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 أهداف اإلاجخمع حىبا جدلُم في جلعبه الري للدوز  هظسا الاكخصادًت السُاساث أهم مً الىلدًت السُاست حعخبر 

 أداء في اخخالٌ فأي.الاكخصادي الىظام على الىبحر جأثحرها مً أهمُتها وجأحي. ألاخسي  السُاساث مع حىب ئلى

، الدضغُل، ؤلاهخاج مسخىي ، الىمى معدالث خُثمً  الاكخصادي الىظام أداء على بظالله ًللي الىلدي الىظام

  .الحلُلي الدخل و الثروة جىشَع

 

 الدسمُت وهره الىلدي، الاكخصادي بالىظام الحدًث الاكخصادي الىظام ٌسمى أن الخؼأ مً لِس فاهه ثم ومً

 اإلاخعاملت ألاػساف بحن جخم التي واإلابادالث الاكخصادًت، الحُاة واكع عً حعبر لىنها اإلابالغت، سبُل على جؼلم لم

 على ذلً وساعد اإلابادالث، خسهت اهخعضذ الدسُحر بدسً ًخصف وان فاذا الىظام، هرا ئدازة أسلىب ئلى جخظع

 .بالىساد ًصاب وكد ،جساحع ئلى الاكخصادي اليضاغ عسض ذلً بخالف جمحز ئذا أما الاكخصادًت، الخىمُت

 في ألاهمُت بالدوز البالغ جخمخع الىاكع في الىلىد( هي ألاداة) هره لخىظُم السلؼت لديها ما هُئت أي فان وعلُه

ٌ  جىظُم ئذا علُه بل الىلىد، عبره جمس حامدا هُىال لِسذ السلؼت وهره الاكخصادًت، الحُاة  ما ألاداة هره جداو

ت أجحراثجلها  دامذ  وكىع ئمياهُت لخجىبها هرلً ،الخازجي والخىاشن  والخضخم والدضغُل ؤلاهخاج على كٍى

 .الاكخصادًت الاخخالالث

 

 دزحت خُث مً مساخل بعدة مسث خُث الاكخصادي، الفىس جؼىز  في هاما مدىزا الىلدًت السُاست واهذ للد 

 الاكخصادًت السُاست هُيل في أهمُتها واخخلفذ  .الخأثحر هرا فعالُت ومدي الاكخصادي اليضاغ على جأثحرها

 للسُاست همددد بها اإلاعترف الىخُدة ألاداة فياهذ الصدازة، ميان عضس الخاسع اللسن  في وان خُث اليلُت،

ً، اللسن  في هُجز حاء ثم الاكخصادي، ؤلاوعاش لخدلُم الفعالت والىسُلت الاكخصادًت  السُاست نأ لُإهد العضٍس

 ًد على العضٍسً اللسن  مً الخمسُيُاث في مياهتها الىلدًت السُاست استرحعذ و فعالُت، ألاهثر هي اإلاالُت

دمان،  عدم و الىلدًت ألاشماث أثىاء خاصت الىلدًت بالسُاست الاهخمام اشداد اإلاعاصس الاكخصادي الفىس وفي فٍس

ٌ  معظم صهدجه الري الاكخصادي الاسخلساز ٌ  خاصت العالم دو  .إلااض يا اللسن  في الىامُت الدو

 

 )واللسض الىلد كاهىن  صدوز  مع ممىىىا الجصائس في الىلدًت السُاست عً الحدًث أصبذ فللد الجصائس في أما 

 السُاست اسخخدام في والخىسع الاهخمام مبدأ فيهما ظهس واللرًً ،) 10-00)باألمس واإلاخمم اإلاعدٌ( 01- 90

 في اإلاسهصي  البىً اسخلاللُت مىذ مع وجلُُمها، عليها وؤلاصساف وأهدافها واججاهاتها أدواتها وجددًد الىلدًت

 معخدٌ، جضخم بمعدٌ مخمحز هلي اكخصاد ظل في هلدًت سُاست جؼبُم ظهس الثالثت ألالفُت بداًت ومع ،ئدازتها

 اعخمدث خُث البؼالت، مً عالُت وسب مً الاكخصادي الىمى ئًجابُت ووسبت اإلادفىعاث إلاحزان هام وفائع

  .الاكخصادي والدعم ؤلاوعاش بسهامجي مع جماصُا جىسعُت ومالُت هلدًت سُاست على الجصائس

 

 تهدف والتي الدولُت اإلاالُت الهُئاث بمساعدة أو ذاجُت بصفت ئما ؤلاصالخُت السُاساث مً العدًد الجصائس جبيذ

 الاسخلساز لخدلُم وىسُلت الىلدًت السُاست آلُاتها طمً حسخخدم والتي السىق  اكخصاد كىاعد ئزساء ئلى

   .اإلادفىعاث محزان جىاشن  على والعمل الخضخم وهبذ الىلدًت الىخلت في بالخدىم وذلً الاكخصادي

 :ًلي فُما البدث ئصيالُت جبلىزث اسخعساطه جم ما على وبىاء هىا ومً
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 * مامدى ثأثير السياسة النقدية على أداء البنوك التجارية؟ 

  

ٌ  هرا  مجمىعت ػسخىا اإلاىطىع، حىاهب على السُؼسة لىا ًخِسس وختى البدث وهدف غاًت عً ٌعبر الري الدساؤ

  :وهي الدزاست جىحُه في حساعدها التي الفسعُت ألاسئلت مً

 

وبماذا جمحزث أهم جؼىزاتها في الفىس الاكخصادي  أدواتها؟وفُما جخمثل  ؟ السُاست الىلدًتب ذا ًلصد ما  -    

 ؟

ت ما معنى   -      أهدافها ووظائفها؟وما هي ؟  البىىن الخجاٍز

ت؟   -      هُف جإثس السُاست الىلدًت على أداء البىىن الخجاٍز

 فرضيات البحث:

 :الخالُت الفسطُاث ىطعب كمىا السابلت الدساؤالث على وؤلاحابت ؤلاصيالُت وإلاىاكضت

 دىم في العسض الىلدي للبالد.خالسُاست الىلدًت هي ئحساءاث وجدابحر جصدزها السلؼاث الىلدًت لخ  -  

 .أدواتها وافت بىاسؼت للدولت العامت الاكخصادًت دافهألا  لخدلُم تهدف ىلدًتال السُاست -  

ت للبىىن اإلاالي ألاداء جلُُم مإصساث على الاكخصادًت السُاساث جخلفها يالت آلاثاز جخخلف -    هجد خُث الخجاٍز

 الىلدًت السُاساث بحن اإلاباصسة للعالكت زاحع وهرا الىلدًت السُاست جأثحرا الاكخصادًت السُاساث أهثر مً أن

ت البىىن عمل وبحن  .الخجاٍز

 

 ع:أسباب اختيار املوضو

 واألحي:  وهي أسباب لعدة اإلاىطىع لهرا اخخُازها ٌعىد

 والخدوي الاحخماعي مددودًت الىعي ظل في الىلدًت السُاست أدواث على - هبحرة بدزحت - الاعخماد مضيلت عدح -

 الاكخصادي، اليضاغ في اإلاصسفي دوز الجهاش وطعف والاحخماعُت الاكخصادًت الخىمُت مسخىي  في الىبحر

مها السُاست اهتهاج في الخبرة ومددودًت  ئحساء ًفسض وهرا الجصائس، جىاحه التي اإلاضاول مً الىلدًت وجلٍى

 .الجصائسي  الاكخصاد واكع تها فيوجؼبُلا الىلدًت للسُاست والعلمُت الدزاساث الخدلُلُت مً العدًد

 الىلدًت. بالسُاست اإلاخعللت اإلاىاطُع معالجت في السغبت -

 الاكخصادًت. ألاهداف جدلُم في ودوزها الىلدًت السُاست مىطىع جخص التي اللُاسُت الدزاساث كلت -

 

 أهداف الدراسة:

 مً خالٌ كُامىا بهره الدزاست: ف التي هصبىا ئليهااجخمثل أهم أهد

 . الاكخصادًت السُاست أهداف جدلُم في الىلدًت السُاست أهمُت جىطُذ -

اث و اإلافاهُم أهم على الخعسف- ٌ  الاكخصادي الفىس عسفها التي الىماذج و الىظٍس  السُاست الىلدًت .  خى

 الىلدًت . لسُاست الجصائسي  لالكخصاد اليلُت الاكخصادًت اإلاإصساث اسخجابت مدي معسفت -

ت.اأثس -  لسُاست الىلدًت على البىىن الخجاٍز
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 :البحث أھمیة

ٌ جلىم بها  التي -الىلدًت السُاست-الاكخصادًت السُاساث أهىاع مً هىع معسفت في الدزاست أهمُت جىمً  مً الدو

 على بالفائدة حعىد والاحخماعُت التي الاكخصادًت الخىمُت جدلُم بالخالي و الاكخصادي، الىمى مً السفع احل

ادة و البؼالت و الخضخم مً بالحد ، أفساد و مإسساث مً الىػني الاكخصاد ميىهاث حمُع  الدخل مخىسؽ ٍش

 . الفسدي

 جلً حضيله ما مع ،  التي اإلاىاطُع مً الىلدًت السُاست مىطىع أن معسفت واكع مً الدزاست أهمُت هرلً جأحي 

 حعد ئذ الىمى معدٌ وشٍادة الاكخصادي الاسخلساز جدلُم سبُل في البلدان مً هثحر في فاعل دوز  مً السُاست

ٌ  مً الجصائس  وباألخص اليلُت الاكخصادًت السُاساث واهتهاج عامت، اإلاصسفي بالىظام العهد الحدًثت الدو

 لسُاساثا أن هما اإلااض ي، اللسن  مً السبعُيُاث بداًت في ئال ًخم لم مسهصي  بىً ئوضاء أن السُما منها، الىلدًت

 التزام حساء الدسعُيُاث، بها فعلُا ئلى في مىخصف  ألاخر ًخم لم الىلدي الؼابع ذاث اليلُت الاكخصادًت

 .الدولُحن والبىً الىلد صىدوق  مع بالخعاون  وؤلادازي، واإلاالي الاكخصادي لإلصالح بسهامج بدىفُر الحيىمت

 

 الدراسة:وحدود  إطار 

لت  جلدًمه مً للخمىً بدث، ألي والصماوي اإلاياوي البعد جددًد طسوزة العلمي البدث مىهجُت جلخض ي بؼٍس

  :في جخمثل البدث هرا فددود وواكعُت، مىؼلُت هخائج ئلى الخىصل على حساعد مىطىعُت

  سي.الجصائ البىً الىػني اخترث فلد :اإلاياوي ؤلاػاز -

لً بسبب زغبتي على دزاست معلىماث حدًدة وعدم ذو  6102الى 6102فلد اخترث الفترة  :ؤلاػاز الصمني -

 طُم الىكذ إلعداد هرا البدث.الخىسع أهثر فاإلاىطىع بدىم 

 

 منهجية البحث:

 : منها اإلاىاهج بعع على اعخمدها الفسطُاث صحت واخخباز حىاهبها بجمُع ؤلاإلاام و الدازست أسئلت عً ولإلحابت

ت. - ت مً الىاخُت الىظٍس م الخعسض للسُاست الىلدًت والبىىن الخجاٍز  اإلاىهج الىصفي: عً ػٍس

خي: مً خالٌ اإلاىهج - اث الىلدًت. الخاٍز  الىظٍس

 اإلاىهج الخدلُلي: مً خالٌ جدلُل في الجاهب الخؼبُلي. -

 هيكل الدراسة:

مبدثحن فخصصذ الفصل ألاٌو لدزاست  16فصٌى ول فصل ًدخىي على  10كمىا بخلسُم العمل ئلى 

ف السُاست الىلدًت وأهدافها وأهىاعها وأدواتها، أما اإلابدث  السُاست الىلدًت ، فاإلابدث ألاٌو جىاٌو حعٍس

 الثاوي فيان خٌى جؼىز السُاست الىلدًت في الفىس الاكخصادي.

ت، خُث جىاٌو اإلابدث ألاٌو هظسة عامت  أما باليسبت للفصل الثاوي فلد جمدىز خٌى مدخل ئلى البىىن الخجاٍز

ت ت. خٌى البىىن الخجاٍز  أما اإلابدث الثاوي فيان خٌى جلُُم ألاداء اإلاالي للبىىن الخجاٍز



 املقدمة  العامة
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ئلى  الفصلأما باليسبت للفصل الثالث فيان خٌى دزاست جؼبُلُت لبىً الىػني الجصائسي خُث كمذ بخلسُم 

في اإلابدث ألاٌو عمىمُاث خٌى البىً الىػني الجصائسي واإلابدث الثاوي فلد جىاولذ أدواث  فخىاولذمبدثحن 

ت. السُاست الىلدًت وأثسها على أداء  البىىن الخجاٍز
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 جمهيد:

 ؤهضافها، جدلُم  في الضولت ٖليها حٗخمض التي الاكخهاصًت، الؿُاؾاث ؤهم بخضي مً الىلضًت الؿُاؾت حٗخبر

 والىُفُت،هما الىمُت ؤصواتها باؾخسضام  الىلضي الاؾخلغاع ٖلى والٗمل الاكخهاصي للىمى ألامثل اإلاٗضٌ هخدلُم

 الؿُاؾت بن هما .لألؾٗاع الٗام اإلاؿخىي  اؾخلغاع اإلادافٓت ٖلى مً الاكخهاص في اإلاخضاولت الىلض همُت جىٓم ؤنها

لى هظا  .للبلض الاكخهاصي الٓغف خؿب ًيىن  وهظا اهىماقُت، جىؾُٗت وؤزغي  ؾُاؾت بلى جىلؿم الىلضًت ٖو

 ألاؾاؽ ؾىلىم بخلؿُم هظا الفهل بلى مبدثحن واألحي: 

 املبحث لاول: عمومياث حول السياست الىلدًت،-

أ.الثاوي: جطور السياست الىلدًت في الفكر الاكخصادياملبحث -

أ
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أاملبحث لاول: عمومياث حول السياست الىلدًت.

االاكخهاصًت، التي  حٗخبر الؿُاؾت الىلضًت بخضي ؤهم مجاالث الؿُاؾت  جخسظ مً اإلاُُٗاث الىلضًت مىيٖى

خباع لٗالكت الىلىص باليكاٍ مً حهت، وإلاا ٌكيله الاؾخلغاع الىلضي مً مىار مالثم  لخضزلها ؤزظة بٗحن الٖا

أ   إلاماعؾت اليكاٍ الاكخهاص مً حهت ؤزغي. 

 املطلب لاول:  حعريف السياست الىلدًت 

ف للؿُاؾت الىلضًت هظهغ منها ألاحي:  حٗضصث الخٗاٍع

ًت هي جىُٓم همُت الىلىص اإلاخىفغة في اإلاجخم٘ بغغى جدلُم ؤهضاف الؿُاؾت الىلضالخعريف لاول: -

أ.1الؿُاؾت اإلاخمثلت في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت

والتي حؿخٗمل الٗالكت ، هي جلً الؿُاؾت التي لها الخإزحر ٖلى الاكخهاص بىاؾُت الىلىصالخعريف الثاوي: -

 2الضزل. –الىلىص

اإلاثلى ؤو صلُل الٗمل الظي جيخهجه الؿلُاث الىلضًت مً ؤحل اإلاكاعهت  ؤلاؾتراجُجُت جمثلالخعريف الثالث: -

اصة  م ٍػ الفٗالت في جىحُه مؿاع الىخضاث الاكخهاصًت اللىمُت هدى جدلُم الىمى الظاحي اإلاخىاػن، ًٖ ٍَغ

فحر الىاجج اللىمي باللضع الظي ًًمً للضولت بلى الىنٌى بلى الاؾخلغاع اليؿبي لألؾٗاع، وطلً في بَاع جى 

 .3الؿُىلت اإلاىاؾبت لالكخهاص اللىمي

هي جلً ؤلاحغاءاث التي حؿخسضمها الضولت للخإزحر في ٖغى الىلىص إلًجاص الخىؾ٘ ؤو الخعريف الرابع: -

 .4الاهىماف  في حجم اللىة الكغاثُت للمجخم٘

ث وألاؾالُب وؿخسلو مً ول الخٗاٍعف واإلافاهُم الؿابلت بإن الؿُاؾت الىلضًت هي مجمىٖت ؤلاحغاءا   

م ؾلُتها الىلضًت مً ؤحل الخدىم في همُت الىلىص بكيل ًًمً لالكخهاص  التي جخسظها الضولت ًٖ ٍَغ

ني طلً الدجم مً الاثخمان وكضعا مً الؿُىلت بغُت جدلُم ؤهضاف الضولت الاكخهاصًت في ػمً مٗحن،  الَى

 ؾت اهىماقُت.خؿب الىيُٗت التي حِٗكها الضولت ؾىاء واهذ ؾُاؾت جىؾُٗت ؤو ؾُا

 

  ب الثاوي: أىداف السياست الىلدًتاملطل

ألاىداف لاوليت والوسطيت:   -1

عت جدلُعم بلعى الىلضًعت الؿُاؾعت حؿعىى  ووؾعُُت ؤولُعت ؤهعضاف بلعى جىلؿعم التعي، و اإلاسخلفعت ألاهعضاف معً مجمٖى

 .الىؾُُت و ألاولُت ألاهضاف بلى هخُغق  هىا النهاثُت،ومً ألاهضاف لخدلُم
أالاحخياطاث الىلدًت: مجمعاث  -أ

ٌ  الىلضًت اللاٖضة حٗغف ت جيىن  اإلاٗامالث، و في اؾخسضامها ًمىً التي ٖلى ؤنها ألانى  اؾخسضاماتها مً مً ػاٍو

ٌ  في الٗملت ت البىىن لضي الىلضي الاخخُاَي و الخضاو  و فٗالُت ألاهثر وفُما ًسو اإلاجخم٘ الاخخُاَي ،اإلاغهٍؼ

                                                           
 .174،م1993الجؼاثغ،يُاء مجُض اإلاىؾىي: الاكخهاص الىلضي، صاع الفىغ، -1
 .98، م2005نالح مفخاح: الىلىص والؿُاؾت الىلضًت، الفجغ، الجؼاثغ، - 2
ض مهُفى وؾهحر الؿُض: الؿُاؾاث الىلضًت وبٗض الضولي للُىعو، ماؾؿت قباب الجامٗت، مهغ، - 3  .37،م2000ؤخمض فٍغ
اث والؿُاؾاث الىلضًت، الُبٗت - 4 ت بً ٖىىىن، بلٗؼوػ بً ٖلي: مدايغاث في الىٍٓغ اث الجامُٗت، الؿاخت اإلاغهٍؼ الثاهُت، صًىان اإلاُبٖى

 .112،م2006الجؼاثغ،
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 جدىم ًبضي هظا ،و فلِ بالخىٓحر لِـ و بالخجغبت جخٗلم هظه الفاٖلُت ألن هٓغا خىله كاثما الجضٌ فبلي ؾهىلت

أاإلاهغفُت (. الاخخُاَاث -الىصاج٘ -اإلاخضاولت في اإلاجامُ٘ ، )الىلىص الىلضًت الؿلُاث

أظروف سوق الىلد:  -ب

اث مً  البىً ٖليها ًماعؽ التي ألازغي  الفاثضة ؤؾٗاع ،و ألاعنضة مٗضٌ الخغة، الاخخُاَاث جيىن هظه  اإلاجمٖى

ت،و عكابت اإلاغهؼي  ٗت ومىاكفهم تريحنلاإلا كضعة ٖمىما الىلض الؿىق  بٓغوف وٗني كٍى ل مٗ في البُُئت ؤو الؿَغ

أ.ألازغي  ؤلاكغاى قغوٍ و ؤؾٗاع الفاثضة مً اهسفاى ؤو اعجفإ مضي و ؤلاثخمان همى

 منها اإلاغهؼي مُغوخا البىً لضي للبىىن الفاثًت الاخخُاَاث فةنها جمثل الخغة الاخخُاَاث ًسو فُما

 .يافي الاكتراى حؿمى اإلاغهؼي،و البىً مً البىىن هظه منها اكترى التي الاخخُاَاث

 الخؼاهت ؤطوهاث ٖلى الفاثضة مٗضالث مثل كُاؾُت هإعكام الىلض ؾىق  ْغوف اؾخٗملذ كض و

ت، ألاوعاق و  فُما البىىن كغوى  ٖلى الفاثضة مٗضٌ و الٗمالء، ٖلى البىىن جفغيه الظي الفاثضة مٗضٌ الخجاٍع

 .بُنها

ألاىداف الوسطيت: -ج

ٌ  يبُها زالٌ مً التي الىلضًت،و الؿلُت َغف مً اإلاغاكبت الىلضًت حٗغف بإنها اإلاخغحراث  بلى ًمىً الىنى

 .1الضزل  و لإلهخاج اإلاىاؾب واإلاؿخىي  النهاثُت ألاهضاف

ت للبىىن ًمىً هلضًت راث مخغحؤنها  في الىؾُُت ألاهضاف فىاثض جخمثلو   بمثابت حٗخبر اهم ،ٖليها الخإزحر اإلاغهٍؼ

 النهاثُت ألاهضاف حُض قيل حٗىـ ؤن الىؾُُت ألاهضاف في ٌكتٍر الىلضًت، و الؿُاؾت إلؾتراجُجُت بٖالن

 مً ؤلاؾخٗاب ؾهلت و واضخت جيىن  ؤن ًجب هما اإلاغهؼي، البىً َغف مً للًبِ كابلت جيىن  ؤن و اإلاخىزاة

 ماًلي:  في الىؾُُت ألاهضاف جمثل الجمهىع،و َغف

أمسخوى معدل الفائدة:   -

 اإلاؿدثمٍغً و الٗاثالث ؾلىن مدضصاث ؤهم مً ٌٗخبر الىلضًت،هما الىخلت بىمى الفاثضة مٗضالث جدضًض ًخٗلمو

 اإلاكيل الفاثضة،و مٗضالث بخللباث الاهخمام الٗامت الؿلُاث ٖلى ًجب الاؾدثماع،لظا و الاصزاع ًسو فُما

 في الؿاثضة الفاثضة بمٗضالث ًخإزغ ؤهه و زانت اإلاٗضالث لهظه ألامثل اإلاؿخىي  جدضًض هُفُت هى هىا اإلاُغوح

 للضولت، الىلضًت بالؿُاؾت اعجباَه هظا و ألامىاٌ عئوؽ َلب و ٖغى حاهب بلى الؿىق، اكخهاص ْل في الخاعج

 جدلم، وؿبُا واؾٗت غحر هىامل يمً الفاثضة مٗضالث حغحر ببلاء ٖلى حٗمل ؤن ٖليها ًجب التي ألازحر هظه

أهؿاص.  ؤو جطخمُت يغٍى وكٕى جخفاصي و ألاؾىاق في الخىاػن 

 2: بُنها مً الفاثضة مٗضالث مً ؤهىإ ٖضة وهىان

ت: وهي مٗضالث التي جلترى بها البىىن املعدالث الرئيسيت*   جدضًض في بليها مً البىً اإلاغهؼي، و ٌؿىض الخجاٍع

  .البىىن بحن ؤلاكغاى مٗضالث

ٌ  ؤؾاؾها ٖلى ًخممعدالث السوق الىلدي: *   اللابلت و ألاحل كهحرة اإلاالُت ألاوعاق جضاو

 ٌ ىت ،هؿىضاث للخضاو  .ؤلاًضإ قهاصاث و الخٍؼ

                                                           
 الاكخهاص،حامٗت الٗلىم في اإلااحؿتر ة مظهغ اليلُت، الاكخهاصًت الخىاػهاث جدلُم في الىلضًت و اإلاالُت الؿُاؾت فٗالُت :الكباوي ولض ؤخمض لكُش ا - 1

 . 21، م2012، ؾُُف ٖباؽ فغخاث
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، م:   ٖبض اإلاجُض كضي  - 2  .64، م2003ضزل بلى الؿُاؾاث الاكخهاصًت اليلُت، صًىان اإلاُبٖى
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 .الضفاجغ ٖلى والخؿاباث اللهحر ألاحل في :الخوظيف معدالث* 

 .اإلامىىخت اللغوى ٖلى جُبم التي هي و املعدالث املدهيت:* 

أسعر صرف الىلد ملابل العمالث لاخرى:  -

 الىلضًت،و للؿلُت ههضف ًيىن  خُث للبلض، الاكخهاصًت ألاويإ ٖلى هام مازغ الىلضي الهغف ؾٗغ ٌٗخبر

اث محزان ويُٗت جدؿحن ٖلى الهغف ؾٗغ اهسفاى ٌٗمل اث ٌشج٘ اإلالابل في لىىه اإلاضفٖى  الًغَى

 بٌٗ زغوج بلى ًاصي اهىماقُا،مما يغُا ًفغى فهظا الهغف ؾٗغ اعجفإ خالت في ؤما الخطخمُت،

اث اهسفاى بالخالي و ،الخإكلم ٖلى اللاصعة غحر اإلااؾؿاث  . 1الىمى في مؿخٍى

 ًٖ الخاعج، اججاه البالص ويُٗت اؾخلغاع لًمان الهغف ؾٗغ اؾخلغاع ٖلى الىلضًت الؿلُاث حٗمل لظلً

تبٗمالث تها ٖمال عبِ ٍَغم ل،و كابلت كٍى  طلً عغم لىً لٗملتها، الهغف ؾٗغ اؾخلغاع ٖلى الخغم للخدٍى

 .الهضف هظا في الخدىم و الؿُُغة هٗبج الٗمالث ٖلى الكضًضة اإلاًاعبت مىحاث فةن

أاملجمعاث الىلدًت:   -

ىان كضعة حٗىـ التي و اإلاخضاولت الىلىص لىمُت مازغاث ًٖ ٖباعة هي  .ألاهفاق ٖلى اإلالضمحن اإلاالُحن ألٖا

 الهضف ٌٗخبر ؤلاهخاج همى مٗضٌ مً كٍغب مؿخىي  في الىلضًت الىخلت همى مٗضٌ جثبُذ فةن للىلضًحن باليؿبت و

 :ؤهمها مؼاًا لٗضة طلً و الىلضًت للؿُاؾت الغثِس ي

 .الىلىص ٖغى حاهب مً اؾخلغاع ٖضم خضور جفاصي -ؤ

 .الىلضي الٗغى غحر مهاصع ًٖ الىاحمت الايُغاباث مً الخللُل - ب

ل اإلاضي ٖلى ألاؾٗاع إلاؿخىي  اليؿبي الثباث يمان -ج   .الٍُى

غجبِ ٖضص اإلاج هذه  تعرب املالية،و املنتجات املصرفية و الصناعة تطور درجة كذا و االقتصاد لطبعةمٗاث الىلضًت ٍو
حيث  M1 /M2/M3/M4 وتكون اجملمعات النقدية عموما .السيوالت خمتلف منو وترية عن معلومات اجملمعات كمصدر

 2أن:
M1  :الىلض  ٌ   .الُلب جدذ الىصاج٘ + الؿُاخُت الكُياث + اإلاخضاو

 M2 :M1  +٘ت الىصاج٘ + اللهحرة للفترة الىصاج الىلض + ؤؾهم نىاصًم ؾىق  ؾىق  وصاج٘ خؿاباث+ الاصزاٍع

  الىلىص الخٗاوهُت.
 M3 :M2  +٘لت الىصاج ووصاج٘ لضي الُلب وألحل بالٗملت  اخخُاَاث+ الكغاء بٖاصة اجفاكُاث+ ألاحل ٍَى

 الهٗبت.

M3 : M4ىت + ؤطوهاث ت ألاوعاق+ألاحل كهحرة الخٍؼ   .البىىُت اللبىالث+الخىفحر ؾىضاث+الخجاٍع

 ؤو غمىى و بضون  بؿهىلت يبُها ًمىً التي الىلضًت ؤي اإلاجمٗاث ًٖ هى مُغوخا ًبلى الظي اإلاكيل و

ت البىىن ؤنبذ ًجظب الظي M3هى  اإلاىؾ٘ الىلضيؤن اإلاجخم٘  اإلاالخٔ لىً حٗلُض، ٌ  هال في اإلاغهٍؼ  الضو

 .الىامُت و اإلاخلضمت

 

                                                           
 .128-127ؾابم،م مغح٘ مفخاح، نالح  - 1
 .79م 2002 ، ألاعصن، واثل البىىن، صاع و اكخهاصًاث الىلىص: بلٗغبي الخفُٔ ٖبض و الغفاعي ٖىى غالب - 2
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ألاىداف النهائيت للسياست الىلدًت: -2

 ألاهضاف لخدلُم مؿاٖضة ؤصواث الىلضًت للؿُاؾت الخضًثت ؤلاؾتراجُجُت في الىؾُُت و ألاولُت ألاهضاف حٗخبر

 جدلُم الياملت الٗمالت لألؾٗاع، الٗام اإلاؿخىي  في الاؾخلغاع جدلُم في اإلاخمثلت و الىلضًت للؿُاؾت النهاثُت

اث محزان في الخىاػن  جدلُم و الاكخهاصي الىمى مً ٖالُت مٗضالث  .اإلاضفٖى
أاسخلرار لاسعار: -أ

التي جازغ ٖلى اليكاٍ الاكخهاصي واإلااقغاث حٗخبر اإلادافٓت ٖلى اؾخلغاع ألاؾٗاع مً ؤهم الٗىامل   

الاكخهاصًت الغثِؿُت، وجىدهغ هظه الغاًت في الٗمل ٖلى مداعبت الخغحراث اإلاؿخمغة في مؿخىي ألاؾٗاع هٓغا 

ألن الخغحراث هبحرة في مؿخىي ألاؾٗاع مً الٗىامل التي جازغ ؾلبا ٖلى كُمت الىلىص، وبالخالي ؤزاع ياعة ٖلى 

لثرواث وجسهُو اإلاىاعص الاكخهاصًت بحن الفغوٕ ؤلاهخاحُت، وبالخالي ٖلى ألاصاء الاكخهاصيمؿخىي الضزل وا
1. 

 2العمالت الكاملت: -ب

ٗخبر هظا الهضف مهما لؿببحن، الؿبب ألاٌو ًخمثل في ؤن مٗضٌ البُالت اإلاغجف٘  ؿبب مكاول احخماُٖت، ٌَو

الثاوي ًخمثل في ؤن مٗضٌ بُالت مغجف٘ ًًُ٘ فخهبذ الٗاثالث جىاحه مكاول مالُت خلُلُت، والؿبب 

  3لالكخهاص ٖىانغ بهخاج جخمثل في الُض الٗاملت غحر اإلاؿخغلت، والتي هي مىعص اكخهاصي هام.

وإلاداعبت البُالت وجدلُم هضف الدكغُل اليامل ًجب ؤن جمـ بحغاءاث الؿُاؾت الىلضًت جيكُِ الاكخهاص 

اصة الٗم اصة الاؾدثماع وبالخالي ٍػ  الت، بلى حاهب جيكُِ الُلب الفٗاٌ.لٍؼ

أجحليم معدالث عاليت من الىمو الاكخصادي: -ج

لٗب همى الاكخهاصي الهضف الغثِس ي للؿُاؾت الىلضًت،خُث ًخىكف ٖلى ٖضة ٖىامل مٗٓمها لِؿذ في  

مىً للؿُاؾت الىلضًت الخإزحر ٖلى ٖامل مهم مً هظه الٗىامل ثل ومخم ،مخىاٌو ؾُاؾت الاكخهاص الىلي، ٍو

م الٗمل ٖلى جدلُم ؾٗغ فاثضة خلُلي مىسفٌ بلى خض ما، َبٗا صون ؤن ًيىن  في الاؾدثماع وطلً ًٖ ٍَغ

 هظا ؾببا في بخضار جطخم وبال واهذ الىدُجت ٖىؿُت. 

غجبِ هظا الهضف باألهضاف النهاثُت ألازغي للؿُاؾت الىلضًت، زانت هضف الدكغُل اليامل، خُث ؤن  ٍو

اث الىمى الاكخهاصي ًيىن  ؾبب في امخهام مً ٖمالت بلى حاهب ؤن اؾخلغاع ألاؾٗاع وجدؿً محزان اإلاضفٖى

 4ؤؾاؾُان لىمى الاكخهاصي. نٖامال 

أجحليم الخوازن في ميزان املدفوعاث: -د

اث بإهه سجل ًضون فُه ول اإلاٗامالث الاكخهاصًت التي جخم بحن ملُمحن في بلض مٗحن    ٌٗغف محزان اإلاضفٖى

خمثل صوع الؿُاؾت الىلضًت في جللُل العجؼ في  اصة ما جيىن ؾىت، ٍو وبالص ؤزغي زالٌ فترة ػمىُت مُٗىت ٖو

                                                           
ا الضوعي - 1 ت والؿُاؾت الىلضًت، صاع الُاػوعي الٗلمُت ،ٖمان، ػهٍغ ؿغي الؿامغاجي: البىىن اإلاغهٍؼ  .187،م2006َو
٘ الٗمالت الياملت:هى مؿخىي الٗمالت الظي ًدلم مً اؾخسضام الىفء للىة الٗمل ؤي الىنٌى بلى بهخاج الؿل٘ والخضماث التي ًدخاحها اإلاجخم- 2

خُلبها.  ٍو
 .22، م طهغهُم الخىاػهاث الاكخهاصًت ، مغح٘ ؾبم فٗالُت الؿُاؾت اإلاالُت والىلضًت في جدلالكُش ؤخمض ولض قباوي:  - 3
4
اًض، ٖلىان ٖمغ، ػعق ؾُض ؤخمض: ؤزغ الؿُاؾت الىلضًت ٖلى الىمى الاكخهاصي، مظهغة اإلااؾتر ٌ.م.ص في اكخهاص هلضي ومالي، حامٗت ؤبي بىغ بلل - 

 .  10، م 2015/2016جلمؿان، 
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ت باؾخسضا برػ طلً مً زالٌ كُام البىىن اإلاغهٍؼ اث،  ٍو م ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت محزان اإلاضفٖى

ت جغف٘ مً ؤؾٗاع الفاثضة، وبطا اعجفٗذ فةن ؤلاكباٌ بٖاصة وهي عف٘ ؾٗغ  الخهم، ألهه ؾُجٗل البىىن الخجاٍع

ٖلى الاثخمان ؤو َلب ؾِىسفٌ، وهى ما ؾُجٗل ألاؾٗاع جمُل بلى الاهسفاى ؤًًا، الن الُلب كض كل ٖلى 

ٗاع مدلُا فان هظا ؤلاحغاء ؾُاصي بلى حشجُ٘ الهاصعاث، والى جسفٌُ الؿل٘ اإلاٗغويت، وبطا اهسفًذ ألاؾ

الُلب ٖلى الؿل٘ الخاعحُت َاإلاا ؤن ألاؾٗاع اإلادلُت مىسفًت، هما ؤن اعجفإ ؤؾٗاع الفاثضة مدلُا ؾُغغي 

ىُت، وبالخالي جضفم ؤمىاٌ ألاحىبُت صازل الضولت ُف ؤمىالهم بالبىىن الَى ظا ما وه ،ألافغاص ألاحاهب بلى جْى

اث.   1ٌؿاهم في جسفٌُ العجؼ في محزان اإلاضفٖى

أاملطلب الثالث: أهواع السياست الىلدًت:

ًغاص  التي اإلاكيلت َبُٗت و هٕى ٖلى ًخىكف جىؾُٗت بلى اهىماقُت مً ؤهىإ ٖضة بلى الىلضًت الؿُاؾت حٗضص بن

   :هي الىلضًت الؿُاؾت فةن ٖلُه و خلها،

أ(: الاهكماش ي الاججاو ( الخلييدًت الىلدًت سياستال  -1

 في خضاولتاإلا الىلىص همُت جللُو و الاثخمان جلُُض و ؤلاهفاق بخلُُض تجلُُضً هلضًت ؾُاؾت غهؼي اإلا البىً ًدب٘ 

 (.الخطخم مداعبت بالخالي و( ألاؾٗاع اعجفإ مداعبت زم مً و الفاثضة مٗضٌ عف٘ و اإلاجخم٘

أ(: الخوسعي الاججاو ( الخوسعيت الىلدًت السياست  -2

لت اإلاغهؼي  البىً ًلجإ ألاولى، الخالت ٖىـ  ٘ بلى هظه الٍُغ اصة و الاثخمان بدشجُ٘ الىلضًت الىخلت همى لدؿَغ  ٍػ

اصة بلى ًاصي مما الاؾدثماعاث حجم جف٘حر ف الفاثضة، مٗضٌ فٌُجس و ،الضف٘ وؾاثل حجم  جللُو و ؤلاهخاج ٍػ

 .البُالت خضة مً

 : الىاميت للدولأ الىلدًت بالسياست املخعلم الاججاو -3

 ٖلى ؤو ىؾمُتاإلا الؼعاٖت ٖلى بما حٗخمض الضولت فهظه الىامُت، بالدول خاص النقدية للسياسة آخر اجتاه  ناكه

 ٌ اصة غهؼي اإلا البىً ًلىم هٖلُو  الخاعج، بلى ألاولُت ىاصاإلا جهضًغ و واخض مدهى  ٖىض الضف٘ وؾاثل حجم بٍؼ

لو  الؼعاٖت بضء مغخلت ، جمٍى للو اإلادهٌى ، بُ٘ مغخلت ٖىض مً حجمها ٍو  ؤزاع لخهغ ظاهو  اإلادهٌى

 2.الخطخم

أ: أدواث السياست الىلدًت:رابعاملطلب ال

أ:لادواث الكميت-1

حٗخبر الُغق الىمُت مً ألاصواث الخللُضًت للؿُاؾت الىلضًت، وحؿمى باألصواث الٗامت ؤو ألاؾالُب غحر 

أمباقغة،  وهي واألحي:

 :الخصمسعر إعادة -أ

بن ؾُاؾت بٖاصة الخهم ؤو هما حؿمى ؤًًا بؿٗغ البىً حٗض ألاصاة ألاولى التي اؾخسضمذ مً كبل البىىن 

ت، بط اؾخسضمها بىً اهيلترا ٖام  ، وبلُذ ألاصاة الىخُضة للؿُاؾت الىلضًت َُلت اللغن الخاؾ٘ 1839اإلاغهٍؼ

ت ملابل بٖاصة زهم 3ٖكغ. لهض بهظه الؿُاؾت الفاثضة التي ًخلاياها البىً اإلاغهؼي مً البىىن الخجاٍع ٍو
                                                           

 . 141-140خاح : الىلىص والؿُاؾت الىلضًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م م نالح مف- 1
اث في ٖللي :مدايغاث بً بلٗؼوػ - 2  .123-122، مغح٘ ؾبم طهغه، م م"الىلضًت الؿُاؾاث و الىٍٓغ
 .598، م1990ٖىى فايل بؾماُٖل الضلُمي: الىلىص والبىىن، حامٗت بغضاص،- 3
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ىت ؤو ملابل ما ًلُضه لها مً كغوى ؤو ؾلف مًمىهت بمثل هظه  ما لضيها مً همبُاالث و ؤطوهاث الخٍؼ

ت ؤؾٗاع الخهم لض اصة ؾُىلتها الىلضًت، خُث جيكغ البىىن اإلاغهٍؼ يها بحن خحن وؤزغ. ألاوعاق لغغى ٍػ

ت بمىذ الاثخمان ٖلى يىء  وحؿتهضف هظه الؿُاؾت الخإزحر ٖلى ٖغى الىلض مً زالٌ جلُُض البىىن الخجاٍع

 .ة الخهم اإلادضص مً البىً اإلاغهؼي ؾٗغ بٖاص

اصة في ؾٗغ الخهم جاصي بلى  الٗالكت بحن ؾٗغ الخهم وؤؾٗاع الفاثضة في ألاؾىاق هي ٖالكت مىحبت بمٗنى ٍػ

اصة  الخٔ مً طلً ؤن ؾٗغ الخهم هى مخغحر اإلاؿخلل في هضه ٍػ ؤؾٗاع الفاثضة في ألاؾىاق والٗىـ صخُذ، ٍو

 1الخالت، وؤؾٗاع الفاثضة هي اإلاخغحر الخاب٘.

ت  جلجإ بضوعها بلى عف٘ مٗضٌ زهمها لألوعاق وفي خالت عف٘ البىً اإلاغهؼي إلاٗضٌ الخهم فان البىىن الخجاٍع

ضة ٖلى كغويها مما ًيخج ٖىه اهسفاى في َلب اللغوى مً ٖمالئها ألن جيلفت اإلاالُت هما جغف٘ ؾٗغ الفاث

ت ومً زم الخإزحر في  الاكتراى جهبذ مغجفٗت، وبالخالي ًىىمل حجم اللغوى اإلامىىخت مً البىىن الخجاٍع

اصة وصاجٗهم  حجم ٖغى الىلىص، وان اعجفإ مٗضٌ الخهم ؾُاصي بلى حشجُ٘  ؤصخاب الاصزاعاث ٖلى ٍػ

ت للخهٌى ٖلى مٗضٌ فاثضة مغجف٘، ومً زم فان اهسفاى مىذ اللغوى لألفغاص اإلاس خلفت بالبىىن الخجاٍع

اإلاخضاولت بؿبب اهسفاى اإلالضعة الاكترايُت للبىىن، ؿاث ؾُاصي بلى اهسفاى حجم الىلض واإلااؾ

هما ًىسفٌ في هفـ الىكذ اإلاُل لالؾدثماع   ،واهسفاى جفًُل الؿُىلت لضي الجمهىع العجفإ مٗضٌ الفاثضة

الهسفاى الُلب ٖلى الىلىص الاؾدثماع، وال ًلخهغ صوع مٗضٌ بٖاصة الخهم ٖلى الخدىم في الاثخمان في 

م حغحر مٗضٌ بٖاصة الخهم،  الضازل فدؿب بل ًمخض ؤزغه لِكمل  كُإ الخجاعة الخاعحُت، ؤص اهه ًٖ ٍَغ

اث ٌٗاوي مً عجؼ هما ًىمً له مىاٌ ألاحىبُت ٖىضما ًيىن محزان اإلاًمىً للبىً اإلاغهؼي حضب عئوؽ ألا  ضفٖى

اث ًدلم فاثًا، في خالت جسفٌُ مً مٗضٌ بٖاصة  الخهم   ؤن ًىسفٌ مً جضفلها بطا وان محزان مضفٖى

 فان هظا ؾُاصي بلى خهٌى ٖىـ الىخاثج ؾابلت الظهغ وجيىن هما ًلي: 

ت في مىذ  - اصة جىؾ٘ البىىن الخجاٍع اصة اإلالضعة الاكترايُت لها. ٍػ  الاثخمان بؿبب ٍػ

اصة َلب ؤلافغاص واإلااؾؿاث ٖلى الاكتراى   - ت لُاصي الى ٍػ اهسفاى مٗضالث الفاثضة مً كبل البىىن الخجاٍع

 بؿبب اهسفاى جيلفت اللغوى اإلامىىخت لهم.

ت ٖلى الاكتراى مً البىً اإلاغهؼي. - اصة َلب البىىن الخجاٍع  ٍػ

اصة همُت ال- اصة اإلاٗغوى الىلضي.ٍػ  ىلىص في الاكخهاص وبالخالي ٍػ

 ًمىً جلخُو خالخحن ؾُاؾت مٗضٌ بٖاصة الخهم في مسُِ الخالي:

 

 

                                                           
ؿغا لؿمغاجي: البىىن  - 1 ا الضوعي َو ت والؿُاؾاث الىلضًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م ػهٍغ  .193اإلاغهٍؼ
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وكض كلذ ؤهمُت هظه ألاصاة في الىكذ الخالي لُبرػ ؤصواث ؤهثر فاٖلُت وجإزحر ٖلى اإلاخغحراث الاكخهاصًت اإلاسخلفت 

ت  ًها ؤو الخض مً فاٖلُتها هلُام البىىن الخجاٍع فًال ًٖ وحىص بٌٗ الٗىامل التي حٗمل باججاه جلٍى

خماص ٖلى  ل باإلحجام ًٖ اللجىء بلى البىً اإلاغهؼي مً زالٌ الٖا خماص ٖلى مهاصع جمٍى مىاعصها الظاجُت ؤو الٖا

ؤزغي ؤكل جيلفت مً ؾٗغ بٖاصة الخهم الظي ًلغه البىً اإلاغهؼي الؾُما بٗض حؿإع ٖملُاث  الاهضماج بحن 

 1اإلاهاعف اإلاسخلفت. 

 

أعملياث السوق املفخوحت: -ب 

ًلهض بٗملُاث الؿىق اإلافخىخت صزٌى البىً اإلاغهؼي للؿىق الىلضًت هباج٘ ومكتري لألوعاق اإلاالُت  

وبسانت الؿىضاث الخيىمُت، بهضف الخإزحر ٖلى حجم الؿُىلت بالكيل الظي ًخالثم م٘ مؿخىي اليكاٍ 

الخطخمُت، فةن  . فةطا وان الىي٘ اللاثم ٌؿخضعي بجبإ ؾُاؾت اهىماقُت للخض مً الًغٍى2الاكخهاصي

ت  البىً اإلاغهؼي ًضزل هباج٘ في الؿىق الىلضًت واإلاالُت لألوعاق اإلاالُت بلى ألافغاص واإلااؾؿاث والبىىن الخجاٍع

ت وجلل كضعتها ٖلى  وغحرها لغغى جسفٌُ ٖغى الىلض خُث جخللو الاخخُاَاث الىلضًت لضي البىىن الخجاٍع

ىي٘ ًخُلب اهتهاج ؾُاؾت هلضًت جىؾُٗت، بط ؾُطخ همُاث مىذ الاثخمان، بِىما ًضزل همكتري بطا وان ال

ت مما ًغجب ٖلى هظه الٗملُت  مً الىلىص صازل الاكخهاص فترجف٘ الاخخُاَاث الىلضًت لضي البىىن الخجاٍع

اصة الُلب.  ٍػ

ُىعة، بط بن هظه الؿُاؾت غالبا ما جيىن كلُلت الفٗالُت في الضٌو الىامُت وطلً الفخلاعها لألؾىاق اإلاالُت اإلاخ 

( جيىن فيها ٖملُاث الخضاٌو مدضصة  .3ؤن ألاؾىاق فيها غالبا ما جيىن خضًثت الٗهض )باؾخثىاء بٌٗ الضٌو

لى الغغم مً صوع ؾُاؾت ٖملُاث الؿىق اإلافخىخت في الخإزحر ٖلى مؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي بال ؤهه   ٖو

ت جخمثل بخإزحر ٖلى ؤؾٗاع الفا ثضة للؿىضاث زهىنا في البلضان جيىن ؤؾىاكها ًإزظ ٖليها بإن لها ؤزاع ولفٍى

 اإلاالُت يُلت.

أ: ًمثل الفرق بين سياست إعادة الخصم وسياست السوق املفخوحت.11الجدول 

أ

                                                           
 .68، م2014خُضع وٗمت بسُث: ؾُاؾاث الاؾخلغاع الاكخهاصي في مهغ والهحن والىالًاث اإلاخدضة، صاع ؤمىت ، ٖمان،   - 1
اث والؿُاؾت الىلضًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م- 2  .125بلٗؼوػ بً ٖلى: مدايغاث في الىٍٓغ
ً، وآزغون-3 لُا، نىضوق الىلض الضولي، ؾىػان هٍغ  .18-13، م م2003: الخُىع اإلاالي في الكغق ألاوؾِ وقماٌ بفٍغ
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أ
أوسبت الاحخياطي اللاهووي: -ج

ىُت ٖام   زم جبٗتها الضٌو  1913بن هظه الؿُاؾت اؾخسضمذ ألٌو مغة مً كبل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت ؤو ؤًت ماؾؿت 1ألاوعوبُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت لهض بها وؿبت اإلابالغ التي جلؼم البىىن الخجاٍع . ٍو

ىحب اللاهىن ؤو بُلب مً البىً حؿخلبل الىصاج٘ باالخخفاّ بها في الهىضوق ؤو لضي البىً اإلاغهؼي بم

 اإلاغهؼي.

ٌؿىى البىً اإلاغهؼي مً زالٌ هظه الؿُاؾت بلى الخإزحر ٖلى ٖغى الىلض، فٗىض جسفٌُ وؿبت الاخخُاَي 

ت واإلااؾؿاث اللابلُت للىصاج٘ ٖلى مىذ الاثخمان  اصة كابلُت اإلاهاعف الخجاٍع اللاهىوي فان طلً ًاصي بلى ٍػ

خماص  ٖلى هظه الؿُاؾت في ؤوكاث الغوىص لغغى جدفحز اليكاٍ بفٗل آلُت اإلاًاٖف الىلضي،  خُث ًخم الٖا

الاكخهاصي. ؤما في ألاوكاث التي ًخٗغى الاكخهاص زاللها للًغٍى الخطخمُت، فان البىً اإلاغهؼي ًلجا بلى 

ت ٖلى مىذ الاثخمان  .الٗىـ ؤي ًغف٘ مً وؿبت الاخخُاَي اللاهىوي لغغى الخض مً كضعة البىىن الخجاٍع

حؿخسضم هظه الؿُاؾت يمً ؾُاق الؿُاؾاث الىلضًت ألازغي بالكيل الظي ًخالثم م٘ باقي الؿُاؾاث 

ىُت خضص الاخخُاَي الفضعالي في ٖام  الاكخهاصًت وخؿب الخالت التي ًمغ بها البلض. ففي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض ًٖ هظا اإلابلغ، % 12ملُىن صوالع و 42% للىصاج٘ التي جهل بلى مبلغ 3اليؿبت ب 1980 ٖلى الىصاج٘ التي جٍؼ

%.  في خحن في اإلاملىت اإلاخدضة خضصث هظه 18وهظه اليؿبت لِؿذ زابخت بل جخغحر مً مضة ألزغي كض جهل بلى 

 .2% 5،12ب1971اليؿبت في ٖام

ت وكضعتها ٖلى مىذ الاثخمان لى الغغم مً الخإزحر لهظه الؿُاؾت ٖلى اخخُاَُاث اإلاهاعف الخجاٍع ؤهه  بال  ،ٖو

ؤي ال جمحز بحن اإلاهاعف طاث العجؼ ؤو  ،ٌٗاب ٖلى هظه الؿُاؾت بإنها حكمل حمُ٘ اإلاهاعف بضون اؾخثىاء

الفاثٌ، فهظه الؿُاؾت كض حٗمل ٖلى جفاكم العجؼ الظي حٗاوي مىه ؤنال بٌٗ اإلاهاعف في خحن ال جازغ بال 

ألازحرة في جدضًض مىدها لالثخمان ؤمغ غحر  بدضوص يُٗفت ٖلى اإلاهاعف طاث الفاثٌ، وبالخالي فان جإزحرها ٖلى
                                                           

 .208ٖىى فايل بؾماُٖل الضلُمي:الىلىص والبىىن، مغح٘ ؾبم طهغه،م- 1
ت الىلضًت- 2 ت،  -وصاص ًىوـ ًحي: الىٍٓغ اث اإلااؾؿاث، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ  .139،م2001الىٍٓغ



إلاطار الىظري للسياست الىلدًت                                                              ول     الفصل لاأ  

 

15 
 

. هظلً ٌٗاب ٖليها ؤًًا بإن البىً اإلاغهؼي ال ٌؿخُُ٘ حغُحر اليؿبت بهىعة مخىغعة إلاا ًدضزه هظا 1ماهض

الخغحر مً بعبان في ٖمل البىىن، لظا فهي جىنف ٖىض بًٗهم بإنها ؾُاؾت مىلضة لٗضم الاؾخلغاع الىلضي 

 ضان التي حغحر اليؿبت باؾخمغاع.واإلاالي في اكخهاصًاث البل

ألادواث الىوعيت)الكيفيت(:-2

حٗغف الغكابت الىُفُت بإنها جلً الؿُاؾت التي حؿتهضف جىحُه الاثخمان بلى مجاالث ؤلاهخاج الؿلىي والخض مً 

 2الاثخمان في اإلاجاالث غحر ؤلاهخاحُت واإلاًاعبت في ألاؾىاق اإلاالُت وؤؾىاق اإلاىاص ألاولُت.

أاللروض الاستهالكيت: جىظيم -أ

ُت لؿُاؾت الغكابت ٖلى اللغوى الاؾتهالهُت، هإن ًلىم اإلاهغف   حٗخبر هظه الىؾُلت مً ؤهم ألاصواث الىٖى

٘ هظا  مىً جىَى اإلاغهؼي بفغى خض ؤكص ى لألمىاٌ التي حؿخسضمها اإلاهاعف في قغاء الؿل٘ الاؾتهالهُت ، ٍو

لفت، ؤو ًلىم اإلاهغف اإلاغهؼي بفغى خضوص كهىي الخض خؿب صعحت ؤهمُت الؿل٘ الاؾتهالهُت اإلاسخ

اث الىلضًت بُلب  مً اإلاكتري بىٓام الخلؿُِ بإن ًضفٗه  للمبُٗاث اإلااحلت ؤو جدضًض عنُض مً اإلاضفٖى

هجؼء مً كُمت الكغاء في خحن ًمىً جدضًض خضوص كهىي ػمىُت حؿضص زاللها كُم الؿل٘ اإلاسخلفت وهى ما 

 ٘ عف٘ كُمت اللؿِ.ًاصي بلى جسفٌُ ٖضص ألاكؿاٍ م

أالسلوف الخمويليت: -ب

ل ؤلاحمالي وحٗله ٖىض اإلاؿخىي اإلاإمىن للخىؾ٘   لُت ٖلى الخض مً الخىؾ٘ مً الخمٍى حٗمل الؿلىف الخمٍى

لي ًلتزم بإن ًىصٕ لضي اإلاهغف  لي الظي ًدضص في الخُت، وؤن ؤي مهغف ًخجاوػ ؾلفه الخمٍى الىلضي والخمٍى

جلضًغ اإلاهغف ؤو الؿلُت  اإلاغهؼي مبلغا ٌٗاصٌ هظا الخجاوػ ؤو ؤن جفغى ٖلُه غغامت مىاؾبت خؿب 

 الىلضًت.

ومً زم فان اؾخسضام اإلاهغف اإلاغهؼي ؾلف بحمالي ٖلى ما ًمىً ؤن ًمىده اإلاهغف ليل ٖمُل لًمان  

 ص اإلاجخم٘.اجىٕى وجىػَ٘ الاؾدثماع ٌٗىص بضون قً بالفاثضة ٖلى الفغ 

  جخصيص الخمويل:-ج

ٌؿخُُ٘ اإلاهغف اإلاغهؼي ؤن ًًمً جىػَٗا هاصفا الؾدثماعاث اإلاهاعف بحن الهُغ اإلاسخلفت، باإليافت بلى 

 يمان جسهُو ألامىاٌ في ؤوحه الاؾدثماعاث التي جدلم الغفاهُت الاكخهاصًت مً 

اع ًمىً للمه اث اإلاجخم٘ وؤهضافه، وفي هفـ ؤلَا غف زالٌ الخُت التي جغؾمها الضولت في جدضًض ؤولٍى

ل اللُاٖاث الهغحرة الؼعاُٖت ؤو  ت، هخمٍى ل اللُاٖاث طاث ألاولٍى اإلاغهؼي ؤن ًدضص وؿبت مُٗىت لخمٍى

ت ؤو الهىاُٖت باللغوى الالػمت، وللمهغف اإلاغهؼي ؤن ًلضم مؿاٖضة مالُت بلى بٌٗ اإلاهاعف ؤو  الخجاٍع

الالػم لهظه اإلااؾؿاث، و بهما لهضف  اإلااؾؿاث اإلاالُت لِـ ليىهه اإلالغى ألازحر، لخىفحر الؿُىلت والاثخمان

ت ؤو لدشجُ٘ ؤوكُت مُٗىت.  3اللُاٖاث طاث ألاولٍى

 

                                                           
ذ، -الىلىص والبىىنؾامي زلُل: اكخهاصًاث - 1 اث والؿُاؾاث الىلضًت واإلاالُت، قغهت واْمت، اليٍى  .614،م1982الىٍٓغ
ألاعصن،  مدمض يُف هللا اللُابغي: صوع الؿُاؾت الىلضًت في الاؾخلغاع والخىمُت الاكخهاصًت)صعاؾت جدلُلُت كُاؾُت(، الُبٗت ألاولى، صاع غُضاء، - 2

 .32، م2012
اث والؿُاؾاث الىلضًت، الُبٗت الثاهُت، مغح٘ ؾبم طهغه ،م م بلٗؼوع بً ٖلي:مدايغة - 3  .129-128في الىٍٓغ
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 :إلاكىاع لادبي-ه 

ت بةجباٖها لؿُاؾت مُٗىت صون خاحت بلى   هى ؤصاة ًداٌو مً زاللها اإلاهغف اإلاغهؼي بكىإ اإلاهاعف الخجاٍع

لت ٖلى ، 1بنضاع حٗلُماث عؾمُت ؤو اؾخسضام ؤصواث الغكابت اللاهىهُت وجخىكف فٗالُت و هجاٖت هظه الٍُغ

ت الخٗامل مٗه وزلتها في بحغاءاجه، ومضي كضعه  زبرة ومياهت اإلاهغف اإلاغهؼي ومضي جلبل اإلاهاعف الخجاٍع

ل،   اإلاهغف اإلاغهؼي ٖلى ملاومت الًغٍى التي ًخٗغى لها و بجبإ ؾُاؾت مؿخللت في بصاعجه لكاون الخمٍى

الىثحر مً ؤهضافها في الضٌو اإلاخلضمت صون الضٌو اإلاخسلفت الخضًثت الٗهض  لظا هجض هظه الىؾُلت كض خللذ

 . 2بالىٓم اإلاهغفُت اإلاخُىعة

أاملبحث الثاوي: جطور السياست الىلدًت في الفكر الاكخصادي.

ت الىلضًت هي مداولت قغح الضوع الظي ًمىً ؤن    اصًه الىلىص في جدضًض مؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي جالىٍٓغ

ما، وجدضًضا جبدث في ؤزغ ٖغى الىلىص والُلب ٖليها وجإزحرها ٖلى ألاؾٗاع ومٗضالث الفاثضة وؤلاهخاج  في بلض

ت ؤو الٗلمُت، وفُما  والدكغُل، وكض ؤخضر صوع الىلىص حضال واؾٗا بحن الاكخهاصًحن ؾىاء مً الىاخُت الىٍٓغ

اث الىلضًت.  ًلي ؾيخُغق ألهم الىٍٓغ

أت الكالسيكيت.املطلب لاول: الىظريت الىلدً

ت كامذ ت ٖلى الىٍٓغ ومٗاصلت  (Fisher)مٗاصلت الخباصٌ  بىاء جم ؤؾاؾها ٖلى والتي الفغيُاث، مً مجمٖى

 : Cambridgeألاعنضة الىلضًت اإلاٗغوفت بمٗاصلت 

ُت  - زباث حجم اإلاٗامالث، ؤي ؤن حجم اإلاٗامالث ومؿخىي وكاٍ الاكخهاصي ًخم جدضًضه بٗىامل مىيٖى

فهي وؾُلت للمباصلت فلِ وصوعها مداًض في  ،لِـ لها ؤي جإزحر في جدلُم الخىاػن الاكخهاصيوؤن الىلىص 

 . 3الاكخهاص

 مغوهت ألاحىع وألاؾٗاع. -

 الاكخهاص ًخىاػن ٖىض مؿخىي الدكغُل اليامل. -

 ل.وحىص ٖالكت ؾببُت الخغُحر في اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع جاب٘ والخغحر في همُت الىلىص همخغحر مؿخل- 

ت صوعان الىلىص ٖلى اإلاضي اللهحر. -   زباث ؾٖغ

ت الىمُت ومً ؤقهغها مٗاصلت  ت ؤو ما ٌٗغف بالىٍٓغ  وللض واهذ هىان مداوالث هثحرة لكغح وجفؿحر هظه الىٍٓغ

Fisher  ومداولتMarshall .التي اؾدىضث بلى فىغة الخفًُل الىلضي 

 : (1111) (Fisher)معادلت الخبادل - 1

ت نُاغتها الخضًثت ألاهثر اهخماال مً  Fisherٌٗخبر  ت الىمُت في الىلىص، والظي ؤُٖى لخلً الىٍٓغ عاثض الىٍٓغ

زالٌ مٗاصلخه اإلاكهىعة بمٗاصلت الخباصٌ، التي جفؿغ الٗالكت بحن همُت الىلىص وبحن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع، 

ايُا واهذ هما ًلي:  ونُاغت هظه مٗاصلت ٍع

                                                           
اث الجامُٗت،- 1  .167، م2012ٖبض اللاصع زلُل: مباصت الاكخهاص الىلضي واإلاهغفي، الجؼء الثاوي، صًىان اإلاُبٖى
اث والؿُاؾاث الىلضًت، الُبٗت الثاهُت، مغح٘ - 2  .130ؾبم طهغه، مبلٗؼوػ بً ٖلى: مدايغاث في الىٍٓغ
اث والؿُاؾاث الىلضًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م - 3  .12-10بلٗؼوػ بً ٖلي: مدايغاث في الىٍٓغ
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 M . V = T. P  

 خُث:

P :.٘اإلاؿخىي الٗام ألؾٗاع وهى مخغحر جاب 

M.همُت الىلىص وهى مخغحر مؿخلل : 

T)حجم اإلاباصالث )زابذ : 

V.)ت صوعان الىلىص )زابذ  : ؾٖغ

ومً اإلاٗاصلت وؿخيخج ؤهه ولما حغحرث همُت الىلىص، حغحر اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع وبىفـ اليؿبت، َبٗا م٘ 

ت   صوعان الىلىص.قٍغ زباث ول مً همُت اإلاباصالث وؾٖغ

 (: Cambridgeمعادلت لارصدة الىلدًت ) معادلت  -2

ض ماعقاٌ، بطا كضم نُاغت ؤزغي للُلب ٖلى الىلىص وحؿدىض  نُغت هظه اإلاٗاصلت مً َغف الاكخهاصي الفٍغ

ت الؤًًا بلى   ىلىص، ونُغذ ٖلى الىدى الخالي:للىمُت الىٍٓغ

M = K.P.Y 

والظي ًمثل همُت الؿل٘ والخضماث النهاثُت اإلاىخجت زالٌ مضة ػمىُت  Y)حجم اإلاباصالث (ب  Tخُث اؾدبضٌ 

 مُٗىت.

مثل   (V/1)والظي هى في الخلُلت ٌؿاوي  Kبمفهىم  Fisherوجسخلف هظه اإلاٗاصلت ًٖ مٗاصلت    في  (V)، ٍو

ًمثل   Kمٗاصلت فِكغ الغغبت في بهفاق الىلىص ؤي ٖضص مغاث بهفاق الىخضة الىلضًت زالٌ الؿىت، في خحن  

 الىخضة الىلضًت التي ًدخفٔ بها الفغص زالٌ الؿىت. 

ت الىلضًت الىالؾُىُت زُىة مهمت في الخدلُل الىلضي، هٓغا لألفياع اإلاهمت التي حاءث بها  حٗخبر الىٍٓغ

والخىبُه بلى زُىعة ؤلافغاٍ الىلضي ووؿبه في زلم اإلاىحاث الخطخمُت باالعجفإ الىبحر في ألاؾٗاع، بلى حاهب 

ت الىالؾُىُت مً جب ت لم جسل الىٍٓغ ُان ؤهم الخفهُل الىلضي وؤزغه ٖلى الاكخهاص، لىً وهيل هٍٓغ

 اهخلاصاث بؿبب ٖضم واكُٗت بٌٗ فغيُاتها، ومً ؤهم هظه الفغيُاث هظهغ:

ت ؤن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع  مخغحر جاب٘ للخغحر في همُت الىلىص، ومىه ال ًمىً لألؾٗاع ؤن  -ؤ جفترى الىٍٓغ

غحر هدُجت لٗىامل ؤزغي، وهظا غحر صخُذ، فلض جخغحر ألؾباب ؤزغي مثل فكل مىؾم ػعاعي، اعجفإ جخ

 1جيالُف ؤلاهخاج..

ت صوعان الىلىص، خُث طلً غحر واكىي، وصلذ البُاهاث ًٖ الاكخهاص -ب ٖضم صخت افتراى زباث ؾٖغ

ت صوعان الىلىص جىللب في ألاحل اللهحر بضعحت غحر جال يي ؤن ؾٖغ  ُت.ألامٍغ

خباع ٖضة مخغحراث هامت همٗضٌ الفاثضة.-ج  لم جإزظ بٗحن الٖا

ُف اليامل.-ر  ٖضم واكُٗت اكتراى زباث الدجم الخلُلي لإلهخاج الظي ٌؿىض بلى اكتراى خالت الخْى

 

 

                                                           
اث والؿُاؾاث الىلضًت، مغح٘ ؾبم طهغه، م  - 1  .18بلٗؼوػ بً ٖلي:  مدايغاث في الىٍٓغ
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ت.  املطلب الثاوي: الىظريت الىلدًت الكنًز

ت بمجزلت زىعة خلُلُت في الىٓامحن الىلضي والاكخهاصي، ففي الىكذ الظي جامً فُه  ت الىجًز حٗض الىٍٓغ

ت ٖلى ؤؾاؽ ؤهمُت الضوع الظي جلٗبه الىلىص في  ت الىجًز ت الىالؾُىُت بدُاصًت الىلىص، جلىم الىٍٓغ الىٍٓغ

 راث الاكخهاصًت ؾىاء الٗمالت وؤلاهخاج الاكخهاص، بمٗنى ؤن الخغحر في همُت الىلىص ًازغ بالخبُٗت في اإلاخغح

 والاؾتهالن، الاصزاع، الاؾدثماع، وبالخالي ًازغ في الىي٘ الاكخهاصي هيل.

 هما ؤن هُجز ٌٗخبر ؤن الؿُاؾت اإلاالُت ؤهثر فٗالُت وجإزحر في خل اإلاكىالث الاكخهاصًت، بال ؤهه ؤكغ 

ٗىص جإهُضه ٖلى ص  وع الؿُاؾت الىلضًت بلى حاهب الؿُاؾت للؿُاؾت الىلضًت بلٗب صوع اإلاؿاٖض، َو

ُفت ؤزغي مهمت ٖلى غغاع الخباصٌ، وبهما هي مسؼن لللُمت  اإلاالُت إلًماهه ٖلى زالف الىالؾًُ بإن للىلىص ْو

 الاخخفاّ ؤن الاؾخسضام،بط و ؤلاهخاج و زالٌ الضزل مً الاكخهاصي الخغحر في اإلادغن الضوع  لىلىص حاٖال

 ومً الاؾدثماع، حجم في اهىماف بالخالي و الفاثضة ؾٗغ اعجفإ بلى اؾدثماعها ًاصي صون  ألافغاص َغف مً بالىلىص

اث ٖلى بضوعه ًىٗىـ الظي و الفٗاٌ الُلب الىلي في هلو جم  و  الضزل مؿخٍى

 .الاكخهاصًت الخللباث مهاصع مً مهما مهضعا الىُجزي  لخدلُل َبلا الخفًُل الىلضي ٌٗض هىظا ؤلاهخاج،و

ت جلىم و ت الىلضًت الىٍٓغ ت حٗغف هما ؤو الىجًز  : 1فغيُاث ؤهمها  ٖضة ٖلى الؿُىلت جفًُل بىٍٓغ

 .اإلاٗامالث،الاخخُاٍ، واإلاًاعبت: هي صواف٘ لثالر ن ًيى الىلىص ٖلى الُلب -

 .ٖغيها و الؿُىلت ٖلى الُلب جدضص التي الؿىق  ٍَغم ًٖ ًخدضص الفاثضة ؾٗغ -

 .نفغ ٌؿاوي  للىلىص الٗاثض مٗضٌ -

حن ًىحض - ٌ  مً هٖى  ٖلى زغوتهم وهي الىلىص والؿىضاث. للخفاّ ألافغاص ٌؿخسضمها التي ألانى

ض مىسفٌ فاثضة مٗضٌ مؿخىي  ٖىض -   .الىلىص ٖلى الُلب ًٍؼ

 

أ :كينز لىموذج مبسط جوطيحي مخطط (:1-1) ركم الشكل

                                                           
1
 2008 اليىكت، حامٗت الاكخهاص، في صهخىعاه مظهغة اإلاالُت،  ألاوعاق ؾىق  ؤصاء ماقغاث في اإلاالُت و الىلضًت الؿُاؾت ؤزغ الضٖمي: خاؾم واْم ٖباؽ - 

 .11-10،م  
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 الكينزيأ الىموذج في الىلدًت السياست دو (:2-1ركم) الشكل

 

  

 

Robert j Garden and others. MACRO économique 2e édition Gaétan moun éditeur :  Source

candr.P 454.أأ
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  L2 اإلاًاعبت لغغى الُلب و  L1اإلاٗامالث  لغغى الُلب هى M0الىلىص  ٖلى الُلب الىُجزي  الخدلُل بما ؤن في

،   DMs=L2ؾُيىن  الضزل زباث ْل في و الىلىص في ٖغى الؼاثضة الىمُت بإن ٌٗني وهظا ، M1=L1+L2ؤن  ؤي

ىان الاكخهاصًحن ًجٗل ما هظاو  فىن  ألٖا ض الُلب وبالخالي  الؿىضاث، في اإلاٗغويت الىلىص هظه ًْى ٖلى  ًٍؼ

اصة زالٌ ومً الؿىضاث،  الؿىقي الؿٗغ بحن ٖىؿُتٖالكت  هىان ؤن وبما الؿىكُت، كُمتها جغجف٘ ٖليها الُلب ٍػ

 .1عكم  اإلاىدنى زالٌ مً و طلً بلى مً الفاثضة مٗضٌ اهسفاى بلى لؿىض،ًاصي الفاثضة مٗضٌ و

 مٗضٌ ؤن اهسفاى اإلااٌ،خُث لغؤؽ الخضًت الىفاًت و الفاثضة مٗضٌ ؤؾاؽ ٖلى هُجز وفم الاؾدثماع ًخدضص

 بلى مً الاؾدثماع ؾحرجف٘ ٖلُه و ٖلى الاؾدثماعاث اإلاىخجحن بكباٌ زالٌ مً طلً و الاؾدثماع ٖلى ًازغ الفاثضة

 (.2اإلاىدنى  )الخٔ الُمحن اججاه

اصة بن  الاؾدثماع و هُجز مً قإنها جازغ ٖلى الُلب الفٗاٌ الظي ًخدضص وفم كُمت الاؾتهالن ٖىض الاؾدثماع ٍػ

اصة م٘ َغصًت ٖالكت لهما بط اصة حٗني الاؾدثماع الضزل، فٍؼ   3.1اإلاىدنى في ًٓهغ ما هى الضزل و ٍػ

اصة ؤن بلى هخىنل ًجٗلىا ما هظا اصة خضور ٖنها ًترجب الىلىص همُت ٍػ مىً الىُجزي  وفم الخدلُل الضزل في ٍػ  ، ٍو

 لىجز وؤن وفلا مداًضة غحر الىلىص الىلىص، وبالخالي فةن همُت مً الخسفٌُ ٖىض الٗىؿُت الخالت جدضر ؤن

 حجم ٖلى وهظلً الاؾدثماع ٖلى وبالخالي  الفاثضة ٖلى مٗضٌ جإزحر الىلضًت لؿُاؾت بإن ًلغ الىجزي  الخدلُل

ني  وؤلاهخاج الدكغُل  هيل. الاكخهاص ٖلى وبالخالي  والضزل الَى

أاملطلب الثالث: الىظريت الىلدًت املعاصرة )مدرست شيكاغو(:

م يي  الاكخهاصي اإلاضعؾت هظه ًتٖز ت في الىالؾُييالخدلُل  جبني ، خُثMilton Friedmanألامٍغ  الُلب هٍٓغ

أحىاهبه. ببٌٗ الىُجزي وؤزظ الخدلُل يهمل الىكذ لم هفـ احؿإ وفي ؤهثر و قمىلُت بإهثر لىً الىلىص، ٖلى

ت مدخىي  صعاؾت وكبل  :2هي واألحي و ٖليها جغجىؼ التي الفغيُاث ؤهم بلى ؤلاقاعة مً البض الىٍٓغ

  .الىلىص ٖلى َلب ًٖ الىلىص( ٖغى ) الىلضًت الىمُت اؾخلاللُت-

 .الىلىص ٖلى الُلب صالت اؾخلغاع-

 .الىلضي الُلب صالت بىاء ٖىض الؿُىلت مهُضة فىغة عفٌ-

خباعاث هفـ ٖلى الىلىص ٖلى الُلب ًخىكف- حاهب  الخضماث،بلى الؿل٘ و ٖلى الُلب ْاهغة جدىم التي الٖا

ت ٌ  ؾٖغ  .الىالؾًُ ٖىض  Vالىلضي الخضاو

ىان زًٕى ٖضم-  الىلضي. للخضإ الاكخهاصًحن ألٖا

ت ن هي آزغ ٌ  خاثؼي  بحن اإلااٌ، فمً عؤؽ ٍْغ  ؤقياٌ مً لهم قىال بيؿبت الىلىص جمثل الظًً النهاثُت ألانى

ماٌ ماؾؿاث وبحن الثروة  .واإلاسؼون آلاالث مثل ؾلٗت عؤؾمالُت لهم باليؿبت الىلىص جمثل الظًً ألٖا

 الُلب صالت وبالخالي جىخب اؾمُت لىمُت ألاعنضة، ولِـ مً خلُلُت لىمُت ًغغبىن  ألافغاص ؤن افترى وللض

 :3الخالُت بالهُغت Friedmanٖىض  الىلىص ٖلى

                                                           
 .11بلٗؼوػ بً ٖلي: مغح٘ ؾبم طهغه، م  - 1
 .163، م2006ٖلُل حاؾم ٖبض هللا: مفاهُم وهٓم اكخهاصًت، صاع واثل ، ألاعصن،  -2

 .267ٖىى بؾماُٖل الضلُمي: الىلىص والبىىن، مغح٘ ؾبم طهغه، م  - 3
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 :خلُلُت بإعنضة الىلىص ٖلى الُلب Md/pخُث 

Yp :الضاثم. الضزل 

rm  :الىلىص.                                              مً اإلاخىكٗت الٗىاثضπe: ٌأ.اإلاخىك٘ الخطخم مٗض

rb :الؿىضاث.                                        مً اإلاخىكٗت الٗىاثض    m :ت الثروة  .البكٍغ

re :ألاؾهم.                                     مً اإلاخىكٗت الٗىاثضV  :ألافغاص جفهُالث و ؤطواق. 

ضمان ًغي  ؤٖمم وبخدلُل  ٖنها ٖبر والتي بثروة ألافغاص بًجابا ًخإزغ الىلىص مً خلُلُت ؤعنضة ٖلى الُلب ؤن فٍغ

لهض الضاثم، بالضزل ٌ  اإلاخىك٘ الضزل به ٍو ل ٖلى ٖلُه الخهى  الضزل مً جللب ؤكل ًيىن  خُث اإلاضي الٍُى

 الاكخهاصًت الضوعاث في واضح بكيل ًخللب لً الىلىص الُلب ٖلى ؤن ٌٗني الىالؾًُ، وهظا ٖىض الجاعي  

 الُلب الىلي ٖلى الىُاق واؾٗت آزاع له الىلضي اإلاٗغوى في الخغحر ؤن الىلضًىن  ؤوضح اإلاسخلفت وللض 

ني الىاجج زم ومً ل، خُث في اإلاضي ٖنها اللهحر اإلاضي في جسخلف آلازاع وهظه وألاؾٗاع الَى  ًمـ الٍُى

ل اإلاضي في الىلىص ٖغى  الىالؾُىُت،  الخالت في هما فلِ لألؾٗاع اإلاؿخىي الٗام ٖلى زانت بهفت ؤزغه الٍُى

ني الضزل ٖلى زم ومً الىلي ؤلاهفاق ٖلى وهاما ؤزغا مباقغا الىلىص جماعؽ اللهحر اإلاضي في ؤهه غحر  .1الَى

مىً  :الخالي الكيل زالٌ مً الضزل مؿخىي  ٖلى الىلىص ٖغى ؤزغ جىيُذ ٍو

 

أالدخل الىلود على عرض ( :أثر3-1) ركم الشكل

 

 

                                                           
 .15اإلاالُت، مغح٘ ؾبم طهغه، م ألاوعاق ؾىق  ؤصاء ماقغاث في اإلاالُت و الىلضًت الؿُاؾت ٖباؽ واْم خاؾم الضُٖمي: ؤزغ- 1
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Source: Robert j Garden and others. MACRO économique 2e,Gaétan moun éditeur, canda.P 456. 

 

 هى و ،الىلىص الُلب ٖلى MY اإلاىدنى ًمثل اإلاغهؼي،و البىً ًلغعه الظي الىلىص ٖغىMS اإلاىدنى  ًمثل خُث 

ت خؿب الضزل م٘ َغصًا ًدىاؾب ضمان،و هٍٓغ  فيها خُث الىلض ؾىق  في الخىاػن  Eالىلُت  ًمثل بالخالي فٍغ

  بلى MS مً الىلىص ٖغى اعجف٘ فةطا ، Y0الىلضي الضزل ٖىض مؿخىي  MYالُلب  م٘ MSالىلض  ٖغى ًدؿاوي 

MS 1 الىلىص في همُت فةن  ٌ  الىلىص ؤن ٌٗني وهظا به، ًغغب اإلاجخم٘ باالخخفاّ مما ؤهبر جيىن  ؾىف الخضاو

 الضزل الىلضي،فةطا ًغجف٘ الخالخحن ولخا في و ألاؾٗاع جغجف٘ ؤو الخلُلي الىاجج ًغجف٘ بما بالخالي و ًىفم  ؤن ًجب

ت افتريه هما للمىاعص وامل اؾخسضام خالت في الاكخهاص وان  الىلضي. الٗغى الىالؾُىُت في الىٍٓغ

 املطلب الرابع: الىظريت الىلدًت الىيوكالسيكيت )جحليل الخوكعاث العلالهيت(: 

ت هظه ْهغث إزظ وعوبغث باعو  لىواؽ عوبغث بلُاصة اإلااض ي اللغن  مً الؿبُٗىاث ٖلض زالٌ الىٍٓغ  وغحرهم، ٍو

 الخىاػن  في جدلُم اإلاغهت وألاحىع  ألاؾٗاع جإهُضه صوع  هاخُت مً ؾبله الظي الىالؾُيي اإلاىهج عوح مً اإلاىهج هظا

 للىخضة الٗلالهُت الخىكٗاث ؾمت وهي ؤال الخدلُل لهظا ؾمت حضًضة ًُُم ولىىه والُلب الٗغى بحن ما

ت لهظه ألاؾاؾُت الفغيُاث واإلايكأث(، وهخسلو ألافغاص ) الاكخهاصًت  : 1ًلي هما الىٍٓغ

ىان ت ًٖ اإلاخىفغة اإلاٗلىماث وافت جامت بىفاءة حؿخسضم الاكخهاصًت * ألٖا  والخهغفاث الاكخهاصًت الىٍٓغ

يىن  هظه لىايىي اإلادخملت ىان هاالء ؾلىن الؿُاؾاث، ٍو  .ٖلالوي ألٖا

غح٘ ؤؾاؾا ًيىن  الخام * الاكخهاص  جدفف التي وألاؾٗاع ألاحىع  مغوهت بلى الاؾخلغاع هظا بؿبب مؿخلغ، ٍو

 .ويٗفها الاهىماف فتراث وكهغ الظاحي الخصخُذ

 .ألاؾٗاع ٖلى فلِ ؤزغ لها ًيىن  الىلىص لٗغى اإلاخىكٗت اإلاخغحراث ؤن خُث الىلىص، * خُاصًت

 الىلضًىن. ٌٗخلض ما ٖىـ ٖلى والبُالت  الخطخم بحن مفايلت ًىحض ال* 

                                                           
 .58، مغح٘ ؾبم طهغه، م ي مدمض يُف هللا اللُابغ  - 1
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 .الاكخهاصًت الؿُاؾت عؾم في وبؿُُا وؿبُا صوعا للخيىمت ًيىن  ؤن * ًجب

 الؿل٘(. باألحىع)ؤؾٗاع مغجبِ اإلااؾؿاث( الٗماٌ) َغف مً ؤلاهخاج( الٗمل) *ٖغى

ت هظه خؿب الٗلالهُت الخىكٗاث جاصي و  : 1زانت في اإلاجاالث الخالُت الاكخهاصي اليكاٍ في هام صوع  بلى الىٍٓغ

ٌ  ٖلى الُلب*  التي الىمُت جدضًض هام في ٖامل حٗخبر الٗاثض جىكٗاث ؤن خُث الفاثضة، ؤؾٗاع جدضًض و ألانى

 .الفاثضة ؤؾٗاع جدضًض بالخالي و ألانل مً ألافغاص ًُلبها

 فُما البىىن، فلغاعاث اإلاىصٖحن و اإلاىصٖحن ؾلىن جسو التي بالخىكٗاث جخٗلم التي الىلىص ٖغى * زُىاث

، وكغاعاث هظه ليل مً اليؿبي الٗاثض جىكفاتهم بسهىم ٖلى جخىكف بالىلىص باالخخفاّ ًخٗلم  البىىن ألانٌى

 .اللغوى مً ٖلُه ًدهلىن  الظي بخىكٗاتهم للٗاثض اإلاغهؼي ًخإزغ البىً مً الاخخُاَي والاكتراى ًسو فُما

اث ًسو فُما اإلاغهؼي  البىً * جىكٗاث  ٌؿُغها التي ٖلى ألاهضاف جازغ،  الاكخهاصًت وؤويإ الخطخم مؿخٍى

 الخسفٌُ هضف ٌؿُغ فةهه مغجف٘ مؿخىي جطخم اإلاغهؼي  البىً جىك٘ بطا الىلضًت، فمثال الؿُاؾت ًسو فُما

 الاؾدثماع مؿخىي  في اهسفاى جىك٘ بطا ؤهه هما اإلاؿخلبل، في الىخلت الىلضًت جسفٌُ ٍَغم ًٖ اإلاٗضٌ هظا مً

 .ما خض بلى مىسفٌ الفاثضة مٗضٌ إلًلاص بةحغاءاث هلضًت فُلىم

ٌ  بٗىاثض ملاعهت الىلىص مً اإلاخىك٘ * الٗاثض   ٖلى ملضاع الُلب جدضًض في هاما ٖامال ٌٗخبر ألازغي  ألانى

 للمًاعبت فغم مثال،وىحىص ٖاثض الؿىضاث مً ؤهبر الىلىص ٖلى للٗاثض الٗلالهُت الخىكٗاث واهذ الىلىص،فةطا

 جفىق  هبحرة ٖىاثض جدلم للمًاعبت فغم ،وىحىص مثال مً الؿىض ًدهل الظي الٗاثض جفىق  هبحرة ٖىاثض جدلم

 .مغجفٗا الىلىص ٖلى الُلب ًيىن  ،فهما مً الؿىض ًدهل الظي الٗاثض

 فُما الخيىمت اإلاىخٓغة لؿُاؾت والاؾخجابت الخطخم ًٖ الٗماٌ جىكٗاث ؤن خُث والخطخم، الىلي * الٗغى

الخطخم فةنهم   مؿخىي  اعجفإ جىك٘ الٗماٌ ألاحىع، فةطا ومؿخىي  الىلي الٗغى ٖلى جازغ البُالت ًسو

اصة ًُالبىن   ألاحىع. بٍؼ

اإلافاحئت،  خالت الهضمت في ال اللهحر، اإلاضي ٖلى جإزحر لها لِـ خُاصًت فالىلىص الجضص للىالؾُىُحن وباليؿبت

ىافلىن   ًىحض ٖلالهُت، وال الخىكٗاث ألن هظا اإلاٗضٌ ًغجف٘ ؤن ًمىً الُبُىي، وال البُالت مٗضٌ مؿخىي  ٖلى ٍو

ل، خُث اللهحر ؤو اإلاضي ٖلى ال الخطخم و البُالت بحن جدىُم  مٗضٌ هدى جخجه الؿُاؾاث ول ؤن الٍُى

 .البُالت

  

 

 

 

 

 

                                                           
ت الخلُل ؾامي - 1 ذ الىخب، ،صاع الىلي الاكخهاص : هٍٓغ  .895-893، م م 1994، اليٍى
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أخالصت الفصل:

 ؤصواث و ؤهضاف لها فاألهُض ؤن الىلضًت جلىم بها الؿلُت وكغاعاث بحغاءاث ًٖ ٖباعة هي الىلضًت الؿُاؾت بن 

ألاهضاف فةنها جخمثل في اؾخلغاع ألاؾٗاع، الٗمالت الياملت، جدلُم مٗضٌ همى الاكخهاصي مغجف٘  ًسو ما ففي

اث. أوجدلُم الخىاػن في محزان اإلاضفٖى

ُت  ؤما الىمُت فهي ؾٗغ بٖاصة الخهم، ؾُاؾت  ،وفُما ًسو ألاصواث فخىحض ؤصواث همُت وؤزغي هٖى

ُت فمنها جىُٓم اللغوى الاؾتهالهُت،  الؿىق اإلافخىخت وؾُاؾت الاخخُاَي الىلضي اللاهىوي. وؤما الىٖى

ل وؤلاكىإ ألاصبي. لُت، جسهُو الخمٍى  الؿىق الخمٍى

 الىلضًت بصاعة الؿُاؾت و وي٘ مؿاولُت ًخدمل الظي فهى الضولت في الىلضًت الؿلُت اإلاغهؼي  البىً ًمثل و  

 ٌ  باؾخلاللُت جمخ٘ بطا بال طلً له وال ًدؿنى الىلضي الٗغى في الخدىم زالٌ مً ؤهضافها جدلُم بلى للىنى

ُت ؤلاصاعة في الخم حُُٗه أ .بدخت ؤؾـ اكخهاصًت ٖلى جيىن  التي اإلاىيٖى

أ

أ

أ
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 جمهيد: 

ت اللاعذة ألاظاظُت للجهاص اإلاصشفي الزي ًخيىن  باإلطافت بليها مً مجمىعت مً البىىن حعذ البىىن الخجاٍس

اإلاخخصصت، فظال عً البىً اإلاشهضي الزي ًلف على كمت الهشم اإلاصشفي الزي ٌؽشف على حمُع البىىن 

ت  حعُير اإلاعامالث بين ألافشاد باإلاجخمع، وخاصت مع حعلب دوسا هبيرا في العاملت في اإلاجخمع. والبىىن الخجاٍس

ادة حجم اإلاعامالث واليؽاغ ؤلاهخاجي وجؼىس الىعي الىلذي واإلاصشفي لذي ألافشاد،هزا فظال عً جإدًت  ٍص

عذًذ مً الىظائف والخذماث اإلاصشفُت ألاخشي، وبالخالي ًيىن لها دوس مازش وخُىي في اليؽاغ الاكخصادي 

 اإلاعاصش.

 زا ألاظاط ظىلىم بخلعُم الفصل بلى مبدثين واألحي: وعلى ه    

 ،هظرة عامت حىل البىىن الخجاريت املبحث ألاول: -

 البىىن الخجاريت.     جلييم ألاداء املالي  املبحث الثاوي:-
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 املبحث ألاول: هظرة عامت حىل البىىن الخجاريت.

ت اخذ اإلايؽإة  الاكخصادًت اإلاخخصصت التي جخعامل في الىلىد، خُث ؤنها الجهت ؤو اإلايان حعخبر البىىن الخجاٍس

هفاءة  الزي ًلخلي فُه عشض الىلىد بالؼلب عليها، وهزا ًشحع بلى ؤن هزه البىىن جلىم بةًجاد هظاما را

ل ال ت جلىم بمهمت الخمٍى الصم عالُت حعمل على ججمُع ودائع مذخشاث ألافشاد واإلايؽاة، هما حعذ ؤداة طشوٍس

 لألفشاد ؤًظا والخجاس اإلاىخجين مً خالٌ ما جىفشه وجمىده مً ائخمان.

 البىىن الخجاريت حعريف املطلب ألاول: 

جلىم جخظاسب الخعاٍسف خٌى هزه البىىن، فهىان مً ٌعخبر ؤن البىً الخجاسي هى جلً اإلااظعت التي  

صشفُت بالىدائع الخاطشة، هما ؤن البىً بمبادلت الىلىد الخاطشة بالىدائع اإلاصشفُت، ومبادلت الىلىد اإلا

الخجاسي ًلىم بمبادلت الىدائع بالىمبُاالث وبالعىذاث الخيىمُت والخعهذاث اإلاظمىهت مً اإلااظعاث 

ت.  1الخجاٍس

ٌ  ججاسي  بىً ألي ألاظاظُت اإلايزةوهىان مً ًشي ؤن   الؼلب،  لذي للسخب اللابلت ألافشاد ودائع هي كبى

ت )الخعاباث ت بإخؼاس(. فالبىىن ؤو ألحل )الىدائع كصير ؤحل بعذ ؤو الذائىت( الجاٍس الصىاعُت  والبىىن العلاٍس

  2بىىن الىدائع. ؤًظا البىىن هزه حعشف ولزا ؼً، دون  جخمخع الخاصُت ال الضساعي الدعلُف وبىىن

عشفها اللابلت  ألافشاد ودائع بخللي ؤظاظا جؼلع مخخصصت غير ائخماهُت ماظعاث عً آلاخش بإنها  عباسة البعع َو

ال  رلً على وبىاءا ألاحل، اللصير الائخمان في ؤظاظُت بصفت والخعامل كصير، ؤحل بعذ ؤو الؼلب لذي للسخب

ت بىىوا حعخبر ٌ  جؼلع لم ما ججاٍس ًلخصش  ما ؤو الائخماهُت اإلااظعاث مً الؼلب لذي للسخب اللابلت الىدائع بلبى

ل ألاحل ري الائخمان عملُاث مضاولت في ألاظاس ي وؽاػه  3بليها. وما العلاسي  الشهً وبىىن الادخاس هبىىن الؼٍى

 ؤو الجمهىس  الخاحت عً الفائظت الىلىد ججمُع على الشئِعُت عملُاجه جىصب هما حعشف ؤًظا بإنها ميؽإ 

ً بكشاطها لغشض ألاعماٌ الذولُت ميؽاث  مدذدة. مالُت ؤوساق في اظدثماساتها ؤو معىُت ؤظغ وفم آلخٍش

مدذدة، وجضاٌو عملُاث  ألحاٌالبىىن التي جلىم بصفت معخادة بلبٌى ودائع جذفع عىذ الؼلب ؤو هما ؤنها 

ل الذاخلي والخاسجي، وجباؼش عملُاث جىمُت الادخاس والاظدثماس اإلاالي داخلُا وخاسحُا واإلاعاهمت في  الخمٍى

ت، وػبعا لألوطاع التي ًلشسها البىً بوؽاء اإلاؽشوعاث، وما ًخؼلب مً عملُاث مصشفُت ومالُت  وججاٍس

  4اإلاشهضي.

 البىىن الخجاريت:  وأهداف خصائص املطلب الثاوي:

 خصائص البىىن الخجاريت: -1

ت للبىىن  : منها هزهش خصائص عّذة الخجاٍس

ت البىىن حعخبر الخذسج باليعبت إلابذؤ - للجهاص  الهشمي الدعلعل في الثاهُت الذسحت مً مصشفُت مؽشوعاث الخجاٍس

 .البىً اإلاشهضي  بلى رلً في ٌعبلها ال اإلاصشفي

                                                           
1
 .182-181ص مشحع ظبم رهشه،  والبىىن، الىلىد خلُل: ظامي - 

 .92، ص1983دساظاث في اإلاداظبت اإلاخخصصت في ؼشواث الخإمين وبىىن الخجاسة، داس اإلاعاسف، مصش،مدمىد عِعىي، مصؼفى عِس ى خظش:  - 2
 .232، ص1982مدمذ صوي الؽافعي: ملذمت في الىلىد والبىىن، داس النهظت العشبُت،  - 3
لم: بداسة اإلاصاسف الخللُذًت واإلاصاسف ؤلاظالمُت، داس الؼبعت الخذًثت، اللاهشة،  - 4  .20، ص1987مدمذ ظٍى
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ت البىىن -  وما اإلاذخشاث، وحجم  الاكخصادي اليؽاغ و الىلذي العىق  اظخؼاعت بلذسة جدىىع و جخعذد الخجاٍس

رجب
ً
 . 1بين ؤعظائها اإلاىافعاث بدخاٌ و عملُاتها في حعذد مً رلً عً ًت

ت البىىن جخللها التي الىلذ وخذاث ن ب - جخظع  و واللُمت اإلاصذس خُث مً ظىاء مخباًىت و مخعذدة الخجاٍس

ًمىً  ؤي نهائُت لِعذ هلىد وهي واإلايان الضمان في جخخلف الفائذة ألظعاس البىىن هزه جصذسها التي اللشوض

لها  .كاهىهُت هلىد بلى جدٍى

ت بىىنلا  -    رلً و ىىتمم هفلت ؤكل و ألاسباح مً ممىً كذس  ؤهبر جدلُم ألاظاس ي ذفهاه مؽشوعاث هي الخجاٍس

 .الىدائع هلىد خللها ؤو اإلاصشفُت خذماتها بخلذًم

ت البىىن ميزخج - رلً  مً والهذف الىدائع هلىد خلم في ألاظاظُت وظائفها بجاهب عملُاتها جىىع و بخعذد الخجاٍس

 حعخخذم هزه زم ودائع ؼيل في ألافشاد مذخشاث بخللي جلىم رلً ملابل في وهي بىظائفها الىلىد كُام هى جدلُم

  جذوس  مخعذدة ؤوحه في الىدائع
ً
ٌ  غالبا ل و ؤلاكشاض عملُت خى ت العملُاث جمٍى  .2اإلاذي كصيرة  الخجاٍس

 أهداف البىىن الخجاريت: -2

ت للبىىن  : منها ؤهذاف عّذة الخجاٍس

 التي الخذماث جخغير بخغير ظُاظاث و البىً جيلفت هُيل جشاعي ظلُمت بكشاض كشاساث خالٌ مً : الربح حعظيم -

جدلُم ؤهبر سبذ ممىً  بهذف ورلً بالبىً العائذ ؤظعاس هُيل و اإلاىافعت، البىىن ظُاظاث مشاعاة و ًلذمها

اث ؤكل عىذ  .اإلاخاػش مً مخىكعت معخٍى

مىظم  اهخمائي بجهذ رلً ًخدلم و ،عىه اإلاخىلذة ؤلاًشاداث و ؤلاكشاض وؽاغ حعظُم خالٌ مً  :لىمى ا -

ً عمالء اظخلؼاب و ؤلاكشاض الجُذ ؼشوغ ًشاعي ومىثف  ظُاظاث البىىن و اإلاعخمش لألداء الخلُُم و مخميًز

 .3بالعىق  اإلاىافعت

يبغي ،الؼلب عىذ حعخدم ودائع في اإلاالُت اإلاىاسد مً ألاهبر الجاهب ًخمثل : الصيىلت جىفير - البىً  ًيىن  ؤن ٍو

 .4اإلاىاظب الىكذ في اإلاىدعين اخخُاحاث جلبُت و ؤي لخظت في بها للىفاء معخعذ

 ؤن جيىن  على ٌععى هلىى ًبُعها التي ىادإلاا ؤو الىدائع بذجم عادة الخجاسي  البىً ًىخفي ال :  الصىكيت لحصت ا -

  هؤعؼى ل و ؤكىي  رلً وان هبيرة خصت صاخب الخجاسي  البىً وان ولما هبيرة صشفيإلاا العىق  في هخصخ
ً
 جميزا

 . جىافعُا

 تهذد كذ عاسطت خىادر ؤًت البىً ججىب آمىت ظُاظاث و مماسظاث  جؼبُم ٌالخ مً رلً و : ألامان جحليم -

 .5ؤلافالط حعشطه و اإلاالي بمشهضه حعصف ؤو

 : الخجاريت البىىن وأهىاع وظائف  :الثالث املطلب

                                                           
 .1، ص 1989اكخصادًاث البىىن، مىخبت مذًىلي، مصش، ؤخمذ على الذغُمي:  - 1
ني: مداطشاث في اكخصاد البىىن، دًىان  - 2  . 29ص،  1992الجضائش،  الجامعُت، اإلاؼبىعاث ؼاهش اللض ٍو
راجُجُت بػاس في الخىمُل و الائخمان كشاساث صىاعت ؤخمذ غىُم:  - 3

ً
 .7-6ص ، 1998 مصش اإلاعخلبل، مؼابع للبىً، الؽاملت ؤلاظت

ت،  مىير ببشاهُم هىذي:  - 4 ت، مشهض دلخا، ؤلاظىىذٍس  . 5،ص 1996بداسة البىىن الخجاٍس
5
 .2 9ص ظابم، مشحع البىىن، اكخصاد في مداطشاث : اللضوٍذ   ؼاهش - 



 مدخل إلى البىىن الخجاريت                                                                                الفصل الثاوي                         
 

30 
 

ت البىىن جلىم ألافشاد  وؽاػاث حعذد و جؼىس  و الخىىع يرهظ اهظهىس  مىز مخعذدة هلذًت بىظائف الخجاٍس

 جخماش ى و خذًثت وظائف و واإلالشطين ترطينلإلاا بين الىظاػت ؤي ظُىُتال ه جللُذًت وظائف طمً اظعاثاإلاو 

 .1ألافشاد مخؼلباث

 وظائف البىىن الخجاريت: -1

 : كدًمت هالشيكيت وظائفأوال:  

ٌ  حعخبرو   : كبىل الىدائع - ٌ  في الخجاسي  البىً بها عشف وظُفت ؤو  ًىدع مبلغ مالي عً عباسة هي والىدٌعت ألامش، ؤو

خ في اظترداده في الخم لصاخبه ًيىن  و البىً لذي   : ؤهىاع وهي زالر الخم جاٍس

 دون  ؼُياث بمىحب منها السخب خم لصاخبها ًيىن  التي الىدائع جلً بها ًلصذ  :الطلب جحذ ودائع -أ

ٌ  في الخم لى ًيىن  ال و رلً ؤساد متى ؤي بؼعاس ظابم  .2ألاخُان غالب في فىائذ على الخصى

 الخم في حعؼيها ؤنها ؼًُ،غير بمىحب سخبها في الخم لصاخبها حعؼي ال ودائع عً هي عباسة  :ألاحل ودائع -ب

 ٌ  .الاجفاق لخظت معُىت فائذة على الخصى

ذ ؤي سخب صاخبها ٌعخؼُع خُث الؼلب جدذ الىدائع ؼإن ؼإنها الىدائع هزه بن  :الخىفير ودائع -ج  و مبلغ ًٍش

 .3رلً ؼاء وكذ ؤي في

ت البىىن جلىم : اللروض مىح - ل ؤحل مً لضبائنها ؤلائخماهاث بمىذ الخجاٍس ومىاصلت  الاكخصادًت وؽاػاتهم جذٍو

 .اإلاخفم علُه العلذ خعب ُهعل إلاترجبتا الفىائذ دفع مع ملهؤعما مباؼشة

 : حدًثت وظائفثاهيا: 

ت خذماث جلذًم - ٌ  دساظاث حغاٌ في اظدؽاٍس  ألاعماٌ. بداسة هُفُت و الفىُت و الاكخصادًت الجذاو

 .4اإلاعخدلاث اإلاترجبت في رمخه حعذًذ و الضبىن  عً الىُابت غير مً الخدصُل -

ت ألاوساق خصم -  .الخجاٍس

ل في اإلاعاهمت - ؤو  عُيُت بظماهاث مصشفُت ظلفُاث و كشوض جلذًم خالٌ مً رلً و الخىمُت مؽشوعاث جمٍى

 .العمُل ظمعت على حعخمذ جخصصُت

 .للجمهىس  جإحير الخضائً الخذًذًت -

ل العملت بلى الخاسج -  .5جدٍى

 .للمخعاملين معه اإلامخلياث و ألاعماٌ داسة ب -

ل -  .الشخص ي ؤلاظيان جمٍى

 .الائخماهُت البؼاكت -

  .الىمبُىجش ماث خذ -

                                                           
ذ عبذ الشخمً الذوسي: بداسة البىىن، مذخل همي  - 1  .33، ص 2003وبظتراجُجُت معاصشة، داس وائل، عمان، الؼبعت الثاهُت، فالح خعني، مٍا
ت والخؼبُم، داس اإلاعخلبل، عمان،  - 2  .112، ص 2009اوغ البىشي، ولُذ الصافي: الىلىد والبىىن بين الىظٍش
 .24، ص2004الؼاهش لؼشػ: جلىُاث البىىن، دًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت، الجضائش،-3

 .49، ص1987بداسة البىىن، داس الجبل، اللاهشة،  سؼُذ الهىاسي:  - 4
 .209، ص 2006ػاسق ػه: بداسة العملُاث اإلاصشفُت، داس الجامعت الجذًذة، مصش،  - 5
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لها عً ًخم و عدىذًتإلاا  اثباالعخماد الخعامل - ت ًخم بدُث اسحُت،لخ الخجاسة عملُاث حعهُل ػٍش  حعٍى

 في الذاخل اإلاعخىسد خعاب مً اإلاعخىسدة العلع مبالغ اهخلاٌ ػٍشم عً اإلاصذس و اإلاعخىسد بين فُما الالتزاماث

 .1الخاسج في اإلاصذس خعاب بلى

 أهىاع البىىن الخجاريت:  -2

ت البىىن جىلعم ت ػبلا مخعذدة ؤهىاع بلى الخجاٍس الىدى  على ورلً البىىن بلى الىظش خاللها مً ًخم التي للضاٍو

 الخالي:

 مً حيث وشاطها ومدي حغطيتها للمىاطم الجغرافيت: -أ

 البىىن الخجاريت العامت: -

لصذ  مً خالٌ وؽاػها وجباؼش الىبري. اإلاذن بخذي في ؤو العاصمت في الشئِس ي مشهضها ًلع التي البىىن جلً بها ٍو

ت، الخللُذًت ألاعماٌ بيافت البىىن هزه خاسحها. وجلىم ؤو الذولت معخىي  على مياجب ؤو فشوع   للبىىن الخجاٍس

ل الخجاسة ألاحىبي الصشف مجاالث وافت جباؼش فهي هزلً ،-ألاحل ومخىظؽ كصير– الائخمان وجمىذ  وجذٍو

 .الخاسحُت

 البىىن الخجاريت املحلي: -

لصذ   مذًىت ؤو معُىت مدافظت مثل وعبُت مدذودة حغشافُت مىؼلت على وؽاػها ًلخصش التي البىىن جلً بها ٍو

 . بكلُم مدذد ؤو والًت ؤو 

لع  هزلً الدجم، بصغش البىىن هزه اإلادذدة. وجخميز اإلاىؼلت في هزه والفشوع للبىً الشئِس ي اإلاشهض ٍو

ىعىغ بها اإلادُؼت جشجبؽ بالبِئت فهي   .2 هاًمبخلذ جلىم التي اإلاصشفُت الخذماث مجمىعت على رلً ٍو

 مً حيث حجم اليشاط: -ب

 بىىن الجملت: -

لصذ  .الىبري  يؽأثإلاا و ءالعمال هباس مع جخعامل التي البىىن جلً بها ٍو

 بىىن الخجزئت: -

عذد  ؤهبر الحخزاب حععى لىنها الصغشي  واإلايؽأث العمالء، صغاس مع جخعامل خُث العابم الىىع عىغ وهي

 اإلاالُت الىخذاث بإصغش وجخعامل حغشافُا، مىدؽشة فهي الخجضئت، مخاحش به جخميز بما البىىن هزه وجخميز منهم.

 بلى حععى الخجضئت فةن وبزلً لألفشاد، والخعامل الخملً، ومىفعت واإلاياهُت، الضمىُت اإلاىافع خلم خالٌ كُمت مً

 .النهائي اإلاعتهلً خالٌ مً البىً جىصَع خذماث

 مً حيث عدد الفروع: -ج

 البىىن ذاث الفروع: -

الذولت  ؤهداء ؤغلب حغؼي مخعذدة فشوع لها كاهىوي هؽيل اإلاعاهمت ؼشواث ؼيل الغالب في جخخز بىىن وهي

ت وجدبع الهامت، ألاماهً والظُما  للمشهض ًشحع فال ؼاوهه، جذبير للفشع ًترن خُث ؤمىسها حعُير في الالمشهٍض

                                                           
ً، ص  -1  .94ؤظامت وامل، عبذ الغني خامذ: الىلىد والبىىن ماظعت لىسد العاإلاُت، الؽاون الجامعُت، البدٍش

ت وفعالُتها، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة اإلااحعخير في العلىم الاكخصادًت، بىىن خىسٍت خمني: آلُت  سكابت البىً  - 2 اإلاشهضي على البىىن الخجاٍس

 .23، ص 2005/2006وجإمُىاث، ولُت العلىم الاكخصادًت، وعلىم الدعُير، حامعت مخىىسي كعىؼُىت، 
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 الشئِس ي اإلاشهض فةن ألامىس  وبؼبُعت البىً، الئدت في عليها ًىص التي العامت باألمىس  ًخعلم فُما بال الشئِس ي للبىً

 .الفشوع بها تهخذي التي العامت ًظع العُاظت

 بىىن الصالشل: -

ت، البىىن حجم لىمى هدُجت وؽإث البىىن مً ظلعلت عً عباسة وهي هؼاق  واحعاع وؽاػها حجم وصٍادة الخجاٍس

ا، بعظها عً مىفصلت فشوع عذة مً العلعلت وجخيىن  ؤعمالها ًلىم  واخذ سئِس ي مشهض عليها ٌؽشف ولىً بداٍس

 وال  وبعظها، الىخذاث ينب ًيعم فهى هزلً بها، العلعلت وخذاث مخخلف جلتزم التي العامت العُاظاث بشظم

ت البىىن مً الىىع هزا ًىحذ ىُت اإلاخدذة الىالًاث في بال الخجاٍس  1.ألامٍش

 بىىن املجمىعاث:  -

جلىم  خُث اإلاصشفي، اليؽاغ في حعمل التي الخابعت الؽشواث مً جذًش مجمىعت كابظت ؼشهت ؼيل جإخز وهي

رن بِىما العامت العُاظاث هال وجظع الخابعت الؽشواث على باإلؼشاف اللابظت الؽشهت
ً
 هزه جىفُز تها جت

ا، ػابعا البىىن هزه مشهضي. وجإخز ال بؽيل العُاظاث  و الغشبُت ؤوسوبا في البىىن اهدؽشث هزه وللذ اخخياٍس

ىُت الىالًاث  .2اإلاخدذة ألامٍش

 البىىن الفردًت: -

 اٌإلاا سؤط ذودةمد جيىن  فشدًت ميؽإة فةنها الخاٌ وبؼبُعت زلت، مً ؤصخابها ًخمخع ما على البىىن هزه جلىم

ت وألاوساق اإلاالُت ألاوساق في ألامىاٌ جىظُف زم -ألاحل كصيرة– اإلاجاالث في جخعامل ظىف فهي ولزلً  الخجاٍس

ٌ  مً رلً وغير اإلاخصىمت، لها جمىً والتي العُىلت عالُت ألاصى  خعائش، ومً وبذون  بعشعت هلىد بلى جدٍى

 .فشدي بىً عً عباسة فهي الععىدًت، العشبُت باإلاملىت اإلاصشفُت الشاححي ؤمثلتها ماظعت

 البىىن املحليت:  -

 وان برا مذًىت ختى ؤو مدافظت ؤو ولُت ؤو ملاػعت جيىن  مدذدة حغشافُت مىؼلت في وؽاػها لخباؼش جيؽا وهي

 و اإلادلُت لللىاهين   ًخظع اإلادلي البىً فان الجغشافُت اإلاىاػم كىاهين فُه جخفاوث دولت في اإلادلي الخىم هظام

 .عمله اإلاىؼلت في البىىن على الشكابت العلؼاث إلؼشاف

 جلييم ألاداء املالي للبىىن الخجاريت.املبحث الثاوي:  

 في والظعف اللىة حىاهب واظخخالص بظهاس بلىمالي تهذف  غير ؤو مالي ظىاء عامت بصفت ألاداء جلُُم عملُت بن

 جم ما بالفعل ؤو خللخه ما مع لخدلُله ظعتا اإلا له جخؼؽ ما ؤو واهذ تهذف بلُه ما بملاسهت ورلً اإلااظعت،

 ٌ   . فعلُا بلُه الىصى

 املطلب ألاول: مفهىم جلييم ألاداء املالي: 

                                                           
ت بالىوالت الىػىُت لذعم وحؽغ - 1 ت مدمذي صلُدت: مذي جإزير البىىن الخجاٍس ُل الؽباب، بىىن وؤظىاق مالُت، ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

 .12، ص 2015/2016والعلىم الدعُير، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ، 
2
ت، مصش،  عبذ اإلاؼلب عبذ اإلاجُذ -  ت، داس الجامعت، ؤلاظىىذٍس  .103، ص 2000: البىىن والعملُاث ؤلاداٍس
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 ما ًمىً لخدذًذ ظلفا مدذدة معاًير طىء على اإلاىخظشة ؤو اإلادللت الىخائج كُاط عملُت هى اإلاالي ألاداء جلُُم  -

 الىخائج واإلاىاسد بين اليعبُت ألاهمُت وجدذًذ الفعالُت معخىي  إلاعشفت ألاهذاف جدلُم مذي زم ومً كُاظه،

 1الىفاءة. دسحت على بالخىم ٌعمذ مما اإلاعخخذمت

اإلاخاخت  واإلاالُت الؼبُعُت اإلاىاسد بداسة على خىم وجلذًم معبلا مدذدة معاًير طىء في اإلادللت الىخائج كُاط -

 باإلااظعت. عالكت لها مخخلفت ؤػشاف لخذمت وهزا للماظعت

معبلا،  مدذدة معاًير طىء في اإلاىخظشة ؤو اإلادللت للىخائج كُاظا للماظعت اإلاالي ألاداء جلُُم ٌعخبر ؤخش بمعنى 

ؤهمُتها  عً جىؽف فهي زم ومً كُاظه ًمىً ما لخدذًذ الىخُذ للخعٍشف اللُاط ػشق  ووظائل بحشاءاث جلذم

 الخالُت:  ألظباب ورلً لإلداسة

 . الفعالُت على بالخىم ٌعمذ مما الىخائج وملاسهت كُاط خالٌ مً ألاهذاف جدلُم معخىي  جدذًذ  -

 . الىفاءة على بالخىم ٌعمذ مما اإلاعخخذمت اإلاىاسد الىخائج بين اليعبُت ألاهمُت جدذًذ -

على  جلىم الىفاءة ؤن فدين اإلاخاخت، للمىاسد وفلا اإلااظعت ؤهذاف جدلُم على جلىم الفعالُت ؤن خُث  

ٌ  على ٌعاعذ مما اإلاخاخت للمىاسد الاظخخذام  .لألهذاف وصى

 الصمت سئِعُت ؤداة ٌعخبر اإلاالي ألاداء فخلُُم لزا الشبذ، جدلُم بلى عامت بصفت الاكخصادًت اإلااظعت وتهذف 

وجشؼُذ  اإلاىطىعت، والخؼت ؤلاظتراجُجُت وحعذًل جصخُذ ػٍشم عً ًظهش فهى اإلااظعت، في الشكابي لإلحشاء

لُت  اإلاصادس على جشجىض وهي جىافعُت بِئت في بلائها في ٌعاهم وهزا اإلاخاخت، اإلاىاسد اظخخذاماث الخمٍى

ت  لها. والاظدثماٍس

خخلف   - ت بدعب اإلاعخىي الزي ًخم فُه الخلُُم بإدائهاٍو وجخمثل هزه  ،جلُُم ألاداء في البىىن الخجاٍس

اث ؤظاظا في  2واالحي: اإلاعخٍى

لُت الالصمت لالكخصاد املصخىي اللىمي:   - ت في جىفير اإلاىاسد الخمٍى وفي هزا اإلاعخىي ًظهش دوس البىىن الخجاٍس

 الاكخصادًت في اإلاجخمع.اللىمي، باعخباسه عصب الخُاة 

خم جلُُم ؤداء املصخىي اللطاعي :  - ًخظمً هزا اإلاعخىي الجهاص اإلاصشفي بإهمله وعلى سؤظه البىً اإلاشهضي، ٍو

ت في هزا اإلاعخىي مً هاخُت جىاظم كشاساث العلؼاث الىلذًت اللائمت على ؤمىس هزه البىىن  البىىن الخجاٍس

 هذفت لخدلُم الاظخلشاس الىلذي.والعُاظاث الىلذًت والائخماهُت اإلاعت

وفُه جشهض ؤلاداسة البىىُت على جدلُم ألاهذاف اإلاخؼؼت واإلاشظىمت مصخىي البىك الخجاري في حد ذاجه:  -

لها، مً جىظُم للشبدُت وجدلُم الخدعً والشؼذ في ؤداء الخذمت، خُث جظع البىىن عذة ماؼشاث ؤو وعب 

اث الثالزت مالُت جيىن صالخت لخلُُم ؤدائها، وجمىً  هزه اإلااؼشاث بلى خذ هبير مً الخعبير على اإلاعخٍى

 لعابلت.

 وألاغشاض اإلاىحىدة مً عملُت جلُُم ألاداء هثيرة هزهش منها:  

ألاهذاف الشكمُت اللُاظُت التي جظمها الخؼؽ اإلاىطىعُت مً ػشف البىً الخجاسي  جىفُزالخدلُم مً   -

 في الىكذ اإلادذد لها.
                                                           

ٌ  الذولي العلمي اإلااجمش الاكخصادًت"، اإلااظعاث في واللُمت اإلاالي ألاداء في " كشاءة  دادن الغني عبذ - 1  حامعت والخيىماث، للمىظماث اإلاخميز ألاداء: خى

 .41، ص 2005ماسط 8/9 وسكلت، مشباح، كاصذي
2
اض، -  خ، الٍش  .38، ص2000الععُذ فشخاث حمعت: ألاداء اإلاالي للمىظماث ألاعماٌ، بذون ػبعت ، داس اإلاٍش
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البىً ألهذافه، ومماسظت ؤعماله اإلاخخلفت بىفاءة مخخلفت، ورلً  جىفُزالشكابت على هفاءة ألاداء مً  -

 باظخخذام مىاسده اإلاخاخت ؤفظل اظخخذام ممىً.

عني رلً الىؽف عً الخؼىساث والاججاهاث التي ؤظفش عنها ؤداء البىً الفعلي، ومذي  - جلُُم الىخائج َو

وبُان ؤظبابه وجدذًذ اإلاعاولين  ألاداءعتهذفت، مع الخعشف على هىايي اللصىس في اوسجامها مع الاججاهاث اإلا

 بما ًمىً مً جصخُذ هزه ألاخؼاء معخلبال.عىه، 

ت ًمىً جلُُم ألاداء الىلي في البىً ؤو ؤداء العاملين ؤو جلُُم ؤداء ول  وفي ألاخير هزهش ؤهه في البىىن الخجاٍس

 خذمت على خذا.

 ؤشراث جلييم ألاداء املالي املطلب الثاوي: م

ت، البىىن في اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت مشاخل ؤهم مً وجشهُبها اإلاالي ألاداء ماؼشاث اخخُاس ٌعذ فهي  الخجاٍس

وػشق خعابها...الخ، وفي  وجشهُبها الخلُُم في اإلاعخخذمت اإلااؼشاث إلاذلىالث والذكُم الىاضر الخدذًذ جخؼلب

  :الخالُت اإلااؼشاث على الترهيز جم هزا دساظدىا

 Profitability Indicators الربحيت  مؤشراث -1

ت، البىىن ؤداء جلُُم في اإلاعخخذمت اإلاالُت اإلااؼشاث ؤهم مً اإلااؼشاث هزه حعذ هي  البىً سبدُت وحعني الخجاٍس

معبرة  معلىماث جىفش ألاخشي  اإلااؼشاث فان مخخلف ؼاونها، لزلً بداسة في اإلاخخزة العُاظاث إلاخخلف مدصلت

م التي جذاس بها البىً كشاساتها  ؤلاداسة فيها جخخز التي هفاءة مذي على فُعبر الشبدُت ماؼش ؤما عً الؼٍش

ت.    1الاظدثماٍس

 2منها: اإلااؼشاث مً عذة ؤهىاع الشبدُت ماؼشاث طمً وجىذسج

  :امللكيت حلىق  على العائد معدل -أ 

عمل البىً ألامىاٌ، اظخخذام هفاءة كُاط ماؼشاث ؤهم مً اإلاعذٌ هزا ٌعذ  ادجه على دائما ي الخجاس َو  بما ٍص

ىضر البىً معاهمى ًخدملها التي اإلاخاػش حجم مع ًدىاظب  خلىق  مً وخذة ول ما جدلله اإلاعذٌ هزا ٍو

 .اإلاصشف خللها التي "العائد" ألاسباح صافي في اإلالىُت

 

 

 :معدل العائد إلى إحمالي إلاًراداث -ب 

ادة وصٍادتها ٌعني إلحمالي ؤلاًشاداث، باليعبت الخجاسي  البىً خللها التي ألاسباح الصافي اليعبت هزه جبين    ٍص

ادة بلى بالىظش اإلاالي ألاداء هفاءة  .إلحمالي ؤلاًشاداث باليعبت ألاسباح مً اهبر معذالث جدلُم ٍص

                                                           
 .327ص ، 2010 ألاسدن، والخىصَع، لليؽش مىخب اإلاجخمع العشبي ،1 غ اإلاالي، والخدلُل اإلاالُت ؤلاداسة مفلر مدمذ علل: ملذمت  في - 1
ت، اإلاصاسف ؤداء في الاكخصادًت العُاظاث هصش خمىد مضهان فهذ: ازش - 2  .58ص  ، 2009 عمان، والخىصَع، لليؽش صفاء داس ،1 غ الخجاٍس
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  Liquidity Indicatorsالصيىلت   مؤشراث- 2

بىفاء  البىً ة كذس مذة عً عادة علُه ٌعبر والزي للبىىن الائخماوي اإلاشهض لخلُُم هإدواث ماؼشاث هزه حعخخذم

 1ألاحل . كصيرة بالتزاماجه

 2: ماًلي العُىلت ماؼشاث مً وهزهش

 :املىحىداث إحمالي إلى الىلدًت وصبت  -ؤ

ٌ  وعبت اليعبت هزه جلِغ  ٌ  بحمالي بلى العائلت ألاصى  جىفش حعني اليعبت هزه وصٍادة البىً الخجاسي، في ألاصى

 عً وعبت وهلص اإلاخىكع، العائذ النهائي مً ًللل مما الخجاسي  البىً لذي حؽغُل دون  مً هلذًت ؤسصذة

ل السخب وخؼش خؼش مثل عذة ألخؼاس الخجاسي  البىً مىاحهت ٌعني معذالتها الىمؼُت  ًدعب وهى الخمٍى

   والخالي:

 

 

  الىلدي املعدل-ب

 البىىن لذي الصىذوق وؤسصذجه في لذًه اإلاخىفشة الىلذًت التزاماجه جلبُت على البىً كذسة بلى اإلاعذٌ هزا ٌؽير :

جب ألاخشي،   :والخالي ًدعب وهى.اإلاعذٌ هزا في الاهخفاض ؤو الاسجفاع في ؤلافشاغ ججىب ٍو

 

 

 

   Solvency Indicatorsمال   رأس مالءة مؤشراث -3

ٌ  دكُلت وعب ٌعؼي اإلااؼشاث مً الىىع هزا ل، اإلاذي على للبىً اإلاالي الىطع خى البىً  كذسة ًبين هما الؼٍى

لت والتزاماجه دًىهه حعذًذ على  3.ماٌ  سؤط بلى الذًىن  معاهمت ملذاس جبين بالخالي وهي ،اإلاذي الؼٍى

  :منها ماؼشاث عذة وهىان
                                                           

1
 .34 ص ، 2010 ألاسدن، لليؽش، ،وائل3 غ والائخماوي، اإلاالي الخدلُل في الخذًثت مؼش: الاججاهاث مدمذ - - 

 .63ص ظابم، مشحع فهذ، مضهان خمىد هصش - 2
3
 .200ص ، 2006 عمان، والخىصَع، لليؽش الصفاء داس ،2 غ اإلاالي، والخدلُل وآخشون: ؤلاداسة هشاحت الخلُم عبذ - 
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 : املىحىداث إحمالي إلى امللكيت حلىق  مؤشر  -ؤ

بين    اإلااؼش هزا ٌعخبر الثابخت، اإلاىحىداث في إلاىاحهت الاظدثماساث ناإلاالىي خلىق  هفاًت مذي اإلااؼش هزا ٍو

ل هىع على دلُل  2، وجدعب اليعبت هماًلي: 1معخلبال  البىً ًدخاحه الزي الخمٍى

 

 
 

لتؤمىاٌ  منها فاألولى ،ألامىاٌ مً هىعين بلى البىً خاحت ٌعني هزا % 100 مً ؤكل اليعبت هزه واهذ فةرا  ػٍى

 كصيرة ألاحل والثاهُت إلاىاحهتها، الزاجُت البىً مصادس جىفي لم التي الثابخت اإلاىحىداث في الظدثماسها ألاحل

ل ألاحل اإلاصادس ؤن ٌعني فهزا % 100 مً اهبر اليعبت واهذ ا بر ؤما اإلاخذاولت، اإلاىحىداث في الظدثماسها  كذ ػٍى

  3.اإلاخذاولت اإلاىحىداث في ٌعدثمش مىه فائع مع الاظدثماساث حمُع إلاىاحهت ؤجُدذ

 الىدائع:  إحمالي إلى امللكيت حلىق  وصبت -ب

ل، مصادس مً مصذس اإلالىُت بىصفها خلىق  على الخجاسي  البىً اعخماد مذي اليعبت هزه جبين  ومذي الخمٍى

 ألمىاٌ الالصمت الخماًت جىفير ٌعني هزه اليعبت واسجفاع له اإلاملىهت ألامىاٌ مً الىدائع سد على البىً كذسة

 : هماًلي اليعبت وجدعب ، 4اإلاىدعين

 

 

 
 

 : ألامىال جىظيف مؤشراث -4

 في اإلاجاالث اإلاخخلفت في له اإلاخاخت ألامىاٌ جىظُف في الخجاسي  اإلاصشف هفاءة على الخىم اإلااؼشاث هزه حعتهذف

ت في البىىن ؤداء ماؼشاث هزه وجلِغ ألامىاٌ، اظخخذام وظُاظت للبىً، الائخماهُت العُاظت بػاس  الخجاٍس

  5في اإلاجاالث اإلاخخلفت. لالظدثماس هدُجت البىىن خلله الزي والعائذ العمالت وبهخاحُت اإلاخاخت ألامىاٌ اظخخذام

 6: هي ألامىاٌ جىظُف في الخجاسي  البىً هفاءة جلِغ التي ماؼشاث ؤهم ومً

 :الاشدثماراث إحمالي إلى إلاًراداث إحمالي مؤشر -أ

                                                           
 334 ص ظابم، مشحع علل، مدمذ مفلر - 1
ٌ  لجىت عمش:  العالم عبذ مدمىد - 2  .17، ص1996، 1عذد ،4 مجلذ واإلاصشفُت، اإلاالُت الذساظاث مجلت الخذًث، في وؤلافشاغ اللذًمت الخىحهاث بين باص
 . 334ص ظابم، مشحع علل، مدمذ مفلر - 3
 .65 ص ظابم، مشحع فهذ، مضهان خمىد هصش - 4
 .257،ص 2000عمان،  لليؽش، اإلاِعش داس ،1 غ اإلاالُت، اإلااظعاث و اإلاصاسف في ألاداء وجلُُم اإلاداظبت هظم العِس ي:  خعً الذًً صالح - 5
 .67ص  ظابم، مشحع فهذ، مضهان خمىد هصش - 6
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 ًدصل التي ؤلاًشاداث خصُلت معه اسجفع اإلااؼش اسجفع هزا وولما الاظدثماس في البىً هفاءة اإلااؼش هزا ًبين  

 ؤن البىً على ًجب التي اإلااؼشاث ؤهم بين مً هزا اإلااؼش فان وبزلً اإلاخخلفت، الاظدثماساث مً البىً عليها

دعب الخاالث، ؤفظل هدى باالظدثماسالخىحه  ٌعني رلً الن دائما ًشفعه وان باظخمشاس ًشاكبه  :والخالي ٍو

 

 
 

 : املىحىداث إحمالي إلى إلاًراداث مؤشر -ب

ت ؤلامياهُاث حؽغُل في اإلاخاخت وهفاءجه اإلاىاسد حؽغُل في الخجاسي  البىً هفاءة اإلااؼش هزا ًىضر   واإلاادًت البؽٍش

 وولما اإلادللت، والفىائذ العمىالث في منها حضء هبير ؤو عائذها ًخمثل التي وافت اإلاصشفُت الخذماث ؤداء في ألاخشي 

   .اإلاىحىداث والعلُم لخلً ألامثل الاظخغالٌ على دلُال رلً وان اإلاعذٌ هزا صاد

 

 
 

 

 املطلب الثالث: أهداف ومراحل عمليت جلييم ألاداء املالي في البىىن الخجاريت

ٌ  بمشاخل اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت جمش     البىىن  كُام عىذ اهه البذًهي ومً البىً، بلُه ٌععى ما بلى للىصى

 جلُُم عملُت ؤهذافؤوال  بلى اإلاؼلب هزا خصصىا ولزلً ؤهذاف، بلى بزلً حععى فهي اإلاالي ألاداء جلُُم بعملُت

 .اإلاالي  ألاداء جلُُم عملُت مشاخل بلى زاهُا  اإلاالي، ألاداء

   أهداف عمليت جلييم ألاداء املالي:  -1

ش مً اإلاعخفُذًً جىكعاث خعب جخخلف اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت ؤهذاف ؤن الؼً  ًشهض اإلاىدعين بر ألاداء، جلاٍس

 بماؼشاث الشبدُت اإلاعاهمين يهخم خين في ؤمىالهم اظترحاع على طمانهم لللذسة ومذي العُىلت ماؼشاث مثال

  .لألخؼاس اإلاىدعين ؤمىاٌ حعٍشع دون  للمخعاملين الخذماث جىفير على البىً بلذسة البىً بِىما تهخم بداسة

 :ًلي فُما خصشها ًمىً هلاغ عذة للبىً تهذف بلى اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت فان وعمىما

ً ًبين خُث الاكخصادًت للمىظماث اإلاشدودًت جدعين في مهمت وظُلت اإلاالي ألاداء جلُُم ٌعخبر -  ول هلاغ للمعيًر

عاعذ والظعف اللىة   1.الىخائج  جدلُل على َو

ش -  .1ذللبل الاكخصادي والخلذم الخىظع مع جؼىسه في لُخماش ى اإلاصشفي اليؽاغ معخىي  وجدعين ألاداء جؼٍى

                                                           
1
ه ؼيي و الشخُم عبذ -  ٌ  الىػني اإلاصشفي،اإلالخلى الىظام ؤداء هفاءة جلُُم بىصٍان:  بً حاٍص  اللاهىهُت الخدىالث ظل في البىىُت اإلاىظىمت :خى

ل 24/25 بؽاس، حامعت والاكخصادًت،  .03،ص 2006افٍش
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ت لللُادة دكُلت معلىماث بعؼاء - اث ألاوطاع عً البىً  ؤو اإلايؽإة في العلُا ؤلاداٍس  . 2 حمُعا ألاداء واإلاعخٍى

هفاءة  في جازش كذ التي الخغُيراث مً وغيرها والاكخصادًت الخىىىلىحُت للخغُيراث ومعخمشة دوسٍت مشاحعت -

 . الىمُت واإلاعاًير اإلاعذالث وفاعلُت

ٌ  اإلاىظف ٌعخؼُع خالله مً اهؼالق هلؼت ًيىن  ؤن ًجب ألاداء جلُُم هظام بن -  مً عالكت الاهخلاٌ واإلاعئى

 بذوس  مً خالله اإلاذسب ًلىم خُث كذم، هشة فٍشم في ومذسب العب مثل دًىامُىُت عالكت بلى ومشئوط سئِغ

م سوح ٌعىده حى في واإلاعلم اإلاىحه  3بعظهم البعع ًىمل اإلاشئوط و الشئِغ مً هال ؤن و الفٍش

ؤلاهخاحُت  على مباؼشة جىعىغ والتي العمل بظشوف اإلادُؼت اإلاخغيراث فاعلُت مذي اإلاالي ألاداء جلُُم ًبين -

ٌ  جلذم هما وألاسباح، شها اإلاخاخت والىظائل الخلى  4.وجدعُنها لخؼٍى

ً الذفع -  حعمل بؽإنها، خُث الخصخُدُت اللشاساث واجخار وجدلُلها اإلاؽاول هزه مصادس عً البدث بلى باإلاعيًر

 اكتراح ؤظبابها ومداولت عً والبدث اإلاؽاول ؤهم إلاعشفت واإلااظعاث للبىىن اإلاالُت الىطعُت حشخُص على

 5جصخُدُت . كشاساث

 مراحل جلييم ألاداء املالي في البىىن الخجاريت: -2

ت البىىن في اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت جخظمً  منها واخذة غُاب البعع لبعظها مىملت مشاخل خمغ الخجاٍس

مىً هيل حعشكل العملُت  :واألحي جىطُدها ٍو

 :الخلييم لعمليت الضروريت املعلىماث حمع -ؤ

اجه ألاداء بمخخلف جلُُم عملُت في ألاظاظُت اإلاىاسد مً مىسد اإلاعلىماث حعذ   ش يء فاإلاعلىماث وؤهىاعه، معخٍى

ٌ  بل ًجب اليافي بالص يء لِغ اإلاعلىماث جىفش ولىً جلُُم في ؤظاس ي  ألاوكاث وفي العالُت بالجىدة علُه الخصى

 اإلااظعاث جلجإ التي الىظائل مً ؤهىاعها حعذ بمخخلف فهي ألاداء جلُُم  ؤهمُتها عً فظال فاإلاعلىماث اإلاىاظبت،

ٌ  الاكخصادي ؤدائها لخدعين بليها  الخلُُم عملُت بن 6.اإلاشحىة ألاهذاف جىافعُت وجدلُم مضاًا على والخصى

  :مصادس زالر بلى بسحاعها ًمىً اإلاعلىماث مً مجمىعت جخؼلب

 . الشخصُت اإلاالخظاث -

ش -  .الؽفىي  البُان ؤو الخلاٍس

ش -   .اإلاىخىبت الخلاٍس

 : الفعلي ألاداء كياس-ب

                                                                                                                                                                                     
ىد لؼُف - 1 م ألامين:  ماهش و ٍص  الذساظاث حامعت مجلت العىسي، الصىاعي للمصشف مُذاهُت دساظت :اإلاالي الخدلُل ؤدواث باظخخذام اإلاصاسف ؤداء جلٍى

 .10ص ، 2005 ظىسٍا، ،4 :عذد ، 27 مجلذ واللاهىهُت، الاكخصادًت .العلىم  ظلعلت العلمُت، والبدىر
م الصذًم، خعين - 2  18 :ص ، 2012 ظىسٍا، ،1 :عذد ، 28 مجلذ دمؽم، حامعت مجلت الاحخماعُت، اإلااظعاث في ألاداء جلٍى
 ججاسة، ولُت ماحعخير، ؼهادة لىُل ملذمت مزهشة) ،"الفلعؼُيُت الىػىُت العلؼت في للعاملين الىظُفي ألاداء كُاط هظام جلُُم"عىاد، ؤخمذ ػاسق  - 3

 2005 غضة، بظالمُت، حامعت
 .الصفدت وهفغ اإلاشحع هفغ - 4
 علىم في ماحعخير ؼهادة لىُل ملذمت مزهشة) ،"اللشاساث واجخار الاكخصادًت للماظعت اإلاالي ألاداء جلُُم في اإلاالُت اإلاعلىمت حىدة : جإزير عباس ي عصام - 5

 . 65  ص ،2012مشباح، وسكلت،  كاصذي حامعت ماظعت،مالُت  :جخصص الدعُير
 حامعت اإلاالُت، اإلااظعاث حعُير: جخصص ماحعخير، ؼهادة لىُل ملذمت جخشج ،مزهشة وجلُُم كُاط :الاكخصادًت للماظعت اإلاالي عص ي:  ألاداء عادٌ - 6

 . 30، ص2003بعىشة،  خُظش، مدمذ
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 البعع ببعظها ألاسكام الفعلُت بملاسهت وهزا اإلاخاخت، اإلاالُت اإلاىاسد وافت جلُُم الفعلي ألاداء بلُاط ًلصذ 

 العملُت في هزه اإلاىاسد جىظُف في ألاداء ومعخىي  دسحت وكُاط جدذر التي  خخالالثالا   على الخعشف ألحل

 مدذدة جؼىساتها عبر الفتراث و اإلاعىُت اإلاالُت للعىت الفعلُت اإلاالُت اإلااؼشاث جدلُل ًخؼلب ػبعا وهزا ؤلاهخاحُت

 اإلااؼشاث ملاسهتها مع و البىً في اإلاعخمذة الخدلُلُت   اإلاالي واليعب اإلاعاًير جىؽفه ما طىء وعلى العىت، خالٌ

 1.جليها التي اإلاشخلت خالٌ مً ًخم ورلً لها اإلاخؼؽ وألاسكام

اإلاخاخت  البُاهاث على باالعخماد واإلااؼشاث اليعب باظخخذام الخلُُم عملُت ؤو الفعلي ألاداء كُاط عملُت وجخم

ت . البىىن ؤداء عليها ٌؽخمل التي والعملُاث اليؽاػاث إلاخخلف  2الخجاٍس

 :له املخطط ألاداء بمصخىياث الفعلي ألاداء لارهتم -ج

ٌ  مذي مً الخدلُم اإلاشخلت هزه في وجخم    ماؼشاث ملاسهت ػٍشم عً ورلً لها، اإلاخؼؽ ألاهذاف بلى الىصى

 ؤن فُمىً دوسٍت، مىُت ص فتراث وفم وهزا الفعلُت اإلااؼشاث مع اإلاىطىعت والعُاظاث اإلاخؼؽ في الىاسدة ألاداء

ت جيىن  ت ؤو فصلُت ؤو ؼهٍش وهزا بهذف  ظىىاث، خمغ 3بلى زالر مً اإلاذي لفتراث مخىظؼت جيىن  وسبما ظىٍى

 لألوؽؼت. الفعلي ألاداء في الخؼىس  مذي بظهاس

   :الحكم وإصدار الاهحرافاث دراشت -د

 وألاداء الفعلي ألاداء بين الفشوق والاهدشافاث معشفت هى منها والهذف الاهدشافاث جدذًذ بمشخلت ؤًظا وحعمى

 لخجىبهاه هز معالجت اإلاشخلت هزه فيًخم  هما وجدلُلها، الاهدشافاث خذور بلى ؤدث التي ألاظباب ومعشفت اإلاخىكع

 4العىعُت. بالخغزًت حعمى ما وهي اللادمت الفترة في الاهدشافاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م الىشفي، مجُذ - 1  .43 ص ، 2007 عمان، والخىصَع، لليؽش اإلاىهج داس ػبعت، بذون  اإلاالُت، اليعب باظخخذام ألاداء جلٍى
 .34ص ظابم، مشحع فهذ، مضهان خمىد هصش - 2
3
 الهجاص الىػىُت اإلااظعت خالت دساظت ، اث للشاس واجخارا للماظعت اإلاالي ألاداء جلُُم في اإلاالُت اإلاعلىماث : دوس  خشوف بً حلُلت - 

 ،2009 بىمشداط، بىكشه، ؤمدمذ حامعت ماظعت، مالُت :جخصص الدعُير، علىم في ماحعخير لىُل ؼهادة ملذمت ،  مزهشة KANAGHAZاللىىاث

 . 70ص
ت اإلاصاسف ؤداء جلُُم حمُل: مدمذ صهير ظىان و ظعُذ اخمذ ظىظً - 4  اإلاىصل مصشف على بالخؼبُم والشبدُت العُىلت وعب باظخخذام الخجاٍس

 .118، ص2007، مجلت جىمُت الشافذًً، ولُت ؤلاداسة والاكخصاد، حامعت اإلاىصل، 2002/2004والاظدثماس،  للخىمُت
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 خالصت الفصل:

ٌ  ًمىً ألاخير وفي      ألهه  اكخصاد ؤي كُام ؤظاط فهى لها الفلشي  العمىد ٌعخبر بلذ ألي اإلاصشفي الجهاص ؤن اللى

ل ًلىم ٌ  ظىاء اكخصاده بخمٍى خخلف الىامُت، ؤو اإلاخلذمت للذو  بعذة للبلذ بلذ مً اإلاصشفي الجهاص جشهُبت ٍو

ٌ  ،هما...وملىُخه فشوعه، وجىصَع وهثافخه، وحجمه، هُيلخه، : خصائص منها  في ولها جصب مخخلفت وظائف ًضاو

ٌ  اججاه  . للذولت الاكخصادًت الخىمُت خذمت واخذ خى

ٌ  به ًلصذ ألاداء بن       ج فهى اإلاالي ألاداء جلُُم عملُت ؤما الخميز، و الخفىق  بلى الىصى  الىفاءة بين اإلاٍض

ٌ  جمىً التي العملُاث مً ٌعخبر فهى والفعالُت  جلُُم عملُت وحعخبر البىً، داخل ألاداء واكع معشفت بلى الىصى

 بل فدعب الفشد ألداء فلؽ لِغ ملُاط حعخبر خُث جلىم بها ؤلاداسة التي الىظائف ؤهم مً ألاداء وظُفت

 .عام بؽيل فيها اإلاخدبعت ألاػشاف وحمُع العُاظاث ؤلاداسة

 بر الاكخصادًت واإلااظعاث للبىىن اإلاالي ألاداء الخلُُم عملُت في اإلاهمت ألادواث بين مً اإلاالُت اإلااؼشاث حعذ     

الذساظاث  هزه حعخخذم و ألاعماٌ، هخائج وكىائم اإلايزاهُاث جخظمنها التي ألاسكام بين اللائمت العالكاث ؤنها جظهش

 ٌ ومىاحهت  ألاسباح جدلُم وكذستها على ؤعمالها جىفُز في اإلااظعت هفاءة على مخىىعت ماؼشاث على للخصى

  .فيها اليؽاغ ومعخىي  الالتزاماث
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 :جمهيد

ت، ظىٝىم في هذا الٙفل         ىا في الٙفل الثاوي ِلى مٍّم مٙاهُم خى٥ البىٟى الخجاٍس بّذما جىٜش

 ئظٝاه الجاهب الىٍشي ِلى الىاْٜ اإلاُذاوي والتي جم ٘يها اخخُاس البى٤ الىوني الجضائشي إلحشاء هزه الذساظت.

لى هزا ألاظاط ظىٝىم بخٝعُم هزا لٙفل ئلى:  ِو

 ،ألاول: جلييم البىك الىطني الجسائري  املبحث  -

 املبحث الثاوي: أدواث السياست الىلدًت وأثرها على أداء البىىك الخجاريت. -
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 املبحث ألاول: جلدًم البىك الىطني الجسائري:

البىىٟ  مً الجضائشي  يالىون البى٤ ٌّخبر : هٝى٥  ِامت بفٙت ل٢ً ،الجضائشي  الىوني للبى٤ حّاٍسٚ ِّذة هىاٟ

ت  بمخخلٚ الّملُاث الُٝام في ًخخق ِمىمي بى٤ ٘هى اظمه ِلُه ًذ٥ ٠ما ،الاظخٝال٥ بّذ وؽأث التي الخجاٍس

ت  . الخاسج أو الذاخل في ظىاء الخجاٍس

 . الجسائري  الىطني البىك حعريف و وشأة : ألاول  املطلب

  جسائري:ال الىطني البىك وشأة  -1

خ   178-66  بمشظىم الجضائشي  الىوني البى٤ أظغ  حعُير ووىُت ؼش٠ت ؼ٣ل ِلى 1966حىان  13بخاٍس

ْ و لها ألاظاس ي  الٝاهىن  بىاظىت ألاظاس ي  الٝاهىن  مْ جخّاسك لم ما الخُٙت الؽش١اث ًخق الزي الدؽَش

  . لها اإلايش ئ

م ِلىو   أخلذ الىلُّت هزه أن ئال ، حضائشي  دًىاس ملُىن  61 ما٥ بشأط ووىُت ؼش٠ت ِلى جأظعذ اهأن مً الٔش

 %5 ٜذسه اإلاا٥ سأط في باإلاعاهمت للجمهىس  ظمذ ،العابّت اإلاادة خال٥ مً و رل٤ ووىُت ؼش٠ت بمٙهىم الش يء

م٢ً   . أِاله ئلُه أؼشها الزي و ماله سأط في الذولت معاهمت مبلٖ خذ ئلى ًفل أن أًما ٍو

 هزه حمُْ لؽشاء جم أًً، 1970وجم ولْ خذ لهزه اإلاعاهماث الخاـت في سأط ما٥ البى٤ بدلى٥ ِام 

 سئِغ ٜبل مً ٌعير البى٤ ٘ان ألاظاس ي ٜاهىن  خعب ،الذولت مل٤ البى٤ لُفبذ الذولت وٗش مً اإلاعاهماث

لت و ٜفيرة ودائْ ٠بى٤ ٌّمل و ،الىصاساث مخخلٚ مً ئداسة مجلغ و ِام مذًش ل و آلاحل وٍى  مخخلٚ جمٍى

، الخجاسة، ١الفىاِت ٜخفادًتالا الٝىاِاث لجمُْ الاٜخفاد أِىان لجمُْ الاظدثماساث أو الاظخٕال٥ خاحُاث

 اإلاذي ِلى الٝشوكْ بىل اإلاالي الخخىُي و الح٣ىمت ظُاظت لخدُٝٞ ٠أداة اظخخذمذ هاأن ٠ماالضساِت...الخ، 

لت ك الٝشوك لىلْ ألاخشي  اإلاالُت الهُئاث مْ اإلاعاهمت و الٝفير  1982 ظىت ختى و.  آلاحل اإلاخىظي و الىٍى

ائٚ ب٣ل الجضائشي  الىوني البى٤ٜام  ل في الامخُاص خٞ له ١اهذ أهه ئال ججاسي  بى٤ ٠أي الٌى  الضساعي الٝىاُ جمٍى

 اإلاجا٥ .  هزا في الح٣ىمت لعُاظت جىبُٝا هزا و اإلاالي الذِم بمذ

 , باألظهم ؼش٠ت ؼ٣ل ِلى اٜخفادًت ِمىمُت مإظعت الجضائشي  الىوني البى٤أـبذ  1989ُ٘ٙشي  16في و

ٝا حعير اهىن  1988حىان  ٥21 1988حاهٙي  ٥12  04-88و 01-88لٝىاهين  ٘و ظبخمبر  ٥28  177 -88ٜو

 وبالٝاهىن الخجاسي. 1988

 ؤُٙاسة   ؼاُس 8 ب بالجضائش الاحخماعي اإلاٝش بٝي و ج و ب باالخخفاس و ئشي الجضا الىوني بالبى٤ حعمُخه بُٝذو 

 . الخجاسي  بالسجل الشظمي الدسجُل مً ئبخذاءا ظىت 99 ب مذجه خذدث

 ١ل ُٜمت ،ظهم ألٚ ئلى مٝعم دج بملُاس جأظِعُت حمُّت أو٥  في خذد الزي و الجضائشي  البى٤ سأظما٥ ٍىٝعمو 

 ماًلي:1 بين مٝعمت و دجن ملُى  ظهم

ٛ  مً ها٘ي م٢خدب 350 ئلى 1 مً خفت  -  . "ؤلاهخاج وظائل" اإلاعاهمت ـىذو

ٛ  مً ها٘ي م٢خدب خفت 700 ئلى 351 مً - اث , اإلاىجم " اإلاعاهمت ـىذو  . "اإلادٜش

ٛ  مً ها ٘ي م٢خدب خفت 900ئلى  701مً  -  " . الٕزائُت الفىاِاث" اإلاعاهمت ـىذو

ٛ  مًيها ٘ م٢خدب خفت 1000ئلى  901مً  -  " .اإلاخخلٙت الفىاِاث " اإلاعاهمت ـىذو

                                                           
  w.w.w.bna.dzالبى٤ الىوني الجضائشي   - 1
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 حعريف البىك الىطني الجسائري:  -2

 ًِبّذ جأمُم الىٍام البى٣ي جم ئوؽاءه  société par actionأظهم  ؼش٠تالبى٤ الىوني الجضائشي هى ِباسة 

 التي أحىبُت بىٟى الجضائش في ١ان الاظخّماسي  ِهذ في أهه خُث 13/06/1966 في بالمبي و الجضائشي  ؼش٠ت

البى٤ الىوني  جأظِغ مز خُث ٘شوِه احعّذو  ٠ثيرا البى٤ جىظْ ٜذ و. الجضائش في وؽاوها جماسط ١اهذ

ٝا لٝاهىن  خ  01-88الجضائشي باإلاذًت ٘و ٝا الجضائشي  الخجاسي  الٝاهىن  في رل٤ ئدساج جم و،  12/01/1988بخاٍس  ٘و

م  12/04/1993في  الٝاهىن  هزا حّذًل جم و كالٝش  و البىٟى ِلى مىبٝت خاـت لٝىاِذ وجم ئبشاص  08-93ٜس

 بى٤ ل٣ىهه BNAو  الخباد٥ بّملُاثأًما  ًٝىم بى٤ أن ٠ما، بالبىٟى خاـت مٝشساث و هفىؿالٝىاهين في  

ّاث ئواس في الٝشوك للىدٌّت  مٝذمت أمىا٥ سؤوط و ودائْ باظخٝبا٥ ًٝىم ٠زل٤ها ِلي مىفىؿ أهٍمت و حؽَش

 -و -مبعي ) ب  ؼ٣ل في ٠خابخه جم الزي و الجضائشي  الىوني البى٤ هي و خاـت حعمُت للبى٤ و ألا٘شاد وٗش مً

الهاث الٙىاجير و ١الىظائل بالبى٤ اإلاخّلٝت الىزائٞ حمُْ في جخىاحذ الدعمُت( أن هزه  BNAج و   أن ٠ما وؤلِا

ظىت وهي  99ؼش٠ت أظهم ب   اإلاإظعت هزه خُاة مذة وخذدث  SOCIETE PAR ACTION جدبّها الدعمُت هزه

م   خاؿ بالسجل الخجاسي. زابخت ولُبذأ الحعاب بذاًت مً الُىم الزي جم الحفى٥ ُ٘ه ِلى ٜس

 هام وأهداف البىك الىطني الجسائري.املطلب الثاوي: م

 مهام البىك الىطني الجسائري:   -1

 ئن البى٤ الىوني الجضائشي ًٝىم بيؽاواث مخّذدة أهمها: 

 ألحل أو هٝذا ئما بدعذًذ ٌعمذ البى٤ أن ٠ما ،ألاشخاؿ وٗش مً ألامىا٥ بشؤوط اإلاخّلٝت الىدائْ اظخٝبا٥  -

ىالث ًفذس ٠زل٤ و ،الاظخدٝاٛ آحا٥ خلى٥  ِىذ أي  مً الاٜتراك ِملُاث جخم و( ظىذاث و اظخدٝاٛ ـو

 .)مّين وؽاهها ًخىلب التي الحاحُاث حٕىُت أحل

 domiciliationجىوُذ  بّملُاث اإلاخّلٝت و الؽ٤ُ وٍشٞ ًِ أو هٝذا جخم التي الذْ٘ ِملُاث اظخٝبا٥  -

 . البى٤ ِملُاث حمُْ و الٝشك وسظالت  le virementوالخدفُل 

 جدُٝٞل أح مً رل٤ و ث،لماها بذون  حعبُٝاث أو ٜشوك ١اهذ ظىاء أؼ٣الها و أهىاِها بجمُْ ٜشوك ًمىذ -

 . مُّىت وؽاواث

  . الذولت لحعاب أو مالُت مإظعاث لحعاب رل٤ و ،بالٝشوك اإلاخّلٝت الّملُاث حمُْ ًممً -

ت أوساٛ ؼشاء /الخفم باال٠خخاب اإلاخّلٝت الّملُاث بجمُْ ًٝىم - وٗش   مً اإلافذسة اإلابالٖ الذّ٘اث ججاٍس

ىت الّ ذ خلى٥  ِىذ الالتزام les collectivités publiques امت أو الؽش١اء الّمىمُين  الخٍض  و الاظخدٝاٛ مِى

ت ت،الفىاُِ الّملُاث ًِ هاجج أمش٥ ئلى ًدى  الزي  ًِ جخم التي الّملُاث ٠زل٤ و ،اإلاالُت أو الضساُِت، الخجاٍس

  .  الُٝم خفم ئِادة و ألابّاد بّن ولْ في جخٙاوك ِامت ئداساث و هُئاث وٍشٞ

  . 1ألاخشي  البىٟى مْ اإلاشاظل بذوس  ًٝىم -

ل - ٛ  بؽتى الخمٍى  أمىا٥ / اظخٝبا٥ العىذاث مبالٖ ودٌّت ؼ٣ل في١اظخٝبا٥  : الخاسحُت الخجاسة لّملُاث الىش

 . العىذاث ، ١األظهم الّامت ألاوساٛ ٠زل٤ و البُْ أو الذْ٘ ِملُاث ًِ هاججت

                                                           
 هٙغ اإلاشحْ.  - 1
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 . الاٜتراك  و  ؤلاٜشاك أحل مً حّاٜذ ِملُاث ٠زل٤ ،آلحا٥ أو هٝذا ١اهذ ظىاء الخباد٥ ِملُاث بجمُْ ًٝىم . -

خماداث بخٍهير اإلاخّلٝت الّملُاث حمُْ ٜبى٥   -  حمُْ مشاٜبت ،للّٝذ حُذ جىُٙز لمان ، اإلاعدىذًت  ؤلِا

 . بالٝشك اإلاخّلٝت و ألاخشي  اإلاإظعاث خذماث ًإمً ،الّملُاث

 جخفق التي اإلاىٝىلت ٔير و اإلاىٝىلت الّملُاث حمُْ و،  ؤلاًجاس ، البُْ :  ُتالالخ الّملُاث مً أمىا٥ ا٠دعاب  -

  . مّه اإلاخّاملين أو البى٤ وؽاه

 ؼش١اث أو بمإظعاث مخّلٝت ٘ىائذ لها والتي ،ؼ٣لها ١ان مهما اإلاهام بجمُْ ًٝىم الجضائشي  الىوني البى٤ -

ت ش و أهذاٗ جدُٝٞ ئلى حععى و ،أحىبُت أو ١اهذ حضائٍش ما٥ جىٍى  .  به الخاـت ألِا

  أوشا٘ه لحعاب أو لحعابه مباؼشة ٔير أو مباؼشة بفٙت أِماله حعُير ِلى ٌّمل الجضائشي  الىوني البى٤.  -

ما٥ حمُْ في ؼش١ائه مْ أو لىخذه ما٥ باهجاص ًٝىم لزل٤ ،أهذاٗ جدُٝٞ في جذخل التي ألِا  بأهذا٘ه اإلاشجبىت ألِا

 : ألاهىاُ  مخّذدة أخشي  خذماث ِذة ئلى باإللا٘ت جىٍُمي ئواس في

  . الؽ٣ُاث مىذ و الحعاباث ٠ٙخذ* 

  . الاجٙاُٜاث أو الخّهذاث خذماث* 

  . الحذًذًت الخضائً جأحير* 

  . البىىٟ مً اٜخفادًت مّلىماث ولب*

 أهداف البىك الىطني: -2

ت الجضائشي  الىوني للبى٤   : ًلي ما أهمها ألاهذاٗ مً مجمِى

ذ بٙخذ الخىظْ مداولت -   . الىوىُت الىالًاث ١ل في الى١االث مً اإلاٍض

الخاث ٌل في الخ٢ىىلىجي الخٝذم إلاىا٠بت خذًثت وظائل و جٝىُاث ئدخا٥ -   . الىٝذًت ؤلـا

ُت - ُت الّملُاث جٜش  . ئلخ... الىدائْ وحزب،  الٝشوك ٠مىذ ،اإلاخخلٙت اإلاف٘ش

 . اإلافشفي الجهاص لمً ئظتراجُجُت م٣اهت اخخال٥ -

ا٥ دوس  لّب - ّّ    . الاٜخفادًت الخىمُت ئخذار في ٘

 الثالث: الهيكل الخىظيمي للبىك الىطني الجسائري:  املطلب

  : الخالي بالؽ٣ل جمثل و للبى٤ الذاخلي للخىٍُم وبٝا الّملُت و الّلُا الهُئاث هزه جخمثل

  BNA الهيكل الخىظيمي للبىك الىطني الجسائري   -1
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 الهيكل الخىظيمي للىكالت وشرحه: -2
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  البى٤ الىوني الجضائشي )و١الت معخٕاهم(املصدر: 

 

ادة ئلى الىوني البى٤ ذٗيه  و الضبائً مً ِذد حلب ئلى دائما ٌععى أهه ٠ما ،أ٠بر مىاسد جدُٝٞ و سأظماله ٍص

ير و صبائىه خاحُاث لخلبُت الحفاإلا مً ِذد وضح لزل٤، ٜشوك والبي أو مىدِين ١اهىا ظىاء ميهِل الحٙاً  ج٘ى

 . معخٕاهم و١الت ئلُه حععى ما هزا و أ٠ثر خذماث

 : إلاداريت املصلحت -1

 خُث مفالحها مخخلٚ بين اإلايعٞ ، و الى١الت أِما٥ ١ل ِلى اإلاؽٗش ؤلاداسي  الىاٜم اإلافلحت هزه جخمثل

  . الّامت ألاماهت و معاِذه و الى١الت مذًش مً ١ل اإلافلحت هزه في هجذ و ،للى١الت الحعً العير ِلى ٌعهش

 : الىكالت مدًر – أ

ٚ هى لى اإلاٌى   : مهامه مً و اإلافالح حمُْ ِلى ٌؽٗش خُث , الى١الت في دسحت ألِا
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  . الى١الت معخىي  ِلى جىبُٝها ِلى ٌعهش و الٝاهىهُت و الخىٍُمُت الٝشاساث حمُْ اجخار -

  . الى١الت لخذمت مالئمت ًشاها التي الخذابير اجخار -

  . البى٤ ممخل٣اث ِلى اإلاداٍ٘ت و الدعُير لبي مخابّت -

 1 . هاِلي ئُتلنهاا اإلاىا٘ٝت و هامىاٜؽت و الٝشوك ولباث اظخٝبا٥ -

  . البى٤ خعاباث ٘خذ ِلى اإلاىا٘ٝت -

 : املساعد املدًر– ب

ت بالؽإون م٣لٚ أًما ٌّخبر ابت ًماسط و اإلاذًش ًِ ًىاوب خُث ، ؤلاداٍس   . اإلافالح و ألاٜعام ١ل ِلى الٜش

 : العامت ألاماهت– ج

  : الخالُت اإلاهام خال٥ مً الّمل ِلُه حعهل ها١ىن للمذًش ظىذ أهم حّخبر

 .اإلاذًش ئلى اإلافالحئًفا٥ اإلاّلىماث مً  -

 .جدذًذ مىاُِذ لٝاءاث اإلاذًش وحمْ الىزائٞ التي جدخاج ئلى ئمماءاث -

 اظخٝبا٥ الضبائً الٝادمين لالظخّالم. -

ً و حسجُل  -    . خاـت سجالث في الىشود هزه ًِ الالصمت اإلاّلىماث ج٣ٍى

اث و الىزائٞ مخخلٚ ٠خابت  -   . الى١الت هائلي جدخاج التي اإلاىبِى

ل و اإلاشاظالث اظخٝبا٥ و ئسظا٥  -  . اإلاخالٙاث جدٍى

ذ حعلُم  -   . الى١الت هاأسظلت التي أو للى١الت اإلاشظلت الىشود و البًر

  مصلحت الصىدوق:-2

الث:  حّمل هزه اإلافلحت ِلى مهام الفىذٛو والخدٍى

 الصىدوق: -أ

 وهى بذوسه ًىٝعم ئلى ٜعمين: ـىذٛو سئِس ي وآخش زاهىي، بدُث أن الشئِعـــي ٌعخٝبل  

ملُاث السحب والذْ٘ بالّملــت الىوىُـــت وبمبالـــٖ ٠بيرة.وهزا ما ًجشي ال٢ّغ في الفىذٛو   الىدائْ ِو

 الثاهىي. ومً خال٥ هزا وعخخلق أن الفىذٛو له ِملُخين أظاظِخين ًٝىم مً أحلها وهي:

  وهى ئلا٘ت مبلٖ مّين ظىء ١ان لحعاب خاؿ أو للٕير. إلاًداع: -

بذ٘تر الؽ٢ُـاث أو ؼُــ٤  ئماًخم بىلب مً الضبىن ورل٤ باٜخىاُ مبلٖ مّين مً خعابه بخٝذًمه  السحب: -

 الؽباٟ أو د٘تر الادخاس.

 الخحىيالث: -ب

جخمثل هزه الّملُت في اٜخىاُ مبلٖ مُّـً مً خعاب الضبىن )آلامش( وئًذاِه في خعاب لصخق آخش )اإلاعخُٙذ(.  

  وحعير هزه الّملُت بىاءا ِلى ولب الضبىن ٘ٝي.

 مصلحت اللروض والالتزاماث:  -3

 ،اإلافٕشةمفلحت الٝشوك ، مفالح في مجا٥ الٝشوك وهي: مفلحت الذساظاث 5حّمل هزه الخلُت مً خال٥ 

مفلحت الٝشك الّٝاسي+أظشج٤. أما  ،ٜشوك الٝىاُ الّام والخاؿ ،مفلحت ٜشوك اإلاإظعـــاث اإلافٕشة

                                                           
ت. - 1  مً الىزائٞ الذاخلُت للبى٤، اإلافلحت الاداٍس
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ت 3مفلحـــت الالتزاماث تهخم بـ  اثمف ،مفالح: اإلاخابّـــت ؤلاداٍس ٜعم اليؽاه  ،لحت الؽإون الٝاهىهُت واإلاىاِص

   الخجاسي.

 مصلحت اللروض: -أ

 لخالُت:وهي بذوسها جمم اإلافالح ا 

 مهمتها جخمثل في دساظت ملٙاث الٝشوك وهزا مً خال٥: مصلحت الدراساث: -

 .اظخٝبا٥ ولباث الٝشوك والعهش ِلى مشاٜبت الىزائٞ اإلا٣ىهت للملٚ

 مىاٜؽت المماهاث. ،اٜتراح وولْ الٝشوك مْ جدذًذ اإلاذة، اإلابلٖ الدعذًذ

ْ ـٕيرة  املصغرة: مصلحت اللروض - وهي خلُـت م٣لٙـت بمىذ ٜشوك لفالح حؽُٕل الؽباب ومخخففـت إلاؽاَس

ُين.  ١الح٘ش

الؽباب ل٢نها جخُٙش ى أظـاط مىذ ٜشوك لفالح حؽُٕــل وهي مفلحت جٝىم أًما ِل كروض املؤسساث املصغرة: -

ين :  .CNACو ُ٘ش     ANSEJُ٘ش  ئلى ِ٘ش

 :بدُث أن كروض كطاع العام والخاص: -

ً، ججاس: الخاص* ُـين...الخ. ووــلب الٝشك ًخم مباؼــشة ئلى هزا اإلا٢خب دون ، ًٝىم بمىــذ ٜشوك للمعدثـــمٍش خ٘ش

 اللجىء ئلى و١االث الدؽُٕل.

ت اإلاىحهت للٝىاُ الفىاعي ١العبا٠ت واليعُج. العام:* ْ الاظدثماٍس  تهخم باإلاؽاَس

  كرض العلاري ومشروع أسرجك: -

 حّمل هزه اإلافلحت ِلى اإلاعاهمــت بٝشوك مً أحل ؼشاء أو اهجاص معا٠ً ٘شدًت. مصلحت اللرض العلاري:*

وهي مفلحـــت حّمل في ئوـاس بشهامـــج مً أحل خاظىب ل٣ل أظشة مٝابـــل اٜخىاُ ؼهشي  مصلحت مشروع أسرجك:*

 مً دخل اإلاعخُٙذ مً هزا اإلاؽشوُ.

  مصلحت الالتزاماث: -ب

 مفلحخين:حّمل هزه الخلُت في ؼ٣ل ججاوغ 

ملُـاث حعذًذ الٝشوك مصلحت املخابعت إلاداريت: - ٠ما حّمــل ِلى ججذًذ ،ًٝىم هزا اإلا٢خب بمخابّت ملٙاث ِو

 ِٝىد الخأمين ِىذ خلى٥ اهتهائها.

اث الخــي جدل ِلى البى٤،  مصلحت الشؤون اللاهىهيت واملىازعاث: - يهخم هزا اإلا٢خــب بالؽإون الٝاهىهُـت واإلاىاِص

ذة ألاشخاؿ في البى٤ في خالت ِذم حعذًذ دًىنهم.  ٠ما جٝىم بخجمُذ أـس

ٙين والخجاس وأصحاب الّملت الكسم الخيشيط الخجاري:  - حّمل  فّبـت ٠ماًخ٢ٙل هزا الٝعم بٙخذ خعاب اإلاٌى

 ِلى:

ذم اإلاىالبت به ئال ِىذ  ٘خذ خعاب الىدائْ-أ لألحل: بدُث ًخّهذ الضبىن بتٟر مبلٖ مً اإلاا٥ جدذ جفٗش البى٤ ِو

ؽتره للضبــىن أن ًٙخذ خعاب جابْ للى١الت بمبلٖ أدهاه ِلُه أن ًخجاوص  ه، َو خ الاظخدٝــاٛ اإلادذد مً و٘ش جاٍس

 دج. 10000

ل، و ئـذاس أر-ب : وهي ِباسة ًِ ظىذاث ٜابلت للخدٍى ـت جدذ جفٗش البى٤ وهــي جمثل ُٜمت هاث الفىذٛو مىلِى

ت إلاذة مُّىت جتراوح بين   ظىىاث. 10أؼهش ئلى  3مُّىت مً الىٝىد مىلِى
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ذ ١األمــىا٥ اإلاىدِت في خعاب حاسي وخعاب  -ج : بدُث ًم٢ً ألصحابهـا اإلاىالبـــت بها في أي ٜو ٘خذ ودائْ لالواُل

 ـ٣ٟى وخعاب د٘تر الادخاس.

 الخعامالث الخارحيت: مصلحت -4

وهي اإلافلحــت التي جٝىم أظاظا ِلى ؼشاء وبُــْ الّمالث واإلاعدىذاث الى خاسج الىوً، بدُث ًم٢ً جٝعُم هزه  

 اإلافلحت ئلى ٜعمين:

ًخخق هزا الٝعم بؽشاء أو بُْ الّملت ألاحىبُـــت مٝابل ِملت ووىُت ورل٤ وبٝا لعّش الفٗش  كسم الصرف: -أ

ُا.  الشظمي. ًدذد ظّش الفٗش مً وٗش البى٤ اإلاش٠ضي أظبِى

خماد والدعلُم اإلاعدىذي: كسم الخجارة الخارحيت: -ب  يهخم ب٣ل مً الِا

خماد اإلاعخــىذي: ٌّٗش خعب ٜاهـــىن البى٣ي أهه  - ىـــلب مً اإلاؽتري)آلامش الِا حّهــــذ م٢ــــخىب مً وٗش البىــ٤ ٍو

بالذْ٘( الدعذًذ للبـــائْ )اإلاعخُٙذ( في آحا٥ مدذدة مٝابــل حعلُم وزائٞ جثبذ حعلــُم ظلّت مدذدة جبّا لىٗش 

 الخىُٙز اإلاخٙٞ ِليها.

ذس لٝبن مبلٖ العلّت التي ًذّ٘ها اإلاؽتري الدعلُــم اإلاعدىــذي: هى ِملُت حٕىُت ًخذخل ٘يها البى٤ ١ى٠ـُــل اإلاف -

 مٝابل حعلُم الىزائٞ.

 

  أدواث السياست الىلدًت وأثارها على أداء البىىك الخجاريت. الثاوي: املبحث

وهي أدواث  أدواث للعُاظت الىٝذًت التي ٌعخخذمها البى٤ اإلاش٠ضي للعُىشة ِلى الّشك الىٝذيهىاٟ ِذة 

 .جٝلُذًت وأخشي خذًثت، ومً خال٥ هذا اإلابدث ظىٝىم بذساظت هزه ألادواث دساظت جدلُلُت

 سياست  سعر إعادة الخصم.  املطلب ألاول:

ْ اليعبت مً  ٌؽُش بى٤ الجضائش   3.75 ئلى %3.5في اِخماد مّذ٥ حذًذ ليعبت ئِادة الخفم، خُث ٜشس ٘س

ادة % ، وجٝلُق الىلب ِلى الٝشوك وخٙن وعبت  في، ورل٤ في خىىة للٍض العُىلت الىٝذًت لذي البىٟى

ألاصمت  ، مىز جشاحّذ مذاخُل البالد بعببالخضخم لّالج الىٝق الزي ِاهخه اإلاإظعاث اإلاالُت والبى٢ُت

مشة في أٜل مً ظىت ًٝذم بى٤ الجضائش ِلى مشاحّت مّذ٥ وعبت ئِادة الخفم، ٘بّذ ٜشاس  لثاوي .الىٙىُت

ّها ئلى% 3.5ئلى % 4خٙمه العىت اإلاالُت مً   ، %3.75 ، ِاد البى٤ لُّخمذ وعبت حذًذة بّذ أن ٜشس ٘س

أحي ٜشاس بى٤ الجضائش في ظُاٛ البدث ًِ ل خاسج العٛى الىٝذًت مً خال٥ ئِ ٍو ادة الخفم، ئِادة الخمٍى

ْ  ،٘ٝذ جم ئٜشاس هٍام مّذ٥ ٌّضص جذابير جذخل بى٤ الجضائش بالىٍش الظخٝشاس العٛى البى٣ي واإلاالي وجٝشس ٘س

لخّاملي ظٛى الٝشك  اومئىان، ألامش الزي ًٝشأ في العٛى اإلاالُت ِلى أهه ئؼاسة % 0.25اليعبت بيعبت 

ل لالظدثماس اإلا ظُاٛ اإلاخاوش الخضخمُت. بالحزس اإلاىلىب في  ؽٟشوالتزام العلىت اإلاالُت لخّمُم الخمٍى

ادة ِادة ٠ما خفل  و ًٝفذ بعُاظت ئِادة الخفم في خالت الخضخم حُٕير ظّش ئِادة الخفم و رل٤ بالٍض

. و ظّش ئِادة الخفم هى ظّش الٙائذة الزي ًخٝالاه البى٤ اإلاش٠ضي مً البىىٟ  الجضائش 1مْ ٜشاس بى٤

ت مٝابل خفم ما لذيها ت، أو مٝابل الحفى٥ ِلى ٜشوك،  الخجاٍس و٠زا ألاوساٛ اإلاالُت مً ألاوساٛ الخجاٍس

ىتألاخشي  عخخذم البى٤  ٠أرون الخٍض ادة وعبت العُىلت الىٝذًت لذيها، َو ت لٍض اإلاىحىدة لذي البىٟى الخجاٍس

                                                           
 بى٤ الجضائش .  - 1
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ابت ٔير اإلاباؼشة، وهى أٜذم أظلىب  اِخمذجه اإلاش٠ضي ظُاظت ظّش ئِادة الخفم ١ىظُلت مً وظائل الٜش

ت ٞ هزا ألاظلىب ٌعخىُْ البى٤ الخد٢م في ٠مُت الىٝىد اإلاخذاولت، .البىىٟ اإلاش٠ٍض ً وٍش ِلى اِخباس أن  ِو

ت التي جٝذمها  ت مٝابل خفم ألاوساٛ الخجاٍس هىاٟ ِالٜت بين ظّش الخفم الزي جخٝالاه البىٟى الخجاٍس

ٝابل خفم جل٤ ألاوساٛ هٙعها، واإلاٝذمت البى٤ اإلاش٠ضي م بمٝخماهللّمالء وبين ظّش ئِادة الخفم الزي 

ير العُىلت ألاصمت لّمالئها ت لخ٘ى ٠ما حّذ مشاحّت البى٤ اإلاش٠ضي لعهش ئِادة الخفم في . مً البىٟى الخجاٍس

ذ منها بىحىد جضخم، ألامش الزي ًيخج ِىه اسجٙاُ في ج٣لٙت الاٜتراك مىه مشجّٙت،  اججاه أِلى، اِتراٗ ـٍش

ت ْ ظّش الخفم، ُ٘تراحْ حجم الىلب ِلى العُىلت اإلاشجبىت بخفم ألاوساٛ  ٘خٝىم البىٟى الخجاٍس ب٘ش

ت  .الخجاٍس

ىت لذيهم السجٙاُ ج٣لٙت الخفم ٙمل الّمالء الاخخٙاً بأوساٜهم وأدواث الخٍض وبهزا جىخٙن ٜذسة … ٍو

ىخٙن حجم الائخمان اإلافشفي والىٝىد اإلاشجبىت به ِلى معخىي الا ٜخفاد البىٟى ِلى جىلُذ الىٝىد، ٍو

الىوني، ُ٘ٝل الىلب ِلى العلْ والخذماث بؽ٣ل معخمش ختى ًخدٝٞ الخىاصن بين الّشك والىلب، وجضو٥ 

مٍاهش الخضخم العلبُت، وئن هزه العُاظت الاه٢ماؼُت في خالت الخضخم ٌعدبذلها البى٤ اإلاش٠ضي بعُاظت 

 .جىظُّت في خاالث الاه٢ماػ وال٢عاد

 

 سياست الاحخياطي إلاحباري: املطلب الثاوي: 

ُت اإلاالُت وما ًترجب ِليها مً هٝق في العُىلت، ئر دْ٘ هدى مشاحّت ظٝٚ اخخُاوي  بّذ جٙاٜم ألاصمت اإلاف٘ش

ير العُىلت اإلاىلىبت لألظىاٛ.  اإلافاٗس الّمىمُت بهذٗ ج٘ى

اء  %8خُث جشاحْ حجم اخخُاوي اإلافاٗس ؤلالضامي مً  ، %4ْ اإلافاٗس ئلىحمُالخخُاوي  ؤلاحماليمً الِى

ُت.  ما ٌّني أن اإلافاٗس ظخضخ هفٚ اخخُاوها مً الذًىاس الّملت الفّبت في العٛى اإلاف٘ش

خُث اسحْ اإلافٗش اإلاش٠ضي الجضائشي هزه الخىىة ئلى جشاحْ ِائذاث الىٙي و الجباًت  الىٙىُت التي جمثل 

اء الجبائي 60% بعبب انهُاس ألاظّاس، التي أدث بالٝىاُ اإلافشفي ئلى ِِؾ هُى مً "حٙاٗ في  مً الِى

ُت مىذ ظىت  ش هىامؾ ئلاُ٘ت مً العُىلت باليعبت 2015العُىلت اإلاف٘ش . وحعتهذٗ ٥ هزه ؤلاحشاءاث جدٍش

ٝاهىوي( للمفاٗس ختى جمى٥ الاٜخفاد اإلاخّثر. ٠ما ٜشس البى٤ اإلاش٠ضي الجضائشي خٙن الاخخُاوي ؤلالضامي )ال

ألاصمت اإلاالُت الحادة، التي جمش ، ٠مشخلت أولى في ظُاٛ خضمت مً ؤلاحشاءاث الخاـت بمىاحهت %8ئلى  12%مً

ئلى  %8مً  2013بها البالد هدُجت التراحْ الحاد في أظّاس الىٙي في العٛى الّاإلاُت، بّذما اسجّٙذ ظىت 

بعبب اسجٙاُ أظّاس الىٙي، خُث بلٕذ العُىلت  للحذ مً "الخخمت في العُىلت"، التي ِاؼتها اإلافاٗس %12

. واهخٙمذ أظّاس الىٙي ِاإلاُا بىدى 2014ملُاس دوالس ظىت  17.5ٜبل أن جشجْٙ ئلى 2011ملُاس دوالس ظىت  11

دوالس ٜبل أن جشجْٙ خال٥ الٙترة ألاخيرة  30ئلى أٜل مً  2014دوالس للبرمُل في مىخفٚ ِام  115، مً % 60

ّخبر ألاخيرةالبالد التي اهخٙمذ بؽ٣ل ٠بير خال٥ العىىاث  ئًشاداثأزش ظلبا ِلى  الس، مادو  50ئلى أ٠ثر مً . َو

اتها ئخال٥ ل1،مذاخُل اإلافاٗس مً الّملت مٝاسهت بمذِ٘ى لىلُّت اإلايزان الخجاسي الجضائشي  ـىسة وبٞ ألـا

ا ًتراوح بين   رة، خُث ألزش هذا ملُاس دوالس في العىىاث الخمغ ألاخي 20و 17الزي سجل عجضا ظىٍى

                                                           
  .2017اوث 14جدذ ِىىان الجضائش جٝلق اخخُاوي اإلافاٗس إلاىاحهت أصمت العُىلت ،  w.w.w.alaraby.co.uk/economyًذة الّشبي: حذ - 1
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ل واسداث البالد  ير الّملت ألاحىبُت لخمٍى العجض ِلى حجم العُىلت اإلاالُت في اإلافاٗس بّذما صادث ِملُاث ج٘ى

. ذة اإلافاٗس  ما ا٘ٓش أـس

اؼذ الجضائش مىلْ ظىت  ىسو  2011ِو بّذ اسجٙاُ  أصمت هٝق ظُىلت مً الّملت اإلادلُت وألاحىبُت مً دوالس ٍو

ذة  الىلب ِليها، ٜابله لّٚ اخخُاواث البى٤ اإلاش٠ضي، ما أدي باإلافاٗس ئلى جُُٝذ ما ًخم ئخشاحه مً أـس

ٙين باظخخشاج الشواجب ِلى دّ٘خين.  الّمالء وئلضام اإلاٌى

ى٥ زىساث  ً أمىالهم مً اإلافاٗس بعبب الخٗى مً ـو وأسحْ اإلاشاٜبىن آهزاٟ ألاصمت ئلى سحب اإلاذخٍش

ْ الّشبي التي اهذلّذ في ِذة دو٥ ِشبُت ئلى الجضائش، ما دْ٘ بالح٣ىمت ئلى وبْ ألامىا٥ واظخدذار وسٜت الشبُ

خُث أن مؽ٣لت هٝق العُىلت هاجج ًِ ِذد مً الّىامل أولها جشاحْ ِائذاث البالد مً الّملت  دًىاس. 2000

هىاٟ أمىسا أخشي ال ًجب الخٕا٘ل الفّبت، وجضامً رل٤ مْ ئوالٛ الٝشوك العىذًت العىت اإلاالُت. ول٢ً 

. ٠ما أن هىاٟ أؼُاء ال جٝل أهمُت،وهي اسجٙاُ معخىي % 8ِنها، مً بُنها اسجٙاُ ألاحىس والخضخم الزي بلٖ 

ت، ما شجْ الاٜخفاد  اظخخذام الىٝذ في الاٜخفاد الجضائشي بؽ٣ل م٢ثٚ ومباؼش في الخّامالث الخجاٍس

 1دًىاس ٘ٝي. 30حضائشي جخشج مً أي بى٤ في البالد حّىد منها  دًىاس  ١100ل  أناإلاىاصي، خُث 

وفي ٌل ألاولاُ الاٜخفادًت الشاهىت، ًشي اإلاشاٜبىن أن هامؾ اإلاىاوسة باليعبت للمش٠ض  الجضائشي باث لُٝا 

ش اإلاالُت ألاظبٞ ِبذ الشخمان بً  ، خُث ٌّذد  الخبير الاٜخفادي ووٍص بّذ جٝلُق حجم اخخُاوي اإلافاٗس

اخخُاوي الفٗش مً الّملت  ئلىت الحلى٥ اإلام٢ىت خالُا، ٜائال أن أو٥ خلى٥ وأظهلها هى الخىحه خالٙ

، أما الحل الثاوي ٢ُ٘مً في  له الى ٠خلت هٝذًت بالذًىاس وضخه في اإلافاٗس ألاحىبُت، ورل٤ باٜخىاُ مبلٖ وجدٍى

ٝلق الٝذسة ا ذ مً الخضخم ٍو  لؽشائُت للمىاوً.وبْ ٠خلت هٝذًت حذًذة ل٢ً هزا الخُاس ظيًز

ا  الخخُاوي الىٝذ ألاحىبي التي ١ان  ام الشظمُت اإلاخخابّت الخخُاوي ـٗش الجضائش جٍهش جأ٠ال مدعاِس و١اهذ ألاٜس

ها اإلاش٠ضي زاوي أ٠بر ٠خلت ِملت ـّبت في اإلاىىٝت بّذ العّىدًت، ٜبل ِامين وهفٚ الّام، خُث  ًدىص مف٘ش

)ٜبل أصمت الىٙي(  2014ملُاس دوالس بالىفٚ ألاو٥ مً ِام  192ً جشاحْ اخخُاوي الىٝذ ألاحىبي بالجضائش م

     . 2015ملُاس دوالس نهاًت ِام  143ئلى ٜشابت 

        

 :السىق املفخىحت سياست املطلب الثالث:

 جأملاهىلٝذ الح٣ىمت في ئـذاس  العىذاث التي أِلً ِنها وصٍش اإلاالُت ِبذ الشخمان بً خالٙت، خُث 

ل حذًذة خاسج اإلايزاهُت، بّذ الفذمت التي خلٙها الهبىه الحاد في  العلىاث اإلاالُت في ججمُْ مفادس جمٍى

لُت أظّاس الىٙي الّا مً مىاسد اإلايزاهُت في أٜل مً  %60. خُث ٜالذ الح٣ىمت أنها خعشث 2014إلاُت مىذ حٍى

 2ملُاس دوالس مً الىٝذ ألاحىبي. 35ِام وهفٚ، ٠ما خعشث 

ل٢ً لم ًخدذد بّذ  ،2016في % 5.75و 5٘ائذة العىذاث التي جفذس ألحل زالر ئلى خمغ ظىىاث بين  وجبلٖ

ذاس، ٔير أهه جم مىذ مهلت للمهخمين مً اإلاىاوىين والؽش١اث،  ذ  6حجم لإـل أؼهش لال٠خخاب لذي م٣اجب البًر

ىت ِلى اإلاعخىي الىوني. شوُ البى٤ اإلاش٠ضي وم٣اجب الخٍض  وو٠الء البىٟى ٘و

                                                           
 مشحْ ظبٞ ر٠شه. - 1
ذة   - 2  aljazairalyoum. Com  الجضائش الُىمحٍش
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ٚ الّملُت بمجشد جدُٝٞ ألاهذاٗ التي جىمذ ئليها.  و   ٜا٥ ِبذ الشخمان بً خالٙت، ئن العلىاث ظخٜى

 وحعببذ أصمت في ججمُذ ِملُت ئوالٛ مؽشوِاث حذًذة في مجاالث البيُت الخدخُت مىذ بذاًت الّام.

ل ا 24وئـذاس وصٍش اإلاالُت حّلُمت في  ٚ جمٍى ً بالفٗش بمشوسة ٜو إلاؽشوِاث الجذًذة، ماسط لجمُْ ألامٍش

 باظخثىاء جل٤ التي حّخبر ئظتراجُجُت ومعخعجلت.

ا٥ بً خالٙت  " وّخمذ أن ظّش الٙائذة حذاب. ظخىلٞ خملت جشوٍجُت ِلى معخىي البالد لدصجُْ سحا٥  ٜو

ما٥ واإلاىاوىين ِلى اإلاؽاس٠ت". وفي اإلاٝابل آلاما٥ الح٣ىمُت ال٢بيرة ِلى ظىذاث الذًً الذاخلُت ألاولى مىز  ألِا

م مً أن الخُاس مىذ  لت،هىاٟ مخاٗو مً ٘ؽل الّملُت في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلاشحىة ِلى الٔش ظىىاث وٍى

 للمىاوىين والؽش١اث في ؼشاء ظىذاث مهمت.

ت مً خال٥ ؼشاء  والى حاهب اإلاخاٗو اإلاخّلٝت باإلاعاءلت، والٙشك التي جمىدها اإلاماسباث في العٛى اإلاىاٍص

الّملت الفّبت وختى ؼشاء الزهب، هىاٟ ؼ٣ٟى مخّلٝت بالجاهب الؽشعي، خُث الّٝاساث واإلاخاحشة بها و 

ن الٕالبُت مً الىاط الخّامل بالٙائذة.  1ً٘ش

عمذ الخّامل في ظٛى الّٝاس، جدُٝٞ وعب ٘ائذة جفل ئلى  ، وبخاـت مً وٗش الؽب٣اث التي %10َو

ها اإلاخخلٙت الاظخدىار ِلى اإلاعا٠ً التي جىجض في ئواس جخ٢مً ب  البرامج الّمىمُت. ىٜش

  

 ميزان املدفىعاثاملطلب الرابع: 

اث الجضائش سجل خال٥ العذاس ي  ُذ ميزان مذِ٘ى  06،11عجضا بمٝذاس  2017  مً ظىت ألاو٥ بأن ئحمالي ـس

ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي  42،11  2016مً ِام   ملُاس دوالس خال٥ هٙغ الٙترة 61،14ملُاس دوالس مٝابل 

 .2016الثاوي مً ظىت 

اث جذ٘ٞ العلْ )الخجاسة الخاسحُت للبمائْ( والخذماث مثل ميزان اإلاذِ٘ى الث سؤوط   ٍو وؤلاًشاداث وجدٍى

)الذولت واإلاإظعاث والخىاؿ( وباقي بلذان الّالم أي مجمُى   ألامىا٥ و٠زا الخذ٘ٝاث اإلاالُت ما بين الجضائش

 م.مً ِملت ـّبت بين الجضائش ودو٥ الّال واإلاخشحاث اإلاذخالث

في مٝابل  2017مً ظىت   ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي ألاو٥  82،7وبدعب الٙئاث، بلٖ عجض اإلايزان الخجاسي 

ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي الثاوي مً ظىت  08،8)و  2016ملُاس دوالس خال٥ هٙغ العذاس ي مً ظىت  05،12

2016. 

ما ًخق الُٝذ الحعابي للخذماث خاسج ِىامل ؤلاهخاج ٘ٝذ  ملُاس دوالس خال٥  47،4جٙاٜم العجض ئلى ٘و

ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي  5،3)  2016خال٥ هٙغ العذاس ي مً  84،3مٝابل  2017العذاس ي ألاو٥ مً 

 2016.2الثاوي 

ؽمل الُٝذ الحعابي للخذماث خاسج ِىامل ؤلاهخاج بفٙت خاـت الخذماث الخٝىُت التي ًممنها ألاحاهب  َو

عخىسدة ئلى الجضائش الزي ًممىه الىاٜلىن ألاحاهب )أصحاب العًٙ ...( و٠زا بالجضائش وهٝل العلْ اإلا

  الخأمُىاث الذولُت.

                                                           
ت:   - 1 ت لجلب مذخشاث dz  http:// w.w.w. radioalgerie.ؤلاراِت الجضائٍش ً بالّملت جدذ ِىىان جىبُٞ الٝشك ألعىذي وئحشاءاث جدٙيًز اإلاهاحٍش

 .08/06/2018الفّبت، 
اثجدذ ِىىان بى٤ الجضائش ، - 2   .28/05/2018،ًىم -2017ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي ألاو٥  11عجض ًٙٛى ا٥ -ميزان اإلاذِ٘ى
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ئلى اسجٙاُ اظخيراد  أظاظاخى٥ أظباب اسجٙاُ عجض الُٝذ الحعابي للخذماث خاسج ِىامل ؤلاهخاج، رل٤ ساحْ و 

بالعذاس ي   % مٝاسهت153الخدخُت للىٛش العُاسة ورل٤ بيعبت  ُتخاـت جل٤ اإلاخّلٝت بالبي  خذماث البىاء

 .2016ألاو٥ لعىت 

 31،1ملُاس دًىاس مٝابل   23،1أما باليعبت للُٝذ الحعابي إلًشاداث ِىامل ؤلاهخاج، ٘ان العجض اهخٙن ئلى 

جٙاُ الّائذاث اإلادفلت مً اخخُاواث الفٗش )اس   خاـت بعبب اسجٙاُ 2016خال٥ العذاس ي الثاوي مً 

ىائن ِملُاث الخىاص٥ ًِ العىذاث(.  وعب الٙىائذ ٘و

مم الُٝذ الحعابي إلًشاداث ِىامل ؤلاهخاج بفٙت ِامت الٙىائذ التي جدىلها الؽش١اث ألاحىبُت الّاملت  ٍو

ت بالخاسج.  بالجضائش ئلى الخاسج و٠زا الٙىائذ التي جدٝٝها الؽش١اث الجضائٍش

الث  ملُاس دوالس أي  48،1الفاُ٘ت )هباث، مّاؼاث، مىذ ...( ٘ٝذ بلٖ و أما ٘ائن الُٝذ الحعابي للخدٍى

ادة بيعبت  % مٝاسهت بالعذاس ي الثاوي مً هٙغ 8،2 و بيعبت  2016% مٝاسهت بالعذاس ي ألاو٥ مً 01،7بٍض

ذة اإلاسجلت 2016العىت ) با مً ألاـس ( ورل٤ في ظُاٛ اهخٙاك وُٙٚ للّملت ألاوسوبُت ألاوسو ل٢ىه ًبٝى ٍٜش

 .لعخت أؼهش ألاخيرةخال٥ ا

اث مً  ئلى  2017مً ظىت   % خال٥ العذاس ي ألاو٥ 1،5و ه٢زا اسجْٙ عجض الحعاب الجاسي إلايزان اإلاذِ٘ى

ملُاس  45،11و  2016ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي ألاو٥ مً ظىت  77،14ملُاس دوالس، ) مٝابل عجض ٜذسه  03،12

شحْ رل٤ ئلى جٙاٜم عجض الُٝذ الحعابي للخذماث خاسج  دوالس خال٥ العذاس ي الثاوي مً هٙغ العىت(، ٍو

  ِىامل ؤلاهخاج.

ذة اإلايزان الخجاسي للعلْ والُٝذ الحعابي للخذماث خاسج  اث أـس خممً الحعاب الجاسي إلايزان اإلاذِ٘ى ٍو

الث الفاُ٘ت. ؤلاهخاجِىامل ؤلاهخاج باإللا٘ت ئلى الُٝذ الحعابي إلًشاداث ِىامل   والخدٍى

ُذ خعاب سأ ملُاس دوالس  15،0ملُاس دوالس )مٝابل ٘ائن بُٝمت  971،0ط اإلاا٥ ٘سجل ٘ائما بُٝمت أما ـس

 ( .2016خال٥ العذاس ي ألاو٥ مً ِام 

خ٣ىن  خعاب سأط اإلاا٥ والّملُاث اإلاالُت مً الاظدثماساث اإلاباؼشة الفاُ٘ت )الذاخلت هاٜق الخاسحت( و٠زا  ٍو

ير مُٝم. ل بين مُٝم ٔو  الٝشوك ِلى اإلاذي الٝفير واإلاخىظي والىٍى

وهخج ٘ائن خعاب سأط اإلاا٥ والّملُاث اإلاالُت هزا أظاظا ًِ ٘ائن الُٝذ الحعابي لالظدثماساث الفاُ٘ت 

ملُاس  673،0ملُاس دوالس و  835،0) 2016جشاحْ بذوسه مٝاسهت بٙائن العذاس ي ألاو٥ و الثاوي مً ظىت والزي 

 دوالس(.

اث سجل، بّذ خعاب مجمُى ِملُاث دخى٥ الّملت الفّبت  ُذ ؤلاحمالي إلايزان اإلاذِ٘ى وه٢زا ٘ان الـش

 .2017ملُاس دوالس خال٥ العذاس ي ألاو٥ مً ظىت  06،11وخشوحها، عجضا بـ 

 

 املطلب الخامس: سعر الصرف

اث  و بخفىؿ اخخُاواث الفٗش أؼاس مداَ٘ بى٤ الجضائش ئلى أهه جماؼُا مْ الخىىس العلبي إلايزان اإلاذِ٘ى

ملُاس  846،7٘ان الاخخُاواث الشظمُت للفٗش جشاحّذ ب  ،20171الخاسحُت خال٥ العذاس ي ألاو٥ مً ظىت 

                                                           
ذ مً الجهىد للحذ مً جذهىس الاخخُاواث الشظمُت للفٗشبى٤ الجضائش،: جدذ ِىىان   - 1  .اإلاٍض
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  أٜل يأ 2017ملُاس دوالس نهاًت ؼهش ًىهُى  292،106ئلى  2016دٌعمبر ملُاس دوالس نهاًت  138،114دوالس أي مً 

اث "بعبب أزش الخُُٝم ؤلاًجابي لحىالي ُذ ؤلاحمالي إلايزان اإلاذِ٘ى ملُاس دوالس الىاجج ًِ  96،3   مً عجض الـش

 الٙترة".  اسجٙاُ ُٜمت الاوسو أمام الذوالس خال٥ هزه

ن معخىي اِخبر أل ُٜمت الذوالس مٝاسهت باألوسو،   ١ان ظلبُا ِىذ اسجٙاُو بّذ ؤلاؼاسة ئلى أن أزش الخُُٝم هزا 

ظُما بالىٍش ئلى اإلاعخىي المُّٚ حذا إلحمالي الذًً الخاسجي ال "جبٝى مٝبىلت ومالئمت   اخخُاواث الفٗش

 ملُاس دوالس(. 962،3)

بت م اتها الحالُت والعجض و ل٢ً، "بالىٍش ئلى آ٘اٛ بٝاء أظّاس اإلادشوٜاث، ِلى اإلاذي اإلاخىظي، ٍٜش ً معخٍى

بز٥  الزي ال ًضا٥ مشجّٙا للحعاباث الخاسحُت الظُما مدذدها ألاظاس ي )ميزان العلْ و الخذماث( ٘اهه ًيبغي

اث ِلى حهىد ئلاُ٘ت لخٝلُق امخفاؿ  ادة الّشك اإلادلي للعلْ لممان ٜابلُت اظخمشاس ميزان اإلاذِ٘ى أو ٍص

".اإلاذي اإلاخىظي و الحذ مً جماء٥   1الاخخُاواث الشظمُت للفٗش

الذًىاس مً خُث اإلاّذ٥ العذاس ي جشاحّذ ُٜمخه بؽ٣ل وُٙٚ  أنو ًِ جىحه أظّاس ـٗش الذًىاس، الخَ 

و اسجْٙ بؽ٣ل وُٙٚ ب  2016مٝاسهت بالعذاس ي ألاو٥  2016% خال٥ العذاس ي الثاوي 29،1مٝاسهت بالذوالس 

 .2016اس ي الثاوي مٝاسهت مْ العذ 2017% خال٥ العذاس ي ألاو٥ 61،0

%( و 5،74ملُاس دج )+ 4،1.067و بخفىؿ اإلاالُت الّمىمُت، أوضح أن اسجٙاُ الّائذاث خاسج اإلادشوٜاث ئلى 

مٝاسهت مْ  2017( خال٥ العذاس ي ألاو٥  ملُاس دج 2،238بذسحت أٜل باليعبت لّائذاث اإلادشوٜاث )اسجٙاُ ب 

( ١لها ِىامل -%5س5-ملُاس دج ) 8،223 ئلىالّمىمُت  ئلا٘ت ئلى جشاحْ الىٙٝاث 2016هٙغ العذاس ي لعىت 

ُذ  1،384ملُاس دج ) 5،254أدث ئلى حسجُل عجض ميزاوي ب  ىت( مٝابل  ؤلاحماليملُاس دج باليعبت للـش للخٍض

ىت(. 1.769) 2016ملُاس دج خال٥ العذاس ي ألاو٥  7،1.783عجض ب  ُذ ؤلاحمالي للخٍض  ملُاس دج باليعبت للـش
ُذ ؤلاحمالي  1.769) 2016ملُاس دج خال٥ العذاس ي ألاو٥  7،1.783مٝابل عجض ب  ملُاس دج باليعبت للـش

ىت(.  للخٍض

لم ج٢ً حؽمل بّذ ألاسباح  2016باإلاٝابل أهه مً المشوسي الخز٠ير بأن الّائذاث خاسج اإلادشوٜاث ختى ًىهُى 

ت في الّائذ    .2017اث ختى ًىهُى التي ًذّ٘ها بى٤ الجضائش في خين جم اخدعاب ألاسباح اإلاذِ٘ى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هٙغ اإلاشحْ .  - 1
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 خالصت:

للبىىٟ أهه جم ئِىاء بىاٜت ٘ىُت للبى٤ الجضء الىٍشي ِلى الذساظت اإلاُذاهُت  ئظٝاهًم٢ً الٝى٥ بّذ 

وه٣ُله الخىٍُمي، بالا٘ت ئلى جٝذًم البى٤ الىوني  وحٍّشٚ ومهام وأهذاٗ الىوني الجضائشي مً جىىس 

 الجضائشي و١الت معخٕاهم.

أهه ال ًم٢ً لىا أن هخفىس أن البى٤ ظِعخىُْ أن ًدٝٞ اإلاعخىي اإلاىلىب مً الشبدُت والىمى  ًم٢ً الٝى٥ 

اء الضبائً واإلاخّاملين وخلٞ الٝىاِت لذيهم . ش العُىلت وألامان أزىاء مماسظت ليؽاوه، ما لم ًممً ٘و  مْ ج٘ى

 

ىا ئليها لزا   شاساث جٝىم بها العلىت حشاءاث هي ِباسة ًِ ئ هٝى٥ بان أدواث العُاظت الىٝذًت التي جىٜش ٜو

 الىٝذًت في الذولت .
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 الخاثمة:  

 للبىىن املالي ألاداء جلييم على الىلدًت الظياطاث اثس كياض أو الخعسف هى البدث هرا اهجاش مً الهدف وان  

ت ٌ  مً هخمىً وختى ، الجصائٍس  جميع على أهثر الخعسف أو جىضيداث إععاء مً البد وان املسجى،الهدف  الىصى

 خصصىا ثم عامت بصفت للبىىن املالي ألاداء جلييم أو ىلدًتال الظياطاث طىاء باملىضىع املديعت املخغيراث

 .للجصائس الىظسي  الجاهب

 مً خالله خيث البىىن، ومنها الاكخصادًت املؤطظاث أداء على جؤثير في هاما دوزا املالي ألاداء جلييم ًلعب

 ٌظمى بالخغرًت بما وجصحيدها ألاخعاء هلاط ضعفها وكىتها ومداولت اطخدزان على الخعسف البىىن حظخعيع

 ألاطاليب اخخياز أفضل إلى البىىن في اللساز اجخاذ أصحاب ٌظعى وألابسش  البىىن ول حظعى ولرلً العىظيت،

ٌ  املالي أدائها لخلييم والعسق   في الصحيذ اللساز ملظاعدتها بعد ذلً في اجخاذ وأصحها الىخائج أفضل إلى والىصى

إلى إععاء هظسة للجاهب والثاوي الفصل ألاٌو  خصصىا خيث مىهجيت على البدث في اجبعىا وكد الصحيذ، الىكذ

ٌ  الىظسي للدزاطت واملخمثل في ماهيت الظياطت الىلدًت وأهدافها وأهىاعها وأدواتها، وهرلً جعىز الظياطت  ألاو

ت  الىلدًت في الفىس الاكخصادي،أما في الفصل الثاوي فلمىا بئععاء هظسة عامت خٌى البىىن الخجاٍز

توهرلً جلييوظائفها وأهىاعها و ئصها وأهدافها وخصا  . م ألاداء املالي للبىىن الخجاٍز

بدزاطت البىً الىظني الجاهب الىظسي على الجاهب الخعبيلي كمىا  إطلاطأما في الفصل الثالث ومً أجل 

الجصائسي بصفت عامت جم ميان التربص بصفت خاصت، ومً جم دزاطت أدواث الظياطت الىلدًت دزاطت 

ت. ج  دليليت ومدي جؤثيرها على أداء البىىن الخجاٍز

 

 اختيار الفرضيات:نتائج 

 

 :الخاليت الىخائج وظخخلص امللترخت، الفسضياث ضىء وعلى هدا، كمىا التي الدزاطت خالٌ مً

ت، خيث أن الظياطت الىلدًت مً خالٌ مخخلف   - هىان جؤثير خليلي للظياطت الىلدًت على البىىن الخجاٍز

 جلىم بالخدىم في الىخلت الىلدًت وفي معدالث الخضخم. أدواتها

ٌ  في خاصت املسهصي  البىً جدخل ضسوزة  -  الفائدة معدالث الخؤثير على خالٌ مً الىمى عمليت لدعم الىاميت الدو

 .الاطدثماز لدشجيع اللاعدًت امليشآث إوشاء دعم الادخاز ، و لدشجيع

 عً جميع املعلىماث بمعسهت بداًت الىلدًت، الظياطت في مخياملت إطتراجيجيت إجباع الىلدًت الظلعاث على -

 الىلدًت بالظياطت جؤثس التي و اللعاع املالي العام،و و الخاص ألاعماٌ كعاع و العائالث كعاع و الحيىمي اللعاع

 هدف باخخياز جبدأ خيث ببعض بعضها مسجبعت أهداف طلظلت على جدخىي  أن الىلدًت الظياطت جخؤثس بها على و

 املخىطعت الفائدة أطعاز مثل الىطيغ الهدف ثم الاخخياظاث، الفائدة، الىلدًت، أطعاز اللاعدة هره مثل أولي

لت و  و ألاولي  الهدف بين ًسبغ و الصسف طعس و إلاجمالي الىظني الىاجج الىلي، الائخمان ، الىلدًت واملجعاث العٍى

 و الىمى معدٌ جدليم ،و العمالت الياملت و لألطعاز، العام مظخىي  في الاطخلساز جدليم في املخمثل النهائي الهدف

 .املدفىعاث ميزان في الخىاشن 
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مً أهم الخددًاث التي ًىاجهها مدزاء البىىن هى هيفيت اطخخدام املىازد املاليت املخاخت لهم أفضل  -

خجلى هدف جدليل وجلييم ألاداء املالي للبىىن في جىفير املعلىماث ا ملاليت ليل ألاظساف املهخمت اطخخدام ٍو

بيشاط املؤطظت للىكىف على هلاط اللىة والضعف فيه، باالعخماد على مؤشساث ماليت مخخلفت حظاعد في 

 عمليت الخلييم.

للبىً الىظني الجصائسي وشاط واطع وحعامالجه جخخلف عً بليت البىىن لرا البد مً املدافظت على مسهصه  - 

ًخدلم إال مً خالٌ الظير الحظً باجخاذ كسازاث صائبت هاججت عً الخلييم الجيد  املالي وعلى مياهخه وهرا ال 

 لألداء املالي للبىً.  

 

 :التوصيات

على املعلىماث التي جدصلىا عليها مً خالٌ الدزاطت واملخعللت باألهميت املاليت في جلييم ألاداء املالي  بىاءا

 للبىىن وأثس الظياطت الىلدًت جمىىا مً وضع مجمىعت مً الاكتراخاث والخىصياث الخاليت:

 خبراء و خصصينمخ ظسف مً اكخصادًت و مىضىعيت أطع على وضعها خالٌ مً الظياطاث الىلدًت، جفعيل -

 جىفير و جهت مً الخضخم معدالث في لخدىم ذلً الظياطت، و الحظاباث إدخاٌ دون  ماليين و اكخصادًين

 الىلدًت الالشمت لخيشيغ الاكخصاد مً جهت أخسي.  الىخلت

 و الىلدي الاطخلساز ًدلم عامال الاوسجام هرا ًيىن  أن و املاليت و الىلدًت الظياطخين بين الخيظيم ضسوزة  -

بيت الظياطت جيظيم ذلً ًدعم أن على اكخصادي، همى معدالث أعلى جدليم باججاه ًدفع و املالي  مع الضٍس

 .العالم الخازجي

ت ألجل جلييم أداء طليم. -  ضسوزة جبني كىاعد إلافصاح والشفافيت داخل البىىن الخجاٍز

ت ومىاهبت الخعىزاث التي ٌشهدها العالم.  -  ضسوزة إدخاٌ الخىىىلىجيت للبىىن الخجاٍز
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 الكتب:

ً. أظامت وامل، عبذ الغني حامذ:  -  الىلىد والبىىن مؤظعت لىسد العاملُت، الؽؤون الجامعُت، البحٍش

 .1989اكخصادًاث البىىن، مىخبت مذًىلي، مصش، أحمذ على الذغُمي:  -

راجُجُت إطاس في الخىمُل و الائخمان كشاساث صىاعت أحمذ غىُم:  -
ً
 مصش املعخلبل، مطابع للبىً، الؽاملت إلاظت

1998 . 

ذ مصطفى وظهير العُذ: العُاظاث الىلذًت وبعذ الذولي للُىسو، مؤظعت ؼباب الجامعُت،  - أحمذ فٍش

 .2000مصش، 

اض، - خ، الٍش  .2000الععُذ فشحاث حمعت: ألاداء املالي للمىظماث ألاعماٌ، بذون طبعت ، داس املٍش

 .2004الجامعُت، الجضائش، طبىعاثالطاهش لطشػ: جلىُاث البىىن، دًىان امل -

ت والخطبُم، داس املعخلبل، عمان،  -  .2009اوغ البىشي، ولُذ الصافي: الىلىد والبىىن بين الىظٍش

اث والعُاظاث الىلذًت، الطبعت الثاهُت، دًىان املطبىعاث الجامعُت،  - بلعضوص بً علي: محاطشاث في الىظٍش

 .2006الجضائش، 

ظخلشاس الاكخصادي في مصش والصين والىالًاث املخحذة، داس أمىت، عمان، حُذس وعمت بخُث: ظُاظاث الا  -

2014. 

 .1987بىىن، داس الجبل، اللاهشة، سؼُذ الهىاسي:  إداسة ال -

ت والعُاظت الىلذًت، داس الباصوسي العلمُت، عمان،  - عشي العامشائي: البىىن املشهٍض ا الذوسي َو  .2006صهٍش

ذ،  -ىد والبىىنظامي خلُل: اكخصادًاث الىل - اث والعُاظاث الىلذًت واملالُت، ؼشهت واظمت، اليٍى الىظٍش

1982. 

لُا، صىذوق الىلذ الذولي،  - ً وآخشون: الخطىس املالي في الؽشق ألاوظط وؼماٌ إفٍش  .2003ظىصان هٍش

ني: محاطشاث في اكخصاد البىىن، دًىان  -  . 1992الجضائش،  الجامعُت، املطبىعاث ؼاهش اللض ٍو

 .2005صالح مفخاح: الىلىد والعُاظاث الىلذًت، الفجش، الجضائش،  -

 املِعش داس ،1 ط املالُت، املؤظعاث و املصاسف في ألاداء وجلُُم املحاظبت هظم العِس ي:  حعً الذًً صالح -

 . 2000عمان،  لليؽش،

 .1993طُاء مجُذ املىظىي: الاكخصاد الىلذي، داس الفىش الجضائش،  -

 .2006داس الجامعت الجذًذة، مصش،  إداسة العملُاث املصشفُت،طاسق طه:  -

 .2012دًىان املطبىعاث الجامعُت، عبذ اللادس خلُل: مبادئ الاكخصاد الىلذي واملصشفي، الجضء الثاوي، -

 .2003عبذ املجُذ كذي: مذخل إلى العُاظاث الاكخصادًت اليلُت، دًىان املطبىعاث الجامعُت،الجضائش،  -

ت، داس  عبذ املطلب عبذ املجُذ - ت، مصش،  : البىىن والعملُاث إلاداٍس  . 2000الجامعت، إلاظىىذٍس

  .2006ألاسدن، ، مفاهُم وهظم اكخصادًت، داس وائل علُل حاظم عبذ هللا: -

 .1990عىض فاطل إظماعُل الذلُمي: الىلىد والبىىن، حامعت بغذاد،  -
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 . 2002بلعشبي: اكخصادًاث الىلىد والبىىن، داس وائل لليؽش، ألاسدن، غالب عىض الشفاعي وعبذ الحفُظ  -

ذ عبذ الشحمً الذوسي: إداسة البىىن، مذخل همي وإظتراجُجُت معاصشة، داس و  - ائل، عمان، فالح حعني، مٍؤ

 .2003الطبعت الثاهُت، 

م : الىشفي مجُذ -  .2007 عمان، ، املىهج داس طبعت، بذون  املالُت، اليعب باظخخذام ألاداء جلٍى

 . 1982ملذمت في الىلىد والبىىن، داس النهظت العشبُت،  محمذ صوي الؽافعي: -

لم: إداسة املصاسف الخللُذًت واملصاسف إلاظالمُت، داس الطبعت الحذًثت، اللاهشة،  -  . 1987محمذ ظٍى

كخصادًتردساظت جحلُلُت محمذ طُف هللا اللطابشي: دوس العُاظت الىلذًت في الاظخلشاس والخىمُت الا -

 .2012ألاولى، داس غُذاء، ألاسدن، كُاظُت(، الطبعت 

 ،  2010 ألاسدن، لليؽش، ،وائل3 ط والائخماوي، املالي الخحلُل في الحذًثت مطش: الاججاهاث محمذ -

محمىد عِعىي، مصطفى عِس ى خظش: دساظاث في املحاظبت املخخصصت في ؼشواث الخأمين وبىىن  -

  1983الخجاسة، داس املعاسف، مصش،

 والخىصَع، لليؽش مىخب املجخمع العشبي ،1 ط املالي، والخحلُل املالُت إلاداسة مفلح محمذ علل: ملذمت  في -

 . 2010 ألاسدن،

ت، ة البىىن الخجاس إداس  مىير إبشاهُم هىذي:  -  . 1996ٍت، مشهض دلخا، إلاظىىذٍس

ت، املصاسف أداء في الاكخصادًت العُاظاث هصش حمىد مضهان فهذ: ازش -  لليؽش صفاء داس ،1 ط الخجاٍس

 . 2009 عمان، والخىصَع،

ت الىلُت - ت،  -وداد ًىوغ ًحي: الىظٍش اث املؤظعاث حامعت املعدىصٍش  .2001هظٍش

 . 2006 عمان، والخىصَع، لليؽش الصفاء داس ،2 ط املالي، والخحلُل إلاداسة :وآخشون هشاحت الحلُم عبذ-

 الرسائل الجامعية:

 مزهشة املالُت، ألاوساق ظىق  أداء مؤؼشاث في املالُت و الىلذًت العُاظت أزش الذعمي: حاظم واظم عباط  -

  .2008 اليىكت، حامعت الاكخصاد، في دهخىساه

 ة مزهش اليلُت، الاكخصادًت الخىاصهاث جحلُم في الىلذًت و املالُت العُاظت فعالُت :الؽباوي ولذ أحمذ لؽُخ ا -

 .2012، ظطُف عباط فشحاث الاكخصاد،حامعت في املاحعتر ؼهادة لىُل

 حالت دساظت ، للشاساث ا واجخار للمؤظعت املالي ألاداء جلُُم في املالُت املعلىماث : دوس  خشوف بً حلُلت -

 الدعُير، علىم في ماحعخير لىُل ؼهادة ملذمت مزهشة،  KANAGHAZالهجاص اللىىاث الىطىُت املؤظعت

 .2009 بىمشداط، بىكشه، أمحمذ حامعت مؤظعت، مالُت  :جخصص

ت وفعالُتها، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة حىسٍت حمني - : آلُت  سكابت البىً املشهضي على البىىن الخجاٍس

املاحعخير في العلىم الاكخصادًت، بىىن وجأمُىاث، ولُت العلىم الاكخصادًت، وعلىم الدعُير، حامعت مخىىسي 

 .2005/2006كعىطُىت، 
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 ملذمت مزهشة، الفلعطُيُت الىطىُت العلطت في للعاملين الىظُفي ألاداء كُاط هظام جلُُم: عىاد أحمذ طاسق  -

 2005 غضة، إظالمُت، حامعت ججاسة، ولُت ماحعخير، ؼهادة لىُل

 ماحعخير، ؼهادة لىُل ملذمت جخشج مزهشة وجلُُم، كُاط  :الاكخصادًت للمؤظعت املالي عش ي:  ألاداء عادٌ - 

  .2003بعىشة،  خُظش، محمذ حامعت املالُت، املؤظعاث حعُير:  جخصص

 مزهشة اللشاساث، واجخار الاكخصادًت للمؤظعت املالي ألاداء جلُُم في املالُت املعلىمت حىدة : جأزير عباس ي عصام -

  .2012مشباح، وسكلت،  كاصذي حامعت مالُت مؤظعت،  :جخصص الدعُير علىم في ماحعخير ؼهادة لىُل ملذمت

عمش، صسق ظُذ أحمذ: أزش العُاظت الىلذًت على الىمى الاكخصادي، مزهشة املاظتر ٌ.م.د في اكخصاد  علىان -

 ،2015/2016هلذي ومالي، حامعت أبي بىش بللاًذ، جلمعان، 

ت بالىوالت الىطىُت لذعم وحؽغُل الؽباب، بىىن وأظىاق مالُت،  -  محمذي صلُحت: مذي جأزير البىىن الخجاٍس  

ت والعلىم الدعُير، حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ،   .2015/2016ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

 

 ألاوراق البحثية:

م الصذًم، حعين -  ظىسٍا، ،1عذد ، 28 مجلذ دمؽم، حامعت مجلت الاحخماعُت، املؤظعاث في ألاداء جلٍى

2012     

ت املصاسف أداء جلُُم حمُل: محمذ صهير ظىان و ظعُذ احمذ ظىظً -  العُىلت وعب باظخخذام الخجاٍس

، مجلت جىمُت الشافذًً، ولُت إلاداسة 2002/2004والاظدثماس،  للخىمُت املىصل مصشف على بالخطبُم والشبحُت

 .2007والاكخصاد، حامعت املىصل، 

ىد لطُف - م ألامين:  ماهش و ٍص  للمصشف مُذاهُت دساظت  :املالي الخحلُل أدواث باظخخذام املصاسف أداء جلٍى

 27 مجلذ واللاهىهُت، الاكخصادًت  العلىم ظلعلت العلمُت، والبحىر الذساظاث حامعت مجلت العىسي، الصىاعي

 . 2005 ظىسٍا، ،4عذد ،

ٌ  لجىت عمش:  العالم عبذ محمىد -  املالُت الذساظاث مجلت الحذًث، في وإلافشاط اللذًمت الخىحهاث بين باص

 1996، 1عذد ،4 مجلذ واملصشفُت،

 

 املداخالت العلمية:

ه ؼيي و الشحُم عبذ - ٌ  الىطني املصشفي،امللخلى الىظام أداء هفاءة جلُُم بىصٍان:  بً حاٍص  البىىُت املىظىمت :حى

ل 24/25 بؽاس، حامعت والاكخصادًت، اللاهىهُت الخحىالث ظل في  .2006افٍش

ٌ  الذولي العلمي املؤجمش الاكخصادًت"، املؤظعاث في واللُمت املالي ألاداء في " كشاءة  دادن الغني عبذ -  ألاداء: حى

 .2005ماسط 8/9 وسكلت، مشباح، كاصذي حامعت والحيىماث، للمىظماث املخميز

 

 املقاالت الالكترونية: 
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 . w.w.w.bna.dz البىً الىطني الجضائشي   -

طي املصاسف الجضائش جللص احخُا جحذ عىىان https://w.w.w.alaraby.co.uk/economyًذة العشبي: ذجال  -

  .2017 وث أ 14 ملىاحهت أصمت العُىلت،

ذة الجضائش الُىم -  .http:// aljazairalyoum. Com حٍش

ت:   -  .http:// w.w.w. radioalgerie08/06/2018إلاراعت الجضائٍش

ٌ ملُاس دوالس خالٌ  11: عجض ًفىق اٌميزان املذفىعاث، جحذ عىىان بىً الجضائش  - -2017العذاس ي ألاو

28/05/2018 . 

ذ  -  مً الجهىد للحذ مً جذهىس الاحخُاطاث الشظمُت للصشف.بىً الجضائش، جحذ عىىان املٍض

 الفرنسية:

 .Robert j Garden and others. MACRO économique 2e édition Gaétan moun éditeur candr  
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                                                                                                                             خلص   امل

                                                         
 

 مخلص  بالعربية:

تهدف هده الدراسة إلى ثطور السياسة النقدًة وأثارها على أداء البنوك الحجارية، حيث ثضمن إلاطار  

ومزاحل  النظزي لهده الدراسة من مفاهيم عامة حول السياسة النقدًة، من جعاريف وأهداف وأنواع وأدوات

الحجارية من خالل الحعزيف وخصائص وأهداف  البنوكوكذاك  في الفكز الاقحصادي، السياسة النقدًة ثطور 

 ووظائفها وأنواعها كذلك ثقييم ألاداء املالي للبنوك الحجارية. البنوك الحجارية

من ثقييم ألاداء املالي للبنك وقد  أما الجزء الحطبيقي فكانت الدراسة امليدانية للبنك الوطني الجزائزي  

حيث اعحمدنا على املنهج الححليلي من خالل ثحليل أدوات اعحمدنا على املنهج الوصفي لإلطار النظزي 

 السياسة النقدًة على أداء البنوك الحجارية.

 لي.السياسة النقدًة، البنوك الحجارية، ألاداء املا  الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

 Cette étude thématique vise le développement de la politique monétaire et son impact sur les 

performances des banques commerciales, qui comprenait le cadre théorique de ce sujet l'étude des 

concepts généraux sur la politique monétaire, les définitions, les objectifs, les types d'outils et 

étapes de l'élaboration de la politique monétaire dans la pensée économique, comme que les 

banques commerciales à travers la définition et les caractéristiques et les objectifs des banques 

commerciales et leurs fonctions En plus d'évaluer la performance financière des banques 

commerciales. 

 Dans le cadre de l'étude appliquée sur le terrain était la Banque Nationale d'Algérie de la 

performance financière de la Banque est fondée sur l'évaluation de l'approche descriptive du cadre 

théorique, où nous comptions sur la méthode d'analyse en analysant les instruments de la 

politique monétaire sur la performance des banques commerciales. 

Mots clés: politique monétaire, banques commerciales, performance financière 
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