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 : مقدمة

ً وبشيل أهثر جددًدا علد الدظعُىاث العدًد مً الخغيراث           شهد السبع ألاخير مً اللسن العشٍس

ت  عت والعمُلت في أثازها وجىجهاتها اإلاظخلبلُت، فاالكخصاد العالمي جدٌى إلى كٍس العاإلاُت والظَس

صغيرة مخىافظت ألاطساف بفعل الثىزة الخىىىلىجُت واإلاعلىماجُت، وأصبذ هىان طىق واخد ًىطع 

 دائسة ومجاٌ اإلاىافظت أصبذ هىان طىق واخد ًىطع دائسة ومجاٌ اإلاىافظت ليل اإلاخعاملين،

خُث ٌعخبر الجهاش اإلاصسفي مً بين أهم العىاصس ألاطاطُت في حظُير الاكخصاد الىطني فهى أداة 

للخخطُط اإلاالي مً أجل جدلُم ألاهداف الاكخصادًت والاجخماعُت اإلاظطسة مً طسف الظلطاث 

ت علي حشجُع مجمىعت مً اللىاهين إلصالح  العمىمُت، وفي هرا ؤلاطاز عملذ الحيىمت الجصائٍس

له الى اللطاع الخاص، شسعذ أًظا في إصالخاث  س اللطاع العام وجدٍى الىظام اإلاصسفي وهرا جطٍى

مالُت جىاهب مً خاللها الخطىزاث الحاصلت في الدٌو اإلاخلدمت والتي جمثلذ في إكامت أطىاق مالُت 

باعخبازها اخدي آلالُاث الهامت في طبُل الخىجه هدى اكخصاد الظىق، ومً اجل جدلُم دزجت عالُت 

ت مطالبت مً أجل  ص دوز اللطاع اإلاصسفي، لرلً فالبىىن الجصائٍس هفاءة طىق اإلاالي وجطلب حعٍص

 .جفعُل طىق اإلاالي

 فالبىزصت هي ميان الري ٌعلد مىاعُد دوزٍت ألجل اللُام بعملُاث شساء والبُع البظائع        

وألاوزاق اإلاالُت التي جصدزها الشسواث مً خالٌ مجمىعت مً الظماطسة أو الىططاء، فالدولت 

ل اإلاشسوعاث  حظعى الى وشس ثلافت البىزصت لدي أفساد اإلاجخمع بئظهازها همصدز مهم مً أجل جمٍى

 .لدفع عملُت الخىمُت الاكخصادًت

 :ومً خالٌ ما طبم ًخم طسح ؤلاشيالُت الخالُت

 كيف يؤثر الجهاز املصرفي على كفاءة ألاسواق املالية؟

 :اهطالكا مً ؤلاشيالُت السئِظُت ًمىً طسح ألاطئلت الفسعُت الخالُت

س طىق ألاوزاق اإلاالُت؟-  ما مدي مظاهمت الجهاش اإلاصسفي الجصائسي في إوشاء وجطٍى

ت في ذلً؟-  ماهُت أهم اطتراجُجُاث جيشُط بىزصت الجصائس وما دوز البىىن الجصائٍس

 :الفرضيات-

 :ًمىً صُاغت الفسطُاث الخالُت

 .للجهاش اإلاصسفي الجصائسي دوز فعاٌ في جيشُط طىق اإلاالي في الجصائس-

د مً هفاءة - للجهاش اإلاصسفي كىة ًمخلىها في اليشاط الاكخصادي مً خالٌ ألادواث اإلاالُت التي جٍص

 .ألاطىاق اإلاالُت

الظىق الىفء هى ذلً الظىق الري ٌعني اوعياض للمعلىماث في أطعاز الىزكت اإلاالُت بشيل دائم -

 .وغير مخديز
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 :إطار حدود الدراسة

 .بىزصت الجصائس: الحدود املكانية

 *2018- 2017: الحدود السمنية

ل*: 2018  .جاهفي، فُفسي، مازض، أفٍس

 :أهداف الدراسة

 :   تهدف الدزاطت لخدلُم جملت مً ألاهداف مً بُنها

دزاطتإمياهُاث التي ًىفسها الجهاش اإلاصسفي إلكامت طىق ألاوزاق اإلاالُت لم جىً مىجىدة، وهرا -

س طىق أوزاق مالُت كائمت ولىً حعاوي مً عجص في وظائفها  .لخطٍى

س طىق ألاوزاق اإلاالُت وأن الجهىد - ت، وملدز مظاهمتها في إوشاء وجطٍى دزاطت دوز البىىن الجصائٍس

 .الظلطاث العمىمُت في النهىض بالظىق وجعلها هبيرة وفعالت في وكذ كصير كد باءث بالفشل

 :أهمية الدراسة

   جىمً أهمُت الدزاطت في جددًد إلافهىم الجهاش اإلاصسفي الجصائسي ومفهىم ألاطىاق اإلاالُت ودزاطت 

 ألهم الىططاء في بىزصت الجصائس

الخغيراث التي شهدها الاكخصاد الجصائسي فلد أدي ذلً الى إجساء إصالخاث اكخصادًت جخىاهب مع -

 .هره الخغيراث

العمل الصسفي الري ججمع البىىن مً خالله بين وظائفها الخللُدًت ووظائف غيرها مً اإلاؤطظاث --

 .التي جلدم خدماث لظىق اإلااٌ 

 .معسفت مخطلباث هفاءة ألاطىاق اإلاالُت-

 :أسباب اختيار املوضوع

 :ًسجع اخخُاز مىطىع الدزاطت لألطباب الخالُت

وىن الخخصص الري هدزض فُه هى اكخصاد هلدي وبىيي والجهاش اإلاصسفي وألاطىاق اإلاالُت ٌعخبر -

 .مً طمً الخخصص

 .السغبت واإلاٌُى الشخصُت في معالجت مثل هره اإلاىاطُع-

 ًخىكف هجاح بسهامج ؤلاصالح الاكخصادي الري باشسجه الجصائس على مدي وجىد طىق بىزصت وشطت-

 املنهج املتبع في الدراسة 

اعخمدها في دزاطدىا على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وذلً مً خالٌ جلدًم مخخلف اإلافاهُم للجهاش 

 .اإلاصسفي وألاطىاق اإلاالُت وجدلُل الىططاء في بىزصت الجصائس
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 هيكل البحث

 :وطعُا لإلجابت على إشيالُت البدث واخخباز الفسطُاث، ازجأًىا جلظُم بدثىا إلى ثالثت فصٌى واآلحي

طىدىاٌو في هرا الفصل مفاهُم خٌى الجهاش اإلاصسفي الجصائسي، بدُث طىلظم هرا : الفصل ألاوو 

الفصل الى ثالثت مباخث، في اإلابدث ألاٌو ماهُت الجهاش اإلاصسفي أما اإلابدث الثاوي ؤلاصالخاث 

، أما اإلابدث الثالث حعدًالث كاهىن الىلد واللسض 10-90اإلاصسفُت مً خالٌ كاهىن الىلد واللسض 

 .ومساكبتها

طىدىاٌو في هرا الفصل مفاهُم خٌى ألاطىاق اإلاالُت، بدُث طىلظم هرا الفصل : الفصل الثاني

الى ثالثت مباخث، في اإلابدث ألاٌو ماهُت ألاطىاق اإلاالُت، أما اإلابدث الثاوي هفاءة ألاطىاق اإلاالُت، 

 .أما اإلابدث الثالث اوعياطاث وملىماث طىق اإلاالُت

طىدىاٌو في هرا الفصل الجهاش اإلاصسفي وأثسه على هفاءة ألاطىاق اإلاالُت، بدُث : الفصل الثالث

طىلظم هرا الفصل الى ثالثت مباخث، في اإلابدث ألاٌو جلدًم ببىزصت الجصائس أما اإلابدث الثاوي 

س  س بىزصت الجصائس، اما اإلابدث الثالث معىكاث جطٍى ت في جطٍى الاطتراجُجُاث البىىن الجصائٍس

 .بىزصت الجصائس ومخطلباتها ألاطاطُت
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: ثمهيد

مً ال٣غن  اإلاهغفي الخُىة ألاؾاؾُة لإلنالح الا٢حهاصي، بدُث جٗحبر مغخلة الخؿُٗيُات إلنالحٌٗض         

بمثابة ه٣ُة ثىحه الجؼاةغ الى ا٢حهاص الؿى١ والاهضماج في الا٢حهاص الٗالمي، وطل٪ بٗض نضوع اإلااض ي 

 الظي أصي الى جُٛير حضعي في ٩َُل الىٓام اإلاهغفي ، وئوكاء ؾلُة الغ٢ابة ٢90/10اهىن الى٣ض وال٣غى 

اةٟها  ة في مماعؾة ْو لحماًة الىٓام البى٩ي مً ٌٌٗ اإلاساَغ التي تهضصٍ، و٦ظل٪ مً أحل ئُٖاء للبىى٥ خٍغ

. ألاؾاؾُة 

لى َظا ألاؾاؽ ؾح٣ىم بح٣ؿُم َظا الٟهل ئلى رالرة مباخث ٧اآلجي        : ٖو

ماَُة الجهاػ اإلاهغفي؛ : اململبح ألاول 

ُة مً زال٫ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى : اململبح الثاوي ؛ 10-90ؤلانالخات اإلاهٞغ

. جٗضًالت ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ومغا٢بتها: اململبح الثالح

  .
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ماهية الجهاز املصرفي : اململبح ألاول 

 ٞىجاح ،ٌٗحبر الجهاػ اإلاهغفي اإلادغ٥ والضاٞ٘ إلاسحل٠ الا٢حهاصًات، و الغ٦يزة ال٢حهاص اي صولة        

 ، ىن بحُىعٍ واؾح٣غاٍع ؾىخىاو٫ مً زال٫ َظا اإلابدث الحُغ١ ئلى مٟهىم الجهاػ ولظل٪ الا٢حهاص مَغ

.  زهاةهه وأَمُحه الجؼاةغي،اإلاهغفي

جعريف الجهاز املصرفي : اململطل ألاول 

ُة، ،مجمٕى اإلاهاٝع الٗاملة في بلض مابه    ٣ًهض       و ًٓم مجمل اليكاَات التي ثماعؽ بها ٖملُات اإلاهٞغ

ىة  وزانة ثل٪ اإلاحٗل٣ة بمىذ الاةحمان و الؿلُة اإلاؿإولة ًٖ الؿُاؾة الى٣ضًة هي البى٪ اإلاغ٦ؼي و الخٍؼ

. الٗامة

الجهاػ اإلاهغفي في اي هٓام ا٢حهاصي ٖلى أهه طل٪ الجهاػ الظي ًح٩ىن مً :        وبالحالي ًم٨ً جٍٗغ٠

ة مً الىؾُاء اإلاالُين والظي ًحم مً زالله ثض٤ٞ ألامىا٫ الؿاةلة، واإلاضزغات هدى ال٣غوى  مجمٖى

ٗمل في ئَاع ٖضص مً الؿُاؾات والحىحهات  والاؾخثماعات والتي ثمثل ألاؾاؽ الاةحماوي لال٢حهاص ال٣ىمي َو

ة مً ال٣ىاهين  التي ًحىالَا البى٪ اإلاغ٦ؼي وبالحيؿ٤ُ م٘ الؿُاؾات الا٢حهاصًة ال٩لُة في ْل مجمٖى

 1.الحا٦مة

 : وأهميحهخصائص الجهاز املصرفي : اململطل الثاوي

 :خصائص الجهاز املصرفي -1

 :ثحمثل بما ًلي     

٠ُ اإلاسحلٟة-  . وحىص ٖضص مً اإلاىصٖين الظًً ًُغخىن أنىلهم اإلاالُة للحٗامل في مجاالت الحْى

. وحىص ٖضص بين مؿحسضم الانى٫ اإلاالُة ؾىاء في مجاالت ؤلا٢غاى أو الاؾخثماع أو ٦الَما -

٤ُ بين حاهن الٗغى و الُلن لحل٪ الانى٫ - .  وحىص مإؾؿات محسههة ًم٨كها الٗمل ٖلى الحٞى

وحىص اإلاىار الا٢حهاصي الظي ًم٨ً أَغاٝ الحٗامل الثالرة مً ئثمام ٖملُاتهم بث٣ة، وطل٪ في ئَاع مً -

. الاؾح٣غاع الؿُاس ي وألامني والاححماعي وال٣اهىوي بل واؾح٣غاع ا٢حهاصي مالةم

أهمية الجهاز املصرفي -2

 2:اإلادغ٥ ألاؾاس ي للحىمُة الا٢حهاصًة في الضولة، وطل٪ مً زال٫ ما ًلي      ٌٗحبر 

اصة الىمى الا٢حهاصي، وجصجُ٘ ٖملُة الاصزاع والاؾخثماع لضي اإلاىاَىين وجٗحبر البىى٥ الىؾُُة بين -  ٍػ

عؤوؽ ألامىا٫ التي ثبدث ًٖ مجاالت أو ٞغى الاؾخثماع، وبين مجاالت الاؾخثماع التي جؿعى للحهى٫ ٖلى 

 .ألامىا٫

حماصات اإلاؿخىضًة الالػمة لٗملُات الالػمة - ل ٚير مباقغ بٟحذ الٖا جصجُ٘ الحجاعة الخاعحُة بح٣ضًم الحمٍى

. لٗملُات الاؾحيراص والحهضًغ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20-19، م م 2007ا٢حهاصًات الى٣ىص والبىى٥ الاؾاؾُة واإلاؿحدضرات، صاع الجامُٗة، ال٣اَغة، : ٖبض اإلاُلن ٖبض الحمُض1

. 19، م 1996مداؾبة اإلايكأة اإلاالُة، صاع خىين، ٖمان، : ٖبض هللا وٗمة حٟٗغ2
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ا مً اإلاساَغة، ٦ما -  شجُ٘ ألاؾىا١ ألاولُة التي جؿخثمغ وثهضع ألانى٫ اإلاالُة التي ًحجم ٖكها ألاٞغاص زٞى

٠ُ ال٩امل . أنها ثلٗن صوعا َاما في الحسٌُٟ مً مك٩لة البُالة مً زال٫ الحْى

ل الاؾخثماعات، وطل٪ بالغحٕى ئلى -  ما٫ اإلاإؾؿات وألاٞغاص في ثمٍى ث٣ضًم حمُ٘ الخضمات اإلاالُة الالػمة أٖل

اصة ٞغم الخكُٛل وثسٌُٟ مك٩لة البُالة ل بما ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلى اإلاجحم٘، خُث ًإصي ٚلى ٍػ .        ٖملُة الحمٍى

 مكىهات الجهاز املصرفي: اململطل الثالح

   في الى٢د الغاًَ لم جٗض الىٓغة للجهاػ اإلاهغفي ٖلى أهه طل٪ الجهاػ الضي ًحًمً وحىص البى٪ اإلاغ٦ؼي      

ة الخايٗة له ٢اةمة، بل أنبدد َىا٥ هٓغة بضًلة والتي هدىاَا الى حاهن  ٖلى عأؾه والبىى٥ الحجاٍع

ة مً  اإلا٩ىهات الؿاب٣ة ثًاٝ لها البىى٥ اإلاحسههة، واإلاإؾؿات اإلاالُة ألازغي في ْل هٓام ًد٨م إلاجمٖى

 .ال٣ىاهين جٗمل في ْلها حمُٗها

 :الملىن املررسي -1

ٌٗٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي بأهه اإلاإؾؿة الى٣ضًة التي ث٣٘ في ٢مة الهغم للجهاػ اإلاهغفي للبلض، والتي ثىدهغ          

مهمتها ألاؾاؾُة في ئنضاع  الى٣ىص وعؾم الؿُاؾة الى٣ضًة التي تهضٝ لحد٤ُ٣ الاؾح٣غاع الى٣ضي وربات 

ة وثىحُه وكاَها  ألاؾٗاع واإلاداٞٓة ٖلى ٢ُمة الى٣ىص، ئياٞة ئلى ٢ُامها بمهمة ألاقغاٝ ٖلى اإلاهاٝع الحجاٍع

 1.بما ًحالءم والؿُاؾة الا٢حهاصًة

 :خصائص الملىن املررسي 1-2

ة مً الخهاةو ثميٍز ًٖ ٧اٞة البىى٥ ألازغي، خُث ًم٨ً ط٦غ أَمها في          ًدٓى البى٪ اإلاغ٦ؼي بمجمٖى

 2:ما ًلي

 .٣ً٘ في ٢مة الجهاػ اإلاهغفي، ال ٌؿعى لحد٤ُ٣ الغبذ صاةما وئهما لحد٤ُ٣ اإلاهلحة الٗامة-

 .٩ًىن صاةما اإلاهُمً ٖلى الاةحمان-

 .ًمثل ؾلُة الغ٢ابة الٗلُا ٖلى البىى٥-

البى٪ اإلاغ٦ؼي مإؾؿة ه٣ضًة طات مل٨ُة ٖامة، ٞالضولة هي التي ثحىلى ئصاعتها وؤلاقغاٝ ٖليها مً زال٫ -

ال٣ىاهين التي جؿكها، والتي ثدضص بمىحبها أٚغايها وواحباتها وجكتر٥ م٘ الح٩ىمة في عؾم الؿُاؾة الى٣ضًة، 

٤ الحضزل والحىحُه واإلاغا٢بة  .وثىُٟظ َظٍ الؿُاؾة ًٖ ٍَغ

 :الملىىك الحجارية-2

ة هي اخضي اإلايكأة اإلاالُة اإلاحسههة في الحٗامل بالى٣ىص والتي جؿعى لحد٤ُ٣          جٗٝغ البىى٥ الحجاٍع

غ هٓاما طا ٦ٟاًة ٣ًىم بحٗبئة  الغبذ، وجٗحبر اإلا٩ان الظي ًحل٣ى ُٞه ٖغى الى٣ىص بالُلن ٖليها، ئط أنها ثٞى

 3.وصات٘ ومضزغات ألاٞغاص واإلاإؾؿات

 :خصائص الملىىك الحجارية2-1

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .202، م2007مدمىص خؿين الىاصي، ٧اْم حاؾم الِٗؿاوي، الا٢حهاص ال٨لي، صاع اإلاؿيرة ، َبٗة ألاولى، ٖمان،1
 .75-72م -، م1999مهُٟى عقضي قُسة، الى٣ىص واإلاهاٝع والاةحمان، صاع الجامٗة، ال٣اَغة، 2
 .20، م 1993مدمض ؾُٗض ؾلُان، ئصاعة البىى٥، الضاع الجامُٗة، مهغ، 3
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ة ٖضة زهاةو، خُث ًم٨ً ط٦غ أَمها في ما ًلي  1:للبىى٥ الحجاٍع

 .مإؾؿات مالُة َضٞها ثد٤ُ٣ الغبذ ٖلى زالٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي -

 .ث٩ىن في اإلاغثبة الثاهُة بٗض البى٪ اإلاغ٦ؼي في الجهاػ اإلاهغفي-

 . ثحٗضص ٖملُاتها وثخىٕى في حم٘ الىصات٘، وث٣ضًم ال٣غوى-

 :الملىىك املحخصصة أو الملىىك الغير الحجارية- 3

ة، خُث جٗٝغ ٖىض البٌٗ ٖلى أنها            مً يمً اإلا٩ىهات ألازغي للجهاػ اإلاهغفي هجض البىى٥ ٚير ثجاٍع

ىض البٌٗ ألازغ بالبىى٥ اإلاحسههة، وهي ثل٪ البىى٥ التي لها ثأريرات  مإؾؿات ؤلا٢غاى اإلاحسههة، ٖو

 :واضحة ٖلى اليكاٍ البى٩ي واإلاالي، وأن َظٍ الحأريرات هاثجة ًٖ مهام أؾاؾُة ثإصيها و ثحمثل في ما ًلي

ظا ما ًثبد أن لها ه٣ُة - ما اإلاظزغ واإلاؿخثمغ بٛغى ثد٣ُ٣ها للغبذ، َو ين َو ٢ُامها بالىؾاَة اإلاالُة بين َٞغ

ة في ال٣ُام بمهمة الىؾاَة اإلاالُة  .الاقترا٥ م٘ البىى٥ الحجاٍع

ا ًٖ لٗن صوع جُُٛة الاخحُاحات - ة إلحجام َظٍ ألازيرة وجٗظَع وكاَها َى م٨مل ليكاٍ البىى٥ الحجاٍع

ل بٌٗ  ة ئما لحمٍى لُة لبٌٗ ال٣ُاٖات أو اليكاَات، لظل٪ وحضت َظٍ البىى٥ الٛير ثجاٍع الحمٍى

ا أو لحسههها في  ال٣ُاٖات ٧الؿ٨ً، والحىمُة اإلادلُة، وال٣ُإ الٟالحي والهىاعي والحجاعة الخاعحُة و ٚيَر

 .اإلاجا٫ الاصزاعي والاؾخثماعي 

ُٟة الاثها٫ اإلاالي مً زال٫ الؿى١ الى٣ضي والؿى١ اإلاالي، خُث ث٣ىم بالحٗامل - ًد٤ لها مماعؾة ْو

لة ألاحل ة للؿى٢ين مٗا ؾىاء ٧اهد ٢هيرة ألاحل أو ٍَى  .باألصوات الاؾخثماٍع

ة ٖال٢ة واضحة اإلاٗالم بالبى٪ اإلاغ٦ؼي، بدُث ًٟحذ لها خؿابات لضي َظا ألازير، ٦ما - للبىى٥ ٚير الحجاٍع

ًم٨كها الحهى٫ ٖلى ال٣غوى والؿلٟات مىه، في الى٢د الظي هي مُالبة بح٣ضًم اإلاٗلىمات وؤلاًًاخات 

 .للبى٪ اإلاغ٦ؼي خُىما ًُلبها َظا ألازير مكها

 :      ثحمثل أهىاٖها في ما ًلي

 : الملىىك السراعية3-1

٤ مىذ           ل اليكاٍ الؼعاعي بمسحل٠ نىعٍ ًٖ ٍَغ جٗحبر َظٍ البىى٥ مإؾؿات مالُة محسههة في ثمٍى

لة  .ال٣غوى والؿل٠ الى٣ضًة والُٗيُة ؾىاء ألحل ٢هيرة أو محىؾُة أو ٍَى

اةٟها في ما ًلي  2:      وثحمثل ْو

ين - ٤ مىذ الؿل٠ الى٣ضًة والُٗيُة للمؼاٖع ة للمكغوٖات الؼعاُٖة ال٣اةمة ًٖ ٍَغ ل الٗملُات الجاٍع ثمٍى

 .إلاؿاٖضتهم ٖلى أٖباء ٖملهم

ل ٖملُات اؾحهالح ألاعاض ي الجضًضة بما ًد٤٣ َضٝ الحىؾ٘ ألا٣ٞي-  .ثمٍى

ُة وئهحاحُة اإلادانُل الؼعاُٖة- ل ٖملُات الحىؾُ٘ الغأس ي لحدؿين هٖى  .ثمٍى

 :الملىىك الصىاعية3-2

ل ألاوكُة الهىاُٖة مً زال٫ مىذ ال٣غوى للمإؾؿات الٗاملة في         ًغث٨ؼ وكاَها ٖلى أؾاؽ ثمٍى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُة، صاع واةل، ٖمان، 1  .34، م 1998زالض أمين ٖبض هللا، الٗملُات اإلاهٞغ
ة، الضاع الجامُٗة، مهغ، .2 ل في البىى٥ الحجاٍع  . 19-17، م م، 2003أخمض نالح ُُٖة، مداؾبة الاؾخثماع والحمٍى
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ا يَر ل قغاء آلاالت والحىؾُ٘ في اؾخثماعات َظٍ اإلاإؾؿات ٚو  .٢ُإ الهىاٖة مً أحل ثمٍى

 :الملىىك العقارية3-3

لة ألاحل ٢ض ثتراوح مضتها ٖلى اإلاؿحىي الضولي مً          وهي ثل٪ البىى٥ التي ثحسهو في مىذ ٢غوى ٍَى

ً ؾىة ئلى رالرين ؾىة مً أحل ثم٨ين ػباةكها مً ا٢حىاء أعاض ي للبىاء، ومً احل بىاء ؾ٨ىات أو ثغمُمها  ٖكٍغ

 1.أو ا٢حىاء ؾ٨ىات حاَؼة

 : بىىك الاسخثمار3-4

ة هٓغا ل٩ىن أن عؤوؽ أمىالها         ما٫، خُث ثيحمي بضوعَا ئلى بىى٥ ٚير الحجاٍع وجؿمى أًًا ببىى٥ ألٖا

 .الخانة تهمين ٖلى الجؼء اإلاٗحبر مً مىاعصَا وفي طات الى٢د ال ث٣بل ٖلى الٗمىم الىصات٘

 :بىىك الحجارة الخارجية3-5

٘ أو الكغ٧ات        ل الحجاعة الخاعحُة، وثمىذ ال٣غوى مسحلٟة ألاحل ئلى اإلاكاَع هي التي ثسحو بالحمٍى

ملُات اإلا٣اًًة وئٖاصة الحهضًغ وئٖاصة  ال٣اةمة بالحهضًغ والاؾحيراص لكغاء اإلاىاص ألاولُة والؿل٘ الىؾُُة ٖو

٘ الهىاُٖة في اإلاىا٤َ زاعج البلض ألانلي للبى٪ أو بهضٝ ئٖضاص  ل اإلاكاَع ين أو ثمٍى الحأمين ٖلى اإلاهضٍع

الضعاؾات ًٖ ألاؾىا١ الخاعحُة والحيؿ٤ُ في ٖملُات الحجاعة الخاعحُة وئبغام الاثٟا٢ات م٘ البىى٥ ألاحىبُة 

 .لهضا الٛغى

 :الملىىك إلاسالمية-4

 جٗحبر البىى٥ ؤلاؾالمُة مً أخضذ أق٩ا٫ البىى٥ وكأة، وهي جٗمل ٖلى ثد٤ُ٣ الحىمُة الاححماُٖة         

والا٢حهاصًة ٦ما ثسً٘ للًىابِ التي ٣ًغعَا البى٪ اإلاغ٦ؼي مثلها مثل البىى٥ ألازغي ٚير أنها جؿعى ئلى 

ٗة ؤلاؾالمُة  2.ثد٤ُ٣ أَضاٝ مسحلٟة ًٖ أَضاٝ ثل٪ البىى٥ ل٩ىن ٨ٞغتها مؿحمضة مً الكَغ

 10-90الاصالحات املصرفية من خالل قاهىن الىقد و القرض : اململبح الثاوي

ُة في ٣ٖض الثماهِىات         ة إلنالح اإلاىٓىمة اإلاهٞغ م الجهىص اإلابظلة مً َٝغ الؿلُات الجؼاةٍغ  مً ٚع

ش نضوع ٢اهىن 14/04/1990 ئال أهه لم ٌؿح٨مل ثأؾِـ الىٓام اإلاهغفي الجؼاةغي ئال في ال٣غن اإلااض ي  ثاٍع

اع ال٣اهىوي إلنالح الجهاػ اإلاهغفي10-90الى٣ض وال٣غى   .، الظي حاء اؾح٨ماال ؤلَا

 :10-90مظمىن إلاصالحات في إصار قاهىن الىقد والقرض : اململطل ألاول 

بة مً الؿلُات في ثٟاصي ؾلبُات اإلاغخلة الؿاب٣ة وثجاوػ ٢هىع ؤلانالخات وثماقُا م٘ ؾُاؾة          ٚع

-90ثدى٫ ئلى ا٢حهاص الؿى١ ومداولة الاهضماج في الا٢حهاص الٗالمي حاء ال٣اهىن اإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى 

ل 10 ، خُث مثل مىُٟٗا خاؾما ٞغيه مى٤ُ الحدى٫ ئلى ا٢حهاص الؿى١ مً أحل ال٣ًاء ٖلى هٓام ثمٍى

ني ال٣اةم ٖلى اإلاضًىهُة والحطخم، خُث وي٘ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى الىٓام اإلاهغفي ٖلى مؿاع  الا٢حهاص الَى

ُٟة الىؾاَة اإلاالُة وئبغاػ صوع الى٣ض والؿُاؾة الى٣ضًة وهحج ٖىه  ثُىع حضًض ثميز باٖاصة ثيكُِ ْو

 3ثأؾِـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات الجامُٗة، الجؼاةغ ، 1  .14، م 2001الُاَغ لُغف، ث٣ىُات البىى٥، صًىان اإلاُبٖى
 .49، م، 1996حما٫ لٗماعة، اإلاهاٝع ؤلاؾالمُة، صاع الىبأ، الجؼاةغ،  2
. 31-30،م م 2001ال٣اهىن اإلاهغفي، اإلاُبٗة الحضًثة للٟىىن اإلاُبُٗة، الجؼاةغ، : مدّٟى لكٛن3
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ين، وأُٖض البى٪ اإلاغ٦ؼي ٧ل نالخُاثه في جؿُير الى٣ض والاةحمان في ْل          هٓام مهغفي طو مؿحٍى

اةٟها الح٣لُضًة بىنٟها أٖىاما ا٢حهاصًة مؿح٣لة ة ْو . اؾح٣اللُة واؾٗة والبىى٥ الحجاٍع

ل         ٦ما ثم ٞهل ميزاهُة الضولة ًٖ الضاةغة الى٣ضًة مً زال٫ وي٘ ؾ٠٣ لخؿل٠ُ البى٪ اإلاغ٦ؼي لحمٍى

ا ٧ل ؾىة، وئلٛاء الا٦ححاب ؤلاحباعي مً َٝغ البىى٥  عجؼ اإلايزاهُة م٘ ثدضًض مضتها واؾترحاٖها ئحباٍع

ىة ومى٘ ٧ل شخو َبُعي ومٗىىي ٚير البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة مً أصاء َظٍ  ة لؿىضات الخٍؼ الحجاٍع

.     1الٗملُات

 أهداف ومملادئ قاهىن الىقد والقرض: اململطل الثاوي

ل٣ض حاء ٢اهىن الى٣ض وال٣غى بىٓغة حضًضة التي ثهن مٗٓمها في ئُٖاء الجهاػ اإلاهغفي م٩اهحه          

 . ٦مدغ٥ اؾاس ي لال٢حهاص

 :أهداف قاهىن الىقد والقرض-1

 2:الى ثد٤ُ٣ ما ًلي10-90       يهضٝ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى 

: ألاهداف الاقحصادًة1-1

 :  ما ًليثحمثل في     

ئ٣ًاٝ الخؿُير ؤلاصاعي في ال٣ُإ اإلاالي، أي البض للمإؾؿات اإلاالُة والبى٨ُة أن ث٣ىم بالٗملُات اإلادضصة في -

ة . ال٣ىاٖض الاختراٍػ

مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى الٗمل ٖلى جصجُ٘ الاؾخثماع بين 183 ٞدؿن اإلااصة ،جصجُ٘ الاؾخثماع ألاحىبي-

ىُين وألاحاهن لل٣ًاء ٖلى البُالة وه٣ل الح٨ىىلىحُا  .الخ.......اإلاحٗاملين الَى

ة لل٣ُإ البى٩ي مكها الحمُيز بين اإلاحٗامل الخام والٗمىمي واإلاؿاواة بُكهما 171اإلااصة - عؾمد ألالُات الحجاٍع

. ُٞما ًسو الحهى٫ ٖلى مىحجات البى٨ُة

ني لل٣ًاء ٖلى اخح٩اع ال٣ُإ الٗمىمي- ُٟة ٖلى عأؽ اإلاا٫ ألاحىبي أو الَى . اهٟحاح الْى

ً 174اإلااصة - ل عؤوؽ ألامىا٫ واإلاضازُل والٟىاةض للمؿخثمٍغ  ويٗد يماهات ُٞما ًسو َغ١ ه٣ل وثدٍى

. ألاحاهن

 : ألاهداف الىقدًة واملالية1-2

 : ما ًلياؾحٗاصة البى٪ اإلاغ٦ؼي لضوعٍ ٦ؿلُة ه٣ضًة وطل٪ مً زال٫ثحمثل في        

 .له خ٤ امحُاػ ئنضاع ألاوعا١ الى٣ضًة:04اإلااصة-

 .الخؿمُة الجضًضة له بى٪ الجؼاةغ: 12اإلااصة-

ؿاٖضٍ في طل٪ رالذ هىاب ومجلـ الى٣ض : 44اإلااصة- ٣ًىم بخؿُير بى٪ الجؼاةغ وئصاعثه ومغا٢بة مداٞٔ َو

 .وال٣غى ومغا٢بان

ؿهغ  :58اإلااصة- غا٢به َو ًهضع البى٪ اإلاغ٦ؼي مجاها ألاوعا١ الى٣ضًة، ٦ما ٌؿاوي في ئنضاع الى٣ض ال٨حابي ٍو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، م، 1  .31 مدّٟى لكٛن، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ان الُٗض2 حامٗة  ثسهو ئصاعة مالُة،ٖلىم الخؿُير،، في اإلااحِؿترمظ٦غةصوع الجهاػ اإلاهغفي في ثضُٖم وثيكُِ بغهامج الخصخهة، : نٞى

 .13 م2011-٢2010ؿىُُىة،
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 .ٖلى طل٪
ئًجاص مغوهة وؿبُة في ثدضًض ؾٗغ الٟاةضة مً َٝغ البىى٥، وحٗله ًلٗن صوعا مهما في أثساص ال٣غاعات -

 .اإلاغثبُة بال٣غى

مملادئ قاهىن الىقد و القرض  -2

ل 14الهاصع في 10-٣ً90ىم ٢اهىن الى٣ض وال٣غى            ُٗا لإلنالخات الا٢حهاصًة، ٦ما 1990 أٍٞغ  هها جكَغ

٣ىم ٢اهىن  أهه مً بين ال٣ىاهين ألاؾاؾُة التي بُيد الحىحيهات الجضًضة لالهح٣ا٫ هدى ا٢حهاص الؿى١، ٍو

ة مً اإلاباصب  1الى٣ض وال٣غى ٖلى مجمٖى

:  الفصل بين الدائرة الىقدًة و الدائرة الحقيقية2-1

ٗني طل٪ أن ال٣غاعات ،        ثبنى ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى مبضأ الٟهل بين الضاةغثين الح٣ُ٣ُة و الى٣ضًة  َو

. الى٣ضًة لم جٗض ثحسظ ثبٗا لل٣غاعات اإلاحسظة ٖلى أؾاؽ ٦مي مً َٝغ َُئة الحسُُِ

       ول٨ً مثل َظٍ ال٣غاعات ثحسظ ٖلى أؾاؽ ألاَضاٝ الى٣ضًة التي ثدضصَا الؿلُة الى٣ضًة، وبىاء ٖلى 

الىي٘ الى٣ضي الؿاةض والظي ًحم ث٣ضًٍغ مً َٝغ َظٍ الؿلُة طاتها، ان ثبني مثل َظا اإلابضأ في ٢اهىن 

ة مً ألاَضاٝ هلخو أَمها ُٞما ًلي :  الى٣ض وال٣غى ٌؿمذ بحد٤ُ٣ مجمٖى

. اؾحٗاصة البى٪ اإلاغ٦ؼي لضوعٍ في ٢مة الىٓام الى٣ضي واإلاؿإو٫ ألاو٫ ًٖ جؿُير الؿُاؾة الى٣ضًة-

اةٟه الح٣لُضًة وثىخُض اؾحٗماالثه صازلُا بين اإلاإؾؿات الٗمىمُة والٗاةالت - اؾحٗاصة الضًىاع لْى

. واإلاإؾؿات الخانة

٪ الؿى١ الى٣ضًة و ثيكُُها واخحال٫ الؿُاؾة الى٣ضًة إلا٩اهتها ٧ىؾُلة مً وؾاةل الا٢حهاصي-  .ثدٍغ

ة ٖلى خؿن اإلاإؾؿات الٗامة واإلاإؾؿات الخانة-  .زل٤ وي٘ إلاىذ ال٣غوى ٣ًىم ٖلى قغوٍ ثمُيًز

 : الفصل بين الدائرة الىقدًة ودائرة ميزاهية الدولة2-2

ىة           اٖحمض ٢اهىن الى٣ض وال٣غى أًًا مبضأ الٟهل بين الضاةغة الى٣ضًة وصاةغة ميزاهُة الضولة، ٞالخٍؼ

٤ اللجىء الى البى٪ اإلاغ٦ؼي لم ٌٗض ًحميز ،لم جٗض خغة في اللجىء الى ٖملة ال٣غى ا ًٖ ٍَغ ل عجَؼ  وثمٍى

ؿمذ َظا اإلابضأ بحد٤ُ٣  بحل٪ الحل٣اةُة، ولم ٌٗض أًًا ًحم بال خضوص، بل أنبذ ًسً٘ الى بٌٗ ال٣ىاٖض َو

 1:ألاَضاٝ الحالُة

ىة- . اؾح٣ال٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ الضوع اإلاحٗاْم للخٍؼ

ىة ثجاٍ البى٪ اإلاغ٦ؼي و ال٣ُام بخؿضًض الضًىن الؿاب٣ة اإلاترا٦مة ٖليها-ـ . ث٣لُو صًىن الخٍؼ

. تهُئة الٓغوٝ اإلاالةمة ٧ي ثلٗن الؿُاؾة الى٣ضًة صوعَا بك٩ل ٞٗا٫- 

. الحض مً ألاراع الؿلبُة للمالُة الٗامة ٖلى الحىاػهات الى٣ضًة-

 :الفصل بين دائرة ميزاهية الدولة ودائرة القرض2-3

ل اؾخثماعات اإلاإؾؿات الٗمىمُة،           ىة في الىٓام الؿاب٤ ٧اهد ثلٗن الضوع ألاؾاس ي في ثمٍى ٦ما ان الخٍؼ

ىة ئلى اإلاإؾؿات،  خُث َمل الىٓام البى٩ي و٧ان صوعٍ ٣ًحهغ ٖلى جسجُل ٖبىع ألامىا٫ مً صاةغة الخٍؼ

ل  وزل٤ مثل َظا ألامغ ٦ما عأًىا ٚمىيا ٦ثيرا ٖلى مؿحىي هٓام الحمٍى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ات الجامُٗة، الُبٗة الؿاصؾة، : الُاَغ لُغف1  197-196، م م 2007ث٣ىُات البىى٥، صًىان اإلاُبٖى
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ىة ًٖ مىذ ال٣غى لال٢حهاص لُب٣ى صوعَا          وثًُٟ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى لهظٍ اإلاك٩لة خُث أبٗض الخٍؼ

ل الاؾخثماعات الاؾتراثُجُة اإلاسُُة مً َٝغ الضولة . ٣ًحهغ ٖلى ثمٍى

ؿمذ        وابحضاء مً َظٍ أنبذ الىٓام البى٩ي َى اإلاؿإو٫ ًٖ مىذ ال٣غوى في ئَاع مهامه الح٣لُضًة، َو

:  الٟهل بين َاثين الضاةغثين ببلٙى ألاَضاٝ الحالُة

ل الا٢حهاص- ىة في ثمٍى . ثىا٢و التزامات الخٍؼ

اةٟها الح٣لُضًة وزانة ثل٪ اإلاحمثلة في مىذ ال٣غوى- . اؾحٗاصة البىى٥ و اإلاإؾؿات اإلاالُة لْى

ة، وئهما ًغث٨ؼ أؾاؾا ٖلى مٟهىم الجضوي الا٢حهاصًة - أنبذ ثىػَ٘ ال٣غى ال ًسً٘ ئلى ٢ىاٖض ئصاٍع

٘   .للمكاَع

: إوشاء سطملة هقدًة وحيدة ومسحقطة2-4

ات ٖضًضة، ٞىػاعة اإلاالُة ٧اهد ثحدغ٥ ٖلى أؾاؽ أنها           ٧اهد الؿلُة الى٣ضًة ؾاب٣ا مكخحة في مؿحٍى

ا، و٧اهد ثحهٝغ ٦ما لى  ل عجَؼ ىة ٧اهد ثلجأ في أي و٢د ئلى البى٪ اإلاغ٦ؼي لحمٍى الؿلُة الى٣ضًة، والخٍؼ

٧اهد هي الؿلُة الى٣ضًة، و البى٪ اإلاغ٦ؼي ٧ان ًمثل بُبُٗة الحا٫ ؾلُة ه٣ضًة الخح٩اٍع امحُاػ ئنضاع 

الى٣ىص، ولظل٪ حاء ٢اهىن الى٣ض وال٣غى لُلغي َضا الحٗضص في مغا٦ؼ الؿلُة الى٣ضًة، و٧ان طل٪ بأهه أوكأ 

. ؾلُة ه٣ضًة وخُضة ومؿح٣لة ًٖ أي حهة ٧اهد

 َظٍ الؿلُة الى٣ضًة في صاةغة الى٣ضًة، وبالظات في َُئة حضًضة أؾماَا مجلـ الى٣ض ن    و٢ض وي٘    

 : ٦ما ًليوال٣غى وحٗل ٢اهىن الى٣ض وال٣غى َظٍ الؿلُة الى٣ضًة

  .وخُضة، لًُمً اوسجام الؿُاؾة الى٣ضًة-

 .مؿح٣لة، لًُمً ثىُٟض َظٍ الؿُاؾة مً أحل ثد٤ُ٣ ألاَضاٝ الى٣ضًة-

حٟاصي الحٗاعى بين ألاَضاٝ الى٣ضًة-  1ومىحىصة في الضاةغة الى٣ضًة ل٩ي ًًمً الحد٨م في جؿُير الى٣ض ٍو

 :وطع هظام بىكي على مسحىيين2-5

 ألغى ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ٧ل ال٣ىاهين وألاخ٩ام التي ثحٗغى م٘ ألاخ٩ام الىاعصة ُٞه، وألغى        ٦ما

وباٖحباع ، ، اللظان ٧اها ًمثالن ٢اهىها مغخلة مُٗىة1988 وحاهٟي 1986نغاخة ألاخ٩ام الىاعصة في ٢اهىوي أوت 

ل  ًبِ ٢ىاٖض الٗمل البى٩ي مىظ نضوعٍ في أٍٞغ ُٟة البى٨ُة ٍو ، 1990ال٣اهىن الىخُض الظي ًىٓم الْى

. لظل٪ ٞان صعاؾة ٩َُل الىٓام البى٩ي وألُات ٖمله ؾٝى ثحم في ئَاع أخ٩امه

 : هيكل الجهاز املصرفي على طىء قاهىن الىقد والقرض: اململطل الثالح
ة ٖلى همِ ثىُٓم الىٓام الى٣ضي الجؼاةغي         ٍغ  ئن ٧ان طل٪ ٖلى ،أصزل ٢اهىن الى٣ض وال٣غى جٗضًالت حَى

 2.مؿحىي البى٪ اإلاغ٦ؼي و الؿلُة الى٣ضًة أو ٧ان ٖلى مؿحىي البىى٥

 :الملىن املررسي -1

  اإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى البى٪ اإلاغ٦ؼي في ماصثه الحاؾٗة 2003 أوت 26اإلاإعر في 11-03          ٌٗٝغ ال٣اهىن ع٢م

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، م، : الُاَغ لُغفا1  .199مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
. 34، م 2001 الجؼاةغ،ال٣اهىن اإلاهغفي، ؾلؿلة ال٣اهىن الا٢حهاصي،: مدّٟى لكٛن2
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ة والاؾح٣ال٫ اإلاالي، ومىض نضوع َظا ال٣اهىن ألو٫ مغة في  ٖلى أهه ىُة ثحمح٘ بالصخهُة اإلاٗىٍى مإؾؿة َو

 1.، أنبذ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿمى في جٗامله م٘ الٛير بى٪ اإلاغ٦ؼي 1990

لى َظا ألاؾاؽ ٞهى ال ًسً٘ إلحغاءات اإلاداؾبة الٗمىمُة  ٦ما ،      ًخب٘ بى٪ الجؼاةغ ٢ىاٖض اإلاداؾبُة، ٖو

ال ًسً٘ لغ٢ابة مجلـ اإلاداؾبة وال ئلى ال٣ُض بالسجل الحجاعي، ٦ما ٌٟٗى مً الخًٕى ئلى حمُ٘ الًغاةن، 

بة مهما ٧اهد َبُٗتها وطل٪ ٖلى ٧ل الٗملُات اإلاحهلة بيكاَه، وجٗىص  باء الًٍغ والح٣ى١ والغؾىم وألٖا

ا،  ؿحُُ٘ أن ًٟحذ ٞغوٖا أو و٧االت له في ٧ل اإلاضن ٧لما عأي طل٪ يغوٍع مل٨ُة عأؽ ماله بال٩امل للضولة، َو

ً َما اإلاداٞٔ ومجلـ ؤلاصاعة : ٌؿير بى٪ الجؼاةغ حهاٍػ

 :املبافظىهىابه1-1

ٌٗين اإلاداٞٔ بمغؾىم عةاس ي إلاضة ٚير مدضصة، بٗضما ٧ان ٌٗين إلاضة ؾحة ؾىىات ٢ابلة للحجضًض مغة       

٣ا ل٣اهىن  ، ٌؿاٖض اإلاداٞٔ في مهامه رالرة هىاب مداٞٔ ٌُٗىىن بمغؾىم إلاضة ٚير مدضصة 1990واخضة ٞو

بين ؾلُاتهم. أًًا .  وفي َظا اإلاجا٫ ٣ًىم اإلاداٞٔ بحدضًض نالخُات ٧ل هاةن مً هىابه الثالرة ٍو

 2:        ثحمثل اإلاهام ألاؾاؾُة للمداٞٔ في

ة اإلاغزو بها ٢اهىها - ئصاعة قإون بى٪ الجؼاةغ اثساط مسحل٠ ؤلاحغاءات الحىُٟظًة، قغاء ألامال٥ ال٣ٗاٍع

ؼلهم، جُٗين ممثلي  ٠ُ أٖىان بى٪ الجؼاةغ ٖو والحهٝغ ٞيها، ثىُٓم مهالح بى٪ الجؼاةغ وثدضًض مهامها، ثْى

البى٪ في مجالـ اإلاإؾؿات ألازغي 

ة ألاحىبُة والهُئات اإلاالُة الضولُة - ٣ًىم بحمثُل البى٪ لضي الؿلُات الٗمىمُة صازل البلض والبىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ة - ضاٞ٘ ٖكها ٦ما ٣ًىم أًًا باثساط حمُ٘ ؤلاحغاءات الحدُٟٓة الًغوٍع ٘ الضٖاوي ال٣ًاةُة ٍو ٣ًىم بٞغ

ُة وؤلاقغاٝ - ئياٞة ئلى ٧ل طل٪، ًغأؽ اإلاداٞٔ مجلـ ؤلاصاعة، ومجلـ الى٣ض وال٣غى و اللجىة اإلاهٞغ

ني ة ٖلى عأؽ الىٓام الى٣ضي الَى ٨ٗـ طل٪ م٩اهحه اإلاغ٦ٍؼ  .ٖلى الىٓام البى٩ي َو
 مجطس الىقد والقرض1-2

ًاء الحالُين  3:      ًخك٩ل مجلـ الى٣ض وال٣غى مً ألٖا

اإلاداٞٔ عةِؿا، -

هىاب اإلاداٞٔ الثالرة ٦أًٖاء، -

حم جُٗين رالرة مؿحسلٟين - ٟين طوي أٖلى صعحة مُٗىين بمىحن مغؾىم مً عةِـ الح٩ىمة، ٍو رالذ مْى

لبُة البؿُُة لألنىات وفي خالة  ٟين اإلاظ٧ىعًٍ ٖىض الا٢حًاء، وثحسظ ال٣غاعات باأٚل لُدلىا مدل اإلاْى

. جؿاوي ألانىات ًغجح نىت مً ًغأؽ الجلؿة

ُة التي حاء بها ٢اهىن  ُا ومٗلما باعػا في ؤلانالخات اإلاهٞغ وجٗحبر ئوكاء مجلـ الى٣ض وال٣غى ثدىال هٖى

الى٣ض وال٣غى، ئط أخضذ جُٛيرا ٦بيرا ٖلى مؿحىي ٩َُل ئصاعة البى٪ اإلاغ٦ؼي هٓغا للمهام التي أؾىض ئلُه  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة-الا٢حهاص الى٣ضي، اإلاإؾؿات الى٣ضًة: يُاء مجُض1 ة، مإؾؿة قباب الجامٗة، م م -البىى٥ الحجاٍع  .244-243البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 .مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى17 و16اإلااصة 2
 . مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى32اإلااصة 3
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والؿلُات الىاؾٗة التي أ٦خؿبها، ٞأنبذ ًمثل مجلـ ئصاعة البى٪ اإلاغ٦ؼي يمً الحضوص اإلاىهىم ٖليها     

د٤ له أن ٌؿخكير أًة مإؾؿة أو أي  ة ٍو في ال٣اهىن خُث ًجىػ له أن ٌك٩ل مً أًٖاةه لجاها اؾخكاٍع

. شخو ئطا عأي يغوعة لظل٪

 مجطس إلادارة1-3

٤ ٢اهىن           ، مماعؽ مً ٢بل مجلـ الى٣ض وال٣غى، ولم ٧1990اهد مهام مجلـ ئصاعة بى٪ الجؼاةغ، ٞو

ى الازحُاع 27 اإلاإعر في 01-01 بمىحن ال٣اهىن 2001ًحم بُكهما ؾىي في ؾىة   ُٟٞغي مً هٟـ الؿىة، َو

ؿه بمىحن ال٣اهىن   11.1-03الظي ًحم ث٨َغ

 2: ًحمح٘ مجلـ ؤلاصاعة بهالخُات واؾٗة في ئصاعة بى٪ الجؼاةغ، وثحمثل أَم َظٍ الهالخُات ُٞما ًلي       

حذ الى٧االت والٟغوٕ وئٚال٢ها-  .٣ًىم باحغاء مضاوالت خى٫ ثىُٓم البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞو

 .٣ًىم أًًا باحغاء اإلاضاوالت خى٫ حمُ٘ الاثٟا٢ُات بمباصعة مً اإلاداٞٔ-

ة ٦ما ًًبِ ٖملُة - ة للبى٪، ًًبِ قغوٍ و٦ُُٟات ئٖضاص الحؿابات الؿىٍى ٣ًىم بحدضًض اإلايزاهُة الؿىٍى

 .ثىػَ٘ ألاعباح

ٗه ئلى عةِـ الجمهىعٍة        غ الؿىىي طي الهلة والظي ٣ًىم اإلاداٞٔ بٞغ ىا٤ٞ ٖلى مكغوٕ الح٣ٍغ . ٍو

: صالحيات بىن الجسائر1-4

 3:ُٞما ًحٗل٤ بالهالخُات، ٌؿهغ بى٪ الجؼاةغ أؾاؾا ٖلى ثد٤ُ٣ ما ًلي        

٤ : ئنضاع الى٣ىص ال٣اهىهُة- خُث ٣ًىم بظل٪ مبضةُا يمً الكغوٍ الحُُٛة اإلادضصة بىاؾُة الحىُٓم ٞو

. الحضوص واإلاٗاًير التي ًدضصَا مجلـ الى٣ض وال٣غى

ير أًٞل الكغوٍ، في مجا٫ الى٣ض - الؿهغ ٖلى اؾح٣غاع ألاؾٗاع ٦هضٝ للؿُاؾة الى٣ضًة والٗمل ٖلى ثٞى

ٗا لال٢حهاص م٘ الؿهغ ٖلى ثد٤ُ٣ الاؾح٣غاع الى٣ضي واإلاالي . وال٣غى والهٝغ التي ثًمً همىا ؾَغ

غى الىيُٗة اإلاالُة الخاعحُة للبلض- ات ٖو . ئٖضاص ميزان اإلاضٖٞى

. الؿهغ ٖلى خؿً ؾير أهٓمة الضٞ٘ و٦ٟاءتها وؾالمتها، ٦ما ًًمً الغ٢ابة ٖليها-

الحأ٦ض مً وؾاةل الضٞ٘، بسالٝ الى٣ض الاةحماوي و٦ظا وي٘ اإلاٗاًير اإلاُب٣ة في َظا اإلاجا٫ و مالءمتها، ٦ما -

. ًدحٟٔ بد٤ ئبضاء عأي ؾلبي في مجا٫ ئصزا٫ أصوات صٞ٘ حضًضة الؾُما ئطا ٧اهد ال ث٣ضم يماهات ٧اُٞة

غاٝ والضولُة، ٦ما ًم٨ىه ثمثُلها لضي َظٍ - مؿاٖضة الح٩ىمة في ٖال٢اتها م٘ اإلاإؾؿات اإلاالُة محٗضصة ألَا

اإلاإؾؿات وفي مسحل٠ اإلاإثمغات الضولُة طات الهلة، ًم٨ىه أًًا اإلاكاع٦ة في اإلاٟاويات خى٫ ٣ٖض 

حىلى ثىُٟظَا لحؿاب الضولة ٦ما ًم٨ىه ٣ٖض أًة ثغثِبات ث٣ىُة  اثٟا٢ُات صولُة للضٞ٘ والهٝغ واإلا٣انة ٍو

 .ثغثبِ بُغ١ و٦ُُٟات ثىُٟظ َظٍ الاثٟا٢ُات
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 90/10 .مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى18اإلااصة1
 90/10 . مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى19اإلااصة 2
، م  3  .231يُاء مجُض، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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: الملىىك الحجارية -2

ا ٧ل بى٪ ٩ًىن في وؾٗه 11-03 مً ٢اهىن 70خؿن اإلااصة          اإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، ٌٗحبر بى٩ا ثجاٍع

.  ٖلى أؾاؽ أنها ثمثل مهىحه الٗاصًة 68ئلى 66ال٣ُام بحجمُ٘ الٗملُات اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص مً 

  وهي ثل٪ البىى٥ التي ث٣ىم و بهٟة مٗحاصة ب٣بى٫ الىصات٘ التي ثضٞ٘ ٖىض الُلن أو ألحل مدضصة وثؼاو٫ 

لُه وما ًحُلبه طل٪ مً ٖملُات  ل الضازلي والخاعجي وث٣ىم بٗملُات الاصزاع والاؾخثماع وثمٍى ٖملُات الحمٍى

٣ا لألويإ التي ٣ًغعَا البى٪ اإلاغ٦ؼي  ة ومالُة وطل٪ ٞو ُة وثجاٍع  1مهٞغ

 :وظائف الملىىك الحجارية2-1

ة في ما ًلي        اة٠ البىى٥ الحجاٍع  2: ًم٨ً ثلخُو ْو

اصتها: جٗبئة اإلاضزغات-  .جٗني الاخحٟاّ بىصات٘ ألاٞغاص والكغ٧ات واإلاإؾؿات وثىمُة ثل٪ الىصات٘ في ٍػ

خُث ث٣ضم البىى٥ ٖلى قغائها ٖىضما ثحى٢٘ اعثٟإ ، وهي ألاؾهم والؿىضات: الاؾخثماع في ألاوعا١ اإلاالُة-

ا ا وبال٨ٗـ ثبُ٘ ما لضيها مً أوعا١ مالُة ئطا ثى٢ٗد اهسٟايا في أؾٗاَع  .أؾٗاَع

ل الحجاعة الخاعحُة- ى ما ًُل٤ ٖلُه بالحىؾِ أو الىؾاَة في اإلاٗامالت الخاعحُة خُث ثًُل٘ : ثمٍى َو

. البىى٥ بضوعٍ َام في ئهجاػ ٖملُات الحجاعة الضولُة

غاى : ال٣ُام بٗملُات ؤلا٢غاى ومىذ الاةحمان- ل اإلاكغوٖات أو ألٚا غاى ؤلاهحاج أو الاؾخثماع وثمٍى وطل٪ أٚل

 .الاؾتهال٦ُة

وجكمل وؾاةل الضٞ٘ في الا٢حهاصًات الحضًثة اإلاحمثلة في الى٣ىص الىع٢ُة التي  : زل٤ وؾاةل صٞ٘ حضًضة–

ا البى٪ اإلاغ٦ؼي  . ًهضَع

 : املؤسسات املالية-3

ة مهمتها الٗاصًة :  مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى بأن اإلاإؾؿات اإلاالُة هي115جٗٝغ اإلااصة         أشخام مٗىٍى

ُة ماٖضا ثل٣ي ألامىا٫ مً الجمهىع بمٗنى اإلااصة  ما٫ اإلاهٞغ  أن اإلاإؾؿات اإلاالُة 111والغةِؿُة ال٣ُام باأٖل

. ث٣ىم بمهام ؤلا٢غاى ٖلى ٚغاع البىى٥ صون اؾحٗما٫ أمىا٫ الٛير

ان عأؾمالها َى الظي ًدضص بك٩ل خاؾم حجم اؾحٗماالتها ومؿاَمتها في ئخضاذ ال٣غى وثىحُه بدُث 

الؿُاؾة  الاةحماهُة باإلياٞة الى هٕى مٗين مً اإلاضزغات اإلادحملين، وأًًا ما ًم٨ً ٢ىله َى أن اإلاإؾؿات 

. اإلاالُة لً ٩ًىن بام٩انها زل٤ ه٣ىص الىصات٘ هٓغا لُى٫ أحا٫ اإلاضزغات اإلالح٣ُة

 :الملىىك واملؤسسات املالية ألاجىبية-4

مىض نضوع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى أنبذ بام٩ان البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة ألاحىبُة أن جٗمل في ئَاع       

ظا بٗض الترزُو الظي ًمىده لها مجلـ الى٣ض وال٣غى، الظي ًٟغى  ال٣اهىهالجؼاةغي وثٟحذ ٞغوٖا لها، َو

 3ٖليها أن جؿحٗمل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90/10.  مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى70اإلااصة 1
 .42الُاَغ لُغف، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ م 1

 .90/10 . مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى115اإلااصة 2
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عأؾما٫ مبرأ ٧لُا وه٣ضا ٌٗاص٫ ٖلى ألا٢ل الغأؾما٫ ألاصوى اإلاُلىب ثأمُىه مً البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة 

غ في البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة ألاحىبُة ختى جؿحُُ٘  ة، ومً أَم الكغوٍ ألازغي التي ًجن أن ثحٞى الجؼاةٍغ

 1:أن ثٟحذ ٞغوٖا لها بالجؼاةغ ما ًلي

ثدضًض بغهامج اليكاٍ، -

الىؾاةل اإلاالُة والح٣ىُات اإلاغا٢بة، -

 .ال٣اهىن ألاؾاس ي للبى٪ أو اإلاإؾؿة اإلاالُة-

 :الملىىك واملؤسسات املالية الجدًدة بعد صدور قاهىن الىقد والقرض- 5

ا في الٟترة ألازيرة، ٞالى حاهن البىى٥ الٗمىمُة الؿحة، ونل         ُة ثىؾٗا ملحْى قهضت اإلاىٓىمة اإلاهٞغ

ح٩ىن الجهاػ اإلاهغفي مً رالرة ٢ُاٖات أؾاؾُة وهي 26ٖضص البىى٥ اإلاٗحمضة ئلى   بى٩ا، ومإؾؿة مالُة، ٍو

: ٦ما ًلي

الملىىك الحجارية 5-1

ة مً        : ثح٩ىن البىى٥ الحجاٍع

الملىىك الحجارية العامة 5-1-1

ني الجؼاةغي - . BNAالبى٪ الَى

.  CPAال٣غى الكٗبي الجؼاةغي -

ُٟة- . BADR بى٪ الٟالخة والحىمُة الٍغ

.  BDLبى٪ الحىمُة اإلادلُة-

 الملىىك الحجارية الخاصة5-1-2

البر٦ة بى٪  -

. ؾُتي بى٪-

 .ABCبى٪ الٗغبي للحٗاون -

. هخ٨ُؿِـ بى٪ -

 .16الكغ٦ة الٗاإلاُة-

 .GBMالبى٪ الٗام اإلاحىؾُي -

ان بى٪ - . الٍغ

. بى٪ الٗغب الجؼاةغي -

ني الكٗبي-  البى٪ الَى

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ات الجامُٗة، الُبٗة الثاهُة، الجؼاةغ، م 1 . 20ٖبض ال٣اصع زلُل، مباصب الا٢حهاص الى٣ضي واإلاهغفي، صًىان اإلاُبٖى
ل الحىمُة، : بُاَغ ٖلي2 ا ٖلى جٗبئة اإلاضزغات وثمٍى ثسهو ثدلُل الٗلىم الا٢حهاصًة، ، الض٦حىعاٍمظ٦غةانالخات الىٓام اإلاهغفي الجؼاةغي وأراَع

. 44، م2006حامٗة الجؼاةغ،ا٢حهاصي 
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 املؤسسات املالية 5-2

. ًىى هُىي بى٪-

. الؿالم -

. ُٞىاالب-

ني- ل الَغ . قغ٦ة ئٖاصة الحمٍى

. بى٪ الجؼاةغ الضولي-

. ؾى ُٞىاؽ-

. ال٣غى ؤلاًجاعي الٗغبي للحٗاون -

 مكاثل الحمثيل5-3

. ال٣غى اللُىوي-

ُاوي الحجاع- . البى٪ الٗغبي البًر

. اثداص البىى٥ الٗغبُة والٟغوؿُة-

. ال٣غى الهىاعي والحجاعي -

. ال٣غى الٟالحي-

 1.بى٪ ثىوـ الضولي-

 :جعدًالت قاهىن الىقد والقرض ومراقملتها:اململبح الثالح

ة مً الىهىم الحىُٓمُة جٗضله وثحمه          ولهظا ؾىخىاو٫ مً زال٫ ،هو ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ٖلى مجمٖى

. َظا اإلابدث الحُغ١ ئلى أَم جٗضًالت ٢اهىن الى٣ض وال٣غى، والغ٢ابة ٖلُه، والى وأَم الحدضًات التي ثىاحهه

  90/10أهم الحعدًالت التي جرت على قاهىن الىقد والقرض : اململطل ألاول 

: أصزلد ٖلى ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ٖضة جٗضًالت أَمها ما ًلي       

 : 2001جعدًالت قاهىن الىقد والقرض -1

ة 10-90 أو٫ جٗضًل 2001 ُٟٞغي 27 الهاصع في 01-01ٌٗحبر ألامغ         خُث مـ ألامغ الغةاس ي الجىاهن ؤلاصاٍع

 ويهضٝ أؾاؾا ئلى ث٣ؿُم مجلـ الى٣ض وال٣غى ئلى ،في جؿُير بى٪ الجؼاةغ صون اإلاؿاؽ بمًمىن ال٣اهىن 

ً  :حهاٍػ

ألاو٫ ًح٩ىن مً مجلـ ؤلاصاعة الظي ٌكٝغ ٖلى ئصاعة وجؿُير قإون البى٪ اإلاغ٦ؼي يمً الحضوص اإلاىهىم -

 .ٖليها في ال٣اهىن 

ى م٩ل٠ بأصاء صوع الؿلُة الى٣ضًة والحسلي ًٖ صوعٍ ٦مجلـ - الثاوي ًح٩ىن مً مجلـ الى٣ض وال٣غى َو

. ئصاعة لبى٪ الجؼاةغ

 مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى والتي 23 جٗض٫ أخ٩ام ال٣ٟغثين ألاولى والثاهُة مً اإلااصة 01/01 مً ألامغ 3ٞاإلااصة 

 2ثىو ٖلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ م: بُاَغ ٖلي1
ة-الا٢حهاص اإلاهغفي، الى٣ىص: ة ٖبض هللابزبا2 . 288-287، م م 2013البىى٥ ؤلاؾالمُة، اصاع الجامٗة الجضًضة، الجؼاةغ، -البىى٥ الحجاٍع
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ُٗة أو مهمة  ٠ُ الٗمىمي وثخىافى م٘ ٧ل هُابة جكَغ اة٠ اإلاداٞٔ وهىابه ئلى ٢ىاٖض الْى أهه ال ثسً٘ ْو

ُٟة أرىاء مماعؾة  ُٟة ٖمىمُة، وال ًم٨ً للمداٞٔ أو هىابه أن ًماعؾىا أي وكاَا أو ْو خ٩ىمُة أو ْو

. مهامهم، ماٖضا ثمثُل الضولة لضي مإؾؿات ٖمىمُة طات َابٗا مالُا أو ه٣ضًا أو ا٢حهاصًا

 مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى، والتي ثىو ٖلى أن 22 ثلغي أخ٩ام اإلااصة 01/01 مً ألامغ ٦13ما أن اإلااصة 

ألامغ  سنوات على الرتتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، أما جملس النقد والقرض فأصبح مبوجب 5و6يعينون ملدة ٌاإلاداٞٔ وهىاب

 1:ًح٩ىن م01/01ً

. أًٖاء مجلـ ئصاعة بى٪ الجؼاةغ-

٨ظا أنبذ ٖضص أًٖاء - رالذ شخهُات ًسحاعون بد٨م ٦ٟاءتهم في اإلاؿاةل الى٣ضًة والا٢حهاصًة، َو

:  في 10اإلاجلـ ٖكغة بضال مً ؾبٗة أًٖاء وثحمثل نالخُاثه خؿن اإلااصة

للمداٞٔ نالخُات اؾحضٖاء أًٖاء اإلاجلـ وعةاؾُه وثدضًض حضو٫ أٖماله، أما الاححمإ ٣ُٗٞض ٖلى -

. أؾاؽ بلٙى الىهاب أي ؾحة أًٖاء ٖلى ألا٢ل

لبُة البؿُُة، وفي خالة الحٗاص٫ ٩ًىن نىت الغةِـ مغجحا- . ثحسظ ال٣غاعات باأٚل

. ال ًد٤ ألي ًٖى في اإلاجلـ أن ًٟىى مً ًمثله في اححماٖات اإلاجلـ-

ة بمباصعة مً 3ًجحم٘ اإلاجلـ ٧ل -  أقهغ ٖلى ألا٢ل بىاءا ٖلى اؾحضٖاء مً عةِؿه، أو ٧لما ٧اهد الًغوٍع

 .الغةِـ أو أعب٘ أًٖاء

 :2003جعدًالت قاهىن الىقد والقرض-2

عي        في ْٝغ بحسبِ الجهاػ اإلاهغفي في ي٠ٗ ٦بير في ألاصاء وزانة بٗض  ل٣ض حاء َظا الىو الخكَغ

الًٟاةذ اإلاحٗل٣ة باٞالؽ بى٪ الخلُٟة والبى٪ الهىاعي والحجاعي، والظي بين بهىعة واضحة ٖضم ٞٗالُة 

ا بى٪ الجؼاةغ باٖحباٍع الؿلُة الى٣ضًة .    أصوات اإلاغا٢بة والاقغاٝ التي ًضًَغ

ُٗا ٨ٌٗـ بهض١ أَمُة 2003الهاصعة في أوت 03/11  ئن ألامغ         واإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، ٌٗحبر هها جكَغ

اإلا٩اهة التي ًجن 

 اإلاحٗل٤ باصاعة بى٪ الجؼاةغ، أقاعة 03/11ًسو اله٩ُل الحىُٓمي، خُث أهه في الٟهل الثاوي مً ألامغ        

.  ب٨ُُٟة جك٨ُل مجلـ ئصاعة بى٪ الجؼاةغ18اإلااصة 

ُٗة ال٣اةمة ٖلى ئنضاع 19 ٦ما ههد اإلااصة        ٖلى مهام ووْاة٠ مجلـ الاصاعة والظي ٌٗحبر الؿلُة الخكَغ

ات والحأؾِـ  الىهىم وال٣ىاٖض الحىُٓمُة اإلاُب٣ة في بى٪ الجؼاةغ، ٦ما أهه اإلاسى٫ ٢اهىها للبد في اإلاىاٖػ

. ٦ُٝغ مضوي في الضٖاوي ال٣ًاةُة 

 بحدضًضٍ للؿُاؾة 62    وثم ٦ظل٪ ثىؾُ٘ مهام مجلـ الى٣ض وال٣غى ٦ؿلُة ه٣ضًة خُث ههد اإلااصة     

الى٣ضًة وؤلاقغاٝ ٖليها ومحابٗتها وث٣ُُمها، ولهظا ًدضص اإلاجلـ ألاَضاٝ الى٣ضًة ال ؾُما ُٞما ًحهل بحُىع 

دضص اؾحسضام حأ٦ض مً   اإلاجامُ٘ الى٣ضًة وال٣غيُة، ٍو الى٣ض و٦ظا وي٘ ٢ىاٖض الى٢اًة في الؿى١ الى٣ضًة، ٍو

 2.وكغ مٗلىمات في الؿى١ ثغمي ئلى مساَغ الازحال٫

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، م :ة ٖبض هللابزبا 1  .288 مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، : بُاَغ ٖلي1 . 51-50م م مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ُة           ٨ظا أو٧لد للمجلـ مهمة خماًة ػباةً البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة في مجا٫ اإلاٗامالت اإلاهٞغ  َو

 1:وثضُٖم الخكاوع والحيؿ٤ُ ما ًبن بى٪ الجؼاةغ والح٩ىمة ُٞما ًسو الجاهن اإلاالي وطل٪ مً زال٫ ما ًلي

غ الا٢حهاصًة واإلاالُة- . ئرغاء مًمىن وقغوٍ الح٣اٍع

. ئوكاء لجىة مكتر٦ة بين بى٪ الجؼاةغ ووػاعة اإلاالُة لخؿُير الح٣ى١ والضًً الخاعجي-

ل ئٖاصة البىاء الىاحمة ًٖ ال٩ىاعذ الُبُُٗة التي ث٣٘ في البلض- . ثمٍى

 .   الٗمل ٖلى اوؿُاب أًٞل للمٗلىمة اإلاالُة-

اع ًم٨ً ال٣ى٫ أن ألامغ   خضص بىي٘ الٗال٢ة بين بى٪ الجؼاةغ والح٩ىمة ٞمىذ البى٪ 03/11       وفي َظا ؤلَا

الاؾح٣اللُة التي ثم٨ىه مً عؾم الؿُاؾة الى٣ضًة اإلاىاؾبة وثىُٟظَا في ئَاع الغ٢ابة التي ثماعؾها وػاعة اإلاالُة 

ومىذ الح٩ىمة الؿلُة اإلاًاصة التي ثم٨كها مً جٗضًل ما ًسلو ئلُه بى٪ الجؼاةغ ُٞما ًحٗل٤ بالؿُاؾة 

ٗىص الؿبن في طل٪   الى٣ضًة، َو

. ئلى خالتي ؤلاٞالؽ والٟؿاص التي قهضَا ٧ل بى٪ الخلُٟة الحجاعي والهىاعي

 : 2009جعدًالت قاهىن الىقد والقرض -3

 اإلاحٗل٣ة ب٣اهىن الى٣ض 03/11 نضع لح٨ملة الى٣اةو التي ْهغت في ألامغ 2009ان ٢اهىن الى٣ض وال٣غى        

، خُث بغػت ازحالالت في الؿُاؾة الى٣ضًة اإلاحبٗة وفي ألُات مغاحٗة اإلاهاٝع واإلاإؾؿات 2003وال٣غى  

اإلاالُة باإلياٞة الى جٛير همِ، 

بة في ثدضًث الخضمات للبىى٥ للح٠ُ٨ م٘ البِئة الضولُة. . الخسجُل اإلاداؾبي والٚغ

 2017جعدًالت قاهىن الىقد والقرض -

حمم َظا ال٣اهىن ألامغ الهاصع في 2017حاء َظا ؤلانالح لؿىة          اإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، 2003، ٌٗض٫ ٍو

 م٨غع والتي ثىو ٖلى أهه بٌٛ الىٓغ ٖلى ٧ل خ٨م مسال٠، ٣ًىم بى٪ الجؼاةغ 45مً زال٫ ئصعاج اإلااصة 

ىة،  ئبحضاء مً صزى٫ َظا الح٨م خيز الحىُٟظ بك٩ل اؾحثىاتي، وإلاضة زمـ ؾىىات بكغاء مباقغة ًٖ الخٍؼ

ل  ا َظٍ ألازيرة مً أحل اإلاؿاَمة ٖلى وحه الخهىم في جُُٛة اخحُاحات ثمٍى للؿىضات اإلاالُة التي ثهضَع

ني لالؾخثماعات، وو٣ٞا لهظٍ اإلااصة الجضًضة  ل الهىضو١ الَى ل الضًً الٗمىمي الضازلي وثمٍى ىة وثمٍى الخٍؼ

ثأجي َظٍ ألالُة إلاغا٣ٞة ثىُٟض بغهامج ؤلانالخات اله٩ُلُة الا٢حهاصًة واإلايزاهُة والتي ًيبُٛأن جُٛي في نهاًة 

ات ىة الضولة وثىاػن ميزان اإلاضٖٞى . الٟترة اإلادضص ٦أ٢ص ى خض الى ثىاػهات زٍؼ

٤ الحىُٓم، بهظا ًغزو          ىة وبى٪ الجؼاةغ ًٖ ٍَغ ل مً َٝغ الخٍؼ وثدضص ألُة محابٗة ثىُٟظ َظا الحمٍى

ال٣اهىن لبى٪ الجؼاةغي بهٟة اؾحثىاةُة وزال٫ ٞترة ال ثحٗضي زمـ ؾىىات ال٣ُام بكغاء اإلاباقغ للؿىضات 

ل جؿضًض الضًً الٗمىمي الضازلي والؿماح  ىة وثمٍى ل الخٍؼ ىة ٢هض جُُٛة خاحُات ثمٍى الهاصعة ًٖ الخٍؼ

ني لالؾخثماع بمىاعص في اَاع مؿاَمات الضولة في الاؾخثماعات،أو  ىة ٖىض الحاحة بتزوٍض الهىضو١ الَى للخٍؼ

لة اإلاضي لبرامج الاؾخثماع الٗمىمي الت ٍَى  2.الحمٍى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، م : بُاَغ ٖلي1  51مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
ة، ع٢م 2 ضة الغؾمُة للجمهىعٍة الجؼاةٍغ ش57الجٍغ  .2017أ٦حىبغ 8الهاصعة بحاٍع
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هيئات الرقابة على الجهاز املصرفي : اململطل الثاوي

 :الرقابة اململاشرة على الجهاز املصرفي-1

زى٫ اإلاكٕغ الجؼاةغي بٌٗ الهُئات الحابٗة للىٓام البى٩ي نالخُات الغ٢ابة ٖلى وكاٍ البىى٥          

إل ٖلى الىي٘ اإلاالي لهظٍ البىى٥ و اإلاإؾؿات و٦ك٠  واإلاإؾؿاثاإلاالُة، وهي الغ٢ابة اإلاباقغة مً قأنها الَا

: بٌٗ الحجاوػات التي ثحم مً زاللها، وثحمثل َظٍ الهُئات في ما ًلي

 :اللجىة املصرفية1-1

ُٗة            ُة هي َُئة م٩لٟة بمغا٢بة مضي اخترام البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة لألخ٩ام الخكَغ اللجىة اإلاهٞغ

والحىُٓمُة و٢ىاٖض خؿً ؾير اإلاهىة، م٘ ايُالٖها بهالخُات ثُب٤ُ ال٣ٗىبات الحأصًبُة اإلاىهىم ٖليها في 

. ٢اهىن الى٣ض وال٣غى في خالة ؤلازال٫ بهظٍ ال٣ىاٖض

ا بمىحن ال٣اهىن ع٢م            اإلاٗض٫ 11-03اإلاحٗل٤ بالى٣ض وال٣غى اإلاٗض٫ واإلاحمم باألمغ ع٢م 10-90ثم ئوكاَؤ

واإلاحمم 

 :مررسية املخاطر1-2

  هي لجىة ث٣ىم بخىُٓم وجؿُير البى٪ اإلاغ٦ؼي، خُث ث٩ل٠ بجم٘ ٧ل اإلاٗلىمات الخانة بال٣غوى       

اإلامىىخة وهي مٗلىمات ثحٗل٤ بأؾماء اإلاؿحُٟضًً مً ال٣غوى، َبُٗة وؾ٠٣ ال٣غوى، الًماهات اإلا٣ضمة 

 مً ٢اهىن الى٣ض 160م٣ابل َظٍ ال٣غوى بٗض ثدضًض ٧ل مساَغ ال٣غى، و٧ل َظا مىًىى ٖلُه في اإلااصة 

ة ئال بٗض خهىلها ٖلى ٧ل اإلاٗلىمات الخانة ًٖ  لُه ال ثمىذ ال٣غوى مً البىى٥ الحجاٍع وال٣غى، ٖو

يحه ل زٍؼ ة اإلاساَغ لُحم٨ً مً أٖاصة ثمٍى . اإلاؿحُٟض مً ال٣غى مً مغ٦ٍؼ

 :مررسية عىارض الدفع1-3

ة لٗىاعى الضٞ٘، 1992 ماعؽ 22 اإلاإعر في 02-٢92ام بى٪ الجؼاةغ بمىحن الىٓام ع٢م             باوكاء مغ٦ٍؼ

ة لها ة وث٣ضًم اإلاٗلىمات الًغوٍع غى ٖلى ٧ل الىؾاَة اإلاالُة الاهًمام ئلى َظٍ اإلاغ٦ٍؼ  .ٞو

ة ٖىاعى الضٞ٘ بخىُٓم اإلاٗلىمات اإلاغثبُة ب٩ل الحىاصذ واإلاكا٧ل التي ثٓهغ ٖىض اؾترحإ         وث٣ىم مغ٦ٍؼ

ة ٖىاعى الضٞ٘، في َظا اإلاجا٫  ال٣غوى أو ثل٪ لها ٖال٢ة باؾحٗما٫ مسحل٠ وؾاةل الضٞ٘، ومهمة مغ٦ٍؼ

ً  2:ثحلخو في ٖىهٍغ

ا وثحًمً َظٍ البُا٢ُة بُبُٗة  : ألاول  ة لٗىاعى الضٞ٘ وما ٢ض ًىجم ٖكها وجؿُيَر ى ثىُٓم بُا٢ُة مغ٦ٍؼ َو

 .الحا٫ ٧ل الحىاصذ اإلاسجلة بكأن مكا٧ل الضٞ٘ أو جؿضًض ال٣غوى

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .198 ص 2013وقاية النظام البنكي اجلزائري من تبيض األموال، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،: فضيلة ملهاق1
٣ُا، الكل٠، : الجُاللي عجة2 ُة في ال٣اهىن الجؼاةغي في ئَاع الخؿُير الهاعم لكإون الى٣ض وال٣غى، مجلة ا٢حهاصًات أٍٞغ ؤلانالخات اإلاهٞغ

. 174، م2004، 04الٗضص
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٣ة صوعٍة وثبلُٛها ئلى : ثاوي ى وكغ ٢اةمة ٖىاعى الضٞ٘ وما ًم٨ً أن ًىجم ٖكها ثبٗات وطل٪ الٍُغ َو

. الىؾُاء اإلاالُين وئلى أًة ؾلُة مٗىُة

 :جهاز مكافبة إصدار الشيكات بدون مؤوهة1-4

ة تهحم بحجمُ٘ اإلاٗلىمات اإلاغثبُة بمكا٧ل الضٞ٘ الخانة          ة اإلاؿحد٣ات ٚير اإلاضٖٞى وئطا ٧اهد مغ٦ٍؼ

بال٣غوى أو بأصوات الضٞ٘، ٞان حهاػ م٩اٞدة ئنضاع الك٩ُات بضون مإوهة، حاء لُضٖم يبِ ٢ىاٖض الٗمل 

 ماعؽ 22 اإلاإعر في 03-92بأَم اخض وؾاةل الضٞ٘ وهي الكُ٪، و٢ض ثم ئوكاء َظا الجهاػ بمىحن الىٓام 

1992 .

ٗمل َظا الجهاػ ٖلى ثجمُ٘ اإلاٗلىمات اإلاغثبُة بٗىاعى صٞ٘ الك٩ُات لٗضم ٦ٟاًة الغنُض وال٣ُام        َو

 1.بخبلُٜ َظٍ اإلاٗلىمات ئلى الىؾُاء اإلاالُين اإلاٗىُين

 :هيئات الرقابة الغير مملاشرة على الجهاز املصرفي-2

، ئن و٢اًة الجهاػ اإلاهغفي مً مسحل٠ اإلاساَغ التي تهضصٍ حٗلد اإلاكٕغ الجؼاةغي ًضٖم الغ٢ابة اإلاباقغ      

التي ث٣ىم بها الهُئات الحابٗة للىٓام البى٩ي، ث٣ىم بها َُئات محسههة زاعحة ًٖ الىٓام البى٩ي، و٢ض 

حضاص في مىاحهتها بالؿغ اإلاهغفي، ثحمثل َظٍ الهُئات في ما ًلي : أُٖاَا نالخُات واؾٗة لضعحة ٖضم الٖا

 :إدارة الظرائل2-1

، باحغاء البدث والحدغي لضي البىى٥ ًٖ وصات٘ وخؿابات مضًكها         إل مىذ ال٣اهىن إلصاعة الًغاةن خ٤ الَا

ى ما ثًمىحه اإلااصة  ُة يغاةن الٛير، َو بة للبىى٥ واإلاإؾؿات وباٖضاص أٖو اء الًٍغ ٖما ًحٗل٤ باٖضاص ٖو

بة ٖلى أعباح الكغ٧ات بىهها أهه ثِؿيرا إلاغا٢بة 312 بة ٖلى الضزل ؤلاحمالي والًٍغ  مً ٢اهىن الًٍغ

ُين  دات الًغاةن اإلا٨حخبة مً ٢بل اإلاٗىُين أهٟؿهم أو مً ٞبل الٛير، ًحٗين ٖلى حمُ٘ اإلاهٞغ ثهٍغ

م مً الحجاع الظًً ثحمثل مهمتهم في صٞ٘ ئًغاصات ًٖ ٢ُم مى٣ىلة أو الظًً  يَر ين في ألامىا٫ ٚو واإلاحهٞغ

ة ال٣ُام بضٕٞى مً َظا الىٕى  2.جكمل مهمتهم بهٟة راهٍى

: إدارة الجمارك2-2

ىان الجماع٥ الظًً لهم عثبة يابِ مغا٢بة ٖلى ألا٢ل 48ث٣ص ي اإلااصة          مً ٢اهىن الجماع٥ بأهه ًم٨ً أٖل

إل ٖلى أهىإ الىراة٤ اإلاحٗل٣ة بالٗملُات التي تهم  ىان اإلا٩لٟين بمهام ال٣ابٌ أن ًُلبىا في أي و٢د الَا وألٖا

٣ىص الى٣ل والضٞاثغ والخسجُالت . مهلحتهم ٧الٟىاثير وؾىضات الخؿلُم وحضاو٫ ٖو

ا ونل الاؾحالم . ٣ًىم أٖىان الجماع٥ بٟدو الىراة٤ اإلاظ٧ىعة أٖالٍ بٗين اإلا٩ان ٦ما ًم٨كهم حجَؼ

: مبافظى الحسابات2-3

 مً ال٣اهىن الحجاعي في الحد٤٣ مً الضٞاثغ و ألاوعا١ 4 م٨غع 715ثحمثل مهمة مداٞٔ الحؿابات خؿن اإلااصة        

غ مجلـ ؤلاصاعة أو   اإلاالُة للكغ٦ة وفي مغا٢بة اهحٓام خؿابات الكغ٦ة وصحتها، ٦ما ًض٤٢ في صحة اإلاٗلىمات في ث٣ٍغ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
. 374مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ م: الُاَغ لُغف1
، م م : ًُٞلة ملها2١  218-217مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
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ً خؿن الحالة وفي الىراة٤ اإلاغؾلة ئلى اإلاغؾلة ئلى اإلاؿاَمين خى٫ الىيُٗة اإلاالُة  مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ

جىػ له ًجغي َُلة الؿىة الحد٣ُ٣ات والغ٢ابات التي ًغاَا مىاؾبة  للكغ٦ة وخؿاباتها، ٍو

 :مجطس املباسملة 2-4

ٌؿاَم مجلـ اإلاداؾبة باإلصالء باإلاٗلىمات اإلاحٗل٣ة بدغ٦ة ألامىا٫ في البىى٥ واإلاإؾؿات اإلاالُة الٗامة لضي      

. الحاحة ئليها مً َٝغ الهُئات اإلاحسههة بالى٢اًة مً ثبٌُِ ألامىا٫ وم٩اٞدحه

 :املفحيشية العامة لطمالية2-5

غ ًٖ الٗملُات والحٗامالت اإلاثيرة        ٞهي ث٣ىم بمغا٢بة البىى٥ واإلاإؾؿات الٗمىمُة وث٣ضم ث٣اٍع

 : لجىة ثىظيم عمطيات الملىرصة ومراقملتها 2-6

ا في     ُٟتها في ثىُٓم ؾير الؿى١ ال٣ُم اإلاى٣ىلة، بؿً ث٣ىُات ثسو عؤوؽ ألامىا٫ التي ًم٨ً اؾخثماَع     ثحمثل ْو

 . ٖملُات البىعنة  واٖحماص الىؾُاء في ٖملُات البىعنة وال٣ىاٖض اإلاهىُة التي ثُب٤ ٖليهم

الحبدًات التي ثىاجه القملاع املصرفي : اململطل الثالح

لى اإلاىاٞؿة اإلاٟحىخة في          ثغثبِ م٣ضعة اإلاهاٝع ٖلى الىمى والحُىع بم٣ضعتها ٖلى مىا٦بة الحدىالت الجضًضة ٖو

ة  اعات البكٍغ ُة واؾحسضام الح٨ىىلىحُا الحضًثة وهٓم اإلاٗلىمات وثأَُل ؤلَا مجا٫ الخضمات واإلاىحجات اإلاهٞغ

غ أؾالُن الغ٢ابة ة وثٍُى . وؤلاصاٍع

ين أؾاؾُين َما     م٨ً خهغ أَم الحدضًات التي ثىاحه ال٣ُإ اإلاهغفي في الجؼاةغ في هٖى  1:    ٍو

 :الحبدًات الداخطية -1

: ومً أَمها ما ًلي       

نٛغ حجم البىى٥، -

٩َُل مل٨ُة البىى٥، -

ثجؼةة اليكاٍ البى٩ي ، -

ات،  - ي٠ٗ ٦ٟاءة أهٓمة اإلاضٖٞى

ال٣غوى اإلاحٗثرة، -

ي٠ٗ اؾحسضام الح٨ىىلىحُا والغ٢ابة، وي٤ُ الؿى١ الى٣ضي ألاولي والثاهىي، -

٢ُىص مالُة، مداؾبُة وثىُٓمُة، -

. ٢ُىص ٢اهىهُة-

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، م : زباًة ٖبض هللا1  345مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
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 : الحبدًات الخارجية-2

 1:       ثحمثل الحدضًات الخاعحُة في ما ًلي

ْاَغة الٗىإلاة، -

ْاَغة اهضماج ألاؾىا١ الضولُة، -

ْاَغة اهضماج البىى٥، -

ْاَغة البىى٥ ؤلال٨تروهُة، -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، م : زباًه ٖبض هللا1 . 346مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
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 :خالصة

مً زال٫ َظا الٟهل ًحطح أن الجهاػ اإلاهغفي له صوع ٦بير في ثيكُِ الا٢حهاص والكهىى به، وفي َظا          

ُة مً أحل مىا٦بة َظٍ  ة مً ال٣ىاهين إلنالح اإلاىٓىمة اإلاهٞغ ٘ مجمٖى اع ٖملد الجؼاةغ ٖلى جكَغ ؤلَا

. الحُىعات وألاخضاذ

ة ًم٨ىىا ال٣ى٫ أن ال٣ُإ اإلاهغفي ماػا٫ ًدحاج ئلى         م مً الجهىص اإلابظولة مً الضولة الجؼاةٍغ    وبالٚغ

غ الجى اإلاىاؾن لحىمُة ٢ضعات البىى٥ مً أحل مىاحهة الهضمات  ئنالخات ومجهىصات أزغي ختى ًحٞى

. وجٛيرات الا٢حهاصًة زانة في ْل الحُىعات الحانلة
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 :تمهيد
ا في الىٍم الاكخفادًت الحذًثت التي حعخمذ على اللىاعين العام و        جدخل ألاظىاق اإلاالُت مشهضا خٍُى

ل خىي الخىمُت الاكخفادًت، وجخمخع ألاظىاق اإلاالُت بؤهمُت  الخاؿ في ججمُع سإوط ألامىاٌ بهذف جمٍى

 .خاـت هٍشا إلاا جضاوله مً وؽاه، وحعخبر اوعىعا للىٍم والعُاظاث اإلاالُت الاكخفادًت اإلاخبعت في أي دولت

  هما عشفذ ألاظىاق اإلاالُت جىىساث هبيرلزلً اـبدذ خاحت الذٌو الىامُت الى أظىاق مالُت ش يء الضامي،     

ورلً مً أحل النهىك باكخفادًاتها، ورلً لخؤزير هزه ألاظىاق اإلاؽشوعاث وؤلاهجاصاث الاكخفادًت، لهزا 

حععى هزه الذٌو الى اكامت هزه ألاظىاق ودعمها ختى ًيىن لها دوس فعاٌ في الخىمُت الاكخفادًت، باعخباس أن 

ع ل للمؽاَس  .العىق اإلاالُت مفذس مً مفادس الخمٍى

 :     وعلى هزا ألاظاط ظىلىم بخلعُم هزا الففل الى زالزت مباخث واالحي

 ماهُت ألاظىاق اإلاالُت؛:اململبح ألاألال -

 هفاءة ألاظىاق اإلاالُت؛: اململبح الثاوي-

 . اوعياظاث وملىماث ظىق اإلاالُت: اململبح الثالح-
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 :ماهية ألاطواق املالية: اململبح ألاألال 

ٌعخبر اإلااٌ مً الاخخُاحاث ألاظاظُت في خُاجىا الُىمُت هما ٌعذ أظاط أي مىٍمت باعخباسها الذافع              

اتف واإلاهام ولذلً ًجب جىفشه في الضمان اإلاىاظب وباللذس اإلاىاظب ولخىفش رلً البذ مً وحىد  ألاظاس ي للٌى

 . ألاظىاق اإلاالُت

 :جعٍسف ألاطواق املالية: املعطل ألاألال 

ٌعشف العىق اإلاالُت بؤهه رلً ؤلاواس الزي ًجمع باثعي ألاوساق اإلاالُت بمؽتري جلً ألاوساق، ورلً              

بغن الىٍش عً الىظُلت التي جخدلم بها هزا الجمع أو اإلايان الزي ًخم فُه، ولىً بؽشوه جىفش كىىاث 

مان العاتذة في أي لحٍت صمىُت معُىت واخذ تثاجفاٌ فعالت فُما بين اإلاخعاملين في العىق، بدُث ًجعل ؤلا

. باليعبت ألي وسكت حعذ مخذاولت فُه

ل عملت بلذ معين الى عملت بلذ أخش، وال بذ مً ؤلاؼاسة بؤن في             هى جبذًل العمالث ألاحىبُت، أي جدٍى

أظىاق الخبذًل العمالث ألاحىبُت ال ًخم الخعامل بها بالذًً بىظاتل اإلاىزىكت، وهزا ٌعني بالمشوسة هى حغُير 

ملىُت الىلىد، فاإلااٌ اإلاىحىد في البىىن على ؼيل وداثع مفشفُت، ًيخلل مً خعاب الى أخش عبر هٍام 

خ  ل آلاحلت، ًخم الدعلُم في جاٍس اإلالاـت في البلذ، وهزه ٌعمى الخعامالث الفىسٍت، أما علىد البُع والخدٍى

دفل هزا مً خالٌ كُام العمعاس أو الىظُي باكتراك ألامىاٌ بعملت ما وؼشاء عملت زاهُت، وولع  الخم، ٍو

لىم ببُع العملت ألاحىبُت التي في  خ الدعلُم، ٍو ألامىاٌ في خعابه بعملت أحىبُت، وبؽيل متزامً مع جاٍس

 .1يخعابه بعلذ أحل مشة أخش

عىغ هزا اإلافهىم العام للعىق اإلاالُت الجىاهب ألاجُت  2:َو

ؼبىت " أو غير حغشافي" الخ....مفاسف، بىسـاث، مىٍمت"وحىد مىكع لاللخلاء ظىاء وان رلً حغشافُا -

خممً هزا الجاهب ألاظاس ي اللاهىوي لخُاسي الىلب والعشك" الخ....الاجفاالث، ؼاؼاث العشك . ٍو

 :ان ألاوشاف اإلاخللُت في هزا العىق هي-

 :ألاحدات العجص املالي*

ترهض ولبها في عملُاث اظدثماس " ميؽآث ألاعماٌ، أفشاد"  وجمثل جُاس الىلب على ألامىاٌ وجؤخز ألاؼياٌ       ٍو

ت . حذًذة، أو جىظعاث، وحعذ ميؽآث ألاعماٌ ألاوظع ولبا لؤلمىاٌ بعبب وبُعتها الاظدثماٍس

 :ألاحدات الفائض املالي*

ت جداٌو  "أفشاد، خيىمت، ميؽآث ألاعماٌ" وجمثل جُاس عشك ألامىاٌ، وجؤخز ألاؼياٌ       ، وهي وخذاث ادخاٍس

عذ  حعٍُم عاتذ الخطحُت الزي ماسظخه مً خالٌ جخليها عً الاظتهالن الحالش وادخاس حضء مً دخلها، َو
 .ألافشاد ألاهثر عشلا لؤلمىاٌ

 
 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 71، ؿ 2013مذخل ألاظىاق اإلاالُت، داس ألاًام ، الىبعت العشبُت :  خالذ أخمذ فشخان اإلاؽهذاوي، ساتذ عبذ الخالم عبذ هللا العبُذي1
 .66-65جدلُل واداسة بىسـت ألاوساق اإلاالُت، داس مئظعت سظالن، دمؽم، ؿ ؿ : مفىفى ًىظف وافي2
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 املالية  ألاؼائف الظوق :املعطل الثاوي

اتف جخمثل في ما ًلي   1:ان لؤلظىاق اإلاالُت عذة ٌو

 :جعملئة املدخسات-1

ً، باإللافت الى اجاخت          ُفت مً خالٌ ألادواث اإلاالُت التي جىفشها للمذخٍش جلىم العىق اإلاالُت بهذه الٌى

ادة اإلاذخشاث، باإللافت الى اهخفاك اإلاخاوش، مما ًجعل  فشؿ الشبذ للمذخش واإلاعدثمش، ألامش ًئدي الى ٍص

ادة همى الاظدثماساث، مما ًئدي الى اسجفاع همى  اإلاذخشاث جيخلل الى مجاالث الاظدثماس اإلاخخلفت، وبالخالي ٍص

 .الاكخفاد الىوني

 :الاححفاػ بالثرألاة-2

حعمل ظىق سأظماٌ مً خالٌ ألادواث التي جىفشها على اللُام بذوس مخضن اللُمت أو مخضن الثروة، خُث         

 .جدعم هزه ألادواث بؤنها ال جخعشك لالهخالن هما أنها جىلذ دخال خالٌ فترة الاخخفاً بها

 :ثوفير الظيولة-3

ل ألادواث اإلاالُت          اتف التي جىفشها ظىق سأظماٌ هي جىفير العُىلت، بمعنى امياهُت جدٍى مً أهم الٌى

 .بعهىلت وظشعت الى هلذًت وظاتل مع اهخفاك اإلاخاوش

  ان جىفير ألادواث اإلاالُت لعىق سأط اإلااٌ العُىلت والعاتذ اإلاشجفع في أن واخذ ًئدي الى اظخفادة ول مً      

ادة الاظدثماس وهمىه في اإلاجخمع  .اإلاعدثمش واإلاذخش مً العُىلت مما ٌعىغ ظهىلت ٍص

ل لالطخثماز-4  : ثوفير الحمٍو

ل لالصم لالظدثماس ورلً مً خالٌ امياهُت وشح اإلائظعاث لؤلوساق             جلىم ظىق سأظماٌ بخىفير الخمٍى

ل ألاحل، ار ان  ل بؤهه وٍى ل الاصم لالظدثماس أو الخىظع، خُث ًخميز هزا الخمٍى اإلاالُت والحفٌى على الخمٍى

اإلائظعاث غير ملتزمت باظترحاع ألادواث التي جفذسها مً أصحابها ولىً ًلىم ـاخب ألاداة اإلاالُت ببُعها في 

 .ظىق سأظماٌ لفشد أخش

ل عىذ خاحت اإلائظعت ورلً مً خالٌ اـذاس أوساق مالُت           ادة الخمٍى ت لٍض هزلً ًلىم ببجاخت فـش

ت الاكتراك بفىسة غير مباؼشة ورلً عىذما جشجفع اللُمت  حذًذة، هم ًىفش ظىق سأط اإلااٌ للمئظعاث فـش

ا لالكتراك  دُذ لها فـش العىكُت لؤلوساق اإلاالُت اإلافذسة منها، مما ًجعل زلت هبيرة في وؽاه اإلائظعاث ٍو

 .مً أي مفذس أخش بخالف ظىق سأط اإلااٌ

 :ثخفيض املخاظس ألاازشاد املظخثمس -5

ع التي جىفشها، خُث جمىً ظىق ساط           حعمل ظىق سأظماٌ على جخفُن اإلاخاوش مً خالٌ فشؿ الخىَى

اإلااٌ مً بىاء مدفٍت جمم أوساكا مالُت للىاعاث مخخلفت ومئظعاث مخىىعت مما ٌعمل على جخفُن 

ع على اإلاعخىي الذولي مما ًدُذ فشؿ أهبر لخخفُن اإلاخاوش  .اإلاخاوش، هما ًيىن الخىَى

خُث هجذ ول مئظعت حعمل على جدعين ولعها والاظخفادة مً اسجفاع أظعاس أوساكها اإلاالُت الزي ٌعني          

مع الثلت في حعامالتها مً حهت أخشي  ل مً حهت، ٍو  .اهخفاك جيلفت الخمٍى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذاوي خيرة، جلُُم هفاءة وأداء ألاظىاق اإلاالُت، مزهشة اإلااحعخير، في العلىم الدعُير ، جخفق مالُت ألاظىاق، حامعت كاـذي مشباح وسكلت، 1

 8-7ؿ ؿ.2008-2009
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ً لخدعين أولاع وؽاوها وجدعين  وبهزا فؤن خشهت ألاظعاس في العىق حعمل بمثابت سكابت ومشؼذ للمذًٍش

 .مشهضهم اإلاالي ومً زم ًىعىغ رلً على جدعين همى الاظدثماساث

 :ثبليم الاطحلساز الاكحصادي-6

ٌى الى          حعذ ظىق ساط اإلااٌ أداة مهمت مً أدواث العُاظت الاكخفادًت لخىفز الحيىماث مهامها في الـى

الاظخلشاس الاكخفادي، وججىب الخطخم والىعاد ورلً مً خالٌ الخؤزير في معذالث الفاتذة، وبالخالي حغير 

اث الاكتراك والاظدثماس في الاكخفاد  .معخٍى

ً ظعش الفاتذة مما ًىعىغ          خُث جلىم الحيىمت بالخؤزير مً خالٌ أدواث غير مباؼشة في الخذخل لخدٍش

على خشهت ألاظعاس في ظىق سأط اإلااٌ، ورلً الن هىان عالكت عىعُت بين ظعش الفاتذة والاظعاس في ظىق 

ادة همى الاظدثماساث  .سأط اإلااٌ ومً زم الخؤزير في ٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8الذاودي خيرة، مشحع ظبم رهشه، ؿ 1
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 ألاأدألاات املحداألالة فيهاأهواع ألاطواق املالية: املعطل الثالح

 .جمثل ظىق ألاوساق اإلاالُت اخذي اإلائظعاث اإلاالُت الىظُىت في العىق اإلاالُت لعشك والىلب ألاوساق اإلاالُت

 

 

 ًملين أهواع ألاطواق املالية: 01الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
. 19، ؿ2010أظىاق ألاوساق اإلاالُت، داس أظامت لليؽش، عمان، : عفام خعينمً اعذاد : اإلافذس
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 أهواع ألاطواق املالية: 1

 :طوق زأطمال-1-1

لت ألاحل التي عمشها أهثر مً ظىت وحعذ مً ألادواث اإلاالُت         هى العىق الزي ًخم جذاٌو ألاوساق اإلاالُت وٍى

خيىن مً العىق الحالشة والعىق آلاحلت  .اإلاشجفعت اإلاخاوش ومً ـفاتها ألاخشي وٌى فترة الاظدثماس ٍو

 ألاطواق الحاطسة أألا ألاطواق الفوزٍة-أ

       هي التي ًخم الخعامل بها بفىسة فىسٍت أي أن عملُاث بُع وؼشاء ألاوساق اإلاالُت ًخم في الحاٌ، أي فىسا، 

 :وجخممً الى ما ًلي 

 :الظوق ألاألالي-

   هي العىق التي جخخق ببـذاس ألاوساق اإلاالُت، أظهم وظىذاث وألاظهم اإلامخاصة، ولزلً ًىلم عليها أًما 

ذاس  1ظىق ؤلـا

ادة سأط  ذاساث الجذًذة ظىاء للؽشواث في مشخلت الخؤظِغ أو الؽشواث اللاتمت التي جلىم بٍض وهي ظىق ؤلـا

ذاساث بالجملت في العىق ألاولُت  2.اإلااٌ، وجباع ؤلـا

وجيؽؤ عالكت مباؼشة بين الجهت اإلافذسة للىسكت اإلاالُت واإلاىخدب بها في خذود العىق ألاولُت، وجبذأ          

خُىما جدفل الؽشهت على مىافلت هُئت ألاوساق اإلاالُت على بُان الدسجُل الزي ًخممً معلىماث عً 

ت  وبُعت ألاعماٌ التي جماسظها الجهت اإلافذسة للىسكت اإلاالُت وظماتها ألاظاظُت، ووبُعت اإلاخاوش الاظدثماٍس

وخلفُت عً ؤلاداسة الافت الى اإلالحلاث الخاـت باللىاتم اإلاالُت الخاـت بالؽشهت مىزلت مً مداظب كاهىوي 

. معخلل

خم هزا مً خالٌ اجباع بعن أو ول ألاظالُب الخالُت  3:     ٍو

 :ططوب المليع اململاشسأ-أ

         ً خم مً خالٌ كُام الؽشواث اإلافذسة هفعها ببُع ألاوساق اإلاالُت التي لها مباؼشة الى اإلاعدثمٍش ٍو

ين في العىق دون جذخل وظىاء ملابل الحفٌى على الثمً الىلذي، ورلً لخىفير الىكذ  الىبُعُين واإلاعىٍى

والجهذ وعذم الالتزام بالدسجُل في البىسـت اال أهه كذ ًترجب على هزا ألاظلىب جيالُف عالُت وؼشوه 

لُت اإلاىاظبت . كاظُت باإللافت لعذم هفاًت أو جىفش الخبرة الدعٍى

 :أططوب املصاد-ب

ً اإلادخملين لخلذًم عىاءاث جخممً الىمُاث اإلاشاد بُعها وظعش البُع،  خم مً خالٌ دعىة اإلاعدثمٍش    ٍو

ذاس . خُث ًخم كبٌى العىاءاث ـاخبت الععش ألاعلى زم ألاكل الى أن ًخم بُع وامل ؤلـا
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 . 20، ؿمشحع ظبم رهشه: عفام خعين1
. 76خالذ أخمذ فشخان اإلاؽهذاوي، مشحع ظابم رهشه، ؿ2
 .73-72مشحع ظابم رهشه، ؿ ؿ : مفىفى ًىظف وافي3
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أططوب المليع غير اململاشس -ج

م والبُع على  خم مً خالٌ كُام وشف زالث هُابت عً الؽشهت اإلافذسة بعملُت الاهخخاب والدعٍى ٍو

ً، ورلً مً أحل جالفي الخيالُف العالُت والؽشوه اللاظُت وججىب الىكىع في اإلاؽاول الىاحمت عً  اإلاعدثمٍش

عذم الخبرة لىً عليها جدمل ما كذ ًترجب على رلً مً جيالُف وعمىالث الافُت ال بذ وأن ًخلالهما هزا 

ا خُث ًلىم باإللافت الى رلً ببظذاء الىصح واإلاؽىسة  ا أو بىيا ججاٍس الىظُي والزي كذ ًيىهبىيا اظدثماٍس

خىلى اجخار وافت ؤلاحشاءاث الخىفذًت ذاس ٍو  خٌى الحجم والخىكُذ والجذوي مً ؤلـا
 .الالزمة لإلصدار والبيع

ة-  :الظوق الثاهٍو
ىلم على هزه العىق بالبىسـت أو          هي العىق التي جخذاٌو فُه ألاوساق اإلاالُت اـذسث في العىق ألاولي، ٍو

 .ظىق ألاوساق اإلاالُت

ان هجاح العىق ألاولي مشجبي اسجباه وزُلا بىجاح العىق الثاوي التي حعهل جذاٌو ألاوساق اإلاالُت، أي أنها         

ججعل هزه  

ألادواث أهثر ظُىلت، وان اسجفاع ظُىلت هزه ألادواث ججعلها مشغىبت أهثر وبالخالي ًضداد حجم جذاولها         

ذاساث الجذًذة  وهزا ٌعاعذ اإلايؽؤة على جفٍشف اـذاستها الجذًذة في العىق ألاولي، هما ًخدذد ظعش الـا

بىاء على ولع أدواث اإلايؽؤة في العىق الثاوي، فعىذما ًشجفع ظعش الاداسة في العىق الثاوي فاهه ٌعاعذ 

اإلايؽؤة في الحفٌى على سأط اإلااٌ اهبر مً بُع اـذاستها الجذًذة ولهزا جدخل دساظت العىق الثاوي أهمُت 

 1.هبيرة

 2:وجخمثل أهمُت هزه العىق في وىنها جىفش العُىلت، وجىلعم بذوسها الى ما ًلي

 :ألاطواق املىؽمة-أ

وهي البىسـاث التي جخمع لللىاهين واللىاعذ التي جمعها الجهاث الشكابُت، وجخذاٌو فيها ألاوساق اإلاالُت          

خم  جشي الخعامل في ميان مادي مدذد ٍو اإلاسجلت والتي جدذد أظعاسها مً خالٌ كاهىوي العشك والىلب، ٍو

حسجُل ألاوساق اإلاالُت في هزه العىق وفلا لؽشوه مخخلف مً دولت الى أخشي، وعادة ما جخعلم بؤسباح 

. اإلائظعت،حجم أـىلها، والحفت اإلاخاخت مً خالٌ الاهخخاب العام

 :ألاطواق غير املىؽمة-ب

 ًىلم اـىالح العىق غير اإلاىٍم على اإلاعامالث خاسج البىسـت، والتي جخىالها بُىث العمعشة اإلاىدؽشة        

عت التي  مً خالٌ ؼبىت اجفاالث جخمثل في خُىه هاجفُت وخىاظب ألُت أو غيرها مً وظاتل الاجفاٌ العَش

ً . جشبي بين العماظشة والخجاس اإلاعدثمٍش

ان ألاظىاق غير اإلاىٍمت جخعامل باألوساق اإلاالُت غير اإلاذسحت في العىق اإلاىٍم والتي ًخم جدذًذ ظعشها 

. بالخفاوك
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ل1  .57ؿ 1997 هٍشة عامت على ألاظىاق اإلاالُت، داس الفاسوق، اللاهشة، : ًشاًان وٍى

ت، 2 . 8، ؿ 1998أخمذ ظعُذ عبذ اللىُف، بىسـت ألاوساق اإلاالُت، داس الجامعُت، ؤلاظىىذٍس
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 : و جىلعم ألاظىاق غير مىٍمت غلى ما ًلي

الظوق الثالح -1

خيىن مً بُىث العمعشة مً غير أعماء ألاظىاق اإلاىٍمت وان وان            هي كىاع مً العىق غير اإلاىٍمت، ٍو

لهم الحم في الخعامل في ألاوساق اإلاالُت اإلاسجلت في جلً ألاظىاق، وبُىث العمعشة هزه جيىن على اظخعذاد 

لؽشاء وبُع ألاوساق اإلاالُت بؤي همُت ـغشث أو هبرث، أما الجمهىس العمالء في هزه العىق فهي اإلائظعاث 

ت ٌى اإلائمً عليها التي جذًشها البىىن الخجاٍس ت الىبري مثلفىادًم اإلاعاؼاث، وألـا . الاظدثماٍس

الظوق السابع -2

  ان أهم أظباب وحىد هزا العىق هى الحذ مً العمالث التي جذفع للعماظشة، كذ ًخم الاظخعاهت بىظُي       

خم الخعامل في  إلجمام الففلت واإلاعشوف أن أعباء الىظُي جيىن أكل بىثير مً جيلفت وعمىلت العماظشة، ٍو

 1بيافت ألاوساق اإلاالُت اإلاخذاولت ظىاء واهذ داخل العىق اإلاىٍم أو خاسحه هزا العىق 

 :أطواق العلود املظحلملطية ألاأطواكاالخحياز-ب

 :أطواق العلود املظحلملطية-

خ            وهي ألاظىاق التي ًخم الخعامل فيها بين الباثع واإلاؽتري باالجفاق على حعلُم ظلعت أو أـل في جاٍس

 .الخم، على أن ًذفع اإلاؽتري الثمً عىذ الدعلُم

فُخمثل في " الباثع و اإلاؽتري "   أما ظبب الخعامل في أظىاق العلىد اإلاعخلبلُت مً كبل وشفي الخعامل       

ت لؤلـل مدل الخعاكذ التي ًمىً أن جدفل في اإلاعخلبل، وبالزاث  سغبتهما بخخفُف مخاوش الخغُيراث الععٍش

ل اإلاخعاكذ علُه في اللترة الالخلت، ورلً فهى ًلىم بؽشائها  عىذما ًخىكع اإلاؽتري اسجفاع ظعش العلعت أو ألـا

خم حعلُم الباثع العلعت للمؽتري الخلا وباإلالابل ًيبغي أن  بالععش الحالي، أو بععش ًخم الاجفاق علُه، ٍو

ًشافم رلً جىكع الباثع خفٌى العىغ، أي اهخفاك ظعش العلعت، أو أهه ًدخاج للُمتها في الىكذ الحالشة، 

 2وهى ما ًذفعه للبُع بععشها الحالي، أو الزي ًخم الاجفاق علُه بالعلذ اإلاعخلبلي

 :أطواق الاخحياز-

أظهم، ظىذاث، عمالث "الاخخُاس عباسة عً اجفاكُت كاهىهُت حعىي مالىها خم في ؼشاء أو بُع ش يء           

" بُع وؼشاء"عىذ ظعش مدذد، ففي ظىق ألاوساق اإلاالُت حعخبر خلىق الاخخُاس اجفاكُاث كابلت للخذاٌو " أحىبُت

خُث حعىي إلاالىيها الحم في ؼشاء أو بُع همُت معُىت مً أوساق مالُت عىذ ظعش مدذد ًخم جىفُزها خالٌ 

مذة مدذدة، ان علذ الاخخُاس ؼيل مً أؼياٌ جفادي اإلاخاوش التي ٌعخخذمها اإلاعدثمشون لحماًتهم مً 

مخاوش حغير أظعاس ألاوساق اإلاالُت أو حغير ظعش الفاتذة في العىق، هما ٌعخخذمها اإلاماسبىن مً أحل جدلُم 

 3ألاسباح
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. 31مشحع ظابم رهشه، ؿ: عفام خعين1
 .53-52ؿ -، ؿ2006فلُذ خعين خلف، ألاظىاق اإلاالُت والىلذًت، ألاسدن، 2
 .49ألاظىاق اإلاالُت، داس واتل، ألاسدن، : عبذ الىافع الضسسي، غاصي فشح3
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 ألادألاات املحداألالة في ألاطواق املالية-2

 :ألادألاات املحداألالة في طوق زأض املال2-1

 1:ًمىً أن هذسج أهم أدواث اإلاالُت التي جخم الخعامل بها في ظىق سأط اإلااٌ

 : ألاطهم-1

ٌعشف العهم على أهه أداة ملىُت ًمثل حضء مً سأط ماٌ الؽشهت، خُث ًدفل خامله على حضء مً           

 .ألاسباح التي جدللها الؽشهت

 :أهواع ألاطهم1-1

 :  جىلعم ألاظهم الى ما ًلي

 :ألاطهم العادًة-ا

وهي جلً ألاظهم التي جلىم ؼشواث اإلاعاهمت ببـذاسها، فهي حضء أو خفت مً سأط اإلااٌ، والعهم          

العادي هى العهم الزي ال ًمىذ لحامله أًت ميزة خاـت عً ظىاه مً اإلاعاهمين، ظىاء في أسباح الؽشهت 

عىي ـاخبها حملت مً الحلىق منها  2:خالٌ خُاتها، او في أـىلها عىذ جففُتها، َو

 .الحم في الحفت مً أـٌى الؽشهت بلُمت ما ًملىها مً أظهم-

 .خم الحفٌى على ؼهادة ملىُت ألاظهم الخؤظِغ-

 .العادًت التي ًمخلىها-

ل ملىُخه لؤلظهم الى شخق أخش-  .خم جدٍى

 .خم الحفٌى على ألاسباح التي ًخلشس جىصَعها-

 ..خم الاوالع على دفاجش الؽشهت-

ادة سأظمالها ًىلم على رلً - خم الاهخخاب بيعبت ما ًمخلىه مً أظهم، في ألاظهم التي جفذسها الؽشهت لٍض

ت في الاهخخاب  .خم ألاولٍى

 .خم خفىس الجمعُاث العمىمُت للمعاهمين.-

ذ في الجمعُاث بيعبت ما ًمخلىه-  .خم الخفٍى

 .خم اكدعام أـٌى الؽشهت عىذ الخففُت ورلً على كذم اإلاعاواة مع اإلاعاهمين-

ت، كُمت ظىكُت  3: للعهم العادي زالر كُم، كُمت اظمُت، كُمت دفتًر

 جخمثل في اللُمت اإلاذوهت على كعُمت العهم وعادة ما ًيىن مىفىؿ عليها في العلذ : الليمة الاطمية-

ة- هي اللُمت التي حعادٌ كُمت اإلالىُت الاخخُاوُاث، ألاسباح اإلادخجضة، ألاظهم العادًت ملعىما : الليمة الدفتًر

 .على عذد ألاظهم العادًت اإلافذسة

فهي اللُمت التي ًباع بها العهم في ظىق سأط اإلااٌ وكذ جيىن هزه اللُمت أهثر أو أكل مً : الليمة الظوكية-

ت  .اللُمت ؤلاظمُت أو الذفتًر
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 .56-55، ؿ ؿ2009عبذ الفخاح اظماعُل، عبذ الغفاس  علي خىفي، ألاظىاق اإلاالُت، الذاس الجامعت، 1
 71-70، ؿ ؿ 2002مدمذ ـالح الحىاوي، حالٌ ابشاهُم العبذ، بىسـت ألاوساق اإلاالُت، 2
ىػ، ألاظىاق اإلاالُت مفاهُم و جىبُلاث، عمان، داس الضهشان ،.3  4، ؿ ؿ 1998خعني علي خٍش
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 :ألاطهم املمحاشة-ب

ت وظىكُت ؼؤهه في رلً ؼؤن العهم العادي غير             ًمثل العهم اإلامخاص ظىذ ملىُت وله كُمت اظمُت ودفتًر

ت جخمثل في كُمت ألاظهم اإلامخاصة هما جٍهش في دفاجش الؽشهت ملعىمت على عذد ألاظهم  أن اللُمت الذفتًر

خ اظخدلاق ولىً مً اإلامىً أن ًىق في العلذ على اظخذعاته في  اإلافذسة، والعهم اإلامخاص لِغ له جاٍس

ت على خملت ألاظهم العادًت في أمىاٌ الخففُت وله الحم في  جىكُذ الخم، وخامل العهم اإلامخاص له ألاولٍى

ت زابخت مً اللُمت الاظمُت للعهم ت جخدذد بيعبت مئٍى  1.جىصَعاث ظىٍى

ل باألطهم املمحاشة1- ب  : مصاًا ألاعيوب الحمٍو

 :املصاًا-1

 .اإلايؽؤة لِعذ ملضمت كاهىها ببحشاء جىصَعاث ول ظىت جخدلم فيها أسباح-

 .الخىصَعاث مدذدة ًملذاس معين-

ذ وبالخالي الخذخل في ؤلاداسة-  .ال ًدم لحملت ألاظهم اإلامخاصة الخفٍى

اـذاس ألاظهم اإلامخاصة ٌعهم في جخفُن وعبت ألامىاٌ اإلالترلت الى ألامىاٌ اإلاملىهت، وهى أمش ًترجب علُه -

ادة الىاكت الافترالُت اإلاعخلبلُت للميؽؤة  .ٍص

 :العيوب-2

ل باالكتراك ألن جىصَعاث ألاظهم اإلامخاصة على - ل باألظهم ًفىق الخمٍى اسجفاع جيلفتها وعبُا، فخيلفت الخمٍى

بي بت وبالخالي ال جخدلم عنها وفش لٍش  .عىغ الفىاتذ ال جخفم مً وعاء المٍش

 .خملت ألاظهم اإلامخاصة ًخعشلىن إلاخاوش أهبر مً التي ًخعشك لها اإلالشلين وبالخالي ًىلبىن عاتذ أعلى-

  BONDS:الظىدات-2

العىذ هى ؼهادة دًً ًخعهذ بمىحبها اإلافذس بذفع كُمت اللشك واملت عىذ الاظخدلاق، لحامل هزا          

خ مدذد، باإللافت الى مىده مبالغ دوسٍت حعبر عً فاتذة معُىت في فتراث مدذدة، وجلىم  العىذ في جاٍس

 2:العىذاث بؽيل عام باللُم ألاجُت

 .وهي اللُمت التي جثبذ على العىذ اإلافذس: الليمة الاطمية-

خ الاظخدلاق:الليمة الاطتهالكية-  . وهي التي جمثل كُمت العىذ عىذ خلٌى جاٍس

 .وهي اللُمت الؽشاتُت والتي جمثل ظعش العىذ في العىق الثاهىي : الليمة الظوكية-

 :مصاًا ألاعيوب الظىدات-أ

 :املصاًا-1

 .جذعُم الععش العىقي للعىذ-

ذاس فبل اظخدلاق - جذعُم مىكف اإلالترك مً هاخُت اللذسة على العذاد اللتزامه، باظترحاعه حضء مً ؤلـا

 العىذ

 .جللُق مخىظي فترة اظخدلاق العىذ، وبالخالي الحذ مً جزبزب ظعشه-
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 .48مدمذ ـالح الحىاوي، حالٌ ابشاهُم العبذ، مشحع ظبم رهشه، ؿ ؿ1
،ا ألوساق اإلاالُت اإلاخذاولت في البىسـاث وألاظىاق اإلاالُت، الىبعت ألاولى، 2  .48، ؿ2002حباس مدفًى
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 :العيوب-2

ًخعشك اإلاعدثمش للخعاسة في خالت اكخىاته لعىذ ًفىق ظعشه ظعش اظخذعاته مً كبل اإلالترك خعب -

 .ؼشوه ـىذوق الاظتهالن

 .ًخعشك اإلاعدثمش لفلذان حضء مً ظىذاجه ارا حعشك لعملُاث الاظخذعاء باللشعت-

 :طوق الىلد- 2

ٌعشف ظىق الىلذ على أهه العىق الزي جخذاٌو فُه ألاوساق اإلاالُت كفيرة ألاحل ورلً مً خالٌ         

ت وبعن الجهاث الحيىمُت التي جخعامل في جلً ألاوساق  .العماظشة والبىىن الخجاٍس

   هما ٌعشف ظىق الىلذ أًما أهه العىق الزي ًخعامل في ألاوساق كفيرة ألاحل خُث جمثل هزه ألاوساق 

ذ لحاملها أو خاتضها الحم في اظترداد مبلغ معين مً اإلااٌ  أدواث دًً أو ـيىن مذًىهُت، مذون عليها ما ًٍئ

ذ عً العىت خ اظخدلاكها على ًٍض  .ظبم أن أكشله لىشف أخش وهزه ألادواث جيىن كابلت للخذاٌو وجاٍس

   هزلً ٌعشف العىق الىلذي غلى أهه أظىاق الاظدثماس كفيرة ألاحل ال جخجاوص أحل اظخدلاق ألاوساق 

اإلاالُت فيها عً العىت الىاخذة، أي عباسة عً أظىاق ًخم فيها عملُاث ؤلاكشاك والاكتراك فيها بين البىىن 

اإلادلُت أو اإلادلُت وألاحىبُت ألحل أكل مً العىت خُث ًشهض هزا العىق على ظعش الفاتذة الزي ًخدذد بىاءا 

 1.على الىلب والعشك

 : خصائص طوق الىلد2-1

 :ًخميز ظىق الىلذ بمجمىعت مً الخفاتق جخمثل في ما ًلي

 : املسألاهة العالية-أ

 .  خُث أن معٍم الففلاث التي جخم في هزا العىق جيىن ببحشاءاث مبعىت وجيالُف مخفمت

 :اهخفاض دزجة املخاظس-ب

ًخمثل في جذوي دسحت اإلاخاوشة الىاحمت عً اخخماٌ اهخفاك أظعاس ألاوساق اإلاالُت اإلاخذاولت في هزه          

العىق، لزلً فبن الخغيراث الحادزت في أظعاس الفاتذة العىكُت جترن ألازاس مدذدة على أظعاس العىكُت لهزه 

 .ألاوساق مما ًجعل كُمتها الاظمُت عىذ الاظخدلاق ؼبه مئهذة وبالخالي فبن اإلاخاوشة كلُلت

 :ًطعل هرا الظوق دألازا هاما في ثخعيغ الظياطة الىلدًة لطدألالة-ج

م      ار مً خالله فبن البىً اإلاشهضي ًلىم بذوس فعاٌ في حغُير أظعاس الفاتذة كفيرة ألاحل وهزا عً وٍش

م البىً  ت، هزلً الخدىم في أظعاس الفاتذة كفيرة ألاحل عً وٍش الخدىم في اخخُاواث البىىن الخجاٍس

لت ألاحل  .اإلاشهضي فبهه ٌعخىُع الخدىم هزلً في أظعاس الفاتذة وٍى

  بىحىد ظىق 

 :ألادألاات املحداألالة في طوق الىلد2-3

 :جخمثل ألادواث اإلاالُت في ظىق الىلذ في ما ًلي
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 .15، ؿ2000يهاب الذظىقي، اكخفادًاث هفاءة البىسـت، داس النهمت العشبُت، ا1
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 :أذألان الخصاهة-أ

ل باإلاذًىهُت، وجفذسها الحيىمت ورلً مً أحل الحفٌى على ألامىاٌ الاصمت          هي عباسة عً أدواث الخمٍى

ل أوؽىتها اإلاخخلفت ألحاٌ كفيرة، أكل مً ظىت وحؽمل الاخخُاحاث اإلاالُت الحاحت الى ظذاد الفىاتذ  لخمٍى

 .على العىذاث وهزلً ظذاد ألارن التي ًدل أحل اظخدلاكها

 1:خُث جدلم هزه ألاداة العذًذ مً الفىاتذ والتي جخمثل في ما ًلي

 :غياب املخاظس الائحماهية-

ان الجهت اإلافذسة للىسكت اإلاالُت لها كذسة مىللت على ظذاد دًىنها، ورلً مً خالٌ كذستها على فشك         

ذاس هلىد حذًذة ًمىً اظخخذامها في  لشاتب حذًذة، باإللافت الى كذستها على اللجىء للبىً اإلاشهضي إـل

 .ظذاد مذًىهُتها ارا دعذ المشوسة لزلً

 :الظيولة العالية-

ت، خاـت وهالء ألاوساق  ً على ؼشاء هزه ألارن في العىق الثاهٍى ورلً مً خالٌ اكباٌ الىثير مً اإلاعدثمٍش

اإلاالُت الحيىمُت الزًً ًلىمىن بؽشاء الارن بؤظعاس مىخفمت بهذف بُعها بععش مشجفع لخدلُم هامؾ مً 

 .الشبذ

ة- ب   : ألاألازاق الحجاٍز

 حعخبر الىسكت الخجاسي أداة مً أدواث اإلاذًىهُت كفيرة ألاحل جفذسها الؽشواث اإلاعشوفت حُذا والتي لها           

ظمعت اتخماهُت عالُت، للحفٌى على ألامىاٌ الاصمت لخغىُت اخخُاحاتها لؤلمىاٌ كفيرة ألاحل دون اظخخذام 

 أًت لماهاث للحفٌى على جلً ألامىاٌ

ت في الفشق بين ظعش ؼشاء الىسكت وظعش         خُث ًخمثل العاتذ الزي ًدفل علُه اإلاعدثمش في الىسكت الخجاٍس

خ الاظخدلاق، خُث ًمىً جلعُم  البُع أو اللُمت الاظمُت في خالت اخخفاً اإلاعدثمش بالىسكت اإلاالُت ختى جاٍس

ذاس الى ما ًلي لت الـا  2:هزه ألاوساق وبلا لىٍش

ة مملاشسة-  : أألازاق ثجاٍز

ً دون الحفٌى على معاعذة مً الىهالء          وهي ألاوساق التي جفذسها الؽشواث اإلالترلت مباؼشة للمعخمٍش

 أو العماظشة

م الوكيل- ة ًحم اصدازها عن ظٍس  :أألازاق ثجاٍز

ً الزًً ًشغبىن في ؼشاء جلً  وهي التي جلىم الؽشواث ببُعها للىهُل الزي ًخىلى بذوسه اـذاسها للمعدثمٍش

 .ألاوساق

 :شهادات الاًداع املصسفية اللابطة لطحداألال -ج

  حعخبر هزه الؽهاداث اًفاٌ جلىم البىىن بىشخه، ًثبذ أن خامله كذ أودع مبلغ معين إلاذة مدذدة      

خ الاظخدلاق، وفي هزه الحالت ًمل مخمخعا   وبفاتذة معلىمت خُث ًمىً لحاملها اما الاخخفاً به ختى جاٍس
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 .12-11، ؿ ؿ 2010الذاوي خيرة، جلُُم وأداء ألاظىاق اإلاالُت، مزهشة اإلااحعخير، علىم الدعُير، جخفق مالُت ألاظىاق، حامعت وسكلت، 1
 .48، ؿ1999مدمذ ـبري هاسون، أخيام ألاظىاق اإلاالُت، داس الىفاط، ألاسدن، 2
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ذة العاتلت إلاىاحهت  بممان البىً، أو أن ًلىم ببُعه في العىق الثاهىي ارا الىش الى رلً ليي ًىفش ألاـس

 .التزاماجه اإلاعخدلت

 :اللملوالت املصسفية-د

حعخبر هزه ألاداة أكذام أدواث ظىق الىلذ، وكذ وؽؤث أظاظا لخذمت خشهت الخجاسة الذولُت، فهي أمش            

خ مدذد  .بالذفع ًىلب العمُل مً خالٌ البىً بؤن ًلىم بالذفع له أو لصخق معين في جاٍس

 :كسألاض الاححياظي الاجملازي -ه

ت التي ججمع لذيها فاتن في الاخخُاوي ؤلالضامي ببكشاك بىىن أخشي حعاوي مً عجض           جلىم البىىن الخجاٍس

فُه، وجمثل هزه ألاداة حعهذ غير مىخىب بممىه البىً اإلاشهضي، ًلتزم بمىحبه البىً اإلالترك بشد ألامىاٌ التي 

 .اكترلها البىً مً اإلالشك مع الفاتذة اإلاعخدلت

ل ًىم واخذ، وكذ ًمخذ ألهثر مً ًىم- خ اظخدلاق جلً اللشوك في ألـا  1.ان جاٍس

 :املشحلات املالية-  3

ل ألاظاس ي أو اإلاشجبي والعهم           هي هىع مً العلىد التي حؽخم كُمتها مً كُمت أـل أخش ًىلم علُه ألـا

أو العىذاث أو العلع، فمً أبشص أؼيالها علىد اإلاعخلبلُاث، علىد آلاحلت، وعلىد اإلالاًمت وعلىد الخُاساث 

 2.وغيرها مً العلىد اإلاالُت

 :أهواع املشحلات املالية-1

الخُاس هى خم بؽشاء أو بُع أدواث مالُت أو ظلعت بىمُت معُىت وظعش مدذد وخالٌ مذة صمىُت : الخيازات-

يي والفشق بُنهما أن ألاٌو ال  معُىت، ولىً ال ًلتزم اإلاعدثمش لعمل رلً، ومً الخُاساث خُاس أوسبي وأخش أمٍش

خ الخىفُز  يي فُمىً أن ًىفز في أي لحٍت مىز ؼشاته ختى جاٍس خ مدذدة أما الخُاس ألامٍش ًىفذ اال في جاٍس

 :اإلادذد، وهي

 .الزي ٌعىي الحم إلاالىه بؽشاء أي مً اإلاىحىداث: خياز الشساء-أ

 .الزي ٌعىي الحم إلاالىه في بُع اإلاىحىداث اإلاالُت بععش مدذد في اإلاعخلبل: خياز المليع-ب

 هى اجفاق الحم بين وشفين إلابادلت مىحىداث خالٌ مذة مدذدة ظبم جدذًذها فالخبادٌ باألظاط :اململادالت-

هى اظدبذاٌ ظلعت بعلعت أخشي في ٌل وحىد وشفين ليل منهما الشغبت في الخىاٌص عً العلعت ملابل خفىله 

 .على ظلعت الىشف ألاخش 

هزه العلىد جخم بين وشفين باثع ومؽتري، ًخعهذ فيها الباثع بدعلُم أـل، بىمُاث : العلود املظحلملطية-

خ معين في اإلاعخلبل، فالعلىد اإلاعخلبلُت حعخبر علىد مىٍمت، خُث ٌهشث خذًثا هدُجت  وبععش معين في جاٍس

لىحىد بىسـت العلىد التي جذخل هىشف وظُي بين الباثع واإلاؽتري، جممً جىفُز العلذ بدُث جممً أن 

 هال مً الباثع واإلاؽتري ظىف ًلتزم بدىفُز العلذ وبالخالي جلل مخاوش العلىد ألاحلت لم جىً مممىهت 
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 .50مدمذ ـبري هاسون، مشحع ظبم رهشه، ؿ 1
ُلع فخُدت 2 ضة، بـى ت، جخفق مالُت اإلائظعت، : أًذ اوان عٍض جلُُم مذي فعالُت ألاظىاق اإلاالُت في دٌو الىامُت، مزهشة ماظتر، علىم الخجاٍس

شة، -حامعت اهلي مدىذ اولجاج  .19-18، ؿ ؿ 2014-2014البٍى
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خم جىفُزه في وكذ الخم وخعب ؼشوه Kolbٌعشفها وىلب : العلود آلاجطة-  بؤنها علذ ًىٍم في وكذ معين ٍو

يىن على ؼيل مىحىد معين بمىحىد أخش وبععش مدذد عىذ الخعاكذ وبىكذ حعلُم   مخفم عليها في العلذ، ٍو

 .مخفم علُه في اإلاعخلبل

 :ألاألازاق املهجىة-4

ج بين ـفاث ول مً العىذاث وألاظهم وهي  باإللافت الى العىذاث وألاظهم فبن هىان أدواث أخشي هي مٍض

 1.ألاوساق اإلاهجىت

هي أوساق مالُت حذًذة، لم حعذ جميز وبؽيل كاوع بين الففلاث التي جخمخع بها : جعٍسف ألاألازاق املهجىة-1

 1.أدواث اإلاذًىهُت أي العىذاث وأدواث خلىق اإلالىُت أي ألاظهم

 :أهواع ألاألازاق املهجىة1-1

 :ًمىً الخمُيز بين أسبع هي

 :شهادات الاطخثماز-أ

وهي عباسة عً ؼهاداث جمثل حضاء مً سأط ماٌ الؽشهت اإلافذسة حعىي لحاملها الحم في الحم في الحفٌى 

ذ واإلاؽاسهت في الجمعُت  على عىاتذ مثل ألاظهم العادًت وفي اإلالابل ال حعىي لحاملها الحم في الخفٍى

 .العمىمُت وجلجؤ الؽشهت الى مثل هزه الؽهاداث لخذعُم سأط مالها الخاؿ

 :طىدات املظاهمة-ب

الث الالصمت لبلائها كُذ اليؽاه، فهي كُم  جلجؤ الؽشهت الى هزا الىىع مً العىذاث للحفٌى على الخمٍى

مىلىلت جخذاٌو بىفغ ؼيل ألاظهم والعىذاث، وحعىي للمعدثمش الحم في أسباح الؽشهت الافت الى العىاتذ 

خ اظخدلاق مدذدة خُث حعخبر دًىها داتمت في رمت اإلائظعت  .الذوسٍت، وال جىحه لها جىاٍس

 : ألاألازاق املالية التي ثصدزها هيئات الحوؼيف الجماعي-ج

جخمثل في ألاظهم والعىذاث، التي مفذسها الؽشواث راث الشأط ماٌ اإلاخغير والحفق التي جفذسها ـىادًم 

ُف الجماعي  .الخٌى

د-شهادات ألاطهم ذات السبح-د  : دألان حم الحصٍو

ذ بؽشه الحفاً على خلىق حملت باقي  ت في ألاسباح دون خم الخفٍى هي أظهم حعىي لحاملها خم ألاولٍى

 .ألاظهم ألاخشي، فهي لامىت ليعبت معُىت مً الشبذ
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ل مفشفي، حامعت : الهام وشد، مشوي مضهىدي1 ت، جخفق جمٍى دوس الجهاص اإلافشفي في جيؽُي ظىق ألاوساق اإلاالُت، مزهشة ماظتر، العلىم ججاٍس

 .45-44،  ؿ ؿ 2016-2015جبعت، -العشبي الخبس ي
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كفاءة ألاطواق املالية : اململبح الثاوي

للذ أزاس مىلىع هفاءة العىق اهخمام الىثير مً اإلاهخمين في مجاٌ الاظدثماس، وفلا للمعلىماث التي جشد            

الى العىق، والتي جيىن معخللت عً بعمها البعن، بدُث ًخىكع أن حعخجُب أظعاس ألاظهم في العىق على 

. وحه العشعت ، ليل معلىمت حذًذة جشد الى اإلاخعاملين

مفهوم كفاءة ألاطواق املالية ألامحعطملاتها : املعطل ألاألال 

 :مفهوم كفاءة ألاطواق املالية-1

هي جلً العىق التي جىعىغ فيها وافت اإلاعلىماث الخاـت بالخغيراث : الىفئةحعشف ألاظىاق اإلاالُت           

اإلاىخٍشة في هخاتج اإلائظعت على أظعاس أوساكها اإلاالُت، أو هي العىق التي جيىن في خالت جىاصن معخمش بدُث  

لت عؽىاتُت دون امياهُت  ت جماما للُمتها الحلُلُت وجخدٌى بىٍش جيىن أظعاس ألاوساق اإلاالُت فيها مدعاٍو

. العُىشة عليها

ع وغير مخديز          ، حعني هفاءة العىق الاوعياط للمعلىماث في أظعاس الىسكت اإلاالُت وبؽيل داتم وظَش

لىمىا بخدلُلها  لفذ باالوعياط اليامل ان اإلاؽاسهين في العىق ٌعخجُبىا بعشعت للمعلىماث الجذًذة ٍو ٍو

وعىعها  

في جىكعاتهم، وبزلً ًخعزس على اي واخذ منهم جدلُم عىاتذ غير عادًت جفىق جىكعاتهم بؽؤن ألاظعاس         

العىكُت وعلُه ًيىن الععش اإلاعلً هى خفُلت جفشفاث وظلىهُاث اإلاؽاسهين في العىق بىاءا على اإلاعلىماث 

يىن هزا الععش داٌ لحالت الخىاصن في العىق   1.اإلاعخلمت، ٍو

 :محعطملات الظوق الكفء-2

 2:  جخمثل في ما ًلي

: الكفاءة الحخصصية2-1

ًمىً اللٌى بؤن الىفاءة الخخففُت هي كذسة العىق على جخفُق اإلاىاسد اإلاخاخت لالظدثماساث            

لت جدلم الىفع العام، لزلً هجاح   البذًلت، خُث ًخم جىحُه هزه اإلاىاسد هدى الاظدثماساث ألاهثر سبدُت بىٍش

ش اليؽاه الاكخفادي بؽيل عام، دون الترهيز على كىاعاث  العىق ًئدي الى همى فشؿ الاظدثماس وجىٍى

ادة معذالث الىمى الاكخفادي للبالد  مدذودة دون اخشي، ألامش الزي ٌعاعذ بٍض

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عبذ الحمُذ بً  حامعت  جخفق مالُت هلىد وجؤمُىاث، العلىم الاكخفادًت،،ماظترمزهشة فعالُت ألاظىاق اإلاالُت في الذٌو الىامُت، : ؼاعت هادًت1

 .45، ؿ2015-2014معخغاهم،بادٌغ 
 .127-126، ؿ ؿ 2000الجضاتش، داس اإلاعخلبل، ألاظىاق الىلذًت واإلاالُت البىسـاث ومؽىالتها في عالم الىلذ واإلااٌ، : عىىن مشوان 2
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" الكفاءة الداخطية"الكفاءة الخشغيطية 2-2

   فخعني كذسة العىق على خلم جىاصن بين العشك والىلب، دون أن ًخىبذ اإلاخعاملين فُه جيلفت عالُت 

ت لخدلُم مذي أو هامؾ سبذ فعاٌ فُه، وهما ًبذو، فبن  للعمعشة ودون أن ًخاح للخجاس واإلاخخففين فـش

. هفاءة الدععير حعخمذ الى خذ هبير على هفاءة الدؽغُل

" الكفاءة الخازجية" كفاءة الخظعير 2-3

لفذ بها أن اإلاعلىماث الجذًذة جفل الى اإلاخعاملين في العىق بعشعت، دون فاـل صمني هبير وأن ال           ٍو

. جىبذوا في ظبُلها جيالُف باهٍت، بما ًجعل أظعاس ألاظهم مشأة حعىغ وافت اإلاعلىماث اإلاخاخت

ت لخدلُم ألاسباح، اال أهه ًفعب       وبزلً ًفبذ الخعامل في العىق لعبت عادلت فالجمُع لذيهم هفغ الفـش

ً . على أخذهم جدلُم أسباح غير عادلت على خعاب ألاخٍش

 1:   ولمشوسة جىافش اإلاعلىماث في أظىاق اإلااٌ وجيىن حُذة ال بذ أن جخفف بما ًلي

خُت- . أن جيىن اإلاعلىماث معخلبلُت ولِعذ جاٍس

. أن جيىن اإلاعلىماث دكُلت-

أن جيىن جيلفت الحفٌى على معلىماث صهُذة -

. أن جيىن مفادس اإلاعلىماث مخعذدة-

وحعخمذ هفاءة الدععير الى خذ هبير على هفاءة الدؽغُل فالبذ أن جيىن جيلفت اإلاعامالث عىذ خذها الادوى،            

ىفي لخغىُت جيالُف اإلاعامالث، لزا ًخطح ان العىق الىفء  وبالخالي ًيىن العاتذ وساء البدث عً اإلاعلىمت مجذًا ٍو

عت اإلاعلىماث التي مً ؼؤنها ان جئزش على كُمت العىكُت لؤلوساق اإلاالُت  لت ظَش هى الزي حعىغ فُه الاظعاس بىٍش

. اإلاخذاولت

 كفاءة ألاطواق املالية  ألاخصائصأهواع: املعطل الثاوي

 :أهواع كفاءة ألاطواق املالية1-

 2:ًمىً الخمُيز بين هىعين مً الىفاءة وجخمثل في ما ًلي

 :الكفاءة الكامطة لطظوق املالي-1-1

     وجلفذ بالىفاءة مثالُت العىق اإلاالي مً خُث اإلاعلىماث واإلاخعاملين واهجاص الففلاث والخيالُف، 

: ولخدلُم الىفاءة الياملت للعىق اإلاالي ًخىلب جىفش مجمىعت مً الؽشوه أهمها

جدُُذ اللُىد على الخعامل باألوساق اإلاالُت في العىق بدُث ًلىم اإلاعدثمش بُع وؼشاء أي همُت مً ألاظهم -ا

. ومهما ـغش حجمها بعهىلت

اجاخت اإلاعلىماث الياملت لجمُع اإلاخعاملين وبذون جيالُف الافُت، وهزا ًجعل حمُع جىكعاث اإلادللين -ب

ً مخمازلت . واإلاعدثمٍش
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 .6، ؿ 2008عىا هللا خلُل، مدمذ عبذ الفخاح العؽماوي، الحىهمت اإلائظعت، اإلاىخبت العشبُت، اللاهشة، 1
 .193، ؿ 2005عبذ الغافش خىفي، البىسـاث، الذاس الجامعُت، مفش ، 2
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ً وبذسحت ظُىلت عالُت وأمىاٌ مخاخت لالظدثماس، مع عذم فسح -ج ًخعامل بالعىق عذد هبير مً اإلاعدثمٍش

 .اإلاجاٌ ألي منهم بالخؤزير على خشهت ألاظعاس

.  ًخفف حمُع اإلاخعاملين بالشؼذ الاكخفادي والععي الى حعٍُم الثروة ليل واخذ منهم-د

عي للخعامالث في ألاظىاق اإلاالُت ال          وحعذ هزه الؽشوه مثالُت الن الىاكع الخىبُلي والخىٍُمي والدؽَش

ً وحعاملهم  ًدلم مثالُت ألاظىاق، خاـت ما ًخعلم باللذسة على جدلُل واخخالف أهذاف وسغباث اإلاعدثمٍش

 1مع اإلاخاوش وهفاءتهم وخبراتهم الافت ولفت الخعامالث في ألاوساق اإلاالُت

 :الكفاءة الاكحصادًة لطظوق املالية-1-2

اث الثالزت، فبن الىفاءة الاكخفادًت للعىق اإلاالي هي مذي      بعذ أن جخدلم في العىق اإلاالي الىفاءة باإلاعخٍى

ً، وحعىذ الىفاءة الاكخفادًت  جؤزش العىق الىفئ باخخالف سغباث وهفاءة وأهذاف ودسحت جلبل اإلاعدثمٍش

ً هدى حعٍُم زشوجه الخاـت، علُه ًخىلب مىه الذخٌى  للعىق اإلاالي على فشلُت أظاظُت هي اججاه اإلاعدثمٍش

في ظباق هدى الحفٌى على بُاهاث واإلاعلىماث اليافُت عً ألاوساق اإلاالُت واظخخذام وشق ووظاتل مخعذدة في 

الخدلُل والظخيباه عىذ اجخاد اللشاس وجدلُم هزا الهذف 

الىفاءة الاكخفادًت جفترك بؤهه مً اإلاىىلي وحىد فترة صمني جباوئ صمني بين جذاٌو اإلاعلىماث الجذًذة 

وبين اوعياط أزشها على ألاظعاس في العىق، وهزا ًئدي بالىدُجت الى اخخالف اللُمت العىكُت لؤلوساق اإلاالُت 

 2اإلاخذاولت عً اللُمت الحلُلُت لها لبعن الىكذ

 :خصائص ألاطواق املالية-2

 :ًخميز العىق اإلاالي بالخفاتق ألاجُت

 .فال بذ أن جخىفش وافت آلالُاث التي جمىً اـالح أي خلل في الدععير : هفاءة الدؽغُل2-1

 .اي ظعش الىسكت اإلاالُت مبني على اظاط معلىماحي ولِغ على اظاط الاؼاعاث: هفاءة الاظعاس2-2

 .ألامً ٌعني جىفش الحماًت لذ اإلاخاوش التي ًمىً أن ًخعشك لها اإلاعدثمش2-3

ً بالشؼذ، خُث ًجب ان ًيىن اإلاخعاملىن في العىق اإلاالي يهذفىن الى :  العلالهُت2-4 اجفاف اإلاعدثمٍش

 .جدلُم الشبذ التي ًدفلىن عليها مً اظدثماس زشواتهم

ً بما ًئدي الى عذم جؤزير جفشفاث بعمهم على اظعاس ألاظهم 2-4  .وحىد عذد هبير مً اإلاعدثمٍش

 .ان جيىن اإلاعلىماث عً العىق مخاخت للجمُع وفي هفغ الىكذ وبىفغ الخيالُف2-5

ذها مً ألاظهم بعهىلت ودون ؼشوه2-6 ً الحم في بُع وؼشاء الىمُت التي ًٍش  .للمعدثمٍش

عذم وحىد كُىد على الخعامل هخيالُف اإلاعادالث أو المشاتب ألامش الزي ًىفش اإلاىافعت الياملت في وبالخالي 2-7

ت اإلاخمثلت في الؽشواث اللابمت  عذم وحىد كىة اخخياٍس
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 .165-164، ؿ ؿ 2009كاظم هاًف علىان، اداسة الاظدثماس، داس الثلافت ، عمان، 1
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ات الظوق الكفء : املعطل الثالح مظحٍو

اث العىق الىفء في ما ًلي  1:جخمثل معخٍى

 :الظوق الكفء بدزجة طعيف-1

خُت اإلاخاخت هؤظعاس بُع ألاظهم وأسبدها وهخاتج       وهي ألاظىاق التي حعخجُب أظعاسها للمعلىماث الخاٍس

أعماٌ الؽشواث التي حعىد اليها جلً ألاوساق، وال ٌعخىُع فيها أي معدثمش جدلُم أسباح غير عادًت جفىق 

مخىظي عاتذ العىق أو معذٌ العاتذ اإلاىلىب على العهم راجه على خعاب معدثمش أخش هدُجت لعذم معشفخه 

مىً جدذًذ هزه ألاظىاق مً خالٌ مذي كشب ألاظعاس العىكُت مً الععش الحلُلُت  وجمازل وحىدها معه، ٍو

او مذي عؽىاتُت وعبت الخغير في ألاظعاس، ورلً باظخخذام الاخخُاساث ؤلاخفاتُت اإلاخمثلت في اخخباس الاسجباه 

. الدعلعلي أو اخخباساث ؤلاسؼاداث أو باظخخذام كىاعذ اإلاخاحشة في ألاظهم

 :الظوق الكفء بدزجة هصف كوي -2

خُت والحالُت اإلاخاخت هؤظعاس بُع ألاظهم وأسباخها       هي ألاظىاق التي حعخجُب اظعاسها للمعلىماث الخاٍس

وهخاتج أعماٌ الؽشواث اإلافذسة وال ٌعخىُع فيها أي معدثمش جدلُم أسباح غير عادًت جفىق مخىظي عاتذ 

ً هدُجت لؤلخذار الجذًذة ورلً  العىق أو معذاللعاتذ اإلاىلىب على العهم راجه على خعاب ألاخٍش

باظخخذام أظلىب جدلُل العالظل الضمىُت أو الخدلُل اللىاعي أو باظخخذام كُاط الاسباح غير العادًت لعذم 

معشفتهم وجمازل وحىدها معهم، ًمىً جدذًذ هزه ألاظىاق مً خالٌ مذي كشب ألاظعاس العىكُت مً الععش 

 .الحلُلُت، أو مذي ظشعت اظخجابت ألاظعاس

 :الظوق الكفء بدزجة كوي -3

حعني أن ألاظعاس اإلاخذاولت في العىق حعىغ جؤزير حمُع اإلاعلىماث اإلاخاخت العامت عً الؽشهت، الى حاهب          

خُت واإلاعلىماث الخاـت اإلاخىفشة عً الؽشهت والخاـت بفئت معُىت مثل أعماء مجلغ اداسة  اإلاعلىماث الخاٍس

الؽشواث، أو جلً التي جفل اليها اإلادللىن هدُجت امخالههم ؤلامياهُت والىفاءة والخبرة في جدلُل والخيبئ، ان 

خُت او خالُت عامت أو داخلُت  هزا العىق اإلاالي ًىفش للمخعاملين حمُع البُاهاث واإلاعلىماث ظىاء أواهذ جاٍس

. خاـت

ت في الؽشهت لها جؤزير على واكعها الحالي واإلاعخلبلي، وهزه   وهلفذ باإلاعلىماث الخاـت هي كشاساث اداٍس

 1 جخاح للعاملين في الؽشهت او مً ًمخلً ألاظهم فيهاادةاإلاعلىماث ع

  اوعكاطات ألاملومات طوق املالية:اململبح الثالح

أن هفاءة ألاظىاق اإلاالُت حعاعذ الى خذ هبير اإلاعاهمين على معشفت اللُمت الحلُلُت ألوساكهم اإلاالُت اإلاخذاولت  في 

 .العىق اإلاالُت
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ذ وامل أٌ ؼبِب1  86، ؿ2012ألاظىاق اإلاالُت والىلذًت، داس اإلاعيرة،ـ الىبعت ألاولى، عمان، : دٍس
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 :إوعكاض الظوق الكفء على الظوق املالي: املعطل ألاألال 

 1.:       جخمثل اوعياظاث العىق الىفء على العىق اإلاالي في ما ًلي

ٌى اإلاالُت اإلاخذاولت : امياهُت اًجاد أهماه حذًذة مً اإلاىخجاث اإلاالُت-1 بدُث أن هفاءة العىق اإلاالي جدذد كُم ألـا

ذ ؤلاكباٌ على جىظُع هدى اإلاؽخلاث اإلاالُت الجذًذة ٍض . ٍو

ً على جدذًذ أهىاع ألاوساق اإلاالُت التي جىاظب -2 ت، ورلً خالٌ جدذًذ هىع مُىلتهمحعاعذ اإلاعدثمٍش  الاظدثماٍس

. العهم الىاحب ؼشاته

ٌى اإلاعمىمت أي ألاظهم التي جدذد بؤهثر مً كُمتها وبخالي البذء في-3  حعاعذ اداسة البىسـت على جدذًذ ألـا
. احشاءاث سحبها مً العىق اإلاالي

ٌعاعذ مفهىم العىق الىفء على جدذًذ اإلائظعاث راث اإلافذاكُت اإلاالُت اإلالبىلت وبمعني غشبلت هىع -4

. اإلائظعاث الىاحب بلاءها في العىق اإلاالي

. ان هفاءة ألاظىاق جىعىغ اًجابُا على العىق اإلاالي مً خالٌ جذعُم هٍام الدععير لؤلـٌى اإلاالُت-5

. جىعىغ اًجابا على بىاء اإلائؼشاث اإلاالُت بؽيل صحُذ-6

. حعاعذ هفاءة ألاظىاق اإلاالي بؤن ٌعىغ بفىسة خلُلُت اللُمت الاكخفادًت للمئظعت اإلاذسحت في البىسـت-7

ت هفاءة ألاظىاق في جىاصن واعادة جىاصن العىق اإلاالي-8 . حؽاسن هٍٍش

على معخىي اإلالاسهاث العىق الىفء ًذعم العىق اإلاالُت الىوىُت مً خالٌ اعادة الثلت في هزا ألاخير مً -9

ً الذولُين وألاحاهب . وشف اإلاعدثمٍش

. ٌعىي العىق الىفء ألافملُت للعىق اإلاالي على خعاب العىق الىلذي-10

. مفهىم العىق الىفء ٌعىي ألافشاد واإلائظعاث الثلت في جذاوالث العىق اإلاثالي-11

العىق الىفء ًذعم العىق اإلاالي مً خالٌ جىَشغ مبذأ العشك والىلب في جدذًذ ألاظعاس وبخالي عللىت -12

. العىق 

. العىق الىفء ًدمي ألاظىاق مً بشوص أو جىشاس ألاصماث اإلاالُت-13

 ملومات هجاح طوق ألاألازاق املالية: املعطل الثاوي

 2: ٌؽتره لىجاح اي ظىق مالي جىفير مجمىعت مً اإلالىماث والؽشوه أهمها ما ًلي

 :الشسألاط العامة لىجاح طوق املالية-1

 :وهي الؽشوه التي جخخلف باإلادُي الاكخفادي العام الزي جخىاحذ فُه ومنها ما ًلي          

وحىد هٍام اكخفادي سأظمالي خش ًخميز بىحىد خافض الشبذ الزي ٌصجع ألافشاد على حؽغُل أمىالهم أمال في -

 .اهمائها والحفٌى على أهبر عاتذ ممىً

الاظخلشاس العُاس ي والاكخفادي ورلً مً خالٌ جىافش فلعفت اكخفادًت واضحت اإلاعالم جخبىاه الذولت التي -

 .حععى لخىٍُم ظىكها

 .وحىد ؼشواث الىظاوت اإلاخخففت في جدلُل ألاولاع اإلاالُت للؽشواث اإلاذسحت الاكخفاد الىوني-
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 .47-46ؼاعت هادًت، مشحع ظبم رهشه، ؿ 1
 .51الهام وشاد، مشحع ظبم رهشه، ؿ 2
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ت جخمخع بدذ معلٌى مً اظخلشاس كُمتها-  .وحىد عملت ووىُت كٍى

 .معخىي مً الذخل ٌعىي ألافشاد اللذسة على الادخاس-

جىافش الىعي الاظدثماسي والثلافي إلاا له مً دوس بالغ مً ألاهمُت في عملُت الىظاوت بين أصحاب الفاتن -

ل  .وأصحاب العجش في الخمٍى

ادة زلت - ت حصجع كُام ٌاهشة العمعشة والىظاوت لٍض دت وكٍى عاث كاهىهُت واضحت ـٍش وحىد حؽَش

ً باألوساق اإلاالُت  .اإلاعدثمٍش

فشك علىباث ؼذًذة لذ وؽش معلىماث مالُت ممللت للؽشواث بهذف الخؤزير على ؼشهت الخعامل في ظىق -

 .ألاوساق اإلاالُت

 :الشسألاط الخاصة لىجاح طوق املالي-2

 : ًمىً اًجاصها في ما ًلي

ة-أ  :شسط الرٍز

ًلىم هزا الؽشه على زالر مبادة تهذف الى حعل بىسـت ألاوساق اإلاالُت أهثر جىافعُت وبالخالي أهثر كذسة        

 :على حزب الادخاس وهي جخمثل في ما ًلي

ت هالهما مهم لآلخش ومىمل له:كظم جعاٌي كظمي الظوق -   العىق ألاولُت والعىق الثاهٍى

ً، عاسلين أو والبين ًىفش : مملدأ جعدد املحدخطين- فىحىد عذد هبير مً اإلاخذخلين ظىاء واهىا باثعين أو مؽتًر

 .لبىسـت ألاوساق اإلاالُت خذ أدوى مً الخىافغ الالصم مً أحل العير الفعاٌ لها

 .ورلً مً احل جللُق اإلاخاوش: مملدأ ثىوع الليم املىلولة الصادزة-

 :شسط الظيولة-ب

م ألاوساق           ًلفذ بها مجمىعت الخفاتق التي غزا جىفشث في ظىق ما حعلذ مً اإلامىً ظهىلت حعٍى

م مجمىعت مً اإلابادة  :اإلاالُت عً وٍش

ة الدخول ألاالخسألاج-  . أي ظهٌى الذخٌى والخشوج مً والى العىق دون مماًلاث أو خىاحض:مملدأ حٍس

ة الاطخثماز - ً، أي كىاهين الخىٍُم الذاخلي للعىق حعشي على حمُع : مملدا حٍس بعذم الخمُيز بين اإلاعدثمٍش

 .دون جمُيز

ت جىلل سإوط : مملدأ عدم اطحلساز زأض املال- ل، وهزا خٍش ً ألحل وٍى لممان ظُىلت الادخاس للمعدثمٍش

 .ألامىاٌ

ة- ت مدُي بىسـت: مملدأ الاطحلساٍز  جخؤزش أظعاس ألاوساق اإلاالُت إلاخاوش مىٍىمُت هاحمت عً عذم اظخلشاٍس

 .ألاوساق اإلاالُت مً حمُع الىىاحي العُاظُت، الاكخفادًت والاحخماعُت والثلافُت

 شسط الشفافية-3

ٌى اليها لحٍت لجمُع  فُجب أن جخىفش للمذخش وافت اإلاعلىماث الذكُلت والفادكت التي ًمىً الـى

م اليؽشاث الشظمُت للبىسـت وهزا اإلالفلاث واللىخاث  ً، جىفش هزه اإلاعلىماث ًيىن عً وٍش  اإلاعدثمٍش
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 الفصل الثاوي                                                                                 مفاهيم حول ألاطواق املالية 

 

46 
 

ؤلالىتروهُت التي جيىن مجاهُت على خعاب البىسـت، ألامش الزي ًمىذ الخعامل الذاخلي اإلاعدىذ الى معلىماث 

ً ذعم الثلت في ألاوساق اإلاالُت بين اإلاعدثمٍش  .مخىكشة لصخق دون أخش ٍو
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 :خالصة

ٌعخبر العىق اإلاالي جلً اإلايؽاة اإلالُذة مياهُا التي جمم الىافذًً اليها مً أصحاب العجض اإلاالي وأصحاب          

ذ مً ألاسباح  الفاتن اإلاالي، ظىاء واهىا أفشاد، مئظعاث أو خيىماث، مً أحل الاظدثماس وجدلُم اإلاٍض

 .والحفاً على حجم وؽاوها ال بذ مً جدلُم معخىي هبير مً الىفاءة

ً على أظاظها كشاستهم          هما ًذوس خذًث اإلاخعاملين على أظعاس ألاظهم والعىذاث، خُث ًبني اإلاعدثمٍش

ت ورلً اعخمادا على ألاهباء التي جشد اليهم والتي مً ؼؤنها حغُير أظعاس ألاظهم ـعىدا أو هبىوا  الاظدثماٍس

خعب وبُعت ألاهباء ارن واهذ ظاسة أو العىغ وبزلً جخغير هٍشتهم اججاه اإلايؽؤة اإلافذس لؤلظهم وهزا ما 

 .ٌعمى بالعىق الىفىء

فالخعامل بالعىق الىفء هى داتما مباساة عادلت بين حمُع الىشاف، وبزلً ًىفش العىق الىفء الحماًت           

ً مً الذاخل والخاسج على دخٌى في الاظدثماس بهزا  والثلت التي ًشعبها أي معدثمش ، فهى ٌصجع اإلاعدثمٍش

 .العىق 
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 :ثمهيد

صزلذ الجؼاةغ غهض ؤلاصالخاث مىظ الشماهِىاث مً اللغن اإلااض ي كصض الاهخلاٌ مً اكخصاص اإلاسؼؽ الى        

اكخصاص الؿىق، وطلً بغغض مداولت الؿلؼاث الػمىمُت جىفير مىار مالةم لالؾدشماع في ألاوعاق اإلاالُت، 

زاصت مؼ الخدؿً اليؿبي الظي حكهضه الجؼاةغ اكخصاصًا وأمىُا مما كلل مً مساػغ الاؾدشماع، ئط حغيرث 

ػاث في هظا الاججاه وأكغث كاهىها حضًضا للمىافؿت وأزغ لالؾدشماع جميز بأهه أهثر وطىخا واؾخلغاع مً  الدكَغ

اث الاؾدشماع  .خُث ؾُاؾاث وأولٍى

   فالبىعصت ئط بمشابت حهاػ للُاؽ كىة أو طػف اكخصاص بلض ما وهظا بصفت مؿخمغة أو هي صاةغة مً      

ل كؼاغاث اليكاغ الاكخصاصي، وهظا باغخباعها ؾىكا للبظاتؼ أو  الضواةغ ألاؾاؾُت التي حؿاهم في جمٍى

الظهب والػمالث الصػبت، أو ألاوعاق اإلاصضعة مً ػغف الكغواث، مً احل هظا وله واهذ البىعصت مدل 

م الىمى  .اهخمام الىشير مً الضٌو بما فيها جلً الؿاةغة في ػٍغ

 :      وغلى هظا ألاؾاؽ ؾىلىم بخلؿُم هظا الفصل ئلى زالزت مباخث

 جلضًم ببىعصت الجؼاةغ؛:اململبث ألاوو -

غ بىعصت الجؼاةغ؛:اململبث الثاوي- ت في جؼٍى  أهم الاؾتراجُجُاث البىىن الجؼاةٍغ

غ بىعصت الجؼاةغ ومخؼلباتها ألاؾاؾُت:اململبث الثالث-  .مػىكاث جؼٍى
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 ثلديم بىزصة الجصائس: اململبث ألاوو 

     للض واحهذ الجؼاةغ الػضًض مً الػغاكُل مىض وكأتها هػضم وحىص كىاغض وزلافت بىعصُت فيها، وغُاب 

ً بالبىعصت، وطػف الىفاءة  الكفافُت و الافصاح، وغضم جىفير مػلىماث مالُت وافُت حػؼػ زلت اإلاؿدشمٍغ

 .اإلاػلىماجُت، ئطافت ئلى الػضًض مً ألاؾباب التي أصث ئلى غغكلت الؿير الخؿً لبىعصت الجؼاةغ

 :وشأة بىزصة الجصائس و جعسيفها: اململطل ألاوو 

 :وشأة بىزصة الجصائس-1

قغهت " صًىاع حؼاةغي جدذ اؾم 320.000 بغأؽ ما1990ٌ جم جأؾِـ بىعصت الجؼاةغ في قهغ صٌؿمبر        

ت، وهظا اؾدىاصا للماصة ألاولى مً " اللُم اإلاىلىلت حؿاهم فيها صىاصًم اإلاؿاهمت الشماهُت بدصص مدؿاٍو

ش 88/03اللاهىن   .، اإلاخػلم بصىاصًم اإلاؿاهمت1988 حاهفي 02 الصاصعة بخاٍع

التي لها صاللت ئًضًىلىحُت عأؾمالُت هظا مً حهت، " بىعصت"وؾمُذ قغهت اللُم اإلاىلىلت، جداقُا ليلمت        

ؼ الخجاعي الؿاعي اإلافػٌى  و مً حهت أزغي الوػضام الىص اللاهىوي الظي ًىظم غملُاث البىعصت، الن الدكَغ

 1.آهظان لم ًخؼغق إلاشل هظه اليكاػاث

ش       ، ظهغث الى الىحىص زالر مغاؾُم جسخص بدباصالث اللُم اإلاخضاولت، أهىاع وأقياٌ 28/05/1991 وبخاٍع

اللُم اإلاخضاولت وهظا قغوغ ئصضاعها وأًظا لجىت البىعصت، وبصضوع هظه اإلاغاؾُم جم اؾدبضاٌ ما أػلم 

ئال أن هظه ألازيرة مغث بفترة " بىعصت اللُم اإلالىلت"لُصبذ اؾمها " قغهت اللُم اإلاىلىلت"غلُه في بضاًت 

خغحت هاججت غً طػف عأؽ مالها الاحخماعي، وهظا الضوع غير الىاضح إلاهامها، طلً أن الؿلؼاث الػمىمُت 

آهظان لم جىً لضيها هظغة واضخت غً أهمُت غملها، وبلُذ ألاوطاع هىظا الى غاًت قهغ فُفغي مً ؾىت 

ش 9.320.000 أًً زم عفؼ الغأؽ اإلااٌ الاحخماعي لبىعصت الجؼاةغ لُصبذ 1992  صًىاع حؼاةغي، ومىظ هظا الخاٍع

وبىعصت الجؼاةغ الكغل الكاغل للخيىمت، خُث أغُض الىظغ في كظُت جىظُمها الػضًض مً زالٌ حملت مً 

ػُت والخىفُظًت والتي مً بُنها ما ًلي  : اإلاغاؾُم الدكَغ

 . اإلاخظمً الىص اليامل اإلاىظم لبىعصت الجؼاةغ1993 ماي 23 اإلاإعر في 93/10اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -

ش -  اإلاخػلم بخػين أغظاء لجىت البىعصت واؾدبضاٌ اؾم هظه  1995 صٌؿمبر 27اللغاع الخىفُظي الصاصع بخاٍع

 ".لجىت ومغاكبت البىعصت"ألازيرة لخصبذ 

 اإلاخػلم بىظام هُئاث الخىظُف الجماعي لألوعاق 1996 حاهفي 10 اإلاإعر في 96/08اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -

 .اإلاالُت

لُت اإلاخػلم بكغوغ اغخماص الىؾؼاء في غملُاث وهظا واحباتهم3 اإلاإعر في 96/03الىظام عكم -  . حٍى

 . اإلاخظمً اللىاغض الغةِؿُت لؿير بىعصت الجؼاةغ1997 هىفمبر 18 اإلاإعر في 97/03الىظام -
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وبالغغم مً ول ما ؾبم، غير أن البىعصت لم حكغل باإلاغة، خُث اغترطذ اهؼالكاتها الػضًضة مً        

 :الصػىباث منها ما ًلي

 .اإلادُؽ الاكخصاصي غير اإلاصجؼ واإلاخميز بمػضٌ الخطخم وأؾػاع الفاةضة اإلاغجفػت-

 .ؤلاػاع اللاهىوي الظُم واإلاخميز بترصص الؿلؼاث الػمىمُت بكأن زىصصت اإلاإؾؿاث الػمىمُت الاكخصاصًت-

صػىبت ػغح ألاؾهم الػمىمُت لالهخخاب الػام، خُث ال ًمىً أن ًيىن ئال بين هظه  اإلاإؾؿاث هفؿها -

ػُت  .بؿبب اللُىص الدكَغ

الىطػُت اإلاالُت الؿِئت إلاػظم اإلاإؾؿاث الػمىمُت الاكخصاصًت، خُث جمىػها مً الضزٌى الى البىعصت، -

 .ئطافت الى أنها غير هفإة في اؾخغالٌ مىاعصها اإلاالُت

 :جعسيف بىزصة الجصائس-2

حػض البىعصت ؾىكا ًلخلي فُه ول مً الباتؼ واإلاكتري إلجمام غملُت جباصٌ مً اإلاباصالث اإلاسخلفت، ومً زم        

دخاحىن ئليها إلقباع  فان وكاغ البىعصت ًدؿؼ لِكمل وافت أهىاع اإلاػامالث وألاوكؼت التي ًماعؾها البكغ ٍو

 خاحاتهم وعغابتهم

       البىعصت هي ؾىق مىظمت جىػلض في ميان مػين وفي أوكاث صوعٍت بين اإلاخػاملين، مً أحل قغاء وبُؼ 

 1:مسخلف ألاوعاق اإلاالُت أو اإلاداصُل الؼعاغُت أو الؿلؼ الصىاغُت، وجإصي ولمت البىعصت مػىُين هما

 .اإلايان الظي ًجمؼ فُه اإلاخػاملىن للبُؼ والكغاء*

 .مجمىع الػملُاث التي جىػلض فُه*

 أطىاق بىزصة الجصائس وأدوات الاطخثماز فيه: اململطل الثاوي

 : أطىاق بىزصة الجصائس1

 جخظمً الدؿػيرة الغؾمُت لبىعصت اللُم اإلاىلىلت ؾىكا عأؽ اإلااٌ وؾىكا لؿىضاث الضًً 

 : طىق زأض املاو يحىىن م1-1ً

ىحض زمؿت قغواث مضعحت في حؿػيرة الؿىق الغةِؿُت : الظىق السئيظية1-1-1 اإلاىحهت للكغواث الىبري ٍو

 2:وهي

 .الىاقؼت في كؼاع الصُضالوي: مجمع صيداو-

 .الىاقؼت في كؼاع الؿُاخت:مؤطظة الخظيير الفىدقي ألاوزاس ي-

 .الىاقؼت في كؼاع الخأمُىاث: ألياوع لطحأميىات-

 .الىاقؼت في كؼاع الصىاغاث الغضاوي: زويملة-س ي -أن -

 .الىاقؼت في اللؼاع الصُضالوي: مؤطظة بيىفازم-
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 .216، ص 1996ألاؾىاق اإلاالُت والىلضًت والبىعصاث ومكىالتها في غالم الىلض، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼاةغ، : مغوان غؼىن 1
غ بىعصت الجؼاةغ، خىلُاث حامػت كاإلات للػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُت، عكم : عقُض بىهؿاوي، وؿُمت اوهُل 2  .4، ص2010-05ملىماث جؼٍى
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 وؾىق اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت اإلاخسصصت للكغواث الصغيرة واإلاخىؾؼت، وكض زم ئوكاء هظه

  اإلاإعر في 01-12 بمىحب هظام لجىت جىظُم غملُاث البىعصت ومغاكبتها عكم 2012الؿىق في ؾىت 

 اإلاخػلم بالىظام الػام لبىعصت 1997 هىفمبر 18 اإلاإعر في 03-97، اإلاػضٌ واإلاخمم للىظام عكم 2012 ًىاًغ 12

 الجؼاةغ

مىً لهظه الؿىق أن جىفغ للمإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت غىض اهؼالكتها مصضعا بضًال للخصٌى غلى        ٍو

عؤوؽ أمىاٌ ما ًدُذ فغصت ممخاػة للىمى باليؿبت غىض اهؼالكها مصضعا بضًال للخصٌى غلى عؤوؽ أمىاٌ ما 

ًدُذ فغصت ممخاػة للىمى باليؿبت للمإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت مً زالٌ جىفير مدىمت الخىظُم 

ً مً أحل جىظُف اؾدشماعاتهم  .للمؿدشمٍغ

 :طىق طىدات الديً ثحىىن مً-1-2

ىحض ؾىض واخض        ؾىق ؾىضاث الضًً التي جصضعها الكغواث طاث ألاؾهم والهُئاث الخيىمُت والضولت، ٍو

 اإلاخسصصت في الفىضكت التي مً اإلالغع أن ًدل "دحلي"مضعج في حؿػيرة هظه الؿىق، هى زاص بمجمىغت 

ش اؾخدلاق ؾىضها في ؾىت   .2016جاٍع

ىت الػمىمُت - ت " OAT"وؾىق ؾىضاث الخٍؼ ىت الػمىمُت الجؼاةٍغ اإلاخسصصت للؿىضاث التي جصضعها الخٍؼ

ىت الػمىمُت مضعحت في الدؿػيرة ب26، وجدصغ خالُا 2008وجأؾؿذ هظه الؿىق في ؾىت  "  ؾىض للخٍؼ

ت وجأؾؿذ هظه الؿىق في ؾىت  ىت الػمىمُت الجؼاةٍغ ، وجدصغ 2008اإلاخسصصت للؿىضاث التي جصضعها الخٍؼ

ىت الػمىمُت مضعحت في الدؿػيرة باحمالي أهثر مً 26خالُا   . ملُاع صًىاع حؼاةغي 400 ؾىض للخٍؼ

ىت، التي جدىىع فتراث اؾخدلاكها بين   غاما  مً زالٌ الىؾؼاء في 15 و10 و7وجخم الخضاٌو غلى ؾىضاث الخٍؼ

ىت" غملُاث البىعصت وقغواث الخأمين التي ججىػ صفت  بمػضٌ زمـ خصص في " اإلاخسصصين في كُم الخٍؼ

 1.ألاؾبىع

 : ادوات الاطخثماز املالي في بىزصة الجصائس-2

جدىىع ألاصواث اإلاالُت في البىعصت بين ألاؾهم والؿىضاث خؿب ؾىق عأؽ اإلااٌ وؾىق الؿىضاث والتي        

 2:جخمشل في ما ًلي

 :أوزاق زاض املاو2-1

 .والتي جىلؿم ئلى أؾهم غاصًت وأؾهم الخمخؼ وأؾهم مجؼأة ئلى قهاصاث الاؾدشماع

 :أوزاق الاكتراض2-2

 .وجىلؿم الى أوعاق اإلاؿاهمت والؿىضاث الػاصًت

 :أوزاق هجيىة2-3

ل ئلى أؾهم  .جىلؿم ئلى ؾىضاث كابلت للخدٍى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 .4مغحؼ ؾبم طهغه، ص : عقُض بىهؿاوي، وؿُمت اوهُل
ت، حامػت الػغبي الخبس ي: ئلهام ػغاص، مغوي مؼهىصي2 ، 2016جبؿت، -صوع الجهاػ اإلاصغفي في جيكُؽ ؾىق ألاوعاق اإلاالُت، عؾالت ماؾتر، غلىم ججاٍع

 .72ص 
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 املحدخطىن  بملىزصة الجصائس: اململطل الثالث

 1:ًخضزل في بىعصت الجؼاةغ الػضًض مً ألاػغاف منهم ما ًلي       

 الىطاطة املالية في الملىزصة الجصائس-1

عي عكم         ت للخضاٌو غلى اللُم اإلاىلىلت93/10خضص اإلاغؾىم الدكَغ  . مىذ الىؾؼاء الؿلؼت الخصٍغ

 :ثملىز الىطاطة املالية في الملىزصة1-1

، خُث وولذ اإلاهمت الى ؾبؼ مإؾؿاث مالُت والتي 1997أن الىحىص الفػلي للىؾاػت لم ًخجؿض ئال ؾىت       

 وؾُؽ، وبػض اهلظاء زمـ 39ازخاعث مً زالر ئلى زمـ أشخاص إلاؼاولت اليكاغ وبلغ غضص الىؾؼاء 

صج، وجخمشل قغواث الىؾاػت 3000000ؾىىاث سخب الاغخماص ومىذ لكغواث ألاؾهم عأؽ ماٌ ول منها 

 :اإلاالُت في بىعصت الجغاةغ في ما ًلي

 .ٌؿاهم فيها البىً الخاعري والصىضوق الىػطي للخػاون :شسهة الساشد املالي-

ت للخأمين وئغاصة : املؤطظة املالية لطسشاد والحىظيف- فُت، الكغهت الجؼاةٍغ جظم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 .الخأمين

 .صج1000000 هى الىؾُؽ الىخُض بغأؽ اإلااٌ الخاص :يىهين الملىك-

 : شسوط اعحماد الىطملاء في الملىزصة1-2

، وباليؿبت 03/07/1996 اإلاإعر في 03-96جخمشل في الكغوغ اإلاىصىصت غليها خؿب اإلاغؾىم عكم       

 : لألشخاص الؼبػُين والتي جخمشل في ما ًلي

 . ؾىت25ًجب أن ًيىن الىؾُؽ حؼاةغي الجيؿُت، وأن ال ًلل غمغه غً -

-ً  .الخمخؼ باألزالق الخؿىت، والتراهت الالػمت لظمان خماًت اإلاضزٍغ

صًىاع حؼاةغي، الظي ًمىً أن ًيىن بمبلغ أهبر بالىظغ ئلى ػبُػت  (500.000)جلضًم اهخخاب هفالت بمبلغ كضعه -

 اليكاػاث اإلاماعؾت التي جلخط ي طماها أهبر 

 .خُاػة مدل واضح الخػُين ومالةم إلاماعؾت اليكاغ-

جدلُم قغوغ الىفاءة اإلاهىُت، وطلً بأن ًيىن الىؾُؽ خاصل غلى قهاصة لِؿاوـ أو ما ٌػاصلها في -.

 ً الخسصص، هما ًيبغي أن جيىن لضًه زبرة في مجاٌ حؿُير اللُم اإلاىلىلت، أو ألاكل اهدؿبها مً زالٌ الخيٍى

 .في هظا اإلاجاٌ

ين فِكترغ ما ًلي  :اما باليؿبت لألشخاص اإلاػىٍى

 ".قغهت اإلاؿاهمت"الكيل اللاهىوي الظي ًيبغي أن ًأزظ الصخص اإلاػىىي هى -

مىً أن ًيىن أهبر " ملُىن صًىاع حؼاةغي "خُاػة عأؽ ماٌ ملضاعه  ألاصوى -  .ٍو

جخيىن عؤوؽ ألامىاٌ الخاصت مً عأؽ اإلااٌ الاحخماعي والاخخُاػاث والخاصل اإلاىلٌى مً حضًض، وهدُجت -

 .نهاًت الضوعة اإلاالُت
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ت، حامػت مضًت، 1 غ هفاءة أؾىاق ألاوعاق اإلاالُت، عؾالت صهخىعاه، الػلىم الخجاٍع ، ص 2015ًاؾمىت غمامغة، صوع غملُت ومغاحػت الخؿاباث في جؼٍى

177. 
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 .خُاػة مدالث واضخت الخػُين، غلى أن ًيىن ملغ الكغهت بالجؼاةغ-

 .جىفير الكغهت غلى مؿير غلى ألاكل يهخم باإلصاعة الػامت لها، جىخمل الخأهُل للصخص الؼبُعي ؾالفت الظهغ-

ين أن ًخلضمىا بؼلب ًىصع لضي لجىت جىظُم  خػين غلى الىؾؼاء ؾىاء واهىا أشخاص ػبُػُين أو مػىٍى ٍو

 :ومغاكبت غملُت البىعصت للبىلهم، بكغغ أن ًغفم ػلب الاغخماص بما ًلي

وزاةم جشبذ اإلاؿاهمت في صىضوق الظمان، والاهخخاب في الخأمين طض الظُاع والاجالف والؿغكت لألمىاٌ .-

 .واللُم اإلاىصغت مً ػغف الؼباةً

 .التزامه باخترام اللىاغض الخىظُمُت وألازالكُت اإلادضصة مً ػغف لجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت-

 .وزُلت ئزباث إلًجاع أو ملىُت اإلادالث التي جسصصها إلاؼاولت وكاػاث الىؾُؽ في غملُت البىعصت-

 .الاهخخاب في خصت مً عأؽ ماٌ قغهت ئصاعة بىعصت اللُم اإلاىلىلت-

خدملىن مؿإولُاتهم اإلاخػللت بالكغاء والبُؼ في  ولإلقاعة فان الىؾؼاء في غملُاث البىعصت ًمشلىن ػباةنهم، ٍو

الؿىق اإلاالُت، هما ًمىً للىؾُؽ أن ًلىم بخىؾُؼ وكاػه صازل البىعصت زاصت فُما ًخػلم بدؿُير 

م غلض الىوالت بالدؿُير كابل لإللغاء بين الىؾؼاء وػباةنهم  .مدفظت اللُم اإلاىلىلت غً ػٍغ

 "IOB"الىطملاء املعحمدون في الملىزصة1-3

 1:     ًخظمً الؿىق خالُا ما ًلي

فُت-  ".BADR"بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 ".BDL"بىً الخىمُت اإلادلُت-

 ".BEA"بىً الجؼاةغ الخاعري-

 "BNA"البىً الىػطي الجؼاةغي -

 "CNEP"الصىضوق الىػطي للخىفير والاخخُاغ-

 "CPA"اللغض الكػبي الجؼاةغي -

با الجؼاةغ-  "BNP Paribas Eldajazair"البىً الخاص بي أن بي باٍع

 :املحعامطىن -2

        ً ؼ الجؼاةغي مجاال واؾػا أمام جضزل ألاشخاص الؼبػُين الؾدشماع أمىالهم ئما بخيٍى ًدُذ الدكَغ

مدافظ مالُت شخصُت مؿيرة بكيل مباقغ مً كبل صاخبها أو مؿيرة مً ػغف الىؾُؽ في غملُاث 

م الىوالت أو اإلاؿاهمت والاؾدشماع في هُئاث الخىظُف الجماعي لللُم اإلاخضاولت  .البىعصت غً ػٍغ
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 .205مغوان غؼىن، مغحؼ ؾبم طهغه، ص 1
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 :شسهة الاطخثماز ذات زأض املاو املحغير 2-1

 ماعؽ 31 اإلاإعر في 10-98زم اغخماص قغهت الاؾدشماعاث طاث عأؽ اإلااٌ اإلاخغير بملخط ى ملغع عكم         

 مً ػغف لجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت وهي حػخبر مً قغواث اإلاؿاهمت خؿب اإلاكغع 1998

الجؼاةغي، وجسظؼ آلخيام اللاهىن الخجاعي، وهضفها حؿُير مدفظت اللُم اإلاىلىلت وؾىضاث لضًً اللابلت 

 ٌ  .للخضاو

 :الصىاديم املشترهة لطحىظيف2-2

ت واإلاػخمضة مً ػغف لجىت         هي ملىُت مكترهت لللُم، بدُث حػخبر مىلىلت ال جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

 .الخىظُم واإلاغاكبت، اط حػخبر خصص الصىضوق اإلاكترن للخىظُف كُما مىلىلت

لىم بدؿػير الصىضوق اإلاكترن شخص ػبُعي أو مػىىي وفلا للىظام الظي زم ئغضاصه باالؾخػاهت مؼ         ٍو

 .مإؾؿت مالُت

 :  ييات أخسي 2-3

 :وجخمشل في ما ًلي

 :وشازة املالية2-3-1

 :ًخضزل وػٍغ اإلاالُت في ما ًلي     

 .حػُين عةِـ لجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت-

 .اإلاصاصكت غلى الىظام الػام للجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت-

 :بىك الجصائس2-3-2

لػب صوعا أؾاؾُا في الؿُاؾت الىلضًت ومغاكبت الىظام اإلاصغفي واإلاالي فُخضزل في مؿاع مػالجت        ٍو

اإلاػامالث غلى ألاوعاق اإلاالُت، وطلً ألن الىؾؼاء ٌؿخػملىن خؿاباث قغوائهم ألام اإلافخىخت لضي بىً 

 .الجؼاةغ، لخباصٌ ألاوعاق اإلاالُت

 :صىدوق الضمان2-3-3

خيىن مً مجمىع الىؾؼاء، ًخم حؿُيره مً ػغف لجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت، وطلً لظمان        ٍو

 .مؿإولُاتهم ججاه ػباةنهم

 أ م الاطتراثيجيات الملىىن الجصائسية في ثملىيس بىزصة الجصائس: اململبث الثاوي

ٌػخبر وحىص بىعصت وكؼت امغا هاما، الن طلً مً قأهه أن ًفخذ مجالث جىظُف أزغي لهظه البىىن         

 هبُؼ وقغاء ألاوعاق اإلاالُت لخؿابها أو لخؿاب غمالئها 

 :دوز اللملاع املصسفي في ثسكية بىزصة ألاوزاق املالية: اململطل ألاوو 

ت بأغماٌ  لُت والاؾدشماٍع      ال ًلىم اللؼاع اإلاالي واإلاصغفي ممشال بالبىىن واإلاصاعف واإلاإؾؿاث الخمٍى

ت مً هىع واخض أو ختى جيىن زاطػت لىظام مىخض واهما اكخط ى حػضص الفػالُاث  مصغفُت وأوكؼت اؾدشماٍع

 اإلاصغفُت مً خُث الازخصاص فخإصي بالخالي صوعا عةِؿُا في غملُت ئوكاء وجغكُت وجيكُؽ بىعصت ألاوعاق 
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1www.al-sharq.com. 14/05/12018. 
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 :اإلاالُت مً زالٌ الػىاصغ ألاجُت

ٌػخبر اللؼاع اإلاالي واإلاصغفي مً أهم وأبغػ كؼاغاث الاكخصاص الىػطي لِـ فلؽ ألهه جأزيرا وجأزغا بمسخلف *

اللؼاغاث الاكخصاصًت ألازغي ولىً أًظا ألن لهظا اللؼاع جأزيراجه الاحخماغُت التي جمخض الى مسخلف قغاةذ 

اإلاجخمؼ بكيل مباقغ وغير مباقغ مً زالٌ اإلاهام  التي جلىم بها مسخلف اإلاإؾؿاث والهُئاث اإلاالُت وما ًترجب 

 .غليها مً هخاةج اكخصاصًت واحخماغُت

اللؼاغاث اإلاصغفُت أهثر جؼىعا وهفاءة وكضعة غلى الخفاغل ؤلاًجابي ومؼ مسخلف الخؼىعاث اإلادلُت *

 .والاكلُمُت والضولُت مً هاخُت وألازظ بأؾباب الاهضماج اإلاتزاًض في الاكخصاص الػالمي

ً مً الخصٌى غلى زضماث واملت وافُت في وكذ * ؼ الشلت في الىظام اإلاالي واإلاصغفي ًمىذ جمىين اإلاؿدشمٍغ حػٍؼ

وحيز وفي الخضوص اإلاػلٌى مً الظىابؽ واللُىص اللاهىهُت التي جظمً جىحُه الاؾدشماعاث زاصت ألاحىبُت منها 

ػها وػٍاصة صوعها في بىاء الاكخصاص الىػطي  .ئلى جلً اللؼاغاث التي جغمي الخؼت الاكخصاصًت للضولت التي جىَى

حؿخؼُؼ البىىن اإلاخسصصت اإلاؿاهمت واإلاكاعهت في اوكاء مإؾؿاث حضًضة في الؿىق ألاولُت لألوعاق اإلاالُت *

م ألاوعاق اإلاالُت الجضًضة  .أي ؾىق الخضاٌو حؿٍى

في بىعصت ألاوعاق اإلاالُت مً زالٌ ئوكاء ما " جدذ ئقغاف اإلاصغف اإلاغهؼي " مؿاهمت اللؼاع اإلاصغفي *

لت ألاحل غً  ٌؿمى بصىاصًم الاؾدشماع، خُث جلىم بخجمُؼ مضزغاث ألافغاص وجىحيهها هدى الاؾدشماعاث ػٍى

م ؾُاؾت، جىحُه الاةخمان ؾىاء بخىؾُؼ الاهىماف خؿب الؿُاؾاث التي جغغب الضولت في جؼبُلها  ػٍغ

واإلالمت بأهىاع ألاوعاق اإلاالُت ألامغ الظي  ئطافت لخملً هظا الجهاػ الػضًض مً اليىاصع اإلاالُت واإلاصغفُت اإلاإهلت 

م ألاؾهم  ًمىنها مً جىحُه غمالئها هجى الاؾدشماعاث في ألاوعاق اإلاالُت اإلاسخلفت وكضعجه غلى جغوٍج وحؿٍى

 .والؿىضاث في بىعصت ألاوعاق اإلاالُت

اللؼاع اإلاصغفي ًمىىه جىحُه غمالةه لالؾدشماع في ألاوعاق اإلاالُت مً زالٌ الاةخمان والدؿهُالث اإلامىىخت *

لهم بكغاء ألاوعاق اإلاالُت ألامغ الظي ٌؿاغض غلى جىؾُؼ كاغضة اإلالىُت اإلاجخمػُت للكغواث اإلاؿاهمت واإلاضعحت 

ً أو اإلاإؾؿت هفؿها مً  غ مدافظ ألاوعاق اإلاالُت ؾىاء لخؿاب اإلاؿدشمٍغ بالبىعصت وطلً ًإصي بالؼبؼ لخضٍو

زالٌ قغاء ألاوعاق اإلاالُت الي جؼغح الاهخخاب الػام وال جخم حغؼُتها باليامل وغىضما جلىي الكغهت وجبضأ في 

 .الػمل ًيىن اإلاؿدشمغون كض اػمأهىا الى اؾخلغاع هظه الكغهت فيزصاص الؼلب غلى اؾمها للبُؼ بالؿػغ الؿىقي

 دوز الملىىن الجصائسية في ثفعيل طىق ألاوزاق املالية في الجصائس: اململطل الثاوي

ت مؼالبت مً أحل جفػُل ؾىق ألاوعاق اإلاالُت أن جخجاوػ جلً الاغماٌ الخللُضًت وأن         البىىن الجؼاةٍغ

 .جبضي اهخماما أهبر بىظاةف بىىن ألاغماٌ وأوكؼت قغواث ألاوعاق اإلاالُت
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صوع الصيرفت الكاملت ف ي جيكُؽ بىعصت الجؼاةغ صعاؾت جدلُلُت واؾدكغافُت، قهاصة ماؾتر، في غلىم اكخصاصًت، جسصص : مىالي غبض الباؾؽ1
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 : دوز الملىىن الجصائسية في إوشاء وثىطيع طىق إلاصداز-1

 للمؿاهمت الفػالت في اوكاء وجىؾُؼ ؾىق ؤلاصضاع ًخؼلب ألامغ مً البىىن أن جأصًت صوعًٍ هامين هما       

 1:هما ًلي

 إوشاء شسوات باطحملاعتها إصداز أوزاق مالية1-1

ت في اوكاء قغواث بملضوعها ئصضاع أوعاق مالُت، هى عهين ئػالع هظه البىىن بىظاةف  صوع البىىن الجؼاةٍغ

بىىن ألاغماٌ وخازت الخضماث اإلاغجبؼت بخأؾِـ قغواث ألامىاٌ واإلاؿاهمين عؤوؽ أمىالها والتي حكيل 

 .مؿخلبال مصضعا لتزوٍض الؿىق باألوعاق اإلاالُت الىفُلت بخىؾُػها وجيكُؼها

 :الليام بملسح إصدازات جديدة1-2

اصة اإلاػغوض مً ألاوعاق اإلاالُت في الؿىق، مً زالٌ فخدها لغؤوؽ  ت أن حؿاهم في ٍػ ًمىً للبىىن الجؼاةٍغ

أمىالها وزاصت جلً الخابػت لللؼاع الػام والتي جخميز بىبر حجمها، هما ًمىً لهظه البىىن أن جخسلص مً 

لها ئلى أوعاق مالُت جؼغح في الؿىق  ت بخدٍى  . غبء ئصاعة كغوطها الػلاٍع

 :دوز الملىىن الجصائسية في جعهد إلاصدازات وثيشيي طىق الحداوو -2

ت صوع فػاال في الؿىق مً زالٌ مماعؾت وظاةف بىىن الاؾدشماع وطلً بخػهض  جلػب البىىن الجؼاةٍغ

 ؤلاصضاعاث واإلاخاحغ باألوعاق اإلاالُت وصىاغت حؿىكها والتي مً قأنها جيكُؽ ؾىق الخضاٌو 

 :دوز الملىىن الجصائسية في جعهد إصدازات أطهم املؤطظات العمىمية املعسوضة للخىصصة2-1

غملُاث الخىصصت لها مً الؿػت والخػلُض ما ال ًخصىع مػها بأن ًمىً ئهجاػها صون مؿاغضة البىىن، هما 

ت صاغمت للؿىق باؾخسضام مىاعصها اإلاالُت، وجلضم  أهه لظمان زىصصت هاجخت ًجب جىفغ بىىن كٍى

 .الاؾدكاعاث اإلاالُت الالػمت وكاصعة غلى خُاػة أؾهم في اإلاإؾؿاث الػمىمُت اإلاػغوطت للخىصصت

لي للبىىن في الخىصصت، ًخؼلب اقتران غضص هبير مً البىىن مً أحل حغؼُت الػملُت  وباليؿبت للضوع الخمٍى

مً زالٌ حكىُل هلابت طمان ئصضاع جخػهض باالهخخاب في وامل أؾهم اإلاإؾؿت اإلاػغوطت للخىصصت أو جلتزم 

ببظٌ أكص ى حهىصها التروٍجُت وجىخدب فيها جبلى مً ؤلاصضاع فاإلابالغ الالػمت للػملُت ػاةلت، هظغا لطخامت 

 .حجم اإلاإؾؿاث

    وباليؿبت للمإؾؿاث طاث الىطػُت اإلاغبدت فلض ؾاهمذ البىىن الػمىمُت في جدلُم الكفافُت الالػمت 

لفخذ عؤوؽ أمىاٌ بػع اإلاإؾؿاث الػمىمُت هما عافلتها للضزٌى الى بىعصت مً زالٌ جىفير ول الامياهُاث 

اإلااصًت والخلىُت التي اخخاحتها الػملُت، وججضع ؤلاقاعة أن غملُاث فخذ عؤوؽ امىاٌ اإلاإؾؿاث كض غظث 

ئما زالٌ )ؾىق ألاوعاق اإلاالُت بىخل هامت مً ألاؾهم حمُؼ الػملُاث وان الاهخخاب فيها مً ػغف الجمهىع 

 .(هضاء غمىمي لإلطزاع أو غغض غام للبُؼ
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 : دوز الملىىن الجصائسية في جعهد إصدازات الظىدات الحىىمية2-2

ىت لهم وظُفت مؼصوحت، ففظال        عغم اللاةمين بخػهض الؿىضاث الخيىمُت وهم اإلاخسصصىن في كُم الخٍؼ

 .غً حػهض ؤلاصضاعاث ًلىمىن بصىاغت ؾىق اللُم

 :دوز الملىىن الجصائسية في ثيشيي طىق الحداوو -3

ت صوعا هاما في جيكُؽ ؾىق الخضاٌو مً زالٌ الخػامل في ألاوعاق اإلاالُت، بُػا         جلػب البىىن الجؼاةٍغ

وقغاءا للخؿاب الخاص، مشلما أحاػ طلً كاهىن الىلض واللغض أو حؿُير مدافظ حماغُت مشلما ؾمدذ 

 . بظلً اللىاهين اإلاخػللت ببىعصت ألاوعاق اإلاالُت

 دوز الملىىن الجصائسية في الىطاطة في بىزصة الجصائس: اململطل الثالث

ت ما ًإهلها الن جلىم بضو ع الىؾاػت في غملُاث البىعصت، هظغا ليىنها جخىافغ غلى          للبىىن الجؼاةٍغ

ت هما جخىافغ غلى مإهلت،  (قبىت واؾػت في الىواالث اإلاىدكغة غلى التراب الىػطي)الىؾاةل اإلااصًت الظغوٍع

 .باإلطافت الى وىنها مكاعهت في عأؽ ماٌ قغهت ئصاعة بىعصت اللُم

 :جظيير حافظة الليم املىلىلة لحظاب الصبائً-1

ًمىً للىؾُؽ في الػملُاث البىعصُت أن جلىم بدؿير لخؿاب ػباةىه خافظت ألاوعاق اإلاالُت وطلً         

عي " 07اإلااصة" بملخط ى  .1993 ماي 23 اإلاإعر في 10-93مً الغؾىم الدكَغ

م اللُام بالخىظُفاث الالػمت وفلا        ًخم حؿُير الخافظت مً ػغف البىً الىؾُؽ ئما بكيل مباقغ غً ػٍغ

لىوالت حؿُير جيىن مىطىع غلض مىكؼ غلُه مً ػغف صاخب الخؿاب والبىً الىؾُؽ، أو بكيل غير مباقغ 

م اؾخسضام هُئاث الخىظُف الجماعي التي حػين الىؾُؽ همإؾؿت مإجمىت لها  .غً ػٍغ

 ًمىً ئلغاء ووالت الدؿُير مً اخض الؼغفين وطلً لػضة أؾباب، فلض جخم هظه الػملُت مً ػغف البىً       

الىؾُؽ الظي ًخىفل بخلضًم الخىطُداث الالػمت لػملُت واإلاخػللت بأؾباب ؤلالغاء، هما ًجب غلُه أًظا أن 

ًغؾل اؾدكػاعا مؿبلا للجىت جىظُم ومغاكبت غملُاث البىعصت مػلىا فيها ئلغاء ووالت الدؿُير وطلً مً 

ش ئغالم اإلاىول أو الػمُل، كم ئكفاٌ كُىص الخؿاب التي واهذ جإهله  زالٌ أًام غمل البىعصت، واإلاىالُت لخاٍع

 .لللُام بػملُت الدؿُير

 :ثىظيف ألامىاو-2

عي عكم 07 جصغح اإلااصة        ، بامياهُت البىً الىؾُؽ في 1993 ماي 23 اإلاإعر في 10-93 مً الغؾىم الدكَغ

الػملُاث البىعصُت طي اليكاغ غير مدضوص مً اللُام بخىظُف ألامىاٌ البدث غً مىخدبين حضص لألوعاق 

اإلاالُت اإلاصضعة لصالح مصضعها الظي ٌؿخػمل اللجىء الػلطي لالصزاع، وطلً ملابل غمىلت ًخللاها الىؾُؽ 

 .بمىحب غلض ًدغع لهظا الغغض مً كبل الؼغفين
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 :ثىفير وجظىية ألاوامس-3

ت ألاوامغ اإلاسىلت اليهم هما ًلي :         ًلىم الىؾؼاء اإلاػخمضون في بىعصت الجؼاةغ بدىفُظ وحؿٍى

 :ازطاو وثىفير ألاوامس3-1

ًخجه الجمهىع اإلاخػاملين غاصة غىض الكغاء أو بُؼ اللُم اإلاىلىلت ئلى البىً الىؾُؽ في الػملُاث         

البىعصُت الظي ٌػمل غلى جىفُظ أوامغهم وفلا ألخؿً ظغوف الؿىق، خؿب الؿػغ اإلادضص ازغ الخلاء أوامغ 

 .الكغاء والبُؼ

 :جظىية العمطيات والحعطيمات بين الملىىن الىطملاء في العمطيات الملىزصة3-2

ًلخط ى اللاهىن اإلاخػلم بخضاٌو اللُم اإلاىلىلت في البىعصت جأهُض الػملُاث اإلاىجؼة زالٌ حلؿت اإلافاوطت         

وفلا للكغوغ وآلاحاٌ التي جدضصها قغهت ئصاعة بىعصت اللُم والتي جلىم في هظا اإلاظمىن باعؾاٌ الىزاةم، 

 .غلى البىً الىؾُؽ في الػملُاث البىعصت الظي كام باهجاػ الػملُت

ت عؤوؽ ألامىاٌ وحؿلُم اللُم، أي ًلتزم البىً الىؾُؽ الظي كام بػملُت الكغاء           جخم بػض طلً حؿٍى

ت عؤوؽ ألامىاٌ الالػمت، بِىما ًلتزم البىً الىؾُؽ الظي أهجؼ غملُت البُؼ بدؿلُم همُت اللُم  بدؿٍى

مدل الخضاٌو والخصضًم غلى الػملُت في الكغهت ئصاعة بىعصت اللُم، وطلً زالٌ أحل  (ؾىضاث وأؾهم)

أكصاه أعبػت أًام ابخضاءا مً الُىم الظي جخم فُه حلؿت اإلافاوطت وفلا للغاع قغهت ئصاعة بىعصت اللُم 

 .والظي ًبث في اليكغة الغؾمُت لجضٌو الدؿػير

 :وشاط الىطملاء في عمطيات الملىزصة الجصائسية3-3

مً أهم مهام الىؾؼاء ببىعصت الجؼاةغ جىفُظ الخىصُالث الالػمت لػمالةه وجىفُظ أوامغ الكغاء والبُؼ       

 .اإلاغؼاة مً ػغف الؼباةً

وفي ما ًلي حضٌو ًىضح حجم الخضاٌو لػملُاث الكغاء والبُؼ للؼباةً اإلاىفظة مً ػغف الىؾؼاء اإلاػخمضون 

 *2018-2017ببىعصت الجؼاةغ زالٌ غام 

ل*: 2018  .حاهفي ، فُفيري ، ماعؽ ، أفٍغ
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 2017لعام ( جم الحداوو )وشاط الىطملاء في عمطيات الملىزصة : 01الجدوو زكم 

الىؾؼاء في 

غملُاث البىعصت 

ل ماعؽ  فُفغي  حاهفي  لُت حىان  ماي    أفٍغ صٌؿمبر  هىفمبر  أهخىبغ  ؾبخمبر أوث  حٍى
قغاء 

للؼبان 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

 انللؼب

بُؼ 

ن بللؼبا

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

قغاء 

للؼباةً 

بُؼ 

للؼباةً 

بىً الفالخت 

فُت والخىمُت  الٍغ

 

- 

 

 

100 

 

293 

 

3624 

 

 -

 

5887 

 

- 

 

125 

 

145 

 

426 

 

40 

 

462 

 

 -

 

192 

 

 -

 

51 

 

 -

 

1000 

 

 -

 

1000 

 

 -

 

1056 

 

 -

 

402 

بىً الخىمُت 

 اإلادلُت

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

1150 

 
- 

 
916 

 
- 

 

1150 

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -
 - -

 

 -

 

 -

 

 -

 

6103 

 

 -

 

4400 

الملىك الجصائس 

 الخازجي

 

 -

 

103 

 

285 

 

1412 

 

2902 

 

1923 

 

200 

 

7631 

 

912 

 

3024 

 

245 

 

5452 

 

- 

 

3000 

 

800 

 

559 

 

- 

 

5100 

 

- 

 

5100 

 

- 

 

4135 

 

- 

 

5124 

الملىك الىطني 

 الجصائسر 

 

 -

 

62 

 

50 

 

931 

 

33 

 

 -

 

 -

 

850 

 

160 

 

5 

 

- 

 

14 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

623 

 

- 

 

623 

 

- 

 

2000 

 

60 

 

20 

بي أن بي بازيملا 

 الجصائس
 

4207 

 

740 

 

5498 

 

10561 

 

62663 

 

68058 

 

43351 

 

25700 

 

2544 

 

559 

 

21588 

 

3130 

 

12338 

 

- 

 

20432 

 

35125 

 

27208 

 

270 

 

24208 

 

270 

 

16623 

 

200 

 

50863 

 

35809 

صىدوق 

وطىيططحىفيروالاح

 بىك–ثياط 

 

80 

 

80 

 

1100 

 

450 

 

830 

 

266 

 

710 

 

184 

 

2870 

 

617 

 

63 

 

15027 

 

- 

 

11990 

 

- 

 

717 

 

1500 

 

3858 

 

1500 

 

3858 

 

1070 

 

256 

 

- 

 

5291 

اللسض الشعبي 

 الجصائسر 
 

840 

 

4042 

 

730 

 

978 

 

800 

 

6094 

 

10 

 

9721 

 

618 

 

1702 

 

4818 

 

1519 

 

242 

 

1247 

 

372 

 

1676 

 

70 

 

5171 

 

70 

 

5171 

 

1279 

 

4672 

 

258 

 

135 

  طىطيخيجينراو

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

75 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

150 

 

- 

 

1600 

 

- 

 

11756 

 

- 

 

11756 

 

- 

 

550 

 

- 

 

- 

  ثل مازهع

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

1000 

 

 -

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3999 

 

- 

 

- 

 

51 

 

- 

 

1000 

 

- 

 

1000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 .  12 إلى 01من إعداد الطالبة باالعتماد على المالحق من الرقم : المصدر
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       ئن الجضٌو أغاله، ًبين حجم الخضاٌو غلى مؿخىي كاغت الخباصٌ لبىعصت الجؼاةغ والظي ًسخلف مً 

صج هأكص ى خض زالٌ 68058وؾُؽ ألزغ في ولخا غملُتي الكغاء والبُؼ، خُث بلغ حجم الخضاٌو لػملُت قغاء 

با الجؼاةغ وزالٌ قهغ  ماعؽ أما الىؾُؽ اللغض الكػبي 2017غام  مً ػغف الىؾُؽ  بي أن بي باٍع

ل10الجؼاةغي هى أزغ سخل أصوى خض لػملُت الكغاء   .صج زالٌ قهغ أفٍغ

 وهظلً مً ػغف 2017 صج هأكص ى خض زالٌ غام 68058    أما في ما ًسص حجم الخضاٌو لػملُت البُؼ 

با الجؼاةغ زالٌ قهغ  ماعؽ أما الىؾُؽ بىً الىػطي الجؼاةغي  هى الظي سجل أصوى  الىؾُؽ بي أن بي باٍع

 . مً قهغ ماي2017خض زالٌ غام 
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 2018خالو ثالثي ألاوو لعام ، ( جم الحداوو )وشاط الىطملاء في عمطيات الملىزصة :02الجدوو زكم

الىطملاء 

في عمطيات 

 الملىزصة

 أفسيل       مازض      فيفسر  جاهفي

شساء 

 لطصبائً

بيع 

 لطصبائً

شساء 

 لصبائً 

بيع 

 لصبائً

شساء 

 لطصبائً

بيع 

 لصبائً

شساء 

 لطصبائً

بيع 

 لطصبائً

بىك 

الفالحة 

والحىمية 

 السيفية

 

 1000 

 

1443 

 

-     

 

   154    

 

-     

 

   3227 

 

-        

 

   1042 

بىك 

الحىمية 

 املبطية

 

-     

 

-    

 

-     

 

-     

 

-     

 

   500 

 

  1779 

 

-     

الملىك 

الجصائس 

 الخازجي

 

   178 

 

 1050 

 

   30 

 

   610 

 

  1125 

 

4867 

 

-     

 

5394 

الملىك 

الىطني 

 الجصائسر 

 

   85 

 

  600 

 

 1000 

 

 2251 

 

    55 

 

214 

 

-   

 

   400 

بي ان بي 

بازيملا 

 الجصائس

 

1000 

 

 

1443 

 

1619 

 

267 

 

22739 

 

4652 

 

5982 

 

104 

الصىدوق 

الىطني 

لطحىفير 

-والاححياط

 الملىك

 

 

8349 

 

 

2382 

 

 

70 

 

 

2448 

 

 

192 

 

 

11164  

 

 

3110 

 

 

1316 

اللسض 

الشعبي 

 الجصائسر 

 

-    

 

  2989 

 

3947 

 

2936 

 

1514 

 

4001 

 

230 

 

6845 

طىطيخيجي

 هساو

 

-    

 

-    

 

-   

 

-    

 

5800 

 

  2800 

 

4000 

 

-   

 .23،20،17،14: مً ئغضاص الؼالبت باالغخماص غلى اإلاالخم عكم: اإلاصضع
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مً الجضٌو أغاله، ًبين أن حجم الخضاٌو غلى مؿخىي كاغت الخباصٌ لبىعصت الجؼاةغ ًسخلف مً            

أكص ى خض في هظا الشالسي زالٌ  (22739)وؾُؽ آلزغ في ولخا غملُتي الكغاء والبُؼ خُث بلغ حجم الخضاٌو 

 ٌ با الجؼاةغ زالٌ ماعؽ، ووان أصوى خض لدجم الخضاو زالٌ  (55 )غملُت الكغاء للؼباةً بىؾاػت بي أن بي باٍع

 ٌ أكص ى خض زالٌ  (11164 )غملُت بُؼ بىؾاػت البىً الىػطي الجؼاةغي زالٌ حاهفي، هما بلغ حجم الخضاو

زالٌ غملُت  (104)غملُت قغاء بىؾاػت الصىضوق الىػطي للخىفير والاخخُاغ زالٌ قهغ ماعؽ، وأصوى خض 

با، أما غملُاث حجم الخضاٌو لكغاء للغير  بلغ  بىؾاػت اللغض الكػبي  (10000)قغاء بىؾاػت بي أن بي باٍع

 .الجؼاةغي زالٌ قهغ فُفغي، أما البُؼ للغير الؼباةً فهى مىػضم جماما

 2018عدد أيام الحداوو لثالثي ألاوو لعام : 03الجدوو زكم

 2018أفسيل  2018مازض  2018فيفسر  2018جاهفي  الملياهات

 9       8      8               10        عددأيام الحداوو 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

غضص أًام الخضاٌو وهي غباعة غً مجمىع الاًام التي جم الخضاٌو فيها الؿهم زالٌ الؿىت الىاخضة، و          

ل  .ًالخظ أنها  بلغذ أكص ى خض قهغ حاهفي ملاعهت مؼ فُفغي وماعؽ، زم بضأث في جدؿً قهغ أفٍغ

 2018عدد ألاوامس لثالثي ألاوو لعام : 04الجدوو زكم 

 2018افسيل  2018مازض  2018فيفسر  2018جاهفي   الملياهات

 360      317      409     454      عدد ألاوامس

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

، زم 409 ملاعهت مؼ فُفغي 454ًالخظ أن غضص ألاوامغ سجل اعجفاع زالٌ قهغ حاهفي خُث بلغذ        

ل317اهسفع في ماعؽ الى   .، زم جدؿً في قهغ أفٍغ

 2018 جم ألاوامس املعسوضة لطشساء لثالثي ألاوو لعام : 05الجدوو زكم 

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي     2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

حجم ألاوامغ 

 اإلاػغوطت للكغاء

       873 65    767 78    848 82    570 79 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

ألامغ اإلادضص الؿػغ هى أخض ألاوامغ في البىعصت خُث ًدضص اإلاكتري الؿػغ اإلاغغىب فُه ؾىاء وان أغلى         

خم جىفُظه بأفظل ؾػغ مخضاٌو في الؿىق   .أو أكل مً الؿػغ الظي اكغعه لكغاء، ٍو

هالخظ أن حجم ألاوامغ اإلاػغوطت للكغاء سجل اهسفاض في قهغ حاهفي ملاعهت مؼ فُفغي،  خُث         

ل  .لخخدؿً وجغجفؼ قهغ  ماعؽ ملاعهت مؼ فُفغي زم جىسفع في قهغ أفٍغ

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                          الجهاش املصسفي وأثسه على هفاءة ألاطىاق املالية في الجصائس

 

64 
 

 2018 جم ألاوامس املعسوضة لطمليع خالو الثالثي ألاوو لعام : 06الجدوو زكم 

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

حجم ألاوامغ 

 اإلاػغوطت للبُؼ

    360297    309213    178714    257958 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

هى أخض أهىاع ألاوامغ في البىعصت خُث ًدضص الباتؼ الؿػغ اإلاغغىب ؾىاء وان أغلى " اإلادضص الؿػغ"ألامغ         

خم جىفُظه بأفظل ؾػغ مخضاٌو في الؿىق   .أو أكل مً الؿػغ الظي كغعه للبُؼ، ٍو

خُث ًالخظ أن حجم ألاوامغ اإلاػغوطت للبُؼ بلغذ أكصاها زالٌ قهغ حاهفي، زم بضأث جخدؿً زالٌ       

ل ملاعهت مؼ قهغ ماعؽ  قهغ أفٍغ

 2018كيمة الحداوو خالو الثالثي ألاوو لعام : 07الجدوو زكم 

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

كُمت الخضاٌو 

 (صج)

    5731495     6420420   24680445   11045380 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

وهى الػضص الىلي لألؾهم اإلاخضاولت لكغهت ما في ؾىق مػُىت وزالٌ فترة ػمىُت مدضصة مظغوبا بؿػغ        

 .الؿهم الىاخض

 صج ملاعهت بكهغ فُفغي الظي 5731495سجلذ كُمت الخضاٌو اهسفاض زالٌ قهغ حاهفي بلُمت  خُث     

ل بلُمت 24680445صج وبلغذ أكصاها زالٌ قهغ ماعؽ بلُمت 6420420سجل  صج زم اهسفظذ قهغ أفٍغ

 .صج11045380

 2018 جم الحداوو خالو الثالثي ألاوو لعام : 08الجدوو زكم 

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

 ٌ  15101    31425     8666     10274     حجم الخضاو

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

 (.....ؾىت، قهغ، أؾبىع)حجم الخضاٌو هى غضص ألاؾهم التي زم جضاولها في الؿىق لفترة ػمىُت مػُىت        

  ًالخظ أن حجم الخضاٌو اهسفع قهغ فُفغي ملاعهت بكهغ حاهفي، زم اعجفؼ زالٌ قهغ ماعؽ خُث بلغ 

اصة الؼلب غلى  ل، ًغحؼ الؿبب الى اعجفاع ألاؾػاع والظي أصي الى ٍػ اكصاه وبػض طلً اهسفع زالٌ قهغ أفٍغ

ض  اصة في ػلباث الكغاء مغجفػت وؿبُا لجظب الباتػين، مما ًٍؼ الػغض، وهى ما ًترحم غملُا في ألاؾىاق الى ٍػ

ترحم في ألاؾىاق  اصة الػغض غلى الؼلب ٍو ، هما أن أي اهسفاض في ألاؾػاع ًيىن هدُجت ٍػ مً حجم الخضاٌو

 .بخلبُت ػلباث الكغاء ختى لى واهذ ألاؾػاع مخضهُت وؿبُا
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 2018عدد الصفلاثخالو لثالثي ألاوو لعام 09الجدوو زكم

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

 39       73     31     30      غضص الصفلاث

 13،15،18،21:مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم:اإلاصضع 

ان غضص الصفلاث او اإلاخاحغاث التي جمذ غلى ألاؾهم اإلاخضاولت في ؾىق ألاوعاق اإلاالُت، خُث ًالخظ أنها       

  غلى الخىالي 31و 30وفُفغي والتي بلغذ   صفلت ملاعهت مؼ حاهفي73بلغذ أكصاها زالٌ قهغ ماعؽ لخبلغ 

ل لخبلغ   . صفلت39زم اهسفظذ زالٌ أفٍغ

 2018خالو  لثالثي ألاوو لعام  املعدو اليىمي لطصفلات:10الجدوو زكم

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث   2018أفٍغ

اإلاػضٌ الُىمي 

 للصفلاث

       3      4         9       4 

 13،15،18،21:مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم:اإلاصضع 

ًالخظ أن اإلاػضٌ الُىمي للصفلاث وان مىسفع زالٌ قهغي حاهفي و فُفغي، هما بلغ اكص ى خض قهغ      

ل  صفلاث زم بضأ09ماعؽ   .ًىسفع زالٌ قهغ أفٍغ

 2018خالو الثالثي لعام  املعدو اليىمي لليمة الحداوو : 11الجدوو زكم

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي  البُاهاث  2018أفٍغ

اإلاػضٌ الُىمي 

للُمت الخضاٌو 

 (صج)

 

    573149,5 

 

    802552,5 

 

    3085055,6 

 

    1227264,44 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

صج، زم اعجفؼ ابخضاءا مً قهغ 573149,5سجل اإلاػضٌ الُىمي للُمت الخضاٌو اهسفاطا زالٌ قهغ حاهفي      

ل  ماعؽ هأكص ى خض ملاعهت مؼ قهغ أفٍغ

 2018املعدو اليىمي لحجم الحداوو لثالثي ألاوو لعام :12الجدوو زكم 

ل  2018ماعؽ  2018فُفغي  2018حاهفي   البُاهاث  2018افٍغ

اإلاػضٌ الُىمي 

 ٌ  لدجم الخضاو

       1027,4    1083,25     3928,12 1677,89 

 13،15،18،21:اإلاصضع مً ئغضاص الؼالبت باغخماص غلى اإلاالخم عكم

بلغ اإلاػضٌ الُىمي لدجم الخضاٌو هأصي خض زالٌ قهغ حاهفي ملاعهت مؼ فُفغي، وأصبدذ في جدؿً قهغ       

ل  . ماعؽ زم اهسفظذ قهغ أفٍغ
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 معىكات ثملىيس بىزصة الجصائس ومحملطملاتها ألاطاطية: اململبث الثالث

ئطافت حػخبر بىعصت الجؼاةغ طػُفت ألاصاء بؿبب كلت اإلاإؾؿاث اإلاإهلت واللاصعة غلى أن جىضعج في طلً،       

 .ئلى الػضًض مً ألاؾباب التي أصث ئلى غغكلت الؿير الخؿً لبىعصت الجؼاةغ

 معىكات ثملىيس بىزصة الجصائس: اململطل ألاوو 

ل الاكخصاص والتي جخمشل في         ًمىً جدضًض مػىكاث بىعصت الجؼاةغ التي جسٌى صون جدلُم الفػالُت في جمٍى

 1:ما ًلي

 :العىائم الظياطية-1

 :وجخمشل هظه الػىاةم في ما ًلي       

 .غضم الاؾخلغاع الؿُاس ي، وغُاب امً ألاشخاص وممخلياتهم-

 35مدضوصًت اليكاغ في بىعصت الجؼاةغ، وبىعصاث الضٌو الػغبُت مجخمػت التي حسجل عؾملت ال جخػضي -

ملُاع، وهى مإقغ ًضٌ غلى هامكُت ومدضوصًت هظه البىعصاث، ملاعهت ًخاًىان أو ؾىغافىعة، خُث وصلذ 

 . ملُاع صوالع غلى الخىالي49 ملُاع صوالع و101 بملضاع 1992الغؾملت البىعصُت لضيها ؾىت 

 :العىائم الاكحصادية-2

 :جخمشل الػىاةم الاكخصاصًت في ما ًلي      

ت التي غغفذ ازخالالث في جىاػنها غلى مؿخىي هُيلها اإلاالي بؿبب عجؼ - الىطػُت الصػبت للمإؾؿاث الجؼاةٍغ

اإلايزاهُت، وهظا الىطؼ ال ٌصجؼ ألافغاص غلى قغاء أؾهم هظه اإلاإؾؿاث خُث حػخبر اإلاغصوصًت قغػا أؾاؾُا 

 .لجظب اإلاضزغاث وجىحيهها هدى ألاصٌى اإلاالُت

طػف اللضعة الكغاةُت لضي الجمهىع اإلاىاػىين، وبالخالي كلت اإلاضزغاث الفغصًت، هما أن هىان مجمىغت مً -

 .اإلاإقغاث ال حصجؼ ألافغاص غلى اؾدشماع مضزغاتهم في الؿىق اإلاالُت مشل مػضٌ الخطخم، مػضٌ الفاةضة

ؼ في اإلادافظ اإلاالُت باللضع - طػف البيُت الاكخصاصًت مً خُث ؤلاهخاج والىىغُت واإلاىافؿت، وغُاب الخىَى

 .اليافي، باإلطافت ئلى غُاب الىفاءة اإلاالُت

كلت اإلاإؾؿاث اإلاضعحت في البىعصت واإلاهُمً غليها مً ػغف اللؼاع الػام، واججاهاث اإلاإؾؿاث هدى -

ت هدُجت الؿُاؾاث الجباةُت  .الؿىق اإلاىاٍػ

غُاب البُاهاث غً أصاء الكغواث ٌػض مً الػىامل اإلاػغكلت لىجاح مكغوع بىعصت اللُم، ئطافت الى طػف -

م التي حؿمذ بغفؼ ألاعباح وزفع الخيالُف، واللضعة غلى مىاحهت  ت، واؾتراجُجُاث الدؿٍى الشلافت الخفؿٍغ

 .اإلاىافؿين

 :عىائم اجحماعية وثلافية-3

 :جخمشل الػىاةم احخماغُت وزلافُت في ما ًلي      

 ٌػض الػامل الضًطي مً غىاةم كُام بىعصت، خُث ٌػخبر جىظُف الاصزاعاث في أوعاق مالُت غلى -
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 .قيل ؾىضاث بمشابت عبا، وهى مدغم قغغا مما ًجػل أصخاب الفىاةع غلى قغاء الؿىضاث       

غُاب زلافت البىعصُه لضي مجخمؼ خٌى ألُاث الخىظُف اإلاالي، وغمل البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت بضلُل -

 .كُام ألافغاص بدفظ مضزغاتهم في الصىضوق الىػطي للخىفير والاخخُاغ صون اهخمام بالبىعصت

 :عىائم الخشسيعية-4

ػُت في ما ًلي         :جخمشل الػىاةم الدكَغ

ػاث اللاهىهُت للمإؾؿاث الاكخصاصًت أو اإلاصغفُت، خُث ًخػين غلى الكغهت الغاغبت في - غضم مالءمت الدكَغ

جب أن 10.000.000اللُض في البىعصت أن جأزظ قيل قغواث أؾهم، وان ًيىن عأؾمالها أهثر مً  صج، ٍو

 . مؿاهم300جىػع أؾهمها غلى الجمهىع بما ال ًلل غً 

مً بين الكغوغ ألازغي للُض اإلاإؾؿاث في البىعصت، هى أن ًلخصغ الضزٌى للمإؾؿاث الىاجخت وغضم -

 .كبٌى اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت

 :العىائم الحىظيمية-5

 :جخمشل الػىاةم الخىظُمُت في ما ًلي       

 :كطة املؤطظات املدزجة5-1

حػخبر اإلاإؾؿاث اإلادغن ألاؾاس ي للبىعصت، فهي الػامل الظي ًإصي ئلى همىها خُث ولما ػاص غضص         

اإلاإؾؿاث اإلاضعحت في البىعصت ولما ػاصث فػالُت البىعصت والػىـ صخُذ، وما ًالخظ أن في بىعصت 

الجؼاةغ هى أن هىان غضص مدضوص حضا مً اإلاإؾؿاث اإلاضعحت، وطلً الن غضص اإلاإؾؿاث اإلاإهلت واللاصعة 

غلى ان جضعج في البىعصت مدضوص حضا وهظا بؿبب الىطػُت اإلاالُت اإلاخضهىعة التي جميز اإلاإؾؿاث، وهظا ما 

 .ٌػُم همى البىعصت

 :عدم ثىىيع ألاوزاق املالية5-2

ؼ أخض أهم الغواةؼ التي جلىم غليها ألاؾىاق اإلاالُت في الضولت اإلاخلضمت ئط حػغض أمام          ٌػض الخىَى

ً حكىُلت مخىىغت ومخػضصة مً ألاوعاق اإلاالُت، جفسح لهم مجاٌ واؾػا الزخُاع منها ما ًالةم  اإلاؿدشمٍغ

ؼ مً هظا اإلاىؼم ٌػمل غلى جسفُع حجم اإلاساػغ  .ئمياهُاتهم، أهضافهم ومُىلتهم الصخصُت، والخىَى

ت فهي خضًشت اليكأة وال جخضاٌو فيها ئال زالر مً ألاوعاق اإلاالُت، مما ًجػلها بظلً جفخلغ  أما البىعصت الجؼاةٍغ

 .للىفاءة الخلىُت

 :العىائم املؤطظاثية5-3

مىً طهغ مً بين اإلاػىكاث ما ًلي        :ٍو

ً اإلادلُين هم ضخُت عجؼ اللىىاث البىىُت التي ال جلضم - عجؼ في هظام الاطزاع اإلادلي، وطلً أن اإلاؿدشمٍغ

ً  .الضغم الظي ٌؿخدله اإلاكتًر

ل الالػم لخىمُت البىعصت مً أحل زلم أكؼاب مالُت-  .غضم اللضعة غلى ئًجاص خلٌى بضًلت فُما ًسص الخمٍى
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 .خلىق حمغهُت غالُت-

 أغباء احخماغُت ملُضة-

 املحملطملات ألاطاطية لحفعيل بىزصة الجصائس: اململطل الثاوي

ل الاكخصاص الىػطي، فدتى ًخم جدؿين أصاءها         جخميز بىعصت الجؼاةغ بالهكاقت وطػف صوعها في جمٍى

وفػالُتها البض مً اغخماص مىهجُت صخُدت وطلً بخىافغ مجمىغت مً الكغوغ واإلاخؼلباث والتي جخمشل في ما 

 1:ًلي

 :إصالح كىاهين الشسوات-1

هلؼت البضاًت ًجب أن جيىن اللُام بضعاؾاث جدىاٌو أوطاع قغواث اإلاؿاهمت، وقغواث اللؼاع الػام،        

والبىىن الخاصت بهضف جدضًض اإلامىً ئصعاحها في البىعصت، فاؾخلاللُت اإلاإؾؿاث الػمىمُت وئوكاء صىاصًم 

اإلاؿاهمت أصي ئلى جدٌى هظه اإلاإؾؿاث ئلى قغواث أؾهم، ئال أم هظه ألاؾهم اكخصغ جىػَػها بين الكغواث 

لت ال ًمىً أن ًخدلم بىاؾؼتها الهضف اإلاخىخى ػاإلاا لم ًدظى  ت في هظه الصىاصًم، وهظه الؼٍغ اإلاىظٍى

الخىاص باإلاؿاهمت في الاؾدشماع في هظه الكغواث مما ًبلى الىطؼ غلى خاله مً خُث فػالُت هظه الكغواث، 

باإلطافت ئلى طلً فان ؾُاصة هظام همؽ الكغواث اإلاغللت والتي جفصل اؾخمغاع الؿُؼغة غلى ملىُت وئصاعة 

اإلاكغوغاث، مما ًإصي ئلى اهسفاض غضص الكغواث اإلالُضة بالبىعصت، وبالخالي طػف الغغض مً ألاوعاق 

 .اإلاالُت

 :وضع كىاهين وكىاعد لإلفصاح والشفافية-2

وطؼ كىاهين وكىاغض لإلفصاح اإلاالي وغير اإلاالي، جظمً الكفافُت الياملت غً أصاء الكغواث اإلاؿاهمت        

 :ٌكمل طلً غلى ألامىع الخالُت

ت - غ مالُت ؾىٍى غ جضفم هلضي)ئلؼام لكغواث بيكغ جلاٍع  (الخ....ميزاهُت، خؿاب أعباح الىخاةج وزؿاةغ، جلٍغ

 أًام غىض اهتهاء الفترة هما 10مضكلت  وميزاهُت وخؿاب أعباح وزؿاةغ غير مضكلت بالظغوعة في فترة ال جخجاوػ 

 .هى مػمٌى به في الكغواث الػاإلاُت

غ اإلاالُت اإلايكىعة لؿيخين ، الؿىت الخالُت والؿىت الؿابلت للملاعهت-  .أن جيىن الخلاٍع

غ اإلاالُت الغبػُت- ت وفي الخلاٍع غ الؿىٍى  .الخأهُض مً وحىص ئفصاح مالي وافي في الخلاٍع

 ثىظيم وثملىيس مهىة املباطملة والحدكيم-3

ت حػخمض غلى مػاًير اإلاداؾبت الضولُت           ئلؼام قغواث اإلاؿاهمت والبىىن بخؼبُم أهظمت مداؾبُت غصٍغ

 .ومباصب اإلاداؾبت اإلاخػاعف غليها بكيل غام، أن جيىن أهظمت اإلاداؾبت هظه ممىىت ومىطىغت غلى الىمبُىجغ

غ مهىت جضكُم الخؿاباث، وطلً باصضاع مػاًير مغاحػت خؿاباث جخفم ومػاًير        ومً حهت أزغي ًجب جؼٍى

 .اإلاغاحػت الضولُت

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198مغحؼ ؾبم طهغه، ص : مغوان غؼىن 1



 الفصل الثالث                                          الجهاش املصسفي وأثسه على هفاءة ألاطىاق املالية في الجصائس

 

69 
 

 :ثملىيس صىاعة الحبطيل املالي والاطخثمازر -4

غ بُىث زبرة حػمل في صىاغت الخدلُل اإلاالي والاؾدشماعي، وجلُُم         وطلً بالػمل غلى حصجُؼ جأؾِـ وجؼٍى

ً في ألاؾىاق اإلاالُت  . هىغُت ألاوعاق اإلاالُت التي جصضعها الكغواث، وهظا بهضف جىغُت اإلاؿدشمٍغ

 :عصسهة الجهاش املصسفي-5

ان الغةِس ي ألي أكخصاص في الػالم، وغصغهت هظا الجهاػ حػخبر أهثر مً طغوعة،        ٌػخبر الجهاػ اإلاصغفي الكٍغ

 :وطلً مً زالٌ ما ًلي

ت اإلاػامالث بؿغغت-  .جدؿين هىغُت الخضماث وئصعاج الخلىُاث الخضًشت لدؿٍى

 .ئطفاء قفافُت أهثر غلى مػامالث البىىن-

ل الاؾدشماعاث بػُضا غً ؤلاحغاءاث البيروكغاػُتوحػلُضاتها-  .جفػُل صوعها في جمٍى

طغوعة جأؾِـ بىىن الاؾدشماع، وبىىن مخسصصت في ئصضاع ألاوعاق اإلاالُت، وجلضًم الاؾدكاعاث --

ل، وبػباعة أزغي قغواث ألاغماٌ فيها ئط وان مً  ل أو ئغاصة الخمٍى والاكتراخاث خٌى مسخلف وؾاةل الخمٍى

 .اإلاهم ئصضاع أوعاق مالُت مػُىت أم ال وجدلُل الاخخُاحاث اإلاالُت إلاشل هظه الكغواث

 :ثملىيس الصحافة املالية-6

غ صخافت مالُت مؿخللت وخغة جيكغ بضكت وجفصُل ألازباع الاكخصاصًت واإلاالُت          الػمل غلى جأؾِـ وجؼٍى

ت غً قغواث اإلاؿاهمت مً صون أن جخػغض الياجب ئلى مؿاءلت أو تهضًض مً أي حهت واهذ، مما  وؤلاصاٍع

ً اإلادخملين  .ٌؿاهم في وكغ الشلافت والىعي الاؾدشماعي ئلى وافت اإلاؿدشمٍغ

غ ؤلاغالم الاكخصاصي اإلاىحه للجمهىع، وجغغُب الكغاةذ الاحخماغُت في الاطزاع، والبدث غً ػغق         جؼٍى

 .ووؾاةل مالُت حضًضة حؿخجُب للجاهب الضًطي الظي ًدظغ اؾخػماٌ الفاةضة

 :بىاء  ياول طىق املاو-7

م مجمىغت مً ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث التي تهضف الى النهىض بمؿخىي أصاء بىعصت          خم طلً غً ػٍغ ٍو

ت لظلً جخمشل في ما ًلي  :الجؼاةغ، وأهم هظه الخضبير الظغوٍع

جدفيز اإلاإؾؿاث اإلاالُت والبىىن والىؾؼاء غلى مؿخىي البىعصت غلى جيكُؽ ألُت الىؾاػت اإلاالُت، خُث -

ًمىً لهظه اإلاإؾؿاث اإلاالُت ججىُض اإلاضزغاث ومىذ ؾُىلت وافُت للخأزير غلى حجم وكُمت اإلاػامالث غلى 

 .مؿخىي الؿىق 

اصة حجمها - غها مً الىاخُخين الفىُت والخىظُمُت بما ٌؿاغض غلى ٍػ الػمل غلى جدضًث البىعصت وجؼٍى

ل مكغوغاث الخىمُت  غها لخمٍى ؼ صوعها في احخظاب عؤوؽ ألامىاٌ وئغاصة جضٍو وكضعتها الاؾدُػابُت، وحػٍؼ

ت  الاكخصاصًت، والخىؾُؼ في جىفير اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاخسصصت لدؿهُل غملُاث الخضاٌو واإلاصاعف الاؾدشماٍع

 .وقغواث اإلالاصت وصاوعي الؿىق وبُىث الىؾاػت والخدلُل اإلاالي
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ً، مشل  ػها بما ًدىاؾب واخخُاحاث اإلاؿدشمٍغ ت، وجىَى    ئطافت ئلى الخىؾؼ في ػغح ألاصواث ؤلاؾدشماٍع

ل وغيرها  .صىاصًم الاؾدشماع والؿىضاث اللابلت للخدٍى

ال بض مً جىظُم وكاغ الؿمؿغة وعفؼ هفاءة الػاملين فيها وجدؿين زضماتها، وهظا ًخؼلب جىظُم صوعاث -

بُت لغفؼ مؿخىي أصاء هإالء مهىُا، ولػل الخؼىعاث الخضًشت التي قهضتها أهظمت الخضاٌو ؤلالىترووي جدخم  جضٍع

ت ؼ ازخصاصاتهم هاصاعة اإلادافظ الاؾدشماٍع  .ئغاصة الىظغ في مهام الىؾؼاء وجدضًث وجىَى

ل - الػمل غلى جدضًث كىاهين الكغواث، ووطؼ خىافؼ إلوكاء قغواث مؿاهمت، وحؿهُل غملُاث جدٍى

 .الكغواث اإلاغللت الى قغواث مؿاهمت ًخم ئصعاج وجضاٌو أؾهمها مً زالٌ البىعصت

حػمُم الىعي الاصزاعي والىظُفي بمسخلف وؾاةل الىىغُت والاجصاٌ عبما ًيىن البضاًت ئخضي الصخُدت في -

ت والخػلُمُت لليكأ الجضًض ًمشل ئخضي  ئججاه حصجُؼ وجىمُت البىعصت، ولػل الترهيز غلى مىاهج التربٍى

ل ألاحل، مؼ الخض مً غالء اهدكاع ألاهماغ  ت لغغؽ مفاهُم الاصزاع والاؾدشماع الؼٍى الىؾاةل الظغوٍع

 .الاؾتهالهُت الجضًضة التي حؿخدىط غلى أهبر كضع مً صزٌى اإلاىاػىين
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 :خالصة

مً زالٌ هظا الفصل جىصلىا الى مػغفت أهمُت البىعصت في جيكُؽ الاكخصاص مً زالٌ هلل ألامىاٌ مً         

ألاػغاف التي لضيها فاةع مً ألامىاٌ ئلى ألاػغاف التي لضيها العجؼ في ألامىاٌ خُث حػخبر البىعصت بمشابت أصاة 

ً عجلخه  جفاغل وميان الخلاء للىي الاؾدشماع اإلاسخلفت ولها صوع فػاٌ في جىحُه الاكخصاص صون خىاحؼ وجدٍغ

 .وجيكُؽ صوعجه الاكخصاصًت

ت في الػملُاث البىعصُت، الا انها كض ؾاهمذ بلؿؽ        فغغم جلً الىظاةف التي جلىم بها البىىن الجؼاةٍغ

هبير في اإلاكاول التي حػاوي منها ؾىق ألاوعاق اإلاالُت اإلادلُت وبالخالي ؤلاطػاف مً فػالُتها، لظلً فالبىىن 

ت مؼالبت مً أحل جفػُل ؾىق ألاوعاق اإلاالُت أن ججاوػ جلً ألاغماٌ الخللُضًت وأن جبضي اهخماما  الجؼاةٍغ

 .بأوكؼت قغواث ألاوعاق اإلاالُت
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 :خاثمة عامة

للد شهد الجهاش املصسفي حملت مً ئصالخاث التي بدأث مىر الدظعييياث مً اللسن املاض ي، ووان 

م حعدًال ث واللىاهين التي حاءث في  ًلصم وطع بسهامج مخيامل ًلبي خاحاث البلد للخغيير عً ػٍس

، وعليه فان هجاح عمليت إلاصالح املصسفي في الجصائس ًخؼلب الليام 10-90كاهىن الىلد واللسض 

ت لها في اللؼاعاث الاكخصادًت ختى ًمىً جدليم الىمى والخؼىز الاكخصادي املؼلىب  بخغييراث حدٍز

 .في البلد

   هما ٌظخلصم ألامس جىطيع هؼاق الظىق املاليت في الجصائس، الدي ًلعب دوزا زئيظيا في اليشاغ 

لي ًلىم حعبئت املدخساث وحرب زؤوض ألامىاٌ مً أصحاب الفائع  الاكخصادي وباعخبازه حهاش جمٍى

ليها أصحاب العجص املالي مً الرًً لديهم السغبت في الاطدثماز، وعليه ًمىً اطخخالص  املالي وجدٍى

مىً الىلىج  أن هفاءة ألاطىاق املاليت لها عالكت وػيدة بجىدة وهميت املعلىماث املاليت املخاخت، ٍو

لخدليل العالكت بين هفاءة ألاطىاق املاليت والجهاش املصسفي مً هاخيت أن معظم الىطؼاء هما هباز 

البىىن، وعليه فهم ًإثسون طلبا أو اًجابا على عمم الظىق وعلى هفاءة املعلىماث املخاخت 

ً باعخبازهم شبائً للبىىن ػلبىا اطدشازاث فىيت وماليت مً هره ألاخيرة جصامىا مع كيامها  للمظدثمٍس

بعمليت الىطاػت في العملياث البىزصيت، خيث لجأث الجصائس الى ئوشاء بىزصت الليم املىلىلت التي 

ً لىىع معين مً ألاوزاق املاليت هأطهم  أصبدذ امليان املىاطب التي ججمع بين البائعين واملشيًر

 .والظىداث باإلطافت الى املشخلاث املاليت

 :نتائج العامة

م الخعدًل واللىاهين حدًت بدأ -  جي في إلاصالح املصسفي عً ػٍس م الخدٍز للد اجبعذ الجصائس الؼٍس

بلاهىن الىلد واللسض، الري ٌعمل على وصع بسهامج مخيامل ًلبي خاحاث البلد، ختى ًمىً 

 . الخددًث والاهفخاح مً أحل جدليم الىمى والخؼىز الاكخصادي املؼلىب في البلد

وحىد الجهاش املصسفي طمً الظىق ألاوزاق املاليت مً أهم امللىماث ألاطاطيت لىجاح وهمى هرا -

 .الظىق 

جخمثل ملىماث الظىق املالي الىفء في دكت وطسعت وصٌى املعلىماث والى مخؼلباث هفاءة الدشغيل -

والدظعير والظيىلت وعدالت الظىق، التي جظمً هجاح وفعاليت الظىق املالي مما ًإدي الى الخؼىز 

والىمى الاكخصادي وزفع الىفاءة املعلىماجيت حعخبر أطاض ألاطىاق واملصدز السئيس ي ألجخاد كسازاث 

 .الاطدثماز طىاء بالبيع أو الشساء

ال ًمىً ئجمام ول مً عملياث البيع أو الشساء لألوزاق املاليت دون اللجىء ئلى الىطؼاء في عملياث -

 .البىزصت ألن الىطيؽ ٌعخبر  الحاحت ألاطاطيت في الظىق املالي
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 :إلاجابة عن الفرضيات

للد ثبذ عدم صحت الفسطيتألاٌو التي جىص على أن الجهاش املصسفي الجصائسي ًلعب دوز فعاٌ في -

س طىق  جيشيؽ طىق ألاوزاق املاليت فهى غير كادز على املظاهمت باملظخىي املؼلىب في ئوشاء وجؼٍى

 .-ألاوزاق املاليت بظبب العدًد مً املعيلاث اهمها عدم جىفس املىاخ الاكخصادي املىاطب

للجهاش املصسفي كىة ًمخلىها في اليشاغ الاكخصادي مً ثم ئثباث صحت الفسطيت الثاهيت التي جىص -

د مً هفاءة ألاطىاق املاليت،  للجهاش املصسفي كىة ًمخلىها في اليشاغ خالٌ ألادواث املاليت التي جٍص

س هفاءة ألاطىاق املاليت وفعاليتها .الاكخصادي مً خالٌ ألادواث املاليت التي جمىىه مً جؼٍى  

ثم ئثباث صحت الفسطيت الثالث التي جىص على أن الظىق الىفء هى ذلً الظىق الري ٌعني -

الظىق الىفء هى الري ًخميز .اوعياض للمعلىماث في أطعاز الىزكت املاليت بشيل دائم وغير مخديز

لىمىا بخدليلها  باالوعياض اليامل ئن املشازهين في الظىق ٌظخجيبىا بظسعت للمعلىماث الجدًدة ٍو

وعىظها في جىكعاتهم، وبرلً ًخعرز على ئي واخد منهم جدليم عىائد غير عادًت جفىق جىكعاتهم 

بشأن ألاطعاز الظىكيت وعليه ًيىن الظعس املعلً هى خصيلت جصسفاث وطلىهياث املشازهين في 

يىن هرا الظعس داٌ لحالت الخىاشن في الظىق   .الظىق بىاءا على املعلىماث املظخلمت، ٍو
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