼت الصىاكُت)بهخاج, اؾتهالْ, بوكاء(.كسوض صىاعيت .2  : هضًها جمٍى

ل ألاوكؼت الٌالخُت وما ًغجبؽ بها.كسوض شزاعيت .3  : هضًها جمٍى

ل ألاوكؼت طاث اللالُت باللِاعاث, مكسوض علازيت .4  باوي, ؤعاض ي, وبُامت اإلايكأث الٕبري.: هضًها جمٍى

ظلٗ اإلاِضمت  كسوض شخصيت: .5 وهي جلٗ اإلاِضمت لألشخاص لؿض الىِص في اخخُاحاتها اإلاسخلٌت ٓو

 ألصحاب الحغي البؿُؼت.

 

                                                           
1
ت"كبض الحّ بىكتروؽ,    .37, ص2000, صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت, الجؼاثغ, "الىحيز في البىْى الخجاٍع
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 :مً حيث الظمان ثالثا

 1هىاْ وكين ؤؾاؾُين هما:

 ُغوض هير مٌٕىلت بظمان ملين: .1

ألاصل ؤن البىٗ ال ًِضم ُغوطا مً صون طمان, بال ؤهه ُض ًدضر في خاالث ملُىت ٓإن ًٖىن مً الظًً    

ؼه اإلاالي,  ًِترطىن باؾخمغاع مً البىٗ ومثبذ كنهم ؤجهم ٌؿضصون صًىجهم, ٓظلٗ ًٖىن كلى بػالق بمٓغ

ش مدضص جيخهي صال  خُخه لُمٕىه مً السحب متى لظلٗ ًِىم البىٗ بٌخذ اكخماص لؼبىهه بُِمت ملُىت في جاٍع

 قاء لًٕ البىٗ ٌكترغ كلى كملُت قغػين مِابل جِضًمه لهظا الوغض:

( في خؿابه الجاعي لضي البىٗ كً ُُمت الاكخماص ؤو الِغض 20بلى  10: ًِخط ي بتْر وؿبت ُضعها )ألاول  

 اإلامىىح, وهى ما ٌلغي بالغصُض اإلالىض.

واخضة ٔل ؾىت كلى ألاُل وهظا مً ؤحل   جبُان ؤهه ُغض ًِخط ي طغوعة حؿضًض ُغوطه مغة الثاوي:  

ل.  ألحل ُصيرة, وال ًمًٕ لللمُل الاكخماص كلُه ٓمصضع جمٍى

 كسوض مكفىلت بظمان: .2

, ملىاه الحص٘ى كلى ُغوض مِابل جِضًم ملؼُاث ملبئت جظمً ؾضاص 2جِضم الِغوض اإلإٌىلت بظمان

كترغ جِضًم طماهاث ألؾباب كضة.  ُُمت الِغض, َو

ؼ اإلاالي لللمُل, مما ًظؼغ البىٗ بلى ػلب طماهاث ملُىت لِاء جِضًمه للِغض.ط  لٍ اإلآغ

ٔاهذ ماؾؿت صويرة  جؼلب الِغض, ًةن البىٗ ٌكترغ كليها جِضًم طماهاث ٔىجها ملغطت  –هاقئت  –بطا 

مًٕ جِؿُم الِغوض اإلإٌىلت بظمان بلى هىك  ين:لخؼغ ؤلاًالؽ والاجهُاع, ؤٓثر اإلااؾؿاث الٕبري ٍو

ُه ًخِضم شخص آزغ  - أ بخِضًم حلهض للبىٗ  -زالي اإلاِترض –ُغوض مٌٕىلت بظمان شخص ي: ًو

اء الٌللي للِغض. كترغ  ؤن ًخمخم بالِضعة كلى الًى  ؾضاص الِغض في خالت عجؼ اإلاِترض َو

ت, جِضم ُغوض مِابل طمان  -1-أ ُغوض مٌٕىلت بظمان آزغ ملين: في هالب ألامغ, ًةن البىْى الخجاٍع

سلص ُُمت صًىه ؤما بطا ػاص  خُِِي ألجها جظمً الاؾخالء كلُه في خالت كضم ُضعجه كلى الؿضاص, ًُبُله ٍو

ٖا للحصى٘ كلى  ً قٍغ اصة حلىص للمضًً وبطا هِصذ ًضزل البىٗ مم الضاثىين آلازٍغ ُُمخه كً صًىه ًالٍؼ

 3للمُل ٓظمان هي:ؤمىالهم مً ألاص٘ى ألازغي هير اإلاغهىهت وللل ؤهم الظماهاث التي جٕمً ل

                                                           
1
ت"كبض الحّ بىكتروؽ,   .40مغحم ؾبّ طٓغه, ص ",الىحيز في البىْى الخجاٍع
2
ت"كبض الحّ بىكتروؽ,   . 41مغحم ؾبّ طٓغه, ص ",الىحيز في البىْى الخجاٍع
3
  .40كبض الحّ بىكتروؽ,  مغحم ؾبّ طٓغه, ص  

 
 



                                                                                                         الصادزاث جسكيت في البىىن دوز  و الجصائس في الخازحيت الخجازة جمىيل                 :الفصل الثاوي 

 

74 
 

 مًٕ ؤن جلجإ بليها اإلااؾؿت ٓظمان حظاباث العمالء املدًىت : وهي خَِى اإلااؾؿت لضي الوير)اللمالء( ٍو

...  ؤو عهً في ػلبها لِغوض مً البىْى

 اإلالضاث وألاصواث ملضاث الىِل  –البُاهاث –: هي مجمىكت اإلاىحىصاث اإلااصًت ألاعاض يالاطدثمازاث الثابخت

 الوالًاث الِابلت لالؾترحاق. -ث اإلإخبملضاث وؤصوا –

 وهي مجمىكت ألاوعاَ التي جدصلً كليها اإلااؾؿت مً كمالئها)مِابل مبُلاتها مً قبٖاث أوزاق اللبع :

ش اؾخدِاَ ملين. مبُاالث وؤوعاَ( وهي طاث جاٍع  ٓو

 بخلضاص اإلاسؼون مم : هي الؿىضاث, ألاؾهم, الالتزاماث البض ؤن جٖىن مدل حلضاص قبُه ألاوزاق املاليت

 ألازظ بلين الاكخباع خؿاب الؿىضاث في صًاجغ اإلااؾؿت و خؿاب ؤلابضاق لضي البىٗ.

 وزاثّ الصحً, بًصا٘ ألاماهت( -البظاكت والؿلم واإلاىخجاث)بًصا٘ الاًظاق 

 زابعا: مً حيث املدة أو الدوزة:

 خؿب هظا اإلالُاع ًمًٕ ؤن هميز هىكين ؤؾاؾُين للِغوض هما:

 : ٌلني بِغوض الاؾدثماع:طدثمازكسوض الا  .1

ل اؾدثماعاتها" هظا ما ٌؿخضعي بلى جىاحض هظه 1"ٔل عض مىحه لخوؼُت ألاص٘ى الثابخت في اإلااؾؿت ؤو لخمٍى

لت ألاحل هي التي  لت جدذ جصغي اإلااؾؿت لظلٗ ًالِغوض اإلاخىؾؼت والؼٍى ألامىا٘ إلاضة, ُض جٖىن ػٍى

ل, ًالبىٗ ُض لت جتراوح ما بين  جيسجم مم هظا الىىق مً الخمٍى ؾىت, مِابل  20ؾىىاث و7ًِضم ُغوض ػٍى

ؾىىاث وجمىم مً  7طماهاث جٖاًلُت عهً كِاعي عؾمي ٓما ًمًٕ ؤن جٖىن مخىؾؼت, جتراوح بين ؾيخين و

ل ال جخجاوػ  ل الاؾدثماعاث كلما ؤن هظا الخمٍى  ... مً مبلى اإلاكغوق.70ؤحل جمٍى

 )ُغوض ُصيرة ألاحل(:كسوض الاطخغالل  .2

ل الجؼء الؿٌلي مً ميزاهُت اإلااؾؿت )الجاهب الاؾخواللي( ُغوض الاؾخوال٘ بلض  ٔل ُغض مىحه للخمٍى

اء به في جهاًت  ً وؾيخين ٓدض ؤُص ى ًخم الًى لظلٗ كاصة ما ًٖىن ُصيرة ألاحل جتراوح مضجه ما بين قهٍغ

لها وهجض هظا الِغض في صىع مسخلٌت.  اللملُت اإلاؿتهضًت جمٍى

 : الخجازيتحجم ألاوزاق  - أ

ش  ت) مً ػغي البىٗ( ُبل جاٍع ت, الحص٘ى كلى مبلى الىعُت الخجاٍع لني حجم ألاوعاَ الخجاٍع َو

 اؾخدِاُها, مِابل كمىلت.

                                                           
1
 .4, ص2002, الجؼاثغ "جِىُاث اإلاداؾبت اإلالمِت"حملت هىام ,   
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ت مً خاملها ُبل مىكض اؾخدِاُها لِاء زصم حؼء مً  بملنى ؤن البىٗ ًِىم بكغاء الىعُت الخجاٍع

ش مدضص.ُُمتها وبلض طلٗ ًِىم بخدصُل ُُمتها مً اإلاضًً في ج  اٍع

 اعخماد صىدوق:   - ب

اء في اإلاىكض اإلادضص, مم صًم ًاثضة وجدصل  حلني بها حلهض البىٗ بخِضًم ؤمىا٘ إلاخلاملُه مِابل وكض بالًى

خم في صىع مسخلٌت ؤهمها: ها بالؿُىلت آلاجُت ٍو  كلُه اإلااؾؿت مً ؤحل جؼوٍض صىضُو

 : ( حظهيالث الصىدوق 1

ُت التي  ظا هي جلٗ الدؿهُالث اإلاصًغ جمىدها البىْى إلاخلامليها , هضي بكؼائهم مغوهت ؤٓبر في وكاػهم, ٓو

ىت اإلااؾؿت وؤهم هظه الدؿهُالث: ذ في زٍؼ  لؿض العجؼ اإلاُا

  :ت, بملنى جدضًض اؾم البىٗ وعُم الحؿاب, خُث ًخم حؿضًض الخىػين ؤي جىػين وعُت ججاٍع

لخبر هظا الىىق مً بين الدؿهُالث التي ؤكؼتها ال ُت ُُمتها, َو اث الٕبري, عهبت في جُغ ضولت ألاولٍى

 صاصعاتها زاعج ُؼاق اإلادغوُاث.

 :ض مً عصُض خؿابه  السحب على املكشىف ولني به اإلابلى الظي ٌؿمذ للاملُه بسحب بما ًٍؼ

الجاعي مِابل الحص٘ى كلى ًاثضة ملُىت حؿخمض ختى كىصة عصُضه بلى خالخه الؼبُلُت, وهظا ًخم 

 1زال٘ ًترة ػمىُت مدضصة

  les crédits de compagne( اعخماد املىطم2 

 -ؤقهغ, وكاصة ما ٌؿخسضم كىضما جٖىن صوعة اليكاغ )بهخاج 9هى حؿلٍُ كلى الحؿاب الجاعي, ًمخض بلى 

 بُم( مىؾمُت.

 les comptes de crédits( بؼاكاث الائخمان: 3

ت م , وجمىدها ألشخاص لضحهم خؿاباث حاٍع ُت لِؿخلملها في هي بؼاُاث شخصُت جصضعها البىْى صًغ

ت مضًىكاجه بضال مً الىِىص وطلٗ طمً مبلى ملين.  حؿٍى

 ( كسوض بالخىكيع:4

بضال كً هظا  ألازير مً زال٘ 2هي حلهض البىٗ بضًم مبلى ملين مً الىِىص للجهت التي ًخلامل ملها ػبىهه   

 بمظاء وزُِت حؿمى الٌٕالت وهٕظا ًٖىن ُض ُضم للملُت زضمت جخمثل في ججىبه لخجمُض حؼء مً ؤمىاله 

                                                           
1
ت"كبض الحّ بىكتروؽ,     .45,  ص"الىحيز في البىْى الخجاٍع
2
 . 46, صمغحم ؾبّ طٓغهكبض الحّ بىكتروؽ,  

 



                                                                                                         الصادزاث جسكيت في البىىن دوز  و الجصائس في الخازحيت الخجازة جمىيل                 :الفصل الثاوي 

 

75 
 

ؤما في خالت كضم ُضعة الؼبىن كلى جِضًم البظاكت اإلاخٌّ كليها مً كمالء, ًةن البىٗ ًلتزم بدؿضًض ُُمتها 

/ للؿىت 1ػبىهه حؿضًض ُُمت الِغض مم الٌىاثض بن وحضث وجِضع ببضال كىه وهظا ًِىم البىٗ بؼلب مً 

 كلى اإلابالى اإلاغهىهت.

 املؼلب الثاوي: أهم وطائل وجلىياث حظدًد الصادزاث

 أوال: وطائل الدفع

في الخجاعة الخاعحُت مً ؤزؼغ وؤصلب وؾاثل الدؿضًض حغاء ما جخلغض بلُه مً  1حلض وؾاثل الضًم      

ىٌُظ اللملُت بؿبب البلض الجوغافي واإلاساػغ الؿُاؾُت التي جاصي بلى بلواء اللملُت مساػغ, ٓؼ٘ى مضة ج

 بٖاملها ؤو ججمُضها.

ذ اؾخلماال وعواحا ٓبيرا بين ؤػغاي اإلاخلاملين الضولُين إلاا       لًٕ عهم هظه اإلاساػغ ًةهىا هجضها ُض كًغ

ت, ومىذ هىق مً ال غه مً جبؿُؽ وحؿهُل للملامالث الخجاٍع ثِت بين اإلاىعصًً واإلاؿخىعصًً في الخلامل جًى

 وهظه الخِىُاث جخمثل في:

 الشيك: .1

الكُٗ ؤمغ ٓخابي ًىحه شخص ٌؿمى الؿاخب )اإلاؿخىعص( له خؿاب حاعي في البىٗ بلى طلٗ 

 البىٗ)اإلاسحىب كلُه( بؼلب مىه صًم مبلى ملين ألمغه ؤو ألمغ شخص آزغ )اإلاؿخٌُض, اإلاصضع(.

ِا ألوطاق ملُىت اؾخِغ كليها الِاهىن ًخظمً ؤمغا صاصُا مً وكغي ؤًظا بإهه وعُت مٕ خىبت ًو

الؿاخب بلى اإلاسحىب كلُه وهى كاصة البىٗ ؤو هُئت لها هٌـ الصالخُت ًضًم مبلى ملين ألمغ شخص ي 

 2زالث هى اإلاؿخٌُض ؤو للامله بمجغص الاػالق.

 .أ. البياهاث إلالصاميت للشيك:1

إلالُٕت لصخص آزغ, وهى كلى ؤي قُٗ ًجب ؤن جخىاحض اللباعاث ًمًٕ ؤن ًـهغ الكُٗ, ؤي جد٘ى ا 

 آلاجُت:

 كباعة قُٗ ؤي هٕخب كلُه باللوت التي ٓخب بها. -

 اؾم اإلاسحىب كلُه الظي ًضًم. -

سه. -  مٖان بصضاع الكُٗ وجاٍع

 اإلاٖان الظي ًجب كلُه الضًم. -

ُم الؿاخب. -  جُى

                                                           
                                                                                   

1Saïd schouhe chakour séminaire sur le financement du commerce extérieur 
", صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت, وهغان, غ 2  .35, ص 5قآغ الِؼوٍني, "مداطغاث في اُخصاص البىْى
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 ؤن للكُٗ زصاثص مخلضصة هظٓغ منها.ب. خصائص الشيك:1

ت -  اإلاسحىب كلُه هى اإلااؾؿت البىُٕت التي جِىم بدؿُير الحؿاباث الجاٍع

ذ ؤعاص  - دؿلم الِضع اإلاسجل في ؤي ُو ٌسحب كىض الاػالق ؤي مً خّ خامله ؤن ًخِضم بلى البىٗ ٍو

ُم الؿاخب.  مباقغة بلض جُى

 الكُٗ ؾىض ججاعي ٌلخمض كلى اللملُت البىُٕت. -

 ت والتي جمىذ لألوعاَ البىُٕت.وؾُلت صولُت ًهى ًللب صوع كملت خُُِِ  -

الضًم بىاؾؼت الكُٗ ًللب صوع الىِىص الحُُِِت والتي جِضم مداؾً ٓثيرة باليؿبت لألوعاَ  -

 . 1اإلاالُت

 .ج. اًجابياث وطلبياث الشيك:1

 ًِضم الكُٗ إلاؿخلملُه كضة اًجابُاث وهي:

لُلت الخٖلٌت مً بعؾا٘ ألامىا٘ ًهى  ت بن بعؾا٘ الكُٗ كملُت ؾهلت ُو ًِلل مً مساػغ الظُاق والؿُغ

لغي طغوعة الالخجاء  وكضم الضًم, ٓما ٌؿهل كملُت الؼلً طض اإلاسحىب كلُه ًهى ٌكٖل ؤلازباث الضًم ٍو

 بلى الىصل.

 أما طلبياث الشيك فهي: 

ل الىِىص ,      لاث الصغي بظلٗ في البلض مم ُابلُت جدٍى الضًم بىاؾؼت الكُٗ ال ًخم بال بطا ؾمدذ حكَغ

ٌلني وحىص خؿاباث باللملت الصلبت للمخلاملين" زؼغ الصغي" ٓظلٗ مضة الخدصُل كاصة ما جٖىن  وهظا

لت مم جضزل اللضًض مً البىْى هىاْ زؼغ ؾُاس ي مً بين الؿلبُاث الكُٗ.  ػٍى

 الظىد ألامس: .2

خظمً التزام شخص ي ملين ٌؿمى  ّ ؤوطاق قٖلُت خضصها الِاهىن ٍو الؿىض ألمغ كباعة كً صٗ مٕخىب ًو

ش ملين ؤو ُابل للخلُين ؤو ألمغ شخص ي آزغ sous cripteurاإلادغع " " ًضًم مبلى ملين مً الىِىص في جاٍع

ِها اإلإخدب بضًم اإلاؿخٌُض مبلى bénéficiaireٌؿمى اإلاؿخٌُض" " ٓما اهه وعُت مٕخىبت خُث ًخلهض كً ػٍغ

 مدضص آلحا٘ مدضصة.

ين وهما اإلإخدب الظي ًخلهض الظي  ًخلهض بالضًم واإلاؿخٌُض الظي ًإمغ هظا ألازير بالضًم بطن هىا ًىحض ػًغ

ت اإلاؿخلملت ًخظمً الخلهض بالضًم , وهى ًمىذ الاثخمان  لصالحه, ًالؿىض آلمغ هظه الؿىضاث الخجاٍع

ٕخب:  ٍو

                                                           
َ بً صًت 1. ل الخجاعة الخاعحُت", مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر, جسصص الخجاعة و اللىحِؿدُٗ اوعو مخىؾؼي, ٔلُت الحِى ضة, "صوع البىْى في جمٍى   ًٍغ
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 البياهاث إلصاميت للظىد ألمسه:-أ-2

 1بالؿٌخجت والتي جخمثل في:بن البُاهاث ؤلالؼامُت للؿىض ألمغ ال جسخلٍ ٓثيرا كً البُاهاث اإلاخللِت 

غه. -  ٓخابت الؿىض ألمغ في هٌـ الىص وباللوت اإلاؿخلملت في جدٍغ

 الىكض بالضًم في اؾخدِاَ ملين. -

ش الاؾخدِاَ. -  حلُين جاٍع

 حلُين اإلاٖان الظي ًجب ًُه ألاصاء. -

 اؾم الصخص الظي ًجب ؤن ًخم ألاصاء له ؤو ألمغه. -

ش الظًً خغع ًيهما  -  الؿىض.حلُين اإلاٖان والخاٍع

ُم مدغع الؿىض ؤي الؿاخب. -  جُى

 ب الاًجابياث والظلبياث الظىد ألمس: -2

 الاًجابياث: -2-ب-2

ذ, خُث ؤهه ًخمخم بىٌـ اإلاؼاًا  - ابل للخـهير والخباص٘ في ؤي ُو ت ُو ٌلخبر الؿىض ألمغ وعُت ججاٍع

 التي   جدخىحها الؿٌخجت بال ؤهه صاصع لصالح اإلاكتري.

 الاكتراي بالضًً. -

 مىكض الاؾخدِاَ.جدضًض  -

 الظلبياث: -2-ب-2

 ملغض لخؼغ كضم الضًم. -

 زؼغ الصغي. -

 زؼغ ؾُاس ي. -

 الظفخجت أو الكمبياليت: -1

ّ قٖل ملين ًدخىي كلى بُاهاث ؤوحبها الِاهىن جخظمً ؤمغ مً 2الؿٌخجت كباعة  كً ؾىض ججاعي, ًدغع ًو

جضًم مبلى ملين في الىِىص " tire" بلى شخص ؤزغ ٌؿمى اإلاسحىب كلُه "tireurشخص ٌؿمى الؿاخب "

ش ملين ؤو ُابل للخلُين ألمغ شخص زالث ٌؿمى الحامل" " وال حلخبر الؿٌخجت porteurبمجغص الاػالق ؤو في جاٍع

ض كً  ؤقهغ, ٓما ًمًٕ للؿٌخجت ؤن جـهغ  3ؾىي خىالت صًم مبلى ملين, ؤما ؤحل الاؾخدِاَ ُصيرة ال جٍؼ

                                                           
1
",الؼاهغ لؼغف   .36ص , مغحم ؾبّ طٓغه ،"جِىُاث البىْى

 

                                                                              
2
 Abdelkrime hennaK financement du commerce extérieure  , Alger 1998 p 27.10  
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جب ؤن جدمل ػابلا باثُا, جسض م هظه الىعُت مغجين مً احل الضًم كىض خل٘ى احل الاؾخدِاَ مثل الصٗ ٍو

.  ومغة مً احل الِب٘ى

 البياهاث الالصاميت للظفخجت: -أ-3

مً  390هىاْ كضة بُاهاث ؤو قغوغ ًجب كلى الؿٌخجت ؤن جدخىحها ومً هظه البُاهاث وخؿب  اإلااصة 

 الِاهىن الخجاعي الجؼاثغي هي:

 ت الىعُت وطلٗ بظٓغ ٔل اإلاللىماث.كباعة ؾٌخجت لخجىب ؤي قٗ كلى ػبل 

 .ام والحغوي  ؤمغ صًم مبلى مدضص واإلإخىب باألُع

 .ش الضًم ش الاؾخدِاَ وهى جاٍع  جاٍع

 ش ومٖان بكضاصها  جاٍع

 .اؾم الصخص الظي ًضًم"اإلاسحىب كلُه" ومٖان الضًم 

 .اؾم مً ًجب الضًم له 

 "ُم مً اصضع الؿٌخجت"الؿاخب ؤو اإلاىعص  جُى

ت : الاًجابياث-1-ب -3 الؿٌخجت مصضع لصالح الباجم "الضاثً" جبين بالضُت ؤحل الضًم اإلاِضم و هي وعُت ججاٍع

ه.  ُاهىهُت حؿهل كملُت الؼلً طض اإلاسحىب كلُه بكغغ ؤن جٖىن مِبىلت و حؿمذ للؿاخب بخلبئت خُِى

اإلاساػغ الؿٌخجت ُلُلت الاؾخلما٘ ومىطىكت لِب٘ى اإلاسحىب كلُه, ٓما ال جسلى مً الظلبياث:  -2-ب-3

, زؼغ ؾُاس ي. ت وزؼغ جإزغ الِب٘ى وكضم الِب٘ى  وهي: مساػغ كضم الضًم والظُاق والؿُغ

 ثاهيا: جلىياث الدفع)جلىياث جمىيل الخجازة الخازحيت(

غ     ل زاصت بها, جًى ت الخاعحُت , خخمذ كلى الىـام البىٖي, وطم جِىُاث جمٍى بن ؤهمُت اإلالامالث الخجاٍع

غ الظمان...وجخمثل في:  ًيها قغوغ مسخلٌت ٓخًى

 :  crédits documentaireالاعخماد املظدىدي  (1

)اإلاؿخٌُض( في  1الاكخماص اإلاؿدىضي هى التزام مٕخىب بمِخظاه بإمغ اإلاكتري بدؿضًض مبلى ملين للباجم         

مضة مدضصة مِابل حؿلُم هظا ألازير لىزاثّ جثبُث بعؾا٘ ؾللت ملُىت, الاكخماص اإلاؿدىضي كباعة كً التزام 

                                                           
1 Charel del bustd cuid CCI opération  de crédit documentaire (paris 1994), p59  
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ىعص في مضة مدضصة في وزاثّ مؼابِت جثبذ بىٗ بدؿضًض مبلى ملين للمىعص ؾللت او زضمت مِابل جِضًم اإلا

  1اعؾا٘ الؿللت او جِضًم الخضمت 

مً احل خل اقٖالُت البلض اإلاٖاوي للمخلاملُين الضولُين و كضم  19حاء  الكخماص اإلاؿدىضي في اوازغ الِغن  

ً ُضعتهم للحص٘ى كلى مؿخدِاتهم بٖل ؾغكت و طمان, ًاالكخماص اإلاؿدىضي ٌؿمذ بضًم مبلى ملين ك

ير, قغوغ مخٌّ كليها مؿبِا, و ًضزل في الاكخماص اإلاؿدىضي اعبلت اػغاي  الؼلب )ػلب اإلاصضع( قغوغ جًى

 مخلاُضة:

خه للمؿخىعص  املصدز: هى صاخب البظاكت ) اإلاغؾل ( و هى اإلاؿخٌُض مً ًخذ الاكخماص , ًلجإ الُه للضم ملًغ

 و بالخالي هُلب الثِت بُنهما.

ُمت البظاكت , لًٕ بلض الخآض مً وصىلها الٌللي و مؼابِتها للمىاصٌاث هى الظي ؾُضًم ُاملظخىزد:

 اإلاخٌّ كليها.

هى البىٗ الظي ًخلامل مله اإلاكتري, ًهى الظي ًِىم بٌخذ الاكخماص اإلاؿدىضي لصالح اإلاصضع بىك املظخىزد:

 بامغ مً اإلاؿخىعص , و ٓظا ًِىم بؿضاص البظاكت بامغ هظا الازير.

بىٗ الظي ًخلامل مله اإلاصضع ًُِىم بؿضاص ُُمت البظاكت كً اإلاؿخىعص بلض اؾخالم هى ال بىك املصدز:

 الىزاثّ الُىم , بلضها ٌؿلمها للبىٗ اإلاؿخىعص. و الكٖل الخالي ًىضح كملُت ًخذ بكخماص اإلاؿدىضي :

 ( : مخؼؽ إلاعخماد املظدىدي  3الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 K. cherit la banque de A………Z(MLP edition 2000), p21 
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                                                                                                               ا٘                                                                                                                           

بىٗ اإلاكتري ًغؾل 

وزاثّ للمكتري مً 

 احل ؾضاص ُُمتها

اإلاكتري ًامغ بىٕه بٌخش اكخماص 

 مؿدىضي لصالخ اإلاصضع

البىٗ ًـهغ الىزاثّ مً 

 احل الىص٘ى كلى بظاكت

 banque émettriceبىٗ اإلاكتري                        

البىٗ ًغؾل الىزاثّ كلى 

البىٗ الامغ الظي ٌؿضص 

 ُُمتها

اكخماص مؿدىضي البىٗ ًٌخذ 

لضي مغاؾله الاحىبي )بىٗ 

 اإلاصضع(

  banque notificatriceبىٗ اإلاصضع                         

اإلاصضع ٌؿلم الىزاثّ 

لبىٕه الظي ًِىم 

بمغاُبتها  و الخآض مً 

 صحتها

 اإلاصضع اإلاؿخٌُض             

 banque émettriceبىٗ اإلاكتري    
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 : ان ًخذ الاكخما ص ًمغ باإلاغاخل الخالُت املساحل الخىي ًمس بها فخح الاعخماد املظدىدي:

ت بين اإلاؿخىعص و اإلاصضع, ًخِضم اإلاؿخىعص الى بىٕه و ًؼلب مىه ًخذ   - كىض كِض الصٌِت الخجاٍع

ٔاًت الكغوغ اإلاخٌّ كليها بكان  اكخماص بُِمت الصٌِت لصالح اإلاصضع في الخاعج و ًظم جدذ ؾلؼت البىٗ 

 الصٌِت و التي ًيبغي ان جدترم مً ػغي اإلالىُين بدىٌُظ اللِض.

 ًخذ الاكخماص ,ًِىم البىٗ باقلاع بىٗ اإلاصضع في الخاعج ًهى ما ٌلغي بىٗ اإلاغاؾل. بلض اإلاىاًِت كلى -

ًىػ اؾخالم الاقلاع بالٌخذ مً ُبل البىٗ اإلاغاؾل, ًِىم هظا ألازير  بةبالن اإلاؿخٌُض )اإلاصضع(   -

ؼ او جآُض هظا الاكخماص  بلملُت الٌخذ هظه مً ُبل مخلاملُه في الخاعج, ٓما ًبين له ما اطا ُام بخلٍؼ

 مً صون ػلب.

 اإلاؿخٌُض بلض ابالهه مً ُبل بىٕه, كلُه ان ًخآض مً صحت مظمىن اجٌاُُت الِغض. -

ًِىم اإلاؿخٌُض باعؾا٘ و شحً البظاكت خؿب وؾُلت الصخص اإلاخٌّ كليها و في اإلالاص اإلادضص كىض  -

غاؾل الظي ًِىم كِض الصٌِت بلي اإلاؿخىعص, و ٌؿلم ٔل الىزاثّ اإلاخللِت بالبظاكت الى بىٗ اإلا

لها الى البىٗ الامغ )ًاجذ الاكخماص(  بالخدُِّ منها و مضي مؼابِتها لكغوغ اللِض, و بلضها ًِىم بخدٍى

 وصًم, ًٖىن كلى خؿب الاجٌاَ اإلاؿبِى اإلاكاع الُه في كِض الاكخماص .

ًِىم بلض اؾخالم الىزاثّ و اإلاؿدىضاث اإلاخللِت بالبظاكت مىطىق الصٌِت مً ُبل بىٗ الامغ,  -

ع بىٗ اإلاغاؾل كً مبلى الصٌِت التي ُام بدؿضًضها و هظا بلض مغاحلت جلٗ  اإلاؿخىعص بخلٍى

 الىزاثّ ػبلا.

ًِىم بىٗ الامغ )ًاجذ الاكخماص( باقلاع  اإلاؿخىعص بىص٘ى الىزاثّ و اإلاؿدىضاث اإلاخللِت باالكخماص  -

ا ل البظاكت و ٌؿلمه وسخا منها ُصض حؿضًض ُُمت مكتًر اء بالتزامه اججاه اإلاٌخىح لخمٍى جه و الًى

 بىٕه.

    بلض خص٘ى اإلاؿخىعص كلى الىزاثّ, ًلجا الى اإلاٖان اإلاخٌّ كلُه كىض  ابغام اللِض الؾخالم بظاكخه.     -

 مصاًا و عيىب إلاعخماد املظدىدي : -أ  

  املصاًا :  -أ 

 طمان الضًم  -

 الؿغكت و اإلاغوهت و الثِت  -

ابت - ت جدذ ُع  البىٗ لًٕ كلى مؿخىي الىزاثّ ًِؽ. جدُِّ اللملُت الخجاٍع

ض في اإلااؾؿاث  - جإمين قامل الظي ٌؿمذ بلضم جإمين الِغض هير الغحعي و اإلآا

 اإلاسخصت.

ت الخاعحُت , اللاصة حوؼُت الحَِى بالخاعج . -  ٌؿهل البُم لللملُت الخجاٍع
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  العيـــىب : -ب 

ت لكْٖى الباجم   ٌلخبرؤلاكخماص اإلاؿدىضي وؾُلت هير ججاٍع

ت  هص  -  اللِض ًٌاوض بٌٕغة حؿهُل جدُِّ اللملُت الخجاٍع

ِت جٖالٍُ مغجٌلت و واحباث زُِلت  -  جلؼم هظه الؼٍغ

 La remise documentaireحظليم املظدىدي : 

لِض بزخلٍ ؤلاُخصاصًىن في وطلهم لخلٍغٍ حامم للخدصُل اإلاؿدىضي بال ؤجهم اجٌِىا كلى ؤهه ػلب                

كلى ُُمت الصٌِت مً اإلاؿخىعص مِابل جِضًمه للىزاثّ , و ؾىظٓغ بلع مً هظه مً اإلاىعص للحص٘ى 

 الخلاٍعٍ كلى ؾبُل اإلاثا٘ ال الحصغ .

ِت  - هى كملُت ًِىم مً زاللها الباجم بسحب ؾىض ججاعي ) ٓمبُالت( ٌؿلمها لبىٕه مًغ

ِت بإمغ جدصُل لخِضًمها بل ى بمجمىكت وزاثّ جخللّ بالبظاكت و جثبذ بعؾالها و مًغ

كاصة اإلاؿخىعص ؤو بىٕه"  ختى ًخِبلها ؤو ٌؿضص ُُمتها ) وزاثّ مِابل  اإلاسحىب كلُه  "

( ؤو ٌؿضص ُُمتها , مِابل خصىله ) اإلاؿخىعص( كلى الىزاثّ .   1الِب٘ى

ل ملُٕتها  هى ؤمغ مً الباجم لبىٕه ًخدصل  ُُمت الصٌِت  مً اإلاؿخىعص مِابل حؿلُم الىزاثّ التي جثبذ جدٍى

 2مً اإلاصضع بلى اإلاؿخىعص و بعؾالها . 

 (: مخؼؽ الدظليم املظدىدي 4الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Guid général du commèrce international (EM Edition Mehdi ) , p 220                  

2 GHARNOUT , Mohamed , la forme financière en Algérie consta .prespectives à court terme , BADR , infos revus N°22 1988 .  
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  k.Chkrit , la banque de A.Z(MLP . Edition 2000) , p 85 .  

  ( كسوض الخصدًس املظمىهت :

 :  Crédit Acheteurكسض املشتري  أ (        

ٌلض ُغض اإلاكتري ٔل ُغض ًدصل كلُه اإلاؿخىعص مً بىٗ اإلاصضع ؤو ؤي بىٗ آزغ مُِم في بلض             

اإلاصضع و هى ُغض مخىؾؽ ألاحل ًخم بلض الخإٓض مً طمان بىٗ اإلاؿخىعص لؿضاص ُُمت الِغض و بلض 

. لهظا  بُخصاصًت مساػغ ؾُاؾُت .... مساػغ  خصىله كلى طمان لِغض مً اإلاساػغ التي ُض ًخلغض لها 

ت للخإمين و طمان الصاصعاث  ت الجؼاثٍغ ًاإلاىعص لِـ له ؤي كالُت باإلاؿخىعص  CAGEXالوغض حاءث الكٓغ

 اإلاصضع 

بعؾا٘ البظاكت و 

جدصُل الىزاثّ كىض 

 اللىصة

 بىٗ اإلاؿخىعص ًغؾل

الؿٌىجت اإلاِبىلت 

ت  للمصضع ؤو حؿٍى

 الىطلُت

بعؾا٘ الىزاثّ و 

الؿٌىجت اإلاسحىبت 

 كلى اإلاكتري 

 البىٗ اإلاؿخىعص ) بىٗ مٖلٍ بالخدؿين(

اإلاكتري ٌؿخلم 

 بظاكخه

 اإلاكتري اإلاؿخىعص

بىٗ ًغؾل الىزاثّ و الؿٌىجت 

الِابلت للضًم ؤو اإلاِبىلت ) 

 خؿب هىكها زاصت باإلؾخيراص
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ِت الضًم  ؾىي جِضًم وزاثّ جثبُذ بعؾا٘ البظاكت اإلاصضعة , لُدصل مباقغة كلى ُُمتها و طلٗ خؿب ػٍغ

ت مىٌصلت جماما  Convention du créditاإلاخٌّ كليها في كِض الِغض  في ُغض اإلاكتري حوُير اإلالامالث الخجاٍع

 كً اإلالامالث اإلاالُت. 

 85و هظا ما ٌؿهل كملُت الٌصل بين ُُمت الِغض و ُُمت البظاكت و كاصة ما ٌلؼي هظا الِغض              

ت ٌلخبر هظا الىىق مً الِغوض مً بين ؤلاحغاءاث التي بجسظتها الضولت مً ؤحل  % مً ُُمت اللِىص الخجاٍع

ُت الصاصعاتها و الكٖل الخالي ًبين ؾير هظه اللملُت .  جُغ

   Crédit Fournisseurب( كسض املىزد : 

ضون ٓؿب بغػ هظا الِغض خالُا في ؿغوي اإلاىاًؿت الضولُت بين اإلاخلاملي            ن ؤلاُخصاصًين الظًً ًٍغ

ؤؾىاَ حضًضة و الحٌاؾ كلى ؤؾىاُهم الؿابِت بخِضًم زضماث ملُىت مخمثلت في حؿهُالث لؿضاص ُُمت 

ت مً ؤحل جدُِّ عبدُت ؤٓبر و ٓؿب كضص ؤٓبر مً اإلاخلاملين و هىا ًمًٕ الِ٘ى ؤهه لِـ  الصٌِت الخجاٍع

  1ُغطا مباقغا . 

ت ٓما هى الكإن باليؿبت للِغ  وض ألازغي , ًهى ُغض ًىبثّ كً كملُت جإحُل الؿضاص ُُمت الصٌِت الخجاٍع

 باإلجٌاَ مم اإلاىعص ؤؾاؾا .

ت للبىٗ , بط ًخم زصمها             و ًبرػ ألامغ بكٖل واضح باليؿبت للبىٗ بةؾخسضام جـهير الىعُت الخجاٍع

                           طا زاصا بالصاصعاث  خؿب الكغوغ اإلالم٘ى بها في البىٗ و مً زمت ٌلخبر و ٓإهه ُضم ُغ 

  Le Refinancement de lettre du créditج( إعادة جمىيل كيمت اللسض : 

ش ؾضاص                 بن الحص٘ى كلى هظا الىىق مً الِغوض ٌلني الحص٘ى كلى ًغصت ؤزغي جِط ي بخإحُل جاٍع

, ًخم هظا  2اإلامىىح مؿبِا مً ػغي اإلاىعص للملُت ) اإلاؿخىعص( و كاصة ال ًخلضي هظا الخإحُل مضة ؾيخين 

الِغوض ) حؿهُالث (  الِغض مً زال٘ ًخذ اإلاىعص إلكخماص مؿدىضي لصالح اإلاؿخىعص , بال ؤن هظا الىىق مً

ال ًمًٕ الحص٘ى كلُه بال في مجا٘ جصضًغ اإلاىاص ألاولُت و ُؼم الوُاع , و هظا ما ٌلخبر بجحاًا ؤو جِصيرا في 

 خّ الِؼاكاث ألازغي التي ًمًٕ لها ؤن جخسلى لٕثير مً اللاثضاث الضولُت .

 

                                                           
ت"كبض الحّ بىكتروؽ ,  1  . 85, ص "الىحيز في البىْى الخجاٍع

2 Mohamed Ben Halima , Séminaire sur le commerce extérieur ,ALGER 1997, p 30. 
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   Paiement  Différéeد( كسوض مؤحلت  : 

م الخِت هي كملُت                ت حضًضة حؿخدّ في جىاَػ ت اإلاخللِت بالِغوض بإوعاَ ججاٍع بؾدبضا٘ ألاوعاَ الخجاٍع

, و بالؼبم بملضالث ًاثضة حُضة و هظا لً ًخم بال بلض الدكاوع و ؤلاجٌاَ بين اإلاىعص و اإلاؿخىعص كلى قغوغ 

ص ُُمت الِغض و كلُه الِغض الجضًضة ) ؤي الِغض اإلااحل( , و طلٗ بللم بىٗ اإلاؿخىعص الظي ًظمً ؾضا

 ًخم ًخذ بكخماص مؿدىضي حضًض لصالح اإلاىعص لخدصُل ُُمت البظاكت.

 مصاًا و عيىب كسوض الخصدًس املظمىهت : -2

 مصاًا :  -أ    

 جميز بىحىص كِض ججاعي وخُض بين اإلاكتري و اإلاىعص . -

ؼ الباجم و  ال ًخضزل البىٗ في كِض اإلابرم بين اإلاىعص و اإلاؿخىعص , و كلى هظًً ألاؾاؾُين - ًٓغ

اإلاكتري ) اإلاصضع و اإلاؿخىعص( مً ؤحل اإلاٌاوطت و ؤلاجٌاَ في النهاًت كلى اإلالامالث الخِىُت و 

 اإلاالُت للصٌت .

 

 العيىب : -ب

جِم اإلاساػغ اإلاالُت التي ُض جىجغ كً هظا الِغض كلى كاجّ اإلاصضع وخضه ًاإلاؿخىعص لً جِم  -

ش اإلاخٌّ كليها . كلُه ؤي مؿاولُت ما كضا التي جخللّ بلضم  ؾضاص ُُمت الِغض في الخىاٍع

 اإلاصضع هى مؿاو٘ كً جإمين و طمان البظاكت اإلاصضعة مً اإلاساػغ الىاحمت كً هِلها . -

 و ؾيخؼَغ في الجاهب الخؼبُِي ) الٌصل الغابم ( بلى صعاؾت مٌصلت باليؿبت لِغض اإلاىعص .

 املؼلب الثالث : ألاخؼاز و الظماهاث البىكيت

ذ ,                   ل الىاجج كً قغاء و بُم الؿلم باليؿبت للمؿخىعص و للمصضع و للبىْى في هٌـ الُى ٌكٖل الخمٍى

ت  مً حهت ؤزغي, و لظا وحضث  ل مً حهت و هجاح الصٌِاث الخجاٍع ل اإلاؿاع الخمٍى كضة مساػغ حلُغ

ين و لهظا الوغض  ل الظماهاث البىُٕت لخلّ الثِت بين اإلاخلاملين الخجاٍع ؾإخا٘و كغض ألازؼاع التي حلُغ

 مؿاع الخجاعة الخاعحُت و الظماهاث التي حلمل كلى الخِلُل منها و طلٗ ًُما ًلي:

 اوال : ألاخؼاز 

ُبل مىذ ؤي ُغض ًٌترض كلى البىٗ الخٌٕير في ٌُُٓت بؾترحاكه ٓما ًيبغي كلُه الُِام بضعاؾت و               

 جاصي بلى طُاق ؤمىا٘ البىٗ و بهظه ًمساػغ الخجاعة الضولُت جِؿم بلى  جدلُل ملٍ الِغض و مساػغه التي ُض
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ذ الظي جِم ًُه . (1  مساػغ خؿب الُى

 مساػغ خؿب ػبُلتها. (2

 ا( املخاػس حظب الىكذ الري جلع فيه :

ًيخج هظا الخؼغ مً زال٘ ًترة الخصيُم و ٌلخبر زؼغ بهِؼاق الؿَى " الصٌِت "     و كضم  ُضعة              

اإلاىعص حؿُير كِضة في الٌترة اإلادضصة ألؾباب جِىُت ؤو مالُت و ًمًٕ ؤن جلغي ؤو حلض٘ الؼلبُت مً ػغي 

ذ الظي ًِم ًُه بلى ما ًلي :  اإلاكتري و ًىِؿم الخؼغ خؿب الُى

 خؼس الخصييع : -أ -1

ضع ؤن ًخم و هى الخؼغ الظي ًمًٕ ؤن ًدصل في مغخلت الخصيُم , خُث  ؤهه لِـ بمِضعة اإلاص             

مكغوكه و هظا ألؾباب جِىُت ؤو مالُت مثل : كضم جمٕىه مً مىاصلت " جِىُت " بهخاج الؿلم اإلاؼلىبت, و كضم 

ذ الالػم ألن الىِىص لِؿذ بدىػجه " مالُت " ٓما ًمًٕ للمكتري  ُضعة اإلاصضع كلى بهخاج  هظه الؿلم في الُى

 بلواء ؤو حلضًل ػلبه .

 خؼس اللسض :  -ب -1

ًدضر هظا الخؼغ زال٘ كملُت حؿلُم البظاكت في الٌترة التي ًِىم ًيها اإلاكتري بدؿضًض مبلى اللِض                 

 ًةن عجؼ هظا ألازير كً صًم اإلاؿخدِاث التي كلُه ؤو اإلاخلاُض كليها ًهظا ٌلخبر زؼغ الِغض.

ل , ًهظا ألازير ٌلخبر ؤؾاؾُت و عثِؿُت باليؿبت لها , ًهي ال جسلى  و ٓظا باليؿبت للبىْى الِاثمت بلملُت الخمٍى

مً اإلاساػغ ًالبىٗ ًسص ى صاثما ؤن ًسخلٍ مم مضًىه كً الُِام بةلتزاماجه في ألاحل اإلادضص , ًالخإزير في 

الدؿضًض ًاصي بلى بزخال٘ صىاصًِه و بالخالي ًصبذ في وطلُت خغحت , ًمً حغاء ؾُاؾت بُغاض زاػئت 

 ث جاصي به بلى زؿاعة هير ػبُلُت ال ًمًٕ جدملها بطا حلضصث .ًخلغض البىٗ هدُجت الخإزير لصلىبا

  خؼس إكخصادي : -ج  -1

هظا الىىق مً اإلاساػغ ًـهغ في مغخلت ؤلاهخاج و هى هاجج كً بعجٌاق ألاؾلاع الضازلُت لبلض اإلاىعص , هظا             

ؤلاعجٌاق ًخدمله اإلاىعص في خالت ٔىن اللِض ًخظمً ؾلغ زابث و هير ُابل للمغاحلت  , و ًمًٕ جِؿُم هظا 

 : ً  1الخؼغ بلى كىصٍغ

                                                           
ضة ٌلض٘ بسؼاػ ,  1  .52, ص 1998ؾىت  , الجؼاثغ"جِىُاث و ؾُاؾاث الدؿُير اإلاصغفي  "ًٍغ
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ل ماؾؿت ما ًجب ؤن ًِىم بضعاؾت ُبل ؤن ًخسظ البىٗ ؤخؼس الخعبئت :  -1 -ج-1 ي ُغاع في جمٍى

 واًُت بالخدلُل و الخِضًغ الحُِِي لجمُم ملؼُاتها خُث ؤن هظا الخؼغ زاص بالبىٗ .

بن زؼغ ؾلغ الصغي هاحم كً الخؿاعة اإلامًٕ خضوثها مً حغاء  خؼس طعس الصسف : -2-ج  -1

 لُت للبىٗ .الخويراث لؿلغ الصغي لللمالث باليؿبت لللملت ألاحىبُت اإلاغح

 خؼس إلافساغ في الظماهاث : –د  – 1

البدث كً  إن أغلبيت الظماهاث الدوليت جخم في إمكاهيت إطخعمالها للؼلب ألاول مً ػسف املظخفيد بدون  

غاث , و كلى هظا ًةن لم ًًٕ كلى كلم بإن اللِض ؾِىٌض , و ٔل مؿخٌُض مً الظمان هير مخًُِ ؤن  جبًر

 باجلت  و هظا ما ًاصي بلى ؤلاًغاغ في الظماهاث . جٖىن له وؾُلت للظوؽ كلى

 ( املخاػس حظب ػبيعتها :2

جخمثل هظه اإلاساػغ في الخؼغ الؿُاس ي , زؼغ كضم ُابلُت الدؿضًض و زؼغ الصغي و ًُما ًلي ؤجؼَغ        

 بلى ٔل واخض منهم كلى خضي :

 ًىضعج جدذ زالزت هِاغ : الخؼس الظياسىي : -أ – 2

بإجم ملنى الٖلمت : الحغب , الثرواث , بهدصاع بُخصاصي ...بلخ و الِغاع ألاخاصي الخؼغ الؿُاس ي  -

ل جىٌُظ اللِض .  للحٖىمت ألاحىبُت حلُغ

الـىاهغ حؿبب الخغاب و الىاججت كً اللىامل الؼبُلُت التي جدضر في بلض ؤحىبي جازغ كلى  -

 الؿللت زال٘ هِلها .

ل إلاا جِىم الؿلؼاث لخدضًض ؤو  - ٍ زغوج عئوؽ ألامىا٘ هدى الخاعج    و هظا زؼغ كضم جدٍى ُو

ه .  إلاىم اإلاصضع اإلادلي بدؿضًض خُِى

 ٓما ًىجم هظا الخؼغ كىض حوُيرالحالت ؤلاُخصاصًت و الؿُاؾُت لبلض اإلاكتري . -

  Risque d’insolvabilitéخؼس عدم اللدزة على الدظدًد :  –ب  -2

ت كضم ُابلُت الدؿضًض و ال ٌؿخؼُم صًم مؿخدِاجه و هظا الخؼغ ًدضر كىضما ًٖىن اإلاكتري ألاحىبي في خال

ش الضًم   في هالب ألاخُان كضم ُابلُت حؿضًض الحجؼ ؤو مغوع مضة كً جاٍع

 

 

 



                                                                                                         الصادزاث جسكيت في البىىن دوز  و الجصائس في الخازحيت الخجازة جمىيل                 :الفصل الثاوي 

 

88 
 

  خؼس الصسف : –ج  – 2

ٔان بؾخلما٘ الِغض  و حؿضًضه ًخمان بىٌـ اللملُت في هظه الحالت ال ًىحض زؼغ الصغي كلى اللملت  بطا 

ل اللملت مً ػغي البىٗ ؤو اإلاؿخٌُض مً  اإلاخٌّ كليها في اللِض و  كمىما ًدضر هظا الخؼغ كىضما ًٖىن جدٍى

 الِغض  بلى  كملت وػىُت " صغي كملت اإلاكتري بلى كملت الباجم " 

 1( أخؼاز على البىك املمىل للعلد : 3

كمىما هظه ألازؼاع جخمثل في زؼغ عجؼ اإلاصضع هٌؿه و زؼغ كضم الدؿضًض مً ػغي اإلاضًً و هي كلى       

 الىدى الخالي :

 ًِصض به الخصيُم اإلاكاع بلُه ؾابِا . خؼس عجص املصدز هفظه : -أ – 3

 هِصض به زؼغ كضم ُابلُت الدؿضًض " زؼغ ؤلاكخماص" خؼس عدم الدظدًد مً ػسف املدًً : –ب  -2

 اإلاكاع بلُه ؾابِا .

   Risque Bancaires( هماذج مً مخاػس البىكين : 4

بن مىذ الِغوض ؤمغ طغوعي في ألاًّ ؤلاُخصاصي , لٕىه ًمثل مساػغ للبىٗ لظلٗ ًالبىٗ مؼالب       

 بضعاؾت و جُِم مجمىكت مً اإلادضصاث لُظمً اؾترحاق ؤمىاله مً بُنها : 

  Capacité du clientكدزة العميل :  -أ-4

ًِصض بها بمٖاهُت ُُام اللمُل بؿضاص ما كلُه مً مؿخدِاث و في اإلاىاكُض اإلادضصة و لهظا هجض البىٗ       

ش بضاًت وكاغ اللمُل , ؾىه , صحت ..." .  ًخدغي  مً مجمىكت مً ألامىع مثل : " جاٍع

  Personnalité du clientشخصيت  العميل :  -ب -4

هِصض بها اإلااقغاث التي جٕكٍ كً عهبت اللمُل في الؿضاص و لظلٗ ًخم مِابلخه و الخٌاوض مله و       

الخدغي كً كالُاجه مم الوير و كً ؤزالُه , " ألاماهت , ؤلازالص , الجض و اإلاثابغة , الثِت بالىٌـ , كضم 

 الخبظًغ " .

لظلٗ هجض البىٖي حهخم ٓثيرا بضعاؾت اإلاساػغ ؤزىاء ُُامه و لًٕ هظه اإلالاًير جبِى طاجُت و هير مخإٓض منها 

بالخدلُل لؼلب الِغض و ؤهه في الحُِِت ٔل صعاؾت للؼلب و طلٗ " للخؼغ البكغي " الخؼغ الصىاعي , 

 الخجاعي , اإلاالي , الِاهىوي" .

                                                           
ضة ٌلض٘ بسؼاػ 1   .56, ص مغحم ؾبّ طٓغه",جِىُاث و ؾُاؾاث الدؿُير اإلاصغفي  ", ,ًٍغ
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  Risque Humainالخؼس البشسي :  -أ

ت جإزير ٓثيرا كلى ال                لمل في اإلااؾؿت ًخىـُمها الٌاقل ؤو هِص جإهُلها و هظا ًاصي للِىة البكٍغ

باإلااؾؿت بلى كضم الؿضاص , و لظلٗ ًيبغي ؤو جىلى حاهبا ٓبيرا مً الضعاؾت باإلااؾؿت و مً جم باقي اللما٘ " 

 ؾنهم , حضًتهم , جإهُلهم و ٌٓاثتهم في الدؿُير " .

  risque industrialالخؼس الصىاعي :  –ب             

بملنى ًيبغي ؤلاهخمام باإلاىخىج و حىصجه و ٓظا ٓمُخه و صمىصه في ؿل اإلاىاًؿت  و كً بمٖاهُت             

غه و كً ؾُاؾت ؤلاقهاع التي حلخمضها اإلااؾؿت , هظا كلى اإلاىخج , ؤما كً اإلااؾؿت ًُجب  جدضًضه و جؼٍى

اعص الؼاُت و اإلاىاصالث و ٓظا ُغبها مً الدؿا٘ئ كً ُغبها ؤو بلضها , كً مصاصع اإلاىاص ألاولُت و ٓظا مى 

 ألاؾىاَ و الؼباثً .

    risque commercialالخؼس الخجازي :  –ج            

و هىا ًىصب ؤلاهخمام كلى الؿَى و كً خالخه , ًهل هى ؾَى بخخٖاعي ؤو ؾَى خغ , ؤًظا كً            

ث بةهخـام و هل هم مىػكىن كلى كضص ٓبير الؼباثً , هل هم ٓثيرون ؟ هل ؾُاصون ما كليهم مً مؿخدِا

ّ باإلااؾؿت و كً  مً الِؼاكاث ؤو مىدصغون في ُؼاق واخض , و ؤًظا ًيبغي الدؿا٘ئ كً وخضة الدؿٍى

 ٌٓاءتها و هجاكت ؾُاؾتها و كً مضي بكخماصها كلى ؤلاقهاع

   risque financierالخؼس املالي :  –د              

ت بلى بحمالي اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت هظا ًيبغي ؤلا               هخمام بغؤؽ  ما٘ اإلااؾؿت , وؿبت ألامىا٘ اإلاملٓى

 ًٖلما ػاصث هظه اليؿبت ػاصث زِت البىٗ في مىذ الِغوض .

  le risque juridiqueالخؼس اللاهىوي :  -هــ             

ظا بىىق اليكاػذ التي جماعؾها        و هى مغجبؽ بالحالت ؤو الىطلُت الِاهىهُت للماؾؿت و ٓ             

 كالُتها باإلاؿاهمين و بالوير ملنى .

هىق اليكاغ الظي جماعؾه , قغعي ؤو هير قغعي ؟ مً الىاخُت الِاهىهُت ؟ مً الِىاكض الِاهىهُت التي ًجب 

تها خ٘ى اإلااؾؿت هي :  كلى البىٗ ملًغ

 ت ج ً كلى اإلااؾؿت , بملنى هل لهم خٍغ امت في ببغام كِىص الِغوض  و عهً ؤو بُم مضي ؾلؼت اإلاؿيًر

 ممخلٖاث  اإلااؾؿاث , ؤم لهم ؾلؼت مدضوصة جخمثل في حؿُيرها ًِؽ ؟
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 .ً  كالُت اإلاؿاهمين مم اإلاؿيًر

  .السجل الخجاعي 

  .وزاثّ اإلالُٕت ؤو ؤلاًجاع 

 . الىـام الِاهىوي الظي  جدٕمه اإلااؾؿت 

ت في كمىما هظه هي مجمل اإلاساػغ التي ًمًٕ مىاحهتها  ت ؤو اللملُاث الخجاٍع ؤزىاء جىٌُظ الصٌِاث الخجاٍع

بػاع الخجاعة الخاعحُت و ما ًمًٕ مالخـخه مً زال٘ هظا ٔله هى ؤن اإلاساػغ الؿُاؾُت مؿخِلت و هير 

 زاطلت لصخصُت اإلاكتري .

 ثاهيا : الظماهاث 

خباعي ؤو ملىىي ًغهب في ولني بالظمان ٔل ؤهىاق الحماًت اإلاِضمت للمٌٕ٘ى و اإلإٌ٘ى هى شخص بك     

 الحص٘ى كلى طمان هِضي بىٖي .

ت مم مكتري ؤحىبي ًِضم اإلاامً له ػلب بهخماء هظا اإلاكتري مً بىٕه ؤو مً  ُبل بجمام ؤي كملُت ججاٍع

ٔالجُٕـ في الجؼاثغ ( ؤو مً ػغي وؾُؽ بىٖي آزغ بين اإلاىعص و اإلاؿخىعص .  ماؾؿت جإمُيُت ) مثل : 

ً حهخه هى آلازغ بؼلب ٌٓالت مً ؤحل خماًت هٌؿه مً مسخلٍ اإلاساػغ التي ًمًٕ ؤن ًِىم اإلاؿخىعص م      

ًخلغض لها ؤزىاء بجمام الصٌِت , ؾىاء ُبل ؤو بلض الحص٘ى كلى البظاكت ًإ٘و ؾاا٘ ًؼغخه اإلاؿخىعص كلى 

ؤن ًِضمه مً هٌؿه كىض الخٌٕير , الُِام بملامالث زاعحُت هى : ما هىق الظماهاث التي بةمٖان بىٗ اإلاصضع 

 ؤحل ؤلاجمام الجُض للصٌِت ؟ .

ير الظماهاث ٌلخبر مً ؤؾاؾُاث اإلالامالث الضولُت , ألجها جمثل الحماًت مً ؤزؼاع الؿُاؾت و        ًخًى

ٔاهذ في مغخلت ما ُبل بمظاء اللِض الخجاعي النهاجي اإلالؼم للمخلهض بةجمام الصٌِت  ت , ؾىاء  ألازؼاع الخجاٍع

سها اإلادضصة و بهجاػها . ؤو ما بلض بمظاثه  ٓلضم ُضعجه كلى ججهيز الؼلبُت في جىاٍع

ض في جىىق و بزخالي اإلاساػغ التي ُض ًخلغض بليها اإلاؿخىعص , و  ت الضولُت ًٍؼ بن بحؿاق صاثغة  اإلالامالث الخجاٍع

ٔان ال بض مً زلّ طماهاث جخالثم مم هظه اإلاساػغ ختى ججلل اإلاصضع و اإلاؿخىعص بدـ  ختى اإلاصضع لظلٗ 

ت صولُت .  بىىق مً الؼمإهِىت و هظا ما ؾِصجلهم كلى ببغام صٌِاث ججاٍع

ُت الصاصعاث الضولُت , و ًُماًلي ؾىلغض مسخلٍ  و هىا ًمًٕ الِى٘ ؤن البىٗ ًللب صوعا ؤؾاؾُا في جُغ

ت الضولُت :  الظماهاث التي جِضمها البىْى الخجاٍع

  La Garantie de soumission( طماهاث إلاعظاز عً الخىفير : 1
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هظا الىىق  مً الظماهاث حاء مً ؤحل خماًت اإلاؿخىعص مً زؼغ تهغب اإلاصضع إلجمام الصٌِت               

التي جم الٌىػ بها مً زال٘ مىاُصت صولُت , ًاإلاؿخىعص ُبل بمظاثه اللِض الخجاعي النهاجي اإلالؼم ُاهىهُا 

ض كلى بجمامه و  و هى ؾاعي اإلاٌل٘ى مً  % 5ًِغ هظا الظمان   بــ  بدىٌُظ الصٌِت ًِىم بؼلب طماهاث جٓا

ش بمظاء اللِض الخجاعي الغؾمي و النهاجي . ش كِض ؤلاجٌاَ بلى هاًت جاٍع  جاٍع

  Le Garantie de donne finهفالت فسخ العلد :  (2

ٌلخبر هظا الىىق مً الظماهاث مً ؤقهغ الظماهاث كلى مؿخىي الؿَى الضولُت , ألن الظامً               

ٔاهذ الـغوي , ًٌي خالت حلغض ماؾؿت ؤزغي في بالصه جِىم  ًخلهض ًيها كلى بلتزامه بةجمام اللملُت مهما 

ش اإلاخٌّ كليها ؾابِا , جدغع وزُِت الظمان مً زؼغ كضم بجمام  اللملُت  بدىٌُظ الصٌِت بالكغوغ و الخىاٍع

غ كِض الصٌِت .  كىض جدٍغ

ها  طمان ًِضع    بـــ  ُٕت جِضم بىٓى و  % 100جسخلٍ وؿبت الظمان مً بلض بلى آزغ ًالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 % 5خؿب هىق الصٌِت و  % 30بلى  % 10ؤما الض٘و ألاوعوبُت ًخِضم طمان ًتراوح ما بين  % 50ٓىضا جِضم 

ٖا الالجُيُت ؤما في الجؼاثغ ًخِضم بيؿبت في ب ٔاحُٕـ .  % 80لع الض٘و ؤمٍغ  1جمىده 

 ( هفالت اطترحاع الدظبيلاث :3

ت في خالت               هظا الىىق مً الٌٕالت ًظمً اؾترحاق الدؿبُِاث اإلاِضمت مً ؤحل بجمام صٌِت ججاٍع

ت , جٍِ ؤمام جىٌُظ و بجمام الؼلبُت اإلاخٌّ كليها  , ًِضم هظا الىىق مً  الخلغض إلاساػغ ؾُاؾُت ؤو  ججاٍع

 حؿلُم مدل الصٌِت اإلاخلاُض كليها . قهغ , ؤي اإلاضة الٖاًُت للخإٓض مً 12ؤقهغ ؤو  6الظماهاث إلاضة 

   La Caution de retenue de garantie(طماهاث مكفىلت : 4

ٔاهذ البظاكت اإلاصضعة ؾِخم حؿلُمها كلى صًلاث و مخٌّ ؾضاص ُُمتها كلى صًلاث               في خالت ما بطا 

ن إلجمام اللملُت مً صون ٓظما 2مً ُُمت الضًلت % 10ؤو  % 5ؤًظا , ًةن اإلاؿخىعص ؾُدخٌف بمِضاع 

 هِاثص ) مً خُث اإلاىاصٌاث ... ( ًةطا جم طلٗ ًةن اليؿبت اإلادخٌف  بها ؾخمضص .

                                                           
www.CAGEX.COM:  site sur Internet 1 

2
ت  ,"كبض الحّ بىكتروؽ   .37, ص "الىحيز في البىْى الخجاٍع

 

http://www.cagex.com/
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هظا الىىق مً الظماهاث ٌؿمذ للمصضع بالحص٘ى كلى ُُم البظاكت اإلاغؾلت , ُض ًٖىن مً اإلاٌغوض 

م خضوزه , للضم  ع مخُى بجمام اللملُت بالكغوغ الحص٘ى كليها  , الظماهاث اإلإٌىلت جمثل ُُمت حلٍى

 اإلاخٌّ كليها ًُيخهي هظا الظمان بمجغص حؿلُم ٔل البظاكت مدل اللِض .

 Garantie de maintenance( طمان طالمت البظاعت : 5

م ملُىت , ًخم الحضًث كً طمان مً                          ذ للبظاكت ؤو مكاَع كىضما ًخللّ ألامغ بخصضًغ مُا

ظه البظاكت , و خماًتها مً ٔل اإلاساػغ التي ُض جخلغض بليها في هظه الٌترة ًُيخهي هظا ؤحل اإلاداًـت كلى ه

 الىىق مً الظمان بمجغص حؿلُم البظاكت جهاثُا لصاخبها .
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 خالصت الفصل الثاوي:

ل بن غ الجىاهب  بللهاالتي  لألهمُتالض٘و هـغا  ُخصاصًاثال اإلاِىماث مً ٌلخبر جمٍى ُت و جؼٍى في جُغ

 ؤصبدذٓبيرة لضي الض٘و , لهظا  ؤهمُتللخجاعة الخاعحُت  ؤنالاحخماكُت و الاُخصاصًت للمجخملاث, ٓما 

التي  الظماهاث ؤهمو للل مً بين الؿير الحؿً لها,  الض٘و تهخم اهخماما زاصا بها و بؼَغ جىمُتها ٓظمان 

ل مً  طماهاثجدُِِها هي  بلىحؿعى  البىْى باؾخلما٘ مجمىكت  ؤهمهازال٘ جضزل الهُئاث اإلاالُت و الخمٍى

ل الخجاعة الخاعحُت, و مً  مصاصع  ؤهمالُىم مً بين  ؤصبدذالتي  ألاصواثمً الخِىُاث و  الاكخماص  ؤهماجمٍى

كلى الؿىاء و ًظمً الؿالمت اإلااصًت و للمؿخىعص و اإلاصضع  ألامانالظي ٌلؼي هىق مً الغاخت و  ؤإلاؿدىضي

ت و خص٘ى ٔل صاخب كلى خِه.  اإلالىٍى
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 جمهيد: 

ل الخجاسة الخاسحُت عىطش هام            لخىمُت الطادساث و جشكُتها خاسج اإلادشوكاث و ٌعخبر الاهخمام بخمٍى

ل الخجاسة الخاسحُت ال ًمىً الاظخغىاء عنها و  اإلاخمشلت في البىىن و اإلاإظعاث هىان مُياهضماث دولُت لخمٍى

 اإلاالُت.

لزلً هجذ جذخل البىىن و اإلاإظعاث اإلاالُت في اغلب هزه الخعامالث هظشا لخبراتها و معاعذتها           

اإلاالُت، هما انها جلىم بخامين البلذ مً حهت و جذعُم الطادساث التي جىفش العملت الطعبت للبلذ مً حهت 

 اخشي.

ت الباسصة على اإلاعخىي         ت الجضائٍش فُت واخذ مً البىىن الخجاٍس خُث ٌعذ بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

ل العذًذ له دوس فعاٌ في جىمُت و جشكُت الطادساث، و رلً م الخاسجي و الذاخلي، خُث ً خالٌ كُامه بخمٍى

 الخطذًش لزا خططىا في هزا الفطل :عملُاث مً 

: إلادت خٌى  فُتاإلابدث الاٌو  بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 BADRدساظت جؿبُلُت للخطذًش في  :اإلابدث الشاوي: البىىن 
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 املبدث ألاول: ملدت خىل بىك الفالخت والخىميت السيفيت

 املطلب ألاول: وشأة وحعسيف بىك الفالخت والخىميت السيفيت

 وشأة بىك الفالخت والخىميت السيفيت: .1

ت ظلعلت مً ؤلاضالخاث أزمشث  في جفعُل اإلاهىت  وان لها دوس مُالد بىىن عشفذ اإلاىظىمت اإلاطشفُت الجضائٍش

فُت الزي عشف الىىس بعذ ئعادة هُيلت البىً الىؾني الجضائشي   اإلاطشفُت منها بىً الفالخت والخىمُت الٍش

خُث أعخبر آهزان  11/03/1982هـــ اإلاىافم لـ 1402حمادي ألاولى  11الطادس في  106. 82بملخض ى اإلاشظىم سكم 

ف.جىمُت اللؿاع الضساوظُلت مً الىظائل الشامُت ئلى اإلاشاسهت في     1عي وجشكُت الٍش

 :حعسيف بىك الفالخت والخىميت السيفيت .2

اإلاشظىم العابم الزهش أعاله ، هى مإظعت اكخطادًت مالُت وؾىُت لها كاهىنها ألاظاس ي الخجاسي بملخض ى     

بذاء بخذعُم فشوعه على أوولذ له مهمت الخىفل باللؿاع الفالحي ، ومع مشوس العىىاث حعذدث وشاؾاجه ، 

 6ووالت منها  269ئلى  1985معخىي التراب الىؾني خُث خلم ما وان ًطبى ئلُه ئر بلغ عذد وواالجه ظىت 

ت حشغل خىالي  31ووالت و  286فشع ، أما في ًىمىا هزا فلذ أضبذ عذد وواالجه  31سئِعُت و  ت حهٍى  7000مذًٍش

 عامل ما بين ئؾاس ومىظف.

فُت مً كبل كامىط مجلت البىىن وهظشا لىشافت وشا  BANKERSؾه ومعخىاه فلذ ضىف الفالخت الٍش

ALMANACH  بىً. 4100عاإلاُا مً أضل  668في اإلاشهض ألاولى في الجضائش و 2001لؿبعت  

 وظائف بىك الفالخت والخىميت السيفيت طلب الثاوي:امل

 / وغع ظُاظت اجطاٌ فعالت لخدلُم ألاهذاف اإلاخؿؿت مً خالٌ:1

 العمل على مىاحهت مخاؾش الطشف على اللشوع الخاسحُت بطفت علالهُت. -

- é ش معخىي هُئت ت لحاملي الشهاداث.جؿٍى  اإلاىظفين وئعؿاء ألاولٍى

 ئعؿاء الذعم ؤلاعالمي. -

 / عشع اإلاىخجاث والخذماث الجذًذة مً خالٌ:2

اإلاشاول اإلاالُت جطفُت -

                                                           
فُت 1 وزائم ملذمت مً بىً الفالخت والخىمُت الٍش
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 أخز الػماهاث اإلاالئمت وجؿبُلها مُذاهُا. -

ل الخجاسة الخاسحُت. -  جمٍى

 والشد على ؾلباتهم بجذًت.الاظخلباٌ الجُذ للضبائً واخترامهم  -

ع الذاخلُت في ئؾاس حشغُل الشباب. - ل اإلاشاَس  جمٍى

 / جؿبُم الخؿـ والبرامج الذاخلُت وفم ظُاظت الحيىمت وهزا ٌ: 3

ش اإلاى  -  اسد والعمل على سفعها وجدعين جيالُفها.جؿٍى

 الاظخعماٌ الششُذ لإلمياهُاث التي جمىدها العىق اإلاالُت. -

 معاًشة الخؿىس الحاضل في عالم اإلاهىت اإلاطشفُت وجلىُاتها. -

 بىك الفالخت والخىميت السيفيت أهداف: الثالث املطلب

ش وحعمُم اظخعماٌ  -  ؤلاعالم آلالي وججذًذ الشىسة وعطشهتها.ئعادة جىظُم حهاص ؤلاهخاج الفالحي بخؿٍى

 الىؾني. ؤلاهخاجاشتران الضساعت وجىمُت خطتها في مجاٌ  -

 جىظُع ألاساض ي الفالخُت وجدعين الخذماث. -

م  - ً اإلاىظفين وجلٍى م فخذ وواالث حذًذة في اإلاذن الغىُت باإلاىاد وهزا جيٍى الاكتراب مً الضبائً عً ؾٍش

 ظلىههم، غير أهه ال ًمىً لهزه الاهزاف أن جخدلم ما لم ٌعمل البىً على : 

 سفع اإلاىاسد بأفػل الخيالُف. -

ىت. -  الدعُير الذكُم للخٍض

ً وجدفيز هُئت اإلاىظفين. -  1جيٍى

 املطلب السابع: الهيكل الخىظيمي لبىك الفالخت والخىميت السيفيت

ػم: -1  كؿاع الدعُير وكؿاع اإلاشاكبت الذاخلُت ٍو

ػم الىُاباث العامت الخالُت: -1-1  كؿاع الدعُير ٍو

ت العامت لللشوع وئعادة الخدطُل. -  هُابت اإلاذًٍش

ىت. - ت العامت لإلعالم آلالي، اإلاداظبت والخٍض  هُابت اإلاذًٍش

ت العامت لإلداسة والىظائل. -  هُابت اإلاذًٍش

ت العامت للعالكاث الذولُت.هُابت  - اإلاذًٍش

                                                           
فُت )مشحع ظبم رهشه(  وزائم ملذمت مً بىً الفالخت والخىمُت الٍش 1   
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 قطاع املساقبت الداخليت ويضم: -1-2

 جشهُب، جألُف وئوشاء العالكاث الذاخلُت. -

 الخفخِش العام. -

ت الخذكُم الذاخلي. -  مذًٍش

 مدافظت الاجطاٌ. -

 قطاع الاسخغالل والقطاع الىظيفي: -2

 قطاع الاسخغالل ويضم: 2-1

ت الفشعُت. -  اإلاذًٍش

ت.الىواالث والىوالت  -  اإلاشهٍض

 اإلاىخبين الذائم والذوسي. -

 القطاع الىظيفي ويضم: 2-2

 جشجِب العالكاث الذاخلُت. -

ت. -  مجلغ اإلاذًٍش

ىت. -  لجىت اللشوع والخٍض

 لجىت ألاظىاق. -

 لجىت الػمان. -

 لجىت ئسشاد ؤلاعالم آلالي. -

 BADRلخصديس في عمليت ادزاست جطبيقيت لاملبدث الثاوي: 

 ماهيت الخصديساملطلب ألاول: 

ل مً اللػاًا الاظاظُت التي اولتها الذٌو اهمُت هبيرة و رلً بالىظش الى الذوس    ٌعخبر الخطذًش مىز صمً ؾٍى

 الزي وان ًلعبه في حلب الثروة.

 هىان عذة حعاٍسف للخطذًش هزهش مً ابشصها:مفهىم الخصديس:  -1

و "هي جلً العملُاث التي جخعلم بالعلع و الخذماث التي ًإديها بطفت نهائُت اإلالُمىن و الغير اإلالمين في البلذ، 

بطُغت اخشي جمشل الطادساث اهفخاخا احىبُا على العلع و الخذماث اإلاىخجت داخل البلذ، الامش الزي ًإدي الى 
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ادة في دخل البالد ولزا تهذف الطادساث غمً العىا مل الاغافُت، اي التي جػُف كىة حذًذة الى الخُاس الٍض

 .1الىفاق الىلي"

ت في  "هى ان العشهت جلشس الالتزام بالبدث عً فشص لُت في الخاسج و جخطُظ مىاسد مادًت و بشٍش سعٍى

 2العىق الخاسجي بذًل اظتراجُجي للعمل في العىق اإلادلي".

ًمشل وشاؽ الخطذًش اهمُت هبيرة في اكخطادًاث مخخلف الذٌو و هى اخذ العىامل اهميت الخصديس:  -2

ت وظُلت فعالت لخدلُم معذالث الىمى الاظاظُت  ت الخجاٍس للخىمُت الاكخطادًت، فاعخبره اصحاب اإلاىظٍش

لت هاجحت لجمع اهبر كذس ممىً مً العملت الطعبت فاهمُخه هزلً مشجبؿت  اإلاشحىة هما اعخبره ؾٍش

الى مػاعفت الاهخاج كطذ حغؿُت الاهخاج الزي ولما صاد اغؿشث مخخلف اإلاإظعاث و الششواث  بحجم

ادة في العىق   3هزه الٍض

ادة الطادساث ًطاخبه حغيراث في اهماؽ  و الجذًش بالزهش ان اسجفاع معذٌ الىمى الاكخطادي الىاجج عً ٍص

إلاخذاخلت بين معذٌ همى الطادساث و معذٌ همى الاظتهالن الخىىىلىجي و هزا ما ًبين العالكت اإلاخبادلت و ا

.  الذخل و لهزا ًجب ان حعخبر الطادساث و جىمُتها في الذٌو الىامُت مً بين الاهذاف الاظاظُت لهزه الذٌو

 4مً بين اهذاف الخطذًش ماًلي:اهداف الخصديس:  -3

 و هي: الاهداف املسجبطت باالستراجيجيت الخجازيت: 3-1

 اإلاشبعت. ىق الىؾىُتعججاوص ال_ 

 جىصَع حغشافي للمخاؾش ._ 

 الخىُف مع اإلاىافعت ._ 

 الخىاحذ في لبعىق الىؾىُت._ 

 و هي:الاهداف املسجبطت بالجاهب املالي: 3-2

ادة في سكم الاعماٌ .  _ الٍض

 اإلاشدودًت و الاًشاداث اإلاالُت ._ سفع هىامش 

 _ سفع مشدودًت سؤوط الامىاٌ اإلاعدشمشة .

 

                                                           
1
 حمشة عبد الحميد، "دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج محروقات قي ظل التطورات الدولية الراهنة"، مذكرة لنيل شهادة 

 .01، ص 2102-2102اقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ماجستير، تخصص 

م الذولي"،داس اليششوالخىصَع، الاسدن، ؾبعت الاولى،       .193، ص 2012مدمىد الشُخ، "الدعٍى 2
  

5خمشت عبذ الحمُذ، مشحع ظبم رهشه، ص 3
  

51حمشة عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 املسجبطت بخدسين شسوط الاهخاج:الاهداف  3-3

 _جدعين كذسة الاهخاج باإلاإظعت

 _ اظخغالٌ الامخُاصاث اإلاخىفشة .

 _ خفؼ اليلفت الاهخاحُت.

 _ الشفع مً حهىد البدث و الخؿىس .

 املطلب الثاوي: دوافع الخصديس و مالمده

التي جبين مذي هجاح عملُت ظىف هخؿشق في هزا اإلاؿلب الى اهم الذوافع اإلاصجعت على الخطذًش و اإلاالمذ 

 الخطذًش في اي دولت.

 1ًمىً جلخُطها فُما ًلي:دوافع الخصديس: -1

 مً الفىائذ الاهخاحُت ._ الخخلظ 

 _ مخابعت العمالءو اإلاعبهلىين في اظىاق الخطذًش .

ع حغشافي للطادساث لخجىب اإلاخاؾش .  _ جدلُم جىَى

 ٌ  العالم . _ الاظخفادة مً معذالث الىمى الاكخطادي في دو

 _ اظخغالٌ الفشوق بين دوساث خُاة اإلاىخجاث في اظىاق الخطذًش.

ً في اظىاق العالم .  _ فخذ فشوع للمىخجين اإلاطذٍس

ش اإلاىخجاث وفم اججاهاث اإلاىافعين .  _ الحاحت الى جؿٍى

 _ حشغُل الؿاكاث الضساعُت اإلاخاخت افلُا و ساظُا .

 ._ الشغبت في الحطٌى على العمالث الاحىبُت

 حشغُل الفىائؼ الاهخاحُت .

ت اإلايان و الضمان .  اظخغالٌ عبلٍش

 :2كبل رهشها هبرص اهم عىامل عملُت الخطذًشاهم مالمذ الىجاح في جىميت الصادزاث :  -2

 _ اإلاىاسد اإلاخاخت و الجاهضة لىجاح عملُت الخطذًش .

 _ ؾشق و مىهجُت العىق .

 _ مخؿلباث حىدة العلعت .

 الىاضح لعملُت الخطذًش ._ التزام الاداسة 

 اما مالمذ الىجاح فهي:

                                                           
1
ذ الىجاس، "الخطذًش اإلاعاضش و   ت، فٍش  .119، ص2008الخدالفاث الاظتراجُجُت"، الذاس الجامعُت، الاظىىذٍس

2
مشحع ظبم رهشه،  ،"دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج محروقات قي ظل التطورات الدولية الراهنة"خمشت عبذ الحمُذ، 

 .55ص
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 _ مذي الخؿىس الفعلي الهُىلي العلعي و الخذماث اإلاطذسة لخدلُم هزا الخؿىس كذس اهبر مً الخىىع.

ع الفعلي في هؿاق الاظىاق الخاسحُت، و بالخالي مذي جللُل الاعخماد على عذد مدذود مً  _ مذي الخىَى

 ًطاخب هزا الاعخماد مً غغىؽ اكخطادًت و ظُاظُت .الاظىاق الخللُذًت مع ما 

ادة في خطُلت  الطادساث مً ظلع و خذماث جللُذًت و حذًذة، دون ان ًترجب  _ مذي اللذسة على جدلُم ٍص

ادة في الخيلفت و خاضت باليعبت لعىامل الاهخاج الىادسة وعبُا .  على رلً ٍص

  ستراججياث الخصديس:املطلب الثالث : جددياث و ا

حعخبر عملُت الخطذًش مىظىمت مشهبت راث حشعباث و فشوع و جخػع الخغيراث دائمت بعبب الخفاعالث و 

ت  الخيامالث بين البِئاث الذولُت، لزلً جظهش باظخمشاس مجمىعاث هبيرة مً الخدذًاث و العىائم الخطذًٍش

 الىاحبت العالج باظالُب عملُت مىؿلُت و دساظاث ظابلت للشاساث الخطذًش .

 و جخمشل فُما ًلي:الخصديس:  جدديد  -1

ال صالذ الفجىة الخىىىلىحُت في الخطذًش واظعت حذا بين الذٌو الخددياث الخكىىلىحيت في الخصديس:  1-1

الطىاعُت و الذٌو الىامُت مما ًللل مً اللذسة الخىافعُت لطادساث الذٌو الىامُت، و وعالج جلً اإلاشيلت 

 .1بااللُاث الخالُت

 لعي .الخخطظ الع_ 

ش .  _  الاظدشماس  في البدىزى الخؿٍى

 _ الاهخمام بالعلىم و الخىىىلىحُا .

ت . ب اليىادس الفىُت و الخطذًٍش  _ جذٍس

 _ ششاء الخىىىلىحُا .

 _ الذخٌى في جدالفاث اظتراجُجُت .

 _ الخطذًش الالىترووي .

ت و جبعُـ الاحشاءاث .  _ اعادة هىذظت العملُاث الخطذًٍش

 الخذماث مشل خذماث جىىىلىحُا اإلاعلىماث ._ جطذًش 

ت الى جخمين و الاسججاٌ في اللشاساث الخددياث املعلىماجيت للخصديس :  1-2 ًإزش هلظ اإلاعلىماث الخطذًٍش

ت الذكُلت الذوسٍت و رلً لذعم اللشاساث و  ت، لزلً ًجب الاهخمام باإلاعلىماث الخطذًٍش الخطذًٍش

ت م :، و ًخم الخغلب على الخؿىؽ الخطذًٍش  جلً الخدذًاث عً ؾٍش

 _ كىة الاجطاالث .

                                                           
1
ذ الىجاس،    .103ص حع ظبم رهشه،مش  "الخطذًش اإلاعاضش و الخدالفاث الاظتراجُجُت"،فٍش
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ت .  _ اعذاد هظام معلىماث جطذًٍش

 الاهترهذ .

كذ ًفشل الخطذًش بعبب عذم اخخُاس العلعت اإلاىاظبت للعىق الخددياث الدسىيقيت للصادزاث:  1-3

الخطذًشي اإلاىاظب او الخؿا في اظلىب الدععير و الخىصَع، لزلً مً الػشوسي عالج جلً اإلاشىالث و 

ت لالظىاق الذولُت.  عذم الاهخفاء بخطذًش الفىائؼ الخطذًٍش

م: العالج : ج الخطذًشي الاوعبعً ؾٍش  غشوسة بىاء اإلاٍض

 _ جدذًذ اظتراجُجُت الخطذًش .

 _ اظتراجُجُت التروٍج الذولي .

 _ اظتراجُجُت الخىصَع الذولي و الدععير الذولي .

ت الاداسة دوسا في جاهُذ الىجاح الخطذًشي و مً اهم جلعب جىىىلىحُالخددياث الادازيت في الخصديس :  1-4

ت الاصمت لخدلُم اهذاف الخطذًش.الخدذًاث التي جىاحه الخطذًش   هلظ اإلاهاساث الاداٍس

  العالج:

 _ الخخؿُـ العلُم لعملُت الخطذًش.

 _ الخيبإاث بالؿلب العالمي .

 _ جلُُم اداء الخطذًش دولُا .

 الخىفُز بالخؿـ ._ الشكابت الفعالت لشبـ 

 _ الخيعُم الفعاٌ بين احهضة الخطذًش .

ت، و جددياث الخىافسيت الخصديسيت :  1-5 هىان ضعىباث في دخٌى اظىاق الخطذًش بعبب اإلاىافعت اللٍى

م :  ًمىً الخغلب على جلً الخدذًاث عً ؾٍش

 جؿبُم اإلاىاضفاث الذولت ._ 

 جؿبُم اظالُب اداسة الجىدة الشاملت ._  

ً مجاالث الخىمُت ت الخصديس: ستراجيجديا 2 ًلطذ باالظتراجُجُت الىمـ و الاظلىب الزي جلضمه في جدٍش

م سظم  الخؿىؽ العٍشػت للعُاظت الائخماهُت في اهخلاٌ الاكخطاد الىؾني مً خالت  الاكخطادًت عً ؾٍش

 :1الشوىد الى خالت الىمى و ًجب جدذًذ

 

 

                                                           
1
مشحع ظبم  دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج محروقات قي ظل التطورات الدولية الراهنة"، "خمشت عبذ الحمُذ، 

 .57رهشه، ص
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 بسهامج الصادزاث: 2-1

و رلً بان ًخم احشاء جدلُل للمىكف الخطذًشي ليل كؿاع و ليل جدليل مىقف الصادزاث:  -

ت و هزلً  جدذًذ الامياهُاث في اإلاطاوع الجذًذة البي ًمىً ضىاعت، و بالخالي وعؿي الامياهُاث الخطذًٍش

 ان جخطظ حضء مً اهخاحها لغشع الخطذًش، هزلً ًجب دساظت العىق الخاسحُت.

اجُجُت على الاخخُاس و الاهخلاء و غالبا مما جخػمً اخخُاس عذد جلىم الاظتر  جدديد الاولياث السلعيت: -

ت مؿللت  مدذود مً الطىاعاث الغير جللُذًت الهخاحها كطذ الخطذًش، و ًيىن رلً مً خالٌ اعؿاء اولٍى

 للخطيُع الزي ًيىن بمشابت اللاؾشة التى ججزب وساءها الضساعت ، الىلل...الخ

اث و ًجب  جدديد الاولىياث الخازيخيت: - لُت لىغع الاولٍى ًخؿلب هزا غشوسة اعذاد البدىر الدعٍى

ان جاخز الاهخاج ادواث الاظىاق الخاسحُت، هما ًجب جدلُل ول ظىق مً هزه الاظىاق مً هاخُت 

 اججاهاث الؿلب و اإلاىافعت و الشظىم الجمشهُت.

م اإلاإظعت خُاساث : حعخمذ على الدصخُظ الذاخلي والخاسجي لخطبذ اماالاستراجيجيت الدوليت 2-2

ب بين اهذاف اإلاإظعت و جدلُل اإلاىافعت البُئُت اإلاعخلبلُت .  اظتراجُجُت و هزا مً خالٌ الخلٍش

و الاظتراجُجُت الذولُت حعخمذ اظاظا على جدلُل البِئت الخاسحُت لخدذًذ الفشص الذولُت مً هاخُت خاحُاث 

ىق اإلاخخاس اما الخدلُل الذاخلي ٌعمذ بالىكىف اإلاعتهلىين ورلً جدذًذ عىامل الىجاح الشئِعُت للعم الع

 على هفاءاث و مىاسد اإلاإظعت، ومً الخُاساث التي ًمىً للمإظعت اجباعها و هي :

جخمشل هزه الاظتراجُجُت في جشهيز حهىد اإلاإظعت على ظىق معين او مىخىج مدذد الخخصص:  -

 باظخعماٌ ميزة الخيلفت او ميزة حىدة اإلاىخج .

ع، اإلاشهض  :الىمى بالخىىيع - اي دخٌى اإلاإظعت الى العىق بمىخجاث حذًذة مً خالٌ اعخماد الخىَى

ع اإلاخؿـ الزي يهذف الى الخللُل مً  لجزب مجمىعاث مً اإلاعتهلىين، او جىظُع العىق، او جىَى

ت معخبرة.  اإلاخاؾش و ٌعخمذ على جلذًم مىخجاث حذًذة جخؿلب مىاسد مالُت و بشٍش

 BADRالخصديس عمليت  همىذج جطبيقي عن  املطلب السابع :

ً لىالًت معخغاهم مع اخذي ششواث                فُما ًلي ظىعشع مشاال جؿبُلُا لعملُت كام بها أخذ اإلاطذٍس

شة " اإلاىؿلت ؤلاهخاحُت " و التي خطلذ على كشع مً مىسدها كذسث بـــ  ًىم و الزي ظُدطل  90مً حٍض

ل بعُـ مً بىً اإلاعخىسد ئلى بىً اإلاطذس، جخخظ هزه الششهت " ضُذ الخىهت مباششة بعذ ئهتهاء اإلاذة بخدٍى

شة مالؿا "  ت  "MARE BLU TUNA LTDالحمشاء، ئجطلذ بها الششهت مً حٍض " مً أحل علذ ضفلت ججاٍس
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ظخعملذ فُما بعذ جخظ " الخىهت الحمشاء " و علُه جم ئسظاٌ فاجىسة شيلُت جىضح العملُت اإلابذئُت و التي ئ

فُت . ؾينلفخذ ملف الخى   في بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 (1)ملحق   La Domiciliation  الخىطين:  -

ت لذي البىً ، أي جلذًم اإلاعلىماث التي ظبم رهشها مً أحل جدطُل كُمت البػاعت  ؾينجى اي  وسكت ججاٍس

ذ ٌعمذ باجمام اإلاعامالث الخاسحُت ئظم و عىىان  اإلاشظلت ، و ٌعخبر هزا ؤلاحشاء بمشابت الحطٌى على جطٍش

 اإلاطذس. 

  .ئظم و عىىان اإلاعخىسد الخاسجي 

  .بلذ اإلاطذس 

 .خ الخطذًش  جاٍس

  .ًئظم و عىىان البىً اإلاىؾ 

  .خ فخذ اإلالف  جاٍس

  .الشكم اإلاشحعي للملف 

  ؾلب الخطذًش (objet d'export  2ملحم) 

 ؾلب الخطذًش d'une exportation de marchandise)   domiciliation  3ملحم) 

  (4سخطت ضُذ الخىهت الحمشاء )ملحم 

 (1)ملحقاملسخلت ألاولى : عقد الصفقت الخجازيت 

ت جػمىذ بىىدها ما ًلي :بعذ   ئهتهاء هزا ؤلاحشاء  ئهتهذ ؤلاجطاالث بعلذ ضفلت ججاٍس

  هغ مً الخىهت الحمشاء 25771ؾبُعت العلعت 

  : خ الدعلُم  2016-9-25جاٍس

  : شة مالؿا، مُىاء ششوؽ الدعلُم  ( فالُخا ) حٍض

 مُىاء الجضائش ئلى فالُخاالىلل بدشا م ً . 
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  أوسو . 77313كُمت الطفلت 

 ل ب  عُـ مً البىً الخجاسي ششوؽ الدعذًذ : الذفع ًيىن بخدٍى

"MALTA BANK BRUSSELS LAMBERT" فُت  . " معخغاهم"ئلى البىً الخىمُت الٍش

 املسخلت الثاهيت : مسخلت الخىفير 

لت شحنها و ئسظالها ًخم هلل البػاعت مً                 بعذ ؤلاجفاق على ششوؽ و مىاضفاث البػاعت و ؾٍش

و ًخدمل اإلاطذس ول اإلاطاٍسف ئلى غاًت  جدمُل البػاعت على ظهش العفُىت ،مخاصن ئلى مُىاء الجضائش أًً ًخم 

 هزه الىلؿت .

ذ عنها في مطلحت ال ذ مفطل الزي ًخػمً و كبل شحً البػاعت ًخم الخطٍش جماسن مً خالٌ جطٍش

 اإلاعلىماث الخالُت :

 ئظم و عىىان اإلاطذس.  -

 ئظم و عىىان اإلاعخىسد.  -

 معلىماث عً البػاعت ) اإلاىاضفاث ، الىمُت و اللُمت ( . -

و جطادق علُه مطلحت الجماسن و اإلاطذس هفعه، و ٌعخبر بمشابت وزُلت ئزباث إلسظاٌ البػاعت اإلاخعاكذ عليها   

خ ًخم ئهخظاس  ا جدطُل كُمت جشظل وسخت مىه ئلى بىً اإلاطذس إلاشاكبت الفاجىسة النهائُت ئبخذاءا مً هزا الخاٍس

 ًىم . 90اللشع اإلامىىح إلاذة 

 الىزائم ًؿلبها اإلاعخىسد مً اإلاطذس أهمها :جشظل مع البػاعت مجمىعت مً 

 الفاجىسة النهائُت.  -

 شهادة صحُت.  -

 وزُلت الؿشود.  -

 وزُلت الىصن.  -
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 شهادة ألاضل ) اإلايشأ( . -

 املسخلت الثالثت : إسترحاع قيمت البضاعت 

ل كُمتها أمش  ػاعت بمجشد ئضذاس اإلاعخىسد لبىىهفي اإلاشاٌ الزي بين أًذًىا ًخم جدطُل كُمت الب         بخدٍى

لىً على معخىي البىً جخم ئحشاءاث أخشي هظ عليها اللاهىن  BADRمً خعابه ئلى خعاب مطذس في بىىه 

 و هي : 

ل كُمت البػاعت اإلاطذسة بفاجىسة سكم  (1 فُت أهه جم جدٍى  1-2016ًخم ئعالن بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 أوسو . 77313 اإلالذس بــ

 ملابل الذًىاس الجضائشي التي جىغع في خعاب اإلاطذس . BADRمنها لبىً  % 50ًخم الخىاٌص عً  (2

ل  BADRبؿلب  منها ال ٌعخؿُع سحبها ئال في  % 45اإلاخبلُت ئلى العملت التي ًشغب فيها صبىهه  % 50بخدٍى

 خاالث هي :

 ئظخيراد ظلع مً الخاسج جخذم وشاؽ عملي . -

 كػاء خاحاث و ئلتزاماث مع الخاسج . -

ف الىاججت عً مهام العمل .ظذاد  -  فىاجير خاضت باإلاطاٍس

 . 90/02فخىغع في خعاب الصخظ اإلاعىىي و هزا خعب كاهىن  % 5أما 

ججبر الحيىمت ول بىً ججاسي على اللُام بهزا ؤلاحشاء مً أحل ئظترداد ول أمىاٌ الذولت و عذم ئعؿاء          

بها ئلى الخاسج ختى جخمىً مً حمع أهبر  كذس مً سؤوط ألامىاٌ مً العملت الطعبت لخىظُع  الفشضت لتهٍش

 ؤلاظخماساث و جشكُت الطادساث مً حهت أخشي و  ظخىضح هُفُت ئجمام العملُت باإلاخؿـ الخالي :
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  BADR( : مخطط إجمام العمليت في 5الشكل زقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 علذ ججاسي.  (1

 حعلُم الىزائم. (2

 ( ئسظاٌ الىزائم و ئشعاس اإلاعخىسد باسظاٌ البػاعت. 4 (3

 ( وضٌى البػاعت 5

ل كُمت البػاعت مً 6  خعابه ئلى خعاب اإلاطذس .( ئؾاء ألامش بخدٍى

 ( حعذًذ كُمت البػاعت .7

 

 

 

 

ملسخىزدا  

MAR BLU TUNA 
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 مصدز 

TONIER HADJA 
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 بىك املصدز

       BADR 

 

 بىك املسخىزد

MATLA BANK 

BRUSSELS LAMBERT 

 

0 

0 

2 7 

7 

2 

6 4 



 في بىك الفالخت و الخىميت السيفيت الخصديس  دزاست جطبيقيت لعملياث                    الفصل الثالث: 

 

86 
 

  خالصت الفصل الثالث:

 

فُت بشيل عام وشاؽ اإلاخاحشة باإلااٌ ، خُث ًشجىض وشاؾه على           ًماسط بىً الفالخت و الخىمُت الٍش

 كبٌى الىدائع و مىذ الائخمان.

ت اإلاعامالث          ل مخخلفت و التي ًخم مً خاللها حعٍى الا اهه ٌععى حاهذا الى اظخعماٌ جلىُاث جمٍى

ت باالخظ جشكُت الطادساث و حلب العملت الطعبت مً حهت اخشي ، هما اهه ًػمً كذس اهبر مً  الخجاٍس

 الػماهاث ليل مً اإلاشتري و البائع . 

 



 الخاثمة العامة
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في ظل الخحىالث التي شهدها الاكخصاد مً جىىع العملُاث التي حشمل اليشاط الخجازي مع الخازج              

ل الخجازة الخازجُت التي اصبحذ ضسوزة ًلعب فيها الىظام البىكي دوزا  مً اطتراد و جصدًس و هي عملُاث جمٍى

كخصاد بالخعىز في ظل وضع ًخمي  اطاطُا هظسا ملا ًلىم به في طبُل جىفير الظسوف املالئمت التي طمح لها الا

باالطخلساز هره الخحىالث حخمذ على الجصائس حغُير هظامها الاكخصادي عامت و البىكي خاصت حتى جخمكً مً 

  جدازن الاخخالالث لتي وكع فيها مصان مبادالتها بمعنى العمل على دعم و جسكُت صادزاتها.

اهمُت هبيرة لكىهه ًلعب دوزا هاما في حظهُل جمُع فلعاع البىىن هى كعاع حظاض و ذو               

ل و  الاجساءاث املخعللت بعملُتي الخصدًس و الاطتراد و ذلك بالخحكم في وجيرة الىمى الاكخصادي في مجال الخمٍى

ل الصادزاث.  بالخصىص جمٍى

جسكُت الصادزاث و الا ان العكع هى الحاصل فالبىىن ال شالذ غائبت عً اداءدوزها الفعلي في مجال          

ت الخازجُت و الظعي وزاء جحلُم اكص ى زبح ممكً، بغض الىظس  اهخفذ فلغ بدظهُالث للمعامالث الخجاٍز

عً طُاطت جسكُت الصادزاث و ضسوزة حسخيرها لدعم املؤطظاث الىاشئت لتركُت مظخىاها الاهخاجي حتى 

 . جخمكً مً الخسوج الى املىافظت الدولُت

 النتائج:

 

 جسكُت الصادزاث هي الحل الامثل لخىمُت الاكخصاد الىظنيطُاطت   -

 الاعخماد املظدىدي هى الاهثر اطخعماال في البىك . -

ع جدًدة. - ل في جدعُم اليشاط الاكخصادي و ذلك بخلم مشاَز  ٌظاهم الخمٍى

 ٌعخبر الضماهاث البىكُت وطُلت مً خاللها ًمكً للمخعاملين الحصىل  على كسوض مً البىك. -

 بت البىىن لخعىزاث الخكىىلىجُت الجدًدة.عدم مىاه -

 البىىن ال شالذ غائبت عً اداء دوزها الفعلي في مجال جسكُت الصادزاث. -

ت ما عدا املحسوكاث. - ل للعملُاث الخصدًٍس  ضعف الخمٍى

 الاقتراحات:

 

ع صادزاتها و عدم الاعخماد على مىزد واحد فلغ. -  على الجصائس الاهخمام بالخصدًس، اي جىَى

ً مً خالل الاطساع في جىفُر العملُاث املصسفُت و جلدًم حظهُالث   - على البىىن جدعُم املصدٍز

 بىكُت.

ىىن الاهخمام بالخعىز الخكىىلىجيالبعلى  -
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خسوج الى الظىق ال بد على الدولت مً اجخاذ كساز طُاس ي صازم مً اجل جسكُت الاطدثمازاث لل -

ً على الخصدًس.  الدولُت، و ذلك مً خالل مىح حظهُالث اطخثىائُت للساغبين  و اللادٍز

 افاق الدراسة:

حدود الاشكالُت املعسوحت و ال ًمكً اعخباز هره الدزاطت ان هره الدزاطت حاولذ معالجذ هرا املىضىع في 

 لم جحغ بكل جىاهب املىضىع و بهرا الصدد هلترح عددا مً مً املىاضُع ذاث العالكت:

 

 اوعكاض اهضمام الجصائس الى مىظمت الخجازة الدولُت على جسكُت الصادزاث.  -

ت في جىمُت الاكخصادوز املى  -  اوئ الجصائٍس
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 :التلخيص

ل الخجازة الخازجيت في حالت الصادزاث ، حيث  تهدف هره الدزاست الى ابساش              مخخلف عملياث جمٍى

سه في ظل ما ٌعسف باكخصاد السىق، هرا  حعخبر الصادزاث املنفر الىحيد لتركيت الاكخصاد الىطني و جطٍى

ل الخجازة الخازجيت حالت الصادزاث ، حيث حعخبر  السبب الري جعلنا ندزس مىضىع، دوز البنىك في جمٍى

لها بىاسطت وسائل و جلنياث مخخلفت من بينها البنىك الى  سيط الامثل لتركيت الصادزاث من خالل جمٍى

فيت  لعملياث الاعخماد املسدندي و لخدعيم دزاسدنا كمنا بدزاست ميدانيت في بنك الفالحت و الخنميت الٍس

ة و ذلك بالنظس الى الدوز اللضاًا الاساسيت التي اولتها الدول اهميت كبير من  الخصدًس ، حيث ٌعخبر هرا الاخير

 الري ًلعبه في جلب الثروة.

 الكلمات املفتاحية:

ل   اكخصاد السىق، اعخماد مسدندي، جلنياث الدفع، البنىك و جسكيت الصادزاث الخجازة الخازجيت ، ،جمٍى
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