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  ةـامـــــلعا ة ـــقدمـــالم

خصوصا ة و المستویات ألصعدجمیع اعلى  ـرالنظیمنقطع تطورا برمتھا اق المالیة ألسوت اشھد
ال أن ظھرت إفما فتئت ول، لدت ایادلعاكسة القتصاالمرآة اصبحت د األخیرة، حیث أنھا ألعقواظل في 

ول لدت و اللشركاالالزم  لتمویل لتوفیر امھا استخدم المالي في الدول المتقدمة  في النظامھندسوا اتفنن و
ر و الستثماالجامحة في الرغبة تحذوھم الذین و اللمستثمرین ا تمیزمذا مالأنھا تمثل كما اء،لسواعلىحد 
تتوفر فیھا التي یة دالقتصاات الوحدامن ال ألمواعلى تنظیم تدفق اق ألسواتعمل ھذه ح، إذ بارألتحقیق ا

لتمویل قیاسا في امن عجز  ينتعاالتي یة دإلقتصاات الوحدإلى ایة رإلستثمابرامجھا افائضة عن ال موأ
م یة لن تقودإلقتصاات الوحدن افإاق، ألسواھذه د جوم وعدتم تصور فلو . یةرإلستثماا حجم خططھا إلى

رات لحین تحقق إلستثمااعلیھ ستؤجل ھذه مدخراتھا الحالیة، و حجم ود حدفي ال إیة رإلستثماببرامجھا ا
ات ریة لدیھا مدخدقتصاات إحدك وھنان قد تكواألخرى ، لناحیة امن الجاري، و خلھا دكافیة من ات مدخر

 .  عاطلةة و كدرالدیھا ال ألمواتبقى ، و بالتالي یة متاحةرستثماص إلكن لیس لدیھا فرمتراكمة و 

 لعجزامن  ينتعاات التي لوحدإلى افائض ات التي تحقق لوحدامن ب المستمر إلنسیاا اھذإن 

دي، و   تحقیق إلقتصاالنمو ل امعددة یاد الوطني، و زإلقتصارات في اإلستثمااحجم دة یازیساعد على 
المالي لعجز ب اصحاو أئض الفوب اصحاالھوة بین أھذه د فوجواد،  ألفرع أكبر لحاجات اشبامستوى إ

تسمى قتین و بین الفئتین السابلربط احلقة المتعاملین تمثل من ة فئة جدیدد جوأدى بالضرورة إلى و
و للمستثمرین كبیرة من منافع ، نظرا لما توفره آلخرم من یوداد تزأھمیتھا حیث ما لبثت المالیة، لوساطة ا

تقدمھ ول نظرا لما لدت ایادقتصااألھمیة في إبالغ المالیة د ورا لوساطة ت اكما تلعب مؤسساالمدخرین، 
و على سالمة المؤسسات ھذه أداء حسن و بذلك تنعكس سالمة ، و طبیعة خاصةذات مالیة ت من خدما

اق ألسوالمؤسسات  و اھذه ءة كفام، بالمقابل فإن تدھور إنحفاض بشكل عادي للدولة إلقتصاداء األاحسن 
ت لقطاعاالیشمل باقي یمتد بل ، فحسباق المالیة ألسوالمؤسسات و اعلى ھذه تأثیره ال ینصب المالیة 

  .  لككدي إلقتصاداء األایة لیؤثرسلبیا على دإلقتصاا

 لك منت العالم المختلفة، و ذیادقتصاامكانة مھمة ضمن م العولمة المالیة یحتل صبح نظاألقد 

وراق المالیة ألاق اسوأتنظیم في مجال باألخص للخبرات فاعل دل تبار و ما فرضھ من نشر لألفكال خال
یة على سن قوانین ت المالیة للوالیات المتحدة األمریكلسلطات احیث عمدالمالیة،   لوساطة ت امؤسساو 

لفرنسیة نفس العمومیة ت المالیة السلطااكما سلكت ة للقطاع الخاص، ئدالرالتجربة الك على مرتكزة في ذ
یخص ما فیما ت المتحدة األمریكیة، ألوالیاامقتدیة بتجربة ت و القوانین لتشریعااسن في لطریق ا
حیث اق العالمیة،ألسواھذه برة وتجربة خمن دة الستفاو ابالركب ق للحاالت ولناشئة فقد حات اصارلبوا

ن قدراتھا لتكنولوجیة لضماابنیتھا و تجدیث لتشریعیة انظمتھا أتطویر ت إلى صارلبوالت تسعى ھذه زاما
ج إلندمااذ و االستحوت اتعزیز عملیافي جدیا تحدیات المنافسة العالمیة و التفكیر جھة اعلى مو

 .  لقویةت اصارلبوامع

في مجال مضنیة دا   فقد بذلت حكومتھا جھو، لناشئةاق المالیة األسوى  احدإالجزائر صة رتعد بوو 
المالیة لوساطة ت امؤسساءة لرفع كفاإلى الجھود المبذولة باإلضافة ، صةرلبواھیاكل ح صالو إتطویر 

ا بھدف تحفیز اإلستثمار المالي و تحقیق كل ھذ،   صةرلبوت اعملیافي لوسیط ت الشركااباألخص و
  .المنتجةیة رالستثماایع رلتخصیص للمشاءة اكفادي و توفیر القتصاط النشاتمویل ا
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  : سةرالداشكالیة إ

ت صارلبوابط ر كبیر في ربقدساھمت حیث المستوى العالمي، ھائلة على رات تطوالمالیة لوساطة ت اشھد
ى بھ لدن جعلھا تشغل حیز ال یستھاالمدخرین، مما متین بین المستثمرین و بط الغة ترتمثل فھي العالمیة، 

ت صارلبواق المالیة عامة و األسوفي امكانة مرموقة أ صبحت تتبوأفقط بل ا لیس ھذمنظري الفكر المالي، 
نب اجوة عدیخص فیما ت تعدیالاء جرإعلى ول للدالحثیث لسعي ایتوقف ، لم قعالوا اخضم ھذ، و في خاصة

وراق المالیة، ألر   اسعاار أستقرن اضمااول و   لتداحجم ألرفع من ، بھدف اق األوراق المالیةتتعلق بسو
، و من ھذا قلسواھذه ب المدخرات في نسیاو  ایساعد على تشجیع بما ئد العوافعة قویة لتنشیط ء دعطاوإ

ة مالیة في تعتبر الجزائر من بین الدول العالم التي تعتمد على إقتصاد غیر متجدد و الذي أدى بھا إلى خلق أزم
السنوات األخیرة و حالیا، أي نقص في السیولة المالیة بین المعامالت التجاریة و خلق التضخم و نقص القدرة 
الشرائیة بصفة خاصة، مما جعلھا تفكر في خلق إشتثمارات و مؤسسات إنتاجیة و صناعیة بدیلةمن أجل 

و المتمثلة في البنوك التجاریة رف بالوساطة المالیةالتخلي على ھذه الموارد الطبیعیة و ذلك باللجوء إلى ما یع
بصفة عامة و مراكز الضرائب و بعض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مثل مؤسسة دعم تشغیل الشباب 

ANSEJ  و مؤسسة محاربة البطالةCNAC  و مؤسسة تسییر القرض المصغر و شؤون المرآةANGEM ،
عالقة بالوساطة المالیة و كیفیة التعامل من حیش اإلستثمار و للتوضیح أكثر سوف نتطرق إلى كل ما لھ 

  .والتمویل و التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر

 :  التاليلرئیسي ؤل التسافي العامة اإلشكالیة احصر یمكن ما سبق ل من خالو 
  .في تحفیز اإلستثمار و التنمیة في الجزائر؟لمالیة الوساطة اتلعبھ أن یمكن ي لذور الداما ھو 

  
  : الفرضیات 

  
  .ھناك وساطة مالیة فعالة في المحیط اإلقتصادي الجزائري - 1
 .البنك الوطني الجزائري لھ دور كبیر و محفز في تمویل اإلسثتمار في الجزائر - 2

  
إن اإلحتطة بمختلف جوانب الموضوع إنطالقا من التعرف علیھ وصوال إلى : المنھج المعتمد: منھجیة العمل

المطروح في اإلشكالیة تطلب منا إستعمال المنھجین الوصفي و التحلیلي كركیزتین اإلجابة عن التساؤل 
أساسیتین في ھذا البحث، حیث یتبع المنھج الوصفیمن خالل التعرض إلى مختلف المفاھیم و األسس النظریة 

دم في للبحث و جمع اإلحصاءات و تبویب البیانات عن طریق أشكال و جداول، أما المنھج التحلیلي سیستخ
 .تحلیل البیانات جمیعا و ھذا تحقیقا للھدف الرئیسي للبحث

  
  

  :یمكن حصر أھم األسباب الدافعة إلى اختیار ھذا الموضوع فیما یلي :أسباب إختیار الموضوع 
مالیة فھو یمثل مجاال خصیا " إدارة " االرتباط الوثیق الموجود بین الموضوع و طبیعة االختصاص  -

 .ضمن دائرة المیول و الرغبة الشخصیةللبحث، كما أنھ یقع 
حداثة الموضوع نسبیا حیث أن وظیفة الوسیط المالي في سوق األوراق المالیة مازالت غیر معروفة  -

  . المعالم لدى معظم أفراد المجتمع
 



 

 
 

إن العقبات التي تعاني منھا بورصة الجزائر تجعل إشكالیة التنشیط من  الضرورات التي تفرض نفسھا على -
الساحة اإلقتصادیة، خصوصا في ظل تزاید إنفتاح االقتصاد الجزائري و اندماجھ في المنظومة اإلقتصادیة 

  .العالمیة
محاولة اإلسھام بشكل فعال في إثرا اإلقتصاد الجزائري بدراسة تكون قابلة ألھل اإلختصاص و المتعطشین  -

  .المالیة في تنشیطھا لمعرفة خایا اإلقتصاد و الدور الذي تلعبھ مؤسسات الوساطة
.  

  أھداف الدراسة
  :الموضوع یصبو ھذا البحث إلى بلوغ عدة أھداف أبرزھا نظرا لألھمیة البالغة لھذا

  .تنشیط الضوء على الجوانب النظریة لسوق األوراق المالیة و الوساطة المالیة -
 . إبراز الدور الذي یقوم بھ الوسطاء المالیون في تنشیط ھذه السوق -
، و الماليرالستثمااجع لقلةرالك ، و   ذلناشئةاق انة باألسورضعیفا مقا الجزائرصة ربو يفاول لتدایعد حجم  -

لتعامل ایكتنف ي لذاللبس ض والغموالة زاسة إلرالداھذه ءت علیة جال، و جاا اھذ يفاد ألفراضعف ثقافة 
 .المالیةوراق باأل

كیفیة التعرف على مؤسسات الوساطة المالیة لتنشیط اإلستثمارات على كل أنواعھا و ذلك من خالل البوك و  -
  . المؤسسات الضریبیة ألجل النھوض بإقتصاد جزائري بدیل و التخلص من اإلقتصاد الریعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  الفصل األول  
مفاھیم عامة حول 

  الوساطة المالیة
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  دـیـــھـــتم
 

ت لك بفضل ما تقدمھ من خدمام المالي، و ذلنظات امكانة ھامة ضمن مكوناتحتل الوساطة المالیة 

ن كاالمالیة لوساطة تمثل افئة د فوجوم،   لنظاا اتفعیل ھذأدوار في یضا من أبھ  م ما تقو، و تساعد على تنشیطھ

لفئة اھذه م حیث تقوالمعرفة و المعلوماتیة، نقص المبادالت و حجم كبر خاصة مع و یة ورلضراألمور امن 

م ماء أفضاتمثل فھي ال، وبالتالي ألمورؤوس اضي رعاأي بین طالبي و لتعامل اف اطرت أغبار نيبالتوفیق ب

 .  لتمویلحاجاتھم إلى التلبیة المالي لعجز ب اصحام أما، و أئضھمالتوظیف فوالمالي لفائض ب اصحاأ

بھا،أھمیتھا، ، أسباكل من مفھومھاالتطرق إلى ال بد من ن كاالمالیة لوساطة اكثر على التعرف أجل أمن 

ینبغي المالیة التي  لوساطة انب اھم جوأصة من رلبوت اعملیافي لوساطة المؤسسات التي تمثلھا، و تعتبر ا

 .  التعامالت المالیة البورصیةتنشیط و تنمیة ل في فعاو أن لھا د ور خاصة ض لھا، لتعرا

 :حث الثالثة التالیةال المبخاللفصل من ا الك عن طریق ھذذكره و ذكل ما سبق التطرق إلى سیتم و    

 ؛لمالیةالوساطة اماھیة : ولألالمبحث ا 

 ؛لمالیةالوساطة ت امؤسسا: لثانيالمبحث ا 

 مفاھیم عامة حول االستثمار : لث لثاالمبحث ا  
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 لمالیةاة طساولاماھیة  :لوألث المبحا 

ك الثري فھنا، یضاالمعرفة و المھارة و الثروة أمن حیث اد ألفروت اقع تفاوامن المالیة للوساطة الحاجة تنبع 
، یةرلتجال الذي یملك المھرة و الخبرة األعمااجل ریوجد ، وفي الجھة المقابلة تھوكیف ینمي ثریعرف ال ي لذا

إذا خاصة ا ھذو ثقتھما لطرف ثالث یقرب بین الطرفین و یملك فرصة  ھنا تنشأیملك رأس المال، و لكنھ ال 
مقابل الطرفین في حاجة كال ع بإشبا) المالي لوسیط ا( لثالث م الطرف احیث یقو، نيلثاابعید عن ول ألن اكا
على باإلیجاب لك ذینعكس مما لوساطة امن ھذه استفادوا لثالثة قد اف األطرن ابذلك یكو، و بح متفق علیھر
 .المالیةلوساطة اعلى ماھیة ف لتعراجل أمن ، و ككلد قتصاالا

 :  لتالیةتم التطرق إلى المطلب ا

 المالیة؛  مدخل للوساطة  -

 المالیة و أسبابھا؛  لوساطة م امفھو -

 ؛  ظائفھاالمالیة و ولوساطة أھمیة ا -

 لمالیة   امدخل للوساطة  :ولألالمطلب ا

صور المصادر ھم أتتجلى و . جیةرخاأو خلیة در دامصال ما باستعماإة یدالقتصاات العجز للوحدایتم تغطیة  
خلیة الدالموارد اكانت ذا فإ، إلنتاجيالیھا فائض نشاطھا د إیعوا یعني أن ھذ، و يتالذالتمویل في اخلیة الدا

لتمویل ن اللجوء إلى افإ، لتمویلیة ال تعتمد علیھاالسیاسة اكانت أو إذا كافیة للتمویل غیر یة دالقتصاة اللوحد
غیر لتمویل ر و االمباشلتمویل اعن طریق م المالي لنظامستوى احتمیا حیث یتم على أمرا یصبح الخارجي 

 :  لتالیةالعناصر ا المطلب أن نتطرق إلى اھذفي تأینا المباشر، و ار
 ؛  عنھت الناجمة لصعوباالمباشر و التمویل ا -

 غیر المباشر؛  لتمویل ا -

 .  وراق المالیة غیر  المباشرةألاخصائص  -

  .لمالیةاللوساطة ر النظري إلطاا -

 

 لناجمة عنھ   ت اعوبالصو المباشر التمویل ا :ولألالفرع ا

 لمباشر   التمویل ا :ال  أو

  .1أو غیر بنكيسیط بنكي أي وتدخل بین المقترض و المستثمر دون لعالقة ل امن خالالمباشر لتمویل ایتمثل    

یمثلون تدفق مباشر ألوراق المالیة لذین ا -المالي لعجز ات احدو - ال ألموامستخدمي ار صدل إلك من خالو ذ
في المستقبل ئن اللدالمدفوعات بدفع سلسلة من  - المقترض  -المدین ما یتعھد دة عا، و لفائضات ذات اللوحد

                                                             
1 Gilbert Koening, Analyse monétaire et financière, Economica, Paris, 2000, p: 2.  
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لھ صك أو یحرر لتسلیف اطر امخعائد مناسب مقابل إلى مدفوعاتھ باإلضافة ال ألمواصاحب حتى یسترد 
لحق الموارد أو عنھا مستند مطالبة ل المالیة المتنازل ألصو، و تمثل اللمؤسسةالحقیقیة لقیم امن لجزء ملكیة 

 . 1لیةأومالیة مباشرة أو أوراق مالیة ل المالیة أوراق ألصوایطلق على ھذه ال، و ألموالدخل مقابل ھذه ا

 لمباشر   ال لتمویالناجمة عن ت الصعوباا :ثانیا

لكن ممكن، ومر المالي ألعجز ب اصحاالمالي و ألفائض ب اصحاة بین أقامة عالقة مالیة مباشرإن إ
ھم ھذه أتلخیصللطرفین، و یمكن بالنسبة ت لصعوباامن مجموعة فھا دلتمویلیة تصاالعالقة امثل ھذه د جوو
  :2فیما یليت لصعوباا

أن شخص يكیف أل، أي لعالقةتعارف طرفي اصعوبة في تمثل تأولى مشكلة المباشرة لعالقة اتظھر ھذه  -   
 .  یكن یعرفھ معرفة شخصیة ملما مالي خر لھ فائض آشخصا یعرف أن 

من حیث ت لرغبافي افق اتوك ھنان یكوأن لسھل افلیس من الطرفین، ھذین بین ما رف لتعاو إن تم ا تىح -   
لكن و شھر جانفي مثال ال في ألمواھذه یحتاج إلى لعجز اصاحب ن یكوالوارد أن فمن ن و المكان، لزماا

غیر لعالقة اا طرفا یكونالمستبعد أن نھ لیس من أكما رس، شھر مافي ال إلفائض ال یستطیع تعبئتھا اصاحب 
یسكن مدینة المالي لفائض اصاحب ن یكون كأ، لتالقي بینھماامشكلة یخلق ما ا ھذالمكان، و نفس في جدین امتو

 .  یلتقیالھما أن فكیف مستغانم مدینة المالي لعجز ابینما یسكن صاحب الجزائر 

 لعجزاصاحب ن یكو فقدالمبلغ، من حیث ت لرغباافق الثالثة ھي صعوبة توالمشكلة اما أ -   

الالزم یصبح من المالي للطرف اآلخرلھذه العالقة المالیة المباشرة ، و لفائض امن المالي یحتاج إلى مبلغ أكبر 
المشاكل نفس ظھور مكانیة إمع المالیة، حاجتھ ل خر الستكماأیبحث عن شخص أن لعجز اعلى صاحب 

 .  قد حلتالمشكلة ھذه ض أن لسابقة على فرا

ص یضعف من فرر المحتملة مما ألخطااعلى تقدیر كل م قدرة المقرض عدفي بعة الرالصعوبة ال تتمث -   
 .   ، للمواردألمثلل االستعمات امكانیاإیقلل من ال، و لألموالجبد لتوظیف ا

یخ رغایة تاال المقترضة إلى ألموإلى تجمید ایدفع المباشر لتمویل الخامسة في أن الصعوبة اتتجسد  -   
 .  خاصةالمالي لفائض ب اصحایخدم أمر ال أھو  ، ولتسدیدا

تدفع بكل المتاحة، ولتمویل ت المثلى لموارد الالستعماالوف المالئمة لظربخلق اال تسمح ت لصعوبااھذه إن    
ن یة لضماورلضردوات األتوفیرالجو المالئم و اجل أمن ى، خرو طرق ألبحث عن سبل إلى التفكیر اتأكید 

عملیة الضروري اإلشارة إلى أن تجنب ھذه المصاعب یمر عبر من ال، و ألمول استعمانجاعة أكبر في ا
تمویل غیر قامة عالقة إلعملیة ھي الناحیة امن الممكنة ئل البداكثر ، و ألكذمكن ألعالقة كلما لھذه اتضییق 

  .  ألساسیةاحلقتھا المالیة لوساطة مباشرة تمثل ا

  
  

 
                                                             

1 Robert Ferrandier, Vincent Koen, Marché de capitaux et techniques financieres, 4emeédition, Economica, Paris, 
1997, p: 19.  

  6 – 5، ص 2007الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   -2
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 لمباشر   التمویل غیر ا:الفرع الثاني

د القتصاور كبیر في ابد  -ك الستھالم في اال یستخدي لذء ازجلالك ذھو و  –ت لعائالر اخاإدیضطلع    
یعتمد على ت األخرى لقطاعان نمو افإ، و لھذا تھراستثمااتھ امدخروز تتجاي لذالوحید القطاع اه رباعتبا

  . 1ا القطاعھذتحویالت المدخرات في 

ا ھذوراء لوسیطة بروز المؤسسات المالیة ایعد المدخرات، و ه من ھذدة لالستفاة جدیدت لیاآخلق  متحیث ، 
وز یتجا، لعجزو الفائض ات احدء مرن بین ولتقاالوسیطة على المؤسسات اتساعد ھذه ، و لتمویلالشكل من ا

ل المالیة ألصول اقبوو لفائض ات احدو حلمن قبلھا لصاغیر مباشرة مالیة ل صوار أصدإلى إلتوسط مجرد ا
  .  2وحدات العجزالمباشرة من 

ار مالیة بإصدغیر المباشر، إذ یمكنھ تجمیع موارد لتمویل اآللیة المالي الحلقة المركزیة لوسیط ایعد  يلبالتاو    
الموارد یمكن أن ھذه ، و معینةت ماالتزامقابل ء ئع ھؤالب وداجذالمقترضین النھائیین، و تكتب من قبل ق حقو

من بین نوعین لتمییز ھنا ، و یمكن اخلقھاء لوسطاالبعض یمكن التي طبیعة نقدیة بموارد ذات تستكمل 
لشكل اكل منھما كما یوضحھ في لوسیط اتدخل ، و یختلف ساطة سوقیةو ونیة اساطة میز، و ھماولوساطةا

 :  التالي

 

 الشكل رقم 1: الوساطة المیزانیة و الوساطة السوقیة

 

  

 

  

  

لحمر خدیجة ، دور النظام المالي في تمویل التنمیة االقتصادیة، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، : المصدر
  . 24، ص  2005- 2004جامعة الجزائر 

  :3یمكن شرح الوساطة المیزانیة و الوساطة السوقیة كما یليلشكل ا اھذل من خال

اء أوراق بشرم فالوسیط یقوتحویل میزات األصل المالي ، لوسیط على ایعمل فیھا و :نیةالمیزالوساطة ا -     
جانب في تسجل ارات مختلفةبإصدم یقو، و في المقابل نیتھامن میزل ألصواجانب و یحتفظ بھا في لیة أومالیة 

  .  الخصوم

 :  كما یليل المالیة ألصوق اسوفي لوسیط ایتدخل فیھا و  :لسوقیةالوساطة ا -     

                                                             
  .23:، ص2000للنشر، الطبعة األولى، عمان، حمزة محمود الزبیدي، إدارة المصارف، مؤسسة الوراق  -1
  .23:لحمر خدیجة، مؤششة الورق للنشر، الطبعة الثانیة ص  -2
  .23، مرجع سابق ذكره ص،ةجيمر خدحل -3

 عارض االموال الوسیط 

االصل المالي 
 الثاني

 طالب االموال الوسیط   عارض االموال طالب االموال  

االصل المالي  االصل المالي
 االول
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 ؛   مقابل عمولةة لسمسراحالة في لبائع المشتري و ابتقریب كل من  -       

 ن؛  لزبوار لصالح اإلصدائھ اجرإعند  -       

 ؛  على ھامشل صوحلالبیع مقابل دة اإلعااء لحسابھ الخاص  لشرا -       

 .  لسیولةا فعل و  رألصواول اتدمستوى على یتركز لوسیط م اسھاالحاالت أن إكل ھذه في یالحظ و    

  

 ة   لمباشرالمالیة غیر وراق األاخصائص  :لثالثالفرع ا

ة، بصفة مباشرالمقترضین النھائیین لیة من وألوراق األتجویل اال یقتصر عملھم على ء المالیین لوسطاإن ا   
  :1جھتینعلى وراق ألاخصائص ھذه یحولون بل 

ینرد ما ن فحسب جو، لیةوألوراق األاكثر سیولة من أبصفة عامة وراق غیر المباشرة ألن افمن جھة  فإ -   
حیث ، )Treatise on money)1936كتابھ  ل المالیة في ألصواعطى تعریفا عاما لسیولة ي ألذاز ـكین

لتعریف ا امن ھذیرة، كبشبھ یقین كبیرة أو جة ربدل آلجافي أقرب اتستحق وراق التي ألأنھا ایعرفھا على 
ن ضماو فع دسائل ل إلى وألصوتحویل اسھولة خاصیتین ھما على یتركز لسیولة م امفھون بأل لقواكن مي

یؤثر و التي لزمن المعلومات عبر اتكالیف إنخفضت كلما د نقول المالیة إلى ألصوتحویل ایسھل ، و قیمتھا
على ن الحصول مع سعرھا كابالمقارنة ضعیفة د نقو تحویلھا إلىكلما كانت تكالیف لھذا ضافة ، إھارسعاأعلى 

قیمتھا یقین جة ربة بدرمقاداد لیة تزوألوراق األاسیولة ن فإ، لقیمةن اضمایخص فیما ، و سھلألسیولة ا
مھما من ءا جزن فإ، لثانویةو الیة وألاق األسوفي السیولة م اال تتمیز بتماوراق ألامت ھذه داما اإلسمیة، و 

أو یة رجات عاایدإ( یقینیة مؤمنة وإسمیة لھ قیمة ء لوسطاامن قبل المصدرة  وراق غیر المباشرةألا
 .  لیةوألوراق األاكثر سیولة من أمنھ فھي ، و )رات خادإلمستوى اعلى الدفتر و على ت حسابا،ألجل

وراق غیر المباشرة و ألل اجام تجانس آلعدنظرا لتحویل ء المالیین د ور اللوسطان فإى، خرأمن جھة و  -   
توظیف ون یریدالمقرضون بینما ، ألجلاطویلة ال موأعلى ون الحصول یرید، فالمقترضون لیةوألوراق األا

یتحصل على وراق غیر المباشرة لعدد كبیر من األعوان، بیعھ لألبمجرد لوسیط ن افإل قصیرة، آلجاأموالھم 
ما یسمى بتحویل ا ذھوطویلة ل آلجاض یقرة و ريقصل آلجایقترض نھ ى أخررة أبعباالموارد، حجم ثابت من 

  .  مالينیة بسیطة لوسیط امیزا المثال ھذل و في آلجاا

  نیة بسیطة لوسیط ماليامیز: 2قم رلشكل ا

أصول                                                         الوسیط المالي                                                  
  خصوم 

  1000موارد قصیرة االجل    400توظیف ألجال طویلة 
  200موارد طویلة االجل    800توظیف ألجال صغیرة 

  

: ROBERT Ferrandie, Vincent Koen, op, cit, p32. Source  

  
                                                             

1- Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P P: 31-32  
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 سبابھا   و ألمالیة الوساطة م امفھو: لثانيالمطلب ا 

من ج نتاالمالیة لوساطة أن اتضح من خاللھ ي الذ، و السابقفي المطلب التمویل ت الیاإلى آبعدما تطرقنا  
طریق ھذا لك عن ذطریق و أسبابھا و   مفھومھا ض إلى نتعرالضروري أن من ن كات،آللیااھذه تطور 

 :  كما یليالمطلب 

 التاریخي؛  ھا رتطوالمالیة و لوساطة م امفھو -

 .  المالیةلوساطة ب اسباأ -

 یخي   رلتااھا رتطوو لمالیة الوساطة م امفھو: ولألالفرع ا

 لمالیة   الوساطة م امفھو: الأو

عن ھذه تعبیرا كثر أھا امنھا نرجملة خذ أتأینا المالیة، و ارلوساطة ن ابشأاردة لوایف رلتعاالعدید من ك اھنا   
 :  لتالیةایف رألمر بالتعاایتعلق ، و لوساطةا

ت والمنظمات لشركاایة مثل دالقتصاات الوحداحد أمالیة من موارد عملیة جلب : " المالیة تعنيلوساطة ا   
توجد من ى، فالمؤسسة المالیة خرأیة دقتصاات إحدالموارد إلى وتاحة ھذه ض إلك بغراد، و ذألفرالحكومیة و ا

  1."لوساطةاجل تسھیل ھذه أ

فالوساطة بین المقترضین النھائیین و المقرضین النھائیین ،  مؤسسة تتوسط: "نھأعلى یعرف الوسیط المالي  
لوسیط ، فیقترض اعن بعضھماإلى معاملتین منفصلتین تنقسم ن بأاض و اإلقتراض إلقراتسمح لعملیة المالیة 

ض حیث یعرالحقوق المالیة، لة ثنائیة من دلوساطة مبااتتضمن عملیة ا ھكذالمالي من الدائنین النھائیین، و 
مالیة ق خلق حقوفي لك ذحصل علیھا من د التي لنقوامستعمال ي، نقدبمقابل ئنیھ تجاه داط حقا على نفسھ لوسیا

ألساسیة اظیفتھا ویة دقتصاات احدء المالیین بأنھم ولوسطااتعریف یمكن بذلك المقترضین النھائیین ، و على 
لصالح المقرضین اشر على نفسھامبغیر ین ار دصدالمقترضین النھائیین، وإمن وراق المالیة ألاء اھي شر

  .2"النھائیین 

 

بین صل وحلقة ن یشكلون معنویون أو طبیعیوص شخاأ: " أنھمعلى ء المالیون لوسطااتعریف یمكن كما    
  3"ال ألموالباحث عن ر االستثمار و بین االستثماالباحثة عن ال األموا

فتترتب مالیة ل صوأتبیع بمعنى أنھا (  مالیة على نفسھا ت ماالتزر اتصدت منظما: "  خر  آتعریف وفي   
ارات إلصدالنقدیة من ھذه م الحصیلة اتستخد، ثم ) علیھا التي تحصل لنقدیة امالیة علیھا مقابل ت  ماالتزا

  4." ريلغامالیة من ل صواء أشرفي ساسیة بصورة أ

لعجز ب اصحابین ألتوسط اھي المالیة ألساسیة للوساطة الوظیفة ل أن القویمكن ایف رلتعااھذه ل من خال  
ء ھؤالم حیث یقو، طبیعيمعنوي أو شخص المالي لوسیط ن ایكوالمالي، و یمكن أن لفائض ب اصحاالمالي و أ

                                                             
، ص 1998، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )البورصة و البنوك التجاریة ( المالیةمحمد صالح الحناوي، السیدة عبد الفتاح عبد السالم، المؤسسات  -1
:203.  
  67:، ص  2004عبد المنعم السید علي، سعد الدین العیسى، النقود و المصارف و أسواق المال، دار الحامد، الطبعة األولى، عمان ،  -2
  .32: دواتھا المشتقة، الدار الجامعیة، صأ) تنظیمھا –طبیعتھا (حسین بن ھاني، األسواق المالیة  -3
  .80:، ص الدار الجامعیة اإلسكندریةمحمد صالح الحناوي، جالل العبد،  -4
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لوسیط حقا على ض ایعرخیرة األھذه ة، و في مباشرغیر بطریقة مباشرة أو ما بطریقة إبوظیفتھم ء لوسطاا
ل ه ألصواربإصدالمقترضیین النھائیین مالیة على ق حقوم بخلق یقوي، ثم ئنیھ مقابل مبلغ نقدإتجاه دانفسھ 
 .  غیر مباشرةمالیة 

  1لمالیةایخي للوساطة رلتار التطوا: ثانیا  

لفن رواد امن ا ین كانولذن اماولرو اإلغریق اعند م لقدامنذ ت جدالمالیة ولوساطة ل أن القوانستطیع  
 - مكن تسمیتھا إن أ - الھیئات   ھذه تمارس  ملحیث ن آلاتعرفھ ي لذاسع الوبالمفھوم اتكن  مللكنھا المصرفي و 

ن یقومور و غیرھم لتجان الوسطى حیث كاون القرا،  و في اجدق محدود نطافي ال ة إبالفائداض للغیر إلقرا
حیث ، تعھدل أو یصاإفة مقابل رلصیاى افضیة لدأو كانت  ھبیةد المعدنیة ذلنقوابالفائض من ظ باالحتفا

د لنقوافة رلصیام  استخداألخرى الناحیة امن ، و للوساطةول ألأي الطرف الفائض ب اصحاأھم یعتبرون 
بصورة جماعیة و بطلبھا یقوموا لن أن أصحابھا من وا بعد ما تأكدوض قرء عطافي إلدیھما المعدنیة المودع 

لدیھم د المعدنیة المكدسة لنقواقیمتھا على قیمة في تزید وض لقراكانت ل وجاا اھذرتھم في خبنطالقا من الك ذ
أن على دا عتما، الوساطةامن  ينلثایمثلون الطرف اھم المقترضین و، ئد من اعلى فوحصولھم مقابل 

أو الھیئات تتنامى ات لقنواھذه أت بدك من ھناة و حدوافعة ا  بھا دلن یطالبو) المودعین ( د لنقواھذه ب صحاأ
 .وضلقرء اعطافي جمع المدخرات و إتتفنن و 

 لمالیة   الوساطة ب اسباأ :لثانيالفرع ا

، و لعجزذات ایة دالقتصاات الوحدبین الوساطة اھي ء المالیون لوسطاالتي یقوم بھا األساسیة الوظیفة إن ا 
ھنا قد المتعاملین المقرضین و المقترضین، ومن ، أي بین مجموعتین لفائضذات ایة دالقتصاات الوحدا

دون لوسیط بنفسھا ایقدمھا  م بالخدمات التيلقیاالمجموعتین امن مجموعة ھل تستطیع كل :  لبعضءل ایتسا
مقدما البد ؟   و عنھا ء الستغنایمكن اضافیة إتكلفة المالیة لوساطة الیست رة أخرى أبعبا؟ و تدخلھ الحاجة إلى 

المكانة ھذه المالیة لوساطة اظیفة وحتلت لما اال ، و إبالنفيال لسؤا اإلجابة على ھذن اتكوأن نتوقع منطقیا أن 
ت یجد خدماھي تقدمھا الخدمات التي  من ن الكثیر قع فإالوالمعاصرة، و في ایة دالقتصاالنظم العالیة ضمن ا
، و الكثیر من بأنفسھمبھا قیامھم المستحیل یكن إن لم لصعب انھ من اد العادیین أو المؤسسات أألفرا

ى تلك للتغلب علالمبالغ الكبیرة التي تحتاجھا ، و على الحصول مباشرة على عاجزة نفسھا المشروعات تجد 
مساھماتھم لوكانت اللجوء إلى مؤسسات الوساطة المالیة ،التي تتوسط لھا لدى الجمھور و لصعوبة تستطیع ا

في األخیر المبالغ الكیرة التي تحتاجھا ھذه المشروعات ، لتؤمن المساھمات ھذه تجمیع تستطیع أنھا ال ، إقلیلة
  .2نيلطرفة إلى امفیدت مختلفة و خدمام تقدإذا ھي و 

ة المتجة التي لوحداتكلفة تمثل انخفاض ھي و ) جم  حلات افرأو ولسعة ت ایادقتصاا( جم حلت ایادصاقتا*
ت كثر بالنسبة للشركاأجم حلرات افوة وتكمن فائدج وإلنتاا. كمیة دة یال زلشركة من خالاحصلت علیھا 

س، و لناامن أكبر  دعدإلى سلعتھا توفیر عن طریق اق أكبر سول إلى ألوصوامن أنھا تمكنھا حیث الكبرى، 
و المتوسطة الحجمبالنسبة للشركاالحال و ا لكن لیس ھذ   .ت الصغر

 

 

                                                             
  .2005زیاد سلیم رمضان، محفوظ أحمد جودةإ إدارة البنوك، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان ،  -1
  .2005دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، حسین بن ھاني، اقتصادیات النقود و البنوك،   -2
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لتكلفة ا أن اھذ، یعني *ت الحجمیادقتصاء موضوع الوسطاامن قبل ال ألمویعتبر جمع و توظیف اكما 
لوساطة في السلم ات یادقتصااتنشأ المنتجة، و   لكمیة اتفعت ارحزمة ما تنخفض كلما أو سلعة ج یة إلنتاولوحدا

  : 1بسباألك لثالثة ال المسیرة و ذألموامن مبلغ 

ت نفقان منھ تكووراق و ألابیع اء و تكالیف شرانخفضت كلما ت المالیة لصفقااتفع حجم اركلما  -1     
  10طبقت على إذا قة مالیة منھ ور 1000طبقت على أھمیة إذا قل أألسھم نسبیا ات و السندالوساطة من ا

 .تقاور

ت مؤسساتشتري حیث ، لیة للتجزئةوألوراق األاقابلیة بعض م تقضي على عدالمالیة یمكن أن لوساطة ا -  2   
كبیرة، ثم یا امز، و ذات مرتفعةاإلسمیة قیمتھا ن غالبا ما تكوات الخزینة التي مثل سندوراق ألالوساطة ھذه ا

رات خادإلب اصحاأعلى ة بالفائدد وما یعا ھذإسمیة صغیرة، و قیمة ة ذات مباشرغیر قا مالیة ر أوراتصد
وراق غیر ألاء اتكلفتھا بشرن تحمل ال یستطیعوالتي لیة وألوراق ایا لألاعلى مزالصغیرة بحیث یحصلون 

وراق لألالمؤسسات و المشاریع المصدرة وعلى ة یضا بالفائدد أكما تعواإلسمیة الصغیرة ، لقیم المباشرة ذات ا
 .  قھاأورالك بتصریف ، ذلیةوألا

تحفیض الخطر، منھ مختلف المقترضین و   من وراق مصدرة للوسیط تنویع حافظتھ باكتسابھ ألیمكن  - 3   
لثانیة من قبل المظالت وامن قبل منتج ، األولى مصدرة ألسھمامن نوعین ھو د لصدا اھذي في لتقلیدو المثال ا

ھنا مرتبطة ن المردودیة فإین المنتجحد أسھم اء أشرال المدخرة إلى ألمواتسمح  ملن فإ، لسباحةب امنتج ثیا
 .  وللطقس یزاعامل ن فإالنوعین مكونة من الحافظة كانت إذا ما ، ألطقسابعامل 

أو علیھ بشكل المالیة المعاصرة یترتب لنظم ء الملیین في الوسطاد اجون وبأل لقوم یمكن اما تقدفي ضوء    
م حالة عدي یحدث في لذدي االقتصاع الضیااحجم تخفیض یة تعمل على دقتصااحجم رات فو،تحقیق وبآخر

وف التي یمكن لظرافضل أم هلر وتھیئ الستثمام الراغبین في اماالمخاطر أتقلل من حجم أنھا كما ، ھادجوو
في تھ وحتفاظھ بثراء امن جرالفرد یتحملھا التي لتضحیة أن احیث ، لرغبةو السیولة أن یوائموا بین اظلھا في 

حتفظ الو الفرد یتحملھ بالمقارنة بما باھظة ن لسیولة ستكواعامل وراء جریا ة مالیة مباشرل صود أو أشكل نقو
لبعض تكلفة اكما یطلق علیھا أو لتضحیة اھذه ة، مباشرغیر مالیة ل صوأمنھا على شكل أوجزء تھ كلھا وبثر

مالیة ل صوأ احتفظ بھا في صورةتھ لو وھا ثررتدالتي لریعیة أو الدخلیة ادات البدیلة تتشكل باإلیرالفرصة ا
یة ر أال تدد التي لنقواعن ل المالیة المباشرة أو ألصوائد الریعیة عن عوائدھا اعوبإرتفاعتتمیز ة، مباشرغیر 

 . 2قإلطالائد على اعو

و ) المقرضین  (ان غیر المالیین ألعواصل المنظمات في وتدخل المالیة لوساطة م اعموما یشتمل مفھوو    
اء شرفي حیث تتمثل ر، الستثمار و اخادالالتوازن بین اھو ا التأمین ھذ، و )نالمقترضی(ان غیر المالیین ألعوا
م، لعااء، و بالمفھوم الشرا التمویل ھذة للمقرضین مباشرار أوراق غیر صدللمقترضین و إلیة وألوراق األا

فھي ة وراق غیر المباشرألاما ان غیر المالیین، أألعوامن قبل ن المصدرة لدیومجموع الیة وألوراق انقصد باأل
مالیة تشمل ونقدیة ل صوأمن ء لوسطاانیة امیزن تتكوا من ھذء المالیین، لوسطاامن قبل ن المصدرة لدیوتمثل ا

نیة اتشمل میزالمكتسبة ولیة وألوراق األافھي تشمل ل ألصواما وراق غیر المباشرة المصدرة ، ألألالخصوم 
  :انألعوء اة ھؤالنیافیما یلي شكل یوضح میز، و 3وراق غیر المباشرةلألالمقرضین 

                                                             
1- Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 2.  

  .324حسین ین ھاني، اقتصادیات النقود و البنوك، مرجع سبق ذكره، ص -2
3-Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 28.  
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 قتصادیةالان األعوانیة مختلف امیز: 3قم رلشكل   ا

  

  

.3: ROBERT Ferrandie, Vincent Koen, op, cit, p3 Source  

 

مالیة ت خدماض و   المقترض یضمن للمقرغیر المباشر أن لتمویل اعلى المالیة، لوساطة اجل تطویر أمن و 
وراق أل و الیة وألوراق األدود امرالفرق بین یسمح المباشر، یجب أن لتمویل اكثر من أمالیة مھمة و غیر 

  1.بحرعلى ام و الحصول الستخداللوسیط بتغطیة تكالیف المباشرة غیر 

 

 ظائفھا   و ولمالیة الوساطة اھمیة أ :لثالثالمطلب ا

، و التي ظائف ھامةوبھ من م بفضل ما تقوالمعاصرة یة دالقتصاالنظم كبیرة في امكانة المالیة لوساطة تحتل ا 
المالیة لھا أھمیة فالوساطة اد بھا بمفردھم،  ألفرم ایقوأن  - المستحیلنقل من  ملإن  - لصعب امن ن لوالھا لكا

م بھا و المتمثلة في تقوالتي ألساسیة الوظیفة اجانب ، فإلى ككلد لالقتصالحمیع المتعاملین و بالنسبة بارزة 
عملیة دة ن عاتتضمالمالي، لعجز ات ذات الوحدالمالي إلى الفائض ات ذات الوحدامن ال ألموتحویل اعملیة 

ا ھذل من خالق فیما یلي سنتطر، و ألساسیةالوظیفة اعن أھمیة ال تقل أخرى ظائف ة وبعدم لقیاالوساطة ا
 :  التالیینلعنصرین المطلب إلى ا

 المالیة؛  لوساطة د اجوأھمیة و - 1

 .  المالیةلوساطة اظائف و - 2

 لمالیةالوساطة د اجووھمیة أ :ولألالفرع ا

و لقومي ككل د االقتصاا اكذو لتمویل اف اطرأمن طرف بالنسبة لكل المالیة لوساطة د اوجأھمیة وكر یمكن ذ
 :  لك كما یليذ

 :   لماليالفائض ب ابالنسبة ألصحا :الأو

  :2فیما یليأھمھا نذكر ة یا عدیدابتحقیق مزالمالیة لوساطة المتعاملین، سمحت الفئة من لھذه ابالنسبة   

                                                             
1- Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 29.  

  .80:، ص 2000دار الكندي، عمان نادیة أبو فخرة، محمود صبح، شامل الحمودي،  -2

  المقترض         خ                أ 
  أوراق مالیة   أصول مالیة 

    

المقترض         خ                أ   
أوراق غیر 

  مباشرة
الثورة 

  الصناعیة
    

الوسیط     خأ   
أوراق غیر   أوراق مالیة 

  مباشرة
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المقترضین لبحث عن و الجھد في الوقت ق انفاإمن المالي لفائض ب اصحاالمالیة ألوساطة د اجوویعفي  -   
طبیعة نشاطھا تتیح المالیة بحكم فالوساطة أموالھم، فیھا ن عودیوالحھات التي مسبقا ن فھم یعرفوالمحتملین، 

 .  قتال  في أي وألمول القبومستمرة مكانیة إ

، إنما فحسبالتي یسیرھا لسیولة احجم في لك یتمثل في ذلسبب الیس ، و مضمونةالمالي ط لوسیاقیة امصد -   
مأمونة ال المودع ھي إذا فأمولحمایة المودعین، خصیصا نظرا للقوانین و التنظیمات المعدة ئیسیة ربصفة 

 .  المباشرةلتمویل احالة عالقة في ئما داھو ما ال یتوفر الحفظ، و 

، قتفي أي ولسیولة اعلى الحصول مكانیة المالي إلفائض الصاحب المالیة ساطة لود اجوویتیح  -   
مثل ھذه لمواجھة شكل سائل ال في ألموامن ظ بجزء الحتفااعلى مجبرة لوسیطة فالمؤسسات المالیة ا

 .  تالحتماالا

ر، اض المباشإلقراحالة ن كبیررة في تكوالتي لتسدید م اعدالمالي مخاطر لفائض ایتجنب صاحب  -   
على ن تكوي، قومالي تتمتع بھ من مركز ، و لما ضخمةال موأتتوفر علیھ من لما لوسیطة قالمؤسسة المالیة ا

صغیرة ئعھم مبالغ تعتبر ودالذین التزاماتھا اتحاه المودعین ابتنفیذ كل لھا ضعیة مالیة تسمح م في ولعموا
 . بما یحتفظ بھ لدى ھذه المؤسسة الوسیطةنة رمقا

 :لمالي العجز ب اسبة ألصحابالن :ثانیا

  :1لتالیةالمالیة في الوساطة د اجوومن المالي لعجز ب اصحاأیستفید    

المالي، و لعجز ب األصحاالمناسب لوقت كافي و في امة بشكل زلالال األموالمالیة بتوفیر الوساطة م اتقو -   
رات تیاك ھنامستمرة،  و بما أن بطریقة تجمعھا ضخمة ال موأتتوفر علیھ من نظرا لما لعملیة اھذه تحقق ھي 
 .  المناسبلوقت متوفرة في ائما ن داتكوالمالي لعجز ب اصحاطرف أمن ال المطلوبة ألمون افإ، ئعدالوامن 

 علىالمالیة، ئض الفوب اصحاألبحث عن اعملیة للمقترض یسھل المالیة لوساطة د اجوو -   

ة ئما مستعدن داتكوض ھا ھیئة قررباعتبامالیة الفالوساطة دة،  موجوإفتراض أن المصاعب األخرى غیر 
 .لدعما امثل ھذ ميلتقد

 لتمویلافعالقة ،  قل نسبیاأبتكالیف وض قربتوفیر یسمح المالیة لوساطة د اجوأن وكما  -   

لكن و . الألموو بمدة تجمید  العالیة بحجم المخاطر ائد مرتفعة ترتبط افوض فرالمقرضین إلى تدفع المباشرة 
ى، و خرأمن جھة طفرة الحجم من دة الستفاالمالیة، و الوساطة طرف امن المستعملة لعالیة ت اللتقنیانظرا 

لیست وض لقراعلى المفروضة ئد الفوعل ا، تجمن جھة ثالثةالموارد المستعملة على المدفوعة ئد الفوامزیة ر
 .  المباشرةلتمویل اعالقة الموجود في مرتفعة بالشكل 

ب صحاالمالي و ألفائض ب األصحات خدماة عدالمالیة لوساطة دي اتھا تؤذالمالیة ابالنسبة للوساطة  :ثالثا
  :2فیما یليأھمھا كر المكاسب، یمكن ذمن الكثیر تستفید من في المقابل لكنھا المالي و لعجز ا

بل لعلھا ائداتھا، ظم عتعالمداخیل التي من ة لفائداھذه وض، و تعتبر لقراعلى ة لفائداال من أ وتستفید  -   
 .  نشاطاتھاعلیھ م تقوي لذي تحققھ أو الذالوحید الدخل ا

                                                             
  .61ص،: 2008سامي خلیل، النقود و البنوك، بدوندار نشر، كلیة اإلقتصاد، القاھرة،  -1
  .83ص  2000نادیة أبو فخرة، محمود صبح، مشامل الحمودي دار الكندي، عمان -2
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المالیة، و لوساطة في موارد الغالب الجزء اھي * الجاریةئع دافالو، لغالبفي امكلفة ل موارد غیر ستعماا -   
منح العالمیة تمنح ة لنقدیاألنظمة امعظم أن حیث ء، شيأي ئع ال یكلفھا دالوامن ا النوع ھذأن نعلم یجب أن 

 .  ئعدالوامن ا النوع ئد على ھذافو

، و ئعدالود انقوء لك بإنشاوض و ذلقراعلى منح قدرتھا ئع یسمح بتوسیع وداعلى المالیة لوساطة ل احصو   -
مر الحال أھو بطبیعة ، و ئعوداعلیھ حقیقة من مما تحصل كثر أضا وقرأن تمنح تستطیع ك لبنوا أن اھذیعني 

 .  حبارأل دة ایاإمكانیاتھا في ز یزید من

 ككل   د بالنسبة لالقتصا :بعارا

  :  1المالیة في الكثیر من الجوانب نذكر منھا لوساطة د اجووه من ورب د د القتصاایستفید    

رات الصغیرة و تحویلھا خادالاسطة تعبئة امة للتمویل بوزلالال األموالمالیة بتوفیر الوساطة د اجوویسمح  -   
 .  كبیرةمبالغ وض ذات قرإلى 

القدرة لكن الموجودة، و لسیولة ابتعبئة )  التضخمیةلطبیعة ذو ا(اللجوء إلى اإلصدار النقدي الجدید تقلیص  -   
 .  الھا كجامعة لألموالمالیة ذاتھا في أداء دورلوساطة افعالیة ى حد كبیر بمدى إللتعبئة ترتبط اعلى ھذه 

ب صحاالمالي و ألفائض ب اصحات بین ألرغباافق اتوم لعددي القتصاط النشااعرقلة ل حتمادي اتفا -   
ق خلدي إلى یؤف سوأو المبلغ لوقت امن حیث اء سوت لرغبارض في التعاا امثل ھذد فوجوالمالي، لعجز ا

كل ھذه دي تسمح بتفابإمكانھا أن حدھا المالیة ولوساطة دي، واالقتصاداء األت في االختالالامن الكثیر 
 .  المشكالت

 لمالیة الوساطة اظائف و :لثانيالفرع ا

 :   فیما یليأھمھا ظائف نذكر ة وبعدالمالیة لوساطة م اتقو -

  . 2تحلیلھاو لمالیة ت المعلومااتقدیم  :ال  أو

ن أن یقومون قد ال یستطیعووراق المالیة، ألون الكاملة بشؤالمعرفة الذین لیست لدیھم اد األفرالعدید من إن ا    
مجرد كانت لدیھم إذا خصوصا وراق المالیة غیر المباشرة ألامن د كبیر بعدبحمع و تحلیل المعلومات المتعلقة 

الستعانة ن افھم یستطیعوء المالیین، لوسطاور ایأتي د من ھنا ، ھارستثمان وفي ایرغبوصغیرة مبالغ نقدیة 
تكلفة ن ستكو، و )عملھ بإمكانیاتھ دي لعاالمدخر اھو ما ال یستطیع و (  المالي لتحلیل ان امیدبالخبراء في 

ل التي ألصوامن والحجم كبیر المتنوع یعھا على زتوتم ما ا إذا بالطبع منخفضة جدء الخبراء ھؤالام ستخدا
بھؤالء الستعانة ء أن الوسطاایدعي بعض ، لكذفضال عن المعلومات الخاصة بھا، و   یجمعونھا و یحللون 

ف یتخذونھا سوب المدخرات صحان أكاارات التي لقرامن تلك كثیرا فضل ارات أقرإتخاذ من الخبراء یمكنھم 
الحاالت، بعض في صحیحا ا یكن ھذ، و حتى إذا لم جزئیاھذا اإلدعاء ولو صحة دف غالبا ما تصا، و بأنفسھم
بذلك م لو قامما قل أغالبا ن تكوء المالیین لوسطاامن قبل ت لبیاناجمع و تحلیل اتكلفة أن ھو المؤكد فاألمر 

 .  نألصلیوالمدخرون ا

  .1ةلمباشرالمالیة ل األصوالتعامل في اتخفیض تكالیف  :ثانیا 
                                                             

  .64: سامي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص  -1
نشر، عاطف ولیم أندرواس، أسواق األوراق المالیة بین ضرورة التحول االقتصادي و التحریر المالي و متطلبات  تطویرھا، دار الفكر الجامعي لل -2

  .133:، ص2007اإلسكندریة، 
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، و بیعھاباشرة او اإلحتفاظ بھا ول المالیة المألصواء اشرت علیھا عملیاالتي تنطوي لتكالیف بھا ایقصد و    
ن یقوموت المالیة التي لعملیااناحیة حجم في ناحیتین، یة دقتصارات افوء المالیون تحقیق ولوسطااھنا یستطیع 

 .  تلعملیابھذه اقیامھم ات مرد ناحیة عدبھا، و 

المصاحبة لھذه الیف لتكایع زتون فإعملیاتھم كبیرا حجم ن یكوء لوسطانجد أن ا ىلوألابالنسبة للناحیة    
وراق ألا( ل ألصواحد من ھذه وانصیب كل یجعل فیھا ل المتعامل ألصوامن ا الحجم الكبیر على ھذت لعملیاا

المتوسطة لتكلفة امع ا بالمقارنة جدصغیرا ) المتوسطة لتكلفة ا( لتكالیف اھذه إجمالي من ) المباعة و المشتراة 
م بھا یقوت الصغیرة المناظرة التي لعملیافي ا) ق المالیة وراألا( ل  ألصوامن ة حدواتتحملھا كل التي 

 .  بأنفسھمن لنھائیوالمدخرون ا

ل صوأبیع اء أو شرت بعملیاء المالیون لوسطاافیھا م یقود المرات التي عدأن لثانیة فنجد اما بالنسبة للناحیة أ   
ن تخفیض بالطبع فإت متشابھة، وبعملیان لنھائیوالمدخرون افیھا م یقود المرات التي قل من عدن أمالیة یكو

ء لوسطام بھا ایقود العملیات التي عدفي إنخفاض سبب لم بھا، و القیااتكالیف ت یعني تخفیضا في لعملیاد اعد
ل المالیة ألصوامن را یبیع ق د أن علیھ یتعین لنھائي أن المدخراھو ن لنھائیوالمدخرون ابھ م عما یقوالمالیون 
ل، ألصواتلك المحبوسة في صدتھ أرمن إل تحریرإ جزء لسیولة إلى اضطرتھ حاجتھ اتھ كلما زحوالتي في 

ن ألات، رملامن دا كبیرا عدت لعملیااھذه م بمثل فال یقوالمالي لوسیط اما كثیرا، ألك ر ذیتكرن أطبعا نتوقع و
لیھ المتدفقة إلنقدیة رات التیاار أن انھ یتوقع باستمرأفضال عن رة، متكرو مفاجئة ن لسیولة ال تكوإلى احاجتھ 

صافي في نقص اث حدإلى إال یضطر  مثمن ، و لسیولةإلى اكافیة لسد حاجتھ ن تكو)  لكلیة امتحصالتھ (
  .  نلنھائیوالمدخرون اھا ریكرمستمرة و بالصورة التي یر منھا بصفة دلكلیة عن طریق بیع مقااصولھ أ

  

    2.لمخاطراتدنیة و لسیولة اتوفیر  :ثالثا

ة   ريضا قصوقرا یقدموالممكن للمقرضین أن من یجعلون سیولة حیث ء المالیون بأنھم یخلقون لوسطاایتمیز  
ألجل اطویلة وض قرال المودعین لتقدیم موأنھم استخدموا أغم حقیقة للمقترضین، و رألجل اطویلة و ألجل ا

من د لدیھا عدأن لو ، قتفي أي وئعھم وداسحب ن یستطیعووا المودعین بأنھم یعدن أن یستطیعوفإنھم 
حیث ال ترتبط ، الأم ئعھم ودان سیسحبوا كانوإذا ما ل حوارات المفصلة لقرر ذوي الصغااد األفرالمودعین ا
االحتمالي یع زجید بالتونحویتنبأ على أن لبنك مثال ایستطیع ثم من ، و الأم ئعھم وداسحب ل حوقراراتھم 

 .  ت صغیرة الحجم لمواجھة المسحوباتباحتیاطیاو یحتفظون قت في أي وئع دالولمسحوبات ا

 المثال أنعلى سبیل ، فلنفترض مائا داللعمل ال یستمر ھكذالجید لوضع ا اھذن لك فإذمع و    
ئعھمعلى ا ودایسحبون أن لووسیحادا كبیرا من المودعین غیرالمؤمنین عدن فإمعین، بنك إفالس لعامة یخشى ا

المتاحة ئض الفوالنھائي مھما كانت قیمة المخاطر، فالمدخر اتدنیة في فتكمن ى أل خرة ا لفائداما ، أسعق وانطا
حجم ن فإل غیر المتنوعة ، وبالتالي ألصوامن د صغیر عداء ال من شرھ إتمكنلن ر الستثماض الدیھ لغر

ن فإ، ستحقاقھاالتخلص منھا قبل و أراد السوقیة اھا رسعاث و انخفضت أما حدكبیر إذا جھھ ایوي لذالمخاطرة ا
اء رفإنھ یستطیع شا، جدكبیرالنھایة في ائض یصبح حجمھا امن فوأن یجمعھ یستطیع المالي نظرا لما لوسیط ا

                                                                                                                                                                                                       
  .122- 121ص  2002-2003لمالیة الدار الجامعیة اإلسكندریة، محمد یونس، عبد النعیم مقدمة في أعمال الببنوك األسواق ا -1
 2002المریح للنشر، القاھرة،  ترجمة السید احمد عبد الخالق، النقود و البنوك و االقتصاد، دار: توناس مایره، جیمس إسدوستیري، روبرت زدالیر -2

  . 61 – 60ص 



  الوســـاطــة المــالـــیةمفـــاھیــــم عــــامـــــــة حول                      ول                       األالفصل 
 

21 
 

نظرا قیمة بعضھا مخاطر انخفاض ضد ن ألماامن إذا یحقق قدرا ھو ل، و ألصوامتنوعة من م كبیرة و حجاأ
 .  ولألاألثرایلغي مما لوقت انفس في آلخر البعض اترتفع قیمة ل أن الحتماالحتمال 

ن بإمكانیاتھم الكبیرة أن یستخدموا أخصائیین في یستطیعو كرنا من قبلذكما ء المالیین لوسطاأن افضال على    
لتقییم المعاییر المناسبة ضع ن و والئتماابتحلیل التي تعنى لعالیة ءات الكفاذ وي امن المجال المالي 
سیط تتمیز ة وجھاموفي ینا یجوز دنھ مالي، یعرف أمالیة لوسیط ي یقتني أصوال لذن الذلك فإالمقترضین، و 

تحقیقھ نفسھ المدخر مر غالبا ما ال یستطیع أھو المخاطر المحتملة، و حجم ي یدني لذع اقھ بالتنومحفظة أورا
  . بمعرفتھ

  
  

 لمالیةاة طساولت اسساؤم :لثانيث المبحا
 

ء غیر لوسطان و النقدیوء الوسطاالمالیة إلى مجموعتین رئیسیتین ھما الوساطة ت اكانت تصنف مؤسسا
ت لعشرین بالنسبة الختصاصاالقرن امن األخیرین لعقدین ل احصل خالي لذالتطور الكن مع ن، ولنقدیوا
، ئعیةغیر ودات مؤسساوئعیة ت ودامؤسساإل تصنف المالیة لوساطة ت اصبحت مؤسساء المالیین ألوسطاا

على ھذه ا المبحث للتعرف ھذء جاة لھذه المؤسسات، و جدیدك اتجاھات ھناالنوعین ھذین إلى باإلضافة 
 :  لتالیةل المطالب الك من خالاألنواع و ذ

 ؛  ئعیةدالوالمؤسسات ا - 1
 ؛  ئعیةدالوالمؤسسات غیر ا - 2
  .االتجاھات الحدیثة لمؤسسات الوساطة المالیة - 3
 
 ئعیة  دالوت المؤسساا :ولألالمطلب ا
ئع دالواھي تشمل ، وقیمة ثابتة على نفسھاق ذات حقوت أو مطالبار ھي مؤسسة مالیة تصدالمؤسسة الودائعیة  

ء جا، و ئعدالواعملیة خلق م في ھاور بد المؤسسات ھذه م تقو، و ئع ألجلدالوو ا)  لشیكیة ا(  لطلب تحت ا
  :لتالیةالعناصرل ائعیة من خالدالوات اأنواع المؤسسعلى ا المطلب للتعرف ھذ
 ؛  یةرلتجاك البنوا -
 ر؛  خادالك ابنو   -
 اض؛  إلقرر و اخادالت امؤسسا -
  .نالئتماإتحاد ا   -
  

  یةرلتجاك البنوا :ولألالفرع ا
ك لبنویمیز افأھم ما بین المودعین و المقترضین، لوساطة ور ابد م مؤسسة مالیة تقو: " ريلتجاالبنك یعتبر ا

و تقدیم ئع دالول اقبو:  الخدمات و ھمامن تقدیم نوعین ھو غیرھا من المؤسسات المالیة األخرى یة عن رلتجاا
لعدید من م ایقدري لتجا البنك أن الرغم من افعلى اد و غیرھم، ألفرل و األعماوض المباشرة لمنشآت القرا

ممیزة لھذا النوع خاصیة تعتبر لنقدیة امن  لكوسیلة للدفع بدت لشیكاام استخدأن اال ى، إألخرالخدمات المالیة ا
أن ال ل أو الحكومة، إألعمااء لمنشآت اسووراق المالیة ألفي الھ اموأمن م جزء نھ یستخدأغم ك،  و رلبنوامن 

وض تعتبر لقرامنح و ئع دالول اخاصیة قبول بالمیزانیة،  و  بالتالي ألصود اساسي من بنوأبند وض تمثل لقرا
  . 21."یةرلتجاا كساسیة للبنوأخاصیة 

                                                             
  .214:مرجع سبق ذكره، صمحمد صالح الحناوي، السیدة عبد الفتاح عبد السالم، -1
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د تسع نشاطھا لیشمل ، اصةرلبوت اعملیار تط وظھور و فمع تطورا كبیرا، یة رلتجاك البنوتطور دور القد  

مالیة اء أوراق شرل من خاللحسابھا الخاص تدخلھا بعملھا إلى فباإلضافة ، صةرلبوت اعملیافي لوساطة ور ا
بالوساطة فروع مختصة عن طریق قیامھا بفتح ت ل عموالمقاب، یمكنھا تسسیر المحافظ المالیة للغیر بیعھاو 

  .1صةرلبوت اعملیافي 
اق باألسومباشرة عالقة م بھا و التي لھا تضطلع بالقیاك لبنواصبحت الخدمات الحدیثة التي أمن ضمن و  

  .2تحدیداصة رلبوالمالیة و ا
 
ات لحاب سندو سھم أمن المالیة  وراقألاء ایقصد بذلك شر، و هءعمالوراق المالیة لحساب ألم بخدمات القیاا -
 .  ستحقاقھااقت لھم و تحصیل كوبوناتھا في وحفظھا ء و لعمالا
 م بھاتقوالخدمات الحدیثة التي ھي من ء و لعمالر لحساب االستثماء امنات أبعملیام لقیاا -
و من توظیف ر ستثمات ابعملیاء لعمالانیابة عن م لقیااخاصة بھ مھمتھا ري إ د ارة لتجاالبنك افینشئ ك، لبنوا

إلدارة لكافیة أو الخبرة الوقت الذین لیس لدیھم دة جمھور المتعاملین اعاالخدمة یطلب ھذه ال، و ألموإدارة ا
 .  وراق المالیةألأموالھم في المشاریع الجدیدة، أو في ا

تتحصل على ترخیص أن صة علیھا رلبوفي اھا كوسیط ك دورلبنودي اتؤأن قبل و تجدر اإلشارة إلى أنھ    
ن ضماحمایة و لك وراء ذمن ن الھدف یكودة متعدت ضمانام تقدإلى أنھا باإلضافة الجھات المختصة ، من 

 .  ال المودعینموأ
و مكانة فیھ از حرا المیدان وإھذج لوریة في و ك التجالبنوم امامیسورا أسھال لم یكن ألمرن ابأل لقویمكن ا
ت جھابین ھا درتنوعت مصاة، منافسة شدیدت و جھتھا صعوباوابل ر ستثماء اعملھا كأمنافي مجال خاصة 
خاصة و    –المؤسسات األخرى من ة لشدیدالمنافسة اقد كانت ة،  و مقیدت تشریعا، أو قوانین و منافسةأخرى 

و ألسھم انقل ملكیة ت بعملیام تقولھم و تستثمرھا ء و لعمالال اموم بإدارة أتقولتي و ا    –ئعیة دالوامنھا 
ك لبنوالوقت تنافس انفس ت و في لیھا من خدماإیعھد لما منفذ و تعمل كوصي و،   تسجیلھا ات و لسندا
نة ولك مروض لھم، ساعدتھا في ذلقرامنحھا ء و لعمالائع من دالوبقبولھا الك و ذصمیم عملھا في یة رلتجاا

  .3كبیرةضریبیة ءات بإعفاالمتنوعة، و تمتعھا سالیب تشغیلھا ، وأعملھاالتي تحكم ألساسیة انظمھا 
  ر  خادالك ابنو :لثانيالفرع ا

 
ام ستخداجل أمن الموارد المالیة على ل یة للحصورخادالائع دالواتعتمد على ك بنو - - مالیة  ت ھي مؤسسا  

ر و خادالمصارف امع كبیر حد إلى مالیة تتشابھ ت مؤسسافھي یة رعقاوض قرالموارد في تقدیم ھذه 
تأخذ شكل أنھا اض، في إلقرر و اخادالمصارف اعن ھیكل المؤسسات یختلف لكن ھیكل ھذه اض، و إلقرا

اض، إلقرر و اخادالمصارف امشاكل مثل المؤسسات إلى لقد تعرضت ھذه ت یمتلكھا المودعون، و نیاوتعا
و تقدیم ئع شیكیة ار ودابإصدن لقانوا سمح لھا الذ، و   یة فقطرلعقاوض القرتقدیم انشاطھا على ر نتیجة القتصا

  .4یةرلعقات الرھوناوض اقروض إلى المستھلكین بجانب قر
  
ل المنخفضة  والمدخرات لدخوذا لذوي امالكونھا جتماعي اطابع و ذات كانت بسیطة أن بدایاتھا غم ر
متالكھا لقائمة متنوعة أن اكما الممیزات، من مجموعة صبحت توفر و ألوقت امع أنھا تطورت ال ، إلبسیطةا

                                                             
  .17ص  2004، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، )دراسة تطبیقیة تحلیلیة(سعید سیف النصر، دور البنوك في استثمار أموال العمالء -1
  . 197 – 196ص  2000مجدي محمود شھاب، اقتصادیات النقود و المال، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة  -2
  .19 – 18النصر، مرجع سبق ذكره، ص سعید سیف  -3
  .  150 – 149ص : محمود یونس، عبد النعیم مبارك مرجع سبق ذكره  -4
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وض، و لقرات و اردخملامعل احلامثلما ھو ت لرھوناا يفحد ما أصولھا غیر مركزة إلى جعلت ل ألصوامن 
  . 1لوقتیةائع دالوالرئیسي ھو امھا التز، و الرئیسياألصل احد بعید ھي  ىلإلت زامات لرھوناالكن 

 
  اض  إلقرر و اخادالت امؤسسا :لثالثالفرع ا

 
عن الموارد المالي ساسا على تعبئة أتعمل المؤسسات التي تلك اض في إلقرر و اخادالت اتتمثل مؤسسا 

ھذه م تستخدالجاریة ،  وئع دالوو ائع ألجل دالو، ایةرخادالائع داكالو، ئعدالوقبولھا لمختلف أنواع اطریق 
المؤسسات ثاني أكبر ھذه تمثل  رات، وعقان یة بضمارلعقاوض القرفي تقدیم الدیھا المؤسسات الموارد التي 

 .  ت المتحدة األمریكیةلوالیافي امؤسسة تعاقدیة 
سنة )  25أو  20إلى یصل ق ستحقااجل ذات أ( ألجل اطویلة التي تمنحھا یة رلعقاوض القرن اكوو نظرا إلى 

ت حتى نھایة الخمسینامنخفضا منذ عقد ة لفائداسعر ن عندما كاكبیر بشكل نمت قد المؤسسات معظم ھذه ن فإ، 
بالمقارنة لدیھا الموارد المالیة تكلفة تعبئة إلى ارتفاع لك أدى ذفقد ة لفائدل امعدبمجرد إرتفاع لكن ت، و لستیناا

س مما إلفالالمؤسسات إلى امن د كبیر عدض علیھ فقد تعر، و تقدمھاوض التي لقروراء امن المحقق بالعائد 
یضا سمح لھا أكما وض للمستھلكین،  لقروتقدیم ا) ئع شیكیة اود( یة رئع جاار ودابإصدسمح لھذه المؤسسات 

إلى حالیا المؤسسات تخضع صبحت ھذه ، و لھذا أیةرلتجاك   البنواعلى مقصورة نشطة كانت ل في أبالدخو
ترتب علیھ ي لذاألمر ، ایةرلتجاك البنوالك مثل في ذئع لدیھا مثلھا دالوامقابل القانوني  الحتیاطي ت امتطلبا

  .2بینھماكبیر تنافس ك صبح ھناو أیة حالیا رلتجاك البنوط امن نشااض إلقرر و اخادالت امؤسساط نشاتقارب 
 ) اضإلقرر و اخادالت امؤسساو یة رلتجاك البنوا( أنھما ال ط، إلنشارب في التقاا اغم ھذو ر

ر و خادالت امؤسساأن حیث وض الممنوحة، لقرو ائع دالواطبیعة و لقانونیة التراخیص امن ناحیة مختلفان 
  .3ئعھا مؤقتةو وداضھا وقرن تكواض إلقرا

  
 نالئتماد اتحاإ :بعالرالفرع ا

 
 تنظیمھا لتشمل متاض، لإلقرصغیرة نیة وتعات عن مؤسسارة مالیة عبات ھي مؤسساو   

ل في للعمان الئتمال، و إتحاد العمان إلتحاد االئتماإتحاد افمثال یوجد منھا ، جتماعیة معینةمجموعات ا
ء في اإلتحاد في ألعضاایقدمھا التي ئع دالوامن الموارد المالیة بتعبئة المؤسسات ھذه م تقو، و معینةت مؤسسا
ن في لقانوسمح القد ، و   ستھالكیةوض اقرالموارد المالیة في تقدیم ھذه ام باستخدم تقومساھمات، ثم شكل 

كما ت لشیكاام اباستخداول یة تتدرجات إیداع بفتح حسابالھذه المؤسسات المالیة ألمریكیة ت المتحدة الوالیاا
 .  الستھالكیةوض القربجانب ایة رعقاوض قریمكنھا تقدیم 

أصولھا كانت  1994م ففي عانموا ألكثر الكنھا ، و ئعیةدالوأنواع المؤسسات اصغر اتحادات االئتمان أتعد و 
 .   ألمریكیةت المتحدة الوالیافي ا 1980م نصف ما كانت علیھ عاات و بع مرأر
 
 
 
 

                                                             
  . 155: توماس مایره، جیمس غسدوستیري، روبرت زدالیر، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، ص  -1
  .149: محمد یونس، عبد النعیم مباركن مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .152: س غسدوستیري، روبرت زدالیریة، ترجمة السید احمد عبد الخالق، مرجع سبق ذكره، ص نوماس مایره جیم  -3
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 ئعیة  دالواغیر ت لمؤسساا :لثانيالمطلب ا
 

فیما في تقدیم الخدمات المالیة یتمثل مشترك بینھا عامل دة یجمع متعدت مؤسساتعتبر المؤسسات غیر الودائعیة 
و بین بینھا المؤسسات یعتبر ھو الفرق الجوھري ھذه ى لدالخدمة توفر ھذه م عد، و ئعدالواتلقي ا عد

 :  لعناصراھذه ل من خالالمؤسسات ھم ھذه التطرق إلى أیتم ف سوا المطلب ھذو في . ئعیةدالوالمؤسسات ا
 ت الحمایة ضد المخاطر؛  شركا - 1
 ر؛  الستثمات اشركا - 2
 .  لتمویلت اشركا - 3

 ) لتأمینت اشركا(لمخاطر الحمایة ضد ت اشركا :ولألالفرع ا
في تتمثل ال التي ألمواتعمل كوسیط یقبل ، مهلالمؤمن من ال ألموامؤسسة مالیة تتلقى التأمین ھي شركة    

ظیفتھا ت وعاوفھي مشر.   ، 1معینھا نیابة عنھم مقابل عائد رستثمااتعید المؤمن لھم ثم یقدمھا ط التي ألقساا
المالیة، لوساطة ت اھم مؤسساأمن ة حدامباشر كودورا غیر لكنھا تلعب معین، و ضد خطر اد ألفرتأمین ا

بنقلھا م تقوط تأمین و قساو أم سھفي صورةألفائض ات ذات الوحدائض ابتجمیع فوت لشركااھذه م حیث تقو
و أھمیة   لضخامة ، و نظرا قائمة بالفعلت عاومشرأولتأسیس المشروعات تحت العجز من ات ذات الوحدإلى ا

بل ، لوظیفتھات لشركااھذه طرق ممارسة تنظیم كثیرا في تتدخل ول لدن افإت لشركااھذه ي تمارسھ لذالدور ا
و للمستقبل ط الحتیافكرة التأمین في اتنحصر ، و لنقدیةت االحتیاطاا بنسبة منظ الحتفااعلى تجبرھا حیانا أ
تخفیض و ال یقتصر فقط على التأمین من ض لغرأن اال ، إثھاوحدالخسائر المادیة المحتمل لتسلح ضد خطر ا

ن من شأ، و إنما جتمعاد األفرار الستقرن و األماللمؤتمن لھم و توفیر اثھا وحدالخسائر المحتمل تدنیة تلك 
  .2االدخاريلوعي اتشجیع و تنمیة ل توفیر الموارد المالیة و یة من خالدالقتصاالتنمیة أمین المساھمة في االت

ص جزء ختصاتمیل إلى اكانت بعضھا ات و إن سندو سھم أمن أموالھا بتوظیف ت لشركااھذه م غالبا ما تقو
: تقدمھا نذكرالخدمات التي  بینمن ت التأمین شركات ختصاصاد اتتعد، و مالیةدات موجوأموالھا في من 

  .3ج، التأمین البحريبالعالالحرائق و الحوادث المختلفة،التأمین الخاص ضد الحیاة، التأمین على التأمین 
 

  :ویمكن التمییز بین نوعین رئیسیین لھذه الشركات ھما
  
 ة   لحیاالتأمین على ت اشركا :الأو 

، و تأمینا خالصاتأمین محدد المدة أي فھي تبیع ة مالیة عدیدت خدمابتقدیم لشركة امن ا النوع ینھض ھذ   
سن بلوغ عند ن فعھا بشكل مضمودیتم المعاشات أي مثل ت تأمین أخرى ذات المالمح االدخاریة تماما سیاسا
م تقدكونھا كم حبئة رطات مدفوعاتقدیم ت بلشركاایضا ھذه م أتقوالمعشات، و یق دیضا صناأھي تدیر ، و معینة

المبالغ الزائدة المؤقتة تستثمر ت التأمین، فإنھا حین سیاسار في خادالبمالمح افیما یتعلق ت، و معاشاتأمین و 
و لسرقة الحوادث، الحرائق، اضد التأمین جي وكمرت مشتركة، و شركاألنھا للمدخر ت تعمل كوكاالفإنھا 

ت لیاوتولد مسؤرات التي لسیاادث احو:  مثللحوادث الخدمات لتأمین اھذه م كما یقدالخسائر، من غیرھا 
غیر تسفر عن خسائر ، األعاصیر و التي صفالعواضد التأمین آلخر مثل البعض ابینما ، متوقعةو فة ومعر

 .  متوقعة
 منت كبیرة كمیاالخسائر فإنھا تحوز تغطیة مثل ھذه ت لشركاامن ا النوع ھذلكي یستطیع 

 .  ت التأمینشركال صوأمن الكبیرة لسیولة ل ذات األصول المالیة و األصوا
                                                             

  .  355: عبد الغفار حنفي، رسمیة  قرباص، البورصات و المؤسسات المالیة، مرجع سبق ذكره ص  -1
  . 160: عادل أحمد حشیش، مؤسسة شباب الجامعیة اإلسكندریة، ص -2
ن عمان جمال جویدان الجمل، مؤس  -3   .40.ص: سة الورق للنشر الطبعة األول
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 ك و التي تعتبرلبنوت التأمین و اشركابین ألساسي ف االختالالك ذنتجاھل یمكننا أن كما ال    
ط قساأشكل في ھا بصفة عامة اردعلى موت التأمین تحصل شركا: نلك ألق المالیة، و ذلسوت امن مكونا
ت التأمین بذلك فإنھ على شركاة، و حدوافعة المستفدین دمن أو لغیره للمؤمن لھ دة لدفع عان ایكودوریة و 

ا ھذأن یحقق ھو ول أل، امرین معاتحقیق أعلیھا ت أي لتعویضاتقدیم امع ط قساألدیھا من یتراكم ما ام ستخدا
تسییلھ عندما تدعو و یمكن منا ام آالستخدا اھذن یكون فأالثاني ما ت التأمین، أمناسبا لشركاا عائدام الستخدا
لمواجھة تیة الذاھا اردموإلى باإلضافة ن بحاجة إلى اإلقتراض ال تكوت التأمین شركا، أي أن لكحاجة ذال

موارد في صورة یتجمع لدیھا من ت لما مااستخداتبحث عن ك المتخصصة و إنما لبنواكما تفعل استخداماتھا  
 .  تتعویضات في صورة ماالتزاعلیھا من یترتب ما اد سدط لحین قساأ

  
  ر  الستثمات اشركا :لثانيا الفرع

 
بصفة خاصة مختلف المستثمرین ومن ال ألموابتجمیع م مالیة تقوت مؤسساأنھا على ت لشركااھذه تعرف    

وراق المالیة، ألمحافظ امن ت مختلفة كافیة لتكوین تشكیالموارد فر لدیھم الذین ال تتور المستثمرین امن صغا
یق دصناالمشاركة في ھم رصغار المستثمرین و لكبایمكن ث حیإدراة مختلفة،  و ھا من قبل رستثماثم ا

مة زلاللھم المعرفة الذین لیست ر المستثمرین اصغالمساعدة ساسا ت أجدت ولشركاافھذه ر، الستثمات اشركا
الكافي لوقت الذین ال یتوفر لدیھم ر المستثمرین اكباة جل مساعدأیضا من إلدارة  محافظھم االستثماریة ، و أ

 .1یةرالستثمافظھم الغدارة محا
  
 ر   الستثمات اتصنیف شركا :الأو

 :  كما یليت لشركاامن ر إلى نوعین الستثمات اتصنیف شركایمكن 
 : 2لمفتوحةالنھایة ر ذات االستثمات اشركا  - أ

 
حیث یتم من المشتركة، یق دلصناا:  سمایق یطلق علیھا دلصناامن دا كبیرا عدت لشركاامن ا النوع یدیر ھذ   

(  رة لعبااھذه ءت قد جا، ولسھماقت یریده حامل في أي وألسھم من مالكھا اء اشردة عاإیق دلصنااھذه ل خال
ار صدإللشركة یجوز ألنھ وق غیر محدد، لصنداألموال المستثمرة في احجم س أن ساأعلى )  المفتوحة لنھایة ا

ت شركام لك تقدإلى ذباإلضافة ات، سندار صدیجوز لھا إال ن كا، و إن بیعھاو یة دلعااألسھم امن المزید 
 .  یشاؤون قت المرتقبین في أي و كمیة للمستثمرین ي ألسھم بأاحصص من المفتوحة لنھایة ر ذات االستثماا

ئم اد داستعدالشركة نفسھا على ابل تقف اد، ألفراول بین اال تتدت لشركااه ھذفي ألسھم تجدر الشارة إلى أن ا   
 .  ت المستثمرینحتیاجاامنھا لتلبیة ار المزید إلصدأو سھم أتھ من رصدأن أما سبق اء شردة إلعا

  
 :  لمغلقةالنھایة ر ذات االستثمات اشركا -ب

المغلقة التي یخول لھا المشرع الحق ھایة لنذات ایق دلصناایطلق علیھا ر ستثماایق دصنات لشركااتشكل ھذه 
ق لسواول في القابلة للتداألسھم امن د محدود من عدا الصندوق ھذن یتكوع للجمھور، و سھم تباار أصدفي إ

اول لتدایتم ق، و لسول اال من خالإسھمھ أبیع اء و شریمكن ال ، قفالھبمجرد إیق دلصناامن ا النوع فھذالمالیة، 
  .3فیھت المضاربة عملیاق و سولر اسعاس أساأھنا على 

                                                             
  . 387عبد الغفار حنفي، رسمیة قرباص، البورصات و المؤسسات المالیة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
، ص 2003اإلسكندریة، ، المكتب العربي الحدیث، )األوراق المالیة وصنادیق االستثمار( منیر إبراھیم ھندي، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال   -2
:103.  
  .43: نادیة أبو فخرة، محمود صبح، شامل الحمودي، مرجع سبق ذكره، ص   -3
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ء حالتین نادرتي باستثنایتغیر ھا ثابت ال رتصدالتي ألسھم د اعدن أل) المغلقة لنھایة ا( السم سمیت بھذا القد و 
  1:الحدوث ھما

المغلقة لنھایة ت ذات الشركااھذه ي نھ ال تبدق غیر ألسواسھمھا من اء أشردة لشركة بإعام احالة قیا -
 .  لتخلص منھافي اغب حاملھا رما إذا سھمھا ء أاشردة ھا إلعاادستعدا
 .  ةلشركة ألسھم جدیدار اصدإحالة  -

 عھا   انور و أالستثماایق دصنا :ثانیا
من ر و التي الستثماایق دبصناف ھامة تعرأداة تستعمل المالیة، لوساطة ابوظیفة ر الستثمات اشركام تقوحتى 

طبیعة ف باختالق مختلفة تختلف طرام ستخدل امن خالوق لصندالرأسمالیة لحصص القیمة دة ایاشأنھا ز
 .  الر أ والستثماوق ایق ال بد من تعریف صنددلصنااھذه ض ألنواع نتعرأن قبل وق، و لصندا
 :  رالستثماایق دتعریف صنا -أ

ھا من اؤشرات، تم لسندو األسھم  امن مجموعة مختلفة على تحتوي بأنھ سلة ر الستثماوق اتعریف صندیمكن 
محافظ تنظیم ص متخصصین في مجال إدارة و شخاأمن قبل إدارتھا یتم المستثمرین ، و من مجموعة قبل 

  . 2بنفسھا، و تتولى إدارتھا یضاك تجاریة أبنوأو متخصصة ت بتكوینھا شركام قد یقورات، و الستثماا
 :   رالستثماایق دصناأنواع  -ب

 :3كما یلير الستثماایق دصنابین لتمییز یمكن ا
  
  یة   دلعاا: ألسھم ایق دصنا -
 

 یقدلصنااھذه ن   لك فإذلرغم من اعلى و،   یة فقط دلعااألسھم ایق على دلصنااتشتمل ھذه 
 :  منھاو نجد خصائصھا ف ختالابسبب  فیما بینھاتختلف 

  .ة في مجال معینئدالرت ایة للشركادلعااألسھم اترتكز على التي یق دلصناا - 
 .  لنمواجة عالیة من رتتمتع بدت التي یة للشركادلعااألسھم اترتكز على التي یق دلصناا -
 .  ینةفیة معامنطقة جغرت في یة للشركادلعااألسھم اترتكز على التي یق دلصناا - 
تعید ت و   التي یعازلتوامن المنخفضة لنسبة ت ذات ایة للشركادلعااألسھم اترتكز على التي یق دلصناا - 
  .  خلھادمن ر الجزء األكبر ستثماا

 
 :  نةازلمتوایق دلصناا -

حیث ات، لسنداخل ثابت مثل أخرى ذات دمالیة و أدوات یة دسھم   عاأیق على دلصناالنوعیة من اتشتمل ھذه 
محدد و تختلف خل ن تحقیق دكذلك ضماوق، و لصنداقیمة دة الرأسمالیة في لزیاإلى ایق دلصنااھذه تھدف 
لدخل مع انسبة مرتفعة من ق ن الھدف ھو تحقیكاذا فإ، فھاھدف أباختالوق لصندفي ایة دلعااألسھم انسبة 

وراق المالیة باألالخاصة لنسب إزاء ایة دلعااألسھم اترتفع نسبة المتوقع أن فإنھ من ، مقبولةتحمل مخاطر 
وراق ألال المستثمرة فیاألمواتزید نسبة ف فسوالمخاطر، ألساسي ھو تدنیة ن الھدف اكاإذا بینما ى، ألخرا

 .  اتلسندالثابت مثل الدخل المالیة ذات ا
 
 
  

                                                             
  .102: ، مرجع سبق ذكره، ص)األوراق المالیة و صنادیق اإلستثمار( منیر إبراھیم ھندي، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال  -1
  ن. 40مرجع سبق ذكره، ص  نادیة أبو فخرة، محمود صبح، شامل الحمودي، -2
  . 420-418عبد الغفار حنفي، رسمیة قریاقص، البورصات و المؤسسات المالیة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 :  لمتخصصةایق دلصناا -
ي لذات و السندوق اھو صندالمتخصصة یق دلصنااھم ھذه أحد من المتخصصة، و وایق دلصناع اتتنود و تتعد

وراق ألر في االستثمال اخل من خالدألساسي على تولید اھتمامھ یتركز احیث ات األخیرة، لسنوتطور ونما ا
ل إدارة محترفة من خالوق للصندالرأسمالیة لقیمة دة ایالز محاولةلك ف إلى ذیضا، لثابتالدخل المالیة ذات ا

 .  وقلصندإلدارة ا
  
 :  فلھداثنائیة ر الستثماایق دصنا -

 نھي تتمیز بأو)  المزدوجة یق دلصناا(  اض المزدوجة ألغرذات ایق دیضا بالصناأتسمى 
یق دلصناأن الك إل ذف یضا، لنمواسھم و ألدخل اسھم ھما أألسھم امن بین نوعین عة زمواستثماراتھا 

رات ستثماایتم بعد تصفیة ء نقضاایخ رتالھا )  المغلقة لنھایة ذات ایق دلصناإلى اتنتمي دة ھي عاو(المزدوجة 
  .  المساھمینیع حصیلتھ على زتووق و لصندا

  
 ر   الستثماایق دیا صناامز :ثالثا
في تتمثل ت فئتین من المستثمرین ، األولى حتیاجاأنھا تلبي اھو ر الستثماایق دھم ما تتمیز بھ صناإن أ

تحلیل اتجاھات على ع مبني متنور باستثمام لقیابمفردھم إ د ا رة أموالھم و الذین یصعب علیھم المستثمرین ا
اء شرالمستثمرین إلى لفئة من اھ ھذه لذلك تتج، و بحرقصى ألتحقیق ر المستقبلیة لتنبؤ باألسعاق و السوا
  . رالستثماایق دصناات في حدو
ال ألموامن ر الكافي لقدیملكون الذین ال ب المدخرات الصغیرة اصحافي ألثانیة فھي تتمثل اما بالنسبة للفئة أ

نحو توجیھھا ر و الستثماایق دصناتجمیع مدخراتھم في لذلك یتم ، یة متنوعةرستثمامحافظ  التكوین 
اف المستثمرین فیالحصول ھدأھبوطا لتحقیق دا و صعوق لسواحركة كبیر حد إلى مناسبة تسایر رات استثما

  . 1لربح اعلى 
  2:بمجموعة كم المزایا المختلفة أھمھایضا أتتمتع ر الستثماایق دصنان لك فإذفضال عن 

 
  :  لمحترفةات اإلدارة ابخبردة الستفاا  - أ

 
ن عائد مرتفع عما كال معدتجقیق یسفر عن أن من شأنھ ر الستثمات اشركال ألعماإن تولي إدارة محترفة 

ین رمستشام ما تستخددة عار الستثماافشركة ، لھ بنفسھاموأیستثمر ي لذدي العایمكن أن یحققھ المستثمر ا
. ءة  لكفابمستوى عالي اھا رستثمامما یمكن إدارة امن ، مما یمكن متمیزیناستثماریین محترفین و باحثین 

  .  قویان ما یكودة عاة لسمسراعمولة ن ضي للشركة بشأولتفاأن المركز الك ف إلى ذیضا
 
  

  :  ءلكفالتنویع ا  - ب
 

ر الستثماوق امنھا صندن یتكوالتي لتشكیلة اعلى تنویع قدرتھا ھي ر الستثمات ایا شركاامقدمة مزفي    
قا أورایتضمن ر ربما الستثماوق افصند، سھمھاض لھا حملة أیتعرفي تخفیض المخاطر التي بطریقة تسھم 

  .لمئات المنشأتبل ات مالیة لعشر

                                                             
  . 20ص  1994زینب حسین عوض هللا، إقتصادیات النقود والمال، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،   -1
  . مرجع سبق ذكره) األوراق المالیة و صنادیق اإلستثمار( مال منیر إبراھیم ھندي، أدوات االستثمار في أسواق رأس ال -2
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 :  لمالئمةو انة ولمرا -ج  

  
لك ، و ذآلخروق تھ من صندراستثماالمفتوحة أن یحول النھایة ر ذات االستثمات اشركافي  للمستثمریحق  

فھم اھدتتغیر ألذین قد المستثمرین الئك وألة خدمة متمیزم تقدشأنھا أن من المرونة ھذه ، ضئیلةم سورمقابل 
المستثمر غب رما إذا سھمھا وام السترداد ألداعلى ة تقف مستعدت لشركااتلك أن بل ، لزمنعبر ایة رالستثماا

و یمكن بل ، للسھمالمصاحبة ألصل اقیمة في یتمثل دل لك بسعر عاذیتم ، وجزئیا أو لتخلص منھا كلیا في ا
یمكنھ كما ، سنویةأو بع سنویة أو رشھریة ت فعادعلىة أو حدوافعة دتھ راستثماایتفق على تصفیة أن للمستثمر 

 . ءشاإذا لدخل الك ر ذستثماایعید أن لھ أن كما ، عنھ المتولدلدخل ایسحب فقط و مالھ رأس یبقي أن 
  

  :  الألمورؤوس اتنشیط حركة  - د  
 

و أھمیة ھنا تبداق و ألسواتنشیط حركة تلك في یة تسھم رستثمادوات املحة ألو الحاجة تبد، لنامیةول الدفي ا   
وف یة تناسب ظررستثماات اأدوما تقدمھ من ل من خالر الستثمات اتلعبھ شركاالدور المتمیز الذي یمكن أن 

تخفیض المخاطر من شأنھا أن عنھا من یترتب ما و لتنویع افخاصیة اق، ألسواتلك المستثمرین المحتملین في 
ن یستثمروا مدخراتھم في ألا المستثمرین محدودي الموارد  كذالخبرة و المعرفة، و قلیلي المستثمرین تشجع 

وراق ألامن ت تشكیالء بنافي سھمھا أحصیلة بیع ام ھا باستخدوربدم تقور التي الستثمات اسھم شركااء أشر
 .  ق رأس الماليسوالمالیة المتداولة في 

  
  لتمویل  ت اشركا: لثالثالفرع ا

 
مقابلھا و یحصل یقھا دمن صناوق تشكیلة صندالمستثمرفي یتمثل حق ر التي  الستثمات اشركاف على خال   

ھا من اردمون تتكومالي، یج وترت شركاتعتبر لتمویل ت اشركان فإ، لكذلة على دات داشھاأو سھم أعلى 
ما ، أیةرلتجاا كلبنوامن وض علیھ من قرتحصل ما إلى ضافة ات، إسندو سھم أمن تصدره حصیلة ما 

  . 1لألعمات امنشآاد و ألجل لألفرامتوسطة وض القصیرة و لقرفي تقدیم افتتمثل الموارد تلك ت مااستخدا
 یسمى بعض ھذهد التي تكولفھا، لنقولھم اتوفر ت و عاوللمشراألجھزة  كما تؤجر بعض 

رز، موتوال ل شركة جنرمثالمعمرة لسلع اسطة صانعي ابوالمحدودة و المملوكة لتمویل ت ابشركات لشركاا
وي لقائمة یساوض أعمالھا الكلي لقرن الحجم افإالحالي لوقت و في اسریع نحو على ت لشركااھذه نمت لقد و

  .2المصارفتقدمھا ل التي ألعماوض اثلثي قر
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 االستثمار   ل مفاھیم عامة حو  :لثالمبحث الثا
 تحدید مفھوم و الطابع العام لالستثمار    :لالمطلب األو
 :و طابعھ العام االستثمارمفھوم تحدید:الفرع األول

 یكون عموما على شكل مادي وملموس المال و ، الربح أو الدخلالمال لھدف تحقیق االستثمار ھو توظیف      
 .  خلا...سنداتشراء أسھم و ، ملموس مثل إیداع النقودغیر النباتات أو على شكل ، مثل األراضي

 :المفھوم المحاسبي 
الوطنیة المحاسبة من دلیل الثاني الصنف یحتویھ بالقیم الثابتة أو ما المفھوم ھذا في یقترن االستثمار     

 وانطالقا 
 تتحصل علیھا المادیة و المعنویة التي اعتبار االستثمار كل األمالك و القیم الدائمة و  المفھوم یمكن من ھذا 

، بصفة مؤقتة مثل البضائعالممتلكات الموجودة ال تدخل الحالة ھذه بالتالي في دائمة و بصفة المؤسسة 
  .المنتجات

 
 :االقتصادي المفھوم ) أ

 تستخدم التي إلنتاج البضائع المخصصة تلك األموال "إطار التحلیل االقتصادي في ویقصد باالستثمار     
كاآلالت الرأسمالیة یستھلك مباشرة مثل البضائع اإلنتاج الذي ال یمثل إلنتاج بضائع أخرى أي أن االستثمار 

  . 1....."والتجھیزات و البناء
  

 أھداف تحقیق من اجل بھا المؤسسة اعتبار االستثمار على انھ تضحیة مادیة تقوم یمكن فحسب ھذا التعریف 
 .  تضحیةمالیة تفوق حجم النفقة أو الالمؤسسة بموارد مستقبلیة حیث ینتظر من ھذه التضحیة أن تعود على 

  
 :  الطابع العام لالستثمار) ب

  .  دوليأو ، وطني حكومي، مؤسساتي لالستثمار أن یأخذ منھا استثمار فردیمكن 
  

  تصنیف االستثمارات :الثانيالفرع 
 :  االستثمار الفردي -ا
  

 حقیقي جدید ھذا رأسمالي لتكون  ريیتمثل االستثمار الفردي فیما یوجھ الفرد من مدخراتھ أو مدخرات الغ   
  .الخ...شراء قطعة أرضیة، مستوى معیشة ھؤالء األفراد مثل سكنإلى تحسین االستثمار فانھ یؤدي 

 
 :  المؤسسات استثمار  -ب
  

 التيأما عن طریق االحتیاطیات تمویلھ حقیقي جدید الذي تقوم بتكوینھ أو المؤسسات في رأسمال استثمار      
و من ،  علیھا أو بإصدار أسھم و مستنداتالتي تحصل أو من القروض المحققة، یتم تكوینھا من األرباح 

 :   نجدلالستثمار المؤسسات تدفع التي العوامل 
 .بیعھا لتحقیق األرباحالتي یمكن حقیقي إلنتاج سلع ) رأس مال(الحاجة إلى مخزوت  -   
 .  رفع مستوى اإلنتاجیة -   
 .  السوقالمؤسسة في زیادة حصة  -   
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 :  الحكومي االستثمار  -ج
  
أو من ، بتكوینھ إما فائض إیرادات میزانیة الدولةالحكومة الذي تقوم بھ في رأس المال الحقیقي الجدید یتثمل   

 .  االجتماعیةالھیئات أو الحكومات تعقدھا مع التي حصیلة القروض األجنبیة 
  
 :  الوطني االستثمار  -د
  

 و قد یكون ، یتم توجیھھا لتكوین رأس مال جدید داخل البلدالمدخرات التي ثمارا وطنیا تلك نسمي است     
 . أو من العامالخاص مؤسسات للقطاع ، من طرف إما أفرادمحول ھذا االستثمار 

  
 :األجنبي أو الدولي االستثمار  -ه
  

 بلد أو بعبارة أخرى في تكوین راس مال حقیقي جدید خارج البالد أي في دخرات الوطنیة ملھو استخدام ا    
 .  معینبلد یملكھا مالیة وطنیة یجري في الخارج لموارد تعریفھ بأنھ استخدامھ یمكن 

 
  .1تتصنیف االستثمارا   :الثاني الفرع 

  
 .  تصنیف االستثمار من حیث الوظیفة و من حیث الطبیعة یمكن

  
 :حسب الوظیفة- 1

 .  بصفة مباشرة واالستثمارات االجتماعیةالمنتجة و غیر المنتجة كل من االستثمارات تمیز 
  
  :  المنتجةاالستثمارات -أ

 
خارج المادي زیادة اإلنتاج في وتساھم مباشرة ، توجھ للنشاطات اإلنتاجیةالتي ھي االستثمارات      

تمیز و ھنا . ت یسمح بزیادة فرص التوظیف و تشغیل العمالكما أن ھذا النوع من االستثمارا، العامةالخدمات
 :  ثالثة أنواع من ھذه االستثمارات

 :  استثمار الطاقة اإلنتاجیة - 1
  

  . الخ.... ، المعداتو ھو كل استثمار یسمح برفع الطاقات اإلنتاجیة مثل اآلالت   
 :  استثمار التجدید أو اإلحالل :الخلق استثمار   - 2

  
الطبیعي أو الصناعي أو حیاتھا بالتقدیم إما عند انتھاء مدة المھلكة، التجھیزات  إحاللإلى وھو یؤدي       

 .  یزید من اإلنتاجمما حجم اإلنتاج في ألجل زیادة التقني 
من اآلالت و مجموعة على في الحصول بنشاطھا المؤسسة تقوم ، عند تأسیس مؤسسة مصنع أو ورشة  

 الخ...المعدات
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 : غیر المنتجةاالستثمارات  -ب
  

 الذي یساھم ، شراء آلة جدیدة، تكوین العمال: االستثمار اإلنتاجي مثالفي ھي االستثمارات تساھم      
الظھور على في تكون اقل سرعة غیر المنتجة  زیادة اإلنتاج كما أن أثار االستثمار في مباشرة غیر بطریقة 

 .  مستوى اإلنتاج
  
وفیرة السلطات العلیا و ذلك للبلد و ذلك لتحقیق غایاتو بھاعامة تتكلف التي و  :االستثمارات اإلنتاجیة -ج

استثمارات التلوث : قیاسھا مباشرة مثلیمكن ھذه االستثمارات ال المجتمع، أفراد بین مشتركة لحاجیات 
 .  و ترقیة الظروف االجتماعیةلتحسین ھذه االستثمارات  الھدف منو
 
 :تصنیف حسب طبیعتھا - 1
  

  .1قیم معنویة، و استثمارات معنویةتجاریة تثمارات صناعیة و اس، منھا استمارات مالیةنجد 
 
 :  استثمارات مالیة -ا

 : المثالمنھا على سبیل تجد قد یصب عنھا یرادا ثابتا و المالیة حیازة األصول في وتتمثل ھذه االستثمارات      
  .  كاال سھممتغیرا السندات أو ایرادا 

 
 :   االستثمارات الصناعیة التجاریة -ب
  

تكثیف إلى تؤدي التي أي كل االصول ..) ، المبانياألراضي، اآلالت(المادیة حیازة االصول في ویتمثل      
 .  منھاالمنتظر إمكانیة الالزمة للقیام بالنشاط لھا توفر تجاري سواء كان صناعي آو المالیة ذمتھا 

  
 :  المعنویةاالستثمارات  -ج

باإلضافة ، و براءة االختراعالمحل العالمات التجاریة و شھرة و في المحل التجاري تتمثل التي فھي تلك     
تنمیة في آن تلعب برامج دورا فعاال شأنھا من التي برامج التكوین و ترقیة العمال و البحوث العلمیة إلى

 .منتاجاتھاتسویق لھا شھرة تضمن اكتسابھا وتظھیرھا و المؤسسة 
 
 

 :  اتخاذ قرار االستثمارمعاییر :الثالثالفرع 
  

ذلك یقوم إلى تحقیق ھو تعظیم األرباح سعیا المستثمر إلى  تحقیقھ الرئیسي الذي یسعى الھدف إن      
 المستثمر

و ذلك المشروع نطاق دراسة جدوى في تدخل التي التسویقیة والفنیة و االقتصادیة و األبحاث بالعدید من 
التي یوجد العدید من الطرق المجال ھذا ، في و االختیار بینھاالمتاحة بعرض تقییم الفرض االستثماریة 

صافي : ومن اشھر الطرق استخداما ھي، لتقییم نتائج الفرض االستثماریة و االختیار بینھایمكناستعمالھا 
 .  و معدل العائد الداخليالحالیة القیمة

                                                             
  .68سیدي عبد العزیز عثمان مرجع سبق ذكره، ص  -1



  الوســـاطــة المــالـــیةمفـــاھیــــم عــــامـــــــة حول                      ول                       األالفصل 
 

32 
 

 
  VAN(:Valeur actuelle(القیمة الحالیة الصافیة - 1

  
و على ھذا األساس المشروع، و ذلك من خالل قبول آو رفض بین المشاریع تسمح ھذه الطریقة باختیار     

 :  تعریفا كما یلي یمكن 
تعریفھ كذلك على انھ یمكن و ، للمبلغ سنحصل علیھ مستقبالالحالیة القیمة إیجاد ھي عبارة عن 

المال خالل عمر االستثمار مطروح منھا راس  المجتمعة المستخدمة المحسوبةلھا التدفقات الصافیة مجموعة
  .المستثم

 
퐕퐀퐍 = 퐈ퟎ + 퐂퐅ퟏ

(ퟏ 퐤)ퟏ
+ 퐂퐅ퟐ

(ퟏ 퐤)ퟐ
+… 퐂퐅퐧

(ퟏ 퐤)퐧
 

  
  
  

  
  

 :بحیث
I0 :المبلغ المستثمر  

CFn : السنةالصافي ف التدفق النقدي 
k : رأس المالعن تكلفة یعبرمعدل االستحداث الذي 
N: المشروع   مدة حیاة 

 :   التاليیكون االختیار للمشاریع على النحو المعیار إذا استعملنا ھذا 
 المشروعال یتم اختیار الحالة ھذه في إذن ، مربحغیر اصغر من الصفر فان االستثمار  VANإذا كانت  -
 .فقطفي المشروع المستثمرة یسمح فقط باسترجاع األموال المشروع معدومة معناه أن  VANلذا كانت  -
  .المشروعمن الصفر أي یتم اختیار أكبر  VANاذا كانت   -

 TRI (Tau de rendement interne. (معدل العائد الداخلي
بین مجموع والمشروع االستثماري، تكلفة بین على انھ معدل االستحداث الذي یعادل المعدل تعریف ھذا یمكن 
یبقى فیھا التي من خالل السنوات المشروع تترتب على تشغیل التي و للتدفقات النقدیة والسنویةالحالیة القیم 

 .للعمل واإلنتاج المشروع صالحا 
 .  تساوي الصفر) VAN(الصافیة الحالیة القیمة یجعل الذي ) TRI(الخصم وبعبارة أخرى ھو معدل 

  
 -O 퐈ퟎ + ∑ 퐂퐅퐍퐧

ퟏ퐋 (ퟏ + 퐤) 퐧>=< 
 :  بحیث
CFn : للسنة الصافي التدفق النقديn 

VAN : الصافیةالحالیة القیمة 
N  : المشروعمدة حیاة 
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I0 :المبلغ المستثمر  
K : رأس المالتكلفة 
 
 
 محددات االستثمار وأدواتھ   :الرابع فرع ال
 
 :  االستثمارمحددات  -

  :إلى قسمینقرار االستثمار وتنقسم في حجم االستثمار وكذلك المؤثرة في العوامل مجموعة ھي 
  
 :المباشرةالمحددات  - 1
  

 :  تؤثر مباشرة على االستثمار و نذكر منھاالتي وھي العوامل 
  
 :  القائض االقتصادي-أ
  

انھ یعني وھذا ، عملیة التنمیةفي تمویل جزء من اإلنتاج السنوي للمجتمع الذي یستخدم یمثل و     
الحجم الناتج االمثل للمجتمع و بین األساسیة لعملیة التنمیة و التطور االقتصادي وھو الفرق المتطلبات احد

عملیة في استخدامھ یمكن ئض أي ما ھو متاح للمجتمع من فایختاره المجتمع االمثل للمجتمع لالستھالك الذي 
 .  التنمیة االقتصادیة

  :العمل -ب
  
قوة العمل ذلك نعنيالعمل و االستثمار الن كل استثمار جدید یتطلب عمالة جدیدة و یبین ھناك ترابطا وثیقا  

 .  العملفي األفراد الذین یرغبون إلى إضافة ، من السكان الفعال اقتصادیاالجزء 
  
  :الدخل القومي  -ج
  

فزیادة الدخل بافتراض بقاء ، إذ یرتبط االستثمار بعالقة طردیة مع الدخل، الكلي لالستثماریحدد الحجم 
ینعكسبالنتیجة على حجم الدخل مما زیادة حجم االستثمار إلى سوف یؤدي حالھا العوامل األخرى ثابتة على 

 .  الطاقة اإلنتاجیةفي الناجم عن الزیادة 
  
  :االستھالك -د
  

المدخالت و حجم االستثمار حیث أن زیادة االستھالك و معدالتھ یؤثر على المؤترة في ل من العوامیعتبر 
 .  االستھالك و ترشیدهیجب تخطیط االستثمارات لذا تمویل دون یحول بالتالی

  
  :سعر الفائدة  - و

من ممكن قدر أكبر سحب إلى سیؤدي الجھاز المصرفي یؤثر على قرارات حیث ارتفاع سعر الفائدة من قبل 
  .  عملیة التطور االقتصاديالتي تخدم االستثماریة وفي المحاالت ض الدخول لغرض توضیفھا فائ
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 :المحددات غیر المباشرة - 1

 :  مباشر و نذكر منھاغیر االستثمار بشكل في تؤثر التي و ھي العوامل    
  
 :  الشخصیة المحددات  -ا

 في و التقالید و ھذه العوامل تؤثر على سلوك الفرد  العوامل االجتماعیة أو ما یطلق علیھا بالعاداتفي تتمثل    
 .  االستھالك و االدخاربین توزیع دخلھ 

 
  :توقعات مستوى الدخل -ب
 

فتوقع المستقبلي، بإنشاء مشاریع جدیدة یتوقف على مستوى الدخل الخاصة إن قرارات رجال األعمال      
الذي یعظم الربح رأس المال من المجتمع أن رصید تعني زیادة الدخل ألن مزید من األرباح تغني زیادة الدخل 

 .   فاإلنفاق االستثماري یتوقف على مستوى الدخلكبیرا یصبح 
  
  :أدوات االستثمار -
 

  :1مستقبلیة و نوجز منھا مایليتحقیق أرباح من اجل المستعملة الوسائل مجموع أدوات االستثمار ھي 
  

  :المالیة األوراق - 1
 

المالیة األوراق تختلف توفره من مزایا للمستثمر و لما عصرنا و ذلك في ھي من ابرز أدوات االستثمار     
 فیھا

 :  بینھا من عدة زوایا نذكر منھا
  
 :  لحاملھاتوفرھا الحقوق التي من حیث  - أ 
 .  فھناك ما ھو أدوات ملكیة كاألسھم و التعھدات و منھا ماھو أدوات دین كالسندات و شھادات اإلیداع  
  

  :المتوقع من حیث الدخل  - ب 
و منھا ماھو ثابت ، نصیبھ من الربح من سنة ألخرىیتغیر الدخل كالسھم الذي متغیرة ھناك أوراق مالیة 

 .  اإلسمیةیمتھ الدخل كالسند الذي تتحدد فائدتھ ثابتة من ق
  
 :  من حیث درجة األمان -ج

اقل أمانا من السند كالھما أمانا أكثر من السھم العادي و لكن لحاملھا یوفر الممتاز فھناك مثال السھم     
 .  الذي یضمن السندالحقیقي حیازة األصل لحماھا الحق في بعقار ألنھ یوفر المضمون 
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و إما ، بشراء عقار حقیقيالمستثمر ا بشكل مباشر و ھو أن یقوم أمشكلین و یتم االستثمار فیھ  :العقار - 1
العقار في االستثمار یتمیز عندما یقوم بشراء سند حقیقي صادر عن بنك عقاري و ، مباشرغیر بشكل 

 :   التالیةبالخواص 
 .  المالیةمن األوراق المحققة یوفر للمستثمر درجة مرتفعة نسبیا من األمان تفوق تلك  - 1
 .  األخرى بھا المستثمرون في المحاالتضریبیة ال یتمتع المستثمر في ھذا المجال بمزایا ع یتمت - 2
  .   المالیةاألوراق في العقارات سوى ثانوي منظم كما ھو في ال یتوفر لالستثمار  - 3
 
أسواقا لھا لالستثمار لدرجة أن صالحة أداة تجعلھا ا اقتصادیة خاصة بمزایا تتمتع بعض السلع  :السلع - 2

سمسرة سوق السلع عن طریق مكاتب في و یتم التعامل الخ، ...و بورصة الذھب، متخصصة كبورصة القطن
 .  المتاجرةتنظیم تتولى متخصصة 

 
و تشغیل ھذه ، واآلالت و األفرادكالمباني و المعدات تقوم على أصول حقیقیة  :االقتصادیة المشروعات  - 3

و ، الناتج القوميفي واآلالت و ما ینعكس علیھ من زیادة معدات كالمبانیو الإنتاج قیمة إلى األصول معا یؤذي 
 .  منھا ما یتخصص بتجارة أو صناعة كساع أو خدمات 

 
 عالقة و اثر الجبایة على االستثمار   :طلب الثاني الم
من إلى تحقیق قدر ممكن أداة تدخل االقتصاد تسعى التي تجعلھا من خالل النظرة االقتصادیة للضریبة و     

ربط الضریبة یمكننا الدولة ) الطاقة(تعئبة موارد في تلعبھ الذي الدور إلى جانبي الفعالیة االقتصادیة ذلك 
 .  الوطنيلإلنتاج المنتظم بعامل االستثمار الذي یعمل على التقدم 

  
  :1العالقة بین الجبایة و االستثمار :فرع االولال
 

ھناك نجد للقیام باالستثمار لذا الموارد دور الضریبة كأداة لتغطیة النفقات فھي توفر قدرا من إلى باإلضافة      
 :   حالت دون زیادة حجم االستثمارات و توجیھھا واھم ھذه العواملالمختلفة الدولة في عدة عوامل 

 .یام باالستثمار لضالة الطلب و صنف حجم السوق ضعف حافر الق -
 .یخاطرون بمشروعاتھمالذین المستثمرین قلة عدد  -
 .  المشروعاترتفاع تكلفة ا -

المخاطر تخف النقص الطلب و كثرة إلى معدل االستثمارات یرجع انحفاض سلف أن یتبین مما      
و االقتصاد المنخفض، أن یظل الدخل إلى یؤدي مما و عدم توفر األموال الالزمة لتمویلھا بالمشروعاتالجدیدة 

تخییر بیاني األولیة و تابعا لالقتصادیات أجنیة مسیطرة و البد لتحقیق التنمیة من الموارد إنتاج محصور في
الزمن والبد لذلك من دفعة حقیقیة غیر للفرد الحقیقي الدخل في زیادة دائمة و سریعة تحقیق یكون من شان 

أدنى االستثمار الالزم إجراءه بانتظام لتحقیق حدد بمقدار تخلف و یتحدد حجم ھذه الدفعة االقتصاد من التحرر 
و القطاعات المختلفة القوى أھمیة و ، وضع سیاسة استثماریة فعالةأھمیة تقدم مدى ممامن النمو و من الوضع 

في زراعیة وتسعى الدولة  سواء كانت صناعیة أوالمتعددة و األنشطة في المیادین منھا و العام الخاص العدیدة 
ال تعمل فقط على التي األدوات لتحقیق أھدافھا و منھا السیاسة الضریبیة مختلف استخدام إلى إطار تدخلھا 

أقل تتجدد على أنشطة التي الالزمة للقطاع العام بل قد تعمل الضرائب على معاقبة االستثمارات توفیر الموارد 
التخفیضات الضریبیة تعتبر و المجتمع یتفق أھداف بما و توجیھھا الخاصة تنظیم االستثمارات إلى نفعا بل 
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لتشجیع االستثمار المتقدمة العدید من الدول في أشاع استخدامھا كذلك الحوفكما أكثر استشارا لتشجیع التنمیة و
تدفع على لخلق   الحوافر التي تتخذ ھذه األسالیب اشكاال عدیدة قد تكون بتخفیضات عامة ألسعار الضریبة 

تخفیضات في صالح شكل في و تؤدي على زیادة الناتج و قد یتم ذلك إقتحام المخاطر التي تحیط بالمشاریع 
 .  الجبائيرفع نواحي االستثمار كذلك قد تستخدم الضریبة بطریقة التحفیز بالتالي یمكن جدیدة و المشروعات 

  الجبایة على االستثمار  أثر  :الثاني فرع ال
 

الكبیرة في أي دولة الزیادة في على االستثمار المؤثرات الجبائیة من أھم الجبائیة تعتبر إن فعالیة السیاسة 
الجسیمة البورصة و ذلك بإزالة بعض العوائق المالیة في حاجة الدولة للتمویل و التشریع التعامل باألوراق 

من كبیرة فتلقى دراسة المستثمرین سلوكات یؤدي إلى تغییر على ھذه األوراق الضریبي علیھا فتسدید العبء 
في الجزائر البورصة في لذلك كان من الضروري إلغاء الضرائب الموازیة  1السوقالمستثمرین نحو قبل 

اإلعفاءات الضریبیة وراء رفع و تعتبر و المالیة األوراق في االستثمار تحفیز و فیھا بغرض تشجیع العملیات 
تزید الدولة كبحھا و توقیفھا و التي بة على االستثمارات و رفع الضریإنشاؤوھا یراد التي زیادة االستثمارات 

ومن أھم مستجدات االستثمار معدل ، توحید اقتصادھافي تعد الضرائب السالح الذي تستخدمھ الدولة بالتالي 
لالستثمار مع زیادة فرص الربح و زیادة فیزید المیل علیھ و دخل واضح علیھ كبیرة الضریبة فالضریبة فعالیة 

معدل الربح الضریبة عالقة عكسیة إذا زادت معدالت الضریبة بین فالعالقة انخفاظھا ینخفض مع معدالتھ و 
 .  األرباح و العكس بالعكسانخفضت 

  
 :  دورة الجبایة في اختیار االستثمارات :الثالث فرع ال
  

اسطة و ذلك بوالمؤسسات لالستثمارات أن یؤثر على سیاسة اختیار الضریبي المطبق یستطیع النظام     
 النسب 

  :1إلى نقطتین أساسیتینسنعرض لھذا االستثمارات والمطبقة في مختلف للضرائب المختلفة 
 
 ):غیر الربحة(االستثمارات الكمالیة -
  

 بحیثھذا النوع من االستثمارات تلجا الید العاملة للمؤسسات عند ما تفرض علیھا ضرائب مرتفعة        
یعني الخروج و ھذا ما الضریبي لغرض واحد و ھو التخفیض من العبء تجھیزات شراء المستثمر إلى یعھد 

الضرائب المردودیة و بالتالي فإن تأثیر بضعف تمتاز من نطاق العقالنیة االقتصادیة كون ھذه االستثمارات 
للضریبة اضع الخاضع الخأو االستثمارات ستعرض لالمتالك فتخفض من مقدار الربح الممتلكات  ھذه في 

  .  إذا فرضت أو معدالت معقولةالمؤسسات إیجابیا الضرائب على تأثیر بینما یكون 
 
 :و التجدید المخاطرة استثمارات  -

أنھا األساسیة ھي الخاصیة و التجدید و المخاطرة من استثمارات یجد على األرباح أن لضریبي للضغط یمكن 
من الضریبي أو المعتبر یجد فان تسبب خسائر فالضغط انخفاضھا حالة في و لكن نجاح حالة في تنتج أرباحا 
و االستثمارات العادیة المخاطرة من منحة معتبر االستثمارات و ھذا من خالل جزء الجدیة لھذه مردو دیة 
  .أخذ المخاطرةفان الضریبة ال تشجع لھذا األخرى و 
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  وتوجیھ االستثمارات في الجزائرآثار االمتیازات الجبائیة في تحفیز :لمطلب الثالث ا
  

اتخاذ ‘ تعمل الدول على المستثمرینمن اجل تشجیع و توجیھ االستثمارات و زیادة رؤوس االموال وجلب       
مصطلحا جدیدا التي تعتبر ‘ والجبائيسیاسة التحفیز نجد ھذه السیاسات بین سیاسة معینة لبلوغ ھدفھا و من 

تستعملھا الدول التي عن الوسائل واالسالیب االغرائیة لالعبیر تستعمل ھا غیر محددة كوناالقتصاد و في نسبیا 
انتھجت ھذه السیاسة الجزائریة نطاق التنمیة االقتصادیة ‘ والدولة معین في بقطاع االقتصادیین لدفع االعوان 

ن جبائیة وكاتحفیزات امتیازات و القوانین خاصة باالستثمار تتضمن ھذه قوانین ‘ حیث عملت على وضع 
 .  بعد االستقالل 1963قانون استثمار سنة أول 

  
ھداف ودواعي ھذه السیاسة أوخصائصھا والجبائي سنتناول مفھوم سیاسة التحفیز مطلب ھذا الفي     

من طرف الممنوحة االمتیازات إلى باالضافة ، فیھا و آثارھا االقتصادیة و االجتماعیة  المؤثرة والعوامل 
 .  ستثمار قوانین المالیة، قوانین اإلللضرائب و طار القانون العامفي إالدولة 

  
  التحفیز الجبائي و خصائصھ    مفھوم  سیاسة التحفیز:فرع االول ال
 

جل تنشیط سیاستھا أتستعملھا الدولة من التي الطرق واالسالیب الجبائي في یتجسد مفھوم سیاسة التحفیز     
 .  من جھة اخرى اإلقتصادیین عوان األوالدولة من جھة بین مصالح التوفیق بھدف االقتصادیة 

 
من االجراءات و التسھیالت ذات الطابع التحفیزي بأنھا مجموعة تعرف   :الجبائي تعریف سیاسة التحفیز  - 1

المناطق المراد القطاعات و نحو لغرض توجیھ نشاطھم اإلقتصادیین عوان األفئة من لصالح تتخذه الدولة 
  .1تنتھجھا الدولةالتي تشجیعھا وفق السیاسة العامة 

لمقاییس وفق الجبائیة التي تمنح للمكلفین تزامات الضریبیة وااللالمستعملة في الحوافز سالیب األوتتمثل 
بعض ، تمنح إلى مباشرةغیر الضریبیة ھي عبارة عن مساعدات مالیة الحوافز ن إذا ف، إوشروط معینة

 الذین المستثمییر 
عفاءات سواء دائمة إوتخفیضات بشكل الحوافز وتؤخذ ھذه ، قانون االستثماریحددھا وشروط بمعاییر یلتزمون 

على قرار للتأثیر تؤھلھا لتستعمل كأدات فإنھا الضریبة  بھاتتمیز التي تة ونظرا للخصائص و مؤقأ
 .  سیاسة التنمیةمع وجعلھ یتماشى المستثمر

  
إلى تحقیق المصالح الذي یھدف بدوره دوما الخاص، القطاع األولى بالدرجة الجبائي تستھدف سیاسة التحفیز   

من تشجیع ھذا القطاع ھو الھدف الجتماعیة واالقتصادیة للدولة ولعل اإلى المصالح الشخصیة دون النظر 
 :  أھمھا التطور االقتصادي وما یتمیز بھ من خصائص مع صیرورة وجعلھ یتماشى في اإلقتصاد دماجھ إ

  
 .  قلة الید العاملة وحجم االنتاج نتیجة صغر حجم االستثمار  -
 .  الجھويخلق ما یسمى بعدم التوازن الجنوب و بالتالي  فيمناطق الشمال وانعدامھا في تركیز االستثمار   -
 .  ال تتطلب الكفاءات وكذا التكلونوجیاالتي وخاصة االستھالكیة ، ةريالتركیز على االتسثمارات الصغ -
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 .  ھداف العامةاألالربح بغض النظر عن المتمثلة في تحقیق و الخاصة ھداف تحقیق األ -
التنمویة ال یستفید سیاسة التحفیز المخططات حسب تسییره قطاع الدولة و إلى ما القطاع العام الذي ینتھي أ -

عادة ھیكلة و استقاللیة إطار التنضیمات االقتصادیة وفي إلكن الخاص، بالقدر الذي یستفید منھ قطاع 
لمواجھة تستفید من سیاسة التحفیز من اجل تشجیعھا ودفعھا األخیرة صبحت ھذه أالعمومیة المؤسسات 

  .1الجدیدةات التطورات االقتصادیة متطلب
  :  الجبائي خصائص التحفیز  - 2
 

 :  بعدة خصائص من بینھا الجبائي یتمیز التحفیز 
عن القیام الجزاء، إذا یمكن للمستثمرین اإلمتناع ختیاري وتتصف بععدم اإلنھ عملیة تكتسي الطابع أ 2- 1

 .  عقوبات إلى أیة الصفقة دون التعرض أو إتمام باالستثمار 
  
تضحیة بالنسبة للدولة تعتبر الذین یستفیدون من تشجیعات وتسھیال المكلفین تستھدف فئة معینة من  2- 2

 :  تدعم سیاسة التحفیز بدراسات شاملة تتمحور حول یجب أن  لذالك إلى األھداف المستقبلیة،  للوصول 
 .ومدة التسھیالت المشروع عمر تحدید  -
 .في المكلفینتوفر تالتي یجب أن الشروط تحدید  -
التي یمكن أن تخل من الضروف المتغیرات و غیرھا وكذا نجاح المشاریع القیام بدراسات تنبؤیة حول  -

من بینھا المستفید المكلف بھا ویلتزم یحدده المشروع شروط ومقاییس  تحكمھا ھي سیاسة بالنتائج المستھدفة ، 
:  
  
 .  والتنضیمي القانوني یطار ، اإلتطویره ،المكان المراد نوعیة النشاط  -
الدولة مصالح ھداف وبین أخصائص التحفیز تسجیل وجود تفاوت بین نھ من اإلقتصادیین أیرى بعض  -

  .2األعوان اإلقتصادیینواالعوان 
لفت المستثمرین ، بحیث ستحبا لدى لیس م، قامتھ إو مكان أن یكون نوع النشاط یجب أجراء التحفیز إوللقیام ب

 .  یة مهأیة أالسیاسة لھذه لن یكون إال و،غرائیة اإلالیب و الطرق سبمختلف األعلى كل ذالك تفكیھم نظرھم و
  

 :  فيتتمثل الجبائي ن خصائص التحفیز أمن كل ذالك نستخلص 
 .  لزامیةغیر إختیاریة إعملیة أنھا   -
 3فئة معینةموجھة إلى سیاسة ھادفة أنھا ي أمعینة ھداف تحقیق أجل أتكون من  -
 
  :  ھداف ودواعي سیاسة التحفیز الجبائيأ :الثاني فرع ال
 
 :الجبائيھداف سیاسة التحفیز أ - 1
 :إلى من ورائھا  بھدفتنتھجھا الدولة التي ن سیاسة التحفیز إ
 .   جتماعیة اإلالرفاھیة نتجقیق االقتصادي والمستوى رفع  -
 .   التنمیة الشاملةتحقیق جل أستثمار من المشجع اإلوالمناخ المناسب  ھیئة -

                                                             
  . 178ناصر مراد، مرجع سابق، ص  -1
رسالة ، )التجربة الجزائریة( علي صحراوي، مظاھر الجبایة في الدول النامیة و أثرھا على االستثمار الخاص من خالل اجراءات التحریض الجبائي  -2

  .92معھد العلوم االقتصادیة جامعة الجزائر، ص  1992مقدمة لنیل شھادة ماجیستیر، سنة 
  .178ناصر مراد، مؤجع سابقن ص  -3
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عن الذاتي التمویل  أو المؤسسة موال وتؤمن للمشروع األتراكم رؤوس إلى غرائیة  تؤدي اإلھذه السیاسة  -
 .  الضریبي طریق التخفیف من العبئ 

 و توسیعھ  أو انتعاشھ أاط تطویر النش، التي یمكن استعمالھا في من الوفرات اإلستفادة  -
إلى تحقیق المصلحة یسعون دوما الخواص التنمویة كون المستثمر إلى المشاریع التي تخدم الخطط توجیھ  -

  :  نحولذا فالدولة ترشدھم ، من جراء  ذالكالناجمة الشخصیة بغض النظر عن الطرق والعواقب 
 .  خطط التنمیة المسطرة في قتصادیا و إتكامال المشاریع التي تحقق تنمیتھا و في الماطق المراد االستثمار  -
 .  الجھويللحد من عدم التوازن نحو المشاریع في مختلف المناطق توجیھھم  -
 .  توفر مناصب شغل للتقلیل من حدة البطالة نحو المشاریع التي توجیھھم  -
والعمل على تشجیع األجنبي لیكون منافسا للمنتوج المنتوج الوطني نتاجیة و تشجیع  ع اإلالمشاریتكثیف  -

الطاقات مختلف تعبئة یجب نھ ولتحقیق ھذه األھداف أالقول أخیرا یمكن وغیر المحروقات، الصادرات من 
التي التضحیات لف مختالتعویضات  لتغطیة تحقیق و، التنمویة الخطط والبشریة وتكییفھا لتتماشى مع المادیة 

 ھذهنجاح جل أقدمتھا الدولة من 
  .  السیاسة 

 :  دواعي سیاسة التحفیز - 2
 بھادفعت الجدیدة التي التطورات في تتمثل الجبائي نتھاج سیاسة التحفیز إلى إأدت بالدولة التي إن األسباب    

عملیة التنمیة في اسایسا تعتبر محورا لكونھا ولویة األوإعطائھا ، معینة بمجاالت ھتمام اإلسیاستھا وإلى تغییر
التطور االقتصادي وكذا الرقي االجتماعي تحقیق ذالك السعي وراء  ىلو باإلضافة ااألخیرة، خالل العشریة 

  .في المناطقالمحرومةوالنشاط الحیویة النائیة وخلق نوع من المناطق لإلفراد وفك العزلة عن 
  
  المؤثرة في سیاسة التحفیز الجبائي   ل العوام :الثالث فرع ال
 

التنمیة في للمستثمر وتشجیعھ للمشاركة المالئم  ھیئة الجومن سیاسة التحفیز كما ذكرنا سابقا ھو الھدف ن إ   
إلى تباع ھذه السیاسة قد الیؤدي إوالمرسومة ھداف االقتصادیة واالجتماعیة وفق السیاسة التنمویة تحقیق األو

 :  تتاثربعدة  بعوامل منھااألخیرة كون ھذه ھداف المرجوة تحقیق األ
 .  الضریبيالعوامل ذات الطابع  - 1
 .  غیر الضریبيالعوامل ذات الطابع  - 2
  
 :  الضریبيالعوامل ذات الطابع  - 1
یمكن من الضرائب مختلفة نواع الضریبي في أتتمثل عناصر النظام : التحفیزمحل : طبیعة الضریبة 1- 1

قد یؤدي المستثمر على للتأثیر كمحفز الصنفین ان استعمال نوع من ھذین ، مباشرةغیر مباشرة وإلى ا تصنیفھ
ن تلتزم بشوط ومقاییس أینبغي إنما عملیة االختیار ال تكون بطریقة عشؤائیة وفإن ولذالك باإلیجاب و أبالسلب 

ع الضرائب بالنسبة للمؤسسة وكذا تنوبأھمیة قد تتعلق المقاییس ھذه ،التحفیز محل ختیار الضریبة إعند 
 .  من وراء التحفیز التي یمكن أن تحققھا العالیة المردودیة 

للمؤسسة من جھة وللدولة المرجوة ھداف یحقق األفعالیة التحفیز وجعلھ إلى خرى تؤدي أكل  ھذه الشروط و
 .  خرىأمن جھة 

لسببین لتحفیز وقد یكون ھذا االختالف راجعا لمختلفة وجھ أن ھناك إكما ذكرنا سابقا ف: شكل التحفیز  -1- 2
أكبر عطاء فرص إھو الثاني وإیراداتھا العبء عن الدولة من جھة كون ھذه التحفیزات تنقص من أولھا تخفیف 

االعفاءات بمنح الدولة تقوم ثمة فإن ومن ، االستثمارفي للمبادرة مختلفة علیھا بطرق التأثیر وأمام المؤسسة 
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في خرى حیث تستعمل أمشاریع في عفاءات مؤقتتة إو أوتعویضات بتخفیضات شاریع المالدائمة على بعض 
 .  محددةولویة وفق شروط األذالك مبدأ 
خرى من التحفیز أشكال أن الدولة تدعمھا بإال أعلى قرار االستثمار تأثیر عفاءات الدائمة من تحملھ اإلفرغم ما 

 .1خرىأمن جھة المشتثمرین و المؤسسة أغراء إوخدمة مصلحتھا من جھة في لتحقیق نوع من العدالة 
ن ، إساسیا لنجاحھاأشرطا تعتبر لتنفیذ سیاسة التحفیز المناسب ختیار الزمن إن إ :زمن وضع التحفیز  -1- 3

، مساعدةألي تاج حتفغنھا تكالیف عالیة لتخطي مرحلة االنطالق ولذا یحتاج إلى وعند بدایة نشاطھ المشروع 
  .المسطرةھداف تحقیق األوالعمل على المشروع مواصلة إلى دفع تعتبر بمثابة عفاءات بنوعیھا فاإل

 
عوان االقتصادیة بل تقتصر على فئة األن سیاسة التحفیز ال تشتمل على كل إ :تطبیق التحفیزمجال  -1- 4

من الركود من جھة التي تعاني تباع ھذه االستراتیجیة ھو النھوض ببعض القطاعات إمن ، إن الھدف معینة
ن كانت تؤدي إو، تقدمھا الدولة التي خرى فالتضحیات أمن جھة المسطرة ھذاف التنمویة  تحقیق األومن جھة 
إرھاق  تحقیق توسیع وفي دفعا قویا للمستثمر لتوظیف الوفرات الضریبیة  إراداتھا تمثل خزینتھا وضعف إل
 .  في المستقبل الفائض 

نشاطات المستثمرین في توجیھ في  بالغة ،  لھا أھمیة توعیةاالجراءات الالزمة لتطبیق سیاسة الإن اتخاذ 
 معینة 

 المستثمرین نحو المشاركة في من جھة وتضمن للدولة توجیھ ھؤالء الجبائي ستفادة من التحفیز إلى اإلتؤھلھا 
                              .                                                            خرى أمن جھة المسطرة التنمیة تحقیق 

  
 :غیر الضریبي العوامل ذات الطابع - 2
  

ھذا الوسط الذي تؤثر فیھ ، سیاسة التحفیزنجاح الذي یھیئ ظروف المالئم الوسط في توفیر تتمثل ھذه العوامل 
یحول كل ھذه العوامل قد تشكل عائقا ،دارياإلوبالجانب التقني عدة عوامل سیاسیة واقتصادیة واخرى تتعلق 

  : تبیینھا فیما یلي یمكن ھذه العوامل ،ھذه السیاسة تحقیق دون 
  
إن االستقرار السیاسي للبلد یعكس مدى االنتعاش االقتصادي واالجتماعي لھ ولذالك : العامل السیاسي -1- 2

جانب منھم ھوھذا الوضع الذي یكاد یتحكم وبصورة األوخاصة المستثمرین تشغل التي ھم االھتمامات أفمن 
بلد في دور تستھویھم مایللمستثمرین المحلیین أو األجانب فشل سیاسة التحفیز فالبنسبة نحاج أو مدى كبیرة في 

داخلیة تؤثر بصفة تغیرات من یحدث خطار نتیجة ما أوضاع من األوضاع سیاسیة وما یشوب ھذه أمن 
 .  قتصادیة الحیاة اإلمباشرة على 

  
من لما تمارسھ داریة نظرا المعامالت اإلتوقف فعالیة سیاسة التحفیز على طبیعة  :العامل االداري  -2- 2

 .  في المعامالتجراءات الضروریة إلإنجاز اعلى سرعة وفعالیة تأثیر
ولویات الواجب األیعد من المحسوبیة وقراطیة والرشوة وكذا كالبیرالعراقیل إن تطھیر اإلدارة من مختلف 

إال سیاسة التحفیز وكل ھذا لن یتحقق بالتالي نجاح ستثمار واإلقرار اتخاذ على إیجابي بشكل للتأثیر  بھا القیام 
ن ھذه السیاسة تبقى إفالمعاكسة  حالة في ما أ، على تطبیق ھذه السیاسة قدرتھا ائمة والقاألجھزة بالكفاءة 

  .جراءمجردإ
  

                                                             
  . 15، ص 69العدد ) الجریدة الرسمیة(  93 – 250الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة السعبیة، المرسوم رقم  -1
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 :  التقني العامل -2- 3
ن أستثمار لإلبیئة مالئمة تخلق وجود ھیاكل تقنیة متطورة الجبائي سیاسة التحفیز نجاح شروط بین ن من إ

جھزة االتصاالت ووجود مناطق صناعیة أوالموصالت كطرق الھیاكل ھذه في من نقص التي تعاني البلدان 
التي ة التحفیز عكس الدول سیاسنجاح وذلك ما یؤثر سلبا على المستثمر ما ،أمتطورة فھي بال شك تقف عائقا 

 .  ھذه السیاسة إیجابي في نجاح تؤثر بشكل المعطیات التي تتوفر على كل ھذه 
  
في بالغة أھمیة االقتصادي لھ الجانب فكذالك ، السابقة المؤثرات كل إلى بالضافة   :العامل االقتصادي -2- 4

لالستثمار والذي المالئم و المشجع ادي دومایبحث عن الوسط االقتص، قالمستثمر على سیاسة التحفیزالتأثیر 
سواق األتوفر إلى كوسائل التمویل وكذا الید العاملة الرخیصة باالضافة المحفزة الظروف مختلف یتوفر على 

 . بالعالقات االقتصادیةالخاصة التسھیالت االئتمانیة ومختلف وكذا مكان النشاط و
  
 ضرائب  آثار سیاسة توجیھ االستثمار بواسطة ال :فرع الرابع ال
 
 :   اآلثار االقتصادیة و المالیة  -
  
 :المؤسسة اآلثار  االقتصادیة  على  مستوى  - أ 
و ذلك ممكنة بأعلى كفاءة استغاللھا یتم الر فع من الطاقة اإلنتاجیة من خالل  :الرفع من الطاقة  اإلنتاجیة *

في ستخدامھا و عد اإلسراف إعلى سن المحافظة االقتصادیة عن طریق إلى محدودیة الموارد بالنظر  
یؤثر فالمؤسسة اإلنتاج كما ونوعا و الرفع من الطاقة اإلنتاجیة المتاحة بالتحسین الطاقات استعمالھاتجسد 

  1.حالة االستغالل األمثل للطاقةفي رتفاع اإلنتاج إحیث بالمبیعات مباشرة على التكالیف و األرباح و 
 
 :في من ضمن عوامل اإلنتاج وسائل تتمثل  المؤسسة قد تستعمل  :تطویر طرق اإلنتاج*

تاج مؤسسات أخرى داخل و خارج الوطن و یتوقف مستوى اإلنفي تكون قد أنتجت اآلالت و المعدات المختلفة 
 . 2األخیرة تطور ھذه بمستوى الوسائل في المؤسسة المستعملة لھذه 

  الثاني               ل الفص92ص - 1998 - ىلالطبعة األو –ؤسسة ملاقتصاد ا –ناصر دادي عدون  - 2
 

ناتجة أخطار عدة نظرا لوجود أھمیة كبیرة ذات تغییرھا في المؤسسة و أختیار التكنولوجیا إعملیة  تعتبر لذا 
تتماشى و الظروف االقتصادیة و ظروف التي و توجیھ االستثمار قد یستلزم استعمال التكنولوجیا المنافسة ن ع

مصادر مختلف طالع على تالمنافسة باإلعن التحسن و تفادیا ألخطار بحثا السوق وإدخال طرق و آالت جدیدة 
  .في مختلف المراكز المتخصصةستمرار بإتتم األبحاث التي التكنولوجیا و 

 
بنفسھا استھالكاتھاتكون أنتجت كل في المرحلة حالة تكامل عمودي المؤسسة إلى تصل  : يالتكامل العمود*

الممنوحة في ومن خالل اإلعفاءات الضریبیة المضافة حیث یكون إنتاجھا مساویا لقیمتھا الخاصة بوسائلھا 
إنتاج االستھالكیات في التكالیف و قد تساعد قلة المؤسسة إطار سیاسة التوجیھ تتم تدنیة التكالیف داخل 

 :قتصاد الكلياإلالتكامل العمودي على مستوى إلى تحقیق الوسیطیة األمر الذي یؤدي 
  

                                                             
  .197ص  1998الطبعة الثانیة األردن  –دار مجدالوي للنشر  –اإلطار النظري و التطبیقي  –تقییم المشروعات  –باسم عبد هللا   -1
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االقتصادیة أي یكو ن الدخل التخیرات من مجموعة بتوازن الجھوي یتحقق التوازن   :الجھوي التوازن *
مع العرض الكلي الخدمات في المجتمع الطلب الكلي على السلع و في الذي یتساو ى  المستوى  مساویا عند 

ستثمارھا إیتم المجتمع ن كل مدخرات أستثمار أي اإلو إلى تحقیق المساواة بین اإلدخار السلع باإلضافة  لھذه 
بمقدار المدخرات في تتحقق عندما یكو ن اإلنفاق االستثماري مساویا المساواة األخیرة ن أللعرض الكلي إذ 

ن الطلب الكلي الذي یكون یعني أنھ إفالمدخرات قل من أللدخل معین إذا كان االستثمار عند مستوى  جین أنھ 
و من ، الناتج و الدخل و االستثمارانخفاض في یسبب  بالتاليالسوق  و في كافیا ألخذ العرض الكلي للناتج 

و ، دخاراإلمن أكبر من الدخل معین عند مستوى األخیر خالل تطبیق سیاسة  توجیھ االستثمار یصبح ھذا 
على  یحفز المؤسسة  من العرض الكلي للنتائج عند أسعار  معینة األمر الذي أكبر الطلب الكلي یكون بالتالي 

تساھم بدورھا التي عملیة  االستثمار و في ستعمالھ إمن رفع مستوى الدخل الذي یعاد نھا یمكزیادة اإلنتاج و 
  .1إحداث التوازنفي 

 
أھداف اإلنتاجیة مشكلة بذلك في تحقیق تعتمد القطاعات االقتصادیة على بعضھا  :القطاعات بین التوازن *

إنتاجھ في الصناعي یعتمد المشروع ھو المشروع المنجز ن أعالقة أفقیة فیما بینھا و للتوضیح أكثر نفترض 
القطاع القطاع الزراعي و یقوم قطاع النقل بنقلھا من مكان إنتاجھا لدى بتوفیرھا على سلع زراعیة یقوم 

  .الصناعي تحویلھا في المشروع مكان إلى الزراعي 
ثالث قطاعات و عندما یزید إنتاج القطاع بین أنتج  لنا عالقة متبادلة معین قطاع في ن االستثمار یعني أھذا 

یضیف عالقة جدیدة مع قطاع التجارة نحو الخارجمما تصریفھ المحلیة فإنھ الصناعي عن حاجة السوق 
 :  فیما یلي تبرز العالقات  و كل ھذهالخارجیة 
×سعر بیع الوحدة الواحدة المطلوبة في المشروع األولیة المادة كمیة = دخل القطاع الزراعيفي • الزیادة 
 . األولیةالمادة من المطلوبة 
المنتوج أجور نقل + المنقولة األولیة المادة األولیة × حجم المواد أجور نقل = دخل قطاع النقلفي •الزیادة 

 .  المنتوج للمستھلكینالصنع ×حجم التام 
 .× سعر البیع  المنتوجمن المصدرة الكمیة = دخل قطاع التجارةفي •الزیادة 

 :  التاليالقطاعات بالشكل بین تلخیص العالقات یمكن 
  : 2الجھويالتوازن تحقیق * 

التقدم االقتصادي و في لوجود تباین المشاكل من الجھوي یخلق جملة الجھوي یخلق جملة ختالل التوازن إن إ
في مختلف المناطق إنشاء االستثمارات یمكن مناطق الدول و من خالل سیاسة توجیھ االستثمار بین جتماعي اإل

ن تطبق ھذه السیاسة نجد أعن ھذا االختالل و منذ ذلك المشاكل الناتجمة تلك بالتالي معالجة  اإلداریة للدولة و 
التقلیل من حجم ثمة و من بین المناطق  ينالتوزیع السكافي ب یسمح بإحداث نوع من التقار) سیاسة التوجیھ(

المدارس، بناء ، للشربتوفیر المیاه الصالحة ( في المدن الكبرى تثقل كاھل الدولة التي العامة الخدمات 
في زدحام اإلعن الناتجة الصحیة المشاكل إمكانیة تفادي بعض إلى باإلضافة ) و الكھرباء الھاتف خدمات 

 . أسعار أراضي البناء السكنیة و الصناعیة في باالرتفاع الفاحش المشاكل المتعلقة و  المدنبعض 
  
الطاقة اإلنتاجیة للمجتمع أي قدرة في قد ینتج عن تطبیق سیاسة توجیھ االستثمار الزیادة  :النمو االقتصادي *

  المجتمع 
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من خالل انتھاج سیاسة التوجیھ  نھاالدخل القومي كما في یسمح بالزیادة الخدمات مما على إنتاج السلع و 
على حصولھا الوحدات اإلنتاجیة لضمان بین اإلستراتیجیة األھمیة اإلنتاجیة ذات الموارد توزیع في التحكم 

 .العملیة اإلنتاجیةالموارد المستعملة في القدر الالزم من 
میة و خلق مشاریع عملیة التنفي تمویل تراكم یستعمل المتاحة یخلق للموارد العقالني ھذا االستعمال    

و التضخم أفرص عمل بخلق للنمو االقتصادي البطالة المشاكل المعیقة من القضاء على تمكن استثماریة جدیدة 
 .  المتداولةكمقابل للكتلة النقدیة المنتوجات من خالل طرح كمیة من 

 
 : المالیة اآلثار  -ب
المودعة بصفة ضمان للجھة الغیر دع لدى توالمبالغ التي التأمینات تمثل  :التأمینتنشیط دور شركات * 
حالة في ھي إلى التأمین طالما حاجة دائمة المؤسسة في عملیة معینة  و إنجاز و أعلى خدمة الحصول سبیل في

و تعد عملیة دفع أقساط الحرائق و الحوادث غلب األحیان على األخطار كالسرقة و التأمین في  أنشاط و یكون 
عدد في ن الضرر قد یتحقق و الزیادة أعلما التأمین لشركات تمویلیة یة  عملالمؤسسة التأمینات من 

 1.و تدعیم نشاطھاالتأمین و الرفع من الدخل لدى شركات أالزیادة یعني االستثمارات 
المستثمرة موال األن أمن البنوك كما الممنوحو تعتمد االستثمارات عادة على القروض  :تفعیل دور البنوك *

 قد 
كبیرا في ن البنوك تلعب دورا إستثمارھا لذا فإشكل ثالث ودائع مسحوبة من طرف مالكھا  لفرض تكون على 

القول یمكن بنوك و علیھ في ن الفائض الناتج عن االستثمارات سوف یدخر إففي المقابل االستثمارات و تمویل 
موال األركة رؤوس تنشیط حإلى وجود تعامالت مالیة مع بنوك ھذا ما یؤدي یعني ستثمارإوجود مجرد أن 

دخار اإلموال لدى البنوك یرفع من إمكانیة االقتراض أي ان عملیة األمن خلق قیمة إضافیة و إیداع یمكن الذي 
  .مباشرةغیر لالستثمارات بصورة تمویلیة تكون عملیة 

 
ء من سواالخارج تتم مع التي التجاري على كل العملیات یحتوي المیزان :التجاري في المیزان التوازن * 

إلى األخیرة تھدف التجاري بسیاسة التوحید كون ھذه المیزان و یتأثر اإلستیراد و أخالل عملیات التصدیر 
من تمكن و اإلنتاج بأقل تكلفة خاصة إذا كنا بصدد إنتاج سلع بدیلة حیث المتاحة األمثل للموارد  اإلستعمال

ن حدوث فائض یستلزم البحث عن لمحلیة، أاتغطیة اإلنتاج للسوق في المقابل فإن التقلیل من الواردات و 
العرض و الطلب و یتم ذلك من خالل تطبیقھا سیاسة توجیھ المحافظة بین و المنتوج أسواق خارجیة لتصریف 

التجاري الذي في المیزان وجود فائض یعني و ھذا ما صادراتھا ن تقلل من الواردات و ترفع من أاالستثمار 
 .2تتم بالعملة الصعبةالخارج ن العملیات مع أم األحیان خاصة و معظفي التنمیة في تمویلیستعمل 
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متیازات اإلمتیازات الجبائیة الممنوحة لالستثمار حسب القانون الضریبي العام تشتمل ھذه اإل: الرابعالمطلب 
  :  ألھمھا قراءة یمكنتقدیم والمالیة الضریبیة والقوانین ضمن مدمجة جراءات الضریبیة تكون اإلمن مجموعة 

 
  االمتیازات الجبائیة الممنوحة لالستثمار حسب قوانین المالیة: الفرع األول

  
  . IBS(1(رباح الشركات أالضریبة على تخفیض  - 1

نسبة ، تحدد رباح الشركاتأالضریبة على المؤسسات تم تخفیض على تخفیض العبىء الضریبي جل أمن 
 :  كمایلي ) IBS(الضریبة

 ؛  للمواد والبناء واألشغال العمومیة وكذا لألنشطة السیاحیة المنتجة  بالنسبة لألنشطة % 19 -
 الخدمات؛  بالنسبة لألنشطة التجاریة و% 25-
من % 50التجارة وخدمات أكثر من المحقق في عندما یتجاوز رقم األعمال المختلطة بالنسبة لألنشطة 25%-

  .خارج الرسوماإلجمالي رقم األعمال 
 
  : IBS(2(اإلعفاء الدائم عن الضریبة على أرباح الشركات  - 2
 .  م.ر.م,ض.من ق 150المادة إلحكام المعدلة  2008میلي التكالمالیة من قانون  05المادة  - 

 :  تعفى من ھذه الضریبة كل من
 لھا؛التابعة الھیاكل وكذا المعوقین المعتمدة األشخاص لجمعیات التابعة المؤسسات  -
 الممارسة للنشاط المسرحي؛من قبل الفرق واألجھزة المحققة اإلیرادات  -
 ؛  صنادیق التعاون الفالحي -
 ؛للتموین والشراءالفالحین اونات التع -
  ؛الفالحیةالمنتوجات وحفظ وبیع تحویل الشركات التعاونیة إلنتاج و -
 
  :  IFU (3(الوحیدة الجزافئیة إعفاءات الضریبة  - 3

 :  زافیة الوحیدةجلتعفى من الضریبة ا
 بھا؛المصالح الملحقة وكذا المعوقین المعتمدة  األشخاص لجمعیات التابعة  المؤسسات  -
 المسرحیة؛من قبل الفرق المحققة مبالغ اإلیرادات  -
دفتر الشروط الذي المقیدین في نشاطھم حرفیا فنیا و یمارسون التقلیدیون وكذا األشخاص الذین الحرفیون  -

 ؛بنوده عن طریق التنظیمتحدده
لكل سنة نشاط ومھما  دج 5000من الضرائب قدره أدنى لدفع مبلغ  خاضعین یبقون غیر أنا المكلفین المعنیین 

 .المحقق كان رقم األعمال 
 
 .الحیونات و المتاحفحدائق إلى تعفى من حق الطابع حقوق الدخول  :حقوق الطابع  - 4
 
 ):  TVA(المضافة الرسم على القیمة في مجال إعفاءات  - 5

 :  كل من  المفاضةتعفى من الرسم على القیمة 

                                                             
  ).بتصرف( دلیل المستثمر في الجزائر   -1
  .مكررة من قانون الضؤائب المباشرة و الرسوم الممثلة 282المعدة إلحكام المادة  2008، قانون المالیة التكمیلي 13المادة  -2
  . من قانون الطابع 102المعدلة إلحكام المادة  2008، قانون المالیة التكمیلي 16المادة  -3
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المواد اآلزوتیة و الفوسفاتیة و الفوسفوبوتاسیة وكذا ، األسمدة )كلور  NPLسولفات NPK(األسمدة المركبة 
نمو مبید األعشاب موانع إنبات وضبط ، مبید الفطر، مضاد القواضمالحشرات مبید (بنمو النباتات المتعلقة 
لة حافي أشكال أو معبأة بغرض البیع والتجزئة أو المواد المتشاركةالمعروضة في وتكریر تطھیر النباتات 

في تدخل المواد التي  -؛)وورق مبید للذبابشموع بالكبریت شكل مواد كشرائط وفتائل وفي مستحضرات أو 
 المواشي ؛صناعة أغذیة 

 .المنتجة في الجزائرالفالحیة اإلیجاري المتعلقة بالمعدات إطار عقود القرض اإلجارات المسسدة في مبالغ  -
من قبل صانعي األدویة ذات االستعمال  المستوردة ویة والعضویة الكیمیاالمواد والرسوم الحقوق تعفى من  -

 .  البیطري
  
 :  إعادة استثمار األرباح  - 6

في الضریبة على أرباح الشركات  يفبالضریبة الذین یستفدون من اإلعفاء أو التخفیض المكلفین على یتعین 
أجل أربعة سنوات في لتخفیضات اإلعفاءات أو االموافقة  لھذه حصة من األرباح ، إطار نظام دعم االستثما

أن تنجز إعادة اإلستثمار یجب وتحفیزي، نتائجھا لنظام المالیة التي تخضع ختتام السنة إبتداءا من تاریخ إ
األجل المالیة یحسب حالة تراكم السنوات في بالنسبة لعنوان كل سنة مالیة أو بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة و

 .  المالیة األولىنة ختتام السإابتداءا من تاریخ 
  
 :   نظام اإلھتالك  - 7

على المالي التنازلي على كل التثبیتات كما یطبق االھتالك المالي الخطي یطبق وبقوة القانو نظام االھتالك 
كما یطبق أیضا ، نشاطھا السیاحيفي ممارسة تستعملھا مؤسسات القطاع السیاحي المحالت التي و المباني

المالي التنازلییجب على ولإلستفادة من االھتالك ، ھتالكھ مالیاإللملك الواجب  المتبقیةسنویا على القیمة 
وجوبا ھذا النوع من االھتالك تختلر أن الحقیقي حسب الربح الضریبي المفروض للنظام المؤسسات الخاضعة 

ریح التصتقدیم أثناء ، نفسھ التثبیتاتبخصوص االختیار الذي ال رجعة فیھ بھذا اإلدالء كتابیا یجب والمالي 
 .1على أساس سعر الشراء أو التكلفةالمالي التنازلي ھتالك یحسب اإلوالمالیة المقفلة، بنتائج السنة 

 
  االمتیازات الجبائیة الممنوحة في قانون االستثمار :الفرع الثاني 

  
المؤرخ  277/63االستثمار و كان أول قانون استثمار رقم قوانین تخص بوضع الجزائر منذ االستقالل بدأت 

مرحلة صعبة من الناحیة االقتصادیة نتیجة للتخریب الذي تعرضت لھ  يفو الذي جاء  1963/07/26في 
ؤرخ ملثمار رقم   استاإلجاء قانون المستعمر، ثم جتماعیة من طرف اإلقتصادیة و المنشآت و الھیاكل اإل

في و جاء ھذا القانون  277/63بعد الفشل الذي عرفھ قانون االستثمار رقم  09/15 1966في  284/66
سیاسة و إستراتیجیة تنمویة واقتصادیة واجتماعیة واضحة إتسمت الجزائریة نتھجت فیھا الدولة إمرحلة 

وإنشاء مؤسسات وطنیة عمومیة باالضافة  ،نتاج اإلالقطاعات ووسائل جمیع على سیطرتھا باستیالء الدولة و
من أجل  1982/08/21المؤرخ في  11/82وبعدھا جاء قانون االستثمار رقم الخارجیة الحتكارھا للتجارة 

المستثمرین من خالل تشجیع الجغرافي التوازن تحقیق توسیع الطاقة االنتاجیة وخلق مناصب شغل جدیدة و
المؤرخ في  25/88بعدھا جاء قانون االستثمار رقم ، النائیةطق في المناستثماریة إبإقامة مشاریع الخواص 

جذریة تحوالت  1988و  1986المرحلة ما بین خالل الجزائري قتصاد اإلحیث عرف  1988/04/08
سعر البترول ومنھ وألول مرة شھدت إنخفاض یرادات الصادرات النفطیة بسبب تمیزت بإنخفاض إوعمیقة 
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وھنا ضھرت ، تلك الفترةفي قتصاد اإلیعیشھا التيیدل على الوضعیة الصعبة ا ممقانون مالیة تكمیلي الجزائر 
طاع الخاص في تدخل القمجال توسیع تمثلت في إصالحات جبائیة إلى باالضافة كبیرة قتصادیة إإصالحات 

وذالك من خالل منح إمتیازات جدیدة ، من تطویرهالتي تحدد والعراقیل الحوافز االقتصادیة ورفع الحیاة
تحقیقھا االستثمارات وعدم في مجالستمرار الركود إلونظرا ، تدعیمھ وتشجیعھمحاولة والخاص مار لالستث

على ھذه التأثیر من أجل  10/15/1993 يفؤرخ ملا 12/93ھداف التنمیة االقتصادیة جاء قانون االستثمار أل
لترقیة سست الوكالة الوطنیة أوضمن ھذا القانون ت،عطائھا دفع جدیدإاالستثمارات وترقیتھا و

  ).APSI(االستثمار
 

خر أأھم و إلى منذ االستقالل نصل الجزائر و ضعتھا التي ستثمار مختصر لقوانین اإلبعد أن تطرقنا و بشكل 
 .  لالستثمار و ضعتھا و لكن بشكل مفصل قانون 

الذي یتعلق 2001أوت  20ل الموافق  1422الثانیة المؤرخ في أول جمادى  01-03قانون االستثمار رقم  -
 :  تطویر االستثمار ب

و ھي عبارة عن ھیئة عمومیة إداریة ) APSI(لترقیة االستثمار الوطنیة  الوكالة تحولت ضمن ھذا القانون 
 .   2001منذ  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار بإسم لتصبح الحكومة  تنشأ لدى رئیس 

  :مفھوم ھذا القانون في ویقصد باالستثمارات 
 الھیكلة ؛  إطار استحداث نشاطات جدیدة أو قدرات االنتاج أو إعادة التأھیل أو إعادة في درج اقتناء أصول تن - 
 ؛  نقدیة أو عینیة مساھمات شكل المساھمة في رأسمال المؤسسة في  -
 ؛  إطار خوصصة جزائیة أو كلیة في ستعادة النشاطات إ -

 .  منحھا القانون الجبائیة متیازات اإلسنقوم دراسة األساس و على ھذا 
 :  الجبائیة متیازات اإلتستفید من المؤسسات التي  -
 ؛و شركات االشخاص المعنویین شخاص األ -
 ، شركات التوصیة باالسھم  - SARLشركة رؤوس االموال  –سھم األشركة  –EURLشركة   -

و الموزعة، رباح األعلى  IRGاإلجمالي من اإلعفاء من الضریبة على الدخل إجماال تستفید المؤسسات ھذه 
 .2004المالیة لسنة من قانون  51إعفاءات أخرى ذلك طبق للمادة 

 النظام العام نظامین لمنح اإلمتیاز الجبائیة  حسب ھذا القانون ھناك  :الجبائیة الممنوحة متیازات یعة اإلطب 2
 .    ينو النظام القانو

 : النظام العام  -
، المستثمر المحدد في القانون العام في منصوص علیھا جمركیة ضریبة الجبائي التحریض إلى باإلضافة 

 2،1المادة 
 :  التالیة الجبائیة متیازات اإلیستفید من  2001/08/20المؤرخ  في  03/01من قرار رقم 

 : اإلنجاز مرحلة  -
في إنجاز و الداخلیة مباشرة المستوردة  على التجھیزات یة الجمركمن الرسوم مخفضة تطبیق نسبة  -

 ؛   ستثمار اإل
 ر؛  االستثمافي إنجاز الداخلة مباشرة الخدمات على السلع و ) TVA(المضافة إعفاء من الرسم على القیمة  -
 .  ستثمار اإلإطار الممتلكات الملموسة المنفذة في لكل الملكیة بمقابل إعفاء من حقوق نقل  -
 : نظامین و لقد تضمن  : ينالنظام القانو -
 ؛                   ضرائب خاصة بالدولة ، منطقة ضروریة ترقیتھا في تنجز التي ستثمارات اإلنظام یطبق على  -
 .   الوطنيتقدم نفع خاص لالقتصاد التي ستثمارت اإلنظام یطبق على  -
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 : ترقیتھا في یرغب التي مناطق في تنجز التي ستثمارت اإلنظام یطبق على  -
 : ستثمار إنجاز اإلمرحلة الممنوحة في متیازات اإل -
 ؛إطار االستثمار الممتكات المبنیة في لكل  % 50نسبة الملكیة بمقابل إعفاء من حقوق نقل  -
 المال ؛رأس في الزیادة و المنجزة عمال األعلى % 2تقدر ب مخفضة تطبیق نسبة  -
 . ة اإلنجازالوكالة لنفقات بدایة العمل على أساس ضرورتسعیر بعد الجزئیة تتكفل الدولة بالتكالیف  -
االستثمار إذا في إنجاز تستعمل الخدمات التي على السلع و ) TVA(المضافة إعفاء من الرسم على القیمة  -

سواء كانت مستوردة أو المضافة خاضعة  للرسم على القیمة  عملیات بأنھاتنجز الخدمات كانت ھذه السلع و 
 .محلیة

 .االستثمارفي إنجاز الداخلیة مباشرة المستوردة على السلع مخفضة تطبیق نسبة  -
 : مرحلة االستغالل الممنوحة في متیازات اإل -
ئب على الدخل و الضرا) IBS(من الضرائب على أرباح الشركات الحقیقي سنوات النشاط  10لمدة إعفاء  -

 ) .TAP(المھني الرسم على النشاط الموزعة ، رباح األو ) IRG(اإلجمالي 
 ؛سنوات  10لمدة إطار االستثمار في الداخلیة المبنیة إعفاء من الرسم العقاري على العقارات  -
 .ترحیل العجز و مدة االھتالك: من شأنھ تصلیح و تسھیل االستثمار مثل إضافي متیاز إمنح  -
 
ستثمار الذي یقدم نفع خاص اإل: الوطني تقدم نفع خاص لالقتصاد التي م یطبق على االستثمارات نظا -

، الطبیعیةالموارد من تقسیم المستعملة حمایة المحیط  التكنولوجیا في ستثنائیة إو بصفة الوطني لالقتصاد 
أن یجب طار اإلھذا لممنوحة في امتیازات اإلالتطور الدائم لالستفادة من إلى تقود التي الطاقة و في قتصاد اإل

 .المستثمرالدولة و بین الوكالة في تفاق سابق إتكون ھناك 
في الجریدة و ینشر ھذا االتفاق ، ستثمارالمجلس الوطني لإلأن یوافق علیھ من طرف یجب تفاق اإلھذا 

 .   الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة  للجمھوریة الرسمیة 
 2006جویلیة سنة  15ل الموافق  1429الثانیة عام جمادى 19المؤرخ في  06 -08ستثمار رقم اإلقانون  - 2

أوت  20ل الموافق  1422الثانیة عام جمادى أول المؤرخ في  01- 03لقانون االستثمار رقم المتمم  و المعدل 
 :   ستثمار اإلبتطویر المتعلق  2001

 .   01-03ستثمار رقم اإلعلیھا قانون نص التي حكام األجاء ھذا القانون من أجل تعدیل و تتمیم بعض 
  
الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا في و شبھ الحوافز الجبائیة زیادة على  :الممنوحة متیازات اإل - 2- 1

المؤرخ  03/01مر رقم األمن  02المادة من  2و 1المحددة في الفقرتین القانون العام تستفید االستثمارت 
   2001أوت  20في
  

 :االمتیازات اآلتیة من 
 : و تشتمل على  :مرحلة االنتجاز  -
تدخل مباشرة التي و المستوردة و الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع و الخدمات غیر المستثتاة اإلعفاء من  -

 ؛ستثمار في إنجاز اإل
المقتناة أو  الخدمات غیر المستثناة المستوردة السلع و یخص فیما المضافة اإلعفاء من الرسم على القیمة  -

 و محلیا أ
 ر؛  ستثمافي إنجاز اإلتدخل مباشرة التي 

 المعني؛   ستثمار اإلإطار التي تمت في العقاریة المقتنیاة بعوض عن كل الملكیة اإلعفاء من دفع حق نقل  -
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من بطلب المصالح الجبائیة  النشاط الذي تعده المشروع في سنوات بعد معاینة  3لمدة و  :مرحلة االستغالل  -
 .المستثمر 

 ؛  ) IBS(اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  -
 ؛  ) TAP(المھني اإلعفاء من الرسم على النشاط  -
 : ترقیتھا في مناطق یرغب في تنجز التي لالستثمارات الممنوحة  متیازات اإل -
كل یخص اإلعفاء من دفع حقوق نقل الكلكیة بعوض فیما : ستثمار إنجاز اإلبدایة الممنوحة في االمتیازات  -

 ؛  إطار االستثمار في تتم التي العقاریة المقتنیات 
العقود التأسیسیة للشركات و یخص األلف فیما  في ثنان إ% 2قدرھا مخفضة تطبیق حق التسجیل بنسبة  -

 ل ؛  المارأس في الزیادات 
األساسیة المتعلقة بالمنشآت األشغال یخص بعد تقییمھا من الوكالة فیما بالمصاریف تكفل الدولة جزئیا أو كلیا  -

 ؛   ستثمار إلنجاز اإلالضروریة 
تدخل الخدمات غیر المستثناة من المزایا التي السلع  و المضافة فیما یخص اإلعفاء من الرسم على القیمة  -

 المحلیة ؛  ستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق في إتجار اإلمباشرة 
تدخل مباشرة المزایا التي من غیر المستثناة و المستوردة السلع یخص فیما الحقوق الجمركیة اإلعفاء من  -

 ؛االستثمار فیإنجاز
ح الجبائیة المصالتعدھا التي ستغالل اإلبعد معاینة مباشرة : مرحلة االستغالل الممنوحة في االمتیازات  -

 .المستثمربطلب من 
و من الرسم على ) IBS(سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات  10لمدة اإلعفاء  -

 .المھنيالنشاط 
إطار في تدخل الملكیات التي قتناء من الرسم العقاري على اإلبتداء من تاریخ إسنوات  10لمدة اإلعفاء  -

 ؛  ستثمار اإل
 .ھتالكاإلجال أستثمار مثل تأجیل العجز و اإلأو تسھل تحسن ن شأنھا أضافیة من إمنح مزایا  -
  
 : الوطنيبالنسبة لالقتصاد األھمیة الخاصة لالستثمارات ذات الممنوحة االمتیازات  - 1

تفاقیة األخیرة تبرم اإلو الوكالة فھذه بین المستثمر یترتب على ھذه االستثمارات إبرام اتفاقیة متفاوض علیھا 
في الجریدة الرسمیة  لالستثمار و تنشر ھذه االتفاقیة المجلس الوطني بعد موافقة ، الدولة بإسم یث تتصرف ح

االستثمارات كال لھذا منحھا تخص المزایا التي یمكن أن یمكن و ، الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة للجمھوریة 
 :اآلتیة المزایا أو جزاءا من 

  
 : سنوات خمس أقصھا لمدة و  :از جنمرحلة اال - 1
على الجبائي المطبقة من االقتطاعات األخرى ذات الطابع غیرھا والرسوم و الضرائب و الحقوق إعفاء من  -

 ر،   ستثماإلنجاز اإلالضروریة الخدمات للسلع و المحلیة، أو من السوق اإلستیراد قتناءات سواء عن طریق اإل
الذي القانوني لإلنتاج و كذا اإلشھار المخصصة العقاریة الملكیات بنقل المتعلقة إعفاء من حقوق التسجیل  -

 ؛أن یطبق علیھا یجب 
 المال؛  رأس في العقود التأسیسة للشركات و الزیادات یخص إعفاء من حقوق التسجیل فیما  -
 1.لإلنتاج المخصصة العقاریة یخص الملكیات إعفاء من الرسم العقاري فیما  -
  

                                                             
 .2001أوت  20المؤرخ في  03/01من األمر رقم  11المعدلة و المتممة للمادة  2006جویلیة  16المؤرخ في  08/06من األمر  08المادة  -1
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 تعدھا التي ستغالل  المشروع في اإلبتداء من تاریخ معاینة إسنوات  10أقصاھا لمدة و : مرحلة االستغالل - 2
 المستثمر؛بطلب من المصالح الجبائیة 

 ؛  إعفاء من الضربیة على أرباح الشركات  -
 المھني ؛  اإلعفاء من الرسم على النشاط  -
ستثمار منح مزایا إضافیة طبقا للتشریع لالالمجلس الوطني أن یقرر المزایا المذكورة، یمكن زیادة على  -

 المعمول
بتنفیذ جھاز المعینة األخرى الھیئات دارات و اإلمن ھذا القانون تكلف 1مكرر 32المادة و حسب ، بھ 

لنشاطھا و طوال مدة المسیرة و السھر طبقا اإلجراءات ، المتابعة ھذا االمر المنصوص علیھ في التحفیزات 
 .  1المزایا الممنوحة إطار في على عاتقھم الموضوعة لاللتزامات ثمرین  المستحترام إاإلعفاءات على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
أوت  20مؤرخ في  03/01من األمر رقم  01مكرر  12 12المعدلة و المتممة للمادة  2006جویلیة  15المؤرخ في  08/06من األمر  11المادة  -1

  ا.2001
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  :األوللفصل اخالصة 

 
عن ت الناجمة نتیجة للصعوباءت جاالمالیة لوساطة المبحث أن الفصل عن طریق ا ایة ھذابدفي ستخلصنا ا  
و . رالستثمام راغبي اماالمخاطر أتقلیل حجم و یة دالقتصاات الوفرتحقیق اتعمل على المباشر، و أنھا لتمویل ا

ر و بین الستثماالباحثة عن ال األموبین ال صوحلقة ن حیث یشكلوء المالیون، لوسطام بھا اعملیة یقوتبین أنھا 
كما . نمعنویون أو طبیعیوص شخاا أقد یكونوء لوسطاء اھؤالال، في حین أن ألموالباحث عن ر االستثماا
ھذه ر مصد، ككلد لالقتصالھا و بالنسبة حتى لتمویل اف اطرلجمبع أبالنسبة أن لھا أھمیة كبیرة یضا أتضح ا

 :و المتمثلة فيتقدمھا تي اللوظائف اینبع من تلك األھمیة 
  

تدنیة و لسیولة ل المالیة المباشرة ، توفیر األصوفي التعامل اتكالیف المعلومات المالیة و تحلیلھا، تخفیض ميتقد
لوساطة ت امؤسساأنواع على ، وذلك بالتعرف غبیھن و تقدیمھ إلى راالئتماإلى توفیراباإلضافة المخاطر 
إلى االتجاھاتا الحدیثة ئعیة باإلضافة ت غیر ودامؤسساو ئعیة ودا تمؤسساإلى تقسیمھا تم حیث المالیة، 

حمایة قانونیة تساعد على ت تتمتع بضماناالمؤسسات كل ھذه ل أن لقواكن ميالمالیة، ولوساطة لمؤسسات ا
ألغلب ھذه یمكن كما المقترضین، مع مباشرة حالة تعاملھم تعترضھم في قد التي لدفع م اعدالمدخرمن مخاطر 

 .  في تشجیع االستثمارلوسیط  ات أن تمارس دور االمؤسس
  

للدولة الیوم للوصول للرقي یمكن یعد التطور االقتصادي الیوم مقیاس لدرجة التطور االجتماعي فال و بھذا 
األولى، بما تعتمد على االستثمار بالدرجة أنھا واالزدھار فیما إذا كانت تقوم على سیاسة اقتصادیة ناجحة أي 

للدولة یمكن حیادیة غیر فمن منطلق أن الضریبة المجتمع، اسي ووقود الرقي و تطور األسالمحرك انھ 
من االستثمارات عن طریق معین نوع الحد كوسیلة ھامة لتوجیھھ و ذلك من خالل تشجیع أو إستعمالھا 
عامال  یعتبرإذ الجبائي آلیة التحفیز مما جعلنا نتطرق  إلى من اإلعانات و التوجیھات والتحفیزات  مجموعة 

الوطني و تحسین المستوى رتقاء باالقتصاد اإلحلول للنھوض و ، و التفكیر في إیجاد قتصاد في اإلمھما 
جل تسھیالت تقدمھا أھذه السیاسة اإلغراقیة فھي تتحمل خسائر و أعباء من إلى جعل الدولة تلجأ المعیشي 

كما أن الدولة ، الضریبیة المصالح  تخوض إتجاهستثمارات خاصة و إن لدیھم اإلقتناء إلتشجیع اإلفراد على 
تمنح في متیازات إحیث أن ھناك قوانین شكل في متیازات و التحفیزات تقوم بتنظیمھا اإل لمختلفتقدیمھا عند 

التي ستثمار قوانین اإلإطار تمنح في متیازات إو ، ن لزم األمر إتصدر كل سنة قوانین المالیة التي إطار 
 .سنوات خمس تصدر كل 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
  الثاني الفصل 

 كوــــنـلبدورا
  لتنمیةا في یةرلتجاا

  ةــــیداـالقتصا
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  :دیـــھــتم

ر اتع        ارف(ك لبنوتب ا، واشكاف أختالاعلى ) المص وص  إجھ ویة على رلتجاك البنولھ ى أدوات حدالخص
ي االقتصام النظاا ة ف دیث ، ولعصر دي الھام ن ال الح الستعانة دون اھر دیزا وینمودي أن قتصام انظاي ألیمك

 .ستھارابدم الھتمااید الذلك تزبالبنوك التجاریة، 

ل ا ي، وصرملم النظاامن ي لتقلیدالقسم ، ائعدالوك ابنوأو یة رلتجاك البنووتمث ى اساسا أیتھا مهأترجع ف ور لدإل
 .دلكلي للنقوض العراعلى في التأثیر تلعبھ ي لذالھام ا

ث ا يفأول، ومبحث  يفیة رلتجاك البنواعلى ماھیة ء لضوالفصل تسلیط ا اھذ يفول سنحاو ي لثاالمبح ول نتنان
  .یةرلتجاك البنواعلى المركزي لبنك اقابة رلثالث ول في المبحث انتناأن یة على رلتجاك البنواظائف و

 یةرلتجاوك البناماھیة  :ولألث المبحا

ث إھذ يفال یسعنا         اھیم اعن بعض ث نتحدأن ال ا المبح ى ضافة ، إیةرلتجاك البنواعن اردة لوالمف إل
  .رد المطلبین التالیینلك نوذجل أمن و, كلبنواھذه ت مااستخددر تمویل واصاعن مالحدیث 

 یةرلتجاوك البنوم امفھ :ولألب الطلما

رة  ىلإیة رلتجاك البنوت اترجع نشأ     رة األخی ین لوسطى ون القرامن الفت یاغ لتجاابعض م قاح  يفرو الص
ع و  لضیااعلیھا من المحافظة  بغیة ال المودعین ومل أبرشلونة بقبوا وجنوو  لبندقیة ن امد يفات  بالذو  با أور

ل إلك  ذ میة ویددات إشھاار صدبمقاب دریجیا ؤسساملاقامت ھذه اع إس  ىلدع إموب ئع من حسادالوابتحویل ت ت
 .یةرلتجات اللمعامالادا خر سددع آموب حسا

یاغ وابع عشر الرن القرامنذ و مح للص وف، ولبعض عمالئھم بالسحب على ر لتجاس ى لك أدى ذ قدالمكش إل
الس  ات، بعض ھذه إف ة  عشر دس لسان القرامن  ريألخالربع ا يففكرین ملافع بعض دا ممالمؤسس ى المطالب إل

تردام ونشأ بنك أ 1609م عا يفا، ویالتوزالبندقیة باسم بیاا يفبنك حكومي ء أول بإنشا ألساسي اغرضھ ن كاأمس
ا ئع دالواحفظ  اء جرت وإلعمالا يفلتعامل ، واخرع آدموب حسا ىلدع إموب لطلب من حسااعند و تحویلھ

  1.یةرلتجات السحوباالمقاصة بین ا
ي دول أورولصناعیة رة الثور اثار آنتشاابفضل ولثامن عشر ن القرایة امنذ بدو ة إبا برف ك  بنو ىلزت الحاج

ي البنوالعدید من ھذه اقد تأسس كبیرة الحجم، و ا، وأتسعت ك الت ا قامت أعمالھ ا كان، وكل مكا يفوع فرلھ ن لھ
  .المعامالتتسویة ت المصرفیة في لشیكاام استخدأثر كبیة  في ا
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 :یةرلتجاك البنواتعریف : الفرع األول

وم ھو تلك ري لتجاالبنك أن ا ربمن یعتك فھناك، لبنواھذه ل یف حورلتعارب اتتضا ي تق ك الت ي تل ة ھ المؤسس
رفیة ، و الودائع المص رة ب ود الحاض ة النق رفیة لنقوالة دمبابمبادل رة، ئع دابالود المص لبنك أن اكما الحاض

 .1ات المضمونة من المؤسسات التجاریةلتعھدات الحكومیة وابالسندت وئع بالكمبیاالدالوم بمبادلة ایقوري لتجاا

یة ن یرمك ھناو زة األساس اري بنك ي ألى أن المی ، لطلبى القابلة للسحب لداد األفرائع ل وداھي قبوتج
ة ا( ابات الجاری یر جل أبعد أو ) ئنةالدالحس لصناعیة ك البنووایة رلعقاك افالبنو، )ربأخطاأو ئع ألجل دالوا(قص
  2دائعلوك ایضا بنوأ كلبنواھذه ف تعرا لذ، وشكدون اصیة خلبھذه اعي ال تتمتع رالزالتسلیف ك ابنوو

ا آلخر البعض ایعرفھا و ر ئتمانیة ت إعن مؤسسارة عبابأنھ اد ألفرائع وداساسا بتلقي أمتخصصة تطلع غی
یر الن االئتماا يفساسیة ألتعامل بصفة ، واريجل قصأبعد أو لطلب ى القابلة للسحب لدا على ءا بنا، وألجلقص
ر لك ال ذ ة بنوكا تعتب ات الطلب من ى القابلة للسحب لدائع دالول اتطلع بقبو ملما تجاری ما أو الئتمانیة المؤسس

ري لعقاالرھن ك ابنور وخاك اإلدلطویل  كبنواألجل ن ذي االئتمات الة عملیااومز يفألساسي ایقتصر نشاطھ 
 . 3لیھاإما و

ى بل تعد، ألجلالقصیرة ا تلعملیاایعد یقتصر على  مل، ویةرلتجاك البنوت التي تزاولھا العملیاق اتسع نطاافقد 
ر  يفلك ذ حیث ، يفصرملم النظاا يفیة خاصة مهأكسبھا أا مم، ألجلالطویل ن االئتماا  ميلتشمل تقدول لدامن كثی

 .ىألخراالئتمانیة ت اؤسساملامن ري دون غیره لتجاالبنك اھو د قصوملن افإ" بنك"طلقت كلمة إذ أ

 :یةرلتجاك البنواخصائص : الفرع الثاني

اني لنوایة رلتجاك البنواثل مت أتي لنقدیةالنظریة ص اشخاأمن ع الث ا ت لبنك الثانیة بعد اجة رلدا يف، أي أنھ
زي  رفي ضمن المرك از المص نیتھا اعلى ترتیب میزرة لقداخصائص منھا ة ھي تتمیز بعد، ولة ماولدالجھ

 .ومجزیةظائفھا بتقنیة عالیة ویة دمن تأیمكنھا بشكل 

 :یليبما یة رلتجاك البنوا خصائصو یمكن تحدید 

ارس ا :ال تؤثر علیھي ولمركزف المصراتتأثر برقابة .أ ل من خالرف صاملاقابة على ي رركزملالبنك یم
ارس أ یمكنھـاال مجتمعة یة رلتجارف اصاملحین أن ا يف، مكلف بذلكز جھا أثیر قابة ریة أن تم على أو ت

زي،ولبنك ا ة رلبنك اال یكتفي المرك زي بممارس ارف، یھیة على قابة توجالمرك ق بل المص أن لھ كذلك یح
ت لتنفیذ اجبة واحكاما أعلیھا ض یفر ة، ولعقوبااطائلة تح ة والجنائی تقید كل ى لتحقق من مدا اكذت المدنی

 .لنقدیةت السلطااھا رتصدت التي لتعلیماالمالیة وبالقوانینواعد ابالقوف مصر

ة اتبعا ع تتفرویة رلتجاك البنود اتتعد :حدي والمركزالبنك وایة رلتجاك البنود اتعد.ب ال ، إلنقدیةق السولحاج
ف التفاھم امن ع نووتحقیق , م نحو التمركزلعااإلتجاه امن مالحظة یمنع ھا ال دتعدأن  یة رلتجاك البنوبین مختل

ي ا مالیة الرت ایادالقتصاف ز لا اھذة، عاصرملأس على درة مصرفیة ضخمة قاات حدومن شأنھ خلق تمرك
ال، لنقد اق اسوأیة على رالحتكااشبھ ة سیطرلواسع الوالتمویل ا روالم م  لا اھذأن  غی ز ل یصل بعد تمرك

                                                             
  . 182 – 181، ص 1982لنشر و الترجمة و التوزیع، الكویت سامي خلیل، النقود و البنوك، شركة كاظم ل -1
  .92، ص1983محمود عیسوي، مصطفى عیسى خضر، دراسات في المحاسبة المتخصصة في شركات التأمین و بنوك التجارة، دار المعارف، مصر  -2
  . 232، ص 1982محمد زكي الشافعي، مقدمة النقود و البنوك، دار النھضة العربیة   -3



 الفصل الثاني                                                                 دور البنوك التجاریة في التنمیة االقتصادیة

 

53 
 

اري وابنك د جور ومرحلة تصوىلإ ر واألمر ا افھذ، بلد ما يفحد تج ر قعي غی ف ضعاإ ىلدي إعملي ألنھ یؤغی
 .د المصرفیةلنقواعلى خلق رة لقدا

ف ا: لقانونیةد النقوالمصرفیة عن د النقواتختلف . ج ي د لنقوتختل رفیة الت ارف اھا رتصدالمص یة رلتجاالمص
ي لقانونیةد النقواعن  زي، لبنك اھا ریصد، الت ة وائیة  ابرإ ىلوفاألالمرك ر نھائی ة ئیة ابرإلثانیة وغی ة بقونھائی

ة"قیمتھا  يفلقانونیة د النقواتتماثل ن، ولقانوا ان، لزماف اختالالنظر عن ف ابصر" المطلق د بعكس نقون و المك
ي ئع دالوا ع متغایرومتباینةدة عان كوتالت ف فائدر ألسعاة تخض ان، والزماف اباختالة  تختل د لنقون والمك
 .یةدالقتصات القطاعادة اعاد المصرفیة تخاطب لنقوحین أن ايفت لقطاعااكافة تخاطب لقانونیة ا

ر ا :يلمركزالبنك الربح بعكس الى إیة رلتجاك البنواتسعى . د مالیةیع ریة مشارلتجاك البنوتعتب ھدفھا ، رأس
ر ألساسي ا ق أكب ة، وبأقل نفقة وبح رلامن ر قدتحقی ة ھي غالبا ما تكوممكن . تلشركااد أو األفرامن ن مملوك
ف دهلا اھذو ي لبنك اف اھدأعن ف مختل زي الت د لنقوار اصدوإلتوجیھ والرقابة اف واإلشرا يفتتلخص المرك
 1.لنقدیةالسیاسة اتنفیذ ولقانونیة ا

 :یةرالتجك البنواتمییز وتصنیف .3

ر یة رلتجاك البنواتتشابھ  :لمالیةت المؤسساوایة رلتجاك البنوالتفرقة بین ا.أ ي الكثی من و المؤسسات المالیة ف
ان، خاصة ، وجھ نشاطھاأو ي اإلئتم ي ما أ. لتوظیفام أو افیما یتعلق باالستخدف حیث ال خالف الف الحقیق الخ

د أن احیث ام، الستخدبمصادر افھو یتعلق  ا یة تعتمد بشكل رلتجاك البنونج ي عملیاتھ ر ف ي ألمواعلى كبی ال الت
ي  ھا من حصلت علی ر ف ة بینما تعتمد ، ئعوداشكل الغی ات المالی ة، وإذا اعلى المؤسس ا الخاص ت ضطرأموالھ

 إلى إستخدام 

 .ستثنائیةوف اظر يفلك ن ذفیكو؛ )ئعدالوا(ال الغیر موأ

ة لبنوا :لعامةك البنووالخاصة ك البنوالتفرقة بین ا.ب خاصة تتخذ ال موت ذات رؤوس أمؤسساك الخاص
اھمشكل شركا ا ت مس ة الكن ، لقانونیةل األشكاامن ة أو غیرھ عملیة  يفل لفعااھا ل دورمن خالك لبنوأھمی

دخرات، و ع الم ع جعل من تلك ن الئتمااخلق تجمی ات تخض ت عملیال لك من خالوذقابتھا ورلة وللدالمؤسس
ي لتأمیم ا اھمة ا) فرنسا(ك للبنوالجزئ ي الة شبھ ولدومس رة ف أثیر لعدید من كبی ارف  و الت ع لقطاا علىالمص

رفي  ا لة ولدال امواع أیدت إعملیال من خالالمص ن أن ما ن كومم رفي القطاانسمیھ یمك جانب  ىلم إلعاع المص
  .ع المصرفي الخاصلقطاا

ك لبنوایطلق على  :ألجلاطویل أو متوسط ن الئتماك ابنول وألعماك ابنوویة رلتجاك البنوالتفرقة بین ا. ج
ئع دالواتقبل ن والئتمات ایقتصر على عملیاك لبنواھذه ط نشاأن  حیث، ئعدالوك اصف بنووحیانا أیة رلتجاا

ة و یر، ألجل الجاری ز بینما قص اركة لسندار اصدوض وإلقراعلى منح ل ألعماك ابنوط نشایترك  يفات و المش
 .نصبة فیھاأعلى ء المشاریع والحصول نشاإ

ط  واما بنوأ ان المتوس دة االئتماألجل فیقتصر نشاطھا على منح الطویل ك اإلئتم نتین، وال تقل عن ن لم ال س
 .ت المختصةلسلطاامن ص خاذن ال بإإیة رئع جاوداتقبل یمكنھا 

                                                             
  .   115– 114، ص 1996سلیمان بودیاب، اقتصادیات النقود و البنوك، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت  -1
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ینرب لتقاأن اال إ وعتین  ب دیث، لعصر ا يفضح واظھر بشكل المجم تقبل  يفیة رلتجاك البنوأت احیث بدالح
  1).نتینتزید عن س(طویلة ل ضا آلجاوقرم تقدأت بالمقابل كما بد، سعق وایة على نطارخادالائع دالوا

ي ألجنبیة ك البنوا :ألجنبیةك البنووالوطنیة ك البنوالتفرقة بین ا. د ال خضوتعن ، ألجانبالسلطة ع رأس الم
ت افقد ا لذ ل من ع لنوا اھذول لدالعدید من حم ارف مث طنیة وعملت على جعلھا ى خرودول أ) مصر(المص

ل  لبنك ا يفعھا ایدإحتیاطي یتم انسب من ض فرولرقابة اعلى تشدید ى خردول أكما عملت ، )یةدلسعوا(مث
 ).نلبنا(ي مثل ركزملا

ي لبنواإلسالمیة ھي ك البنوا :إلسالمیةك البنووایة رلتجاك البنوالتفرقة بین ا.ـھ ئع لتشغیلھا دالواتستقبل ك الت
داتھا یع تورمشا يف ین افیما زع عائ ي صاحب ولبنك ب ودعین ف روع و الم م عن مفھوا بعید، لربحاحالة المش
ءا، عطاا أو خذة أإلسالمیة ال تتعامل بالفائداك لبنوأن ایة ھو رلتجاك البنواعن ك لبنواھذه یمیز ھم ما ة، وألفائدا

 2.لكم ذرحيإلسالمي ع الشر، و  اباة رلفائدر الك باعتباوذ

  .ول الخلیجیةلدوامصر ردن وألوایة دلسعواخاصة ولعربیة ان البلدا يفة بكثروف معرك لبنوامن ع لنوا اھذو

 یة رلتجاوك البنت اماداستخوارد و ام :لثانيب الطلما

واردیقصد         ا ستخدوایة رلتجاك البنوا بم لت ألمواتلك امھ ي تحص ي لبنواعلیھا ھذه ال الت م تقوك والت
ة  يفمھا استخدوابتوجیھھا  االت مختلف ھي رف صاملارد امو، ومصرفیةرات ستثماوض وابصیغة قرمج

وارد اتوجیھ ، وعلیھام خصوت أو ماالتزا ل صرفیة ملالم ا، و) مااستخدا(یمث ل أو صوأھي ت مااالستخداھذه لھ
  .رفللمصادات موجو

وي  وارد(لبندین اعلى ھذین ري لتجاالبنك انیة امیزوتح ز تعكس ، و)تمااالستخدا(و ) الم ة المرك المیزانی
الي  ة ز يفللبنك الم دد كما ، منیة معینةلحظ ة احجم تح ق ألبنك متوخیا ابھ م یقوي لذط النشاونوعی قصى تحقی

ن اسرعھاح وأبارألا دي القتصاالتحلیل ل ایة من خالرلتجاك البنوط اشاتفصیلیة على نرة بصوف لتعر، ویمك
 3.لمیزاینتھا

 یةرلتجاك البنوارد امو : الفرع األول

ین  وارد جانب یب وع الم وم مجم ن یةرلتجاك البنوى الدالخص ري أو لتجاالبنك ت اماالتزاتصنیف ، ویمك
  :إلى مجموعتینخصومھ 

 ب رأسمالھاصحاألبنك قبل ت اماالتزنھا تمثل اتیة ألالذالموارد ایطلق علیھا  :األولى. 
 الغیرلبنك قبل ت اماالتزنھا تمثل األالموارد الخارجیة یطلق علیھا  :لثانیة ا. 

 :لتالیةالعناصر اتیة من الذن الموارد اتتكوو: تیةالذارد الموا. 1

                                                             
  .195، ص 1985مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت  -1
  . 101، ص1989بولي القاھرة أحمد علي دغیم، اقتصادیات البنوك، مكتبةمد -2
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دفوع یتكو: علمدفول المارأس ا.أ ال الم ي ألموان من رأس الم رف احصل علیھا ال الت من ري لتجاالمص
دفوع علیھ أ قد تطرت ضافاإیة أمن أو عند تأسیسھ ب المشروع صحاأ نسبة في المستقبل، ویمثل رأس المال الم

 :1لتالیةب الك لألسباال المصرف وذمومجموع أضئیلة من 

رف أل.1 ا لھ ائیسي بأمورال یتعامل بشكل ن المص ة، وإنم ي ئع دالوایعتمد على الخاص ي لدیھ الت ت عملیاف
 .رالستثماا

 .في المصرفئل واألالمساھمین اعلى ح أكبر باأریع زمن توصغر حجم رأس المال یمكنھ . 2

دفوع  وذلك فیجب عدذمع و ال الم ال رأس الم ي لك للمساعدم إھم ي لثقة اخلق ة ف املین، ونفوف خاصة س المتع
دئع دالوب اصحاأ ب ع ا یج ل ألیض ي المقاب رة، وف ي رالكبی االة ف دفوع وذفع قیمة م المغ ال الم لك رأس الم

 .لذكرالسالفة ب الألسبا

ر ا :ة لمحتجزح ابارألا.ب زة بارألتعتب اھمین ومن حقوءا جزح المحتج زة أبارألاتتخذ ق المس شكاال ح المحتج
 :تشمل ما یلية عدید

ت تكو، ولزمناھي مبالغ تكونت على مر و: تالحتیاطاا.1 ؤولة فلسلطاف اتصرن تح ي أي ت المس ك ف ي البن
ة ألجزت االحتیاطااھذه ر مصد، وقتو ر بارألامن ح، وبارألامن اء المقتطع ار صدوة إعالوعة زموح الغی
  .2دة رأس المالیازألسھم عند ا

  :و تنقسم اإلحتیاطات إلى األقسام التالیة 

ل باحھ بشكفي أرمن صام كل عاالمصرف ھو نسبة مئویة یقتطعھا و ):لقانونيا(ري إلجبااالحتیاطي ا.أ
 ري جباإ

 .ةلسائدالمصرفیة التقالید اف واألعرالمركزي بھذا الخصوص أو بحكم البنك اه ریصدي لذن القانوبحكم الك وذ

 یقتطع نسبة ن لك بأري وذختیاانفسھ بشكل ء من تلقاالمصرف حتیاطي یكونھ اھو و :ريالختیااالحتیاطي ا.ب

 . المركزيلبنك اى لددع یوري ختیااكاحتیاطي م باحھ كل عاصافي أرمعینة من 

قد رة یة خسالمواجھة ألك ، وذباحھصافي أرمن المصرف خر یقتطعھ آحتیاطي اھو و :ملعااالحتیاطي ا.ج
 .ريالختیاالقانوني واالحتیاطي اعلى دة یاض  لھا المصرف زیتعر

 اد عدإیخ رتاالحقیقیة في لقیمتھا ممثلة لتجعلھا ل ألصواتعدیل م المخصصات في تستخدو: تلمخصصاا. 2

، فیھان المشكوك لدیوالمخصصات مخصص امثلة أمن ، وعلیھاالمتعارف لتقییم اطبقا ألسس لمیزانیة، ا
 .وراق المالیةألر اسعاط أھبوك، مخصص الستھالمخصص ا

بعد خصم (یع زباحھ للتوأرمن ءا جزالمصرف حیث یقتطع ، عةزموح الغیر  بارألاھي و :ورةلمدح ابارألا.3
 .ءشامتى یعھا زتوالمصرف عة یستطیع زموح غیر باأرعلى شكل ) ت و المخصصاتالحتیاطاا
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 :جیةرلخاارد الموا.2

 تشمل وتیة الذالھ اموق أنطارج من خاري لتجاالبنك اعلیھا ال التي یحصل ألموالموارد الخارجیة في اتتمثل و

  .المصادر الخارجیة 

 الودائع ألجل و الودائع االدخاریة و االئتمانیة: الفرع الثاني

 ل و المشاریع ألعمال اجااد ورألفرائع ودامتنوعة من ري مجموعة لتجاالبنك ایتلقى  :لمصرفیةائع دالوا.أ

ھي ویة رلتجاك البنولموارد الرئیسي المصدر ائع دالواھذه ى، وتعتبر ألخرك البنووالمؤسسات المالیة وا
یة رجات ئع على شكل حسابادالواھذه ن تكوري، ولتجاالبنك امة ألصحابھا في ذمستحقة ن یودعن رة عبا

 .لألجلأو یة رخاادئع وداعلى شكل أو لطلب أوتحت ا

تتمثل ھذه ت ولشیكاب احساري أو جاب یعة على شكل حسادلواھذه ن تكوو ):لطلباتحت (یة رلجاائع دالوا.1
ري لتجاالبنك م ایقوالحسابات ھذه و. یةرلتجااد والھیئات في المصارف األفراعھا دیوال االتي ألموفي ائع دالوا

على  ةلبنك فائداال یدفع ء وقت شافي أي ومنھااع إلیدأو السحب العمیل ایستطیع ط، وشرأو قید دون بفتحھا 
بقصد الكبیر بسیطة خاصة بالنسبة للمبالغ ة فائدء عطاإیشجع االتجاه الحدیث لكن الحسابات، ومن ع لنوا اھذ

ئع دالورزا بین العامة مكانا باالحكومة و المؤسسات ائع ، و  ودافیما بینھاالمصارف ئع جذبھا وتحتل ودا
 .الحقیقیة الجاریة

ن لبنك یكواعھا دیوال التي ألمواھذه . خرآبنك في لھ اموأمن ء جزاع یدبإك لبنواحد م أھي قیاو :لبنكائع ودا.أ
من قبل اد و المشاریع و المؤسسات الخاصة أو الحكومیة أو ألفرالدیھ من قبل ت عاایدإقد تلقاھا على شكل 

 ىللبنك مستویحقق لتوظیف امن ع لنوا اھذ، یمثل اإلیداع الثاني، وخرى آمن قبل بنك لداع إلید، والةولدا
 .آلخرالبنك ى الدالجاھزة یعتھ ودلسحب عن طریق تسییل ت امن تلبیة طلبا، یمكنھ لسیولةامرتفع من 

لة ولدط انشا يفلتوسع ائع نتیجة دالوامن ع لنوا القد توسع ھذ ):ملعاع القطاائع ودا(لحكومیة ائع دالوا.ب
ول ذات لدفي ایة خاصة رلتجاك البنوائع ودامن كبیرة نسبة تمثل ئع دالواصبحت ھذه اإلقلیمي، بحیث أ

 1.ي الحكوميلنقدالفائضا

یة رلتجاالمصارف اتساعد أنھا كما ي، مزربثمن ون ثمن أو غالبا بدن تكوالحكومیة المتراكمة  ئع دالواھذه و
  .عملیاتھا يفلتوسع اعلى 

 :   الئتمانیةوایة رخادالائع دالووائع ألجل ادلوا.2

ئع دالوالمصرف واألجل متفق علیھ مع ، ویةرلتجاى المصارف اعھا لدایدإھي مبالغ یتم و: ئع لألجلدالوا.أ
لسحب منھا اال یتم ري، ولتجاى المصرف الددع ئع تووداھي ر وئع لألجل خاضعة لإلشعاودا: نألجل نوعا

المصرف یدفع وبالمقابل . شھر مثالع أو كأسبواع إلیداتفق علیھا عند منیة مر المصرف بفترة زخطاإال بعد إ
 .ئعدالواعلى ھذه ة فائدري لتجاا

في لیھا بدال من تركھا عاطلة بھا لحین الحاجة إصحاأعھا دیوات مدخرتمثل ھي و :یةرخادالائع دالوا.ب
ر ھم صوأمن ، ولسیولةار لتضحیة باعتبادون اعلى عائد مقابلھا الحصول تفویت فرصة الخاصة، وئنھم اخز
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لطبیعتھا ا نظر، یةرلتجافي المصارف اھا رنتشااید ایتزر، التي خادالالتوفیر وافاتر د: یةرخادالائع دالوا
ر یة تطورلتجاك البنوى الدت االتوفیر حساباة صدر أریعكس تطووالجاریة،ویة رخادالائع دالوالمشتركة بین ا

 .1ى الجھاز المصرفيلدات خردملاھذه اع میلھ إلیدولعائلي ع القطاات امدخر

اد ألفرامن جانب د العتماا اھذام ستخدد، واعتمات الناشئة عن فتح حساباائع دالواھي و :الئتمانیةائع دالوا.ج
، بتسدید قیمتھامطابتین سحوبة ملت الشیكاب اصحام أتقدل حتمادي، واالقتصاابنشاطھم م للقیاأو المشاریع 

 .تلكفاالت أو الرھوناد أو إلى االعتماافاتح لثقة بدة إلى ائع عادالو اتستند ھذه و

كما ، معینةوط بشرالحاجة وعند المركزي، لبنك امن ري أن یقترض لتجااللبنك یمكن  :لمصرفیةوض القرا.د
ھم أمن رف صاملوض بین القر، وتعتبر اللسیولةالحاجة یة عند رلتجاك البنوامن غیره من یمكنھ أن یقترض 

ت ماالتزاعلیھا تترتب مدنیة وئنة ت داحساباتجدث قد الحاضر، ولوقت ا يفة یرلتجاك اللبنوال ألمودر امصا
عھا وفرك ولبنووض بین القراقد تتم ھذه ت، و  لتسویاالمعامالت المالیة وانتیجة ، خرآعلى ك لبنواألحد 

 :ىخران أبلد يفمعتمدیھا أو سلیھا امرو

لوجھة امن ري، ولتجاارد المصرف اكیفیة توظیف مول ألصواجانب ك التجاریة یبین لبنوت امااستخدا :ثانیا
أن لنا  نيیتبام ألقدتجاري راسخ ابنك أي نیة امیزل في ألصوافاحصة على عناصر ة لقینا نظرإذا ألعامة ا

رج التنازلي في لتدلھذا اطبقا ولیا حسب سیولتھا زتنارج تتدت مااالستخداعة على قائمة من زه مواردمو
  :لتالیةط النقاا يفل ألصواتصنیف ھذه یمكن لسیولة ت اجادر

 )حتیاطيانقدیة (لى وألاجة رلدالسیولة من ا :الأو

رأس المال عن ناتجة كانت اء سوري، لتجاالبنك زة احو يفة التي صدرألاألولى في اجة رلدالسیولة من اتتمثل 
ي، ركزملالبنك ى الدوق أو لصندا يفاء سو، لنقدیةاشكل ولى األجة رلدالسیولة من اتتخذ ت، وعااإلیدامن أو 

 .ىألخرایة رلتجاك البنواعلى ت المستحقة لشیكاالتحصیل مثل امرحلة  يفل صوأعلى شكل ن كما قد تكو

 )یة مخصومةرتجاأوراق - حكومیةأوراق (لثانیة اجة رلدالسیولة من ا: ثانیا

سیولة نقدیة من  ىلوراق إألاھذه یمكن تحویل حیث  ،سیولة مرتفعةوذا ألجل قصیر التوظیف ا اھذویعتبر 
اد، و لسدداد وارتالسن اضما: ذات ھدفین ھي ممكنة، وبأقل نفقة وبأقل جھد وقت ع وسراألولى في أجة رلدا

 .خصومةملت الكمبیاال، وایةرلتجاوراق األأذون الخزانة أذون وامنھا ولتشغیل العائد من تحقیق ا

 )نالئتماأو التسلیف ا( لبنكالتي یقدمھا وض القرا :ثالثا

یوازي الخطورة المحتملة، مناسب ا عائدیحقق حیث وض، لقراعلى  منح ري لتجاالبنك ط انشایتركز 
رة لتجاامستندیة لتمویل دات عتمااشكل ، أو قانونیةد على شكل نقون تكوري لتجاالبنك ایقدمھا وض التي لقروا

ة مدس ساأعلى ة یحتسب لبنك على سعر فائدصل و ا، و في المقابل یحئنب دافتح حساالخارجیة أو مجرد 
  :2ما یلي ىلإلغایة ایة من حیث رلتجاك البنووض اتنقسم قر، وقیمتھض ولقرا

 یةرلتجاوك ایة للبندلتقلیف اائوظلا :ب الثالثلطلما
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 : 1ما یليیة رلتجاك التقلیدیة للبنوالوظائف اھم أمن دة ونقدیة متعدوغیر یة بوظائف نقدیة رلتجاك البنوم اتقو

  :عھاانوف أختالائع على دالول اقبو: الفرع األول

الوعي تنمیة ل على تنمیتھا من خالك لبنوتحرص ایة لذلك رلتجاك التمویل للبنودر اھم مصاأئع من دالوتعتبر ا
لتعامل من حیث اءات اجرإتبسیط ات المصرفیة، ولوحدامن المزید فتح في بالتوسع ري، خادالالمصرفي وا

من ب المزید على جذري لتجاائع للبنك دالواسیاسة ،وتنبني یةرخادالاعیة وألءة افع كفااع،ورإلیدوالسحب ا
ن ینتموت التي لقطاعادي للمودعین، واالقتصاط النشاأجالھا، وائع من حیث دالووت اتتفا، وئعدالوا
 :ق إلى األتيالستحقاائع من حیث دالواتصنیف ھذه ،ویمكن لیھاإ

أن یستطیع صاحبھا وط،وشرأو قید دون لبنك ى الددع توالتي ئع دالواھي و: بلطلاتحت ویة رلجاائع دالوا.أ
سطة السحب منھا بواكن مي، وئعدالوامن ع لنوا اعلى ھذة لبنك فائداال یدفع ء، وقت شاأي و يفیسحب منھا 

 .یحررھا العمیلفع دمر ف أو أوالصرت ایصاالت أو إلشیكاا

منھا ء سحب جزأو لصاحبھا سحبھا یجوز ال ري ولتجاالبنك اى لددع توالتي یعة دلواھي و :ألجلائع دالوا.ب
ة حسب مدوت معدالتھا ئد تتفاالعمیل فوالك یتقاضى ذمقابل ، و في لبنكاعلیھا مع ء المدة المتفق نقضااال بعد إ
  . 2اعإلیدا

متفق منیة ب فترة زلبنكر اخطاإال بعد إلسحب منھا الصاحبھا یمكن ال التي یعة دلواھي و :رئع بأخطادالوا.ج
 .علیھا

اع، یدأو إیقدمھ عند كل عملیة سحب ، ولعمیلابھ ي یحتفظ لذبدفتر التوفیر ائع دالواھذه ون تد :لتوفیرائع ودا.د
حیث ، لتضحیة بالسیولةدون ارتفع نسبیا ملالعائد ن وراء الذین یسعواد األفرالحسابات امن ع لنوا ایناسب ھذو

 .قتأي و يفاع إلیدوالسحب یمكن ا

ار صدنظیر إیة رلتجاك البنواتتقاضھا التي لنقدیة ت التأمیناع النوا امثلة ھذأمن و   :ةلمجمدایعة دلوا.ـھ
، هارصدإمن ض لغرء انتھااللبنك بعد ن لضماب اخطادة عاإال بعد دة إعاد ال ترن والتي لضمات اخطابا

لسلع من استیرد ادات المستندیة لخاصة بالعتماابعض تمویل نقدیة مقابل ت یضا تأمیناك ألبنواتتقاضى و
خاصة من حیث ك، لبنوى ائع لددالواھذه ر ثره على تطوأ نيعدللمودي القتصاط اللنشاأن كما یالحظ  رج،اخلا

 .3فقا لھ كما یليوكن تصنیفھا ميلذلك . لسحباع واإلیداحركة ، وئعدالواحجم ھذه 

ما یتصف بھ ري، ولتجاط النشاافقا لطبیعة ، ولبندلھذا ائع بالنسبة دالواتتماشى حركة  :یةرلتجات البیوائع ودا.أ
لبنك لتقدیر توقیت امع المتعاملة یة رلتجاع المؤسسات اضاوف وأوسة ظردراتقلب لذلك تنبغي ار و  ستقرامن 

من اء سو، لفئةاه ھذوف مع ظرءم تتالت التي لسیاسااضع ، وبالتالي وئعھاودامن المتوقعة لسحب ت اعملیا
 .ئعدالواھذه ر ستثماالمطلوبة أو السیولة احیث 

ورة لدایة افمع بد، إلنتاجیةورة الفئة بالدلھذه ابالنسبة اع إلیدوالسحب ایرتبط  :لصناعیةت المنشآائع ودا.ب
ورة لدتمام امع ج وإلنتات امستلزماالمواد الخام، ومن المشتریات لتمویل المسحوبات ید اتتز، إلنتاجیةا
دة في المسحوبات عن المعدل العادي ، یاتحدث زقد ، ولنقدیةالمبیعات انتیجة دة لزیافي ائع دالوأ اإلنتاجیة تبدا
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من ع لنوا اھذك سة سلوس دراساأسیاسة قائمة على د جوولك ذیتطلب ، و لتوسعوالتجدید ت ابسبب عملیا
 . بحیث یمكن المواءمة بین متطلبات السیولة و الربحیةئع دالوا

الموسم یة امع بدالمسحوبات ید احیث تتز، عةرالزبالمواسم ائع دالواتتأثر ھذه  :عیة رالزت المنشآائع ودا.ج
ت لنفقااد لمواجھة الألفروموسمي سحب منتظم یحدث قد المحاصیل، و  ئع مع بیع دالواید اتتز، ثم عيرالزا
في كانت علیھا التي یة مهألاحالیا ئع دالواعموما ال تشكل ھذه الموسم، و  یة اترتبط ببد، التي لشخصیةا

 .عيرالزن االئتماو  التنمیة ك ابنود جووبسبب الماضي 

فبخالف المسحوبات لسیاحة و  النقل ت امؤسسادق و  لفناائع دابوالخاصة ھي و :لخدمیة ت المنشآائع ودا.د
في لعناصر اخذ ھذه یجب أجيلذلك ، لتوسعو  التجدید ت العملیاكبیرة مبالغ تحتاج إلى ألنشطة فقد داء ایة ألدلعاا
 .ئعدالواھذه ر ستثماو  السیولة الدعم سیاسة ر العتباا

و  المحامین و لة دلصیااألطباء ائع ودا يفئع دالواتتمثل ھذه و  :لعاملینة و  الحرالمھن ب اصحاأئع ودا.ـھ
  .ارباستمرة یدائع متزدالواھذه المحاسبین و

 

  :ت المودعین إلىئع حسب قطاعادالواكما تصنف 

  ؛شكل سلع يفلك ن ذكااء إلنتاجي سوط النشاذات العامة الھیئات ایشمل و   :ملعال األعماع اقطا. 1

ودة دحملالسیولة ذات التوصیة باألسھم ، و  اةمهساملت المساھمة ایتضمن شركاو : لمنظمل األعماع اقطا.1
 ، و الغیر تابعة لھا ؛لةولتابعة للدا

 ؛توصیة بسیطةومن تضامن ص ألشخات ایتضمن شركاو   :لمنظماغیر ل ألعماع اقطا 3

 ؛نیةولتعات امعیاجلا 
 ؛لعامةت ادماخلع اقطا 
 ما یليع لقطاا ایشمل ھذو : ادألفرع اقطا : 

 ؛یةدفرت منشآاد وفرأ 1.

 .ت والجمعیات الخیریةنیاولتعااللربح مثل تھدف ال ت محلیة ھیئا 2. 

عن طریق ت المحلیة لقطاعامختلف امع ن لذین یتعاملوا ادألفرالمنشآت وایشمل و: ع العالم الخارجيقطا 3.
 .دل  لتباا

 ؛الجتماعیةت التأمیناللتأمین و المعاشات والعامة المؤسسات ایشمل و: ء المالیینلوسطاع اقطا 4.

في خاصة ت لعملیا، في تسییر ایةرلتجاك البنواتعتمد علیھا التي لتمویل در احد مصاأھو و: المستحق ببنوك 5.
  1.دي لفراللبنك وز الموارد المتاحةا تتجاوالتي لسلف وض والقرالطلب على احیث یشتد ت المسیمیة الفترا

 :متنوعةرات ستثماوض والبنك على شكل قرارد اتوظیف مو:الفرع الثاني
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فتعطیھ ، قت الحقفي ولتسدید العمیل على رة اعي قداترفإنھا لوظیفة اھذه داء یة بأرلتجاك البنوم اعند قیا
 .لتوظیف على شكلا اھذن یكوالغیر ، ویمكن أن ضمانة قبل ل أو موأرؤوس 

قد یدفعھا ال المودعین ، وموألك على ذ يفة معتمدت لتوظیفااھذه ل باحھا من خالأریة رلتجاك البنووتحقق ا
ضد نقص ن ضماة مصالح المودعین، وتوفیر عاامرن، دون الئتماأو التوظیف احجم  يفلتوسع إلى الك ذ
 .ئعدالوو استیرداد افع دلعجز عن أو السیولة ا

لثالثة اف األھداھذه ، و)، الربحیةلسیولةن، األماا(اف ألھداھذه بین فق ایوري أن لتجاالبنك افعلى ا لذ
المقرضین و المقترضین ، كل من بمصالح یتعلق  ينلثاالجاریة، وائع دالوب اصحاول یمس أفاأل، متناقضة

  :بحقوق و مصالح المساھمینلثالث یتعلق وا

ما ، أألجلن القصیر االئتمااتفضیل ن والئتمااتقیید حجم ، ولرشیدغیر التوظیف م تجنب ایستلزول  ألالھدف اف
فیعني لثالث ف ادهلاما ن أالئتماامنح وبالتوظیف م لقیاوائع دالواتشجیع م الموازنة في فإنھ یستلزالھدف الثاني 

 .وتحقیق عائد مالي مجزيلتوظیف في التوسع ورة اضر

، لسیولةن، األماا(ر ات العتبااھذه بین لتوفیق ایتوقف ، وفیما بینھارض تتعااف ألھداھذه أن ضح الوامن و
ت التي لسیاسااعلى ومن جھة المركزي لبنك اقابة إلى رباإلضافة ، یةرلتجاك البنواقبة اعلى نظم مر) الربحیة
 .ىخرأیة من جھة رلتجاك البنواتتبعھا 

لعمالئھا سیتم التي تمنحھا  صرفیة ملت التسھیالن البنك بأإدارة ا ثقةى من مدن ألماایتأتى عنصر : نألماا. 1
 :ما یليض للقرن ألمااتوفر ى مدن بشأار قرإلى لتوصل ایستدعي المحدد،ولوقت في اتسدیدھا 

بأقل ممكنة، ونقد بأقصى سرعة تحویلھ إلى سھولة ى مد ينتعل، ألصواصل من أي أسیولة  :لسیولةا.2
سحب ت طلبات المتمثلة في مجابھة ماابااللتزء لوفااعلى رة لقدابة للبنك لسیولة بالنسرة، و تعني اخسا

 .نالئتمات امقابلة طلباالمودعین، و

 :أھمھامل اعوة لسیولة على عداتعتمد و

لبنك ت إدارة اكلما شعرأكبر، ئع دالوإلى إجمالي ائع لألجل دالوائع فكلما كانت نسبة دالوت اثباى مد
ت االئتمانیة التي یمنحھا  لتسھیالة امدت فكلما قصرالممنوحة الئتمانیة ا تلتسھیالة اقصر مدن، باالطمئنا

توفیرھا إلى لسیولة حسب سرعة ت اتصنیف مكونا، ویمكن كثرن ألبنك باالطمئنات إدارة اكلما شعر، لبنكا
  :مایلي

 .1كاآلتيلسیولة فھي اما عن نسب أ

                                         :    لتالیةل المعادلة امن خالوتحسب :يلنقدالرصید انسبھ  .1

  )رىألخت امازااللتا+ (لمحلیة ائع بالعملة ودالا

دصیر= دي لنقد اصیرلانسبة  كلبنا  دىل  كلبنا  زيكرلما  یةدلنقا  دىل  كلبنا 
ئعودالا االلتزامات االخرى  لمحلیةا بالعملة 
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یخ ارفقا لتوت ولسلفیاوض والقرصیل اتحلبنك على رة النسبة قداھذه وتعني  :لعامةالسیولة انسبة  - 2
 رة؛خسادون ستحقاقھا ا

 :لتالیةالة دفقا للمعاولنسبة اھذه وتحسب : لقانونیةالسیولة انسبة 

إذ أن المعیار األساسي لمدى لبنك ب األصحاممكن بح إلى تحقیق أكبر رئما دالبنك إدارة اتسعى : لربحیةا.3
من ءة كثر كفایعني أنھا ألك ن ذكثر فإأباحا دارة أرإلاحققت وإذا  ح التي تحققھا ،بارألاھو حجم دارة إلءة اكفا

 .غیرھا

) نكاد(مجرد من ري لتجاالبنك ا ىلة إلنظرتغیرت افقد ، نشاطھادة یاوزیة رلتجاك البنول اعماع أالتساا نظرو  
دة تمویل المشاریع، یاوزللمجتمع الخدمات المصرفیة یة دتأت تھدف إلى مؤسسا ىلإضھا اقرال وإألموالتجمیع 

المالي لتضخم اقف ولعمل على والبطالة امن دي والحد القتصار اھازدالإلى الك أدى ذفقد ، لةولدفي التنمویة ا
  :1لتالیةط اقالنا يفسنجملھا ري لتجااظائف حدیثة للبنك ر وظھود، مما أدى إلى لفرى الدى المعیشة فع مستوور

بمساعدة شركات المساھمة یة رلتجاك البنوم اتقو :لجدید ألسھمھاارات اإلصداعلى بیع ت لشركاة امساعد 1.
، لشركةام ن ك لبنواتأخذھا محددة لك مقابل عمولة ت المكتتبین ألسھمھا الجدیدة ، وذطلبام ستالالعامة على ا
المستثمر یتكلف ب دون أن الكتتااحیث تسھل عملیة ،  لشركة المستثمر واخدمةجلیلة لكل من م ھي بذلك تقدو

 .یة مبالغالخدمة أھذه ء لقا

بصفتھا من اق المالیة ألسوفي امھم ور یة بدرلتجاك البنوم اتقو :لمالير االستثماأدوات اخلق بعض  2.
لعجز ات احدإلى و) المدخرین(لفائض ات احدومن ال ألمواتسھل  تدفق المالة ،التي لوساطة ت امؤسسا

إلى لوسائل ابعض ھذه دي تؤك ولبنواتتبعھا ھذه التي ألسالیب والوسائل د اتتعدالمجتمع، و يف) المقترضین(
 .اعإلیدأدوات الك ذمثلة أمن ة ویة جدیدرستثماأدوات اخلق 

سم امعینة مثل موت مناسبار لمواجھة خادباالا یقوموأن معھا المتعاملین یة رلتجاك البنواتشجع :تلمناسباا
المدخرات و على ھذه مجزیة ئد احیث تعطیھم فوء في الجامعات ، ألبناایس رتدواج أو لزو اف أالصطیاا

كم البنك نتیجة ترارد امودة یادي إلى زیؤالخدمات من ع لنوا اھذ، وئتمانیة خاصةت اتسھیالتمنحھم  
  :نيلبنك لسببارد اعلى موت لسحوبااغالبا ال تؤثر ھذه ویة فترات دورعلى المدخرات 

 :فیةرلمصود النقاق خل

ئع لیس ودامن وض على شكل قرر للجمھوال ألموا ميیة على تقدرلتجاك البنورة اقدد، لنقواظیفة خلق تعني و
، لطلبتحت ائع أو ودایة رجات لبنك على شكل حساباى الددع توال التي ألموابل من ، لبنكى الدد جولھا و

  .  دلكلي للنقوض العرافتزید من ، خلقا) ضولقرا(ئع دالواھذه ، أي أنھا تخلق ألصلا يفعة لدیھا دمو

  یةدالقتصاالتنمیة داف اھوأماھیة :المبحث الثاني 

إلى باإلضافة ، یةدالقتصاالتنمیة ل احواردة لوالمفاھیم  اعن بعض ث نتحدأن ال ا المبحث  إھذفي ال یسعانا 
  : رد المطلبین التالیینلك نوذجل أمن و. یةدالقتصاالتنمیة اف اھدأعن الحدیث 
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 تعریف التنمیة اإلقتصادیة و أھدافھا :لمطلب األول ا

 یةدالقتصاالتنمیة وم امفھ: ولألالفرع ا

د ھا مع عددیتناسب عدلھا، مفاھیم ة عدك بل ھنا، یةدالقتصااحید للتنمیة م ونھ ال یوجد مفھول ألقوانستطیع 
ئھ مفھومھ القر یوضحول أن حاوال ي إفما من كاتب تنمون، آلل التي عالجت ھذا الموضوع حتى األعماا

قلھا أمن وھن الرالوقت را في انتشاایة دالقتصاالمفاھیم  اكثر أمن ا المفھوم صبح ھذ، بحیث أللتنمیةالخاص 
بعض ت مدلوالأن نحدد لتنمیة م امفھول في تحدید لدخواقبل المناسب  من ى نر، ولوقت نفسھفي اضوحا و

  : المفاھیمھذه من ، وحد ما ىلإعنھ و المختلفة  لقریبة منھ المفاھیم ا

ساسا بھا أیقصد و1ةتقنیة جدیدات جدید تصحبھ مبتكرنموذجھا تنمیة ق نطالاھي و :لصناعیة رة الثوا -
في لتنمیة الصناعیة عن رة الثو، وتختلف الثامن عشرن القرامن في الثلث األخیر  با أورعرفتھا ة التي لظاھرا

 .ديالقتصاإلى الجانب االجتماعیة باإلضافة وتعنى بالجوانب ایة رة إرادتتم بصواألخیرة ھذه ن كو

ا ھذم یستخدو. مللعاأنحاء ابقیة إلى با  أورعرفتھا التي لصناعیة رة الثوانقل محاولة یقصد بھ و: لتحدیثا-
ة عاامر، أي دون عمىا أتقلیدب المصنع لغرنمط الحیاة في اتقلید أي للتغریب ادف صطلح  كمرملا

 .المقلدلبلد ت اخصوصیا

نحو تتجھ ت لعالقااشبكة من المثلى في بالسرعة ولتكالیف ابأقل ر الحداثة نتشااھو و :ديالقتصاام لتقدا
 .  للشموا

در نتاجیة تباإكثر ة أتقنیة جدیدر فعند ظھوالحراك و الحركیة ، نھ ینشأ عن سھولة ألبعض على اكما یعرفھ 
بھذا المعني یعني ھو و. ھارسعاأمن خفض أو یباحھا أرمن ، مما سیرفع مھااباستخدى المنشآت االقتصادیة حدإ

نھ ألتنمیة من حیث اعن دي القتصام التقدویختلف ا. المعنيللبلد و المؤسسیة یة دالقتصاللبنى العالیة المرونة ا
 .تلغایاایھمل ولوسائل ایقتصر على 

طویلة فترات ة عدة أو رتفل خالدة الحاصلة لزیااعن رة بأنھ عبا"  وريبا نسوافر"یعرفھ و :ديالقتصاالنمو ا-
  .2لمؤشر ما في بلد مالزمن امن 

لك للتمییز من ، وذلزمناطویلة من دة لفترة لزیااھذه ار ستمرط التعریف شرا اھذب إلى لكتاایضیف بعض و
 .نسبیاقصیرة منیة لفترة زیتم ي لذدي االقتصاالتوسع والنمو ا

حید وظل أن محورھا ال ، إفكریة ھا كقضیةوزیة منذ بردالقتصاالنظریة في التنمیة ایف رتعادت قد تعدو
بعض ول لیة حاولدواإلقلیمیة اء التغیرات الفكر من جرر امع تطودي والقتصاالجانب وھو الجانب ا

الحرب لتنمیة مألوفا بعد ح اصطالاصبح أقد ، ولتنمویةالعملیة في االجتماعي العامل ج امااإلقتصادیین إد
ول المستقلة لدت امشكالالمركسیة لمعالجة لنظریة ل اعماألان لمعظم امھ كعنواستخدالثانیة بسبب العالمیة ا

یركز بعض حین ففي تختلف من حیث المضمون ، لتسمیة اشتراكھا في اغم ل رألعمااھذه أن ال ، إحدیثا
الجتماعیة وایة دالقتصاتغییر البنى اعلى ى خرت أتركز كتابا، للتنمیةر كمعیا  ينلوطالدخل نمو اعلى ب لكتاا

لعملیة ا: "لتنمیة ھيدي أن العمادي محمد أالقتصاى ایرول ألر التیااعلى ل كمثا، وةساسي للتنمیر أكمعیا
                                                             

، 1988ق سید محمود سید محمد، التنمیة االقتصادیة في موریتانیا في ضوء التجربة السوریة، أطروحة دكنوراه، كلیة اإلقتصاد و التجارة جامعة دمش  -1
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ال إ". لزمناطویلة من ل فترة خالد معین، لقومي القتصاالناتج ا يفحقیقیة دة یابموجبھا نحقیق زیادة زیتم يتلا
ا بمعدالت ة تنمولنامیت ایادالقتصاامن د فكثیر القتصاانسبة ر جة تطودرقد ال یعكس الوطني لناتج اید اتزأن 
ط كالنشا، حددي واقتصاط انشان لنمو قد یكوا اھذر لكن مصدت المتقدمة، یادالقتصات نمو امعدالق تفو
ر التغییر عتبااعلى االقتصادیین بعض ار صرن إمن ھنا كا، )یتانیارمواج الحدید في  ستخرا(جي استخراإل

و  برا نسوافرف یعرر األخیر لتیااعلى ل كمثا، ومیةلتناألھم لعملیة االقتصاد الوطني المعیار ابنیة الحاصل في 
أو المركیة لبسیطة ایة دالقتصاة الوحداحجم المستمر في ید التزبأنھا ایة دالقتصاالتنمیة ا) F. Préaux(ا 

 .لبنیویةت التحویالر اطاالمحققة في إ

 لعامل ج امااالقتصادیین إدبعض ول حا، لیةولدواإلقلیمیة اء التغیرات الفكر من جرر امع تطوو

ورد حیث ، جتماعي للتنمیةم امفھوء عطاول إمن حاالمتحدة أول ألمم اكانت ، ولتنمیةاعملیة في الجتماعي ا
لقومي لكل افع لرفاه رلتنمیة ھو امن ت لنھائیة للحكوماالغایة أن ا 1947سنة در لصااثائقھا ى وحدفي إ

غالبیة ة حیاى مستوبتحسین یة دالقتصااة لتنمیابط االقتصادیین أن ربعض ى یرد لصدا اھذن، و في لسكاا
ت التي لنفقاأن الك ، ذیةدالقتصاالناحیة ایضا من أبل ، الجتماعیةالناحیة افحسب من یجد مبررة ال ن لسكاا

كثر ن أتكووالمستوى الثقافي، یمكن أن لصحیة اء و الحالة الغذم انظالتحسین لة ولدص أو األشخام بھا ایقو
انتاجیة إ  .ىخررات أستثماایة ألبعید من في المد

ما تغلب ن سرعا، لثانیةالحرب العالمیة اظھر بعد ي لذ، االجتماعي للتنمیةدي واالقتصاا المفھوم اھذأن ال إ
ا المفھوم ھذب صحاویبرر أ. ينلوطالناتج اتنامي مجرد یة دالقتصاالتنمیة ا ربیعتي لذدي االقتصام افھوملاعلیھ 

التحسین لك ر ذعتبان، والسكاة احیاى مستوبتحسین لتنمیة م ابط مفھورعلى ار إلصرل أن الك بالقواألخیر  ذ
م من مفھول یة یتحودالقتصاالتنمیة امصطلح أن یجعل یة من شأنھ دالقتصاالتنمیة األساسي لعملیة المعیار اھو 

یة أعلى ، وحالة معینةغ لبلوت صفام ومصطلح یقدإلى من مصطلح یصف حالة معینة ونوعي م مفھوإلى كمي 
 خلى مكانھ منذ منتصف أقد دي بحث، قتصام التنمیة كمفھوایتعامل مع ي لذإلتجاه ان افإل، حا

  .جتماعي للتنمیةدي اقتصام الیحتلھ من جدید مفھوت لستینیاا

ما أن تھدف إلى تحقیق لتسمیة ینبغي ة بھذه ایة تنمیة جدیر، أن أیةدالقتصااللتنمیة ا المفھوم الحدیث ھذى یرو
  :1یلي

 .لشعباألساسیة لغالبیة اع الحاجات شباإ -

 .لسیاسیةواالجتماعیة وایة دالقتصاتحویل البنى ا -

 .نإلنسالخدمة التكنولوجیا والعلم اتوجیھ دة عاإ -

 .لبیئةامنسجمة مع وتیا ذاتنمیة مدعمة تحقیق  -

لتعریف قریب من تعریف ا اھذوح المجتمع ذاتھا، ولرث نبعابأنھا التنمیة ا) UNISCO(لیونسكو ف اتعرو
دة الولكاتب ھي ا افالتنمیة عند ھذ، مادي رولناالمؤسس لعضو ا) Maurice Guérie" (یس غربییھرمو"

في لكاتب ى ایر، ولعملیةن اإلنسات اجباق وواعصر حقوم التقني، ولتقداعصر رات الكبرى في ثانیة للحضا
ذات سائلھا ھي وونمیة لتاغایة أن ھم دعتقااھو دة عان یودالقتصاایرتكبھ ي لذاألعظم ا المجال أن الخطأ اھذ

                                                             
  .64سیدي محمود محمد، مرجع سابق ذكره، ص  -1



 الفصل الثاني                                                                 دور البنوك التجاریة في التنمیة االقتصادیة

 

64 
 

ما یھم أن ألصح ھو ، والصناعيب الغرة احیانمط  ىلل إلوصواھو ب لشعواكل ف ھد، وأن یةدقتصااطبیعة 
لثالث ن العالم ایتحقق إلنسالم ما ا ھذ، وألصلیةاتھ رحضار طافي إینتج ویعیش أن ھو األولى جة ربالدن إلنساا

 . 1لصناعیةو ل اعمى للدأید تقلمجرد كانت التي لسابقة التنمیة أنماط اظل في 

سیلة  كل ووه غایة رباعتبان، إلنسال اساسا حور ألتمحوایة دالقتصااللتنمیة ا المفھوم الحدیث ھذوالحقیقة أن 
لنامیة ھي ان البلدفي التنمیة ان الرأسمالیة، وإنحصار البلدفي النمو امة أزفعل على دة كرء تنمیة حقیقیة قد جا

المفاھیم صالحیة م بعددي جدید یناإتجاه یخ ظھر رلتاالك ذمنذ ت، ولسبعینیاا یةاجلیا مع بدت ظھرت ماأز
رو موالمجتمعون في قة رألفاالخبراء اعلن الغربي، إذ ألفكر رب والتجاامن المستمدة لتنمویة واالستراتیجیات ا

المتحدة لتابع لألمم دي االقتصاالمجلس امن درة على مباءا بنا، 1970ن في فبرایر لسریالیوافیاعاصمة 
ألمم لمصلحة اضع دي عالمي ، وقتصام النامیة ضحیة لنظااألمم إن ا: "إلفریقیة ما یلية الوحدامنظمة و
مع وب ال تتجا، مالئمة للتنمیةنحو نماذج غیر ھا دلتخطیط قااسیئ م یضا ضحیة مفھووأنھا أ... لعظمىا

  2".ألساسیة حاجیاتھا ا

یحاول خبراء األمم المتحدة لك فلم ذمع ، ویةدالقتصااقیق للتنمیة دضع تعریف ولصعب انھ من والحقیقة أ
طبیعة تحدید لت وحاالتي یف رلتعاابعض نجد لك ذغم ومحددة، ورضحة رات والنمو بعباأو التنمیة اتعریف 

 :لتنمیة من بینھاا

منیة ز دي، ولفترةلفرم العاالوطني الحقیق الدخل دة الزیابھدف یة إرادیة ھي عملیة دالقتصاالتنمیة اعملیة إن 
ل توسط خالملدي الفرالدخل اكذلك ، ولةوللدالوطني الحقیقي لدخل داد خاللھا اعملیة تفاعلیة یز(أي طویلة 
  . 3)منیة معینةفترة ز

 

ي لذالمعجل  النمو اعملیة بأنھا تخلفة ملان البلدفي ایة دالقتصاالتنمیة اعملیة ف مرسي یعراد فؤنجد أن كما .
ق لسواتكوین ، ولسلعيج اإلنتادة اسیاولتصنیع اعلى في التركیز یتمثل ي لذار تاریخي محدد، و طایجري في إ

 .4لوطنیةواخلیة الدا

 

  

 یةدالقتصاالتنمیة داف اھأ :لثانيالفرع ا

ب الحیاة الكریمة ، سلون، وتوفیر ألسكاامعیشة ى فع مستول ركلھا حوور تدة عدیداف ھدأیة دالقتصاللتنمیة ا
من ى، وخرت أسیلة لتحقیق غایاأنھا ولیھا على إینظر ذاتھا، وإنما حد في ھا غایة رلتنمیة باعتباا ىلإال ینظر و
الجتماعیة اضاعھا ف أوختال،والةدوكل وف ظرف الختالا نظرا المجال ھذفي معینة اف ھدتحدید ألصعب ا

                                                             
1- FOrouk bioyakoub " l’entreprise et le financement bancaire" Alger année 2003  

، 1995 ط  كشواجامعة نو، یةدتصاالقوالقانونیة م العلواكلیة د، قتصاافع والرم األقساة مذكر، یةدالقتصاالتنمیة افي ات محاضر، محمد سید حمموديسید  -2
  .64ص 

  .  71، ص1984,یة رإلسكندا الحامعة،ب مؤسسة شبا، یةدالقتصاالتنمیة ا ي،بكرل كما -3
  .  70، ص1977اد یب بغددألامطبعة ، یةدالقتصااللتنمیة دي لمام المفھو، امرسياد فؤ  -4
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حولھا الخطة العامة رتتمحوالتي یجب أن ألساسیة اف األھدابعض از بریمكب إنھ أال ، إیةدالقتصاوالسیاسیة وا
 :ما یلياف ألھداھم ھذه أمن ، ویةدالقتصااللتنمیة 

ول المتخلفة، بل لدفي ایة دالقتصاالتنمیة اف اھدأول ألقومي من الدخل دة ایاتعتبر ز :لقوميالدخل دة ایاز 1 -
، یةدالقتصاابالتنمیة م لقیاان إلى البلدایدفع ھذه ي لذاألساسي ض الغرأن الك ق، ذإلطالاعلى اف ألھداھم أمن 
ى المعیشة مستو ، وإنخفاضلفقرا اعلى ھذء ال سبیل للقضاسكانھا، ومعیشة ى مستووانخفاض ھو فقرھا إنما 

  . 1ي لقومالدخل دة اال بزیاإلسكانیة المشكلة اتفاقم و تحاشي 

ارد وملاتنتجھا والخدمات االتي لسلع ي، المتمثل في النقداال الحقیقي لدخل اھنا  ھو المقصود لقومي  الدخل وا
ان، لبلدابلد من  الحقیقي في أيلقومي الدخل دة ایافي أن زشك ك لیس ھنا،ومنیة معینةل فترة زیة خالدالقتصاا

ن لسكادة في الزیال امعدن فكلما كا، لفنیةالمادیة والبلد ت امكانیان، وإلسكادة ایال زمل معینة كمعداعوتحكمھ 
ود حدالحقیقي ، غیرأن لقومي اخلھا دة في دعلى للزیاأنسبة تحقیق لعمل على ول إلى الدت اضطراكلما كثیرا 
مكن أكلما ، حسنءات أكفاال كثیرة وموت أفكلما توفر، لفنیةالمادیة والة ولدت امكاناإتتوقف على دة لزیااھذه 

دة یازمن یمكب تحقیقھ نسبة ما ن فإدرة مل ناالعواكلما كانت ھذه ، ولقوميالدخل دةفي اعلى للزیاأنسبة تحقیق 
دة أو لزیااحجم ھذه ن یا كاالحقیقي، ألدخل دة ایان زبأل لقویمكن اعموما ، وصغرالحقیقي ألقومي الدخل في ا

  .یادقتصااتخلفة ملول الدق في اإلطالاعلى ، وأھمھا یةدالقتصاالتنمیة اف اھد، یعتبر من أولى أنوعھا

لتنمیة اتسعى اف الھامة التي ألھدبین امرتفع للمعیشة من ى مستویعتبر تحقیق  :لمعیشةى افع مستور - 2
ة للحیاورات المادیة  لضرلمتعذر تحقیق  اانھ من ألك ، ذیادقتصاول المتخلفة الدإلى تحقیقھا في ایة دالقتصاا

ن لسكاامعیشة ى یرتفع مستولم ما ، لثقافةوامالئم للصحة ى مستووغیرھا و تحقیق مسكن وملبس ومن مأكل 
، لقومي فحسبالدخل دة اسیلة لزیامجرد ویة لیست دالقتصاافالتنمیة ت،لغایااجة كافیة لتحقیق مثل ھذه ربدو

یة دالقتصاالتنمیة أن الك معنى، ذمن ا التعبیر بكل ما یتضمنھ ھذى المعیشة توسیلة لدفع مسویضا أھي وإنما 
مصحوبة ن قد ال تكودة لزیااھذه ، غیر أن فعالیحدث قد ا ھذن فإ، لقوميالدخل دة في  ایازقفت عند خلق إذا و

، لقوميال لدخدة في ایازمن ن أكبر لسكادة في ایاتحدث زلك عندما ي تغییر في مستوى المعیشة، ویحدث ذبأ
المعتذر من ، تجعل لقوميالدخل امن أكبر بنسبة ن لسكادة افزیامختال،لدخل ا ایع ھذزتوم نظان عندما یكوأو 

أن لو الحال كذلك ى المعیشة مستوثمة إنخفاض من ولدخل ا امن ھذد لفرامتوسط نصیب  يفدة یااتحقیق  ز
لدخل دة التي تحققت في الزیاامعظم أن و ھالحالة ھذه یحدث فيما ن مختال، ولدخل كاا ایع ھذزتوم نظا

بذلك یظل دي، والقتصاط النشااعلى المسیطرة لطبقة اھي المجتمع وطبقة معینة من  حللصان تكو، لقوميا
ى فع مستوف رھدن فإا لذ،ینخفض ملإن على حالھ المجتمع من  ربألكء ازجلالجزء األكبر من امعیشة ى مستو

 یة على دالقتصاالتنمیة اتعمل  اف التي یجب أنألھداھم أھو من المعیشة 

للداللة على س مقیاب قرألعل الحاضر ، ولوقت في اھا اردبتنمیة موم تقوول المتخلفة، والتي لدتحقیقھا فیا
لك على ، دل ذمرتفعاا المتوسط ھذن فكلما كا، لدخلاعلیھ من یحصل ھو متوسط ما د، لفرا امعیشة ھذى مستو

ا ھذ، وتحقیق عیشةملى امستوض فاخنالك على دل ذمنخفضا كلما ن ا كابالعكس كلمى المعیشة ، ومستوع تفاار
ھیكل دة بتغیرات في لزیااتر تبط ھذه یجب أن بل ، لقومي فحسبالدخل دة في ایازال یقف عند خلق الھدف 

لنمو اقف ولعمل على ا یجب الذى، خرألقومي من جھة الدخل ایع زطریقة تو، ولسكانیة من جھةدة الزیاا
إلى لسعي یجب اكما . مالئمى مستوإلى بھ ل الموالید و الھبوط  معدفي نسبیا بالتحكم ن لسكاد اعد المتزاید في

 .نلسكابین القومي الدخل ایع زلتودل عام نظاتحقیق 
                                                             

  64، ص1986یة رإلسكند، ایعزلتوواللنشر  الجامعیةار لد، التخطیطوالتنمیة ا ات في مذكر، یس قریصةدرصبحي تاعجمیة، لعزیز اعبد  محمد -1
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نھ نجدأحیث ، یةدالقتصااالجتماعیة للتنمیة اف األھدامن ا الھدف ھذ :واتلثرل والدخوافي وت لتفااتقلیل .2
كبیرا في  تا وتفا، منھد لفرامتوسط نصیب وإنخفاض لقومي الدخل إنخفاض اغم ور ول المتخلفةلدامعظم في 

مثل وة، ولثرامن ھذه كبیة على حصة اد المجتمع فرأمن صغیرة طبقة وات، إذ تحصل لثرل والدخوایع زتو
ه ددحیث یعمل على تر، جسیمةار بأضرالمجتمع صابة دي إلى إیؤل، لدخووات والثرایع زتووت في لتفاا اھذ

فیما ت بااضطردي إلى انھ غالبا ما یؤغلى أباإلضافة ا ھذالمدقع، لفقر احالة من الغنى المفرط، وحالة من بین 
لك كبر الجزء المعطل في رأس مال المجتمع، ذكلما اب الضطرا اھذزاد كلما ، وما یستھلكھالمجتمع وینتجھ 

علیھ من تحصل كل ما دة لعافي اال تنفق ، للدخوامعظم وات ولثراعلى كل ذ تستحوالموسرة التي لطبقة أن ا
بعكس ل خودعلیھ من الجزء األكبر مما تحصل تكتنز دة ھي عاك، ولالستھالالحدي بسبب صغر میلھا ال موأ
  .1الموأعلیھ من تحصل كل ما ق نفاك إلى إلالستھالالحدي ا میلھا ع تفااریدفعھا الفقیرة التي لطبقة ا

، إلنتاجيرة الجھاز اضعف قد، إلى لطویلاألجل دي في ایؤموسرة اللطبقة اتكتنزه ي لذأن الجزء احیث 
بین من وات لثرل والدخوایع زتووت في لتفااتقلیل المستغرب أن یعتبر فلیس من ا لذل، لعمااتعطیل دة یاوز

 .إلى تحقیقھا یة دالقتصاالتنمیة اتسعى التي یجب أن امة هلاف األھدا

ان لبلدفي ایة دالقتصااألساسیة للتنمیة اف األھدبین امن  :لقوميد النسبي لالقتصاالتركیب اتعدیل  1 - 
عة رالزاتغلب ان لبلداففي ھذه ي، لتقلیداطابعھ ، وتغییر لقوميدي االقتصاالتركیب النسبي اتعدیل المتخلفة 

أن كما ن، لسكاالعظمى من العیش للغالبیة ر امصدج، وإلنتامجال اھو ع لقطاا افھذدي، القتصان البنیااعلى 
ع لقطاا اھذة سیطر، ولقوميالدخل در امن مصار كمصدى ألخرت القطاعابین األھم من ع یعتبر القطاا اھذ

ج إلنتات انتیجة تقلباة، لشدیدایة دالقتصات التقلباامن ض لكثیر تتعران یجعلھا لبلداھذه ت یادقتصااعلى 
 اق ألسوفي اه رسعاأتفعت أو ارعي رالزدة  في المحصول  ایازحصلت ث وأن حدذا فإ. رألسعاوا

إنخفاض في حصل ولعكس ث احدإذا ما واج، ألرش واالنتعااموجة من ل حصویعني لك ن ذفإالعالمیة، 
لك اق العالمیة، أدى ذألسوفي اه رسعار أتدھوي أو حتى لرامیاه كإنخفاض لطبیعیة امل العوانتیجة المحصول 

ول المتخلفة، لدت ایادقتصااة على عرالزة اسیطرأن نالحظ ا ھكذو. انلبلداھذه في لبطالة د والكسار انتشاإلى ا
لتنمیة ن افإا لذ، یةدالقتصامجرى حیاتھا امن ار ستقروء واجسیما على ما تنشده من ھدا یشكل خطر

للصناعة ح المجال فسا، وإلقوميد االقتصااعة على رالزة التقلیل من سیطرإلى اتسعى یحب أن یة دالقتصاا
ت التي لتقلبااعلى ء لقضاابذلك تضمن ى، وألخراقومي لد االقتصات ابقیة قطاعاإلى جانب ھا دورلتلعب 
 .حدھالتخفیف من األقل تضمن اعلى ، أو عة علیھرالزة انتیجة سیطردي، القتصاط النشااتصیب 

ارد من مومعتبرة نسبة تخصیص یا دقتصاول المتخلفة الدفي ایة دالقتصاالتنمیة ابأمر القائمین فإنھ على ا لذ
في لتوسع ة أو اجدیدت صناعاء لك بإنشان ذكااء بالصناعة سوض یة للنھوداالقتصاللتنمیة د المخصصة لبالا
ط لنشااعة على رالزة اسیطرة التي تثیرھا لعدیدالمشاكل اعلى ء لقضاا ایضمنوحتى لك ، وذلقائمةت الصناعاا
 .ديالقتصاا

  یةدالقتصاالتنمیة ت اتجیاراستل وامواع:المطلب الثاني

الجتماعي فیالمجال اال سیما ة، مل جدیداخل فیھا عواتتدومتشعبة وتكاملة  یة عملیة مدالقتصاالتنمیة اعملیة 
ل لقوإلى ا نيیدالقتصااھب بعض ذبل ، یة فقطدقتصاایة لیست دالقتصاالتنمیة امل اعو، مما یعني أن لسیاسيوا

في ا نفسھل الستقالاا على هللنامیة بعد حصوان البلدت اجدوقد دورا صغیرا  ، ولتنمیة اعملیة د في لالقتصاأن 
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من ل تتحوإقتصادیاتھا بحیث توجیھ ء وبنادة عاغلى إلسعي احتم علیھا دي  ، مما القتصاالتخلف احالة من 
ا مثل ھذن إنجاز كاان، لبلداھذه ارد مورة ومحدودیة ظل ندرة، وفي متطوت یادقتصاغلى امتخلّفة ت یادقتصاا
ل مطلبین من خالا المبحث ھذول سنتناكبیرة في مختلف المجاالت، ویة رستثماد اجھول یتطلب بذل لتحوا
 .یةدالقتصاالتنمیة إستراتیجیات ا ينلثاول في انتناأن یة على دالقتصاالتنمیة امل افیھ لعوض نتعرول ألا

 یةدالقتصاالتنمیة ل امواع :ولألالفرع ا

لعامل ج امااإلقتصادیین إدبعض ول لیة حاولدواإلقلیمیة اء التغیرات امن جردي القتصاالفكر ر امع تطو
ت لنظریاادا متدر األفكاالك تبقى ھذه ذمع ى، وألخرالخدمات ابعض ولتعلیم والتنمیة كالصحة في االجتماعي ا

ساسا بتكوین ن ألتنمیة مرھورأس المال الھدف األخیر، و الحقیقة أن نجاح التنمیة امن تكوین تجعل سابقة 
ور لدخاللھا من ض نتعرین  ، األولى ل نقطتطلب من خالملا اھذول سنتنا، ولتنمویة  اعیھ بالعملیة ن ووإلنساا
  .لتنمیة ول دور رأس المال  في الثانیة فسنتناالنقطة في اما ، ألتنمیة  اعملیة ي في لبشرالعنصر ا

 :  لتنمیة افي عملیة ي لبشرالعنصر دور ا:الفرع الثاني 

اء سوالمنتج والمستھلك، ولعنصر الك لكونھ ، وذیةدالقتصاالتنمیة امل امقدمة عو يفي لبشرالعنصر یأتي ا
دة یاتحتاج إلى زلتنمیة افعملیة ، ال بھإال تتم ، فغنھا لكف ذتستھد ملن أو إلنساافاھیة رلتنمیة استھدفت عملیة ا

حده در ولقااو ھي لبشرالعنصر نمطھ، واتبدیل ك والستھال، وإلى تخفیض في ابنیتھفي تبدیل ج و إلنتافي ا
عملیة ي في لبشرالعنصر بھا تأثیر ایتم التي لكیفیة اعن ءل نتساا یجعلنا ھذ، ولتبدیلدة والزیااھذه تحقیق على 

 .لتنمیةا

إیجابیا، ما ن دوقد ال یكوتأثیر ھو ج، وإلنتاك واالستھالل عملیتي التنمیة من خالاعلى ي لبشرالعنصر ایؤثر و
ع تساوالعمل اعن تقسیم الناجمة یة دالقتصاات الوفرق بین الفرالى یة عدالقتصاالناحیة احیث یتوقف من 

لعنصر دة ایاأن زحیث ،یدالتزا اعن ھذالناتجة یة دالقتصاات افرولالن وبین السكااید اعن تزق، الناتجین لسوا
لعناصر في ا ريلتأثایة عن طریق دالقتصاالعملیة ق انطاة إتجاھات في عددة في نقصانھ تؤثر عاي أو لبشرا
  .1تالیةلا

  :كالستھالالطلب على التأثیر في ا:  الفرع الثالث
لطلب اتزید من ف سون لسكادة ایان زلك ألوالخدمات ، وذلسلع الطلب على اعلى حجم ن لسكاایؤثر حجم  

دة في یازكل والخدمتیة وئیة الغذالسلع االجتماعیة مثل ت اللخدماالموجھة یة رالستثماواالستھالكیة السلع اعلى 
ن لسكاد اعدفي % 1ھا ارمقددة یازكل ت إلى أن  سارالد، وتشیر السلعاھذه ة في جدیددة یاز تتطلبن لسكاا

حجمھا من بلد رات والستثمااشكل ھذه الوطني، ویختلف لدخل امن % 5ھا ارمتنوعة مقدرات ستثمااتتطلب 
  .رلتطواجة درخر حسب إلى آ

  التأثیر في اإلنتاجیة و في تكالیف اإلنتاج: الفرع الرابع 
  
  جإلنتاالتأثیر في ا - 1
كمیة دة یازمن ف تمكن سون لسكاد اعددة یان زلك أل، وذنوعھج وإلنتااكمیة ن في لسكاایضا حجم أیؤثر  
ورأس المال لعمل بین العالقة امن السكاني  ید التزدة اعاج ویغیر إلنتااكمیة دة یا، و بالتالي زتقسیمھولعمل ا
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لعمل انوعیة تحسین ال بد من ، ویةدالقتصاالتنمیة ا حللصان السكاحجم في لتبدیل ا اھذل ستغالحتى یمكن ا
، لبطالةل التقلیل من معد، وایبرلتدوالتأھیل اد واإلعدایة عن طریق دالقتصاالتنمیة اخدمة في توجیھھ و

تؤثر بشكل ن لسكاا يفدة یاي زفأة، عالقة معقدك الستھالج واإلنتااكل من ن ولسكابین العالقة أن اضح ووا
لسرعة ابینما ال تؤثر بنفس ، الجتماعیةرات االستثمااعلى ك والستھالالطلب على دة اایفي زمباشر وسریع 

مة  كي زلالالفترة اھي ، ومنیةفترةزتتطلب ج إلنتادة ایاأن زلسبب بسیط ھو ج، إلنتادة ایازآللیة على ابنفس و
 .لعملاتستطیع فیھ التي لسن ن إلى السكادة في الزیااتصل  ھذه 

ت مكانیاإكانت ن أكبر، لسكاد اعدن نھ كلما كاالمبدأ أمن حیث ل لقویمكن ا :إلنتاجیةالتأثیر في ا  - 2
أن خر بتعبیر آلك ، ویعني ذلصناعیةت ایضا بالنسبة للمنشآأبل اد لیس فحسب بالنسبة لألفر ربكألتخصص ا

ال ا ، وممیةدالقتصاالتنمیة العملیة أكبر محرك " یثمسآدم "ي یعتبره لذ، العملاتقسیم في یتحكم ق لسواحجم 
لیھ من لما یؤدي إیة دالقتصاالتنمیة م اماكبیرة أیشكل عقبة ، تبعثرھموبلد ما ن في لسكااضآلة حجم أن شك فیھ 

 ام ستخدایضا من نقص ألیھ دي إیؤ، ولما توسیعھاالمتاحة والحیلولة دون إلنتاجیة ت الطاقاام في االستخدانقص 
  ...).ءلكھربا، النقلا(یكلیة هلة القاعدا

ج، إلنتااحجم دة یاورة زضر، وبالتالي إلى لطلبدة ایان إلى زلسكادة ایادي زتؤ :جإلنتااتكالیف  لتأثیر فيا.3
مثالي حجم  ىلل إلوصوامكانیة إلسلع نتیجة ج انتاإتكالیف تخفیف في (یة دقتصاات افرتحقیق ومن مما یمكن 

ق الوطني و العالمي لسوات في االمنتجمكانیة منافسة ج، وبالتالي إإلنتااتكالیف دي إلى تخفیض تؤ) جإلنتافي  ا
من ج إلنتااتكالیف ، وإلنتاجیةك واالستھالج واإلنتاوبین امن ناحیة ي لبشرالعنصر ة بین الوطیدت العالقااھذه 

یة دالقتصاالتنمیة اعملیة دورا إیجابیا في یلعب أن ساسیا یستطیع ا ألعنصر عنصرا اھذى، تجعل خرأناحیة 
دورا یلعب أن كما یستطیع ج، إلنتااتكالیف تخفیض  مكانیة س إسا، وأیةإلنتاجج واإلنتادة ایاس زساأه رباعتبا
. ةیة جدیددقتصاء امسببا ألعبادي، والقتصااه مستھلكا للفائض رباعتبا، یةدالقتصاالتنمیة م اماأمعوقا وسلبیا 

إعتبر قد والمادیة، بالسلع وإنما بالنقد س ألمم ال تقاوة اثر، أن كعلمد القتصاة امنذ نشأن یودالقتصابین القد و
عمل في لة تتمثل ولدة اقون، وأن إلنسات احاجاالحاسم في تأمین لعنصر ا -اك  نذرض آألإلى اضافة إ- لعمل  ا
 أو ھا ادفرأ

، أي أن الموارد اإلقتصادیة نوعاوكما اد ألفرء اعمل ھؤالبحاجة إلى لتنمیة اھذه ، وأن ما نسمیھ بالتنمیة فیھا
  .المادیة

  
 یةدالقتصاالتنمیة ایة في تحقیق رلتجاك اولبندور ا   :المطلب الثالث

  :اإلئتمان المصرفي: الفرع األول
  

وإستغاللھا وتسخیرھا یة دالقتصاالموارد اعلى توجیھ درة لقاالبشریة دون الموارد التنمیة افع دال تستطیع 
ید ھذه اتزن أل، لوطنیةوة الثرر امصدي لبشرالعامل ن ایورلتجاإعتبر احیث ،یةدالقتصاالتنمیة اعملیة لصالح 

تشجیعھم للتكاثر مبرر لك ن ذكان العاملین، ولسكااید ایتم فقط تبعا لتزن كاالوطني، لناتج وة ممثلة في الثرا
لعاملة الید ة امنع ھجرواج ولزاسن ت وتخفیض لوفیات امعدالتخفیض لعمل على ي تجلي في الذالسكاني ا

لك ، ذیةدالقتصاالتنمیة في العمل ة اقوور بالغة لدمیة ن أھلتقلیدیون ایودالقتصاأولى اكما الماھرة إلى الخارج، 
عالقة ك ھنال و أن لعما، وبالتالیالعملق اسوازن نتیجة لتوج محددا إلنتاى امستون یكوالمدرسة نھ عند ھذه أ

المدرسة ال تقتصر على فكر ل امسي رألبشرالعنصر ر اعتباأن اكما ، فیھن العاملین لسكاد اعدولبلد وة اثربین 
، لعملاعملیا على ویستند نظریا الماركیسیة لنظریة اجوھر ن ألالمدرسة الماركیسیة، فكر في یضا أبل  ،لنقدیةا
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عملیة ال الحاسمة في ألموبین جمیع رؤوس انھ من إ"ل حة عندما قااصرالحقیقة عن ھذه " ستالین"عبر قد و
  .1"كثر حسماأبصفة خاصة ن المؤھل إلنسان واإلنسا، یعتبر التنمیةا

  
نھ ون أفھم یر، لتنمیةاعملیة ن في لسكااحجم ور لدن في معالجتھم یتحفظون المعاصرون فإنھم یودصاالقتاما أ

أن كما المنتجة، لعمل ة اقوي یمثل لذاقسما منھم ھو ن فإ، لعملة اقور مصدن یشكلون لسكاأن الرغم من اعلى 
ت فئامختلف كة رجة مشادرر، وألعماامثل بنیة ن، لسكاد اعدى غیر خرأمل ایتبع لعواألخیرة حجم ھذه 

دي بین لطرالتناسب م اعدة لنامیة تؤكد ظاھران البلداقع وامن ذة مثلة مأخوك أھناج، وإلنتات اعملیان في لسكاا
لعاملة ة القواكانت ونسمة ن ملیو 11.8ن الجزائر سكاد عدن كا  1966م ففي عان، لسكااحجم ولعمل ة اقو

، نسمةن ملیو6.3غانا یبلغ  ن جمھوریة سكاد عدن كاالفترة نفس ل خالن، وملیو 2.6تبلغ الجزائریة المسجلة 
لعمل ة السریع لقوالنمو افیھا ت یترك حاالك ھناأن كما ،نسمة ن ملیو 2.7ر حوالي  لعمل فیھا تقدة اكانت قوو
یدة الجدلعمل ة اید قووعلى تزدرا قاالمجتمع فیھا ن ال یكوالحالة التي لتنمیة مثل ت اسلبیا على عملیاا ثرأ

معھا وتتدنى إلنتاجیة ة اصدرألاحد من الوالعامل افتتناقص بذلك حصة ،لعملإلنجاز ایة ورلضرات ابالتجھیز
 الحدیة،نتاجیتھ إ
لتنمیة اعملیة ء في لكفن اإلنساأن دور اھو ، علیھف ال خالا حدواشیئا ك ھناأن ال أن نشیر في األخیر إیبقى و

دي، دون أن القتصام التقدأن تحقق استطاعت امم أدثنا عن حدي العالمي القتصاایخ رلتان األیعتبر حاسما، 
 .2...)اسویسرن، لیاباا(ذات أھمیة كبرى یة دماارد موتمتلك 

 
  :یة دالقتصاالتنمیة افي ل لمادور رأس ا: الفرع الثاني

 لقیماق اسو، وأنيلتأمت اشركاك ولبنوامن قبل المتاحة و المعبئة لنقدیة ال األموأس المال مجموع ایقصد بر
، لنامیةان البلددرة في الناج اإلنتاامل امن عو، ویعتبر رأس المال إلنتاجیةالسلع اخلق المنقولة لإلستخدام في 

، للتنمیةت المكرسة سارالدفي اخاصة رأس المال أھمیة مسألة تكوین ا تحتل لذ، لعملاعلى عكس عنصر 
لتنمیة ط المھتمة بمشكلة اساوألال خداال اومتدر الستثمااسیاسة رأس المال وكم اعن ترالحدیث صبح أحیث 

ة لوفراسائل ي، وتیسیر ولبشرالعمل انتاجیة إفع في ریساعد ر رأس المال باعتبا، یةدالقتصاا
ر، ویمكننا الستثماوالتوظیف ر واخادالامتتالیة ھي ت عملیارأس المال ثالثة یقصد بعملیة تكوین ،ویةدالقتصاا

لك بالنسبة ن ذكااء  سو، إلنتاجياريغك الستھالاعلى ق إلنفاالدخل بعد ابأنھ ما یتبقى من ر خادالف انعرأن 
ك الستھالدة ایازلكن ر، خادالداد اسیزك الستھالإنخفض انھ كلما ا یعني أھذ، وبالنسبة للمجتمع ككلاد أو لألفر

تعبیر ما یطلق علیھ ء جاا لذ، معار خادالك واالستھالدة ایاتمكن زبل ر، خادالب اعلى حساورة لیست بالضر
ر، خادلالتعبیر المعدل الحدي ما نطلق علیھ ،ولكليالدخل الكلي على ر اخادالاھو ر، وخادلال المعدل المتوسط

عن طریق ر خادالدة ایازبإمكانیة ل لقوا  یمكن الذ، لدخلدة في الزیااعلى ر خادالدة في الزیااعن رة ھو عباو
رحلة ملر في اخادالاعلى ن الحصول فإدة عاك، والستھالتخفیض اعن طریق ورة لیس بالضر، ولدخلدة ایاز

 رأس جل تكوین أمن ك الستھالخفیض ایتطلب األولى 
ر دون الحاجة إلى تخفیض خادالدة ایازمكانیة ، وبالتالي إلقوميالدخل دة ایازلالحقة من المال في المراحل ا

  .3كالستھالا
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تبعا ا كذالمتبعة، ویة دالقتصاالسیاسة احسب دي، والقتصام النظااحسب طبیعة ر خادالدر امصاوتختلف 
 .ديالقتصار التطواجة ن ودرللسكاى االمعیشي للمستو

ع لقطاات امدخرإلى باإلضافة ل الخاص، ألعماع اقطامجموع إدارات الحكومة ومن ر الوطني خادالو یتكون ا
في حین یتمثل . للحكومةت الجاریة لنفقاادات الجاریة واإلیرق بین الفرر الحكومي في اخادالایتمثل ، ولعائليا

، عةزوملح ابارألع وبین القطاا اھذالتي یحققھا لصافیة ح ابارألق بین الفرالخاصة في  ا لألعماع اقطار خااد
 .والخدماتلسلع امن ك الستھالاینفق على ي لم لذدي الفرالدخل امن الجزء لك ذفیمثلھ اد ألفرر اخاادما أ
لعامة ال الخدمات اإستثماراتھا في مجلة تدخر لتمویل ولدأن اد جنحیث ، یةرخادالت الفئاافع ھذه و تختلف دوا 
ع ما قطافي تمویلھا، أال یرغب ع الخاص أو لقطااال یستطیع ، وفي المجاالت التي ...)علدفا، التعلیم، الصحةا(
أو لوطنیة ق السوامن ر بالجزء األكبر الستئثاابغیة رات الستثماامن المزید فیدخر لتحقیق ل الخاصة ألعماا
 تحسن جل ألك من المنافسین، وذتوسع م ماق ألسواھ من ھذه على حصتالحفاظ جل أألقل من اعلى ، أو لیةولدا

لھا، لبدیلة المماثلة لھا أو السلع امنافسة م ماد ألصمواتتمكن من ، حتى تكالیفھاالمنتجات و تخفیض نوعیة 
ن لتقلیدیون ایودالقتصان التقشف كما كاأو التضحیة اعن ناتجة لیست رات خادإلاھذه ل أن لقواعن وغني 
لك بفضل ع، وذلقطاا اعلى ھذي الرأسمالیین، المشرفین یدوات في ألثراعن تركز ناتجة  بلن، یزعمو

ھم لوسائل رحتكاالقیمة من جدید لتعزیز اھذه ام ستخدل، ثم العماایتحملھا ة التي ئدالزالقیمة استیالئھم على ا
 ل صوحلج، واإلنتاا

لئك أویتكلم عنھا ر التي خادخصیة لاللشافع والدالمضافة، في حین أن القیمة امن المزید على بالتالي 
جھة اجل موأمن دة یدخر عااد، فالمدخر ألفرك المدخرین اتنطبق على سلواإلقتصادیین وغیرھم یمكن أن 

ي لذالرشید ن اإلنساإن ا" : "لشارلفرید ماأ"ل   كما قا، أو حیاتھى مستوتحسین جل أمن ، أو ئةرطات نفقا
اد متداعلى وي لھ بالتسااموأیع زألغلب تواعلى ول اتھ سیحاحل حیامرفي جمبع حد ى وامستوفي یرغب 

 ".ستقبلملاجل أمن ر خادباالم فسیقوفي المستقبل لدخل اتھ على خلق رقدإنخفاض توقع خطر ، وإذا حیاتھ كلھا
مثل ر منھا ما ھو متطوو... ساكنملاء امنھا ما ھو بسیط مثل شردة شكاال متعدر، أخادالامن ع لنوا ایتخذ ھذو
، )الحیاةعلى  نيلتأمط اقساات، ألسنداء اشرر المحفظي القصیرالمدى الستثماالتوفیر، أو ایق دن صناعر خادالا
  . 1ألساسیةاحاجاتھ ع شباإتھ على رمقدى مددي ولفرالدخل ار اعلى مقدرات خادإلاھذه  ار یتوقف مقدو
  
  یةدالقتصاالتنمیة ت اتیجیاراستإ:مطلب الرابع لا

 
ا لبدق لطرانسب ف أكتشامحاولة اعلى ن الماضي لقرامن األخیر لربع ااإلقتصادیین في بعض د جھوت كزر

بإستراتیجیات ما یسمي ر ظھوالجھود من نتائج ھذه ن كاوفیھا بسرعة ، والسیر یة  دالقتصاالتنمیة اعملیة 
لتنمیة خاللھا إستراتیجیة امن نعالج  ىلوألل نقطتین ، امن خالا المطلب ھذول سنتنا، ویة  دالقتصاالتنمیة ا

  .نةازمتوالغیر لتنمیة إستراتیجیة الثانیة النقطة ول في انتناأن على المتوازنة، 
  : نةازلمتوالتنمیة إستراتیجیة ا: الفرع األول

  
صیغة حدیثة في " رودوان - روزنشیتین"قدمھا التي لقویة الدفعة ة اجوھر فكر" نركسیھ"غ البروفیسور صا

  2.متوازنةإستراتیجیة النمیة ال"تسمیة ت خذ، أمتكاملة

                                                             
1-LA banque de A…………z- k chehrit – èditon MLP – Alger annèe 2000  
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والمحاصیل لیة وألاد اللمورة الخارجیة لتجااعلى د العتمااضعف م ماأنھ اإلستراتیجیة إلى أتذھب ھذه و" 
قامة شبكة متكاملة من المحلي، وإلتصنیع اال المتخلفة إلة ولدم اماأفلم یبقى د، القتصااتنمیة  يفعیة رالزا
دورا تلعب أن من وتمكینیھا ھا معا رھادي إلى ازدیؤي لذابالشكل ت المختلفة لقطاعااتنمیة ت ولصناعاا

لتغلب استھدفت واجیة تیارتإلساھذه في عرضھ ي لذالقید في مجموعھ ، غیر أن القومي د االقتصافي امضاعفا 
ة لقووالدخل إنخفاض اما سیتبعھ من وئیة الشرى القوأن إنخفاض الك ق ذلسوق اعلیھ ھو قید ضعف نطا

ء نشام إماح ألطموایعرقل ر، والستثمااعلى الحافز ضعف ق وبالتالي لسوق اضعف نطادي إلى ئیة سیؤالشرا
قامة جبھة عریضة من في إیتمثل ، جیةتیارتإلساھذه ف من طرفإن  الحل المقدم لذلك ة،جدیدت صناعا

ت لصناعاللمنتجات اسوقا یمثلون كل صناعة ت، بحیث أن العاملین في لقطاعارات في مختلف االستثماا
كل صناعة یتم ل المتولدة لدخوأن احیث ـ لنقدیةات الخارجیة الوفرفي اھنا یتمثل ز تكارالى، إذ أن األخرا
مالمح ھذه ق، ویمكن تحدید لسوایكسر قید ضیق ي لذاألمر ى، األخرت الصناعات اغلبھا على منتجاق أنفاإ

  : 1يللتاالنحو اعلى اإلستراتیجیة 
من حیث خدمتھا للطلب ت المتكاملة لصناعااجبھة عریضة من الموارد اإلسثتماریة المتاحة إلى توجیھ  - 1
تیة لتشجیع اوفرصا ملھا ولربح یخلق اصناعة معینة ر في الستثما، مما یعني أن النھائياالستھالكي ا
لصناعة اعلى ى خرة أمرر الستثماوالربح امن د بالمزید یعوي لذاألمر ى، اخرت أصناعار في الستثماا
أن نالحظ ھنا ، ولقویةالدفعة ة التقلیدیة لفكررة الصویمثل الشكل ازن لھذا اتوملالنمو ن الك فإذعلى ، وىلوألا

، في "یثمسآدم "فعند ق، لسوق اضیق نطاساسا بكسر عقبة تعني أسابقة ر فكاأعن تختلف ال ة لفكراھذه 
من ق لسوع اتسا، والعمل من ناحیةاتقسیم ولتخصص بین اضح الوالربط ن اكاد،  القتصاالعلم ت األولى بیادألا

إلى المزید یدفع ي، مما لنقدالطلب ة ائرداتوسیع دي إلى یؤإنما ھا دتعدالمنتجات وتشعب أن لك ، ذناحیة ثانیة
، یا لھوطلب مساض یخلق كل عرأن ینص على اق لألسو" ي سا"ن قانون لك  كاكذى، خرة أمرج إلنتاامن 

ا لذ. جإلنتاامن المزید یشجع على ي لذالطلب ثم یخلق امن ، ولدخلج یخلق اإلنتاى أن األمر یراقع في واھو و
 . ةلتنمیة لیست جدیدت اعاوحم مشراتزة فكرن فإ
ال ة لفكراھذه ، بمعنى أن فقا لنسب معینةوختلفة ملت اعالقطاا اتنموالمتوازن أن لنمو اتیجیة ارتسإتقضي  -   2

لطلب على كل لمرونة اتبعا د فقا لنسب تتحد، وإنما ویةومتسات لقطاعابین النمو ت امعدالن تكوتشترط أن 
ت لصناعاا فیھا اتنموالتي لنسبة ابنفس ، ئیةالغذت الصناعال نمو امعدن یكول أن قبویمكن فمثال ال ع، قطا

فقد  مثمن ، وبطبیعتھات مختلفة لقطاعاالطلب عند ھذه ن مرونة األ، لنسیجل والغزت اناعاصالمعدنیة، أو 
ت التي فیما یتعلق بالقطاعا، لقطاعيالمستوى اعلى ت ختناقاوث احدم عدورة بضراإلستراتیجیة ھتمت ھذه ا

 .لنھائياالستھالكي الطلب تخدم ا
التي مثل تلك ج، إلنتات األفقیة لقطاعات العالقااى علازن لتوة افكراإلستراتیجیةفي تحدید ھذه ت قتصرا -  3

ما ، أعيرالزع القطاامع المجتمعة لصناعة اتربط تلك ، أو التي لبعضاالستھالكیة یبعضھا ت الصناعااتربط 
الجتماعي أو بین رأس المال الثقیلة ت الصناعاواالستھالكیة ت الصناعابین اتربط التي سیة ألرت العالقاا

أن رأس لك ازن، وتفسیر ذلتوم اعددة مكانیة سیات إكداإلستراتیجیة أھذه أن ھنا  فنجد،  لصناعيع القطاوا
لسكك ط اخطوء والموانئ و المطارات ولكھربات المیاه واساسا من شبكان أیتكوي لذ، واالجتماعيالمال ا

ري، حتى وضرزم والبالحجم المناسب أمرتوفره ن فإ، وبالتالي قابل للتجزئةغیر ھو بطبیعتھ الحدیدیة، إنما 
یة ن أفیھ ألب مر مرغوالحالة أھذه ازن في لتول اختالن اعلیھ فإ، وخدماتھض عرفي ھنالك فائض ن كاوإن 

 .ساساألتصنیع د اتعرقل جھوإنما الجتماعي ض رأس المال اعرت في ختناقاا
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ھنالك أن  ال، إلتنمیةاث احدإ يفق لسوى التلقائي لقوالتفاعل اإلستراتیجیة قد إفترضوا اضعي أن واغم ر -  4
ب سباة ألك لعدالمتوازن، وذلنمو اتیجیة ا رتسإألمثل لتحقیق السبیل اھو المدروس لتخطیط أن اجد ومنھم من 

 :أھمھا 
یعھا على جبھة عریضة من زتووتوفیر الموارد و المدخرات الالزمة ولقویة الدفعة اث احدأ إن إ -
ألجل ق تخضع للربحیة السوات امؤثرإن  ع الخاص، ثملقطارة امن قدر أكبر موأھي رات، إنماالستثماا

ألجل اكل من الخاص في لعائد ، واالجتماعيالعائد بمفھوم القومي تأخذ د االقتصارات اختیاابینما القصیر، 
 .لطویلالقصیر وا

ھذه ن ساسا ألألة ولداتدخل م مر یستلز، أفائض فیھااث حدإجب الواالجتماعي ت رأس المال اعاومشرب  -
المشروعات مثل ھذه إن  مثم بھا، لقیااتشجعھ على ر الخاص لالستثماة ئد مباشرایة عوالمشروعات ال تحقق أ

  .لةوال للدإبھ م لقیایتسنى اال ت لویاولألم ضع نظایحتاج و
د جوم ومر یستلزت أختناقاوث احد، دون لنھائيالطلب رات التي تخدم االستثمااجبھة عریضة من ر ختیاا -ج  
على ع طلب كل قطا، أي لوسیطالطلب ت اعلى معامالف للتعرت والمخرجات قومیة للمدخالاول جد

المسار غم ،ورمتكاملر تخطیطي طافي إال یتسنى إال ا ھذى، وألخرت القطاعااإلنتاجیة من المستلزمات ا
لتخلف بتنمیة ت اكسر حلقا ىلإئھ ورامن ي یھدف لذالمتوازن والنمو اتیجیة ارتسإتأخذ بھ ي لذالمنطقي ا

یة رخادالول المتخلفة ذات الموارد الدتحقیقھ في ایستحیل الھدف لك ن ذفإني، وآمن ابشكل متزت لقطاعاا
الحكمة بعثرتھا في فلیس من المطلوبة، لقویة الدفعة س اساألیشكل الموارد من ھذه ر فر قداتو، وإذا لضعیفةا

ما وإذا ة، كل صناعة على حدفي ألمثل الحجم افر اتوم عدالحتمیة لنتیجة ن اال فستكوت مختلفة، وإصناعا
الحالة ھذه ن في فإننا نكو، متكاملةدة ومتعدت صناعاء نشاخاللھا إمن الموارد التي یمكن لة ما تلك ولدت توفر
المجتمعات المتخلفة، والتي سالیب تنمیة بحث أسة من رالدالیھ ھذه یھدف إعكس ما ا ھذ، ولة متقدمةد دوبصد

 .نمولاتدفع ة مؤثرط نقاإلى فیھا المدخرات توجیھ یتعین 
في لیست ولتنمیة احل متقدمة من عملیة امرفي لشكل إذا اقد تصلح المتوازنة لتنمیة ن إستراتیجیة افإا لذ
في تتمثل إنھا بل ، فقطق لسوق اضیق نطافي صال ال تكمن ول المتخلفة ألدامشكلة أن فضال عن ا ھذ، یتھاابد

دات إلى نتقاة اجھت عدا ولذ، لتنمیةاملیة مة لعزلالج اإلنتاامل انة عوومرم عد، وإلنتاجيالجھاز انة ومرم عد
  :1ھا فیما یليمهنجمل أتیجیة ارتإلساھذه 

 
إلى سینتھي اإلستراتیجیة تنفیذ ھذه أن نة ازمتوالغیر لتنمیة اتیجیة ارتسم إمقد" ألبرت ھیریشمان"ى یر.1

ھى وأال بإباآلخر أحدھما ال یرتبط ، كدي راتقلیدد قتصااصناعي متكامل حدیث على قمة ض إقتصاد فر
ان للبلدر األجنبي في الماضي الستعمااثھا التي أورلثنائي د االقتصاة اظاھرء حیاإلنتیجة ن اتكوت، ولصالا

لتنمیة اتیجیة ارتسو إمؤیدد لكن یرو. انلبلداھذه ت یادقتصااخیمة على ر وثاآلك من ذما ترتب على المتخلفة، و
نة مع ازمتورة عي بصورالزع القطااتنمیة ة أھمیكا أدر"  ردوان"من قبلھ و" نركسیھ"أن على المتوازنة 

 .لصناعيع القطاا
ارد توفر موورة قعیتھا لضرم واعدس ساأعلى م یقوالمتوازنة، لتنمیة إلى إستراتیجیة اخر دا آنتقاایوجھ .2

ان المتخلفة لبلدامشكلة إن " سنجر"ل فیقوالمنشودة، لتنمیة اف اھدتحقق أكي برامجھا مة لتنفیذ زضخمة ال
تنصب على یتعین أن لتنمیة ، وأن مجھودات اعيرالزع القطافي العاملة ة القوانسبة عالیة من د جوفي وتتمثل 

فع تخفیضا كبیرا ورعة رالزفي العاملة ة القوالك بتخفیض نسبة ، وذلعمالةاھیكل ري في جذاث تغییر حدإ
 یقتضي ا ھذ، ونتاجیتھاإ
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یقتضي توفر ا ھذ، ولصناعيع القطااتنمیة م ماأعقبة ع طالقا اتنمیة ھذم ال تقف عد، حتى عیة ضخمةزراتنمیة 
بھذه اإلستراتیجیة ألخذ ن افإالموارد ھذه ومحدودیة ظل شح د، وفي لبالاطاقة دون یة ضخمة رستثماارد امو

 .د المتخلفالقتصااث التغییر الھیكلي في احدت المختلفة دون إإلنتاجیة للقطاعاءة الكفاافع دي إلى رسیؤ
د الدولي، القتصاالنامیة عن ول الدل اعزدي إلى ستؤأنھا على المتوازنة لتنمیة إستراتیجیة البعض انتقد ا.3

على یحرص " نركسیھ"ن ألاألھمیة ضئیل د النتقاا الكن ھذق المحلیة، لسوالتنمیة ألجل اعلى بتركیزھا 
المختلفة بالتركیز  انلبلدامن قبلھ ینصح " ردوان"أن كما ، على تقسیمھ للعملم الدولي ولنظااعلى المحافظة 

ول لدافیھا ق تتفو، التي إلنتاجیةالسلع ت اصناعاولثقیلة ت الصناعات الخفیفة دون الصناعااقامة إعلى 
 ان لبلدد اعتماوالصناعیة ا

 ان المتقدمة،لبلداإلنتاجیة من السلع إستیراد اعلى المتخلفة 
الخفیفة الستھالكیة ت الصناعاء انشافي إویة لقالدفعة لحساب اإلنتاجیة ت الصناعاإنماء البعض تأجیل انتقد ا.4

ا ھذن أل، لطویلاألجل في األمثل ب الیس باألسلوا ھذتشیر إلى أن یة دالقتصات اسارالدابعض ل أن بالقو
الستھالكیة ت الصناعااتنمیة في لتوسع أن اكما ر، خادالب اعلى حساك الستھالدة ایادي إلى زسیؤب ألسلوا

بالمقارنة لتنمیة اعملیة ء بطافي إلكن یتسبب ، للتنمیةاألولى حل ارملفي القومي الدخل ل نمو امعدع یسرف سو
 .إلنتاجیةالسلع ت اصناعانحو یة البداجھت منذ ویة رالستثماالموارد اكانت إذا ما 
ح ھو متامما كثر ارد أتتطلب موأنھا حیث ، لتضخماتیجیة یشجع على ارتإلساتطبیق ھذه أن لبعض ى ایر.5

التي لالتینیة امریكا ان أبلدفي ال سیما ولتنمیة تجارب اثبتت أحیث ، نھوزلھ د تقاناھو ، ولنامیةول الداألغلب 
تیجیة ارتسفي إلقویة الدفعة انب امن جوللكثیر ھا تطبیقا رعتبااردات والتي یمكن الول احالإتبعت سیاسة ا
لتمویل الى عد العتمافي استنزلق ول لداھذه ت حكوماأن یكن یتوقع لم " نركسیھ"لكن المتوازنة، لتنمیة ا
  .الحقیقیةھا اردتعبئة مودة في جامجھودات كثر من قیامھا ألتضخمي ا

  
 :رالستثمار واخادالل اخالن یة مرلتجاوك اللبنوي لتنمدور الا: الفرع الثاني 

  
لتنمیة ط التي تھتم بمشكلة اساوألاخل ر المتداولة داالستثمااعن سیاسة رأس المال وكم اعن ترالحدیث صبح أ
ي وتسییر لبشرالعمل انتاجیة إفع ریساعد على ن رأس المال ألدي القتصام التقدس اساأه رباعتبا، یة  دالقتصاا
 .یة دالقتصاة الوفراسائل و
 :لتالیةالمصادر اینشأ من ي لذب اإلدخار اباستقطاوالمالیة لبنكیة المؤسسات اتتكفل و
 ).اد والمنشأةألفرائع ودا(لبنكیة ائع دالوا - 
 .ر والتوفیر خادالایق دناصال المودعة في ألموا - 
 .لعامة ات الخزینة اسندب في الكتتاا - 
 .ب في سنداتھاالكتتاالمشروعات أو اسھم اء أشر - 
، والمشكلة الجتماعي ن الضمات التأمین و امثل شركاال التي تجمعھا المؤسسات المالیة المتخصصة ألموا - 

لبنیة رات استثمافي تمویل اال تساھم بحیث  ضئیلةول المتخلفة أنھا لداد في األفرات امدخراألساسیة في 
رات أو لعقاواضي راألاء اشراإلكتناز أو یأخذ شكل رات خادإلامن ھذه ء كبیر جزأن كما ، یةدالقتصاا

، جتماعیاوایا دقتصاول المختلفة الداھذه وف ظرإلى لوضعیة اھذه د تعو، وألجنبیةت ابالعمالالمضاربة 
م عدالمدخرات، وإلى مة لتجمیع ھذه زلالاعیة وألاضعف ، وإلى ن المستقبلضماار والستقراعن ة لبعیدوا
ار مقدن بصفة عامة فإر المدخرین،وئیة لصغاالشرة القواافظة على حملاجل ألة من ولدامن قبل ت ضماناد جوو
للتغلب وحجمھ دة یافي زمن صعوبة ول لداھذه المتخلفة، وتعاني لة ولدا في ایة ضعیف جددلفررات اخادإلا
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اءات إلجرول بإتخاذ التدابیر والداھذه اإلقتصادیین ینصح بعض اد ألفراعند ر خادلالي المیل ة تدنعل ظاھر
  :1لتالیةا

  
، و المحافظة على اإلستقرار نفوسھمن في ألماوالثقة اعن طریق بث اد ألفرى الدري خادالالوعي اتنمیة  1.

، مستقبلھمر لتأمین خادالة ابفائداد ألفرالعمل على توعیة ، والتمویل بالتضخمي وتحاشي النقدالمالي وا
 ع؛ علیھم بالنفد سیعوبلدانھا مما في الجتماعیة وایة دالقتصاالتنمیة التمویل ر خادالا اھذإلى أھمیة باإلضافة 

 ي؛لتبذیرق المظھري أو اتوجھ لإلنفال التي لدخواتسمح بالضغط على رة بصوالوطني لدخل ایع زتودة عاإ 2.

لرقابة علیھا اتشدید ر، وخادالایق دصناالمصار ومثل و الخصة لعامة المؤسسات المالیة اتطویر تحسین و 3.
، لوطنمختلف أنحاء اعلى المؤسسات لعمل على تعمیم ھذه ا اكذلھا، و ال المودعةألمواسیولة وسالمة ن لضما

 ؛ لتنمیةاتوجیھھا لتمویل ومھما كانت ضآلتھا اد ألفرات امدخرتجمیع كي تتمكن من 
 أو اإلقتراض بصمانھا ؛سھولة صرفھا وستحقاقھا وفترة امن حیث قیمتھا ات لسندامن اع مختلفة نوتوفیر أ 4.
اآلني، ستھالكھ امن د كثر نفعا للفرالمدخر أللمبلغ ك المؤجل الستھالتجعل امقبولة ة فائدت معدالد عتماا 5.
 اع؛إلیدل فترة امرتفعة تبعا لطوالمعدالت جعل ھذه و
 ؛سھمھاأعلى ب الكتتان المدخر الصغیر ابإمكان یكوت مساھمة شركاء نشاإتشجیع  6.
 ات الحكومیة؛لسنداعلى ء المكتتبین كإعفار، خادالاسیاسة ضریبیة تشجع د عتماا 7.
ت نیاوبالنسبة للتعاالحال كما ھو ، معینةاف ھدأبطھ بتحقیق رعن طریق دي لفرر اخادالاتنمیة تمكن  8.
ستجد نفسھا ول لداھذه ن لطوعي فإر اخادالام انعداحالة ر بتوفیر المنازل،وفي خائدالاتربط التي لسكنیة ا

من ولتنمیة امة لتمویل زلاللحد األدنى الموارد المالیة اتأمین اجل أمن ى خرئئئأسالیب أ ىلء إللجوإلى امرغمة 
  .ريإلجبار اخادالاألسالیب اھم ھذه أ

  
  ري إلجبار اخااإلد: الفرع الثالث

لطوعي ر اخادالاحیث ول المتخلفة، لدفي التمویل تأمین امسألة التي تناط بھا لة ولدر تحققھ اخاادھو و 
أن على م لیون ایودالقتصاد یجمع ایكااألولى، وجة رة بالدیدالقتصاالتنمیة اعن أنھا المسؤولة حیث ، وضعیف

معالجة على لقدرتھ لك وذلتنمویة الخطط امة لتنفیذ زلالال األموتأمین اعلى درة لقااحدھا ولة ھي ولدا
  .وةلثرایع زتوء سو، ولبذخيك االستھالا

م، لعاانفاقھا و إئب اضرح وباأرمن ات الحكومة المختلفة عائدق بین لفراھو حصیلة م لعار اخادالویعتبر ا
 :منھال شكاة أعدر خادالا ایأخذ ھذو
ن تكو، وبھإدارة المكلفین مستقال عن ن یكوارد للموو تخصیا یا رجباإقتطاعا الضریبة تمثل ا :ئبالضرا. 1

 :عھاانوأھم أمن ومباشر أو غیر ئب بشكل مباشر الضراھذه 
تھ على رمقدم عدأو تھ رعن مقد، لنظرابغض د یدفعھ كل فرمحدد عن مبلغ رة ھي عباو :أسلراضریبة .أ
 .رياجلك الالستھالالمخصص لدخل امن ء منھا ھو تعبئة جز، الھدف لكذ

 .ھم المسثتمرینتثبیط في الحدودالتي ال تؤدي إلى لكن ، وتصاعدیةن تكوو :لدخلاضریبة .ب
، ستھالكھاائب للحد من الضراعلیھا ھذه ض تفرالتي لسلع اكي یدفعھا مستھلو :ةلغیر مباشرائب الضرا. ج
ر خادالف اعامة یستھدرة بصوالمجتمع،ولغنیة من ت الطبقااتستھلكھا ، لسلع سلع كمالیةاھذه ن غالبا ما تكوو
ز وتھریب رؤوس الكتناالك بإعاقة ر، وذخادلكلي لالالحجم اعلى التأثیر ئب الضرض اسطة فرابوري إلجباا
 .ي أو المظھريلتبذیرك اھالالستال واألموا

                                                             
  . 136شاكر قزویني، مرجع سابق، ص  -1



 الفصل الثاني                                                                 دور البنوك التجاریة في التنمیة االقتصادیة

 

75 
 

ن تكووض، التي یمكن أن لقراعن طریق لھا مة زلالال األموإلى تأمین الة كذلك ولداتلجأ  :وضلقرا.2
ھي م تقو، وفیھاب باالكتتااد تسمح لألفر، والتي لةولداتطرحھا التي ألسھم ر أو االستثمادات ایة مثل شھارختیاا

الجتماعیة ائح الشرالة علیھا بعض ولداترغم ، یةرجبان إتكو ، ویمكن أنعلیھاالمواطنین حث بالترویج لھا و
  . 1لتقاعدت امثل تأمینا

مة زلالال األموایؤمن ة، ما جدیدد نقوار صدإلنقدیة عن طریق السیولة احجم دة یازھو و :يلنقدار اإلصدا.3
لبعض یعتبره ا حینففي ا الموضوع، مثلما لقي ھذد القتصافي اجدال لم یلق  الموضوع نھ ، والحقیقة أللتمویل

دي ضافیا یؤإنتاجا ر في المشاریع اإلنتاجیة، مما یخلق إمة لالستثمازلالالنقدیة السیولة را لتأمین امصدا ومفید
 .رألسعااعلى أو لتنمیة اعلى سلبي ثر ار أإلصدن لھذا الن یكو، وبالتالي لنقدیةدة الزیاص اتصاإلى ا
ل في ختالامن یحدثھ بسبب ما دي، القتصااللتضخم شر المبالسبب اھو ي لنقدار اإلصدأن اآلخر البعض ایؤكد 

دي أي لنامیة لتفاان البلددة في اتتخذ عااءات التي إلجراھذه بعض ج، إلنتااحجم ولنقدیة الكتلة ازن بین التوا
یة دالقتصاالتنمیة التمو یل ري إلجباوالطوعي ر اخادالایكفي  مل، وإذا لطوعير اخادالاعملیة ر في قصو

اإلقتراض عن طریق ى ألخران البلداعایا ات رمدخرإستیراد لعمل على ، فحین إذ یجباابلد مفي الجتماعیة وا
 .الخارجي أو اإلستثمار المباشر

فإنھ یلجأ ، بلد مافي لتنمیة الوطنیة لتمویل ال األمورؤوس اعندما ال تكفي  :ألجنبیةال األمواد رؤوس استیرا
 :ل أھمھاشكاة أعدا اإلستیراد یؤخذ ھذ، وألجنبیةال األموإلى إستیراد رؤوس ا

في المستقبل أي تحویل علیھا یترتب ال ى، وألخردول تقدمھا المساعدات المجانیة التي ھي و :تلھباأ ا- 
 .الألموؤوس اعكسي لر

بالنسبة ، و)ألجنبیةالمؤسسات المالیة ا(ص خاأو ) حكومیةوض قر(م ھا عارمصدن قد یكو :وضلقرا - ب  
في تمویل ال م إال تستخدأو تجاریا ، أو مخصصةسیاسیا ا مقیدن ألجنبیة غالبا ما یكووض القرامن ول ألع اللنو

ل آلجااد وفي السداعلى رة لقدامنھا وط شرة فیتطلب عدوض الخارجیة لقرامن  ينلثاع النواما ، أنشطة معینةأ
حیث ن، خل مضمودعلى الحصول مالیة مقابل ت مؤسسافي عھا ایدالمدخرات إیقصد بتوظیف ھذه المحددة،و

 ھذه م تقو
ب ألصحابھالتزمت المعدالت التي اعلى من ة أفائدت مقابل معدالإلى المستثمرین ضھا ابإقرالمؤسسات 

یرجع بعضھا ب ألسبا، لنامیةان البلدفي الطبیعي مجراھا العملیة ال تأخذ اھذه أن ال ال الموظفة، إألمورؤوس ا
ء سوإلى آلخر البعض ایرجع ، في حین )ال إلى الخارجألموز، وتھریب االكتنااتفضیل (ك المدخرین سلوإلى 

 .لنامیةان البلدر في اخادلالالمؤسسات المالیة المستقبل تنظیم إدارة و
ارات لقراحیث تأخذ ر، خادالایولده ي لذرأس المال اعملیة تكوین في ألساسیة العناصر امن ر الستثماویعتبر ا

ك الستھالاعلى عكس ر الستثما، وایةدلفرافع والدامبنیة على ن تكوع الخاص، ولقطاف ایة من طردالقتصاا
ى مستودي، والقتصاط اشالنى امستوت مختلفة في تقلبادي إلى یؤ، ومستقروغیر نشیط وحساسا متغیرا 

ى، أي خرأبضائع ج إلنتام تستخدالتي لبضائع ج الإلنتاال المخصصة ألمواتلك ر یقصد باالستثماام والستخدا
ال ألموایضا ات، وألتجھیزت والمعدات واآلالا: مثلة ال یستھلك مباشري لذج اإلنتار یمثل االستثماأن ا

  .2دة المخزونلزیاالمخصصة 
  
 :اسیینر إلى نوعین أسالستثمااینقسم و

                                                             
  . 264تیسیر الرداوي، مرجع سابق، ص  -1
  .168، ص 1994عمر صخري، التحلیل االقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  -2
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أس ملي في المجتمع، لرالتكوین دة ایادي إلى زتؤشانھا أن من رات التي الستثماایشمل ر الحقیقي والستثماا 1.
 .تآلالاء اإلنتاجیة كشرالطاقة دة ایاأي ز

الرأسمالیة من ید لسلع املكیة ل نتقاى اال ینتج عنھا سورات التي الستثماامن ن یتكوي ولظاھرر االستثماا 2.
 :رإلى صنفین الستثماامن ع لنوا ایصنف ھذ، وإلنتاجیة للمجتمعالطاقة دة في ایازیة ى، دون أخرإلى أ

  ات؛ لسندواكاألسھم وراق المالة ألاء اشرفي یتمثل اإلستثمار المالي، 
ت الاء آكشرالمستعملة ، إلنتاجیة السلع امن في المشتریات یتمثل ر في الموجودات المستعملة، والستثماا
 .قبلمن دة كانت موجوات  معدو
ل ألعماع اقطافي األھمیة، بعده ل الخاصة ثم یأتي ألعماع اساسا قطاأفھي ر باالستثماالجھات االمعنیة ما أ
ل الخاصة، ألعماع ایستثمر قطاول ذات اإلتجاه اإلشتراكي، ولعكس بالنسبة للد، والة كمستثمرولدم، أي العاا

ع لقطاا اھذرات خاإدغالبا ما ال تكفي والمساكن المخصصة لإلیجار، ولصناعیة ءات اإلنشافي المباني وا
وراء صافیا من ربحا نھ سیحقق ألھ ق المالیة ، إذا تبین لسوامن لإلقتراض لذلك یلجأ إسثتماراتھا، ولتمویل 

الحدیة لفعالیة بین العالقة تحدده ایة رالستثماالسلع اعلى ع لقطاا اطلب ھذن فإ، وبالتالي علیھر المقبل الستثماا
أس لرالحدیة لفعالیة ل اعنده معددل یتعاي لذالطلب ھو لھذا األمثل ن الحجم ایكوة، ولفائدال معدأس المال ولر

 .رأس المالعلى ة لفائدل امع معدالمال 
ول ذات اإلتجاه لدفي الك ل الخاصة، وذألعماع اقطام بھا یقوالتي لوظائف العامة بنفس ل األعماع اقطام یقوو

ال التي یة دالقتصات النشاطااال ببعض ذات اإلتجاه الرأسمالي ، إ وللدم في انھ ال تقواإلشتراكي، في حین أ
م لعاع القطااطلب د یتحدة الھیكلیة، ولقاعدرات في االستثماامثل م بھا لقیااال یستطیع ع الخاص أو لقطاایرغب 

ي ھ، والجتماعیةوایة دالقتصاالعامة للتنمیة ، بحجم اإلستثمارات المعتمدة في الخطة ایةرالستثماالسلع اعلى 
ى خرلمعاییر أبل طبقا رات الخاصة، بالنسبة لالستثماالحال كما ھو بحسب ربحھا ھا ال رختیاایتم رات ستثماا

ن أل، لتنمویةرات االستثمار األساسي الختباالمعیاراھو ر الربحیة یبقى معیامعاییر ربحھا اإلجتماعي،ومثل 
فھا اھدأبقیة تحقیق لة ولداصعب على لایصبح من ، یةدالقتصاالناحیة اكانت فاشلة من رات إذا الستثمااھذه 

لتمویل إلى اتلجأ مثال ن كأاف، ألھدالنھایة مع ھذه في اسائل تتناقض ام وال باستخد، إلسیاسیةواالجتماعیة ا
، لسیاسيدي وحتى االقتصال االستقالف تحقیق ایتناقض مع ھدي لذإلى اإلقتراض الخارجي اتلجأ أو بالعجز 

ن لتنمویون ایودالقتصان اكار، وإن الستثمار واخادالھما ا نيساسیأن  تأخذ مظھریرأس المال عملیة تكوین و
ال ھما إما ر الستثمار واخادال، والحقیقة أن عملیتي العملیةاھذه في لنسبیة لكل منھما ل األھمیة احویختلفون 

عملیة ت التي تعترض  لصعوباابعض ك ھنااإلقتصادیین أن بعض ى یرة، وحدوالعملیة مرحلتین متكاملتین 
  1:نذكر منھا ما یلي، ولنامیةان البلدار في الستثماا

" ق المفرغةلسواحلقة "د لصدا اھذفي نذكر ، ولوطنیةق السواضعف حجم المحلي، أي لطلب اكفایة م عد - 1
  :التالي لنحو اعلى الحلقة تتشكل ھذه ، ولتخلفة ایفسر فیھا ظاھرالتي " رل كیندلیبرجیرلشا"

  
  
  
  
 

  
  

                                                             
1- Le risqus du crèdit bancaire sociètè intebancaire de formation annèe 2001  

 تدني القدرة الشرائیة

في  غیاب التخصص
 مجال االنتاج

 ضیق السوق تدني انتاجیة العمل

 انخفاض مداخیل السكان
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، أو لتصریفاق اسوأبسبب ضیق رات الستثمااعلى ب الحافز ھو تأكیدھا على غیاالحلقة ھذه في ما یھمنا و
ول لدا يففعال ت جد، إن والستھالكیةالسلع ق امشكلة ضیق سول، ولفعاالطلب ابسبب ضعف رة أدق بصو

، سعالوك الشعبي االستھالذات السلع ج انتاالوطني نحو إإلنتاجي الجھاز التغلب علیھا بتوجیھ افیمكن ، لنامیةا
 :ول المستھلكینمتناتجعلھا في بتكالیف و
  
تعد لم لنامیة ول الدابعض أن علما ، یةدالقتصاالمشروعات اتشغیل و یة لتنفیذ ورلضرالفنیة األطر انقص  - 2

ي لذار ألمالعلمیین و الفنیین ، الدیھا من ام المتوفر ستخدء امن مشكلة سوتعاني ما ر بقدالمشكلة من ھذه تعاني 
  .مغةدألة اه مشكلة ھجروربدي یغذ

  
ر في الستثماایعیق ي لذاألمر والموصالت النقل اسائل ونقص أي یة دالقتصاة الھیكلیة القاعدتخلف ا - 3 

ھو نفسھ م قد یقوا األخیر ھذأن مع مالحظة ر الخاص المحلي و الدولي ، الستثمااخاصة ، إلنتاجیةالمجاالت ا
  .إلنتاجیةاتھ راستثماوراء افاحشة من ح باتحقیق أرندما یتوقع لك عة الھیكلیة، وذلقاعدبخلق ا

  
ي یجعل لذاألمر ، القانونیةة الھیكلیة القاعدع في اما قد ینجم عنھ من تصدولسیاسي ار االستقرم اعد - 4

ر في الستثمان ایفضلوالتأمین، ولصناعیة خوفا من ءات اإلنشار في االستثمااعن ن یعرضوالمستثمرین 
 .الحاجةعند ر ألنظااحجبھا عن یمكن  المنقوالت التي

ت لنشاطاابعض ى لدن تتكوالمالیة التي ئض الفوأن الك أس المال ذخلیة لرالداالنتقالیة اصعوبة  -  5
ص فیھا فرن تكوى، خرأمناطق ى أو خرت أنشاطار في ال تنتقل لالستثماالمناطق بعض أو في یة دالقتصاا
ر طافي إال یمكن تفسیرھا إال ولنامیة ان البلدابعض ة في منتشرة ھي ظاھر، وبریعیة عالیةة و متوفرر الستثماا

  .لعامة للتخلفالخصائص ا
 

لتنمیة امنھ ویة دالقتصادوراكبیرا في تمویل المؤسسات ایة رلتجاك اللبنوأن ستخالصھ ھو یمكن اھم ما إن أ
توفیر (ألجل ت المؤسسة قصیرة احتیاجااكانت ل إذا الستغالوض اقرتقدیم لك عن طریق وذیة دالقتصاا
ن تكو(ألجل اطویلة ومتوسطة احتیاجاتھا كانت ر إذا الستثماوض اقر، أو )لالستغالورة اآلنیة لدالسیولة ا

 ).  ثابترأسمال 
غم  األخیرة رھذه إذا أن إلسالمیة والكالسیكیة ك البنوفي اتطبیقھا وض یختلف لقرامن النوعین ھذین أن كما 

 .إلسالمیةالشریعة دئ اافق مبوظائفھا تمارس وفھي ت تجاریة مؤسساكونھا 
قیامھا بعملیة ء ثناض لھا أتتعرر التي یمكن أن قیقة لألخطادسة رانوعھا فھي بدن یة مھما كارلتجاك البنوإن ا

لوقت انفس ال الغیر بالتالي فھي مجبرة في موألعملیة ھي اھذه في تستعملھا ال التي ألمواض، إذا أن اإلقرا
  .ت المطلوبةبالكمیاوقت في أي ولسحب ت اطلبان على ضما
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 :الفصل الثاني ة ـــخالص

المتمثلة في لرئیسیة اضیفتھا أو وھا تمارس دورعھا ظلت انوف أختالاعلى ویة عامة رلتجاك البنوإن ا

عملیاتھا تنص ة ھا كمنشأرعتبایمكن احیث المقرضین و المقترضین ، : صألشخاامن بین طائفتین لوساطة ا

ضھا لآلخرین اقرض إة لغرلولدل واألعماة امنشأالجمھور  و  لفائضة عن حاجة د النقوتجمیع الرئیسیة على ا

حیث المركزي لبنك ایفرضھا التي لنقدیة امقید بالسیاسة ن الئتماامنح في ھا دورلكن یبقى ، وسس معنیةأفق و

التي لسیولة انسبة (ري إلجبااالحتیاطي ل ابرفع معدم یقوأن نكماشیة اسیاسة یمكن لھذا األخیر إذا أرادا تحقیق 

ى لدالمتاحة لإلقراض لنقدیة السیولة اعلیھ تقلص ، مما یترتب )المركزيك لبنى ایة لدرلتجاك البنوتحتفظ بھا ا

ت معدالض فرالمركزي للبنك یمكن كما اض إلقرت اتلبیة طلباقدراتھا ما یقلل من ا ھذ،ویة رلتجاك البنوا

 یةرلتجاوراق امعینة كأل صوأبتحویل م یقوالمركزي لما لبنك ایأخذه ي لذدة الخصم و المعدل امرتفعة إلعا

ل صوال أستبدایة عن رلتجاك البنوع امتنادي إلى اما یؤا ھذو. ةحاضرد نقوإلى یة رلتجاك البنوالتي تحضرھا ا

 . في اإلقتراضلتوسع اعلى ك، و بالتالي عدم قدرتھا لبنواھذه ى لسیولة لدامنھ نقص ، وبالسیولة

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  الثالـث الفصل
  

 لبنكا حالة سةدرا
  يئرالجزا لوطنيا

BNA مستغانمكالة و  
"876"  
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  :تمھید
  

لذین في تحسین العالقات مع الزبائن اتكمن ى ألخرایة رلتجاك البنوابباقي الوطني الجزائري لبنك اعالقة إن 
تمكن من تحسین كما , لبنكيالتنظیم اھیاكل ت الناتجة من تغیر لتقلبااكذلك و یة دالقتصات ابالتقلباوا تأثر

ة مباشرت خدماوض و إقتراح كالقرة إلستعمالھا جدیدارد على موالحصول لك عن طریق و ذلبنك امردودیة 
وع حالة مشرول بتنام سنقو، و یةرالستثماوتمویل المشاریع البنك أداء الرفع من التساعد على ة مباشرأو غیر 

بتطبیق المؤسسات المعنیة ى حدإه رباعتبامستغانم كالة الوطني الجزائري ولبنك ف امن طرصغیر ثم  تمویلھ 
 .ض المصغرلقرابرنامج 

 :علىف لتعرف نحاول الفصل سوا اھذل من خالو 
  ؛ه  رتطوولبنك ة انشأ - 
 مستغانم؛كالة الوطني الجزائري ولبنك ا ميتقد -
  ض المصغر؛لقرلمنح اسة تطبیقیة درا - 

  876تقدیم البنك الوطني الجزائري وكالة رئیسیة مستغانم : المبحث األول 
  نشأة البنك الوطني الجزائري: المطلب األول 

  
ك لبنوامن الوطني الجزائري لبنك یعتبر ا, للكن بصفة عامة نقوالوطني الجزائري، یف للبنك رتعاة عدك ھنا

ت لعملیام بمختلف القیایختص في افھو بنك عمومي إسمھ علیھ ل كما ید,لالستقالابعد ة نشأالتي یة رلتجاا
  .أو في الخارجخل الدااء في یة سورلتجاا
سطة ابوتسیرطنیة وعلى شركة  1966ان جو13یخ ربتا 178-66الوطني الجزائري بمرسوم لبنك اسس أ
ن لقانوامع رض تتعالم ما ت الخفیة لشركاي یخص الذالتشریع ري والتجااتشریع لھا وألساسي ن القانوا
 .المنشئ لھاألساسي ا

ختلت بعض ألوضعیة اھذه أن ال إ, ن دجملیو20ل ماأس بر طنیةوسست على شركة أنھا ألرغم من اعلى    
بالمئة  5ر بالمساھمة في رأس المعدل للجمھوسمح , لسابعةل المادة الك من خالوذطنیة وشركة ء بمفھوم لشيا

 .  عاله ألیھ إشرنا ي الذوامالھ في رأس لة ولدالمساھمة احد مبلغ إلى یصل ویمكن أن 
ھذه اء جمیع شر متین أ,1970م عابحلول لبنك ل امالخاصة في رأس لھذه المساھمات اضع حد وتم و   

من قبل فإن جمیع البنك یسیرألساسي ن القانواحسب ,لةولدالبنك ملك الة لیصبح ولدف ام ن طرالساھمات
وتمیل مختلف ألجل اطویل قصیر وئع ودایعمل كبنك زارات ولومختلف امن م ومجلس إدارة ئیس مدیر عار

, یة كصناعةدالقتصات القطاعاد لجمیع االقتصاان اعورات لجمیع أستثماالل واالستغالت احاجیا
وض لقرابوضع المالي لتخطیط الحكونة في التحقیق سیاسة داة ستخدمت كأأنھا اكما  خلا...,عة رالزا,رةلتجاا

والقصیرة و المتوسطة لطویلة وض القرالوضع ى ألخرالمدى القصیر و المساھمة في  الھیئات المالیة اعلى 
 :ـبم تقوأنھ أن كما ،  لألجا
 .تمویل التجارة الخارجیة - 
 .أشكالھائع بكل دالول اقبو - 
 .تبضماناون أو بدت تسبیقاوض وقرء عطاإ - 
 .ألجلف اآلني أو الصرالعمل في التدخل ا - 
 .ك الخارجیةسل للبنوالعمل كمرا - 
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إلخ، ...لعمومیةات الخزیتة اكسند اتلسنداكل ویة رلتجاوراق األفي محفظة اخذ اء أو اشروخصم ,ءإلمضاا - 
ز في المتیاحق اال كانت لھ تجاري إبنك ي لوظائف كأابكل الوطني الجزائري لبنك م اقا 1982سنة وحتى 
ي فیفر 16ا المجال في ھذالحكومة في تطبیقا لسیاسة ا ھذوض ولقرالمالي والدعم بمد اعي رالزع القطاتمویل ا
-88لقوانین فقا  ، تسییر ویة على شكل شركة باألسھمدقتصاامیة مؤسسة عموالجزائري لبنك اصبح أ 1989

 . سبتمبر من نفس السنة و بقانون تجاري 28في  177 – 88و قانون  1988جانفي  12في  03 – 88و  01
رة شي غیفارع شا 8ـ  بالمقر اإلجتماعي بالجزائر بقى و BNAالوطني الجزائري بقیت تسمیتھ بالبنك و
 . ريلتجااللسجل الرسمي لتسجیل امن اء بتداسنة  99ـ  مدتھ بدت حدو
بملیار تأسیسیة د في أول جمعیة تأسیسیة حدي لذرأسمال البنك الوطني الجزائري و اینقسم و  

 :سھم  إلى أمقسم دج 1.600.000.0004
 "جإلنتااسائل و" وق المساھمة مكتتب فیھا من صند 350إلى  1حصة من   -1 
 ".المناجم، المحروقات، الھیدرولیك " وق المساھمة حصة مكتتب فیھا من صند 700إلى  351من -  2
 ".ئیةالغذت الصناعاا" وق المساھمة حصة مكتتب فیھا من صند 900إلى  701من  -3 
 ".ت المختلفة لصناعاا" وق المساھمة فیھا من صندحصة مكتتب  1000إلى  901من  -4 

م لنظاا اخل ھذدالیة كل ھیئة ومسؤیحدد ألنھ ا لبنك فھذاف اھدألتحقیق ت المتبعة لسیاساالتنظیم من یعتبر ا
المدیریة ئیس دة ربقیادارة إلم الھیكلي للبنك الوطني الجزائري مجلس النظاائاسة رعلى ، ونجد ھاویبین دور

ئمة بلجنة داعلى سلة ا لیس ھذن لتنظیم كما یكوا اھذبین مختلف بالتنسیق م لعامة تقوانة االعامة و األم
 .ل المؤسسةلوطنیة لعماالنقابة والبنك لمساھمین في ا

، لبنكت احسابال وعماجمیع أقبة امرتتولى خلیة الدالتدقیق واقبة اخلیة للمرالھیكلي لتنظیم ا اكما یضم ھذ
لقضائیة والقانونیة ون ابالشؤالتي تخص لقضائیة ن والمنزعات القانوت اسارالداة مدیریولعامة والمفتشیة ا

تضم المدیریة المركزیة الجھویة التي یة للبنك فنجد دارإلت التقسیماى نجد مختلف اخرأمن جھة ا ھذ، وللبنك 
للبنة الة لوكااتعد ، ولرئیسیة ت الوكاالاألخیرة مجموعة احیث تضم ھذه  DREل الستغالت اشبكات مدیریا

الوطني لبنك اھیكلة یبین لذین الموالي والشكل في اما قلنا سیتوضح ل من خال، ولبنكيم النظافي األساسیة ا
  .الجزائري الرئیسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مستغانمكالة و BNAي  ئرالجزالوطني البنك اسة حالة درالثالث               ال ــلفصا

 

82 
 

  یبین ھیكلة البنك الوطني الجزائري) 1(الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرئیس المدیر العام

 األمانة العامة 

 مدیریة شبكة االستغالل 

 المنازعات .م

 قسم االلتزامات

مدیریة المؤسسات 
 الكبرى

مدیریة المؤسسات 
 الصغرى والمتوسطة

التنظیم وأنظمة قسم 
 اإلعالم

 مدیریة التنظیم

 مدیریة المحاسبة

 مدیریة اإلعالم

 الدوليقسمال

مدیریة العالقات 
 الدولیة والتجارة

مدیریة العملیات 
 المستنسیة

مدیریة العملیات 
المالیة مع 

 الخارجالدولي

قسم االستغالل 
 والبرقیة التجاریة

تسییر قسم 
الوسائل والموارد 

 البشریةالدولي

متابعة . م
 االلتزامات

مدیریة التسویق 
 واالتصال

مدیریة المالیة 
 والخزینة

 مدیریة 

 وكالة رئیسیة وكالة أ وكالة ب وكالة ج

 المفتشیة العامة 

المستخدمین . م
 والعالقات

 الوسائل العامة. م

م المحافظة على 
 الوسائل العامة

 مدیریة التكوین
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لسحب على وق والصندت اكتسھیالن ضماوألجل امتوسط وت الدولة لموضوع اإلئتمان القصیر تنفیذ خدما -
 .دات المستندیةإلعتماالخصم البضائع التسلیف على المكشوف وا

 .  للسیولةن لزبوایة لتلبیة حاجة رلتجاوراق األاخصم  -
قبة امرالمساھمة في تیا مع ع السیر ذاعي لقطارالزن االئتمام بمنح ایقون لریفیة كاالتنمیة ابنك ر قبل ظھو  -
 .عيرالزج اإلنتاا
 . لنقدیةات التسدیداكل إلى تحصیل باإلضافة ت للمتعاملین اإلقتصادیین لتسبیقاوض والقرل اشكاأكل یمنح  -
 .والخاصةلعامة الصناعة وض القرتقدیم ا -
 .تلصفقاإنجازاعند ن ضماتقدیم لعجز عن احالة في لعمومیة اق األسوت لجمیع اضماناتقدیم  -
 .یةرلتجاات السنداكل اء شرب أو كتساإ -
 .یةرلتجافي المعامالت اسیط وعن رة ھو عبا، وبائنھ بأمر منھ لصالح زلتسدید أو التحصیل ا -

مع ف لصرت اكل عملیاولبنكیة في المھنة اعلیھا المتعارف یة رلتجاك البنوابالتعامل مع كل م كما یقو
ك في الجزائر لبنواتنضم قوانین التي والبھ المعمول لتشریع ر اطاض في إلقرت اعملیاوألجنبیة ت العموالا
 .   ض لقروالنقد ن انذكر خاصة فانوو

ء في كما جات للمؤسسام الخدمت المھنیة یقوري واألھم لتجاابنوعیھ الجمھور ئع من دالول البنك بقبوم ایقو
 .ألساسي للبنك ن الثانیة للقانوالمادة ا

والخدمات لتشغیل وض ابقررات الستثماالتمویل والخاصة في مجاالت العامة ت المؤسسات اتلبیة حاجیا
 . دي القتصاط النشاء اثناأیة ورلضرا

م یقدالوطني الجزائري لبنك ا المجال اھذة وفي جدیدت مؤسساء نشار في إالستثماو ض اقررك في مجال یشا
ا ھذویة دالقتصاواالجتماعیة التنمیة في ایساھم ع الخاص وقطالتابعة للت الحدیثة التجھیز للمؤسساوض اقر

  .ةمصغروض قربمنحھ 
  

تسعى ھذه و 876لبنكي ھو التقسیم ا يفقمھا ورعامال  11تضم حالیا  و 1988سنة مستغانم كالة ت ونشأ
منھ اءا ھا جزرباعتبات البنك الوطني الجزائري توسیع خدمات إلى تحقیق ولوكاالامن باقي كغیرھا لوكالة ا

 .إلى تحقیقھا لبنك ایسعى التي لتوقع العمل على تنفیذ سیاسة وا
  
 ي بوكالة مستغانمئرالجزالوطني البنك اتقدیم مصالح  :لثانيالمطلب ا
  
 

  "876"الھیكل التنظیمي للوكالة مستغانم :  2الشكل 
  

  
 
 
 
  

 
  

رـــالمدی  

1 رـــالمدینائب  2 رـــالمدینائب    

مصلحة 
 القروض

مصلحة التجارة 
 الخارجیة

مصلحة 
 االمانة

مصلحة 
 الصندوق

مصلحة 
 الترقیة

مصلحة دراسة 
 وتحلیل
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 .مستغانمكالة الوطني الجزائري ولبنك اثائق ومن  :المصدر
لصائبة ارات القرالوكالة فھو یتخذ المسؤول عن ایعد ،مدیرى خرأمؤسسة مستغانم كأي كالة أس ویر :لتعلیقا
لھ نائبین لك في ذیساعده و.لوكالة بین مختلف مصالح التنسیق اف واباإلشرم كما یقو، یسھر على تنفیذھاو

اف إلشرالحسابات واقبة ایضا مرب المدیر، ویتولى أحالة غیافي لتنسیق اف واباإلشرأي واحد منھما مكلف 
 .ل الستغالت اعملیاإدارة الموظفین وعلى 

 :ھيوساسیة مصالح أ 6لوكالة  اكما تضم ھذه 
 ات لتعھدامانة أمصلحة  -
 وق لصندامصلحة  -
  رة الخارجیةلتجاامصلحة  -
 رة لتجاامصلحة ترقیة  -
 رألخطاوتحلیل اسة درامصلحة  -
 وض لقرامصلحة  -

، غلق، تغییر فتح(ت المتعلقة بسیر الحسابات لعملیاجمیع ابتنفیذ المصلحة ھذه م قوت :ات لتعھدامانة أمصلحة 
ل الستغالامدیریة شبكة وض لتؤسلھا إلى لقرت اضماناتجمع كما ) إلخ... ، موقوفةدرة مصاإعتراضات، 

یة رلتجااالمحفظة عملیة م بمعالجة تقوالمتعلقة بھا ولعملیة وض الممنوحة و إنجاز القرایسھر على متابعة و
 .والمالیة 
تحتوي ھي ء ، ولعمالالبنك  ، الوكالة بین الیومي التعامل ألنھا تجسد انشط مصلحة تعتبر أ: وقلصندامصلحة 

 :  على 
 .وق لصندائیس مصلحة ر -
 .لقسم ائیس ر -
 .اع إلیدك اشبافي عامل  -
 .لسحب ك اشبافي عامل  -
 . اع إلیدوق اصندأمین  -
 .أمین الحواالت -
 .المقاصةل كیو -
 .لزبائن ت إلى الشیكااتسلیم  -
 : من مھامھا و
 .اع إلیدوالسحب اعملیة  -
 .ت لشیكاتقدیم دفتر ا -
 .لتحویل ت ابعملیام قیا -
 .وق لصندات اسندفي لتجدید ب واالكتتاا -

د العتماا(المالیة لتصدیر من ناحیة ت اإلستیراد وابتنفیذ عملیاالمصلحة ھذه تقوم  :جیةرلخارة التجاامصلحة 
أو في لعملة اء اشروبیع أو لنقدیة ء في صورتھا الصعبة سوالتعامل بالعملة في اھا دوركما یتجلى ) المستندي

أو لصعبة العملة ب اتسرم لعمل على عدواألجنبیة ابالعملة اد المحاسبة المتعلقة عدإلى إضافیة تحویالت إشكل 
  .  لتھریبا
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د عدأكبر جلب ومحاولة فیھ الجدید على ع إلطالوالبنك محیط امن ق سولاسة رابدم تقو :رةلتجااترقیة مصلحة 

 .     ختصاصھا ة ائرع داتساد نشاطاتھا وإصلحة تتعدملاھذه ط نشاو یبرز لزبائن امن 
سة دراعلى م تقوأنھا لبنك حیث المصالح المھمة في امن المصلحة تعد ھذه و :رألخطااتحلیل وسة درامصلحة 

وأشكالھا ، عھا انووض بمختلف ألقروع تمنح الدقیقة للمشروالشاملة والكاملة اسة رالدابعد ض ولقرت اطلبا
 ف المكلفمن طرتحیدھا تتم ت لك ضماناذتأخذ مقابل ت ولتعامالالخزینة أو اكانت موجھة لتمویل ى  سو
ة لفائداكامال مع قیمة نسبة وض لقرن إسترداد الضمان للزبووالمركز المالي لثقة س اساأعلى ت سارابالد

 إلى ضافة إ
 .     لیومیة للوكالةوالحسابات التكالیف اجعة امر

 : من مھامھا و :وضلقرامصلحة 
 .اف المسطرة ألھدتحقیق السھر على واللبنك م بجمع الموارد الالزمة لقیاا -
 .ءللعمالالمالیة لوضعیة اسة درا -
 .وض لقرت اطلبااد عدإ -
  .ت مااالستخدارد امول فصلیة حووسیة اسدت حصائیااد إعدإ -
  

 دراسة تطبیقیة لمنح القرض المصغر: المطلب الثالث 
  )ض المصغرلقرامنح (المصلحة ھذه في سة حالة فیھذا المبحث إلى دراقد تطرقنا 

 :لتعریف بالمستفیدا:الأو
جویلیة  22قي  رخ ؤملا10: قمر رللمنشوالمعدل و المتمم  2000ربیسمد 01رخ في ؤملا:قم ر رللمنشوفقا و

 .ض المصغرلقرز ابتنفیذ جھاالمتعلق  1999
 1978: ../../یخ ربتا،المولود : (..........)لسیدم اتقد

 . الجنسیة الجزائریة - 
 .مكتبیةة جھزأمھنتھ تصلیح  - 
  :...... .ـ بدرة لصا، ا:............. قم بطاقة رلوطنیة التعریف البطاقة الحامل  - 

 :بقیمة وع صغیر مشرء مصغر إلنشاض على قرالوطني الجزائري بطلب الحصول لبنك إلى ا
من صندوق تسییر القرض المصغر و حمایة  % 29و لبنك اسلفة من %  70دج التي تمثل   450.000,00
 ص كما ھو منصوستفید، المیتحملھا التي % 1و ANGEMشؤون المرآة 

 .ض المصغرلقراعلى ل لتأھیل للحصوفي مقاییس اعلیھا 
ت بقصد تلبیة حاجیاا ھذومكتبیة ة جھزأتصلیح في یتمثل ط خدماتي ھو نشا: ط المشروع طبیعة نشا: ثانیا

 .المؤسسات الصغیرة
 :ضلقراملف ن مضمو: الأو
 : غانم بالملف التالي مستكالة إلى البنك الوطني الجزائري و(...) لسید م اتقد

 .  ADSف من طرض المصغر المسلم لقرة التخفیض نسبة فائدار المطابقة قر -
 . موجھ للبنكممضي طلب خطي  -
 .وعشكلیة للمشررة فاتو -
 . تصفیةدة شھاأو للضریبة دة عدم الخضوع شھا -
 .دمیالدة شھا -
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 .لوطنیة ء أو إنھا ء الخدمة اإلعفاانسخة  -
 .الجتماعیةالشبكة امن دة الستفاام عددة شھا -
 .ر شمسیةصو -
  .ط لنشاتجاري المحل لممارسة اسجل  -
  

 .ثیقةوترفق ثالثة نسخ لكل  :مالحظة
جل ار في أقرإتخاذ جل أمن الوطني الجزائري لبنك ل إلى االستغالالملف إلى مجموعة امن ل نسختین ساإریتم 

 .یومان ثالثوى ال یتعد
  

  
 :وعللمشرلمالیة الھیكلة ا: ثالثا

ض المطلوب و لقرت بخصوص التعلیماامن مجموعة لبنك على توضیح ایعمل :ض المطلوب لقراقیمة 
  :لكذیوضح ء والجدول التالي إلعفاة امدض، ولقرة امد،المبلغ،ولتمویل ارد اموالمتمثلة في 

  
  .بلمطلوض القرایبین قیمة ):  1(ول جد    

  
  مدة االعفاء  المدة  المبلغ  موارد التمویل

  التمویل الذاتي 
  القرض الخارجي

  القرض المتوسط االجل

  
450.000  

  
  سنوات 05

  
  اشھر 06

  
 

  :وع لشكلیة للمشررة الفاتووض القرامصلحة مستغانم ، كالة ي وئرالجزالوطني البنك ا: ر لمصدا
 

سم اكذلك  ،ئھا اشرت الخاصة بالمشروع و المتمثلة في المواد المراد لبیاناجمیع المعلومات واعلى تحتوي 
 .الضریبيقم تسجیلھ المراد ورسم وانھ اعنوالمستفید و

  
 :ر الستثمااھیكل 

  .لبنك ف امن طرات المراد تمویلھا لتجھیزا الجدول یبین نوعیة اھذ
 

 .رالستثماایبین ھیكل ) : 2(ول جد
  

  العملة  المبلغ بالدینار  المجموع  البیان
  د ج  450.000  450.000  التجھیزات

 X x x االنتاج        
X x x  إضافیة        

        رأس مال العامل
  د ج  450.000  450.000  المجموع
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  مستغانمكالة ي وئرالجزالوطني البنك ا: ر لمصدا
 
شخصیة ك مساھمة ھنانجد أن حیث وع ، للمشریبین ھذا الجدول المصادر المالیة :وع لمالیة للمشردر المصاا

 29المتبقیة تقدر ب لقیمة دج وا 4.500.00وي تساالمستفید ویتحملھا المشروع ، أي من قیمة %  1ـ  بر تقد
و تقدر بــ  ANGEMوكالة تسییر القرض المصغر و حمایة شؤون المرآة یدفعا المشروع من قیمة % 

 . 315.000.00تقدر بــ %و70أما القیمة األخیرة فیتحملھا البنك الوطني الجزائري بنسبة  130.500.00
 

  .وع  لمالیة للمشردر المصاایبین ) : 3(ول لجدا
  

  قیمة المبلغ بالدینار الجزائري  النسبة من قیمة المشروع  المصادر المالیة 
  45.000 %01  مساھمة شخصیة 

  ANGEM %29  130500مساھمة 
  BNA  % 90  315000سلفة من البنك 

  450.000   100%  المجموع 
 .لسابق ر المصدمستغانم ، اكالة ي وئرالجزالوطني البنك ا: ر لمصدا

  
وط المطلوبة  یعطي الموافقة لشرلجمیع استیفائھ إیتأكد من الملف وسة رالبنك بدم ایقوأن بعد   :ضلقراتفاقیة ا

 : إلى ضافة ض  إبالقرالمعلومات الخاصة عقد یتضمن كل ام بإبرم یقوض ثم لقراعلى منح على 
  ض لقرالعائد على انسبة. 
 ض لقرك اعتالول اجد. 
 لبنك ت المقترض تجاه اماالتزإ. 

 .لعقد ا اھذام إلبرالخاصة لوثائق الدینا الوطني الجزائري ولبنك ى ابھ لدص خاب بفتح حساالمستفید م یقو
 :ض المصغر لقرق استحقااجل ا

ات سندعشر على ، یمضي المستفید لعقد ام ابرء إثناأعلیھ المحرر المتفق لسند ألمر ل التسدید باستعمان ایكو
  .لبنكاألمر مع 

  .ض لقرق ااستحقاجل ایبین )  4(جدول 
 

 االھتالك  رأس المال
  دج 

قروض متوسطة االجل   أجل االستحقاق
  دج

315000 31500  2002/06/30 283500 
283500 31500  2002/12/31  252000 
252000 31500  2003/06/30 220500 
220500 31500  2003/12/31  189000 
189000 31500  2004/06/30 157500 
157500 31500  2004/12/31  126000 
126000 31500  2005/06/30 94500 
94500 31500  2005/12/31  63000 
63000 31500  2006/06/30 31500  
31500 31500  31/12/2006  00 
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  لسابقر المصدمستغانم ، اكالة ي وئرالجزالوطني البنك ا: ر لمصدا

ك ھناأنال إسة  رالدء اثناأتدعیم ملفھ أجل من ت  التي یستطیع تقدیمھا لضمانااكل مستفید مطالب بكل 
 :ھي وض ولقراھذه اع نوأمثل ض في بنكیة تفرت ضمانا

 .ضلقراتفاقیة ا -
 .د المقتنى لعتااعلى الحیازي لرھن ا -
 .ض المصغرلقراعن ن المخاطر الناجمة ضماوق صنداإلنخراط في  -
 .نلضماأو الكفالة ا -

ي ال یسمح بأات ولتعھدوالوثائق ء ابإمضام یقوي لذالوحید اكید ألنھ وري  وأشخصیا ضرر المستفید حضوإن 
  .أو تمثیل كالة و

المورد سطة شیك بنكي باسم ابوة وإنما مباشرإلى المستفید ال تسلم ، وكید وري وأضرالمشروع تنفیذ إن 
 .قیة امصدء عطاإكلھ ھو ا من ھذات المقتناه، والھدف لفعلي للتجھیزا
المشروع على صاحب ا یجب لذالمشروع وقامة دوري لمكان إكل یة بشرجباإنیة امیدرات لبنك بزیام ایقوو

 .نھ بدقة اعنوتحدید 
م مساھمتھا لحساب لكي تقدر شعاإكذلك ، ولنھائیة ر المستفید  بالموافقة اشعاإلنھائي یتم ار القرء اعطاإبعد و

 :منھا وط مقید بشرالمستفید باسم ض لقراخصة تحریر رسبق یتم مما لتأكید ابعد المستفید ، و
ض لقرف اال یتم صرحتى لبائع ة البنك لفائدف البنكي من طربحیث یحرر اللبائع ة لتسدید مباشرن ایكوأن  -

 .ق المشروع جة عن نطارخاء شیاف المستفید في أمن طر
 .ل الستغالء فترة اثناض أللقرالمانج لبنك في اعمالھ أقم دع ریوالمستفید أن یطلب من و -
 .ض لقرة ابالبیع طیلة مدض لقرع اموضوات لتجھیزاف في لتصرم اعد -
 .ض لقرابقیمة المقرض لبنك ر لصالح األخطام بالتأمین المتعدد القیایجب ا -
 

  :لمتابعة اكیفیة 
 

من ستة أشھر من بعد السنة الثالة بعد سنوات األولى و 3في الفترة األولى لمدة لتسدید امن المقترض یعفى 
لمدة خمسة سنوات، و من بعد ھذا یأتي دور الوكالة الوطنیة علیھ ط المترتبة ألقسااید بتسدم یقوالمشروع یة ابد

ANGEM. 
المسألة لبنك التسدید یرفع م اسر على عدوإذا ایوما  15كل  ار المقترض لبنك بإنذم التسدید یقوم احالة عدوفي 

لتسدید م اعدالمقترض في ستمر ذا ابالتسدید فإم المقترض یقوء لقضاإلى اسالة ملاحیانا عندما تصل ء وألقضاا
في متمثلة ت لتسھیالالبنك ببعض م اجلسة صلح حیث یقوأي للبنك للتفاھم ء للمقترض وستدعاالمحكمة اترسل 

من ھنا ولسجن أو التسدید اكلیا من ء باإلعفاار المحكمة قرن لتسدید یكوایستطع  ملن فاض لقرة امددة یاز
 . لوالیةاخل كثیرة في المیدان اإلقتصادي دااف ھدألبنك حققت أن مساھمة انستنتج 

ب صحاإلى أألجل اطویلة اء قصیرة أو سووض قربمنح ا هلمن خالم سس تقوأعد الة برسم قوولداقامت لھذا 
لبنك بتخصیص غرفة خاصة م اقد قاوات ولثراھذه ل ستغالاعلى المساعدة جل أمن المشاریع اإلستثماریة 

د القتصافي اتساھم وفعالة وما كانت ناجحة المشاریع اإلستثماریة  المراد تمویلھا إذا سة دراتعمل على 
  .  الرة إیجابیة أم بصو
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  :خالصة الفصل الثالث
  

نستطیع القول أن البنك الوطني الجزائري ھو عبارة عن شركة ذات أسمھم و ھي أول بنك تأسس على 
و ذلك من حیث عدد في الجزائر المستوى الوطني و یلعب دورا كبیرا و ھاما في تنشیط الساحة اإلقتصادیة 

 وم بعدة عملیات علىقالبنك الوطني ی وكالة حیث أن 217الوكاالت على المستوى الوطني التي ھي عددھا 
الوكاالت الوالیات و الدوائر و حتي البلدیات منھا التمریل بالنسبة لإلستثمارات بحیث  عبرالموجودة  مستو

لممثلة في تسییر یوجد ھناك إستمثارات خاصة و أخرى حرة الخاصة مثل التي ذكرناھا في ھذا الفصل و ا
تمویل بالتعامل مع وكالة الخاصة منھا األخرى فھي أما ال  ANGEMمایة شؤون المرآة القرض المصغر و ح

إلى  18دج و تخص فئة الشباب من  10.000.000و التي تصل نسبة القرض إلى  ANSEJتشغیل الشباب 
و یصل أیضا التمویل  CNACسنة، أما بالنسبة إلى تمویل البطالین فھي تتعامل مع وكالة محاربة البطالة  35

سنة، فبطبیعة  55سنة إلى  36دج و ھذا بالنسبة لألشخاص الذین یتراوح أعمارھم مابین  10.000.000إلى 
أنھ فھو الحال نستنتج أنھا تقوم بالشراكة مع ھذه الوكاالت بتمویل كل الفئات، أما فیما یخص اإلستثمار الحر 

 من نسبة المشروع % 40و لدیة قدرة مالیة تتمثل في كل شخص یرید تجسید مشروعھ على أرض الواقع 
، أما فیما یخص تمویل  ربویة مقابل فوائد و لكن بشرط % 60فتقوم بتمویلھ بنسبة  الذي یتسنى تحقیقھ

، و  Promotionnel  المشاریع السكنیة فلھا دور أیضا فعال عبر كل الفئات السكنیة فیما فیھا البناء الحر
و حتى الشراء الحر أي أنھ إذا كان ھناك  CNLبالشراكة مع الصندوق الوطني للبناء  LPAالبناء التساھمي 

من ھذا   % 90بنسبة تمویل الالبنك الوطني ھو  فیثمتل دورشراء مسكن القدرةل من  %10مواطن لدیھ نسبة 
ن سن الزبون جدول دفع على حساب سن الزبون مثال إذا كا عن طریق إستخراج المسكن بالموافقة مع الزبون

سنة، و تتمثل أیضا العملیات البنكیة في تمویل التجارة  25سنة یكون جدول الدفع یحتوي على  30عند 
إلخ و حتى في جلب الزبائن ذوي الدخل الشھري، أي أنھ كل شخص عامل في أي ....CREDOCالخارجیة

بنك و ذلك طبع القوانین أجرتھ على مستوى المؤسسة ذو دخل شري لدیھ الحق بفتح حساب جاري لقضاء 
و  عبر ملف إداري و من أھم األوراق في وسط ھذا الملف ھي شھادة العمل المفروضة من طرف البنك أي

، و لھذا نحن تطرقنا إلى شرح طریقة واحدة من بین طرق بطاقة تعریف و شھادة المیالد و شھادة اإلقامة
ول أنھ للبنوك التجاریة دور فعال في النھوظ ، و نقANGEMالتعامالت البنكیة من حیث التمویل و ھي 

و خاصة البنك الوطني الجزائري و لكن لألسف دون نسیان أن المعامالت الربویة ھي  الجزائريباإلقتصاد 
المشكل الوحید في فشل اإلقتصاد، لھذا ندعوا هللا تعالى أن یھدي إن شاء حكام البالد في تغییر ھذه المعامالت 

  .نوعیة تمویل مشاریع اإلقتصاد الوطني دون اللجوء إلى الطرق الربویةو التفكیر في خلق 
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 الخــــاتــــمـة الـــعــامــة
  
أو یة داـالقتصالتنمیة اء في تمویل ایة سورلتجاك اللبنول األھمیة الكبیرة حوالموضوع المعالج شكالیة ور إتد

ز رـــبك وأوـــلبناع اوـــنأم ـــھإلى أا ـــد تطرقنـــق، ولـــككد الوطني اـــالقتصاة ـــویر عجلــتطفي 
كما اء، لسواعلى حد المستوى الوطني و الدولي على  كثرأن مكانتھا ـــت مـــفعالتي ریة ـــلرئیساائف ـــلوظا

ت الحكومیة لسیاساق إلى نظریاتھاو سیاساتھا ودور التطرالمفھوم واث ـن حیـیة مدالقتصاالتنمیة بتقدیم اقمنا 
یة دالقتصاالتنمیة مساھمتھا في تحقیق اكیفیة ویة رلتجاك البنواز دورا برإلبحث ا اھذف ستھدالقد و، لكفي ذ
یتطلب تأصیال , لتطبیقیةالناحیة امن الموضوع فھم وسة ن درانا بادعتقاانطالقا من ، والنامیة ان البلدفي ا

لماھیة یة حیث تعرضنا رلتجاك اسة نظریة للبنواض دراقمنا باستعر, فیھض لغموواللبس انب انظریا یزیح جو
لتعریف بالتنمیة إلى ارضنا كما تع, لبلدر احسب تطود لوظائف تتحداھذه أن الحظنا و, ك لبنواظائف ھذه وو

ف طرو اإلستراتیجیات المتبعة من مل العوا اكذوفھا اھدوأعلى مفھومھا ف لتعرل الك من خالوذیة دالقتصاا
ل یة من خالدالقتصاالتنمیة في تحقیق ایة رلتجاك البنواض دور استعرإلى الك ذنتقلنا بعد ثم ا, لنامیةان البلدا

 .یة دالقتصات اعاوللمشروتحویلھا إلى إئتمان لوطنیة ا المدخراتعلى تعبئة ك لبنواھذه رة قد
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  :تلفرضیار اختباا

 
 :ھي المطروحة وإلشكالیة الإلجابة على إلى معالجة ھذا الموضوع نا دما قاا ھدو        

 .یةدإلقتصاالتنمیة في تحقیق ایة رلتجاك البنواكیف تساھم 
ك لبنواتلعبھ ل التي لفعاور الدتخضع في الفرضیة حیت ابصحة ھده إلى الحكم توصلنا  :لى وألالفرضیة ا
ل إلى التوازن لوصواجل امن المدخرین و المستثمرن، فئة المالیة بین لوساطة و المتمثلة في ایة رلتجاا

على ح االنفت، وایةرلتجاك االستقاللیة للبنوامنح ورة سیاسیة كضررات عتبااءات واجرة اعدالمطلوب، و
ف ھذه من طرت المتبعة لسیاساف اختالامن منطلق  ، ك بالعالم الخارجيإلحتكااجل امن د العالمي إلقتصاا
ا ھنة بدالر،  وأثر العولمة المالیة و المتغیرات المالیة العالمیة اعھاانوف ألتمویل تبعا الختالاعملیة ك في لبنوا

ل إن لقوانستطیع ا غم كل ھدالحدیثة، ورللتكنولوجیة سبي باإلدخار النیة ایة بدرلتجاك البنوآداء اضحا على  وا
 .إلى المستوى المطلوبیرقى التطور في األداء كان نسبي ولم 

في یلعبھ البنك الوطني الجزائري ور التي لدالفرضیة من ت ھذه اثباواصحة إلى صلنا و: الثانیة لفرضیةا
 .و تحدیات تاءات وتحویالجرإن م ذه المؤسسةما تفرضھ ھل إلى لوصووایة دالقتصاالتنمیة ا

  
 :للدراسةلعامة النتائج ا

  
والمؤسسات اإلقتصادیة المتمثلة في التمویل یة رلتجاك البنوالمبارشة بین العالقة ا لقد توصلنا إلى تحدید

وط لشرإلى اتعرضنا ، وكالسیكیةأو سالمیة ك إلبنوع احسب نوإلى مختلف أنواعھ و التي تتغیر فتطرفنا 
ء ثناك ألبنواھذه ض لھا قد تتعرر التي ألخطااھم ض وألقراتتحصل على في المؤسسة حتى جب توفرھا الوا

 .لتمویلاقیامھا بعملیة 
سة رالداھذه الوطني الجزائري، ولبنك الك ذمثالنا على ن كاوسة تطبیقیة رالنظریة بداستنا درانا زلقد عزو

ك لبنومساھمة اكیفیة في المقدمة و المتمثلة في  طرحناھا التي لرئیسیة اإلشكالیة النا باإلجابة على سمحت 
وض لقرفیھا افیما ر الستثماتمویل اتعتمد على األخیرة ھذه ن بأل نقوو.یةدإلقتصاالتنمیة في تحقیق ایة رلتجاا
ن نستنتج بأا ھذل من خال، وألجلوض قصیرة ابالنسبة للقرل الستغالتمویل اعلى ، وألجلامتوسطة ولطویلة ا

ة ئیاال یعطى بطریقة عشوض لقربالمشروع المراد تحقیقھ ، وأن امتعلق ع كل نوولتمویل امن ك نوعین ھنا
في إدارة لتدخل ري التجااللبنك یمكن نھ أقمنا بشرحھا كما الحظنا وأن سبق وط والتي شرة بتوفر عدوإنما 

 .مقرضا فقطالحاالت یعتبر معظم في حالة كونھ شریكا للمؤسسة لكن المشروع في 
عاصر المقتنا ك وأھمیتھا في ولبنول اعامة حوة تسمح بأخذ نظرة عدا الموضوع بجوانب حیط ھذا أھكذو

  .رفمصادون من د قتصاإبأنھ ال یوجد ل لقوبحیث یمكن ا
  
  
  
 :تلتو صیاا

رات لكي یتوفر فیھا تطوداء تحتاج إلى مجھودات كبیرة، ألالت ضعیفة زایة مارلتجاك البنون ابأل لقویمكن ا
ت لتوصیااھم أمن ك العالمیة ولبنواجھة التنافسیة لتتمكن من مورات القداعلى تنمیة والمساعدة تنافسیة اء جووا

 :التي یمكن تقدیمھا
خاصة ك للبنوم الھیكلي و المؤسساتي بالنظات الخاصة لسیاسااتوضیح یجب على الدولة الجزائریة  -

 .لتنمیةدة في الزیااجل أمن رأس مالھا عن طریق فتح ا ھذو, لعمومیةا
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ك لبنواتكتفي محدودة  إذ ظائفھا ن وألوخدماتھا ظائفھا وتوسیع و, لعمومیةك البنواتأھیل دة عاإ  -
 .ئعدالواض وقبول اإلقراظیفة ار وكالسیكیة على غرت خدماالجزائریة بتقدیم 

ت متطلباوط والیستجیب لشرل وفعازال غیر ألنھ مافي الجزائر، لبنكي م النظااعصرنة ورة ضر -
 .الجزائرتعرفھا التي یة دإلقتصات التحوالا

ك للبنود المتزاید جووالظل في خاصة ك ومالئمة للبنوحمایة جل أمن المراقبة لسلطة دور اتدعیم   -
 .الخاصة

 .لشاملةالمصرفي و تبني إدارة الجودة التنویع الك عن طریق وذیة رلتجاك البنوتحدیث ا -
 .كلبنواف اھدبما یحقق أئھ أداترقیة ولبشریة ءة الكفاي والبشرر اإلطاالعمل على تأھیل ا -
 .كبالبنوة طیدواللعالقة ذو األنھ ق المالي لسوأداء اتفعیل   -

  
 :سةرالدق ااــفآ

 الوساطة المالیة في الجزائر بالنسبة إلى تشجیع و تحقیز اإلستثمار یتمثل أكثر في مدى مساھمة  عیبقى موضو
مستعملة ل أدوات مختلفة غیر بإستعماا ھذتخصصا، وكثر ى أخرت أسارالدفي فتح مجاالت یة رلتجاك البنوا

ي لذوالبنكیة بدقة ایة دالقتصاتحدید األھمیة اتعمل على یمكن أن یة رلتجاك البنو، لمراقبة دور البحتا اھذفي 
ا ومنتیجة  للجھد ت كبیرة في الحصول على المعلومات وصعوباا إلى یرجع ھذ، وإستعمالھانتمكن من  لم

ت إلھتمامات واإلشكالیان أولى اتكون بأة ھا جدیراضیع نرالنا موت تولدوتسمت لنا استنا فقد درالیھ ألت إ
 :وھي كاآلتي مة دلقاواألبحاث اضیع اللمو

 .ك لمواجھة ظاھرة العولمةلبنوإستراتیجیات ا  -
 .سیاسة نقدیة حقیقیةأداء على المركزي لبنك استقاللیة أثر ا -
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