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  وعرفان شكر
  

ّس  مد  الذي  يل، فبلغنا ا ون لنا، إذ مر لنا الس ا أن ت ادة العلم ال أراد ن أنفسنا ش

نا به عمال نلقى منه حسن املقام يو  ذا، فرض ا لنا  عملنا املتواضع  م تنطق عنا أعمالنا، صور

دناالشكر له إذ عونه ،اج نا  مد ، والشكر له إذا أص ب بذ أنجإ اكث  فا ب ذا الوطن ا نا 

شبّ  انت  نا من مسا العلم فيه،سقيعنا بقيمه ثم اسالذي  علينا، فوجدنا العلم  فضالوال 

  واملعلم.

مد  الذي عّم    بفضله، ومّن  ا
ّ
سان بحكمته، سان برحمته، وأعدله، وفتق الل نطق 

سالم، وأطلق بتوحيده وتمجيده ألسنوسّد  ف بما سنّ نام وأة د فأرشد إ  قالم، حمد مع ة 

عماه ورحماه، معتصم بكفايته من الزّ أ ف من فيض  دايته من درك واله وآتاه، مغ لل ومستج 

 هللا ع سيّ 
ّ
طل، وص طأو ا يائه وصفوته من ا ته من أن دنا دمحم مصطفاه ومجتباه، وخ

ادين وأ أوليائه، فصّل  م عليه وع آله ال
ّ
م ين، واجعلنا لابه الذين شادوا الّد الل د ديه و

ن. م أجمع ن، وانفعنا بمحبته ومحب     مّتبع

ل لألستاذ املشرف     ز من وفر زاده  به رمناع ماأكستاذ الدكتور صا صال الشكر ا

رشاد والت بالن والتوجيه، اه. يه،نو ع البحث من أوله ملن   وتا

يالت املقدمة الشكر موصول كذل    س رشاد وال ش صوال ع  ي مو و ا ك لألستاذ العر

  .وإتمام البحث للوصول للمادة العلمية

نا     انوا الوسيلة  بلوغ غاي أول سنة دراسية إ من  ذا العمل بدءا  إتمامالشكر ملن 

   الدراسات العليا.

ب  والشكر موصول    ات وتصو ا بإبداء املالحظات والتوج ا وتكرم نة املناقشة ع قبول ل

ان. ب أي عمل    خطاء ال تص

ي بجميل    م الشكر ملن طوقو م وكب تواضع يع ، بمعروف ال ُي ودين ال ُيق إال ممن ص

  بيده القضاء.

ل من م  الصة ل ان مقدار ذلك د وتحية الشكر ا ر الغيببأو دعاء  لمة طيبة العون ولو    .ظ



 
  

  

دي ٕاىل   :ٔهدي مثرة 

ن الكرميني من رضاهام وخسطه من خسطهام هللا ارضمن  اهام، ٕاىل الوا ام هللا ور ا ووفاءأدا   ، ح

ايته ٕاىل ٕاخويت م وذريتامه جعلهم هللا يف حفظه ور ٔزوا اهتم و ٔخوايت، زو   ...و

قة دريبٕاىل زوجيت العززة سندي و  ائلهتا معيين ورف ىل سهرهاوصربها وٕاىل لك  ، وفاء لصحبهتا و

  الكرمية ...

ي ءته وطاعته... ودمحم جباد حفظهام هللا يف ظل هيمث مكرم :نييالغال  العززن ٕاىل و ايته و   ر

  ي؛اجلامعإالبتدايئ ٕاىل الطور ٔساتذيت من  زماليئ ورفقايئ، ٕاىل لك

ل نرصة دينهٕاىل لك غ  ٔ امل  ىل إالسالم،  ه، ساع لغاية عز يور  ٔم   ... .اورفعهت ة 
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  أ 

  املقدمة 
ت أهم من االستثمار يعد   لتايل حجم اإلنتاج والدخل حيدد االستثمار حجم أن الكلي، ذلك الطلب مكو  و

 دفع على السوق وقوى تعمل املنافسة الكاملة حيث االقتصادية، عملية التنمية ولدفع االقتصادي النمو معدل
، رحبية وأ األكثر االستثمارية الفرص جتاه االستثمارات ً من أجل التوصل إىل حتقيق هذه األهداف فإن ذلك ما

دة  يتطلب البحث عن السبل واألساليب الكفيلة برفع الكفاءة االقتصادية يف استغالل مواردها استغالال أفضال وز
قل املخاطر إضافة إىل على العوائد و ا الوطنية وتوظيفها مبا يعود عليها   توفري املناخ طاقتها اإلنتاجية وتعبئة مدخرا

 مثل رئيسية عوامل عدة وحيدد ،أعلى اقتصادي منو األساسي يف العامل هو احلقيقي االستثمارو  ،املناسب لالستثمار
ح اإلنتاج، ظيفةو و  اإلنتاجية    .عامليا املنافسة يف مستوى اإلنتاجي القطاع جعل يفيساعد و  والعمالة واألر

 التمويل مزيج أفضل حتديد مع التمويل فقرار نشأة،امل يف حموري ومتكامل قرارل جماالن واالستثمار التمويلكما أن     
 حتت املشروع أساسيات على فقط ليس تعتمد استثماري مشروع إجراء على الشركة وقدرة املال، رأس هيكل أو

 هي هذهجي هلا، و والتمويل اخلار  للشركة املايل الوضع على أيضا ولكن اجلدوى، دراسات تتناوهلا اليت االعتبارات
  .االستثمار خصوصاو  احلقيقية، االقتصادية واألنشطة املايل القطاع بني الروابط يف حموري أمر هي اليت الفكرة

 احلقيقي والتمويل لالستثمار حقيقيا منوذجا وفري أن ميكن ال التقليدي االقتصادي لنموذجيف هذا اإلطار فإن ا  
 االستثمار بني العالقة وتوثيق الرتابط من أكرب قدر هناك يكون تشاركيالصادي اإلقت النظام يف، وعلى هذا لمشاريعل
 وسيكون ،احلقيقي القطاع يف اإلنتاجية ددهبدوره حتالذي  تمويلال عائد عدلويتحدد مب االستثمار، فرصالتمويل يف و 

  .العكس وليس اإلسالمي قتصادياإل النظام يف املايل لقطاعالقائد ل العائد معدل حيدد الذي احلقيقي القطاع
حلركية االقتصادية احلقيقية، يف حني يعتمد     يعتمد التمويل اإلسالمي على معدَّالت املشاركة املتنوعة املرتبطة 

التمويل التقليدي على آلية الفوائد الربوية املسبقة اليت تُنمِّي االقتصاد الرمزي املضاريب الذي ال يرتبط يف كثري من 
ال ومع ، قتصاد احلقيقي؛ ومن ّمث فهو يُعّد من بني العوامل األساسية لألزمات والتقلبات االقتصادية الدوريةاحلاالت 

أحدمها  مرتبطاً  واالئتمانالرمزي للمال  واالقتصاداحلقيقي للسلع واخلدمات  االقتصادد عُ األساليب الربوية مل يَـ  انتشار
بينما يرتبط انتقال التمويل  احلقيقي، االقتصادلضرورة عن  تعبرياً الرمزي  االقتصادبوصف  عضوً  آلخر ارتباطاً 

الرمزي  االستثمارل من التكاليف املرتتبة عن انتشار يف ظل نظام املشاركة، وهذا يقلِّ  كبرياً   ارتباطاً  االستثماربعمليات 
  احلقيقي. االستثمارمن  بدالً 
 الثابتة، الفائدة يف واملتمثل االقتصاد الرأمسايل، يف كما فقط، املال برأس يتعلق ال اإلسالمي االقتصاد يف العائد إن   

 املال رأس وعائد الطبيعية، واملوارد والتنظيم والعمل، املال، رأس :األربعة اإلنتاج عناصر بني تربط عالقة نتيجة إنه بل

  ككل. يةاإلنتاج العملية عن املتولدة اخلسارة أو الربح من نسبة شكل يف وحيدة صورة خذ
حيتاط ملخاطرة  أن، بعد املستثمرينمن  فئة إىلكل خماطر النشاط االقتصادي   ملحيُ  التقليديالتمويل  نكما أ     

ت الكافية، وألجل ذلك فالنشاط االقتصادي يكون رهني حالة التفاؤل أو التشاؤم اليت تسيطر  لضما اإلقراض 
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ل خماطرة يف حتمُّ  اشرتك مجيع األطرافولو  ،كثرية  أحيانيف  القتصاديةادورات الب يف تسبَّ يمني، وهو أمر على املنظِّ 
بني رأس  متيِّز، و لالستثمار احلوافز املالئمةق حتقُّ  إىل ؛ فإن ذلك يؤديالنشاط االقتصادي كما يف املشاركة واملضاربة

  املال اخلامل (الربوي) ورأس املال النشيط.

م االقتصادية وحمددات االستثمار بني النموذجني التقليدي واإلسالمي يؤدي إن اختالف املبدأ التمويلي واملفاهي   
  : التايلل اؤ سإىل طرح ال

ت وكيف ميكن بناء طبيعة و ما    .؟تقييم ومتويل اإلستثمار احلقيقي يف اقتصاد املشاركةلمنوذج مكو
  ل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:سؤاومن هذا ال  
وما هي حمدداته يف منوذجي التمويل  احلقيقي، االستثمارتقييم ومتويل  ذجالتباين بني مناما هي أوجه  -

 التقليدي واإلسالمي، وعالقته مبختلف املؤشرات االقتصادية الكلية؟؛
متويلها وأساس حتديد العائد  هما هي خمتلف األساليب واملعايري لتقييم املشاريع االستثمارية، وما هي مصادر  -

 فة يف نظام املشاركة؟؛والتكل
ت الكلية بني الدائرتني احلقيقية والنقدية - ما هي األدوات ، و يف نظام خال من الفائدة كيف تكون التواز

 املستخدمة للتأثري على خمتلف املؤشرات الكلية لدعم النمو االقتصادي واالستقرار النقدي؟؛
 مع، وعالقته بباقي املتغريات واملؤشرات االقتصادية الكلية، يزحاليت اجلزائر ومالما هي طبيعة دالة االستثمار يف  -

     ؟.وخصائص كل منهما يف التجربتني ،احلقيقيةدور النظام املايل التقليدي واإلسالمي يف متويل االستثمارات 

دمة من خالل التساؤالت السابقة ميكن وضع الفرضيات التالية واليت يتم اختبار صحتها خ فرضيات البحث:  
  ألهداف البحث:

 الفائض، وتقنني ذات الوحدات منومتويله  ستثمارإلاهو املؤشر املؤثر يف  سعر الفائدةوليس  عائد املشاركةمعدل  -
دة األعلى املتوقع العائد ذات االئتمان لالستثمارات عرض  النمو االقتصادي؛ وز

ح توزيع نسبة يكوناملشاركة  نظام يف الفائدة معدل بديلو ، الربح هو عائد حتمل املخاطرة -  على من العائد األر
ح أو املال رأس   املتوقعة، والذي يتناسب وتكلفة التمويل. األر

 األجل يف النقدي العائد يتحدد كما القطاع احلقيقي، يف واالستثمار االدخار بتوازن احلقيقي العائد معدل يتحدد -
  توازين؛ال مستوى املخاطر النقدي وعند القطاع يف وطلب االئتمان عرض بتوازن الطويل

مهية نسبية وماليز اجلزائر يتيف حالتغريات االقتصادية الكلية له عالقة مبختلف امل احلقيقي االستثمار - ما تعمل  ،و
 ةن جترباالستفادة مإمكانية  تطوير متويل املشاريع االستثمارية وفق نظام املشاركة معباإلسالمية يف اجلزائر  عليه البنوك

.  اإلسالمي- رائدة يف جمال التمويل املختلط التقليدي   مثل ماليز
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ح تقاسم منوذج خالل من احلقيقي االستثمار إظهار هو البحث هذا من اهلدف  :أهداف الدراسة  أو األر
، من اإلسالمي اجلانب من االستثمار وخماطر والعائد والتكلفة اجلدوى ودراسات املشروعات وتقييم ومتويل املشاركة،
  خالل:

مع ، قتصاديةتتناسب مع الوحدات اال  اليت اإلسالمياملنهج  يفدراسة وحتليل هيكل ومصادر وأدوات التمويل  -
حلصول على العائد    ؛مقارنة أساس دافعية التمويل والتوجه االستثماري املتمثل 

 اإلسالمي االقتصادي النظامعرض و  االقتصاد، نم الفائدة سعر إلزالة العمل يتطلب االقتصادي التوازن نإبراز أ -
ح صايف وهو آخر بديل ووضع الفائدة سعر إزالة طريق عن التوازن ا لتحقيق وقدرة كفاءة أكثر كنموذج  حقيقية أر
  ؛   املشاركة منوذج يف الكلي االقتصاديف و  جزئي كمتغري

ضي منوذج تقدمي -  املشاركة منوذج يف والتكلفة العائد وشرح وتوضيح احلقيقي االستثمار ومتويل تقييم لتحديد ر
 ؛ النقدية للسياسة أدواتو  االقتصاد، يف والتوازن

ووسائله اليت تعمل على توفري التمويل الداخلي الالزم  أدواتهنظام لديه سالمي كالنظام االقتصادي اإلعرض  -
 واحلقيقي النقدي القطاع فيه يتفاعل منوذج بناء أو متكاملة نظرية شكل يف املقرتح العائد معدل توضح، فلالستثمار

 ؛ العائد معدل حتديد يف

حث من اجلانبني النظري والتطبيقي، حازت نظرية االستثمار يف االقتصاد الوضعي على الكثري من الب أمهية الدراسة:
ملشاركة فمن اجلدير طرق التمويل والسياسات و  ،البحث يف اجلوانب النظرية وآفاق التطبيق العملي لنموذج التمويل 

   أمهية البحث حمل الدراسة، يف:  تنبع ، وعلى ذلكب إتباعها يف إطار اقتصاد إسالمياالقتصادية اليت جي
 االقتصاد يف ودورها احلقيقية األسواق يف االستثمار لتقييم بديل مؤشرعلى  األمهية من درجة على الرتكيز -

   وعائد التمويل للمشروع. تكلفة حساب يف الفائدة سعر ، مقابل ةشاركامل العائد معدلممثال يف اإلسالمي 
جزئيا  متامامتكامل   نموذجك تربيرها ميكنالرأمسايل  نموذجال يف االستثمار وظيفة الواقع يف كان إذا ما معرفة -

  .االستثمار وظيفة يف الفائدة عدلدرجة احلاجة ملو  ،وكليا
 واالستثمار، االدخار والتوازن وضرورة تالزم املال رأس على العائد عدلم أن ز أمهية البحث يف تبيانترب كما  -

 موازنة خالهلا من يتم آليةتوضيح  و  املال؛ رأس تدفقات اجتاه دداليت حت املسامهني حقوق على العائد ومعدالت
  .لإلقراض املتاحة األموال على والطلب العرض

ليلي يف بيان أمهية االستثمار احلقيقي يف النظرية االقتصادية سواء التحني الوصفي و املنهج إتباعيتم منهج الدراسة: 
ملؤشرات االقتصادية الكلية مع تطور الفكر اإلسالميةالتقليدية أو  ، وبيان خمتلف ارتباطاته وحتليل عالقته 

يف تناول مفاهيم وحمددات االستثمار والرتكيز على عائد وتكلفة  ةاملقارن ، كما يتم استخدام أسلوباالقتصادي
عتبارمها أساس االختالف النظري بني اإلقتصادين الوضعي واإلسالمي، إضافة إىل دراسة احلالة  االستثمار 
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  د 

لدالة  ةقياسي يةقتصادا دراسةوالقطاعات األساسية و  النظام االقتصادي مستوييعلى واملاليزي  اجلزائريين لالقتصاد
مج  واملؤسسات املالية النشطة تقليدية وإسالمية ه وهيكلهملتغريات النظام املايل، وعلى مستوى االستثمار ستخدام بر

الذي يساعد يف احلصول على نتائج يتم إخضاعها للتقدير اإلحصائي والتفسري  Eviewsإقتصادي قياسي 
  . اإلقتصادي وتدعم اجلانب النظري للمذكرة

، كما يلي: مكانيا وزمانيا، حدود البحثتتمثل   بحث:حدود ال   ويف حاليت اجلزائر وماليز
ملؤشرات االقتصادية الكلية مع بناء دوال استثمار قياسية مع مشلت الدراسة تطور  - مؤشر االستثمار مع ربطه 

ا وتقييم إحصائي واقتصادي يف كل  ا امل، كما مشلت النظام حالةاألمهية النسبية ملتغريا ايل هلما مع متغريا
ا ، مع إبراز األمهية النسبية ودور التمويل اإلسالمي مبؤسساته املختلفة يف متويل النشاط اإلقتصادي لكل ومؤسسا

  جتربة وسبل دعم االقتصاد التشاركي وبناء منوذج متويلي بديل للنموذج التقليدي.
ت واملعطيات، لدراسة كل من  2015- 1990الفرتة الزمنية اليت تغطيها الدراسة من سنة  - وحسب توفر البيا

عتباره متغري البحث الرئيسي ت النظامني املؤشرات االقتصادية الكلية واالستثمار خاصة  ، إضافة إىل مؤشرات وبيا
- 1990 املاليني وإبراز منوذج التمويل اإلسالمي منهما، ومت تقسيمها يف حاليت اجلزائر وماليز إىل فرتتني جزئيتني

نظرا لوجود متيز بني الظروف االقتصادية للفرتتني، تغريات أسعار النفط وانطالق برامج  2015- 2001و 2000
.   اإلنعاش االقتصادي يف حالة اجلزائر، والفصل بني حالة ما قبل األزمة اآلسيوية وما بعدها يف حالة ماليز

  يه فيما يلي:ما مت اإلطالع عليه ميكن اإلشارة إل الدراسات السابقة:
 دكتوراه أطروحة - مقارنة دراسة - االستثمارية املشروعات وتقييم لدراسة اإلسالمي املنهج ،بوالعيد بعلوج  -

  .منشورة غري قسنطينة، جامعة االقتصادية، العلوم يف دولة
ر يف جمال بنظام املشاركة اإلسالمي، وما يرتتب عن ذلك من آهدف البحث إىل استبدال نظام الفائدة الوضعي و 

دراسة جدوى املشاريع اخلاصة واستخدام معدالت اخلصم، وختصيص االستثمار مع حمدودية املوارد املالية مقابل تعدد 
البدائل واإلستخدامات اإلستثمارية املتاحة، وخصصت هذه األحباث لدراسة معايري التقييم التقليدية يف حاالت 

ا، مع بيان مفاهيم القيمة الزمنية النقود والقيم التأكد واملخاطرة ، مع املعايري املالية  واحملاسبية واإلحصائية املرتبطة 
  احلالية للتدفقات.

البحث قيد الدراسة يتجاوز جمال التقييم إىل ربطه جبانب التمويل وخمتلف املؤشرات كاإلدخار والنمو يف حني     
 على فهم خمتلف العالقات اجلزئية والكلية للمتغريات.اإلقتصادي، مع العمل على تكوين مفهوم أكثر تشعبا ويساعد 

 منشورة، غري االقتصادية العلوم يف دكتوراه أطروحة، اإلسالم يف االقتصادي النشاط حمفزات ،أمحد عالش -
   .2006 اجلزائر جامعة
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  ه 

ما وضو  سعى هذا البحث    ابطهما، وإبراز إىل إبراز املفهوم وخلفية اإلستثمار من وجهة نظر إسالمية، مع حمددا
ا لدعمها بشكل يرسخ للتمويل واإلستثمار التشاركي.  العوامل املؤثرة 

 عبد امللك جامعة جملة ،اإلسالمي االقتصاد يف العائد ملعدل منوذج حنو الرحيم، عبد الساعايت احلميد عبد -
 .2008 ،2 العدد 21 جملد اإلسالمي، االقتصاد: العزيز

ذج ملؤشر بديل للفائدة ممثال يف عائد الربح مع دراستها يف األجلني القصري والطويل حياول البحث الوصول إىل منو  
والذي يساعد البنوك اإلسالمية واإلقتصاد اإلسالمي ككل الوصول إىل مؤشر مرجعي للمعامالت ومبين على 

  قتصاد احلقيقي.اإل
لنسبة لبحث مسعود العلم شودري حول معدل رمسلة     ماذج التقييم يف اإلقتصاد اإلسالميلن وهو األمر نفسه 

Choudhry Masudul Alam.The rate of capitalization in valuation models in an 
Islamic economy. international centre for research in Islamic economics, king 

abdulaziz university Jeddah, and institute of policy studies Islambad,1983.  ،  مع تركيزه
 ودورها يف بناء منوذج كلي إسالمي.كذلك على جمال تقييم املشاريع 

 جامعة اإلسالمي، اإلقتصاد يف دكتوراه ،اإلسالمي االقتصاد يف الكلي التوازن آلية مشعل، دمحم الباري عبد -
ض، اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام   .2002 الر

 أم جامعة منشورة، غري اإلقتصاد، يف دكتوراه ،اإلسالمي االقتصاد يف امالع التوازن ،هند حسن هللا عبد  -
 .2008 السودان، اإلسالمية، درمان

 - Hussain Muhammed: -A Comprehensive Macroeconomic Model for An 

Islamic Economy –The pakistan development review 33-4 part 2. 
، وحتديد مدى اإلعتماد على آلية النظري دراسة اإلقتصاد الكلي اإلسالمي هذه األحباث حتاول على املستوى  

السوق ومؤشر الربح يف حتقيقي التوازن الكلي، مع حتديد عوامل تغري املؤشرات الكلية وفق مبادئ اإلتصاد اإلسالمي 
ت والنم ضية ومفهوم املشاركة، والربط بني الدائرتني احلقيقية والنقدية، مع استعراض النظر اذج واألساليب الر

  واإلحصائية لتحقيقها وحماولة إسقاطها على خصوصيات ومميزات اقتصاد املشاركة.
وقد خلصت هذه األحباث إىل أفضلية نسبية لإلقتصاد اإلسالمي يف التوازن واإلستقرار واملرونة يف مواجهة   

لة يف توزيع عوائد وخماطر متويل اإلستثمار، وقد األزمات، مع الرتكيز على التمويل احلقيقي ومبدأ املشاركة والعدا
  استفاد الطالب من هذه األحباث يف ذلك ويف إطار بناء منوذج كلي مقرتح لتكملة النموذج اإلقتصادي التشاركي.

  ويف إطار بيان اإلستثمار وسياسته ودورها يف التنمية فيمكن اإلشارة إىل:  
ت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمارات يف  عبد القادر:  - ، اجلزائر وحتد

 .2004 أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة اجلزائر،
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، أطروحة دكتوراه يف آلية تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ،الزين منصوري  -
 .2006امعة اجلزائر ج ،غري منشورة العلوم االقتصادية

عتبار اإلستثمار يف اجلزائر ومتويله من أهداف الدراسة     ال التطبيقي  وهذا البحث يتناول هذا اجلانب يف ا
كمجال مكاين يهم الطالب تناوله لإلستفادة يف معرفة خصائص ومتطلبات اإلستثمار احلقيقي ومتويله يف جتربتها مع 

 لتبني آفاق اإلقتصاد اإلسالمي وبيئته، واإلستفادة من التجربة املاليزية يف ذلك.ربطها جبانب التمويل اإلسالمي 

 :وضوع من خالل جمموعة من الفصول، وهيتناول املحيث ن خطة البحث: 
الستثمار، أنواعه، ا مفاهيمخمتلف النموذج االقتصادي عامة، و إىل  سنتطرقمن خالل هذا الفصل،  الفصل األول:

ت االقتصادية و  ،وأثره على خمتلف األعوان االقتصادية واملتغريات الكليةعالقته و حمدداته،  عرض خمتلف النظر
عتبارمها قاعدة التمويل وتقييم االستثمار احلقيقي، وأساس يمع الرتكيز وتوض، لإلستثمار ح عائد وتكلفة االستثمار 

  .االختالف النظري بني اإلقتصادين الوضعي واإلسالمي
كيفية حتديد اهليكل مع مراعاة عنصر املخاطرة، و يتعرض هذا الفصل ألهم قرارات االستثمار والتمويل  الفصل الثاين:

 املتاحة، والبدائل التمويل مصادر بني املقارنةو  التمويل تكلفة، و والعائد االستثماري منهالتمويلي املناسب للمشروع 
ناول معايري تقييم املشروعات االستثمارية يف منوذج خال من ما نتك اإلسالمية، لبنوكاو  التقليدية البنوك: بديلني بني

الفائدة، وكيفية حتديد العائد والتكلفة االستثمارية للمؤسسة االقتصادية يف خمتلف الظروف يف حاليت التأكد 
  واملخاطرة. 

اولة وضع األسس بناء منوذج لدالة االستثمار وعالقتها مبختلف املؤشرات االقتصادية الكلية، وحمالفصل الثالث: 
، ومعرفة حمور بني الدائرتني النقدية واحلقيقيةمن خالل الربط  واإلنتاجوبناء منوذج متكامل للتمويل االقتصادي 

ت الكلية خالل معدل عائد املشاركة كبديل للفائدة يف االقتصاد الوضعي، وأثر السياسات النقدية واملالية على  التواز
  لذات. يستثمار احلقيقخمتلف املؤشرات الكلية واال

 كمتغري الستثمارل ةقياسيو  2015- 1990ية حتليلية لتطور االستثمار ومؤشراته للفرتة اقتصاد دراسة :الرابع الفصل
 اإلسالمية البلدان مع نسبيا اجلزائر يف الكلي االقتصاد منوذج يف االستثمار ةدال وحمددات ،وأمهيته كليي  اقتصاد
  . ماليز مثل املتقدمةو  اخلربة ذوي من األخرى
 اإلسالميجتارب التمويل  مع الستثمارل التمويلالنظام املايل واملصريف وجهاز  حول تطبيقة دراسة :اخلامس الفصل

 .خمتلط كنظام ماليز يف اإلسالمية البنوك جتربة ناوتبي للتمويل التقليدية املصرفية وضع مع مقارنةو  اجلزائر يف



 

 

 



 

 

 

  الفصل األولمتهيد 
وهو احملرك األساسي والرئيس للدورة  ،يعترب االستثمار من أهم مقومات النمو االقتصادي واالجتماعي لدولة ما

عتبار أنه ، االقتصادية لذا يعترب من أهم وأصعب القرارات اليت ميكن اختاذها وهذا ليس فقط اعتبارا للمبلغ املستثمر بل 
لتايل فهو قرار صعب، حاسم احملدد الرئيسي لقدرة املؤسسة على خلق الثر    ومركب. وة، 

ت  بل هو مفهوم تطرقت اال يعد مفهوم االستثمار جديدو  االستثمار العامل احملرك  وكلها تعتربله عدة مدارس ونظر
حثني كل عرف االستثمار حسب موضوع دراسته فمنهم االقتصادي   ،للدورة االقتصادية كما تطرق هلذا املفهوم عدة 

  اسب والرجل املايل ورجل القانون. ومنهم احمل
والتأثري املشرتك واملتداخل للمضاعف  له عالقة مبختلف املتغريات االقتصادية الكلية كالدخل كما أن االستثمار  

ر املرتتبة اإلإضافة إىل ، واملعجل لتايل هنا أيضا اختلفت آراء االقتصاديني خاصة حول العالقة واآل دخار وسعر الفائدة و
  ، إضافة إىل دور النظام املايل.تداخل هذه املتغريات فيما بينها عن
ملخاطرة يف التمويل والعائد    عتباره أساس النمو والتنمية مع ربطه  كما لإلستثمار أمهية قصوى يف اقتصاد املشاركة 

 املرتبط بعائد وربح االستثمار احلقيقي.
  التالية:يتم تناول املباحث ومن خالل هذا الفصل،    

 االقتصادية املبحث األول: النماذج   

 : مفاهيم عامة لالستثمار ثايناملبحث ال   
  املبحث الثالث: عائد وتكلفة االستثمار بني الفكر الرأمسايل واملنهج اإلسالمي   
ت االستثمار وعالقتها بدالة اإلنتاج      املبحث الرابع: حمددات ونظر
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 :االقتصادية النماذجاألول:  املبحث
ضي االقتصاد يستخدم  ضية األساليب الر ت لتحليل املختلفة الر  للتحليل لمدخ هوو االقتصادية،  النظر

ضية ألدواتا استخدام خالله من االقتصادي يتم  أو جربية معادالت يف شكل االقتصادية املشاكل صياغة يف الر
ضية النماذج بناءو  احللول توفري مث ومن وحتليلها، هندسية رسوم أو متباينات  االقتصادي التحليل فروع مجيع يف الر
ضية األفكار استخدام طريق عن Econometrics القياسي    ، يتم تناوهلا من خالل املطالب التالية:الر

ته        املطلب األول: مفهوم النموذج االقتصادي ومكو
  النموذج توصيف وتعينياملطلب الثاين:      

  أهم الطرق املستخدمة يف بناء النماذج االقتصادية وتقدير جودة النموذجاملطلب الثالث:      
  تقييم املعلمات املقدرة، تقدير معامل السببية وعملية التنبؤاملطلب الرابع:      

ته لبناء وتكوين النموذج االقتصادي أمهية من خالل الربط بني خمتلف  :املطلب األول: مفهوم النموذج االقتصادي ومكو
  .املؤشرات واملتغريات اإلقتصادية

مبسطة  إال صورة ما هو االقتصادي النموذجف  :االقتصادية للمتغريات أمهيتهالفرع األول: مفهوم النموذج االقتصادي و 
 رموز شكل على معينة، زمنية خالل فرتة أو دولة قطاع معني، صناعة، أو معينة لوحدة االقتصادي النشاط طبيعة توضح

  .عددية وقيم

 اليت االقتصادية العالقات من جمموعة"هو Economic Modelاالقتصادي  النموذج أوال: تعريف النموذج اإلقتصادي:
ضية بصيغ عادة توضع  عمل تبني اليت العالقات هذه أو ميكانيكية سلوكية تشرح )املعادالت من جمموعة أو معادلة( ر
  ."معني قطاع أو اقتصاد

 اقتصادية أو مشكلة معني اقتصادي لنسق مبسط تصوير أو متثيل " عن عبارة نه أيًضا االقتصادي يعرف النموذجكما 
ضي قالب يف معينة  بني والرتابط املشكلة طبيعة أو النسق سلوك تصورأو  متثل اليت الدالية العالقات من عدًدا يشمل ر

   ."أجزائها
 تساعد ليتاواإلحصائي  اإلقتصادي التحليل أدوات من أداة القياسية النماذج أصبحتنيا: أمهية النموذج اإلقتصادي: 

 ويعترب النموذج األخرى، على منها كل ثريو ،ببعضها ومدى ارتباطها اإلقتصادية، املتغريات حقيقة على التعرف يف

ضيا تبسيطا تمع معقدة واقعية حلالة ر  الداخلة اإلقتصادية املتغريات بني القائمة العالقات حقيقة أن يعكس يفرتضو  يف ا

 معامل دف تقومي ،املرغوب التفصيل وعلى درجة النموذج من املتوخاة األهداف على العالقات هذه عدد فيه، ويتوقف

 مستقبال. بقيم املتغريات التنبؤ وأخرياً  معينة، اقتصادية ظاهرة حول الفروض اختبار مث ذلك النموذج

 عادة اليت تصاغ اإلقتصادية العالقات من جمموعة اإلقتصادي النموذجاجليد:  النموذج وخصائص مفهوم الفرع الثاين:

ضية  بناء منوذج خالل من تبسيط الواقع إىل اإلقتصادي العالقات، ويهدف النموذج هذه آلية أو  سلوكية لتوضيح بصيغ ر
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 يستخدم النموذجكما  ،ا العالقات األساسية يتضمنف 1،دراستها املراد اإلقتصادية تفاصيل الظاهرة على مجيع حيتويال 

حتليل اهليكل  يف عملية استخدامها مث أو املقرتحة القائمة اإلقتصادية وتقييم السياسات عملية التنبؤ يف كأداة اإلقتصادي
 .اإلقتصادي

  :2من أمهها اقتصادي منوذج أي يف تتوفر أن جيب خصائص عدة وهنالك
 بشكل صحيح؛ اإلقتصادية الظاهرة يصف حبيث اإلقتصادية للنظرية مطابقته أوال:  

 حتدد اليت اإلقتصادية للمتغريات الفعلي مع املسلك متناسقا يكون ثحبي الواقعية املشاهدات توضيح ىعل قدرته نيا:  

  هذه املتغريات؛ بني العالقة
يت املعلمات تقدير يف دقته :لثا   التحيز  عدم خاصية من مرغوبة التقديرات بصفات هذه اتصاف من الدقة هذه و

 واإلتساق؛ والكفاية والكفاءة

  التابعة؛  للمتغريات للقيم املستقبلية مرضية تنبؤات يعطي حبيث التنبؤ على اإلقتصادي النموذج قدرة رابعا:  
 قل فكلما ةالبساط من ممكن حد قصى العالقات اإلقتصادية يربز أن جيب اإلقتصادي فالنموذج البساطة خاصية خامسا:  

ضي وكان شكلها املعادالت عدد  حساب على أن ال يكون غريه، شريطة من أفضل اإلقتصادي النموذج يكون أبسط الر

 الدقة.

تالفرع الثالث:  املعادالت،  أو اإلقتصادية قاتالعال جمموعة من اإلقتصادي النموذج يتكون اإلقتصادي: النموذج مكو
ا اهليكلية ملعادالت النموذج يتضمنها اليت املعادالت هذه وتسمى بناؤه،  للنموذج املراد األساسي اهليكل توضح وذلك أل
 3:التالية املعادالت من اإلقتصادي للنموذج املعادالت اهليكلية وتتكون

 . صورة متطابقة له يف تعريف بتحديد التابع املتغري قيمة توضح متطابقات هي التعريفية: املعادالت وال:أ  

 التعبري وميكن يف النموذج للمتغريات اإلقتصادية الدالية العالقات عن تعرب اليت املعادالت هي: السلوكية املعادالت نيا:  

 أكثر. أو مستقل ومتغري بع متغري ذات بدالة عنها

سلوب معني  بني العالقة طبيعة بتوضيح الفنية املعادالت تم الفنية: تاملعادال لثا:   متغري وآخر يف عالقة فنية مرتبطة 
 أن يتحقق ميكن اليت الكيفية توضح عالقة فنية وهي اإلنتاج مدخالت وبني سلعة معينة من اإلنتاج مستوىوخاص، مثل 

  .أو فن إنتاجي معني أسلوب تباع اإلنتاج ا
عادة يف   وغريها ألن العالقات تكون وتكون عملية بناء النموذج أساسية ملعظم العلوم سواء كانت طبيعية أم اجتماعية

ستخدام واقعها الفعلي معقدة إىل درجة يتعذر معها دراستها إال   النماذج. من خالل متثيلها بشكل مبسط 

  4املفاهيم األساسية يف دراسة وبناء النماذج للظواهر االقتصادية:بناء النموذج االقتصادي: الفرع الرابع: 

                                                
ت مناذج ومتارين حملولة ،الكلي االقتصاد، السعيد بريبش - 1   .16: ص ،2007عنابة، اجلزائر، دار العلوم للنشر، ،نظر

يد علي حسني  - 2    .39: ،ص1998 عمان، األردن، دار وائل، : النظرية والتطبيق،االقتصاد القياسي ،عفاف عبد جلبار سعيدو  عبد ا

ض، عفاف عبد جلبار سعيدو  جميد علي حسني - 3  .35- 34 مرجع سابق، ص ص:، ياالقتصاد الر

ضيحطرق إ ،عبد العزيز شرايب - 4  .9، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر صائية للتوقع الر
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ضي يوضح العالقة السببية أو : Estimationالتقدير أوال:  لواقع  وصياغته يف شكل منوذج ر هي حماولة اإلحاطة 
خذ  اإلرتباطية بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع،   النموذج الشكل التايل:وعادة ما 

 = ( , … … ) +  
)هي الظاهرة املدروسة، واملتغريات املستقلة  Yحيث:  , … … هي املتغريات النظامية اليت يتوقع أن تفسر وحتكم  (

خذ أشكاال خمتلفة يف شكل عالقة خطية، أسية، لوغارمتية...، أما  فتعرب عن القيمة  Uالظاهرة، هذه الدالة أو النموذج قد 
  العشوائية.

ت: Previsionالتوقع  نيا: املستقبلية  يعتمد التوقع على النموذج الناتج عن عملية التقدير، ويعين احلصول على املستو
  .للظاهرة املدروسة، وعادة ما تعطى هذه القيمة املستقبلية يف شكل قيمة وسطى ضمن جمال معني

خذ بتطورات الظاهرة الطارئة أو اليت حتدث نتيجة تغريات  :Predictionالتنبؤ  لثا: خيتلف التنبؤ عن التوقع بكون األول 
ضية، وهو  اقتصادية كمية وكيفية ممكنة احلدوث، إن طبيعة موضوع التنبؤ جتعله ال يعتمد بشكل كبري على بناء النماذج الر

  ظاهرة.يعتمد على اخلربة واملعرفة العلمية والعملية يف جمال ال

التوقع والتنبؤ خيتصان يف إجناز معرفة معينة حول املستقبل، أما التخطيط فهو عمل  :Planificationالتخطيط  رابعا:
هادف يرمي إىل إحداث تغريات معينة ومرغوبة يف مسار الظاهرة، أي تغري اجتاه الظاهرة عن مسارها النظري، وتكون معرفة 

  املستقبل والظاهرة مدخال لعملية التخطيط.

ضية صورة يف النموذج صياغة يف األوىل املرحلة تتمثل: النموذج تعينيتوصيف و املطلب الثاين:  صياغة  طريق عن وذلك ر
ضي يف الشكل العالقات هذه صياغة يتم ولكي ،الدراسة حمل املتغريات بني االقتصادية العالقات  من املرور البد ر

  1التالية: خلطوات

ضي هشكلو  النموذج متغريات حتديدالفرع األول:    توضح من خالل ما يلي: :الر

ا حتديد ما اقتصادية لظاهرة دراسته عند الباحث على جيب :النموذج متغريات حتديدأوال:   له صياغتها يتسىن حىت متغريا

ال يف سابقة قياسية دراسات املتاحة من واملعلومات االقتصادية النظرية املصادر هذه أهم من ولعل ،النموذج يف  ،هنفس ا
ت ونظرا  اليت تؤثر التفسريية املتغريات هذه مجيع إدراج ميكن ال فإنه القياس صعوبة أمهها حتديد املتغريات تواجه اليت للصعو

 أمهية؛ األكثر ملتغريات االكتفاء يتمو  ،الدراسة حمل الظاهرة يف

ضي شكلال :اني  معادلة( النموذج صياغة جلأ من الالزمة املعادالت عدد حتديد اخلطوة هذه يف يتم للنموذج: الر

 متجانسة غري( معادلة كل جتانس ودرجة )غري خطي أو خطي منوذج( النموذج خطية ودرجة )املعادالت من عدد أو واحدة
  .) درجة أي من متجانسة أو
ضي مالمح بعض حتديد يف تفيد اليت املعلومات بعض االقتصادية النظرية تقدمي لرغم منو     يف لكن ،للنموذج الشكل الر
ضي الشكل توضح أن ميكنها ال غالبال ضي الشكل حتديد يف اخلطأو  ،الدقيق للنموذج الر  عليه يرتتب للنموذج املالئم الر

 .البحث حمل االقتصادية الظاهرة وتفسري القياس خيص أخطاء فيما

                                                
 .20-16، ص ص:2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق ،عبد القادر دمحم عبد القادر عطية - 1
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ت جبمع القيام جيب اخلطأ هذا ولتجنب ت هذه مث رصد للنموذج املكونة املختلفة املتغريات عن بيا  شكل يف البيا

 شكل معاينة خالل ومن ،خراآل احملور على املستقلة وأحد املتغريات حمور على التابع املتغري يتضمن حمورين ذو انتشار

 يصلح لكن ،خطية غري أم خطية هي هل مستقل متغري وكل التابع املتغري بني العالقة نوع مبدئيا على احلكم ميكن االنتشار

 تعقيد درجة  :ـب النموذج عليها حيتوي اليت املعادالت حتديد يف الباحث يستعني وهلذا، فقط متغريين حالة يف األسلوب هذا

ت توافر مدى  النموذج؛ تقدير من اهلدف الظاهرة؛  .البيا

ضية الصيغ تلخيص ميكنو    .)واحد مستقل متغري ذات معادلة: (التايل اجلدول يف االحندار لنماذج املختلفة الر
ضية ملختلف مناذج اإلحندار)1( اجلدول   : الصيغ الر

∆امليل  الصيغة اخلطية  .الصيغة غري اخلطية  .نوع الصيغة

∆
  

األثر النسيب 
∆

∆  

=  ...  الصيغة اخلطية +    

  ...  الصيغة العكسية
= +

1
 −

1
 −

1
.
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+  

(
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  املزدوجة

= +  
= +    
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  اللوغارمتية

= +  = +  1
 

1
 

=  الصيغة األسية  = +    

  .60ص ،2002دار وائل، عمان، ،طرق القياس االقتصاديأموري هادي كاظم احلسناوي،  املصدر:
بت، مقدار :    مساو للصفر؛ Xعندما يكون  Yمعامل 
بع (ميل العالقة بني املتغريين، وهو األثر احلدي   Yكمتغري مستقل وXمعامل احندار العالقة :   The Marginalكمتغري 

Effect  لـX  علىY  أو التغري يف ،Y نتيجة تغريX .بوحدة واحدة  
ضية الصيغة حتويل جيبو   إجراء ميكن حىت، الطبيعي اللوغارمت وحدات ستخدام خطية إىل املختارة اخلطية غري الر

 .التقدير

 العالقة معلمات وحجم إشارة عن مسبقة توقعات تعيني، و وإشارات املعلمات لقيم القبلية التوقعات حتديدويتم 

 .عكسية أو طردية كانت إنو  املستقلة واملتغريات التابع املتغري بني العالقة حتديدالقياس، مع  حمل االقتصادية

 إغفال األخطاء بني هذه ومن ،تتعرض هلا قد اليت األخطاء لكثرة وهذا القياس مراحل أصعب من التعيني مرحلة تعتربو 

ت أو افرتاض ونقص الدالة من اهلامة املتغريات بعض ضي شكل البيا  .الظاهرة لقياس غري مناسب ر
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تمع عن املتوفرة املعلومات معاجلة تتم النموذج تعيني بعدالنموذج:  معلمات تقدير :ينالفرع الثا ضيا وإحصائيا  والعينة ا ر
ت االعتماد على يتم جل ذلكأ ومن ،االقتصادية الفروض مع منطقيا تتفق واليت املعلمات قيم الستخراج  عن واقعية بيا

 :التالية اخلطوات من املرحلة هذه النموذج، وتتكون يتضمنها اليت املتغريات

ت جتميع أوال: ت جتميع من بد ال: اإلحصائية البيا ت وهذه النموذج معلمات تقدير يف تستخدم اليت البيا ختتلف  البيا
ت من أنواع عدة جدتو  حيث الدراسة حمل االقتصادية الظاهرة حسب  :البيا

ت -1 ت حتتوي :(Time Series Data) الزمنية السالسل بيا  تصف املشاهدات من جمموعة على الزمنية السلسلة بيا
  .)يومية ،أسبوعية ،شهرية، سنوية مومسية(املشاهدات هذه تكون وقد ،متتالية زمنية فرتات يف اقتصادي متغري سلوك ا
ت -2 ت هذه توضح :(Cross Section Data) مقطعية بيا  ملفردات لنسبة متغري خذها اليت القياسات املقطعية البيا

 معينة؛ سنة يف العامل دول من موعة وطينال الدخل مثل معينة زمنية عند نقطة عينة

ت -3 ت دمج على حتتوي اليت وهي :(Cross Series Data)مقطعية  سلسلة بيا ت الزمنية السلسلة بيا  املقطعية والبيا

  معينة؛ زمنية لفرتات العامل دول موعة وطينال الدخل دراسةك
ت جتريبية -4 ت : وهيExperiment Data  بيا  التجارب أو بعض إجراء خالل من عليه احلصول يتم اليت البيا

ت اخلاصة بظاهرة ما؛   االستبيا
ت -5 ت مثل :هندسية بيا  ؛)دوال اإلنتاج( مثل اإلنتاج طريق عن الفنية ملتطلبات املتعلقة البيا

ت -6   الضريبة؛ دراسة النظم عند حيتاج هلا وهذه السائدة والتشريعية اإلدارية لتنظيمات تتعلق وهي مرفقية: بيا

   1:نانوع االقتصادية العالقات قياس يف املستخدمة القياسية الطرق أهم :املالئمة القياس طريقة اختيار: نيا

 من معادالت معادلة على كل تطبق وهي : (Single Equation Technics)الواحدة املعادلة طرق :األول النوع -1
 .املختلط التقدير وطرق (OLS)الصغرى املربعات طريقة  - :ومن أمهها حدة ىعل النموذج

 متتاز النموذج حيث معامل بتقدير املربعات الصغرى طريقة تم:(Ordinary Least Squares) الصغرى املربعات طريقة- أ

 :خباصيتني هذه الطريقة

البواقي  وتسمى (Error Term)اخلطأ  حدود اإلحنراف أو خط عن املشاهدات القراءات أو احنرافات : جمموعاألوىل
(Residual)  جمموع  يساوي أعلى اإلحندار وهي املوجبة جمموع اإلحنرافات أي أن صفرا، يساوي حدود اإلضطرابأو

 خط اإلحندار؛ وهي أسفل السالبة اإلحنرافات

  .الصغرى بطريقة املربعات يف تسميتها السبب هو وهذا ميكن ما أقل اإلحنرافات هذه مربعات جمموع :ةثانيال

  :أن الصغرى املربعات طريقة استخدام أسباب أهم من ويعترب
  ؛املربعات الصغرى لطريقة تطبيقات تعترب األخرى القياسية ساليباأل معظم  - 

 صغر ،التحيز عدم :مثل مطلوبة للتقدير خبصائص تتصفو  الطرق من غريها من فعالية أكثر بواسطتها املعلمات تقدير  - 

  حجم التباين؛
 النموذج؛ وتقدير معلمات احتساب يف طرق احلاصل الكبري التطور مع عليها املتحصل النتائج منطقية  -

                                                
  .70-45،ص ص: مرجع سابق عطية، القادر عبد دمحم القادر عبدأنظر يف ذلك:  - 1
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ت إىل مع احلاجة تتضمنها اليت احلسابية بساطة العملياتو  عملها آلية فهم سهولة  -  . نسبيا أقل إحصائية بيا

 ختلط اليت ا تلك الطرق وتعرف القياسية الدراسات يف اإلستخدام شائعة طرق وهي :املختلط التقدير طرق -  ب

 :أمهها ومن من مصادر خارجية متاحة معلمات النموذج عن أخرى معلومات مع العينة معلومات
 قيم مسبقة عن معلومات هذه الطريقة عند توفر : وتطبق(Restricted least squares)املقيدة  الصغرى املربعات طريقة  -أ

 . اإلستهالك املقيدة دالة منوذج ذلك على ومثال املعلمات حمددة لبعض

ت مزج طريقة  -ب ت الزمنية السلسلة بيا : الفكرة (pooling cross- section and Time series Data) املقطعية والبيا
ت أو أكثر من على تقديرات معلمة هي احلصول اجلمع طريقة يف األساسية يف  املعامل هذه تدخل مث القطاع املستعرض بيا

ت تؤخذ حيث على الغذاء دالة الطلب معامل قياس حالة يف املثال سبيل علي هذه الطريقة األصلية، وتطبق الدالة  بيا

ت قطاع ما لفرتة سلسسلة زمنية  بني اجلمع استخدام طريقة مزا ومنة، معين يف نقطة زمنية األسرة مليزانية مستعرض وبيا

ت إلضافة الزمنية السلسلة بيا  إىل استخدام طريقة اجلمع تساعد نأ أكثر دقة تقديرات احلصول على إىل واملقطعية هو 

 . اآلنية املعادالت يف والتحيز املتعدد كاإلرتباط اخلطي مشاكل القياس جتنب على حد ما

على  الطرق هذه وتطبق: The Simultaneous Equation  Techniques  اآلنية املعادالت طرق :الثاين النوع -2
  :أمههاومن  النموذج يف املعادالت جمموعة

مة ىف الطريقة وتستخدم هذه:  (indirect least squares) باشرةامل غري الصغرى املربعات طريقة - أ  حالة النماذج 

 ذات النماذج منها املشاكل اليت تعاين من ،فالتعريف أو زائدة التعريف قصة النماذج يف حالة ال تصلح ولكنها التعريف

 ارتباط بني إىل وجود يؤدي األمر الذي اجتاهني ذات تبادلية عالقات بينها الداخلية يكوناملتغريات  أن املعادالت اآلنية

 املتغريات سابقة يف الداخلية دالة املتغريات غري املباشرة جتعل املربعات الصغرى وطريقة العشوائية، واحلدود املتغريات التفسريية

 .يف العالقات الداخلية بني املتغريات التداخل على فتقضي التحديد

 ذات املرحلتني الصغرى تستخدم طريقة املربعات:  (Tow stage least squares)مبرحلتني الصغرى املربعات طريقة - ب

 اآلنية ذات املعادالت منها النماذج تعاين اليت بني املشاكل من كان التعريف، وملا زائدة أو املعادالت النماذج تقدير يف

 املشكلة هذه زالةإحتاول  ذات املرحلتني الصغرى املربعات طريقة فإن التفسريية واحلد العشوائي بني املتغريات ارتباط وجود

 أن على حلد العشوائي املرتبط يالتفسري  من املتغري يستخدم بدال Instrumental variable وسيط، إجياد متغري طريق عن

 اخلصائص: عدد من الوسيط املتغري هذا يف يتوفر

 له؛ عنه أو بديال ألن يكون ممثال يصلح حىت التفسريي األصلي املتغري مع قو ارتباطا مرتبطا الوسيط املتغري يكون أن  -

 العشوائي. احلد مع مرتبط غري الوسيط املتغري يكون أن -

 نسبياكبري  عينة ذات حجم على فإن  اإلعتماد ومتوافقة متحيزة تقديرات تعطي الطريقة هذه كانت وإن عامة وبصفة

 .جيدة للمعامل تقديرات إجياد إىل يؤدي

 اخلطوات هذه الطريقة على وتقوم فلسفة: (Three stage least squares)مراحل  بثالث الصغرى املربعات طريقة -ج

 النموذج عندما يعاين وتستخدم، العامة الصغرى إضافة طريقة املربعات مع ذات املرحلتني الصغرى املربعات لطريقة هانفس

 : التالية املشاكل من

قصة وجود دون التعريف زائد النموذج يكون عندما  -  التعريف؛ معادالت 
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  .النموذج مبعادالت واحلدود العشوائية التفسريية املتغريات بني ارتباط هنالك يكون عندما  -
 اليت تتميز الطرق من األعظم اإلمكان طرق تعترب: (Maximum likelihood method)األعظم  اإلمكان طرق -د

ا تتطلب احلساب بصعوبة ت للنموذج الكامل التوصيف إذ أ  وأقلها من أكثر الطرق تعقيدا فهي ولذلك ،العديدة والبيا

 . العملية التطبيقات يف استخداما

 هذه تقييم يف يشرع النموذج ملعلمات العددية القيم تقدير من االنتهاء بعداملقدرة:  املعلمات تقييمالثالثة:  املرحلة -3

 القيام أجل ومن ،االقتصادية واإلحصائية الناحية من مدلول هلا املعلمات هذه قيم كانت إذا ما حتديد أي املعلمات املقدرة

  1:وهي أساسية معايري ثالث على يعتمد التقييم بعملية
 وهي وإشارة املعلمات حجم على مسبقة قيودا تضع قد اإلقتصادية النظرية :Economic Criteria االقتصادية املعايري -أ

 مربرا قد يكون هذا فإن النظرية مسبقا تقرره ما على عكس املقدرة املعلمات جاءت فإذا معني، منطق على ذلك يف تعتمد

تقرره  ما ورفض التقديرات بصحة يؤدي للتسليم ما القوية املربرات املنطقية من ما مل يوجد املقدرة، املعلمات هذه لرفض
 املقدرة املعلمات اختالف يت احلاالت بعض فإنه يف ورغم ذلك بوضوح، املربرات هذه عرض جيب احلالة هذه ويف النظرية،

ت املستخدمة ىف نتيجة لقصور مسبقا النظرية تقرره عما   .النموذج تقدير ىف البيا
 املعنوية اإلحصائية حتديد يف املعايري هذه تساعد األوىل): الرتبة (اختبارات Statistical Criteria اإلحصائية املعايري -ب

 املعايري من تعتربمبعلمات النموذج، و  التقديرات اخلاصة يف الثقة درجة حتدد كما عليها حصل اليت للمعلمات املقدرة للقيم

 للمجتمع ومتثيلها صاديةقتاإل النظرية منطوق مع مطابقتها مدىعلى  للتعرف العالقات اإلقتصادية وقياس دراسة يف املهمة

 . املعنوية التوفيق، اختبارات جودة اختبارات من اإلختبارات: نوعني إىل حصائيةاإل املعايري وتنقسم إليه، تنتمي الذي

 للنموذج التفسريية للمقدرة مقياس هو التوفيق جودة اختبار :The test of the Goodness of fitالتوفيق  جودة اختبار -

 القيم فاتااحنر  زادت كلما أنه ويوضح املشاهدة، والقيم املقدرة القيم بني اإلحنرفات درجة اإلختبار هذا حيث يعكس

لتايل التوفيق جودة قلت كلما التابع املشاهدة للمتغري القيم عن املقدرة  النسبة زاداتو  ،للنموذج املقدرة التفسريية اخنفاض و

، ولكن العالقة قوة ىعل دليال ذلك كان كلما R2 قيمة ارتفعت كلماف التحديد معامل، ويستخدم هنا والعكس املفسرة غري
املعدل  التحديد معامل ستخداما رتحقي ولذلك التابع، املتغري على ثري املتغريات املستقلة حقيقة يف يبالغ أنهه عيوب من

R2Adjusted   التحديد معاملأويساوي  نم ليكون أقو.   
 ساسأك عليها عتماداإل ميكن مدى أي ىلإ اراختب نم دال ب ةالعين تبيا نم املعامل يمق تقدير بعد :املعنوية اختبارات -

تمع ملعلمات للوصول جيد  املعنوية اراتاختب ستخدام ائيةحصاإل ائمتهمال دىم اراختب لخال نم كذل يتم وسوف ا

 .Fو اختبار  Tاختبار :الغرض هلذا اماستخدامه ميكنأساسيان  انتبار اخ  وجديو 

 امعنويته اراختب دعن البالغ يفف ةمعنوي اأ حويتض  Tاراختب تخدامس ستقلةم بصورة املقدرة املعلمات تربخت عندما  
 بصفة املقدرة املعلمات معنوية تباراخ دعن ذلكك تيثب دوق ،Fاختبار ستخدام ائياإحص معنوية تكون سوف ةجمتمع

 معنوي نهأ يثبت لكك داراإلحن ةمعنوي تباراخ عند ولكن معنوية غري امنه واحدة كل أنT اراختب لالخ نم ستقلةم

 .ابينه فيما وق اارتباط مرتبطة التفسريية املتغرياتتكون  عندما غالبا ذلك ، وحيدثFتباراخ لالخ من إحصائيا

                                                
 .40:صمرجع سابق ،عطية القادر عبد دمحم القادر عبد - 1
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 عن البحث ىلإ دف القياسي، تصاداإلق نظرية احتدده املعايري ذهوه: )الثانية الرتبة اختبارات( القياسية املعايري -ج

 تباراتخ ىتدع ذال هانفس يةحصائاإل املعايري باراخت ىف تستخدمو  ستخدمةامل سيةالقيا ساليباأل روضف ةمطابق دىم

 أو دواح وافرت دملع نتيجة النموذج يف ياسيةق مشاكل وجود عدم من تأكدال يتم التقدير جنتائ اعتماد بلقف الثانية، الرتبة

 ليةواستقال النموذج، طيةوخ املكررة، العينات يف املستقلة املتغريات يمق ثبات تشمل يتوال ةالتقليدي اتفرتاضاإل نم ثرأك

  . ذاتيا ارتباطاها وعدم العشوائية طاءخاأل جتانس وثبات ،طياخ اارتباطه دموع وائيةالعش اءاألخط نع ستقلةامل املتغريات
 أي حتقق عدم حالة ففي ،النموذج رفض أو السابقة لقبول املعايري مجيع على االعتماد جيب االقتصادي القياس يف    

 بعض حذف أو إضافة طريق عن النموذج تعيني إعادة الزما ويكون ،املقدرات تلك رفضت السابقة املعايري من معيار

 .السابقة املعايري تستويف مقدرات على لو صيتم احلحتى التقدير عملية وإعادة املتغريات

 العالقات تعكس اليت للمعلمات جيدة مقدرة قيم احلصول علىالتنبؤ:  على النموذج مقدرة الرابعة: تقييم املرحلة -4

 من التنبؤ على القياسي النموذج مقدرة مدى اختبار يتعني لذا ،العملية هذه هو أساس االقتصادية املتغريات بني الكمية

 خالل:

 العينة؛ حجم يف للتغيري التقديرات هذه حساسية مدى واختبار الزمن عرب التقديرات استقرار مدى قياس -أ

ا إدخال يتم مل ماضية زمنية فرتة خالل الظاهرة مبسار التنبؤ يف املقدر النموذج استخدام -ب  مت اليت األصلية العينة يف بيا
 ،احلقيقية قيمتها عن خمتلفة التابعة للمتغريات التنبؤية القيم أن تكون املتوقع ومن ،النموذج معلمات تقدير يف استخدامها

 .للمعنوية خاصة اختبارات جراء الفعلية والقيم التنبؤية القيم بني الفروق من معنوية التحقق وميكن

 حدثت إذا ما حالة للتنبؤ يف صاحلا يكون ال ولكن السابقة االختبارات مجيع النموذج جيتاز أن املمكن منومع ذلك     

 للمجتمع. االقتصادية الظروف يف سريعة هيكلية تغريات

ضي ميكن : املطلب الثالث: الطرق املستخدمة يف بناء النماذج االقتصادية حسب النموذج واإلطار اإلقتصادي والر
  تقسيم النماذج إىل:

القياس  أحباث يف استعماال اإلحصائية األساليب أهم من اخلطي االحندار يعد: اخلطية اإلحندار مناذجالفرع األول: 
 متغري بني العالقة بقياس خيتص حبيث ،االقتصادية العالقة قياس يف استخدامه لسهولة استعماال النماذج وأكثر، االقتصادي

 اختصاص النظرية االقتصادية.  من فهي واملستقل التابع املتغري هو من حتديد دون أكثر أو آخرمستقل  متغري و بع

 تتباين النماذج من النماذج البسيطة إىل األكثر تعقيدا، يتم تناول أمهها فيما يلي: :اخلطي االحندار أنواعأوال: 

وحساب  استخدامه لسهولة وذلك شيوعا النماذج وأكثر أبسط من النموذج هذا يعتربالبسيط:  اخلطي االحندار حتليل -1
النماذج حيث يقتصر على  من الشكل هذه خذ االقتصادية العالقات أغلب فإن ذلك جانب إىل وتطبيقاته معلمات

بع واآلخر مستقل. وصف عالقة خطية عشوائية تربط متغري فقط   أحدمها 
املتغري  ميكن صياغة منوذج االحندار البسيط على شكل معادلة خطية من الدرجة األوىل تعكس صياغة النموذج: -أ

= ل، كما يلي:كدالة يف املتغري املستق  Yالتابع + +  
  للمتغري التابع؛ t: يعرب عن القيمة املشاهدة حبيث: 
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  للمتغري املستقل؛ tيعرب عن القيمة املشاهدة : 
, بت،  : معلمات النموذج: ;   البياين ملعادلة االحندار؛: ميل اخلط حد 

  حد اخلطأ (عنصر التشويش) والذي ال ميكن مشاهدته؛ :
t=1;2;……….nيعرب عن املشاهدات املتاحة من قيم املتغريين :X;Y  .  

 تربر أسباب عدة وهناك ،االحندار احلقيقي خط عن y املشاهدة القيمة احنراف لقياس  (u)اخلطأ حد استخدام يرجع   

 :املتغري هذا إدخال

 مجع ميكن وال املتغريات من مبجموعة كبرية تتأثر املدروسة الظاهرة إن :الظاهرة يف املؤثر املتغريات كافة إدخال صعوبة -

ت كافة تهلا  توجد ال اليت املتغريات حلذف مجيع ضطري لذا املتغريات هذه عن البيا  (u) اخلطأ حد لعنصرتعوض و  بيا
  احملذوفة؛ املتغريات هذه ليمثل

ت جتميع يف أخطاء حدوث والطابع العشوائي أوعدم جتانس العينة  -   ؛البيا
أخطاء القياس: يصعب قياس كل املتغريات االقتصادية مما يؤدي إىل حدوث أخطاء يف القياس، هلذا يتم إدراج متغري حد  -

Ŷاخلطأ يف املعادلة حيث:  = Y +   
ضي النموذج صياغة ميكن ال -  عدد كان مهما الواقع ال يصف واحدة معادلة حيوي الذي فالنموذج دقيقة بصورة الر

 فيه؛ الداخلة العوامل

  ميكن تلخيص هذه الفرضيات فيما يلي:فرضيات النموذج:  -ب
متغريا عشوائيا يتخذ  Ut، إذ يعترب حد اخلطأ Yيفرتض أن األخطاء ال تدخل يف تفسري املتغري التابع  الفرضية األوىل: -

ضي يساوي الصفر،  قيما سالبة أو موجبة أو معدومة لكنها غري مشاهدة، وختضع لقوانني االحتمال، حيث يكون توقعه الر
)أي:  ) = 0 ; = 1,2, … ..  

)وهي تتعلق بتباين حد اخلطأ حبيث تكون قيمة:  الفرضية الثانية: - ) = ( ) تباين ، أي أن قيمة ال=
)بتة عند القيم  لدرجة نفسها، فكل  ( ت اليت مجعت لتقدير العالقة ميكن االعتماد عليها  املختلفة، مما يعين أن البيا

لقوة نفسها يف العالقة اليت يطلب تقديرها.   مشاهدة تؤثر 
)عدم االرتباط الذايت حلد اخلطأ أي أن القيم املختلفة حلد اخلطأ  الفرضية الثالثة: - تكون مستقلة عن بعضها  (

، وبعبارة أخرى قيمة العنصر  ≠مساوية للصفر، حيث أن    و البعض، وبعبارة أخرى التباين املشرتك بني 
  العشوائي يف أي فرتة ال تعتمد على قيمته يف فرتة أخرى.

ثريها  Xtويتعلق بقيم املتغري املستقل الرابعة: الفرضية  - ذا املتغري قادرة على إظهار  ت املتعلقة  حيث يفرتض أن البيا
يف تغري املتغري التابع حيث تكون قيمة واحدة على األقل من قيم املتغري املستقل خمتلفة عن بقية القيم، وأنه مهما كان حجم 

∑فإنه تتحقق الصيغة التالية:   Nالعينة أو عدد املشاهدات  ( − ) ≠ 0 .  
ي من املتغريات املستقلة يف النموذج، أي  Utتتمثل هذه الفرضية يف أن تكون قيم  الفرضية اخلامسة: - غري مرتبطة 

  .Xtاألخطاء تكون مستقلة عن 
لنسبة لكل املشاهدات، م Utحيث بناء على الفرضيات األوىل، الثانية والثالثة، يستنتج أن حد اخلطأ  وزعة طبيعيا 

→ويكتب:  (0, )  
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لرجوع إىل العالقة اخلطية من أ تقدير معلمات (مقدرات النموذج): -ج جل تقدير معامل النموذج اخلطي البسيط، و
= + ثري املتغري املستقل على املتغري التابع يتحدد من خالل العالقة املنتظمة  + يتبني أن 

ثري العوامل األخرى فإنه يتحدد من خالل احلد العشوائي+ وعليه فإنه وملعرفة العالقة احلقيقية بني  Ut ، أما 
=، وألجل ذلك يتم التقدير بواسطة املعادلة B1 وB0املتغري التابع واملتغري املستقل يتعني تقدير كل من  +

  كل من املعلمتني يتم استخدام طريقة املربعات الصغرى.ولتقدير   +
ا: "قانون أو كطريقة تقدير بعض  J.J.Johnstonعرف  طريقة املربعات الصغرى لتقدير معلمات النموذج اخلطي: -د أ

املعامل غري املعروفة، حيث أن املقدر هو القيمة العددية هلا الناجتة من تطبيق ذلك القانون أو تلك الطريقة على جمموعة 
لدراسة". ت  العينة املعنية    1بيا

أي جيب أن يكون جمموع احنرافات إن هدف طريقة املربعات الصغرى هو إجياد خط مستقيم يقرتب من مجيع النقاط،     
=القيم املقدرة عن القيم احلقيقية أدىن ما ميكن:  − →  

= ( − ) → min  

 : قيم املتغري التابع املقدرة.قيم املتغري التابع الفعلية ؛  حيث:       

  وميكن توضيح ذلك من الشكل التايل:      
  آلية تقدير طريقة املربعات الصغرى ملعامل منوذج مبتغريين: )1( الشكل

 
Source; Paul Keat, Philip Young; Managerial economics; economic tools for today's decision makers; 4th 
edition; pearson education; 2006; New Jersey ;USA.P182.   

=لتعظيم القدرة التفسريية للمتغري التابع، وإن كان التايل:اقي أو حد اخلطأ ن دالة اهلدف تصبح تدنية البو إوعليه ف  

+ ∑  و   = ∑ ( −   فإن: (
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∑ ( − )
 

= y − =
∑ ∑ − ∑ ∑

∑ − (∑ )
 

  املتوسط احلسايب للقيم احلقيقية للمتغري املستقل؛ وحيث: 

                                                
  .34ص،1999، 1، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جمدخل لنظرية القياس االقتصاديتومي صاحل،  - 1
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y: .املتوسط احلسايب للقيم احلقيقية للمتغري التابع  
  1خصائص مقدرات املربعات الصغرى: -ه
، حيث يالحظ أن هذه املقدرات ميكن Yمقدرات املربعات الصغرى العادية خطية يف املتغري التابع خاصية اخلطية: - 

 ؛Yوضعها يف صورة دالة أو تركيب خطي من قيم املتغري 

إن التحيز هو ذلك الفرق بني مقدرة ما ووسط توزيعها، فإذا كان هذا الفرق مساو للصفر فإنه  خاصية عدم التحيز: - 
نه غري متحيز، أي  وسطها احلسايب يساوي القيمة احلقيقية للمعلمة، أي:  أنميكن القول عن ذلك املقدر 

=  ;  ؛=

كرب تباين حول القيمة احلقيقية للمعلمة يكون ذا إن املعلمة املقدرة غري خاصية الكفاءة أو أصغر تباين: -   املتحيزة و
قل تباين، وتعترب مقدرات املربعات الصغرى العادية  هلا أصغر تباين  ; أمهية أقل من ذلك املقدر غري املتحيز و

 ممكن مقارنة مع بقية املقدرات اخلطية وغري املتحيزة األخرى.

يف حال مواجهة مشكلة حتيز مقدرة ما فإنه ينظر إىل خاصية التقاربية لذلك املقدر،وحيدث ذلك   خاصية اإلتساق: - 
بع ومتأخر بفرتة زمنية واحدة، وكلما كان  Xعندما يكون املتغري املستقل  →عبارة عن متغري  فإن توزيع املعاينة لـ  ∞
ضيا: B يقرتب من القيمة احلقيقية →، ويعرب عنها ر =  

كثر حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد: طريقة الفرع الثاين:  ثري أي ظاهرة  إن واقع احلياة االقتصادية مبين بشكل عام على 
من متغري واحد مستقل، ولغرض دراسة وحتليل هذه الظاهرة يستعان بنموذج حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد والذي هو امتداد 

متغري مستقل لتفسري تباين املتغري التابع  kاخلطي البسيط، حيث يعاجل الوضع الناشئ عن استعمال  طبيعي لنموذج االحندار
Y .يف معادلة االحندار الواحدة  

بع طبيعة النموذج اخلطي املتعدد:  أوال:  Ytيستند النموذج اخلطي املتعدد على افرتاض وجود عالقة خطية بني متغري 

,وعدد من املتغريات املستقلة  x , لنسبة لـ  Utوحد اخلطأ  … من  kومن املشاهدات و  nويعرب عن هذه العالقة 
لشكل التايل:   املتغريات املستقلة 

= + + + ⋯ + +  
  2وميكن التعبري عنه يف صورة مصفوفات كاآليت:  
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ختصار:  ,)و ) = ( , ). ( , ) + ( , )  
  حيث أن: 

Y شعاع عمود من الدرجة :(n;1)  حيتوي علىn  مشاهدة للمتغري التابعY؛  

                                                
  .45- 40،صمرجع سابق، تومي صاحل - 1
  . 72،ص2002، دار وائل، عمان، األردن،طرق القياس االقتصادي ،أموري هادي كاظم احلسناوي - 2
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X مصفوفة من الدرجة :(n;k+1)  حتتوي على مشاهدات املتغريات املستقلة، وعمودها األول حيتوي على قيمة
  الواحد الصحيح ليمثل احلد الثابت؛

B: شعاع عمود من الدرجة (k+1;1) حيتوي على املعامل املطلوب تقديرها؛  
U شعاع عمود من الدرجة :(n;1) .حيتوي على األخطاء العشوائية  

تستخدم طريقة املربعات الصغرى يف تقدير معلمات النموذج اخلطي  تقدير معلمات النموذج اخلطي املتعدد:نيا: 
والقيمة  بني القيمة املقدرة  Uiالذي جيعل جمموع مربعات األخطاء  Bر للشعاع املتعدد، وهذا من خالل إجياد تقدي

∑قل ما ميكن، أي:  أ احلقيقية  = ∑ ( − ).  
ت عن طريق استخدام الربجميات  وبعد استخدام احلاسوب فقد أصبح من السهل احلصول على خمتلف احلسا

  املهم معرفة أسس بناء وتركيب النماذج اإلقتصادية ودرجة متثيلها للواقع االقتصادي. اإلحصائية، ومع ذلك فمن

لكل متغري مستقل  tلنسبة لتحليل االحندار املتعدد فيتم اللجوء كذلك لدراسة جودة النموذج من خالل إحصائيات 
دة املتغريات  Fعلى حدة ودرجة متثيله، وإحصائية  جلودة النموذج ككل، يف حني أن معامل التحديد البسيط يرتفع مع ز

ملتغري التابع، ما يتطلب اللجوء إىل معامل التحديد املعدل أو املصحح  واليت  املستقلة حىت ولو مل تكن هلا عالقة 
ضية على النحو التايل: = 1تكون صيغته الر 1 − (1 − ).  

ضي أو القياسي وتعبريه : وعملية التنبؤ، تقدير معامل السببية علمات املقدرةاملتقييم  :الرابع املطلب جودة النموذج الر
عن املتغريات اإلقتصادية والعالقة بينها بشكل جيد يرتبط بتقييم معلماته والعالقة السببية بني متغرياته، وقدرته على التنبؤ 

  لتقديرات املستقبلية.

بعد القيام بتقدير معامل النموذج بواسطة صيغ االشتقاق بطريقة  وجودة النموذج: علمات املقدرةاملتقييم الفرع األول: 
املربعات الصغرى، يتم تقييم هذه النتائج من الناحية االقتصادية واإلحصائية، ولتحقيق ذلك يتم اختبار املعنوية االقتصادية 

  االحندار.واإلحصائية لتقدير نتائج حتليل 

يف النماذج القياسية يتم مطابقة نتائج النموذج مع النظرية  :; ار املعنوية االقتصادية للمقدرينباخت وال:أ  
  االقتصادية، وهذا من خالل قيمة وإشارة املقدرين، فعند دراسة دالة االستهالك مثال، وكان النموذج كما يلي:

= + +     
  t: قيمة الدخل املتاح للفرتة ؛  t: قيمة االستهالك يف الفرتة حيث: 

لتايل إشارته موجبة ويكون حمصورا بني الصفر والواحد للمعلمة  رإن املقد    متثل امليل احلدي لالستهالك، و
متثل اقتصاد احلد األدىن   للمعلمة  (فاإلستهالك ال يكون سالبا أو يفوق الدخل املتاح)، ومن جهة أخرى املقدر

ما لإلستهالك ( لنسبة لالستثمار واالدخار مثال مع حمددا يف حال انعدام الدخل)، لذا يتوقع أن يكون موجبا، ومثل ذلك 
ا) والدخل، ومن مث يكون احلكم على النموذج من الناحية االقتصادية.    املفرتضة كالفائدة (وعالقتهما 

  : ; اختبار املعنوية اإلحصائية للمقدرين نيا:
  على نوعني من الفرضيات: tيعتمد اختبار ستيودنت : tاختبار اإلحصائية ستيودنت  -1

                                                
  .230ص :مرجع سابق، عبد القادر دمحم عبد القادر عطية - 1
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:  :YوXينص على عدم وجود عالقة بني املتغريين فرضية العدم:   - أ = 0  
::  YوXتنص على وجود عالقة بني املتغريين الفرضية البديلة:  - ب      ≠ 0  

ضية  kحجم العينة و nحيث (n-k)عند معنوية معينة ودرجة حرية  tيستخدم اختبار    عدداملعلمات املقدرة، والصيغة الر
لنسبة لـ tهي:   هلذا االختبار،  =  

  ؛(n-k)اختبار ستيودنت عند مستوى معنوية معني ودرجة حرية  tحيث: 
B1:احلقيقية ؛  القيمة التقديرية لـSB1 االحنراف املعياري للمعلمة املقدرة :B1. 

ا عند درجة احلرية  tوبعد احتساب قيمة   ومستوى املعنوية  (n-2)تقارن مع قيمتها اجلدولية املعطاة يف اجلداول اخلاصة 

اجلدولية ترفض فرضية العدم  tاحملتسبة أكرب من قيمة  tلتحديد قبول أو رفض فرضية العدم، فإذا كانت قيمة (%1 ;%5)
  وتقبل الفرضية البديلة، ومنه يكون للمعلمة معنوية إحصائية وتؤثر يف املتغري التابع، والعكس صحيح.

، ويعتمد هذا Fميكن أن يكون يف شكل توزيع  Xiإن اختبار معنوية املتغري املستقل  :Fاختبار إحصائية فيشر  -2
  كذلك:االختبار على نوعني من الفرضيات  

:  تنص على عدم معنوية أو جوهرية العالقة بني املتغري التابع واملتغري املستقل:فرضية العدم:  -أ = 0  
:التابع واملستقل :  ينتنص على معنوية إحصائية أو جوهرية العالقة بني املتغري الفرضية البديلة:  -ب ≠ 0  

ضية هلذا االختبار هو: =والصيغة الر
∑ ⁄

∑ ⁄
  

ا عند مستوى املعنوية املطلوب     (1% ;5%)وبعد احتساب قيمة إحصائية فيشر تقارن مع قيمتها اجلدولية اخلاصة 
احملتسبة أكرب من قيمتها  Fلتحديد قبول أو رفض فرضية العدم، فإذا كانت قيمة اإلحصائية  (n-k-1;k)ودرجة حرية 

لفرضية البديلة أي معنوية العالقة املقدرة بني املتغريين.   اجلدولية ترفض فرضية العدم، ويقبل 
هذا املؤشر من أهم املعامالت اليت تقيس عالقة االرتباط بني : R2اختبار جودة التوفيق بواسطة معامل التحديد لثا:

  .ضمنيا أن أحد هذين املتغريين يعتمد يف تغرياته على املؤشر اآلخر متغريين، ووجود هذا االرتباط يعين
لعينة، ومنه ال بد من قياس درجة قوة هذه ييف معادلة االحندار ال ميكن أن     عرب عن كل املشاهدات احلقيقية اليت تتصل 

لبواقي و العالقة،  قياس شدة العالقة بني املتغريين ومدى متثيل املعادلة املقدرة ملشاهدات القيمة، فإذا   يف uiيتم االستعانة 
∑ن التمثيل غري جيد للعالقة بني املتغريين والعكس، واملشكلة يف استعمال أكبريا فهذا يعين   ∑كان  u كمؤشر

دة عدد املشاهدات حىت ول و كان النموذج جيدا، وهلذا يستخدم معامل الختبار جودة النموذج هو أن هذا املؤشر يزيد بز
كمؤشر الختبار قوة االرتباط، ويعد هذا املؤشر أساس تقييم مدى معنوية العالقة بني املتغري التابع واملتغريات  R2التحديد 

ضيا كما يلي: = 1املستقلة، ويتم حسابه ر 1 −
∑

∑
 

ثري املتغري العشوائي على املتغري التابع. ∑   : جمموع مربعات البواقي واليت تقيس 
0ينتمي للمجال  R2حيث أن    ≤ ≤ لنسبة 1 ، حيث معامل التحديد هو نفسه معامل االرتباط ما بني املتغريين 

  لنموذج االحندار اخلطي البسيط.

                                                
ض، مقدمة يف االقتصاد القياسي: املبادئ والتطبيقات ،عبد القادر دمحم عطيةو  املرسي السيد حجازي - 1  .112،ص2001، النشر العلمي، الر
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ت يعد اإلرتباط االرتباط الذايت لألخطاء:  رابعا: ضية للنظر الذايت لألخطاء أهم املشاكل اليت تواجه النمذجة الر
االقتصادية يف القياس االقتصادي، ويشري االرتباط الذايت إىل احلالة اليت تكون فيها حدود اخلطأ مرتابطة ببعضها البعض، 

نعدام التغاير الالزم للحصول على مقدرات املربعات الصغرى لكفاية. حبيث ينتفي الفرض اخلاص    العادية تتسم 
   ميكن تبيني هاذين العنصرين فيما يلي: طبيعة االرتباط الذايت وأسبابه: -1
من أجل تطبيق املربعات الصغرى يف النموذج اخلطي جيب أن يتحقق افرتاض انعدام االرتباط بني  طبيعة االرتباط الذايت: -أ

بعضها ببعض  Utوقيمته يف السنوات السابقة أو الالحقة، أي استقاللية قيم  tيف السنة  Uقيم املتغري العشوائي 
( ; ) = ، وإذا مت إسقاط هذا الفرض فإن ذلك يعين وجود االرتباط الذايت، أي: ≠ ∀ ; 0

∀: t ≠ s, cov(U ; U ) = E(U ; U ) ≠ ، ومنه فمفهوم االرتباط الذايت هو أن "قيم املتغري العشوائي اليت حتدث  0
ترتبط بقيم املتغري العشوائي اليت تسبقها أو تلحقها، ويالحظ أن ظاهرة االرتباط الذايت لألخطاء توجد  Utخالل فرتة معينة 

ت املقطعية، وميكن  حتديد منوذج االرتباط الذايت من الدرجة األوىل يف النماذج اليت تستخدم السالسل الزمنية أكثر من البيا
=من خالل املعادلة التالية:  pU + ε  

  1توجد عدة أسباب حلدوث االرتباط الذايت منها:أسباب حدوث االرتباط الذايت:  - ب
احلقيقية غري خطية إذا افرتضت عالقة خطية بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة يف حني تكون العالقة خطأ الصياغة:  -

 مما يؤدي إىل استخدام خاطئ للعالقة الدالية، والذي ينتج عنه ترابط ذايت يف حد اخلطأ؛
ت السالسل الزمنية:  - ر املمتدة لبيا هناك عوامل عشوائية طارئة وغري متكررة كاحلروب والكوارث الطبيعية واليت اآل

را وانعكاسات على فعالية االقتصاد لعدة ثر القيم اجلارية لـ ترتك آ لقيم األخرى للفرتات  Utسنوات قد تتسبب يف 
 السابقة، واليت ينجم عنها االرتباط الذايت؛

ت اإلحصائية املناسبة عنها، أو لغرض تبسيط حذف بعض املتغريات املستقلة املهمة:  - وألي سبب مثل عدم توفر البيا
حملذوفة متغري أو عدد من املتغريات املرتابطة ذاتيا، ومن الطبيعي أن يؤدي حذف النموذج، وغالبا ما يكون من بني املتغريات ا

ثري املتغريات احملذوفة من بني العناصر  هذه املتغريات إىل إحداث ترابط ذايت يف عنصر اخلطأ الذي يضم يف هذه احلالة 
=:األخرى اليت ميثلها، ففي النموذج األصلي التايل + + وكان  Zt، وإذا مت حذف املتغري  +

= مرتابطا ذاتيا، واستخدم النموذج التايل + يف  Vtفإن حد اخلطأ اجلديد  عوض النموذج األصلي،+
=: واقع األمر هو ته ذاتيا؛ Vtومنه يكون ، +  مرتابطا ذاتيا نظرا الرتباط أحد مكو

ت:  - ت املتوفرة تكون شهرية، عدم دقة البيا ت ربع سنوية مثال يف حني البيا يف بعض احلاالت تكون احلاجة إىل بيا
ت ثالث شهر بنقطة واحدة ينطوي على نوع من اخلطأ يتكرر من مشاهدة  ملتوسط احلسايب هلا، غري أن متثيل بيا فِيخذ 

  ألخرى، نتيجة لعملية التقريب مما يؤدي إىل وجود ارتباط ذايت.

= 2 :4و0واتسون احملصور بني -الختبار استقاللية األخطاء يستخدم منوذج دوربن
∑ Û Û

∑ Û
 

                                                
، مذكرة ماجستري غرب منشورة يف علوم -حالة اجلزائر-األجنيب املباشرقياس أثر بعض املتغريات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار  ،فاروق سحنون - 1

  .183- 182،ص ص:2010-2009التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،
لد  والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، اجلزائري االقتصاد حالة  –الكلية االستثمار دالة تقدير ،الكرمي عبد البشري - 2  األول العدد23 ا

  .135-134ص:  ص،2007
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:Û   عدد املشاهدات. :n؛  iاخلطأ املقدر للمشاهدة   
 DW=2-2P=2(1-P)ميكن تعديل صيغة دوربن واتسون لتصبح:   

وهذا على أساس عدد املشاهدات وعدد املتغريات  %5الختبار فرضية العدم وضع دوربن وواتسون قيم مبستوى معنوية 
  : 4و  0اللتني حتددان مساحة ما بني  2و0املستقلة، ومن خالل اجلدول ميكن حتديد قيمتني ترتاوح قيمتها بني 

  DW:دوربن واتسون إختبار إرتباط األخطاء: )2(اجلدول 
  النتيجة  DWقيمة   
1  4-dl<D<4 P<0  ارتباط ذايت سالب أي رفض فرضية

  العدم
2  4-du<D<4-dl  أوdl <D<du    منطقة غري حمدودة،أي ال ميكن استنتاج

  وجود ارتباط
3  du<D<4-du  P=0  عدم وجود ارتباط أي قبول فرضية

  العدم
4  0<D<dl p>0  ارتباط ذايت موجب أي رفض

  فرضية العدم
ماجستري غري ، -دراسة حالة اجلزائر–قياس أثر بعض املؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار األجنيب املباشر  ،فاروق سحنوناملرجع: 

  .176.ص 2010، 1-منشورة يف علوم التسيري، جامعة سطيف

لعالقة التالية :       يعطى 


 


2

2

1)(

t

tt

e

ee
DW  

  .وبواسطته ميكن معرفة وجود إرتباط بني األخطاء العشوائية،   tخطاء التقدير يف الفرتة أ:  etحيث : 
  والشكل التايل يوضح احتماالت نتائج اختبار دوربن واتسن:  
  " DW دوربن واتسون إختبار : احتماالت نتائج )2(شكل" 

  
  
  
  

ملقدار 4و  0ترتاوح بني  DWصيغة       يف حال وجود ارتباط ذايت سالب  1-احملصور بني  P، حيث ذلك مرتبط 
(حيث معظم القيم املقدرة تتبادل اإلشارة بني املوجب والسالب) ، والواحد الصحيح يف حال ارتباط ذايت موجب (حيث 

  يف حال عدم وجود ارتباط ذايت.  2معظم القيم املقدرة هلا اإلشارة نفسها)،  وتساوي 
حسب  du واحلد األعلى ويرمز له بـ dl ة بقيمتني تشري إحدامها إىل احلد األدىن ويرمز هلا بـاالختبارية جمدول DW إن قيمة

متثل العدد الكلي  'k: عدد املشاهدات من العينة موضوع الدراسة، nملستوى معنوية معني، حيث: 'k وnدرجات احلرية 
  للمتغريات املستقلة (مع عدم حساب احلد الثابت).

ضية، إذ  Causality: يعترب حتليل السببية اختبار السببية لغراجنر الفرع الثاين: من أهم احملاور يف حتديد صيغ النماذج الر
  يهدف إىل البحث عن أسباب الظاهرة والتمييز بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.

dL dU 2 4-dU 4-dL 4 0 

 منطقة الشك منطقة الشك
إرتباط يوجد ال  موجب إرتباط  إرتباط سالب  
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سلسلتني زمنيتني  Ytو Xtالزمنية، حيث إذا كانحسب غراجنر حتليل السببية يعتمد على العالقة احلركية بني السالسل   
حتتوي على معلومات من خالهلا ميكن  Xt، وكانت السلسلة tتعربان عن تطور ظاهرتني اقتصاديتني خمتلفتني عرب الزمن 

لنسبة للسلسلة  مات ، فالعالقة السببية تعين أن مؤشرا ما حيتوي معلو Yيسبب  X، فيقال أن املتغري  Ytحتسني التوقعات 
تساعد على حتسني التوقع ملؤشر آخر، ويستخدم اختبار غراجنر يف التأكد من مدى وجود عالقة تغذية مرتدة أو اسرتجاعية 

Feedback .1أو عالقة تبادلية بني متغريين  
تغريات، يف هذا الصدد، غالبا ما تشري النظرية االقتصادية إىل وجود عالقة يف املدى الطويل بني متغريين أو عدد من امل

وحىت لو ابتعدت هذه املتغريات عن قيمتها التوازنية فإنه توجد قوى تعيدها إىل التوازن وتضمن بذلك حتقيق العالقة يف املدى 
الطويل، وجيب التأكد من استقرار السالسل الزمنية (خاصة مع املتغريات االقتصادية الكلية) وغالبا يكون االحندار زائفا، 

ستخدام املفاضلة  الذي يسمح  Grangerالذي أدخل من طرف  Cointegration Testيستعمل اختبار التكامل املتزامن و
  لتغلب على  االحندار الزائف للسالسل غري املستقرة.

طريقة الختبار عالقة التكامل املتزامن على مرحلتني، تقوم املرحلة األوىل على تقدير  Engle&Grangerإقرتح كل من 
ستخدام طريقة املربعات الصغرى:  عالقة االحندار =التالية  + + 

ملعادلة االحندار، فإذا كانت مستقرة عند املستوى  Utيف حني تقوم املرحلة الثانية على اختبار استقرارية حد اخلطأ العشوائي 
I(0)فهذا يعين وجود عالقة تكامل متزامن ما بني املتغريين ،XوY.  
لدراسة العالقة يف املدى الطويل بني جمموعة متغريات متكاملة من الدرجة نفسها، هناك أيضا اختبار التكامل املتزامن لـ و 

Johansen الذي يسمح حبساب عدد عالقات التكامل املتزامن من خالل حساب عدد أشعة التكامل املتزامن، واملسماة ،
  2 االختبار على تقدير النموذج التايل:برتبة مصفوفة التكامل املتزامن، ويقوم هذا 

∆ = + ∆ + ∆ … … + ∆ + +  
=تكتب على الشكل التايل: πحيث أن املصفوفة  ∑ A  

P عدد التأخرات يف النموذج؛ :  
ويف هذا الصدد ميكن تقدير العالقة احلقيقية بني السالسل الزمنية اليت تربط بينها عالقة تكامل متزامن من خالل متثيلها   

ملعادلة التالية:، ECMبنموذج لتصحيح األخطاء   وميكن متثيل النموذج لتصحيح األخطاء بني متغريين ممثال 
∆ = + + ∑ ∆ + ∑ ∆ +  

حد تصحيح اخلطأ املقدر، والذي يشري ضمنيا إىل سرعة التكيف يف األجل القصري إىل األجل الطويل،  حيث ميثل: 
أي أنه يقيس مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة الحنرافات املتغريات املستقلة يف األجل القصري عن قيمها التوازنية يف األجل 

  مبقدار وحدة واحدة.الطويل 
وكما درجت العادة عند استخدام السالسل الزمنية، خصوصا يف حتليل احلاالت القطرية، يتم اختبار استقرار السالسل   

ستخدام االختبار املعزز لديكي لتحليل وذلك  ، ومن أجل (ADF)فولر للجذور الوحدوية - الزمنية للمتغريات املشمولة 
ذا االختبار،  لنسبة لكل متغري مدروس:القيام    تستخدم طريقة املربعات الصغرى لتقدير النموذج 

                                                
  .93ص ،2006- 2005، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة ورقلة، دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم يف اجلزائر ،سعيد هتهات - 1

جلزائرـد، شكوري حممو  شييب عبد الرحيم - 2 املعهد العريب للتخطيط، املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية:  ،دراسة تطبيقية: معدل االستثمار اخلاص 
  .17ص 2009،بريوت، لبنان، مارس 25-23تقييم واستشراف، 
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∆ = + + ∆ +  

ستعمال معامل  jحيث أن:  وكما هو معروف ميكن تطبيق  Shwarz&Akaikeعدد التأخرات يف النماذج واليت حتدد 
ت املتغريات، أو للفرق بني القيم املتتالية لكل متغري.    1هذا االختبار ملستو

تستخدم النماذج يف عمليات ختطيط ومتابعة أنشطة القطاعات االقتصادية استعمال النموذج للتنبؤ:  :لثثاالفرع ال
، وذلك يف ضوء بؤية هلاعن طريق إجياد القيم التن هااضحة لسلوكاملختلفة واليت تعتمد على حتليل الظواهر وإعطاء صورة و 

ت املتحققة يف مدة سابقة،  املعطيات   قائم على أسس علمية مدروسة. هو ليس ختمينا جمرداً بل هو ختمنيفاحلاضرة والبيا
بعد عملية تقييم النموذج من الناحية االقتصادية واإلحصائية يتم التأكد من صالحيته للتنبؤ، يتم استخدام النموذج املقدر    

فرتاض أن البناء اهليكلي للمعادلة ال يتغري يف  إلعتماد على قيم املتغريات املستقلة، و للتنبؤ بقيمة املتغريات التابعة، 
ضية: املستقبل فإنه ميكن التنب =ؤ بقيم املتغري التابع يف فرتات مستقبلية وفق الصيغة الر + +  

    .خطأ التقدير ، وخطأ املعاينة غري أن للتنبؤ أخطاء قد تنشأ بسبب:، 
ا تقع خارج قيم  لعينة، أي أن احملاولة ا Xtوألغراض التنبؤ يفرتض أن القيمة املراد التنبؤ  جلديدة تكون مستقلة املشمولة 

عن القيم اليت استخدمت يف حتليل االحندار، ومقدرات طريقة املربعات الصغرى هي أفضل مقدرات خطية غري متحيزة، وأن 
، ويفرتض أن قيمة اخلطأ العشوائي مستقلة عن القيم خطأ التنبؤ يعتمد على عنصر اخلطأ العشوائي أي 

; U … U .بت ا تتوزع توزيعا طبيعيا، وخطأ التنبؤ يتوزع توزيعا طبيعيا بوسط حسايب يساوي الصفر وتباين    وأ
   

                                                
  .18ص ،املرجع نفسه - 1
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  : مفاهيم عامة لالستثمار ثايناملبحث ال
ملؤشرات االقتصادية الكلية واجلزئية، مع أهم      ته، وعالقته وارتباطه  يتناول هذا املبحث مفاهيم حول االستثمار ونظر
ت املرتبطة به كنظرييت اإلنتاج والربح، واليت ختدم هدف البحث يف تناول عالقات االستثمار احلقيقي وآليات التمويل النظر 

  لوضعي التقليدي واقتصاد املشاركة، يتم تناوهلا من خالل املطالب التالية:يف االقتصادين ا
 االستثمار، تعاريف، املفهوم، النشوء، واألنواع املطلب األول:    
  : جماالت االستثمار ينالثا طلبامل   
  االسـتثمار يف الفكر االقتصادي املطلـب الثـالث:   

   خمـاطر االسـتثماراملطلب الرابع:     

تتعدد تعاريف اإلستثمار وتصنيفاته كمؤشر هام نواع: النشوء، واألاملفهوم، تعاريف،  :االستثمار: ولاملطلب األ
 وجماالته، اليت تربز أكثر مركزيته بني خمتلف املؤشرات اإلقتصادية. 

    .ميكن تناول اإلستثمار أوال من خالل تعاريفه: لغة واصطالحا :الستثمارل الفرع األول: تعاريف

: االستثمار أوال:  دة والنماء، فيستثمر يعين ينمي  من لغةلغو يف  األموال مأي يزيد، واالستثمار استخدامثر، والثمر هو الز
 ،والثمر محل الشجر، وأنواع املال والولد، ومثر ماله مناه، يقال مثر هللا مالك أي كثره، وأمثر الرجل كثر ماله، اإلنتاج

  .1له نفع ومثرواالستثمار والنماء يشمالن يف املدلول اللغوي كل شيء 

، أي طلب الثمر حيث أن السني والتاء تدل على الطلب، وعلى ذلك فإن استثمرمصدر الفعل و  واالستثمار استفعال
فهذا  2طلب الثمر منه، واالستثمار يف احلقيقة طلب احلصول على الربح من املال وليس الربح ذاته استثمار املال يقصد به

رد االستثمار.   األخري ال يكون مضمو 
، ويعترب حديثًا يف علم االقتصاد املعاصر يعترب لفظ االستثمار من املصطلحات الوليدةاالستثمار إصطالحًا: نيا: 

  عرف االقتصاديون االستثمار بعدة تعريفات، منها:وقد ، ستثمار معياراً لألداء االقتصادياال
"التنازل عن السيولة اليت ميتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفرتة معينة من الزمن، قد تطول أو تقصر  التعريف األول: -1

ا لتلك الفرتة الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية" صل أو أكثر من األصول اليت حيتفظ    .3وربطها 
دة  :ينثاالتعريف ال -2 ا ز من خالل  الدخل وحتقيق اإلضافة الفعلية إىل رأس املال األصلي"جمموع التوظيفات اليت من شأ

 4،ةاملخاطر  عنصر حتمل مقابل معقول عائد على احلصول إمكانية مع معينة زمنية ولفرتةامتالك األصول اليت تولد العوائد، 

 احلصول أمل على وذلك استهالك حايل، إشباع من حتقيقها املمكن من حالية مبنفعة التضحية تتضمن العملية فهذه إذن
  .املخاطرة من معينة درجة لتحمل مستعًدا يكونو استهالك مستقبلي،  إشباع من حتقيقها ميكن أكرب منفعة مستقبلية على

                                                
 .27:، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، شركات االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ،خلف بن سليمان النمري - 1

كلية الشريعة جامعة   -رسالة ماجستري من سلسلة نشر الرسائل اجلامعية ،يف االقتصاد اإلسالمي اجلانب النظري لدالة االستثمار ،خالد بن عبد الرمحن املشعل  -  2
ض  .22: ص2002 -الر

د، - 3   .13م)، ص1998( ،عمان، ، دار وائلمبادئ االستثمار (احلقيقي واملايل) رمضان، ز

  21. ص ، 2002 مصر، ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،املشروعات وتقييم االقتصادية اجلدوى دراسة ،الصرييف الفتاح عبد محدأ  -4
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ذا املعىن نوع من اإلنفاق ولكنه إنفاق على أصول يتوقع منها حتقيق عائد على مدى فرتة طويلة من الزمن    ،فاالستثمار 
وهذه التشغيلية أو املصروفات اجلارية،  اريفمتييزًا له عن املص »إنفاق رأمسايل«اصطالح  كذلكوذلك يشابه ما يطلق عليه  

ا    .ات والصيانة وشراء املواد اخلاماليت تتم بصفة دورية مثل األجور واملرتبالنفقات األخرية يقصد 

إلستثمار.مع أمهيته تتعدد : : مفاهيم االستثمارالفرع الثاين   املفاهيم املرتبطة 

جديدة أو لتطوير الوسائل  إنتاجيةهو ختصيص رأس املال للحصول على وسائل : لالستثماراملفهوم االقتصادي أوال: 
دة الطاقة  ، فهو اكتساب موجودات جديدة وهي املوجودات املادية وتعد مسامهة يف اإلنتاج أي 1اإلنتاجيةاملوجودة لغاية ز

منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات، مما يشكل جزءًا من الثروة الوطنية وهو مبجموعه ميثل إضافة 
ملوارد املالية يف الوقت احلايل  ، من خالل2اإلضافات الصافية إىل رأس املال احلقيقي يف البالد حتقيق نتائج و تضحية 

على شكل أقساط (تدفقات نقدية متتابعة) خالل فرتات خمتلفة، حبيث يكون العائد اإلمجايل لالستثمار أكرب من  مستقبال
 :عن يعوضه اإلنفاق املبدئي، والفارق الذي

 أو تضخم وجود حالة عدم يف للنقود الزمنية (القيمة أمواله اسرتجاع املستثمر يستطيع أن قبل سيمر الذي الزمن - 1
 والذي يعرب عنه بتكلفة الفرصة البديلة؛خماطرة) 

 التضخم؛ عامل بفعل الشرائية قيمتها يف املتوقع النقص -2

 .التدفقات هذه حتقق عدم حتمال املتمثلة املخاطرة  -3
اخلطر املتعلق مبستقبل و  االستثماريةاملردودية وفعالية العملية  االستثمار،: مدة حياة حول يتمحور االستثمار أي أن    

 هذا على الثالث، ويطلق العوامل هذه عن يعوضه عائد معدل على ليحصل االستثمار بعملية يقوم االستثمار، واملستثمر
لطبع  Required rate of returnاملطلوب  العائد معدل املعدل  يتوقع مل ما استثمار أي يدخل املستثمر لن فإن و

   قبله. من املطلوب العائد معدل على األقل االستثمار يساوي هذا من Expected Return  متوقع عائد على احلصول
لزمن، املخاطرة درجة على كبري حد إىل يتوقف املطلوب العائد معدلو  الستثمار واملتعلقة كذلك   مقدار أما املرتبطة 
ويتحدد يف  ذاته املستثمر طبيعة على فيتوقف املخاطرةمعني من  حتمله ملستوى مقابل املستثمر يطلبه الذي اإلضايف العائد

 السوق على أساس املنافسة.
ملفهوم االقتصادي، وإمنا هي أ ما عملية تداول السندات واألسهم يف السوق الثانوية فهي ال تعد جزءًا من االستثمار 

دة اإلنتاجية، الستثمار املايل لكون تداوهلا ال يساهم يف ز وإمنا ميثل عملية تبادل مللكية األصول املالية  جزء مما يعرف 
ت الناتج احمللي اإلمجايل   .3ويوفر هلا السيولة فقط، ومن مث ال تدخل يف حسا

يعرف احملاسب االستثمار على أنه عملية احليازة على سلع أو خدمات ال تستهلك  :لالستثمار املفهوم احملاسيبنيا: 
سواء  من السلع املادية من مباين، أراضي، معدات وآالت والسلع غري املادية  ف يضم كاللنشاط وهذا التعرياخالل سنة من 

                                                
 .13، ص2002، بغداد، ، منشورات بيت احلكمةمنوذجاً أاالستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية الصني هناء عبد الغفار،  -  1
ت النقود واملصارف يف النظم الرأمسالية واإلشرتاكية واألقطار الناميةعبد املنعم السيد علي،   .2 معة املستنصرية، بغداد، ، اجلامع إشارة خاصة للعراق -اقتصاد

 .280ص ،1984، اجلزء األول

  .281ص، 2001، الطبعة الرابعةللنشر، دار وائل، عمان، األردن، بني النظرية والتطبيق –مبادئ  االقتصاد الكليمحد الرفاعي، خالد الوزين، أ -3
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كانت على شكل عقارات أو منقوالت، إضافة اىل الصور املعنوية اليت برزت حديثًا واملتمثلة يف حقوق امللكية الفكرية 
إلضافة إىل االستثمارات  ،تطوير وتعليم وحبثأيضا تضم اخلدمات من برامج و  1واألدبية وبراءات االخرتاع وحقوق التأليف
بتة سواء    .منتجة أو غري منتجةكانت التجارية كاإلشهار وهي أصول 

كما عرف االستثمار على أنه األمالك والقيم الدائمة املادية املتحصل عليها من طرف املؤسسة إما عن طريق الشراء أو    
لوسائل اخلاصة للمؤسسة  .2مل هذه األمالك  لغرض االستغالل وليس البيعوتستع ،اإلنشاء 

ن احملاسب يعترب ا   ستثمار كل نفقة جديدة على سلع الرأمسالية الثابتة أو كل إضافة إلومن خالل ما سبق، ميكن القول 
وتطوير واإلبقاء جل حتسني أإىل املخزون خالل فرتة زمنية أو هو عملية انتقال رأس املال النقدي إىل إنتاج فهو نفقة من 

لشكل على األجهزة اإلنتاجية للمستثمر يف عملية اإلنتاج واملستخدمة خالل سنة على ه نفس، بغرض استغالهلا الدائم 
  .األقل يف املؤسسة

 لرأس اإلمجايل الرتاكم يعكس االستثمارات حجم للمحاسبة الوطنية لنسبة: الوطنية احملاسبة يف االستثمار لثا: مفهوم
التكوين  نسبةتمثل يف توأمهية االستثمار ، 3كوين اإلمجايل لرأس املال الثابتبشكل جتميعي يطلق عليه التو الثابت  املال

لشراء األصول  تعرب عن اجلزء من الناتج الداخلي اخلام املخصصو ،الناتج الداخلي اخلامإىل اإلمجايل لرأس املال الثابت 
  والقيم االستثمارية.

، اإلنتاجية املؤسسات وشبه املؤسسات :أربعة أصناف إىل االستثمار بعملية تقوم اليت االقتصادية القطاعات تّصنفو 
 االستثماري اإلنفاق، و املالية ملؤسسات، واالعامة اإلداراتو  احلكومي لقطاع، االفردية واملؤسسات العائلي قطاعال

دة يف مباشر بشكل يسهم االستثمار اإلمجايل، كما من األكرب القسط يشكل ما عادة اإلنتاجية للمؤسسات  البالد ثروة ز
  4الرتاكم. من النوع خاصة هلذا يولوا أمهية أن القرار أصحاب على يفرض ما وهذا

نه عملية احليازة على أسهم أو سندات لغرض حتقيق قيمة :املفهوم املايلرابعا:   مضافة يف يعرف الرجل املايل االستثمار 
   5.يف السوق املايل املال، و هو يقوم على املضاربة املاليةأس ر 

دة النامجة عن ذلكعوائد الوانتظار االستثمار هنا قائم على أساس توظيف األموال و  ، وهذا االستثمار ال يؤدي إىل ز
   6.الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي ال حيقق قيمة مضافة فهي عملية تبادل مللكية األصول املالية

يفهم من "مل يهتم رجال القانون بتعريف االستثمار ولكنهم حاولوا فهم معىن هذه الكلمة حيث:  :املفهوم القانوينخامسا: 
ا عمل أو تصرف ملدة زمنية معينة من أجل تطوير نشاط اقتصادي، كان هذا العمل يف شكل أموال مادية  عبارة استثمار أ

  .7"املهارة الفنية، حبث) أو يف شكل قروض ية،أو غري مادية (من بينها امللكية الصناع

                                                
  .13ص ،مرجع سابقهناء عبد الغفار،  1
 ،1991جلزائر،، اقتصاديةاإلمعهد العلوم غري منشورة  ماجستريرسالة  ،دور البنوك التجارية يف ترقية اإلستثمارات اخلاصةو  اإلستثمار يف اجلزائر، موهون صفية -2

  .11ص:
3 - Bernard Bernier ; Yves Simon; Initiation a la Macroeconomie;8eme edition; Dunod; Paris 2001.P138. 

لد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، -اجلزائري االقتصاد حالة –الكلية االستثمار دالة تقدير، الكرمي عبد البشري - 4  العدد - 23ا
  .119، ص2007،األول

5 -Patrick Epingard ٫investir face aux enjeux technologiques et informationnels, Edition.Ellipes;Paris,1991 ٫ P05. 
  .109،ص1997، الدار اجلامعية، االسكندرية، النظرية االقتصادية الكليةعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  - 6
 .04ص: 1999 اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية،يف اجلزائرقانون اإلستثمارات عليوش قربوع كمال،  -7
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رد اتتلخص املشكلة االقتصادية يف جمال االستثمار بندرة املو : املشكلة االقتصادية يف جمال االستثمار :لثالفرع الثا
دف إلنتاج السلع واخلدمات املطلوبة إلشباع احلاجات اإل لفرص االستثمارية اليت  نسانية، االقتصادية املتاحة مقارنة 

خطة التنمية هي كما أن والقرار االستثماري ما هو إال عملية ختطيط لذلك اإلنفاق الذي يتوقع أن حيقق عائدا أكرب،  
  .وارد املتاحةللماالستغالل  مرتبط حبسن اهجمموعة من املشروعات واألنشطة وجناح

ملفاهيم واملبادئ يف لدراسة اجلدوى  أوال: دور دراسة اجلدوى يف التخصيص األفضل للموارد: وتقييم املشاريع صلة وثيقة 
ملنشأة لتحقيق أهداف املستثمر اخلاصة (الرحبية االقتصادية) عتباره هدفا أساسيا من خالل  ،النظرية االقتصادية اخلاصة 

أهداف ، كما تساعد املخطط للمشاريع العامة من جهة أخرى على حتقيق (maximization of profit)تعظيم الربح 
  .التخصيص األمثل للموارد االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي بواسطة جهاز األسعارتمع (الرحبية االجتماعية)، و ا

ت الرفاه  قتصاد ا تعتمد يف أساسها النظري على ما يعرف  تمع، فإ لنسبة لدراسات تقييم املشاريع من وجهة نظر ا
Welfare Economics ن اهلدف أومن أهم املبادئ هلذه النظرية هو" ، ن النظرية االقتصادية التقليدية احلديثةاملستمدة م

دتاألساسي من  ح ة الكفاءة االقتصادية وزيع املوارد هو ز لتايل األر تمع، و وحتقيق الرفاهية االجتماعية جلميع أفراد ا
تمع يعين حتقيق هذه ، و (Maximization of social profits)كهدف للمشروعات العامة االجتماعية   من وجهة نظر ا

دة مستوى التوظيف وختفيض الفوارق االجتماعية بني الطبقات  ااالستثمارات أهداف دة الدخل الوطين، ز اجتماعية مثل: ز
  واملناطق، وحتقيق االستقالل الذايت والرفاهية بكل أشكاهلا.

قيس املنافع احلدية يفرتض االقتصاديون أن األسعار التنافسية تو  املنافع:نيا: آلية السعر وإحداث التوازن وتبادل 
الجتماعية) يتحدد السعر ضافية للمجتمع) فعند تقاطع العرض والطلب (تقاطع التكاليف االجتماعية والعوائد ا(الرفاهية اإل

 1،دف تعظيم دالة الرفاهية العامةهل، ومن خالل مؤشرات حتسني "معدل النمو االقتصادي" و"مستوى التوظيف" فاالتنافسي
تمع، أو خمزون البالد من املوارد االقتصادية، أو املستوى  وذلك يف ظل قيود خارجية كالنمط السائد ألذواق أفراد ا

  التكنولوجي السائد.  

 تقاس حيث التنمية بعجلة للنهوض الوطين لالقتصاد احلقيقي احملرك االستثمار يعترب: الفرع الرابع: أمهية ودور اإلستثمار

ت هلا، وهناك ثالثة أسباب رئيسة تعطي اإلستثمار دورا هاما يف  االستثماري اجلانب حيوية مبدى احلديثة قوة االقتصاد
   :احلياة االقتصادية

إىل توفري السلع الرأمسالية اليت تعترب العنصر املنتج للمزيد اإلنفاق اإلستثماري يؤثر على الطاقة اإلنتاجية حيث يهدف  أوال:
ثري يتجاوز احلاضر وبذلك يعترب عامال حيو يف النمو االقتصادي املعتمد إىل حد كبري على و من السلع واخلدمات،  له 

يف القوى العاملة والتطورات توسيع الطاقة اإلنتاجية اليت تنمو بدورها من خالل تراكم رأس املال، والتوسع الكمي والنوعي 
ويف أساليب اإلنتاج، وحيث أن تراكم رأس املال احلقيقي حيدث فقط من خالل االستثمار، لذلك فإنه يعترب حمددا  التقنية

 ؛رئيسا للنمو االقتصادي يف األجل الطويل

                                                
ا املعاصرة يف االقتصاد اإلمعايري تقييم جدوى املشاريع االستثمارية اخلاصة وتط ،مأمون صالح سليمان املصري - 1 جستري غري منشورة يف ، ماسالميبيقا

  .7:ص1991سالمي، جامعة الريموك، األردن، االقتصاد اإل
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الطلب على السلع اإلستثمارية يشكل جزءا كبريا وهاما من الطلب الكلي وهلذا فإن اإلنفاق االستثماري يلعب دورا  نيا:
لغ األمهية يف االقتصاد ألن التقلبات يف الدخل والعمالة تنتج غالبا من التغريات يف اإلنفاق االستثماري ال عن التغريات يف 

 ؛اإلنفاق االستهالكي

من التغريات يف  كرباق االستثماري يعترب شديد التقلب، فالتقلبات اليت تطرأ على قطاع إنتاج السلع الرأمسالية أاإلنف لثا:
يتوقف على عوامل يف املدى القصري (كالرحبية والتكلفة) بعكس اإلنفاق  هإنتاج السلع واخلدمات االستهالكية، وذلك ألن

  (كمستوى الدخل واألذواق والعادات). الطويل يف املدى تتغرياالستهالكي الذي يتوقف على عوامل 
 :يف االستثمار يتجلى دوركما     

دة  1- ح: وتنمية اإليرادات ز  متكن هذه األخرية السلع، من جديدة أنواع توفري أو إضافة على االستثمار يعمل األر

ا وخلق رفع من املؤسسة ا جديدة أسواق إيرادا االستخدام والتوزيع األمثل لرأس املال املتاح بني الفرص مع حتقيق  ،1ملنتجا
لتايل ،االستثمارية املتعددة دة و ح ز  ؛األر

 جذب سياسات الدول تنتهج لذا الشغل، على الطلب لذلك تبعا عدد السكان يتزايد تزايد مع: البطالة معدل فيضخت  2-

دة االستهالك احملقق للرفاهية االجتماعية الشغل مناصب وخلق االستثمارات دة اإلنتاج ومنه ز  ؛وز

 عن طريق الضرائب والرسوم وذلك العمومية اخلزينة متويل يف كبري حد إىل االستثمار يساعد :العمومية اخلزينة متويل 3- 

 ؛االستثمارية املشاريع خمتلف على املفروضة

خلق استثمارات  من خالل ،الكامنة الطاقات على تشغيل يعمل والناجح الفعال االستثمار إن :التنمية يف املسامهة 4- 
 ؛هو الصورة املعربة للنمو والتقدم الوطين ومدى حتقيق املعيشة والرفاهية االجتماعيةو ، القدمية ستثماراتاال توسيع أو جديدة

دة وحتسني إنتاجية رأس املال والعمل  جديدة آليات تصميم هو االخرتاع :واالخرتاع االستثمار 5-   أو اإلنتاج يف جماللز

ستمرارو  األفراد رغبات إشباع يف كبري بشكل جديد يساهم فين أسلوب اكتشاف   .حتسينها 
واالستثمار ذو بعد مستقبلي وله منفعة شبه دائمة، مع أمهيته يف استغالل املصادر اهلامة والطاقات والقدرات الكامنة 

وهو مهم للمؤسسة كوحدة اقتصادية، حيث يعترب سر وجودها وعامل استمرارها وتطورها، هذا على املستوى  2،للنشاط
  اجلزئي أو الوحدوي كما أنه يعترب عماد التنمية والنمو لالقتصاد الوطين على املستوى الكلي.

االقتصادي الذي سيوظف فيه املستثمر يقصد مبجال االستثمار نوع أو طبيعة النشاط  :: جماالت االستثمار ينثاال طلبملا
 ايلاملأو  قيقياحل ستثمارفاال ،وال من معىن أداة االستثماراالستثمار أكثر مش معىن جمالف ،أمواله بقصد احلصول على عائد

، االستثمار تاو أد أو األسهم فهيسوق العمالت األجنبية  أويف سوق العقار  موالاألف يوظتالستثمار، أما لجمال  وه
  :من زوا خمتلفةها تبويب ختتلف جماالت االستثمار، وميكن وبشكل عام

االت االستثمارولاأل فرعال   تبوب االستثمارات من زاوية نوع األصل حمل االستثمار إىل:: : التبويب النوعي 

                                                
  .114- 113ص:ص 1993دمشق، جامعة منشورات ،االقتصادي املشروع يف التمويل وسياسات االستثمار وقرارات املالية اإلدارة ،حسون توفيق - 1

Bussery Chartois, Analyse et Evaluation des Projets d'Investissements,Dunod, Paris, 1999, p64. 2   
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ويعرف األصل احلقيقي  يعترب االستثمار حقيقيا إذا مت توظيف األموال يف حيازة أصول حقيقية، :ستثمارات حقيقيةإ أوال:
بتة أو متداولة ملموسة (خمزون سلعي)  تظهر إما يف شكل حيازة يف حد ذاته نه كل أصل له قيمة اقتصادية أو أصول 

  .1خالل الفرتة الزمنية حمل الدراسة ةمنتجالتمتع خبدمة 
هو ما يرتتب عليه خلق منفعة اقتصادية ستثمار يف األصول احلقيقية اإلكما يقوم مفهوم االستثمار احلقيقي على فرض أن   

تمع وذ إضافية تشمل مجيع أنواع االستثمارات عدا و  ،ه من قيمة مضافةقلك مبا ختلتزيد من ثروة املستثمر ومن ثروة ا
لتعامل يف االستثمار يف األوراق املالية  عينيا  يا) المسإيعترب استثمارا ماليا (و ، األصول املرتاكمة عن فرتات سابقةالذي يتعلق 

  .2فرتات سابقة اعتربت فيها استثمارا عينيا (حقيقيا) يفمت  الذينتاج هذه األصول،  نقل امللكية وليسيتعلق ب
اأن عامل األمان متوفر بدرجة كبرية  حيث ،مصطلح استثمارات األعمال أو املشروعات ايهيطلق علو   من تتشكل لكو

ا هلا حقيقية أصول ال ميكن أن يواجه مشاكل  وهو ميزة قيمة بذا نسبية لالستثمار احلقيقي، إال أن املستثمر يف هذا ا
  3أخرى أمهها:

  نسبيا؛ أن األصول اليت تتم فيها عملية االستثمار ضعيفة السيولة -
  ؛وجود نفقات غري مباشرة مرتفعة نسبًيا: "تكاليف الصفقات املالية، النقل، التخزين. . . اخل -
مع اإلشارة إىل أن األصول غري متجانسة مما يزيد يف  ،ملخاطرة يف االستثمار احلقيقي من أصل آلخراختالف درجة ا -

  صعوبة التقييم.
ت االستثمار احلقيقي    4:االستثمار يف املخزون السلعيأو املباين أو  : االستثمار يف اآلالت واملعداتتتمثل يف وأهم مكو

كاآلالت واألجهزة وأدوات النقل   اإلنتاجيةيشتمل هذا القسم على كل املعدات  االستثمار يف املعدات واآلالت: -1
  .انتشارًا االستثمار أدوات أكثر من ألداةا وهذه، كرب ربح ممكنأ دف احلصول على ،اإلنتاجاملستخدمة يف 

الرأمسايل من األمور : إن احتساب إنشاء األبنية السكنية ضمن عملية التكوين االستثمار يف املباين واإلنشاءات -2
يعاملون يف  ساكناستهالكية، بل أن مالكي امل تعمر طويال ومن غري املعقول اعتبارها نفقا ااملتعارف عليها على اعتبار أ

م ألنفسهم، وتشمل اإلنشاءات كذلك املباين الصناعية واملصارف  م يؤجرون بيو ت الوطنية كمنشآت جتارية فكأ احلسا
ين اخلدمات العامة ودوائر الدولة، والطرق العامة وتعبيدها وتشييد اجلسور اجارية ومستودعات البضائع ومبواملباين الت

بعد عام  -واألنفاق والسدود واملوانئ واملطارات وغريها من األصول اليت تستخدم من أجل اإلنتاج طوال سنوات مستقبلية
  ت الكلية يف معظم الدول.وهي تعترب جزءا هاما من االستثمارا -اية إنشائها 

ذا النوع من االستثمار التغري يف قيمة املخزون السلعي الصناعي والزراعي  االستثمار يف املخزون السلعي: -3 يقصد 
اية الفرتة عن قيمة املخزون من هذه املواد أول الفرتة  مة الصنع يف  والتجاري سواء تعلق مبواد أولية أو نصف مصنعة أو 

الدراسة، فإذا مل يوجد أي تغيري فال ميكن احلديث عن استثمار من هذا النوع مهما كانت كمية املخزون السلعي ألنه حمل 
ولو مل تكن  سبق ومت احتسابه ضمن تدفق اإلنفاق االستثماري خالل الفرتات السابقة، وتعترب اإلضافات إىل املخزون رأمساال

                                                
  . 10-8 ص: ص، مرجع سابقخالد عبد الرمحن املشعل،  -  1
  .27 ص، املرجع نفسه - 2
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إلضافة لألعمال اإلنشائية غري املنتهية والسبب يف سلعا إنتاجية فيمكن أن تشمل سلعا استهال  مة الصنع،  كية أو غري 
إىل املوجودات استثمارا صافيا هو إنتاج مل يتم استهالكه، ويف حال مت استهالك جزء إضايف من املخزون  اإلضافاتاعتبار 

لعكس إذا  اإلنتاجعىن استهالك أكرب من مب ملخزون سالباالسلعي يفوق اإلضافات السلعية فيكون االستثمار يف التغري  ، و
ال خالل الفرتة.   كان التغري يف املخزون موجبا فهذا ميثل إسهام النشاط االقتصادي يف هذا ا

ثرا، فمن أهم العوامل املؤثرة فيه مستوى اإلنتاج واملبيعات،  ويعترب االستثمار يف املخزون من أسرع أنواع االستثمار 
الستثمار العيين يف شكل خمزون (سريع التداول نسبيا) والعوائد  ،لبديلةوعوائد الفرص ا حيث يقارن املستثمر بني االحتفاظ 

 احملصل عليها من االستثمارات البديلة، إضافة إىل بعض العوامل كتكلفة التخزين ومعدل التلف وتكلفة التأمني.
تمثل يف حيازة املستثمر ألصل مايل غري تو  ،يف سوق األوراق املالية توظيفاتوهي تشمل ال :ستثمارات املاليةاإلنيا: 

شكل حصة  على قيقية اليت ميثلها األصل املايلاألصل املايل يعطي حامله احلق يف احلصول على عائد األصول احلو ، حقيقي
احلصول على جزء من عائد يف رأس مال شركة "سهم أو سند" وميثل هذا األصل املايل حقا مالًيا يكون لصاحبه احلق يف 

  األصول احلقيقية للشركة املصدرة للورقة املالية.
ولألصول املالية أسواق ذات درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلما تتوفر لوسائل االستثمار األخرى، والسوق األولية 

فهنا متثل مسامهة يف خلق  ةجديد اتمشروعتوسع وخلق ال اتعمليو  تعترب متويال مباشرا لالستثمارات احلقيقية املوجهة إليها
أما عملية تداول األوراق املالية يف السوق الثانوي عموًما ال تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية للناتج ،  قيمة إضافية

لتو  رغم التغري احلادث يف أسعار هذه األوراق لياحمل الستثمار واألقرب تسميته  وكما  ،ظيف املايلولذا يعترب جتاوزا تسميته 
أمهها السيولة املتوفرة يف السوق املايل والتجانس النسيب يف القيمة  قيقية يوجد لألصول املالية مزاهو احلال يف األصول احل

عيوب لعل أمهها املخاطرة اليت تصاحب ، إضافة إىل واحتساب العائد من كل ورقة ماليةوالشروط مما يسهل التقييم 
لكن املزا هنا تفوق العيوب إىل حد كبري، وهذا ما جعل األسواق املالية  ،رتبطة بتقلبات أسعارها والتضخمامل االستثمار فيها

  أكثر جماالت االستثمار استقطا ألموال املستثمرين أفراًدا ومؤسسات.

لدخل:  الفرع الثاين: لدخل وتبعيته له يقسم االقتصاديون االستثمار حسب عالقته التبويب حسب عالقة االستثمار 
  إىل نوعني:
األهم  االقتصادي يتقرر بصورة مستقلة عن املؤثر : Autonomous Investment» أو مستقل استثمار تلقائيأوال: 

وغالبًا ما يتقرر نتيجة إجياد ويتأثر مبتغريات أخرى كمعدل الفائدة والرحبية أو كفاية رأس املال،  ،مستوى الدخل العاموهو 
مجًا عن متغريات اجتماعية أو نفسية أو سياسية سلعة جديدة  أو استحداث طرائق وأساليب إنتاجية غري تقليدية أو يكون 

ملعطيات االقتصادية   .غري مرتبطة بصورة مباشرة 
يعتمد كليًا على األوضاع والعوامل االقتصادية القائمة  :Induced Investment االستثمار املستحث أو احملّرضنيا: 

يكون بعيدا عن احلقيقة ، رغم أن الفصل بني احملددات املختلفة قد املادية املنفعةواملتوقعة والذي يقدم عليه املستثمر بدافع 
قي املتغريات، وهذا الرتابط الدقيق والعالقات املتبادلة بني خمتلف  إلعتبار.  املتغرياتألن الدخل يؤثر على     جيب أخذها 

ات من هذه الزاوية إىل حيث ميكن تصنيف االستثمار : من االستثمار مهية والغرض: التبويب حسب األالثالث فرعال
  :استثمارات
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للمؤسسة، من أجل  لتسويقيةالغرض من هذا النوع من االستثمارات هو توسيع الطاقة اإلنتاجية وا :ستثمارات توسعيةإ أوال:
دة القدرة على املنافسة عن طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات.   توسيع احلصة السوقية وز

إىل احملافظة على بناء واستمرار املؤسسة أو املشروع، أما ستثمارات يهدف هذا الصنف من اإل :إسرتاتيجيةستثمارات إ نيا:
ال فقد تكون نسبة معينة من حجم إيرادات املؤسسة خالل عدد من السنوات لتوجيهها إىل  املبالغ املستثمرة يف هذا ا

 استثمار اسرتاتيجي معني.

املال،  رأس رصيد إىل الكلية اإلضافات ميثل اإلمجايل : اإلستثمارحاللية) والصافيةاالستثمارات التعويضية (اإل لثا:
موالو  هدفه احلفاظ على رأس املال على حالهو ويتكون من االستثمار اإلحاليل  هتالكات، او  تعويض ما استهلك منه 

دة يقيس، و هتالكاإل الصايف بطرح واإلستثمار إضافة طاقة إنتاجية  املال واليت تؤدي إىل رأس رصيد يف الصافية الز
خنفاض  ويالحظ أنه على الرغم من، ستثمارات جديدة حبسب الطلب والظروف أن عمر األصول اإلنتاجية يتحدد 

اية عمرها  يراد الصايف لألصل ووصوله إىل الصفر إالاإل للمحافظة على مستوى  اإلنتاجيأن بعض األصول تستبدل قبل 
ية يقتطع سنو من إيرادات املشروع قسطا ميثل قيمة ما اهتلك من الناحية احلساب اإلنتاج يف ظل التنافس يف السوق، ومن

  األصول.
  االستثمار الكلي (اإلمجايل)= اإلستثمار اإلحاليل+ اإلستثمار الصايف - 
 اإلهتالك  - اإلستثمار الصايف= اإلستثمار الكلي  - 

دة يف ل اليت تؤدي ستثماراتاال نتجة:املغري اإلستثمارات املنتجة و  رابعا: قل  وأإنتاج املؤسسة مع حتسن النوعية لز
  يف حالة العكس فهي غري منتجة.االستثمارات املنتجة، و  يالتكاليـف املمكنة، ه

ة إن هذا النوع من االستثمارات يكتسب أمهية خاصة يف املؤسسات الكبري  االستثمار يف جمال البحث والتطوير: خامسا:
 ،ة التكاليف وحتسني النوعية عرب الزمنيأن هذا االستثمار يهدف أساًسا إىل تدن حيث، احلجم حيث تكون عرضة للمنافسة

دة كفاءة وإنتاجية عنصري العمل والتنظيموهذا عن طريق تكثيف اآللية وتطوير اجلهاز اإلنتاجي    .وز

ال إىل: الرابع : التبويب حسب مدة االستثمار فرعال   :1حيث تصنف االستثمارات يف هذا ا

لقصر نسبًيا، حيث ترتاوح اإلوهي  :استثمارات قصرية األجل أوال: ستثمارات اليت يتم إجنازها وجين عوائدها يف مدة متتاز 
، الودائع رًا يف االستثمارات املاليةأكثر انتشا ههلذا الصنف من االستثمارات عدة أشكال، إال أنو املدة بني سنة إىل سنتني، 

  قصرية األجل.من سنتني، التسهيالت االئتمانية الزمنية ملدة أقل 
وال تزيد عن حيث يتم إجناز هذا الصنف من االستثمارات يف فرتة ال تقل عن سنتني   :استثمارات متوسطة األجل نيا:
 االستثمار يف مؤسسات النقل، :الفئة هي األكثر انتشارًا، مثلسنوات وهلذه االستثمارات عدة أشكال حيث أن هذه  سبع

  اخل.السلع واخلدمات...
وتشمل  ،سنوات الصنف من االستثمارات يتم إجنازه يف مدة عموًما تفوق سبعهذا  :استثمارات طويلة األجل لثا:

لعقارية اليت ال تؤسس األصول واملشروعات االقتصادية اليت تنشأ ألجل تشغيلها واالستفادة منها ملدة طويلة نسبًيا كاملشاريع ا
  . قارات للكراء، الفنادق، املباين التابعة للمؤسسة نفسها مثال : مبىن اإلدارة، مبىن املخزن...: علغرض البيع

                                                
   ص، 1999 للنشر والتوزيع، مصر، دار حامد مدخل يف تقييم املشروعات ،عقيل جاسم -  1
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تنحصر جماالت االستثمار من الوجهة اجلغرافية إىل استثمارات  :االت االستثمار حسب املوطن: التبويب امساخل فرعال
  :1حملية وأجنبية

االت املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي بغض النظر عن  عىنيو استثمارات حملية:  أوال: ا توظيف األموال يف خمتلف ا
  .األداة االستثمارية اليت مت اختيارها لالستثمار

مجيع الفرص املتاحة لالستثمارات يف األسواق األجنبية من قبل  اوميكن تعريفها : : استثمارات أجنبية "خارجية" نيا:
املؤسسات املالية إما بشكل مباشر أو غري مباشر، إذ تكون مباشرة يف شكل شركات أو فروع مؤسسات تنشأ يف األفراد أو 

أو عن  ،ويكون االستثمار غري مباشر للبلد املصدر لرأس املال عن طريق مؤسسات مالية دولية ،البلد املضيف لالستثمار
  ت استثمارية يف شىت دول العامل.طريق صناديق االستثمار، حيث تستثمر األموال يف مشروعا

ت  بني املتغرياتعتباره مؤشرا مهما : املطلـب الثـالث: االسـتثمار يف الفكر االقتصادي اإلقتصادية تناولته النظر
   .اإلقتصادية املختلفة

إن النموذج النظري الكالسيكي يقوم بتحليل وحتديد : يـالكالسيك االقتصـادي رـي الفكـار فـاالستثم األول:  فرعال
  .الستثمار االدخارمن خالل إبراز العالقة اليت تربط  االستثمارمفهوم 

االقتصادي، فاالستثمار ميثل يعترب الفكر الكالسيكي أن الرتاكم مصدر للنمو  حيث توازن اإلستثمار واإلدخار: أوال:
سعر الفائدة ميثل املكافأة اليت حيصل عليها األفراد مقابل و  2عن استهالك مستقبلي،الوجه اآلخر لإلدخار الذي هو عبارة 

دة م م لن يقوموا بز م إال إذا دفعت هلم مكافأةاالدخار، فاألفراد عادة يفضلون االستهالك على االدخار، وعليه فإ ،  دخرا
 كما يوضحه الشكل التايل:

  الفكر التقليدي : توازن االدخار واالستثمار يف)3( الشكل
  
  
  
  
  
  
 
 
 

ت مناذج ومتارين االقتصادالسعيد بريبش،  املرجع:  .82ص ،2007ابة، اجلزائر،عندار العلوم للنشر،  ،حلولة الكلي، نظر

                                                
  .34، صمرجع سابق ،حسني علي خربوشو  يدشعبد املعطي رضا أر  -  1
ت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة ،عبد القادر  - 2 ، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، سياسة االستثمارات يف اجلزائر وحتد

  .07،ص2004جامعة اجلزائر،

 سعر 
 الفائدة

 االدخار واالستثمار
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عادة التوازن بني اإلدخار ومعدل الفائدة حسبهم      ثريه الطردي على األول والعكسي على كفيل  واإلستثمار من خالل 
ويكون املنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام االستثمار مرحباً، للحصول على األموال القابلة لالستثمار، ، الثاين

دة حجمه، فإن عدد املشروعات االستثمارية املرحبة سي زداد مع اخنفاض سعر وطاملا أن إنتاجية رأس املال تتناقص مع ز
ملنحىن سال ب امليل، أما األموال املوجهة الفائدة، وعلى ذلك يكون منحىن الطلب على األموال املوجهة لالستثمار متمثال 

ملنحىن لإل املوجب امليل (العرض)، فإذا حدث وارتفع سعر الفائدة  Sقراض واليت هي مدخرات يف األساس فيعرب عنها 
وجود فائض يف عرض األموال، فإن سعر الفائدة يبدأ يف االخنفاض ويستمر   كرب من االستثمار مبعىنحيث يكون االدخار أ

لعكس.   يف ذلك حىت املستوى الذي يعود فيه التوازن بني االدخار واالستثمار، والعكس 
ار مع االستثمار، وتعمل على مرونة سعر الفائدة تؤدي إىل توازن االدخنيا: مرونة الفائدة وتوازن اإلدخار واإلستثمار: 

احملافظة على التدفق الدوري للدخل، ومع افرتاض وجود فرص غري حمدودة لالستثمار، فإن االقتصاد يعمل دائما يف ظل 
  االستخدام الشامل بصرف النظر عن مقدار ما يرغب الناس يف إدخاره.  

 االستهالكوعلى ذلك فالطلب الكلي على  ،)ألسواقبقانون ساي يف ا(أو ما يسمى  ،ن العرض خيلق الطلب عليهكما أ  
وهذا يعين أن الطلب الكلي على  ،يف القيمة يةومساو  االستثماريةو االستهالكية يقابله عرض كلي للسلع  واالستثمار
  .مًعا سيظل متعادال مع العرض الكلي واالستثمار االستهالك

ا فيما يلي: النظرية الكينزية:ي ـار فـاالستثم :ثاينال  فرعال   وتتلخص أهم مقوما

ترفض مقدرة سعر الفائدة على حتقيق التزامن بني خطط القطاع العائلية : حمددات اإلدخار واإلستثمار عند كينز أوال:
الستثمار،  الدخار مع خطط قطاع رجال األعمال فيما يتعلق  لتايل ففيما يتعلق  ادخار أكثر معناه استهالك أقل و

م يف الوقت الذي  الخمتلف السلع واخلدمات املقدمة، ف طلب أقل على يتوقع أن يتوسع رجال األعمال يف استثمارا
اط ألي ظروف طارئة، لضمان فدوافع االدخار (شراء سلعة يف املستقبل، االحتي ،ينكمش فيه الطلب على املنتجات

  ).، االكتناز..) ختتلف متاماً عن دوافع االستثمار (حتقيق الربحمستقبل
ثريه على قرارات املستثمرين إال أنه ليس العامل الوحيد أو األكثر أمهية،  معدل سعر الفائدة: نيا: الفائدة رغم 

ففي حاالت الركود وتشاؤم رجال األعمال حول  ،وقعه رجال األعمالتفالعامل احلاسم هنا هو معدل الربح الذي ي
دة  ح تكون أسعار الفائدة منخفضة، ولكن هذا االخنفاض ال يشجع رجال األعمال على ز املبيعات واألر

م.  تنكر النظرية الكينزية وجود مرونة يف األسعار واألجور  فكرة مرونة األجور واألسعار: معارضة لثا:استثمارا
نفاق الكلي، فنظام وذلك على أثر حدوث اخنفاض يف اإل ميكن معها ضمان العودة إىل التوظف الكامللدرجة اليت 

مة بل أصبح نظامًا مشوهًا بعدم كمال  األسعار يف ظل النظام االقتصادي الرأمسايل احلديث مل يعد نظام منافسة 
جور، كما أن مستوى التوظيف إمنا يتوقف السوق ومقيدًا بعقبات عملية تعمل على عدم حتقيق مرونة األسعار واأل

  .(االستهالك واالستثمار) مباشرة على مستوى اإلنفاق الكلي

حكم غري أنه  ينيالتقليدمفهوم نظرية القيمة عن ماركس  أخذ :يـاملاركس االقتصـادير ـي الفكـف االستثمـارالفرع الثالث: 
لزوال، ويرى أن العالقات على   .بقوى اإلنتاج اوثيق ارتباطامرتبطة  االجتماعيةالنظام الرأمسايل 
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لعمل الذي تضمنته تلك السلعة ماركسيعترب  ومن مثة فإن كل املواد املنتجة، ما هي إال جمرد ، أن قيمة سلعة ما تقاس 
أمسايل يتمحور حتليل كارل ماركس يف نظرية فائض القيمة على أن الر ، و تراكم للعمل البشري الذي يعترب أساس اإلنتاج

ينتجون لصاحل صاحب رأس املال مواد تساوي قيمتها مقدار و  1يشرتي من العامل قوة عمله ويدفع له قيمة لقاء ذلك،
ل صاحب رأس املال على الفارق املوجود بني قيمة املادة أي العمل وقيمة صوهكذا حي، العمل املرتاكم الالزم لصناعة املادة

  .األجر
ح اليت حيصلون عليها نتيجة حصوهلم على  تمكنيو  أصحاب رؤوس األموال من مجع وتكديس األموال نتيجة لألر

، لرتاكم االستثمار وهكذا تتحدد عالقة س املال أأي شراء ر  االستثمار،هذه األموال يف عملية  تعملتسو  ،فائض القيمة
  ولقد قسم كارل ماركس رأس املال إىل قسمني:

أما ، رأس املال املتغري وهو الذي تدفع منه األجور، و ابت والذي يتكون من اآلالت واملعدات واملواد األوليةرأس املال الث
وعندما يتحول رأس املال الثابت ورأس املال املتغري إىل نقود تتحول معه فائض ، مصدره رأس املال املتغريففائض القيمة 

ذا الشكل يعيد الرأمسايل حتويله إىل عناصر طبيعية من رأمساله اإلنتاجي ،القيمة إىل نقود أيضاً  من  ،وفائض القيمة احملول 
  2الرتاكم الرأمسايل.اإلنتاج وهو ما حيدث عملية  ديد عمليةأجل جت

، اكمهو مصدر الرت  االدخاروأن  ،أن رأس املال املتغري هو مصدر فائض القيمة وهو عني الرتاكم استخالصهوما ميكن 
أي جتديد وتوسيع الطاقة  ،الذي هو يف حد ذاته أداة عملية إعادة اإلنتاج املوسع الستثماروأن عملية الرتاكم هذه مرتبطة 

  .اإلنتاجية للمجتمع

دة اإلنتاج هي اللبنة  :يـاإلسالم االقتصـادي ـف االستثمـارمكانة الفرع الرابع:  األوىل جيعل النظام االقتصادي اإلسالمي ز
  .لعملية الرتاكم الرأمسايل من خالل تنمية كل املوارد االقتصادية املتاحة، وإشراكها يف العملية اإلنتاجية املشروعة

فهو ليس تراكما فقط لرأس  ويف سبيل إجناح عملية اإلنتاج :)املشاركةاإلسالمي (قتصاد إلأوال: اإلنتاج واإلستثمار يف ا 
إلنتاجية والقيمة املضافة للعملية اإلنتاجية دة يف الكمية املطلوبة من عنصر العمل كذلك ويرتبط  حث و ، املال وإمنا الز

اإلسالم على االستثمار من خالل تعاليمه املختلفة واخلاصة مبجال املال واإلنفاق، فوضع أسسا ومبادئ للتصرف يف الدخل 
ى عن للد وتقسيمه على أوجه اإلنفاق املختلفة إذ عمل على ترشيد اإلنفاق االستهالكي، مبا حيقق الكفاية املتول فرد، و

  صور تعطيل املوارد.و التكاليف السلبية يف عملية اإلنتاج، كتحرمي االكتناز 

نه تنمية املال بشرط مراعاة األحكام الشرعيةو  عند استثماره، فهو طلب مثرة  يعرف االستثمار يف املنظور اإلسالمي 
وهو مرتبط بكل من رأس املال يف التجارة أو الصناعة أو غريها،  املال ومنائه يف أي من القطاعات اإلنتاجية سواء كان ذلك

نه إضافة على الناتج المع تعريف االستثم قوهو ما يتف 3،وعنصر العمل يف إطار أحكام الشريعة مبا يؤدي إىل  وطينار 
ت اليت تعكس واقع األمحتقيق    .ةوتدعيم أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي، من خالل األولو

                                                
  .283، ص: 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التحليل االقتصادي الكلي ،عمر صخري - 1

  .09:،صمرجع سابق ،عبد القادر  - 2

دورها يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير الدورة التدريبية الدولية  حول: ، حمددات وموجهات االستثمار من املنظور اإلسالمي ،قراوي أمحد الصغري - 3
ت املغاربية،    .          2003ماي  28 -25 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب: ،سطيف -كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيرياالقتصاد
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على يعتمد ف ،جهات االستثمار من املنظور اإلسالميلنسبة ملو  نيا: اسرتاتيجيات اإلستثمار يف اإلقتصاد اإلسالمي:
، واستقرار قيمة النقود بدل التضخم، ومنافسة  :يف حماور أربع إسرتاتيجية حمددة املخاطرة بدل املغامرة، واملشاركة بدل الر

  تعاونية يسودها سعر العدل (مثن املثل) وحرية التسعري واملنع لبيوع الغرر واالحتكار.
المي موجهات اإلس(اإلنفاق االستثماري) أهدافه األساسية، وضع النظام االقتصادي  ولكي حتقق العملية االستثمارية

حملافظة على السلع وا على االدخار وتكوين فائض اقتصادي وحث على توجيهه حنو االستثمار، حلثللعملية االستثمارية، 
ومن خالل تكييف منط  ،1اإلنتاجية ومحايتها من التبديد والضياع، مع دعوة إىل احملافظة على البنيات األساسية لالقتصاد

تمع مبا يؤدي إىل تناسب اهليكل السلعي للعرض مع هيكل الطلب  ملوارداالستثمار يف ا  مبدأ، كما أن وحسن االنتفاع 
  2.على األموال املتعطلة وإعفاء األصول الثابتة الداخلة يف العملية االستثمارية فيه توجيه حنو االستثمار فرضية الزكاة

 للتأكد وقياسه اخلطر وجود على التعرف يف املخاطر حتليل األساسي من اهلدف يتمثل: خمـاطر االسـتثمار  املطلب الرابع:

 بعالوة هذا التعويض ويسمى املخاطر، من يتحمله ما ملقدار واملالئم املناسب التعويض على القرار سيحصل متخذ أن من

  .القرار اختاذ مراحل ومالزمة ألي  املالية العمليات لكل أساسي متغري املخاطرة أن إذ املخاطرة،

توزيعات  خالهلا من ويضع حيدد أن القرار ملتخذ ميكن اليت هي املخاطرة حالة إن: الفرع األول: مفاهيم حول املخاطرة
 ذلك تكون اليت املوضوعية املخاطرة، املخاطرة من نوعني بني التمييز وميكن سابقة،اسات در  ضوء على للحدث احتمالية

 ذلك تكون اليت الذاتية واملخاطرة كميا، عنها التعبري ميكن اليت احلقائق بواسطة دراسة حتديده ميكن الذي املخاطرة من اجلزء

 .3القرار يتخذ الذي املنظم خيضع لتقدير الذي املخاطرة من اجلزء

املمكنة واليت ميكن فيها وضع احتماالت لألحداث املستقبلية أي للعوائد  حلوادثاتباين هي  أوال: تعريف املخاطرة:
والنفقات املتوقعة، حيث يكون توزيع احتمايل للقيم وجمموع االحتماالت يساوي الواحد، واملفاضلة بني البدائل تكون على 

 لعوائد االستثمارات النسيب املعياري حنرافاإل هي املخاطرة فإن اإلحصائي التعريف أما ،4أساس القيمة املتوقعة لكل بديل

 لضرورة يعين ال العوائد يف والتذبذب هلا، القيم املتوقعة متوسط عن املستقبلية للعوائد التشتت درجة عن تعرب فهي املتوقعة

 املال رأس إىل نسبتها قيمتها أو يف العوائد هذه فتذبذب للعائد، املتوقع املستوى عن العوائد قيمة باينت وإمنا وقوع خسائر،

 لتنبؤات املتعلقة التيقن عدم حالة إىل أساسا العوائد عدم انتظام عملية وترجع املخاطرة عنصر يشكل الذي هو املستثمر

  املستقبلية.
 أو رفض قرار يف املؤثرة أهم املتغريات من االستثمار قياس متغري يعترب  :التأكد وعدم االستثمار خماطر قياس نيا: أمهية

 جتاه املخاطرة ينقسمون إىل: واملستثمرون، املخاطر يتطلب دراسة وهذا االستثماري، املشروع قبول أو تعديل

دة أي متناقص، مبعدل متزايدة له، لنسبة املنفعة دالة كانت إذا: للمخاطرة متجنب  1- دة يقابلها الدخل يف أن الز  يف ز
  .املخاطرة من بدال املؤكدة إىل االستثمارات مييل جيعله مما متناقص، مبعدل احلدية املنفعة

                                                
ع دارا مث مل جيعل مثقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 1   .)رك هللا فيهانها يف مثلها مل يبا ( من 

  .مرجع سابق ،قراوي أمحد الصغري - 2

  .17- 16ص:  ص ،2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر إدارة املخاطر (أفراد، إدارات، شركات، بنوك) ،طارق عبد هللا محاد - 3

ضيات املالية ،رحيم حسني - 4  .34 ص:، 2011 ، مكتبة إقرأ، قسنطينة،أساسيات نظرية القرار والر
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بت، متزايد خطي شكل خذ للمستثمرين لنسبة املنفعة دالةاملخاطرة:  جتاه حمايد -2 لتايل مبعدل   احلدية فاملنافع و

دة كل عند بتة  .الدخل يف ز

 متزايدة حدية منافع على فاملستثمرون حيصلون متزايد مبعدل متزايدا شكال خذ املنفعة دالة احلالة هذه يف :جمازف  3-

دة مقابل لتايل دخلهم، يف الز ت عالية يقبلون فهم و   .كبرية إيرادات تقابلها كانت إذا املخاطرة، من مستو
ميكنه من مقابلة أغراض وأهداف املستثمر بدون أن يتحمل  منوذجيف الواقع أن املشكلة املركزية لالستثمار هي تصميم 

  أخطارا تفوق طاقته ومقدرته، وميكنه أن ينتج دخال أو عائدا يتناسب مع تلك األخطار.

متثل املخاطر بعدا هاما ومؤثرا يف النشاط اإلستثماري، وعامال يؤخذ  االستثمارية: الفرع الثاين: أساليب إدارة املخاطر
  قرار اإلستثمار، ومن مث تنبع أمهية إدارة خماطرها. إلعتبار يف

" منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن اعرفت إدارة املخاطر االستثمارية  أوال: تعريف إدارة املخاطر:
ا أن تقل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر املايل  لطريق توقع اخلسائر العارضة احملتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأ

   .1للخسائر اليت تقع إىل احلد األدىن"
يتضمن كافة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل العالقة بني العائد املتوقع ودرجة املخاطرة  "إدارة املخاطرمصطلح "إن 

دف تعظيم قيمة األصل الذي يتولد عنه هذا العائد.    املرتبطة بتحقيق هذا العائد، وذلك 
  وهي: االستثمارية،ميكن حتديد ثالثة اسرتاتيجيات رئيسية إلدارة املخاطر : نيا: أدوات إدارة املخاطر االستثمارية

ما هو  ىاخلطر عل ىويقصد بذلك االحتفاظ مبستو  To leave the position openإسرتاتيجية ترك املوقف مفتوح:  -1
 يربر التكلفة املتوقعة عليه، وميكن أن تعتمد الشركة على هذه اإلسرتاتيجية حينما يكون مستوى اخلطر منخفضا بشكل ال

  إلدارته، وتندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية سياسة قبول اخلطر.
ت اخلطر اليت ميكن حتملها  To take a calculated riskإسرتاتيجية حتمل خماطر حمسوبة: -2 ويقصد بذلك حتديد مستو

ملنشأة حىت هذا مث اختاذ كافة التداب - واليت ال ترغب املنشأة يف حتمل أكثر منها - ملنشأة ري املناسبة لتدنيه املخاطر 
مثل: التنويع، والتغيري يف مستوى   Reductionاملستوى املقبول، ويندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية سياسات ختفيض اخلطر

ستخدام الرافعة التشغيلية تبعا لظروف الشركة (هيكل االستثمار)، والتغيري يف مستوى الرافعة املالية (هيكل التمويل)، وا
  األدوات املالية املشتقة للحماية ضد خماطر األسعار. 

لنسبة للشركة، أي تدنية  To cover all the riskإسرتاتيجية تغطية كل اخلطر:  -3 ويقصد بذلك حتييد مصدر اخلطر 
ستخدام مثل: التغطية الكاTransferenceاخلطر إىل الصفر، ويندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية سياسات حتويل اخلطر  ملة 

لث بواسطة عقود التأمني، والتجنب التام لألنشطة اليت ينشأ عنها اخلطر.أو أدوات اهلندسة املالية،    حتويل اخلطر إىل طرف 
  : 2وقد تستخدم عمليات إعادة اهليكلة وميكن تقسيمها إىل جمموعتني

وتسمى أيضا هندسة األصول، وهي تتضمن األساليب املالية اليت تغري   Assets restructuringإعادة هيكلة األصول: -أ
من هيكل أصول املنشأة ألجل حتقيق االستخدام األعلى قيمة (األكفأ) ملوارد املنشأة، أو لتوفري الضرائب، أو التخلص من 
                                                

 .51ص مرجع سابق، ،محاد طارق عبد العال - 1

عم، ي و خريي علي اجلزير  - 2 ت اتفاقية اجلات "تقييم اسرتاتيجيات إعادة اهليكلةعبد احلميد مصطفى أبو  : سوق دراسات يف التمويل واالستثمار: ملواجهة حتد
  .528 523ص: ص القاهرة، ،املال املصري بني النظرية والتطبيق
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دة هيكلة األصول بواسطة عمليات التدفق النقدي الزائد (غري املطلوب للفرص االستثمارية) بدفعه إىل املسامهني، وجتري إعا
عادة هيكلة وحدات النشاط Liquidationالبيع املختلفة، مثل بيع جزء من األصول أو من خالل عمليات التصفية  ، أو 

Business unit restructuring ملشروعات املشرتكة.  ىالعتماد عل الستحواذ أو    إسرتاتيجية النمو سواء 
وتركز هذه اإلسرتاتيجية على تغيري هيكل امللكية، وذلك من   Financial  restructuringيل:إعادة هيكلة التمو  -ب

ملشروع ةأجل إدارة املخاطر املالي ت إعادة اهليكلة للمنشأة وأدوا، املرتبطة خبصائص هيكل اخلصوم ورأس املال اخلاص 
ا. تسعى إىل   تكوين حمفظة استثمارات ذات كفاءة حبيث يتناسب عائدها مع املخاطر اخلاصة 

ملنشأة يعتمد على   :تصنيف املخاطر وقياسهالثا:  كل من حتديد املخاطر وقياسها، النظام املتكامل إلدارة املخاطر املالية 
   :قبل اتباه اإلسرتاتيجيات ملقابلتها

ملخاطر ، و امن خالل تصنيفه: ن تتعرض هلا املنشأةحتديد املخاطر اليت ميكن أ -1 ت العلمية فيما يتعلق  ستقراء الكتا
ى أساس االرتباط ، وعل: مصدر اخلطرنيساسميكن تصنيف تلك املخاطر تبعًا أل اليت ميكن أن تواجه املنشأة، تبني أنه

 ملنشأة؛ 

ت اليتأنواع املخاطر من حيث مصدر اخلطر:  -أ أن املنشآت املعاصرة  ةاهتمت مبوضوع إدارة املخاطر املالي توضح الكتا
االت الوظيفية املختلفة، ومن هذه املخاطر ما يلي:    1تواجه جمموعة متنوعة من املخاطر يف ا

ال األساسي الذي تعمل فيها املنشأة؛  :Business risksخماطر األعمال  -  لصناعة وا   وهي املخاطر املرتبطة 
لنظم الداخلية  :Operational risksخماطر التشغيل  -  ملنشأة؛و وهي املخاطر املرتبطة   األفراد العاملني 

ا إدارة املنشأة؛و  : Management riskخماطر اإلدارة:  -  لوظائف اإلدارية واملمارسات اليت تقوم    املرتبطة 
ا؛وهي املخاطر املرتبطة بفشل ا :Credit risksخماطر االئتمان   -  اللتزامات اليت تعهد   لطرف اآلخر يف الوفاء 

لتحركات غري املرغوبة :  Price risksخماطر األسعار  -  صعودًا أو هبوطاً) يف األسعار (وهي املخاطر املرتبطة 
 Currency سعر الصرف"أو , خماطر سعر العملة "Interest rate riskلسوق، وهي تنقسم إىل: خماطر سعر الفائدة  

Exchange Risk خماطر أسعار السلع ,Commodity Risk  خماطر امللكية ,Equity Risk؛ 

وهي املخاطر الناجتة عن القرارات احلكومية مثل  : Political and country riskاملخاطر السياسية  - 
    الضرائب، التسعري، اجلمارك، التأميم؛

ملنشأة:  -ب نماذج احلديثة يف نظرية االستثمار الذي تعتمد عليه الو  التصنيفوفقا هلذا املخاطر من حيث ارتباطها 
  يتم تقسيم املخاطر اليت تتعرض هلا املنشأة إىل جمموعتني من املخاطر، مها: والتمويل،

  :خماطر منتظمةSystematic risks  : لسوق بصرف النظر عن وهي املخاطر "العامة" اليت تتعرض هلا مجيع املنشآت 
 :مثل ات هلا صفة العموميةعن متغري  من حيث النوع أو احلجم أو هيكل امللكية... وتنشأ هذه املخاطر ،املنشأةخصائص 

لتنويع الظروف االقتصادية أو السياسية، ولذلك يصعب ، ولذا تسمى أيضا املخاطر اليت ال التخلص من هذه املخاطر 
لتنويع    .  Market risksطر السوق ، أو خماUndiversifiable risksميكن جتنبها 

                                                
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، إدارة اإلستثمار يف البنوك اإلسالميةحسني دمحممسحان وموسى عمر مبارك وعبد احلميد أبو صقري،  -  1

  .248-.240، ص ص: 2012القاهرة 
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  :خماطر غري منتظمةUnsystematic risks  : وهي املخاطر "اخلاصة"اليت تواجه منشأة معينة، نتيجة خلصائص وظروف
العتماد على إسرتاتيجية التنويع ، أو املخاطر Diversifiable risks تلك املنشأة، وميكن ختفيض أو جتنب تلك املخاطر 

ا ختص منشأة معينة  Unique risksالفريدة    .specific risk - Firmحيث أ

ميكن حتديد العديد من املقاييس اإلحصائية أو املالية للتعبري الكمي عن املستوى النسيب للخطر يف  :قياس املخاطر -2
  جمموعتني، مها:

التشتت يف قيم املتغري حمل  وتعتمد هذه األدوات على قياس درجة: وات اإلحصائية لقياس املخاطر اإلستثماريةاألد - أ
  االهتمام أو قياس درجة حساسيته جتاه التغريات اليت حتدث يف متغري أخر، ومن أهم هذه األدوات: 

وكلما زادت قيمة املدى كان  ،والذي يتمثل يف الفرق بني أعلى قيمة وأدىن قيمة للمتغري موضع االهتمام :Rangeاملدى  -
 ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى اخلطر املصاحب للمتغري املايل موضع االهتمام.

يعترب أكثر املقاييس اإلحصائية استخدامًا كمؤشر للخطر الكلي املصاحب  : Standard deviationاالحنراف املعياري -
ضي أو القيمة ، وهو يقيس درجة تشتت قيم املتغري موضوع الدلالستثمار راسة حول القيمة املتوقعة له، فيحسب األمل الر

ضي للحصول على درجة اإلحنراف، وكلما زادت قيم ألمل الر دل ذلك على  تهاملتوقعة للعائد مث تقارن العوائد السنوية 
 تقراره وقلة خماطره.ارتفاع مستوى اخلطر يف حني كلما كانت عوائد االستثمار قريبة من القيمة املتوقعة دلت على اس

هو مقياس نسىب (أو معياري) لدرجة التشتت، حيث يربط بني اخلطر :  Coefficient of variationمعامل االختالف -
لقيمة املتوقعة)، ولذلك يصبح معامل االختالف أكثر دقة وتفضيًال عن  الحنراف املعياري ) وبني العائد (مقاسًا  (مقاسًا 

 .مستقلة وخمتلفة فيما بينها من حيث العائد واخلطر استثماراتند املقارنة بني عدة االحنراف املعياري ع

ثر االستثمار مقارنة حبركة السوق فكل استثمار له نسبة تغري معينة  :Beta coefficientمعامل بيتا  - هو مقياس لسرعة 
ترجع ألسباب عامة منها اقتصادية وسياسية  ، فهو مقياس للمخاطر املنتظمة يف السوق اليتالعامة مقارنة بسلوك السوق

  واجتماعية، وهو مقياس ملدى حساسية قيم املتغري املايل موضع الدراسة للتغريات اليت حتدث يف متغري آخر.
ا املالية جتاه  وهي تعتمد على قياس قدرة املنشأة على الوفاء :ل املايل لقياس املخاطر اإلستثماريةأدوات التحلي - لتزاما

وخباصة الدائنني، يف اآلجال احملددة الستحقاقها، وحتقيق تدفقات نقدية صافية للمسامهني، ويعتمد قياس املخاطر  الغري
ملنشأة على جمموعة النسب واملؤشرات املالية اليت ميكن االستدالل من خالهلا  على احلالة  –كمؤشرات تقريبية   –املالية 

 هوامش الربح أو مؤشرات التغطية اللتزامات املنشأة.و النقدية املتوقعة ملنشأة، املتوقعة للمنشأة من حيث التدفقات 
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  : عائد وتكلفة االستثمار بني الفكر الرأمسايل واملنهج اإلسالميلثاملبحث الثا
ثري على االقتصاد بصفة عامة، ألنه يؤثر ليس فقط على رغبات املستهلكني يف اإلنفاق أو االدخار  لسعر الفائدة 

ثري على األفراد واملؤسسات املالية  تكلفة التمويلوألن  ،ولكن أيضا على قرارات املستثمرين من أصحاب األعمال هلا 
، يتم تناول أهم عناصر العائد وتكلفة اإلستثمار يف النموذجني الرأمسايل واإلسالمي يف ورجال األعمال واالقتصاد يف جمموعه

  :املطالب التالية
ت الواردة يف موضوعه، وحتديد سعر الفائدة التوازيناملطلب األول: م   فهوم سعر الفائدة والنظر

 املطلب الثاين: الربح كبديل للفائدة كتكلفة وعائد لالستثمار
  املطلب الثالث: إلغاء الفائدة وإحالل معدل الربح وحتليل اقتصاد املشاركة

  املشاركةآلية  حتقيق ه يفعائد املشاركة ودور  املطلب الرابع: معدل

ت الواردة يف موضوعه، وحتديد سعر الفائدة التوازيناملطلب األول:     مفهوم سعر الفائدة والنظر

ميكن القول أن سعر الفائدة هو مقدار العائد أو النسبة اليت حيصل عليها صاحب رأس  مفهوم سعر الفائدة: الفرع األول:
مقدار العائد أو النسبة اليت يدفعها للبنك مقابل اقرتاضه مبلغا معينا من املال مقابل إيداع مبلغ معني يف البنوك، كما ميثل 

  :1وتتكون الفائدة من األجزاء التالية النقود،

  الفائدة مقابل املخاطرة وتعين املقرض رأس ماله لغريه يتحمل أنواعاً من املخاطر: أوًال: 
  . خماطر عدم االسرتداد (السداد)؛ أ        

  اخنفاض سعر الصرف؛ التضخم و ر . خماط ب       
  . مدة القرض كلما طالت مدة القرض كلما زادت املخاطر. جـ       
  : مقابل النفقات فقد يتحمل املقرض نفقات من البنوك؛ نياً 

ت عديدة لتفسري الفائدة منها: النظرية التقليدية  لثًا: (والتقليدية الفائدة الصافية وهي اليت ختضع إىل دراسات ونظر
  .والنظرية الكينزيةاجلديدة) 

ت املفسرة ملعدل الفائدة  ت الفائدة: الفرع الثاين: النظر ت التالية هلا ليست إال  ميكن تناول أهم نظر الرأمسالية، والنظر
  امتدادا ألحد اإلجتاهني التقليدي والكينزي.

التقليدي الذي قدم "أن ظاهرة الفائدة على رأس املال متثل عائدًا يدفع التفسري  ية يف سعر الفائدة:تقليدالنظرية الأوال: 
سعر الفائدة، إمنا تعرف أيضا لالنظرية هذه إن ، االنتظار هي مكافأةو  للفرد الذي يدخر نتيجة حرمانه من استهالك حاضر

ا تعرف أيضا بنظرية االدخا  ،(Time Preference Theory)بنظرية التفضيل الزمين   .االستثمار لسعر الفائدة-ركما أ

وإن سعر الفائدة هو الثمن الذي حيقق التوازن بني طلب ، يتحدد سعر الفائدة بتقاطع دالة االدخار مع دالة االستثمار
ة لسعر الفائدة يية نظرية حقيقتقليد، وعليه فإن النظرية ال2املوارد لالستثمار وبني االستعداد لالمتناع عن االستهالك احلاضر

                                                
لدامنارك:  ،االقتصاد السياسي ،حمي الدين اجلباري أكرب عمر - 1  .48: ص2008األكادميية العربية املفتوحة 

 .57، ص2004دار املناهل عمان، األردن،  ،أساسيات االقتصاد االسالمي ،حممود حسن صوان - 2
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 marginalترجع سعر الفائدة إىل اإلنتاجية احلدية لرأس املال يف املعىن احلقيقي (دالة طلب االستثمار) والضرر احلدي (فهي 

disutility  ،تم جبانب طلب املدخرات  كلما كان العائد الصايفف) لالنتظار (دالة االدخار) حيث نظرية اإلنتاجية احلدية 
تفعا سيظل املقرتض يوازن االقرتاض حيث يتساوى اإليراد احلدي لإلنتاج لديه مع املعدل مر أو املعدل الصايف لسعر الفائدة 

  الصايف لسعر الفائدة.
الطلب على رؤوس األموال قائم من قبل أصحاب املشروعات حىت يظهر أثر قانون الغلة املتناقصة، حيث ترتاجع و    

ستمرار استخد يف اإلنتاجية احلدية يستمر حىت يتعادل املعدل  خنفاضا اال، وهذاملال ام عرض رأساإلنتاجية احلدية 
، كما الفائدة السائد يف السوق وعندها يصل االدخار واالستثمار إىل نقطة التوازن معدلالطبيعي الصايف لسعر الفائدة مع 

  يوضحه الشكل التايل:
  : احلالة التوازنية لالدخار واالستثمار وحتديد سعر الفائدة)4( الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مع العريب، عمان، البيئة االستثمارية،  فاضل دمحم العبيدي، املرجع:   .24، ص2012مكتبة ا
األسفل يوضح أن الطلب على رأس املال يزداد مع  إىلإمنا ميثل دالة طلب االستثمار، واحندار هذه الدالة   Iاملنحىن  

لعكس، وسعر الفائدة السائ ين املنحنيني، ولذلك فأنه د يف السوق إمنا يتحدد بتقاطع هذاخنفاض سعر الفائدة والعكس 
  ).iيشار إليه بــ ( عند نقطة التقاطع  يتحدد سعر الفائدة يف السوق والذي

دة  I1أما املنحىن    فيمثل منحىن االستثمار يف حالة التوقعات اإلجيابية (حالة التفاؤل) واليت تنقل املنحىن ميينا مما يسمح بز
نتقال التوازن احلقيقي بني الطلب على االستثمار عند معدل الفائدة نفسه مع ثبات دالة االدخار أو انتقاهلا ما يسمح 
  االدخار واالستثمار عند مستوى أعلى من الطلب وعرض األموال ومستوى أقل ملعدل الفائدة.

ية تقليدتعرف أيضا بنظرية سعر الفائدة ال إمنان نظرية األرصدة املعدة لالقرتاض إ: نظرية األرصدة املعدة لالقرتاضنيا: 
ا أنصار هذه   knut wicksellكسل ياحلديثة وضع هذه النظرية االقتصادي السويدي الشهري و  والفرضيات اليت يسلم 

لدور احليوي الذي تلعبه النقود  النظرية هي عرض على أساس كل من الوحدات احلقيقية والوحدات النقدية، وهي تعرتف 
لتايل فهي تؤثر على سعر الفا حلسبان االئتمان املصريف كمكون للنقود املعروضة و خذ    ئدة.يف االقتصاد احلديث، و
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(لغرض االكتناز) وعرض H ع لقيم االستثمار واالدخار والطلب على األرصدة النقدية بوتكون دالة الفائدة كمتغري 
لألموال  (S;M)فسعر الفائدة هو نتاج التفاعل بني العرض الكلي  i= f(I;S;H;M)كالتايل:  Mالنقود واالئتمان املصريف 

  1.(I;H)والطلب الكلي عليها  لإلقراضالقابلة 
ت يف سعر الفائدة و    يف طلب القروض أو يف عرض النقود أو أرصدة االئتمان املتوفرة  ماإتنشأ من التغريات  إمناالتذبذ

  لإلقراض.
إن نظرية تفضيل السيولة النقدية تعرف أيضا بنظرية سعر  نظرية كينز يف سعر الفائدة (نظرية تفضيل السيولة):لثا: 

السائلة طبيعة الطلب على األصول  إىلهي تشري ، و (Keynes)ذ مت وضع هذه النظرية من قبل االقتصادي إالفائدة الكينزية 
ح، وأسعار األصو وعالقتها بسعر الفائدة،    ف. ياالستثمار والتوظل غري السائلة، توقعات األر

ا كينزو  النقود،  الفائدة يتحدد بطلب وعرضأن الفائدة هي ظاهرة نقدية حبتة مبعىن أن سعر  أهم الفرضيات اليت يسلم 
إلدخار هو والعام، فهي مكافأة لعدم االكتناز، فطلب السيولة مع عرض النقود حيددان سعر الفائدة ل األساسي املؤثر 

، حبيث أن دور سعر الفائدة ينحصر يف حتديد القدر من األصول الذي خيصصه األفراد يف الدولة لالحتفاظ مقدار الدخل
  .شكل سائل والقدر الذي يفضلون االحتفاظ به يف شكل غري سائللنقد يف 

 إمناوالدوافع لطلب النقود كوسيط يف التبادل مها دافع املعامالت ودافع االحتياط، يف حني أن طلب النقود كمخزن للقيمة   
   :التفضيل النقدي وهي إىلوعليه فإن كينز فرق بني ثالثة دوافع هي اليت تؤدي  ،يكون بدافع املضاربة

وعلى عدد  يتوقف على حجم الدخل اجلاريحجم األرصدة النقدية السائلة  ):Transactions( دافع املعامالت -1
يتوقف على الدخل،  إمنا مقدار طلب النقود بدافع املعامالت يفالنقطة األساسية أن ذ إوتكرار اإلنفاق،  همرات استالم

ملعادلة اآلتية: وي   .Lt =  f(Y)عرب عن هذه العالقة 
  مستوى الدخل.=  Y   ؛طلب النقود وذلك بدافع املعامالت   =  Lt حيث:

لنقود ك: )Precautionدافع االحتياط (  -2 مينا ألحداث يوضح هذه النوع من الطلب على النقود االحتفاظ  احتياط 
تلف اختالفا كبريا ختمقدار النقود الالزمة إلشباع هذا الدافع و د أو عدم اليقني جتاه املستقبل، بسبب عدم التأك، غري متوقعة

   .Lp =  f(Y) عرب عن هذه العالقةومستوى الدخل، ي، لدافع لإلدخارختالف األفراد ومنشآت األعمال فيما يتعلق 
ح وذلك عن طريق املعرفة ): Speculationدافع املضاربة ( 3- نه عبارة عن هدف لتحقيق األر يعرف كينز هذا الدافع 

ح  ر من األرصدة النقدية كاحتياطيرغبة يف االحتفاظ بقداليتضمن و لسوق عما سيأيت يف املستقبل، األفضل  لتحقيق األر
ت،  التفضيل النقدي  رتبطوي ،يئدة املستقبلالتغريات يف سعر الفاو عن طريق املضاربة من بيع وشراء السندات واألذو

  .عكسيا مع سعر الفائدة
لنسبة لباعثإ ا على التغيري ومرونتها إزاء تغريات معدل الفائدة مستقرة   ين بواعث التفضيل النقدي من حيث قدر

ا تعتمد على الدخل ومستوى األسعار، أي  دل الفائدة، أما الدافع ن هذا اجلزء غري مرن لتغريات معأاملعامالت واحليطة، أل
ا األفراد درجة كبرية بتغريات معدل الفائدةنه يتأثر بإلمضاربة) فلالثالث ( ، وعليه فإن حجم األرصدة النقدية اليت حيتفظ 

  ئدة مقارنة بسعر الفائدة اجلاري.تتحدد أكثر بواسطة توقعات التغريات يف سعر الفا إمناألغراض املضاربة 
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تتغري  إمناوملا كانت كمية النقود اليت تطلب بدافع املضاربة   وصف كينز سعر الفائدة (ظاهرة سيكولوجية كبرية) وقد
  . Ls = f(i): ،  فإن الطلب على النقود هلذا النوع هو دالة يف سعر الفائدةا ملحوظا مع تغريات سعر الفائدةتغري 

  سعر الفائدة. إىلتشري  = i؛ الطلب على النقود بدافع املضاربة  Ls =  ن:أ يثحب 
  الشكل التايل:ويلخص التوازن يف سوق النقود  حسب النظرية الكينزية من خالل 

  : التوازن يف سوق النقود وتغريات الفائدة حسب النظرية الكينزية )5(الشكل 
    

  
    

  
  

    
    

    
  

، دار أسامة، اجلزائر مبادئ التحليل اإلقتصادي الكلي: مع متارين ومسائل حملولةمن إعداد الطالب بتصرف عن: صاحل تومي،  املرجع:

  .275ص ،2004

لنسبة لسعر الفائدة، ولكن   Keynesوقد ركز     على هذا النوع من الطلب على النقود ليس فقط ألنه يتمتع مبرونة كبرية 
هيكل سعر  إىلألن السلطات النقدية تستطيع مبواءمة أن تنقل أثر التغري يف كمية النقود عن طريق عمليات السوق املفتوحة 

  الفائدة.

الستثماالفرع الثالث:  ميول املشروع استثماراته اجلديدة إما عن طريق االقرتاض أو عن طريق املوارد  ر:عالقة سعر الفائدة 
  .وأدوات امللكية الذاتية

ويف حالة اعتماد املشروع على االقرتاض فإن سعر الفائدة ميثل تكلفة اقرتاض األموال  :أوال: الفائدة تكلفة اإلستثمار
على موارد ذاتية أو األسهم فإن سعر الفائدة ميثل تكلفة الفرصة البديلة، أي أنه  ، ويف حالة اعتمادهاملستخدمة يف االستثمار

مللكية يف االستثمار بدال من  وارد يف البنك املداع هذه يإميثل العائد الذي يضحي به املشروع  يف حالة استخدام التمويل 
ومع ثبات العوامل األخرى على حاهلا  ،ثمارعلى سعر الفائدة تكلفة االستاصطالحا ، ولذلك يطلق وحصوله على فائدة

  .يتوقع أن توجد عالقة عكسية بني حجم االستثمار وسعر الفائدة
ويتحدد املستوى التوازين لإلنفاق االستثماري عندما تتعادل الكفاية احلدية لرأس مال  نيا: توازن اإلنفاق اإلستثماري:

فلن يكون  ،مقابل احلصول على األموال الالزمة لالستثمار هعمال دفعاملشروع مع سعر الفائدة الذي يتوجب على رجل األ
                                                

 التـوازين ســوف يتذبـذب بنسـبة أكـرب عــن سـعر الفائـدة طويـل األجــل,ن سـعر الفائـدة إكلمـا كـان طلـب النقــود بـدافع املضـاربة يتغـري بشــدة أكثـر يف األجـل القصـري فــ*
ركة أثرا إ, (املرتدة) التوقعات ذات الطبيعة املنقادةف   يا.منا هو مستقر نسبإ ن سعر الفائدة طويل األجلإذا فعلى سعر الفائدة، وهلضئيال منا تلغي بعضها بعضا 
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لرأس املال أكرب من سعر هناك دافع لدى املستثمرين لالقرتاض واخلوض يف عملية االستثمار ما مل تكن الكفاية احلدية 
ح واخلسائر  لتنعكس يف األ1،الفائدة خري على مستوى األسعار وبذلك تكون الفائدة تكلفة إضافية يتحملها حساب األر

  واملداخيل.

رة للنقاش يعد مؤشر الفائدة من أكثر املتغريات : اإلستثمار نظرية يف الفائدةووظائف  أمهية يميوتق تقديرالفرع الرابع:  إ
ثريها ودرجة التأثري ومرونته وحىت إجتاهه.  حية أمهيتها ووظائفها وآلية    وحمور اإلختالف بني  النماذج اإلقتصادية من 

يت :وظائف الفائدة أوال:   :تتمثل فيما 
املبالغ القابلة لإلقراض املعروضة بني االستعماالت املختلفة، وعندما تكون  إختيار املشروعات األعلى إنتاجية: بتخصيص -

درة نسبيا يرتفع معدل الفائدة وتكون النتيجة تنفيذ املشاريع اليت تعطي معدالت مرتفعة للعائد، ألن املشاريع  هذه املبالغ 
حية  إلمكان  عندما تكون املبالغ متوفرة بكثرة أخرىاألخرى ال تكون مرحبة، ومن  نسبيا ينخفض معدل الفائدة ويصبح 

ا تصبح مرحبة يف هذه احلالة؛   تنفيذ املشروعات األقل إنتاجية أل
  والدخل املستقبلي؛ الرأمساليةإجياد القيمة احلالية للموجودات  -
عتبار  مؤشر رئيسي لتحليل حركة واجتاه االقتصاد الكلي، وأداة للتأثري - يف النشاط االقتصادي عن طريق السياسة النقدية، 

الفائدة تؤثر على املتغريات السلوكية (تفضيل السيولة وامليل لالدخار واالستثمار...) اليت حترك بدورها املتغريات االقتصادية 
  ، حجم االدخار واالستثمار).اإلنفاق، الدخل، قيمة اإلنتاجاملادية (حجم 

د من األنشطة االستثمارية فالسياسات النقدية اليت ترفع أسعار الفائدة خالل حيمن جهة أخرى  لفائدةمعدل ا رغم أن   
فرتة الرواج، سوف حتول دون االستثمارات اجلديدة عن طريق األثر املقيد، والسياسة النقدية اليت تعمد إىل خفض سعر 

اإلفراج عن األموال القابلة لإلقراض، يف غمرة التوقعات مبجرد  الفائدة خالل فرتة الكساد سوف ال حتث على االستثمار
   .التشاؤمية يف دوائر األعمال

معدل الفائدة أحد املتغريات املهم تناوهلا عند دراسة  إن: تقييم أمهية الفائدة يف السياسات اإلقتصادية والنقديةنيا: 
بعة من كونه أحد معطيات الواقع الرأمسايل وإن كان ميكن االستغناء عنه مع بقاء  االستثمار، وقد تكون هذه األمهية 

  .التحليل منطقيا
، وميكن دراسة ن للفائدة دور فيهة وإن كافقد أصبح من مسلمات نظرية االستثمار أن القرار االستثماري حتكمه الرحبي   

رحبية االستثمار من خالل صايف القيمة احلالية للمشروع أو معدل العائد الداخلي له، ويف الطريقة األوىل يكون معدل 
الفائدة جزءا من معدل االستحداث (احلسم) أما يف الطريقة الثانية تقارن الكفاءة احلدية لرأس املال (معدل العائد الداخلي) 

عتباره تكلفة الفرصة البديلة، فمعدل الفائدة حيدد فقط احلد األقصى من حجم االستثمار الذي ال مب عدل الفائدة السوقي 
ألمهية املذكورة يف التحليل الكينزي   .ميكن جتاوزه يف فرتة معينة، ومن مث فهو ليس 

فيمكن أن يكون عائد االستثمار أكرب من الفائدة ومع ذلك ال يشكل حافزا لالستثمار الرتباطه بتوقعات املشروع  
ثري يف املستقبل القريب، وعامل اخلطر أقوى من أن ويعلق هيكس قائال  " إن سعر الفائدة أضعف من أن يكون له 

تكمن يف تركز التحليل على حالة التيقن، ويف حالة عدم التيقن يزيد  ، واملشكلةيتيح للفائدة أن يؤثر على املستقبل البعيد"

                                                
  مرجع سابق. ،قراوي أمحد الصغري -1



االستثمار ذج االقتصادي ومفاهيم أساسية حول.......النمو .......................................................الفصل األول:   

[39] 

ا ومن وجهة نظر املقرض جيب أن تصبح أعلى، كما أنه ميكن  استخدام الفائدة هذه احلالة من عدم التأكد للمشروع أل
ل الظواهر االقتصادية، االستغناء عن التحليل من خالل الفائدة عن طريق بناء منوذج مرتبط مبؤشر أكثر قدرة على حتلي

لدائرتني النقدية واحلقيقية  والذي يستمد جوهره من مفهوم الربح.   ومرتبط 
لقطاع احلقيقي: لثا:  ت الفائدة تومازالتقدير أمهية الفائدة وعالقتها  ، هااسيقو هالتفسري  أدق تقييمتاج إىل حت نظر

لتمييز بني سعر  وتوضيح العالقة ريخ االستحقاق، وهو حمل التحليل االقتصادي الذي يسمح  مبصطلح العائد حىت 
الفائدة ومعدل العائد إذ مجع االقتصاديون التقليديون بني الربح والفائدة دون متييز يذكر بني قيمة النقود وعائد املخاطرة، أما  

ا وبني سعر الفائدة وحمدداتهكينز فقد بني الفرق بني الكفاية احلدية لرأس امل اإلصرار على اخللط مازال ، إال أن 1ال وحمددا
تقرير مستوى الفائدة األفضل املنخفض حسب كينز مثال أو املرتفع حسب ماكينون وشو، وهل هو معدل مستمراً، مع عدم 

تت على، وأثرها الفائدة احلقيقي أو الطبيعي أو اإلمسي   .احلقيقي والسوق املايل ني السوقب الربطو  جهة من الناتج ذبذ

ثريها عدم الثقة : الربح كبديل للفائدة كتكلفة وعائد لالستثماراملطلب الثاين:  إن اإلختالف الناشئ عن أمهية الفائدة و
مؤشر يف اإلعتماد عليها كمؤشر حموري، يستلزم وجود مؤشر مؤثر يف القرار اإلستثماري للمنشأة من الناحية اجلزئية أو يف 

  ، وهو ما ميثله مؤشر الربح يف النظرية اإلقتصادية.اإلستثمار الكلي

الربح يف اللغة هو النماء والفضل على رأس املال وهو املكسب فالربح مناء املال نتيجة : الربحومفهوم الفرع األول: تعريف 
  2استخدامه يف ممارسة نشاط استثماري وتقليبه حاال بعد حال.

الربح يف املفهوم احملاسيب وحسب نظرية القيمة التارخيية: الفرق بني القيمة الدفرتية لصايف األصول (قيمة  الربح:أوال: تعريف 
إمجايل األصول مطروحا منها إمجايل اخلصوم) يف آخر الفرتة من قيمتها الدفرتية بداية الفرتة، ويؤخذ على هذه النظرية 

غري واقعي، أما نظرية التكلفة االستبدالية فتعتمد على أساس القيمة االستبدالية افرتاضها ثبات مستوى األسعار وهو افرتاض 
ا ال تشمل مجيع عناصر املركز املايل.   لألصول الثابتة، ويؤخذ على هذه الطريقة أ

إلنتاجية، أما عند احملاسبني هو الرصيد النقدي املتبقي للمنشآت بعد دفع عوائد عناصر اإلنتاج املشرتكة يف العملية ا الربحف
عند االقتصاديني فيمثل املكافأة اليت يستحقها املنظم نظري املخاطرة على أساس أن التنظيم هو العنصر الرابع من عناصر 
دة يف القيمة السوقية لألسهم، وهو ما يعرب عنه  ح موزعة وز اإلنتاج، وجيب أن يؤثر الربح على رفاهية املالك على شكل أر

دة الثروة، ف دة يف قيمة األسهم ان الوحيدااملصدر بز ح املوزعة والرأمسالية معربا عنها بز ن للمالك لتعظيم الثروة مها األر
  3واألصول.

والفرق بني املفهومني  ،لفرق بني اإليراد الكلي للمنشأة ومجيع تكاليف عناصر اإلنتاج املستخدمةالربح حيسب 
االقتصادي واحملاسيب للربح أن االقتصاديني ال يستبعدون العوائد الضمنية والتكاليف الضمنية لعناصر اإلنتاج وتكلفة الفرصة 

                                                
ض األبرشو املصريس نرفيق يو  - 1   . 76ص: 1999،دار الفكر، دمشقالر والفائدة: دراسة اقتصادية مقارنة: ،دمحم ر

ح  وتوزيعها  يف البنوك اإلسالمية ،لطف دمحم عبد هللا السرحي -  2 جامعة الريموك  ،: رسالة ماجستري غري منشورة يف االقتصاد اإلسالميمشكالت احتساب األر
 .14 -12 :ص ص:1995األردن، 

: رسالة ماجستري غري منشورة يف االقتصاد اإلسالمي مبركز من البنك اإلسالمي األردين حمددات الطلب على التسهيالت املصرفية ،جهاد توفيق مصطفى - 3
 .35ص .1989جامعة الريموك األردن  -الدراسات اإلسالمية
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حتساب ما يعرف مبعدل العائد الداخلي للمشروع أو الكفاءة احلدية  لبعد الزمين لإليرادات والنفقات  البديلة، كما يؤخذ 
املال أو اإلنتاجية احلدية لالستثمار، فالربح االقتصادي يساوي مقدار النمو يف قيمة املشروع وأنشطته خالل فرتة  لرأس
لطاقة  االقتصاديونيرى و  1زمنية لربح هو املبلغ الذي ميكن توزيعه دون املساس  أما ، للمشروع اإلنتاجيةأن املقصود 

بح النقدي، أي املبلغ الذي ميكن توزيعه دون املساس بعدد وحدات النقود اليت إىل مفهوم الر  –عمليًا  -احملاسيب فيميل
  تكّون رأس املال.

تج ممارسة املشروع لنشاطه  االستثماروتعتمد نظرية  نيا: تفسري نظرية الربح: يف تفسري نظرية الربح على اعتبار أنه 
املستمر، وأن املصدر الذي استخدم يف توليد الربح وهو العمل ورأس املال قابل للبقاء ويتكرر استخدامه يف ممارسة النشاط، 

تج استخدام العمل ورأس املال ومها مصدر الربح ومنفصالن عنه، وهذا املفهو  م يستبعد العوائد الرأمسالية (ارتفاع فالربح 
ألصل والعوائد العرضية لعدم دوريتها، أما النظرية املالية فتتسع لتشمل مجيع أشكال العائد  قيمة أصل معني) الرتباطها 

ا نتاج تفاعل عوامل اإلنتاج   .2بغض النظر عن تكرارها أو بقاء مصدرها أو كو
لقيمة اجلارية (السوقية) أما النفقات واإليرادات الفعلية فال تغري يف قيمتها ويتم مبوجبها تقومي مجيع قدرات املرك ز املايل 

ا حوادث مقطوعة، وهذه الطريقة تعمل على احملافظة على رأس املال احلقيقي أو العيين وتتوافق مع اآلراء احملاسبية  الفعلية أل
تباعها هو الذي مي ي من أصحاب املشروع، كما وينسجم هذا احلديثة يف التقومي، والربح الناتج  كن توزيعه دون اإلضرار 

  املفهوم مع الشريعة اإلسالمية من حيث حتديد احلقوق بعد تعيينها وتقوميها وإعطاء كل ذي حق حقه.
رتباطويف اقتصاد املشاركة يف املفهوم اإلسالمي الربح واالستثمار من منظور اقتصاد املشاركة: الفرع الثاين:  االستثمار  و

الربح يكون  بتقليب رأس املال مبا يقتضيه تغيري جنسه من حال إىل حال (رأس املال إىل سلع وعروض مث إىل رأس املال)،
عتباره األصل الذي يبىن عليه الربح. على  اوفائضوقاية    رأس املال، أي ينظر إىل سالمة رأس املال 

الربح من املنظور اإلسالمي هو عائد احتمايل متوقع لنشاط اقتصادي كما أن  أوال: الربح وتفاعل عوامل اإلنتاج:
جم  استثماري اجيايب مثمر قائم على التقاء عنصر رأس املال مع عنصر العمل والتقليب واملخاطرة فهو بذلك عمل إجيايب 

ذل اجلهد الذي يظهر نقود) القائم على ب، سلع، عن تقليب رأس املال مبا يقتضي تغري جنسه من حال إىل حال (نقود
  3حقيقته والذي تكتنفه املخاطرة بشىت أنواعها.

ا وأثر ذلك يف توجيه املوارد  ح وتفاو  إىلوبينما يهتم االقتصاديون بتفسري األسباب املؤثرة يف اختالف مقدار األر
من عمر املشروع، ويهتم رجال  ةجماالت االستثمار املختلفة، يهتم احملاسبون بتحديد الربح احملقق عن نشاط فرتة معين

ن وجهة نظر شاملة مف االقتصاد اإلسالمي أما، الضرائب بتحديد مقدار الربح اخلاضع للضريبة يف ضوء متطلبات القانون
يف فقه املعامالت ملعرفة نصيب كل شريك يف ضوء  هحتديدمع يف حدوثه،  املؤثرة  اهتم بتفسري كيفية تولد الربح، واألسباب

ح االحتكارية، وال ال هومفهوم، لى سالمة رأس املالع  احملافظة خذ بعض عناصر التكاليف اليت ختالف  يتضمن األر
  اإلسالمية.أحكام الشريعة 
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ا مفهومه وداللته من لكل منهرغم أ ملصطلح العائد للداللة على الربح اهناك استخدامكما أن نيا: الربح ومعدل العائد: 
ً إىل األإما بشكل مطلق و إ 1التدفق النقدي صايف العائد هوف اخلاصة، موال اليت ولدته، وعندما يكون مطلقًا ال ما منسو

  صورة عن األموال اليت تولد عنها هذا العائد، لذلك تتم نسبة العائد إىل األموال اليت ولدته ليصبح ذا معىن. ييعط
هي مبثابة معيار ألداء إدارة الشركة يف استخدام األموال املستثمرة كونه ميثل نتاج تشغيل مجيع األموال فنسبة مهمة  يوه

من أموال أصحاب  ةالواحد وحدة النقدعن قدرة مبصطلح العائد ويعرب ، 2أم خارجيةاملستثمرة يف الشركة سواء كانت مملوكة 
ح ن زمن أعن صايف التدفق النقدي الناتج عن استثمار مبلغ معني كما فالعائد يعرب  3املشروع املستثمر على توليد أر

قرب كان الوضع أحصول التدفقات النقدية أمر مهم بسبب القيمة الزمنية للنقود، فكلما كان زمن التدفق النقدي الداخل 
  .4فضل للشركةأ

تهالعوامل املفسرة للربح ونظالفرع الثالث:  أهم ، ومنها يستمد من عوامل عديدة وتربيرهفسرة يستمد الربح خلفيته امل: ر
ته املختلفة.   نظر

  ميكن النظر للربح من عدة مفاهيم:أوال: العوامل املفسرة للربح: 
 مكافأة للمنظم (رجل األعمال)؛وهو  الربح هو حصيلة مسامهة مجيع عناصر اإلنتاج؛ -1
قسط لتوزيع عتباره الدائن النهائي للمشروع، وهو الربح مكافأة للمخاطرة وعدم التيقن حيصل عليه صاحب املشروع  -2

 املخاطرة على سنوات االستثمار؛
 الربح عائد احتكاري؛ -3
 الربح هو فائض القيمة (التحليل املاركسي)؛ -4
 الربح نتيجة عدم التوازن بسبب تغريات األسعار (التحليل الكينزي). -5

ت التنظيم واملخاطرة للربح:  تنتهي إىل أن الربح هو مثرة املخاطرة أو كما قال شومبيرت:  كل هذه املفاهيمنيا: نظر
 كاإلدارة حتقق أجرا أما الربح فيحصل عليه رجال األعمال احلقيقيون مقابل اإلبداع الفين وحتمل خماطر عدم التأكد، ولفران

ح احلقيقية مرتبطة بعدم التيقن وهو ا Frank knightيت  لعائد الذي حيققه املنظم نتيجة نظرية مهمة للربح أن: مجيع األر
جح، مع ما حيمله من ابتكار وجتديد.    5قرار 

ويقصد بتحمل املخاطرة أن املنظم يتحمل مسؤولية التأليف واملزج بني عناصر اإلنتاج لتكوين املنتج، ذلك أن املنظم يف 
حاالت الطلب على املنتج وأمثانه ونفقات ، تتغري فيه مع حالة عدم التأكد ممارسته للنشاط اإلنتاجي ينشط يف وسط حركي

لتايل يتحمل صاحب املشروع مسؤولية توقعه لتلك احلاالت يف املستقبل وبقدر دقته وحسن  إنتاجه والفن اإلنتاجي املتبع، و
ح يف  ويف الفكر االقتصادي احلديث حيث تنفصل اإلدارة عن امللكية، تقديره لتلك التوقعات يكون جناحه يف حتقيق األر

لضرورة إىل القائمني بوظيفة التنظيم، كما أن الربح كعائد لتحمل املخاطرة ال يضمن  املنشآت الكربى فالربح ال يؤول 
  .حتقيقه، فالربح ليس عائدا وظيفيا كاألجور والفائدة

                                                
د رمضان،  -1  وما بعدها. 55، ص1995، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، شركات املسامهةاإلدارة املالية يف ز

 .55ص، 1980، مكتب دار النهضة، القاهرة، التمويل واإلدارة املاليةشوقي حسني عبد هللا،  - 2

د رمضان،  -  3  .58، صسابق رجعماإلدارة املالية يف شركات املسامهة، ز

 .32، صسابق رجعمسيد دمحم علي جبارة،   -4
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مشروط لنشاط  معدل الفائدة هو عائد مؤكدبناء على ذلك ميكن القول أن هناك فرقا جوهر بني الربح والفائدة، إن 
دة على املال نتيجة اإلغري إنتاجي قائم عل يكمن يف مفهوم ، يف حني نتظار الزمين دون تقليب وعمل وخماطرةى أساس ز

ا كمية غري تعاقدية ذات قيمة احتمالية  ح  يناهلا املشروع أو يتحملها نتيجة ممارسته نشاطا  -موجبة أو سالبة-األر
  التأكد، بينما الفائدة كمية تعاقدية حمددة يف عقد مداينة بني طرفني.اقتصاد يف ظروف عدم 

ال شك أن البديل عن الفائدة ال يقتصر : حتليل اقتصاد املشاركةيف إلغاء الفائدة و إحالل معدل الربح  ثالث:املطلب ال
رها املختلفة واملتنوعة على املتغريات االقتصادية  على الربح لوحده وإمنا هو نظام متكامل، ولكن يف غمرة حتليل الفائدة وآ

القتصاد الكلي من املالئم عرض مبدئي للبديل يف ضوء إلغاء الفائدة وإحالل الربح يف تفسري خمتصر للعائد على  املرتبطة 
  رأس املال واالستثمار واالدخار وختصيص املوارد واإلنتاجية واالستقرار االقتصادي.

يشار ابتداء إىل أن عناصر اإلنتاج يف النظرية االقتصادية أربعة هي: األرض الفرع األول: تفسري العائد على رأس املال: 
(املوارد الطبيعية) والعمل ورأس املال والتنظيم، ولكل عنصر منها عائد أو دخل فالريع عائد األرض واألجر عائد العمل 

  .د التنظيموالفائدة عائد رأس املال والربح عائ

وهذا التقسيم من مبادئ النظرية االقتصادية والفائدة كعائد لرأس املال من مسلمات النظرية الرأمسالية ويرتتب عن هذا      
التحليل استحالة وجود معدل فائدة صفري عند التوازن يف الواقع الذي يتسم بندرة رأس املال ألن معىن ذلك هو وجود 

ملال ليس كذلك فال بد من بديل كعائد لرأس املال مع إلغاء الفائدة بدال من حالة التوازن الصفري تشبع رأمسايل، وألن رأس ا
الذي تصبح عنده األموال القابلة لإلستثمار متاحة جما والطلب عليها غري حمدود، ومتثل حصة رأس املال (أو املمول) من 

لتايل يشرتك يف عائد الربح عنصرا التنظ يم ورأس املال، ومعدل الفائدة الصفري ال يعين سياسة نقدية رخيصة الربح تكلفته و
لعائد املتوقع لالستثمار احلقيقي. ا مرتبطة بنفقة الفرصة البديلة املتغرية لرأس املال احلقيقي معربا عنه    أل

 ليت تعمل على ختصيصيصبح معدل الربح اآللية االفرع الثاين: ختصيص املوارد واالدخار بني االستخدامات املختلفة: 
الطلب على هذه املوارد مع العرض منها، فإذا زاد معدل الربح املتوقع من استثمار جديد عن الربح  املوارد املالية، ويعادل

  .احملقق يف النشاط االقتصادي العام زاد عرض األموال القابلة لالستثمار أمام املشروع املقرتح

حتديد حجم التمويل املشارك فصاحب رأس املال يستثمر حيث الربح أعلى وليس حيث والربح املتوقع له فعل حاسم يف     
الفائدة أعلى بتأثريها السليب على املشروع، والربح هو الذي ميثل الندرة النسبية لرأس املال املعروض ويضمن االستخدام 

قعيا إىل حتري الكفاءة يف استخدام رأس املال الكفء للموارد املالية املتاحة يف كافة األنشطة اإلنتاجية، وهو ما يدعو وا
خالفا لواقع التمويل عن طريق القروض، ووفقا ملعيار الربح لن تتحيز البنوك للمشروعات الكبرية على حساب املشروعات 

ر العدالة الصغرية واملتوسطة بغض النظر عن رحبية املشروع ذاته، ويسهم الربح يف احلد من االجتاهات االحتكارية وحيقق معيا
بت ومضمون مسبقا يف ظل ظروف عدم التأكد.   بني املدخرين واملستثمرين، إذ ال حيصل أي منهما على عائد 

قرار االستثمار وقرار االدخار يف اقتصاد املشاركة هو قرار مشرتك يقوم به على األقل املدخر واملنظم، ملشاركتها معا يف    
رار االدخار وقرار االستثمار بتوقعات نتائج االستثمار (العائد الصايف)، يعكس النشاط االستثماري، وارتباط كل من ق

االقتصاد الربوي الذي يكون فيه القراران منفصالن، يتحكم فيهما سعر الفائدة واملضاربة عليه جبانب أن االدخار يف 
  االقتصاد الربوي ال يتأثر بتوقعات العائد االستثماري. 
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بتة على رأس املال حتدد قبل بدأ العملية االستثمارية، مما جيعله  على االستثمار:الفرع الثالث: احلافز  سعر الفائدة نسبة 
تكلفة سالبة على اإلنتاج فاملشاريع اليت يقرتب فيها العائد احلدي من التكلفة احلدية ال تنفذ خوفا من تغري الظروف اليت 

  .أجريت فيها توقعات العائد (دراسة اجلدوى)
 بعدم وفرة تتعلق األوىل سلبا، االستثمار فيهما يتأثر ناحالتبذلك توجد و  حتفيز اإلستثمار بني الفائدة والربح: أوال:

 القروض، على الطلب إىل تراجع تؤدي الفائدة اليت أسعار رتفاع تتعلق والثانية لتمويل االستثمارات، الالزمة املدخرات

دة املعروضة األموال قلة تؤدي والطلب العرض قانون ، وحسب1االستثمارات اخنفاض حجم ومنه  إذا الفائدة أسعار إىل ز

 هذا يصحب كما الوطين، الدخل إىل تراجع ويؤدي سلبا املشاريع أغلب تتأثرو كبريا،  األموال رؤوس على الطلب كان

 اخلروج اليت يصعب املفرغة احللقة وتتكون الفعال لذلك الطلب تبعا ويرتاجع البطالة، يف معدل االستثماري ارتفاع التقلص

   منها.
معدل الفائدة يشكل ضغطا على معدل الربح ومن مث حيجب بعض املشروعات اليت حتقق رحبا نظرا أن تغريات الفائدة ف

ثري الزكاة كمحفز إضايف يدفع لالستثمار حىت لو  يف حني يف اقتصاد املشاركة ختضع لعوامل نقدية أساسا وغري حقيقية، 
لدرجة األوىل أهداف  %2.5-كان الربح صفرا أو سالبا بـ  الستثمارات اإلسرتاتيجية اليت يكون الغرض منها  ويسمح 

ملكانة السوقية،  طويلة صيدة السيولة، مقارنة بوجود الفائدة اليت ال ميكن اخنفاضها إىل الصفر أو أقل من ماملدى ومرتبطة 
إلستثمار إىل املستوى الذي صبح فيه العائد على آخر وحدة نقدية مستثمرة ي وعدم وجود الفائدة يسمح للمؤسسات 

    2مساو للصفر.
هذا حيفز قدر أكرب من االستثمارات ويستبعد أو على و نيا: حتفيز الطلب وعرض رؤوس األموال يف اقتصاد املشاركة: 

ثريات  الكساد يف االقتصاد اإلسالمي ، ومن مث يزداد الطلب على رؤوس األموال لعدم وجود تكلفة الفائدة خيفض من 
دة معدل العائد املتوقع من العملية االستثمارية.   الثابتة من الربح ويزداد عرض األموال القابلة لالستثمار وخاصة مع ز

  ستثمارات يف اقتصاد املشاركة من خالل الشكل التايل:ميكن توضيح آلية تعبئة املدخرات ومنح التمويل يف شكل ا 
  االستثمار يف  اقتصاد إسالمي حتت ظروف التأكدالطلب وعرض أموال : )6( الشكل

  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                
  .168-166ص: :ص 2006، جامعة اجلزائر يف العلوم االقتصادية غري منشورةأطروحة دكتوراه  ،حمفزات النشاط االقتصادي يف اإلسالم ،عالش أمحد - 1
ت مقارنة لبعض وسائل التمويل اإلسالمي دمحم فهيم خان، - 2 لد 1جملة دراسات إقتصادية إسالمية، البنك اإلسالمي للتنمية: العدد ،اقتصاد :ص 1994 2ا
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Source: Iraj Toutounchian,Islamic Money and Banking; Integrating money in capital theory, 
Wiles finance, Wiley and sons,singapore,2009,p310. 

- Masudul alam Choudhury, Uzir Abdulmalik; The foundations of Islamic political economy;  
St Martin's press ; New york:USA;1992.P114.  

= 1:نسبة ربح البنك إىل نسبة ربح املنشأة ألمواهلما املستثمرة  αحيث 
K

π
K

 

 انتفت وإال كاملة، املشروع جناح نسبة تكون أن ميكن ال أنه إذ واخلسارة، للربح القابلية على املشاركة أسلوب يعتمد

 من أكرب بدقة املشروع لتنفيذ الفرص، تكافؤ شرط إىل املشاركة طرفا يصل وعليه االقتصادية، املشاريع عن صفة املخاطرة

 درجة من مبا يقلل املشروع يف املشرتكني على توزيعها يتم اخلسارة حالة ويف ،املشروع جناح لذلك نسبة تبعا فتزداد الطرفني

 ما خبالف هذا األموال، رؤوس كل درجة بتقليل مسح ذلك اخلسارة توزيع متّ  وكلما الواحد، للفرد لنسبة املخاطر حتمل

 يؤديو  االقتصادي النشاط من دائرة كلية املال رأس خيتفي رمبا املشروع خسارة حالة يف إذ االستثمارية، مع القروض حيدث

  . والتنمية النمو فرص معه تقلص األموال يف رؤوس اخلسائر وبرتاكم تنموية فرصة خسارة إىل ذلك

وبدونه ال ميكن استمرار اقتصادية كبرية حتقيق الربح له أمهية الفرع الرابع: أمهية الربح يف حتديد مستوى اإلنتاج: 
  .املشروعات اإلنتاجية

ويهدف املنتج إىل حتقيق أكرب ربح ممكن ولذلك فإنه حيدد مستوى اإلنتاج عند املستوى الذي  أوال: الربح ونظرية اإلنتاج: 
ربح متوقع ممكن، وميكن الوصول إىل الغاية املرجوة للربح عند تساوي اإليراد احلدي مع النفقة احلدية، ومن  حيصل على أكثر

لنسبة االقتصاد ال لنسبة للمشروع الواحد و لرغم من وجود وطينهنا يتضح أن الربح هو الذي حيدد مستوى اإلنتاج  ، و
  تقلبات يف الربح املتوقع .

يؤخذ بدراسة اجلدوى وغريها من األساليب لتقييم جدوى املشروعات االستثمارية، وهي  ل من الفائدةخاويف ظل اقتصاد    
دراسة عادة ما تكون مشرتكة بني صاحب رأس املال واملنظم، يكون صاحب املال أحرص على دقتها وسالمتها، ألنه ال 

بتة من الربح، وانع بتا، ولكنه توقع نسبة غري  دام تكلفة سعر الفائدة عند حساب التكلفة اإلمجالية يضمن عائدا أبدا 
  لالستثمار، من شأنه أن ال يضخم العائد احلدي املتوقع، والالزم لتغطية التكلفة احلدية.

كما أن األسعار املرتفعة لسعر الفائدة قد تضيف مزيدا من الضغوط التضخمية، عن طريق رفع تكاليف اإلنتاج، وينقلها 
املستهلكني يف شكل أسعار أكثر ارتفاعا، فيتحول التضخم الذي يدفع إليه جذب الطلب، إىل تضخم  قطاع االحتكار إىل

دة إنتاج السلع واخلدمات وتشغيل عوامل تدفع إليه النفقة ملقابل خيفض نظام املشاركة معدل التضخم ويساهم يف ز  ،
  اإلنتاج ودعم النمو احلقيقي.

عتبارقابلة لإلقراض يف البنوك اإلسالمية: نيا: عائد املشاركة واألموال ال  العوائد يف تراكمية كدالة الكلي االستثمار و

مع عدم املشروعات  يف الكامن االستثمار ضخامة تعكس اجلهاز املصريف يف لالستثمار القابلة األموال حجمفإن  املتوقعة،

                                                
1 - Iraj Toutounchian, Islamic Money and Banking; Integrating money in capital theory, Wiles finance, Wiley and 
sons,singapore,2009,p311 .   
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 املشاركة على القائم يف النظام االستثمار حجم يرتفعو  الصغرية املشروعات هذه على الفائدة سعر يفرضه الذي القيد وجود

دة خالل قناتني: من وذلك ،لنظام التقليدي مقارنة  الفائدة، السيما قيد إلغاء نتيجة للتنفيذ القابلة املشروعات عدد ز

دةواملتوسطة الصغرية املشروعات دة العوائدب لفعل القائمة املشروعات يف االستثمار حجم ، وز نتيجة  تصبح ممكنة واليت ز
  1.التعثر خماطر خلفض

يسمح منوذج املشاركة يف الربح بعالقة متوازنة بني املدخر املمول واملستثمر الفرع اخلامس: الربح واالستقرار االقتصادي: 
اية العملية االستثمارية، وتوزيع العائد حتدده االعتب بتة حىت  ا ختضع إلنتاجية االستثمار وتظل  ارات االقتصادية وليس أل

لسوق، وإحالل املشاركة ال يغري مستوى املخاطرة يف العملية اإلنتاجية واالستثمارية احلقيقية وإمنا يعيد  قوة املضاربة املالية 
لعوامل  الستقرار للقرار االستثماري، وإشاعة االستقرار ملعدالت التضخم وأسعار الصرف الرتباطها  رها ويسمح  توزيع آ
إلمكان حتديد معدل العائد املايل  احلقيقية، كما تزيد فعالية السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي واملايل، وإن مل يعد 

  لطبيعة الدائرة اإلنتاجية اليت حتدد العائد احلقيقي بعد التحقق الفعلي للربح. 2مباشرة
االقتصادي واألداء االقتصادي من عمليات السمسرة، واملضاربة اللتان إن إلغاء الفائدة، من شأنه أن ينقي النشاط      

 نز.يتعتربان من أهم العمليات اليت تفسد القرار االستثماري الذي يصدره املنظم، على حد تعبري ك

 الالزمة األموال على للحصول يسعى املستثمر إناملشاركة: آلية  حتقيق ه يفدور عائد املشاركة و  معدلاملطلب الرابع: 

 أصحاب يرضى فكيف الكافية، تقدم لألفراد التحفيزات أن يقتضي األموال عن والبحث ،مشاريعه االستثمارية لتمويل

  .املايل؟ ألصحاب العجز أمواهلم بتقدمي املايل الفائض

الربح ملتغري  تستمد الرحبية أساسها من اعتبارها مصدر حتفيز  قرار االستثمار:يفالفرع األول: مبدأ الرحبية وأثره 
  اإلستثمار.

  :3حيمل مصطلح الرحبية ثالث خصائص نوعية أوال: مبدأ الرحبية وخصائصه:

-exهي قدرة أو كفاءة كامنة للعائد حيث يستخدم مصطلح الرحبية خصوصا كمعيار آين حني اختاذ القرار القبلي  -

ante  ستثمار مبلغ رأس املال، يف حني يعرب الربح عما حتقق فعال .(Ex-post)  
نه مربح أو حمقق للعائد  - لنقد، ويف هذا السياق يقال  لدرجة األوىل ويوافق عائدا مقوما  هذا املصطلح مايل 
)rentable.كل استثمار يعطي بنتيجة اخلصم عائدا على األقل يساوي تكلفة التمويل (  
 مبلغ رأس املال.\الربح املتوقع  الرحبية =معدل وبصفة عامة رحبية كذلك يف التوظيفات املالية، يستخدم مصطلح ال -

 إشكال فيها ال شرعية بطريقة بتنفيذها يسمح حتفيز إىل حتتاج هي عمليةنيا: الربح كعائد شرعي لتمويل اإلستثمار: 
ح من عليها الفرد يتحصل اليت النسبة هو الربح فمعدل  املشاريع متويل يف الفعلية مسامهته فعال مقابل احملققة األر

  4االستثمارية.

                                                
  .24ص، ةاالقتصادي للدراسات املصري املركز، واخلسارة الربح يف املصريف القائم على املشاركة النظام خالل من التنمية حتقيق سبل، الغمراوي طارق - 1
 .2، ص1987مارس: صندوق النقد الدويل، النظام املايل والسياسة النقدية يف اإلقتصاد اإلسالمي ،عباس مرياخورو  حمسن خان - 2

3- Bernard et Colli: op.cit: p 1192.   
 .185ص :مرجع سابق ،أمحد عالش - 4
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فيعرب على قدرة    profitabilityيعرب الربح عن عالمة جناح لتوقعات املؤسسة وحمفزا لالستثمار، أما مصطلح الرحبية
وكفاءة رأس املال املوظف أو املستثمر على توليد عائد: معدل هذا األخري يقاس بنسبة النتيجة املالية من رأس مال 

  التوظيف إىل املبلغ األصلي املستثمر.االستثمار أو 

ت مؤشر اقتصاد املشاركة حلساب العائد: ين: الفرع الثا عتبار دورها اجلوهري واألساسي بناء ومكو يف ميدان الوساطة و
، تقوم مصارف املشاركة بوظيفتها على أساس عائد يف صورة حصة وساطة بني املدخرين واملستثمرينيف عمليات التمويل وال

لنسبة للمقرتضني وفق صيغ متويلية متعددة موال املودعني، ومبقام رب املال    .1من الربح احملقق، فاملصرف مبثابة املتصرف 
لنسبة ملصارف املشاركة يف ميكن القول بصفة عامة أن الطريقة احلسابية : أوال: طريقة حساب الربح يف اقتصاد املشاركة

عمومها واملعروفة يف النظام التقليدي مقبولة، وتعترب وسيلة عادلة لتحديد نصيب الوديعة أو العائد من الربح، حسب رصيد 
  ...ومن مث العائد من املشاركة ميكن حسابه كما يلي:        2االستثمار ومدته

  
حتساب مبلغ الربح الذي يدفع لصاحب املال كما يلي: وإذا أخذت       3رمز ميكن إعطاء املعادلة اخلاصة 

لرموز الالتينية كالتايل:     100\) س×ن   ×ك   ×ر = (ل             p×r)/100     n × R = (c× و
  حيث أن:                   

  عملية املشاركة يف التمويل؛): مبلغ الربح الذي يتلقاه صاحب املال عن rس (
لسنوات)؛n): أصل مبلغ االستثمار        ؛       ن (Cل (   ): مدة االستثمار (هنا 
  )؛Rate of return): معدل الربح اإلمجايل (نسبة مئوية سنوية) قبل التوزيع الستثمارات املصرف (Rر (
  ): نسبة املشاركة يف الربح للمصرف؛Pك (
م).36500ألشهر،  1200لسنوات،  100الستثمار (معامل النسبية ل 100   أل

لفائدة:  مبقارنة العالقة السابقة مبا يقابلها يف النظام التقليدي جند الفرق يف وجود مؤشر نيا: مبدأ عائد املشاركة مقارنة 
  ). i) مكان مؤشر معدل الفائدة(P.R(العائد) من املشاركة ( الرحبية

( النتيجة) من متويل املشروع معربا عنه مبعدل  العائديف إطار اقتصاد املشاركة خيص عائد املشاركة  مبدأ معدل
إلعتبار وجهة نظر خمتلف األعوان اإلقتصاديني من خالل)، Rالعائد (الرحبية  نسبة (معدل) املشاركة يف  مع األخذ 

  ).Pالربح أو اخلسارة (
ن املشروع، عن طريق دراسات اجلدوى Return rate - R( إن معدل العائد على االستثمار السنوي ) يعرف مع سر

) فنسبة يتفق عليها بني املصرف وعميله يف حال حتقيق Participation rate - Pأما معدل املشاركة (، وتقييم املشاريع
  .4الربح، أما اخلسارة فتوزع حسب نسبة مسامهة كل طرف يف رأس املال

                                                
  .42) .ص2000، (دار الوفاء، املنصورة، مصر السياسة النقدية واملالية يف إطار نظام املشاركة يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  -1

  .42:ص، 2000دار وائل، عمان، األردن  املصارف اإلسالمية،دمحم شيخون،  - 2
دار  -مؤسسة ابن خلدون للدراسات والبحوث –؛ جملة دراسات اقتصادية إسالميتقييم التجربة املاليزية يف إقامة أول سوق نقدي  ،أسامة دمحم أمحد الفويل - 3

  .83.ص2000/.02اخللدونية، اجلزائر. العدد

  .33.صمرجع سابق، صاحل صاحلي - 4

بلغ الوديعة. المدة. مؤشر الربحم  
 
 معامل النسبية
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ح  عتباره شريكا يتحدد عائده فيما يتوقع من أر ومن مث جناحه االستثماري يتعلق  (R)تبقى فقط اإلشارة أن املصرف و
ح احملققة، يف حني بناء القرار التمويلي يكون على أساس تقديري، وهو ما جيعل العملية التمويلية مرتبطة مبخاطر  حبجم األر

  عدم التحقق الفعلي للتوقعات.
حمددات كل من معديل العائد واملشاركة جبانبيهما احلقيقي والنقدي هي نفسها اليت حتدد املؤشر ككل (معدل عائد إن 

عتبارمها املكون له واملؤثر على تغرياته.   املشاركة) 

شروع حمل يرتبط عائد اإلستثمار يف اقتصاد املشاركة بنتائج امل : حمددات االستثمار من املنظور اإلسالمي:الثالثالفرع 
  التمويل، واليت ترتبط بدورها مبجموعة من العوامل.

إن قرار االستثمار يف اقتصاد املشاركة مرتبط بنتيجة املشروع االستثماري  :ونتيجة املشروع معدل عائد املشاركة أوال:   
سنوية لتكاليف األصل وعلى ذلك يدرس اإليراد اخلاص به، وذلك يتضمن شرطني: األول تغطية صايف إيرادات املشروع ال

املستثمر به، والثاين هو تغطية تكلفة متويله واملتمثلة يف معدل عائد املشاركة وهو جزء من اإليرادات السنوية الصافية، وميكن 
  1حساب معدل العائد على االستثمار كما يلي:

  األصل)/تكلفة األصلتكلفة - معدل العائد على االستثمار= (اإليرادات السنوية الصافية املتوقعة
=أي:  => = − => = − 1  

= وميكن من هذه العالقة تصور ثالث حاالت: => = أي أن اإليرادات تغطي التكاليف دون ربح  0
<إضايف، أو  => > >واالستثمار مربح، أما إذا كان  0 => <   فاملشروع مرفوض. 0

  ما سبق فإنه ميكن الوصول إىل استخراج القانون األساسي يف حساب معدل العائد:ومن خالل 
 = − 1 => + 1 = => =

( )
ملدة سنة، أما إذا كان عمر  r، وهي العالقة اليت حتسب 

= هو: rر من سنة واحدة فإن القانون العام الذي حيسب ثاملشروع أك ∑
( )

  
  مفهوم معدل العائد الداخلي للمشروع أو الكفاءة احلدية لرأس املال.وهو نفسه 

لفائدة السائد يف والختاذ القرار االستثماري يف االقتصاد التقليدي يتم االستثمار ما دام هذا املعدل أكرب من معدل ا
تمويل هي نسبة منه تتغري بتغريه اد املشاركة القرار االستثماري ممكن مادام هذا املعدل موجبا (تكلفة الالسوق، ويف اقتص

العتبار الفرص  عكس الفائدة الثابتة) وهو ما يربط تقييم االستثمار جبانب متويله يف منوذج اقتصاد املشاركة، تؤخذ 
لسوق.   االستثمارية البديلة املتاحة 

االستثمار جيعل للتوقعات دورا مهما  العائد املتوقع الذي حيدد بدرجة كبرية حجم: نيا: درجة املخاطرة واستقرار التوقعات
ثريها على اإليرادا ذعند إختا ا ياملتوقعة، إذ يقول كينز "أن التوقعات هي الوس تقرار االستثمار من خالل  لة اليت يؤثر 

  املستقبل املتغري يف احلاضر".
بتة، جيعل لدرجة املخاطرة أثرا على ويف حني أن معدل العائد املتوقع ال يكون معروفا وكونه نسبة شائعة من الربح غري 

دة يف التمويالت املتعثرة اليت قد يعجز عن جربها، مما ال دكلما زادت درجة املخاطرة كل ما زا  إذالقرار االستثماري،  توقع لز
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لذلك يفرتض يف دراسة  يؤثر سلبا على حجم التمويل لدى هذه املؤسسات والذي ينعكس بدوره على حجم االستثمار،
  جلدوى للمشروع أن تكون من الدقة حبيث حتدد درجات املخاطرة على السداد.ا

بدائل االستثمار متوفرة للمدخر كلما فضلها عن االستثمار، ومن بني أهم البدائل املتوفرة  تكلما كان: توافر البدائل لثا:
  يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي:

لنقود:تكلفة  -1 يف النظام االقتصادي اإلسالمي تكلفة االحتفاظ سالبة مبقدار معدل الزكاة، الـذي يعرض  االحتفاظ 
األرصدة النقدية العاطلة للتناقص املستمر والفناء مع مرور الزمن، لذلك فإن الفرد جيب عليه أن يوازن بني اعتبارات السيولة 

  والرحبية. االستثمارالنقدية واعتبارات 
د اإلقراض يف النظام اإلسالمي مساو للصفر، لذلك يكون دوره ضئيل التأثري على حجم االستثمار إن عائ اإلقراض: - 2 

إذا ما حال عليه احلول ، لذلك ال يكون اإلقراض  ع الزكاة املال الذي أقرضه للغريالكلي، كما أن صاحب املال مطالب بدف
  .هو أفضل بديل ممكن لالستثمار

ة اجلامح منه، تتعرض فيه قيمة األرصدة النقدية احلقيقية، اليت يف شكل ودائع يف ظل ظروف التضخم املايل خاصو 
ت جارية للتآكل فعل تكلفة التضخم، جبانب تناقص قيمتها االمسية بفعل معدل الزكاة مما يعين أن و استثمارية  حسا

  ل التضخم معا.األرصدة النقدية العاطلة يف مثل هذه احلالة تتضمن تكاليف سالبة مبعدل الزكاة ومعد
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ت حمددات : رابعاملبحث ال   وعالقتها بدالة اإلنتاج االستثمار ونظر
لعديد من العوامل الكيفية (النوعية) اليت  اإلنفاق االستثماري من أكثر املتغريات تقلبا يف النظرية االقتصادية لتأثره 

بعا هلا،  يصعب قياسها كميا عتبارها متغريات مستقلة وبني اإلنفاق االستثماري متغريا  بتة فيما بينها  جياد عالقة دالية 
 الدراسات وبينت، الذي يعترب نسبيا أكثر استقرارا فاق االستهالكياري أكثر تعقيدا وتقلبا من اإلنوهلذا فاإلنفاق االستثم

  تبني أمهها فيما يلي:  ميكن ،متغريات أو القطاع بعدة املنشأة مستوى على ماراالستث حجم ارتباط التطبيقية االقتصادية
  االقتصاديةمبختلف املتغريات  االستثمار: عالقة طلب األولامل      
  املطلب الثاين: احملددات الداخلية لقرار االستثمار يف املشروع      
  املطلب الثالث: العوامل املؤثرة يف قرار االستثمار اخلارجية عن املشروع       
  املطلب الرابع: االستثمار ودالة اإلنتاج      

، كلي  كمتغري اقتصادي  االستثماريعترب عنصر : االقتصاديةمبختلف املتغريات الكلي  االستثمار: عالقة طلب األولامل
، االدخاركمفهوم الدخل، و   :االقتصاديةاملتغريات واملفاهيم  وطيدة مبجموعة منله من عالقة وصلة  ملاأمهيته يستمد 

  االقتصادية. هم املؤشراتعالقة اليت تربطه لل البصفة جيدة، ما مل حت االستثمارال ميكن فهم و  االقرتاض،و  واالستهالك

 ،واإلدخار قة اليت جتمع بني اإلستثمارمن الضروري فهم العال :واالستهالك إلدخارعالقته : اإلستثمار و ولاأل فرعال
لناتج الوطين من زاوية معينة قد يبدو أن االستثمار واإلدخار أمرف لدخل أو    .واحد يف عالقتهما 

الشرائية السائلة  ةيف النظرية الرأمسالية الكالسيكية هو القو  اإلدخار أوال: العالقة التكاملية بني اإلدخار واإلستهالك:
لعمال واملواد االلوازم من أوجه احلصول على  على استخدامهابقصد  االستهالك من استعماهلا استبعادواليت يتم  ،واملتوفرة

لتايل فإن ال ،داث تراكمـيرتتب عنها بناء طاقة إنتاجية جديدة أو إح ،األولية وأدوات العمل د نظروا إىل ـيني قتقليدو
ن اوالعمل شرط اإلدخارر آدم مسيث أن ـويعتب ،دةـبينهما عالقة وطي عالقةوال متويل لالستثماردر ـعلى أنه مص اإلدخار

ح ألغراض الرتاكم، و راء األمةـن إلثضرور لتايل يعترب الربح مصدر  1،الطبقة الرأمسالية ختصص جزءا كبريا من األر  اأساسي او
  والعالقة اليت تربطهما عالقة طردية. لالدخار

وبني  االستهالك،وهو الفائض من الدخل بعد  االدخارلضرورة بني  كينز تعاداليرى  نيا: توازن اإلدخار واإلستثمار: 
دة التجهيزات وجهوهو عبارة عن اجلزء من الدخل الذي ياالستثمار   ألن كال االستثمار،مع  االدخارلذلك يتساوى  ،لز

اية املرحلة منهما يساوي ذلك اجلزء من الدخل الذي مل الستثمارتساوي  استنتاجومن هنا ميكن  ،يستهلك يف    االدخار 
 :كما يلي

 (1) ..السلع االستهالكية على نفاقاال – )الدخل(االستثمار = قيمة الناتج 
  (2)......... االستهالك –= الدخل   االدخاروكذلك : 

  . (3)........... االستهالك  - = الدخل  االستثمار :(1)ومن املعادلة  

                                                
لددمشق  جامعة جملة ،السورية العربية اجلمهورية االستثمار يف لسلوك قياسية دراسة ،الكسواين اخلطيب ممدوح - 1  ،األول العدد ،عشر الثالث ا

  .16ص،1997
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  .االستثمار=  االدخار ن :فإ (3)مع املعادلة  (2)وبتطابق  املعادلة 
دة االستهالك (حمفز لإلستثمار) واإلدخار(كمصدر متويل لإلستثمار)، وهذا يدفع  دة الدخل يؤدي إىل ز يف حال ز

دة إنفاقهم   .الرأمسايل للطلب على السلع احلقيقية املنتجني إىل ز
، يكون يف هذه االستهالكما يكون الدخل أقل من وعند تتم عن طريق الدخل 1دخارواال الستهالك االستثمارعالقة ف   

  االقرتاض. – االستهالكالدخل =  أي أن : االقرتاضقًصا  لالستهالكاحلالة مساو 
بع له لالدخارهو نتيجة فاالستثمار  االستثماريسبق  االدخاريني أن تقليدوحسب ال    يلي  االدخاربينما كينز يرى أن  ،و

بع االستثمار   .االدخاريؤدي إىل خلق الدخل الذي خيلق بدوره  االستثمارحبيث أن  ،له اويكون 
إلدخار:  عتبار أن علم االقتصاد ال يتعامل مع كميات يلثا: أبعاد عالقة اإلستثمار  فصل بني االستثمار واإلدخار 

لدرجة األوىل مع وحدات هلا سلوك اقتصادي فقط، اقتصادية حماسبية الدخار ختتلف  ولكنه يتعامل  فالوحدات اليت تقوم 
الستثمار عن الوحدات اليت   خيضع سلوك كل منها إىل دوافع خمتلفة ولذلك من الضروري التفرقة بني األمرين.و  ،تقوم 

  2و على ذلك فإن االستثمار ذو عالقة مزدوجة على حنو ما يلي:
تمع كرأس مال نقدي إىل اإلنفاق على شراء السلع االستثماريةعالقة متويلية" -1  ": عندما توجه املدخرات يف ا

  (اإلنتاجية) كرأس مال عيين أو حقيقي؛ 
هو األداة اليت ال غىن عنها كعنصر يف  –يف املعىن العيين أو احلقيقي املشار إليه –":  مادام االستثمارعالقة إنتاجية" -2

الستهالك والعالقة بينهما عالقة إنتاجية.  إنتاج السلع االستهالكية، أي أن االستثمار وثيق الصلة 

، إذ أن الدخل الستثمارهناك عالقة تربط الدخل   : والعالقة التبادلية مبستوى الدخل (الناتج)الفرع الثاين: االستثمار 
ثري راإلستثماويتأثر به، " ومضاعف  االستثماريؤثر يف  ثري الدخل على  االستثمار" يعين كيفية  على الدخل، أما حالة 

  ."االستثمارل جتسمى " مبع االستثمار

ت اإلنفاق الكلي حيدث أثرًا مضاعفًا يف الدخل، وهذا  أوال: نظرية املضاعف: إن تغري االستثمار أو أي مكون من مكو
ثر "املضاعف"األثر يعر  ا الناتج أو الدخل   Multiplierف  ومضاعف االستثمار هو عبارة عن عدد الوحدات اليت يزيد 

دة االستثمار بوحدة واحدة، ويستعرض فيما يلي األنواع املختلفة للمضاعف.   القومي نتيجة ز
 االستهالكي واإلنفاق اإلنفاق بني تربط كينز قدمها اليت املضاعف فكرة إن: Simple Multiplier املضاعف البسيط-1

دةه و حيث أن الدخل،و   االستثماري  يعترب األفراد وما ينفقه املختلفة، السلع على األفراد ما ينفقه يزيد االستهالكي امليل بز

دة النهاية يف مسببة متتابعة حلقات يف االستهالكي واإلنفاق الدخل بني العالقة ألفراد آخرين، وتستمر دخال  يف ز
   .الدخل

إنفاق  يتبعه استهالكي إنفاق خلق إىل أدت ردود الفعل من سلسلة خلق قد األويل االستثماري فاإلنفاق بذلك
دة ضعاف الدخل ويزداد، اوهكذ استثماري    .التوظيف مستوى أيضا يزدادو  االستثمار يف الز

                                                
الشركة الدولية للتجهيزات واخلدمات اهلندسية واملكتبية، عمان األردن،  التطبيق،الستثمار والتمويل بني النظرية و ا ،عبد املعطي رضا أرشيدو  حسني علي خريوش - 1

 .19ص: 1996
 ،2006- 2005تصادية، جامعة اجلزائر،يف العلوم االق ، رسالة دكتوراه غري منشورةتشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصاديةآلية ، منصوري الزين - 2

 .21ص
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 الدخل به الذي يتضاعف الرقم أنه على االستثمار مضاعف تعريف ميكن : Multiplier  Staticالساكن: املضاعف -أ

دة نتيجة  ذلك  فهو ،التحليل االقتصادي الكلي أدوات من أداة هامة املضاعف فكرة أو مبدأ يعتربو  االستثمار، يف أولية لز
دة يف  دة يف الدخل املرتتبة عن كل ز   ).mلرمز (له يرمز ، و االستثماراملعدل العددي الذي يعرب عن مقدار الز

∆=    mحيث أن : 

∆
   االستثمار: مقدار التغري يف  I∆، : مقدار التغري يف الدخل Y∆  ؛   

  ∆ =  × ∆     .................... )1(  
=أي :  .االستثمار+  االستهالكم أن الدخل = و علمو  +    

∆و أن :  = ∆ + ∆      )      .......2(  
  ).I∆( االستثمار) ويف شراء مواد C∆( االستهالكيف شراء مواد  قفنائد يز ألن الدخل ال

∆:   فإن) 2و من املعادلة ( − ∆ =      : Y∆، وبقسمة طريف هذه املعادلة على  ∆
∆

∆
=

∆ ∆

∆
  

∆ ل على:و صيتم احلعلى كل من طريف املعادلة األخرية  1و بقسمة 
∆

= ∆
∆

   

    

==) االستثمار(مضاعف  ومبا أن     
∆

∆
=فإن    ∆

∆

=  

       إذن :
   مضاعف االستثمار=

هو مقلوب امليل احلدي لالدخار، وعليه يرتبط بعالقة عكسية مع هذا األخري، بينما الساكن وعلى ذلك فاملضاعف 
ت الطلب يرتبط بعالقة طردية مع امليل احلدي  لالستهالك، هذا وال يرتبط املضاعف حبجم االستثمار فقط إمنا جبميع مكو

  الكلي.
يف حتليل املضاعف الساكن يتم جتاهل عنصر مهم جداً وهو عنصر الزمن، حيث أنه يف الواقع عند املضاعف احلركي:  - ب

خذ فرتة من الزمن حىت حتقق دة  دة يف االستثمار، فإن هذه الز دة املضاعفة يف الدخل ال حدوث ز ، فعندما يزيد وطينالز
خذ فرتة زمنية تعرف بـ "فرتة يخادماالستثمار تزيد  دة يف اإلنتاج، وكل ذلك  ل األفراد، فيزيد االستهالك وتتولد عن ذلك ز

لصورة اليت يتم تصورها بل  خذ املتغريات فرتة زمنية اإلبطاء" بني االستهالك واإلنتاج، حيث ال تتم العمليات االقتصادية 
  حىت تتمكن من التكيف مع بعضها البعض.

دة اليت حيدثها يف الدخل  وقد عمد االقتصاديون إىل مراعاة املدة اليت جيب أن متر بني اإلنفاق االستثماري اإلضايف والز
ملضاعف أثره كامالً على عاملني "، هذا وتتوقف املدة اليت حيدث فيها اعلى هذا املضاعف "املضاعف احلركي، ويطلق وطينال

  مها: 
دة يف دخوهلم وإعادة إنفاقهم جلزء من هذه طول فرتة إعادة اإلنفاق - : وهي الفرتة اليت تتم بني حصول األفراد على الز

دة على املنتجات االستهالكية، وكلما طالت هذه املدة طالت فرتة املضاعف.   الز
  كربت زادت مدة أو فرتة املضاعف.: واليت كلما  مقدار معامل املضاعف -

∆لو فرض اآلن أن االستثمار قد تغري مبقدار  = ، وأريد معرفة مقدار b =0.6، وكان امليل احلدي لالستهالك 100
  التغري يف الدخل مع أخذ عنصر الزمن يف احلسبان:

  الفرتة                                  التغري يف الدخل              
∆I = 100  →   t + 1 →       ∆Y = ∆I  

1  
 )امليل احلدي لإلستهالك( م  -1
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    100(0.6)             → + 2 →     ∆Y = ∆C = b∆Y = b∆I  
100(0.6)(0.6)  → t + 3 →    ∆Y = ∆C = b∆Y = b ∆I      

                                                                            |                 |  
                 |                 |                              |                            |  

    +                 →                       ∆ = ∆ = ∆ = ∆                                                                  
  وتكون حمصلة التغريات اليت حدثت يف الدخل هي:

∆Y = ∆Y + ∆Y + ⋯ … … … … … … … … … … … ∆Y  
∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ⋯ … … … … … + ∆  

∆ = (1 + + + ⋯ … … … … + ). ∆ … … … (1) 
∆تصبح كالتايل: bيف  )1(وبضرب املعادلة  = ( + + ⋯ … … ). ∆ … … … … . (2) 

  حنصل على املقدار التايل: )1(من املعادلة  )2(وبطرح املعادلة 
∆Y − b∆Y = 1 − b . ∆I  => 1 − b . ∆Y = 1 − b . ∆I => 

∆ =
−
−

. ∆  

 كبرية جداً، فإن  nوهذا هو مقدار التغري يف الدخل والناتج عن تغري االستثمار من خالل املضاعف، ولكن عندما تكون 
 bn :تؤول إىل الصفر، وهذا يعين أن التغري يف الدخل يكون∆ = . ∆.  

دة نفسها، والغرض  الساكن على قيمة املضاعف وهكذا يتم احلصول هو توضيح أثر عنصر الزمن والذي يؤديه  يف ز
  الدخل.

دة يف االستثمار، واليت أدت إىل انتقال منحىن الطل ، ولكن هذا \ADوإىل ADمن  بهذا ويوضح الرسم املقابل أثر الز
دات يف الدخل، حىت حيصل على  دات يف الطلب، وسلسلة من الز االنتقال مل حيدث فجأة بل بعد سلسلة متتالية من الز

 التغري الكلي.

بت، ولكن يف الواقع فإن لرتض من قبل أن أي حجم أف  : Super Multiplierاملضاعف املركب  -2 الستثمار مقدار 
لدخل وهو االستثمار التابع أو املستحث أو احملفز،  االستثمار ال يتكون فقط من اجلزء الثابت إمنا هناك جزء متغري يتأثر 

فرتاض أن امليل احلدي لالستثمار هو  =فإن دالة االستثمار تكون: βو يؤدي ، فلو زاد الدخل فإن ذلك +
دة االستثمار، وعليه يكون املستوى التوازين للدخل يف قطاعني استهالكي واستثماري كالتايل: ∗إىل ز =.  

وهذا املستوى التوازين للدخل يف حالة وجود نوعني من االستثمار: مستقل ومستحث، ويكون املضاعف يف هذه احلالة 
ار وامليل احلدي لالستثمار، وعلى ذلك تزيد قيمة املضاعف عما كانت عليه يف هو مقلوب الفرق بني امليل احلدي لالدخ

  حالة وجود االستثمار املستقل فقط.
متثل امليل احلدي لإلنفاق، ويكون  +هوامليل احلدي لالستثمار، فإنβ هو امليل احلدي لالستهالك، و bوإذا كان 

=:منه امليل احلدي لإلنفاقمطروحاً املضاعف املركب هو مقلوب الواحد الصحيح 
( )

.  

هذه العالقة تعترب هامة جدا كون أنه عن طريق سعر  :والكفاءة احلدية لرأس املال : االستثمار وسعر الفائدةلثالثا فرعال
 التأثري على االستثمار.حاولة مبالرأمسالية الفائدة تقوم الدول 

الدخار وال  له ز أن سعر الفائدة مفهوم ليسنيرى كي أوال: معدل الفائدة بني التكلفة الفعلية والفرصة البديلة:  صلة 
لطلب والعرض على النقود يف اقتصاد ما يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة يف ، ومن مث الستثمار بل هو على عالقة مباشرة 
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املؤسسة تضطر إىل االقرتاض فسعر الفائدة هنا يؤثر مباشرة على تكلفة االستثمار يف فإذا كانت  ؛املشاريع االستثمارية
ا املالية، ف ،مشروع ما ا أقرضت كأأما إذا كانت املؤسسة تستخدم أرصد ا تتنازل عن الفائدة اليت ميكن أن جتنيها لو أ

  .آخر بدال من استثماره طرفهذا املال إىل 
إذا فز يف اخنفاض معّدل الفائدة، أحد شروط منّو االستثمارات الرأمسالية، ينيرى كو  وتراكم رأس املال:نيا: ختفيض الفائدة 

لكفاءة احل دية لرأس املال ألنه يف حال ارتفاع أسعار أقبل املستثمرون على املشاريع اإلنتاجية، فعليهم مقارنة سعر الفائدة 
لتايل ال يصبح هناك الفائدة ح، و وبني  )r(حافز لالستثمار، أي املقارنة بني معدل العائد املتوقع من االستثمار  تقل األر

)i( ،دة يف طلب األموال الستثمارها ألن منف أكرب فطاملا يظل معدل العائد ميكنه من حتقيق ربح صايف  هصاحل املستثمر الز
0موجب  ir.   

دة االستثمار       دة االستثمار تهيؤدي هذا إىل اخنفاض فعاليولكن يف حالة ز لتايل ميكن للمستثمرين ز إىل أن  و
irمعدل العائد بسعر الفائدة  ىساو تي   0عد هذا تنتج عنه خسارة فيصبح بوكل استثمار إضايف ir  ومن خالل

دة  )r(ليصبح أقل من معدل املردودية  )i(ل أنه إذا اخنفض معدل الفائدة اقيهذا  يكون املستثمر يف وضع ميكنه من ز
 .1االستثمار

الستثمار وهذا ما أدى املايل: والنظام: االستثمار رابعال فرعال الدخار واملؤسسات  إىل ظهور  عادة ما يقوم األفراد 
من  كثرفاألفراد عادة ما ينفقون أقل من دخوهلم واملؤسسات تنفق أ ،إىل وجود منظم ينقل املدخرات إىل املستثمرين احلاجة

 السوق املالية.املؤسسات و دخلها لذلك جيب نقل فائض األفراد إىل املؤسسات عن طريق 
حجام  أوال: النظام املايل ومتويل اإلقتصاد: دة الكفاءة يف متويل االقتصاد ونقل فائض األفراد إىل املؤسسات  ميكن ز

وبشروط أفضل إذا قامت مؤسسات مالية وسيطة تتخصص يف جتميع مدخرات الوحدات الفائضة لتضعها حتت  أكرب
مالية تطلق عـليها اسم أصول مـالية غري مباشرة أو وسيطة ملصلحة  وتـصدر هذه املؤسسات أصوال، تصرف الوحدات العاجزة

  .املقرتضني
لتايل متويل االقتصاد تقدم املؤسسات املالية الوسيطة خدمات هامةو       دة كفاءة متويل االستثمار و دة  لـز ومن ّمث ز

ا تتمكن من توزيع  لنظر إىل احلجم الكبري لعمليات هذه املؤسسات وتنوعها فإ حجم االستثمار واالدخـار، فمـن نـاحيـة و
ويـرتتب على هذا أن املقرتض  ه،على حـد املخـاطـر على أعداد كـبرية ومن مث تؤدي إىل تقليل املخاطر بـالنسبة لكل وحدة

وهـكذا يـحصل املسـتثمرون عـلى االدخـار  ،املخـاطر يف تعامله مـع هـذه املـؤسسات صيقبل بعائد أقل ملدخراته نظرا لتناق
ا تستطيع ،  بتكلفة أقل مما يزيد من فرص االستثمار ا، فإ لنظر إىل كرب حجم معامال أن كذلك فإن هذه املؤسسات و

دة أجل األصول املالية كما حتول القروض القصرية إىل  تقوم بعمليات حتويل لفائض األصول املالية؛ فتتمكن مثال من ز
  قروض طويلة األجل أو متوسطة يف حدود معينة.

املايل  نظاماءة المنّو وكفاءة االستثمار يف اقتصاد معني ترتبط بنمو وكف نيا: كفاءة النظام املايل وكفاءة متويل اإلستثمار:
حية أخرى. حية ومن حيث تنوع األصول املالية اليت تصدرها من    من حيث تنوع املؤسسات املالية من 

دة يف املالية الوساطة أمهية مدى حول االقتصاديني نظر وجهة تباينت ولقد يف  األساس بوصفه العامل االستثمار ز
ا املصريف النظام يعترب واليت االقتصادية التنمية حتقيق  ميثل القيد كلفته وليس التمويل توفر أن ظهر املركزية، حبيث نوا

                                                
 .220: ، ص1994، اجلزائر،الكلي االقتصادييف التحليل  حماضراتان، إملشريف الدمحم   -1
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 توازن السوق عن يقل مستوى عند احلقيقية الفائدة أسعار استمرارية وهذا يعكس اخلاص، االستثمار على الرئيسي
 بكافه البيئة االستثمارية نضوج مستوى ثري العتبار األخذ ضرورة مع املالية للموارد ألسعار غري املرتبط والتخصيص

ا  التأثري وترابط تداخل يعمل على الذي اإلنتاج، األمر عوامل وإنتاجية كفاءة ومستوى التحتية البىن تطور ومستوى حمددا
ح األجنبية الرأمسالية املصريف والتدفقات االئتمان سياسات هذا اخلضم يف يظهر حبيث اجلوانب، هذه بني املتبادل  واألر
 هلذا الواقع احللول إجياد يف النقدية أمهية السياسة على يؤكد الذي األمر اخلاص، لالستثمار كمحددات رئيسة احملتجزة

   البلدان. هذه منه تعاين الذي

واخلاص، توجد عالقة ترابطية بني االستثمار العام اخلاص والعـام: ورصيد رأس املال الفرع اخلامس: العالقة بني االستثمار 
فرتاض أن االستثمار العام ميارس أثرا تزامحيا على االستثمار اخلاص نتيجة الستئثاره جبزء كبري من املوارد احمللية، وما يرتتب 

لنسبة لالستثمار اخلاص دة تكلفة التمويل    .على ذلك من ز

لبنية األساسية أثرا تكامليا مع االستثمار وميارس االستثمار العام خاصة يف مشروعات ا أوال: اإلستثمار العام واخلاص:
دة القدرات اإلنتاجية  دة معدل العائد عليه، لذلك يلزم املزج بني هذين النوعني من االستثمارات لز اخلاص ويؤدي إىل ز

  الكلية لالقتصاد الوطين كل.
دة نصيب االستثماجو كما وت ر العام من إمجايل االستثمار د عالقة عكسية بني معدل االستثمار العام واخلاص، وز

دة قيمة املعامل احلدي لرأس املال إىل الناتج، وهو ما يعترب مؤشرا على تدين كفاءة االستثمار العام مقارنة  يؤدي إىل ز
  الستثمار اخلاص.

توجد  رأس املالمن أرصدة إنطالقا  للوصول إىل االستثمار املرغوبنيا: الوصول لإلستثمار املرغوب ورصيد رأس املال: 
  1عدة وجهات نظر، ميكن إبرازها كما يلي:

مثل لرأس املال، ومل تقدم منوذجا حملددات االستثمار (معدل قدمت منوذجا حملددات الرصيد األ :النظرية النيوكالسيكية -1
النيوكالسيك أن الرصيد سرعة املشروع االستثماري يف االنتقال من الرصيد احلايل إىل الرصيد األمثل لرأس املال)، واكتشف 

األمثل لرأس املال يتحدد عند تساوي اإلنتاجية احلدية لرأس املال مع تكلفة رأس املال (سعر الفائدة احلقيقي) وعند هذه 
  النقطة تصبح االستثمارات اجلديدة تساوي الصفر ويتوقف الرتاكم الرأمسايل عند هذا احلد.

السلوكي لقرار االستثمار حيث يعتمد على سلوك أصحاب رأس املال، وقد قاد وجهة نظر كينز: تعتمد على اجلانب  -2
هذا أصحاب الفكر الكينزي إىل عدم االهتمام بدور قرار رأس املال، ويعين ذلك أن كينز اعترب أن قرار االستثمار هو القرار 

  لتحديد مستواه األمثل مسبقا.املهيمن، وأن رصيد رأس املال إمنا يتحدد وفقا لنمط االستثمار وليس هناك حاجة 
تنطوي النظرية على أن املشروعات تتبع أسلوب :  Marginal Adjustment Costsنظرية تكلفة التعديل احلدية  -3

الوصول التدرجيي إىل الرصيد األمثل لرأس املال حتكمها يف ذلك التكلفة احلدية لرأس املال (سعر السلع االستثمارية) اليت 
لتايل كلما زاد االستثمار ارتفعت التكلفة احلدية ل ترتبط عكسيا مع واخنفضت  رأس املالالكفاءة احلدية لإلستثمار، و

 الكفاءة احلدية لالستثمار حىت تصل إىل مستوى سعر الفائدة احلقيقي وعندها يتم الوصول إىل املستوى األمثل لرأس املال.

                                                
ت اإلستثمار: عادل عبد العظيم،  - 1 ت واحملدداتإقتصاد ، 2007، جسر التنمية دورية تصدر عن املعهد العريب للتخطيط، العدد السابع والستون نوفمرب النظر

 .2016مارس  التصفح: ريخ ...api.org/ar/publication/course.aspx?key=50-arabwww  متوفر على الرابط:
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االستثمار كمعدل حنو التوازن ولذلك فإن حتديد املبلغ املثايل لإلستثمار وتتمثل يف اختيار  Hayek هايك وجهة نظر -4
ميثل قرارا بتحديد سرعة معدل االستثمار الالزم لتحقيق التوازن، وكمثال على ذلك املنشأة إذا قررت إنشاء مصنع (قرار 

ا استثمار ألنه له اعتبارات مستقلة متعلق برصيد رأس املال) ولكن قرارها فيما يتعلق بسرعة ومراحل  إنشائه يعترب قرار 
ا.   بذا
وهناك ثالث أساليب حلقن االستثمارات اجلديدة ميكن االختيار بينها، إما ورصيد رأس املال: اإلستثمار  مسارلثا: 

بتة أو معدالت متناقصة أو مبعدالت متزايدة، وهناك اعتبارات يف هذا االختيار (كتكلفة  النقل االستثمار مبعدالت 
والتسليم، أسعار املوردين، تقلبات تكلفة التمويل..)، وجتعل بعض اخليارات أفضل من األخرى، هذه األساليب املختلفة 

  لالستثمار.   Hayekلتوزيع االستثمارات اجلديدة والعوامل احملددة هلا متثل أساس نظرية
ينتقل من رصيد رأس املال  *tمث عند النقطة  K0طة حيث نقطة البداية متثلها النق  Hayekويبني الشكل التايل أسلوب 

K0  إىل الرصيد املرغوبK*  ستخدام أربعة أساليب متثلها املسارات; I1;I I3; I2،  ففي املسار I كل االستثمارات
بتة، I1اجلديدة يتم تنفيذها يف احلال،     1مبعدالت متزايدة. I3 مبعدالت متناقصة، و I2 مبعدالت 

  مسارات االستثمارات اجلديدة وصوال لرصيد رأس املال املرغوب: )7(الشكل 

  
ت واحملدداتعادل عبد العظيم، املرجع:  ت اإلستثمار: النظر ، جسر التنمية دورية تصدر عن املعهد العريب للتخطيط، العدد السابع والستون إقتصاد
 .6d8b8d8b1d98ad8ad98-8b7d988d8b1com/arab/.../d8aadiefpedia                  :على الرابط، 2007نوفمرب 

فيمكن مالحظة ذلك من الشكل حيث تتدفق االستثمارات اجلديدة خالل كل فرتة زمنية مبا ميثل تراكما رأمساليا 
  .*Kحىت تصل إىل املستوى األمثل لرأس املال أو متسارعة مبعدالت بطيئة 

الفرق بني اإلنتاجية احلدية لرأس املال وسعر الفائدة ميثل القوة وراء منو رصيد رأس املال أو تراجعه، وعندما  كما أن
  .االستثمار يساوي الصفرخيتفي هذا الفرق فقط فإن صايف 

وازن ومن مث مثل لرصيد رأس املال تعتمد على وجود تكلفة التعديل اليت تسبب عدم التإن آلية الوصول إىل املستوى األ   
اليت  اإلنتاجية احلدية لرأس املال تستمر عملية االستثمار كل فرتة زمنية، وإن سرعة التعديل تعتمد متاما على مرونة منحىن

                                                
ت واحملددات، عادل عبد العظيم - 1 ت اإلستثمار: النظر ، العدد السابع والستون نوفمرب املعهد العريب للتخطيط، جسر التنمية دورية تصدر عن إقتصاد

  .2016ريخ التصفح : مارس  ..api.org/ar/publication/course.aspx?key=50-www.arab  متوفر على الرابط:، 2007
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نحىن سوف مييل أكثر املتعتمد بدورها على مرونة منحىن العرض للسلع الرأمسالية الصناعية، فإذا كان العرض غري مرن فإن 
ومن مث يستلزم استغراق وقت أطول للوصول إىل املستوى األمثل لرأس املال، ويف حالة ارتفاع مرونة الختاذ وضع أفقي، 

دة يف الطلب على السلع الرأمسالية)، فإن مرون سوف يكون  تهعرض السلع الرأمسالية (مبعىن العرض يستطيع استيعاب أي ز
 وعليه فإنه ميكن القول أن صايف االستثمار دالة يف ،1فوريةذو مرونة شبيهة ملرونة العرض وأن تكلفة التعديل سوف تكون 

  .اإلنتاجية احلدية لرأس املال

ت االستثمار بتقدمي نظرية االستثمار وحمدداته : احملددات الداخلية لقرار االستثمار يف املشروع :الثاين طلبامل تقوم نظر
الكفاية احلدية لرأس املال، ونظرية املعجل البسيط، مث نظرية املعجل وحتليلها، واليت سيتم التعرض هلا من خالل كل من نظرية 

  املرن، فنظرية األرصدة الداخلية، وأخرياً النظرية الكالسيكية احلديثة.

من أهم العوامل اليت حتدد الطلب على االستثمار عامل  :وتكلفة التمويلالكفاية احلدية لرأس املال  الفرع األول:
التغري يف السياسة الضريبية، أو سياسة اإلنفاق  إضافة إىل، املنتجات ومدى توسع السوقالتوقعات خبصوص الطلب على 

يف حداث سياسة جديدة هامة تؤثر إأو  وبدائلاحلكومي، أو وجود منتجات بديــلة ومنافسة، أو ظهور جماالت جديدة 
الوضع االقتصادي، فكل هذه العوامل ميكن أن تؤثر مجيعها على توقعات رجل األعمال بصورة فعالة، ولكن من الصعب 

ا مسبقا.   التنبؤ 
 Marginal Efficiency of Capitalويف شرح مفهوم الكفاءة احلدية لرأس املال  أوال: مفهوم الكفاءة احلدية لرأس املال:

اجلديد"، وبني مثن عرض هذا األصل، ويعلل كينز هذا  عليه " الغلة املتوقعة من األصل الرأمسايل يفرق كينز بني ما أطلق 
ن املستثمر يفكر يف الغلة املتوقعة لألصل الرأمسايل اجلديد      مثن أو تكلفة عرض هذا األصل.يفو الربط 

وفضًال عن ذلك  ،تهالرأمسايل اجلديد طول مدة حيال أو األص االستثماراليت يدرها  وائديفكر يف مقدار الع املستثمرإن    
 استبداله،كلفة  بني املردود املرتقب من الرأمسال وسعر عرضه أو والعالقةاالستثمار، فإن املستثمر يفكر أيًضا يف بدائل هذا 

  2 ا يلي:ـاحلدية لرأس املال كم )الفعالية(ة ءالكفا  كينزرف  ـويع
اذالسنوي املتوقع لرأس املال طول مدة حياته، جيعل القيمة احلالية هل على املردودالذي يطبق معدل االستحداث ي ـه 

  .ذا الرأمسالـلسعر عرض ه اـمساوي املردود
وال يقصد   ،ومن هذا التعريف تتضح العالقة بني الغّلة املتوقعة من األصل الرأمسايل اجلديد وبني سعر عرض هذا األصل

صل جديد يشبه متاًما األصل الذي سيتم  بل بتكلفة  إحالل ،ملوجود فعالبتكلفة العرض مثن األصل ا زكين هذا األصل 
  لذا مسى كينز مثن عرض األصل الرأمسايل اجلديد بتكلفة اإلحالل.  ،فيه االستثمار

ح  متوقعة لعدة سنوات، فالعائد أو الكفاية احلدية لرٍأس املال: افلو كان األصل يف املشروع االستثماري يدر أر
=

( )
+

( )
+ ⋯ … … +

( )
 مستوى بني عكسية عالقة بوجود الكينزية النظرية وتفيد، 

وطبًقا  السوقي أي الفائدة سعر I = I (i) ميثل إذ  (I)و االستثمار، على الطلب (i) وبني سعر الفائدة جهة، من االستثمار

                                                
  املرجع نفسه.، عادل عبد العظيم - 1
 ديوان للنشر، ماكجروهيل دار شوم، ملخصات سلسلة ،الكلي النظرية االقتصادية العزيز، عبد رضوان محديو  رضا دمحم العدل، ترمجة ديوليو، .أ يوجني -2

  9. ص ، 1983اجلزائر، اجلامعية املطبوعات
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 احلدية مبعدل الكفاية الفائدة مبقارنة سعر النظرية، هذه وفق االستثماري القرار ويتخذ  < dI/di 0 :فإن املذكورة، للنظرية

  1.املال لرأس

العالقة بني الكفاية احلدية لرأس املال ورصيد رأس املال عالقة نيا: الكفاية احلدية لرأس املال ورصيد رأس املال: 
عكسية، فكلما ارتفع الرصيد الرأمسايل كلما اخنفضت الكفاية احلدية لرأس املال، نظرا للتناقص التدرجيي للعوائد املتوقعة من 
دة الطلب على السلع الرأمسالية، فرتتفع أسعار هذه األخرية،  دة اإلنفاق االستثماري ز عملية االستثمار، حيث تعين ز

  أسباب منها: وذلك لعدة 2،لعائد من هذه األصول الرأمسالية (وفقا لقانون تناقص الغلة)األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض ا
  ؛قب من هذا الرأمسال يتناقص حينما يزداد عرض رأس املالتأن املردود املر  -1
دة اإلنتاج  -2 دة األصول الرأمسالية يؤدي إىل ز دة اإلنتاج والعرض يؤدي إىل اخنفاض سعر وبإن ز املنتجات، وتقل ز

  ؛دية املتوقعة هلذه األصولو لتايل املرد
دة األصول الرأمسالية يؤدي إىل ارتفاع تكلفة إنتاجها،  -3 أن إنتاج هذه األصول يتم يف ظل تناقص الغلة أو  فرتاضإن ز

دة التكاليف، أي مييل سعر هذه األصول أو تكلفة إ  .االرتفاعا أي هلالحز
  .لرأس املال مبعدل الفائدة واالنفاق على رأس املال التايل عالقة الكفاءة احلديةويوضح الشكل     

  )االستثماريالطلب ( منحىن الكفاية احلدية لرأس املال يف املنشأة اإلنتاجية: )8( الشكل رقم

Source: Iraj Toutounchian,Islamic Money and Banking; Integrating money in capital theory, 
Wiles finance, Wiley and sons,singapore,2009,p340.    

دة كمية االنفاق االستثماري حىت املستوى الذي تتساوى  يالحظ أن منحنيات الكفاءة احلدية لرأس املال متناقصة مع ز
فبينما  لالستثمار أعلى من معدل الفائدة،فيه مع معدل الفائدة، وخيتار املستثمرون أ من املشاريع ما دامت الكفاءة احلدية 

النظرية الكنزية احلديثة أن االستثمار ال يتحدد تبني ية على سعر الفائدة كعامل رئيسي حمدد لالستثمار، تقليدركزت النظرية ال
لعائد على االستثمار فالقرار االستثماري إمنا يتوقف على العاملني معا، فسعر الفائدة يبني  ،فقط بسعر الفائدة إمنا أيضًا 

  املال العائد من هذا االستثمار، وعملية املقارنة بني العاملني مهمة جداً. تكلفة االستثمار بينما الكفاية احلدية لرأس

                                                
  .16صمرجع سابق،  ،الكسواين اخلطيب ممدوح - 1
  .129: صمرجع سابق ،حممود حسن صوان - 2

 MEC& i 

 التكوين الرأسمالي

MEC1 

MEC3 

K1 K2 

i 

MEC2 

K3 
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إن دور معدل الفائدة يف حتديد معدل االستثمار وليس رصيد رأس املال يبقى حمدودا فأي  لثا: مرونة اإلستثمار للفائدة:
ت  يع تكون من خالل املفاضلة بنينقطة أعلى منه تعترب مقبولة، ولكن يبقى متغريا خارجيا واملفاضلة بني املشار  مستو

ت االنفاق االستثماري، ومن K1الكفاءة احلدية، فحىت   املشروع الثالث هو األفضل عند أي مستوى من مستو

K1حىتK2   املشروع الثاين هو األفضل، ومنK2   حىتK3  املشروع األول هو األفضل، حىت الوصول إىل معدل الفائدة
 1ويالحظ اعتماد هذا التحليل الكينزي على الفائدة كمتغري مستقل وكعتبة دنيا لالستثمارحيث ال يقبل أي مشروع بعدها، 

  .رغم طبيعته النقدية حسب كينز
يل مبعىن أن املنحىن األكثر احندارًا أو ميًال هو أقل عكس املهي املرونة و وتعد درجة املرونة مهمة جدًا يف هذا الصدد،   

لعكس   كما يوضحها الشكل التايل: ،مرونة والعكس 
 : ميل منحىن الكفاءة احلدية لرأس املال ومرونة االستثمار لتغريات الفائدة)9(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .47ص ،2005 الكويت، منشورات ذات السالسل ،االستثمار: النظرية  والتطبيق ،رمضان الشراح املرجع:
فرتاض أن سعر الفائدة هو عند املستوى Iهو أقل احنداراً من  \Iفإذا كان   A، فإن حجم االستثمار سيكون عند  i1، و

بينما  Iلنسبة لـ   Bفإن حجم االستثمارات سيزيد إىل i2 فإذا اخنفض سعر الفائدة إىل ، 'I لنسبة لـ   'A، وعندI لنسبة لـ
  ، I 'لنسبة لـ  'B يزيد إىل 

وعلى ذلك يف حالة املنحىن األقل احندارًا يكون التغري يف االستثمار نتيجة لتغري سعر الفائدة أكرب منه يف حالة املنحىن 
  درجة استجابة االستثمار لتغريات سعر الفائدة تزيد كلما اخنفض امليل (حيث تزيد املرونة). فإنوعليه  ،األكثر احنداراً 

أمهية يف  ال يعترب سعر الفائدة العامل الوحيد املؤثر على قرار االستثمار بل أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا أكثرو 
ثري سعرتشكيل توقعات رجال األعمال حول كيفية ممارسة نشاطهم ا منا يكون إالفائدة هنا  الستثماري بصورة مربـحـة و

  خلف ستار العوامل األخرى املؤثرة يف إصدار القرار االستثماري.
ثري املخاطرة من خالل انتقال كلي ملنحىن االستثمار ميينا يف حال خماطرة أقل أو يسارا يف حال خماطرة أكرب  ويكون 

  املستوى نفسه ملعدل الفائدة. ويقابلها مستوى استثمار أقل عند

                                                
1  -  Iraj Toutounchian,Islamic, Money and Banking; Integrating money in capital theory, Wiles finance, Wiley and 
sons,singapore,2009,p340.   

 معدل الفائدة

 حجم
 االستثمار
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I\ I 
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يف االقتصاد اإلسالمي فإن تكلفة التمويل تتمثل يف اقتطاع جزء  رابعا: معدل عائد املشاركة والكفاءة احلدية لرأس املال:
ح احملققة من املشروع حمل التمويل ومن مث فهي تتأثر مبعدل املشاركة يف الربح الذي يناله املمول مقابل رأس  املال، من األر

وهذه التكلفة تكون غري معلومة مسبقا فهي متوقعة فقط ومتغرية مع تغري مستوى الربح املتوقع، ومن مث تتناسب كل من 
لدائرتني احلقيقية اليت تتكامل مع الدائرة النقدية. إلرتباط  لشكل الذي يسمح لإلستثمار    التكلفة وعائد االستثمار 

عدل العائد احلقيقي والذي هو من الطبيعة نفسها للكفاءة احلدية لرأس املال ومن مث ويف اقتصاد املشاركة يستبدل مب
يكون االنسجام والتكامل بني جانب التمويل واالستثمار بشكل فعال، عكس التحليل الكينزي الذي يقع يف إشكالية 

ملقارنة مع األ، الربط بينهما مهية املصطنعة ملعدل الفائدة، إضافة للعالقة وهذا ما يعطي معدل عائد املشاركة امليزة املطلقة 
السلبية بني معدل الفائدة واالستثمار والعالقة االجيابية بني االستثمار والربح املتوقع واليت تكون من خالل االنتقال ميينا 

  ملنحىن الكفاءة احلدية لرأس املال.  
كة، ويف حال املخاطرة وعدم التأكد ميكن أن يصل حىت كما أن مستوى التكوين الرأمسايل يكون أعلى مبعدل عائد املشار 

بتة، بل هي كالعتبة املتحركة حسب معدل العائد واملخاطرة ونتيجة  الصفر دون التأثري على تكلفة املستثمر فال توجد عتبة 
  املشروع احلقيقية.

لنسبة  : Internal Fund Theory: نظرية األرصدة الداخلية الفرع الثاين يعترب الربح أحد احملددات اهلامة لالستثمار 
للمشروع الواحد خالل أي فرتة من الزمن فالربح املتحقق للمشروع يف تلك الفرتة يعد مؤشرا له قيمة يف تقدير حالة الطلب 

دة حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع فيؤدي ذلك إىل اختاذ قرار االستثمار  على منتجات املشروع ، فارتفاعه يثري الرغبة يف ز
  .والعكس صحيح

ويف املدارس احلديثة اختذ حتليل العالقة بني الربح واالستثمار على املستوى الكلي شكال أو  أوال: تيار اإلستثمار والربح:
لربح على املستوى الكلي ولكنه عند التحدث عن الربح فهو أحد  أشكاال خمتلفة، فتيار االستثمار يتأثر فعال طرد 

لضرورة أن  ت الدخل القومي (الدخل القومي= الربح+األجور+الفائدة+الريع)، فإذا زاد الدخل القومي فإن هذا يعين  مكو
  نصيب الربح قد ازداد أيضا والعكس صحيح.

ح، وقدمت تفسريات عديدة، فأوضح تيربجن  يف نظرية األرصدة الداخلية يعتمد صايف االستثمار على مستوى األر
Tinbergen  ح ألر ح املتوقعة على حنو دقيق، ومبا أنه من املسلم به أن االستثمار يرتبط  ح احملققة تعكس األر أن األر

لتايل فالنظرية تنظر إىل األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج واليت بدورها تؤثر على  ح احملققة، و ألر املتوقعة فإنه يرتبط إجيا 
ح، وتقول النظرية أن املنشأة أمامها خياران للحصول على رؤوس األموال الالزمة مها: تكاليف اإلنتاج ومن مث  على األر

  األرصدة الداخلية، واألرصدة اخلارجية، واملنشآت حتصل على األصول ألغراض االستثمار من مصادر خمتلفة منها:
ح احملتجزة؛                                       -1           نفقات إهتالك رأس املال؛         -2  األر
  بيع األسهم. -4خمتلف أنواع اإلقراض مبا فيها بيع السندات؛               -3        

ح احملتجزة ونفقات إهتالك رأس املال من املصادر الداخلية للتمويل، أما املصادر األخرى فتعترب مصادر  وتعترب األر
احلصول على األرصدة الداخلية أفضل من احلصول على األرصدة اخلارجية ملا تتميز به  خارجية، وقد أثبتت الدراسات أن

دة تكاليف  هذه األخرية من ارتفاع يف التكلفة، لوجود أسواق املال وتعدد أسعار الفائدة، األمر الذي يرتتب عليه ز
  األرصدة اخلارجية.
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دة املتاحة من األرصدة وقد أظهرت نظرية األرصدة الداخلية أن املنشآت تفضل عاد ا داخلياً، وأن الز ة متويل استثمارا
ح األعلى تؤدي إىل استثمارات جديدة، ولذلك حتجم املنشآت عن االقرتاض إال يف ظروف مواتية  الداخلية من خالل األر

دة األ ا املالية عن طريق إصدار أسهم جديدة، حيث أن ز دة أرصد ملثل فهي تعزف عن ز سهم متيل إىل تقليل جدًا و
ح على أساس نصيب كل سهم.   1األر

وعلى ذلك فإنه طبقًا لنظرية األرصدة الداخلية يتحدد االستثمار نيا: مقارنة بني نظرية األرصدة الداخلية واملعجل: 
لناتج، ومبا أن النظريتني ختتلفان  ح، أما طبقًا لنظرية املعجل املرن فإن االستثمار يتحدد  لنظر إىل حمددات ألر

لنظر إىل سياسة االستثمار فطبقًا لنظرية األرصدة الداخلية تتضمن السياسات ختفيضات  ما ختتلفان أيضًا  االستثمار فإ
هالك املصانع واآلالت مبعدل أسرع ومن مث ينخفض  يف معدل الضرائب على دخول الشركات، حيث يسمح للمنشآت 

دات يف اإلنفاق احلكومي أو ختفيضات الضريبة على الدخل الدخل اخلاضع للضريبة للمنشآت حية أخرى فإن الز ، ومن 
ح، ومن مث ال تؤثر على االستثمار، إال يف احلد الذي يزيد فيه الناتج استجابة لتغريات  الشخصي لن تؤثر مباشرة على األر

ثري غري مب ح، ويكون هناك    اشر على االستثمارات.اإلنفاق احلكومي والضرائب لتزداد األر
إن األساس  : The Neoclassical Theory of Investment : النظرية الكالسيكية احلديثة لالستثمارالفرع الثالث

  .النظري للنظرية التقليدية احلديثة لالستثمار هو النظرية التقليدية احلديثة للرتاكم الرأمسايل األمثل
تفرتض النظرية أن االستثمار يتوقف أو يعتمد على الناتج وأسعار خدمات  :الكفاءة احلدية لرأس املال أوال: عرض نظرية

ح  ح، وطاملا أن األر رأس املال، وتنطلق هذه النظرية من افرتاضها أن املنشأة حتاول حتقيق أقصى قدر ممكن من األر
فرتضت النظرية وجود عنصرين من عناصر اإلنتاج، ولذلك فإن التكاليف، فالبد أن يزيد الفرق بينهما، وا –=اإليرادات 

= التكاليف تكون: . + . 

=أما اإليرادات فتكون:  ح عبارة عن: . π، وعليه تكون األر = . . + (1 − ).  
  أن:وستوظف املنشأة عماال إىل احلد الذي تكون فيه قيمة الناتج احلدي للعمل يساوي األجر أي   

( . = ً لتكلفته، ،  ( وتستخدم املنشأة رأس املال إىل احلد الذي يكون فيه قيمة الناتج احلدي لرأس املال مساو
.أو بعبارة أخرى عندما تكون اإلنتاجية احلدية لرأس املال مساوية نسبة تكلفة رأس املال إىل السعر أي أن: =

 =>  =.  
لنسبة لعنصر  العمل فاألمر ال يشكل أي صعوبة لكون األجر يتحدد بناء على الفرتة اليت يتم فيها اجلهد الذي يبذله و

العامل يف نفس الفرتة، ولكن الصعوبة تنشأ من استخدام رأس املال، حيث أن شراءه يتم يف فرتة واستخدامه يكون على 
  .= فرتات متباعدة مما جيعل من الصعوبة حتقق:

وتطلق عليها "تكلفة استخدام = من العالقة  c العنصر علىتركز النظرية يا: تكلفة استخدام رأس املال: ن
، ويتوقف استخدام رأس املال على عدد من العوامل حبيث يؤدي التغري فيها إىل تغري  User cost of capitalرأس املال"

  تكلفة استخدام رأس املال، هذه العوامل هي:
  أسعار السلع الرأمسالية: أي تكلفة رأس املال املستخدم واليت كلما زادت تزيد التكلفة؛ -1
 سعر الفائدة: ويرتبط مع تكلفة استخدام رأس املال بعالقة طردية؛ -2

                                                
ض، ف، ترمجة عبد الاالقتصاد الكليمايكل إبدمجان،  - 1  .183ص: 1988تاح عبد الرمحن، دار املريخ ، الر
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ا تزيد تكلفة استخدام رأس  -3 د ا أحد التكاليف اليت تتحملها املنشأة فإنه بز   املال؛ضريبة دخل الشركات: طاملا أ
  املعدل احلقيقي الهتالك رأس املال: كلما زادت القيمة اليت ختصص الهتالك رأس املال كلما زادت تكلفة االستخدام. -4

وكما ذكر فإن تكلفة استخدام رأس املال تساوي قيمة الناتج احلدي لرأس املال، واإلنتاجية احلدية لرأس املال تساوي 
  لرأس املال، أي:معامل التناسب يف الناتج املتوسط 

 = .  ; = = => = .  
مضرو يف قيمة املتوسط لرأس املال أو تساوي بعبارة أخرى  αإذا تكلفة استخدام رأس املال تساوي معدل التناسب 

=قيمة الناتج احلدي لرأس املال. ومن هذه املعادلة فإن:
أي أن الرصيد الرأمسايل يتحدد من خالل قيمة ،  .

  (تكلفة استخدام رأس املال).  املال الناتج القومي، وأسعار خدمات رأس
يف ضوء ما تقدم فإن النظرية التقليدية احلديثة قدمت منوذجا حملددات الرصيد األمثل لرأس املال ومل تقدم منوذجا حملددات 

نتقال من الرصيد احلايل لرأس املال إىل الرصيد األمثل لرأس املال)، فالرصيد األمثل االستثمار (معدل سرعة املشروع يف اإل
يتحدد بتساوي اإلنتاجية احلدية لرأس املال مع تكلفته (معدل الفائدة احلقيقي)، وعند هذه النقطة تصبح االستثمارات 

  اجلديدة صفرا ويتوقف الرتاكم الرأمسايل عند هذا احلد.
  .واليت صيغت يف اإلطار نفسه للفكر التقليدي اجلديد: لالستثمار Yنظرية و  لتوبن Qنظرية الفرع الرابع: 

هي القوة احملركة لالستثمار وحتسب بقسمة القيمة السوقية للرصيد القائم حسب جيمس توبن  : qأوال: مفهوم النسبة 
لرأس املال على تكلفة إحالله، وكلما زادت هذه النسبة عن الواحد الصحيح كلما كان االستثمار مرحبا مبعدل ميثل دالة 

عن الواحد  qوراء اختالف نسبة  متزايدة يف هذه النسبة، وقد أوضح توبن أن تزايد التكلفة احلدية لإلستثمار هو السبب
  الصحيح.

املعجل) والنقدوي (دوال ومثلوية  -لتوبن تعترب اجلسر الرابط بني الفكرين الكينزي اجلديد (نظرية املضاعف qنظرية 
  بـوتوضح وجود عالقة بني رأس املال واالستثمار يف املنشأة مع قيمة أسهمها يف السوق املايل، وتصاغ النظرية ، االستثمار)

 q  القيمة السوقية لرأس املال/تكلفة االستبدال لرأس املال=.  
لتوبن تعطي معلومة حول معدل االستحداث املرتبط مبعدل الربح املتوقع وليس للربح احلايل (مع  qواألمهية النسبية لنسبة 

ح  لقيمة احلالية لألر افرتاض أن األسعار احلالية تعكس مجيع املعلومات املتاحة يف السوق املايل)، فقيمة املنشأة مرتبطة 
  ملال هي القيمة اجلارية ألسعار السلع الرأمسالية يف سوق رأس املال.وتكلفة االستبدال لرأس ا املتوقعة واملولدة من طرفها،

ح املتوقعة اليت تعتمد  qيرتفع مؤشر  لقيمة احلالية لألر لتوبن يف حال ارتفاع سعر السهم للمنشأة والذي يرتبط بدوره 
خنفاض ا إلنتاجية احلدية لرأس املال عن تكلفة على اإلنتاجية احلدية لرأس املال وتكون أعلى من تكلفة استبداله، والعكس 

رتفاع تكلفة االستبدال  استبدال رأس املال واخنفاض قيمة املنشأة وأسعار أسهمها، كما تؤثر معدالت الفائدة احلقيقية 
  وحجم االستثمار. qعكسيا على معامل 

 I فإنq = 1 رأس املال)، ويف حال(عدم اإلحالل الهتالك   I < 0 يكون  q < 1 ويف حالة I > 0 فإنq > 1 إذا كان  

= 0.  
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ملعامل املتوسط لـ إن العالقة السابقة : qنيا: املعامل احلدي ، أما العامل املؤثر يف سرعة االستثمار qتعرب عما يعرف 
 Vt، والذي يبني التغري يف قيمة املؤسسة مع تغري االستثمار يف رأس املال بوحدة واحدة، فلو كان qفهو املعامل احلدي لـ 

  هو السعر اجلاري لرأس املال. Pو Ktوكمية رأس املال املستخدمة  tقيمة السهم يف سوق رأس املال يف اللحظة 

=لتوبن:  qمتوسط معامل 
.

  = :q، املعامل احلدي لـ  

ا ووجود  qحتت شرط سيادة ثبات غلة احلجم يكون املعامل املتوسط لـ و  مساو للمعامل احلدي له، ولكن ومع تغريا
ثري رأس  تكلفة التعديل لرأس املال (مع تغريات كمية رأس املال املستخدمة) فإنه لزام االعتماد على املعامل احلدي ملعرفة 

  املال اإلضايف على قيمة املنشأة. 
   :qالرسم البياين ملعامل : )10(الشكل 

  
ت واحملدداتعادل عبد العظيم، املصدر:  ت اإلستثمار: النظر ، جسر التنمية دورية تصدر عن املعهد العريب للتخطيط، العدد السابع إقتصاد

 .d986d8b8d8b1d98ad8a-8b7d988d8b1com/arab/.../d8aadiefpedia                  :على الرابط، 2007والستون نوفمرب 

ا تستثمر وبذلك ينخفض املعامل  qيف حال منشأة مبعامل   ،يزيد رصيد رأس املال واالستثمارو أكرب من الواحد فإ
دة تكاليف االستثمار ينخفض املعامل  تدرجييا، والعكس يف حال كونه أقل من الواحد، وبوجود تكلفة التعديل  qوبفعل ز

  .qيكون هناك رصيد أمثل لرأس املال، مع العالقة العكسية بني رصيد رأس املال ومعامل 
خمزون رأس املال  k، حيث إذا كان متغري العائد املتوقع لألوراق املالية Yحيث متثل  1:)2006(لالستثمار Yأما نظرية 
=للمؤسسة    معدل االهتالك واملعادلة السابقة متثل معدل الربح اإلمجايل وتتحقق: و، −

= (1 + x ). K  
ت الطلب على االستثمار Uncertainty عدم اليقنيالفرع اخلامس:  ت : ونظر يدخل عنصر عدم اليقني يف نظر

وأساس هذه احلجة أن السلع الرأمسالية غالبا ما متثل  ،القرار االستثماري للرجوع فيهالطلب على االستثمار بفعل عدم قابلية 
قرار املشروع وعادة ما تنخفض قيمتها إذا ما تقرر إعادة بيعها فإن الرجوع يف القرار االستثماري بعد حتمل تكاليف بداية 

  املشروع يكون أكثر كلفة من االستثمار اإلجيايب. 
قيمة الوحدة من رأس املال جيب أن تتعدى تكلفة الشراء والرتكيب مببلغ يتساوى مع تكلفة االستمرار يف وعلى ذلك فإن 

عنصر آخر لعدم اليقني وهو عدم التأكد من السياسات املتبعة كمحدد من حمددات االستثمار اخلاص، ويوجد ، االستثمار
                                                
1 - Thomas philippon,The Y-theory of Investment.Stern School of Business, New York University.P04. 

K 

1 

Tobin's q 

K* 

q 
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ستمرارية  هذه السياسة، ويرجع ذلك إىل فعندما يتم انتهاج سياسة اإلصالح يكون من الصعوبة للقطاع  اخلاص أن يتنبأ 
التخوف من أن تؤدي النتائج غري املتوقعة لإلصالح إىل تغيري السياسة اجلديدة أو العودة  -من ضمنها–عدد من األسباب 

ر حلني توفر درجة  إىل السياسات السابقة، ومن مث فإن السياسة الرشيدة من قبل املستثمرين يف هذا الوقت تتطلب االنتظا
  1كبرية من التيقن.

 التقليدية النظرية استخدام على النامية قامت الدول يف املتاحة التطبيقية الدراسات أن التطبيقي اجلانب على ويالحظ

ت، هذه من أي من استخدام حتد اليت األسباب من عدد لوجود احلديثة توافر  بعدم تتعلق معوقات توجد حية فمن النظر
ت هذه عليها تقوم اليت األساسية الفرضيات  الدور حمدودية غياب أو وفرضية متكامل مايل سوق وجود كفرضية النظر

ت توافر فإن عدم أخرى حية ومن اإلستثماري، النشاط يف احلكومي  عليها يقوم اليت الكلية اإلقتصادية للمتغريات البيا

ت تطبيق  والرصيد املتاح والتمويل رأس املال على والعائد املال رأس استخدام وتكلفة احلقيقي األجر كمعدل( هذه النظر

ت تطبيق أمام عائقا يقف املال) رأس من املتاح   .النامية الدول يف هذه النظر

واليت متثل املتغريات الكلية من خارج املشروع : : العوامل املؤثرة يف قرار االستثمار اخلارجية عن املشروعلثاملطلب الثا
  تؤثر على نتيجته.

أو  Accelerator Theoryمتت صياغة منوذج املعجل  :على االستثماروالناتج وأثر الدخل  نظرية املعجل :ولالفرع األ
 مستوى يتحددحركية و  دالة ا االستثمار متتاز دالة ، حيثClarck&Frishاملسارع من قبل كل من كالرك وفريش 

 .احلايل والدخول السابقة الدخل مستوى على اعتماًدا معينة زمنية لفرتة االستثمار

إن نظرية املعجل تؤكد على وجود رصيد أمثل أو مرغوب أو توازين على املدى الطويل، إلنتاج   أوال: مبدأ نظرية املعجل:
 ، أما(stock)رصيد  أو خمزون هو (Kt)املال رأس مفهوم أن املعروف ومن، كمية ما من الناتج حسب الشروط املعطاة

  It= Δ Kt   =Kt – Kt-1. : حيث (flow) تدفقي مفهوم فهو ( It) مفهوم االستثمار
   :لالستثمار مفهومني بني التفريق ميكن كما

 (IG
t)الصايف واالستثمار املال، رأس اهتالك يتضمن اإلمجايل الذي االستثمار (I N

t) رأس اهتالك الذي يستبعد 
 :التايل النحو على السابقة ببعضها املتغريات ربط وميكن نفسها الزمنية الفرتة خالل  ( Dt)املال

=Kt – Kt-1   I Nt و  Dt  +=I Nt IG
t :ومنه                            Dt  -  IG

t +Kt-1 = Kt  
 2:التاليني التساؤلني طرح من البد االستثمار، مستوى حتديد يف يشرع وحني

 فرق يوجد حيث التوازين)؟، أو رأس املال األمثل، املال رأس أي( فيه املرغوب املال رأس مستوى حيدد الذي ما  - 
  . ( Kt)الفعلي املال ورأس ،(K*t )أو التوازين األمثل املال رأس خمزون أو رصيد بني
 املعدل يتحدد كيف أي رأس املال األمثل، خمزون مستوى بلوغ حىت االستثمار به يتم الذي املعدل حيدد الذي ما - 

 وليس متعددة زمنية فرتات عرب الرصيد هذا على إذ يتم احلصول عادة األمثل؟، الرصيد إىل النهاية يف يوصل الذي
 .زمنية واحدة فرتة خالل

                                                
ت واحملددات، عادل عبد العظيم -  1 ت اإلستثمار: النظر ، 2007، العدد السابع والستون نوفمرب املعهد العريب للتخطيط، جسر التنمية دورية تصدر عن إقتصاد

 .api.org/ar/publication/course.aspx?key=50..-arabwww  متوفر على الرابط:
  .17ص: املرجع نفسه - 2
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 فرتة كل اية يف عليه يتم احلصول K*t فيه املرغوب أو األمثل الرصيد أن النماذج بعض تفرتض املعاجلة، ولتبسيط
الستعانة  K*t =Kt زمنية، أي  املرغوب املال ورأس )الناتج أو( اإلنتاج مستوى بني دالية تتوطد عالقة بدالة اإلنتاج و

= :فيه .   :يكون السابقة العالقة ومن،  بنسبة يزداد  سوف اإلنتاج مستوى ، فإن K*tيزداد أي، عندما ∗
∗ =

1
=  

 بتة عالقة وجود إىل املعجل البسيط أو املسارع فكرة تستند (Naive Accelerator): البسيط املعجل منوذجا: ني
دة إن إذ،   Qtأو الدخل والناتج ( Kt)الثابت املال خمزون رأس بني ونسبية تستلزم  االستهالكية السلع على الطلب ز
دة دة أن كما اإلنتاج ز دة بدورها تستلزم اإلنتاج يف الز دة أي الرأمساليةاألصول  يف ز  وتسمى االستثمار، يف ز

دة دة االستثمار نتيجة ا يزداد اليت الز    1املعجل. مبعامل واحدة بوحدة القومي الدخل لز

كما يتحسن  فائضة، أو معطلة إنتاجية طاقة وجود عدم على البسيط املعجل مبدأ ويعتمد مبدأ املعجل البسيط: -1
 الفاصلة الفرتة تربرها)، املستقل املتغري(الدخل  مستوىأو  والناتج )التابع املتغري( االستثمار بني إبطاء فرتة دخال تطبيقه

إعداد  إىل االستثمار قرار الحتياجوذلك  ،االستثمارية العملية من الناتج الدخل وتدفق على االستثمار بني الطلب
إلبطاء اإلداري ما وهذا اختاذه قبل ودراسة القرار  اختاذ بني فاصلة فرتة قرار االستثمار، فهناك اختاذ وعند يسمى 

  2.التقين إلبطاء ما يسمى ، وهذاإلنتاج االستثمارات وبدء االستثماري

خذ ميكن بذلك = :التايل الشكل املعجل البسيط صيغة أن  β. ∆Q ،استجابة مدى املعجل يقيسف 
 الدخل يف التغري بني طردية عالقة تتوطد حيث الدخلالناتج أو لتغريات  )املال رأس خمزون يف التغري(االستثمار 
 على املتوقع العائد معدل إىل رفع يؤدي (الذي هو يف احلقيقة املؤثر على االستثمار) الطلب ارتفاع ألن ،واالستثمار
دة إىل مث ومن االستثمار  رصيد إىل بت مال رأس إضافة إىل املستثمرين مما حيمل ،3لرأس املال احلدية الكفاية معدل ز

   .سابًقا املال املوجود رأس
فرتاض أن  ،يشري هذا املبدأ إىل أن االستثمار يتجه إىل التناسب مع حجم التغريات اليت حتدث يف الدخل والناتج و

بتة (*االفرتاض األول للنظرية)، أي: دة رأس املال بنسبة     =التوسع يف الناتج يؤدي إىل ز
=فإذا كانت: βY   

Kل على:و صتم احليفإنه بطرح املعادلتني  − K = β(Y − Y ) => I = β(Y − Y ) 

املؤثرة على قرار  عوامل اهلامةلميثل أحد ا (Disposable Income)فالتغري يف الدخل املتاح  نتقال إىل املفاهيم التدفقيةإل  
دة الدخل احلقيقي حيفز ارتفاع مستوى اإلنتاج واملبيعات ويؤدي  دة يف  الرتفاعاالستثمار اخلاص، فز ح حتقيق الز األر

أما النوع اآلخر من ، (Induced Investment)ويطلق على هذا النوع االستثمار املستحث أو احملفز  حجم االستثمار،
اجلديدة، والنمو  اإلنتاجاالستثمار فهو املستقل ويرتبط بعوامل مستقلة عن الدخل أو خارجية مثل االبتكار التقين وأساليب 
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دة الطلب على السلع الرأمسالية، ويف هذه احلالة تصبح دالة االستثمار  السكاين أو إنتاجية عنصر العمل، وأثر ذلك على ز
=     :1يلي اخلطية كما +    

  : االستثمار املستقل عن الدخل املتاح؛ Ia : االنفاق االستثماري؛Iحيث 
b  امليل احلدي لالستثمار من الدخل :Marginal Propensity to Invest  

=   أي نسبة التغري يف االستثمار الناجتة عن التغري يف الدخل املتاح.  / 
 ،صايف االستثمار، فالنظرية تقوم على أساس االستثمار الصايف وليس اإلمجايل (*االفرتاض الثاين للنظرية)هي  Iحيث أن: 

 (ΔQt) الناتج بتغري الصايف حجم االستثمار يرتبط حيث لالستثمار، البسيط املسارع أو املعجل منوذج العالقة وتعطي
=: يساويβ البسيط  املسارع أو املعجل أن أي

∆
=

∆

∆
  

  :على النظرية أيضاً  عتمدهذا وت
  ؛ن رأس املال مستخدم االستخدام الكامل مبعىن عدم وجود فائض يف الرصيد الرأمسايلأ -
ً للرصيد الرأمسايل الفعلي يف الفرتة الواحدة.أ -  ن الرصيد الرأمسايل املرغوب فيه دائما مساو

  آلية املعجل البسيط عرب الفرتات ):3( اجلدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب من خالل مفهوم املعجل البسيطاملرجع: 

حيث يوضح مقدار التغري  900وحىت يصل إىل  500خالل السنوات التسعة من (املتغري املستقل) الناتج  يتزايد مثال: - 2
  يف الدخل أو الناتج يف كل فرتة أو بني الفرتة الزمنية واليت قبلها.

هنا هو صايف االستثمار والذي يتزايد من الفرتة األوىل وإىل الفرتة اخلامسة لتزايد الناتج مبعدل متزايد، مث يبدأ  وما يهم  
لتناقص بسبب تزايد الناتج مبعدل متناقص لنسبة للفرتة التاسعة فال يكون فيها أي تغيري مبعىن أن صايف  ،بعد ذلك  أما 

صايف االستثمار أو التغري يف  يكونو  ،االستثمار أو التغري يف الرصيد الرأمسايل هو تغري مضاعف االستثمار يساوي الصفر
  مرة. 1.5الرصيد الرأمسايل هو تغري مضاعف للتغري الذي حدث يف الناتج حيث أن املعجل =

نظرية املعجل البسيط قامت على عدد من الفروض اليت وجهت إليها االنتقادات لعدم  إنفرضيات املعجل البسيط:  -3
 واقعيتها كالتايل: 

                                                
  .132-131: : ص صمرجع سابق ،حممود حسن صوان - 1

∆ Kt =It  Kt   ΔYt  Yt  t 

-  750  1.5  -  500  1  

75  825  1.5  50  550  2  

112.5  937.5  1.5  75  625  3  

150  1087.5  1.5  100  725  4  

112.5  1200  1.5  75  800  5  

75  1275  1.5  50  850  6  

37.5  1312.5  1.5  25  875  7  

37.5  1350  1.5  25  900  8  

0  1350  1.5  0  900  9  
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 خارجية؛ عوامل خالل من يتحدد االستثمار الذي وليس املولد االستثمار على فقط ينطبق املعجل مبدأ أن - 

بتة بل تتوقف على عدد من العوامل كسعرس املال للناتج فرض غري أفرض ثبات نسبة ر  -  ا ال تكون  الفائدة  واقعي أل
 والتكنولوجي العلمي التقدم أن كما رأس املال، مكان العمالة من إحالل قدر ميكنوتكلفة احلصول على رأس املال،كما 

 ؛املال واإلنتاج بني رأس العالقة تغري إىل يؤدي

حيث أنه البد  ، وهذا أيضاً افرتاض غري واقعينفسها لرصيد الرأٍمسايل الفعلي يف الفرتة= ا إن الرصيد الرٍأمسايل املرغوب فيه - 
لتايل ال يتعمد صايف االستثمار على ،من مرور فرتات زمنية طويلة حىت يتحقق التوازن بينهما الناتج احلايل بل على  و

 ؛سنوات ماضية

 خاصة يف حالة أو فرتات الكساد، ،ئض واملتمثل يف املخزونافرتاض االستخدام الكامل لرأس املال حيث يكون هناك فا - 
دة يف حني عاطلة، طاقة وجود عدم املعجل ويفرتض  إىل حاجة العاطلة دون الطاقة على تشغيل تعمل اإلنتاج يف الز

دة دة االستثمار املال رأس ز دة ترتبط ذلك وعلى املولد، أي ز دة يف اإلنتاج يف الز دة وليس يف التشغيل الز  بز
 املال؛ رأس على الطلب

 اإلنتاج. يف جارية على تقديرات وليس األجل طويلة توقعات على يعتمد واالستثمار اإلحالل   -
دة مستوى املستقل يف االستثمار مع االستثمار املولد مسامهة عن قدمه مبا املعجل من ميكن االستفادة عام بشكل  ز
ونظراً  على توقعات املستثمرين،  تؤثر اليت الفائدة والعوامل وسعر املال لرأس احلدية الكفاية التوازين إضافة الدخل

  كبديل.  نظرية املعجل البسيط ظهرت نظرية املعجل املرنالنسيب للقصور لالنتقادات وا
 املعجل تقديرات التطبيقية أن الدراسات من كثري بينت :Flexible Accelerator Theory  املعجل املرن وذجمن: لثا

 لذلك Q/K بـ املقاسة املتوسطة القيمة عن تقل كثريًا  لـ املقدرة القيمة أن كوزنتس معنوية فبني غري تقديرات البسيط
و   (Qt)مع يتناسب (Kt)املال رأس خمزون أن افرتاض من البسيط، بدال من املعجل بدال املرن املعجل صيغة اقرتحت

(Qt−1) ، متوسط مرجح مع املال يتناسب خمزون رأس أنمنوذج املعجل املرن  يفرتض البسيط املعجل عالقة من إنطالقًاو 
 اقرتحو املتوسط،  هذا يف متناقصا سنة وز لكل يعطى حبيث  ( ..., Qt ,Qt−1 ,...,Qt−k)السابقة والنواتج احلايل للناتج

مع اعتماد فرتة ، 1الواحد من  (λ)قريبةتكون  ما وغالًبا ،λ<1>0 حيث متناقصة برتجيحات هندسية كويك سلسلة
=إبطاء β. Y     

تج هذه الفرتة إمنا على الفرتات    السابقة إال أنه  تبني نظرية املعجل املرن أن الرصيد الرأمسايل يف هذه الفرتة ال يعتمد على 
بفعل عوامل فنية ومؤسسية وقانونية فإن املستثمر ال يستطيع تغطية كل الفرق بني الرصيد األمثل لرأس املال والرصيد املتوفر 

  االستثماري. يف كل فرتة من اختاذ القرار  من رصيد رأس املال املرغوب فعليا، وال يتم تغطية إال نسبة 
=: عنية كما يلييكون االستثمار للفرتة املو  ( ∗ − ) => = ( . ∗ − )  

 Adjustmentيف هذه النظرية معامل التعديل  λ هي الرصيد الرأمسايل املرغوب فيه. ويطلق على  *Kحيث أن

Coefficient.  
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فإذا كان هناك طلب  ،اإلبطاءإن التساوي بني الرصيد الفعلي والرصيد املرغوب فيه ال يتحقق إال بعد فرتة زمنية هي فرتة  
دة يف الرصيد الرأمسايل إال يف الفرتة الالحقة ً للطلب وعليه يكون التغري ايكون الناتج مس بداية ،استثماري فلن تتحقق ز و

   .يف املخزون مساو الصفر
بعض جوانب عملية  إن مبدأ املعجل يستعمل خاصة لتوضيحتداخل مبدئي املضاعف واملعجل واملضاعف األكرب:  :رابعا

النمو االقتصادي، ولذلك يتجنب استعماله بصفة آلية وشكل ميكانيكي ألنه يف الواقع ال يوفر إال شروحات جزئية 
العتبار االستثمار الصايف املستقل عن الدخل واستثمار تعويض اهتالك رأس  خذ  للتغريات يف االستثمار حيث أنه ال 

=ايل يساوي جمموع هذين األخريين:املال، علما أن االستثمار اإلمج I +.  
االستثمار التعويضي، ومبا أن االستثمار التعويضي نسبة من رأس IR متثل االستثمار الصايف املستقل عن الدخل، و INحيث 

= حسب نظرية املعجل فإن = ومبا أن،  = املال ..  

= :العامعبارة االستثمار  لتعويض يف I + ..  
= :ومبا أن +   ;  = =: فإن+ + + I + .  

=: ويتم احلصول على
( )

( . )
 => =

( . )
=

( . )
= .  

سم املضاعف األكرب ألن طرح الثابت إن  دة أكرب يف. يعرف  الدخل أو الناتج وهذا  من املقام يؤدي إىل ز
دة  دة األولية يف اإلنفاق من خالل الز أثر املضاعف، ما يشجع الطلب وعن طريق احلركة الرتاكمية اليت تنتج عن الز
دات متتالية يف االستثمار التابع (احملرض أو احملفز) وهو أثر املعجل، ما يؤدي  املتتابعة يف االستهالك التابع ويف الدخل إىل ز

، وتستمر احلركة الرتاكمية بفعل التداخل بني املضاعف واملعجل من خالل املضاعف األكرب 1ل املضاعف من جديدلعم
  للوصول إىل حالة االستخدام الكامل للعمل ورأس املال. 

 الرصيد أن افرتض املرن املعجل في منوذجف يعترب امتدادا لنموذج املعجل املرن :لالستثمار اجلزئي التكيفنظرية  خامسا:
 أنالبعض واعتقد  (K*t = Kt ): أي زمنية، فرتة كل اية يف عليه احلصول يتم (*K)املال  لرأس املرغوب أو األمثل

 *Kt)جبعل يكون عقالنية األكثر فإن االفرتاض البسيط لذلك املعجل لنموذج السيئ األداء أسباب من االفرتاض هذا

≠Kt ) فرتاض =احلايل الفعلي االستثمار أن و − = ∗من λنسبة  ،∆  هذه ومتاثل  −
  .املرن املعجل صيغة النتيجة

دة املال، رأس لرصيد اجلزئي التكيف منوذج استخدام عن وينتج     ويتوقع املعادلة من األمين الطرف متباطئ يف متغري ز
 متاثل اجلزئي التكيف لنموذج النهائية النتيجة فإن يذكر ومما، النموذج أداء يف حتسن إىل املتغري هذا إدخال يؤدي أن

 واملتلخصة(Adaptive Expectations) املتكيفة أو املرتدة  التوقعات خالل من االستثمار على دوال يطرأ الذي التعديل
  2.االستثمار دالة يف املتباطئ املتغري إدخال يف

عالقة ارتباط مباشرة وراسخة بني الدخل  توجد :والناتج الكلي (الدخل) الستثمارالنماذج احلديثة ل: ينثاالفرع ال
دة يف اإلنفاق االستثماري اهلادف فواالستثمار  عملية االنتقال من مستوى إنتاج عام إىل مستوى آخر أعلى منه يتطلب ز
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دة فيو  ،القائمة اإلنتاجيةإىل توسيع الطاقة  الذي يؤدي تكاثره إىل  تعطي املستثمر قدرة أكرب على التمويل الذايته الز
لنمو ومؤشرات أخرى كمايلي:1.اإلنتاجيةاستمرار يف تطوير الطاقة    ، وميكن إبراز أهم النماذج اليت تربط االستثمار 

ز لتحليل نبدأت حماوالت تكييف نظرية كيولقد  :  Keynesيف إطار نظرية Harrod Domarدومار  –منوذج هارود أوال: 
اية الثالثينات، متجسد بصياغة املبادئ األساسية  Ray Harrod ي هارودايف منوذج ر  ةمشكالت جتديد اإلنتاج يف 

بتطوير نظرية الركود، ويف نفس الوقت  اشتهر"هانسن" الذي  األمريكينيوظهرت أعمال أكرب الكينزيني  ،ةالديناميكيللنظرية 
  .االقتصادييف حتليله للنمو  Domarيبا ظهرت يف أورو مقاالت دومار تقر 
ز بتحديد معدل النمو الالزم من فرتة ألخرى، والذي يكفي للمحافظة على نكيفكر  هارود يف  اهتم نموذج:الصيغة  -1

 االقتصادمستوى التشغيل الكامل، وبدون حتقيق هذا املعدل من النمو يف الدخل القومي، فإن الطاقة اإلنتاجية والعمل يف 
قل من طاقتها ويقول هارود " عند دراسة  العالقات املتبادلة اليت تظهر  اسةدر املتنامي جيب  االقتصادستعطل أو تستخدم 

لنسبة للفرد الواحد من السكانني العناصر األساسية الثالثة: قوة العمل وكمية املممع تنا وحجم رأس  ،تجات أو الدخل 
ثر النمو االقتصاديوتدرس هذه العالقات على أساس وضع معادالت إمجالية للنمو  2،"حاملال املتا  ، تقوم على ربط و
 تراكم رأس املال.مبعدل 

ضيا عن معدل النمو الالزم للمحافظة على مستوى التشغيل الكامل كما يلي:Harrod – Domarولقد عرب منوذج      ر
  يف فرتة ما. االدخار: ميثل  S: ميثل معدل النمو،   Gإذا كان : 

Y   ،الدخل القومي يف نفس الفرتة :K .معامل رأس املال / الدخل :  
=النمو يكون كما يلي :فإن معدل  .   

  مها العامالن املتحكمان يف معدل النمو. ]رأس املال / الدخل[، ومقلوب  االدخار ووفقا هلذا النموذج فإن معدل 
ن دخل، أي ما جيب أن يستثمر من رأس مالعالقة بني ما يستثمر وبني ما ينتج عنه  )الدخل/رأس املال(ويبني معامل 

دة معينة يف الدخل ومن هنا تربز أمهية منوذج هارود  إىل  االدخار(نسبة  االستثماردومار يف حتديد معدل  –املال لتحقيق ز
  .االقتصاديالدخل) الضرورية لتحقيق نسبة معينة من النمو 

دة معدل النمو  كما يبني هذا دة ـة ختفيض معامل رأس املال/الدخل، أو بطريقـبطريق ادياالقتصالنموذج، إمكانية ز ة ز
  إىل الدخل). االدخار(نسبة  االستثمـارمعدل 

نه يف الفرتة -كما يعترب كينز- يعترب دومار و    أن مشكل الرأمسالية يتمثل أساًسا يف أزمة البطالة، وتقول النظرية الكينزية 
دة الدخل  ،كون اإلستثمار كايف جلعل الدخل عند مستوى التشغيل الكاملالقصرية فإن التشغيل الكامل يتحقق ملا ي ز

دة اإلدخار اإلمجايل عن مستوى اإلستثمار األويل، ولكن هذا الشرط للتوازن على املدى القصري ال يضمن  تؤدي إىل ز
  3توازن النمو، ألن لإلستثمارات أثرين:

∆  :للمضاعفأثر الدخل أو األثر الكينزي يعطي أمهية  - .   

                                                
ريخ الفكر اإلقتصادي الوي،بحازم الب - 1  . 140، ص1995 دار الشروق، القاهرة،، دليل الرجل العادي إىل 

2 - ،   .21،صمرجع سابق عبد القادر 
، مذكرة ماجستري غري منشورة جامعة 1999- 1974 حالة اجلزائر -الناتج الوطين والنمو االقتصادي دراسة اقتصادية قياسية للنمو ،عبد احلكيم سعيج -  3
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  ودالة مباشرة لتغري اإلستثمارات." s"هذا يعين أن أثر الدخل دالة عكسية للمعدل احلدي لإلدخار       
Ω ) اإلنتاجية احلدية لرأس املال اجلديد ولتكن :Ω) حيث(Ωأثر السعة ( - =

∆

∆
   

لتايل فإن حاصل ضرب (       دة سعة اإلنتاج أو أثر السعة) I.Ω) هو (I) يف اإلستثمار احملقق (Ωو شرط ، و يقيس ز
دة السعة وهذا يعين  دة اإلستثمار املواد اإلضافية املنتجة نتيجة ز التوازن يف السوق هو ملا يغطي الدخل اجلديد الناتج عن ز

∆:تساوي أثر السعة مع أثر الدخل
= I. Ω =>

∆
= s. Ω   

  وميكن أن حيدث التوازن كمايلي :
∆ :ي: وحيدث " إذا كان أثر الدخل أكرب من أثر السعة أيالتوازن تضخم -  

> . Ω  "؛  
  عدم توازن إنكماشي : وهو عندما يكون أثر السعة أكرب من أثر الدخل وهي احلالة األكثر إحتماًال للوقوع. - 
صعوبة وجود ومنطلقها األساسي دومار، - لنموذج هارود انتقاداتوجهت عدة  Harrod Domar:1م منوذج ييتق -2

  فروضه يف الواقع العملي:
بتة من الدخل، وقد أغفل أن االدخار يتوقف على - عوامل أخرى غري الدخل، وذلك  افرتض النموذج أن االدخار نسبة 

يف القطاع  االدخارفع ايف القطاع العائلي خيتلف عن د االدخارالسيولة النقدية، فدافع  عن االدخاريل ضدوافع تف الختالف
  ؛عمالاحلكومي أو قطاع األ

بتة، ومل يتعرض إىل التقدم التكنولوجي الذي يؤثر يف هذه امل افرتض النموذج أن معامل رأس - ال والعمل للناتج 
ثريه يف اإلنتاجية؛   املعامالت عرب 

األجنبية ميكن  االستثماراتإذ عن طريق  ،مغلق االقتصاددومار العامل اخلارجي، حبيث أنه يعترب أن  –منوذج هارودأغفل  -
  ؛حتقيق وفرة يف رأس املال

أن النموذج أفاد يف إلقاء الضوء على عنصرين هامني يف عملية التنمية، ومها احلاجة إىل إال رغم عيوب فرضيات النموذج،  -
 بقدر اإلمكان للموارد الرأمسالية النادرة. االستفادةوجود مدخرات، وكذلك أمهية 

اإلنتاج يف االقتصاد مرتبط بكمة رأس املال والعمل ) Pagano1993و  Lucas 1988ذج النمو الذي اقرتحه (يف منو 
بت، وحسب قانون تناقص العائد احلدي مع ارتفاع استخدام رأس  فرتاض منو عمالة ومنو تقين  ومستوى التطور التقين، و

دة التمويل  تج عن مستوى ادخار أعلى وهو ما يدعم منوذج النمو الداخلي من خالل ز   2 حيث:املال 
= + (1 − ).  

  .معدل االهتالك لرأس املال:  
=

∆
= =

( ).
=

.
=

.
= −  

  االستثمار لرأس املال. بنسبةومنه فإن النمو االقتصادي من وجهة النظر الكلية مرتبط    
لنسبة لرأس املال: :Solowنيا: منوذج سولو  دخال عنصر مرونة اإلنتاج  ستخدام دالة كوب دوغالس و   و

Y = A. L .  
لنسبة للعمل β; α العمل ورأس املال على التوايل،  K ;L: العامل التقين، Aمستوى الناتج الكلي،  Yحيث  مرونة اإلنتاج 

  ورأس املال على التوايل.
                                                

  .22ص :املرجع نفسه - 1
2 - James Ang, Financial development and economic growth in malaysia; Routledge publishing ; Oxon; U.K;2009:P17.  
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=
∆
∆

=> ∆ = . ∆  
∆:  Kوضرب وقسمة الطرف األمين على  Yبقسمة الطرفني على  

=
.∆

.  
لنسبة لرأس املال =ومن تعريف املرونة اإلنتاجية 

∆

∆
. = =فإن:  .

∆
= .

∆
= .  

نتاجية رأس املال ومستوى االستثمار إىل رصيد رأس املال،   وهذا يربط النمو االقتصادي  1أي أن النمو االقتصادي مرتبط 
نتاجيته  نتاجية رأس املال املستثمر ومن مث ضرورة ربط متويل رأس املال  معربا عن القيمة املضافة للقطاع احلقيقي يرتبط 

  قيقية من خالل معدل عائد املشاركة وليس معدل الفائدة.ومن مث الدائرة النقدية واحل
ويتم فيما بعد ربط تكلفة رأس املال بعالقة مباشرة مع إنتاجية املنشأة من رأس املال دون وجود ملعدل الفائدة يف منوذج النمو 

  االقتصادي الكلي أو إنتاجية املنشأة. 
   اذجاإلنتاج من من وال، بواسطة داالقتصاديلعوامل النمو ) Neo - Classicكما توصل التحليل الكالسيكي اجلديد (

 ارتفاعن الدور احلاسم يف رفع معدالت النمو يف الرأمسالية املعاصرة، يرجع إىل التقدم التقين أو  استنتاجكوب دوغالس 
ر صولو  ،فعالية عوامل اإلنتاج التكنولوجيا املتضمنة  على دالة كوب دوغالس أن عتمادهيف هذا الصدد  Solowولقد آ

ذا أعطى صولو  دة اإلنتاجية، و لتايل  قالثيف السلع الرأمسالية ستؤدي إىل ز دة اإلنتاجية، و لعنصر التكنولوجيا يف ز
  معدل النمو.

منوذجه كمحاولة لتوضيح مدى إمكانية حتقيق النمو املتوازن حسب النظام  J.Meadوهان ميد يقّدم  منوذج ميد:ا: لث
) Kاإلقتصادي الكالسيكي .ويرى ميد أن إنتاج خمتلف السلع يعتمد على أربعة عناصر وهي املخزون الصايف لرأس املال (

  ) املؤثر على الفن التكنولوجي.T( )، الزمنN( القدر املتاح من األرض و املوارد األخرى ،)Lوالقدر املتاح من قوة العمل (
ضيو ،اإلنتاجإىل دالة لرجوع  :عرض النموذج -1   :ستخدام األسلوب الر

= ( , , , ) => ∆ = . ∆ + . ∆ + ∆   
بت Nفرتاض أن  : مستوى اإلنتاج عند تغري  /Y، : الناتج احلدي لقوة العمل، : الناتج احلدي لرأس املال، : 

  املستوى التكنولوجي.
∆: )y(وبقسمة طريف املعادلة  على 

=
.∆

+
.∆

+
∆ /

=>
∆

=
.

.
∆

+
.

.
∆

+
∆ /

  
  ؛معدل النمو النسيب لرأس املال ∆؛ Yمعدل النمو النسيب يف الناتج اإلمجايل  ∆حيث: 

∆ : يف قوة العمل؛  معدل النمو النسيب ∆   ؛معدل النمو النسيب يف التقدم التقين /
لشكل : Y ومنه تصبح املعادلة  =

.
. φ +

.
. l + r  

= وبوضع :
  : الناتج احلدي النسيب لرأس املال . .

=
  : الناتج احلدي النسيب للعمل ..
=:حيثو 

∆
=

.  
=:ومنه  تصبحومعدل منو قوة العمل فرتض يف الفرتة القصرية ثبات املستوى التكنولوجي وي ..2  

                                                
1- Robert Barro, Macroeconomics; A modern approach, Thomson higher education.Ohio.USA.2008.PP;64-65. 
- Glenn Hubbard; Anthony O'Brien; Matthiew Raffert; Macroeconomics:2nd edition;Pearson education; Essex; UK;2014 
.P246.  

  .61-58:ص ص، مرجع سابق، عبد احلكيم سعيج -  2



االستثمار ذج االقتصادي ومفاهيم أساسية حول.......النمو .......................................................الفصل األول:   

[71] 

الناتج الوطين احلقيقي هو دالة ملستوى إستخدام رأس املال وقوة العمل ومستوى ميد أن يعترب  خالصة منوذج ميد: -2
  كما يرى ميد أن :،  املعرفة الفنية و التقنية بينما يعترب ثبات القدر املتاح من املوارد الطبيعية األخرى

للعناصر تزداد، وأن مجيع التغريات منو الناتج احلقيقي يتوقف على التغريات يف اإلنتاجية احلدية، أي أن اإلنتاجية احلدية -
  التقنية تؤدي إىل تغريات إجيابية على إنتاجية الوحدة.

ا) هي أساس عملية النمو ويبدأ النمو حسب ميد عندما يتساوى معدل منو خمزون  التغريات يف عناصر اإلنتاج- (كميا
بتة يف الفرتة القصرية وكذلك معدل منو اليد  رأس املال مع معدل منو الدخل الوطين، ألنه يعترب أن الفنون اإلنتاجية تبقى 

لتايل فإن النمو يتحقق يف ه ، حيث أن اإلنتقال من منحىن الدخل األسفل إىل ذه احلالة بنمو خمزون رأس املالالعاملة، و
املنحىن راجع إىل ن بواسطة املستوى التكنولوجي واليد العاملة، بينما شكل و كيمنحىن الدخل(الناتج) األعلى يف البيان 

ً عند تقاطع منحىن الناتج األعلى وخط ( )، أي املستوى الذي يتساوى فيه منو °45معامل رأس املال، ويكون النمو متواز
  س املال ومنو الدخل الوطين.أر 

تراكم رأس  رفض كالدور إستعمال دالة اإلنتاج العادية ويرى وجوب أن حتل حملها دالة التقدم التكنولوجي اليت تعمتد على
  املال. حيث يرى أن النمو احلاصل يف اإلنتاج دالة يف معدل تزايد رأس املال أي :

1
. = ℎ

1
.  

  .: مستوى اإلنتاج Qحيث 
)عند التوازن:  منوذج كالدور لالستثمار والنمو االقتصادي: رابعا: = = − )  

لصيغة التالية:  =ويكون رأس املال  αY + β. . Y :حيثα وβ  لدخل ثوابت لتغريات رأس املال املرتبطة 
  والربح ( يتضمن معدل الفائدة حسب كالدور) ويكون االستثمار:

 = − = . + . −  
فاالستثمار هو الفرق بني رصيد رأس املال املرغوب واحلال، ويساوي النمو يف الدخل مضرو يف نسبة رأس املال  

فهذا  1مضروبة يف التغري يف نسبة الربح إىل رأس املال، املرغوب على الدخل احلايل مضافا إليها التغري يف نسبة الربح 
  ومستوى رصيد رأس املال.النموذج يربط بني النمو االقتصادي والربح 

الثمرة اليت ينتظرها أي مشروع من عملية التقدم التقين : وبناء دالة االستثمار عوامل أخرىو التقدم التقين  :ثالثالفرع ال
حتقيق احلجم نفسه من الناتج بنفقات أقل أو مستوى أكرب من الناتج عند إلنتاجية، أو تتمثل يف رفع مستوى كفاءته ا

  .نفسه،كما أن بعض أمناط التقدم التقين تقرن بظهور صناعات جديدة وإنتاج سلع جديدة مستوى النفقات

هناك جمموعة أخرى من العوامل اليت حتدد مستوى االستثمار الكلي منها التغريات يف الطلب اخلارجي على السلع و   
من بني التغريات  و ت الضريبية، سااإضافة إىل السيريات ختص احلجم أو هيكل الصادرات، ه التغذاملصدرة سواء كانت ه

لتغريات احلضارية والتقنية واليت تؤدي إىل اضمحالل بعض الصناعات  انكماش تيار االستثمار و األذواق واليت تقرتن غالبا 

                                                
1 - John King; Economic growth in theory and practice (The international library of critical writings in economics), 
Edward Elgar; Hants, UK, 1994.PP:119-120. 
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فيها بصفة مستمرة ،كما تؤدي إىل نشأة بعض الصناعات اجلديدة ومن مث منو تيار االستثمار فيها بصفة مضطردة ،كما أن 
  1 يف حمددات االستثمار. امهم ستقرار السياسي عامالاال

 Oshikoya  1994دراسة  تطبيقيةأما عن نتائج الدراسات ال الفرع الرابع: حمددات اإلستثمار اخلاص يف الدول النامية:
 االفريقية، ودراسةاخلاص خالل حقبة السبعينات والثمانينات يف بعض الدول  اليت قدمت حتليال تفصيليا حملددات االستثمار

 Merven  1998 مية خالل الفرتة  94 اليت أجريت على  Marion&Aizenman  1999، ودراسة 1995-1970دولة 
مية خالل الفرتة  46اليت أجريت على    2 إىل النتائج التالية: 1992-1970دولة 

ثريا قو موجبا على  -  االستثمار اخلاص؛التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يؤثر 

ثريا إجيابيا سواء يف الدول ذات الدخل املتوسط أو املنخفض، ولكن يظهر هذا التأثري  - االستثمار العام احلكومي يؤثر 
لنسبة لالستثمار العام يف مشروعات البىن التحتية؛  بدرجة أكرب يف الدول متوسطة الدخل 

ثري سعر الصرف ومستوى التضخم على االستث - ثريمها إجيابيا يف تفاوت  مار اخلاص حسب مستوى الدخل، فيكون 
 الدول متوسطة الدخل يف حني كان التأثري سلبيا يف الدول ذات الدخل املتدين؛

ارتفاع نسبة خدمة الدين ذات  عدم االستقرار االقتصادي وانتشار ظاهرة عدم اليقني تؤثر سلبيا على االستثمار اخلاص -
 ؛اخلاص ثري سليب على االستثمار

 الدور اإلجيايب القوي نسبيا للمعجل أو التغري يف الدخل على االستثمار ا خلاص؛ -

معامالت االحندار توفر تقديرات حول مدى استجابة االستثمار لتغريات حمدداته، هذه املعامالت تتغري مع إضافة كل  -
  متغري آخر مؤثر.

التحليلي يقوم بتبسيط النموذج االقتصادي الذي حياول أن يصف   علم االقتصاد: نتاج: االستثمار ودالة اإلاملطلب الرابع
لرتكيز على السمات اجلوهرية للواقع االقتصادي الذي  كل جوانب الظاهرة وحذف كل التفاصيل غري الضرورية مما يسمح 

  حياول فهمه.

لعملي :وغلة احلجم نظرية اإلنتاجالفرع األول:  ت املختلفة يهدف املشروع اخلاص من وراء قيامه  ة اإلنتاجية يف االقتصاد
  .إىل حتقيق جمموعة من األهداف

كان املشروع يف حالة توازن، واملراد حتقيق أفضل ربح ممكن، أو   وصل املشروع لتحقيق أهدافهإذا  أوال: توازن املشروع: 
لسعر  أدىن تكلفة ممكنة عند حجم إنتاجي معني، وتدعى الكمية املنتجة بكمية التوازن والسعر الذي تباع به الكمية 

م املنتجات وعن التوازين، ولظروف السوق دور مهم يف حتديد وضع التوازن للمشروع من خالل التأثري على أسعار وحج
لنسبة لعناصر اإلنتاج، وتساهم إيرادات املشروع ونفقاته يف  طريق تالقي قوى العرض والطلب، وتكاليف اإلنتاج إيرادات 

                                                
  متوفر على الرابط: :04/05/2005 -30/04 املعهد العريب للتخطيط ،دالة االستثمار اخلاص يف االقتصاد املصريف عادل عبد العظيم، - 1

iefpedia.com/arab/.../d8aad8b9d8b1d98ad981-d8a7d984d8a7d8b 
2-Jhon Heim; The investment function: determinants of demand for investment goods; working paper - rensselaer 
polytechnic institute. new york 2008.p14 

ت املتحدة األمريكية وللفرتة و  خذ  2000-1960يف حالة الوال بع، وتغريات الدخل (املعجل) كأحد العوامل املفسرة بنسبة متثل و من  80%االستثمار كمتغري 
ثري حمددات االستثمار إضافة إىل تغريات الفائدة والرحبية وتغريات الصرف وأسعار الواردات واإلنفاق احلكومي ومتثل يف  قي احملددات يف  % 10إمجايل  من 

 االستثمار.
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حتديد توازنه يف ظل األسواق املختلفة، وحتديد نتيجته (الربح) إجيا أو سلبا، وتتوقف قدرة املشروع على االستجابة للتغريات 
ا والتفاعل معها.يف ظروف السو  لتايل وضعه التوازين على الفرتة الزمنية الالزمة الستيعا       1ق والطلب و

دة يف الطلب بسبب  دة طاقتها اإلنتاجية ملواجهة احتماالت الز دة الدخل دافع للمشروعات العاملة يف السوق لز وز
دة الدخل، مما يؤدي بدوره إىل ارتفاع مستوى االستثمار الص دة الطاقة اإلنتاجية، نظرا لتوقع أصحاب املشروعات ز ايف لز

ا وقصرها على إحالل رأس  دة املبيعات والعكس، أما ثبات مستوى الدخل فسبب يف ثبات املشروعات على استثمارا ز
  املال املهتلك. 

 عن اإلنتاجية التطبيقية والدراسات اإلنتاج نظرية يف األساسية الركيزة تعترب اإلنتاج دوال زالت ال: ملشروعانيا: دالة إنتاج 

 على منها االستفادة ميكن أنه إال االقتصادي اجلزئي، املستوى على اإلنتاج يتم دالة واستخدام دراسة أن من الرغم فعلى

 التكنولوجياملستوى  وحتديد معني، إنتاج مستوى لتحقيق الالزمة حتديد املدخالت خالل من االقتصادي الكلي املستوى

 .العملية اإلنتاجية يف السائد

ا على اإلنتاج دالة تعرف  يف األوىل املرتبة حتتل دالة اإلنتاج ودراسة واملخرجات املدخالت بني العالقة تلك عن تعبري أ
ت املباشر وغري املباشر املضمون حيث من األمهية  :بسبب وذلك الكلي، املستوى على يف النظر

 السوق؛ وسلع وبضائع السوق مدخالت بني العالقة توضح 1.

  ؛االستثمار دالة والذي يتالءم مع املناسب اإلنتاج حجم اختيار خالهلا من وميكن الكلي، لالستثمار املدخل هي 2.

ا الدخل، توزيع لدراسة األساسي اجلزء تقدم3.  عن منبثق أصال هو الذي عن اإلنتاج، املنبثق التوزيع إظهار على تعمل أل

   ؛نفسها اإلنتاج دالة
 لنسبة اإلنتاج مرونة خالل قسمة من وذلك رأمسالية،ال أو العمالية الكثافة ذات الصناعة بيان يف عليها االعتماد ميكن 4.

 إذا أما العمل، كثيفة تكون الصناعة فان من الواحد الصحيح أكرب النتيجة كانت فإذا املال، لرأس مثيلتها على للعمل

من  العمل حصة أن يعين فهذا العمل، كثيفة الصناعة أن مثال القول فعند ذات كثافة رأمسالية فهي واحدال من أقل كانت
  2.املال رأس عنصر على أكثر منها العمل عنصر على الصناعة اعتماد يعين مما املال، رأس حصة من كربأ اإلنتاج قيمة

ت أو اإلنتاج، دالة فإن احلديثة زئيةاجل للنظرية طبقا لثا: عوامل اإلنتاج يف املشروع:  اإلنتاجية للعملية األساسية املكو

 مع دجمها ،ويتم اإلنتاج عملية مدخالت بدورها تشكل والتكنولوجيا، املال ورأس العمل هي عناصر ثالثة يدخل فيها

خذ السلع يف واملتمثلة املخرجات على للحصول البعض بعضها   :التايل الشكل احلالة هذه يف اإلنتاج دالة واخلدمات و
Q = A.F(L,K) 

 :املال رأس عنصر K :العمل عنصر L :التكنولوجيا A :اإلنتاج حجم Q :حيث

                                                
ت املشروع اخلاص يف االقتصاد اإلسالمي، سعدو اجلرفدمحم مكي  - 1 ص: ،1989، جامعة أم القرى غري منشورة ، رسالة دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمياقتصاد

192. 
 الدراسات بكلية االقتصادية السياسات إدارة يف ماجستريمذكرة ، الفلسطينية الصناعة يف واإلنتاجية اإلنتاج دوال حتليل، اخلالق عبد قاسم هللا عبد نصر - 2
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دة، مبعىن يف بت مبعدل الدالة هذه تتمتع قد :منها خصائص، بعدة متتاز السابقة اإلنتاج ودالة     مضاعفة مت لو أنه الز

 النماذج أكثر ومن، الغلة تناقص قانون عليها ينطبق الدالة هذه أن النسبة كما بنفس سيزداد اإلنتاج فان اإلنتاج عناصر

   :التايل الشكل خذ واليت دوغالس،- كوب دالة احلديثة النظرية الكالسيكية ظل يف شهرة اإلنتاجية والدوال
Q = A. K =وبشكلها اللوغارمتي:   ،  . + +  

 .للعمل لنسبة اإلنتاج مرونة β و  املال لرأس لنسبة اإلنتاج مرونة α حيث:  
دة هي: متغريات، ثالثة طريق عن يزداد أن ميكن اإلنتاج حجم رابعا: العوامل املؤثرة يف دالة اإلنتاج:  املال، حجم رأس ز

دة أو   ).Aاملستخدمة (املعامل  التكنولوجيا حتسني أو العمل، حجم ز
 مباشر يعتمد عليها بشكل الذي للنمو، األساسية الرافعة تعترب التكنولوجيا أن إىل الدراسات من العديد وقد توصلت

دة  عملية املستخدم يف التكنولوجي املستوى حتسني على تعمل واليت األخرى، العامل دول على االنفتاح االقتصادي درجة بز

لتايل البلد، ذلك يف اإلنتاج دة و  احلد إىل املال ورأس العمل اإلنتاج عنصري وصول بعد وذلك ، اإلنتاجية الكفاءة ز

 .الغلة تناقص قانون بسبب وذلك النمو ثإحدا يف استمرارمها ال ميكن معه الذي

 متغريين (دالة أو عنصرين القصري)، املدى يف اإلنتاج (دالة واحد متغري إنتاجي عنصر على حتتوي قد اإلنتاج ودوال

 اليت الدالة أن حيث واضح، اختالف فيهما احلالتني املذكورتني هاتني أن التنويه إىل من بد وال )،الطويل املدى يف اإلنتاج

 يكون اليت تلك عن األخرى، اإلنتاجية العناصر من فيها املستخدمة الكميات واحد ختتلف متغري إنتاجي عنصر فيها يكون

  1متغريين. إنتاجيني فيها عنصرين
النموذج املبسط لكيفية اختيار املنشأة للكمية املنتجة وأسلوب اإلنتاج املستخدم حيث تسعى املنشآت ألن تكون يف 
ح املنشأة قيمتها القصوى أو  حلجم األمثل لإلنتاج ويتحقق هذا التوازن عندما تبلغ أر حالة توازن، ويتمثل توازن املنشأة 

ح. عندما تكون خسائرها يف حدها األدىن،  ح يعين أن املنشأة ختتار اخلطة اإلنتاجية بغرض تعظيم األر   ومنوذج تعظيم األر
بع اإلنتاج يف هذه الفرتة العالقةاإلنتاج يف املدى الطويل: دالة خامسا:   بني حجم اإلنتاج الكلي والكميات حيكم 

  .Returns of scale ويطلق عليه قانون غلة احلجم، املستخدمة من مجيع عناصر اإلنتاج
  ومييز يف الواقع العملي ثالث حاالت لغلة احلجم:  
دة حجم عناصر اإلنتاج بنسبة معينة تزايد غلة احلجم:  -1 دة حجم املشروع (االستثمار) من خالل ز يف هذه احلالة ز

دة حجم الناتج الكلي بنسبة أكرب من خالل اتساع نطاق العمليات اإلنتاجية وإمكانية  التخصص وحتسني يؤدي إىل ز
 تقسيم العمل والكفاءة.

دة ثبات غلة احلجم:  -2 دة حجم عناصر اإلنتاج بنسبة معينة يؤدي إىل ز دة حجم املشروع من خالل ز يف هذه احلالة ز
لنسبة نفسها، وعند هذه احلالة يصل املشروع إىل نقطة يستنفذ فيها مزا احلجم الكبري للنتاج، وذلك  حجم الناتج الكلي 

 مع ثبات املستوى التقين.

دة حجم تناقص غلة احلجم:   -3 دة حجم عناصر اإلنتاج بنسبة معينة يؤدي إىل ز دة حجم املشروع من خالل ز ز
ت تنظيمية للتوسع الكبري غري املخطط واخنفاض كفاءة اإلدارة التنظيمية.  الناتج الكلي بنسبة أقل، نتيجة صعو

                                                
  .29-28ص:  ص املرجع نفسه: - 1
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والنقطة اليت حتقق  اليت ميلكها إىل احلصول على أقصى حجم ممكن من الناتج ، اإلنتاجيسعى املنتج عند تشغيل عناصر 
ستخدام منحنيات الناتج املتساوي واليت حتدد الناتج الكلي املرغوب وخط  له ذلك تسمى بنقطة توازن املنتج وحيصل عليها 

   1الكلفة املكافئ الذي حيدد الناتج الكلي املمكن.

عملية اإلنتاج تتضمن استخدام مزيج  منظم من عناصر  :عائد من العملية اإلنتاجيةتعظيم الو دالة الربح : ينالفرع الثا
بع اإلنتاج  دف الوصول إىل املنتج النهائي (املخرج) ويطلق على عملية املزج هذه اسم   productionاإلنتاج املختلفة 

functionبع اإلنتاج ، الذي ميثل العالقة ما بني كمية املخرج وال خذ  كمية املستخدمة من املدخالت (عوامل اإلنتاج) و
بع اإلنتاج يف املدى الطويل.  بع اإلنتاج يف املدى القصري و   شكلني أساسيني: 

قص التكاليف، فإذا افرتض أن املنشأة تنتج عدد : أوال: دالة الربح ا اإليرادات  ح    y من املخرجات  nتعرف األر
ستخدام  p اليت تبيعها بسعر     π :2، يكون ربح املنشأة w سعار  xمن املدخالت  mوذلك 

= P . y − W . X  
ح العادية هي مع تساوي التكلفة املتوسطة مع  عتبار األر ح غري العادية  ح العادية واألر ويفرق االقتصاديون بني األر

لمقاول كعامل من عوامل اإلنتاج، وحيث اإليراد احلدي لكل عامل يساوي التكلفة اإليراد املتوسط وهو يشمل العائد ل
ح غري عادية أو اخلسائر يف حال  اإليراد املتوسط أكرب أو أقل من التكلفة املتوسطة.   3احلدية له، وتكون األر

حني التحليل طويل األجل حيث ويف املدى القصري يفرتض ثبات أحد عوامل اإلنتاج مع تغري العوامل األخرى، يف 
   4يفرتض تغري مجيع عوامل اإلنتاج.

ختيار كمية عناصر اإلنتاج  نيا: تعظيم ربح املنشأة من استخدام عوامل اإلنتاج: يف األجل الطويل فإن املنشأة تقوم 
لشكل التايل: ا، وهكذا تكون مشكلة تعظيم الربح يف املدى الطويل    5اخلاصة 

  = ( − ) = ( . − ) = . ( , ) −  
( ) = . ( ; ) − . − .    

لنسبة لرأس املال والعمل كالتايل:  تعظيم الدالة من خالل  املشتقتني اجلزئيتني 
π

∂K
= P .

∂Q
∂K

− P  ; 
π

∂L
= P .

∂Q
∂L

− P  
لشكل النهائي التايل:  .وميكن كتابتها  MP = P  ; P . MP = P  

إليراد احلدي لرأس املال وللعمل، واجلانب األيسر هو  لنسبة لكل عامل من عوامل اإلنتاج  اجلانب األيسر من املعادلة 
=التكلفة احلدية ومنه:   ;  = ;    

  أن يكون املشتق من الدرجة الثانية كالتايل:(الشرط الكايف) وشرط التعظيم اإلضايف 
                                                

    .13ص ،املرجع نفسه - 1

ح االقتصاد اجلزئي: تعظيم حماضرات:، دانية عيسى - 2   .5ص، www.drwidan.com األر
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 < 0 ; < 0 ; . −
.

> 0    
شرط تعظيم الربح أو حتقيق الكميات املثلى من عناصر اإلنتاج املستخدمة هو عند تساوي اإليراد احلدي لعنصر اإلنتاج 

 ،احلدية للعنصر مضروبة يف سعر الوحدة املنتجة) مع تكلفة العنصر بغض النظر عن عناصر اإلنتاج األخرى اإلنتاجية(
لنسبة لكل عنصر  من عناصر اإلنتاج مساو للصفر.   وتعظيم دالة الربح ملا يكون املشتق األول هلا 

    = . =  ; = . =  
ح بتغيري كمية أي من عنصري اإلنتاج  (العمل ورأس املال) و  دة األر عند الكميات املثلى لعناصر اإلنتاج ال ميكن ز

دة كمية عنصر اإلنتاج ألنه جمز وتتوقف العملية  ألنه لو كان اإليراد احلدي أكرب من تكلفة العنصر فمن مصلحة املنشأة ز
 لفة احلدية (سعر عامل اإلنتاج).اجلدي والتك اإليرادعند الشرط تساوي 

توجد ثالث خصائص أساسية ومتداخلة متيز الناتج احلدي الستثمار رأس املال  لثا: الربح والناتج احلدي لرأس املال:
  ،  Positive) موجب Probabilistic احتمايل ;  Protracted مؤخر  ( Ps 3) :بـتعرف 

من جمهولني (كمية العمل وكمية رأس املال) وميكن احلصول على الكمية املثلى بوجود عاملي اإلنتاج نكون أمام معادلتني 
، أو مبعلومية كميات عناصر اإلنتاج يكون املطلوب  إجياد أسعار املنتج وعوامل )P; WL; Wk( لكل عنصر كتابع لألسعار

   1اإلنتاج.
ختيار كميات عناصر    وكمية املنتج فإنه بذلك تفصح عن أمرين: اإلنتاجعندما تقوم منشأة معظمة للربح 

 هو أن الكميات املختارة تشكل خطة إنتاجية ممكنة؛ - 

  أن هذه االختيارات اليت متت هي األكثر رحبية من خيارات أخرى متاحة. - 
جتها احلدي نتاجية اليت الكفاءة اإلنتاجية تعين أن يستخدم املشروع التوليفة من العناصر اإل: رابعا: تكلفة عوامل اإلنتاج و

اإلنتاج إىل أدىن حد ممكن، واملنافسة الكاملة تؤدي إىل الكفاءة اإلنتاجية للصناعة كلها، ألن كل  تقلل من تكلفة
ا تواجه الثمن نفسه (وهو نفسه اإليراد احلدي) والذي يتعاد ل املشروعات مدفوعة لن تنتج عند أدىن تكلفة ممكنة طاملا أ

لنظر إىل عناصر اإلنتاج اليت يستخدمها فإنه ومعوبتحليل امع تكاليفها احلدية،  وجود عنصرين  لكفاءة اإلنتاجية للمشروع 
ما يطلق عليه: املعدل احلدي  عناصر اإلنتاج ، فإنه يستخدم كمعيار للتوليف بني - خالل الفرتة القصرية - متغريين فقط 

، حيث يفرتض هذا املعدل أن املشروع يقوم MRTS( Marginal Rate of technical Substitution(لإلحالل التقين 
دة يف كمية العمل املستخدمة  على توليفات خمتلفة ما بني عاملي اإلنتاج إىل أن يصل إىل الوضع الذي تكون فيه الز

  :2مضروبة يف الناتج احلدي للعمل تساوي االخنفاض يف كمية رأس املال مضروبة يف الناتج احلدي لرأس املال
;  => / =  −∆ /∆  

ستبدال وحدة من عنصر متغري مكان وحدة  أكثر من العنصر اآلخر حىت يصل إىل الوضع األمثل الذي  أوويتم ذلك 
  3وتكون التوليفة املثلى لعناصر اإلنتاج هلذا املشروع:، حد ممكن أدىنعنده تنخفض التكلفة احلدية إىل 

;  => = => / =  /  
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اإلنتاجية  >=لرأس املال احلدية= اإلنتاجية احلدية للعمل/اإلنتاجية األجر/الربح >أي أن املعدل احلدي لإلحالل التقين =
  احلدية للعمل/األجر= اإلنتاجية احلدية لرأس املال/الربح

، مع خط التكلفة ذو ;ناتج املتساوي الذي ميله وهذا يعين أن النقطة املثلى لإلنتاج هي عند متاس منحىن ال
)امليل  / ).  

  دوغالس ميكن عزل كال من تكلفة العمل والتمويل برأس املال كما يلي: - ومن خالل الشكل العام لدالة كوب 
= =

. . .
. =

. . .
. =>

.
=

.
=> . = . . .  

Tcومن دالة التكلفة الكلية لعوامل اإلنتاج   = . . + . => . = . :  
= ومنه:  رتفاع املرونة اإلنتاجية لرأس املال إىل املرونة اإلمجالية للعمل ورأس املال يرتفع  1،. التكلفة  rأي و

ح احملصلة. األدىن املقبولة لرأس املال ويقبل دة حصة املمول برأس املال من األر   صاحب املنشأة بز
السؤال عن كيفية التأكد من أن اختيارات منشأة ما يف فرتات خمتلفة هي اخليارات املعظمة للربح، وكيف يتغري الطلب   

  وعرض املنتج عندما تتغري األسعار. اإلنتاجعلى عناصر 

 Weak Axiom Of Profit Maximing Behavior (WAMP) املسلمة احملدودة لسلوك تعظيم الربح : ثالثالفرع ال

  من األسعار. فرتاض أن املنشأة تقوم بتنفيذ خيارين يتضمنان جمموعتني خمتلفتني
املتمثلة يف  اإلنتاجيةواختارت املنشأة اخلطة  )P;PL;Pk(tأسعار(املنتج، سعر العمل، سعر رأس املال)  tيف الفرتة   ) أ

 )t)Y;L;kالكميات 

املتمثلة يف  اإلنتاجيةواختارت املنشأة اخلطة  )P;PL;Pk(sأسعار(املنتج، سعر العمل، سعر رأس املال)  s *+يف الفرتة  ) ب
 )s)Y;L;k الكميات

  يتحقق أن:عندها جيب أن  وأن املنشأة معظمة للربحs ; t للمنشأة مل تتغري بني الفرتتني  اإلنتاجوبفرض أن دالة  
ح اليت حتققها املنشأة يف مواجهة األسعار يف الفرتة  -  ح اليت حتققها املنشأة  tستخدام اخلطة  tاألر أكرب من األر

ستخدام اخلطة   ؛sيف مواجهة األسعار يف الفرتة نفسها 

ح اليت حتققها املنشأة يف مواجهة األسعار يف الفرتة  -  ح اليت حتققها املنشأة  sستخدام اخلطة أكرب  sاألر من األر
ستخدام اخلطة   .tيف مواجهة األسعار يف الفرتة نفسها 

ملرتاجحتني التاليتني:    يعرب عن ذلك 
( . − . − . ) ≥ ( . ) − ( ) . − ( ) . … … … (1) 
( . − . − . ) ≥ ( . ) − ( ) . − ( ) . … … … (2) 

التباين مل تنطبق يف أي من التعبريين فإن املنشأة ال تكون معظمة للربح يف إحدى احلالتني على األقل، وإن  فلو أن حالة
   2مة احملدودة لسلوك تعظيم الربح.ملسلٌ  استيفاء تعبريات املتباينات يعد من مسلمات سلوك تعظيم الربح وتدعى

(العمل ورأس املال) وعرض املنتجات عندما تتغري األسعار: بطرح  اإلنتاجواآلن تتم دراسة سلوك الطلب على عناصر 
  وإجراء التحويالت الالزمة: 1من  2املرتاجحة 

                                                
1 - Paul Keat; Philip Young; stephen Erphle: Managerial Economics: economic tools for today's decision makers: 7th 
edition.Pearson education;Essex;UK;2014.P271.   

 .21ص: ،مرجع سابق، دانية عيسى - 2
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(∆ . ∆ ) − (∆ . ∆ ) − (∆ . ∆ ) ≥ 0 … … … (3) 
قصا التغري املنتج مضرو يف كمية (حجم) اإل : التغري يف سعروتعين املعادلة أن نتاج عنصري اإلسعر كل من يف نتاج 

  كرب من الصفر.أالتغري يف الكمية املستخدمة منهما ال بد أن تكون حمصلتها مضرو يف 
ح، فإذا حدث مثال  أن تغري سعر املنتج مع بقاء أسعار عناصر  وهذه املعادلة هي نتيجة مباشرة من تعريف تعظيم األر

∆على حاهلا:  اإلنتاج ∆ و  =   فإن املرتاجحة تصبح: 0
 ∆Y. ∆P ≥ ارتفاع سعر املنتج فإن التغري يف حجم املنتج جيب أن يكون بدوره رقما موجبا غري سالب  ه معوهكذا فإن، 0

ح املنشأة التنافسية جيب أن يكون ذا ميل موجب ، (مساو الصفر على األقل) وهذا يعين أن منحىن العرض الذي يعظم أر
ملثل إذا افرتض ثبات سعر املنتج وكمية عنصر العمل مثال فإن املتباي   نة تصبح:و

 (∆ . ∆ ) ≤ 0 => −(∆ . ∆ ) ≥ 0   
∆  هذه احلالة) فإن املعادلة تشري(رأس املال يف اإلنتاجوهكذا فإنه وعند ارتفاع تكلفة عامل  ≤ 0 لوجوب اخنفاض   

بتا على األقل منحىن الطلب على العنصر جيب أن يكون دالة متناقصة يف  نأويعين  ،الطلب على ذلك العنصر أو بقاؤه 
  العنصر ألن منحنيات الطلب على العناصر هلا أساسا ميل سالب.تكلفة 

نتاج املنشأة حسب دالة كوب دوغالس من إ :اإلنتاجية وتوازن املشروعيف املؤسسات االستثماري القرار : الفرع الرابع
= : الشكل . . … … (1)  

 1بت (حيث  αبتا و متثل العامل التقين الذي يعترب Aو Kورأس املال   L : العمل اإلنتاجوعناصر  Yحيث املنتج 
<α<0،(  لسعر وتكلفة العمل  Rوتدفع كتكلفة عن رأس املال املعدل املتغري  Pواملنشأة توفر منتوجا يف سوق تنافسي 

=ومنه تكون دالة الربح للمنشأة كالتايل:  Wممثلة يف األجر  . − . − . … … … (2)  
  التوليفة املثلى من عنصر رأس املال والعمل اليت تعظم رحبيتها. إجياد ومشكلة املنشأة هي
  يتم احلصول على: )2(و )1(ستخدام املعادلتني

= . ( . . ) − . − . … … … (3) 
لنسبة لكل ستخدام    يتم احلصول على العالقات التالية: اإلنتاجمن عاملي  شرط تعظيم الدالة واالشتقاق اجلزئي 
  =  . . . . − = 0  َ ،= . . (1 − ) − = 0   

   1ومنه يتم احلصول على:
 ×  =   ⇒   =  /  
 ×  =  ⇒   =  /  

   

                                                
1 - Masudul Alam Choudhury, Comparative economic theory. Occidental and islamic persprctive, Keuwer academic 
publishers. Massachusets . USA.1999.PP.132-133 
- Zubair Hasan, Introduction to Microeconomics. An Islamic perspective, Pearson Prentice Hall. Selangor, Malaysia. 
2006.P343. 
- Peter Toumanoff,Farroukh Nourzad; A mathematical approach to economic analysis, west publishing, minneapolis. 
USA .1994.P169. 

ضي (النظرية اجلزئية)،حممود عبد احلميد حسن، و  عاصم بن طاهر عرب - ض، السعودية،  2ط مقدمة يف مبادئ اإلقتصاد الر مكتبة امللك فهد الوطنية، الر
  .133- 132ص ص:  ،2006
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ح تكون اإل وعلى هذا املال (معدل الفائدة احلقيقي تكلفة رأس و نتاجية احلدية لرأس املال تتساوى األساس ولتعظيم األر
  .1يف االقتصاد الرأمسايل ومعدل عائد املشاركة يف االقتصاد االسالمي)

ثري تغري سعر أحد عوامل اإلنتاج على الطلب هلذا العنصر يف املنشأة اليت تسعى لتعظيم الربح يتكون من جزءين:  و
 يف طريقة اإلنتاج، والثاين إنتاجي يعكس التغري يف مستوى يعكس التغري (substitution effect)األول هو األثر اإلحاليل 

  2اإلنتاج وكالمها  سالب التأثري.
  ، حيث:احلدية لعنصر العمل تتساوى واألجر احلقيقي واإلنتاجية

  = . (1 − )  ;    = .  

دة [r/P] وارتفاع النسبة  احلدية لرأس املال وختفيض عدد الوحدات من رأس املال حىت تتحقق  اإلنتاجيةيتطلب ز
  .اإلنتاجألنه ال يقبل أي مشروع تكون فيه التكلفة أعلى من العائد املتوقع للمشروع من كل عنصر من عناصر  ،املساواة

املنحنيات وميكن الربط بني دالة اإلنتاج والكفاءة احلدية لرأس املال وتكلفة التمويل مع سوق رؤوس األموال من خالل    
ستخدام عوامل اإلنتاج (رأس املال يف هذه احلالة) البيانية التالية اليت توضح العال قة الرتابطية بني دالة اإلنتاج يف املنشأة 

  تكلفة التمويل:والكفاءة اإلنتاجية له مع 
ستخدام عامل رأس املال والكفاءة اإلنتاجية بتكلفة التمويل: )11(الشكل   عالقة دالة اإلنتاج يف املنشأة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Michael Burda; Charles Wiplosz :Macroeconomics ;A european text.3rd edition; Oxford 
university press.UK.2001.P135.  

ستخدام عامل اإلنتاج (رأس املال)، تتزايد دالة اإلنتاج مبعدل ودالة اإلنتاج  من خالل املزاوجة بني حتليل تكلفة رأس املال  
إىل  y1يقابله انتقال مستوى الناتج  (k=I∆)ممثال يف االستثمار  k2إىل  k1متناقص أي أن ارتفاع رصيد رأس املال من 

y2  ملماس بني نقاط التوافق  Cدرجة يف الشكل األيسر هو خط التكلفة   45، وخط (y ; k)مبعدل أقل يعرب عنه 

                                                
يت الحقا مناقشة جدارة وكفا - 1 ءة كل من معديل الفائدة ومعدل عائد املشاركة يف متثيل االقتصاد احلقيقي والدائرة اإلنتاجية وكمعيار لعائد وتكلفة يتم فيما 

  االستثمار احلقيقي.

  .79- 78، ص ص: مرجع سابقحممود عبد احلميد حسن، و  عاصم بن طاهر عرب - 2
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بت بتزايد املبلغ املمول به وثبات التكلفة احلدية يف اجلانب األمين من الشكل الذي يعرب كذلك عن  املتزايدة مبعدل 
دة املبلغ املستثمر (رصيد رأس املال).   اخنفاض الكفاءة احلدية لرأس املال مع ز

ى والربح األعظمي للمنشأة هو نقطة اإلسقاط خلط التكلفة احلدية لرأس املال يف اجلانب األمين على إن نقطة اإلنتاج املثل  
خط التكلفة اإلمجالية للتمويل وما يقابلها من مستوى إنتاج، وهي يف الوقت نفسه أبعد نقطة بني خط التكلفة ودالة 

 عند نقطة التكلفة الذي حيدد الرصيد األمثل لرأس املال اإلنتاج، وحيث تساوي ميل املنحنيني معربا عنه بتوازي املماسني
=  ومستوى الناتج املوافق له . ( ; ) − . − ..1  

لتوقعات اإلجيابية   دة الكفاءة احلدية لرأس املال  ينتقل منحىن دالة اإلنتاج إىل أعلى يف اجلانب األيسر للشكل يف حالة ز
نتقاله ميينا يف الشكل األمين، كما أن منحىن حلالة السوق أو التقدم التقين و  ينعكس على منحىن الكفاءة احلدية لرأس املال 

دة تكلفة رأس املال أو تكلفة التمويل أو معدل اإلهتالك.   2التكلفة ينتقل مع ز
وغريها اليت تؤثر على منحىن الشكل التايل فيوضح التغريات يف التكلفة (انتقال خط التكلفة) والتوقعات واملستوى التقين و    

  الكفاءة احلدية لرأس املال، وأثرها على سوق رؤوس األموال.
  على منحىن الكفاءة احلدية لرأس املال هاثر واملتغريات اخلارجية وأتغريات التكلفة : )12(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Fredeic Meshkin: Macroeconomics; Policy & practice ; pearson education; Essex; 
UK;2012.P512. 

ستثمار أعلى عند     إن التوقعات اإلجيابية حلالة السوق تنقل منحىن الكفاءة احلدية ميينا مما يعين أن املستثمر يقوم 
عند رصيد  (r2)أو ميكنه القبول مبستوى أعلى هلا  (k-k1)املستوى نفسه للتكلفة حيث يزدادا عرض األموال القابلة للتمويل 

 1kبتكلفة أقل أو رصيد أعلى k2، كما ميكنه احلصول على رصيد إضايف k2التكلفة عند رأس املال إضايف أقل لوجود قيد 
دة  لتكلفة نفسها يف حال انتقال منحىن التكلفة ومنحىن الطلب ميينا لعوامل إجيابية كالسياسات النقدية التوسعية وز

  الطلب والدخل ....

                                                
1 - Michael Burda; Charles Wiplosz :Macroeconomics ;A european text.3rd edition;Oxford university press. UK. 
2001.P135. 
2 - Fredeic Meshkin; Macroeconomics; Policy & practice; pearson education; Essex; UK;2012.P P:516-520. 
- Glenn Hubbard & Others; Op.Cit;PP: 628-631.   
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تستخدم الربجمة اخلطية من أجل الوصول إىل حلول : استخدام الربجمة اخلطية للوصول ألهداف املنشأة: امسالفرع اخل
ح والعائد املتوقع من حمفظة االستثمار أو تدنية التكاليف، وذلك مع وجود قيود واختاذ القرارات املناسبة ، مثل تعظيم األر

  .ل والعمل واملوارد الطبيعية...)مرتبطة خاصة بندرة أو حمدودية املدخالت (رأس املا
وبوجود أكثر من خمرج واحد وأسعار متباينة أو تقابلها دوال طلب وأسواق خمتلفة، مع افرتاض أن تكون هذه املتغريات يف    

عالقة خطية مثل: ثبات العائد للحجم، واإلنتاجية احلدية الثابتة (على املدى القصري خاصة)، وثبات أسعار املدخالت 
  واملخرجات.

=من الشكل: وتكون معادالت النموذج       + + ⋯ … . .  
ح:   π 1وتكون منذجة املشكلة يف حالة تعظيم األر = . + . => = − .   

  يلي: وتوضع هلا قيود للقدرة على اإلنتاج ودوال الطلب على املخرجات كما
. Q + α∗Q ≤ C
. Q + β∗Q ≤
. Q + P Q ≤ E

 

اليت تعظم الربح جرب أو هندسيا مع وجود قيمة املدخالت  B; A املثلى إلنتاج املخرجات وميكن الوصول إىل النقاط  
; β  وأسعار املخرجات; P ومبعلومية الربح احملصل من كل وحدة منتجة ومباعة ،a;b  من املخرجنيA;B  من خالل

  حل املرتاجحات.
من أجل تدنية التكاليف اليت تواجه املنشأة، ويف هذه احلالة النموذج يكون من الشكل  كما ميكن استخدام الربجمة اخلطية 

) 2التايل: = + .، مع القيود التالية: ( + . ≥
̀ . + . ≥

;، حيث   ὰ; β; β; D; F  معلومة واملطلوب إجياد
( ; ;   املثلى للمنشأة عند نقطة أدىن التكاليف. (

                                                
1 - Craig Peterson, Criss Lewis;Managerial Economics, 4th edition .Practice Hall; New Jersey.USA.1999.P 272. 

  .158- 153 : ص ص:مرجع سابق ،حممود عبد احلميد حسنو  عاصم بن طاهر عرب  -
2 - William Samuelson ;Stephen Marks; Managerial Economics : 5th  Edition; Jhon willey &sons .New Jersey ;USA;2006 
.P763.   



 

 

  خالصة الفصل األول
مهية كبرية نظرا لعالقته الوثيقة بعملية التنمية االقتصادية      لنسبة للمؤسسة والدولة  حتظى عملية االستثمار 

دة الناتج الداخلي وتوفري موارد أولية إضافية مكملة لالدخار  عتباره الدافع األساسي للنمو من خالل ز واالجتماعية، 
ا.                       الوطين وللموارد القابلة لالستثمار ولعال  قتع مبختلف املؤشرات االقتصادية مؤثرا ومتأثرا 

صبح احملدد األساسي للتنمية يتمثل مبدى القدرة على حتقيق االستخدام والتوزيع األمثل للموارد املتاحة بني وي   
كان ذلك على مستوى املشروعات   االستثمارية سواء تاالستخدامات البديلة والذي ميكن حتقيقه من خالل ترشيد القرارا

  أو على مستوى االقتصاد الوطين.
تسهم بفاعلية يف حتسني ختصيص املوارد، فالعائد املرتبط برأس  اقتصاد املشاركة صائصخب دراسة نظرية اإلنتاج وربطها  

فضل عائدًا واليت خضعت املال يكون وفقًا ألسلوب املشاركة متسقًا مع إنتاجية املشروع ويؤدي إىل اختيار املشاريع األ
  للدراسة والفحص املتأين من قبل املصرف والشريك مما يقلل من املخاطر.

وشكل التمويل على أساس الربح الفعلي للمشروع موضع التمويل وهذا يصب حنو توجيه  ،أن دراسة نظرية الربح اكم 
تمع وهذا يعين أن التمويل  حيافظ على استقرار الذي ميكن أن خيلق وفق نظام التمويل لإلنتاج وخلق ثروة إضافية يف ا

دة يف عرض السلع واخلدمات اليت أنتجت من املشاركة مما ينعكس على األسعار والنظام االقتصادي، و  يتجه ملقابلة الز
ملؤسسة االقتصادية وعلى أساس الربح كمحفز أساسي. دة عناصر اإلنتاج ويساهم يف خلق اإلنتاج احلقيقي    ز

لتايل يف عملية التنمية االقتصادية مما يعين إمكانية  من   دة حجم االستثمار و ا تساهم يف ز خصائص املشاركة أيضًا أ
ح وفقاً لنظام املشاركة بني رأس املال والعمل  مسامهة نظام املشاركة يف التخفيف من مشكلة البطالة، أيضاً فإن تقسيم اإلر

تمع كما ميكن أن يؤدي إىل بروز طبقة جديدة من رجال األعمال مل يكونوا يؤدي إىل عدالة التوزيع يف الدخ ل والثروة يف ا
ميلكون املقدرة املالية ولكن ميلكون اخلربة الفنية لالستثمار واإلنتاج والذي بواسطته حصلوا على التمويل حسب صيغة 

لية الربح.  املشاركة و

  
   



 

 



 

 

  الفصل الثاينمتهيد 
    

يف جمال حمدد من النظام االقتصادي اإلسالمي متمثًال يف العملية االستثمارية وعالقتها مبوضوع التمويل تمحور الفصل ي  
  الذي يعترب العامل الضروري الذي تتوقف عليه.

ويهدف إىل القيام مبقارنة أساس دافعية التمويل والتوجه االستثماري املتمثل بوظيفة احلصول على العائد وهي النقطة 
ومن هنا  ، وبني النظامني الرأمسايل واإلسالمي خاصة،اليت متثل اخلالف اجلوهري بني األنظمة االقتصادية املختلفة األساسية

فكرته إىل ، ابتداء من املتوقعة من املشروع االستثماريتنطلق الفكرة اجلوهرية يف املوضوع واليت تتمثل بكيفية معاجلة الرحبية 
حلصول على العائد املتوقع وكيفية توزيعه وما هي احلقوق املرتتبة بذمة من امل ، معدراسات اجلدوى التفصيلية عاجلة املرتبطة 

 ، يف حالة الوساطة املالية البنكية، أو من خالل أدوات السوق املايل.حيصل عليه وكذلك كيفية النظر إىل موضوع اخلسارة

مة املؤسسة وكذلك ترشيد عملية استخدام األموال يف لكون اهلدف األساسي لإلدارة املالية يف املؤسسة هو تعظيم قي
املؤسسة وانطالقا من مبدأ الرشادة املالية فإنه سوف يتم اختيار تلك املصادر املالية واليت حتقق الشرط األساسي وهو أقل 

لتايل فإن حلساب تكلفة األموال على مستوى املؤسسة تكتسي أمهية   تكلفة ممكنة وأعظم عائد متوقع من هذه األموال و
  كبرية يف وذلك حلسن سري التسيري املايل يف املؤسسة.

لكمية املناسبة والتكلفة املالئمة والسهر     وهذا من خالل البحث يف االحتياجات املالية للمؤسسة ويف املصادر التمويلية 
ا اخلاصة، منها قرارات اختيار االستثمارات ومتويلها  لطريقة األحسن وكذا مشاركة اإلدارة العليا يف قرارا على إنفاقها 

ستخدام جل الطرق واألدوات املتاحة هلا من التحليل والتنبؤات والتخطيط...وفيما خيص جلوئها إىل القرو    . ض وذلك 
  من خالل املباحث التالية:         

  املبحث األول: مفهوم، أمهية وأهداف دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماري     
  املبـحث الثـاين: دراسة اجلدوى التمويلية للمشروع     
ملنهج منوذج املشاركة  يفمصادر وأدوات التمويل ، هيكلاملبحث الثالث:         الوضعيمع دراسة مقارنة 

  املبحث الرابع: دراسة وتقييم اجلدوى املالية للمشروع اإلستثماري     
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  للمشروع االستثماري أهداف دراسة اجلدوى االقتصاديةاملبحث األول: مفهوم، أمهية و `
دة وح استثمارية حيث أنه ميثلاملشروع فرصة  العتبارإن نطاق دراسة اجلدوى يتمثل يف تقييم املشروع كوحدة استثمارية، 

نتاجية القائمة لى تنفيذها التوسع يف الطاقات اإلنفاق االستثماري والتدفقات احملتملة يرتتب عاستثمارية مقرتحة تيارا من اإل
  ها، أو إضافة طاقة إنتاجية جديدة، يتم تناوهلا من خالل املطالب التالية:أو احملافظة علي

  املطلب األول: املشروع االستثماري     
  : دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري ثايناملطـلـب ال     
ت : مراحل الثـالثاملطـلب         دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري وصعو

  : أنواع دراسات اجلـدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري ومـجـاالت تطبيقهاطلـب الـرابعامل    
  اجلدوى الفنية دراسةاملطـلب اخلامس:     

  املطلب السادس: دراسة اجلدوى التسويقيــة (أو السوقية)    

عتباره الوحدة اجلزئية اخلالقة للسلع واخلدمات، ومتثل : املطلب األول: املشروع االستثماري كأساس لتحليل العائد و
  .هاخللية األساسية يف القطاع احلقيقي، يتم التعرف على املشروع اإلستثماري وخصائص

تتعدد تعاريف املشروع اإلستثماري واليت ميكن توضيح أمهها فيما  :املشروع االستثماريوخصائص  فياألول: تعار  فرعال
  يلي:

املشروع هو وحدة استثمارية مقرتحة، تتكون من جمموعة كاملة من األنشطة والعمليات  أوال: تعاريف املشروع اإلستثماري:
تيار من الدخول واملزا (النقدية وغري  ة واليت ينتظر أن حيقق من خالهلااملوارد احملدوديتم مبقتضاها استخدام كمية من 

   1.النقدية)
يشرتط أن يكون من املمكن حساب التكاليف واملنافع  ،واملتمثل يف تعظيم القيمة احلالية للمشروعتحقيق اهلدف العام ول  

ت الالزمة لبيان رحبيته للحكم  حىت ميكن عملار وجتار واقتصاد فيمكن متييزه فنيا وإداملتوقعة لإلقرتاح على حدة،  احلسا
فهو "جتمع اقتصادي يهدف من خالل العمل اجلماعي إىل إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة خالل فرتة زمنية معينة ويف ، 2عليه

  .3مكان معني، متبعا بذلك طريقة معينة لإلنتاج وتنظيما خاصا للعمل"
  للمشروع اخلصائص التالية: املشروع:نيا: خصائص 

كيان مقرتح، ميكن أن يكون استثمارا جديدا، أو ك  املشروع اإلستثماري نشاط يتم فيه املزج بني عوامل اإلنتاج املختلفة -1
 ؛التوسع يف استثمار قائم

ح تبقى له  -2 ت، واألر ستقاللية يف اإلدارة واحلسا ستقاللية نسبية إزاء احمليط، و يتمتع املشروع بشخصية معنوية و
 ؛وعليه أن يغطي اخلسائر ويكون مستقال من الناحية املالية، ومستقال يف طريقة األداء اخلاصة به عن كل التنظيمات األخرى

                                                
  .14ص ،2002 ، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصردراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق ،سعيد عبد العزيز عثمان - 1

  .175ص ،2012 عمان، األردن، دار أسامة، ،البنوك اإلسالمية واملنهج التمويلي ،مصطفى كمال السيد طايل - 2
  .30ص،1998اإلسكندرية، مصر،  ، مؤسسة الثقافة اجلامعية،البناء اإلقتصادي للمشروع، مصطفى رشدي شيحة -  3
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ث هناك درجة معينة من عدم اليقني من املستقبل، حيث يعيش املشروع وميارس املخاطرة وظروف عدم التأكد، حي -3
لتغري الدائم و التنافس على املوارد و الفرص املتاحة  ؛نشاطه يف بيئة تتميز 

 ؛الفائض أو العائد من اإلستثمار الذي يشمل العائد املادي والعائد االجتماعي -4

  .الذي حيدد الفرتة الزمنية لتحقيق األهداف املسطرةمين االفرتاضي حلياته، و ملدى الز هو او  ،للمشروع عمر افرتاضي -5

  ها فيما يلي:حتتعدد أبعاد ومعامل املشروع اإلستثماري، يتم توضي: الثاين: معامل املشروع اإلستثماري الفرع

  حتتوي تكلفة االستثمار على عدة عناصر جتمع يف جمموعتني: :نفقات االستثمارأوال: 
سعر شراء كل  هي عبارة عن تلك النفقات أو التكاليف الالزمة إلقامة مشروع ما, أي :التكاليف االبتدائية للمشروع -1

والرتكيب واإلعداد, فكرة املشروع أو تقدميه  ةما حيتاجه املشروع مضافا إليه التكاليف اليت حتتوي على تكاليف النقل واجلمرك
 للدراسة حىت إمتام إجنازه وإجراء جتارب تشغيله.

تكاليف الالزمة لتشغيله البعد إجناز املشروع لتشغيله حيتاج إىل تكاليف أخرى وهي عبارة عن : نفقات تشغيل املشروع -2
ا عند حتديده تكمن يف املواد الالزمة للتشغيل مثل استغالل الطاقة اإلنتاجية، و واالستفادة من  العناصر اليت جيب مراعا

  درج فيها تكاليف تكوين العمال إذا كانت اآلالت ذات تكنولوجيا عالية.األجور, واملصاريف األخرى, كما تن
ثل أهم ميي ذرقم األعمال ال : إيراد املشروع االستثماري متولد أساسا عن املبيعات أوإيرادات املشروع االستثمارينيا: 
لتنبؤ على طلب منتجات املشروع ومكانته يف يي ذيف املشروع االستثماري ال مؤشر تم  رتكز على الدراسة التسويقية اليت 

واإليراد الصايف يعترب كتدفق نقدي حمذوف ، يالت املستهلكني وأفضل شبكة توزيع وأقلها تكلفة، والتعرف على تفضالسوق
  اجتة عن عمليات استثمارية معينة.ات النمنه النفق

مدة حياة املشروع االستثماري هي تلك خينق فيها املشروع إيرادات صافية وفقا للمفهوم الصايف,  :املشروع مدة حياة: الث
  العائد.وعند تقييم املشاريع االستثمارية من الضروري تقدير العمر املتوقع وهو فرتة تشغيل املشروع االقتصادي وحتقيق 

  ستعمايل أو مدة االستعمال يف املفاهيم التالية :إلوميكن إدراج العمر ا
ئي لالستثمار -1  العتبار.الصيانة أخذ مع : هذا املفهوم يقوم على أساس حتديد املدة املثلى لالستغالل, العمر الفيز

ئي حيث الصناعاتالعمر التقين-2 لتطور التكنولوج : هو غالبا ما يكون أقل من العمر الفيز ميكن و السريع،  ياليت تتميز 
كان العمر ذا  إأكرب، و  ذات كفاءةبديلة تعريفه على أنه الفرق بني املدة اليت بدأت اآللة يف العمل واملدة اليت ظهرت فيه آلة 

العتبار وأن تعتمد على التقنيات احلدي قلالتكنولوجي أ ئي وجب على املؤسسة أخذه  ثة حىت تتمكن من من العمر الفيز
  البقاء يف سوق املنافسة.

: يف حالة إذا وجد أن هناك استثمار خاص ملنتوج معني, ويف حالة عمر املنتوج أقل مدة حياة املنتوج أو عمر املنتوج-3
خذه  ئي, وكذا العمر التكنولوجي وجب ولزم على املؤسسة أن  ب ، ومن بني األعمار الثالثة جيحلسبانمن العمر الفيز

خذ األقصر.    على املؤسسة أن 

 هو ذلك املعدل الذي عن طريقه تتساوى التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة معدل االستحداث (التحيني):رابعا: 
 هو معدل تكلفة احلصول على األموال مقارنة مبعدل العائد، فمعدل التحيني هو االستحداثأو االستثمار األصلي 

ملشروع ويتم مقارنته عادة مع تكلفة احلصول على   ل. التمويالداخلي ألنه خاص 



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[86] 

الستعمال العادي أو االستغالل, حي القيمة املتبقية:خامسا:   ثتتحدد من خالل العمر االقتصادي لالستثمار 
قية, فإذا كانت مدة احلياة طويلة فمن غري املمكن توقع  لذا وجب أن يكون  متبقية قيمةاالستثمارات هلا قيمة جتارية 

، وهي فالقيمة املتبقية ميكن أن تكون معدومة أو سالبة بسبب تغريها طول حياة االستثمار ،املستثمر واقعيا يف حتديدها
عتبارها متثل القيمة التصفوية للمشروع. صدارات الصكوك  لنسبة للتمويل    مهمة جدا خاصة 

على أساس خطة ستثمار األموال من األمور اليت تتم يعترب ا: االستثماريللمشروع : خطوات التخطيط لثالثا فرعال
خذ وتنطوي هذه اخلطة على خطوات ميكن  ،درجة اخلطر اليت ميكن حتملهايف احلسبان احتياجات املستثمر و  مدروسة 
  ترتيبها كاآليت:

   ؛وضع ميزانية تقديرية لألموال اليت ختصص لألغراض االستثمارية -1
سبان إذا مع معرفة اإلعتبارات اإلستثمارية اليت ينبغي أخذها يف احل اإلستثمارية حسب أمهيتها وأولوحتديد األهداف ا -2

   أريد حتقيق هذه األهداف؛
   األنواع املختلفة من اإلستثمارات؛خطار اليت ينطوي عليها إستخدام حتليل األ -3
بطريقة تسهل الوصول إىل األهداف املوضوعة مع  هاتوقيتو و األصول اإلستثمارية أموال املتوفرة بني الوسائل توزيع األ -4

    ؛خطار أو ختفيضها ألدىن حد ممكناألجتنب 
مج علىار يف اإلدارة واإلشراف والتقييماإلستمر  -5   ضوء الظروف املتغرية وأحوال السوق. , مع تعديل الرب

لصعوبة و وإذا بدا  ال متصف  معقدة يف الكثري املشكلة اإلستثمارية نفسها صعبة و  يد فمرجع ذلك إىل أنالتعقأن هذا ا
  العميقة والتصرف الدقيق السليم. وتستدعي الدراسة ،من احلاالت

جيب أن خيضع االقرتاح اإلستثماري لدراسة علمية : : دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماريثايناملطـلـب ال
  أي إخضاع املشروع لدراسة جدوى اقتصادية.، املناسب بشأن تنفيذه أو رفضه أو تغيريه أو تعديلهحتليلية ألخذ القرار 

  :االقتصادية يفتتمثل دراسة اجلدوى  الفرع األول: تعاريف لدراسة اجلدوى االقتصادية:

لتقدير احتماالت  جمموعة من الدراسات اليت تسعى إىل حتديد مدى صالحية املشروع املقرتح، و"هي أسلوب علمي أوال:
، كما 1جناح  أو فشل مشروع معني قبل التنفيذ الفعلي، وذلك يف ضوء قدرة املشروع على حتقيق أهداف معينة للمستثمر"

ا "منهجية الختاذ القرارات اإلستثمارية،  تعتمد على املعرفة الدقيقة الحتماالت جناح أو فشل مشروع و تعرف على أ
ومنفعة  تتمحور حول الوصول إىل أعلى عائداستثماري معني، واختبار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمددة، 
  .2للمستثمر اخلاص أو االقتصاد القومي أو لكليهما، على مدى عمره االفرتاضي"

                                                
  .19ص،2003، مصر، دار الفكر العريب، القاهرة، دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات بني النظرية والتطبيق ،صالح الدين حسن السيسي -1

  .24،ص 2002مصر،، دار اجلامعية، اإلسكندرية، القرارات اإلستثمارية الختاذدراسات اجلدوى االقتصادية  د،عبد املطلب عبد احلمي -2
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ة من الدراسات املتخصصة، جترى لتحديد مدى صالحية املشروع اإلستثماري من عدة جوانب، هي" جمموعة متكامل نيا:
كن يف النهاية من اختاذ القرار متاليت قية، إنتاجية، مالية، اقتصادية واجتماعية، لتحقيق أهداف حمددة، و قانونية، تسوي

نشاء املشروع من عدمهاإلستثمار    1."ي اخلاص 

ختالف أهدافها، سواء كانت دراسة اجلدوى االقتصاد عامة أو خاصة، جديدة أو ية الزمة لكل أنواع املشروعات 
 تمويل يفيتوقف قرار الكما النجاح،   احتماالتماتية لتقدير هي مطلوبة يف املشروعات الصناعية والزراعية واخلدقائمة، و 

  .يثبت رحبية املشروع وجدارته االئتمانيةالقتصادية، املؤسسة املالية على ضرورة تقدمي مستند دراسة اجلدوى ا

يستلزم املشروع اإلستثماري متطلبات تسمح : للمشروع دراسة اجلدوى االقتصاديةتقييم و أمهية متطلبات و الثاين:  الفرع
ستغالل الفرص املتاحة، واليت تعطي املشروع وجدواه األمه ت والتقديرات اليت تسمح  ية إلستفادة من املعلومات والبيا

لتوجيه األمثل للموارد.    القصوى واليت تسمح 

 دراسات إجراء تتطلب االستثمار عملية نإ: متطلبات دراسات اجلدوى كمدخل لالستثمار يف الفرص املتاحةأوال: 
 :أمهها جماالت عدة تشمل

 املرسومة؛ النمو معدالت حتقيق يف املنشأة إسرتاتيجية مع يتماشى مبا تنفيذه املزمع االستثمار نوعية اختيار -1
وذلك  ،ممكنة تكلفة قل األموال على احلصول للمنشأة حيقق مبا التموين مصادر وحتديد الالزمة األموال كمية حتديد -2

دة املستثمر األموال رحبية تعظيم دف  ؛)االستثمار على العائد معدل (ز
طبيعة  بدراسة ذلك ويتم ،مستقبال املنشأة له ستتعرض الذي العام االقتصادي اخلطر لدرجة مسبقة تقديرات إجراء -3

 استقاللية االستثمار مدى معرفة املنشأة، أي يف العام اخلطر على وأثرها عنه ستنتج اليت اخلطر ودرجة اجلديد االستثمار
 سابقة؛ زمنية بفرتات تنفيذها مت اليت األخرى الستثمارات ارتباطه اجلديد أو

ا  مواجهة على املنشأة قدرة لتحديد وذلك، املستقبل يف املتوقعة االستثمار إليرادات مسبقة تقديرات إجراء -4 التزاما
 ؛املنشأة له ستتعرض الذي املايل اخلطر لدرجة املسبق التحديد أي ،املالية

املنافسة  االقتصادية املنشآت طبيعة مبعرفة وذلك املنشأة، إليه تنتمي الذي االقتصادية للسوق موسعة دراسة إجراء -5
ا وتقدير  ؛والتقنية املالية قدرا

 لتسديد الالزمة الفرتة وأ التمويل مدة وطول )لالستثمار اإلنتاجية احلياة االستثمار ( مدة بني التوازن حتقيق من التأكد  -6

 .اجلديد االستثمار مولت اليت األموال
ختبار مدى قدرة الوترشيدها  ،اإلستثماريةتعترب دراسة جدوى املشروعات وسيلة موضوعية لتحسني كفاءة القرارات و    

، املشروع على حتقيق أهداف حمددة تتمحور حول الوصول إىل أعلى عائد أو منفعة للمستثمر اخلاص أو لإلقتصاد الوطين
ت واملعلومات وحتديثها بصفة مستمرة لضمان تعبريها الدقيق عن  ولدقة الدراسة يستلزم ضرورة التأكد من صحة ودقة البيا

ملشروع.الظروف اإلقتصادي   ة واإلجتماعية املرتبطة 
فيما اري، دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروع االستثمميكن تلخيص أمهية : أمهية دراسة اجلدوى االقتصاديةنيا: 

  :ييل
                                                

  .2ص، 2003،، دار اجلامعة، القاهرة، مصرالتطبيق العمليأصيل العلمي و تدراسات اجلدوى ال ،عاطف جابر طه عبد الرحيم -1
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لنسبة للمؤسسة تتجلى فيما يللنسبة للمشروع (املؤسسة):  -  1   : يإن أمهية دراسة اجلدوى 
قامة املشروع كشراء األراضي، إقامة  - املباين، توريد اآلالت تعترب دراسة اجلدوى األساس يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة 

  وإجراءات وعقود وقرارات تنفيذية؛واملعدات، وكل ما يلزم من دراسات 
 إظهار مدى قدرة املشروع يف حتقيق األهداف اليت يقوم من أجلها من منافع مادية معينة للمؤسسة؛ -

ملشروع ومدى توفرها، وإىل أي حد سوف  - مسامهة الدراسة يف حتديد املصادر املناسبة لتمويل االحتياجات اخلاصة 
  األموال. يتحقق العائد من وراء استثمار هذه

تساهم دراسة اجلدوى االقتصادية يف حل املشكلة العامة للندرة النسبية يف املوارد وذلك ملواجهة لنسبة للمجتمع:  -2
تمع، فخطط التنمية ما هي إال قائمة من املشاريع االستثمارية،  ، ةاإلمنائي الربامجتحقيق فاالحتياجات املتزايدة ألفراد ا

ا متثل الوسيلة األساسية والالزمة لتحقيق االستخدام والتوزيع األمثل للموارد  أمهية كبرية وذلكتعطي لدراسة اجلدوى  لكو
لندرة النسبيةو  االقتصادية املتاحة لديها البد  ه، كما أن1توفري مستوى من األمان لألموال املراد استثمارهامع  ،اليت تتميز 

ت يف املشاريع االستثمارية وذلك بوضع جمموعة من املعايري اليت تساعد على ترتيب  على الدول من حتديد األولو
ا االقتصاديةاملشروعات وذلك وف   عناصر اإلنتاج. رومدى تواف ،قا ألمهيتها وكفاء

تتميز  فهيراسة اجلدوى االقتصادية، من خالل عرض مفهوم د: : خصـائـص دراسـة اجلـدوى االقـتصاديةفـرع الثـالثال
 .واملدخل التحليلي : املدخل النفعي واملدخل الوظيفيمداخل ثالثتعتمد على و بعدة خصائص 

يعتمد هذا املدخل على قياس املنفعة اليت تعود على املستثمر اخلاص وكذا املستثمر العام، ويتم قياس  املدخل النفعي:أوال: 
ن منفعة االقتصاد القومي، عاليت تعظم منفعته الشخصية، بغض النظر  منفعة املستثمر اخلاص من خالل معايري اإلستثمار

مرتبطة  هيو االجتماعية، اليت تعظم املنفعة أو العائد االجتماعي،  ويتم قياس منفعة املستثمر العام من خالل معايري الرحبية
وإحالل  بتحقيق أهداف االقتصاد الكلية، ومن بني هذه املعايري، معيار التوظيف، القيمة املضافة، ميزان املدفوعات

  . محاية البيئة ...و  ،، سعر الصرفالواردات
ا جمموعة من الوظائف، يقوم بكل وظيفة جمموعة من وهو يعترب دراسات املدخل الوظيفي: "نيا:  اجلدوى االقتصادية، أ

، فهناك الوظيفة البيئية اليت تسمح بقياس األثر املتبادل بني البيئة واملشروع، والوظيفة القانونية اليت حتدد 2اخلرباء املختصني"
ثري التشريعات السائدة عليه، وا لوظيفة التسويقية اليت تعمل على تقدير الطلب على الشكل القانوين املناسب للمشروع، و

دف إىل تقدير التكاليف واإليرادات، والوظيفة االجتماعية اليت حتلل أثر املشروع   منتجات املشروع، والوظيفة املالية اليت 
ا. تمع، وكل وظيفة من الوظائف املذكورة هي دراسة جدوى يف حد ذا  على ا

هذا التصنيف يعمل على التمييز بني دراسات جدوى املشاريع وفقا الختالف درجة التفصيل  التحليلي: لثا: املدخل
  وعمق التحليل املستخدم يف الدراسة، وفيها مييز بني دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية.
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ت : مراحل الثـالثاملطـلب    تثماري دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلسوصعو

متر عملية دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع : مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماريالفرع األول: 
ملراحل التالية:   االستثماري 

تبدأ هذه املرحلة بدراسة االقرتاح اإلستثماري وحتليل جوانب الفكرة اإلستثمارية من  املرحلة التمهيدية:أوال: 
ختاذ قرار مبدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي و حيث جاذبيتها وواقعيتها،  دف هذه املرحلة 

 .ر تعمقا وجهدا وتكلفةجلدوى املشروع، وتتحدد يف هذه املرحلة أجزاء الدراسة التفصيلية اليت تتطلب أكث

وحتدد الظروف اخلاصة  يتم يف هذه املرحلة دراسة البدائل املختلفة يف جمال املشروع، املرحلة التحليلية:نيا:
حية الوقت وامليزانية واألفراد، ويتم االنتقال إىل هذه املرحلة بعد التأكد أن االقرتاح اإلستثماري  ملشروع من 

ل التفصيلي للتأكد من جدوى املشروع، من خالل التحديد الدقيق للجوانب التسويقية، يتطلب مزيدا من التحلي
الفنية، املالية االجتماعية، إلجراء مقارنة بني األفكار البديلة املتاحة، وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يتم االنتقال يف 

 1.التحليل التفصيلي للجدوى من مرحلة، إال إذا ثبتت جدوى املرحلة السابقة

يتم تقييم املشروع وتقدير مدى صالحيته االقتصادية واالجتماعية على أساس معايري  املرحلة التقييمية:لثا: 
 .ةددحم

بعد االطالع على نتائج التحليالت التقيمية للمشروع، واملمثلة يف شكل تقرير يعد  مرحلة اختاذ القرار:رابعا:
بناءا على حتليل الدراسة التفصيلية -  حل السابقة، وينص صراحةمبثابة مستند حيمل معلومات تلخص نتائج املرا

لقبول، الرفض، التأجيل -واعتمادا على نتائج معايري التقييم التعديل،  أو على قرار تنفيذ الفكرة اإلستثمارية، إما 
لتحديد كافة التحليالت الرحبية اليت مت إجراؤها، وما انتهت إليه من نتائج ومؤشرات وذلك  ويتضمن هذا التقرير 

ل يتتناسب مع تقدمي هذا التقرير إىل األجهزة واجلهات الرمسية، واجلهات اليت تشارك يف متو  ،يف صورة مناسبة
  :ى االقتصادية للمشروع االستثماريدراسة اجلدو ري ومعايوالشكل املوايل يوضح مراحل ، املشروع
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  : مراحل ومعايري دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماري)13(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  . 14). ص 1997(مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات  ،مسري دمحم عبد العزيز: جعاملر 
يكون االنتقال لميكن اختاذ قرار مبدئي مع الدراسة األولية للمشروع، يف حال اإلجياب وللوصول ملستوى أمان أكرب،    

طار دراسة اجلدوى االقتصادية تربز املعايري النهائية اليت إويف  لدراسة أكثر تفصيال وعمقا تتناول اجلوانب املتعددة للمشروع،
  .ة لقياس العائد املتوقع وفق إطار الدراسةتعطى املمول وصاحب املشروع األدا

ت إجراء دراسات اجلـدوى االقتـصاديةالفرع الثاين قد يتعذر على القائم بدراسات اجلدوى االقتصادية : : صعـو
لشكل األنسب أو عد ت حتول دون إمتامها  م إمكانية إجراء الدراسة للمشروع، إمتام مجيع مراحلها، فقد تظهر صعو

ت:أصال، و    من أهم هذه الصعو

ثري على املشروع، قد  أوال: ، وصعوبة ةأو غري مباشر  ةكون مباشر توجود بعض املتغريات غري قابلة للقياس الكمي، وهلا 
  ؛القياس تؤدي إىل سوء تقدير التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة

ت تنجم عن نيا: لدراسة غري  صعو لتايل تفتـقد الكفاءة  مؤهلةكون اخلربات الفنية اليت تقوم  وضعيفة وينقصها اخلربة، و
ملشروع والدراسات  ،الالزمة خلربات الفنية ذات املهارة العالية واملتخصصة يف النشاطات اخلاصة  وهو ما يتطلب االستعانة 

ودراستها مع واقع احمليط ومنه مواجهة مشكل عدم قدرة هذه اخلربات على تكييف معارفها  ،1املنشأة الفنية له من خارج
 ؛هلا، مع تكلفتها اإلضافية الداخلي

ت وتضارب املعلومات لثا:  ؛وعدم وضوحها واليت تعد املدخالت األساسية لعملية دراسة اجلدوى االقتصادية نقص البيا

                                                
  .26ص ، مرجع سابق ،عبد املطلب عبد احلميد  - 1

 نتائج إجيابية الدراسة األولية سلبية ( رفض املشروع)

 دراسة اجلدوى التفصيلية

نيةفد.  د. تسويقية  د. بيئية د. متويلية د.مالية 

 املعايري التجارية واالجتماعية لقياس العائد من املشروع

لقيمة الزمنية للنقود)؛ -  خذ    معايري غري خمصومة ( ال 
لقيمة الزمنية للنقود)؛ -  خذ    معايري خمصومة (
 معايري يف ظروف املخاطرة وعدم التأكد؛ - 

  ية.طناملعايري االجتماعية والو  - 

لرفض) لقبول) نتائج سلبية ( توصيات   نتائج إجيابية ( توصيات 
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ت العوائد والتكاليف على طريقة "املثل" أو الشركات امل رابعا: نافسة األخرى، وهذه مشكلة احملاكاة، وتتمثل يف حسا
ا وموردها البشري، مما يؤدي إىل اختالفات يف النتائج سواء يف  ختتلف فلكل شركة ظروفها وأهدافها وسياستها وإمكانيا

 ؛1"تدفقاتأو معدل تكلفة رأس املال أو ال معايري التقييم

لرتتيب املنطقي ملراحل الدراسة، مما يؤثر سلبا على خامسا: النتائج النهائية، ألن نتيجة كل مرحلة يف  صعوبة االلتزام 
 ؛املدخالت ضرورية للمرحلة املوالية

وعدم التأكد يف حتديد املتغريات  ،التغري البيئي الدائم، واملستجدات السريعة، ينتج عنه أو يرفع من نسبة املخاطرة سادسا:
االفرتاضي، مثل التغري يف األسعار والطلب على املدى املؤثرة يف دراسة اجلدوى االقتصادية، واملؤثرة يف املشروع خالل عمره 

ت تتعلق بتحديد مع  ؛املتوسط والطويل  .تنفيذهالوقت الالزم للبدء يف املشروع و صعو

  : أنواع دراسات اجلـدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري الفرع الثالث

دراسة مبدئية ودراسة تفـصيلية، اليت بدورها تنقسم إىل تنقسم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري، إىل    
التصنيف الوظيفي والذي مييز بني دراسات فحسب  وميكن تطبيق دراسات اجلدوى االقتصادية يف جماالت خمتلفة ،عدة أنواع

تم به،    تنقسم إىل: اجلدوى االقتصادية وفقا للمجال الوظيفي الذي 

عتبارمها من الدراسات املرافقة للمشروع كي ال يواجه مشاكل بيئية أو قانونية تؤثر  :انونيةوالق اجلدوى البيئية يتدراس أوال:
  عليه، وتعرقل سريورته ومرونة اإلجناز والتنفيذ وحتقيق النتائج املرجوة.

تحديد األثر املتبادل لوقد أصبحت هلا أولوية يف القرار اإلستثماري وحتقيق التنمية املستدامة، و  دراسة اجلدوى البيئية: -1
دف تقليص تهبني املشروع وبيئ ر، سواء كان هذا األثر إجيابيا أو سلبيا، وهذا  رالسلبية وتعظيم  اآل ويؤثر ، اإلجيابية اآل

ر ضارة ميكن معاجلتها قبل آوجود  فاحتمالاملشروع على حسب طبيعة نشاطه بدرجات متفاوتة على سالمة البيئة، 
وتعترب هذه الدراسة مهمة، إذ أنه يف حالة  افة تكاليف استثمارية كبرية، أو نقل املشروع إىل موقع آخر،وقوعها، دون إض

لبيئة يسآوجود  دة تكاليف جديدة للمشروع جيب أن تدرس، ويف حالة تعمل املستثمر معدات حلمايتها، و ر تضر  منه ز
  يف دراسات اجلدوى األخرى. ر ال ميكن معاجلتها يرفض االقرتاح قبل الدخولآتبني 

تهدف إىل التحقق من مدى توافق املشروع املقرتح مع القوانني واللوائح املنظمة لالستثمار يف فدراسة اجلدوى القانونية:  -2
والتحفيزات املمنوحة والقيود املفروضة، وحتدد الشكل القانوين األمثل الذي يتناسب  الدولة واملؤثرة فيه، من حيث املزا

لبيئة واحمليط القانوين للمشروع االستثماري.نشاط الطبيعة و    ، أي كل ما يتعلق 
ومجلة املدخالت،  تساعد يف معرفة احتياجات املشروع وموارده وطاقته اإلنتاجية التسويقية:و  اجلدوى الفنية يتدراس :اثـاني 

  السوقية أو التسويقية.اإليرادات املرتبطة بتسويق خمرجاته من خالل الدراسة إضافة إىل 
  تبىن أساسا على العملية اإلنتاجية، فهي تقدم حتليال لكل من:دراسة اجلدوى الفنية دراسة اجلدوى الفنية:  -1
  ؛ للعملية اإلنتاجية مالءمتهاالتكنولوجيا املخططة وكيفية و األساليب اإلنتاجية اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجية  - أ

إلنتاج -ب   ؛الوصف الكامل للعملية اإلنتاجية واألعمال اهلندسية املرتبطة 
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  .حتديد املنتج أو املنتجات والسعات اإلنتاجية " - ج
نشاء املشروع وتشييد أقسامه، أي حتديد إمكانية قيام املشروع من الناحية الفنية،     فهي دراسة لكل ما هو مرتبط 

اإلنتاجية بناء على نتائج دراسة اجلدوى التسويقية، كما حتدد حجم اإلنتاج، الطاقة  بتخطيط وإعداد الطاقات والوسائل
ت تقدير التكاليف مك،  اإلنتاجية، املوقع املالئم، االحتياجات من املواد والعمالة ومستلزمات اإلنتاج ا توفر هذه الدراسة بيا

  .اإلستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية
  تعتمد على تقنيات دراسة السوق وحبوث التسويق، وتتضمن ما يلي:: التسويقية دراسة اجلدوى -2
ت واملعلومات املتعلقة بتحليل العرض الطلب  - أ   هلا؛العوامل احملددة و مجع البيا

لطلب املرتقب على منتجات املشروعو حتديد الفجوة التسويقية املتاحة، وتقدير احلصة السوقية للمشروع  - ب   ؛التنبؤ 
  حتديد معامل السياسة التسويقية. - ج

تشمل الدراسة التمويلية للمشروع حتديد موارده، وحتليل اهليكل التمويلي وتقدير تكلفة : التمويلية اجلدوى اتدراس :اثـالث
ت النتائج–التمويل، ومن مث حتليل القوائم املالية (امليزانية وقائمة الدخل  النقدي)، مع ومن مث قائمة التدفق  - جدول حسا

  . 1استخراج النسب املالية واملردودية

إىل تقديرات مع الدراسة التمويلية  دف إىل ترمجة نتائج دراسات اجلدوى التسويقية والفنية دراسة اجلدوى املالية: :ارابع
ت واجلداول، والتحليالت الالزمة   ؛مالية، تتضمن إعداد القوائم املالية، وجتهيز البيا

  عوائد؛نافع املالية واألعباء اليت يتحملها املستثمر مقابل احلصول على هذه الحتديد امل -
  ؛وخماطرته وضع تصور للمركز املايل للمشروعو هيكل التمويل األمثل  -
  تقدير التدفقات النقدية الداخلة وتكاليف التشغيل السنوية، والتدفقات النقدية اخلارجة. -

دف إىل التعرف على مدى مسامهة املشروع يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية  دراسة اجلدوى االجتماعية:: اخامس
ا املشروع يف الدخل الو    .طينللمجتمع، وقدرة املشروع يف التوظيف والقيمة املضافة اليت يساهم 

يت سيتم تناول الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع مع بعض التفصيل يف حني يتم     إفراد دراسيت اجلدوى ومن خالل ما 
  مببحثني منفصلني.التمويلية واملالية 

، دراستا اجلدوى الفنية والتسويقية تنحصر حيث تتحدد املعامل األساسية للمشروع: : دراسة اجلدوى الفنيةاملطـلب الرابع
ملشروع املقرتح لتحديد تكاليفه  وطاقته اإلنتاجية واإليرادية، واليت مهمتها يف دراسة كافة اجلوانب الفنية والسوقية املتعلقة 

لتخلي عن املشروع أو التحول إىل مرحلة التنفيذ.   ميكن االعتماد عليها يف التوصل إىل قرار استثماري، إما 

تم دراسة اجلدوى الفنية بكل ما هو مرتبط : مراحل وأهداف دراسة اجلدوى الفنية للمشروعو الفـرع األول: تعريف 
تشييد أقسامه، وإقامة آالته وحتديد احتياجاته من مستلزمات اإلنتاج، وتقدير طاقته اإلنتاجية، وتقدير نشاء املشروع و 

  . التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل

  التايل: واليت يوضحها اجلدول بصورة عامة تتناول الدراسة الفنية للمشروع اجلوانب التالية
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  مراحل وأهداف دراسة اجلدوى الفنية للمشروع  ):3ل (دو اجل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، اإلسكندرية، ةدار اجلامعيال، ومفاهيمأساسيات  دراسات جدوى مشروع، ،دمحم صاحل احلناوي، بتصرف عن: من إعداد الطالب املرجع:
  .2005 مصر،

حيث تربز أمهية دراسة اجلدوى الفنية يف حتليل اجلوانب اهلندسية والتنفيذية للمشروع وختطيط العملية االنتاجية وتقدير 
  الطاقة املستخدمة ومدخالت املشروع، وتكاليفه اإلبتدائية أو التشغيلية.

  دف دراسة اجلدوى الفنية خاصة إىل: اجلدوى الفنية:: أهداف دراسة ينالفرع الثا

هناك أحجام متعددة ألي مشروع، ولكل حجم فنه اإلنتاجي املالئم : 1: اختيار حجم املشروع وطاقته اإلنتاجيـةأوال  
قته وطاقته اإلنتاجية، كما أن لكل حجم تكاليفه وعوائده، كما أنه ال بد من األخذ بعني االعتبار أن لكل حجم طا

اإلنتاجية املناسبة وأن هذه الطاقات هلا حدود قصوى ودنيا ال ميكن جتاوزها، وكل حجم يقع بني تلك احلدود يعترب مقبوال 
، احلجم الذي البد أن يتناسب مع اإلمكانيات املتاحة سواء كانت املادية واملالية والفنية، ألن املهم ليس اختيار  إقتصاد

  ى إمكانية تشغيلها بكفاءة عالية.شروعات لكن املهم هو مدامل
من أجل اختيار املوقع املالئم للمشروع املقرتح من بني عدة مواقع بديلة، البد من األخذ بعني : : موقع املشروعنيا  

، إضافة إىل االعتبار العوامل احملددة للموقع األمثل اليت تتمثل يف تكاليف النقل، الطاقة، املواد اخلام، القوة العاملة، رأس املال
  العادات والتقاليد والقوانني السائدة.
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وعلى هذا األساس ال بد على املنتج أو إدارة املصنع أن حتدد الطريقة اليت : : حتديد نوع اإلنتاج والعمليات اإلنتاجيـةلثا  
  ت).تعتمدها يف عملية اإلنتاج بني اإلنتاج املستمر وحسب الطلب أو اإلنتاج املتغري (إنتاج الدفعا

تقدير احتياجات املشروع من املواد اخلام واملواد األولية، وهي تقدير احتياجات املشروع : : تقدير احتياجات املشروعرابعا 
املقرتح من املواد اخلام والنصف مصنعة واملواد األولية اليت تتطلبها العملية اإلنتاجية وبصورة مستمرة وخالل فرتة زمنية معينة، 

  تقدير كافة هذه املواد ونسبتها إىل الكلفة اإلمجالية لإلنتاج، مع تقدير احتياجات املشروع من القوى العاملة.وهنا ال بد من 

قي الدراسات ألمهيتها يف توضيح : (أو السوقية) التسويقيــةاجلدوى : دراسة ساماخل املطلب وحتتل مكانة مهمة بني 
  آفاق النجاح وظروف السوق واملنافسة.

  ميكن تعريفها وبيان أهدافها فيما يلي:: الدراسة التسويقيـةوعناصر أهداف تعريف و : لالفرع األو 

لسوق احلايل واملتوقع هي: أوال: تعريف دراسة اجلدوى التسويقية : جمموعة من الدراسات والبحوث التسويقية تتعلق 
ت واملعلومات  لتنبؤ حبجم وقيمة املبيعات أو  اليتللمشروعات املقرتحة حمل الدراسة، ينجم عنها توافر قدر من البيا تسمح 

  رقم األعمال من منتجات حمددة خالل فرتة مستقبلية.
لدراسة اجلدوى التسويقية يتمثل يف قياس حجم السوق احلايل واملتوقع للمنتجات والفرص  رئيساهلدف النيا: أهدافها: 

  االستثمارية حمل الدراسة، وبصفة تفصيلية حتديد هذا اهلدف يستلزم :
توصيف كامل للسلعة واخلدمة اليت سيقدمها املشروع املقرتح حمل الدراسة من حيث الرتكيب النوعي، احلجم  .1

  اجلودة، التغليف،....إخل؛والشكل، 
تمع الذي ستوجه إليه السلعة أو اخلدمة حمل الدراسة، أي  .2 حتديد طبيعة السوق (داخلي/خارجي)، مع توصيف ا

  توصيف املستهلكني من حيث اجلنس، العدد، العمر، الدخل، العادات والتقاليد؛
  لل الدراسة.حتديد القدرة االستيعابية للسوق احلايل واملتوقع من املنتجات حم .3

، ة اجلدوى التسويقية يستلزم التعرف على عناصرهالتحقيق اهلدف النهائي لدراسعناصر دراسة اجلدوى التسويقية: لثا: 
  1 :ملتوقع، ويتطلب ذلك دراسة ما يلياملالمح العامة للسوق احلايل وااليت تعرب عن 

من فرتة زمنية و ختتلف درجة التدخل احلكومي يف األسواق من سلعة ألخرى،  درجة التدخل احلكومي يف األسواق -أ
ألخرى وفقا الختالف العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فحكومات الدول النامية تتدخل بصفة 

ة، هذه االعتبارات أعطت خاصة يف أسواق العديد من السلع واخلدمات الضرورية واألساسية العتبارات اجتماعية واقتصادي
خذ التدخل احلكومي عدة أشكال : حتديد ، حتديد حد أقصى للسعر مربرا للتدخل يف أسواق خدمات عوامل اإلنتاج، و

 فرض ضرائب ورسوم إضافية أو ختفيضها.، سعر حمدد أقل من التكلفة مع تقدمي إعانة للمنتج لكل وحدة مباعة

املنافسة ة الكاملة واالحتكار التام، و ف درجات املنافسة يف األسواق بني املنافسختتل: درجة املنافسة يف األسواق -ب
االحتكارية، ففي حالة املنافسة الكاملة تنعدم قدرة املشروع على حتديد السعر، ومن مث يقوم بتحديد حجم مبيعاته يف ضوء 

ا بدائل) يف سوق منتجات املشروع املقرتح أما حالة االحتكار التام (منتج واحد فقط لسلعة ليس هل، األسعار السائدة
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يستلزم ضرورة القيام بدراسات كافية لتحديد السعر املناسب الذي حيقق كمية املبيعات اليت تعظم الرحبية أو العائد الصايف 
  للمحتكر.

جتارية معينة أما يف حالة املنافسة االحتكارية وهي احلالة األكثر واقعية وانتشارا، حيث يبحث كل مشروع عن عالمة 
مة لبعضها البعض، وعلى القائم و لتمييز سلعته عن منتجات اآلخرين، فإن املنتجات اليت ينتجها املنافس ن ليست بدائل 

  لدراسة أن يبحث عن الطريقة التسويقية املالئمة اليت تسمح جبذب أكرب عدد من املستهلكني الفعليني واحملتملني.
لعوامل التاليةتتحدد حمددات الطلب على : تجات املشروعحتديد حمددات الطلب على من -ج   :منتجات املشروع 
 سعر اخلدمة أو السلعة، وأسعار املنتجات البديلة أو املنتجات املكملة؛ -

 مستوى الدخل للمستهلكني؛ -

 حجم الفئة املستهدفة، وأذواق وتفضيالت املستهلكني. -

ت واملعلومات  -2  التسويقية.مرحلة جتميع وحتليل البيا

  : يواليت ميكن إجيازها فيما يل :: العوامل احملددة للطلبالفـرع الثـاين

واخلدمات  السلع عفالثمن عبارة عن مقياس يعرب من خالله عن قيمة سلعة أو خدمة يف املبادلة ممثن السلعة:  أوال: 
فإن قاعدته العامة تنص على أن العالقة بني مثن السلعة والكمية  Law of Demandوحسب قانون الطلب  ،األخرى

لتايل البد من دراسة مرونة  ثر الطلب بتغري الثمن ختتلف من سلعة إىل أخرى، و املطلوبة هي عالقة عكسية، لكن درجة 
  :1يلي واليت عالقتها كما Elasticity of demandالطلب 

  
  : وملرونة الطلب السعرية  ثالث حاالت

  حدوث تغري حمدد يف الثمن يؤدي إىل حدوث تغري أكرب يف الكمية املطلوبة؛ و ، مرونة أكرب من الواحد الطلب املرن: -
 ؛مرونة تساوي الواحد، ومقدار التغري يف الثمن يساوي مقدار التغري يف الكمية املطلوبةالطلب املتكافئ املرونة:  -

  الواحد وحدوث تغيري حمدد يف الثمن يؤدي إىل تغري أقل يف الكمية املطلوبة .مرونة أصغر من املرن:  الطلب غري -
دةاملستهلك:  دخل نيا: دة يف دخل املستهلك تؤدي إىل الز يف الكمية املطلوبة والعكس  يف حالة السلع العادية فإن الز

وذلك مع ثبات العوامل األخرى، ولكن ، أي أن العالقة بني الكمية املطلوبة ودخل املستهلك هي عالقة طردية، صحيح
ثر الطلب بتغري الدخل ختتلف من سلعة إىل أخرى، تعرف من خالل مرونة الطلب الدخ لعالقة درجة  لية واليت توضح 

  :2التالية
  
  
  ملرونة الطلب الدخلية ثالث حاالت:و 
  يف الدخل يؤدي إىل حدوث تغري أكرب يف الكمية املطلوبة؛حدوث تغيري طفيف :)1 >املرونة الدخلية ( الطلب املرن -
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  ، معناه مقدار التغيري يف الدخل يساوي إىل مقدار التغري يف الكمية املطلوبة؛ 1=املرونة الدخلية  الطلب املتكافئ املرونة: -
 أقل يف الكمية املطلوبة.حدوث تغيري حمدد يف الدخل يؤدي إىل حدوث تغري ): 1< املرونة الدخلية (رناملالطلب غري  -

دة الطلب  :أسعار السلع البديلة واملكملة لثا:  دة يف سعر السلعة املعنية يؤدي إىل ز لنسبة للسلع البديلة فإن أي ز
دة يف سعر السلعة املعن لنسبة للسلع املكملة فإن أي ز ية يؤدي إىل نقص الطلب على السلعة على السلعة البديلة هلا، أما 

ملعرفة ما إذا كانت العالقة بني السلعتان مكملة أو تبادلية، حتسب املرونة السعرية التبادلية للطلب، وذلك املكملة هلا، و 
  :لعالقة التالية 

  
 

  :فيها احلاالت التالية و 
لنسبة لسعر السلعة  )A( ، ذلك يعين أن الطلب على السلعة 1 > إذا كانت املرونة - و أما إذا كانت املرونة  )B(مرن 

لنسبة لسعر السلعة  )A(أقل، فذلك يعين أن الطلب على السلعة    ؛)B(غري مرن 
منه ، و )A(يؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلعة  )B( إذا كانت إشارة املرونة سالبة، فذلك يعين أن ارتفاع سعر السلعة -

  ؛فالسلعتان مكملتان
دة الطلب على السلعة ( )B(إذا كانت إشارة املرونة موجبة، فذلك يعين أن ارتفاع سعر السلعة  - ، )Aيؤدي إىل ز
  السلعتان بديلتان.و 
  ، فذلك يعين أن السلعتان مستقلتان.0= إذا كانت املرونة  -

  واليت ميكن حصرها يف : : 1العوامل احملددة للعرض :لثاـالث رعـالف

دة احلصة  :البيئة االستثمارية:و  أهداف املشروعات أوال: بني أهداف املشروع يف اكتساب األسواق اجلديدة أو ز
عترب من أهم توفري املناخ املالئم لالستثمار تو  اإلقتصادي والسوقياالستقرار  ، كما أنالسوقية، أو أهداف الرحبية السريعة

  الكمية املعروضة من السلعة؛ ىما يؤثر علهذا و ، مل املؤثرة يف قرارات املستثمرينالعوا
اإلجيايب يف عملية اإلنتاج، بتضاعف مستوى إنتاجية الستعمال التقنيات احلديثة األثر  املستوى الفين والتكنولوجي:نيا: 
 ، نتيجة استعمال التكنولوجيا احلديثة واملتطورة يف العملية اإلنتاجية؛الفرد

، والكمية املعروضة هي عالقة طرديةإن العالقة بني سعر السلعة  :عوامل اإلنتاج: أسعار خدماتو  سعر السلعة لثا:
ح؛ دة الكمية املعروضة وذلك بغية حتقيق املزيد من األر دة سعر السلعة يؤدي إىل ز  فز

سعار  كما أن العالقة بني توفر عوامل اإلنتاج والكمية املعروضة هي عالقة طردية، وذلك لكون توفر عوامل اإلنتاج و
دة هامش الربح؛ دة الكمية املعروضة، مع اخنفاض التكاليف اليت يتحملها املنتجون، ومنه ز  منخفضة تؤدي على ز

ا حلساب مرونة العرض أمهية يف تبنيمرونة العرض: رابعا:   مدى استجابة الكمية املعروضة وفقا للتغري يف سعرها، كما أ
خنفاضها؛، اليت تشرتك يف إنتاج السلعة و ترتبط مبرونة عرض خدمات عوامل  اإلنتاج ا وتقل  د  اليت تزداد بز
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اجها مدة زمنية إن الكمية املعروضة من السلعة اليت يستغرق إنت التغريات يف املخزون والقدرة على التخزين: خامسا:
 قصرية تكون أكرب من الكمية املعروضة من السلعة اليت يستغرق إنتاجها مدة زمنية كبرية؛

تؤثر السياسة النقدية واالئتمانية يف الكمية املعروضة من خالل حتكم البنك املركزي  النقدية واالئتمانية: السياسة سادسا:
ا على خلق الودا لتايل قدرة املشروعات على يف البنوك التجارية، ويف قدر ئع، والقروض املمكن منحها للمشروعات، و

دة اإلنتاج.   ز

تساعد على مواجهة املتغريات وحصر :  تقدير حجم الطلب على منتجات املشروعمناذج التنبؤ و طرق : رابعالفرع ال
ملشروع.   املؤثرات السوقية 

ت التقدير املستقبلي:أوال:  التنبؤ بصفة عامة تقدير قيم املتغريات التابعة خالل فرتة زمنية مستقبلية يتضمن  التنبؤ، وبيا
  .اعتمادا على قيم مفرتضة للتغريات التفسريية املوجودة يف النموذج حمل الدراسة، ويف نطاق منوذج للطلب

ت التسويقية املتاحة التنبؤ هو تقدير كمي للقيم املتوقعة للطلب خالل فرتة زمنية اعتمادا على : تعريف التنبؤ -1 البيا
ملاضي، احلاضر أو املستقبل، وهذا التقدير ميكن أن يكون نقطيا أو مبدى.   1واملتعلقة 

  املالية: القوائم عناصر بني العالقة حسباملايل:  التنبؤ أنواع -2
 القوائم عناصر بني العالقة ثبات فرضية ىعل التنبؤ من النوع هذا : ويستندStatic Forecasting  الساكن املايل التنبؤ -أ 

ح التنبؤ فإن وهلذا أخرى، إىل زمنية فرتة من املالية ت التارخييةى عل يقوم املقبلة الزمنية للفرتات ألر  من سنوات لعدة البيا

 للدخل، املؤدية املختلفة العناصر بني واالحندار وعالقات االرتباط املستقيم اخلط كمعادلة إحصائية مناذج استخدام خالل

 .الساكن التحليل املالية علي للقوائم الفين التحليل ويعتمد
 يف األخذ أساس على التنبؤ من النوع هذا ويقوم :Dynamic Forecasting )الديناميكياحلركي ( املايل التنبؤ -ب

ر من ذلك على يرتتب وما لنشاط، احمليطة والسياسة االجتماعية واالقتصادية العوامل كافة االعتبار  النشاط نتائج على آ

  .الديناميكي التحليل على املالية للقوائم ياألساس التحليل ويعتمد ،املستقبلية يف الفرتة
ت التسويقية -3   ملعرفة أفضل بوضعية السوق.: مراحل جتميع وحتليل البيا
ت واملعلومات التسويقية - أ حية جاهزيتهاختتلف مصادر وأساليب مجعها  ، هذه املعلومات: 2مرحلة جتميع البيا : من 

يف نطاق دراسة اجلدوى التسويقية ميكن التمييز بينها وفقا و ، بد على الباحث مجعهامعلومات جاهزة ومعلومات الإىل 
ت ومعلومات أولية. نوية، وبيا ت ومعلومات    الختالف مصادر احلصول عليها إىل بيا

ت األولية - ت يتم مجعها ألول مرة من امليدان، وللحصو  :3املصدر امليداين أو البيا ت األو  لوهذه البيا لية، على البيا
  .االستقصاء واملقابلة الشخصيةالبد من استعمال إحدى الطرق: 

ت واملعلومات الثانوية:  - ت واملعلومات اليت يتم إعدادها وجتهيزها يف مالبيا رحلة سابقة على مرحلة إعداد هي البيا
رخيية ت  ت اليت سبق مجعها بواسطة أجهزة خارجية  واملصدر غري، البحث التسويقي، فهي بيا امليداين  حيتوي على البيا
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ت ميكن احلصول عليها من  ،ون معدة لالستخداموتك قل تكلفة، كما أن هذه البيا هذا االستخدام يكون بسرعة و
ت واملتغريات ما يلي:، للمشروع األجهزة الداخلية  ومن أهم هذه البيا

 ت ومعلومات عن سعر التكلفة؛  بيا

 ما والفروق بينها يف الفرتات السابقة؛ ت ومعلومات عن االستهالك واإلنتاج وتقديرا  بيا

 ت عن ظروف التسويق اجلارية؛  بيا

 .ت عن االقتصاد العام والسكان والعمالة  بيا

ت الثانو  ائي.البيا ت اسرتشادية لتقدير الطلب املتوقع ال ينبغي االعتماد عليها بشكل    وية هي مبثابة بيا
ت - ب نوية) وقبل  :مرحلة حتليل وتشغيل البيا ت واملعلومات التسويقية (أولية و بعد االنتهاء من مرحلة جتميع البيا

ت يتعني مراعاة اآليتحتليل وتشغيل    :تلك البيا
  ت واملعلومات التسويقية للتأكد من مفردات العينة احملددة مراجعة القوائم والنماذج اليت مت االعتماد عليها لتجميع البيا

 وطبقا للتعليمات اليت وضعها الباحث التسويقي؛

  ت وعدم حتيزها ت اليت مت احلصول عليها للتأكد من صدق تلك البيا ت واملعلومات واإلجا فحص كافة البيا
ت واملعلومات (الب ا غري صحيحة واستكمال البيا ت اليت يعتقد الباحث أ ت والبيا ت الثانوية)، واستيعاب اإلجا يا

 اليت مل يتم استكماهلا بعد؛

  ت إما يدو أو آليا معة وللتأكد من صدقها ودقتها يتم تصنيف وتبويب تلك البيا ت ا بعد مراجعة وفحص البيا
ت بسهولة ويسر نسبيا، تتفق وطبيعة النماذج واألساليب اليت سوف يتم االعتماد بطريقة تسمح بتشغي ل وحتليل البيا

 عليها يف تقدير حجم الطلب النهائي.

 الفنيةكي خيطط املشروع لعمليته اإلنتاجية وحتديد احتياجاته : مناذج تقدير الطلب املستقبلي على منتجات املشروع نيا
تم جبودة بلمشروع وتسمح ل، ومات تقديرية عن الطلب املستقبلي للسوقلديه معلال بد من أن تتوفر  وضع خطة مبيعات 

  املشروع وقنوات التوزيع.
 إن امليزة األساسية هلذه النماذج تعتمد على اخلربة والتقدير الشخصي للباحث التسويقي، وميكن: النماذج الوصفية -1

  التمييز بني:
: وفقا هلذا األسلوب يتم تقدير املبيعات يف املاضي خالل فرتة زمنية معينة مث تضاف نسبة معينة أسلوب املقارنة التارخيية - أ

  وذلك للوصول إىل حجم املبيعات املتوقعة. ،إىل تلك املبيعات ملقابلة التغريات يف املستقبل
تساع مستو آراء اخلرباء:  - ب ت املنتج وحرك ى معرفتهمإن اخلرباء يتسمون  ته التسويقية داخل السوق، ومدى بشأن مكو

ملنتج واحللول املقرتحة،  إقبال األفراد على املنتج كما لديهم خربة كافية بشأن تفضيالت األفراد واملشاكل التسويقية املتعلقة 
  والزمن املناسب لطرح املنتج يف السوق...اخل.

ضية -2  أن إال ألغراض التنبؤ، العملية احلياة يف النوعية النماذج أمهية من الرغم على: النماذج الكمية اإلحصائية والر

ضية واألساليب الكمية النماذج على تعتمد احلديثة معظم الدراسات  فهمل تفسريا أكثر اأ حيث احلديثة، واإلحصائية الر

 قياسها ميكن اليت ملعلومات املايل للتنبؤ الكمية النماذج تم التنبؤ، عمليات يف ودقة مصداقية وأكثر الظواهر واستيعاب
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تتعدد وتتنوع النماذج الكمية واإلحصائية اليت ميكن و  ،املختلفة املتغريات بني العالقة وإجياد من الفرتات عدد خالل كمياً 
   .االعتماد عليها يف التنبؤ بتقديرات الطلب املتوقع ملنتجات الفرص االستثمارية حمل الدراسة

ت وعلى صحة ،الظاهرة واستيعاب فهم على القدرة على أساسية بدرجة نتائجها توقف صحةت هذه النماذج أن إال  البيا

ضي النموذج وحتديد اختيار وصحة وعلى دقة وشفافيتها  .التنبؤ عملية يف واإلحصائي املستخدم الر
  وميكن إجيازها فيما يلي: الطرق االقتصادية: - أ

ت االستهالك احلايل للسلعة  1:طريقة متوسط االستهالك احلايل - وفيها يتم تقدير الطلب على السلعة، اعتمادا على بيا
  من خالل:يف السوق، وذلك 

 :لعالقة التالية   تقدير حجم االستهالك الفعلي للسلعة يف السوق حاليا، وذلك 
   
  

  لعالقة التالية   :معرفة متوسط االستهالك الفعلي احلايل وذلك 
 
  
  :وذلك بضرب متوسط االستهالك احلايل الفعلي يف عدد السكان املتوقع يف السنوات معرفة الطلب املستقبلي للسلعة

لنسبة للسلع اليت القادمة من الدراسة،  لنسبة للسلع الشائعة االستخدام، ولكن تقل أمهيتها  وهذه الطريقة مفيدة 
  تستهلكها فئة معينة من املستهلكني.

   2.طريقة مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخليةإضافة إىل هذا 
ضية:  - ب   وتتلخص فيما يلي:الطرق االحصائية والر
  اليت )املشاهدات( القيم من جمموعة: الزمنية لسلسلة ويقصد :ومعامالت االحندار الزمنيةطريقة حتليل السالسل 

 السالسل الزمنية شكل خذ اليت الدالية والعالقة ومتتالية، متساوية ما تكون غالباً  زمنية فرتات معينة يف خذ ظاهرة
  هذه الطريقة ،التابع) املتغرياملدروسة ( الظاهرة ميثل والثاين )،املستقل املتغري( ميثل الزمن أحدمها متغريين تتضمن ما عادة

ت التارخيية للطلب على السلعة يف توقع الطلب املستقبلي عليها، وذلك من خالل رصد اجتاه تغري هذه  تستعمل البيا
ت عرب الزمن السابق، وإسقاط هذا االجتاه على منط التغريات يف الطلب على السلعة يف امل   3ستقبل.البيا

ت التارخيية جتميع على النموذج ويعتمد واالعتماد على هذا ، لفرتة املقبلة التنبؤ دف معينة زمنية سلسلة خالل البيا
يف املاضي ميكن أن يتحقق من خالل  هاوتفسري سلوك ،الوصف والتحليل يف التنبؤ بسلوك الظاهرة حمل الدراسة مستقبال

ر يف حتقق الفائدة املرجوة من الدراسة للعالقة بني مبيعات الشركة والعوامل املؤثرة فيها، وتصوٌ و  ،تغريات االجتاه العامدراسة 
 :رتباطية هناك ثالث مناذج لالحندارالقات اإلوعلى ضوء هذه الع ،شكل بياين أو جربي

    مناذج االحندار اخلطيةLinear Regression:  وهذا النموذج يستعمل عندما تكون العالقات بني املتغريين على
  صورة خطوط مستقيمة، أي تربطها معادالت الدرجة األوىل للخط املستقيم: 

                                                
خمرمة - 1 ت جدوى املشروعات االستثمارية ،أمحد سعيد  ض، اململكة العربية السعودية،اقتصاد   . 20،ص  2001، دار الزهراء ، الر

  .132،ص 2004، مكتبة دار الثقافة، عمان،األردن، دراسات اجلدوى للمشروعات الصناعية دمحم هشام خواجكية، - 2

خمرمة،  - 3   .31-30، ص مرجع سابقأمحد سعيد 

 الصادرات من السلع –حجم االستهالك احلايل = حجم اإلنتاج احلايل للسلعة حمليا + الواردات من السلعة 

  حجم االستهالك الحالي الفعلي                                             
  متوسط االستهالك الفعلي الحالي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد السكان الحالي                                                     

Y = a + bx 



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[100] 

  حيث:
X:  متغري مستقل (ميكن أن يكون الزمنt؛( y  بع؛  : متغري 

a, b : ثوابت يتم حتديدها.  
   اذج االحندار املتعدد اخلطي منMultiple Linear Regression:  وهذا النموذج يستعمل عندما يكون هناك أكثر

وتربطهم مجيعا عالقات خطية، وتكون املعادلة من الشكل  ) املبيعات (من متغري مستقل، يعتمد عليهم املتغري التابع 
  التايل:

  حيث:
a, b1, b2, ……..bn .ثوابت يتم حتديدها  

  مناذج االحندار غري اخلطيةNon Linear Regression:  وهذا النموذج يستعمل عندما يكون هناك عدة متغريات
  .بشكل دوال أسية أو لوغارمتية تربطها ببعضها البعض عالقات غري خطية

 :وحتديد اجتاهها، والتحليل  ياس العالقة بني متغريين أو أكثرإن قياس االرتباط يعتمد على ق 1طريقة حتليل االرتباط
بع ومستقل، فعند حتديد ضية بني املتغريين هنا يقوم على أساس وجود متغري  ت املتغري  العالقة الر ومبعرفة بيا

  املستقل يتم معرفة قيمة املتغري التابع.
  :وتتعدد مقاييس االرتباط بني البسيط واجلزئي واملتعدد، وذلك على النحو التايل  

  معامل بريسون لالرتباط البسيط"Pearson Product Moment Correlation ": هو أسلوب للقياس الكمي
للعالقة بني املتغريات املستقلة كعدد السكان، مثن السلعة واملتغري التابع وهو الطلب على املبيعات، وهذا األسلوب 

  االرتباط اجلزئي واملتعدد. يعترب كخطوة أولية يتم االعتماد عليها يف حساب وتقدير معامالت
  معامل االرتباط املتعددMultiple Correlation Coefficient:  وأمهية هذا املعامل تتجلى يف حتديده للعالقة بني

ثر املبيعات بعدد من املتغريات مع بعضها البعض، ومبيعات الشركة  املبيعات والعوامل اليت تؤثر فيها جمتمعة، أي 
ملستوى العام لألسعار وأسعار السلع البديلة. تتأثر بثمن السلعة،   ويتأثر مثن السلعة بدوره 

  معامل االرتباط اجلزئيPartial Correlation Cœfficient:  هذا املعامل يساعد على توضيح أثر العوامل املؤثرة
ستبعاد أثر العوامل األخرى واإلبقاء على عامل واحد فقط والعمل على  ثريه مبفرده يف املبيعات، وذلك  معرفة 

لغاء العوامل األخرى، كاملستوى العام  على املبيعات كتحديد العالقة بني كمية املبيعات ومثن السلعة، وذلك 
  لألسعار، وأسعار السلع البديلة.

املبيعات،  أما من الناحية اإلحصائية مقاييس االرتباط احملصل عليها تفيد يف معرفة درجة العالقة بني متغري أو أكثر وبني
  وهذه املعرفة ال تفيد كثريا إال إذا أمكن استخدامها يف التنبؤ بقيمة املبيعات.

 وهذه الطرق تسمى أيضا الطرق البسيطة، واليت ميكن حصرها يف:: الطرق اليت تعتمد على اخلربة والتقدير الشخصي - 3

ت التارخيية: - أ ت سابقة، حيث املقار ت،  وهذه الطريقة تعتمد على بيا لدراسة على حتليل تلك البيا يقوم القائم 
لتقسيطوالعمل على اكتشاف العوامل اليت تؤثر يف حجم املبيعات، واليت يكون تكراره ، والتنبؤ ا مستمرا، كسياسة البيع 

                                                
  .7، صمرجع سابقمسري دمحم عبد العزيز،  -  1

Y = a1+b1x1+b2x2+…………+bnxn 
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لتقسيط، ولكن هذه الطريقة ال لنسبة لسياسة البيع   ميكن االعتماد مبستوى املبيعات يف املستقبل مبعرفة اجتاهات الدولة 
لتغري املستمر لتشريعات احلكومات ومواقفها وسياسات االستثمار.   عليها بنسبة كبرية، خاصة مبا يتعلق 

يتم تقدير الطلب على منتجات املشروع، من خالل تكليف  1:االعتماد على اخلربة وحتليل توقعات رجال البيع - ب
لتنبؤ حلجم الطلب  ت املسؤولني القائمني عليه  الستناد إىل بيا املتوقع على املنتج خالل الفرتة الزمنية املقبلة، وذلك 

العتما   على اخلربة الشخصية يف امليدان. دومعلومات متاحة لديهم، وذلك 

ح التعادل حتليل :الفرع اخلامس  يف اإلدارة تستخدمها اليت التحليلية األدوات أحد التعادل حتليل يعترب :ومنطقة عتبة األر
ح مقدار على تفاعلها ونتيجة والربح واحلجم التكلفة بني واستيعاب العالقة فهم  أمهية التعادل حتليل احملققة، ويكتسب األر

 والتنبؤهذه العالقة،  حتليل يف إسهامه خالل من ،القرارات واختاذ جمال التخطيط يف املؤثر دوره له حماسيب علمي كأسلوب

 اآلخر. مبعلومية العناصر حد

: وهي تعرب عن أقل مستوى إنتاجي ميكن السماح به الستخدام الطاقة اإلنتاجية نقطة التعادلالوصول إىل : أوال
  ة للمشروع.يم الفنية والتسويقيفيمكن اعتبارها نقطة الوصل بني دراسيت التقي للمشروع،

  التايل: من خالل الشكلحتديد نقطة التعادل بيانيا للتوضيح أكثر ميكن : الطريقة البيانية لتحديد نقطة التعادل -1
  : حتديد نقطة التعادل بيانيا)14(الشكل

  

  .212، ص 2012دار أسامة، عمان، األردن، ، البنوك اإلسالمية واملنهج التمويلي، مصطفى كمال السيد طايل املرجع:  
ح احملتملة عند مستوى معني للسعر، وعند كل مستوى لالنتاج واملبيعات  حيث يالحظ وجود نقطة حتدد مستوى األر

  للمشروع (التكاليف الثابتة واملتغرية) اليت توفرها دراسة اجلدوى الفنية للمشروع. اإلمجاليةومبعلومية التكاليف 
         :لتحديد حجم التعادل الطريقة اجلربية -2
  ) س × مسعر بيع الوحدة الواحدة  (ك  ×يراد الكلي = كمية املبيعات اإل* 

                                                
  .108،ص مرجع سابق عبد الفتاح الصرييف، دمحم - 1

ح   منطقة األر

  منطقة اخلسائر

  التكاليف الثابتة

  خط التكاليف املتغرية

 التكاليف الكليةخط 

  نقطة التعادل

 حجم اإلنتاج (املبيعات)

 اإليرادات والتكاليف
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  التكاليف الكلية =  التكاليف الثابتة  +  التكاليف املتغرية   * 
  كلفة الوحدة املتغرية)  × اإلنتاجف الثابتة + (كمية ي=  التكال                    
   )غ ت ×ن إك (+  ت ث=                      

  الكلي = التكاليف الكلية  اإليراد يكون:عند نقطة التعادل     
  كلفة الوحدة املتغرية )  -كمية التعادل = التكاليف الثابتة / ( سعر بيع الوحدة 

 الكلية للمشروع ةاإلنتاجيكمية التعادل / الطاقة =  اإلنتاجيةيف الطاقة  ةكمية التعادل كنسب -

 )سعر بيع الوحدة÷  كلفة الوحدة املتغرية – 1( =  التكاليف الثابتة / قيمة التعادل النقدي  -

ن أن يتحمله املشروع دون أدىن لسعر البيع الذي ميكن سعار البيع (ب) متثل احلد األشتقاق معادلة خاصة إميكن 
   حيقق ال ربح وال خسارة:

   غت  ×ن إث + ك ت =    س
  نإك               

ححجم املبيعات الالزم لتحقيق مستوى معني من   ح املطلوبالتكاليف الثابتة + مستوى األ=  األر     ر
  املسامهة احلدية للوحدة                                                                         

    1 :واإليراد املتوسط هنا ميثل سعر البيع املتوقع
  

  حالتني :وعليه يالحظ وجود 
إذا كان حجم اإلنتاج الواجب الوصول إليه وفق الدراسة التسويقية، أقل من حجم التعادل، فذلك يعين التواجد يف منطقة  -

  اخلسارة، وعليه ال بد من توقف الدراسة ورفض املشروع؛
لك يعين أن املشروع يف إذا كان حجم اإلنتاج الواجب الوصول إليه وفق الدراسة التسويقية أكرب من حجم التعادل فذ -

  منطقة الربح، وعليه تستكمل دراسة اجلدوى االقتصادية.
يقيس )، والذي Dupontوميكن من خالل هذا التحليل  استخالص مؤشر العائد على االستثمار (مؤشر ديوبونت 

  :2القوة اإليرادية للمشروع أو العائد احملقق عن كل دينار مستثمر وكفاءة استغالل األصول
  
  
  

وإذا كانت املنشأة تنتج وتبيع العديد من املنتجات، وحيقق كل منها رحبا خمتلفا عن اآلخر، يتطلب حتديد أفضل تشكيلة 
ح  من املنتجات اليت ميكن بيعها للوصول إىل أعلى ربح ممكن، يتم عن طريق حتديد الربح احلدي لكل منها وأثرها على األر

  3اإلمجالية وعلى نقطة التعادل.

                                                
  .110- 106، ص مرجع سابقسعيد عبد العزيز عثمان،  - 1

  .175،ص2008، دار احلامد، عمان، األردن، اإلدارة املاليةدمحم سعيد عبد اهلادي:  - 2

  .253ص، 2006، دار املسرية، عمان، األردن ،حتليل القوائم املالية حتليل نظري وتطبيقي، مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة - 3

 السعر      xكمية المبيعات     اإليراد الكلي                                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ =  اإليراد المتوسط = 

  كمية المبيعات  حجم المبيعات                                       
 

 صافي الربح     صافي المبيعات                                                           
  100× ــــــــــــــــ  ـــــــ×      معدل العائد على االستثمار=        ـــــــــــــــــــــــ     

  إجمالي األصول             صافي المبيعات                                           

  العائد على صافي المبيعات (رقم األعمال)×  معدل العائد على االستثمار=   معدل دوران األصول 
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   1نتقادات منها:سلوب العديد من اإليواجه هذا األ رغم أمهيته واستخداماته املفيدة سلوب نقطة التعادل:أتقييم : نيا
فرتاض ثبات سعر بيع الوحدة عدم منطقية اإل .1 التكاليف املتغرية  وأفرتاضات اليت يستند عليها، وخاصة تلك اليت تتعلق 

  ؛مع تغري كمية اإلنتاج للوحدة
خذ سلوكا خطيا ساسا على افرتاض التمييز بني التكاليف الثابتة واملتغرية وهذا التمييز غري دقيقأيقوم  .2 ا   ؛إضافة لكو

ىل منتج رئيس إن هذه املنتجات ميكن حتويلها بسهولة إعدة منتجات ف وأ اواحد اكان املشروع ينتج منتج  إذانه أيفرتض  .3
 ؛فرتاض قد يكون غري عمليوهذا اإل ،واحد

بتة ن توليفة اإلأيفرتض  .4 وأن حجم اإلنتاج هو العامل املؤثر يف الربح وإمهال  ،تتغري بنسب معينة فيما بينها وأنتاج تظل 
 .املنتجات (كل ما ينتج يباع) اطلب على

   

                                                
  .247ص: املرجع نفسه - 1
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  : دراسة اجلدوى التمويلية للمشروعيناـحث الثـاملب
إن أول اخلصائص أن النظرية االقتصادية تعتمد يف إصدار قرارات االستثمار والتمويل على مبدأ تعظيم الربح، 

املعني من اإلنتاج الذي يتساوى عنده كل من ويتجلى املبدأ األساسي يف تعظيم الربح يف نظرية الثمن ويف ضرورة إنتاج القدر 
دة اإلنتاج جيب أن يستمر طاملا أالتكلفة احلدية واإليراد احلدي وهو مستوى اإلنتاج الذي حيقق أقصى ربح، و  ن التمويل لز

 الة اإلنتاجد دراسةأن اإليراد احلدي (اإلضايف) عن كل وحدة مستثمرة أكرب من التكلفة احلدية، كما مت تناوله سابقا عند 
لألموال بصفته  هذا املبدأ يف النظرية االقتصادية يوجب على طالب التمويل احلصول على أرخص مصدر، و وتعظيم الربح

املربح يظهر عندما تتساوى تكاليف التمويل مع صايف اإليراد  وأن احلد الذي يتوقف عنده االستثمار يضيف أقل التكاليف،
  :، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي من املطالبالفرصة االستثماريةاملتوقع من 

  للمشروع االستثمارياملطلب األول: مفهوم ومهام وظيفة التمويل   
  املطلب الثاين: مصادر متويل املشروع االستثماري  
  األموال املطلب الثالث: تكلفة  
  املطلب الرابع: تقدير تكلفة مصادر األموال  
  املرجحة لألموالاملطلب اخلامس: حساب التكلفة   
 املالية والرافعة التمويل هيكل املطلب السادس:  

  للمشروع االستثماري ويلالتمومهام وظيفة املطلب األول: مفهوم 

 ، يتم تناولاملالية لإلدارة األساسية الوظائف أحد ميثل التمويلالتمويل بني املدخلني الرأمسايل واإلسالمي: الفرع األول: 
  النوذجني الرأمسايل واقتصاد  املشاركة.مفهزمه بني 

 القرار اختاذ بعملية االهتمام دون واملسامهني املقرضني منظور أي خارجي منظور من األموال تدبري :التمويل تعريفأوال:   

 هااستثمار و  األموال (التمويل)، على للحصول املايل التخطيط لتشمل توسعت املالية اإلدارة وظائف أن غري ،املؤسسة داخل
  .1املشروع تواجه قد اليت اخلاصة املالية املشاكل ومعاجلة املالية، الرقابة املوجودات)، (إدارة

مجيع األموال اليت تتحصل عليها املؤسسة أو املشروع من مصادر خمتلفة سواء كانت داخلية أو خارجية، فالتمويل هو   
لتسيري واالستغالل أو بتعبري آخر هو عبارة عن مجيع املبالغ الضرورية اليت تتحصل عليها  قصد مواجهة التكاليف املتعلقة 

نه أثناء ويف املشروع إنشاء عند ظاهرة التمويل وظيفة وتبقى، مبختلف الطرق قصد تغطية تكاليفها ةاملؤسس  األمر ،سر

وقات التمويل مبصادر الكامل اإلملام عليها يتوجب اليت املالية اإلدارة مهمة من يصعب الذي  اليت األموال حجمو  و

  2:حقيقيو  نقدي :انبعد للتمويلو  ،النامجة عنها لتزاماتاإل عن التغاضي دون حتتاجها
حة به يقصد :النقديالبعد   أهم أحد هو التمويل أن عتبار اجلديدة األموال رؤوس تكوين مبوجبها يتم اليت النقدية املوارد إ

، شروعامل تطوير أو لدفع الالزمة النقدية املبالغ توفري يعين املعىن ذا فالتمويل ،التنمية عملية حيددو  حيكم اليت املتغريات
                                                

  .15، ص:2000، دار صفاء، عمان اإلدارة والتحليل املايل ،عبد احلليم كراجة وآخرون - 1
تنة،  ،ملشاركة التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل ،عبد هللا بلعيدي - 2 مذكرة  ماجستري غري منشورة ختصص االقتصاد اإلسالمي، جامعة 

  .4ص::2008
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 واملوارد واخلدمات السلع احلقيقية ملواردويقصد  ،التنمية ألغراض وختصيصها احلقيقية املوارد توفري به يقصد احلقيقي: والبعد

(املعدات  االستثمار سلع يف كذلك املوارد هذه وتتمثل اجلديدة، األموالرؤوس  أو تكوين اإلنتاجية الطاقة لبناء الالزمة
 يف املشتغلني حاجات االستهالكية لتمويل واخلدمات السلع جمال إنتاج يف استخدامها يف جوهرها وتتضمن واآلالت)

 .التنمية مشروعات

ح بقصد نقدية، أو عينية ثروة، تقدمي هوف :اقتصاد املشاركة يف التمويل مفهوم نيا:  آخر شخص إىل مالكها من اإلسرت

 لعمل، أو مللك يستحق اإلسالمي التمويل يف الربح ، حيث أن الشرعية األحكام تبيحه عائد لقاء فيها ويتصرف يديرها

 ما مجيع حتمل ذلك يف معتمدا تداوهلا، يف أو إنتاجها يف سواء واخلدمات، السلع خالل من متر أن بد ال متويلية عملية وكل
 ."لغرم الغنم "بقاعدة اإلسالمي الفقه يف يعرف ما وهو خماطر، من اململوك الشيء له يتعرض

 بني النقدية واألصول القيم أو الديون تداول ذلك يف مبا احملض النقدي لتمويل يسمح وال يستبعد اإلسالمي التمويل إن

  .الفعلي والتداول اإلنتاج حاجات تتجاوز نقدية تراكمات إحداث إىل يؤدي ألنه املالية، واملؤسسات املصارف

مها: قرار يف نوعني أساسني من القرارات و  تتمثل يف الشركات اإلدارة املالية :التمويل سياساتو وظيفة : ينالفرع الثا
  .االستثمار، وقرار التمويل

حتديد احلجم األمثل و يف املشاريع االستثمارية الرأمسالية الراحبة، قرار االستثمار يتعلق بتوص يف حني أن التمويل: وظيفةأوال: 
أما قرار التمويل فيتعلق بتحديد هيكل التمويل األمثل الستثمارات الشركة، أي مزيج التمويل الذي  ،للموازنة الرأمسالية
تعظيم القيمة السوقية للسهم و  ومن مث تعظيم ثروة املالك ،ويقلل من املخاطر س املال إىل احلد األدىنأخيفض تكلفة ر 

اخنفضت كلفة التمويل والناتج عن خلق كلما  نهوفق افرتاض أساسي مفاده أ ق احلد األدىن لكلفة التمويلويتحق، وللمنشأة
 ، وعلى ضوء هذا االفرتاض متارس اإلدارة املالية نشاطاً 1املزيج األمثل ملصادر التمويل كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم

 يف األمهية تسعى من خالله إىل حتديد النسب املثلى لكل نوع من مصادر التمويل. غاية فياً وظي

ا تتسم منشأة تتبعها اليت التمويل سياسة ختتلفنيا: سياسات التمويل:  األمور  مقاليد على يمن أخرى عن جلرأة إدار
 .املقرتضة التمويل املمتلكة ومصادر التمويل مصادر بني واملفاضلة ،املالئم التمويل مصدر اختيار عملية يف حمافظة إدارة فيها

 :التمويل كبدائل لسياسات أنواع ثالثة وجود إىل املراجع تشري ما وعادة

 تكون عندما إتباعها يتم اليت التمويلية السياسة وهي :  Conservative Financing Policy املتحفظة التمويل سياسة 1-

ا احملافظ، النوع من املنشأة إدارة العتماد فإ  املؤقتة؛ األصول من جزء متويل يف األجل طويلة متويل مصادر على تقوم 

ا، تسديد على املنشأة قدرة اخنفاض تالفيًا الحتمال وذلك  الذي املايل العسر خماطر من ختفض السياسة وهذه التزاما

 املتوقع. والعائد املخاطرة بني التالزم حلالة وفقاً  العائد مستوى يف اخنفاض يرافقه

ازفة التمويل سياسة  2-   تتميز عندما إتباعها يتم اليت التمويلية السياسة وهي: Aggressive Financing Policy   ا

 من جزء متويل يف استخدامها حد إىل األجل قصرية التمويل مصادر على اعتمادها يف تذهبل اجلرأة من بقدر املنشأة إدارة

دة يف أمال وذلك الدائمة األصول دة من ذلك على يرتتب ما رغم االستثمار على العائد ز   .املخاطر يف ز

                                                
العوامل احملددة للهيكل املايل يف شركات األعمال حالة تطبيقية يف الشركات املسامهة العامة األردنية املدرجة يف  ،وعلي البقوم وسامل العون سليمان شالش - 1

لد ،املنارة :سوق عمان املايل   . 45ص :2008، 1 العدد ،14 ا
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 تقوم اليت السياسة تلك ا ويقصد:    Maturity Matching Financing Policy(املثلى) التمويل املطابقة سياسة -3

 من املتولدة النقدية التدفقات توقيت موائمة بضرورة يقضي الذي (Hedging Principle)التغطية  مببدأ احلريف االلتزام على

 املثلى التمويل سياسة إتباع مبوجب املنشأة إدارة تقوم وعليه ،متويله يف األموال املستخدمة استحقاق توقيت مع األصل

  .األجل قصرية مصادر من املؤقتة واألصول األجل طويلة مصادر من الدائمة األصول  بتمويل
ملنشأة، الظروف على بناءا مةئاملال التمويل سياسة اختيار جيب أنه إىل اإلشارة وجتدر     الدقيقة التوقعات وعلى احمليطة 

ا مبدى يتعلق فيما املنشأة هلذه ا الوفاء على قدر  .لتزاما

صياغة  يف تدخل عوامل فهناك مصادر التمويل، خصائص إىل إلضافة: التمويل ملصادر احملددة العوامل: ثالثالفرع ال
 بعني أخذها جيب العوامل اليت أهم ومن املنشأة، حاجة لسد االقرتاض أموال أو امللكية أموال ستخدام املتعلق التمويل قرار

 :االعتبار

 ،لالقرتاض الضريبية امليزة بسبب وذلك وهلة، ألول يبدو مما أقل للفوائد احلقيقي العبء يعترب: Costing التكلفة أوال:
ح من ختصم مصروفات الفوائد تعترب حيث  امللكية أموال من أقل كلفة االقرتاض أموال أن أي ،الضريبة اقتطاع قبل األر

  ؛القرتاضل الضريبية امليزة بسببو 
 الوفاء على املنشأة قدرة عدم احتمال وهو الوفاء عدم خماطر هو هنا خلطر املقصود": The Risk املخاطرة نيا:

ا عدم على يرتتب وما األموال، أصحاب جتاه اللتزامات  خاصة لنسبة للمنشأة، مصريية تكون قد نتائج من هذه قدر

  ؛"حقيقيا عسرا الناتج املايل والعسر مقرتضة، األموال كانت إذا
 فتستخدم ،ااستخداما وبني أجلها حسب األموال أنواع بني املطابقة العامل ذا يقصد" :Matching املالءمةلثا: 

 لكن األجل الطويلة االحتياجات لتمويل األجل طويلة واألموال األجل، قصرية االحتياجات لتمويل األجل قصرية األموال

 ؛Maturity Matching املطابقة التمويل سياسة تتبع اليت املنظمات به خذ العامل هذا

 مرحلة حنو ويتجه الركود مرحلة بنهاية مير االقتصاد كان فإن االقتصاد حركة مراعاة به واملقصود: Timing التوقيترابعا: 

 على مقبلة املنشأة وأن متدنية تكون الفائدة أسعار ألن وذلك االقرتاض، موال يتم التمويل أن األفضل من فإنه االنتعاش

ا كما سهولة، بكل واألقساط الفوائد سداد فيها ازدهار تستطيع مرحلة عندما  الضرييب الوفر من استفادة أكرب ستستفيد أ
حا، حتقق  من فإنه الركود فرتةب مير االقتصاد كون حالة يف أما ،عادة تسود اليتارتفاع األسعار  من ةداالستفا وكذلك أر

ا لتمويل جديدة أسهم إصدارو  امللكية أموال املنشأة تستعمل املستحسن أن  أية املنشأة على ترتب ال األ وذلك حاجا

 ؛القروض أو السندات تفعل كما بتة، التزامات

أو  الستدعاءل ةيقابلوال ، األموال مصادر استبدال يف احلرية ملرونة املقصود:  Financial Flexibility ملرونةخامسا:  
 ؛إعادة الشراء

 احلصول يف املرغوب األموال حبجم عالقة العامل هلذا إن: Availability  املختلفة مصادرها من األموال توفر سادسا:

 املصدر استخدام إىل بعض األحيان يف مضطرة ةنشأامل كونتفقد  أو املصارف املال رأس أسواقداخل املنشأة أو  من عليها

ا عن خارجة بسبب عوامل فيها املرغوب األموال توفر لعدمتوقيت غري املناسب ال أو اخلطأ  االقتصاد حلركات وخاضعة إراد

 ؛عام بشكل املالية والسوق
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م على احملافظة على املنشأة أصحاب حيرص ما غالبا":  Degree Of Control ةالسيطر سابعا:    مما  املنشأة على سيطر
 االقرتاض أموال يفضلون استخدام فهم احلالة هذه ويف الشركة، مال رأس دةلز  امللكية أموال استخدام عن يعزفون جيعلهم

  ؛"املنشأة على السيطرة يف يشاركون جدد  مالكني إضافة إىل سيؤدي امللكية أموالاستعمال  ألن عنها، بدالً 
 القروض هذه فوائد أن حقيقة من االقرتاض ألموال الضريبية امليزة تنتج:   The Firm's Tax Positionالضريبية امليزةمنا: 

  . الضريبة حساب قبل الدخل ختصم من مصاريف تعترب

ا تتفاوت رغم احلسبان يف أخذها جيب واليتى أخر  عوامل وهناك  :وهي الظروف حسب أمهيتها يف أ
  متويل على املصادر األخرى.كل مصدر أثر  و ،املالية األوراق إصدار تكلفة و، الضامن األصل قيمة  

إلضافة      -  السماوية الشرائع بعض فإن ،بادئ والقيمامل عامل هو مهما عامال هناك فإن السابقة، العوامل إىل و
 فإن ذلك على وبناءا ،به التعامل جيوز ال ر وتعتربه بفائدة، مقرت إذا كان لالقرتاض اللجوء حترم -اإلسالمية كالشريعة

يعين  مما املمتازة واألسهم السندات بفائدة، املقرتن االقرتاض :مثل املصادر بعض ستستبعد هذه العقيدة تتبىن اليت املؤسسات
  .املالية اإلدارة أمام املتاحة التمويل مصادر تقلص

قد تواجه املؤسسات أثناء عملية متويل مشاريعها عدة خماطر تكون سببا يف تعطيلها أو سببا : : خماطر التمويلرابعالفرع ال
دة تكاليف اإلجناز   :ه املخاطر عموما إىل ثالثة أنواعوتنقسم هذ ،واليت تتبناها املؤسسة من قبل ،يف ز

حية السلع املوجودة يف املخازن أو املواد األولية  :أوال  على اإليرادات املالية يعترب مبثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبري مامن 
  ؛هذه اإليرادات جراء هذه األخطار حبيث تنخفض ،للمؤسسة

سة تكاليف إضافية غري مرغوب املؤسحتمل و  وإدارته سوء التسيري من طرف مسريي املشروع يتسبب يف تعطيل إجنازه نيا:
  تعترب أخطاء التسيري مبثابة األخطار الفنية.و  ،فيها
  :ليت تنقسم إىل نوعني أساسيني مهاالنوع الثالث من املخاطر هو املخاطر اإلقتصادية ا لثا:

  شروع لسوء تقدير احتياجاته؛خطر عدم كفاية املوارد الالزمة إلمتام امل -1
 اإلنتاج التام الصنع للمؤسسة.خطر تدهور حجم الطلب على املنتج النهائي أي اخنفاض رقم الطلبيات على  -2

ملقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة ب   :تفادي أو ختفيض هذه املخاطر منهاو
  امليزانية ملواجهة أي خطر حمتمل؛خمصصات من وضع احتياطات و  -1
إلمكان موامتطلبات املستهلكنيفيما خيص سوء التقدير لرغبات و  -2 دراسات جهته عن طريق اإلنفاق على حبوث و , فإنه 

 ؛التسويق

 لدى مؤسسات التأمني. املخاطرخمتلف التأمني ضد  -3
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 دف أموال على املنشأة منها حصلت اليت املصادر تشكيلة هي: املشروع االستثماريمصادر متويل املطلب الثاين: 

ا، ا مث ومن متويل استثمارا  طويلة العناصر  تلك أكانت سواء اخلصوم، جانب منها يتكون اليت العناصر كافة تتضمن فإ

 عن خيتلف التعريف ذا املايل واهليكل Financial Structureاملايل  هليكل عليه يطلق ام وهو األجل، قصرية أم األجل

 .األجل طويل التمويل مصادر فقط يشمل الذي Capital Structure املال رأس هيكل

املوارد اليت ميكن للمؤسسة  لتمويل الداخلي للمؤسسة جمموع قصدي: )التمويل الذايت( املصادر الداخلية: الفرع األول
تاملؤسسة احلصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إىل خارج  تتمثل أساسا ج عن دورة االستغالل للمؤسسة, و أي مصدرها 

  الذايت.يف التمويل 

إال بعد هذه العملية ال تتم و  ,ويل نفسها بنفسها من خالل نشاطهاعلى أنه إمكانية املؤسسة لتم :يعرف التمويل الذايتو   
اخليا للمؤسسة ومها اإلهتالكات هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامني يعتربان موردا د ,احلصول على نتيجة الدورة

تو  ح احملتجزة  :الذايت مصادر التمويلف، 1املؤو ت. –اإلهتالكات  -تتمثل يف األر   املؤو
 االستثمارات قيمة  /الذايت التمويل :لعالقة فيحسب الذايت التمويل معدل أما

 يف يفضلون املسامهني ألن هذا الربح، توزيع مشكلة يت للتمويل الداخلية املصادر كأحد الربح عن احلديث جمال ويف    
ا. اليت أسهمهم عائدات على احلصول األحيان من كثري  اكتتبوا 

ا بوسائلها اخلاصةمتللمؤسسة  ال ميكن حيث: للتمويل : املصادر اخلارجيةالفرع الثاين البحث عن  , تلجأ إىلويل إستثمارا
  وتتمثل هذه املصادر فيما يلي: مصادر خارجية لتمويلها،

ألموال قصرية األجل كمصدر متويلي, تلك األموال اليت تكون متاحة يقصد مصادر التمويل قصرية األجل :: والأ
متثل إلتزاما قصري األجل على املؤسسة يتعني الوفاء به خالل فرتة سسة قصد متويل الفرص اإلستثمارية، و للمستثمر أو للمؤ 

  : 2وتتضمن مصادر التمويل قصري األجل ما يلي زمنية ال تزيد عن سنة,
 اإلنتاجمستلزمات  (منما حيصل عليه املستثمر أو املنشأة يف يتمثل : (اإلئتمان املقدم من املوردين)ري اإلئتمان التجا -1

ا ألجلواملنتجات الوسيطة وأي سلع يتعامل  يعترب متويال , و ئتمان التجاري على شروط املوردينتتوقف تكلفة االو ، ) 
لشكل املالئم ا إذا استطاعت املؤسسة استثمارهجماني العكس حيث يصبح متويال ذا تكلفة عالية إذا فقدت , و أو إستخدامه 

  حول السعر اآلجل. القدرة على التفاوضاملؤسسة 
يلتزم بسدادها املستثمر أو املؤسسة من البنوك، و يتمثل يف القروض (السلفيات) اليت يتحصل عليها  اإلئتمان املصريف: -2

ويل األغراض القاعدة العامة أن اإلئتمان املصريف قصري األجل يستخدم يف متتزيد عادة عن سنة واجدة، و  خالل فرتة زمنية ال
  يستبعد استخدامه يف متويل األصول الثابتة.التشغيلية للمؤسسة و 

                                                
اية عمرها اإلنتاجي حسابه اهلدف من و  لى أنه طريقة لتجديد اإلستثمارات،اإلهتالك: يعرف ع -  1 إعادة تكوين األموال و هو ضمان جتديد اإلستثمارات عند 

دف إظهارها يف امليزانية   ،املستثمرة يف األصول الثابتة كما يعرف على أنه التسجيل احملاسيب للخسارة اليت تتعرض هلا اإلستثمارات اليت تتدهور قيمتها مع الزمن 
  .بقيمتها الصافية

ت : ا إخنفاض من نتيجة الدورة املالية خمصصة ملواجهة األعباء واخلسائر احملتملة أو األكيدة الوقوع املؤو   .تعرف على أ
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نه ذلك النوع من القروض الذي يتم  مصادر التمويل متوسطة األجل: نيا: خالل سداده يعرف التمويل متوسط األجل 
التمويل قروض مباشرة متوسطة األجل و  وينقسم هذا النوع من القروض إىل: ،سنوات 10تقل عن فرتة تزيد عن السنة و 

  ار .جيإل
ألموال طويلة األجل األموال اليت تكون متاحة للمستثمر أو للمنشأة لتمويل  :مصادر التمويل طويلة األجل :لثا يقصد 

، وهي جزء مكمل للهيكل 1ومتثل التزاما على املنشأة كشخصية معنوية جتاه املالك أو قبل الغري الفرص االستثمارية املتاحة،
  د من األشكال:يالتمويلي احملتمل للفرص االستثمارية، وتقسم للعد

مللكية ( -1   :ميكن تصنيفها إىل نوعني مها :)األسهمالتمويل 
  هلا قيم خمتلفة هي:ميلك حصة يف رأس مال الشركة, و  أنهأي  ,متثل مستند ملكية حلاملها األسهم العادية: -أ

  ة مقسومة على عدد األسهم العادية؛قيمة إمسية : تتمثل يف قيمة حقوق امللكية اليت ال تتضمن األسهم املمتاز   -
  .الدفرتية اإلمسية أول من القيمة قد تكون هذه القيمة أكثر أو أققيمة السهم يف سوق رأس املال, و  قيمة سوقية :تتمثل يف -

واالعتماد على هذا املصدر التمويلي يرتتب عليه تكلفة معينة تتمثل يف معدل العائد الذي حيصل عليه حاملو األسهم        
إلضافة إىل تكلفة إصدار األسهم، وهي أكرب نسبيا مقارنة بتكلفة مصادر التمويل األخرى نظرا الرتفاع درجة  العادية 

خلسارة احملتملة، واحلق من الدرجة الثالثة يف حال التصفية، مع عدم وجوداملخاطرة املر    وفورات ضريبية يف هذه احلالة. تبطة 
, اإلقرتاضجبمعه بني صفات أموال امللكية و  ميتاز هذا املصدر من مصادر التمويل طويلة األجل األسهم املمتازة: –ب 

ا شكل من  و األسهم املمتازة على ميزتني: املال املستثمر يف الشركة, وحيصل مالك أشكال رأسوتعرف األسهم املمتازة 
  متاز اجتاه محلة األسهم العادية.ميزة املركز املميزة العائد, و 

  من أسباب جلوء الشركات إىل إصدار األسهم املمتازة كمصدر متويلي ما يلي:و       
دة املوارد املالية املتاحة للشركة من خالل ما يلقاه هذا النوع من األسهم من إقبال لدى املستثمرين  –   ؛ز
مللكية لتحسني عائد اإلستثمار من خالل الفارق اإلجي –   ؛عائد اإلستثمارايب بني كلفة األسهم املمتازة و املتاجرة 
  عتبار أنه ليس هلم احلق يف التصويت.إستعمال أموال الغري دون إشراكهم يف اإلدارة ,  -
  :ينقسم إىلو  : اإلقرتاض طويل األجل -2
ا حيصل عليها مباشرة من البنوك أو املؤسسات امل :رة طويلة األجلشالقروض املبا -أ ميكن أن تصل إىل الية املختصة ومد

بتا  سنة، و 30 أو متغريا طبقا لظروف سوق  كل فرتة قرضتتمثل تكلفة هذه القروض يف سعر الفائدة الذي ميكن أن يكون 
  , وحسب الشروط املوضوعة يف العقد.املال
على تعترب السندات جزء من القروض طويلة األجل تصدرها املؤسسات  :)السنداتالتمويل عن طريق السوق املايل ( -ب

ا اإلستثمارية.دف احلصول على أموال لتمويل شكل أوراق مالية    نفقا

املالية،  اإلدارة تتخذها اليت املهمة اإلسرتاجتية القرارات من االستثمارية القرارات تعترب: األموال : تكلفةثاملطلب الثال
 قراراتوقبول  حد التصفية، إىل تصل قد كبرية تكاليف املنشأة حيمل اختاذها يف اخلطأ أن القرارات هذه عن واملعروف
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دراسة  أمهية على يدللما  هذاو  االستثمارات، هذه متويل تكلفة من أكرب منها املتوقع يكون العائد عندما تمت االستثمار
 .تكلفة التمويل

ا التمويل تكلفة أمهيةالفرع األول:   منطلق وضمن التمويل، مصادر من االستثمارية أمواهلا املالية اإلدارة توفر :ومدلوال
 هذه على املتوقع العائد مقارنة تستلزم -االقتصادية جدواها حية من أي- االستثمارات هذه قبول فإن املايل القرار

لتايل القيمة السوقية له االذي يسبب اخنفاضو ربح املؤسسة لتأثريه على  ،اتهتكلف مع االستثمارات  يف رحبية السهم الواحد و
  واليت تعترب اهلدف االسرتاتيجي الذي تدور حوله كل قرارات اإلدارة املالية.

 حيقق سوف ككل، التمويلي للهيكل أم التمويل عناصر من عنصر لكل أكان سواء التمويل تكلفة حساب فإن وعموماً   
 :الفوائد من اعدد فيها املالية واإلدارة املنشأة إلدارة

ح املخاطرة ودرجة حجم من كل على يؤثر أن ميكن املايل اهليكل  1-  ؛تهاقيم مث ومن الشركة، أر
 نسبأ ختيار املتعلق اختاذ القرار يف املالية اإلدارة يساعد التمويل عناصر من عنصر لكل التمويل تكلفة حساب  2-

 اختيار يتم أن مصدر، بكل املرتبطة األخرى تساوي الشروط وعند املايل املنطق يقتضي حيث التكلفة، حية من املصادر

 ؛تكلفة أقل املنشأة حيمل الذي املصدر
 ؛التمويل لتكلفة تقديراً  يتطلب صحيح بشكل املوازنة وإعداد الشركة، على رئيس ثري هلا الرأمسالية املوازنة قرارات  3-

 يف املنشآت قيم بني والربط التسعري قرارات يف دورها إضافة إىل املشروعات، بني املفاضلة يف التمويل تكلفة حساب يفيد -4
  ؛املالية هياكلها وبني املالية األسواق

 احلالية. قيمتها إىل وإرجاعها النقدية التدفقاتواستحداث  لتحيني األموال تكلفة وتستخدم -5

ا متثل حجر الزاوية الذي ستدور حوله جمموعة كبرية من القرارات  إن أهم ما ميكن  القول خبصوص تكلفة التمويل هو أ
  1املالية وأمهها قرارات االستثمار والتمويل.

تال يف التمويل تكلفة تاستخدم :التمويل تكلفة مفهومالفرع الثاين:  من  الكثري حتديد يف مهم كعنصر االقتصادية نظر
  .االقتصادية املتغريات

 يف متمثالً  كان إذا إال استخدام األموال مبقابل االعرتاف جيري ال نه رأيهم كيد يف طويلة ولفرتةاحملاسبون  استمروقد   
 بتكلفة، املنشأة حيمل الذي لألموال الوحيد النوع هي فقط األموال املقرتضةف للغري، سدادها جيري تعاقدية، فعلية فائدة

ا حقوق امللكية إىل النظر يعين وهذا  .تكلفة دون جمانية الأموا كو

 األموال تكلفة مفهوميعتمد  حيث اسيب،احملو  قتصادياال :بعدينال إىل التمويل تكلفةل حتديدها يف املالية اإلدارة تستندو 

 التكلفة طبيعة جتاهل عدم مع نياملفهوم بني جيمع نهأ إذ األقرب هوو  ،احملاسيب لبعد األخذ مع االقتصادي املنظور ضمن

  .املستخدمة لألموال كعوائد تدفع سوف العوائد اليت شكل على أو تعاقدية كانت سواء
ا:" احلد األدىن للمعدل الذي تطلبه على هذا و  املؤسسة لالستثمارات اجلديدة أو هي احلد تعرف تكلفة األموال 

أو هي معدل العائد املطلوب  واملمولني، األدىن الذي ينبغي حتقيقه على االستثمارات اجلديدة لكي ترضي مجيع املستثمرين
  2.على االستثمارات الذي يضمن بقاء سعر السهم العادي للمؤسسة بدون تغري"
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 هليكل املكونة العناصر كافة على تؤثر عامة بعوامل األموال تكلفة تتأثر: األموالالعوامل احملددة لتكلفة  الفرع الثالث:

 الذي مزيجلل احملدد لقرار كذلك األموال تكلفة تتأثر كما حدة، على عنصر بكل تتعلق وبعوامل خاصة املال، رأس

 1 :الثالثة العوامل هذه يلي فيه وفيما عنصر كل ونسبة املال رأس هيكل يتكون منه

 )ودائنني مالك(ألموال  املنشأة يزودون الذين املستثمرون يتوقع التمويل تكلفة مفهوم من :العامة العوامل ثريأوال: 
م جمرد عن لتعويضهم يكفي عائد على احلصول  كنتيجة حاضرة) منافع( إشباعات لتحقيق أمواهلم استغالل من حرما

م كما االستثمار، جمال إىل األموال تلك لتوجيه  قد اليت املخاطر عن لتعويضهم عائد على كذلك احلصول يتوقعون أ

م عائد هلا يتعرض  .استثمارا
 على احلصول جيل كتعويض عن عليه حيصل إذ الزمن، عنصر عن للمستثمر تعويضا العائد من األول اجلزء ويعترب

 استثمر أنه لو عليه احلصول للمستثمر ميكن لعائد الذي التعويض هذا قيمة وتقدر ميتلكها أموال من فورية منفعة أو إشباع

ً  – جتاوزاً  – وسوف يعترب خماطر، ألي تتعرض ال جماالت يف أمواله  فرتة تزيد ال حكومية سندات على املتوقع للعائد مساو

 هذا يتوقف Risk Free Rate املخاطر  من اخلايل االستثمار على العائد مبعدل عليه يطلق وهو ما السنة، عن استحقاقها

 الطلب على زاد فكلما االقتصادية، احلالة على -متويل مصدر أي تكلفة من جزءا للمنشأة لنسبة يعترب الذي -العائد

 والذي العائد من الثاين للجزء لنسبة أما صحيح، والعكس املخاطر، من اخلايل االستثمار على العائد معدل زاد األموال،

 Risk املخاطر  بدل عليه فيطلق االستثمار من املتوقع العائد هلا اليت يتعرض املخاطر عن لتعويضه املستثمر عليه حيصل

Premium.  
 هلا، تتعرض اليت املخاطر حيث من تتفاوت التمويل مصادر أن املعروف من: عنصر بكل اخلاصة العوامل ثرينيا: 

 عن حتقيق النظر بصرف الدورية الفوائد على احلصول يف احلق هلم نأ إذ األسهم، محلة من للمخاطر تعرضاً  أقل فاملقرضون

م على احلصول يف األولوية هلم أن كما عدمه، من للربح املنشأة  يت اإلفالس، حالة يف التصفية وذلك أموال من مستحقا
م الدائنني، إال من للمخاطر عرضة أكثر مأ إذ املمتازة، األسهم محلة ذلك بعد  محلة مع ملقارنة للمخاطر عرضة أقل أ

 من نصيبهم على احلصول يف ذلك أكان سواء العادية األسهم على محلة يتقدمون املمتازة األسهم فحملة العادية، األسهم

ح   2.اإلفالس حالة يف وذلك التصفية أموال من املستحقات على حصوهلم يف وأ – توزيعها تقرر ما إذا – األر
 املنشأة تدفعها اليت التكلفة ألن ونظراً  ،يتحمل اآلخرون مما أكرب خماطر يتحملون العادية األسهم محلة فإن وهكذا

 أن املتوقع من فإنه املختلفة، التمويل مصادر هلا تتعرض اليت على املخاطر تتوقف )املستثمرون عليه حيصل الذي العائد(
 .تكلفة أكثرها العادية األسهم تكون وأن األسهم املمتازة تليها تكلفة، مصادر التمويل أقل االقرتاض يكون

 املال رأس هيكل منه يتكون الذي زيجامل بشأن حمددة سياسة املنشآت تضع ما عادة": املال رأس هيكل تشكيل ثريلثا: 

 متويل يف عليه قررت االعتماد الذياملزيج  داخل عنصر لكل مستهدفة نسبة كذلك تقرر كما ،فيه عنصر كل ونسبة

 من فإنه العنصر ذلك عائد هلا يتعرض اليت درجة املخاطر الختالف نتيجة ختتلف عنصر كل تكلفة أن وطاملا ،3استثماراته
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 عنصر كل ونسبة املال رأس هيكل منها يتكون اليت العناصر حيدد الذي املنشأة لقرار وفقاً  األموال تكلفة ختتلف أن املتوقع

  فيه.

  :ثالث عناصر يف تكمن مشاكل التمويل تكلفة قياس يواجه: األموال تكلفة حسابالفرع الرابع: مالحظات حول 

 ويف مؤكدة، عوائد موجبة لضرورة تدر ال قد املتاحة التمويل مصادر من مصدر كل أن حيث :التأكد عدم عنصر :أوال

  ؛يقيناً  حمددة مواعيد
تتمثل تكلفة الفرصة البديلة يف جمموع املكاسب (اإليرادات، املنافع، العوائد تكلفة الفرصة البديلة (الضائعة): : اني

ا نتيجة استخدام أو توظيف عناصر اإلنتاج يف مشروع استثماري معني بدال من استخدامها  ح) الضائعة اليت ضحي  واألر
ا األخرى.ميكن أن تغله تلك العن يف مشروع آخر بديل، وهذه التضحية هي أقصى ما   اصر يف أفضل استخداما

 فيما التباين هذا يتضح حيث مؤقتة وخمتلفة، قوانني ظل يف يعمل منها وكل :ومتباينة متنوعة املتاحة التمويل مصادر :الث

  :يلي
ت إال اإلطالقعلى  ا اإلخالل ميكن ال حمددة، دورية مدفوعات من تستلزم مبا مطلقة مديونية مصادر  1-  تصل قد بعقو

 ؛مالكيها وإفالس املنظمة التصفية حد إىل
 .وما ينتظرون من عائد على االستثمار املنظمة يف املنتفعني أو املالك أو الشركاء جمموعة من مسامهات  2-

 امللكية حلالة أقرب وبعضهااملشاركة،  عنصر وجود مع املديونية حلالة أقرب بعضها خمتلفة توليفة وجدت الطرفني هذين بني

ت من واحدة متثل التمويل تكلفة حساب عملية أن إىل كذلك،  نيةديو امل عنصر وجود مع  اإلدارة تواجه اليت الرئيسة الصعو

 يعتمد التمويل لتكلفة احلقيقي احلساب كما أن -سابقا اتضح كما- ذاته حبد حمري فاملفهوم األعمال، منشآت يف املالية

 وحقوقاإلقرتاض -األجل الطويلة التمويل مصادر يف ينحصر تكلفة التمويل سابحب االهتمام فإن وعموما التقدير، على

ما على اعتبار-  امللكية   .االستثمارية للعمليات الرئيسة املصادر أ

  وتعد من أهم عناصر دراسة اجلدوى التمويلية.: املطلب الرابع: تقدير تكلفة مصادر األموال

تتمثل تكلفة التمويل يف الفائدة اليت يفرضها البنك التقليدي على املقرتض، وذلك  :املقرتضة األموال تكلفةالفرع األول: 
على أساس معدل الفائدة اإلمسي، إال أنه ال ميكن اعتبار هذا األخري هو املعدل الذي حتسب على أساسه التكلفة احلقيقية 

  .للقرض
 االستثمارات على كسبه الواجب العائد معدل ا املقرتضة األموال تكلفة تعريف ميكن اإلقرتاض:كلفة تأوال: تعريف 

لقروض ثر من املمولة  ا: املعدل الفعلي للفائدة ، 1العادية األسهم حبملة املرتبطة املكاسب أجل عدم  وتعرف أيضا على أ
الضريبة أي استبعاد الوفورات الضريبية سواء كان االقرتاض يف الذي تدفعه املؤسسة للمستثمر وذلك بعد تعديله ألغراض 

  صورة سندات تصدرها أو يف صورة قرض تتعاقد عليه املؤسسة.
ت تكلفة اإلقرتاضنيا:  يتكون من املعدل املرجعي (معدل إعادة اخلصم أو معدل السوق للفائدة املعدل اإلمسي  :مكو

لقرض: عموالت نوعية وأخرى فئوية، حيث العموالت النوعية مرتبطة بنوع القرض (خصم أو  النقدية)، وهامش مرتبط 

                                                
  .192صاجلزائر، دون سنة نشر،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية،التسيري املايلمبارك لسلوس،  - 1
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رة القرض سحب على املكشوف) أو مدته (قصري، متوسط وطويل األجل) والرسوم... والعالوات الفئوية مرتبطة بدرجة خماط
وختتلف حسب درجة مالءة املقرتض وقدرته على السداد وعلى ذلك تستفيد منها املؤسسات كبرية احلجم حسب رقم 
األعمال حسب الطريقة التقليدية أو مبعايري التنقيط للمؤسسات املقرتضة (االستقاللية املالية: األموال اخلاصة/جمموع الديون، 

  .1ستغالل وخمصصات اإلهتالك/ رقم األعمال، وحجم رقم األعمال حسب فئات)واملردودية االقتصادية: نتيجة اال
ا يف هي األموال املقرتضة تكلفة فإن ذلك وعلى  كما عناصر لعدة وفًقا يتحدد الفائدة وسعر القرض على الفائدة معدل ذا

]   :التالية املعادلة تظهره = ∗ +  + + + ]  
  :أن حيث

 Nominal Rate Of Interest (i)   ؛يمساإل الفائدة معدل Real Risk-Free Rate Of Interest (i*)    الفائدة معدل 

   Default Risk Premium (DRP) ؛التضخم خماطرة بدل   Inflation Risk Premium(IRP) ؛املخاطر من اخلايل
 Maturity Risk ؛السيولة خماطرة بدل   Liquidity Risk Premium(LRP) ؛االفرتاضية )اإلفالس خماطرة بدل(

Premium (MRP)   (عدم السداد) االستحقاق خماطرة بدل. 

 للقروض الظاهرة التكلفة بني التمييز جيب فإنه االقرتاض تكلفة حساب عند لثا: التكلفة الظاهرة واحلقيقية لإلقرتاض:

 :يلي كما حهايضميكن تو  حيث احلقيقية والتكلفة
 من املبلغ املقرتض بني املساواة حيقق الذي املعدل عن عبارة ا للقروض الظاهرة التكلفة تعرف :الظاهرة التكلفة 1-

 .املدة اية يف واملسدد األساسي للقرض للمبلغ احلالية القيمة إليها مضافًا السنوية للفوائد احلالية القيمة وبني جهة،
  .املدة اية يف هتسديد الواجب للقرض احلالية القيمة + للفوائد احلالية القيمة = املقرتض املبلغ
 عملية لقاء ربح احلصول على توقع إذا إال أمواله توظيف يقبل ال املستثمر ن القائل املبدأ مع ينطبق التعريف وهذا

 .هلا سيتعرض اليت األخطار وتعويض ستثماراإل

 الضريبة تطبيق من احملقق الوفر من ستفادةبعد اإل فعالً  املنشأة تتحملها اليت احلقيقية التكلفة هي :احلقيقية التكلفة  2-
ح، على  وهي تكلفة، املقرتضة األموال لقاء املنشآت تدفعها اليت الفوائد يعترب الضرييب القانون أن اعتبار على وذلك األر

 إيرادات من ختصم اليت األخرى النفقات بقية مثل وتعامل اإلنتاج تكلفة عناصر من عتبارها عنصراً  الضرائب من معفاة

ح من كمية يزيد للمنشأة وفراً  وحتقق الضريبة، بطرح ختفض الفوائد، فالضرائب دفع املنشآت قبل  من يزيد أي الصافية، األر

 2كما يلي: للقرض احلقيقة التكلفة وتكون ،املستثمرة األموال على العائد
 الضريبة معدل =ض  ،  الفائدة معدل  =ف ، احلقيقية التكلفة = ك : ـل رمز إذا

  ض) - 1 (ف = ك :التايل القانون حسب للقرض احلقيقية التكلفة حساب ميكن فإنه

                                                
جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي جملد ، تكلفة التمويل يف البنوك التقليدية والبنوك االسالمية: دراسة مقارنة :رقبة شوقيدمحم بوجالل وبوأنظر  - 1

  :ا عنأخذً  لنسبة للبنوك الفرنسية،  60-58 ص ص، :2010السنة   2العدد 23

- Gerard Chareaux; Gestion financiere; litec; Paris; 1993:p555. 
2 - Samuel Weaver; Fred Weston: Strategic financial management: Applications of corporate finance. Thomson south 
western; Mason. USA.2008.P446. 
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لقيمة احلالية للمبالغ ت :تكلفة القرضرابعا: تقييم  تمثل يف معدل اخلصم الذي يسمح بتساوي قيمة القرض االبتدائية 
واملصاريف املالية بعد الضريبة وهذا املعدل يرتفع مع ارتفاع مبلغ الفائدة املسدد خالل الفرتة واليت املسددة من قبل املتمول 

 1:بدورها ختضع لشروط القرض
  ويف السنة األخرية تسديد أصل القرض:(الفائدة البسيطة) تسديد فائدة كل سنة : الطريقة األوىل

=
(1 + )

+
(1 + )

+ ⋯ … +
(1 + )

+
(1 + )

 

= .
− ( + )

+ ( + )  

V0 :صايف القرض بعد استبعاد مصاريف اإلصدار؛  
i ،ic :الفائدة البسيطة واملركبة على التوايل املدفوعة للقرض املباشر أو السندي؛  
r  :(معدل تكلفة التمويل الفعلي بعد التعديل الضرييب )؛معدل االستحداث  

D: .(القيمة االمسية للقرض) أصل القرض  
اية فرتة االستحقاق:  الطريقة الثانية:   تسديد كال من الفائدة املركبة عن فوائد القرض وأصله يف 

=
(1 + )

+
(1 + )

 

 فائدة. التسديد عن طريق الدفعات حيث يتم يف كل سنة تسديد قسط كجزء سنوي من أصل القرض مع الطريقة الثالثة:

 ارتباطا حتمل القرض مثلها مثل املمتازة األسهم: Prefered stocks cost  املمتازة: حساب تكلفة األسهم الفرع الثاين

  .العادية األسهم عن امتياز التصفية فإن هلا حالة يف وكذلك معينة، دورية مبالغ بدفع الشركة على حمدداً 

ا يف القرض عن ختتلفو    لتايل2املايل العسر حالة يف الفوائد خذ ال أ ا تسديد عدم فإن ، و  اإلفالس إىل يؤدي ال فائد
 معدل فهو املقرتضة األموال تكلفة لتعريف مماثل نه املمتازة األسهم تكلفة تعريف وميكن، قرتاضاإل يف احلال هو كما

 وهذا العادية، حبملة األسهم املرتبطة املكاسب تتأثر أال أجل من ممتازة سهم املمولة االستثمارات على سبهك  الواجب العائد

   .ةجديد ممتازة أسهما بيعها نتيجة سيئول للشركة الذي الدخل صايف على مقسوما املمتاز للسهم املوزع الربح هو املعدل

3وحلساب تكلفة األسهم املمتازة تستخدم الصيغة التالية:    R = . 100        

ح = املمتازة األسهم تكلفة أن أي    املمتازة ألسهمعائد من اال / املوزعة األر
  .متازتكلفة السهم امل :R حيث 

   Bi  ؛ربح السهم املتوقع)(: التوزيعات املتوقع توزيعها عن السهم الواحد  
   Fi ؛: القيمة االمسية للسهم Si      :.مصاريف إصدار السهم الواحد  

  : Common stock cost  الثالث: حساب تكلفة األسهم العادية فرعال

                                                
  .63: صسابقمرجع  :بورقبة شوقيدمحم بوجالل و - 1

  .135:، ص1996، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر، اإلدارة املالية ،سيد اهلواري - 2
3 - Samuel Weaver; Fred Weston: OpCit.P450. 
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ا احلد األدىن ملعدل العائد الذي يطلبه محلة األسهم  األسهم العادية:أوال: مبدأ تكلفة  تعرف تكلفة األسهم العادية 
  .1، ومبا حيافظ على القيمة السوقية لألسهم(Cost Of Equity) اململوكة واملستثمرة أمواهلمعلى 

يسعون للحصول على عائد ينبغي أن يساوي أو ومتثل تكلفة األسهم العادية تكلفة الفرصة البديلة فحملة األسهم العادية 
يفوق معدل العائد الذي ميكن أن حيصلوا عليه من استثمارات أخرى هلا نفس درجة املخاطرة وهو ما يطلق عليه تكلفة 

  الفرصة البديلة.

ا حيث تقديرية العادية األسهم تكلفة ألن نظرا العادية: األسهم تقدير تكلفة مناذج نيا:  احلصول عند مباشرة تدفع ال أ

 هذه األموال؛ على كسبه الواجب العائد معدل من املستثمر إليه يتطلع الذي األدىن احلد عن عبارة وإمنا هي التمويل على

 :أمهها العادية األسهم تكلفة لقياس عديدة مناذج فهناك لذلك
 على لنموذجا هذا يستند: : Dividend- Yield-plus-Growth- Rate Approachاملخاطر من اخلايل العائد منوذج - 1

 األسهم تكلفة من أقل القروض تكلفة تكون العادية، لذلك أسهمها وبني املنشأة قروض تكلفة بني العالقة طبيعة أساس

ا املمتلك التمويل كلفة قياس يف املخاطر من اخلايل العائد منوذج املنشأة تستخدم فعندما العادية،  تكلفة بقياس تقوم فإ

  :املعادلة يف كما امللكية حق كلفة على حتصل لكي ةخماطر  بدلليه إ تضيف مث الضريبة بعد القرض
Ks = Bond yield + Risk premium    .  

ح مو مقس منو منوذج -  2   منوذج أيضاً  عليه ويطلق: Dividend- Yield-plus-Growth- Rate Approach   األر

 ويعتمد 1959 سنة   ( Gordon & Shapiro)من قبل تطويره مت الذي(Gordon Model)جوردن  منوذج أو احلصة تقييم

 حمدد غري بشكل املتوقعة احلصص من سلسلة جيعل الذي املعدل هو للعائد املعدل املتوقع ن الوعد على املذكور النموذج

 .للسهم اجلاري مساوية للسعر املستقبل من
يستلمه   الذي للدخل املتوقع املستقبلي للربح احلالية القيمة هو األسهم ملالك املتوقع السهم نصيب قيمة فإن لذلك

  Ks =( Di/P0)+ g      2 :التالية املعادلة يف كما
 العادية األسهم تكلفة  Ks = ،   سهم لكل اجلارية احلصةD1=    :أن حيث

= g                   احلصص يف املتوقع النمو معدل ،= P0 لسهمل اجلاري السوقي السعر   
ألسهم العادية وبوجود تكلفة إصدار تكون Rكالتايل:  تكلفة التمويل  = + G    

  ؛(توزيعات األسهم) الربح املتوقع عن السهم الواحد: Di         ؛تكلفة األسهم العادية: Rحيث أن 
         Pi :؛قيمة السهم السوقية          G: ح   مصاريف إصدار السهم الواحد.:            Si ؛معدل النمو يف األر

 قياس يف استخدامه إىل إلضافة املالية القرارات واختاذ التحليل يف  (Gordon)جوردن منوذج أمهية من الرغم وعلى
 النموذج أساسها على يقوم اليت الفروض يف شكل تنحصر إليه، وجهت عديدة انتقادات هناك أن إال املمتلك التمويل كلفة

ح توزيع يف النمو معدل أن الذي ينص على االفرتاض السيما متاما، حقيقية ليست فهي  التمويل استخدام عن تج األر

، كما أن القيمة املمتلك التمويل كلفة قياس عند املخاطرة وعنصر املقرتض يتجاهل دور التمويل أنه كما فقط املمتلك

                                                
  .157ص :مرجع سابق ،سعيد عبد العزيز عثمان - 1

2 - Robert Higgins; Analysis for financial management;10th edition; Mc Graw Hill; NY.USA.2012.P309.  
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ائية الستمراريتها ما مل تتم تصفية هي القيمة السوقية يف الصيغة السابقة  احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألسهم وهي ال
  : 1وميكن الوصول للقيمة السوقية للسهم من خالل الصيغة التالية املنشأة،

= ∑
( )

.  

 علىيستند  (CAPM)بـ  املعروف اختصارا  The Capital Assets Pricing Model :الرأمسالية صولاأل تسعري منوذج -3
 ،ناملستثمري إىل يقدم أن جيب الذي العائد املخاطرة مبعدل تلك قياس ويربط ما، استثمار يف املخاطرة حالة قياس آلية

 لذلك النسبية املخاطرة مستوى يعكس أن جيب ما استثمار على العائد معدل نأ نسبيا مفادها مبسطة فكرة على ويعتمد

 حتققه أكرب مما عائدا تعرض أن جيب فإنه املخاطرة حيث من السوق حمفظة من أعلى هي اليت االستثمار، فاالستثمارات

خماطرة مساوية  ذات هي واليت السوق، حمفظة حتققه مما أقل عائدا تعرض السوق حمفظة من قلأ هي اليتو  السوق، حمفظة
 .السوق حمفظة لعائد مساو عائدا تعرض أن بد فال السوق ملخاطرة

 :يلي مبا ( CAPM)نموذج ال عليها يقوم اليت القواعد أهم تلخيص ميكن

 املخاطرة أو( ملنشأة واملخاطرة اخلاصة) النظامية املخاطرة أو( السوق خماطرة :مها جزأين من سهم كل خماطرة تتكون -

  ؛)النظامية غري
 سوق حلركة املسببة املتغريات العامة عن الناشئة السوق خماطر أما ع،يالتنو  بواسطة لشركة اخلاصة املخاطرة إزالة ميكن -

 من البد لذلك ،)...األسعار ،ظروف االقتصاديةال التضخم،( الشاملة حلوادث األسهم مجيع ثر تعكس فهي األسهم
ا اليت املخاطرة عن املستثمرين تعويض ، وبناء املطلوب املردود نسبة ارتفعت كلما السهم خماطرة ازدادت فكلما يتحملو

) 2كون من الشكل:يمنوذج خطي للمحفظة  = + ( ) + )  
  :التالية للمعادلة وفقاً  التمويل تكلفة حساب إىل يوصل  ( CAPM )منوذج فإن إلسقاطو

= + ( − ) = + ( )  
 :أن حيث   

= Ks  ؛يةلكمل التمويل تكلفة معدل =Rf    املخاطر؛ من اخلايل العائد معدل = βi (Beta)  الشركة؛ خماطرة  
= Rm   السوق السوق (حمفظة يف االستثمار على العائد معدل متوسط(. 

= RPm) ؛ السوق خماطرة عالوة      
خذ  -األخرى للنماذج لنسبة- حديثاً  النموذج هذا لكون ونظراً   قياس يف االعتبار بنظر واملخاطرة العائد و

 استخدامه مت فقد استخدامه حول اإلدارة املالية جمال يف الباحثني بني إمجاع شبه هناك وأن امللكية، حق على العائد معدل
ضية بشكل واسع وفقاً   املمتلكة التمويل تكلفة لقياس  .طرحها مت اليت للصيغة الر

ح تكلفة الرابع: الفرع املالية هو حتقيق مصاحل حيث أن هدف اإلدارة :  Retained Earning Cost  احملتجزة األر
ح ما مل يكن العائد املتوقع على استثمارهأاملؤسسة  علىاملالك ف يساوي على األقل معدل العائد على  اال حتتجز هذه األر

ا االستثمار يف فرصة بديلة متاحة للمسامهني فاألمر إذا يستلزم قياس تكلفة هذا العنصر من مصادر التمويل  هي"،وتعرف 

                                                
  .158: صمرجع سابق ،سعيد عبد العزيز عثمان - 1

2 - Frank Reilly; Keith Brown: Investment analysis and portfolio management;6th edition; Harcourt. Florida. USA.2000 
.P295. 
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ح توزيع عدم يف واملتمثلة البديلة الفرصة تكلفة  يتسلمه أن املفروض من الذي العائد وتعادل املسامهني، على السنوية األر

ح احتجاز يتم مل لو املسامهون ح تكلفة فإن مبعىن آخر، األر  يوجد هلا ال هأن غري العادية األسهم تكلفة طابقت احملتجزة األر

  ".إصدار تكاليف

ملا كانت أي مؤسسة تعتمد يف توفريها للموارد الالزمة لتمويل : : حساب التكلفة املرجحة لألموالاخلامسطلب امل
ا على مصادر خمتلفة فإنه من املتوقع وجود معدال ، وملا كانت األمهية النسبية لكل ت تكلفة خمتلفة لألموال املتوفرةاستثمارا

املرجحة حتسب على أساس الوزن النسيب لكل مصدر من جمموع اهليكل املايل مصدر من مصادر التمويل خمتلفة فإن التكلفة 
   للمؤسسة.

واليت متثل أهم العناصر يف دراسة عناصر التمويل واختاذ القرار  :األموال املرجحة التكلفةو  التمويل هيكلالفرع األول: 
  حسب الدراسة التمويلية.

ت أو تركيب عن يعرب فهو امليزانية من األيسر اجلانب إىلالتمويل  هيكل يشري :التمويل هيكل تعريفأوال:   األموال مكو

 اعتمدت اليت التمويلية الرتكيبة نه" التمويل هيكل كما يعرف،  )امليزانية من األمين األصول (اجلانب متويل يتم مبوجبها اليت

أشكاهلا  مبختلف لديون مفرداته والتمويل بكل الذايت التمويل شامالً  مالياً، أصوهلا كافة وتغذية متويل يف عليها املنشأة
  1."خلصوم حماسبيا عليه يطلق ما وهو وامللكية،

 ألي التمويل تكلفة وحلساب:  Weighted Average Cost Of Capital (WACC ) األموال املرجحة التكلفة نيا:

 واملقصود لألموال، املرجحة التكلفة متوسط عن هي عبارة واليت للتمويل اإلمجالية التكلفة حبساب القيام جيب فإنه مشروع

ال هذا يف املرجحة بكلمة لتايل ألموال،ل الكلي اهليكليف  التمويل عناصر من عنصر لكل احلصة النسبية هو ا  يكون و

 لكل ويكون مصادر للتمويل، عدة إىل املنشآت تلجأ ما ، فغالبااألخرى التمويل مصادر مقابل معني وزن مصدر لكل

دراً  معينة، عنصر تكلفة سمح ي للتمويل املرجحة التكلفة الكلية حسابو  بعضها، مع كلها العناصر تتساوى تكلفة ما و
  .االستثمارات هذه على حتقيقه العائد الواجب معدل تحديدب

ه املعادلة مبوجب التمويل لكلفة املوزون املعدل استخراج ويتم ]    2 :أد = ∑  .  ]   
Wi وزن :Weight العنصرi    يف هيكل التمويل ؛Ciتكلفة : Cost  لعنصر  .iالتمويل 

ألسلوب املستخدم يف حتديد وزن  : التكلفة املرجحة لألموال مداخل تقدير: ينالفرع الثا إن تقدير تكلفة األموال يرتبط 
مدخل  مدخل األوزان الفعلية؛ ستعمال الرتجيح :خالل الرتجيح من ميكن فإنه الرتجيح عملية إجراء عندو  كل عنصر،

 املدخل احلدي.و األوزان املستهدفة؛

لعديد من املتغريات اليت ميكن التحكم فيها  ومهما اختلفت املداخل يف تقدير تكلفة األموال املرجحة فهي تتأثر 
ستيعاب خمتلف  أووتقديرها  ا، وحتديدها خيضع لطبيعة الفرص التمويلية املتاحة وشروطها، ومبا يسمح  يصعب التنبؤ 

  الظروف السائدة واملتوقعة احمليطة بعملية اختاذ القرار االستثماري.
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2 - Samuel Weaver; Fred Weston: OpCit.P445. 
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يف هذا ا مع التحقق الفعلي ألوزان مصادر التمويل وثبا :: حساب تكلفة األموال على أساس األوزان الفعليةأوال
اليت يتكون منها اهليكل املايل أو على  )التارخيية(جحة إما على أساس القيمة الدفرتية حتسب تكلفة األموال املر  ،املدخل

  .أساس القيمة السوقية
يعتمد هذا : Historical Value Weights Approach  (التارخيية) التكلفة املرجحة على أساس القيمة الدفرتية -1

ن حيث أ،  هلا للعناصر اليت يتكون منها اهليكل املايل ووفقا للقيمة الدفرتية حساب األوزان احلالية واملعروفة املدخل على
تكلفة األموال يف ظل هذا املدخل سوف تتغري يف كل مرة يتغري هيكل رأس املال سواء من حيث العناصر اليت يتكون منها 

حالة واحدة فقط هي احلالة اليت يكون فيها املزيج الذي يتكون منها أو من حيث نسبة كل عنصر فيه ويكون مناسبا يف 
أي ال يتغري من وقت آلخر، وهو أمر من الصعب حتقيقه وذلك على افرتاض أن أية أموال ستحصل عليها  ارأس املال مستقر 

 حتصل عليها املؤسسة البد املؤسسة لن تغري من نسب املزيج الذي يتكون منه هيكل رأس املال أي أن األموال اإلضافية اليت
  1اليت يتكون منها اهليكل احلايل وهو أمر صعب التحقيق على أرض الواقع. هاالنسب نفسو أن تكون من العناصر 

خيتلف هذا املدخل عن سابقه : Market Value Weights Approach  تكلفة األموال على أساس القيمة السوقية -2
بتة والقيم متغرية  يتضمنها هيكل رأس املال تتحدد وفقا لقيمتها السوقيةالعناصر اليت تكلفة يف أن أوزان  (األوزان النسبية 

ويعترب حساب تكلفة األموال على أساس القيمة السوقية أكثر مالئمة من مثيله احملسوب عل  حسب القيمة السوقية)،
 .صعوبة تقدير تكلفة كل عنصررغم أساس القيمة الدفرتية، فتكلفة كل عنصر حتسب على أساس ما هو سائد 

ويقتضي هذا املدخل قيام املؤسسة على هيكل رأس : Target Weights Approach   مدخل األوزان املستهدفة نيا:
حنراف عنه قدر اإلمكان، ويوضح هذا اهليكل املصادر اليت سوف تعتمد تسعى املؤسسة إىل حتقيقه وعدم اإلمال مستهدف 

ا ال و ، يف التمويل والوزن النسيب لكل مصدر اعليه من السمات املميزة للتكلفة احملسوبة على أساس األوزان املستهدفة أ
بتة  2تتغري إال إذا تغري القرار احملدد هليكل رأس املال املستهدف وإذا مل حيدث تغري على هذا القرار فإن تكلفة األموال تظل 

، فتتغري األوزان مع تغري تكلفة كل عنصر مبا يكفل احملافظة على تكلفة التمويل الفعليبصرف النظر عن هيكل رأس املال 
ا أو ختفيضها ما أمكن ذلك  املستوى من أقل الفعلية القروض كان معدل إذا املثال سبيل فعلى ،عند أدىن مستو

 يتم فإنه املطلوب، املعدل من أعلى الدين معدل إذا كان بينما االقرتاض، جانب يف التوسع السهل من فإنه املستهدف

  امللكية. حبقوق والتمويل األسهم إصدار إىل اللجوء
يف ظل املدخل احلدي  :Marginal Cost of Capital Approach ويلماملدخل احلدي يف حتديد أوزان مصادر الت: الث

ا على أساس أوزان العناصر اليت ستستخدم يف متويل االقرتاحات االستثمارية املعروضة  مع األخذ تكلفة األموال يتم حسا
فالتكلفة احلدية هي تكلفة آخر وحدة  العتبار تغريات التكلفة لكل مصدر مع تغري وزنه النسيب داخل املزيج التمويلي

ومعىن هذا أن تكلفة األموال يف هذا املدخل سوف ختتلف من اقرتاح ، ستثمرة اإلضافية من كافة مصادرهانقدية لألموال امل
ع بقاء العوامل األخرى على حاهلا، آلخر إذا اختلفت املصادر املستخدمة يف متويله أو اختلفت أوزان تلك املصادر وذلك م

   3يتوقع أن تتغري تكلفة األموال.إذ 
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مشروعا زاد من متويله عن طريق القروض فهناك ما يدعو للشك يف سالمة القرار ألنه يرفع نسبة االقرتاض إىل فلو أن      
ما النسبية ومن مث قد ،امللكية هذه الطريقة فوعلى هذا ، ترتفع كل من تكلفة االقرتاض واألموال اململوكة مع تغريات أوزا

ت املختلفة من األموال  تغري التكلفة، وبتوافر هذه  ىاملطلوبة اليت تتغري عندها تكلفة كل عنصر ومستو تستلزم حتديد املستو
ت املختلفة من التمويل وتتحدد سياسة املنشأة بشأن  املعلومات يصبح من اليسر حتديد التكلفة احلدية لألموال عند املستو

  هيكل التمويل.
ت اليت تتغري عندها تكلفة األموا      لنسبة للمستو ل أو ما يطلق عليها نقاط اإلنكسار فيمكن حسابه من خالل أما 

  ، حيث:  نقطة اإلنكسار= ت/هـ املعادلة التالية: 
  يتغري عنده معدل تكلفة ذلك العنصر؛ ت: متثل مستوى التمويل من كل عنصر الذي

    هـ: متثل نسبة عنصر التمويل داخل هيكل رأس املال املستهدف. 
هام يف تقييم نتائج الفرص االستثمارية  للمنشأة اليت تبحث عن هيكل التمويل األفضل، كما هلا دوروتعترب املدخل األفضل 

  واالختيار بينها.

ا على النمو  القيمة املضافة للمنشأة:خلق : التكلفة املرجحة للتمويل و ثالثالفرع ال جناح املشأة ال يقاس فقط بقدر
ا  ومن مبادئ املالية  ح، ولكن من خالل خلق القيمة للمالك  من خالل نشاطا والتوسع أو بتوليد التدفقات النقدية األر

بني ة هو الفرق أن املنشأة تكون خالقة للقيمة إذا كانت صايف القيمة احلالية الستثمارات املنشأة موجبة (صايف القيمة احلالي
لقيمة السوقية املضافة  MVA-Market Value) القيمة السوقية للمنشأة ورأس املال املستثمر)، يطلق عليها كذلك 

Added)  إذا كانت ،MVA  ما إذا كانت موجبة فهي مدمرة للقيمة.أموجبة فاملنشأة خالقة للقيمة  

يف  (EVA)السوق يتوقع أن تولد املنشأة قيمة اقتصادية مضافةوتكون القيمة السوقية املضافة للمنشأة موجبة إذا كان 
  1املستقبل، حيث:

  التكلفة املرجحة للتمويل) ×(رأس املال املستثمر –القيمة االقتصادية املضافة تساوي: الربح الصايف بعد الضريبة  
=  −  [ × ] => = − . = [ − ].  

ثري هام ومعاكس على قيمة املنشأة السوقية واالقتصادية املضافة.فللتكلفة    املرجحة للتمويل ومستواها 
التكلفة املرجحة  -كما أن الربح االقتصادي حيسب من خالل العالقة التالية:الربح االقتصادي = (العائد على االستثمار    

]رأس املال املستثمر:   ×) للتمويل = ( − ). ]  

، إذ للمشروع املايل التخطيط صميم من هو التمويل يكل االهتمام إن: املالية والرافعة التمويل هيكل املطلب السادس:
 يف الوقوع املشروع جتنب اليت املناسبة، القرارات اختاذ يف املالية اإلدارة كفاءة تظهرو  اإلنتاجية، الكفاية حتقيق على يساعد

ت لتأكيد متوقعة، غري مالية صعو  هيكل اختيار ويتوقف، لاألمث التمويل هيكل إىل التوصل هو القرارات هذه أهم و

 املنشأة بسببه تتعرض تكلفته، رتفاع يتسم الذي التمويل فمصدر املايل، والرفع التشغيلي لرفع يسمى ما على التمويل

                                                
1- Gabriel Hawawini; Claude viallet: Finance for executives; managing for value creation south western thomson 
learning; 2nd edition; Ohio; USA 2002.P P:30-31. 
- Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen; Principles of corporate finance. 11th edition. Mc Graw Hill; NY; 
USA; 2014.P306. 
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 العائد على لتأثريه حمصلة يصبح التمويل هيكل اختيار قرار فإن للعائد، اآلخر الوجه هي التكلفة كانت وملاأكرب  ملخاطر

 .للمنشأة السوقية القيمة على ثريه حمصلة أو املنشأة، هلا تتعرض اليت واملخاطر

 هو والذي األمثل املال رأس يكل يقصد: The Optimal Capital Structure  املال لرأس األمثل اهليكل :ولالفرع األ

 Returnبني العائد  التوازن إحداث عليه يرتتب الذي امللكية وحقوق القروض من املزيج ذلك :التمويل هيكل من جزء
 بني املوازنة نقطة تضمن أن جيب التمويل هيكل فسياسة ،السوقية السهم قيمة تعظيم إىل تؤدي بطريقة Riskواملخاطرة 

 املزيد استخدام فإن ذلك ومع األسهم محلة هلا يتعرض اليت املخاطر يزيد القروض من املزيد فاستخدام ،العائد ومزا املخاطرة
 أسعار تقلل العالية املخاطرة فإن كذلك  (ROE)امللكية حقوق على العائد ملعدل عال توقع يصاحبه ما غالباً  الديون من

 يف املالية اإلدارة مهمة صعوبة مدى يبني هذا ،أسعارها من يزيد لألسهم املتوقع املرتفع العائدنفسه  الوقت يف لكن األسهم
 بني التوازن حيقق الذي األمثل التمويل هيكل لتحقيق تسعى أن عليها جيب أنه أي األمثل، التمويل هيكل إىل الوصول

  .األسهم أسعار تعظيم مع والعائد املخاطرة

 1على القرار:ؤثر ت ةخارجي ىخر توجد عدة عوامل، منها داخلية واألالختيار هيكل التمويل املناسب للشركة و 
بني اخلطر واملردود العائد إلدارة الشركة، أما العوامل اخلارجية فتشمل  املفاضلةتتعلق العوامل الداخلية أساًسا بعالقة 

 ،والنمومن حيث املنافسة،  املشروع فيهعمل قطاع الذي يحساسية اجلهات املقرضة الرتفاع مديونية الشركة، وطبيعة ال
حواستقرار املبيعات واأل  ىوقيمة املوجودات، إن هذه العوامل حتدد الطاقة االستيعابية للدين، أي نسبة املديونية املثل ،ر

ت الدين املختلفة. أوتطور تكلفة ر    س املال ملستو

ء يف أو الطبيعة علم يف رافعة كلمة تعين: املالية والرافعة الرفع مفهومالثاين: الفرع   أشياء لرفع صغرية أداة استخدام الفيز

 مفهوم ويشمل ،املتوقع العائد على للتأثري الثابتة التكاليف استخدام لرفع فيقصد املالية اإلدارة علم يف أما نسبيا، ثقيلة

 .املشرتك الرفع أو الكلي والرفع املايل، الرفعو  التشغيلي الرفع :هي جماالت ثالثة الرفع

 Operating leverage  التشغيلي الرفع أوال:

ح حجم تضخيم هو التشغيلي لرفع املقصود إن مفهوم الرافعة التشغيلية: -أ دة طريق عن األر  على االعتماد ز
  .الثابتة التكاليف على التشغيلية الرافعة ترتكز حيث املتغرية، التكاليف حساب على الثابتة التكاليف

دة يف الشركة جنحت فلو     من عدد عن تستغين أن ملقابلو  اآلالت، من املزيد استخدام إىل تلجأ كأن الثابتة تكاليفها ز
ا حملهم اآلالت حلت الذين العمال ا النتيجة تكون سوفو  ،التشغيلي لرفع يعرف ما إىل جلأت قد تكون بذلك فإ  أ

ح حتقيق تستطيع  جلوئها قبل حتقق كانت مما نفسه املبيعات مستوى عند أكرب خلسائر الوقت نفس يف تعرضت أو أكرب أر

ا التشغيلية، الرافعة مفهوم جاء هنا ومن ي،التشغيل الرفع إىل جلهد  تستطيع املتغرية حمل الثابتة التكاليف حالل فإ  و
ح( النتائج تضخم أن املبيعات) مستوى( نفسه  .)اخلسائر أو األر

دة إىل يؤدي التشغيلي الرفع استعمال أن هنا اإلشارة وجتدر      إىل التعادل نقطة انتقال إىل يؤدي وهذا الثابتة؛ التكاليف ز

مبخاطرة األعمال  يعرف ما الثابتة وهذا تكاليفها تغطي لكي أكرب مبيعات حجم إىل حباجة املنشأة أن أي أعلى،
Business Risk ،دة كانت إذا حاهلا على التعادل نقطة وتبقى  املتغرية التكاليف يف النقص تساوي الثابتة التكاليف يف الز

                                                
  .47: صمرجع سابقوآخرون:  سليمان شالش - 1



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[121] 

دة كانت إذا التشغيلي الرفع فعالية وتزداد ،1ةللمنشأ الكلية  املتغرية التكاليف يف التخفيض من أقل الثابتة التكاليف يف الز

ح تضخيم إىل يؤدي سوف وهذا الكلية،  أقل مبيعات حجم عند الثابتة تكاليفها تغطي سوف املنشأة أن حيث املنشأة أر

لتايل ،)الرفع استخدام قبل( السابق احلجم من    للمنشأة. لنسبة جيداً  إجنازاً  يعترب وهذا أسفل إىل التعادل نقطة نتقالإ و
املستقل  املتغري املبيعات قيمة متثل ملقابلو  املتغري التابع، ميثل احلالة هذه يف ربح التشغيل صايف قيمة أن املالحظ ومن   

  .التشغيل ربح وصايف املبيعات من كل يف معديل التغري بني التام الكمي التساوي حالةيف  األعمال خماطرة وتنعدم
  2:التايل النموذج وفق األعمال، درجة خماطرة قياس وميكن: التشغيلية الرافعة ةدرج قياس-ب
   [ = (  − )/ تكاليف التشغيل  –أي أن درجة خماطرة األعمال= (قيمة املبيعات أو رقم األعمال [

  املتغرية)/صايف الربح التشغيلي.
ح صايف يف التغيري معدل التشغيلية الرافعة درجة تشملو   يف التغيري معدل إىل )والضريبة الفوائد قبل( التشغيل أر
ح/نسبة التغري يف املبيعات: درجة الرافعة التشغيلية املبيعات ]  := نسبة التغري يف األر = / ]  

معدل التغري املتوقع يف قيمة املبيعات، ومنه: ×أي أن: معدل التغري املتوقع يف الربح التشغيلي= درجة خماطرة األعمال
.[ =  ×  ] 

 تفيد اليت وهي األعمال، خماطرة انتهت حيث املالية من املخاطرة تبدأ: Financial Leverage   املالية الرافعة نيا:   

 املخاطرة درجة تزداد حيث التشغيل، ربح صايف حتدث يف اليت للتغريات وفقا القابل للتوزيع، الربح صايف مبدى حساسية

دة املالية  ربح صايف فيه ميثل الذي التابع، ميثل املتغري للتوزيع القابل الربح صايف قيمة أن أيضا احلساسية، ويتضح درجة بز

 املالية متاما املخاطرة وتتالشى هذا األعمال، ملخاطرة املكونة العالقة يف بعا متغريا ميثل كان املستقل، بينما املتغري التشغيل

  للتوزيع. القابل الربح وصايف ربح  التشغيل صايف من كل يف التغري معدل بني التام التساوي الكمي حالة يف
 الدخل ذات مصادر التمويل على أصوهلا متويل يف املنشأة اعتماد درجة ا" املالية الرافعة عرفت :املالية مفهوم الرافعة -أ

ح اليت حيصل على يؤثر مما )ممتازة أسهما أم سندات، أم أكانت قروضا، سواء( الثابت  على يؤثر كما املالك عليها األر

  3."هلا اليت يتعرضون املخاطرة درجة
أصول املؤسسة تتجاوز التكاليف املالية املدفوعة يقوم مبدأ أثر الرافعة املالية على مبدأ بسيط، فإذا كانت مردودية    

، أما يف احلالة العكسية، إذا كانت هذه 4حيث يكون أثر رافعة إجيايب للمقرضني، يكون هذا الفائض يف فائدة املسامهني
  .املردودية غري كافية من أجل تغطية التكاليف، تنخفض مردودية املسامهني ويصبح أثر الرافعة سلبيا

قبل الضريبة من أجل التجانس) فإن الفرق يعود إىل أثر ( قارن بني مردودية األموال اخلاصة واملردودية االقتصاديةي عندماو    
أثر الرافعة يفسر كيف ميكن أن حتقق مردودية أموال خاصة تكون أعلى من مردودية جممل األموال املستثمرة ، فاهليكل املايل

ملردودي  أجل من الغري أموال ستخدام املنشأة قيام وتعين مللكية، ملتاجرة أيضا وتسمى، ةاالقتصادي ةاليت يعرب عنها 

 .املنشأة وأصحاب للمالكني ممكن أكرب عائد حتقيق

                                                
  .276: صمرجع سابق خنفر، غسان فالح املطارنة:مؤيد  - 1
  .207ص، ، مرجع سابقمصطفى كمال السيد طايل -  2
 .208ص: املرجع نفسه - 3

أطروحة دكتوراه دولة غري منشورة يف العلوم االقتصادية: جامعة  "دراسة ميدانية": سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،يوسف قريشي -  4
  .106ص ، 2005اجلزائر 



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[122] 

 .الشركة قيمة إمجايل إىل أواألصول  إمجايل إىل الديون إمجايل نسبة هي املايل الرفع عاملو 
 أو الضريبة بعد الربح صايف( للمالك املتاحالعائد  يف حيدث الذي التغري يعكس املايل الرفع: املالية الرافعة درجة قياس -ب

] (الربح التشغيلي) العمليات ربح صايف يف معني لتغري نتيجة )السهم رحبية = ( /  من ينشأالذي و  1، [(
 -احاهل على األخرى العوامل ثبات ومع- املمتازة األسهم وتوزيعات القروض فوائد يف املتمثلة الثابتة املالية التكاليف وجود
 عليه يرتتب العمليات ربح صايف يف معني مبعدل تغريا أن يعين مما الثابتة، املالية التكاليف زادت كلما املايل الرفع درجة ترتفع

 Earning Per Shareالسهم  رحبية عليه يطلق ما للمالك أو املتاح الربح صايف الضريبة، أي بعد الربح صايف يف أكرب تغري

)(EPS أو املردودية املالية. 

  والضريبة. الفوائد قبل التشغيلي الربح صايف يف النسيب / التغري EPS احملقق السهم عائد يف النسيب التغري =املايل الرفع درجة
 األموال تكلفة عن يزيد عائد مبعدل املقرتضة األموال استثمار املنشأة استطاعت إذا فعاالً  املايل الرفع ويصبح

ا املقرتضة األموال استثمار يف الشركة تنجح مل إذا بينما املقرتضة، ا لو فيما أكرب خسائر وحتقق أكرب ملخاطرة ستتعرض فإ  أ

  .املايل الرفع تستخدم مل
 أن مبعىن املاليةاملخاطرة و  األعمال من خماطريت الكلية املخاطرة تتكون :Combined leverage  املشرتك لرفعلثا: ا
 الرفع املشرتكأو الكلية  واملخاطرة مجعهما، حاصل وليس بني نوعي املخاطرة للتفاعل النهائية احملصلة هي الكلية املخاطرة

دة أو النقصان، املبيعات أو رقم األعمال قيمة حتدث يف اليت للتغريات للتوزيع الربح القابل صايف حساسية مدى تعين  لز

دة الكلية املخاطرة درجة تزداد حيث  حني يف املتغري التابع، للتوزيع القابل الربح صايف قيمة هذا ومتثل حساسيتها، درجة بز

 .املتغري املستقل أو رقم األعمال املبيعات قيمة متثل

 )املايل الرفع درجة X التشغيلي الرفع درجة = (الكلي) املشرتك الرفع درجة(
]       2ويتم احلصول على:  =  ( / ). ( / )  =  ( / )]     

  أي أن: درجة املخاطرة الكلية = معدل التغري يف الربح القابل للتوزيع/معدل التغري يف قيمة املبيعات
[ =   ×  ] معدل التغري يف قيمة املبيعات: × معدل التغري يف الربح القابل للتوزيع = درجة املخاطرة الكلية   

 التكاليف ذات التمويل ومصادر اإلنتاج أدوات على املنشأة اعتماد مدى يعكس عامة بصفة  الرفع أن يتضح سبق مما
دة يف يسهم فهو متضادان ثريان وللرفع ،الثابتة القيمة السوقية  وارتفاع العادية األسهم محلة عليه حيصل الذي العائد ز
دة يف أيضا يسهم أنه إال ،للسهم  القيمة السوقية يف اخنفاض يها منعل وما يرتتب جرائه من هلا يتعرضون اليت املخاطر ز

- Risk)واملخاطرة بني العائد التعويضية لعالقة األسهم محلة يواجه حاهلا، على األخرى العوامل بقاء ظل ويف ،للسهم

Return Trade Off) ،ااملنشأة  تصلل دة اإلجيايب التأثري فيها يتعادل اليت النقطة إىل بقرارا  السليب التأثري مع العائد لز

دة  العائد هلا يتعرض عن املخاطر اليت العادية األسهم محلة لتعويض كافيا املتوقع العائد يكون نعادل والت املخاطر، لز

 املتوقع.
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 األثر األموال تكلفة الخنفاض يكون أن الطبيعي من: املال رأس هيكل اختيار على املايل الرفع ثري :لثالثا الفرع

 اإلدارة تم أن املتوقع ومن، األخرى العوامل قي ثبات مع وذلكثروة املالك ومحلة األسهم،  أو املنشأة قيمة على اإلجيايب

 جتنب عليها نأ يعين وهذا الطويل، املدى يف لألسهم السوقية القيمة على املستخدمة التمويل مصادر بتأثري للمنشأة املالية

 من يزيد أن شأنه هذا كان إذا حالية، اقرتاحات لتمويل -كاالقرتاض-التكلفة منخفضة متويل مصادر استخدام يف التوسع

 القيمة يف اخنفاض من ذلك يصحبه وما املستقبل، يف األموال تكلفة ارتفاع إىل يؤدي قد مبا املنشأة، هلا تتعرض اليت املخاطر
 .العادية األسهم السوقية

 كلما مرتفعة الفوائد كانت فكلما املالية ةالرافع يف االرتكاز نقطة هي الفوائد نإ: التمويلي واهليكل املالية الرافعة: أوال

لتايل مرتفعة املايل الرفع درجات كانت  وتسمى احملدد التاريخ يف الفوائد تسديد على القدرة عدم يف الشركة خماطر تزداد و

 جهد إىل حيتاج وهذا مرتفعة للسداد التعادل نقطة جيعل الوضع وهذا  Financial Riskالتمويل  مبخاطر املخاطرة هذه

دة الشركة من أكرب لتايلرقم األعمال،  لز دة و ح ز  وتعديلها اجلديدة التعادل نقطة إىل للوصول والضريبة الفائدة قبل األر

ح لتحقيق  .الضريبة وقبل الفوائد بعد صافية أر

 :التالية امليزات حيقق االقرتاض تكلفة من أعلى املوجودات على عائد ظل يف مت ما إذا املايل الرفعف 

 ؛االستثمار ومردود االقرتاض تكلفة بني الفرق نتيجة املسامهني حقوق على العائد حتسني - 

ح اآلخرين يف مشاركة وعدم اإلدارة يف هلم صوت ال الدائنني ألن املؤسسة يف السيطرة على احملافظة -   ما عدا احملققة األر

  للمقرضني؛ فوائد شكل على يدفع
  الضريبة؛ من للخصم قابلة الفوائد كون ميزة من االستفادة - 

ا عالية شرائية قوة ذات أموال اقرتاض يتم التضخم فرتات يف -   أقل؛ قوة شرائية ذات موال وإعاد

 إىل حتتاج عندما خاصة إليه حباجة هي أمر وهذا املالية، األسواق يف مسعة بناء من للمؤسسة ميكن حبكمة االقرتاض - 

 .االقرتاض من مزيد

 قد األصول متويل يف لقروض االستعانة إن Determinants of financial structure:1 حمددات اهليكل املايل: نيا

راً  رتكت  مبالغ غري امللكية حقوق إىل أو األصول جمموعة إىل القروض نسبة كانت ما إذا املالك، ثروة على ملموسة إجيابية آ

 القروض نسبة على ذلك يتوقف حيث ،متساوية ليست التمويل يف القروض على االعتماد يف املنشآت فرص أن غري، فيها

 هذه استثمار من املتوقع العائد معدل وعلى املمولة، املؤسسات تضعها اليت القيود وعلى احلايل، التمويلي اهليكل يف املوجودة

 على اعتمادها يف املنشأة إليه تذهب أن ميكن الذي املدى حتكم اليت احملددات أهممن  اآلتية املتغريات متثلكما ،  القروض

  2:التمويل يف القروض
وغاية يتطلع إليها  ،اهلدف األساسي جلميع املؤسسات، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها هي :profitabilityالرحبية  .1

وقرار التمويل، املتعلق بكيفية اختيار مصادر  ،مها: قرار االستثمار ،ويتحقق هذا اهلدف من خالل قرارين مهمني ،املستثمرون
ح أكرب احلصول على األموال الالزمة لتمويل االستثمار دون التعرض لألخطار اليت ميكن أن تنتج عن املبالغة يف  وحتقيق أر

  االقرتاض؛ 
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املنشأة اليت متتلك أصوال ميكن تقدميها كضمان للمقرضني إن  : asset structureهيكل األصول "بنية املوجودات" .2
جودات والطاقة ملو يكون لديها الدافع ألن تعتمد بدرجة كبرية على األموال املقرتضة، أي أن هنالك عالقة بني بنية ا

حها شديدة احلساسية ألي  ،عالية رفع تشغيليهذا يعين بدوره أن الشركة تتميز بدرجة إال أن ، االستيعابية للدين وأن أر
ح املتاحة وهنا يكون اإل ،تغري صغري يف املبيعات دة التقلب وعدم االستقرار يف األر لمسامهني، وهذا جيعل لقرتاض عامال لز

  ؛التمويلية ترتدد يف إقراض مثل هذه الشركة إال ضمن حدود ضيقةاملؤسسات 
وذلك  ،كلما اجتهت املنشأة حنو التخصص ارتفعت تكلفة اإلفالس :specialization degreeدرجة التخصص  .3

ملقارنة مع منشآت أخرى مماثلة تتبع سياسة التنويع فيصبح من املتوقع أن متيل املنشآت اليت تعتمد على منتج واحد إىل 
   ؛ختفيض نسبة القروض لتخفيض درجة املخاطرة يف هيكل رأس املال

حهناك عالقة مباشرة بني استقرار املبيعا :sales stabilityاستقرار املبيعات  .4 لدين، مع ت وأر  الشركة والتمويل 
دة و من رافعة التمويل ةستفاداإل  ؛الطاقة االستيعابية لالقرتاضز

ُ السيولة عن قدرة املنشأة على  :liquidityالسيولة  .5 ا القصرية األجل ُتعربِّ وغري املتوقعة  ،املتوقعة منهامواجهة التزاما
ا وحتصيللعادي الناتج عن وذلك من خالل التدفق النقدي ا  ؛مبيعا

ُتعدُّ فوائد القروض من بني املصروفات اليت ختصم من اإليرادات قبل التشريعات الضريبية واإلعفاءات والوفورات:  .6
را إجيابية على قيمة املنشأة   ؛حساب الضريبة، ومن مث يتولد عنها وفورات ضريبية ترتك أ

اليت عادة ما يتم  ،فاملنشآت الكبرية ،وخماطر اإلفالسوجود عالقة عكسية بني حجم املنشأة لوحظ  :sizeاحلجـم  .7
دة نسبة األموال املقرتضة يف  ،تتعرض لتلك املخاطرة بدرجة أقل ،نشاطها بقدر من التنويع ومن مث يكون لديها الدافع لز

   س املال.أهيكل ر 

النقدية احملققة  التدفقات خالل من املؤسسة، قيمة على ثري املايل للهيكل: شروعامل قيمة على التمويل تكلفة أثر: الث
  .معا ما أو األموال تكلفة بتأثري أو
  الرافعة واألوضاع االقتصادية لرحبية املشروع التجارية :  -أ

ختالف الروافع املالية واألحوال االقتصادية املختلفة لثالث  يفسر والذي اجلدول التايل العائد على األموال اململوكة 
   ، وختتلف يف درجة الرفع املايل:اإلمجاليةوالنتيجة ) ون 1000(تشرتك يف جمموع األصول شركات مفرتضة 
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ختالف الروافع املالية واألحوال االقتصادية املختلفة لثالث شركات مفرتضة )4( اجلدول   : العائد على األموال اململوكة 
 ممتازة جيدة عادية  سيئة  بيان احلالة االقتصادية

  ) ونالعائد على األصـــول ( 
 ـول ( قبل الفوائد )معدل العائد على األص

10  
1%  
 

30  
3% 

90  
 9% 

180  
 18% 

  املنشأة (أ) 
املالية  الرافعة
 (صفر)

  ـــاح ....األربــــ
ـــ  ــــد ....الفوائ

10   
 صفر 

30   
 صفر

90  
 صفر

180   
 صفر 

  الفوائدـاىف الربح بعد صـــــ
 معدل العائد على حق امللكية  

10  
1% 

30   
3% 

90   
9% 

180   
18% 

  املنشأة (ب) 
  الرافعة املالية 

)50(% 

ــاحاألربـ   ـــــ
ــد (    ) %6× 500الفوائـ

10   
30  

30   
30 

90   
30 

180   
30  

  ــاىف الربح بعد الفوائدصــ
 معدل العائد على حق امللكية  

-20   
-4 

  صفر
 صفر

60   
12% 

150   
30% 

  املنشأة (جـ) 
  الرافعة املالية 

)75%( 

  ــاح ....األربـــــ
ـــد (   )% 6× 750الفوائ

10   
45  

30   
45  

90   
45  

180   
45 

ـــاىف الربح بعد الفوائدص   ـ
 معدل العائد على حق امللكية  

-35   
-14% 

-15   
-6% 

45   
18% 

135   
54% 

  .بناء على ما سبق من إعداد الطالب: جعاملر 
الة سيئة فإن فعندما تكون هذه احل حلالة االقتصادية للشركات الثالث،أن النتيجة تتعلق  يالحظمن اجلدول 

ح تكون قليلة متويلها تبني أنه ال يتأثر معدل العائد على األموال  تعتمد على القروض يفال  ، إذ أن الشركة األوىل واليتاألر
االقتصادية جيدة فإن الشركة  وعندما تكون احلال على األصول،اململوكة فيها حيث يتساوى هذا املعدل مع معدل العائد 

لشركة (ب) قد حني كانت ا ، يف)%18حتقق عائدا على األموال اململوكة (  ) هي اليت%75تتمتع برافعة مالية كبرية ( اليت
الشركة (جـ) فقد ارتفع معدل العائد  أما يف )،%12نفس احلالة االقتصادية قدره ( قت عائدا على األموال اململوكة يفحق

) حيث الرافعة املالية فيها  %30الشــركة (ب) ( الرواج، وهو ارتفاع أكرب من نظريه يفحال يف  %54على حق امللكية إىل 
  .%50كانت 

اهليكــل األمثــل لــرأس املــال ( النســبة بــني املبلــغ املســتدان إىل مبلــغ  مفهــومعلــى بنــاء عليــه وتقــوم النظريــة املاليــة احلديثــة 
األموال اخلاصة)، حيث يسمح تغيري هذه النسبة يف التحكم بنسبة عائد املسامهني عند كل مستوى من الـربح التجـاري، هـذه 

ثـر الرفـع املـايل) ، وميكـن توضـيح العالقـة الـيت financial leverage effect أو   effet levier financier الظـاهرة تعـرف ( 
يت عتبار: ،1متثل أثر الرافعة املالية من خالل ما    و

P عائد املسامهني وميثل نسبة النتيجة اإلمجاليـة (قبـل الفوائـد وقبـل الضـرائب) إىل إمجـايل األمـوال اخلاصـة وتـدعى هـذه النسـبة :
  املالية).  ةودي(املرد

r: و، االقتصادية ةوتدعى هذه النسبة املردودي ،موال املستثمرة (الربح اإلمجايل)ميثل نسبة النتيجة اإلمجالية إىل جمموع األi  
                                                
   -1- xavier greffe, jacks mairesse, jean louis reifers: Encyclopédie économique; Economica; paris 1990).P.924. 
- Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Maurizio Dillaccio, yann Le Fur, Antonio Salvi; Corporate finance: theory and 
practice;2nd edition; John Wiley & Sons; West Sussex.UK.2009.P781.  
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  ) متثل األموال اخلاصة.F) و( Eمعدل الفائدة على األموال املقرتضة(
= ]املالية: ةنسبة الرفع املايل من خالل عالقة املردوديو  + ( − ). / ]  
  متثل نسبة  معامل الرفع املايل)   λ  =E/Fلنسبة: (ا  

) وهنـا تـربز r-i)والفـرق(E/Fكذلك توضح العالقة السابقة أن املردودية املالية كعائـد للمسـامهني تـرتبط بكـل مـن النسـبة (      
  ثالث حاالت:

1-  r> i : رتفا   ؛(رافعة مالية إجيابية)معدل االقرتاض  عاملردودية املالية ترتفع 
2-  r = i :أثر الرافعة حيادي؛ 

3-  r < i: .(رافعة مالية سلبية) املردودية املالية تنخفض مع ارتفاع معدل االقرتاض  
 ، وكلما ارتفعزداد عائد األصول عن تكلفة القرضوعليه ميكن القول أن الرافعة املالية تكون مرغوبة للشركة عندما ي

عائد األصول أقل من  تكون غري مرغوبة إذا ما كان حني أن الرافعة املالية يف ارتفع العائد على حق امللكية يلاملا فعر معامل ال
  احلاالت االقتصادية السيئة والعادية. ري مرغوبة يف، وعلى ذلك فالرافعة املالية غتكلفة القرض

عتبار الفوائد تدفقات خالوفر الضرييب واهليكل األمثل للتمويل-ب ارجية فإنه يتم حذفها من الربح قبل الضـرائب، وهـو : 
مــن تكلفــة االقــرتاض، وهــو يــرتبط إجيــا مــع معــدل الضــريبة، وذلــك مهمــا كانــت  امــا يســمح بتحقيــق وفــر ضــرييب ميــتص جــزء

لعائد على امللكية كما يلي العتبار الوفر الضرييب تصبح العالقة السابقة اخلاصة  ألخذ    :نتيجة ربح املشروع؛ و
               [ = (1 − ) + [( − ). (1 − )]. / ]   

وتوضح العالقة أثر كل من الرفع املـايل والـوفر الضـرييب، و الـذي ميثـل املعـدل النهـائي للعائـد علـى امللكيـة للمسـامهني، وهنـا   
تــج عــن أثــر الرفــع املــايل والثــاين مــن الــوفر الضــرييب الــذي  تــربز امليــزة املزدوجــة لوجــود هيكــل مــايل للتمويــل يف املؤسســة: األول 

  حتققه املؤسسة.
إن اقرتاض املؤسسة، وما مينح هلا الرفع املايل من حتقيق عائد أعلى للمسامهني، يرافقـه : رابعا: اهليكل املايل وتكلفة االقرتاض

دة ، 1كـــذلك اخلطـــر املقابـــل (ممـــثال يف تكلفـــة اإلفـــالس) مبعـــدل أعلـــى للفائـــدة  معـــدل الرفـــع املـــايل يطالـــب املقرضـــون إذ وبـــز
دة تكلفة االقرتاض (العنصر  ملؤسسة.iالخنفاض مالءة املؤسسة، وهو ما يعين ز   )، واخنفاض ثقة الدائنني واملمولني 

دة نســبة االقــرتاض     والعالقــة بــني املخــاطر وحجــم القــروض عالقــة خطيــة يف احلــدود الــدنيا لالقــرتاض، مث تــزداد املخــاطر بــز
، وهـذا 2بشكل متسارع، ويصبح االقرتاض ذا أثر سليب على قيمة املؤسسة اليت تعترب املعيار األمثل للمسامهني الختاذ القـرارات

  اليت حتقق أكرب ميزة للمؤسسة من االقرتاض. اهليكل األمثل للتمويل والنسبة ) حيثλابتداءا من نقطة معينة (*
لتحديــد املعــدل األمثــل للرفــع املــايل جيــب إجــراء مراجحــة أو مفاضــلة بــني العائــد واخلطــر املرتتــب عنــه، وميكــن توضــيح أكثــر    

مقارنــة مبؤسســة غــري مقرتضــة  التــايلالشــكل ) مــن خــالل veكــل مــن الــوفر الضــرييب وتكلفــة االقــرتاض علــى املؤسســة املقرتضــة (
)Vs . (  

   

                                                
لنسبة ملوديغليا - 1 ا املالية: من أقساط القرض و/أو الفائدة يف موعدها، كما وأنه  إلفالس عدم قدرة املؤسسة على أداء التزاما ين وميلر ليس هناك هيكل يقصد 

  .Arbitrageللرفع املايل مع وجود فرص أخرى للربح بعمليات املراجحة أمثل لرأس املال يف سوق مايل كفء، إذ يلغى أي أثر 

2  - Jean Florent rérolle: L'art de la finance : financement de l'entreprise et création de valeur. (Village mondiale – 
Paris. 1998- version française). p.113.  
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  مع وجود الوفر الضرييب وتكلفة اإلفالس  املقرتضةاهليكل األمثل لتمويل املؤسسة ): 15الشكل (

 

 

 

  

  

  
Source :Michel Albouy: structure financière et coût de capital : encyclopédie de gestion 2eme 
édition. Economica.Paris1997.p.3136.                                   

دة العائـد علـى األمـوال اململوكـة،    ثري حذف الفوائد على التدفقات املالية، من خـالل ز إن املقارنة بني املشروعني توضح 
دة F (va(والوفر الضرييب الذي حتققه، وارتفاع اخلطر يعين ارتفاع القيمة احلالية لإلفالس    . i، وز

معدل اخلصم للتدفقات النقدية السنوية واحدا، نظرا الختالف درجـة املخـاطرة، كما أنه ومن الناحية املالية والعملية ال يكون 
القـرتاض، تكـون علـى شـكل عـالوة، تتحـدد  لتايل يطلب املسـتثمر نفسـه، عائـدا أكـرب علـى املشـاريع املمولـة يف جـزء منهـا  و

  من خالل عوامل السوق.
   

 

 D 

Vs+.D .  VA(F) 

 قيمة المؤسسة 
Ve 

Vs 

  المثلى  
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ملنهج  ملشاركةمنوذج ا يفمصادر وأدوات التمويل ، هيكل: ثالثاملبحث ال   الوضعيمع دراسة مقارنة 
ملا كان االستثمار يتوقف على التمويل إذ ال استثمار بدون متويل، فإن هناك حاجة ضرورية إىل توفري التمويل الالزم 

التمويل على رحبية  يف اإلسالميأثر تطبيق املنهج  برازإلكما تظهر أمهية البحث ،  ملختلف الوحدات االقتصادية بصفة عامة
  ، يتم تناوهلا من خالل املطالب التالية:تلك الوحدات وهياكلها التمويلية

ملشاركة     املطلب األول: مصادر وتكلفة صيغ التمويل 
  املطلب الثاين: أثر املخاطرة، الضريبة والزكاة يف اقتصاد املشاركة  
- (عالقة املدخر التشاركي التقليدي واإلسالمي املصرفيني النظامني يف املالية للوساطة النظري النموذجاملطلب الثالث:   

  املستثمر)-املصرف اإلسالمي

ملشاركة ح  طلبخيتص هذا امل: املطلب األول: مصادر وتكلفة صيغ التمويل  بدراسة وحتليل أهم أسس توزيع األر
الرواج  يف حاليت، وبيان أثر تطبيق الوحدات االقتصادية هلا على رحبيتها اقتصاد املشاركة يفالتمويل  حتكم اليتواخلسائر 

فرتاض أن هذه الوحدات حتتاج إىل متويل   اإلسالمييتناول املبحث أثر تطبيق منهج التمويل  كماخارجي،والكساد وذلك 
  قليدي.مقارنة مبنهج التمويل الت رةثالتمويلية للشركات املتع اهلياكل يفعلى معاجلة اخللل 

املنهج  يفختتلف  فهيفيما يتعلق مبصادر التمويل اخلارجية : اإلسالمياملنهج  يفالتمويل  تكلفةمصادر و الفرع األول: 
  .التقليدياملنهج  يفعنها  يسالماإل

الربح واخلسارة من  يفعلى مبدأ املشاركة  اإلسالمياملنهج  يف اخلارجييعتمد التمويل  التمويل التشاركي:تكلفة أوال: مبدأ 
خلسارة، وليس الفائدة احملددة مقدما لغرم والكسب  األدوات املالية الصيغ و طبيعة ، من خالل خالل تطبيق قاعدة الغنم 

ا على التمويل  اليتميكن للوحدات االقتصادية  اليت الالزم  اخلارجيوخاصة تلتزم بتطبيق أحكام وقواعد الشريعة احلصول 
  .هلا

لنسبة للمقاول املستثمر احلد األدىن من العائد املطلوب من قبله  تكلفة    ا متويل املشروع االستثماري)،  األموال (اليت يتم 
  الذي حيافظ على األقل على عائد املسامهني من املشروعات البديلة بدرجة املخاطرة نفسها.

ح احملتجزة واألسهم املمتازة والتمويل ويف النظام التقليدي تتمثل مصادر التمويل خاصة يف األسهم العا   دية واألر
ألوزان  القرتاض، وعادة تقوم املؤسسة بدمج بعض هذه العناصر أو كلها مع بعضها للوصول إىل تكلفة متوسطة مرجحة 

)WACC   Weighted Average Cost of Capital.واليت متثل تكلفة االقرتاض من أهم العناصر فيها ،(  
ح احملتجزة، أما من منظ   ألساس ( األر مللكية  يت من املصادر الداخلية والتمويل  ور إسالمي فإن تكلفة رأس املال 

األسهم العادية، واملشاركة) يف حني تكون املصادر اخلارجية واآلتية من أفراد ومؤسسات مالية ليست طرفا يف العملية 
ا ومثلها مثل القرض  ومنه يلغي نظام املشاركة التمويل عن1،االستثمارية طريق االقرتاض بفائدة، وكذا األسهم املمتازة إذ أ

                                                
أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، غري  -دراسة مقارنة -اإلسالمي لدراسة وتقييم املشروعات االستثماريةاملنهج بعلوج بوالعيد:  - 1

  .171منشورة. ص 
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حتمل التزاما حمددا على املؤسسة بدفع مبالغ دورية معينة ( ويف حالة التصفية هلا أفضلية وامتياز على األسهم العادية يف رد 
  القيمة)، رغم أن محلتها يعتربون يف حكم املالك.

إذا يشرتك اقتصاد املشاركة مع االقتصاد الوضعي يف  تكلفة األموال يف اقتصاد املشاركة:و األدوات املتاحة، نيا: 
لتكاليف  ح احملتجزة واألسهم العادية و خيتلفان يف عدم أخذ االقتصاد اإلسالمي  مصدرين من مصادر التمويل مها األر

ح واخلسائر، األمر  الثابتة واحملددة مسبقا واملضمونة ( فوائد وتوزيعات أسهم ممتازة)، يف حني توجد صيغة املشاركة يف األر
  .الذي ال يتوفر يف االقتصاد الوضعي التقليدي

يتكون رأس املال من األسهم العادية اليت متثل  :التقليديةاملعادلة  :وىلالطريقة األ -  تكلفة األسهم (رأس املال): -1
ا وفقاً و حصص الشركاء يف املشروع،  سلوب األسهم املمتازة، أما كلفة األسهم العادية فيمكن حسا تستبعد التمويل 

   1للطريقة اليت تستخدم يف املنهج التقليدي.
  
ت هذه املعادلة ال تتعارض مع أحكام اليو  نه سيطلب أرشيد مما يعين  املستثمراإلسالمية، فشريعة الحظ أن مكو

، اإلسالميةعائد يعوضه عن خماطر االستثمار ضمن أحكام الشريعة  إىل إضافةعائدا حيافظ له على كمية أمواله وقيمتها 
  .سيطلب عائدا يعوضه عن الزكاة والتضخم واملخاطرةو 
ح احملتجزة -2 ألر ح تكلفة التمويل  اية العام واليت مل تدفع يف شكل : متثل األر ح احملققة يف  احملتجزة اجلزء من األر

ملؤسسة.   2توزيعات حلملة األسهم، ومت احتجازها لغرض إعادة استثمارها 
ا  ح الشركة وتوزيعا فهي تعترب حبكم األسهم العادية ( دون تكلفة اإلصدار)، ومعدل النمو املتوقع يتعلق بتزايد مبالغ أر

  ار أسهمها.وأسع
، ومن الطبيعي أن تكون تكلفة الفرصة البديلة لألموال اململوكة أعلى من عكس الفرصة البديلة لتلك األموالهي تكلفة ت

معدل العائد السائد يف السوق، وإال حتول املستثمرون عن املشاركات اململوكة من طرفهم وأودعوا أمواهلم يف املصارف اليت 
  توّلد عائدا أكرب.

ألجل): -3 يتحمل املشروع كلفة هذا النوع من التمويل مبقدار الفرق بني الثمن  كلفة تسهيالت املوردين (الشراء 
  الشراء األجل:احلاضر والثمن األجل. وميكن استخدام الصيغة التالية املقرتحة  حلساب كلفة 

  جل =     كلفةالشراء اآل        
  
لتمليك أحد أساليب التمويل متوسطة وطويلة األجل   -هـ لتمليك: يعترب التأجري املنتهي  وميكن كلفة التأجري املنتهي 

  حساب كلفة هذا النوع من التمويل اعتماداً على الفرق بني جمموع إجيارات التمويل وبني قيمة شراء األصل نقداً كما يلي:
  =التأجريكلفة 

لتايل تصبح كلفة مصادر التمويل املختلفة عبارة عن املتوسط املرجح لكلفة املصادر املختلفة من التمويل   .و

                                                
  .257ص  ،مرجع سابقعاطف جابر طه عبد الرحيم،  - 1
 .260 -258، ص ص املرجع نفسه - 2

مجموع اإليجارات    – ي  نقدالثمن األصل           
   بالسنوات مدة اإليجار× ثمن شراء األصل نقداً     

– الفوري لثمنا     الثمن ألجل لمدة سنة      
ثمن شراء األصل نقداً                    

+ معدل النمو ] تكلفة اإلصدار) -1سعر السهم (  \األرباح الموزعة[تكلفة التمويل باألسهم العادية =   
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يتفق املقرض واملقرتض وفق نظام املشاركة على النسبة من الربح املشاعة : اليت تستخدم معدل املشاركة صيغ التمويل -4
بينهما، هذه النسبة تدعى معدل املشاركة ويف أهم صورها تكون بني املصرف املمول واملؤسسة املقرتضة (املقاول)؛ وهنا من 

   1نتيجة العملية االستثمارية (املشاركة، املضاربة):اجلدير تناول أهم صيغ التمويل وهي صيغ املشاركة يف 
متثل عقدا من عقود االستثمار يتم مبوجبه االشرتاك يف األموال الستثمارها وتقليبها يف األنشطة املشاركة: و -أ       

ل املشاركة) املختلفة حيث يساهم كل طرف حبصة يف رأس املال ويتم توزيع الربح الناتج عن العملية االستثمارية (معد
التفاق الذي يتم بني أطراف العملية، أما اخلسارة فتوزع حسب نسبة املسامهة يف رأس املال؛ وللمشاركة عدة أشكال 
بتة ومشاركة متناقصة، وتكون املشاركة من  حسب طبيعة التقسيم أمهها التقسيم وفقا الستمرارية ملكية املصرف إىل مشاركة 

  ل أو شراء أسهم املشروع أو املؤسسة.خالل وضع جزء من رأس املا
يتم مبوجب هذه الصيغة املزج بني عنصري العمل ورأس املال إلقامة املشروعات حيث ميول صاحب املضاربة:  -ب      

املال، ويديرها املضارب مع االتفاق على نسبة توزيع الربح (معدل املشاركة) أما اخلسارة فيتحملها املمول إذا مل يقصر 
ح وصيغة املشاركة وفق مبدأ املشاركة يف  املضارب الذي خيسر عمله وجهده؛ إذا ختضع هذه الصيغة ملبدأ املشاركة يف األر

ح واخلسائر.   2 األر
ويالحظ أن صيغة املشاركة أقل خماطرة من املضاربة من وجهة نظر املصرف املمول، كما أن املشاركة من قبل العميل تضمن 

مينا إضافيا للمصرف.اجلدية يف النشا   ط و

  ليكن: 3:االستثمار وعائد التمويل األمثل يف االقتصاد اإلسالمي: مبدأ ينالفرع الثا

 Yt: الغلة أو الناتج من االستثمار للفرتة t  ؛ I t  :االستثمار املنفذ للفرتة t   

   α, β; ثوابت حيث : α  :نسبة غلة احلجم من االستثمار  

 فإن الناتج أو الغلة من االستثمار يف عالقة مع حجم االستثمار كالتايل:من أجل فرتة واحدة 
[ = . + ]   

Y∆)ميكن التعبري عنها:  It-1 و Ytوالعالقة املطلقة بني  = α. ∆I Y∆)أو  ( = α. ∆I   ومنه: (
∆

∆
=  

. ∆
. ∆
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  حيث: 
r  عتبار ثبات الربح عن الوحدة املنتجة املضافة، ويكون تج االستثمار اجلديد أو معدل الربح  ميل  (r+1):معدل منو 

  منحىن أو خط الدخل عند نقطة التماس مع منحىن االستثمار املتاح.

                                                
  .33:ص،مرجع سابق ،صاحل صاحلي -  1

2 - Monzer Kahf & Tarikullah khan: principles of Islamic financing- research paper 16 Islamic research and training 
institute-Jeddah. Saudi Arabia. 
3 - Masudul alam choudhry.The rate of capitalization in valuation models in an Islamic economy. international centre 
for research in Islamic economics, king abdulaziz university, Jeddahand institute of policy studies Islambad,1983,  PP.300-
301 
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الستثمار احلقيقي فيكون ممثال للكفاءة احلدية لرأس املال والتوزيع الزمين للعائد، أو بتعبري آخر للقيمة  م  رتباطه بشكل  و
 ي عرب الزمن من خالل إنتاجية االستثمار.الزمنية للنقود، وميكن حساب القيمة احلالية ألي دخل مستقبلي أو تدفق نقد

 (MRT) الفرص املالية واالستثمارية تتوفر كذلك من خالل حدود إمكانيات االنتاج، ويكون املعدل احلدي للتحويل

Marginal Rate of Transformation   منY0  إىل  Y1 :معطى كما يلي= 1 +       

= والقانون العام للعالقة: 1 + 

 الختيار املشاريع وقرارات االستثمار. benchmarkمعدل العائد يف األسواق املالية ميكن أن ميثل مرجعا 
الدخار واالستثمار  ةاملقاربة االقتصادية االسالمية اجلديدة حول التوزيع الزمين للدخل وقيمة النقود عرب الزمن مرتبطف   

احلقيقي، فاملقارنة يف املدخل االسالمي واقتصاد املشاركة ليست بني االستهالك احلايل واملستقبلي بل تكون بني عوائد 
  االستثمار احلالية واملستقبلية.

ح واخلسائر اأس ،: معدل املشاركةثالثالفرع ال   Taux de(إن معدل املشاركة : اقتصاد املشاركة يفس توزيع األر

participation –participation rate ،وميكن  ميثل احملور الثاين لبديل االقتصاد اإلسالمي عن الفائدة بعد معدل العائد
  اعتباره العامل النقدي منه إذ ميكن التحكم فيه مبدئيا عكس معدل العائد الذي خيضع للنشاط االقتصادي وكفاءة اإلدارة.

عموما ميكن القول أن مصرف املشاركة واملقاول عند االتفاق على  مبدأ املشاركة ومشاركة العمل ورأس املال:أوال:   
) إىل ثالث أجزاء: اجلزء األول خيص املقاول كربح عن إدارته للمشروع %100معدل املشاركة املطبق تقسم النسبة الكلية (

واجلزء الباقي يوزع على حصتني حسب نسبة مشاركة كل طرف يف متويل املشروع، هذا يف صيغة املشاركة أما يف صيغة 
للمصرف لقاء دفع رأس مال  املضاربة تقسم النسبة الكلية مباشرة إىل حصتني: األوىل للمقاول لقاء إدارة املشروع والثانية

  املشروع. 
أما املعيار الذي حتدد على أساسه نسبة أو معدل املشاركة يف الربح للمصرف فيمكن القول أنه ويف ظل اقتصاد مشاركة     

) من خالل املنافسة بني املصارف اإلسالمية؛ أما ويف حال وجود اقتصاد Prمطبق كليا تتحدد هذه النسبة ونرمز هلا بـ (
العتبار كمنافس هلا يف حتديد خم تلط تنشط فيه مصارف املشاركة واملصارف التقليدية فالبد من أخذ معدالت الفائدة 

  1املعدل املناسب الذي يشجع املقاول على طلب التمويل من مصرف املشاركة دون غريه.
نسب (معدالت) املشاركة مبا جيعل  يف مجيع األحوال على مصرف املشاركة حتديد نيا: اإلتفاق على معدل املشاركة:

ذه الصيغة واليت تتحدد على أساس العالقة التالية: = 2 املقاولني يقبلون التمويل  .  
                                                     معدل املشاركة   Prحيث: 

rمعدل العائد األدىن املطلوب من قبل مصرف املشاركة؛ :  
      الربح املتوقع؛ :C.مبلغ التمويل :  

                                                
لشريعة اإلسالمية، إذ يعترب هنا أن املقاول ميلك احلرية يف اختيار املصرف املمول على أساس تكلف - 1   التمويل دون غريها. ةبغض النظر عن مدى التزام املقاول 
ر التنموية للمؤسسات املالية اإلسالميةفولكر نينهاوس:  - 2 : املعهد  -جامعة سطيف-، امللتقى العلمي الدويل حول السياسة االقتصادية من منظور إسالمي، اآل

  .1991ماي 20- 14. اإلسالمي للبحوث والتنمية
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و.ن، والربح املتوقع عن  100000مثال، ومبلغ التمويل  )%10فلو كان العائد املطلوب من قبل املصرف اإلسالمي هو (
  .%33.33و.ن، فإن معدل املشاركة املطلوب هو  30000املشروع هو 

لنسبة إليه  متثل يف الوقت نفسه املعدل األقصى %33.33إن هذه النسبة  من املشاركة الذي يقبل به املقاول، وإال كان 
  اللجوء إىل التمويل التقليدي أفضل.

و.ن، هذا املبلغ هو احلد األقصى الذي حيققه معدل  10000من مبلغ التمويل ما مقداره  %10إذ ميتص معدل فائدة 
  %33.33= 30000\10000املشاركة بنسبة الثلث إىل الربح الكلي 

فرتاض أن معدل العائد املطلوب  ستخدام دراسات معروف والربح املتوقع ( rو ) ميكن حسابه ولو بطريقة تقريبية 
) مبلغ التمويل معروف فاملتغري الوحيد هو معدل املشاركة؛ إذ تالحظ العالقة الطردية اليت تربط املعدل املطلوب cاجلدوى، و(

  قة العكسية ما بني رحبية املشروع املتوقعة ومعدل املشاركة.ومبلغ التمويل مبعدل املشاركة، والعال
ح مصرف املشاركة إىل الربح الكلي تزداد rبعبارة أخرى أنه وعند مستوى معني من العائد املطلوب ( ) فإن نسبة أر

ح املقاول والعكس.   عندما تنخفض أر
أكرب من الواحد إذا كان املعدل  Prإن نسبة املشاركة حمصورة بني الصفر والواحد؛ ومن العالقة السابقة ميكن أن يكون 

)، وهذه احلالة غري مقبولة واقعيا ولكن هلا معىن اقتصاد من الربح املتوقع ( ) أكربr.cاملطلوب مضرو يف مبلغ التمويل (
 %100 يغطي العائد املطلوب من قبله حىت ولو كانت نسبة مشاركته يف الربح هي وهو أن املصرف سوف يتلقى رحبا ال

  وهو ما يعرب عنه خبسارة الفرصة البديلة.
= و.ن: 200000و.ن ومبلغ متويل   18000مثال عند مستوى ربح      . = 0.1 × = 111%   

  أو بصيغ متويلية أخرى مثل املراحبة وصيغ اهلامش األخرى.وتتمثل الفرصة البديلة يف استثمار مبشروع أجدى،      
أما يف حالة خمالفة توقعات املصرف لتوقعات املقاول عن مستوى الربح، فإنه يكون االتفاق على املشاركة يف حال ما كان 

الة يطالب بنسبة أدىن الربح املتوقع من قبل املصرف أكرب أو يساوي الربح املتوقع من طرف املقاول ألن املصرف يف هذه احل
  للمشاركة مما يتوقعه املقاول، أو قبول املصرف مبعدل مشاركة أقل مما ميليه معدل العائد املطلوب من طرفه.

مقارنة التمويل بصيغيت املشاركة  على رحبية الوحدات االقتصادية اإلسالميأثر تطبيق منهج التمويل : رابعالفرع ال
لقرض بفائدة مبثال توضيح وجهة نظر كل من مصرف املشاركة واملقاول عند متويل مشروعه بصيغيت  ميكن :واملضاربة 

  املشاركة واملضاربة أو عن طريق االقرتاض بفائدة وذلك وفق ما يبينه اجلدوالن التاليان:

ت ربح خمتلفة فإن  %75للمصرف و %25بفرض معدل مشاركة : بصيغة املشاركة: 1احلالة أوال:  للمقاول، وعند مستو
ما يتحصل عليه كل من املصرف وعميله يف حاليت االقرتاض واعتماد صيغة املشاركة كما يلي: (حيث يتقدم العميل بنصف 

لنصف اآلخر) ومعدل الفائدة عن االقرتاض    )اإلمجايلمن املبلغ  %5(أو %10رأس املال واملصرف 
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لتمويل بفائدة: موقف املصرف )6(جدول ملشاركة مقارنة    واملقاول يف حالة التمويل 
ملشاركة  %10اقرتاض   Rrمستوى الربح أو اخلسارة    وضع مصرف املشاركة  وضع املقاول 

  خسارة عن نصف رأس املال %5  خسارة عن نصف رأس املال  %5  ) خسارة5+10(  خسارة 10%
  0  0  خسائر 5  0

  ربح %2.5  ربح %7.5  ربح 5  ربح 10%
  %5  %15  15  ربح 20%

  %7.5 %22.5  25  ربح 30%

  %12.5  %37.5  45  ربح 50%

  من إعداد الطالب املرجع:
عن العملية  % 10ويالحظ أنه حالة االقرتاض بفائدة خيسر املقاول يف احلالة األوىل ما مقداره خسارة رأس املال 

  .%10متثل نصف ما يدفعه عن املبلغ املقرتض مبعدل  %5اإلنتاجية، و
من الربح  %50املقارنة بني استخدام صيغيت املضاربة واالقرتاض بفائدة يف هذه احلالة نسبة مشاركة املصرف : 2احلالة نيا: 

إلقرتاض بفائدة. %10، والتكلفة  %50واملقاول    من املبلغ اإلمجايل للتمويل 
ملضاربة مقارنة7جدول(   لتمويل بفائدة ): موقف املصرف واملقاول يف حالة التمويل 

ملشاركة  %10اقرتاض   Rrمستوى الربح أو اخلسارة    وضع مصرف املشاركة  وضع املقاول 
   %10  خيسر جهده  ) خسارة10+10(  خسارة 10%
  %0ربح   خيسر جهده  خسائر 10  0

   %5  ربح %5  ربح0  ربح 10%

  %10  %10  10  ربح 20%

  %15 %15  20  ربح 30%

  %25  %25  40  ربح 50%

  من إعداد الطالب املرجع:
لنسبة  Rrيالحظ من اجلدولني السابقني ارتباط عائد املقاول ومصرفه مبستوى العائد الكلي احملقق       كما تساوي 

بفائدة من جهة وصيغيت املشاركة واملضاربة من جهة أخرى، أما عند  %20للمقاول تكلفة التمويل عند مستوى ربح 
  احلالتني:

Rr<20%:  يستطيع مصرف املشاركة أن يطلب معدل مشاركةPr  يف  %50يف حالة املشاركة، وأكرب من  %25أكرب من
= حالة املضاربة وهذا لكي يعادل عائده املعدل املطلوب من طرفه حسب العالقة .                

Rr>20%:  يف  %50يف حال صيغة املشاركة، وأقل من  %25يف هذه احلالة على املصرف أن يقبل مبعدل مشاركة أقل من
حال صيغة املضاربة ليتساوى عائده مع املعدل املطلوب من طرفه، ولتتساوى كذلك تكلفة التمويل للمقاول مع تكلفة 

  .االقرتاض بفائدة، وإال جلأ هذا األخري للتمويل من املصرف التقليدي بدل مصرف املشاركة
  الحظ:ي لثا: فروقات منوذجي التمويل:

ثبـات الفائدة على األموال املقرتضة بصرف النظر عن الظروف االقتصادية من رواج أو كساد وبصرف النظر عن نتيجة  )1(
  ؛نشاط الوحدة االقتصادية من ربح أو خسارة
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دة العائد على رأس املال  )2( ظل الظروف  يفواخنفاض وتدهور هذا العائد  ،ظل الظروف االقتصادية اجليدة يفز
دة حدة اخلسائر  الظروف االقتصادية العادية (السنة  يفاألحوال السيئة، أما  يفاالقتصادية السيئة وهو ما يعىن تضخم وز

  حيقق أية فوائد فعلية ألصحاب املشروع. ال يقرتاض الربو ألوىل) فإن اإلا
خذإىل أن اجلدول  اإلشارةوجتدر          :يليالعتبار ما  مل 

  واملالية للشركة املقرتضة. اإلداريةالسياسات  يف نيالتكاليف الناجتة عن الصراع بني املالك والدائنني وكذا أثر حتكم املقرض )1(
، وما قد يرتتب على ذلك من بيع لبعض استحقاقهماتواريخ  يفسداد القرض وفوائده  يفعواقب الفشل املؤقت  )2(

  على بيع بعض أصوهلا عند حتقيقها خلسائر مؤقتة. لقروض قد جتربتستخدم التمويل  اليتاألصول، فالشركات 
دة املخاطر املرتتبة على استخدام القروض اخلارجية، ومننياملسامه إدراك )3(   مث اخنفاض القيمة السوقية للمنشأة.  لز
دة الفائدة على أمواهلم كتعويض مقابل ارتفاع  اليت للمخاطر املالية نياملقرض إدراك )4( تواجه املنشأة، مما جيعلهم يطلبون ز

  درجة املخاطرة.
دة رحبية الشركات  اإلسالميمنهج التمويل  فإنمما سبق  حاالت الرواج، كما يعمل على احلد من  يفيعمل على ز

لنسبة لنظام ا يفتدهور هذه الرحبية  دة حدة اخلسائر  الذيلفائدة حاالت الكساد بعكس احلال  حاالت  يفيعمل على ز
  .وإفالسهايؤدى إىل تعسر الشركات  الذيالكساد، وهو األمر 

 مشروع أساس على ويقدم احلقيقي إلنتاج أو لالقتصاد املادي جلانب وثيقا ارتباطا يرتبط اإلسالمي التمويل إن

 ويقدم ذمة املستفيد على يعتمد الذي التقليدي التمويل عكس املتوقعة، جدواه ونتائجه ودراسة متت دراسته استثماري،

  حقيقية. إنتاجية بعملية مرتبطا يكون أن يشرتط وال على السداد، قدرته أساس على
األصل أن يتفق رب املال واملضارب على حتديد نصيب كل منهما من  كما جيوز تعديل نسبة الربح بني املتعاقدين،

االتفاق يف عقد املضاربة، ولكن أثناء ممارسة النشاط أو عند االنتهاء منه وتنضيض (تصفية) املال، قد يطلب الربح بداية 
  . 1أحدمها تعديل نسبة الربح إذا ظن أنه مغبون، وميكن ذلك  مع الرتاضي

يتفوق على اإلسالمي والتقليدي من حيث التعرض للمخاطر، فإن االستثمار اإلسالمي وإذا تساوى االستثماران: 
 ا،تربعي اوهذا تطبيق ملبدأ التكافل والتوازن يف املغنم واملغرم، فهو ليس استثمار  توزيع املخاطر على كافة األطراف، التقليدي يف

ملقابل ليس استثمارا يتجاهل املبادئ والقيم، حيث أنه ال يوجد استثمار إسالمي أو تقليدي خال من املخاطرة.   ولكن 

مقابل الدور الذي يقوم به معدل الفائدة كمعيار للعائد : املشاركةيف اقتصاد التمويل رافعة املالية و ال: امسالفرع اخل
لية مغايرة كمؤشر للعائد والتكلفة يف  لوظيفة نفسها، ولكن  والتكلفة يف النظام الوضعي، يقوم معدل عائد املشاركة 

لنسبة للمؤسسة (املقاول)  ، وجيدر هنا أو املصرف أو األفراد، أويف السوق املايل اإلسالمياالقتصاد اإلسالمي، سواء 
ملشاركة على عائد املالك.    ثري التمويل    مناقشة وجود مفهوم الرافعة املالية أو 

ملشاركة ف املشاركة الثابتة:أسلوب صيغة أوال:  لنسبة لألموال املأخوذة على سبيإلنظر إىل تكلفة التمويل  ل نه ال يوجد 
بتا من رأس املال،  ح وليست عائدا  املشاركة أي تكلفة نقدية مثل تكلفة القروض، فمشاركة املمول هنا مشاركة يف األر

                                                
  .38: صمرجع سابق ،لطف دمحم عبد هللا السرحي - 1
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وعلى ذلك يكون منطقيا أن تنخفض التكلفة املرجحة لألموال إذا كانت جزءا من التمويل الذي حصلت عليه املؤسسة 
ا لن تتحمل أي ت عتبار أ ملشاركة    كلفة يف حالة عدم حتقيق أي ربح أو رحبا أقل من املتوقع.يكون 

لتمويل تتوقع عائدا يساوي  ذه السهولة حيث أن البنوك اإلسالمية اليت تقوم  ورغم ذلك؛ فإن هذا التحليل ليس 
لفائدة  على األقل العائد الساري يف السوق، وال سيما إذا كان االقتصاد حيوي النوعني من املصارف التقليدية اليت تتعامل 

ا.   واملصارف اإلسالمية (مصارف املشاركة) اليت ال تتعامل 
وميكن منذجة هيكل رأس املال يف منوذج التمويل اإلسالمي، حيث  تكلفة التمويل بني املدخلني اإلسالمي والوضعي: -1

ربط العائد املتوقع ألصحاب املنشأة ميكن و ، EX-postغري حمدد مسبقا مثل الفائدة  Ex-ante بعديكون العائد املتوقع 
= 1وعمليات التمويل البنكي وحجم التمويل اخلارجي إىل امللكية من خالل مايلي: + ( −   حيث: .(

RE ،العائد املتوقع على امللكية :RA ، مللكية : معدل الربح للمضارب من إمجايل w: معدل الربح لتمويل كامل 
مللكية.Q: التمويل البنكي،  DEالربح احملقق،    : مبلغ التمويل 

  حيث حصة املمول تؤثر سلبا يف عائد املالك لكن من جهة أخرى نسبة أموال البنك إىل أموال املكية تؤثر إجيا عليه.
ح احملققة توزع بني األطراف الثالثة يف منوذج الوساطة املالية اإلسالمية، حسب االتفهذا إضافة  اق الذي مت إىل أن األر

ح يوجه ألصحاب رأس املال ونسبة مئوية أخرى لرجال األعمال  يف عقد املشاركة ( أو املضاربة)، فجزء من هذه األر
 -ركةاملضاربني مقابل جهدهم واملشاركة جبزء من رأس املال، والنسبة املتبقية من الربح (واليت يصنعها الفرق بني معديل املشا

ا للربط جهة و األويل مع املقاول من  الثانوي مع املودعني من جهة أخرى) تكون للمصرف مقابل جهوده وخدماته اليت قام 
  ، ومن مث يلتزم املصرف كذلك بعائد ألصحاب ودائع املشاركة كجزء من الربح احملقق.2بني هذه األطراف

لتقليدي  من خالل ك من خالل ميزة الرفع املايل وأثره على ثروة املالوعلى ذلك ميكن مقارنة تكلفة التمويل اإلسالمي 
ألموال اململوكة والثانية مناصفة مع االقرتاض يف احلالة األوىل ومناصفة ، افرتاض حالتني ملؤسستني إحدامها ممولة كليا 

  :ون10000ملشاركة يف احلالة الثانية، حيث مبلغ االستثمار الكلي 
ملشاركة         ): دراسة مقارنة بني تكلفة التمويل 8اجلدول (   تقليد مع تكلفة التمويل 

  احلالة الثانية  احلالة األوىل

  مؤسسة ب  مؤسسة أ    مؤسسة ب  مؤسسة أ  

  الربح اإلمجايل
  الفائدة

2000  
-  

2000  
500  

  الربح اإلمجايل 
  الربح من املشاركة للمصرف

2000  
-  

2000  
500=P.R  

  P.R0 =1500  2000  الربح الصايف للمسامهني  1500  2000  الربح الصايف

العائد على امللكية 
ROE  

 ROE  20% 30%العائد على امللكية  30% 20%

  : من إعداد الطالباملصدر  

                                                
1 - Kabir Hassan & Mervin lewis; Islamic Finance; Edward Elgar Publishing limited;Glos;UK.2007. P287. 
See. Talla Abdi Hani; Rifaat Ahmaed Abdelkarim &Victor Mutende; The Capital Structure of Islamic Banks under the 
contractual obligation of profit sharing;International journal of theoritical and applied finance; vol 2n03.1999.PP273-
283. 
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القرتاض وجود رفع مايل  موال الغري، وهو ما سبق تناوله من  أييالحظ يف احلالة األوىل ويف حالة التمويل  املتاجرة 
لعائد على امللكية  لفصل األول، حيث ارتفعت قيمة العائد للمسامهني العاديني معربا عنه  خالل املبحث الثالث 

)Return On Equity-ROE مقارنة بداللة  %30=  5000\1500) ويساوي نسبة الربح الصايف إىل األموال اململوكة
مللكية  التمويل   .%20= 10000\2000الكلي 

ملشاركة -2 م املقاول واملصرف اإلسالمي من اجلهتني، فكالمها : الرافعة املالية يف منوذج التمويل  ويف احلالة الثانية واليت 
القرتاض ليحقق عائدا  لتحقيق معدل ،ويف الوقت ذاته البنك %30ينظر لتكلفة الفرصة البديلة، املقاول من إمكانية التمويل 

لسوق، والذي يربط بني مصلحة الطرفني هو معدل املشاركة الذي يتفق  عائد للمودعني مساو على األقل للمعدل الساري 
  عليه الطرفان مسبقا وحيقق عائدا مساو على األقل للفرصة البديلة.

)، P= %25معدل مشاركة للمصرف يساوي ( أي P [\5000-1) .(2000= [ %30=  5000\1500 =للمقاول   - أ
  ).P -1= 75%ومشاركة املقاول هي (

معدل عائد مقارن مساو على األقل ملعدل العائد السائد سوقيا (كمؤشر لتكلفة الفرصة للمصرف اإلسالمي:   - ب
 مودعني؛ إذا فإن معدل، يدفع جزءا من هذا املعدل كعائد للP[\5000.  2000= [%10=  5000\500البديلة) 

  الذي يربط بني العائد املتوقع ورأس املال املستثمر حيفظ مصلحة كل من املمول واملضارب.املشاركة و 
دة العائد للمسامهني عن طريق املتاجرة حبق  إذن ميكن القول بوجود رفع مايل كذلك حىت يف اقتصاد املشاركة أي إمكانية ز

ملشاركة، وذلك نظرا لوجود معدل عائد مطلوب يتحكم يف حتديد معدل املشاركة   Pامللكية، ولكنه بطبيعة خاصة مرتبطة 
إيضاح ذلك من خالل افرتاض املثال السابق نفسه مع تغيري الربح اإلمجايل هلما وأثره الذي يتم االتفاق عليه مسبقا، وميكن 

  على عوائد املقاول واملصرف.
لوضعي :)9اجلدول(   أثر العائد املطلوب ومعدل املشاركة يف حتديد تكلفة التمويل يف االقتصاد اإلسالمي مقارنة 

  احلالة الثانية  احلالة األوىل
  مؤسسة ب  مؤسسة أ    مؤسسة ب  مؤسسة أ  

  الربح اإلمجايل
  الفائدة

1500  
-  

1500  
500  

  الربح اإلمجايل 
  الربح عن املشاركة للممول

1500  
-  

1500  
500= P.R  

  1000  1500  الربح الصايف للمسامهني  1000  1500  الربح الصايف

 ROE  15% 20%العائد على امللكية  ROE  15% 20% العائد على امللكية

  إعداد الطالب: من املصدر  
حلالة األوىل، لكن أثر الرفع املايل يبقى واضحا يف احلالتني:   ويالحظ اخنفاض العائد على امللكية مقارنة 

  ينشأ يف النظام الوضعي من خالل الفرق بني معدل الربح اإلمجايل إىل رأس املال مع معدل الفائدة: -

F

E  )i -r   + (r   =ROE = 1).10-15+( 15  =20%  

يستلزم معدل املشاركة يف  %10أما يف النظام اإلسالمي فتحقيق املعدل املطلوب (كتكلفة الفرصة البديلة) مساو لـ  -
ح (  )، مما يؤكد العالقة العكسية بني 2000الربح وهو أكرب من املعدل السابق (يف حالة  )%33.33= 1500\500األر

) من خالل الفرق ما بني معدل مشاركة %5املشاركة للمصرف املمول، وينشأ املعدل اإلضايف للمقاول (مقدار الربح ومعدل 
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) مضروبة يف معدل الربح اإلمجايل منسو إىل 0.1667= 0.3333-0.5( من املثال 1البنك يف رأس املال ومشاركته يف الربح
.0.1667مشاركة البنك 

5000

لعائد اإلضايف للمقاول ميكن استخراجه إذا من هذه ، 5%= 0.05= 1500 والقانون العام املتعلق 

)  الصيغة : ∗ − ).    
ح؛ p؛  برأس املال : معدل مشاركة املصرف يف التمويل  *p: حيث مبلغ مشاركة  :kb: معدل مشاركة املصرف يف األر

  : الربح اإلمجايل احملقق.Πاملصرف يف التمويل؛  
خذ عنه عائدا، وذلك ألن معدل عائده املطلوب من قبله   10إذن ميثل العائد اإلضايف للمقاول اجلزء الذي ميوله البنك وال 

  %30) لوجود مستوى كبري للربح 0.5< 0.3333يتحقق مبعدل مشاركة يف الربح أقل من معدل املشاركة برأس املال ( ، %
% 10 كما يلي :  = 0.3333 ..  

يف  100وكلما اخنفض الربح اإلمجايل تزيد نسبة املشاركة للمصرف املمول حىت يتساوى معدال املشاركة عند مستوى ربح(   
من املتاجرة ،وعندها لن حيقق املقاول أي عائد إضايف  %50املثال)، حيث تغطية العائد املطلوب تستلزم معدل مشاركة 

  مللكية.
ملقارنة مع النظام التقليدي     مثال) يعين أن املقاول يف احلالة األوىل (يف  500كذلك فإن حتقيق ربح يقل عن ذلك( و

لربح  لالنظام بفائدة) سوف خيسر ك ستطاعته طلب معدل مشاركة له  حه، وهو ما جيعل بنك املشاركة  دون  %100أر
ملقاول أو املودعني، وأي معدل أقل من ذلك جيعل من  مصلحة املقاول اللجوء للمشاركة، وحتقيق أن يكون له أي إضرار 

  عائد مل يكن ليحصل عليه لو جلأ للتمويل بفائدة.
وال خترج املضاربة عن هذا اإلطار إذ تشكل حالة خاصة يدفع فيها املمول كل مبلغ االستثمار، يف حالة املضاربة:   -3

الربح يف حال حتققه، وهي كذلك ال تعدو   حني املضارب يشارك بعنصر العمل وال يتحمل أي خسارة مقابل حصوله على
ذا املفهوم  ا تطبيقا  مثل االقتصاد لنقود أو رافعة مالية مبفهوم نقدي للرافعة املالية واملضاربة (وليس املتاجرة احلقيقي كو

موال الغري؛ واحلالة املعاكسة من قيام املصرف بطلب معدل مشاركة يف الربح  املشاركة يف  أكرب من معدل Pالوضعي)  
شئا عن إدارة املشروع، كما أن هذه احلالة ختص فقط توقع ربح عن  *pالتمويل بعيد االحتمال ألن للمقاول حقا يف الربح 

    املشروع أقل من العائد املطلوب من قبل املصرف املمول.
واإلتفاق عليه مبدئيا، عموما تتحدد تكلفة الفرصة البديلة للمصرف واملقاول من خالل حتديد معدل املشاركة 

فرتاض حالة التأكد ويكون ذلك أساسا من خالل الربح( العائد) املتوقع، ثري املخاطرة على تكلفة ، وهو 2و ما حيتم تناول 
  رأس املال.

 من وجهة نظر املمول تتناقص ملكيته ويسرتد جزءا من متويله تدرجييا حيث يعطي: أسلوب صيغة املشاركة املتناقصةنيا: 
لتقسيط حسب الشروط املتفق  احلق للعميل يف أن حيل حمل مصرفه يف ملكية موضوع التمويل دفعة واحدة أو على دفعات 

لتدريج مع حصة رحبه. لتمليك (املتناقصة) حيث  3عليها، وحبيث يسرتد املصرف متويله  ومثلها مفهوم املضاربة املنتهية 
لتدر    يج وإن مل يشارك يف رأس املال ابتداء، ويكون ذلك:يعمل العميل على شراء حصة البنك 

                                                
1 - Zubair Hasan , Determinants of profit and loss sharing ratios in interest free business finance ;journal of research in 
islamic economy.volume 03 n1.1985.p29.  

  هذا االفرتاض ميس كال من نظام املشاركة أو التمويل بفائدة، فحىت هذا األخري يقوم الرفع املايل على أساس افرتاض التأكد من العائد. - 2
  .286ص، 1990، مكتبة مدبويل، القاهرة، االستثمار يف االقتصاد اإلسالميمشهور أمرية عبد اللطيف،  - 3
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اية فرتة املشاركة؛ -           إما ببيع حصة املصرف للعميل بعقد مستقل مع 
  شراء العميل املشارك جزء من متويل املصرف (تسديد أصل مبلغ التمويل)؛ -        
  سهم =قيمة املشروع).شراء العميل املشارك األسهم اململوكة للمصرف (جمموع األ -        

لتمليك مها: التسديد من جزء من الربح أو التسديد من   وهناك طريقتان لكي يتم شراء حصة املصرف يف املشاركة املنتهية 
 كل الربح.

خذ املصرف حصته مضافة إليها جزء من الربح اخلاص  التسديد من جزء من الربح: -1 عند اقتسام الربح بني الطرفني 
  لشريك كسداد جلزء من أصل مشاركة املصرف.

و.ن، يريد بناءها طلب من املصرف املشاركة يف البناء؛ تكلفة البناء  100000: نفرض شريكا ميلك قطعة أرض بقيمة مثال
سنوات يقوم الشريك خالهلا بتسديد (دفع) حصة  5و.ن، مدة املشاركة  500000و.ن، مشاركة املصرف  700000

). 100000املصرف على أقساط سنوية متساوية (   سنو
 و.ن؛ 800000=700000+100000: قيمة األرض+تكلفة البناء= القيمة اإلمجالية للبناية  
 من التكلفة الكلية؛ %62.5بنسبة  500000: مشاركة املصرف 

 من التكلفة الكلية؛ %37.5و ن بنسبة  300000: مشاركة العميل 

  سنوات؛ 5و.ن سنو للوفاء حبصة املصرف خالل  100000يدفع الشريك من حصة رحبه  -
.و  300000تؤجر البناية مببلغ  -   ن سنو

ل إىل تتناقص مشاركة املصرف سنو مع كل قسط يدفعه الشريك ملصرفه وتتناقص حصته من العائد (اإلجيار)، حىت تؤو 
اية السنة اخلامسة على ما يوضحه اجلدول التايل أما عائد املصرف من عملية املشاركة فيكون من خالل عائد  الصفر مع 

  اإلجيار السنوي الذي حيصله.
  ): املشاركة املتناقصة بطريقة التسديد اجلزئي من الربح يف النظام اإلسالمي10اجلدول ( 

تنة،  البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،حسن بن منصور املصدر:   (بتصرف). 31). ص1992( مكتبة عمار قريف، 
سنوات لسداد قيمة مشاركة  5و.ن سنو من رحبه الصايف على مدار  100000يسدد الشريك ملصرفه ما مقداره 

املصرف 
n

s


5

إلهتالك الثابت للقروض يف النظام التقليدي. 100000= 500000   و ن وميكن تشبيه هذه الطريقة 

  ما حيصله الشريك    ما حيصل عليه املصرف                                                 رصيد املشاركة أثناء السنة  
  مقابل االجيار %  الشريك  %  املصرف  السنة

 300000%) . 
  )املصرف

اجلزء املدفوع 
  من الشريك

موع  %). (300000(  ا
  100000- الشريك)

1  500000  62.5 300000  37.5 187500  100000  287500  12500  
2  400000  50 400000  50 150000  100000  250000  50000  
3  300000  37.5 500000  62.5 112500  100000  212500  87500  
4  200000  25 600000  75 75000  100000  175000  125000  
5  100000  12.5 700000  87.5 37500  100000  137500  162500  

موع  437500 1625000 500000 562500 ا
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موع يكون على شكل متتالية حسابية أساسها  حيث أن ما حيصل عليه املصرف كعائد من مشاركته وما يدفعه الشريك 
=: 1حيث − . .       

bأساس املتتالية احلسابية؛ :    
n

S
؛  .   : اجلزء الثابت املدفوع سنو

P1: املشاركة االبتدائية للمصرف؛    Rالربح سنو إىل اجلزء الذي يساهم به املصرف؛ :  
لتطبيق الرقمي =: و −0.625. . 100000 = −37500   
=أو بطريقة أخرى: − ∗. = − . 100000 = −37500  

        .: رحبية األموال الكلية*Rحيث: 
لضبط يف املؤشر ( ملقارنة مع طريقة اإلهتالك الثابت للقروض جند أن الفرق يف أساس املتتالية احلسابية؛ و ) املستخدم يف iو

  املطبق يف تقنية املشاركة املتناقصة. *R) أو P1 .Rاالقتصاد الوضعي واملؤشر (
حيث ترتفع قيمة القسط املسرتد من احلصة املصرف على الربح (العائد الكلي) حيصل : حالة التسديد من كل الربح -2

ملثال نفسه: سرع؛ على ما يوضحه اجلدول التايلوتنقص حصة املصرف يف املشاركة بشكل أكرب وأ   واخلاص 
  ): املشاركة املتناقصة بطريقة التسديد الكلي من الربح يف النظام اإلسالمي11اجلدول (

  ما حيصله الشريكما حيصل عليه املصرف                                           املشاركة أثناء السنةرصيد   
مقابل االجيار   %  الشريك  %  املصرف  سنة

  للمصرف
مقابل االجيار 

  للشريك
موع   -  ا

1  500000  62.5 300000  37.5 187500  112500  300000  -  
2  387500  48.4 412500  51.6 145200  154800  300000  -  
3  232700  29.1 567300  70.9 87300  212700  300000  -  
4  20000  2.5 780000  97.5 7500  20000  27500  272500  

موع 92750 500000 427500 ا
0 

272500 

تنة،  البنوك االسالمية بني النظرية والتطبيق ،حسن بن منصور املصدر:   (بتصرف). 32). ص1992( مكتبة عمار قريف، 
لقسط الثابت يف النظام التقليدي؛ إذ أن األقساط الثالث األوىل اليت يدفعها  تتشابه هذه الطريقة مع اهتالك القروض 

) وهي تساوي إىل رحبية األموال املستثمرة من 1.375الشريك لسداد جزء من حصة املصرف تتبع متتالية هندسية أساسها (
=قبل املصرف 1 + = دة حصته سنو من الربح، أو هي مشاركة املصرف   1.375 ، وذلك بسبب ز

= األولية مضروبة يف الربح منسو للمبلغ املقدم من طرفه 1 + . = 1 + . ، مقابل متتالية 0,625
ساس    يف النظام التقليدي.(i+1)هندسية 

سنوات، على اعتبار التسديد  5وختتلف هذه الطريقة عن اهتالك القروض يف أن الفرتة اسرتداد املصرف حلصته تنخفض عن 
الكلي لربح الشريك مما يرفع قيمة اجلزء املسرتد من احلصة املصرفية يف وقت أقصر ومبعدل أكرب حىت أنه ويف السنة الرابعة 

  نفسها ال تستهلك كل حصة الشريك.

                                                
= يقابلها يف االقتصاد التقليدي متتالية حسابية أساسها   - 1 − . .  
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فقط املشكلة يف حال استغالل املصرف تنبؤاته مبعدل العائد املستقبلي الذي على أساسه حيسب معدل املشاركة األويل  تبقى
العتبار. لضرورة، وهو ما جيب أخذه    واليت قد ال تكون صحيحة 

العائد املطلوب من قبلها من خلصوصية البنوك اإلسالمية وملعرفة  1س: عائد البنك من حمفظة استثمار الودائع:الفرع الساد
  تعظيم عائد البنك من استثماراته وحتديد املسامهة يف الربح من أصحاب الودائع. خالل معطيات الودائع احملصلة ميكن

R =
[ . . . . . ]

= R − S. − L.  :حيث  
TI  إمجايل استثمارات البنك :(TI = E + S + L )  ،E أموال امللكية :  
R : البنك من استثماراتهعائد مالك ،R:  ،معدل العائد على حمفظة البنكS ،ودائع قصرية األجل :L ودائع طويلة :

): نسبة املشاركة يف الربح للودائع قصرية وطويلة األجل على التوايل حيث: PL;PS، األجل = + ) .  
=ومنه:  R

( )
− . − ( + ). = . 1 +

( )
− .

( )
− .  

= . + ( − ). − .  

مكن التحكم يف أي من متغريات النموذج من املؤثرة، كما  من خالل حماكاة تغريات مجيع العوامل وميكن تعظيم الدالة   
قي املعطيات لعوائد املستقبلية واملتوقعة. خالل معلومية  نواعها، أجل التنبؤ    ، أو تغيريها للتحكم وتوجيه حجم الودائع 

  الضريبة والزكاة يف اقتصاد املشاركةاملطلب الثاين: أثر املخاطرة، 

لتايل فإن إن افرتاض التأكد غري واقعي، و: أثر املخاطرة والرفع املايل يف النظامني الوضعي واإلسالميالفرع األول: 
يتأثر املقاول يف حالة التمويل بفائدة بصفة ، املقاول يضع يف حسبانه عدم احلصول الفعلي بدرجة خماطرة معينة للربح املتوقع

بتة ختصم من العائد  لرافعة حيث متثل الفائدة تكلفة  خنفاض يف عائد امللكية، وذلك لوجود اخلطر املايل املرتبط  مباشرة 
  مث فإن أي اخنفاض يف هذا األخري يؤدي إىل اخنفاض موازي ومبعدل الرفع املايل للعائد على امللكية.احملقق، ومن 

ح على أطراف عملية التمويل عتبار أن معدل املشاركة حمدد مسبقا بني البنك املمول واملقاول  :أوال: أثر تغريات األر و
اخنفاض هلذا األخري يؤدي إىل اخنفاض العائد على امللكية لكنه يبقى  أيوعلى أساس مستوى ربح إمجايل معني متوقع، فإن 

ألموال اململوكة عكس التمويل بفائدة يف النظام الوضعي، وهو ما  ةدائما أكرب من معدل العائد لو مت التمويل بصفة كامل
ملعطيات السابقة نفسها:   ميكن توضيحه من خالل اجلدول التايل واخلاص 

  أثر تغري الربح اإلمجايل على عائد املقاول واملصرف يف ظل النظامني الوضعي واإلسالمي :)12اجلدول(
  احلالة الثانية  احلالة األوىل

  مؤسسة ب  مؤسسة أ    مؤسسة ب  مؤسسة أ  
  الربح اإلمجايل

  الفائدة

1000  
-  

1000  
500  

  الربح اإلمجايل 
  الربح عن املشاركة للبنك

1000  
-  

1000  
333.33= P.R  

  P.R =666.67  1000  الربح الصايف للمسامهني  500  1000  الصايفالربح 

 ROE  10% 13.33%العائد على امللكية  ROE  10% 10%  العائد على امللكية

                                                
1 - Kabir Hassan, Mervin Lewis; OpCit.P226. 
See: Bachir.B.A; portfolio management of Islamic Banks "Certainty Model";published in the "Journal of Banking and 
Finance"7 (1983) North Holland.P.P339-354  
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  من إعداد الطالباملصدر: 
فعليا فإن عائد  1000، لكن ويف حال حتقيق ربح إمجايل 1500 عمبين على أساس ربح متوق %33.33إن معدل املشاركة 

) يف حني معدل عائد املشاركة للمقاول %06.67=5000\333.33وميثل عائدا له معدله ( 333.33البنك 
)، فهنا يكون البنك حمتمال خماطرة عدم التحقق الفعلي للعوائد املتوقعة، والفارق الذي حيتمله 13.33%=500\666.76(

لصيغة  خذه املقاول، وقيمته تقاس  .0,167: السابقةالبنك  = 0.033.  
  فيكون موقف كل من البنك واملقاول كما يلي: 500لشروط السابقة نفسها رحبا حمققا  والشيء نفسه لو افرتض

) فإن عائدها كله بأما املؤسسة ( ،%5=10000\500عائدا  أ)يف احلالة األوىل (نظام وضعي): حتقق املؤسسة ( -1
  .%0) يذهب لسداد فوائد القرض وعائده املتبقي 500(
حتقق  %66.67) ومبعدل مشاركة بولكن املؤسسة ( %5يف احلالة الثانية (نظام إسالمي): حتقق املؤسسة (أ) عائدا  -2

بعدم ويبدو واضحا أن البنك يتحمل يف احلالة الثانية املخاطرة املتعلقة  %3.33يف حني للبنك عائد  %6.67عائدا مقداره 
جتاهني إما  حتقق العوائد املتوقعة فعليا، حيث يكون معدل املشاركة يف الربح معروفا مسبقا، أما معدل العائد نفسه فيتغري 
لربح يف حال حتقيق عوائد أكرب من املتوقع، أو العكس يف حال حتقق عوائد أقل من  منح عوائد إضافية للبنك عن مشاركته 

  املتوقع.
املنظور اإلسالمي والرأمسايل الوضعي يتفقان يف مفهوم تكلفة رأس املال ف: ثري املخاطرة يف منوذجي التمويلنيا: فروقات 

وصيغه 1مصادر التمويل فا متثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمر، إال أن االختالف يكمن يف قيمتها نظرا الختال
ا.   االستثمارية، واختالف آلية التمويل ومؤشرا

لنسبة للنظامني -1 يعود للمخاطرة اإلضافية اليت يتحملها املصرف يف حال اقتصاد  اختالف قيمة تكلفة الفرصة البديلة 
عتبار متويل البنك على أساس متويل رأس املال املخاطر، ومن ذلك تعديل معدل العائد  املشاركة، وعلى ذلك هناك اقرتاح 

ضافة عالوة خماطرة مرتبطة طر  الحنراف املعياري أو معامل االختالف للتدفقات املطلوب،  د مع خماطرة املشروع مقاسة 
ملخاطرة  لربح املتوقع املعدل  العتبار   Risk Adjusted Expected Profitالنقدية، ويدعى املعدل اجلديد  خذ  والذي 

لسيولة، وخماطر األعمال واملقابل   .2كل املخاطر املرتبطة 
ا متنحه تغطية عن املخاطرة إضافة لتحقيق عائد  -2 فعند مستوى العائد املطلوب نفسه يفضل املقاول صيغة املشاركة أل

إضايف من الرافعة املالية، وهذا ما يدفع املصرف املمول إىل طلب تعويض متمثل يف عالوة ترفع تكلفة التمويل يف هذه احلالة 
ح عرب الصيغة السابق يق ذلك من خالل الرفع من معدل مشاركة املصرف يف أو العائد األدىن املطلوب، وميكن تطب األر

=:عرضها .  
  حيث:

r ملخاطرة -: العائد املطلوب   = مبلغ الربح املتوقع. Π ؛    - املعدل 
c.مبلغ رأس املال املشارك به من قبل املمول :  

                                                
  .21:ص، مرجع سابقبعلوج بوالعيد،  - 1

2 -Habib Ahmed , Operational structure for Islamic equity finance (lessons from venture capital): research paper 69. 
Islamic Research and Training Institute( IRTI). 2005 Jeddah.p22. 

دة نسبة االقرتاض. -* يف النظام التقليدي الوضعي يتحمل املقاول املخاطرة املالية اإلضافية النامجة عن ز  
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العائد واملخاطرة منسوبة للفرص البديلة، ويف حالة اخلسارة  فأساس تكلفة رأس املال يتحدد من خالل املراجحة بني   
لنسبة للمقاول  للمشروع بصيغة املشاركة يتحملها املقاول واملصرف املمول حسب نسبة مسامهة كل منها، فاخلسارة هنا 

  . 1أقل من مثيلتها يف النظام الوضعي، حيث تزداد اخلسارة مع دفع التكلفة الثابتة من الفوائد

ثري الوفر الضرييب والزكاة على تكلفة رأس املالرع الثاينالف بتة من الوعاء الضرييب مما : :  عتبارها تكلفة  ختصم الفوائد 
القرتاض تنخفض وذلك حسب معدل الضريبة، ومن مث فإن التمويل  حيقق للمؤسسة املقرتضة وفورات جتعل تكلفة التمويل 

لتمويل عن طريق األموال اململوكة.لنظام الوضعي ينحاز للتمويل    القرتاض مقارنة 

عتبار املمول ليس مسامها أو مالكا جلزء من      ملشاركة، إذ و لكن ذلك ال مينع من تطبيق املبدأ نفسه يف صيغة التمويل 
خذ نسبة  بتة من رأس املال بل املؤسسة بل هو حبكم املمول اخلارجي مثله مثل املقرض بفائدة، لكن خبصوصية أنه ال 

عفائه كذلك من الضريبة، وهو ما جيعل كذلك ميزة  جزءا من ربح املشروع، هذا اجلزء ميكن أن تقوم التشريعات الضريبية 
ملشاركة ويساعد على تطوير الوساطة املالية من منظور إسالمي،  يساعد على تنمية عوائد كل من املقاول و نسبية للتمويل 

تمع كلفته.واملصرف (ومن ور  لتمويل بفائدة الذي يتحمل ا   ائه املودعون) أي ال متثل تكلفة على املستوى الكلي مقارنة 
عتبار أن    آللية نفسها يف النظام الوضعي،  يتأثر خبصم هذه  الذيوميكن حتقيق الوفر الضرييب يف اقتصاد املشاركة 

ا متس طريف العالقة، إذ توفر للمصرف جزءا من العائد  التدفقات هو الوعاء الضرييب وتبقى األفضلية للتمويل ملشاركة أل
ألموال اململوكة بصفة كلية، ومن مث  الذي كان ميكن ختفيضه، وللمقاول الذي حيقق عائدا أعلى مما لو مول مشروعه 

لنسبة إليه.   تنخفض تكلفة رأس مال 
على الربح احملقق إذا بلغ   %2.5قاول بدفع زكاة املال بنسبة يلتزم البنك واملشرعي وعقائدي  ممن جهة أخرى وكالتزا   

ملقابل فإن 2إىل حد أقصى مرتبطة بدرجة املخاطرة والنشاط %2.5النصاب، وهذا ما جيعل تكلفة رأس مال تبدأ من   ،
لنشاط االستثماري حىت ولو توقع خسارة مبعدل ال يتجاوز  وذلك ألن عدم االستثمار يفرض عليه  %2.5املقاول ملتزم 

  هذه النسبة كزكاة على رأس املال، ومن مث فمن مصلحته االستثمار وعدم االكتناز.

(عالقة  التشاركي التقليدي واإلسالمي املصرفيني النظامني يف املالية للوساطة النظري النموذجاملطلب الثالث: 
 عملية يتناول  Akkas 1996, Khan 1986 إسهامات عدة على يبىن منوذج: هو املستثمر)-املصرف اإلسالمي-املدخر

 دراسة إىل النموذج يهدف، والبنك رواملستثم املدخر، أطراف ثالثة بني العالقة خالل من النظامني من كل يف االستثمار

 ،3املشاركة صيغة على اإلسالمي النظام قيام للتبسيط فرتضي، و االستثمار حجم على مث ومن املوارد توزيع على نظام كل أثر
  .املضاربة صيغة إىل النتائج تعميم ميكن ولكن

                                                
ملشاركة مع املصرف، أو عن طريق إصدا - 1 ، كما ال ختتلف طريقتا االقرتاض وإصدار صكوك مشاركة يف النظام اإلسالمي رال خيتلف ذلك يف حالة التمويل 

  السندات يف االقتصاد الوضعي.

  .310ص ، مرجع سابق، بعلوج بوالعيد - 2
ا جزء من املشروع وأمواله املستثمرة، وللبنك نسبة من الربح عن أمواله  نسبةللمستثمر عائد من إدارة أمواله وأموال البنك إضافة إىل  - 3 من أموال البنك املمول 

لتمويل التقليدي حيث يدفع املستثمر فائدة للبنك وله عائد عن  ملشروع ونسبة من الربح عن أموال املستثمر (جزء من الربح اإلمجايل)، مقارنة  أمواله املستثمرة 
   .من األموال املقرتضة وهي موضوع الرفع املايل يف التمويل التقليدي والعائد اإلضايف فوق الفائدة (إن وجد) وتشمل إدارته،
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ملشاركة التقليديةاجلزئية يف إطار الوساطة املالية دالة االستثمار الفرع األول:  من خالل دالة تفسر سلوك أطراف : و
ملشاركة يف إطار الوساطة املالية، واعتمادا على    تكلفة وعوائد التمويل.عملية التمويل الوضعي و

 احتمالية، املشروع عائد معدلR و rc  اإلقراض على الفائدة سعر على التقليدي النظام يف عتمدي :سلوك املستثمرأوال: 

  كما يلي: ، Pو ،rc  كل من  مع وعكسيا R مع طرد يتغري  I،حيث P(R<rc) الفائدة سعر من أقل العائد وقوع
Ivc= I{R, rc, P(R<rc)}  

]  بعا كما يلي:  اإلسالمي النظاميف وتكون دالة االستثمار  = { , , ( <  عائد معدل على ويعتمد [{(0

 R مع طرد يتغري Iحيث  ، P(R< 0) خسارة حدوث احتماليةو   λ<1> 0 :حيث الربح من البنك نسبة  λو R  املشروع

  ،λ1و ، P كل من   مع وعكسيا
 :فإن E(R) = R . P(R>0) :للمشروع املتوقع العائد معدل كان إذا

 πc = I . [E(R) – rc – R . P(0<R<rc)] :التقليدي النظام يف للمستثمر املتوقع الربح - 1

 العائد كان إذا القرض سداد عن التعثر حالة يف احملتملة اخلسارة قص الفائدة قص للمشروع املتوقع العائد يساوي إنه أي

 .شيء على حيصل ال حينئذ املستثمر ألن الفائدة من أقل

 للمشروع املتوقع العائد يساوي إنه أي πs = I . E(R). (1-λ) :اإلسالمي النظام يف للمستثمر املتوقع الربح - 2

   .العائد هذا من البنك نصيب قص
 rd  االقرتاض على الفائدة سعر على التقليدي النظام يف يعتمد ،البنك يف ماله ادخار قرار :املدخرنيا: سلوك 

Iac = I{rd}   :حيث  Iac. مع طرد يتغري  rd 

 γ  ربح البنك من املدخر نسبة إىل إضافة  P(R< 0(احتمال العائد السليب و  λ و  Rعلى  اإلسالمي النظام يف ويعتمد  
   P مع عكسياو  γ و λو  Rمع طرد يتغري  .Ias = I{R, λ, P(R<0), γ} ،Iasوتكون   ( γ < 1 >0).: حيث
 Pac = rd . I :هو التقليدي النظام يف املدخر عائد -1

 .املشروع عائد من البنك نصيب من نسبة يساوي نهأ أي؛ Pas = γ. λ. E(R) . I :هو اإلسالمي النظام ويف - 2

  .املستثمر املبلغ يساوي أنه للتبسيط يفرتض وحيث املدخر املبلغ هو I حيث
 على الفائدة سعر على التقليدي النظام يف يعتمد ما استثماري مشروع متويل حول البنك قرار البنك:لثا: سلوك 

 >Ibc = I{rc, rd, P(R: الفائدة سعر من أقل املشروع عائد معدل وقوع احتمالية االقرتاض، على الفائدة سعر اإلقراض،

rc)} 

Ibc مع طرد يتغري  rc مع وعكسيا P و rd .   
 عائد من املدخر نسبة الربح، من البنك نسبة املستثمر، به يقوم الذي املشروع عائد على اإلسالمي النظام يف يعتمدو     

  .) γ وP مع وعكسيا R و λ مع طرد يتغري Ibs = I{R, λ, γ, P(R<0)} )  Ibs .خسارة حدوث احتمالية البنك،
  Pbc = Σ Ii(rc - rd – (rc –R).P.(R< rc) :هو التقليدي النظام يف البنك ربح - 1

  .للمستثمرين قراضها البنك قام اليت املدخرين أموال جمموع هو ΣIi  حيث

 Pbs = Σ Ii [E(Ri) . λ . (1- γ)] :هو البنك عائد اإلسالمي النظام ويف - 2
                                                

، متوفر 16:، صاالقتصادية للدراسات املصري املركز ،واخلسارة الربح يف املصريف القائم على املشاركة النظام خالل من التنمية حتقيق سبل ،الغمراوي طارق -  1
  1DFCFD4-BCB9-4E52-7318-www.eces.org.eg/.../%7B8244CEAF.على الرابط:                                                          
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 .االستثمارية املشروعات متويل يف ستخدامها البنك قام اليت املدخرين أموال جمموع هو ΣIi حيث

ثري معدل املشاركة على قرار  ملشاركة:رابعا:   املشروع ربح من البنك نسبة من كل لقيمة شرط وهناك اإلنتقال للتمويل 
 λ البنك ربح من املدخر ونسبة   γالنظام يف منه أكرب الثالثة األطراف من لكل اإلسالمي النظام يف العائد ليكون 

 1.املشاركة على القائم النظام إىل التقليدي النظام من الرشيد لالنتقال احلافز منهم كل جيد وذلك حىت التقليدي،

 يؤدي مما واملصرف، بني املستثمر املخاطر بتوزيع اإلسالمي املصريف النظام يقوم واخلسارة، الربح يف املشاركة خالل من

دة: إىل أمرين بدوره يؤدي ما وهو االستثمار، تكلفة خفض إىل  للتنفيذ القابلة غري واملتوسطة الصغرية عدد املشروعات ز

 النظام إىل استقرار النظام هذا يؤدي ذلك إىل إضافة ،لفعل القائمة االستثمارات حجم متوسط الفائدة، ورفع قيد حتت

  .املشروعات من أكرب عدد على االئتمان خماطر توزيع طريق عن املصريف

 rالدالة مبنية على معدل الربح املتوقع  الفرع الثاين: معدل املشاركة املقارن يف الربح املتوقع يف إطار اقتصاد املشاركة:
فتكون مشاركة البنك أقل من النسبة   α، وعالوة املخاطرةiومعدل الفائدة السوقي  λ، نسبة االقرتاض Kعلى رأس املال 

Pاحملسوبة من خالل العالقة  = (i + α) وعلى املستوى الكلي تتغري نسبة املشاركة ،P  عكسيا مع معدل الربح
  مع ثالث متغريات: معدل الفائدة، معدل االقرتاض وعالوة املخاطرة. املتوقع، وطرد

كستان وماليز قامت بتوظيف تشكيلة واسعة من املبالغ املالية  حيث أن الكثري من املؤسسات املصرفية، خاصة يف 
  2على أساس معدالت املشاركة يف الربح وبشكل فعال.

ختتلف آلية التمويل بني النموذجني،  أوجه املقارنة وتقييم تكلفة التمويل بني اقتصادي املشاركة والوضعي: :الفرع الثالث
عتباره حيمل ضمنيا ميزة الربط الفعال بني أطراف عملية التمويل واإلستقرار النسيب على املستوى  ويتميز منوذج املشاركة 

  قيقي.مع آلية فعالة لإلنتقال للتمويل احلالكلي،  

  ميكن تلخيصها فيما يلي:: االقتصاد اإلسالمي والوضعي يفأهم أوجه املقارنة بني تكلفة التمويل  أوال:

بتة للتمويل يف اقتصاد املشاركة بل تكلفة متغرية ومرتبطة مبعدل العائد احملقق من املشروع، عكس  -1 ليست هناك تكلفة 
بتة من    رأس املال:التمويل بفائدة الذي يرتبط بنسبة 

إلجارة)، يف حني خيتلفان يف  -2 ح حمتجزة والتمويل  ألموال اململوكة (أسهم عادية، وأر يشرتك النظامان يف وجود متويل 
وجود العوائد الثابتة (من القروض ، السندات واألسهم املمتازة) يف االقتصاد الوضعي، ووجود صيغ املشاركة واملضاربة يف 

  االقتصاد اإلسالمي.
يشرتك النظامان يف اعتبار تكلفة الفرصة البديلة كإطار عام لتحديد العائد األدىن املطلوب من االستثمار، وخيتلف  -3

  النظامان يف كيفية حتديده الختالف طبيعة التمويل ومصادره.

                                                
ه يف أسوء األحوال يكون هامش البنك يف املضاربة أكرب منه من هامش العميل، ألن هذا األخري يتحصل على عائد مقابل إدارة املشروع وال خيسر سوى جهد -  1

ملشاركة إذ له عائد مقابل متويل جزء من أوهو ما ال يوجد يف التمويل التقليدي حيث خيسر جهده والفائدة املدفوعة، ويكون هامش العميل  كرب يف حالة التمويل 
  تكلفة املشروع.

2- Zubair Hasan: Islamic Banks: Profit Sharing Equity and Credit Control .JKAU: Islamic Econ., Vol. 23 No. 1, pp: 
129-146 (2010 A.D./1431 A.H.).p p:133-134. 
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لفرق ما بني عائد االستثمار ومعدل الفائدة الثابت -4 ، يف حني يرتبط يف اقتصاد يرتبط الرفع املايل يف النظام التقليدي 
لفرق ما بني معدل مشاركة املمول يف رأس املال ومعدل مشاركته يف الربح، إذ ميثل الفرق عائدا للمقاول جراء  املشاركة 

  استغالل جزء من التمويل املصريف.
دة نسبة االقرتاض مما يرفع تكلفتها، أما وضعية املقاول بصيغة  -5 لنسبة للرافعة املالية التقليدية مع ز تزداد املخاطرة 

يف الربح أقل  كاملشاركة، فال تتطلب خماطرة إضافية، إذ يتحملها يف هذا اإلطار البنك ( ألنه عادة تكون نسبة مشاركة البن
  من مشاركته يف رأس املال).

دة الرفع املايل للمؤسسة يف النظام الوضعي، ويتم ذلك يف االقتصاد اإلسالمي من  -6 يتم فرض معدل فائدة أكرب مع ز
رد الرفع املايل( ميكن أن يكون التمويل    %100خالل إضافة  عالوة خماطرة، هذه األخرية مرتبطة بعوائد املشروع وليس 

دة معدل مشاركة املصرف يف الربح اإلمجايل .بنكيا ممثلة يف صيغة املضاربة)، ويكون    ذلك بز
ألموال اململوكة بصفة كاملة؛ -7 لتمويل  آللية نفسها، مقارنة    ميكن حتقيق الوفر الضرييب يف النظامني 
كمحفز غري يرفع االلتزام بدفع الزكاة من العائد األدىن املطلوب حتقيقه من املشروع، وهذا ال يؤثر على اعتبار الزكاة   -8

  مباشر على االستثمار والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
على ذلك فإن الربح وليس الفائدة هو أداة نيا: تقييم لعائد املشاركة والفائدة يف توجيه املوارد من اإلدخار لإلستثمار: 
عائد له، ورجال األعمال ال يستثمرون  الربحختصيص لرأس املال احلقيقي، ألن الفائدة مبثابة تكلفة على رجل األعمال بينما 

حيث تكون الفائدة أعلى بل حيث الربح أكرب وهو الفرق بني السعر النقدي للعينيات والسعر اآلجل هلا، وهذا الفرق 
  1خيضع للمخاطرة وهو جائز ويكون بذلك األساس الحتساب القيمة احلالية لالستثمار.

احلقيقية للمعروض من رأس املال احلقيقي، وهو األساس السليم املستخدم يف كما أن الربح هو الذي ميثل القدرة 
حالة عدم التأكد ألنه يراعيها، وميثل املدخل املناسب لتمثيل الفرصة املتاحة للمشروع، ولذلك فالربح االحتمايل هو األساس 

  شيدة وحسن االستخدام للموارد االقتصادية.املنطقي لتحيني التدفقات النقدية للمشروع، واختاذ القرارات االستثمارية الر 
   

                                                
  .82ص ،مرجع سابق ،مأمون صالح سليمان املصري - 1
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  : اإلستثماري للمشروع اجلدوى املاليةوتقييم : دراسة رابعال املبحث
 خمتلف املشاريع املفاضلة بنيجراء بقرار االستثمار واملعلومات اليت تسمح  متثل معاجلة مالية واستخراج ملؤشرات من

اختيار املعيار املناسب للهدف احملدد من إقامة املشروع املفتوح، ويتم يف ختيار البديل األفضل، وتنحصر املهمة الوصوال 
ضية واإلحصائية واحملاسبية   ، يتم توضيحها يف املطالب التالية: االعتماد يف ذلك على استخدام بعض األساليب والصيغ الر

 تتجاهل القيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم الساكنة)املطلــب األول: طرق التقييم اليت     

خذ القيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم احلركية)       املطلــب الثاين: طرق التقييم اليت 
  املطلــب الثالث: طرق تقييم االستثمار يف حالة املخاطرة وعدم التأكد     
مج االستثمار)املطلب الرابع: تعدد املشاريع وقيد املوازنة        (بر
  املطلب اخلامس: منوذج تسعري األصول املالية واملبادلة بني العوائد واملخاطرة     

موعة تتضمن : املطلــب األول: طرق التقييم اليت تتجاهل القيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم الساكنة) وهذه ا
  :طريقتني

ا تلك الفرتة امل: Pay back period  طريقة فرتة االسرتداد الفرع األول: يسرتد  قدرة واملتوقع أنتعرف فرتة االسرتداد 
وتعترب هذه الطريقة من أبسط الطرق وأكثرها شيوعا واستخداما ، ماري مجيع التكاليف اليت أنفقت لتحقيقهاملشروع االستث

  .يف املفاضلة بني املشروعات االستثمارية
ويفضل املشروع االستثماري الذي ميكن املؤسسة من اسرتداد تكاليفها يف أسرع وقت   طريقة فرتة االسرتداد: أوال: مبدأ

وغالبا ما يتم حساب فرتة االسرتداد وفق حالتني تفرضان على احملاسب، وذلك نتيجة للتدفقات النقدية السنوية ، ممكن
  :وانتظامها الداخلة

عندما تكون التدفقات النقدية السنوية متساوية، يف  لسنوية:فرتة االسرتداد يف حالة عدم انتظام التدفقات النقدية ا -1
  .ستثمر على التدفق النقدي السنويهذه احلالة حتسب مدة االسرتداد بقسمة رأس املال امل

حتديد فرتة االسرتداد بطريقة جتميعية أي على يتم  فرتة االسرتداد يف حالة عدم انتظام التدفقات النقدية السنوية : -2
جتميع التدفقات النقدية الصافية اليت حيققها املشروع للوصول إىل مبلغ االستثمار وكلفته وعنده تكون السنة هي أساس 

  الفرتة الالزمة لكي يسرتد املشروع تكاليفه.
 وذلك االستثمار، عمر من jالسنة  انقضاء عند املرتاكمة النقدية للتّدفقات S(j) بـ  لريمز :االسرتداد فرتة حسابنيا: 

   .منه االستثمار تكاليف إسقاط بعد
  التاليني: الشرطني حتقق اليت m السنة  وحتدد املستثمر، املال لرأس اإلمجالية القيمة C: بـ  ولريمز

[S(m)  ≤ C ;  S(m + 1)  ≥ C] 
  :يلي كما احملسوبة p هي لسنوات مقدرة االسرتداد فرتة تكون وبذلك

P = m + q   ;   q = {C − S(m) }/ {S(m + 1) − S(m) }. 
موع متّثل  S(j) إن C متّثل حني يف عمره ، من j السنة  اية حىت االستثمار تشغيل عن الناجتة النقدية للتّدفقات اجلربي ا

موع   .تكاليفه مل احلسايب ا
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 على q حساب  ويقوم السنة ؛ كسور فتّمثلq  أما االسرتداد، فرتة يف الصحيحة السنوات عدد متّثل mأن  يالحظ

  .السنة ضمن للزمن خطي بع هو التدٌفق ن ضمين افرتاضٍ 
ويف حالة عدم اكتمال رأس املال لعدة سنوات وجتاوز ذلك لعدة شهور من السنة، يف هذه احلالة يتم قسمة التدفق 

الستخراج معدل التدفق النقدي الشهري، مث يقسم املبلغ املتبقي على معدل التدفق السنوي  )12(النقدي السنوي على 
  للحصول على األشهر اإلضافية الستخراج مدة االسرتداد.

 كلتا ويف طبيعية، غري التشغيل تّدفقات أن وإما خاسر، االستثمار أن إما يعين االستثمار حياة فرتة ضمن m وجود عدم إن

  .الداللة عدمية االسرتداد فرتة تصبح احلالتني
، للمقارنة كمرجعٍ  املعتمدة القيمة على يتّوقف صغريًة أو كبريًة االسرتداد فرتة عتباراو : طريقة فرتة االسرتدادلثا: تقييم 

فرتة  تكون الذي االستثمار تفضيل إىل يقود للمفاضلة كمعيار االسرتداد فرتة اعتماد فإن استثمارين بني املقارنة وعند
  أصغر.  فيه االسرتداد

1- : لبساطة، فليس هناك حاجة لتقدير معدل اال املزا ت القيمة احلالية ستحداثتتميز هذه الطريقة  غري  ،وال حسا
 كمؤشر مساعد،  االستخدام شائعة مع ذلك هيو  النظر املالية، وجهة من االستثمارات لتقييم صلًبا معيارًا ليست اأ

  .عالية االستثمار خماطرة درجة فيها تكون اليت االقتصادية األوضاع استقرار بعدم اليت تتسم احلاالت يف والسيما
إن هذه الطريقة تتجاهل القيمة الزمنية للنقود فهي تعترب كافة التدفقات النقدية الداخلة فرتة االسرتداد ذات  :العيوب -2

بعني االعتبار وذلك عن طريق إجياد القيمة احلالية  قيقةقيمة متساوية عند حتليل املشروع، لذلك ال بد من أخذ هذه احل
ال والرحبية احلقيقية، كما  جاهل التدفقات النقدية اليت حتصل بعد فرتة االسرتدادإن هذه الطريقة تت، واألهم للتدفقات النقدية

 خذ بعني االعتبار العمر االقتصادي للمشروع.

يستند هذا املعيار إىل الربح احملاسيب : ARR ( Accounting Rate of  Return(    احملاسيبمعدل العائد  الفرع الثاين:
  .لقياس العائد من املشروع

لطريقة العاو عدل العائد احملاسيب: مأوال: قياس  والعربة يف دية ألساس االستحقاق يف احملاسبة، يقاس صايف الربح احملاسيب 
استخدام العائد احملاسيب يعود إىل املفاضلة بني مشروع وآخر، ومبوجب هذه الطريقة اختيار املشروع ذي العائد احملاسيب 

  األعلى.

ينسب الربح إىل أن ما إو  ،ما إىل كلفة االستثمار وتسمى النسبة معدل العائد البسيط على االستثمارإينسب الربح احملاسيب و 
  . 1لعائد البسيط على حق امللكيةجة وتسمى النسبة املستخر  ،حقوق امللكية

                                                                                                        
                                              : ائد البسيط على إمجايل االستثمارمعدل الع -1

نه الوسط احلسايب للدخل السنوي املتحقق خالل عمر املشروع (املفرتض) ، بينما يعرف  ويعرف متوسط الدخل السنوي 
نه كلفة االستثمار وتشمل رأس املال الثابت ورأس املال العامل ونفقات التأسيس األولية، و  على  يطلقإمجايل االستثمار 

  . Average rate of return يهذه النسبة أيضاً معدل العائد (املردود) الوسط

                                                
  .376-374ص ص:  ،مرجع سابق ،جالل جويدة القصاص - 1

  متوسط الدخل السنوي   
  إمجايل االستثمار       
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قيس هذه النسبة املردود من حقوق امللكية. حيث ينسب متوسط الدخل السنوي تو  على حق امللكية: معدل العائد - 2
  معدل العائد على حق امللكية = و ، إىل (رأس املال اململوك)

  مبا يلي:  ومتتاز طريقة معدل العائد البسيطعدل العائد احملاسيب: تقييم م: نيا
 ؛املفاهيم احملاسبية لقياس الدخل وعائد االستثمارشى مع اتتمو ، سهولة عملية االحتساب   
 ) يف حالة األخذ مبتوسط الدخل) ال تتجاهل أي جزء من الدخل بعكس طريقة فرتة االسرتدادأن هذه الطريقة.   

ا:    توقيت التدفقات النقدية. و  تتجاهل القيمة الزمنية للنقودأما أهم عيوب هذه الطريقة فتتلخص يف أ

خذاملطلــب  األساسي الذي تعاين  يتمثل العيب :احلركيةالقيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم  الثاين: طرق التقييم اليت 
كما أن بعضها اآلخر يتجاهل جزءاً من التدفقات النقدية   ،يف جتاهل القيمة الزمنية للنقودوالساكنة منه طرق التقييم البسيطة 

   وبناء على ذلك فإن طرق التقييم اجليدة البد أن يتوفر فيها ثالث خصائص هي: ،املتولدة عن املشروع

   ؛عتبار كل التدفقات النقديةاألخذ يف اإل -1
خذ يف اإل -2    ؛عتبار القيمة الزمنية للنقودأن 
  أن يؤدي استخدامها إىل اختيار املشروع الذي يعظم قيمة املشروع.  -3

على القيمة الزمنية للنقود، ويعين مفهوم القيمة الزمنية للنقود ببساطة أن وحدة النقد املتحققة اآلن هلا قيمة  عتمدت فهي
 ،النقد املتحققة اآلن ميكن إعادة استثمارها مرات متعددة  نطالقًا من أن وحدةإ ،أكرب من وحدة النقد املتحققة يف املستقبل

لتايل عائد أكرب   .ويتحقق منها 

 Net present value; Valeur(وتعرف صايف القيمة احلالية ملشروع  :طريقة صايف القيمة احلاليةرع األول: الف

actualisée nette( يف اللحظة االبتدائية) ا القيمة احلالية ) جلميع التدفقات النقدية الصافية املستقبلية اليت ميكن  t0ما 
  .1احلالية للتكلفة االستثمارية االبتدائيةأن يوّلدها املشروع مطروحا منها القيمة 

ح بواسطة مقياس (معامل االستحداث)  أوال: مبدأ وحساب صايف القيمة احلالية: هذا املعيار يعمل على حتويل تيار األر
العتبار التوزيع الزمين إليرادات وتكاليف املشروع، إذ ال ميكن مقارنة التدفقات النقدية املختلفة   *(داخلية وخارجية)ليأخذ 

حلسبان.ما مل ا زمنيا     يؤخذ تفاو
ستخدام معدل  معني، مث يتم مجع  حتينيوطبقًا هلذه الطريقة يتم حساب القيمة احلالية لصايف التدفق النقدي السنوي 

ً للحصول على صايف القيمة احلالية للمشروع كما يلي: ضيًا  وميكن التعبري عن ذلك ر ،التدفقات املخصومة لبعضها جرب
= ∑

( )
+

( )
−  

  : القيمة املتبقية للمشروع؛y،    النقدية السنوية  : صايف التدفقات  ncf t (net cash flow) حيث ميثل:
rتحداث (معدل العائد األدىن املطلوب: معدل االس (  
t و.....0: رقم الفرتة ويرتاوح (ما بني......n        ،(n.عدد سنوات املشروع :  

                                                
1 -Robert Goffin: principes de finance moderne: 3eme édition ;( Economica, Paris, 2001).p178.  

لتدفقات النقدية الداخل-* ة اإليرادات احملققة خالل العمر اإلنتاجي للمشروع بعد طرح تكاليف التشغيل، أما التدفق النقدي اخلارجي فتمثل املبالغ املنفقة ييقصد 
لتكلفة االستثمارية.    من ظهور املشروع لنهايته. I0املتعلقة 

  متوسط الدخل السنوي   
  رأس املال اململوك     
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يف الصيغة السابقة  للقيمة احلالية الصافية كانت التدفقات سنوية، ويف حالة القيمة احلالية يف الزمن املستمر وبوجود تدفق 
NCF(t)dt  يرمز إىل التدفق النقدي الذي يتم احلصول عليه يف اللحظةt  خالل الزمنdt  ،بتا وكان معدل االستحداث 

=:                   1تكون صايف القيمة احلالية − + ( ) +    
لنسبة للزمن)، وتكون  وهذه العالقة تعترب أفضل لوجود خاصية االستمرارية للتدفقات النقدية للمشاريع االستثمارية (

  ملتخذ القرار يف إدارة املشروع.أدق وتعطي مرونة أكرب 
ختاذ حكم حول املشروع املعطى، كما نيا: خصائص معيار صايف القيمة احلالية:  يسمح معيار صايف القيمة احلالية 

ملقارنة واملفاضلة بني املشروعات املختلفة (يف حال تساوي التكاليف االبتدائية لالستثمار)، وتكون قاعدة القرار  يسمح 
)، ويرفض يف حال كونه أقل من  0NPV تساوي الصفر ( املشروع إذا كانت صايف قيمته احلالية أكرب من أوبقبول 

دة يف الثروة أو قيمة املؤسسةNPV < 0الصفر ( ) يعين NPV=0من هذا املشروع، وحالة ( 2)، إذ ميثل هذا املعيار قيمة الز
لذي تكون صايف قيمته احلالية أكرب.حتقيق احلد األدىن املقبول     كعائد، أما يف حال املفاضلة بني مشروعني فيؤخذ 

أما أهم خاصية لصايف القيمة احلالية فهو حساسيتها ملعامل االستحداث املستخدم ومعرفته مسبقا عامل ضروري، إذ 
دة هلذا املعامل يف رفض ومع وجود عالقة عكسية ما بني املعامل املستخدم وصايف القيمة احلالية ميكن أ لز ن يؤثر تقدير 

لفعل يف حال اختيار معامل أقل من املفرتض.   مشروعات كان ميكن قبوهلا، أو قبول أخرى غري جمدية 
يف هذا اإلطار ويف اختيار معامل االستحداث املناسب من منظور اقتصاد املشاركة: يقرتح الدكتور سيد اهلواري استخدام 

 من أحسن استثمار بديل بنفس املواصفات (خاصة درجة املخاطرة) واليت متثل تكلفة الفرصة البديلة ، يف الربح االحتمايل
وزان نسبية  حني تقرتح الدكتورة كوثر األجبي االعتماد يف تعيني معامل االستحداث على متوسط املعامل املتوقع مقدرا 

كما ميكن اختيار املعامل من خالل  3ة نفسها للمشروع حتت الدراسة،لعوائد االستثمارات املثيلة اليت تتصف بدرجة املخاطر 
  تكلفة رأس املال (التمويل) للمشروع.

وهذه النظرة ليس فيها كبري اختالف عن النظام التقليدي ماعدا أن معدل الفائدة يكون عادة أساسا حلساب معامل تكلفة 
عموما يرجع اختيار املعدل األمثل ألصحاب القرار الذي قد يكون ، و كةالفرصة البديلة وهو األمر الذي يتفاداه اقتصاد املشار 

  وفق اعتبارات موضوعية أو ذاتية.

ح احملققة بقيمتها املطلقة، دون األخذ : الفرع الثاين: معيار مؤشر الرحبية يؤكد معيار صايف القيمة احلالية فقط على األر
  .ميكن االعتماد عليه يف املفاضلة بني املشروعات املختلفةالعتبار حجم رأس املال املستثمر، ولذا ال 

يف األخري  يكونالبد من إجياد عالقة بني حجم رأس املال املستثمر ومقدار العائد احملقق ل مبدأ معيار مؤشر الرحبية:أوال: 
ولتجاوز هذه النقطة يف صايف القيمة احلالية فقد مت ، العائد املتحقق عن كل وحدة نقدية مستثمرة، مث إجراء عملية املفاضلة

لعائد اإلمجايل، يتم التعامل على أساس ما حتققه الوحدة النقدية املستثمرة كقاسم  إجراء تعديالت حيث وبدال من التعامل 

                                                
  .259، صمرجع سابق ،رحيم حسني - 1

2 - Jacky Koehl : les choix d’investissement (Dunod. Paris. 2003). P40. 
  .177ص، 1999،مطابع غباشي، طنطا، مصر،  ، القرار االستثماري يف البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل  - 3
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 Indice de profitabilité, Profitability)مؤشر الرحبية مشرتك بني رؤوس األموال املستثمرة، وهذا ما يوفره معيار 

Index)  لعالقة التالية:صايف القيمة احلالية املعدلأو مؤشر   1، ويعرب عنه 

= ∑
( )

+ ( ) /  => = + 1    
فضيل ) وتPI>1إن قاعدة القرار يف حساب مؤشر الرحبية هي قبول املشروع الذي يكون مؤشر رحبيته أكرب من الواحد (

  املشروع الذي يدر أكرب عائد.
ملفاضلة بني املشروعات وإن اختلفت تكلفتها االبتدائية، لكن  معيار مؤشر الرحبية: فائدة: نيا يسمح معيار مؤشر الرحبية 

  رغم ذلك مثله مثل صايف القيمة احلالية فإن قيمته تبقى حساسة ملعامل االستحداث الذي مت اختياره.

لتحيني التدفقات : ال يستلزم هذا املعيار وجود معدل   Internal Return Rate (IRR):العائد الداخليالفرع الثالث: معدل  
  املستقبلية، بل يكون إجياده هو املطلوب.

يوافق معدل العائد الداخلي معدل االستحداث الذي يساوي بني صايف  أوال: مبدأ معيار معدل العائد الداخلي: 
أي يعين البحث عن معدل االستحداث الذي جيعل صايف القيمة احلالية ، لية مببلغ االستثمار األويلالتدفقات النقدية املستقب

  مساوية للصفر. من خالل العالقة:

       = ∑
( )

+
( )

− = 0    =>    ∑
( )

+
( )

=  

) فإنه البد من اعتماد r)، ومن أجل الوصول إىل إجياد (rمعدل االستحداث (حسب العالقة فإن كل القيم متاحة ماعدا 
األسلوب التجرييب، وذلك من خالل استخدام معدالت استحداث مفرتضة وتطبيقها على الصيغة السابقة، فإذا كان طريف 

∑]: العالقة غري متساويني (1 + ) >  ; ( > أكرب من  جيب استخدام معدل استحداثو   [(0
الذي استحدثه   2األول حىت الوصول للمعدل الذي يساوي طريف املعادلة (وهو املفهوم نفسه للكفاءة احلدية لرأس املال

  كينز).
):ويف حال صعوبة اختيار املعدل املناسب ميكن اختيار معدلني أحدمها تكون    > ) والثاين (0 < 0)   

∗   3 ويكون: = +
| | | |

. ( − ).            
لنسبة هلذا املعيار: معيار معدل العائد الداخلي:وخصائص  القرار  نيا: قاعدة   4وتكون قاعدة القرار 

يف حال مشروع وحيد يقبل املشروع إذا كان معدل عائده الداخلي أكرب من معدل مردودية الفرص البديلة القريبة من  -1
ا.   مستوى خماطر

ملشروع ذو معدل العائد الداخلي األكرب. -2   عند االختيار واملفاضلة بني أكثر من مشروع يؤخذ 

                                                
1 - Michel albouy , finance ;investissement ;financement ;aquisitions.2emeédition.(economica.Paris.2000).P92. 

  .384.ص4ط.1992: دار الفكر العريب، القاهرة، املوسوعة االقتصاديةحسني عمر:  - 2
3 - Jacks Mergerin & Gérard Ausset; Investissement et financement :(Collection multimédia Finance Sedifor, Paris. 1993) 
P 26.  

  .175، صمرجع سابق ، القرار االستثماري يف البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل -4
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يلغي معيار معدل العائد الداخلي احلاجة إىل معدل لالستحداث إلجياد القيمة احلالية للتدفقات النقدية، لكن يتطلب وجود 
لتكلفة التقديرية لألموال أو تكاليف الفرص البديلة، معدل مرجعي يتم نسبة إليه قبول أو رفض املشروع املقرتح وميث ل عادة 

  حسب اقرتاحات كل من سيد اهلواري وكوثر األجبي.
يف r املكافئ للمعدل *rويف حالة االستمرار يكون العائد متغريا ومستمرا يف الزمن، ويكون معدل العائد الداخلي املستمر 

=:              t 1اللحظة  ( ) ∗ + ∗  
) IRRإن استخدام هذا املعيار الختيار االستثمارات يعين ضمنيا القبول بفرضية إعادة استثمار التدفقات بنفس املعدل (  

  ).IRRواملشروع قد حيقق عائدا أكرب أو أقل من ( 2وهذا قد يكون غري واقعي دائما

  : لعائد والتطبيق العملي هلاالفرع الرابع: تقييم ملعايري قياس ا

  ملقارنة بني املعايري الثالثة ميكن إعطاء املالحظات التالية:أوال: مقارنة بني خمتلف املعايري: 

ح؛ يف حني معياري مؤشر  -1 معيار صايف القيمة احلالية يقيس عائد املشروع من خالل القيمة املطلقة أو كتلة األر
  الرحبية ومعدل العائد الداخلي ميثالن نسبة مئوية أو معدل؛ 

نتيجة  لنسبة ملعياري صايف القيمة احلالية ومؤشر الرحبية ميثل معدل االستحداث عنصر حساب معلوم، يف حني هو -2
 يف حال حساب معدل العائد الداخلي وإن كان اختاذ القرار بشأنه يستلزم وجود معدل مرجعي؛

املفاضلة بني استخدام املعايري السابقة خيضع لرؤية املؤسسة ومستوى العائد املطلوب من طرفها، خاصة وقد ختتلف  -3
 3لضرورة. نتائج القرار حسب معدل االستحداث املستخدم، الذي ال يكون موضوعيا

عموما متثل هذه املعايري وخاصة معدل العائد الداخلي مؤشرات مقبولة عن مستوى العائد املتوقع للمشروع، وتتميز 
لتقديرات السابقة له.   ملوضوعية كمقياس للرحبية مع إمكانية استخدامها يف املتابعة ومقارنة التنفيذ الفعلي للمشروع 

  : افرتاضات نبدئية حتد نسبيا من دقتها ومطابقتها الواقعيعاب على هذه الطرق   التقييم:معايري تقييم افرتاضاتنيا: 
تقوم الشركات بتوزيع  افغالباً م ،وهو افرتاض غري صحيح يف كل األحوال ،تفرتض ضمناً إعادة استثمار األموال املتحققة - 1

ح حمتجزة ح املتحققة وحتتفظ جبزء فقط على شكل أر  ؛جزء من األر

ح يعاد استثماره فعالً  إفرتاض أن - 2 لضرورة افرتاض عائد االستثمار املتحقق على  ،اجلزء احملتجز من األر ولكن ليس 
 االستثمار األصلي (حسب افرتاض معدل العائد الداخلي). 

ا تعرب ال توجد أي مشكلة يففة نظر اقتصاد املشاركة من وجهأما  عن مقاييس للرحبية البعيدة عن  استخدام أي منها، أل
كعائد مطلوب يقارن بعوائد IRRأو  PIو NPV استخدام الفائدة، سواء يف اختيار معدل االستحداث الستخراج 

غرض البحث، وعدم تطلبه لتحديد مسبق ملعامل  هخلدمتاملشروعات املماثلة، وإن كان من األفضل استخدام هذا األخري 
  .PIو NPV استحداث الذي يؤثر اختياره بشكل كبري على نتائج 

                                                
  .272، صمرجع سابق ،رحيم حسني - 1
د رمضان،  -2   .236ص  ،2002. 2طدار وائل،عمان، األردن، ، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقيز

ت املشروعات العامة ،املرسي السيد حجازي -  3   .138ص ،2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، ،اقتصاد
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التقليدي على  يستخدم معدل الفائدة يف االقتصاد: معدل عائد املشاركة ومفهوم القيمة الزمنية للنقودالفرع اخلامس: 
املستقبلية حلساب القيم املكتسبة واحلالية هلا، فالغرض من استعمال للتدفقات النقدية  أساس أنه هو معدل اإلستحداث

لنقود وهذه القيمة هي اليت تستعمل كمعامل  اخلصم هو عرض أثر القيمة الزمنية للنقود، مبا يعين أن للزمن قيمة فيما خيتص 
  للخصم.

كة يف التمويل هو إدرار االستثمار لعائد  مبا أن غرض اقتصاد املشار  أوال: معامل اإلستحداث والقيمة الزمنية للنقود:
دة أو لنقل تغريات يف عدد الوحدات النقدية، وهو ما  كمحفز لالستثمار على شكل ربح، يعين أنه ومبرور الزمن يتوقع ز

  يعين وجود قيمة زمنية للنقود.
ليس سوى عنصر حماسيب، أي كأداة ووسيلة من وسائل تقييم املشاريع، أي ويف  1(أو التحيني) إن معامل اإلستحداث   

غياب أي استخدام للفائدة يف صيغة التمويل ال تكون هناك أي عالقة بني الفائدة كر ومعامل االستحداث، يؤيده قول 
ن نظرة االقتصادي املسلم إىل عملية خصم التدفقات ال يك ون من منطلق التفضيل الزمين موسوعة البنوك اإلسالمية (

للنقود، ولكنه من منطلق تكلفة الفرصة البديلة لألموال املستثمرة، ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة مماثل ملفهوم اإلنتاجية 
  2الصافية احملتملة لالستثمار مع اختالف يف الدرجة).

الزمين يف دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات؛  أن للزمن قيمة يف املبادالت وأن هذا املبدأ يفيد يف إدخال البعد كما
يكمن الفرق أنه يف اقتصاد املشاركة يكون استحداث قيمة التدفقات املستقبلية للمشروعات وال تكون مؤكدة حسب الربح 

ما  وهو يف هذه احلالة شيء والفائدة شيء خمتلف متاما، وال ميكن أن يدعى ex-ante،(3املتوقع ( شيء اقتصادي أ كان أ
يف النماذج  )ex-ante return(واحد، حيث لوحظت عالقة ذات داللة إحصائية بني أهم النسب املالية مع العائد املتوقع 

لعوائد الثابتة أو احملددة مسبقا.    4ذات املتغريات الواحدة واملتعددة، يف حني عالقات غري  ذات داللة إحصائية 
لنسبة ملتوسط العائد املتوقع املمكن احلصول عليه    ولذا يعترب العائد واملخاطرة العامالن احلامسان يف القرار االستثماري، و

  من سلسلة عوائد مستقبلية متواترة مبعدالت خمتلفة فهي كما يلي:
=إعادة استثمار العوائد فإن املتوسط يكون حسابيا:  يف حالة التأكد وعند عدم

، ويف حالة إعادة استثمار  ∑
ملعدل نفسه للفرتة التالية فإن املتوسط يكون هندسيا: = 5العوائد دور و ∏ (1 + ) − 1.  

العتبار يف حساب العائد املتوسط للسلسلة (واليت  الفائدة ليست معامل اإلستحداث: نيا: يالحظ عدم وجود الفائدة 
ميكن اعتبارها هيكال زمنيا للعائد املتوقع يقابل اهليكل الزمين للفائدة يف االقتصاد التقليدي)، وحساب املتوسط اهلندسي 

يعرب عنه مبعدل العائد الداخلي لالستثمار أو عرب الزمن للعائد واعتباره هو نفسه معامل لالستحداث أو اخلصم الزمين الذي 
  6.=الكفاءة احلدية لرأس املال 

                                                
ا أكثر دقة، وكذا  الرتباط مصطلح معدل اخلصممعامل االستحداث (التحينييفضل استخدام مصطلح  - 1 وهو ترمجة غري دقيقة  لفائدة Discount rate ) لكو

  .Actualisationملصطلح 
هيل املؤسسة االقتصادية دور دراسةحممود سحنون،  -  2 هيل املؤسسة االقتصاديةاجلدوى يف   - كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  -، امللتقى الدويل حول 

 .2001أكتوبر 30- 29جامعة سطيف 
 . 106.ص 2001، الدار اجلامعية، االسكندرية قضا إسالمية معاصرةعبد الرمحان يسري أمحد،  -  3

4- Bill Rees; Financial Analysis, Redwood Books ; Trowbridge;  Wiltshire; second edition; UK.1995.P217.  
5 - Pierre Vernimmen and Others. Op Cit.P474. 
6- IRR: Internal rate of Return . See ; Bill Rees; Financial Analysis; BPCC Wheatons; Exester; UK; 1990.P215.  
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دخال عنصر املخاطرة       العتبار فإن العالقة السابقة ميكن كتابتها كالتايل: ويف حالة عدم التأكد و
 = ∏ (1 + + ) − 1 ،  

الستثمار يكون يف حال  وإذا مت ربط الستثمارات املقرتحة بتكلفة    ]الفرصة البديلة فإن القرار  ≥ فيقارن بني  [
لتكلفة احلدية لرأس املال املستثمر، ومنه فإن العائد احلايل املتوقع   معدل العائد الداخلي أو الكفاءة احلدية لالستثمار 

عتبار املخاطرة) جيب أن يساوي على األقل تكلفة رأس املال أو الفرص البديلة عن  كمتوسط هندسي للعوائد املستقبلية (
  1االستثمار.

ال يتعارض مع أحكام  استحداث أو حتينييتطلب اقرتاح معدل و لثا: مقرتحات ملعامل اإلستحداث يف اقتصاد املشاركة: 
  :2الشريعة اإلسالمية مناقشة املسائل التالية أوال

مسايل على أتعتمد فكرة هذا العائد يف االقتصاد الر  مسايل:أمعدل العائد املطلوب على االستثمار يف االقتصاد الر   -1
وجود عائد مطلوب من قبل املستثمر حيقق له تعويضا عن النقص يف القوة الشرائية للنقود (التضخم)، وعن معدل الفائدة 

   .ملخاطر اليت سيتعرض هلا نتيجة هذا االستثمارعائد اخلايل من املخاطرة ، وعن اأو الالبحت 
  أي أن العائد املطلوب من قبل املستثمر = العائد اخلايل من املخاطرة + عالوة املخاطرة .

كمعدل   Weighted Average Cost of Capital (WACC)موال هذا وميكن استخدام املتوسط املرجح لتكلفة األ  
   .ستحداثلإل
ألنه ال ميلك سوى خيار االستثمار ليحمي أمواله من مشاكل -املشاركة أو املضاربة يف  :واقتصاد املشاركة التضخم -2

خذ يف حسبانه نسبـة التضخـم املتوقعة عند إعداد دراسـات اجلدوى أو اختاذ بل عليه  املستثمر من حق -التضخم أن 
للمستثمر أن يطلب تعويضا عـن نسبـة التضخـم املتوقعـة (تعويضا عـن ف ،القرارات االستثمارية كدفع مالـه آلخـَر مضاربة

ن يتضمن العائد املطلوب من قبله  االخنفاض املتوقع فـي القوة الشرائية للنقد) للمحافظـة عـلـى قيمـة أموالـه املستثمرة، وذلك 
  نسبة التضخم املتوقعة شرط أن يكون ذلك عـلى سبيل التوقع. 

  مسايل :أت معدل العائد املطلوب يف االقتصاد الر كوتقييم مل -3
ت اخلزينة: -أ هلذا النوع من السندات أمهية كبرية يف احتساب تكلفة األموال يف االقتصاد الرأمسايل، فالفائدة  عوائد أذو

ت اخلزينة هي اليت متثل العائد اخلايل من املخاطرة يف مع ادلة احتساب تكلفة املدفوعة عـلى السندات احلكوميـة أو أذو
لشراء  األموال من مصادرها املختلفة يف النظام االقتصادي الرأمسايل ، وميكن اقرتاح معدل العائد على صيغة املراحبة لآلمر 

ت اخلزينة، أو أي مرجع آخر متفق عليه ويؤدي دوره كمعدل للتكلفة األ   .قل خماطرة يف اقتصاد املشاركةكبديل ألذو
لعمل وأن املال ال من  ملخاطرة:ا -ب ملال أو  أهم القواعد اليت أرساها اإلسالم تلك اليت جنم عنها استحقاق الربح 

ستمرار ملكيته ملاله ال حيق لصاحب املال اشرتاط ربـح حمدد دون ، و يستحق الربح إال إذا حتمل صاحبه خماطر استثماره 
ح  ،النظر إىل نتيجة استثمار املال حصة شائعة مـن الربـح الذي يتحقق من استثمار األموال، كما أن فيجب أن تكون األر

  .صاحب املال يتحمل اخلسارة فـي حال وقوعها

                                                
1 - Alice Lee & jhon Lee & Cheng Lee; Financial Analysis: Planing & forcasting; Theory & application: world 
scientific 2nd editon 2009; Singapore.p420. 

  .305- 299ص ص:  ،مرجع سابقوآخرون،  حسني دمحم مسحان - 2
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ت تكلفة  يقبل من  اإلسالممما يعين أن  اإلسالميةلتتناسب مع أحكام الشريعة  األموالوهذا يقتضي تعديل مفهوم مكو
تعويض عن املخاطرة اليت  إىل إضافةوقيمتها  األموالاملستثمر أن يطلب تعويضا عن النقص الذي قد يطرأ على كمية 

  بل على سبيل التوقع. اإللزامسيتحملها، شريطة أن ال يكون ذلك على سبيل 
شرتط يف معدل اخلصم الذي من خالل العرض السابق ي موال:شروط استخدام معدل اخلصم املبين على تكلفة األ -4

  يلي : ما اإلسالميميكن استخدامه يف االقتصاد 
  ؛من الفوائد الربوية ياأن يكون خال -أ

أن يكون العائد املطلوب لتعويض القيمة الزمنية يف البيوع والعقود اليت ال تنطوي على بيع النقد كما هو احلال يف  -ب
  القروض بفائدة.

تقوم معايري قياس العائد السابقة على فرض :  يف حالة املخاطرة وعدم التأكداالستثمار املطلــب الثالث: طرق تقييم 
لتدفقات النقدية املستقبلي ت العائد فعليا، وهو أمر غري واقعي، إذ حيمل كل مشروع  ةرئيس حبصول التوقعات  ومستو

  درجة معينة من حالة عدم التأكد.

دم التأكد يف احمليط االقتصادي إن كل مشروع استثماري يف ظل ظروف ع :املخاطرة وحالة عدم التأكد ول:الفرع األ
ملؤسسة وتطورها من و  السياسي واالجتماعي والتكنولوجي حيمل درجة معينة من املخاطرة ترتبط مبحيط املؤسسة من جهة و

  .جهة أخرى
ا " مقياس نسيب ملدى تقلب العائد الصايف حول القيمة املتوقعة لصايف  ف املخاطرة:تعري: أوال ميكن تعريف املخاطرة 

ت ومعلومات كافية تسمح هلم بتقدير توزيع احتمايل  ا تصف موقفا يتوافر فيه ملتخذي القرار االستثماري، بيا العائد، أو أ
  موضوعي".

ستثمار املتوقعة وتعين درجة التقلب يف عوائد االستثمارات املتوقعة، وتزداد درجة أو هي" االحنراف املعياري النسيب لعوائد اال
  .1هذه املخاطرة كلما زادت درجة التقلب يف اإليرادات والعوائد املتوقعة"

إن حالة املخاطرة هي احلالة اليت ميكن ملتخذ القرار أن حيدد ويضع من خالهلا توزيعات احتمالية للحدث على ضوء    
ا" احلاالت املستقبلية واليت تؤثر على اختاذ القرارات، وفيها يتعذر الد راسات السابقة، أما عدم التأكد فيمكن تعريفها 

التنبؤ بوضع التوزيعات االحتمالية هلا، ويتم استخدام احلكم الشخصي ملتخذ القرار والذي يتوقف على مدى ميوله وتوقعاته 
رخيية   للمستقبل متفائال أو متشائما" أو ت ومعلومات  هي"حالة تصف موقفا ال يتوافر فيه ملتخذي القرار االستثماري بيا

  2كافية لتقدير توزيع احتمايل موضوعي، األمر الذي يتطلب من املستثمر أن يضع تصورات معينة للتوزيعات االحتمالية.
أمهية اخلطر فرتتبط بطبيعة االستثمار والتغريات فيه (استثمار إحاليل، توسعي، إبداعي...)،  أمهية دراسة املخاطرة: نيا:

من خالل معدل عائد املشاركة  اإلسالميإضافة حلجم االستثمار نفسه، ولدى فإنه يتحدد قرار االستثمار يف االقتصاد 
  .3ودرجة املخاطرة

                                                
  .289، ص مرجع سابقسعيد عبد العزيز عثمان،  - 1

  .182، ص املرجع نفسه العزيز عثمان،سعيد عبد  - 2
   .655،صمرجع سابققراوي دمحم الصغري،  - 3
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لغرم، حيث ميثل الغنم الربح والغرم اخلسارة، ومن مث فإن توقع عائد من ومن املمكن اشتقاق هذه الفكرة من قاعدة الغنم   
ح (مغامن) عليه أن يقبل املشاركة يف  املشاركة يتطلب القبول بدرجة معينة من املخاطرة بعدم حتققها، فالذي يريد حتقيق أر

  اخلسائر(املغرم) إن وجدت ؛وهي أصل حالة عدم التأكد.

 فإنلعودة إىل املتغريات اخلاصة حبساب معدل العائد  ت املتأثرة بعنصر املخاطرة وعدم التأكد:الفرع الثاين: املتغريا
  تتمثل يف: إضافة إىل العوامل غري االقتصادية، العوامل اليت تتأثر بدرجة املخاطرة 

) حيث تكون هذه NCFواليت حتدد صايف التدفقات النقدية (مبالغ اإليرادات املنتظرة ونفقات االستغالل:  أوال:    
  األخرية حساسة للتغريات اليت تطرأ على أحوال السوق من الكميات املباعة واألسعار (املنتجات واملواد األولية...).

الذي يقيس مدى مرونة تغريات ربح االستغالل لتطور حجم  Operating Leverageوهنا يؤثر مفهوم الرفع التشغيلي 
ملعامل    ث ميثل هذا األخري األمهية النسبية لتغريات التكاليف الثابتة واملتغرية.حياملبيعات، و يقاس 

=
∆

∆
. ح االستغالل؛E , Eحيث: (     ): متثل الربح وتغريات أر
          )V , V.متثل كال من املبيعات وتغريات حجم املبيعات :(  

اإلمجالية للمشروع أدى ذلك إىل وجود مرونة أكرب لنتيجة االستغالل عموما كلما ارتفعت نسبة األعباء الثابتة إىل األعباء 
  جتاه تغريات حجم املبيعات.

دة نتيجة االستغالل بـ %1) معناه أن ارتفاع رقم األعمال (املبيعات للمؤسسة) مبقدار =2حيث معامل مرونة (  %2يعين ز
دة املخاطرة  1والعكس حال اخنفاض رقم األعمال،   نسبيا.مبا يعين ز

العتبار يف  إن معامل الرفع التشغيلي يؤثر على قيمة التدفقات النقدية للمشروع، ومن مث على املمول أخذ هذه النسبة 
  ).NCFتقدير خماطرة تغريات (

ا كذلك فرتة اسرتداد األصل كمعيار ): nنيا: مدة حياة املشروع (      واليت هي يف األصل عمر افرتاضي، وتتعلق 
) زاد هامش اخلطأ يف تقدير التدفقات النقدية ويزداد االحنراف nللتقييم وتقدير املخاطر يف الوقت نفسه، وكلما ارتفع (

املعياري هلا، وهذا ما جيعل عنصر السيولة من األمهية مبكان يف تقدير ممول املشروع لفرتة اسرتداد أصل استثماره وجين العوائد 
  من ورائها.

كأساس الستحداث التدفقات النقدية املستقبلية حيث ومع تغريات تكاليف الفرص ): rاالستحداث ( لثا: معدل    
عتباره معيار اختاذ القرار يف حال اعتماد معدل NPVالبديلة يتأثر بشكل مباشر صايف القيمة احلالية للمشروع ( )، أو 

  وف اإلنتاج وفرص االستثمار.العائد الداخلي، وهذا على مدار عمر املشروع الذي تتغري فيه ظر 
العائد املتوقع هناك خماطرة مرتبطة مبعدل التضخم املتوقع، ومنه  لللمخاطرة املرتبطة مبعد ة: إضافرابعا: معدل التضخم    

ملعىن  فإن املخاطرة تتكون من عنصرين من عدم اليقني (مبلغ املبيعات ومعدل التضخم)، فإذا كان املصدرين مستقلني (
ئي) فإنه تكون املخاطرة أكرب يف ظل نظام املشاركة مقارنة بنظام الفائدة الثابتة ، لكن من احملتمل أال يكو مستقلني  اإلحصا

دات يف العائد االمسي  دات يف مستوى السعر االمسي متيل ألن تصاحبها ز وحينئذ ال تكون هذه النتيجة صحيحة ،  فالز

                                                
1 - Robert Goffin : Op Cit: P200. 
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ويشجع االستثمار حىت مع توقع معدل أعلى للتضخم، فهذا األخري عنصر  1احلقيقي، املتوقع  مما يقلل من تغريات العائد
خماطرة يف النظام الوضعي(أو عامل خمفض للعائد احلقيقي) يف حني ميثل فرصة لعائد إضايف يف نظام املشاركة وهذه اآللية 

ستقرار أكرب للعائد احلقيقي للنظام.   املعاكسة لتأثري التضخم تسمح 

توجد عدة مداخل لقياس درجة املخاطرة للمشروع : : قياس معدل العائد يف ظل ظروف املخاطرة للمشاريعلثالثاالفرع 
  وحتديد العائد املوافق هلا يف كل حالة:

هذه التقنية لدراسة خطر املشروع تتطلب ): Tree of decision ; Arbre de décisionأوال: مدخل شجرة القرار (    
شجرة ملختلف التوافقات املمكنة الحتماالت تغريات العائد أو صايف التدفقات النقدية، وبشكل تدرجيي عرضا على شكل 

سلوب يسري ألفضل طريق (الطريق األمثل) بني البدائل. لتحديد و   تسمح هذه الطريقة 
ختاذ القرار، وكافة البدائل ا ملتاحة موضوع املفاضلة، واألحداث توضح شجرة القرارات ملتخذ القرار كافة العوامل املتعلقة 

على متخذ القرار تقدير ، ويصعب ظل حدث من األحداث املتوقعةيف  منهاحملتمل وقوعها لكل بديل والعائد املتوقع 
احتماالت حدوث كل منها، وبذلك فإن منوذج شجرة القرارات وسيلة عملية الختاذ القرارات االستثمارية يف حاالت عدم 

اية الشجرة، ويتم إجياد التأكد واملخاطر ، وحىت تتم عملية التقييم واملفاضلة بني البدائل يتعني أن تبدأ عملية التقييم من 
العتبار احتمال كل بديل، وطاملا أن صايف القيمة  خذ  صايف القيمة احلالية لكل بديل استنادا ملعدالت االستحداث اليت 

  بوال من الناحية االقتصادية.احلالية للمشروع موجبة فإن البديل يكون مق
لعمليات املعقدة ا تساعد يف حتديد القرارات املثلى اخلاصة  ، ويف شجرة 2فهي شجرة موجهة متثل عملية القرار، حبيث أ

  القرار منها ذات املرحلة الواحدة، وأشجار قرار متعددة املراحل، وأهم مزا شجرة القرارات: 
  سرتاتيجيات املطروحة وخماطرها؛تسهيل عملية معرفة نتائج اال -
ح وخسائر؛ -   تبيني تسلسل القرارات واألحداث اليت تنتج عنها أر

 تناسب هذا املعيار مع املشاكل اليت حتتاج إىل قرارات متعاقبة؛  - 

لشكل التايل:  وميكن تصوير شجرة القرار 

   

                                                
لداإلسالم والوساطة املاليةجنو كارسنت، أ  1-   01/1984العدد 02؛ ترمجة خالد كتيب، مقبل الذكري، عبد القادر التجاين، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي؛ ا

  .97ص
ت ومسائل يف حبوث العمليات،ريتشارد برونسون:  - 2   .258،ص 2003 ترمجة حسن حسيين الغباري، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،مصر، نظر



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[157] 

  مدخل شجرة القرارات يف اعتبار املخاطرة :)16(  الشكل
 
  
  
  
  
  
 
 

ضيات املاليةحسني رحيم املرجع:  .98، ص2011، دار إقرأ، قسنطينة، ، أساسيات نظرية القرار والر

ضي      1 :حيث ميكن تقدير عوائد االستثمارات واحتمال حتقق صايف التدفق النقدي وفق معادلة األمل الر
 [E(NCF) = ∑ (P . NCF لعالقة:[( ضي ملعدل العائد  )E] واألمل الر ) = ∑ (P . R )]  

∑] و )i(االحتماالت لكل حالة  Pi حيث: = 1]  ،  
[E(NCF)] (أو القيمة املتوقعة) ضي   لصايف التدفق النقدي؛  األمل الر

[E( ضي أو القيمة املتوقعة ملعدل العائد.[(   : األمل الر
يقصد بتحليل احلساسية مدى ):Sensibility Analysis -Analyse de sensibilitéنيا: مدخل حتليل احلساسية (  

أحد العوامل املستخدمة لتقييمه، حتليل احلساسية يوضح كيف ميكن أن تتأثر مرونة املشروع املقرتح للتغريات اليت حتدث يف 
قيمة املعيار املستخدم يف عملية التقييم كمعيار صايف القيمة احلالية، أو معدل العائد الداخلي ألي تغري حيدث يف قيمة أحد 

  .الوحدة، معدل االستحداث....) املتغريات املستخدمة يف قياس التدفقات النقدية الصافية (سعر الوحدة، تكلفة
ا: -1 حساسية عائد املشروع للتغريات اليت تطرأ على عائد السوق ككل، بفعل عوامل متعلقة  احلساسية والعوامل املؤثرة 

)، الذي يستخدم يف تقييم خماطر املشاريع لظروف االقتصادية واالجتماعية....، فتقاس مبعامل يدعى معامل بيتا (
ملبحث الثالث عند استعراض منوذج تسعري األصول 2ية حيث يعرب عن املخاطر النظامية،االستثمار  على ما سيتم تناوله 

  املالية.
ثر رحبية املشروع املقرتح ا مدى  لتغريات اليت حتدث يف أحد  (ينطلق من وضعية ابتدائية)  حتليل احلساسية يقصد 

  3العوامل املستخدمة يف تقييم تلك املتغريات، وتلك العوامل هي:
 ومستوى الطاقة اإلنتاجية املستغلة؛ دخالت واملخرجاتكمية املبيعات وأسعار امل - 

 ؛وتكلفة التمويل املرجحة العمر اإلقتصادي للمشروع - 

 .ل العامل والتكلفة املتغرية للوحدةومعدل الضريبةورأس املا مدى التغري احلادث يف تكلفة رأس املال - 

                                                
  .167. ص1999دار املسرية، عمان ، االستثمار: مفاهيم، حتليل، إسرتاتيجيةخالد وهيب الراوي،  -  1

- Frank reilly, Keith Brown.Op Cit.P262. 
يف علوان، إبراهيم دمحم الزعلوك:  - 2 ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة CAPMأثر تغري العائد املتحقق على العائد املطلوب يف ظل منوذج قاسم 

  .10.ص 2005/ 5سطيف، العدد 
3 - Eugene Brigham, Joel Houston: Fundamentals of financial management; 12th edition; south Western. Cencage 
learning; Mason ; USA.2009.P376.  

 P1 االحتمال األول:الحدث 

D 

األول القرار  

القرار نقطة اتخاذ  

 P2 االحتمال :ثانيالحدث ال

 P3 االحتمال :الحدث الثالث
 P3 االحتمال

المتوقعة للعائدالقيمة   
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  .فتحليل احلساسية يعمل على قياس صايف العائد النقدي املتوقع على صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي  
  ويف حتليل احلساسية تستعمل طريقتان: * دليل احلساسية؛ * الطريقة التقليدية. : طرق حتليل احلساسية -2

  نسبة للطريقة األوىل، وهي دليل احلساسية وعالقتها كما يلي: فبال  - أ
  حيث:

)Δ م ع أ): التغري املطلق يف معدل العائد الداخلي؛  
  للعنصر حمل التحليل؛ق م : القيمة املبدئية 

  ق ن : القيمة النهائية للعنصر حمل التحليل.
وكلما ارتفع دليل احلساسية كلما ارتفعت درجة حساسية معدل العائد الداخلي املتوقع للتغريات اليت حتدث يف قيمة العنصر 

  حمل التحليل. 
  أما الطريقة الثانية وهي معامل احلساسية فعالقتها كما يلي: -ب
   
  
    

  حيث: ل: املتغري املستقل؛ م: املتغري التابع.
  ووفقا هلذه الطريقة هناك احلاالت التالية:

  : ذلك يعين أن املتغري التابع حساس للتغريات يف املتغري املستقل.  ø <  1 كان* إذا  
ذلك يعين أن حدوث أي تغري يف املتغري املستقل بنسبة معينة يرتتب عليه حدوث التغري نفسه يف املتغري  ø  =1 * إذا كان

  التابع، والنسبة نفسها. 
  : فذلك يعين أن املتغري التابع غري حساس نسبيا للتغريات يف املتغري املستقل.  ø >1< 0* إذا كان 
لنسبة للمتغري املستقل.ø  =0 * إذا كان   : فذلك يعين أن املتغري التابع غري حساس 

 واعتمادا على أسلوب حتليل احلساسية يف مواجهة املخاطرة وعدم التأكد يتعني وضع استخدام حتليل احلساسية: -3
) وفقا لقيم ، تشاؤمي، االستثمارية املتاحة يف ظروف اقتصادية متباينة (تفاؤلية تقديرات خمتلفة لنتائج الفرص أكثر حدو

احتمالية معينة,مث حساب صايف القيمة احلالية لكل مقرتح استثماري يف ظل الظروف االقتصادية املختلفة اعتمادا على 
ب حتليل احلساسية بوضع قيم احتمالية لصايف العائد املتوقع يف كل ظرف من أسلو تطوير ميكن و  معدل اخلصم السائد,

مث تتم عملية املقارنة  مث يتم حساب القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية لكل مقرتح استثماري, الظروف االقتصادية املتوقعة,
  يف القيمة احلالية لكل مقرتح استثماري.بني نتائج املقرتحات االستثمارية املتاحة على أساس القيمة املتوقعة لصا

لرغم من أن هذا األسلوب بعض احللول ملشكلة عدم التأكد إال أن االعتماد عليه ال يعد كافيا لإلختيار بني البدائل    
ا فهو ال يعكس مباشرة التباين يف العوائد، لذلك يفضل أن يصاحب هذا األسلوب بعض  اليت ختتلف درجة خماطر

ت اليت تقيس مدى التفاوت يف خماطر الفرص االستثمارية، وبعبارة أخرى هذا األسلوب يفرتض ضمنيا وجود املؤشرا
  احتماالت متساوية للظروف االقتصادية املصاحبة لكل فرصة استثمارية.

  من أهم مداخل املخاطرة يف اإلستثمار.لثا: مدخل االحنراف املعياري ومعامل االختالف:  

                 )Δ  (م ع أx  ق م  
  د س = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  x 100ق م )  –(ق ن               

                                )Δ م )           ل  
  ــــــــــــــ   x=   ـــــــــــ    ø معامل الحساسية

 ل ) Δم            (                                  
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يقيس مؤشر االحنراف املعياري مدى تقلب العائد (أو التدفقات النقدية) احملصل عليه مستقبال، أو االحنراف املعياري:  -1
            1التباين املتوقع يف العائد املستقبلي وذلك بنسبة معدالت العائد املتوقعة إىل وسطها احلسايب وفق املعادلة:
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حلالة Piمعدل العائد املتوقع حسب كل حالة ؛    Ri حيث:   ؛i: االحتمال اخلاص 
      )(RE من) ضي ملعدالت العائد املتوقعة   )nإىل  1: األمل الر

)()(وميثل التباين مربع االحنراف املعياري   2 RRVAR   
احلجم املطلق للمخاطر ولذا يعترب مقياسا مقبوال فقط يف حال تساوي يقيس االحنراف املعياري  معامل اإلختالف: -2

القيمة املتوقعة ملعدل العائد لالقرتاحات ككل، أما يف حال اختالفها فيستعمل مقياس معامل االختالف لتفادي هذا العيب 
ضي ملعدل العائد (أو التدفقات الن  :2قدية)والذي حيسب بقسمة االحنراف املعياري على األمل الر

Coefficient of variation  =  معامل االختالف=  (R) /E(R)  ووفقا هلذا املؤشر تكون األفضلية للمشروع الذي له
العتبار عامل الزمن وحلساب االحنراف املعياري لصايف القيمة  أقل معامل اختالف لكونه أقل خماطرة؛ ويف حال األخذ 

  3املشروع يكون االحنراف املعياري حسب حالتني:احلالية املتوقعة على امتداد سنوات 
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n

t
tr

t
NPVE

1
2

2
2

)1(

)(
)(
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املستقبلية (االحتماالت والتدفقات املرافقة  على كل حال هذه القوانيـن تتعلق مبـدى تـوفر املعلومات عن الظروف واملتغريات
ملخاطر فكلما كانت النقطة الزمنية اليت يتم فيها  هلا على مدار سنوات االستثمار)؛ وهناك عالقة أساسية تربط الزمن 

ذا التدفق، إذ ومع الزمن يزيد االحنراف  املعياري احلصول على العائد (التدفق النقدي) بعيدة، زادت اخلطورة املرتبطة 
  4ومعامل االختالف للتدفقات النقدية.

العتبار حلساب معدل العائد: رابعالفرع ال يف الواقع التطبيقي ميكن اللجوء إىل أربع أساليب : أساليب ألخذ املخاطرة 
ملستقبل بعني االعتبار: خذ املخاطرة املرتبطة    أو مناهج تسمح 

الوسائط املتدخلة يف االستثمار: مدة حياة األصل االستثماري، قيمته البيعية  قيم بعض أو كل: طريقة تدنية الوسائطأوال:
ودرجة  املتبقية، الرحبية املقدرة والقيم املتوقعة على أساس إعادة التقدير اليت ترتبط وتتنسب أساسا مبستوى التفاؤل والتشاؤم

  .5اخلطر املتوقع

                                                
1 - Frank Reily, keith Brown. Op Cit.262. 

م التمويل املصريف يف النظام اإلسالمي والنظام التقليدي ،دمحم بوجالل - 2 ، امللتقى العلمي الوطين األول حول النظام املصريف بني البنوك التقليدية وبنوك املشاركة أ
  جامعة سطيف. -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 2004أفريل  12-13
  .165، صمرجع سابقخالد وهيب الراوي،  -  3
  .131ص .2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، اإلدارة املاليةجالل إبراهيم العبد، و  ال فريد مصطفىو  دمحم صاحل احلناوي -  4
  .308، صمرجع سابق ،رحيم حسني -  5
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الحتماالت املمكنة للمشروع (يتم األخالتوزيع االحتمايل للحوادث: طريقة نيا:  ) مع افرتاض منط التوزيع Piذ الصريح 
ضي واالحنراف املعياري واألقرب حلقيقة تطور احلوادث ألمل الر وهذا ، 1االحتمايل (القانون الطبيعي عموما) الذي يعرف 

يمة احلالية ومعامل يف القاألسلوب ويدعى كذلك األسلوب غري الرمسي يتطلب توفر معلومات عن القيمة املتوقعة لصا
  مبا يساعد على التقدير املوضوعي يف املوازنة بني عوائد املشروع وخماطره. االختالف هلا

ضافة عالوة أو بدل خماطرة ملعدل االستحداث املستخدم يف  التدفقات النقدية، معدل االستحداث املعدل: طريقة لثا: 
كما يلي:   واحدة لكل املشاريع أو عالوة متناسبة مع درجة اخلطر لكل مشروع،وفق مبدأ التعويض وميكن تطبيق عالوة 

= ∑
( ∗)

−  
  : عالوة املخاطرة.p،      وr*=r+pحيث: 

مة واستنادا ملعدل االستحداث اجلديد ميكن تقييم االقرتاحات املتباينة املخاطر، وفقا للمعايري السابقة ممثلة يف صايف القي   
ساس املخاطرةاحلالية ومعدل العائد الداخلي للحصول على ما ميكن تسميته   Risk Adjusted معدل العائد املعدل 

rate of return .  
حيث يتم تقليص اإليرادات املتوقعة للمشروع واليت حتتوي عنصر  (certainly equivalent)طريقة املكافئ املعدل رابعا: 

كيدا، ميكن اعتبار α أقل من الواحد املخاطرة وفق معامل تصحيح ، وهو ما يقلص من التدفقات النقدية لتصبح أكثر 
دة املخاطرة (مثال تطبيق معامل تصحيح  لتدفقات  0.9معامل التصحيح كعنصر خماطرة ضمين حيث يتناقص املعامل مع ز

املعامل يرجع لعوامل ذاتية أساسا ومن خالل اخلربة ، وإن كان حتديد هذا لتدفقات السنة الثانية...) 0.85السنة األوىل و
  ، ويكون صايف القيمة احلالية كما يلي: والرغبة يف حتمل املخاطر

= .
( )

−  
ملقارنة بني طريقيت تعديل معدل االستحداث واملعادل املؤكد:    و

∑
( ∗)

= ∑ .
( )

  

=ومنه:            ( )
( ∗)

=و             α ( )
( ∗)

  
  أصغر. αوكلما زاد اخلطر مع الزمن زادت عالوة املخاطرة، وصار   

 التضخم يؤخذ أن دون مت قد النقدية التّدفقات تقدير كان إذا: تضخم وجود مع الصافية احلالية القيمة حسابخامسا: 

 .ذلك مع ينسجم مبا يصحح أن جيب الصافية احلالية القيمة يف حساب املستخدم التحيني معامل فإن العتبار املوجود

 املستثمر، عندها املال رأس لكلفة التحيني أي ملعامل املعتمدة القيمة هي rالسنوي ولتكن  التضخم معدل قيمة هي fلتكن 

   كما يلي: حيسبk ، و  ]A/1+kهو [A  سنة بعد للدخل املتّوقعاحلقيقي  التحيني معامل نإف
ملعدل اخلايل من خطر التضخم   دخال أثر التضخم مع االستحداث 

( )

( )
فإن  +وبقسمة البسط واملقام على  ،

:   الصيغة السابقة تصبح
{ }

+:        ملطابقة أن وهذا يعين   ،  =    و  =
(  – )

( )
  

   k . لـ جيًدا تقريًبا يعترب أن ميكن r-f  املقدار فإن f لـ  الصغرية القيم أجل من أّنه أيًضا املالحظة جتدرو 

                                                
1 - Jacky Koehl: Op Cit, P P  . 50-51. 



  ............... الدراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقي................الفصل الثاين:........................................

[161] 

هول):الفرع اخلامس   هول 1: إختاذ القرار يف حالة عدم التأكد (املستقبل ا ملستقبل ا  يقصد حبالة عدم التأكد أو 
املؤهالت  للعوائد املستقبلية، ويكون أمام متخذ القرار االعتماد على خربته (يف حال نقصالذي ال يكون فيه توزيع إحتمايل 

أو اإلعتماد  ة)،ر يف استخدام األساليب العلمية أو النقص الكبري للمعلومات أو الختاذ قرارات سريعة، قصرية األجل ومتكر 
  لي:على بعض املعايري اإلحصائية وحبوث العمليات، يتم إجيازها فيما ي

ويعرف مبعيار التفاؤل حيث يتم أخذ أقصى عائد من كل بديل، والبديل الذي  :(Maximax)معيار تعظيم األقصى  أوال:
 حيقق اقصى عائد من ضمن هذه القيم القصوى هو البديل األفضل.

تشاؤمية جتاه املستقبل ويقوم على تبين نظرة Wald ويسمى أيضا معيار وايلد  :(Maximin)معيار تعظيم األدىن نيا: 
 حيث يتم تصور أدىن عائد يف كل بديل، مث يؤخذ من ضمن هذه العوائد أقصاها، واليت توافق البديل األفضل.

، ويقوم على أساس إعطاء كل احلاالت املمكنة يز- ويعرف مبعيار أو قاعدة البالس معيار االحتماالت املتساوية:لثا: 
موع احلاالت املمكنة، فإذا كان عدد  احتماالت متساوية مادامت هذه األخرية جمهولة، ويتم حساب املتوسط احلسايب 

لنسبة للقرار  Riوقيم اإليرادات أو العوائد  nاحلالت هو    هو: هذا املعيارحسب  dفيكون متوسط اإليراد 
 L(d) = ∑ Ri(d)  من ضمن البدائل والقرار األفضل وفق هذا املعيار هو الذي حيقق أقصى منفعة متوسطة

∑〕Maxاملتاحة:  U /n〕  

معيارا يقوم على اعتبار سلوك األفراد جتاه  Bernoulliو  Cramerانطالقا من معيار االحتماالت املتساوية (البالس) اقرتح و  
كل قرار   الثروة حيث يعاد تشكيل القيم والعوائد أخذا يف االعتبار هذا السلوك، ووفق هذا املعيار ليس املتوسط احلسايب لقيم

دخال اللوغارمت عليها كما يلي:  هو املعترب، ولكن دوال هذه القيم وذلك 

   B(d) = ∑ ( ). 

تقوم على مفهوم تكلفة   L.j savageوهذه القاعدة اليت قدمها  :(Minimax regret)معيار أدىن األقصى للضياع رابعا: 
 الفرصة البديلة (الضائعة)، أي مقدار ما يضيع من العائد إذا مل يتم اختيار البديل األفضل، ووفق هذا املعيار يتم:

حتديد أقصى قيمة لكل حالة مستقبلية، مث تطرح كل قيمة ضمن قيم هذه احلالة املستقبلية من القيمة القصوى، وتنتج  - 
 مصفوفة الفرصة الضائعة؛ مصفوفة عوائد جديدة هي

 حتديد أقصى ضياع يف كل بديل من مصفوفة الفرصة الضائعة؛ - 

 أدىن قيمة (أي أدىن تضحية) من تلك القيم القصوى هي اليت توافق البديل األفضل. - 

ويسمى أيضا معيار درجة التفاؤل ومعيار الواقعية، وحسب هذا املعيار ال  :Hurwicz criteriumمعيار هرويكز خامسا:
مة وال تشاؤمية صرفة، بل يتم تقدير حالة التفاؤل مبعامل وتكون  α <0 >1حيث:  α ينظر إىل املستقبل بنظرة تفاؤلية 

البديل األفضل هو الذي  هذا املعيار ختالف درجة التفاؤل، ووفق αللمعامل )، وختتلف األمهية النسبية α-1نسبة التشاؤم (
α〕          أي:، αحيقق أقصى عائد مقدر على أساس قيمة  ( ) + 1 − α min (U)〕 

  
  
 

                                                
  .  95-91 : ص ص:مرجع سابق رحيم حسني، - 1
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مج االستثمار) :الرابع املطلب   تعدد املشاريع وقيد املوازنة (بر

كانت املعاجلة فيما سبق حول كيفية اختيار مشروع استثماري من ضمن جمموعة حمدودة من املشاريع املقرتحة، أي    
لنسبة للمشاريع املقرتحة األخرى، ويف الواقع كثريا ما يكون أمام املصارف اإلسالمية خاصة جمموعة كبرية  أفضلية مشروع 

ملبلغ من املشاريع وعليها اختيار جمموعة منها حتت  قيد موازنة االستثمار املتاحة، وذلك من خالل تكوين حمفظة مشاريع 
املتاح ويتم اختيار املشاريع املقبولة للتمويل من خالل ثنائية العائد واملخاطرة املقدرة لكل مشروع، واليت تعاجل من خالل 

   .CAPMمنوذج تسعري األصول الرأمسالية 

مج االستثمار اختيار جمموعة من املشاريع من ضمن عدد كبري من املشاريع املقرتحة يعين اختيار  إن: الفرع األول: بر
مج استثمار أمثل، ومثل  مج استثمار، فهو عبارة عن توفيقة من التوفيقات املمكنة ويتعني أن تكون توفيقة مثلى، أي بر بر

أي ختصيصا أمثل لرأس املال املتاح،  Rationality of capitalهذه الوضعية يطلق عليها عادة وضعية عقلنة رأس املال 
=:  1ويقاس عدد التوفيقات من خالل القانون

!

!( )!
∑ومع قيد امليزانية :   I → p ≤ I  أي  أال

∑يتعدى جمموع املبالغ املستثمرة يف املشاريع املقرتحة   I → p  املبلغ املخصص واملتاحI.  

التوفيقات كبرية جدا إىل درجة تعقد عملية االختيار، وليس املهم معرفة عدد الربامج املتاح ولكن غري أنه قد يكون عدد   
مج األفضل الذي حيقق قيد رأس املال مج استثمار إعادة -ووفق ثنائية العائد هو معرفة الرب املخاطرة، ويتطلب اختيار بر
ت الرحبية والعائد الداخلي، وكذا معايري اخلطر املعتمدة واليت تعاجلها ترتيب املشاريع وفقا لقيمتها احلالية الصافية أو معدال

  نظرية احملفظة املثلى.

ختتلف معاجلة حمفظة مشاريع عن املشروع الواحد بعض : : أثر التنويع على إمجايل خماطر احملفظة االستثماريةالفرع الثاين
ا وهو  حية تقييم املخاطر املرتبطة   اإلمجالية املخاطربشكل عام ميكن تقسيم ، و األمر الواقع غالباالشيء وخاصة من 

  الستثمار إىل نوعني رئيسني مها: املخاطر النظامية واملخاطر غري النظامية. ل

وهي املخاطر الناجتة عن عوامل تؤثر يف السوق بشكل : Systematic or Market riskاملخاطر النظامية (السوقية)  أوال:
ثريها على شركة معينة أو قطاع معني، وترتبط هذه العوامل عام وتؤدى إىل  عدم التأكد من عائد االستثمار، وال يقتصر 

ثريها من مؤسسة ألخرى، إذ تكون درجة املخاطرة النظامية مرتفعة يف  لظروف االقتصادية والسياسية...، مع تفاوت يف 
والشركات اليت تشكل التكاليف الثابتة نسبة كبرية من تكاليفها  الشركات الصناعية الثقيلة واملؤسسات املومسية النشاط

لنشاط االقتصادي ونشاط  حها وأسعار أسهمها  ا وأر اإلمجالية (الشركات ذات الرفع التشغيلي الكبري) إذ تتأثر مبيعا
  2السوق األوراق املالية حبساسية كبرية.

هي املخاطر الناجتة عن عوامل : Non Systematic (or Company) riskاملخاطر غري النظامية (خماطر الشركة)  نيا:
ثري النشاط  ا هذه العوامل مستقلة عن  ا، وتؤدي إىل عدم التأكد من عائد االستثمار  لشركة املراد االستثمار  خاصة 

  3االقتصادي؛ وتتأثر درجة املخاطر غري النظامية ملؤسسة أو مشروع معني بـ:
                                                

  .296-293ص: ، صمرجع سابق ،رحيم حسني - 1
  .240، صمرجع سابقحسني دمحممسحان، وآخرون،  - 2

    .335، صاملرجع نفسه - 3
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  أو أصول الشركة؛ التغري يف طبيعة -1
 درجة استخدام االقرتاض يف التمويل (أو درجة الرفع املايل)؛ -2

 املنافسة يف جمال النشاط وإبرام أو فك العقود التجارية وتغريات أذواق املستهلكني؛ -3

 حدوث تغيري أساسي يف اإلدارة أو قوانني مؤثرة على نشاط املؤسسة. -4

الفكرة األساسية هنا؛ هو أنه ميكن مزج املشروعات املختلفة بصورة يرتتب عليها : : تنويع احملفظة االستثماريةلثالفرع الثا
ختفيض اخلطر اإلمجايل عنها، إذ أن التقلبات الدورية اليت تؤثر على مشروع ما، قد تكون يف صاحل مشروع آخر ضمن 

  .احملفظة نفسها

ملشاريع املختلف أوال: أمهية تنويع حمفظة املشاريع: ة فإن االحنراف املعياري ملعدل العائد على االستثمار وعند القيام 
ذه الطريقة لتخفيض اخلطر التنويع ؛ Diversification 1حملفظة ينخفض بشكل كبري؛ ويطلق على جتميع املشروعات 

لعودة لتصنيف املخاطر جند أن املخاطر غري النظامية هي فقط اليت تتأثر بعملية التنويع، يف حني أن املخا طر النظامية ومن و
  .تعريفها تؤثر على كل املشاريع والسوق بشكل عام، ومن مث فال ميكن أبدا إلغاء اخلطر بشكل كامل

ا يؤدي إىل  نيا: أثر التنويع على احملفظة: هذه املالحظات حتققت جتريبيا إذ وجد أن تزايد حجم احملفظة وعدد األصول 
ملخاطرة احملفظة مهما زاد عدد األصول  حدا هلذا االخنفاض ميثل أدىن درجةخفض سريع للمخاطر اإلمجالية لكن هناك 

  على ما يوضحه الشكل: 2ا،

  االستثمارية): أثر التنويع على خماطر احملفظة 17الشكل(
                                                                            

  
  
  
  
  
 

د رمضاناملرجع:    .334. ص2002، 2دار وائل، عمان، ط، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي ،ز
ثري التنويع على خطر املؤسسة يتوقف على طبيعة الظروف االقتصادية، وعلى طبيعة املشروعات املوجودة،  إن درجة 

ثريا كبريا جدا 1-ودرجة ارتباطها ببعض وإشارة هذا االرتباط؛ فكلما كان معامل ارتباطها سالبا وقو (قريبا من  ) ما يعين 
وهو ما يسمح بدرجة  3كن الغالب هو وجود ارتباط موجب لكن ليس كامال (ضعيف)للتنويع وختفيض املخاطر اإلمجالية، ل

  مقبولة لتأثري التنويع على ختفيض خماطر احملفظة.

                                                
  .133، صمرجع سابقدمحم صاحل احلناوي وآخرون،  - 1

2 - Jacky Koehl: Op.Cit P56. 
  .135ص ،مرجع سابق ،دمحم صاحل احلناوي وآخرون - 3

 املخاطر غري النظامية

 منحىن املخاطر االمجالية

 املخاطر النظامية

المشاريع محفظةعدد األصول ب  
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بيتا املشروع؛ للتعبري  ميكن استخدام عبارة :Coefficient : قياس املخاطر النظامية (السوقية) مبعامل بيتا الفرع الرابع
  .املتوقع للمشروع للتغريات يف عائد السوقوقياس حساسية العائد 

للمشروع يساوي إىل الواحد الصحيح فهذا يعين أن خماطرته مساوية ملخاطرة  إذا كان معامل  أوال: مبدأ معامل بيتا:
أقل السوق وتغريات العوائد للمشروع والسوق متساوية وبنفس االجتاه، وإذا كان أقل من الواحد فهذا يعين أن عائد املشروع 

عائد املشروع أكرب حساسية من عائد حمفظة السوق يف  أيحساسية للتغريات اليت تطرأ على عائد حمفظة السوق، والعكس 
عتبار املشروع وحدة انتاجية صغرية مستقلة يؤخذ 1أكرب من الواحد  حال  السهم اخلاص  املشروع هو نفسه  ، و

 .لوحدة

=فيكون من خالل العالقة التالية: أما قياس معامل نيا: قياس معامل بيتا: 
Cov(Rm,Ri)

Var(Rm)
   

  تباين عوائد السوق املتوقعة   \= التباين املشرتك بني عوائد املشروع والسوق املتوقعة معامل 
)حيث:  ,   ؛ Riو عائد املشروع  Rm التباين املشرتك بني عائدي السوق: (

5- (   املتوقعة. Rm: تباين عوائد السوق (
ا بني عائدي السوق  ويالحظ من العالقة معىن معامل  إذ ميثل التغريات املشرتكة وذات االجتاه الواحد ودرجة قو

  واملشروع منسوبة إىل التباين اإلمجايل لعائد السوق.
خذ أربع احتماالت حلاالت اقتصادية من خالل املثال الرقمي التايل الذي  وميكن توضيح كيفية حساب املعامل 

) 17حيث يتم استخراج تباين عائد السوق من خالل اجلدول (، متوقعة مع عوائد املشروع والسوق املوافقة لكل حالة
  للمشروع.  واستنتاج معامل  )18(والتباين املشرتك بني عوائد السوق وعوائد املشروع من خالل اجلدول 

  تباين عائد السوق حسب خمتلف االحتماالت): استخراج 13اجلدول(
 Rm  Pr.Rm  Rm-E (Rm)  Pr. [Rm-E (Rm)] 2  االحتمال  احلالة االقتصادية

1  0.2  0.3  0.06  0.2  0.008  
2  0.3  0.2  0.06  0.1  0.003  
3  0.3  0  0  -0.1  0.003  
4  0.2  -0.1  -0.02  -0.2  0.008  

∑  1  -  E(Rm)=0.1  -  Var Rm=0.022 

 Source:Abdallah Boughaba.Analyse & évaluation de projets; édition berti,Paris,1998. بتصرف 
  ستخرج التباين املشرتك بني عائدي السوق واملشروع املفرتض كما يلي:يو 

  ): التباين املشرتك بني عائدي السوق واملشروع14اجلدول (
  Pr  Ri  Pr.Ri  Ri-E(Ri)(1)  Rm-E(Rm)(2)  Pr.(1).(2)  احلالة االقتصادية

1  0.2  0.5  0.1  0.32  0.2  0.0128  
2  0.3  0.3  0.09  0.12  0.1  0.0036  
3  0.3  0.1  0.03  -0.08  -0.1  0.0024  
4  0.2  -0.2  -0.04  -0.38  -0.2  0.0152  

∑  1  -  E(Ri)=0.18      0.034  

                                                
1 - Robert Goffin : Op.Cit. P192. 
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  من إعداد الطالب املرجع:
)حيث: , ) = [ − ( )]. [ − ( )]  

]    والتباين:  = . [ −  ( )] ]   
=للمشروع:  ومنه فإن معامل 

( , )

( )
=

.

.
= 1.545                                                    
أي  %1.545تؤدي إىل تغري بنفس االجتاه يف عائد املشروع أو الشركة مبعدل  %1مبعىن أن تغريات عائد السوق بنسبة 

  وجود حساسية كبرية من املشروع جتاه تغريات عائد السوق.
ويف حال وجود رافعة متويل للمنشأة فإن معامل بيتا هلا خيتلف عن املعدل  لثا: معامل بيتا يف حال وجود رافعة مالية:

التقليدي دون االسالمي لوجود للمنشأة اليت ال تتمول إال من خالل أدوات امللكية لوجود خماطر مالية (وهذا خيص التمويل 
فرتاض معامل بتة). ملشاركة وعدم وجود أولوية حلملة سندات املشاركة أو املمول أو تكلفة  لرافعة (حالة  β التمويل 

لقروض وامللكية) و   1دون رافعة فإن العالقة بينهما كما يلي: βمنشأة ممولة 
 = 1 + (1 − ).  

لقيمة السوقية وليس الدفرتية أو التارخيية، و Eوامللكية  Dحيث الدين  ح. tمقيمان    معدل الضريبة على األر

كمقياس للمخاطر ما بني  وقد اختلفت اآلراء حول أمهية معامل: كمقياس للمخاطر النظامية   تقييم ملعامل  رابعا:
لرغم من عدم كماله فإن معامل  ال ميكن إغفاله فهو يدخل ضمن  مدعم له ومن يراه عدمي الفائدة، ورأي آخر يرى أنه 

العتبار عند اختاذ القرار االستثماري وله  خذها  ستمرار و بعض العناصر األساسية اليت جيب أن يقيمها املستثمر 
  على النحو التايل: ،2استخدامات متنوعة

، والتحكم CAPMاستخدامه يف عملية املبادلة بني املخاطر والعوائد عند االستثمار وفق منوذج تسعري األصول املالية   -1
حملفظة؛َ    بشكل أفضل يف درجة املخاطرة والعائد املطلوب 

السوق الكلية يف حال حساسية سهم  الكشف عن املشاريع احلساسة للسوق من غريها ذاتية احلساسية، فتحلل عوامل  -2
ت التارخيية واملستقبلية وعوامل الشركة يف حال سهم ذايت احلساسية؛   املشروع للسوق، يف حني تستخدم البيا

استخدامه يف إحدى طرق حساب تكاليف رأس املال وحتديد معامل االستحداث املناسب وتقدير الفرص البديلة   -3
  للمشروع.

يتوقف القرار االستثماري يف تقييم   : منوذج تسعري األصول املالية واملبادلة بني العوائد واملخاطرة: امساملطلب اخل
 CAPM (Capital(املشاريع االستثمارية على عنصري العائد واملخاطرة؛ وهو ما يقوم عليه منوذج تسعري األصول الرأمسالية 

Asset pricing Model .  

الذي يعد من أهم النماذج وميكن استخدامه يف حمفظة املشاريع لدى : اليةرأمس األصول الالفرع األول: معامل منوذج تسعري
  البنوك واملؤسسات املالية أو حمفظة األوراق املالية.

                                                
1 - Gabriel Hawawini; claude Viallet: OpCit;PP;323-324. 

د رمضان:  - 2   .358، صسابقمرجع ز
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قش مفهوم املخاطرH.Markowitzماركوفيتز (هاري كان  خماطرة:-أوال: ثنائية العائد وارتباطه بتقلبات  ) أول من 
العائد، واقرتح لذلك االحنراف املعياري كمقياس للخطر، مث دعا لضرورة الربط بني العوائد واملخاطرة يف املفاضلة بني مشاريع 

حىت  ...؛Sharpe لينتنر وشارب Lintner محادة،  Hamadaاالستثمارات، وطورت هذه الفكرة من قبل اقتصاديني مثل: 
  .....)ةوالذي يستخدم يف تقييم األصول االستثمارية على اختالفها (مالية، حقيقي CAPMوذج بناء منوذج يعرف بنم

ته الرئيسية فتتمثل يف ثالث عناصر : معامل النموذج:نيا   : 1أما معامل النموذج أو مكو

عتمادها على كمقياس للمخاطر النظامية كما سبق بيانه، الذي جيعل تقييم االستثمارات أكثر : ßمعامل  -1 موضوعية 
ت التارخيية أو وفقا للتوقعات  األساس الكمي للمخاطر بدال من التقديرات الشخصية للمستثمرين، وتقديره إما وفقا للبيا

لسوق ككل.   املستقبلية للتدفقات النقدية ودرجة تشتتها مقارنة 
اية احملمقدار التدفق من كد التأتز هو وفقا ملاركوفي): Risk-Free Rateمعدل العائد اخلايل من اخلطر ( -2 صل عليه 

ويف اقتصاد املشاركة ميكن أن  ،ت اخلزينة العمومية قصرية املدىفرتة االستثمار، يعرب عنه يف االقتصاد التقليدي بعائد أذو
هو هامش الربح الذي تستخدمه بعض املصارف اإلسالمية يف متويل التجارة اخلارجية على  Rfيكون هذا املعدل ويرمز له بـ 

  .2لسدادامؤكدة ونة و ضماملأساس املراحبة 
لتنويع إىل أقصى: Rm (Market Return(معدل عائد حمفظة السوق  -3 ا احملفظة اليت تتميز   تعرف حمفظة السوق 

حد خالل فرتة زمنية معينة، ليتم استغالل الفرص املتاحة للتخلص من املخاطر غري النظامية، وتتضمن حمفظة السوق مجيع 
ت التارخيية املتوفرة و املشاريع املتداولة    .عدة سنوات للشركات املراد تقييمها، أو العائد املتوقع عنهالالبيا

ختالف املناطق....ميكن أن تكون حمفظة السوق عبارة عن شر        كات قطاع معني أو من قطاعات خمتلفة و
يتم التأكد من مالءمة عائد املشروع مع خماطرته على قاعدة عائد السوق وخماطرته من  :الفرع الثاين: معادلة النموذج

  خالل معادلة منوذج تقييم (تسعري) األصول الرأمسالية.
ضي للنموذج: ) إىل معدل العائد اخلايل من Riالعائد املطلوب عن املشروع أو السهم (يساوي معدل  أوال: الشكل الر

لعالقة iß مضافا إليه عالوة خماطر السوق مضروبة يف درجة خماطرة املشروع نفسه Rf اخلطر    :3ويعرب عنها 
[  =   +  (  −  ).           ]  

  ) Bi=Bm=1عالوة املخاطرة يف حال () عالوة خماطر السوق أي Rm-Rfحيث ميثل الفرق (
ملشروع حىت يتالءم مع الوضع العادي السائد يف السوق Riإن ( ) معدل العائد املطلوب ميثل احلد األدىن من العائد املقبول 

املطلوب بدرجة خماطرة حمددة (خماطر نظامية)، فلو كان العائد املتوقع احلصول عليه (الطرف األمين للمعادلة) أقل من العائد 
) Ri فهذا يعين كونه غري جذاب ألنه يعطي عوائد أقل مما هو متوقع ومطلوب منه، والعكس يف حال كون العائد الفعلي (

أكرب من املطلوب (العائد)، إذ يعين أن مستوى العائد الذي مينحه أكرب من العائد الذي يتطلب السوق عند درجة خماطرته 
  .نفسها

                                                
يف علوان - .08.صمرجع سابقبراهيم دمحم الزعلوك: و  قاسم  1  
ت اخلزينة كعائد خايل من اخلطر يف االقتصاد الوضعي. - 2   يف الوقت الذي يستخدم معدل الفائدة على أذو
يف علوان، إبراهيم دمحم الزعلوك:  - 3   .06.صمرجع سابققاسم 

- Samuel Weaver, Fred Weston: OpCit.P455. 
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 CML (Capital(من خالل خط عائد السوق  CAPMبيانيا يعرب عن معادلة النموذج   موذج: للنالبياين: الشكل نيا

Market Line هو ما يوضحه الشكل:  
   CMLوتوضيح املنحىن  CAPM): التمثيل البياين لنموذج 18الشكل (

  
  
  
  
 
  
  
  
  بتصرف.202ص، 1997دار النهضة العربية، بريوت ، ؛ اإلدارة املاليةنور الدين خبابة: جعاملر 

لعودة إىل املثال السابق  فرتاض معدل عائد خايل من اخلطر فإو ملشروع  ن العائد املطلوب من االستثمار 
)=6%fR    :6 + 10)-(6 1.545 = %12.18 ) كما يلي Ri= 

ملشروع هو      فاملشروع جذاب ينصح االستثمار فيه. %18هو ه وعائد %12.18العائد األدىن املقبول من االستثمار 
أو أعاله، حيث مستوى  CMLملشروع يقبل يف حال كونه يقع على خط  رمن الشكل ميكن املالحظة أن االستثما  

أو يساوي العائد املطلوب عند درجة اخلطر الذي 12.18%>18% ئد يف مشروع املثال)العائد املتوقع أكرب (وهو ما ميثله العا
  .ßيوضحه حمور الفواصل ومقياس 

الذي مير خط  Rfأو ميله مع تغريات العائد السوقي أو خماطرته أو لتغريات العائد اخلايل من اخلطر   )αتتغري زاوية اخلط (
SML ) عنده عند مستوى ß  0 =.(  

 cmlإن املصرف أو املستثمر عند تكوينه حملفظته يعترب خط منحىن لثا: استخدام النموذج يف اختاذ القرار اإلستثماري: 
  معيارا لقبول أو رفض املشروع كما يلي:

بعد قياس درجة خماطرة املشروع املقرتح، يتم حتديد العائد املطلوب والذي يستخدم كمعدل لالستحداث الستخراج  -1
ستخراج مؤشر NPVالقيمة احلالية للمشروع (صايف  لقبول أو الرفض ويسمح كذلك  )، وعلى أساسها يتم اختاذ القرار 

  بينها؛ ةالرحبية للمشروعات للمفاضل
) للمشروع كمعيار لقياس IRRاستخدام معدل العائد املطلوب كقاعدة قرار عند استخدام معدل العائد الداخلي ( -2

 العائد املتوقع عنه.

عائد للمشروع مؤشر معدل عائد املشاركة (لنسبة ملصرف املشاركة فإن العائد املطلوب من قبله يتم حسابه من خالل 
ملطابقة مع منوذج  ) ميثل العائد R i=Pi. r i(:فإن CAPMحمسو مبعدل العائد اخلاص به مضرو يف معدل املشاركة) أي 

  املستخرج من النموذج. املتوقع الذي يقارن مبعدل العائد املطلوب

 

cml 

%4=0.04 

0.2 

ß 
1.545 1 
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هذا يعين أنه يف اقتصاد إسالمي ال يعين سعر فائدة صفري عدم وجود عائد لرأس املال، بل يرتبط العائد بتكلفة الفرصة و    
لعائد املتوقع،    .1ملخاطراملرتبطة البديلة املتغرية لرأس املال احلقيقي يف االقتصاد معربا عنها 

بكونه هيكل خماطرة للمشاريع االستثمارية يقابل اهليكل الزمين للفائدة يف االقتصاد  CMLوميكن مقابلة خط  - 3
الوضعي، ويؤكد كون الفائدة ما هي إال مفهوم التفضيل الزمين للنقود، يف حني العائد مقابل للمخاطرة والعملية اإلنتاجية 

  احلقيقية الذي يتمتع به مؤشر االقتصاد اإلسالمي.
  على مستوى احملفظة ككل: : ئد وخماطرة احملفظةالفرع الثالث: عا

لوزن اخلاص به داخل احملفظة.ي أوال: عائد احملفظة:   قاس عائدها الكلي أو اإلمجايل من خالل ترجيح عائد كل مشروع 
]داخل احملفظة و  i: وزن املشروع wi 2حيث: = ∑ ( .  ∑Wi = 1وحبيث:  [(

  rاملرجح للمحفظة؛ و  د: العائRi : عائد املشروعi.  
لطريقة نفنيا: خماطرة احملفظة:  وزان كل ßiها فإن خماطرة احملفظة ككل ما هي إال خماطر كل مشروع (سو ) مرجحة 

=  3مشروع: ∑ ( . )  
 ): درجة املخاطرة املرجحة أو درجة خماطرة احملفظة ككل.ßpحيث: (

ßi: ) درجة املخاطرة للمشروع أو السهمi( .يف احملفظة  
ا يف تقليص درجة اخلطأ يف قياس   )، وهذا ß )Standard error of Bêtaويالحظ أمهية احملفظة وتنوع االستثمارات 

  إضافة إىل أثر التنويع ذاته يف إلغاء املخاطر غري النظامية.
حملفظة ودرجة املخاطرة من خالل ميكن للمستثمر التغيري يف معدل العائد اخلاص لثا: إدارة احملفظة وتغري خصائصها: 

ا، أو تغيري تشكيلWiتغيري النسب ( يسمح بتعظيم العوائد وختفيض املخاطر،  مبا تها) لألصول أو املشروعات املستثمر 
وهو ما تعىن به نظرية إدارة احملفظة االستثمارية، وميكن أن تستفيد منه املصارف كذلك يف إدارة ومنح االئتمان واإلقراض يف 

ا يف تقدير ثنائية (العائدإ   .4املخاطرة)- طار املبالغ والشروط الواجب األخذ 
منذ ظهوره ألول مرة كانت هناك عدة دراسات لتقييم النموذج، : الفرع الرابع: تقييم لنموذج تسعري األصول الرأمسالية

واملردودية املتوسطة للمحافظ  ßواليت أكدت يف جمملها وجود عالقة خطية موجبة بني املخاطر النظامية مقاسة مبعامل 
  .الية، وقد طرأت عدة تغيريات وحتسينات يف منوذج تسعري األصول امل5االستثمارية لفرتات زمنية طويلة نسبيا

  وكذلك وجهت له انتقادات كثرية أمهها: أوال: انتقادات النموذج من فرضياته:
ت اخلزينة حتوي نسبة من املخاطر، لكنها تبقى منخفضة  -1 عدم وجود أصول أو استثمارات عدمية املخاطر، فحىت أذو

   ؛ املخاطرة كمرجع نسبيا، وميكن حل هذا اإلشكال يف اعتبار أحسن املشاريع أو األصول من حيث درجة
عدم وجود حمفظة سوق مثلى بشكل كامل، واألخذ مبؤشرات السوق أو املؤشرات الصناعية واالقتصادية يبقى نسبيا  - 2

حملفظ ، ولدى Benchmark( 6( املرجعية ةعتبار عائدها كمرجع لعائد السوق اإلمجايل؛ ويرتبط ترتيب األسهم واملشاريع 
                                                

  .78.صمرجع سابق ،يوسف كمال دمحم - 1
2 - Frank reily, Keith Brown:OpCit.P261. 

.440.ص1997دار النهضة العربية، بريوت، اإلدارة املالية ،نور الدين خبابة - 3  

  .387: صمرجع سابق عبد الغفار حنفي، - 4

5 - Robert Goffin : Op.cit.P103. 
6 - Blaise Allaz: gestion de portefeuille et de performance ; l'art de la finance ; Op.Cit.p241.   
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وهو األمر الذي جيب أن يؤخذ  ،اخلاصة بكل مشروع أو استثمار، كما ال يستقر هذا املعامل عرب الزمن ßفيمكن أن تتعدد 
ا.   العتبار عند تقدير عائد األصل واحملفظة ككل ودرجة خماطر

االعتماد على تغريات عوائد السوق بشكل كلي يف تفسري تغريات عائد االستثمار، وهو األمر الذي يعتربه الواقع  - 3
 %45، يف حني تعود النسبة األخرى 1من تغريات عائد االستثمار %55العملي غري كاف إذ تفسر تغريات السوق حوايل 

 لعوامل مثل حجم االستثمار واملؤسسة القائمة به، والعائد التارخيي.

وجدت عدة مناذج بديلة لتقييم االستثمارات وحتديد تكلفة رأس املال املعدلة بعامل املخاطرة أمهها:  نيا: مناذج بديلة:
ملراجحةمنوذج  إىل حمفظة مرجعية، ولكنه ، الذي يلغي احلاجة arbitrage pricing theory (APT) تقييم األصول 

  يتطلب حتديد العوامل املؤثرة بعائد األصل وحساسيته جتاه خمتلف العناصر.
ورغم هذه االنتقادات يبقى منوذج تقييم األصول الرأمسالية األكثر استخداما يف تقييم املؤسسات واملشاريع، ويبقى مفيدا 

  . 2وإن مل يكن كامال
ملتغريات اإلقتصادية واألعوان اإلقتصاديني: تكوين معدل عائد املشاركة الفرع اخلامس:  من خالل ما سبق وعالقته 

ختصار كل املتغريات املرتبطة مبعدل عائد املشاركة كمؤشر لنموذج اقتصاد املشاركة، ميكن إعداد املخطط التايل:   و
 (معدل عائد املشاركة): منوذج بناء مؤشر التمويل يف االقتصاد االسالمي  )19(الشكل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 

  من إعداد الطالب بناء على ما سبق املرجع:
   

                                                
1 -Massoud Mussavian: évaluation de risque: L'Alternative du modèle (APT) ; l'art de la finance : Op. Cit. p 20.   
2 - Jacky koehl : Op.cit.P60.    
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  حيث:
K ; L:  ، (قيمة املدخالت) الكميات من العمل ورأس املال على التوايلMPk:  لرتكيز على اإلنتاجية احلدية لرأس املال (

  عنصر رأس املال)؛
MC ; C: التكلفة الكلية والتكلفة احلدية على التوايل؛  

q:   نسبةq  لتوبن(Tobin's q)  نسبة قيمة رأس املال إىل القيمة االستبدالية له املرجع فيها هوq=1 ؛  
Qd ; P;BT; I0;θ: اهتالك رأس املال، االستثمار املبدئي، رقم األعمال، سعر املخرجات، الكمية املطلوبة على التوايل؛  

 Π;NCF; t ; Io; In : اية الفرتة، قيمة االستثمار بداية الفرتة، الزمن، صايف التدفق  النقدي  Netقيمة االستثمار 
cash flowالربح، على التوايل؛ ،  

ARR و  NPV وIRR : معدل الربح احملاسيب، صايف القيمة احلالية ، معدل العائد الداخلي على التوايل (وهي معايري
  حالة التأكد) ؛التقييم يف 

E(R) وδ  وCV   وβ  وS :  ضي، االحنراف املعياري، معامل االختالف، معامل ملخاطر السوق، معامل  βالتوقع الر
العتبار يف معايري التقييم).   احلساسية، على التوايل (مقاييس املخاطرة تؤخذ 

  .ومتثل جانب االستثمار Rrواملتغريات السابقة تتحدد من خالل القطاع احلقيقي وتفاعلها للوصول ملعدل العائد 
Rr: Rate of return  معدل العائد (هو نفسه الكفاءة احلدية لرأس املال وأفضل مؤشر له هو معدل العائد الداخلي مع

  ملؤشر اقتصاد املشاركة البديل للفائدة؛ املكون احلقيقياعتبار املخاطرة) وهو 
r ; wacc ;λ .α:  عالوة املخاطرة، معامل الرفع املايل ، التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال(weighted average 
cost of capital)،  يف اقتصاد خمتلط ممكن أن –معدل العائد األدىن املطلوب من البنك االسالمي (تكلفة الفرصة البديلة

ملخاطرة)؛   تكون الفائدة مع معامل اخلطر ويف اقتصاد سالمي كامل هي العائد من حمفظة السوق املعدل 
Pr :) إلعتبار وجهات نظر املمول ل للفائدةملؤشر اقتصاد املشاركة البدي املكون النقديمعدل املشاركة يف الربح لألخذ 

  )؛واملقاول
(PR):  معدل عائد املشاركة بتفاعل معديل العائدRr  واملشاركةPr وهو املؤشر البديل للفائدة؛  

R(m) ; Rf:  معدل العائد اخلايل من اخلطر ومعدل عائد السوق (حمفظة السوق) كمرجع (benchmark) ملؤشر معدل
  عائد املشاركة.

ته النسبية وتساهم يف تشكيل    املتغريات السابقة تتحدد يف النظام املايل عموما وبتفاعلها يتحدد حجم االدخار ومكو
  . Prمعدل املشاركة 

معدل عائد املشاركة ميكن حتديد موقف (العائد والتكلفة) كل األعوان اإلقتصاديني يف منوذج اقتصاد  يدومن خالل حتد   
لنموذج فهي موضوع الفصل الثالث.، أما املشاركة   التوازن واآلليات الكلية 

  



 

 

  الصة الفصل الثاينخ
  

 تكلفتها درجة األموال، وتفاوت هذه ندرة ظل يف التمويل مصدر حتديد األموال توفري مبهمة املتعلقة القرارات من

 التمويل. مصادر من مصدر بكل املصحوبة املخاطرة درجة تفاوت وكذلك
حيث أن عملية حساب تكلفة األموال تكتسي أمهية كبرية على مستوى اإلدارة كل مصدر،  من التمويل نسبة وحتديد

دف أساسا إىل مقارنة تكلفة مصدر  ،التكلفة الوسطية املرجحة النسبية أواملالية يف املؤسسة وجمموع التكاليف  فهي 
لتايل فإنه قبل عملية اختيار أي اقرتاح استثماري فالبد من حساب تكلفة هذا  التمويل والعائد املتوقع من هذا املصدر، و

  يل.العنصر واملفاضلة بينه وبني االقرتاحات األخرى وكذلك املصادر األخرى من مصادر التمو 
ح بدًال عن نظام الفائدة مينح أصحاب الودائع االدخارية    إن االستعاضة بنظام وآلية الربح املتوقع يف األر

بت  ح استثمارات املصرف بدًال من أن يتعهد هلم املصرف بعائد  واالستثمارية حقًا يف احلصول على حصة حمددة من أر
لنسبة للمستلفون ،  يف صورة فائدة ا وهذا جيعل من كذلك  ح اليت حيققو م سوف يتعهدون للمصرف حبصة من األر فإ

لنسبة للعميل وليس فقط وسيطاً مقرضاً له.   البنك اإلسالمي يف وضع الشريك 
تكلفة املرجحة العدة مداخل من أجل حساب  توجد من خالل التمويل التشاركي يف حالة التمويل اإلسالميو 

ويبقى على كل مؤسسة اختيار أحسن طريقة واليت تناسب وضعية نشاطها  ،سلبياتإجيابيات و ها لكل منو لألموال، 
 .وذلك على مستوى القطاع الذي تنشط فيه كل مؤسسة

هذا يعين أن توجيه االستثمارات وفقًا لنظام املشاركة ال يتم على أساس قدرة املقرتض وإمنا على أساس سالمة املشروع    
حبهتمام واإلظيم العمل وقدرة الشريك يف تن ت األر دة عائدات االستثمار وحتقيق أفضل مستو وليس فقط  ،تمويل ز

برد رأس املال وفائدته، وهذا بدوره يؤدي للمزيد من االهتمام واحلرص وكسب اخلربة لتعظيم اإلنتاجية كما يؤدي لتنظيم 
  مصلحة الطرفني.

  

   



 

 



 

 

  
  الفصل الثالثمتهيد 

     
دة ومنو االستقرار حتقيق سبيل يف األكرب العائق إن  وجود سعر هو يف االقتصاد والتوظف التشغيل مستوى االستثمارات وز

 وحتقيق االقتصادية، اإلختالالت يف معاجلة االقتصادية للسياسات وكأداء لالستثمارات كمحدد عليه الفائدة واالعتماد
ح احلقيقيةاأل هو له آخر بديل ووضع الفائدة سعر زالة التوازن هذا   كلي. كمتغري اقتصادي الصافية ر
يف اقتصاد املشاركة يسهم على املستوى النظري يف تعميق دراسة االقتصاد الكلي اإلسالمي، وعلى التوازن الكلي     

واحلاجة  ،املستوى التطبيقي حتديد املدى الذي ميكن من خالله االعتماد على آلية اقتصاد السوق يف حتقيق التوازن الكلي
ويهدف البحث إىل حتديد  للسياسات النقدية واملالية، وآلية التوازن الكلي متثل األساس يف التحليل االقتصادي الكلي،

عوامل احلركة التوازنية يف االقتصاد الكلي يف ظل ضوابط ومبادئ اقتصاد املشاركة، انطالقا من فرضية أن االقتصاد 
جتاه التوازن الكلي للدائرتني اإلسالمي ينطوي على آليات تتسم  لفعالية الكافية لدفع حركة املؤشرات االقتصادية الكلية 

  احلقيقية والنقدية.
 االدخار واالستثمار لقطاع السلوكية العالقات حتليل فيها إسالمي، يتم اقتصاد يف العائد ملعدل نظرية بناء هي اإلضافة  

 السلوك االدخاري على بناء اإلسالمي االقتصاد يف العائد معدل فيه يتحدد كلي وبناء منوذج النقدي، والقطاع
 األجل، والطويل والنقدي القصري احلقيقي للعائد االقتصاد والتوازن يف اجلزئية للوحدات لعائد اخلطر ومبادلة واالستثماري

 حتديد مبوجبها اليت يتم وعالقاته السلوكية أدواته له إسالمي مايل منوذج ضمن العائد، هذا كيفية توازن حتليل فيه يتم كما
  .وظائفها وميارس للفائدة بديال يكون الذي العائد معدل

  املباحث التالية:من خالل        
  املبحث األول: النموذج االقتصادي الكلي الرأمسايل القائم على الفائدة   
  وأثرها على األسواق الكلية: خصوصيات النظام االقتصادي اإلسالمي الكلي يناملبحث الثا   
  : تقييم فاعلية منوذج معدل عائد املشاركة يف التوازن الكلي والسياسات النقدية واملاليةثالثاملبحث ال   
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  املبحث األول: النموذج االقتصادي الكلي الرأمسايل القائم على الفائدة
االستثمارات  ومنو االستقرار حتقيق سبيل يفنقاش  دوره حمل  ميثل معدل الفائدة مؤشرا حمور يف النظرية الرأمسالية، رغم أن   

دة يف  االقتصادية للسياسات ةوكأدا لالستثمارات كمحدد عليه االعتماد، و يف االقتصاد والتوظف التشغيل مستوى وز
  ، وهو ما سيتم تناوله ونقده من خالل املطالب التالية:االقتصادية اإلختالالت معاجلة

  املطلب األول: النموذج االقتصادي التقليدي (الكالسيكي)  
  املطلب الثاين: منوذج التوازن العام يف الفكر الكينزي  

  للتوازن الكلي IS-LMهانسن  -املطلب الثالث: منوذج هيكس  
  والدخل الفائدة سعر على لألسعار املتوقع واالنكماش التضخم أثراملطلب اخلامس:   

التقليدي هو الرائد يف حتليل العالقة بني يعترب الفكر : املطلب األول: النموذج االقتصادي التقليدي (الكالسيكي)
  املتغريات اإلقتصادية، كما وضع املالمح األوىل لنموذج متكامل للتوازن اإلقتصادي.

 والنظرية القيمة نظرية بني الفصل ىعل يقوم الكالسيكي الفكر: النظرية الكالسيكية يف اإلنتاج والنقودالفرع األول: 

  .نفسها النقود بقيمة أو لألسعار العام ىملستو  الثانية تتعلق حني يف النسبية ألسعار األوىل تتعلق حيث النقدية،

 احلقيقية والعرض الطلب عوامل حتددها النسبية األسعار فإن التحليل هلذا لنسبة :أوال: فرضيات التحليل التقليدي 

 اخلاصيتني هاتني نإ ،تداوهلا وسرعة النقود كمية حتدده لألسعار العام ىاملستو  أن حني يف السلع، من سلعة لكل لنسبة

 يف االقتصادي حتليلهم يف الكالسيك افرتضها اليت االقتصادية الفروض من جمموعة أساس ىعل قامتا الكالسيكي للفكر
 1:وهي االقتصاد،

 السلع هذه ئعي قدرة عدم ذلك علي ويرتتب واخلدمات النهائية السلع أسواق يف الكاملة املنافسة شروط توافر - 1

 ؛واألجور األسعار حتدد اليت هي األسواق يف التفاعالت أن بل أسعارها، ىعل السيطرةى عل واخلدمات

   ؛الكامل فيالتوظ ىمستو  عند التلقائي التوازن إىل القتصاد دائما تؤدي اليت واألجور األسعار مرونة - 2
 ما وهو عليه، الطلب يوجد دائما العرض ألن اإلنتاج، يف فائض أو الطلب يف العجز من عامة حالة حدوث استحالة  3 -

  .األسواق يف ساياملنافذ ل بقانون  يعرف

 بشرية، أو كانت طبيعية احلقيقية اإلنتاج وسائل من املتوفر املقدار يف تتمثل حقيقية بعوامل يتحدد اإلنتاج حجم أن - 4

ثري على االدخار واالستثمار ،لالكام التشغيل ىمستو  عند يكون هذا اإلنتاج حجم وأن   . ومن مث ليس له 
 احلقيقية اإلنتاج وسائل هي حقيقية، لعوامل وفقا يتحدد اإلنتاج حجم أن نيرو  نتقليديو الو  نيا: اإلنتاج وحيادية النقود:  

 السلع بني التبادل ونسب واالستخدام اإلنتاج حجم حتديديف  للنقود أثر وال ،ىأخر  طبيعية موارد أو بشرية كانت سواء
 العام ىاملستو  يف فقط النقود وتؤثر حقيقية، بعوامل يتحدد ذلك كل أن طاملا يتقليدال التحليل يف السوق يف واخلدمات
 حجاب جمرد النقود أن قولال معىن وهذا السوق، واخلدمات يف احلقيقية السلع بني التبادل عملية تسهل فهي2 لألسعار،

                                                
 .26: ص2008، دكتوراه يف اإلقتصاد، غري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، التوازن العام يف االقتصاد اإلسالمي ،هند عبد هللا حسن - 1
 .93ص ،2004، دار أسامة، اجلزائر، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي: مع متارين ومسائل حملولة ،صاحل تومي - 2
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ا أو عينية أو حقيقية تبادل لعمليات  أي هلا وليس للقيمة ومقياس مبادلة وسيلة عن عبارة فالنقود القيمة، لنقل عربة أ

  .االقتصاد  يف ىأخر  وظيفة
 أو قصرت الزمن من ملدة ا االحتفاظ ميكن عامة شرائية كقوة أي للقيمة كمخزن النقود وظيفة التقليديون أمهلو    

 للقيم كمستودع النقود دور واأمهل فقد ، واإلنتاج االستخدامى ملستو  لنسبة األمهية لغة نتائج إىل يؤدي مما طالت،
 هناك فإن للنقود الكالسيكي املنظور ولفهم مستقبال، متوقعة غري ت احتماال ملواجهة منها جبزء األفراد حيتفظ أن وإمكانية

=           1:لفيشر النقود كمية نظرية أو املبادالت معادلة مدخل وهو مهم مدخل   

    ؛النقود دوران سرعة:  V؛  النقد عرض كمية:  M :حيث
P ؛  ا التعامل يتم اليت السلع ألسعار القياسي لرقم: ا:T املعامالت حجم هي   

 واستخلص احلقيقي، الناتج ىومستو  لألسعار العام ىاملستو  حتدد وهي بديهية حقيقة هي مناإ التبادل ومعادلة    

 نسبة بنفس يكون السعر يف التغري وأن النقود كمية علي تعتمد األسعار أن وهي نتائج؛ جمموعة املعادلة هذه من التقليديون

  .النقود عرض مع النقود ىعل الطلب ىيتساو  عندما النقود سوق يف التوازن ويتحقق النقود، كمية يف التغري
 فلو الطبيعية، واملوارد العمل قوة يف دالة اإلنتاج تقليديونال يعترب: التوظيف واألجورالنظرية الكالسيكية يف الفرع الثاين: 

دة مع البداية يف سيزداد اإلنتاج أن القول فيمكن بتة ىاألخر  العوامل بقية وأن العمل قوة يف دالة اإلنتاج أن فرض  ز

دة هذه ولكن العمل، عنصر  بعده تتوقف معني حد ىلإ تصل أن ىلإ )الغلة تناقص قانون ظهور(متناقص مبعدل ستكون الز

دة،  مث ثبات مث تزايد ىلإ مشريا مقعر منحىن يف الكليةاإلنتاج  دالة تظهر حيث، االخنفاض يف بعدها اإلنتاج خذ وقد الز
  . للعمل احلدي الناتج تناقص

دة يف التوسع فإن هلذا احلقيقي، األجر ىمستو  ىعل يعتمد العمل عرض نإ أوال: سوق العمل:  أن البد العمال عدد ز
دة يصاحبه دة العمال غراءإل احلقيقي األجر يف ز   .صحيح والعكس العمل عرض بز

دة أن املنشأة وجدت فلو للعامل، احلدية اإلنتاجية ىعل العمل ىعل الطلب ويتوقف    دة ىلإ ستؤدي العمال ز  اإلنتاج ز

لتايل دة و دة الكلي اإليراد ز دة املربح من فسيكون املدفوعة األجور من أكرب ز دة مرحلة يف العمالة ىعل الطلب ز  ز

دة مع ولكن الغلة،  وعندما للعامل احلدية اإلنتاجية تناقص ىلإ يؤدي ذلك فإن ؛ الغلة تناقص ظاهرة وظهور االستخدام ز

 تتوقف له املدفوع احلقيقي األجر مع للعامل احلدي اإلنتاج فيها يتساوي اليت النقطة ىلإ املنشأة يف العمالة حجم يصل

  . العمالة من املزيد توظيف عن عندها املنشأة
 الذي فيالتوظى مستو  أن املنشأة ستجد احلقيقي األجر من ىمستو  أي عندو نيا: األجر احلقيقي ومستوى التوظيف: 

ح فيه تعظم  كانت وملا احلقيقي، واألجر للعامل احلدية اإلنتاجية بني التعادل عنده تحققي الذي ىاملستو  ذلك هو األر
دة مع التناقص حنو تتجه احلدية اإلنتاجية  االخنفاض مع التزايد ىلإ ستتجه العمل من املطلوبة الكمية فإن العمل وحدات ز

   2.املعروضة مع املطلوبة الكميةى تتساو  عندما العمل سوق يف التوازن وسيتحقق احلقيقي األجر معدل يف
ت احلدية إلنتاجيةيرتبط   العمل ىعل الطلبو      طردية عالقة ففي العمل عرض أما ف،يالتوظ يف املختلفة عند املستو

 معني حقيقي أجرى ومستو  املالك فيالتوظ ىمستو  حيث النقطة عند العمل سوق يف التوازن ويتحقق، احلقيقي ألجر

                                                
1- Keith Bain and Peter Howells, Monetary economics, policy and its theoretical basis, palgrave McMillan, Hampshire, 
UK, 2003. P97.  
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 حدوث من عليه يرتتب وما w/p عن  األجور معدالت ارتفاع فإن الكاملة؛ املنافسة تفرتض الكالسيكية النظرية وألن

 .1األجور ختفيض ىلإ يؤدي مما العمل سوق يف بينهم فيما العمال تنافس ىلإ تؤدي املسألة العمل سوق يف عرض فائض

سوق و  للناتج الفعلي ىاملستو  يتحدد كيف لتوضيح :وسوق رأس املال التوازن يف النموذج الكالسيكيالفرع الثالث: 
 الفكر يف العام التوازن لتحديد أي لألسعار العام ىواملستو  )احلقيقية واألجور فيالتوظرأس املال (ومثلها سوق العمل 

  .الكالسيكي

 رأس املال سوق يف التوازن يمهامف بني جيمع التوازن العام بنيأوال: إمجايل توازن املتغريات يف النموذج الكالسيكي:  

 اإلنتاج معادلة من كل يتضمن يتقليدال النموذج فإن وعليهمع سوق السلع واخلدمات (اإلنتاج)  العمل سوق يف والتوازن

 الكلية اإلنتاج عرض ومعادليتومعادليت عرض والطلب على رأس املال أو عنصر العمل (سوقي العمل ورأس املال)  الكلية

= :     لتاليةمن خالل املعادالت ا وسوق رأس املال ميكن توضيحهوالطلب الكلي، فيما خيص الناتج   ( , ) 

 =   ( ) , =  ( ) 
 =    

اإلدخار  ىمستو  عند يتحقق التوازن هذا وأن دائم توازن حالة يف يكونرأس املال  سوق أن ىلإ تشري األخرية املعادلة   
  .واإلستثمار احملدد

توضيح التوازن العام بني دالة اإلنتاج وسوق السلع واخلدمات (العرض والطلب الكلي)، وسوق رأس املال من خالل ميكن   
  الشكل التايل:

  تقليدي: التوازن العام يف الفكر ال)20( الشكل

  
دكتوراه يف اإلقتصاد، غري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، : التوازن العام يف االقتصاد اإلسالمي ،هند عبد هللا حسن املرجع:
  .53ص، 2008
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دالة اإلنتاج  عن عبارة هو الشكل من العلوي األيسر اجلزء ،التقليدي النموذج يف التوازن يتحقق كيف الشكل يوضح   
خالل  الكلية(دالة يف عوامل اإلنتاج: العمل ورأس املال)، ويف سوق رأس املال يتحدد التوازن بني اإلدخار واإلستثمار من

  1).احلقيقي األجر يتحدد حيث العمل يف سوقمعدل الفائدة، (
 لخطل تبعا الشكل يفالسفلي األمين  اجلزء يف األفقي احملور ىلإ يعمودال احملور ىعل Y التوازن تج ىمستو  وبتحويل 

(مستوى   As عموديال خلط الشكل من والطلب الكلي الكلي  العرضمنحىن ستنتجفإنه ي ؛درجة  45 خبط املار املتقطع
السفلي األيسر) حيث اإلدخار ، وعندها كذلك التوازن يف سزق رأس املال (اجلزء  yoتج ىمستو  وعندالتشغيل الكامل) 

  واإلستثمار من خالل معدل الفائدة.
 ىاملستو  بني عالقة استنتاج بواسطتها ميكن اليت (اجلزء السفلي األمين)الكلي للطلب النقدية لنظرية النموذج ويكتمل    

 اليت الناتج ومن لألسعار العام ىاملستو  من توليفات يوضح املنحىن وهذا AD احلقيقي الدخل الناتج وبني لألسعار العام

 يوضحها اليت والناتج لألسعار العام ىاملستو توليفات  مجيع عند فإنه املنحىن هذا طول ىفعل النقود، سوق يف التوازن حتقق

ثريها فقط على املستوى العام لألسعار) النقود لعرض مساو يكون النقود طلب فإن ،املنحىن هذا  . (حيادية النقود و

 يف التوازن ميثل الذي الكلي العرض منحىن النقود سوق يف التوازن ميثل الذي الكلي الطلب عندها يقطع اليت النقطة وعند  
  .الوقت نفس يف توازن حالة يف األسواق مجيع عنده تكون الذي لألسعار العام ىاملستو  يتحدد السلع واخلدمات سوق

 توازن، حالة يف النقود سوق أن تعين وهي AD منحىن ىعل يكون االقتصاد فإن املوافق لألسعار العام ىاملستو  وعند   

  2يف حالة توازن. كذلك  وهذا يعين أن سوق العمل  ASيكون على منحىن  وطينال االقتصاد أن كما
 حتليلهم يف التقليديالفكر  ليهاإ توصل اليت املسلمات أو النتائج ىلإ لصخي أن ميكن نيا: نتائج التحليل الكالسيكي:

 :التالية النقاط يف وذلك االقتصاد يف العام أو الكلي للتوازن

ته من ىمستو  أي وعند دائما، الكلي الطلب يساوي أن البد الكلي العرض أن ىلإ التقليديون خلص 1-  أن حيث مستو

 أزمة حدوث إمكانية تصور وعدم لالقتصاد الكلي التوازن شرط توافر يعين ما وهو له املساوي، الطلب خيلق العرض

دة عن جتة كانت سواء عامة اقتصادية دة عن جتة كانت أو) إنتاج إفراط أزمة( يالكل الطلب عن الكلي العرض ز  ز

 ؛ )إنتاج نقص أزمة (الكلي العرض عن الكلي الطلب

 لن فإنه له املنافذ جيد اإلنتاج دام فما لألوىل منطقية نتيجة وهذه الكامل التشغيل حية القتصاد يتجه العرض أن 2-

دة يف املنتجني أمام عوائق توجد االت، كافة يف اإلنتاج حجم ز  ستمرار اإلنتاجية الطاقة يف يوسعون جيعلهم ما وهو ا

  .املتاحة االقتصادية املوارد كافة تشغيل يتم حىت

 االقتصادية النظرية أعمدة أحد يشكل الكينزي التحليل فإن عموما: منوذج التوازن العام يف الفكر الكينزياملطلب الثاين: 
تمع يف جديدة أفكارا حتليله يف ويستخدم االقتصادي التحليل جمال يف جديدة أبوا ليطرق كينز جاء إذ الكلية  كالناتج ا

  .واالستثمار واالدخار كاالستهالك األخرى االقتصادية ملتغريات وارتباطها كليال واإلنفاق وطينال والدخلوطين ال

ا كينز نظرية تتميزاألول: املعامل األساسية للنظرية الكينزية يف الدخل والتوظيف:  الفرع  يف تبحث عامة نظرية بكو
  .نقدي اقتصاد يف واالستخدام واإلنتاج الدخل مستوى حتديد كيفية

                                                
  .52: صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن -  1
 .54صاملرجع نفسه،  ،هند عبد هللا حسن - 2
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 مها: مسألتان كينز استهدفه ما أهم إن أوال: األفكار األساسية لكينز:

  ؛ فيها الكامنة التناقضات كشف خالل من التقليدية النظرية يف والقصور الضعف نقاط توضيح 1 -
 النظرية كانت أنه إذا نظريته يف كينز بني االستخدام حيث مستوى ا يتحدد اليت الكيفية تفسر بديلة نظرية وضع -2

 على تنطبق االستخدام يف نظرية أن يضع استطاع فقد التام االستخدام حالة يف إال تنطبق ال يف االستخدام الكالسيكية

  .االستخدام الشامل عدم أو التام االستخدام حالة سواء احلاالت مجيع
 ،(يتحدد يف سوق النقود) الفائدة سعر وأمهها النقدية العوامل وعلى واالدخار واالستثمار االستهالك علىكينز  ؤكدي  

يت ،الدخل مستوى حتديد يف هامة إسرتاتيجية كعوامل التوقعات وعلى ت جلميع حبثها يف كينز نظرية عمومية و  مستو

 يف تقليديال التوازن اعتبارها يف وكذلك فقط خاصة ةتقليدي حالة أنه يرى الذي التام االستخدام مستوى فيها مبا االستخدام
ا من النظرية عمومية يت كما ،االستخدام مستوى  واإلنتاج والدخل االستخدام حبجم متمثلة كلية كمية متغريات تبحث أ

  .ككل االقتصاد يف
 االستخدام جمال يف الكينزية النظرية عليها استندت اليت األساسية فالفرضيات نيا: اإلفرتاضات األساسية لكينز:  

 1:يلي مبا إمجاهلا ميكن الفرضيات وتلك الكالسيكية، النظرية عليها استندت اليت لألسس انتقادات مبثابة إال هي ما والدخل

 مجيع يف الطبيعي الوضع متثل واليت وأبدا دائما االقتصاد تسود اليت احلالة أن القول من االستخدام نظرية يف كينز نطلقإ  -
ت  يف القسرية البطالة حالة ظهور مكانية اعرتف كينز ن يعين ما هو وهذا الشامل االستخدام عدم حالة هي االقتصاد

 ؛االقتصاد

تمع يف لإلنتاج األساسي احملدد هي ليست العاملة القوى أن كينز عتقدإ  -  التقين العامل أو املال رأس يؤدي قد بل ا

ال هذا يف فعاال دورا  هنالك إمنا لالستخدام األساسي احملدد هي ليست األجور أن أوضح كما الطويل ىاملد يف خاصة، ا

 داةأ تعترب حبيث تقليديونال افرتضها اليت املرونة من درجة على ليست جوراأل نأ وضحأ كما واجتماعية نفسية خرىأ عوامل

 ؛ عليه والطلب العمل عرض بني التوازن إلعادة حتريكها ميكن

 يف األساس وأن عليه الطلب قخيل العرض نأ على ينص الذي األسواق يف )ساي( لقانون الكامل رفضه كينز أكد  -
 تعادله عند واخلدمات السلع على الكلي الطلب قيمة بذلك ويعين الفعال الكلي لطلب أمساه ما هو اإلقتصادي النشاط

 السلع على الكلي اإلنفاق عن يعرب فإنه الفعال للطلب املفهوم هذا خالل ومن واخلدمات، للسلع الكلي العرض قيمة مع

 البيع، عمليات جانب منالوطين  والدخل الناتج قيمة أو السلع مبيعات عملية وعن الشراء عمليات جانب من واخلدمات

دته  يزيد الدخل يف دالة فيالتوظ فإن مث ومن    ؛بنقصانه وينقص بز
 هي ليست الدخار تقوم اليت اجلماعات أن العتقاده وقت كل ويف دائما االستثمار يساوي ال االدخار نأ كينز أوضح -

 زمين فاصل هناك يكون قد وإمنا مباشرة استثمارات إىل تتحول ال املدخرات أن أوضح كما الستثمار، تقوم اليت لضرورة

 الفرتة نفس يف نفاقهإ يتم نأ الضروري من ليس نتاجاإل لعناصر ملكيتهم مقابل ليخادم من األفراد عليه حيصل فما بينهما،

 ؛االقتصادي النشاط يف ختالالتإ حدوث ىلإ ذلك يؤدي وقد منها جزءا يدخر قد بل

 يف وجود هلا ليس اإلستخدام جمال يف نظريتهم بناء يف تقليديونال إليها استند اليت الكاملة املنافسة حالة أن كينز أعترب - 
 ؛إال ليس نظرية حالة متثل وإمنا العملية احلياة

                                                
 .183-180صص :حليل االقتصادي الكلي، مرجع سابقت، الصاحل تومي - 1
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ت إىل تصل أن تستطيع الدولة أن كينز اعتقد - دة طريق عن العمالة من مرتفعة مستو  االستهالكي القومي إنفاقها ز

 الوقت يف ملحة ضرورة صبحأ فالتدخل االقتصادي، النشاط يف الدولة تدخل ضرورة إىل ىدع فقد لذلك واالستثماري،

ت معظم ا متر اليت واحلادة العنيفة  للتقلبات نتيجة احلاضر   ؛العامل اقتصاد
 بني املئوية النسبة هو ذاته حد يف الفائدة سعر أن حيث السيولة، عن التخلي نظري العائد نه الفائدة سعر كينز يعرف -

 سعر فإن هنا ومن معينة، زمنية لفرتة واستبداهلا النقود حيازة عن التخلي بسبب عليه احلصول ميكن ما وبني النقود من مبلغ

 من غريه على النقدي التفضيل مثن هوو  ،معينة زمنية لفرتة السيولة عن التخلي عن مكافأة أو جزاء هو كينز عند الفائدة
 تفاعل نتيجة يتحدد ال وهو واالستخدام، اإلنتاج مستوى حتديد يف مهما دورا يلعب فهو السبب وهلذا ،األخرى املوجودات

 1؛النقود وعرض النقود على للطلب وإمنا واالدخار االستثمار قوى

ا غري مهمة أخرى وظيفة للنقود أن أكد فقد فقط، للمبادلة وسيط ا لنقودا اعتبار كينز يقبل مل -  ا وسيط كو
ا وهي ،للمبادلة ذا للقيمة خمزن كو ت يف التغري يف مهما حمركا النقود جعل فقد و  .واالستخدام واإلنتاج الدخل مستو

 :التالية الثالث النقاط ىعل تركز كينز نظرية نفإ السابق التحليل من لثا: ركائز التحليل الكينزي:

 من السوق لتصفية كافيا يكون ال قد الطلب هذا أن ويعرف الفعال، الطلب طريق عن واالستخدام الدخل حتلل 1 -

 الكامل؛ املستوى دون يكون قد لالستخدام التوازن مستوى وأن الكلي اإلنتاج

   ؛االقتصادي النشاط توجيه يف مهمة كعوامل واألسعار األجور مرونة سياسة أمهية من تقلل  -2
، لب على النقود وفيها يتحدد معدل الفائدة التوازينطأمهية السوق النقدية والدائرة النقدية تتحدد من خالل العرض وال -3

 من خالل الطلب لغرض املضاربة؛

 إلعادة الظروف هذه ظل يف ضرورة يصبح احلكومي التدخل وأن ،تلقائيا  نفسه ينظم ال االقتصاد أن على تربهن -4

 ، وللنقود دور مهم يف حتقيق ذلك. الصحيح وضعه إىل االقتصاد

ت الطلب الفعال  فرعال  حتقيق على يعتمد االقتصاد توازن إن:  عند كينز effective demandالثاين: مفهوم ومكو

  .الكلي والعرض الكلي الطلب بني التعادل

 مع اخلارجي التعامل وصايف واحلكومي، واالستثماري، االستهالكي، الطلب جمموع يتساوى عندما التعادل هذا ويتحقق   
 فمن ؛وطينال للناتج معني مستوى عند االقتصادي النظام توازن حتدد اليت األسباب تفسري يتم وحىت ،وطينال الناتج قيمة

ت دراسة الضروري   :ها من كل مستوى حتدد اليت املختلفة العوامل ملعرفة الكلي، للطلب املختلفة املكو
ت الطلب الكلي: أوال واإلنفاق  واخلدمات السلع ىعل اإلنفاق من الكلي الطلب يتكون الكينزي التحليل إطار يف: مكو

ت أربع الطلب الكلي يصبح له فإن التحليل؛ يف اخلارجية والتجارة احلكومي القطاع يدمج وعندما االستثماري،  :هي مكو
 اخلارجية. املعامالت صايف ،احلكومي اإلنفاق االستثمار، االستهالك،

 سوف املنتجني أوضح كينز أن فقد الكينزية، االقتصادية النظرية يف التحليل مفتاح هو املخطط الكلي الطلب ومفهوم 

 واألجانب، واحلكومة قبل املستهلكني واملستثمرين من املخطط الطلب ملواجهة فقط تكفي اليت كميات السلع ينتجون

 وصايف الصادرات واحلكومة، واالستثمار االستهالك املتوقع على إمجايل اإلنفاق املخطط هو الكلي الطلب فإن ذلك وعلى

                                                
1 - Paul Wachtel, Macroeconomics, society of actuaries, USA. 4th edition.1997.P43. 
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، كما يتأثر تغري الطلب الكلي بكل من امليل احلدي لإلستهالك وامليلني احلديني لالستثمار مستوى الناتج والعمالة حيددو 
   1واإلدخار.

 الطلب ميثل للطلب بل حمدداً  رقماً  ميثل ال استنباطي منحىن إال ما هو الكلي الطلب منحىن: ا: مبدأ الطلب الفعالني

األدوات  أحد ميثل الكلي الطلب أن منحىن ميكن القول األساس هذا وعلى معينة، ظروف ما توافرت إذا ينشأ الذي سوف
 املبالغ بني العالقة يوضح منحىن هوو  واإلنتاج، للدخل واالستخدام النظري املستوى حتديد يف اعتمادها يتم اليت التحليلية

تمع يف املوجودة الرئيسة اإلنفاق وحدات تقوم اليت ت من ىمستو  كل عند فاقهان االقتصادي ا  2واإلنتاج، الدخل مستو

ت من ىمستو  كل بني العالقة يوضح منحىن أنه أي  إنتاج كل أن العتبار أخذ إذا إنفاق، من يقابله وما اإلنتاج مستو

 الدخل إىل ينظر أن ميكن هلذا اإلنتاج ذلك لشراء ينفق أن البد الدخل ذلك وأن ،القيمة يف له مساو دخالً  يولد أن البد

  3.اإلنفاق من دفقاً  بوضعه أو اإلنتاج من دفقا بوصفه

 تعرفال بعد: Equilibrium in the Keynesian mode  العام النموذج الكينزي يف التوازن االقتصاديالفرع الثالث: 
ته الكلي الطلب مفهومى وعل فيوالتوظ الدخل يف كينز نظرية معامل ىعل  هذه ستخدام االقتصاد يف وحمدداته مكو

ت  .املكو

 الكلي فاقاإلن ىعل يتوقف وهو الدخل، ىعل يتوقف توازنال ىمستو  ن أساسي فرض ىعل قائم البسيطكينز  منوذج إن   

 كل توظيف يتطلب الذي الناتج ىمستو  المتصاص كافيا الناتج ىعل الكلي فاقاإلن يكن مل فإذا الناتج ىعل لالقتصاد
 فرتضه يفإن التحليل لتبسيطو  ،potentialاملمكن  من أقل واخلدمات السلع إنتاج ويصبح حتدث البطالة فإن العاملة القوة

  .احلكومي واإليراد اإلنفاق فيه ينعدم أي عام قطاع وال خارجية مبادالت توجد ال أنه
 من جمموعة ىعل وطينال الدخل لتوازن الكينزي التحليل ويقوم واالستثمار، االستهالك إمجايل على الكلي اإلنفاق يقتصرو 

  :اآليت يف تتمثل املبسطة االفرتاضات
 ؛ثبات املستوى العام لألسعار -
 ؛االقتصاد عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل -
 اإلنتاج؛ثبات العرض الكلي لعوامل  -
 .سياسة املخزون األمثل -
 فيالتوظى مستو  عند األعمال قطاع قبل من املتوقع واالستثماري االستهالكياإلنفاق  جمموع هو الفعال الطلبف   

 هذا فإن توازن حالة يف ما اقتصاد يكون وعندما ،األعمال قطاع توقعات فيها تتحقق حالة هو زلكين طبقا والتوازن ،السائد

 اإلنتاج هلذا ميل وجود عدم يعين وهذا املستقبل، عرب يستمر لإلنتاج القائم ىاملستو  جيعل بشكل متوازنة ىقو  وجود يعين

دة  .االخنفاض أو للز

 بتعادل) الدخل الناتج توازن( احلقيقي القطاع يف التوازن يتحقق ز:كين عند احلقيقي القطاع يف التوازنالفرع الرابع: 

 يف هو ما الكلي العرض أن االعتبار بنظر أخذ إذا الكلي العرض مع الكلي الطلب بتساوي أو واالستثمار االدخار

                                                
 .65:صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن -  1

2 - Paul Wachtel,OpCit, P75. 
  .64:صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن -  3
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 وبني واخلدمات السلع من معني جمتمع ينتجه ما بني التعادل حتقق ما وإذا واخلدمات، السلع من القومي الناتج إال احلقيقة

تمع ذلك طلب  ويكون، توازن حالة يف تكون واستخدام  دخل من ومتغرياته االقتصاد فإن واخلدمات السلع تلك ىعل ا

  Y = C + I.1 : أن أي؛ الكلي الطلب= الكلي الدخل :هو النموذج هذا يف القومي الدخل توازن شرط

 خبط متثيلها يتم ولذلك التلقائي، واالستثمار االستهالك لداليت الرأسي التجميع عن عبارة دالة الطلب الكلي:أوال: 

 يساوي الكلي الطلب دالة ميل حيث التلقائي االستثمار يعادل بت مبقدار عنها ويبعد االستهالك لدالة موازي مستقيم

 مضافا إليه التلقائي االستثمار يساوي الرأسي احملور ىعل موجب مقدار من االستهالك دالة وتبدأ االستهالك، دالة ميل

  .التلقائي االستهالك
  والشكل التايل يوضح توازن الطلب الكلي (اإلنفاق الكلي) والدخل يف النموذج الكينزي.  

  لدى كينزبني الطلب الكلي والدخل التوازن الكلي  :)21( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source; Paul Samuelson, William Nordhaus; Macroeconomics; 19th ed, Mc Graw Hill series 
economics, Quebec, Canada, 2010.P142. 

  درجة. 45حيث ميثل الطلب الكلي مبجموع طلب األعوان االقتصاديني ومنهم احلكومة، أما الدخل فيمثل خبط    
يعترب ادخار القطاع العائلي تسر يف : Y=C+S مبدخرات  منوذج التدفق الدائري للدخل يف اقتصاد من قطاعني نيا: 

حلقة تدفق الدخل، ويؤدي هذا التسرب إىل اختالل شرط التوازن، إذ يقل اإلنفاق الكلي عن اإلنتاج الكلي، مما يدفع 
ىل تعديل خططه وختفيض اإلنتاج ومن مث اخنفاض الدخل النقدي واإلنفاق الكلي، ومن مث وجب إعادة إقطاع األعمال 

  .سرب يف تيار اإلنفاق مرة أخرى عن طريق إقراضه لقطاع األعمال لتمويل اإلنفاق االستثماريحقن هذا الت
لعوامل نفسها اليت حتكمهما وهو ما ال   ثرمها  وهذه العالقة املتوازنة واملرتابطة بني االدخار واالستثمار تستلزم قيامهما و

ت االقتصادية من خالل معدل الفائدة   يفلتسرب يؤدي لاليت تتحدد وتتأثر  بعوامل نقدية خاصة، و يتحقق حسب النظر
 2تيار اإلنفاق، ويكون اإلنفاق الكلي شامال إلنفاق القطاع العائلي على االستهالك وإنفاق قطاع األعمال على االستثمار

Y=C+I.  
                                                

ض، مبادئ االقتصاد الكليمنصور احلريب،  - 1   .45-44ص:  ص ،2011، منشورات جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الر

ض، :اإلسالميآلية التوازن الكلي يف االقتصاد  مشعل،دمحم عبد الباري  -  2  2002 دكتوراه يف اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الر

  . متوفرة على الرابط:278ص
 http://iefpedia.com/arab/ 27621-ا-في-الكلي-التوازن-آليات-دكتوراة- رسالة
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 عند القومي أو الدخل القومي الناتج قيمة عن العرض الكلي يعرب حيث (45) خبط متثيلها يتم دالة العرض الكلي:لثا: 

ت مستوى كل  العرض منحىن فإن ،الوطين الدخل  =اإلنفاق الكلي = الوطين الناتج أن وحيث الكلي، اإلنفاق من مستو

بع خبط متثيله ميكن الكلي  ولذلك ◌ْ 45  على خط ينطبق أي الصحيح الواحد يساوي األصل مبيل نقطه من مستقيم 

  . الكلي العرض خط يعترب هو
 تحددتو  ،درجة 45خط  الكلي والدخل الكلي العرض مع دالة الكلي الطلب دالة تقاطع نقطة عند الدخل توازن يتحقق  

  .اتوازني لدخلا مستوى يكونالنقطة حيث  عند
(=عوائد  C+S(=الطلب الكلي) مع الدخل النقدي  C+Iوشرط التوازن يف هذا االقتصاد هو تعادل اإلنفاق املخطط 

ستخدام مفهوم التسرب واحلقن يتحقق التوازن بتساوي االدخار املخطط عناصر  اإلنتاج =قيمة الناتج الكلي)، و
  .وهذا يعين استثمار قطاع األعمال قدرا مساو ملدخرات القطاع العائلي واالستثمار املخطط،

حتقق توقعات قطاع ألعمال، ومن مث هو يضمن حتقيق التعادل أو التوازن بينهما حسب مفهوم التوازن لدى كينز والذي 
  ، ميكن توضيح ذلك يف الشكل املوايل:عدم وجود ما يستدعي تعديل التوقعات أو تعديل مستوى اإلنتاج أو التوظيف

  : التوازن الكلي عند كينز)22( الشكل

  
عمان، ، جمدالويدار  ،التوازن االقتصادي العام يف النظام االقتصادي الوضعي والنظام االقتصادي اإلسالمي، سالم مسيسماملرجع: 
  .87ص،2011األردن، 
لنموذج:  رابعا: ا أو بسبب البيئة االقتصادية أثر إدخال القطاع احلكومي  إن ما ينتاب آليات االقتصاد من ضعف يف ذا
تعمل فيها يستدعي دعم السياسات االقتصادية النقدية واملالية هلا، ومن هنا احلاجة لتوسيع النموذج ليشمل القطاع اليت 

ثريه على منوذج القطاع اخلاص.   احلكومي للنظر يف آلية 
ت من تيار الدخل؛ مثل الضرائب      على قطاعي األعمال  Txحيث بوجود القطاع العام تظهر أنواع جديدة من التسر

 وحتويالت Gوالعائالت اليت تعترب تسر من التيار الدائري للدخل ما مل تعد حقن تيار الدخل يف صورة استهالك حكومي 
Tr  لب السياسة املاليةوهو.  
=الطلب الكلي) مع (الدخل النقدي C+I+Gيف هذا االقتصاد بتساوي جمموع (اإلنفاق املخطط= ويتحقق التوازن  

، ومبفهوم التسرب واحلقن يتحقق التوازن الكلي بتعادل جمموع اإلضافات مع )C+S+Tx املخطط= قيمة الناتج الكلي=
ت من تيار الدخل  ، ويف حالة ارتكاز التوازن الكلي على التساوي بني اإلنفاق احلكومي (S+Tx=I+G)جمموع التسر

 الدخل (الناتج الوطين)

I 

C 

I+C 

450 

Y* Y=C 

 الطلب الكلي (اإلنفاق الكلي)
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بتة فهي حال دة اإلنفاق احلكومي على وصايف الضرائب مع بقاء األشياء األخرى  ة توازن امليزانية، وحالة العجز يف حالة ز
والعكس يف حالة اخنفاض اإلنفاق  1صايف الضرائب مع اللجوء لتغطية العجز من خالل االقرتاض وهو ما حيبذه كينز،

   احلكومي عن صايف الضرائب بوجود حالة فائض امليزانية.
متغريا خارجيا واالستهالك دالة يف الدخل املتاح، حيث تستخدم مضاعفات اإلنفاق  يف هذا االقتصاد إذا كان االستثمار   

دة الدخل تتوافق مع مستوى التوظيف  ،احلكومي والضرائب يف إطار السياسة املالية لتقدير التغري املرغوب يف كل منهما لز
  يت:تكون املضاعفات املوافقة كما و  2،الكامل
  دوال املتغريات واملضاعفات والتوازن يف منوذج من ثالث قطاعات ):15اجلدول(

 I=I0   ; C=C0+b.Yd  دوال: االستثمار، االستهالك

 Yd=Y-Tx+Tr  الدخل املتاح 

 G=G0 ; Tx=Tx0 ; Tr=Tr0  اإلنفاق احلكومي، الضرائب، التحويالت

 Y=C+I+G  شرط التوازن

 dY/dG = 1/ (1-b)  مضاعف اإلنفاق احلكومي

 dY/dTx = -b/ (1-b)  مضاعف  الضرائب 

 dY/dTr = b/ (1-b)  مضاعف التحويالت

 dG=dTx=(1-b) / (1-b)  مضاعف امليزانية املتوازنة

  :اعتمادا على من إعداد الطالب املرجع:
  .250-245، ص 2002، الدار العلمية، عمان، اإلقتصاد الكليأمحد األشقر،  -

لدخل يكون هناك تسرب مستحث يعمل على تقليل اثر التغريات املستقلة على الدخل من    فرتاض ارتباط الضرائب  و
إلنفاق احلكومي وصايف الضرائب، ويعين  لدخل أخالل أثره على تقليل قيمة املضاعفات اخلاصة  ن الضرائب املرتبطة 

  ل.تقلل من أثر املضاعفات على املستوى التوازين للدخ
  :واجلدول التايل يوضح دوال املتغريات واملضاعفات والتوازن يف منوذج من ثالث قطاعات   

  دوال املتغريات واملضاعفات والتوازن يف منوذج من ثالث قطاعات مع وجود ضريبة ):16اجلدول(
 Tx=Tx0+tY  الضرائب

 dY/dG = 1/ (1-b+bt)  مضاعف اإلنفاق احلكومي

 dY/dTx = -b/ (1-b+bt)  مضاعف الضرائب

  اعتمادا على:من إعداد الطالب  املرجع:
  .250-245، ص 2002، الدار العلمية، عمان، اإلقتصاد الكليأمحد األشقر،  - 
كنوع من  Mضافة القطاع اخلارجي يكون اإلقتصاد مفتوحا وتظهر الواردات أثر إدخال القطاع اخلارجي: ا: خامس

كنوع من احلقن أو إضافة إىل تيار الدخل، ويتحقق التوازن يف هذه احلالة   Xالصادراتالتسرب من تيار الدخل كما تظهر 
لتعادل بني اإلنفاق املخطط أو الطلب الكلي وبني الناتج الكلي أو العرض الكلي، ومبفهوم التسرب واحلقن يتحقق التوازن 
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ويف حالة تساوي الصادرات والواردات مع ، (I+G+X=S+Tx+M)بتعادل إمجايل احلقن أو اإلضافة مع إمجايل التسرب 
بتة يتحقق التوازن يف امليزان التجاري.    بقاء األشياء األخرى 

  التايل:الذي يوضحه اجلدول يف هذا االقتصاد دون قطاع حكومي املضاعفات ذات العالقة على النحو   
  دوال املتغريات واملضاعفات والتوازن يف منوذج اقتصادي مفتوح من دون احلكومة ):17اجلدول(

 M=M0+mY  دالة الواردات

 X=X0  دالة الصادرات

 (b+m-1) /1  مضاعفات التغريات املستقلة: االستهالك، االستثمار، الصادرات

 (b+m-1)/1-  مضاعف التغريات املستقلة للواردات

إلقتصاد التوازن النقدي واحلقيقي يف اإلقتصاد اإلسالمي: دراسة نظرية مقاموسى آدم عيسى، : اعتمادا علىمن إعداد الطالب  املرجع:    رنة 
  .1990، رسالة دكتوراه يف اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، لرأمسايلا

ضافة        املتغريات املستقلة تدرجييا لدالة الدخل، وأثرها على التوازن العام.ويالحظ أثر املضاعفات املرتبطة 

 لتعادل يتحقق النقدي التوازن أن احلديثة النقدية نظريته كينز يف قرر التوازن النقدي يف الفكر الكينزي:الفرع اخلامس: 

كينز  واالستثمار، ويعين اإلدخار بتعادل وليس التعادل ذا الفائدة يتحدد سعر وأن النقود، النقود وعرض على الطلب بني
 تفضيل كينز الثروة، ويسميه أنواع سائر على هلا تفضيال صورة سائلة يف لنقود االحتفاظ يف الرغبة النقود على لطلب

 حالة حيددها كما النقود، على بني الطلب التعادل يتحقق عندما الكينزي الفكر يف النقدي التوازن ويتحقق السيولة

 البنك يتبعها السياسة اليت على النقود من املعروضة وتتوقف الكمية النقود، من الكمية املعروضة وبني النقدي التفضيل

 هو الفائدة سعر حتديد آخر أن ومبعىن الفائدة سعر يتحدد النقدي التوازن هذا وعندما يتحقق النقود، إصدار يف املركزي

  1النقود. على الطلب وقوى النقود عرض أساس تفاعل قوى على

قتصادات تعترب النقود هي يف معظم اإل تشابك القطاعني النقدي واحلقيقي لتحقيق التوازن الكلي:الفرع السادس: 
حمدودة بكمية النقود اليت حبوزة أعوان األساس يف تبادل السلع واخلدمات، ومن مث ميكن القول أن القدرة على اإلنفاق 

  هو وسيلة احلصول على الناتج. *Mاإلنفاق، وخمزون النقود 
∗لتحليل املعاصر ملعادلة التبادل ا أوال: توازن سوق النقود: = عدد مرات استخدام خمزون النقود V  حيث 
متثل نسبة من الدخل  v/1الدخل النقدي، ووفقا لصياغة مدرسة كامربدج ملعادلة التبادل فإن  Yلشراء السلع واخلدمات، و

عادة كتابة املعادلة كما  ستخدام هذه الصياغة ميكن بناء نظرية للطلب على النقود  ا يف شكل نقود، و النقدي احملتفظ 
  2يلي:

∗  = ∗أي :  . /1 = ∗حيث و  . = لسيولة وهي مقلوب  k، ومتثل /  vنسبة االحتفاظ 
وعرض نقود خارجي ميكن حتديد مستوى الدخل النقدي الذي يتحقق عنده  kالذي ميثل مضاعف النقود، ومبعلومية 

  التوازن يف سوق النقود.
   

                                                
 .84:صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن - 1
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  متغريات والتوازن يف سوق النقود ):18اجلدول(
 Md=k.Y  دالة الطلب على النقود Ms=M0  عرض النقود

 Y=M0/k  مستوى الدخل التوازين Ms=Md  التوازن النقدي

 dY=d (Ms/k)  قياس أثر التغري يف العرض النقدي: 

  اعتمادا على:و من إعداد الطالب،  املرجع:
 .246، ص 2002، الدار العلمية، عمان، اإلقتصاد الكليأمحد األشقر،   -
النقدية يف مبادئ اإلقتصاد النقدي واملصريف، اجلزء الثاين: إضاءات حول اجلهاز املصريف والسيسات عبد القادر خليل،  -

ت كمية   .156، ص2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حتاليل نظرية ومقار
عند التوازن الكلي جيب أن يتحقق التوازن يف القطاع احلقيقي يف االقتصاد ويف  نيا: التوازن الكلي يف اقتصاد مفتوح:

  1:التوازن الكلي كما يتضح من النموذج اآليتالقطاع النقدي عند املستوى نفسه للدخل النقدي، وهذا هو شرط 
  التوازن الكلي يف منوذج كينزي يف اقتصاد مفتوح ):19اجلدول(

 Y=M0/k    النموذج النقدي

 Y=Ke(C0+I0+G0-bTx0+X0-IM0)    منوذج كينز احلقيقي

 Y=C0+b(Y-Tx0) ; Tx=Tx0 ; I=I0  حيث  

    G=G0 ; X=X0 ; M=M0 ;                           Ke=1/1-b 

 M0/K= Ke(C0+I0+G0-bTx0+X0-IM0)    التوازن الكلي
  .159-154، ص ص:2002، الدار العلمية، عمان، اإلقتصاد الكليأمحد األشقر،  من إعداد الطالب، اعتمادا على:  املرجع:
إلقتصاد االتوازن النقدي واحلقيقي يف اإلقتصاد اإلسالمي: موسى آدم عيسى،   - ، رسالة دكتوراه يف لرأمسايلدراسة نظرية مقارنة 

  .286، ص: 1990 اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،
دة      صدار نقدي أو خلق نقود ودائع من طرف القطاع املصريف، غري أن ز يزيد عرض النقود إذا قام البنك املركزي 

ا إنفاقها يف استهالك العرض النقدي ال  إلحتفاظ  حتدث تغريا يف مستوى الدخل النقدي إذا قام القطاع العائلي 
  املنتجات أو عدم إقراضها لقطاع األعمال.

بواسطة  Dتنظم احلكومة من خالل البنك املركزي خلق الودائع حتت الطلب  لثا: التدخل احلكومي وتنظيم سوق النقود:
اململوكة للنظام املصريف  Rوحجم االحتياطات  rالنظام املصريف التجاري عن طريق ضبط متطلبات احتياطي البنوك التجارية 

التجاري (الودائع األولية)، ومن مث فإن النهاية العظمى للتغري يف حجم الودائع حتت الطلب الناجم عن التغري يف حجم 
ملعادلة الت ΔDالية: االحتياطي تقدر  = ΔR/r =مبضاعف اإلئتمان  r، ويعرف مقلوب النسبة   ، وميكن  /1

  للبنك املركزي أن يؤثر يف حجم االحتياطي من خالل أداة السوق املفتوحة.
  2ومنه فالنموذج الكينزي قائم على احملاور األربعة التالية:   

 للناتج يتطلب مستوى حمدد لالستثمار؛يعتمد الناتج احلدي على حجم االستثمار وامتداداته، فأي مستوى  -
دة يف كمية النقود؛ - دة يف الناتج الوطين تتطلب ز  الز
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 العالقة العكسية بني كمية النقود ومعدل الفائدة؛ -
طريق اترابط العالقة بني معدل الفائدة والكفاءةاحلدية لرأس  العالقة العكسية بني معدل الفائدة واالستثمار، عن -

  وى لالستثمار يقابل مستوى معني للكفاءة احلدية لالستثمار ويقابلها معدل فائدة معني. املال، أي كل مست
 منها لكل أقسام عدة إىل االقتصادي النشاط يقسم: Hicks – Hansen modelمنوذج هيكس هانسن املطلب الثالث: 

 السلع سوق هي األسواق هذه ا، اخلاص الكلي والطلب الكلي العرض بتساوي التوازن هلا يتحقق ا خاص سوق

  .العمل وسوق النقد، وسوق النهائية واخلدمات
 االقتصاد، يف التوازن جلميع األسواق حتقق إذا يتحقق لالقتصاد العام التوازن  :IS ملعادلة اجلربي االستنتاج الفرع األول:

تاليف  يؤمن نأ الذي ميكن االقتصادي فاإلستقرارالثالث  األسواق يف يتطلب التوازن الكينزية للنظرية تبعاً  العام فالتوازن
  .واحد آن يف الدخل وتوازن النقدي التوازن حتقيق ينطوي على أن البد الدخل مستوى يف العنيفة التقلبات

ت جيمع واحدا للتوازن منوذجا حتليله يف مل يقدم كينز أن إال     املتداخل التأثري معرفة معه حبيث ميكن معاً  اجلزئية التواز

املنحنيات واستخدامها  فكرة هذه شيوع الفضل يف هلما اللذان )وهانسن (هيكس من قبل النموذج وضع هذا مت وقد ،بينها
  االقتصادي. االستقرار جديد ملعىن ملفهوم بيانية كمؤشرات

تمع أن نفرتض التحليل لتبسيطو   ISالشتقاق منحىن     عندما يتساوى والناتج الدخل توازن يتحقق قطاعني، وبه مغلق ا

فرتاض االستثمار، مع االدخار أو الكلي العرض مع الكلي الطلب  املتاح الدخل يف خطية هي دالة االستهالك دالة أن و

ا = 1:التالية لصيغة تعطى الدالة هذه فإن الفائدة، بسعر تتأثر ال وأ +  ; =  
= :أما دالة االستثمار − .  ; > 0    

 سوف وعليه وضع توازين يف واخلدمات السلع سوق عندمها يكون والدخل الفائدة سعر بني عالقة هي ISمعادلة  إن  

 احلقن،- التسرب متطابقة أو اإلنفاق- متطابقة الدخل نستخدم فإما العالقة، هذه إلجياد احلقيقي السوق توازن من ننطلق

  :يلي ما على حنصل األوىل املتطابقة استخدمنا فلو
= + = + . + − .  

=> =
+
−

−
−

. … … . ( ) 

 وسعر Y الدخل من توفيقاتال حيوي الذي املنحىن هو LM  منحىن إن: LM  ملعادلة اجلربي االستنتاجلفرع الثاين: ا

=النقود على الطلب مع النقود عرض عندها يتساوى اليت i  الفائدة  :  
 :الدالتني جمموع عن عبارة هي) السيولة لتفضيل الكلية الدالة (النقود على للطلب الكلية الدالة إن

 على تتوقف الكلية النقود على الطلب دالة فإن وعليه املضاربة أجل من النقود على الطلب ودالة املعامالت أجل من النقود على الطلب دالة

  2:كالتايل وتكون الفائدة وسعر الدخل من كل

= ( , ) = + = . + − .  

 هذه كانت فكلما لسعر الفائدة، املضاربة أجل من النقود على الطلب حبساسية يتأثر النقود على الطلب دالة احندار إن    

 الدخل مقدار أما عمودي، شبه العكس يكون حالة ويف االستواء إىل أقرب الطلب منحىن كان كلما كبرية احلساسية

                                                
، امللتقى الدويل حول: األزمة املالية -دراسة نظرية وقياسية–معدل الربح كبديل ملعدل الفائدة يف عالج األزمة املالية واالقتصادية  ،الكرمي عبد البشري - 1

  .4ص -سطيف–، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس  2009أكتوبر  21-20واالقتصادية الدولية، 
  .5: صاملرجع نفسه - 2
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دة حالة يف ميينا ينتقل فإن املنحىن املقدار هذا تغري فكلما املنحىن، هذا وضعية على فيؤثر  إن .النقصان حالة يف ومشاال الز

لتايل كينز حسب القصري املدى يف مستقرا يكون واالحتياط أجل املعامالت من النقود على الطلب  الطلب دالة فإن و

  .السعر هذا يف متناقصة دالة وتكون الفائدة بسعر األوىل لدرجة النقود تتأثر على
  1:العرض مع النقود على الطلب مقدار يتساوي عندما يتحقق النقود سوق يف التوازن إن

= => = + => = . + − .  

=> =
−

+ . … … ( ) 

 يتوازن اللذان الفائدة ومعدل الدخل مستوى من كل لتحديد اآلين احلل إىل التوصل ميكن: الشامل التوازنالفرع الثالث:  

 ) IS –LM(بنموذج  كذلك يعرف ما أو  "هانسن- هيكس" بنموذج يعرف ما بواسطة والنقدي احلقيقي عندمها السوق
 إىل للتوصل -النقود سوق- الكينزي والنموذج -السلع سوق- الكالسيكي النموذج من كل على النموذج هذا ويعتمد

 ثالث من يتكون اقتصاد على ينطبق هنفس فقط، والشيء قطاعني من يتكون القتصاد التوازن إجياد، يتم العام التوازن

  .مفتوح اقتصاد أو قطاعات
−شرط التوازن:أوال:  . = + .  

 السلع سوق: للسوقني اآلين التوازن حيققان اللذان الفائدة وسعر الدخل قيمة يعطينا السابقتني للمعادلتني اجلربي احلل إن  

  IS:معادلة يف بتعويضها يتم مث  LM معادلة يف Y  بداللة i عن التعبرييتم  ،النقود وسوق واخلدمات
( ) => = . +

−
=> =

+
1 −

−
1 −

. +
−  

  بعد النشر واالختصار يتم الوصول إىل:
=

(1 − ) + .
( + ) +

(1 − ) + .
( − )  

ن عامالن هناك أن تبني أعاله العالقة إن         :الدخل توسع إىل يؤد

دة عند للتوسع الدخل يدفع الذي  )املستقل اإلنفاق مضاعف( االستثمار مضاعف1 -  ت أحد ز  اإلنفاق مكو

  :تساوي املضاعف هذا قيمة إن العامة، النفقات أو املستقل كاالستثمار املستقل

=
(1 − ) + .

=
1

(1 − ) + .
 

فإن دمج  لو متت مقارنة هذا املضاعف مع املضاعف الكينزي البسيط هانسن: -نيا: اإلضافة يف منوذج هيكس 
  .mوعكسيا مع  kو  gتراجع قيمته يتناسب طرد مع  إذ أنالنقود يف النموذج الكينزي قلصت من قيمة املضاعف، 

معدومة او حساسية   gإن مفعول الكابح النقدي يكون معدوما يف حالة ما تكون حساسية االستثمار ملعدل الفائدة  
ايته العظمى إذا كان   mالطلب على النقود من أجل املضاربة    معدومة. mكبريا جدا أو   gكبريا جدا، ويصل إىل 

  املضاعف النقدي أو القوة الدافعة النقدية تدعم مضاعف اإلنفاق املستقل والذي يساوي:

=
(1 − ). + .

=
1

+ (1 − )
 

                                                
1 - Rossana Robert; Macroeconomics,Routledge, Oxon, UK,2011.PP364-365. 
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لنسبة ، k1و m مع وعكسيا g و c مع طرد يتناسب املضاعف هذا إنلثا: متغريات مضاعف النموذج:   واألمر نفسه 
  ملضاعف االنفاق احلكومي والضريبة.

ت( التحويلية واملدفوعات للضرائب لنسبة   ا على إليها وينظر مع الدخل تتغري فهي )اإلعا  ذاتية، عوامل إستقرار أ
ا  واملدفوعات الضرائب الدخل تتغريتغري  فإذا ما، بعمل السياسة صانعو يقوم أن دون الدخل يف من التقلبات تقلل أل

 حجم الدخل ينخفض مع التحويلية لضرائب واملدفوعاتا تغري ومع تشريعي، إىل إجراء احلاجة دون آلًيا التحويلية
 الدخل، ضريبة فرض عن الناتج الدخل من لإلستهالك امليل احلدي إخنفاض بفعل النقدي واملضاعف املايل املضاعف

  .أصغر يكون اإلنفاق مث اإلستثمار تقلبات الناشئة عن الدخل تقلبات أن يعىن األمر الذي
 يف حتدث اليت للتغريات القومي اإلقتصاد حساسية املضاعف إىل ختفيض قيمة يف اإلخنفاض ييؤد: أخرى وبعبارة  

 ،صحيح والعكس لإلخنفاض، القومي يتجه الدخل عندما تلقائية بصورة يف امليزانية عجز عنه ينتج والذي الطلب الكلى
 وهلذه العوامل ،اإلقتصاد اسقرارً على أثًرا متارس الدخل مع تتغري واليت احلالة هذه يف الضرائب واملدفوعات التحويلية أن

 أن اخنفاض اإلنتاج ذلك اإلقتصادي النشاط يف التقلبات حدة ختفيف تعمل على فهي مزا عدة لالستقرار الذاتية
 فيه التصرف املمكن الدخل متنع وهذه التغريات التحويلية احلكومية، املدفوعات من ويرفع آلًيا الضرائب خيفض والتوظف

  .لالعوام هذه غياب ا عند ينخفضان اليت الدرجة بنفس اإلخنفاض واإلستهالك من
 يف املالية بديلة للسياسة أن تكون ميكن النقدية السياسة أن السابقني املضاعفني خالل من يوضحIS-LM  منوذج إن  

 مضاعف زائد مضاعف اإلنفاق أي الكلي أن املضاعف هلا، كما ومقوية مدعمة تكون كما االقتصادي، اإلنعاش دعم

 معدومة الفائدة لسعر وحساسية النقود الفائدة لسعر االستثمار من حساسية كل كانت إذا له قيمة أعلى إىل يصل النقود

ته أعلى إىل الدخل يصل إذن الفائدة، سعر انعدام يكافئ وهذا ت عندما مستو  بسعر مرتبطة غري الطلب تكون مكو

 .الصفر يساوي الفائدة سعر كان إذا ذلك إال حتقيق ميكن وال للمضاربة وليس فقط للمعامالت تطلب النقود كما الفائدة،

 بني التمييز على املنحنيات هذه فكرة تنبين: IS-LMكيفية عمل النموذج وآليات اإلنتقال يف منحنيي املطلب الرابع:  

 والطلب النقود بعرض النقدية املتعلقة العمليات على ينطوي القطاع النقدي الذي االقتصادي داخل النظام رئيسني قطاعني

  والدخل. واالستثمار الدخار املتعلقة احلقيقية العمليات على ينطوي الفائدة، والقطاع احلقيقي الذي وسعر عليها
الذي ميثل  IS: يتم تناول مبدأ النموذج والعوامل املؤثرة يف  املنحنيني وانتقال احملنيني IS-LMمبدأ منوذج  ول:الفرع األ

 الذي ميثل الدائرة النقدية.  LMالقطاع احلقيقي و

هيكس  إىل أوحت اليت هي سعر الفائدة خالل من واحلقيقي النقدي القطاعني بني العالقة إن مبدأ بناء النموذج: أوال:
دخال  منحىن وإدخال القطاع احلقيقي، يف التوازن حتليل يف (IS curve) املنحىن أي اإلدخار واإلستثمار منحىن وهانسن 

 هي املنحنيني  تقاطع نقطة فإن مث ومن ،يف القطاع النقدي التوازن حتليل يف  (LM curve)منحىن والنقود السيولة تفضيل

 هذه التقاطع نقطة نإف أخرى بعبارة ، واحد آن يف احلقيقي والقطاع يف القطاع النقدي التوازن من كل عن تعرب اليت النقطة

 تعادل اإلدخار مع عن الوقت نفس ويف وأيضا النقود مع عرض السيولة تفضيل أو النقود على عن تعادل الطلب بيانياً  تعرب

 تقاطع نقطة عند وتوازن الدخل حمقق  النقدي التوازن أن يعين مما الكلي العرض مع الكلي الطلب تعادل اإلستثمار أي

  2املنحنني.
                                                

 .06ص:  ،سابقمرجع  ،الكرمي عبد البشري -  1
 .94: صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن -  2
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وحيث أنه هو منحىن دخل  IS تؤدي التغريات الذاتية يف اإلنفاق إىل انتقال مواز للمنحىن :ISاإلنتقال يف منحىن نيا: 
توازين فإن حجم االنتقال األفقي حيكمه التغري الذايت لإلنفاق (االستثمار، االستهالك، اإلنفاق احلكومي والصادرات) وقيمة 
ت (الضرائب والواردات واإلدخار) املنحىن  حية اليمني، يف حني تنقل التغريات الذاتية يف التسر املضاعف، والذي ينقله 

ليسار، ويف كلتا احلالتني حيدد كل من حجم التغري الذايت واملضاعف حجم االنتقال، وجتدر اإلشارة أن تغري امليل احلدي إىل ا
  لإلستهالك يؤدي إىل انتقال غري مواز يف املنحىن.

 LMوالطلب على النقود للمعامالت إىل انتقال منحىن  تؤدي التغريات يف عرض النقود: LM: االنتقال يف املنحىن لثا
دة يف كمية النقود أو اخنفاض يف الطلب على النقود، وينتقل يسارا  وبصفة عامة ينتقل املنحىن غلى اليمني إذا كانت هناك ز

 يف عرض النقود أو مضرو يف مقدار التغري يف حالة التغريات املعاكسة، ويكون االنتقال األفقي مبقدار مضاعف النقود 
التغري الذايت يف الطلب على النقود، أما تغري معامل الطلب على النقود للمعامالت واالحتياط فإنه ينقل املنحىن مع تغيري 

  ميله. 
: يف ظل منوذج التوازن العام الذي جيمع بني على املستوى التوازين للدخلLM وIS: أثر انتقال منحنيي ينالفرع الثا

لنسبة للفائدةالنقود والقطاع احلقيقي ال يتحقق األسوقي    .ثر الكامل للمضاعف بسبب مرونة االستثمار 
دة االستثمار التلقائي (أو اإلنفاق احلكومي)  وأثره على التوازن الكلي:  ISأوال: املتغريات املؤثرة مبنحىن  ففي حالة ز

بقدر التغري يف اإلنفاق الذايت مضرو يف املضاعف غري  أن  ISأو ختفيض الضرائب فإن األثر املباشر هو انتقال منحىن 
دة الدخل وهذا من شأنه أن يرفع  دة اإلنفاق تعمل على ز األثر على الدخل سيكون أقل من هذا املقدار بسبب أن ز

بت تقل كمية النقود املتوفرة ألغراض املضاربة  ما يرفع معدالت الطلب على النقود للمعامالت، وعند مستوى عرض نقود 
الفائدة وينخفض االستثمار مضيعا جزءا من األثر املنشط لإلنفاق الذايت (ظاهرة االحنسار)، فيكون األثر النهائي على 

  .الدخل أقل من األثر الذي حيدده املضاعف
دة الضرائب فإن منحىن      ل إىل اليسار مبقدار ينتق ISكما أنه يف حالة ختفيض ذايت لالستثمار أو اإلنفاق احلكومي أو ز

ملقدار نفسه ألن هذا التغري يعمل  التغري مضرو بقيمة املضاعف، غري أن األثر النهائي على اخنفاض الدخل لن يكون 
ركا قدرا أكرب من النقود  يف ظل عرض نقود –على ختفيض الدخل ومن مث ينخفض الطلب على النقود لغرض املعامالت 

دة االستثمار معوضا قدرا من االخنفاض الذايت للمضاربة األمر الذ -بت ي يتطلب اخنفاض معدل الفائدة ومن مث ز
  1، وتوضح كما يلي:لالستثمار أو اإلنفاق احلكومي

دة االستثمار – 1 دة االستثمار : تغريات التوازن الكلىو  ز تمع تؤدى إىل انتقال املنحىن  يفز إىل اليمني ليصبح  ISا
IS1  ليقطع املنحىنLM التايلوهذا ما يوضحه الشكل  ،نقطة جديدة يف:  

   

                                                
  .301ص، مرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 1
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  الدخل وأثر املضاعف: تغري حجم االستثمار وأثره على )23( الشكل
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Source; Robert Rossana; Macroeconomics, Routledge, Oxon, UK, 2011, P356. 

وسعر  y2يؤدى إىل مستوى دخل  IS1إىل  ISانتقال املنحىن ؛  i1وسعر فائدة  y1يتحقق مقابل دخل  التوازن األويل   
دة سعر الفائدة يرتفع الدخل إىل  ، أما يف i2فائدة    . y3حالة عدم ز

دة الدخل  - 2 ) ؛ إال أن هذه  m. Iاالستثمار (  يفحدث  الذيالتغري ×  املضاعفهذه احلالة = حاصل ضرب  يفز
دة  دة اإلنفاق  يفالز دة الدخل  االستثماريالدخل ال تتحقق ألن ز يؤدى بدوره إىل ارتفاع سعر  الذيتؤدى إىل ز
  .القومياالقتصاد  يفمما حيد من تزايد االستثمار  ،الفائدة

دة عرض النقودالتغري يف كمية النقد ( وأثره على التوازن الكلي:  LM: املتغريات املؤثرة مبنحىن نيا أو اخنفاض  ز
دالة الطلب على النقود  يفإىل اليمني، فإذا افرتض عدم حدوث تغري  LM انتقال املنحىن إىل يتؤد الطلب على النقود)

دة الفالطلب على النقود ألغراض املعامالت،  يفبغرض املضاربة ، مع عدم حدوث تغري  كمية النقود قد نقلت املنحىن   يفز
LM1  إىلLM2،  دة النقدية ألغراض املعامالت، يفوهذا االنتقال يتبعه ارتفاع وهذا ما  1الدخل يستوعب هذه الز

 :التايليوضحه الشكل 

دة عرض النقود وأثره على الفائدة والدخل )24(الشكل   : ز
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Source; Robert Rossana; Macroeconomics, Routledge, Oxon, UK, 2011, P354. 

                                                
1 - Robert Rossana; Macroeconomics, Routledge, Oxon, UK, 2011, PP351-352. 
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  . i1، وسعر فائدة  y1يتحقق مقابل مستوى دخل  التوازن األويل - 
لتايل ،i2ومستوى فائدة أقل  y2التوازن اجلديد يتحقق مقابل مستوى دخل أعلى  -  فإن السياسة النقدية قادرة على  و

  .القوميالتأثري على مستوى الدخل 
دة كما أنه إ لثا: التغريات املتزامنة يف العوامل املؤثرة على املنحنيني: كل من االستثمار واملعروض   يفذا حدثت ز

دة عرض النقود حيثIS1  IS2آن واحد، حيث ينتقل منحىن االستثمار من  يف النقدي  LM1ينتقل منحىن  ، مع ز
 LM2   التايلالشكل  يفكما:  

دة كل من االستثمار وعرض النقود على التوازن الكلي يف منوذج  )25(الشكل   IS-LM: أثر ز
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

Source; Ch Bialès , Modélisations schématiques de l'équilibre macroéconomique, publications de 
l’universite de Lyon, Paris 2005. P44. available on website;  
www.christian-biales.net/documents/modelschema.pdf 

دة الدخل من  n1  n2نتيجة ملا سبق ينتقل وضع التوازن من و      .مع عدم تغري سعر الفائدة  y1  y2مع ز
دة  -  دة الدخل .إن ز دة عرض النقود تؤدى إىل ز   االستثمار مع عدم ز
ملقدار الالزم ملنع ارتفاع سعر الفائدة، فإن األثر  -  دة االستثمار يتم دون  التوسعيأما إذا زاد عرض النقود  الكامل لز

 إعاقة من سعر الفائدة.

دة عرض النقود أو اخنفاض الطلب على النقود ينتقل منحىن و    غري أن  إىل اليمني مبقدار مضاعف النقود  LMعند ز
دة عرض النقود ختفض معدل الفائدة ويرتتب عن ذلك  ملقدار نفسه بسبب أن ز األثر النهائي على الدخل لن يكون 

  1 أثران:
دة الدخل مبقدار مضاعف فيزداد الطلب على النقود للمعامالت (مبعىن أن كمية   األول: -  دة االستثمار ومن مث ز ز

  ).النقود تؤثر يف مستوى الدخل من خالل معدل الفائدة املؤثر على االستثمار
دة الدخل مبقدار التغري يف عرض : ثاينال - دة الطلب على النقود لغرض املضاربة ومن مث ز النقود مضرو يف قيمة ز

ثر هذه التغريات على  ثر التغريات املستقلة يف اإلنفاق دون معرفة مسبقة  ذا يتضح عدم إمكان التنبؤ  مضاعف النقود، و
العتبار.   معدل الفائدة (اليت تؤثر بعالقة سلبية على مؤشرات االستثمار والدخل)، كما ال بد من أخذ سوق النقود 

                                                
 .302ص، مرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 1

y 
y1 

LM2 
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ر عدة له األسعار اخنفاض إن :والدخل الفائدة سعر على لألسعار املتوقع واالنكماش التضخم أثر :الفرع الثالث  آ

  .الدخل على إجيابية
ثري األسعار على متغريات النموذج:   إىل ويؤدي ذلك اليمني ينتقل إىل الذي LM   منحىن على أثره منها  أوال: آلية 

 هذا االقتصادي فسره والذي (Arthur Pigou) بيجو ثر يسمى ما عنها ينتج األسعار اخنفاض أن كما ،الدخل ارتفاع

لتايل األفراد ثروة من جزء هي النقدية األرصدة أن بقوله  ويرتتب احلقيقية ارتفاع األرصدة إىل يؤدي السعر اخنفاض فإن و

م يشعرون املستهلكني االستهالك ألن ارتفاع ذلك على    .أكثر فهم ينفقون ولذلك قبل ذي من أغىن أ
 الخنفاض كان فلو ،الدخل التوازين ارتفاع ذلك على ويرتتب اليمني إىلIS  منحىن انتقال إىل يؤدي االستهالك ارتفاع إن   

ر، هذه األسعار  فإن، الكامل أوتوماتيكيا التشغيل الوصول لدخل أي الذاتية التسوية على قدرة لالقتصاد فإن اآل

 عملية االستثمار يف الشروع عند غري معروف األخري هذا ألن البعدي وليس القبلي احلقيقي الفائدة بسعر يتأثر االستثمار

لتايل  1:التايل الشكل علىIS-LM  منوذج يصبح و
= ( − ) + ( − ) +

= ( , )  

  التضخم املتوقع  :
 املنتجني طرف من يف املستقبل األسعار انكماش حدوث توقع إن: التايل هو السابقة لآلليات االقتصادي التفسري إن

م االستثمار أجل من االقرتاض على هؤالء يثبط  األصلية قيمتها من أكرب بقيمة يسددوا املبالغ املقرتضة أن يتوقعون أل

لتايل  الطلب يتقلص ذلك وبعد الكلي، الدخل ومن مث الكلي على الطلب سلبا ويؤثر يتقلص االستثمار مستوى فإن و

 يرتفع وعليه املتوقع التضخم من أقل يكون هذا االخنفاض أن حيث الفائدة، اخنفاض سعر إىل ويؤدي بدوره النقود على

  .احلقيقي الفائدة سعر
  :الشكل على تصبح LM معادلة فإن املتوقع التضخم أساس على قبليا يتحدد االمسي الفائدة سعر أن ومبا  

= ( + , )  
لفائدة: نيا:  اخنفاض ذلك على ويرتتب االمسي الفائدة سعر يرفع األسعار ارتفاع توقع إن تفاعل السياسة النقدية 

 أخرى وهكذا مرة الفائدة سعر يرتفع مث ترتفع األسعار فإن عليه هو ما على النقدي بقي املعروض فلو على النقود، الطلب

دة التضخم نظرا كثريا يتغري ال احلقيقي الفائدة سعر ألن يتأثر فال حجم االستثمار أما دواليك،  يف مسياإل الفائدة وسعر لز
 .واحد آن

 ارتفاع األسعار يؤدي أما توقع الدخل، اخنفاض إىل يؤدي األسعار انكماش توقع فإن الفائدة، سعر وجود ظل ويف ومنه   

الدخل،  مث على الكلي ومن الطلب على ثري سليب له يكون والذي فعال األسعار وتضخم االمسي الفائدة سعر ارتفاع إىل
 الوضع زم انكماشية يف أو توسعية كانت سواء السياسة النقدية تساهم الفائدة، سعر على مبين نظام ظل ومن مث يف

  على االقتصاد املغلق. ينطبق الذي التحليل نفس هو املفتوح االقتصاد على ينطبق الذي التحليل االقتصادي، إن

 تعادل ضمنا يتحقق واالستثمار، االدخار بني لتعادل: LMواملنحىن  ISمرونة كل من املنحىن املطلب اخلامس: 

 بني االدخار يتحقق التعادل مل وإذا بل ،التوازن يف وضع الدخل مستوى يتحددو العرض الكلي،  مع الكلي الطلب

                                                
 .308ص ،املرجع نفسه - 1
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، احملقق واإلستثمار احملقق دخاربني اإل عادة التوازن كفيل  كينز يؤكد كما الدخل تغري فإن املقصود واالستثمار املقصود
     .واحلقيقي بني القطاعني النقدي الرابط هو الفائدة معدل ويكون

عتباره حمددات الفاعلية يف النموذج: الفرع األول:  فعالية النموذج ترتبط أساسا بعالقة معدل الفائدة بباقي املتغريات 
  الدائرتني احلقيقية والنقدية. حمور التوازن الكلي بني

سالب امليل بسبب أن الدخل يتوقف على االستثمار، واالستثمار يرتبط عكسيا بسعر  ISاملنحىن : ISأوال: ميل املنحىن 
الفائدة ومن مث تنشأ عالقة عكسية بني الدخل والفائدة، ويعترب االستثمار ذو احلساسية لسعر الفائدة شرطا ضرور للميل 

  السالب للمنحىن. 
حالة  ففي ،سعر الفائدة وقيمة املضاعف يفللتغري  االستثماري تعتمد مرونة هذا املنحىن على مدى استجابة اإلنفاق     

سيكون عدمي املرونة  ISغري حساس متامًا لسعر الفائدة، فإن املنحىن  االستثماريأن اإلنفاق  منحىن عدمي املرونة، مما يعين
فض هذا امليل كلما زادت لالدخار، فكلما اخن احلديكلما اخنفض امليل   بغض النظر عن قيمة املضاعف، بينما يكون مر

دة التغري  دة  أليالدخل نتيجة  يفقيمة املضاعف، مع ز خنفاض  يفز   1، كما أنه:سعر الفائدة يفاالستثمار مدعمة 
طرف وىف الطرف األخر قد يكون منعدم املرونة، مع  يفمرونة كاملة  مر ISمن املتوقع أن يصبح املنحىن  -1

ت بني م  ؛ هذين الطرفنيدى متغري من املرو

أفقياً  ISبصفة عامة ميكن القول أنه " كلما ارتفع سعر الفائدة كلما قلت مرونة النقطة املناظرة على املنحىن  -2
  ).صفري(ميل 

ً مرونة كاملة لسعر الفائدة   ا ال يوجد ه) عندائيويكون املنحىن رأسيًا (ال  ،إذا كان الطلب على النقود للمضاربة مر
 التايل:الشكل وهذه املناطق الثالث السابقة يصورها  ،ود للمضاربةطلب على النق

ت منوذج : )26(الشكل    IS-LMفعالية السياسات املالية والنقدية مبختلف مستو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source; Ch Bialès , Modélisations schématiques de l'équilibre macroéconomique, publications de 
l’universite de Lyon, Paris 2005. P35.  available on website ;  
www.christian-biales.net/documents/modelschema.pdf 

                                                
1- Ch Bialès, Modélisations schématiques de l'équilibre macroéconomique, publications de l’université de Lyon, 
Paris 2005. P44.  Valable on website ; www.christian-biales.net/documents/modelschema.pdf 
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  1يف حني تتوقف درجة ميل املنحىن على:     
دة مرونة االستثمار لسعر الفائدة االستثمار ملعدل الفائدة:مرونة  -أ ويكون ميل املنحىن  ،حيث يقل ميل املنحىن مع ز

  .أكرب ما ميكن عندما يكون االستثمار أقل استجابة لتغريات الفائدة
دته،  قيمة امليل احلدي لالستهالك: -ب يرتك امليل احلدي لالستهالك أثره على قيمة املضاعف، فاملضاعف يزيد بز

دة قيمة املضاعف، وإذا كان امليل احلدي لالستهالك يساوي الواحد الصحيح IS ويكون ميل املنحىن  ميل  فإنأقل مع ز
وإذا كان امليل احلدي لالستهالك صغريا  املنحىن يكون صفرا (يكون أفقيا) شرط أال يكون االستثمار عدمي املرونة للفائدة،

  فإن املضاعف سيكون صغريا وميل املنحىن يكون كبريا.
لنسبة ملعدل الفائدة الدور األساسي وهي شرط ضروري يف تفسري ميل منحىن    ، وعند ISوملرونة الطلب االستثماري 

اإلنفاق (االستثماري واحلكومي) لسعر الفائدة توسيع النموذج ليشمل أربع قطاعات فإن ميل املنحىن يعتمد على مرونة 
  وامليول احلدية لإلنفاق واالدخار.

لفائدة: املنحىن موجب امليل: LM: ميل املنحىن اني ، وهناك ثالث حاالت للطلب على النقود للمضاربة يف عالقته 
ت املنخفضة ملعدل الفائدة، وطلب ع ائي املرونة عند املستو ت املرتفعة هلا، وهي حالة طلب ال  دمي املرونة عند املستو

ت املنخفضة  وطلب مرن بني هذين املستويني، وكل هذه احلاالت انعكست يف شكل املنحىن، فيكون أفقيا عند املستو
ت املرتفعة منه وبني احلدين يكون موجبا، وتتوقف درجة امليل على:   2للفائدة وعمود عند املستو

عندما تقل مرونة أو حساسية الطلب على النقود للمضاربة ملعدل الفائدة يزيد ميل املنحىن، ويكون املنحىن عمود (ميل   
ائي) عندما يكون الطلب على النقود للمضاربة عدمي املرونة للفائدة، وعندما تزيد حساسية الطلب على النقود ملعدل  ال 

ائي املرونة للفائدة.الفائدة يقل ميل املنحىن حىت يكون أ  فقيا (ميله يساوي الصفر) عندما يكون الطلب على النقود ال 
بصفة عامة يتطلب : املالية والنقدية تنيفعالية السياسمن خالل  ومستوى الدخل معدل الفائدةالعالقة بني الفرع الثاين: 

لفائدة (وعند األخذ بنظرية فريدمان للطلب على  LM  امليل املوجب للمنحىن أن يرتبط الطلب على النقود للمضاربة سلبا 
ا لألصول املالية والنقدية فإن امليل املوجب ملنحىن  تج  LMالنقود وصياغة جيمس توبن للطلب على النقود للمضاربة أ

  3عن االجتاه السالب لألصول مع الفائدة.

يقصد بفاعلية السياسات النقدية واملالية مدى جناح اإلجراءات املتبعة يف توليد  السياستني النقدية واملالية:أوال: فعالية  
  مدى فعالية هذه اإلجراءات.LM وISتغريات مرغوبة يف املستوى التوازين للدخل، وحيدد ميال منحيي 

، والقاعدة طينالو تغيري مستوى الدخل  يفعن مدى فعالية استخدام أداة مالية معينة  LMو ISيعرب كل من املنحنني    
  ، كانت السياسة املالية أكثر فعالية.LMأو صغر ميل املنحىن  IS: كلما كرب ميل املنحىن هي

   

                                                
 .246- 244 ص: ص ،2011، دار اخللدونية، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر: الواقع واآلفاق ،عبد الرمحن تومي - 1
ت كميةخليل عبد القادر،  - 2 ، مبادئ اإلقتصاد النقدي واملصريف، اجلزء الثاين: إضاءات حول اجلهاز املصريف والسيسات النقدية يف حتاليل نظرية ومقار

 .201، ص2014ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .304-303ص ص، مرجع سابقعبد الباري دمحم مشعل،  - 3
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  وفعالية السياستني النقدية واملالية IS-LM: ميل منحنيي )27(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source; Paul Wachtel, Macroeconomics, society of actuaries, USA. 4th edition. 1997.PP70-71. 

دة ميناأل- أ (اجلزء  S'Iإىل  ISن انتقال املنحىن إ :ISأ) من ميل املنحىن  السياسة املالية: -1  y1الدخل  يف) أدى إىل ز

y2 ) دة املماثلة دة أكرب من الز لنسبة لإلاأليسر - ب اجلزء يف، ويالحظ أن هذه الز املنحىن نالحظ أن ميل  يفنتقال )، 
من الوضع  IS، فكلما اقرتب املنحىن LMوالقاعدة هنا تقول بفرض وجود منحىن  ،أكرب من احلالة األوىل ISاملنحىن 
املعرب عنها مبستوى الدخل  Gقيمة اإلنفاق  يفالتغري  يف) mالدخل من حاصل ضرب املضاعف ( يفاقرتب التغيري  الرأسي

Y3.1  
 y1الدخل من  يفيالحظ أن التغري ف ،LMوتعتمد فعالية السياسة املالية أيضاً على ميل املنحىن  :LMمن ميل املنحىن ب) 
 y2 ) دة اإلنفاق العام لنسبة لالنتقال Gنتيجة لز ) كما LMكلما قل ميل املنحىن ISاملنحىن  يف) مثًال أكرب (

جلزء (ب).   يوضحه اجلزء (أ) مقارنة 
دة  يأداة من أدوات السياسة املالية (اإلنفاق العام) قد تؤد يفتغري الن فإومما سبق        Yالدخل مبقدار  يفإىل ز

)، أما إذا كان رأسيًا ( ميل =  ISأفقيًا (امليل = صفر) أو إذا كان املنحىن  LMفقط إذا كان املنحىن  y3 – y1ملسافة 
دة الدخل بقدر أقل من  ISصفر ، وكان املنحىن  > LMميل املنحىن  دة اإلنفاق العام تؤدى إىل ز ذو ميل حمدود، فإن ز
M.D مبقدار أقل من  أيy3 – y1،  دة معينة اإلنفاق العام إذا   يفبينما لن يكون هناك أثر على مستوى الدخل نتيجة لز

  أفقياً. ISرأسياً أو كان املنحىن  LMكان املنحىن 
لنسبة للسياسة النقدية فإن فعاليتها تتوقف أيضًا على ميل املنحنيني  :السياسة النقدية -2   ، حيث أن IS-LMأما 

كلما زادت فعالية السياسة النقدية، وهذا ما   LMأو كرب ميل املنحىن  ISأنه كلما صغر ميل املنحىن  يفالقاعدة تتمثل 
دة  يفحيث يوضح الشكل أنه : نيوضحه الشكال مييناً  LMمما يؤدى إىل نقل املنحىن  النقدياملعروض  يفحالة افرتاض ز

LMإىل 
لتايل ،\ دة فإ و اجلزء  يفذو ميل أقل من املنحىن  ISىف اجلزء (ب) وذلك ألن املنحىن > y1 – y2الدخل  يفن الز
  (أ).

                                                
 .196، صمرجع سابقخليل عبد القادر،  - 1
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أفقيًا (ميل = صفر) أو أن يكون املنحىن  ISالسياسة النقدية فيما خيص عرض النقود، تكون فعالة إذا كان املنحىن     
LM  = رأسيًا (ميل(،  وإذا كان ميل املنحىنIS <  صفر ، وكان املنحىنLM  دة عرض النقود ذو ميل حمدود، فإن ز
  تغري مستوى الدخل مبقدار أقل (منy2  y1 أما إذا كان املنحىن ،(IS  رأسياً واملنحىنLM  دة املعروض أفقياً، فإن ز

ثري على مستوى الدخل. النقدي   1لن يكون له 
 IS و  LMفعالية السياستني النقدية واملالية حسب درجة احندار منحنيي  ميكن تلخيص : مقارنة فعالية السياستني -3  

  يف اجلدول التايل:
  IS  و LMفعالية السياستني النقدية واملالية حسب درجة احندار منحنيي   : ) 20 (اجلدول  
  السياسة املالية  السياسة النقدية  

  غري فعالة  فعالة  غري فعالة  فعالة
  شديد اإلحندار  مستو (احندار صغري)  مستو (احندار صغري)  شديد اإلحندار  LMمنحىن  

  مستو (احندار صغري)  شديد اإلحندار  شديد اإلحندار  مستو (احندار صغري)     IS منحىن
النقدية يف حتاليل مبادئ اإلقتصاد النقدي واملصريف، اجلزء الثاين: إضاءات حول اجلهاز املصريف والسيسات خليل ، عبد القادر املرجع: 

ت كمية  .207ص ،2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظرية ومقار
لنسبة إىل تغري معني يف عرض النقود كانت يالحظ أنه     وبصفة عامة كلما كان التغري يف املستوى التوازين للدخل أكرب 

جتا عن تغري اإلنفاق احلكومي أو السياسة الضريبية كانت السياسة  السياسة النقدية أكثر فعالية، وكلما كان هذا التغري 
  2االت التالية:وتكون أكثر فعالية يف احلاملالية أكثر فعالية، 

لنسبة  LMإذا كان ميل صغري ملنحىن   - أ دة مرونة الطلب لغرض املضاربة واخنفاض مرونة الطلب على النقود  مبعىن ز
 للدخل؛

 )؛ISإذا اخنفضت مرونة االستثمار للفائدة (ميل أكرب للمنحىن   - ب
  )ISإذا ارتفعت قيمة املضاعف (ميل صغري ملنحىن  -ج

ن إىل تقليل ظاهرة االحنسارويالحظ أن احلالتني  وعلى حجم  IS، وتؤثر احلالة األخرية يف ميل منحىن األوىل والثانية تؤد
  االنتقال فيه.

  كما تعترب السياسة النقدية أكثر فعالية يف احلاالت اآلتية:   
دة حساسية االستثمار ملعدل الفائدة و/أو كرب املضاعف؛ ISإذا كان ميل مطلق صغري للمنحىن   - أ  مبعىن ز

 )؛LMإذا اخنفضت مرونة الطلب على النقود لغرض املضاربة لسعر الفائدة (ميل أكرب ملنحىن   - ب
لنسبة للدخل. -ج   إذا اخنفضت درجة استجابة الطلب على النقود 
دة سرعة تداول ويالحظ أن احلاالت الثالث تعمل على ختفيض حجم الطلب ع  لى النقود، كما تعمل احلالة اخلرية على ز

  النقود، مما يعين يف احملصلة النهائية أن معظم النقود قيد التداول.
عموما كلما قلت مرونة االستثمار وحساسيته ملعدل الفائدة كانت السياسة نيا: مرونة اإلستثمار للفائدة وقيم املضاعف: 

كما تكون السياسة املالية  )،ISالنقدية أقل فاعلية وتنعدم فعاليتها عندما يكون عدمي احلساسية هلا (شكل عمودي ملنحىن 
                                                

 .274-273ص ص : مرجع سابق، ،صاحل تومي -  1
 .280-276ص ص:  املرجع نفسه، -  2
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لنسبة للفائدة ويتحق ائي املرونة  ق األثر الكامل لإلنفاق مضرو يف قيمة أعظم  أثرا عندما يكون الطلب على النقود ال 
ا وال تؤثر على معدل الفائدة. دة النقود يتم االحتفاظ    1املضاعف يف حني ان ز

االستثمار،  ودالة االستهالك دالة من كل ثبات املضاعف يفرتض ويالحظ أن :ومستوى اإلستخدام فعالية املضاعف -1
 عند املتتابعة الدورات كل يف ويستخدم سلًفا وهو حمدد لالستهالك احلدي خالل امليل من املضاعف حساب يتم حيث

دة يف حساب  أي االستهالكية، صناعات السلع يف اإلنتاجي اجلهاز مرونة على املضاعف عمل كما يتوقف،  الدخل الز

دة املضاعف على يعمل أن قبل عاطلة اقتصادية موارد وجود من البد إذ، اإلنتاجي تشغيل اجلهاز درجة على يتوقف  ز

 العاملة القوى من والبطالة العاطلة املوارد من قدر ما لديها دولة اقتصاد يفرق بني أن فمن الضروري احلقيقي، الدخل

 .املوارد هذه مثل لديها توجد ودولة أخرى ال واآلالت،
دة على يعمل املضاعف سوف فإن العاطلة املوارد وجودمع      دة مث ومن اإلنتاج ز  من كل دورة يف التشغيل والتوظيف ز

دة فإن العاطلة املوارد هذه توجد مل إذا، و اإلضايف اإلنفاق دورات  ارتفاع خالل من تؤدي إىل التضخم سوف الدخل ز

دة أن أي يعين وهذا األسعار، دة األسعار يف ارتفاع إىل تؤدي اإلنفاق سوف يف ز  قد أو احلقيقي اإلنتاج يف وليس ز

دة الواردات عن اخلارج إىل الدخل من جزء تسرب إىل يؤدي  .طريق ز
 البالد وأثره يف املتقدمة البالد يف املضاعف أثر بني اهلام الفارق يوضح وهذا ف ودرجة التطور اإلقتصادي:عاملضا - 2 

 إىل ذلك ويرجع منخفضة، املضاعف قيمة إال أن املتخلفة الدول يف احلدي لالستهالك امليل ارتفاع من لرغم إذ، النامية

 كما جمراها خذ الدخل ال دورة أن أي االستهالك، لسلع الكلي العرض مرونة يعين عدم اإلنتاجي وهو اجلهاز مرونة عدم

على  يعمل مما اإلضايف لإلنفاق اإلنتاجي اجلهاز استجابة لعدم الرتفاع األمثان نظرا خطورة كبرية إىل يؤدي قد وهذا ،جيب
 يف االقتصادي اهليكل على يؤثر وهذا الصناعات االستهالكية إىل الرأمسالية الصناعات اإلنتاج من عوامل من جزء حتويل
  2:أو املتخلفة النامية الدول
اجلزء  ويقل يزداد حجمه االستهالكي لإلنفاق الدخل من اجلزء املخصص الدول املتخلفة أنه يف حسب حتليل كينز    

لتايل فتكون املضاعف قيمة على ينعكس وهذا لالدخار، املخصص  الدخل بسبب يف اليت حتدث التغريات تكون كبرية، و

ر يفرق مل كينز أن إىل ذلك ويرجع، االستقرار لعدم النامية الدول هذه يعرض وهذا عالية يف االستثمار طفيف تغري  بني آ

دة أن منفبالرغم  املتوسط لالستهالك وامليل لالستهالك احلدي امليل دة إىل يؤدي احلدي امليل ز لتايل املضاعف ز  يزداد و

ر الكلية أنه إال التوظيف والتشغيل الدخل ومستوى  احلدي امليل ثري من حتد الفقرية الدول املتوسط يف امليل ارتفاع مع اآل

لتايل  .لالدخار امليل املتوسط نظرا الخنفاض قيمة املضاعف و
 من كبرية نسبة الدول هذه يف متثل أن االستثمارات إال لالستهالك احلدي امليل اخنفاض من لرغم الغنية الدوليف     

لتايل الدول الفقرية يف منها الدخل أكثر عدم  يف أكثر ولكنها تكون نسبيا االقتصادية األوضاع استقرار على ذلك يساعد و
 من الكساد، يقلل أزمات يف حيدث ما وهذا االستثمار مستوى يف كبري اخنفاض حالة يف الفقرية الدول من االستقرار

 .االستثمار مضاعف من ارتفاع لرغم االستثمار حجم يف االخنفاض النسيب الفقرية الدول يف االقتصادي االستقرار حدوث
   .إنتاجي مرن جهاز وجود عدم حيث الغنية، يف الدول بكثري منه أكرب يكون الفقرية الدول يف الدخل يف التسرب أن كما  

                                                
  .306، صمرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 1
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تتفاعل السياسة النقدية مع عدة عوامل وحاالت اإلقتصاد  : اإلزاحة ظاهرةو  السياسة النقدية جناح: عوامل ثالثالفرع ال
ستخدام السياسة املالية من خالل ظاهرة اإلزاحة.   كما تتأثر 

  1تنجح السياسة النقدية بسبب حالتني: ال حسب التحليل الكينزيأوال: جناح السياسة النقدية: 
لنسبة ملعدل الفائدة وهذا يكون فقط وقت الكساد؛ -1  احلالة األوىل: إذا كان الطلب على النقود مر مرونة كبرية 
احلالة الثانية: إذا كان االستثمار ضعيف املرونة للفائدة، وقد أثبتت الدراسات التطبيقية صحة فرض عدم مرونة  -2

 غريات الفائدة، ويرجع ذلك إىل:االستثمار لت
 اعتماد االستثمارات بشكل كبري على التمويل الذايت واألموال اخلاصة، واعتماد االستثمار على العائد املتوقع؛ -
يف الدول النامية خاصة، وجود سوق موازية لالقرتاض مبعدالت فائدة مرتفعة متتص جزءا مهما من الفائض النقدي، وجتعل  -

 غري حساس لتغريات الفائدة؛التمويل البنكي 
لنسبة لالستثمار، والرفع يف معدل الفائدة بنسبة كبرية  - ح مرتفعة ال يكون للفائدة أي معىن  يف حالة االنتعاش وتوقع أر

 يؤدي الخنفاض كبري يف أسعار األوراق املالية ويؤثر سلبا على ثقة املستثمرين ويؤدي لنتائج عكسية؛
رونة حساسية االستثمار للفائدة بسبب تشاؤم التوقعات، ومهما اخنفضت الفائدة لن تزيد الدافع ويف حالة االنكماش تقل م -

  لالستثمار.
دة عرض النقود     لثروة وأثر اإلحالل، فأثر الثروة يعين ومع ز لنسبة للنقدويني فإن انتقال أثر السياسة النقدية مرتبط  أما 

دة عرض النقود تؤدي الخنفاض يف املنفعة يزيد اإلنفاق على األصول احلقيقية وامل الية، وأما أثر اإلحالل  فينتج من أن ز
لنسبة لألصول األخرى، وحتدث عملية إعادة توزيع الثروة لصاحل األصول األخرى (حقيقية ومالية)، مما يعين  احلدية للنقود 

دة عرض النقود يدعم أثر الثروة يف ز   2دة الطلب الكلي على السلع واخلدمات واألصول املالية.أن أثر اإلحالل املولد من ز

وفيه افرتضنا عدم وجود  y1ومستوى الدخل  i1عند نقطة التوازن املقابلة ملستوى الفائدة : عمليات التعديل واإلزاحة: اني
دة اال IS2إىل  IS1، بينما انتقل املنحىن LM، حيث ظل املنحىن يالقطاع النقد تغري يف يأ ستثمار (على سبيل بسبب ز

دة  يالقطاع احلقيق فائض الطلب الناجم عن ذلك يفاملثال) ، و  دة اإلنتاج، مما يؤدى إىل ز سوف حيفز املشروعات إىل ز
دة   LMيؤدى بدوره إىل ارتفاع سعر الفائدة، ومن مث تنشأ حركة تصاعدية على املنحىن  يالطلب على النقود الذ مقابلة لز

كل حالة فإن مدى   ويف،  )y2  ،i2(عر الفائدة حىت يتم الوصول إىل توازن جديد مقابل الوضع اجلديد كل من اإلنتاج وس
دة اإلنفاق) أكثر. اإلزاحة يكون أكرب كلما كان االرتفاع يف    3سعر الفائدة (نتيجة لز

، فإن انتقال ياألفق LMحالة املنحىن  الحظ أنه يفي: مصيدة السيولة اإلزاحة ال حتدث إذا كان االقتصاد واقعًا يف -1
دة األنفاق احلكوم IS2إىل  IS1املنحىن   y2للدخل من  الدخل وانتقال املستوى التوازين قد أدى إىل توسع يف ينتيجة لز

  y1 لتايل يأ تعديل أو  يإزاحة، ألنه مل حيدث أ يليس هناك إعاقة هلذا التوسع وال توجد أ بكامل قيمة املضاعف، و
بت عند  يسعر الفائدة الذ ارتفاع يف   .r1هو 

 ISانتقال املنحىن  ي، حيث يؤدرأسيوضع  يف LMحالة كون املنحىن : رأسياً  LMاملنحىن  يف حالكاملة ال اإلزاحة -2
دة اإلنفاق احلكوم IS2إىل  IS1من    .سعر الفائدة عن تعديل أو ارتفاع كامل يف ينتيجة لز

                                                
1- Ch Bialès ; OpCit.P54.  
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ثري مستوى التوظيف واإلدخار: :اإلزاحة عوامل أخرى مؤثرة يف -3    نوضحها من خالل 
دة يف، جمتمع يعمل بعيداً عن مستوى التوظف الكامل : يفف واإلزاحةيمستوى التوظ -أ الطلب الكلى تنصرف كلها  الز

دة يف دة اإلنفاق  يف ،املستوى العام لألسعار ارتفاع يف ياإلنتاج فقط دون حدوث أ إىل ز  احلكوميمثل هذه احلالة فإن ز
دة يف يتؤد اليت دة الطلب الكل إىل ز اإلنتاج من  ميكنها التوسع يف يالطلب الكل، فإن استثمار قطاع األعمال حمفزًا بز

لتوظف ظروف ا حالة اقتصاد يعمل يف خالل تشغيل املزيد من العمال، ومن مث قد يكون احتمال اإلزاحة ضعيفاً، أما يف
دة يف ،اإلنتاج الكامل فإن اإلزاحة يكون احتماهلا أكرب، ألن املشروعات يصعب عليها التوسع يف الطلب  وهنا فإن الز

دة اإلنفاق احلكوم دة يف يالكلى الناشئ عن ز ثريها يف ستؤدى إىل ز دة اإلنتاج . املستوى العام لألسعار أكثر من    ز
دة الطلب الكلى السياس: االدخار واإلزاحة -ب دة الدخل، فز دة سعر الفائدة جبانب ز ا ز ة املالية التوسعية من شأ
دة االدخار ، الذ ISيعرب عنها انتقال املنحىن  اليت دة الدخل ، ومن مث ز متويل عجز املوازنة  يساعد يف ييؤدى إىل ز

مة الستثمار قطاع األعمال .   بدرجة أكرب بدون إزاحة 
= إىل معادلة االدخار حيث :لرجوع  + ( – ) + ( – ) 

فرتاض  )G–T(الحظ أن احلد يمعادالت االدخار السابقة  يف   دة العجز  ميثل عجز املوازنة العامة، فمن هذه املعادلة ز
ا ختفيض االستثمار، فعندما يزيد العجز تلجأ احلكومة إىل االقرتاض لتمويل هذا الع  جزثبات االدخار من شأ

لتايليمتويل العجز جزءًا من مدخرات القطاع العائل اإليرادات)، ويستخدم يف>(اإلنفاق خفض املتاح من هذه  ، و
دة الدخل الناشئة  دة االدخار مع ز املدخرات الستثمار قطاع األعمال، ومن مث ميكن أن حتدث إزاحة، أما إذا افرتض ز

دة اإلنفاق احلكوم دة اإلنفاق احلكوم، هنا ال توجد حايعن ز مة، فز دة الدخل، يجة لظهور إزاحة   ومن تؤدى إىل ز
لقدر الذ دة االدخار وقد ال يرتفع سعر الفائدة كثرياً  م . يمث ز   يعيق االستثمار اخلاص بشكل 

  1:خالل التغريات التاليةمن ميكن التقليل من أثر اإلزاحة : اإلزاحة عبني السياستني املالية والنقدية مين التنسيق :الث

دة يف -  دة يف الدخل  الز   ؛ ارتفاع سعر الفائدة الطلب على النقود  ز
دة العرض النقد -  دة يف يلقدر الذ يإذا حققت السياسة النقدية ز انتقال املنحىن  الطلب على النقود  تتطلبه الز

LM2  LM1 لتايل بتاً . ، و   لن يرتفع سعر الفائدة ويبقى 
حالة  أما يف، من مث عدم حدوث إزاحةو التنسيق بني السياستني املالية والنقدية من شأنه منع سعر الفائدة من االرتفاع    

لتايل عدم التنسيق الكامل فإن سعر الفائدة سريتفع مما يعيق عملية التوسع يف  يفإن هذا التنسيق أمر ضرور  الدخل، و
  .لتعظيم فعالية كل من السياستني املالية والنقدية

دة على فقط ليس تطبيقها ميكن املضاعف فكرة إن :وأثره على النموذج مضاعف التشغيلالفرع الرابع:  اإلنفاق  يف الز
دة أو االستثماري  أو العمالة مبضاعف هنا املضاعف ويسمى ،على التشغيل تطبيقها ميكن أيضا إمنا الكلي يف اإلنفاق الز

 مثل مثله التشغيل العمالة أو مضاعف ويبني ،األويل والتشغيل الكلي التشغيل بني العالقة أنه يوضح حيث التشغيل

 أي مباشرة، يشتغل عامل كل مقابل يف التشغيل إىل يضافون العمال الذين عدد بني العالقة االستثمار واإلنفاق مضاعف

 .مبدئيا العمال من معني عدد تشغيل بسبب يشتغلون العمال الذين يبني عدد

                                                
1 - Ch Bialès ; OpCit.P62.  
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دة بقيمة التشغيل مضاعف مقدار حيدد    دة التشغيل يف الكلية الز االستثمارية  املشروعات إقامة حيث، األولية على الز
ح إنفاق على سيرتتب ولكن نفسها، املشروعات هذه يف للعمال املشتغلني أولية عمالة سيخلق  املدفوعة يف األجور واألر

دة املشروعات، هذه لتايل املنتجات االستهالكية إنتاج يف ز  هلذه املنتجات املنتجة املشروعات يف نوية عمالة ستخلق و

ح إنفاق خالل من أخرى مرة نفسه األثر هذا وسيحدث دة األخرية على املشروعات هذه يف املدفوعة األجور واألر  ز

 .وهكذا ...ةعلى العمال الطلب
املشروعات  هذه مثل يف أولية بصفة خلق الذي القدر منها ذلك العمالة على االستثمارية املشروعات أثر يتجاوز بذلك   

دة يف معدل ويعترب استهالكية ملنتجات املنتجة املشروعات يف نوية بصفة منها خيلق ما هذا إىل جانب ليشمل نفسها  الز

دة إىل الكلية العمالة  1:أن أي العمالة مضاعف هو العمالةيف  األولية الز
مضاعف العمالة( = Δ يف العمالة الكلية / العمالة األولية)  

 العمالة التشغيل أو مبضاعف يسمى ما وهو 1931 عام االقتصادية النظرية يف ألول مرة املضاعف فكرة ويرجع إدخال  

دة بني العالقة يقيس وهو دة  إىل التشغيل يف الكلية الز دة األوليةالز  100 مبقدار التشغيل زاد فإذا، االستثمار بسبب ز

دة إىل ذلك وأدى عامل دة عامل 200 مبقدار االستهالك يف صناعات التشغيل ز  300تبلغ  التشغيل يف الكلية فإن الز

 :أن أي (3 ) العمالة أو التشغيل مضاعف ويكون عامل
دة إن،  العمالة مضاعف3 = 300 /100   يف صناعات االستهالك التوسع إىل تؤدي لالستثمار املخصصة التشغيل يف الز

دة إىل لتايل وتؤدي دة الكلي التشغيل ز دة مضاعفة عن ز   .التشغيل يف األولية الز
تؤدي  كيف بني حيث، االستثمار مضاعف إىل مضاعف العمالة حتويل يف كينز ماينارد االقتصادي للعامل الفضل ويرجع  

دة دة وليست االستثمار يف الز دة العمالة إىل يف الز دة وليست القومي الدخل مستوى يف مضاعفة ز يف  مضاعف ز
  .فقط الكلية العمالة مستوى
فرتاض ثبات املستوى العام لألسعار فإن  :آلية األجر احلقيقي والتوازن يف سوق العمل والتوازن الكلي :امساخلالفرع 

ا احلقيقية تغريات القيمة النقدية   .لإلنتاج تساوي تغريا
والذي يرتبط سلبا مع كمية   MPLتفرتض النظرية االقتصادية أن الطلب على العمل يعتمد على اإليراد احلدي للعمل   

فرتاض تعظيم الربح يستمر الطلب على العمل طاملا أن إيراده احلدي  تزيد  MRLمدخالت العمل (قانون تناقص الغلة)، و
دة األجر احلقيقي ويعكس املنحىن ذا امليل املوجب.   عن تكلفته (األجر) أما عرض العمل فيزداد مع ز

، عند التقليديني فالتوازن يكون تلقائيا عند التوازن يف سوق العمل عند تعادل الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة منه
العرض املساوي له ومن مث فإن التوازن بني العرض الكلي والطلب  مستوى التوظيف الكامل، أما وفق كينز الطلب خيلق

لضرورة التوازن يف سوق العمل، وميكن إزالة البطالة اإلجبارية من خالل السياسات النقدية واملالية  الكلي ال يستلزم 
  أكرب من الصفر.LM وISالتوسعية ما دام ميل منحنيي 

دة الرغبة يف العمل عند مستوى األجر نفسه يف االقتصاد، أما منحىن الطلب فينتقل ينتقل منحىن عرض العمل ميينا مع    ز
إلنتاجية احلدية للعمل واليت تتمثل يف ميل دالة اإلنتاج الكلي، ويعمل األجر احلقيقي على حتقيق التوازن بني عرض  متأثرا 

  2وطلب العمل.
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الثالثة: النقود والسلع والعمل، فعلى مستوى سوق النقود فإن عرض  تؤثر تغريات املستوى العام لألسعار على األسواق   
دة األسعار ينخفض عرض النقود  لقيمة احلقيقية يرتبط بعالقة عكسية مع تغريات املستوى العام لألسعار، فعند ز النقود  

احلقيقية وينتقل املنحىن ميينا  يسارا، وعند اخنفاض األسعار يزيد عرض النقود بقيمته LMبقيمته احلقيقية وينتقل منحىن 
لتحقيق التوازن يف سوقي النقود والسلع الذي ينسجم مع التوازن يف سوق العمل، ويف سوق السلع تؤثر تغريات األسعار 

جتاه حتقيق LM وISبشكل عكسي على جمموع األرصدة احلقيقية أو الثروة املالية وتؤدي هذه التغريات إىل انتقال منحنيي 
غري أن كينز حيد من آلية األسعار على املستوى النظري التوازن العام يف األسواق الثالثة، وذلك يعتمد على ميل املنحنيني، 

  من خالل خداع النقود واحلد األدىن لألجر النقدي.
ي، مع إنشاء عالقة حيث األسعار كمتغري داخل AD-ASيتم استخدام منحنيي  IS-LMبدال من استخدام منحنيي     

بني الدخل الكلي واملستوى العام لألسعار من خالل منحىن الطلب الكلي، ومنحىن العرض الكلي من خالل نقاط التوازن 
العتبار وجهيت نظر التقليديني وكينز، ويتم تصميم منوذج    1بناء عليه. AD-ASيف سوق العمل مع األخذ 
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  االقتصادي اإلسالمي الكلي وأثرها على األسواق الكليةخصوصيات النظام : يناملبحث الثا
التحليل االقتصادي الكلي ينظر إىل اآلليات اليت تؤثر يف توازن الدخل دون تدخل احلكومة من خالل السياسات 

ا آليات تلقائية، وتتمثل هذه اآلليات يف املستوى العام لألسعار واألجور النقدية  ، فة التمويلوتكلالنقدية واملالية على أ
ت املطلوبة للدخل  وتشرتك هذه اآلليات من خالل األسواق الكلية يف حتقيق التوازن الكلي لالقتصاد الوطين عند املستو
لنسبة  الوطين والتوظيف، أما مهمة السياسات النقدية واملالية فهو دعم اآللية التلقائية واإلسراع يف حركتها، ومن مث البحث 

ملشاركةلالقتصاد اإلسالم   ، هو ما سيتم تناوله من خالل املطالب التالية:ي 
  املطلب األول: إلغاء الفائدة وأثره على املتغريات االقتصادية الكلية يف اقتصاد املشاركة  
  البديل اإلسالمي لسعر الفائدة كآلية للنشاط االقتصادي املطلب الثاين:   
  واخلدمات (التوازن احلقيقي) يف االقتصاد اإلسالميالتوازن يف سوق السلع املطلب الثالث:   
   التوازن النقدي يف االقتصاد اإلسالمياملطلب الرابع:   
  املطلب اخلامس: التوازن العام يف االقتصاد اإلسالمي  

على أساس معرفة القدرات  إلغاء الفائدة وأثره على املتغريات االقتصادية الكلية يف اقتصاد املشاركة:املطلب األول: 
يت يف هذا  ملشاركة يف أحواله الطبيعية وامتصاص الصدمات أو معاجلة األزمات،  الكامنة يف طبيعة النظام االقتصادي 
ا قدرات ذاتية الدفع كامنة يف طبيعة ومبادئ النظام االقتصادي  اإلطار إلغاء الفائدة وقواعد تنظيم التبادل على فرض أ

ر على التحليل الكلي،اإلسالمي  مع خصائص االقتصاد اإلسالمي األخرى  1تتفاعل الزكاةو ملشاركة وما ترتكه من آ
ر إجيابية على املتغريات الكلية.   إلحداث آ

يف حالة توازن املنافسة التامة يف : من وجهة نظر اقتصاد املشاركة أمهية الفائدة يف نظرية االستثمارالفرع األول: تقييم 
ح غري العاديةالنظرية االقتصادية يتم التفريق بني األر   .ح العادية واألر

ا ظاهرة طويلة األجل وتعترب جزءا من : أوال: بني الربح والفائدة الكليني ح العادية على أ ينظر االقتصاديون إىل األر
ح العادية الربح الطبيعي وهذ حالتكلفة اإلمجالية للمشروع، ويطلق على األر ، أما هي دخل املشروع يف حالة التوازن ه األر

ح غري العادية فهي ظاهرة قصرية األجل تتحقق للمشروعات الرائدة وقبل التوازن احلدي ومتيل إىل اإلختفاء يف األجل  األر
ح غري العادية وتسمى الربح اال   .حتكاريالطويل بفعل املنافسة ودخول منشآت جديدة، ويف ظل االحتكار تستمر األر

فرتاض سيادة التيقن التام والذي مت اخللط بينه وبني الفائدة يف عبارات     والربح العادي املتحقق يف املنافسة الكاملة و
ما الشيء نفسه فإنه من 2بعض االقتصاديني الرأمساليني على هذا األساس جيعله مساو للصفر ، أي حىت يف حال افرتاض أ

ت املفرتض أن يلغى من  االقتصاد وهذا ما ال تقبل به النظرية الرأمسالية الوضعية اليت تعترب الفائدة املؤشر احملور يف التواز
  الكلية.

الذي إذا طبق على سلسلة التدفقات  ية احلدية لرأس املال هي معدل التحينيالفعال: نيا: الربح وإنتاجية رأس املال
رأس املال جيعل القيمة احلالية هلذه التدفقات مساوية لثمن عرض رأس املال، فهي  السنوية اليت تشكلها العوائد املرتقبة من

لدخل املتوقع من النقود حينما يتم توظيفها يف رأس مال جديد، وحينما يتزايد االستثمار يف نوع من رأس املال  تتعلق 
                                                

دة والربكة والطهارة والصالح، وتطلق يف الشرع على احلصة املقدرة من املال ( - 1 ، وال جتب الزكاة إال -سبحانه وتعاىل–اليت فرضها هللا ) %2.5الزكاة لغة النماء والز
 .على األموال النامية حقيقة مثل الزروع واألنعام أو حكما كالنقود (دخال أو إيرادا جديدا)
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إليرادات املتوقعة تتناقص عندما يتزايد عرض رأس خالل فرتة معينة تتناقص الفعالية احلدية هلذا النوع لرأس املال لسببني: ا
  املال، واملنافسة على املوارد الالزمة إلنتاجه ترفع سعره. 

دة االستثمار تنخفض الكفاءة احلدية على منحىن طلب رأس املال إىل مستوى سعر الفائدة يف السوق، واخلالصة     ومع ز
رأس املال ومعدل الفائدة، وإذا كان معدل الفائدة ال يسعه أن يكون أن احلافز على االستثمار يتوقف على منحىن طلب 

لكفاءة احلدية لالستثمار والفرق بني هذا األخري  سالبا وإمنا ال يقل عن حد أدىن فإن حتديد الطلب على االستثمار يتأثر 
ما النسبية هي السبب حسب كينز يف الدورات االقتصادية.   1والفائدة أو تغريا

ا إحدى معطيات الواقع تقومي أمهية الفائدة يف نظرية االستثمار: لثاين: نقد و الفرع ا بعة فقط من كو أمهية معدل الفائدة 
  .الرأمسايل فقرار االستثمار حتكمه الرحبية

عتباره تكلفة فعلية أو تكلفة الفرصة البديلة اليت كان ميكن أن جينيها     من املستثمر وإن كان ملعدل الفائدة دور فيه 
ورحبية االستثمار تدرس من خالل صايف القيمة احلالية للمشروع أو معدل عائده الداخلي (الكفاءة احلدية  إقراض أمواله،

لرأس املال)، فمعدل الفائدة ميكن من حتديد احلد األقصى الذي ال يتوقع أن يزيد عنه حجم االستثمار يف فرتة معينة، ومن 
ألمهية ا ملذكورة يف التحليل الكينزي فالرحبية والتوقعات يف هذه احلالة هلا الدور األكرب يف اختاذ قرار اإلستثمار مث فإنه ليس 

لنسبة للمؤسسات الكربى.   خاصة 
ثري على املستقبل القريب، وعامل اخلطر أقوى من أن  ويعلق هيكس " إن سعر الفائدة أضعف من أن يكون له 

  2ى املستقبل البعيد".يتيح لسعر الفائدة أن يؤثر عل
تتم إعادة التحليل لنظرية اإلستثمار على  إعادة حتليل نظرية االستثمار بداللة الربح كبديل عن الفائدة:الفرع الثالث: 

مستويني، األول مستوى النظرية االقتصادية والثاين الدراسات املالية مما يعزز التأكيد على درجة أمهية الفائدة يف نظرية 
  .االستثمار

عتباره احلافز الرئيس والذي يرتبط أوال: الربح مفسر عائد رأس املال:  حسب النظرية املالية من خالل مؤشر الربح املتوقع 
يرادات املشروع وتكلفة االستثمار، كما أن ختصيص املوارد من خالل الفائدة يكون لألموال املعدة لإلقراض على أساس 

  .3أس املال احلقيقي واالستثمار بني استخداماته املختلفة فيقوم به معدل الربح املتوقعالقدرة على السداد، أما ختصيص ر 
ورأس  (Money Capital) أبرزت النظرية التقليدية سعر الفائدة كعائد على رأس املال، وتعترب سعرا لرأس املال النقدي   

 وإلجيار اآللة أو بني القرض ورأس املال. ، وهنا ظهر اللبس بني فائدة القرض(Physical Capital)املال املادي 

تمع بغرض إنتاج سلع  ميثل فرأس املال   معة من األجهزة واملباين واآلالت اليت ميلكها قطاع األعمال يف ا الكمية ا
اللبس بني  وإلزالة، جيب استبداهلا برأس املال أو العمل أو مواد اإلنتاج كما تقتضيه نظرية اإلنتاج فالنقودوخدمات أخرى، 

معدل الفائدة وإجيار اآلالت الرأمسالية فالواجب عدم إدخال الفائدة كعائد لعوامل اإلنتاج إال إذا كان التمويل أو النقود 
عنصرا منفصال من عناصر اإلنتاج قادرا على خلق القيمة املضافة من نفسه، وهو ما ال يقبل به االقتصاديون مهما كان 

  4انتماؤهم.

                                                
  .88،ص: مرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 1

 .91، صسابقمرجع موسى آدم عيسى،  - 2

  .121،ص: مرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 3

  .135، صمرجع سابقموسى آدم عيسى،  - 4
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شار ابتداء إىل أن دراسة عناصر اإلنتاج يف النظرية االقتصادية تعطي الفائدة كعائد لعنصر يعلى صعيد تفسري رأس املال   
رأس املال، وهذا التقسيم من مبادئ النظرية االقتصادية ومسلمات النظام الرأمسايل، غري أن هذا التحليل يقوم على فرض غري 

نسبيا ثبات معدل الفائدة) ويف ظل هذا الفرض يتطابق معدل الفائدة التوازين مع  واقعي هو فرض التيقن التام (يفسر
تنكن  ،اإلنتاجية احلدية لرأس املال، أو يتساوى معدل الفائدة مع معدل الربح املتوقع حتقيقه حسب تعبري سامويلسون و

وكفرصة بديلة للعائد املتوقع لالستثمار  إلغاء الفائدة وإحالل حصة رأس املال من الربح كتكلفة لهعلى ذلك البحث يف و 
  احلقيقي.

الربح هو الذي ميثل الندرة احلقيقية لرأس املال، ويضمن االستخدام الكفء للموارد املالية  نيا: أمهية املشاركة يف العائد:
خالفا لواقع التمويل عن  املتاحة يف كافة األنشطة اإلنتاجية، وهو ما يدعو عمليا إىل حتري الكفاءة يف استخدام رأس املال

لتايل  طريق القروض، ووفقا ملعيار الربح لن تتحيز البنوك للمشروعات الكبرية على حساب املشروعات الصغرية واملتوسطة و
  سيسهم الربح يف متويل رأس املال املخاطر واحلد من اإلجتاهات االحتكارية. 

 العائد املتوقع على االستثمار اإلضايف يف كل قطاع أو صناعةختصيص االستثمار اخلاص أو تساوي معدل يف الكفاءة و  
ريتو) تحقق يف اقتصاد املشاركة، فعقود املشاركة يف الربح حتقق لكنه ممكن المبعدل الفائدة، و  يرتبطال  (حسب مثلوية 

ريتو أكثر من عقود العائد الثابت، ألن األوىل توزع املخ اطر على نطاق واسع مما يشجع الكفاءة االقتصادية مبفهوم أمثلية 
رئيس يف االستثمار فضال عن دوره يف استمرار املشروع وتوسعه، الدور الللربح ف، على حتمل املخاطرة االقتصادية بصفة عامة

  فهو مصدر الرتاكم الرأمسايل الضروري للتنمية كما هو حمفز له وهو يف عالقة طردية معه.

 يف يستمراقتصاد املشاركة  يف املستثمر: لسعر الفائدة كآلية للنشاط االقتصادي اإلسالميالبديل املطلب الثاين:  
 من الزكاة يدفع حىت االستثمار يف يستمر أن مصلحته من أن ذلك املال، لرأس احلدية الكفاية خنفضتا مهما االستثمار

ح من أو االستثمار عائد  .العامل غري النامي رأمساله من هادفع ىلإ يضطر وال املتوقعة الصافية األر

 مضافاً  االستهالك يساويو  الناتج يساوي الدخل أن املعلوم من: اإلسالمياالدخار واالكتناز يف االقتصاد الفرع األول: 

  .االدخار إليه

 بعد الدخل من يتبقى ما هو فاالدخار االستثمار، إىل ماإو  االكتناز إىل ماإ سبيله االدخار خذ اإلدخار:دوافع أوال: 

 من جزء دخارإ إىل الناس تدفع اليت الدوافع من العديد وهنالك ،فضالً  أو فائضاً  اإلسالمي الفكر يف ويسمى االستهالك
 لدى ثبت وقد، واالستثمار االدخار على الوحيد احلافز هو الفائدة سعر أن من يعتقد ما خبالف وذلك لهم،يخادم

ا الفائدة معدالت أن االقتصاديني  .واالستثمار االدخار على مهمل ثرأ إال هلا ليس وتقلبا

دة املمكن من نهفإ االدخار مضافا إليه االستهالك يساوي الدخل أن ومبا    دة طريق عن إما دخار،اإل ز  عن أو الدخل ز

 يعتربمها حبيث واالستثمار،االدخار  بني قوية ورابطة عالقة وجود على االقتصاد علماء مجعأو  ،االستهالك ختفيض طريق

 ختلف يف األحيان أكثر يفا سبب بينهما الفصليعترب ضعفهما و  كما والتطور، التنمية قطيب املعاصر االقتصاد علماء أكثر
  االستقرار. االقتصاد وعدم
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 ال ادخارية عملية أية نأل استثمار إىل ادخار كل حتول من بد فال اإلسالمي املنظور من مشروعاً  االدخار يعترب ولكي   
 فال ومتداخالن متكامالن واالستثمار فاالدخار اكتناز، هو وإمنا اإلسالمي املنظور من اادخار  ليست فهي استثمار يتبعها

  1.استثمار يتبعه مل إذا لالدخار متام
حاأل يف املشاركة مبدأ تطبيق نإعدم اإلكتناز: و تقليب األموال نيا:   سيدفع االستثمارية املشروعات يف وذلك واخلسائر ر

ت ىعلأ حتقيق حية املشروعات حاأل مستو  ترشيد حيقق مما املسئولية يف معا واملمولني األعمال رجال تضامن بسبب ر

ت توفري، مع عليها والعاملني اإلنتاج عوامل مالك بني والتوازن العدل حيققو  ،األموال رؤوس الستخدام أفضل  الضما

 النشاط يف الصعودي االجتاه إيل وتؤدي إجيا على قرارات االستثمار تؤثر اليت للمستثمرين الالزمة واحلوافر الكافية

ت هذه أن كما االقتصادي،  اليت اجلديدة واالبتكارات املخرتعات وتطبيق اإلنتاج أساليب أفضل إتباع على حتث الضما

 ىعل استخدامها سبيل يف عثرة حجر متثل قد كثرية مبخاطر تطبيقها يرتبط حيث التكاليف، من وتقلل اإلنتاج من تزيد
  .واسع نطاق

 بديل خذ االقتصاد اإلسالمي يف لالستثمار حدود ميكن تصور: نظرية االستثمار يف االقتصاد اإلسالميالفرع الثاين: 

ح الصايف املعدل لالستثمار وهو كمحدد آخر   .2االستثمار من املتوقع والربح املتوقعة لألر

ت على االستثمار الطلب يقف بينما   حيث  إىل الصفر، املتوقع الصايف الربح معدل يصل أن قبل الرأمسالية يف االقتصاد
 اإلسالمي يف االقتصاد االستثمار على الطلب هذا فإن لسعر الفائدة مساو األقل على يكون أن جيب املعدل هذا أن

 األموال القابلة علي املفروضة الزكاة عن نسبة يقل احلد هذا أن سالب، طاملا حد إىل املعدل هذا ولو أخنفض حىت يستمر

 .عاطلة صورة يف ا واحملتفظ للنماء

 بناء حماولة مث ومن االدخار واالكتناز مفهوم حتديد يشمل اإلسالمي االقتصاد يف ومعايري االستثمار لضوابط التعرض إن   

 االقتصاد يف عليها تقوم تلك اليت غري أخرى ودوال ملتغريات عالقات على مبنية اإلسالمي االقتصاديف  لالستثمار منوذج

  الوضعي.
 وتشجيع االستثمار لتنظيم السابقة القواعد تؤدي: والقطاع احلقيقي االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي مزاالفرع الثالث: 

تمع يف الرأمسايل التكوين تمع يف االقتصادي الفاقد وتقليل االستثمار منط وتكييف املال رأس ىعل الفائدة وإلغاء ا  مع ا

تمعات يف عنها املتوسط يف اإلنتاجية التكاليف اخنفاض   .األخرى ا
 املشاركة نظام وتطبيق  الفائدة لغاءإ نتيجة االستثمار يف تتحقق اليت املزا فمن : مزا اإلستثمار يف إطار املشاركة:أوال

  :اإلسالمية
 واملنظمني للمستثمرين ىخر األ التمويلية واملؤسسات املصارف مشاركة أن إذ املتاحة، األموال رؤوس استخدام ترشيد 1 - 

ح  يف مأر  يف واملؤسسات املصارف هذه تساهم أن إىل يؤدي املشروعات هذه أموال رؤوس يف مسامهتهم لقاء مشروعا
 يعود مبا االستثمار سبل أفضل يف ستستخدمأمواهلا  أن هلا تضمن سليمة اقتصادية أسس ىعل املشروعات وتقومي دراسة

تمع أموال رؤوس توجيه إيل يؤدي ذلك أن كما ،ممكن عائد كرب عليها  ويف املمكنة، االستثمار سبل أفضل إىل ككل ا

 ؛موارده الستخدام وترشيد للمجتمع فائدة هذا

                                                
 .270: صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن - 1
حل الصايف املعدل، عثمان صر صديق - 2   .19ص ، 1995لإلحصاء، املركزي اجلهاز ،السودان ،االقتصادي للنشاط كآلية احلقيقية ألر
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 أمواهلم وتوجيه االكتناز عدم إىل يدعوهم والنفقات العوائد توزيع يف العدل من أساس ىعل ستثماراالو  االدخار تشجيع -2

 ؛للمجتمع االقتصادية والتنمية الرأمسالية التكوين عمليات تتزايد وبذا املختلفة، االستثمار جماالت إىل

دة االقتصاد يف اهليكلية والتغريات ىخر األ التمويلية واملؤسسات املصارف بني املستمرة واملواءمة التكييف -3  قدرة يف وز

رها من واحلد األزمات مواجهة علي واملستثمرين املؤسسات هذه  احلصول بني الفرتة من يقصر واملنتجني املمولني فقرب أ

 ؛القرارات واختاذ املعلومات علي

 املالية املصادر تتحول املال رأس ىعل الفائدة لغاء ألنه املال رأس ومصاحل املنتجني مصاحل بني التناقض ىعل القضاء -4

ذا اإلنتاجية، املشروعات يف يسامهون ضاربنيمل  مقابل تنميته علي ويعمل حاجته يليب اإلنتاج خدمة يف املالرأس  يصبح و
  .منه يتحقق الذي العائد

 ففي الكلي والعرض الطلب جانيب من كل يف مهما دورا يلعب االستثمار نيا: اإلستثمار وسوق السلع واخلدمات:

 تتأثر واليت األعمال رجال بتوقعات الرتباطه مستقر غري ويعترب الدخل ىمستو  حيدد اإلستثمار نإف الكلي الطلب جانب
 التقلبات لتوليد مصدرا منه جتعل لالستثمار املستقرة غري الطبيعة هذه التأكد، بعدم يتصف والذي املتوقع الربح مبعدل وتؤثر

 االقتصادي االستقرار لتحقيق األمهية لغ يعترب لالستثمار احملددة العوامل حتديد نإف ولذلك ،لوطينا والناتج الدخل يف

   .الكامل فيوالتوظ
 غري املدخر املال لرأس ممكنة ةمكافأ أي إلغاء إىل اإلسالمي االقتصاد يف املال رأس علي الفائدة إلغاء قاعدة تؤدي    

دة علي معا يعمالن الزكاة وفرض الفائدة إلغاء ،املستثمر ، الوضعي االقتصاد يف عنه املشاركة اقتصاد يف االستثمار حجم  ز
  .االستثمار بقرار مرتبطاملشاركة  اقتصاد يف االدخار قرار أنكما 

 ورأس للعمل لنسبة متزايدة اإلنتاج دالة :االدخار واالستثمار يف اقتصاد املشاركةمن عائد تعظيم الو تكلفة الفرع الرابع: 

ا اإلسالمي االقتصاد يف التكاليف دالة أما عامة بديهة اقتصادية وهي متناقص مبعدل املال  الختالف نسبة ختتلف فإ
  .بت جرأ ىعل حيصل فالعامل واملراحبة واملشاركة كاملضاربة االقتصاد يف الشرعية التمويل وسائل

 رأس هالك تأثرت ،التضخم وجود عدم رتاضف مها جزأين من تتكون املال رأس ةتكلف رأس املال:وعائد أوال: تكلفة 

 نصيب يساوي وهو )املضاربة( واملنظم املمول بني لعالقة الذي يتحدداجلزء األول هو عائد املمول  -1 ،املمول عائدو  املال

  1.العمل وطلب عرض ىقو  بتفاعل املضاربة سوق يف يتحدد املعدل وهذا املنشأة ربح يف املمول

: املال رأس قيمة يف مضرو املال رأس إهالك معدل يساوي فإنه املال رأس إهالك وهو الثاين اجلزء أما
=

( ) ………….(1) 

θ معدل عائد املمول ؛ :δ معدل اهتالك رأس املال ؛ :q سعر وحدة رأس املال ؛ :P.سعر الوحدة املنتجة :  
 وللوصول املعادلة يف توازن عدم حيدث املاللرأس  احلدية اإلنتاجية ميثل والذي (MPk) املعادلة من يسراأل اجلانبرتفاع    

 ذلك من مزيج أوP  اخنفاض أوθ  أوq  أو  δ رتفاع ماإ ذلك ويتم املعادلة من األمين اجلانب يرتفع نأ البد التوازن ىلإ

اδ  تغيري يتوقع ال أنه مبا ولكن دة ثره يتصور ال والذي املال رأس إهالك معدل عن تعرب أل  وθ أما ،اإلنتاجية كثريا بز
qدة فيتوقع دة نتيجة كليهما ز  أن وميكن العرض ثبات فرتاض الرأمسالية واألجهزة األدوات ىوعل األرصدة ىعل الطلب ز

                                                
  .29ص سابق، مرجع ،والتطبيق اهليكل :وإسالمي نقدي نظام حنو اجلارحي، معبد  - 1
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دة التوازن حتقيق يف كليا أو جزئيا دورا P لألسعار العام ىاملستو  اخنفاض يلعب  واملنشآت املنتجات جلميع اإلنتاجية فز

دة ىلإ تؤدي لتايل الكلي العرض ز  1.العرض منحنيات ثبات بفرض األسعار اخنفاض و

 املثلى القيمة هذه تعيني ، وميكن(*K) املال لرأس ىاملثل القيمة ىعل املعادلة تتضمننيا: القيمة املثلى لرأس املال: 

=: يلي كما y لإلنتاج دوجالس - كوب بدالة اإلنتاج دالة بتحديد ∝ ∝ 

  MPk : قيمة اشتقاق ميكن املعادلة ومن
= = ∝ ∝(1−∝) =

∝
. ……….(2) 

  ) :2( مع) 1املعادلة ( ومبساواة
 ∝

= => ∗ =
( ∝)

( )
  

  
عتبار االستثمار هو التغري يف رصيد رأس املال االستثماردالة  على لو صيتم احل للزمن لنسبة) 2 (الدالة ومبفاضلة    )K،( 

 يف تغريها يستبعد واليت δاملال  رأس الكتإه ومعدل θ املمول عائد ومعدل  αالعمل مرونة ثبات يفرتض بذلك وللقيام
  القصري. األجل يف تتغري عادة اليت واإلنتاج األسعار متثل واليت q  ، P ، yاملتغريات ويتبقي القصري األجل

 هذه من ويتضح ،دوجالس -كوب دالة ستخدام اإلسالمي االقتصاد يف للمنشأة االستثمار دالة معادلة هي وهذه   

 (q) املال رأس تكلفة بتغري سلبا يتأثر بينما P األسعار ىمستو و  y لدخل  متوقع هو كما إجيا يتأثر االستثمار أن املعادلة
  2.االستثمار ىعل إجياy  اإلنتاج ىمستو  ويؤثر

  احلقيقي) يف االقتصاد اإلسالمي قطاع: التوازن يف سوق السلع واخلدمات (الثالثاملطلب ال
يقع االختالل يف اقتصاد بقطاعني  الفرع األول: معاجلة مشكلة الفصل بني االدخار واالستثمار يف اقتصاد املشاركة:

عندما تعجز اآللية التلقائية عن دفع املدخرات املرتاكمة إىل االستثمار، وقد نشأت هذه املشكلة يف االقتصاد الرأمسايل 
بسبب الفصل بني االدخار واالستثمار، ويطلق عليها كذلك معضلة الفصل بني استخدام الدخل وتوزيعه بني االدخار 

والدائرة النقدية، ومن هذا املنطلق  ةوبني االستثمار، ومن وجهة أخرى هي مشكلة الفصل بني الدائرة احلقيقي واالستهالك
يعاجل اقتصاد املشاركة املشكلة من خالل مواجهة سبب نشوئها، عن طريق فاعلية آليات الدفع الذايت والتوازن الكلي يف 

إلضافة إىل فاعلية مفهوم العوائد النسبية (عائد رأس املال جزء أو نسبة من العائد ا إلمجايل استمرار احللقة الدائرية للدخل، 
  لالستثمار)، كما يلي:

االدخار واالستهالك عمليتان اقتصاديتان إجيابيتان ميارسهما صاحب الدخل  اإلستهالك واإلستثمار: أوال: اإلدخار،
النقدي وميثل مستوى الدخل النقدي أهم حمدد ملستوامها، يف حني تعترب توقعات رجال األعمال بشأن الربح املتوقع أهم 

  .حمدد لالستثمار
لضرورة هم      الدخار ليسوا  والتعادل بني االدخار واالستثمار املخططني ليس أمرا حتميا ألن األعوان الذين يقومون 

الستثمار، كما أنه ال توجد قوى تلقائية تعمل على حتقيق التوازن بينهما فهناك جمال لقوى خارجية أن تزاول  الذين يقومون 
لشكل الذي يؤدي إىل حتقيق التعادل بينهما عند املستوى املالئم للدخل واإلنتاج،  أثرها على سوقي النقود ورأس املال
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وذلك من خالل السياستني النقدية واملالية لتشجيع اإلنفاق االستثماري عن طريق التأثري على عرض النقود وشروط 
  اإلئتمان.

املدخرات ما مل تدخل سوق رأس املال أو وهكذا يظهر الفصل بني االدخار واالستثمار يف االقتصاد الرأمسايل، ف
النظام املصريف تسمى اكتنازا، وهذا الفصل هو سبب اختالل النموذج الكلي الرأمسايل وعامل عدم االستقرار واألزمات املالية 
 واالقتصادية، ورغم ما يوفره النظام املايل من فرص للمدخرين للحصول على عوائد على شكل فوائد، غري أنه ال ضمان

لعائد املتوقع لالستثمار   .الستثمار هذه املدخرات إذا كانت توقعات رجال األعمال خمتلفة واملرتبطة أساس 
ومن هنا قيل: إن أهم عناصر عمل النظام املصريف الرأمسايل قدرته على خلق النقود اإلئتمانية لتمويل النمو لإلقتصادات     

آلية اشتقاق الودائع تربط و عة جديدة مشتقة ال تنشأ إال مبناسبة عملية إقراض، الرأمسالية والتوسع يف املبادالت، فكل ودي
   1وإن كانت جيب أن تكون حتت سلطة البنك املركزي ورقابته على عمليات اإلقراض وخلق اإلئتمان. ،بينهما

دة الثروة يضمن اقتصاد املشاركة استمرار التدفق الدائري للدخل، وذلك م نيا: التدفق الدائري للدخل: ن خالل: دافع ز
تمع واالرتباط الوثيق بني عائد كل من االدخار واالستثمار ومن مث الدائرتني النقدية  والربح وربط الثروة الفردية بثروة ا
ر الزكاة والتدخل احلكومي، وتضمن آليات الدفع الذايت جلانيب العرض والطلب استمرار التدفق الدائري للدخل  واحلقيقة، وآ

ثريها على التغريات النقدية  على حنو ميثل عالقة مستمرة بني التدفق النقدي والتدفق احلقيقي، وحتدث التغريات النقدية 
  2.االستثمار ومن مث اإلنتاج-ثريها على املتغريات احلقيقية مباشرة من خالل االستهالك واالدخار

  ج املشاركة ويف األسواق املختلفة:األعوان اإلقتصاديني يف منوذ والشكل التايل يوضح التدفق الدائري املتوقع بني     
  يف منوذج املشاركة وعناصر التبادل الكلي القتصاد من ثالث قطاعات الدخل تدفقمنوذج ): 28الشكل (

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .40ص ،2004دار أسامة، اجلزائر ، مبادئ التحليل اإلقتصادي الكليمن إعداد الطالب بتصرف عن: صاحل تومي،  املرجع:

                                                
  .289ص ،مرجع سابقعبد الباري دمحم املشعل،  - 1
  .367ص: ،نفسهرجع امل - 2
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  احلكومة (الدولة)، املنشآت، العائالت. :H, F,G حيث:
HC,GC:  ،استهالك العائالت؛ االستهالك احلكومي  

W : األجور  ،L :. قوة العمل  
 S :دخار اإل، K,I : ورأس املالاالستثمار  ،Y  : الدخل ،r :.معدل عائد املشاركة  

Tx , Tr التحويالت ، الضرائب :.  

حيث تالحظ العالقة بني األعوان اإلقتصاديني من خالل تدفقات السلع واخلدمات أو عوامل اإلنتاج وعوائدها يف    
والنظام املايل اليت بدورها تقدم األداة الدائرة النقدية  قودتاليت لدرجة األوىل، و  لقطاع احلقيقيتعامالت حقيقية ومرتبطة 

  .وتسمح بتدفق دائري سلس ومرن ومراقب للدخل الكلي، يكلالنشاط ال(النقود ورؤوس األموال) إلدارة 
ملشاركة: نظرا ألن العائد على خصوم املصارف يف ظل أي اقتصاد هو دالة  الفرع الثاين: تقييم الوساطة املالية اإلسالمية 

لقطاع احلقيقي لدى املصارف مباشرة للعائد على حوافظ أصوهلا، ونظرا ألن األصول تنشأ استجابة لغرض االستثمار يف ا
اإلسالمية، فإن العائد املعطى لذوي الفائض حيذف من جانب التكلفة يف قائمة الدخل، ويصبح األمر بذلك ختصيصا 

ن يتحدد بناء على اإلنتاجية يف القطاع احلقيقي لنسبة للتمويل    .للربح، وبذلك يسمح للعائد 
كثر قدرة من النظام التقليدي أانطالقا من هذه امليزة للنظام املصريف اإلسالمي فيتوقع أن يكون النظام املصريف اإلسالمي   

املبين على الفائدة يف التكيف مع الصدمات اليت ميكن أن تؤدي إىل أزمات مصرفية، بسبب أن النظام القائم على حصص 
ضاع األصول فورا عن طريق تغريات القيم اإلمسية للودائع اليت حيوزها اجلمهور يف امللكية يستوعب الصدمات املؤثرة يف أو 

لبنك ستكون متساوية يف كل األوقات، ولكن حدوث مثل هذه  1البنك، وبذلك فإن القيم احلقيقية لألصول واخلصوم 
صوم احلقيقية، حيث أن القيمة الصدمات يف ظل النظام املصريف التقليدي قد تؤدي إىل تفاوت بني األصول حقيقية واخل

  .اإلمسية للودائع مضمونة
ومن املتوقع أن يؤدي التمويل على أساس الرحبية املتوقعة إىل وجود املزيد من مشروعات االستثمار املتنوعة واملتعددة اليت     

كفاءة من جانب مقدم تتطلب السعي للحصول على متويل هلا، وتؤدي أيضا إىل أن يتم اإلختيار حبرص وانتقائية أكرب  
  األموال لربط أفضل بني املدخرين واملستثمرين وحتسني أداء الوساطة املالية اإلسالمية. 

 واليت دالة االدخار اإلسالمي بتقاطع االقتصادي النظام يف التوازنية الربح نسبة حتديد ميكن اآليت الشكل يف وكما

 اليت األموال مقدار متثل واليت دالة االستثمار مع معينة، بنسبة ربح وعرضها ادخارها األفراد يرغب اليت األموال مقدار متثل

 يف حىت االستثمار أن يساوي ميكن االدخار أن أي معينة، ربح بنسبة االستثمارات لتمويل طلبها يف املستثمرون يرغب
 للفكر انتقاده معرض يف) نزيك( يقول كما(Ex-post)  فقط الالحق اجلانب وليس يف (Ex-ant)املسبق اجلانب

  2.الكالسيكي
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  على أساس معدل العائد على املدى الطويل االستثمار ودالة االدخار دالة بني التوازن نقطة حتديد: )29(الشكل 

  
Source;- Abbas Mirakhor: Equilibrium in a non interest open economy, Islamic economic review, 
Jeddah; Saudi Arabia; volume5; 1993.p09. 
- Samuelson Paul, Nordhaus William; Macroeconomics; 19th ed, Mc Graw Hill series economics, 

Quebec, Canada, 2010.P162. 

، واليت ميكن حتديدها  user cost of Capitalحيث ميثل معدل العائد طويل املدى بتكلفة االستخدام لرأس املال 
دة وتثبيت االستثمارات  Pkاملبدئيمن خالل مساواة تكلفة االستثمار ( ) واليت MC(ΔK)والتكاليف احلدية املرتبطة بز

  1، حيث:)rلقيمة احلالية (مبعدل (MRk=Pk.MPk)تساوي االيراد احلدي  

+ (∆ ) =
( . )

(1 + )
+

( . )
(1 + )

+ ⋯ …  

وعند التوازن ال تكون هناك إضافة صافية لالستثمار (يكون فقط استثمار إحاليل)، ومع ثبات أسعار املخرجات    
لزمن، العالقة السابقة كما يلي:   وإنتاجية رأس املال 

=
.

(1 + )
+

.
(1 + )

+ ⋯ … => = .
1

(1 + )
+

1
(1 + )

+ ⋯  

=والصيغة بني قوسني متتالية هندسية ميكن تبسيطها، وتصبح العالقة السابقة كمايلي: 
.

=> =
. 

 وجود وعدم املال رأس على فائدة وجود عدم ظل يف ، اإلسالمي االقتصاد يف الثابتة ألسعار الكلي الطلب توازن يتناول

 اإلسالمي، االقتصاد يف االكتناز على ضريبة وجود وبفرض املالية، األوراق سوق يف املضاربة بغرض لنقود لالحتفاظ دافع

 عائد معدل الثابتة األسعار ذه ويلحق املال رأس سعر متوسط أو واخلدمات السلع أسعار متوسط الثابتة األسعار وتشمل

 . اإلسالمي االقتصاد يف والتنظيم املال رأس خدمات من كل أسعار ومها املتوقع الربح ومعدل املمول

لتايل ميكن املال، لرأس والكفاءة احلدية الربح نسبة يف االستثماري دالة الطلب أو االستثمارات حجم    على احلصول و

 اإلسالمي. االقتصاد يف املال لرأس احلدية منحىن الكفاءة

 أساسي، يف الدخل كعامل دالة أيضا فهو الربح نسبة يف دالة كونه عن فضال اإلسالمي النظام يف االدخار أن كما    

 الذي األساس العامل هو أن الدخل أي ،واالدخار االستهالك اردمق وبني الدخل حجم بني وظيفية عالقة هناك حيث

 يزددومل  الفرد دخل ازداد فإذا الدخل بتغري أو بتغري االستهالك االدخار حجم ويتأثر واالدخار، االستهالك مقدار حيدد

 االستهالكي. إنفاقه

                                                
1 - Robert Rossana; Macroeconomics,Routledge, Oxon, UK,2011.PP139-141. 
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لتايل     مع  االدخار يتساوى فيه االقتصادي الذي للنظام واخلدمات السلع سوق يف الكلي التوازن حالة استنتاج ميكن و
 نقدي اقتصاد بني فاالختالف األساس ،نقاطه منحىن من اشتقاق أي اإلسالمي IS من منحىن نقطة كل على االستثمار

 الفائدة سعر يف االستثمار دالة ستبدال أي بنسبة الربح، يستبدل الذي الفائدةسعر  يف هو إسالمي نقدي ربوي واقتصاد

  .الربح نسبة يف دالة االستثمار إىل
ت جمموع يتساوى نأ الكلي للطلب احلقيقي الكلي لتوازن ويقصد :: التوازن الكلي احلقيقيالثالث الفرع  الطلب مكو

 على واخلدمات السلع سوق يف التوازن ويقوم احلقيقي، الكلي العرض أو )الدخل(أو اإلنتاج إمجايل مع احلقيقي الكلي
عائد  من بكل فيتحدد االستثمار أما الدخل مبستوى يتحدد واالدخار املخططني، واالستثمار االدخار من كل تساوي
  .)الزكاة ثري( للمجتمع منافع لتحقيق لالستثمار والدافع االستثمار يف املتوقع املشاركة

 مستقيم خبط للتوازن البياين التحليل يف عنها يعرب الكلي، الطلب يف للتغيري الكاملة واستجابته الكلي العرض مرونة ويفرتض 

 ويعين) 45°(الدخل خط الكلي العرض منحىن يسمى وبذلك السينات وحمور اتر الصاد حمور بني القائمة الزاوية به تنصف

  .أيضا واحدة نقدية بوحدة االجتاه بنفس الكلي العرض تغري  إىل يؤدي واحدة نقدية بوحدة الطلب تغيري أن ذلك
مستقال يف دالة  يؤثر يف القرارات االستهالكية إىل جانب الدخل فيتطلب ذلك جعله متغريا πوإذا كان معدل الربح 

ت الطلب الكلي  الربح  اجلزء من أنجتميعه، ولكن وحيث  املراداالستهالك، كما أنه مطلوب لغرض إجياد جتانس بني مكو
 πβصبح ي رجال األعمال مع مدخراته تشغيل من املستهلك يناهلا واليت π الربح يف املؤثر على االستهالك هو نسبة املشاركة

=: 1يلي كما املعادلة فتصبح الستهالك عالقة األكثر املتغري هو + +  
  :يلي كما فهي االستثمار دالة عن أما
= :معدل الربح على ثريها حيث من q ,β, p من بكل يتأثر االستثمار أن وحيث   ( , , , , )  

=  :وللتبسيط فإن معادلة االستثمار كما يلي + .  
 القيم هذه وتتمثل زمنية حلظة أي يفys احملقق  الكلي مع العرض ydاحملقق  الكلي الطلب تساوي املتطابقة هذه ومتثل   

= : حيثدرجة 45 خط على نقطة كل على           
  : التوازن سوق اإلنتاج (القطاع احلقيقي) يف اإلقتصاد اإلسالمي)30(الشكل

  
ض ،حتليلي اجتاه :اإلسالمية االقتصادية النظرية :جياليل بن بوعالم الزامل، هللا عبد بن يوسف :املصدر  للطباعة الكتب عامل دار ،الر

   .139؛ ص ، 1996،والنشر
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 والعرض yd احملقق  يساوي الطلب أن البد والذيys=  Yd املخطط  العرض مع الطلب يتساوى أن هو التوازن وشرط  

فرتاض y0 عند البياين الشكل يف ذلك حيدث ys احملقق  سيحقق y0 أو يسار ميني دخل أي نإف معينة ميثل فرتة yd و

     .y0 إىل التوازن يعود حىت التوسع أو االنكماش القتصاد حنواوسيتجه  العرض  يف عجزا أو فائضا
التوازن يف سوق السلع بعالقة عكسية بني  ISميثل املنحىن يف اقتصاد املشاركة:  ISميل املنحىن الفرع الرابع : اشتقاق و 

االستثمار والدخل من جهة ومعدل العائد األدىن املطلوب من جهة، حيث أن مزيدا من االستثمار يتحقق عند اخنفاضه 
ومزيد من االستثمار يتطلب مزيدا من االدخار وهو ما يتحقق عند مستوى دخل أعلى، وتعتمد درجة ميل املنحىن على 

ن االستثمار مرن هلذا املعدل (وهو املتوقع بشكل أوعلى امليل احلدي لالستهالك، وحيث يتم ترجيح  Rrتثمار لـ مرونة االس
إلستثمار)، فمن املتوقع أن يكون منحىن   ISأكرب مقارنة مبعدل الفائدة الذي حتدده عوامل أخرى متعددة وغري مرتبطة 

ت املنخفضة لـ  ، غري أنه يتوقع أن يكون أكثر انبساطا عند املستو ، وحيث أن من Rrمر أيضا ويستبعد أن يكون عمود
دة قيمة املضاعف، ومن مث  املرجح كذلك ارتفاع امليل احلدي لالستهالك يف االقتصاد اإلسالمي بفعل الزكاة فمن املتوقع ز

   1ونة.يكون املنحىن أقل ميال أو أكثر مر 
 وليس احلقيقي ألجر اإلسالم يف العمل عرض يرتبط: اإلسالميالتوازن يف سوق العمل يف االقتصاد  الفرع اخلامس:

 اإلسالمي االقتصاد يف العمل سوق يف التوازن ويتحقق واإلنتاجية كفاءةل يرتبط نهإف العمل على الطلب وأما النقدي
 اإلسالمي االقتصاد يف العمل سوق وتتميز عليه الطلب مع العمل عرض ىقو  تفاعل خالل من عرضه مع الطلب تساويب

ت لتحكم ختضع ال مرنة سوق فهي احلرة املنافسة سوق ا  دون العمال مصاحل حيقق مبا األجور فرض يف العمال نقا

ب مصاحل    2العمل. أر

منها  لكل أقسام عدة إىل جمتمع أي يف االقتصادي النشاط يقسم: التوازن النقدي يف االقتصاد اإلسالمياملطلب الرابع: 
 املالية، األوراق وسوق العمل وسوق وسوق النقد النهائية واخلدمات السلع سوق األسواق هي وهذه ا خاص سوق

 التوازن هاماً يف حتقيق عامالً  الفائدة سعر ويشكل ، معاً  األسواق هذه كل يف التوازن لالقتصاد بتحقق العام ويتحقق التوازن

 مينع اقتصاد إسالمي يف األسواق هذه التوازن يف حتقيق آلية أو كيفية يتم حتديد وسوف ،الوضعي الفكر يف األسواق هذه يف

   الفائدة. بسعر العمل

 للسياسة االقتصادية وأداة كوسيلة ستخدامها االقتصاد يف النقود أمهية ترتبطالنقود:  الفرع األول: أمهية ووظائف
ومنط  منحىن على وواضحاً  مباشرا ثرياً  تؤثر النقدية فالتغريات املختلفة بصوره االقتصادي النشاط يف احلكومي للتدخل

 الالزمة للكمية لنسبة النقود كمية يف النقص نتيجة للفائض أو عامة بصورة االقتصادي النشاط وعلى واإلنتاج االستهالك

 .النشاط االقتصادي على مستوى للمحافظة منها

 وأداة ثروةلل أساسيتني وكمستودع كوظيفتني ومقياس للقيم التبادل يف النقود تتمثل وظائف اإلسالمي االقتصاد ويف

 االكتناز رأسها على لوظائفها أداء النقود تعرقل مجلة عوامل اإلسالمي املنظور يف وهناك جانبية اآلجلة كوظائف للمدفوعات

ال يفدورًا  الدولة تلعب كما الفائدة وسعر ً  تلجأ عندما هذا ا دة أن دون النقود من مزيد طبع إىل أحيا  يف يقابلها ز
اقتصادية  غري مربرات ألية النقدي اإلصدار حيرم املنهج اإلسالمي فإن السبب وهلذا العام بغية متويل اإلنفاق وذلك اإلنتاج
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 النقود عرض من تتم دراسة كل الثروات وسوف توزيع وسوء األسعار وتذبذب النقود وحدة قيمة تدهور حيول دون كما

  إسالمي. اقتصاد يف النقد سوق توازن حدوث وكيفية عليها والطلب

 تناول يتطلب اإلسالمي االقتصادي النظام يف النقود عرض إن: اإلسالمي النقدي النظام يف النقود عرضالفرع الثاين: 

  .النقدي النظام يف منها كل وظيفة حيث من وذلك يف عرضها واليت تتحكم املختلفة املؤسسات املالية

ت املعروض النقدي: اخلصوص  وجه وعلى التقليدي نظريه مع يتشابه اإلسالمي النظام يف النقود عرض إن أوال: مكو
 M مبعناه عرض النقد يشمل فهو الضيق مبعناه النقد عرض مستوى على M املصريف خارج اجلهاز التداول العملة يف يشمل

سلوك  حيث من النقد لعرض احملددة النقود، والعوامل شبه زائدا الواسع الضيق ملفهوم النقد أما عرض اجلارية الودائع زائدا
 1البنك املركزي. وسلوك وسلوك املصارف اإلسالمية، األفراد،

دة النقدية الكتلة توسيع إن نيا: ضوابط التوسع يف عرض النقود:  حمكوم بعدة االقتصاد اإلسالمي يف النقود عرض وز

 القيم واألسعار تغري من إليه ذلك يؤدي وما للنقود الشرائية القدرة تغري أثر على من العرض هلذا ملا وذلك ، شرعية ضوابط

تمع يف النقدية فالسلطات أيضاً  الدخول وتغري  سياسة حتكمه التجارية البنوك كافة على املركزي يف سلطة البنك ممثلة ا

 حساب على للبعض مكاسب أو لقيم اإلضرار إىل تؤدي ال فعلية سباب اقتصادية إال النقود إصدار يف عدم الدولة

  األخر. البعض
تمع يف النقود عرض أن يتضح سبق مما     أن كما الدولة، يف البنك املركزي قبل من يتم وهو سباب اقتصادية إال يتم ال ا

احلدود  يف النقود خلق يكون حىت عليها تشرف الدولة اليت بسياسة حمكوم التجارية البنوك قبل من الودائع خلق نقود جمال
تمع تتغري يف النقود فإن كمية ولذا ا الظروف االقتصادية، تسمح اليت  هناك توسع يكون وال الفعلية االحتياجات مع ا

 االقتصاد. يف متطلبات التوسع يفوق نقدي

 معادلة فتصاغ واملضاعف النقدي النقدية القاعدة مها عنصرين رئيسني من اإلسالمي االقتصاد يف النقود عرض ويتكون  

=                 2 التايل: لشكل عرض النقود  . 

 : أن حيث

 =M1؛  النقود عرض=m   ؛  النقدي املضاعفB  النقدية : القاعدة 

  : االحتياطاتR؛ العملة يف التداولC:من  B = R + Cالنقدية  القاعدة وتتكون
 خمتلف طريق عن استغالل القاعدة النقدية على مضاعفة املصريف النظام قدرة مدى عن فيعربm :  النقدي املضاعف  لثا:

ت زاد فكلما االقتصاد يف املالية التبادل واملعامالت وسائل  أن حني ويف النقود، دائرة كلما اتسعت تبادل األرصدة واحلسا

ت الرأمسالية النقدي التبادل أو التوسع االقتصاد  يف نهفإ الفائدة، بسعر واالقرتاض اإلقراض طريق عن يتم يف االقتصاد
 االحتياطي تستغل املشاركة وهي عمليات للتمويل أو بواسطة املضاربة أو التقسيط أوامش الربح  ميكن البيع اإلسالمي

 وكما3املتوقع، الربح معدل هو اإلسالمي يف االقتصاد النقود احملدد لعرض فيصبح عمليات االستثمار يف اإلضايف النقدي
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كانت  ولو طردية موجبة عالقة هي الوضعي االقتصاد يف الفائدة النقود  وسعر عرض العالقة بني أن على دلت الدراسات
االقتصاد  الفائدة يف سعر لدور مماثالً االقتصاد اإلسالمي  يف دوراً  يلعب املتوقع الصايف معدل الربح أن ضعيفة وحيث

  .عالقة طردية أيضا هي املتوقع ومعدل الربح النقود عرض بني العالقة أن يقرر أن فيمكن الوضعي
 عن العمل يف اختالف وسائلها رغم النقدي، املعروض يف التوسع على تعمل اإلسالمية املصارف كانت إذا حىتف   

 لديها، الطلب حتت الودائع حجم األخرية، الخنفاض لدى هذه نسبته عن منخفضة لديها نسبته فإن التقليدية، املصارف

ا وألن  إلنتاج، تم وال تقرض اليت التقليدية، املصارف توظيفات ما تعرفه عكس وهو إلنتاج الفعلي، متعلقة توظيفا

  .القروض طريق عن اليت تقدمها للتمويالت فعلية كنتيجة
هو  كما اإلسالمي االقتصاد يف النقود على الطلب ينقسمالطلب على النقود يف االقتصاد اإلسالمي:  الفرع الثالث:

تمعات يف احلال عتبارات اإلسالمي االقتصاد يف أنه أقسام إال ثالث إىل بقية ا  يف النقدي العنصر خمتلفة جتعل حمكوم 
تمعات يف عليه هو مما أضيق نطاقاً  االقتصاد اإلسالمي  .األخرى ا

كما من املتوقع أن يكون الطلب على النقود بصفة عامة مر ملعدل العائد املتوقع املطلوب يف األحوال العادية وعند الرواج   
جزء عمودي لدالة الطلب  مع تعدد األصول البديلة لالستثمار، مع هامش حيتفظ به للمعامالت واالحتياط ما مينع وجود

على النقود، ويف أحوال الكساد يتوقع أن ينخفض هذا املعدل كمؤشر على اخنفاض كافة العوائد املتوقعة على األصول 
لضرورة أن يكون أفقيا عند مستواه األدىن لوجود الزكاة اليت حتفز على استثمار األموال حىت عند العوائد  األخرى، وليس 

  1املتدنية جدا.
 أما الدخل، حبجم مرتبط املعامالت لغرض النقود على الطلب أوال: الطلب على النقود لغرض املعامالت واالحتياط:

لدخل فهو االحتياط بدافع الطلب  من حجما أقل مث فهو ومن للزكاة، شرعا املفروض النصاب ومبقدار جهة من مرتبط 

لتايل ،املعامالت طلب  االقتصاد يف فيهما إشكال وال القومي طردية للدخل دالة واالحتياط دافعي املعامالت يعد و

 واالحتياط، للمعامالت ا دافعه لالحتفاظ زاد كلما الفرد زاد دخل فكلما ، واالحتياط املعامالت بدافع ويقر  اإلسالمي

 Md1(y)=Mdt+Mdp                                :أن أي

   2.واالحتياط للمعامالت النقود على الطلب Md1 : حيث
Mdt :لدخل وله واخلدمات االستهالكية السلع شراء معامالت لغرض النقود على الطلب  عكسية وعالقة عالقة طردية 

تمع لتمويل األعمال يف قائم للمعامالت النقود على فالطلب الربح املتوقع، مبعدل  والرتكيب الدخل حلجم تبعاً  املختلفة ا

 للمال الربح يف املشاركة بعائد يتأثر الفائدة وإمنا بسعر يتأثر ال أنه إال وعادات الدفع، املبيعات الوطين وحجم للناتج السلعي

  .يف االستثمار املشارك
Mdpوله ،الطارئة ملقابلة احلاالت ا احملتفظ من النقود النسبة الطلب هذا وميثل االحتياط بغرض النقود على : الطلب 

  . الزكاة نصاب ومقدار فرد لكل أعلى حبد حمدود أنه إال قائم طلب وهو املتوقع الربح مبعدل وسلبية لدخلإجيابية  عالقة
 معامالت لغرض النقود ىعل الطلب: (Speculative motive) اراالستثم أو املضاربة لغرض النقود على الطلبنيا: 

 النقود على الطلب ويقوم 3منهما، كل مع طردية عالقةوله  والدخل الربح معدل على حجمه يعتمد Mds االستثمار
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 لتوظيف االستثمار املربح فرص نتهاز أمواهلم عوائد على لتحقيق واألفراد ميل املنشآت على املضاربة أو االستثمار لغرض

ملضاربة األموال ح حتقيق بقصد املالية األوراق سوق يف فيها و ا اخنفاض يف أوقات بشرائها أر  أوقات يف وإعادة بيعها أمثا

 حمكوم بعاملني: ولكنه إسالميا أمر مقبول وهذا املربح، االستثمار نتظار فرص مرتبط الطلب وهذا أسعارها ارتفاع

ح معدل نسبة  - ح هلذه املتوقع إىل املعدل املتاحة االستثمارية األنشطة يف السائدة األر  يزداد حيث يف املستقبل األر

ألموال   1؛ الواحد من أقل املذكورة وكلما كانت النسبة متفائلة للمستقبل التوقعات كانت كلما الغرض هلذا االحتفاظ 
ألموال ىعل نفقة حيث متثل، غري املستثمرة املدخرة األموال على املفرتضة الزكاة نسبة  -  الوقت يف توظيف دون االحتفاظ 

  عائد االستثمار. من إال املستثمرة األموال من الزكاة هذه فيه ال تؤخذ الذي
=: التايل النحو على اإلسالمي االقتصاد يف النقود الطلب على معادلة صياغة ميكن ( , )  

 الربح معدل ثري بني حجم الفرق ىعل النقود علي املخطط الكلي والطلب املتوقع الربح معدل بني العالقة وتعتمد

ت علي ا قرر واليت النقود علي للطلب األويلالثالثة  املكو  الرابع املكون علي الربح ثري معدل حجم سالبة وبني عالقة أ

  : الربح معدل مع املوجبة االستثمار ذو العالقة بغرض النقود علي الطلب وهو

= + +  
 من أكرب بقيمة االستثمار لغرض النقود على حجم الطلب ارتفاع ذلك على يرتتب االستثمار بغرض واإلقرتاض اإلقراض  

  األخرى. النقود لألغراض على الطلب
 عليها تقوم وظيفة اإلقراض اليت على وليس وظيفة االستثمار على ترتكز النقود استخدامات يف اقتصاد املشاركة   

 النقدية للسيولة أو البديلة الفرصة الضائعة بكلفة يعرف ما أوجد ما النقدي التقليدي، هذا النظام يف النقود استخدامات

 االستثمار عمليات توجيه على ثري اإلقراض جيعل لعمليات الذي املال، سوق يف التوازين الفائدة على معدل القائمة

مثل  سيولة املالية األصول أكثر األموال يف وظفت مىت عليه ميكن احلصول الذي العائد حتدد هي اليت البديلة الفرصة تكلفةف
ي توظيف أن حيث اإلسالمية، النظرة احلكومية، بعكس السندات  إذا قبوله ميكن سوف رحبي عائد األموال اجلامدة 

  .االستثمار عدم حالة يف الزكاة معدل غطى
لنسبة    عتبار: نوع حمكومعليها  املالية فالطلب األوراق سوق يف االستثمار أو لغرض املضاربة النقود على للطلب أما 

ح السوق ومعدل يف فيها املتعامل األوراق ح بنسبة أيضا مرتبط وهو السائدة األر األنشطة  يف السائدة معدل األر
ح املتوقع هلذه املعدل إىل املتاحة االستثمارية  احتمالو  يف االعتبار خماطر االستثمار األخذ مع املستقبل، وأيضا يف األر

 2 :أن أي ،موجبة بني االستثمار املايل ومعدل الربح املتوقع تكون فالعالقة إذن للنقود، احلقيقية القيمة اخنفاض
Md2 =f(r) 

    املضاربة لغرض النقود على الطلب L2: حيث   
  :اإلسالمية املالية سوق األوراق يف االستثمار أو املضاربة لغرض النقود على الطلب يوضح اآليت، البياين والشكل   
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  اإلسالمي االقتصاد يف االستثمار أو املضاربة لغرض النقود على الطلب منحىن: )31(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

أطروحة دكتوراه غري منشورة يف االقتصاد، اجلامعة  - إسالمية خمتارةيف دول –آليات تطبيق نظام نقدي إسالمي عمار جميد كاظم الوداي،  املرجع:
  (بتصرف) .111، ص2009املستنصرية العراق، 

 املصرف وقام أي سعر خصم، فائدة سعر يوجد فال أو املشاركة، املضاربة لنظام اإلسالمي املصرف استخدام حالة ويف     

 عليه املتوقع احلصول االستثمار معدل ربح الستثمار، بتقدير اإلسالمي النظام يف املستثمر ويقوم مضاربة املستثمر قراض

ح حجم لتقدير   .اإلسالمية التمويل بطرق اجلدوى االقتصادية اخلاصة دراسات عن طريق االستثمار من املتوقعة األر
موجب ومبعدل  ميل ذو وهو اإلسالمي،االقتصاد  يف املال لرأس احلدية الكفاءة على منحىن حيصل الشكل يف وكما   

 الربح نسبة كانت كلما يزداد االستثماري الطلب أن كما ،استثمار متوقع بشكل متناقص مع معدل الربح أو العائد املتوقع

 هناك أن أي ، صحيح والعكس منخفضة (تكلفة االستثمار)مراحبة أو أو مشاركة مضاربة املصرف اإلسالمي يقتطعها اليت

  .اإلسالمي النظام يف الربح ونسبة املال احلدية لرأس الكفاءة وبني حجم االستثمارات، ما بني عكسية عالقة
عدم  مع االقتصادي اإلسالمي املذهب يف النقدية النظرية حتليل نفس تطبيق ميكن: دالة الطلب الكلي على النقودلثا: 

لتايل الربح، يف منوذج الفائدة وجود معدل  الدخل يعتمد على اإلسالمي يف النظام النقود على الطلب أن فرتاض و

 األجل يف مستقرة غري الطلب أن دالة القصري وحيث األجل يف  ومستقرة بتة غري العالقة وهذه الربح، ونسبة احلقيقي

 للدخل معني مستوى ظل يف القصري األجل يف النقود سرعة دوران ثبات عدم الفرتاض االستقرار يعزى عدم فإن القصري،

 .احلقيقي
[V = y / f (r , y) ] 

     السوقي؛ الربح نسبة (r ): حيث
ملشاركة:    اإلسالمي النقدي النظام يف املركزي البنك سياسة خالل من رابعا: سياسة البنك املركزي يف النظام النقدي 

 والطلب على العرض لتنظيم ،)املالية األسهم أوأسواق/و( اإلسالمية املصارف يف مجيع نسبة الربح تثبيت أو حتريك ميكن

لتايل النظام التقليدي، يف اخلصم إعادة سعر سياسة بدال من التمويل لتايل دوران سرعة وحىت تثبيت تنظيم و  النقود و

  1.اإلسالمي النظام النقدي يف عليه والطلب النقد عرض عيني وحتديدت إمكانية
 ىعل الطلب يتعادل عندما النقود سوق يف التوازن يتحقق: التوازن يف سوق النقود يف االقتصاد اإلسالمي الفرع الرابع

تمع يف النقود على الطلب أقسام من أهم قسم هو املعامالت بدافع فإن الطلب سبق مما النقود، مع عرض النقود  ا

من  صغرية نسبة فهو يشكل لذا الزكاة ومقدار الدخل من بكل حمدد فهو االحتياط بغرض والطلب علي النقود اإلسالمي،
                                                

  .111: صمرجع سابق ،عمار جميد كاظم الوداي - 1
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 فهو النقود عرضلنسبة ل ، الربح يف املشاركة معدالت ىعل فإنه يعتمد املضاربة بدافع الطلب وأما للمعامالت الطلب

=  :   1هو النقود سوق يف التوازن فشرط الوطين الدخل حجم ىيعتمد عل    

لتايل   :التايل لشكل بيانيا النقود سوق توازن ميثل أن ميكن و
  : التوازن النقدي يف اإلقتصاد اإلسالمي) 32(الشكل

  
،  اإلسالمي، لالقتصاد عبد العزيز امللك جامعة جملة جدة، ،اإلسالمي االقتصاد يف النقود سوق يف التوازن عفر، املنعم عبد دمحم :املرجع
  .21 ص1981

ح لنسبةمبعدل متزايد  متزايد النقود عرض منحىن ميل الشكل أن من ويتضح      الطلب ميل منحىن أما ،املتوقعة لألر
 النقود وطلب النقود بني عرض التعادل حتقق اليت هي π فإن y0 معني وعند دخل متزايد مبعدل متناقص فهو النقود على

لتايل   .النقود سوق يف التوازن و
 أو LMملنحىن  البياين االستخراج توضيح اآلن وميكن: من توازن سوق النقود LMالفرع اخلامس: اشتقاق منحىن 

ت ت  عند النقود توازن سوق حتقق اليت الدخل خمتلف مستو   : كالتايل M ، πمستو
  قتصاد اإلسالمي بيانيايف اإل LM: إستخراج منحىن )33(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .316، صمرجع سابقبتصرف عن: هند عبد هللا حسن،  :املرجع
                                                

 .311-309ص:  : صمرجع سابق ،هند عبد هللا حسن -  1
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دة كل معبتة  بنسبة زدادي النقود طلب وأنy  الدخل تغري إىل لنسبة بت Ms  النقود عرض أن ضافرت و     يف ز
ت عن ليعرب c إىلb إىل aمن  ينتقل التوازن فسوف الدخل ح أقل مستو دة كل مع أر  ال النقودى عل الطلب يف ز

دة يصاحبها  ، فمثالM3ىل إ M1  منالتوازن كمية  أيضا وتنخفض π 3إىل π 2إىل π 1من π فتنخفض النقود عرض يف ز

دة عن معرباMd2  إىل Md1 فيتحولy2  إىل y1 الدخل من تغري إذا  1π عند املستوى أنه ذلك النقود، على الطلب ز
 االستعماالت إىل موزعة M كمية النقود كانت مستوى الدخل حيث من ومنخفض الربح من مرتفع مستوى وهو y1 و

دة، الثالثة للنقود   .إمجاال سيزداد النقود على الطلب فإن y2املستوى  الدخل إىل وبز
 جزء توجيه يف مع رغبتهم الدوافع هذه لتغطية النقود على احلصول يف يواجه األفراد صعوبة النقود عرض ثبات ومع لكن    

ح معدالت على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة وينعكس ذلك منها لالستثمار، أكرب ح املتوقعة، ويؤدي اخنفاض األر  األر

دة وإىل حيةمن  املخطط االستثمار اخنفاض ىلإ املتوقعة  على الطلب الدوافع األخرى، واخنفاض على اإلنفاق ز

 على a النقطة منb النقطة  إىل الوصول حىت هذا األثر ويستمر للنقود الطلب الكلي اخنفاض إىل يؤدي مما االستهالك
 وذلك نتيجةM1>M2  النقود والكمية منM2  والكمية 2πعند النقود توازن سوق يكونb النقطة  وعند البياين، الشكل

 . املتوقع الربح معدل اخنفاض مع النقود من الكمية املعروضة الخنفاض

 أو تلقائيا إما الدخل مع تغري سيتغري النقود عرض أن منحىن إذ كليا واقعي غري فرض هو النقود عرض ثبات افرتاض إن   

 ثبات ومع فإنه توسعية نقدية لسياسة نتيجةاليمني  إىل انتقل قدMs منحىن  أن فرض فلو ،حكومية سياسة نقدية بفعل

  ، كما يوضحه الشكل التايل:π 2إىل π 1من الربح مستوى يرتفع yالدخل  مستوى
  والكلي : أثر السياسة النقدية التوسعية على التوازن النقدي)34( الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .318، صمرجع سابقبتصرف عن: هند عبد هللا حسن،  :املصدر
لتايل    األوىل الفرتة يف الذي حدث االقتصادي االنتعاش إىل الربح مستوى ارتفاع ويرجع M2إىل M1 منحىن ينتقل و

دة عرض الالحقة ح األعمال دخوال ومعدالت رجال لتوقع كبري إنفاق فيها مت واليت النقود لز   1.أعلى أر
التوازن يف سوق النقود كما هو يف النظرية  LMميثل املنحىن  يف اقتصاد املشاركة: LMميل منحىن الفرع السادس: 

االقتصادية الرأمسالية موجب امليل بداللة العالقة العكسية لدالة الطلب على النقود للمضاربة ومعدل العائد املتوقع،  والعالقة 

                                                
  .319ص :مرجع سابقهند عبد هللا حسن:  - 1
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طلب على النقود الطردية بني الطلب على النقود للمعامالت واالحتياط مع الدخل، وتعتمد درجة ميل املنحىن على مرونة ال
  والعالقة بني الطلب على النقود للمعامالت والدخل Rrللمضاربة مع 

وحيث من املرجح أن الطلب على النقود بصفة عامة مرن جتاه معدل العائد املتوقع فمن املتوقع أن يكون املنحىن مر وال    
ت املنخفضة له لكنه لن يكون أفقيا ويكون أكثر مرونة عند  ،يكون عمود لوجود طلب على النقود كأصل سائل املستو

  وأكثر حساسية ملعدل العائد املتوقع. LMبسبب الزكاة، ومن مث ميل صغري ملنحىن 
وتعود فاعلية آلية العائد اإلسالمي إىل قواعد تنظيم السوق، وعناصر الفاعلية املكتسبة من األصول املالية املتنوعة وكفاءة   

  والسيولة والرحبية والتداول. التوظيف من حيث املخاطرة
 يعنيه وما الكلي العرض بتساوي لالقتصاد العام التوازن يتحقق: اإلسالميالتوازن العام يف االقتصاد املطلب اخلامس: 

 ،)عليها الطلب مع النقود وعرض عرضه مع العمل على والطلب( املخطط  االستثمار مع االدخار تساوي من ذلك
 هذا حتقيق عن املسؤولية واملتغريات العوامل بدراسة قمنا أن وبعد معا، األسواق كل يف التوازن حتقق يشرتط العام فالتوازن

ت( التوازن  االستهالك حتكم وأحكام ضوابط من عليه املؤثرة العوامل مبختلف )االقتصاد يف الكلي والعرض الطلب مكو

 سوق كل يف التوازن حتقيق كيفية دراسة وبعد واالستثمار، االستهالك لدوال ومميزة خمتلفة صياغة إىل وتؤدي واالستثمار

 اإلسالمي االقتصاد يف العام التوازن حتقيق كيفية بدراسة املطلب هذا يف ، وسيتمالعمل واخلدمات السلع النقود، حدة على

ت جبمع وذلك  .معا كلها األسواق يف التواز

ضياIS-LMالتوازن العام  الفرع األول:   ت حيدد (IS) منحىن واخلدمات السلع سوق يف التوازن إن: ر  التوازنية املستو

ح معدالت خمتلف عند للدخل املختلفة ت حيدد (LM) النقود سوق يف والتوازن ،األر  معدالت عند للنقود التوازنية املستو

ح   .املختلفة األر
 السلع سوق يف التوازن متثلواليت  yوالدخل π  املتوقعة الرحبية معدالت من التوليفات ميثل :(IS)منحىنمعادلة أوال:   

 النقود سوق يف التوازن حتقق اليت  (LM)  املنحىن وميثل احلقيقي الكلي والعرض احلقيقي الكلي الطلب بني واخلدمات

 الدخل مستوى حتديد فمهمته العام التوازن أماالنقود،  سوق يف التوازن عندها يتحقق اليت yو π منالتوليفات  واملنحىن

ح ومعدل   .واحد آن يف واخلدمات السلع وسوق النقود سوق يف التوازن عنده يتحقق الذي األر
عتبار الدخل احلقيقي     كمؤشر كلي هو جمموع القيم املضافة يف االقتصاد والنامجة عن نشاط املؤسسات واملنشآت   Yrو

=يف االقتصاد، يعتمد التوازن الكلي املبدئي على العالقة:  +.  
دة يف عرض النقود فإن:  =ويف حال عدم وجود ز ( ; ) => = . + . .  

= 1فإن: اركة وعند التوازن الكلييف اقتصاد املش   = و 
 بغرض وذلك خطية دوال هي النقود سوق يف والدوال واخلدمات السلع سوق يف الدوال أن فرتضي فإنه ذلك يتم وحىت   

  2هي: واخلدمات السلع سوق دوال فإن سبق فكما، التبسيط
=  االستهالك = االستثمار ،  + +  

): القطاعات جمموع = + + )   
=حيث أن: 

∆

∆
  ;  a =

∆

∆
.  

                                                
1 - Masudul Alam Choudhury & Uzir Abdul Aziz; OpCit.PP:114-115.  
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  : (IS)يف معادلة اشتقاق وميكن احلكومي القطاع ثبات يفرتض السابقة املعادالت يف
= + + + +   

=وبوضع:  a + b + G   :تصبح املعادلة= + +  
لنسبة لـ    املعادلة كالتايل: πوحبل املعادلة 

= −
a

+
1 −

a
 

=وهو ذو ميل موجب مقداره:   (IS)ومتثل معادلة منحىن
( )    

<   ومبا أن 0 ; (1 − ) >   .فالعالقة بني معدل الرحبية واالستثمار عالقة طردية 0
  :فهي كما يليأما عن معادالت سوق النقود  :LMمنحىن معادلة نيا:  

=  ; = + ) ولدينا:    + = )  
 يف التوازن شرط معادلة (3 ) واملعادلة النقود على الطلب معادلة )2(واملعادلة النقود عرض معادلة (1) املعادلة متثل حيث
 ومعدل النقود على الطلب بني العالقة أن على (2) املعادلة تدل موجبة، ثوابت k0,k2., k 1  أن وحيث النقود، سوق

 على يتم احلصول تعويضلاألخرى، املتغريات ثبات مع النقود على الطلب زاد كلما الرحبية زادت مالك أي ،موجب الرحبية

  :يلي كما (LM) منحىن معادلة

= + + =>  = + −  

فرتاض عرض النقود     =، ومنه: B0بت وليكن   +بت فإن املقدار   و − Y  
= :1وهي سالبة امليل LMوهي معادلة منحىن  −   

ما يتم احلصول LM و ISومنوذج حتديد التوازن الكلي احلقيقي والنقدي يتكون من معادليت لثا: معادلة النموذج:  ومبساوا
  عائد املشاركة التوازنيني اللذان حيققان التوازن العام لالقتصاد كما يلي:على كل من الدخل ومعدل 

a
+

1 −
a

= −
k
k

Y =>
1 −

a
+

k
k

Y = B +
A
a

 

=> ∗ = + /
−

+  
Bوميكن التحقق أن كال من القيم:      ;  ; موجبة، وبتعويض قيمة الدخل التوازين يف إحدى معادليت   + 

= معدل عائد املشاركة يتم احلصول على: − + / +  
)وبتقدير أو قياس كل من      ; ; ; ; ; ; ,∗ميكن استنتاج قيمة حسابية لكل من  ( وذلك يف  ∗

  2التعويض يف معادليت التوازن يف سوقي اإلنتاج والنقود.
وآليته يف القطاعني احلقيقي حيث يتبني التوازن البياين بيانيا يف اقتصاد املشاركة:  IS-LMالتوازن العام  الفرع الثاين:

  والنقدي.
 فيمكن  سالب (LM)املنحىن   ميل وأما موجب (IS) ميل منحىن فإن سبق كماأوال: التمثيل البياين للتوازن الكلي: 

  :ايلتال شكلل بيانيا التوازن حتليل
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  اإلسالمي االقتصاد يف العام التوازن: )35(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .336ص: : مرجع سابقهند عبد هللا حسنبتصرف عن:  :املصدر
-Mohammed Anwar; Macro Economics Planing Models for Islamic Economics; International 
seminar; Islam Abad.06-10 july.1986. 

تطور هذه الدراسة منوذجا لالقتصاد الكلي على أساس عقد املضاربة، حيث يقوم معدل الربح يف النموذج حمل معدل     
ح (نسبة صاحب الفائدة يف االقتصاد  الرأمسايل، وعلى مستوى السياسة االقتصادية ميكن أن يقوم معدل املشاركة يف األر

لدور الذي تقوم به الفائدة يف ختصيص املوارد ح يف عقد املضاربة هي الفرق بني اإليرادات الكلية ، فاملال يف الربح)  األر
ح املشروع يعظم تلقائيا نصيب صاحب وتكاليف اإلنتاج الكلية للمشروع، وهي بذلك تشبه األ ح احملاسبية، وتعظيم أر ر

   .املال
ح يف االقتصاد: ه نيا: آلية التوازن احلقيقي والنقدي: م أو و معدل احلسمن الناحية االقتصادية: املعدل العادي لألر

االستحداث الذي ختصم به عوائد وتكاليف اإلنتاج، وهو يقابل الكفاءة احلدية لإلستثمار والكفاءة احلدية لرأس املال، مع 
إلعتبار نصيب كل من املضارب ورب املال.    األخذ 

ليت تتمثل يف معدل املشروعات تقارن بني الكفاءة احلدية لرأس املال وبني تكاليف رأس املال وا يف القطاع احلقيقي: -1
التضخم واهتالك رأس املال ونسبة رب املال، وتستثمر حيث تكون الكفاءة احلدية لرأس املال أعلى من هذه التكاليف، 
ومن مث فإن الطلب على االستثمار يعتمد على الفجوة بني العائد احلدي لرأس املال والتكاليف الرأمسالية، وتعتمد الفجوة 

  ملتوقع للعائد.املعدل احلقيقي ا على
ت واألسهم العادية وأدوات االستثمار املالية، وحيث ميكن  يف القطاع النقدي: -2 تتوزع ثروة األفراد بني نقود املضار

ملخاطر على كل منها تكون متساوية (مبدأ تساوي العوائد  إحالل كل نوع للثروة مكان اآلخر فإن العوائد احلقيقية واملعدلة 
العتبااإلمجالية) فكمب اإلمجايل (النقدي وغري  دأن األعوان االقتصاديني يكونون حمافظهم حبيث يكون العائ ردأ عام يؤخذ 

النقدي) لكل أصل متساو مع األصول األخرى مع االعتبار لدرجة خماطر كل أصل ، ويتمثل العائد اإلمسي املتوقع على 
ت يف نسبة رب املال  (معدل املشاركة يف األر    ح). املضار

ت، والثروة احلقيقة والدخل الدائم، وحيدد تكلفة الفرصة    الطلب على النقود دالة يف املعدل اإلمسي للعائد على املضار
ت واألدوات املالية  وبني العائد احلقيقي  لفرق بني العائد احلقيقي على املضار لنقود، واليت تقاس  البديلة لإلحتفاظ 

 
IS1 

IS2 

LM 

E1 

E2 

ℼ1 

ℼ2 

Y2 Y1 Y 

ℼ 
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ثري الزكاة ترتفع تكلفة الفرصة البديلة، ما يشجع األفراد على االحتفاظ للنقود، ومع ارتفاع  لعتبار  معدل الربح وأخذا ا
  قل قدر ممكن من النقود على شكل سائل.

والشكل التايل يوضح منوذج لعالقة املتغريات احلقيقية والنقدية الكلية ببعضها، وتفاعلها يف النموذج اإلسالمي من خالل   
  ئد املشاركة.معدل عا
    التوازن بني سوق السلع واخلدمات وسوق النقود ودور مؤشرات القطاعات االقتصادية): 36الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب املرجع:

m, t, g, c,Mu=1/s:  للضريبة، املضاعف (مقلوب امليل احلدي لالدخار)، امليل احلدي لالستهالك، امليل احلدي لالستثمار، امليل احلدي
  امليل احلدي لالسترياد على التوايل؛

Δx ;ΔTr; ΔTx; ΔG;ΔI : الصادرات على التوايل؛صايف التغري يف كل من االستثمار ، االنفاق احلكومي، الضرائب والتحويالت و  
C ، ؛ االستهالك الكليY ،الدخل الكلي :S  ، االدخار الكلي :I;K:  رصيد رأس املال واالستثمارr عائد املشاركة؛: معدل  

ACC:  املعجل(Accelerator). 
Md ،L ;( Ms)M0 :معات النقدية) ، السيولة (القاعدة النقدية) على التوايل؛   الطلب على  النقود، عرض النقود (كل ا

Mdt , Mdp , Mds: الطلب على النقود ألغراض املضاربة ، االحتياط، املعامالت على التوايل؛  
  ,   الدخل ، الربح، على التوايل؛االستهالك ، :,

D; Ex;rr; m; r ;∆P:  التغري يف األسعار (التضخم) ، معدل عائد املشاركة، مضاعف النقود (القدرة على خلق النقود من اجلهاز
ا على التوايل (من  خالهلا ميكن للبنك املركزي املصريف)، معدل االحتياطي املطلوب، سعر الصرف، حجم الودائع بكل أشكاهلا وتركيبا

  التحكم يف الكتلة النقدية وتطبيق أدوات السياسة النقدية)؛
  Mdt و Mds( وبتفاعلها مع  الطلب على النقود L ;( Ms)M0 فمن خالل تغريات وحاجة اإلقتصاد للمعروض النقدي    

Mdp(  تتحدد أهم املتغريات النقدية D; Ex;rr; m; r ;∆P ،ومن خالل  ر واإلستثمارامؤشرات اإلدخ واليت تؤثر على
الكلي، الذي ميكن للتوازن  ينعدل عائد املشاركة  كمحور مضاعف اإلستثمار واملعجل يتغري الدخل الذي يعترب إضافة مل

ا    .Δx ;ΔTr; ΔTx; ΔG;ΔI التأثري عليه من خالل السياسات النقدية واملالية املؤثرة من خالل قيم املضاعف ومؤشرا
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  التوازن الكلي والسياسات النقدية واملاليةيف  معدل عائد املشاركةمنوذج تقييم فاعلية : ثالثاملبحث ال
فاعلية النموذج بعوامل املخاطرة واملديني القصري والطويل ووالسياسات املالية والنقدية املرافقة له من خالل يتم تناول    

  املطالب التالية:
  منوذج للتوازن الكلي على أساس العائد والتكلفة وبتأثري املخاطرة املطلب األول:     

  املطلب الثاين: مرونة واجتاه املتغريات يف منوذج التوازن يف اقتصاد املشاركة     
  املطلب الثالث: السياسة النقدية من منظور اقتصادي إسالمي    

  والتكلفة وبتأثري املخاطرة (منوذج معدل عائد املشاركة)منوذج للتوازن الكلي على أساس العائد املطلب األول: 

 ميكن حمافظ يف دخله، من املستهلك وهو اجلزء غري مدخراته، يوظف أن ميكن املدخر أن يفرتض املقرتح النموذج يف     

  .حتملها ميكنه املخاطر اليت ومستوى العائد املرغوب اختيار خالهلا من
دخال عنصر املخاطرة على احلقيقي:  القطاع توازن متغرياتالفرع األول:  سلوك اإلدخار واالستثمار يف يقوم النموذج و
 : حال املخاطرة

 العوائد مبجموع يقاس احتماليا، يكونالذي  العائد املتوقع  يرغب املدخر يف: يف ظل املخاطر االدخاري السلوك :أوال 

 ويكره واحدا صحيحا تكون أن جيب االحتماالت تلك جمموع أن علما لكل منها، الحتماالت املصاحبة املتوقعة، مثقلة

ت حمفظته، بتنويع خماطرة وتقليل عوائده حياول تعظيم لتايل املخاطر، املدخر  للمخاطر لنسبة االدخار دالة وتكون مكو

لنسبة للعائد دالة سالبة، القطاع  يف واالستثمار االدخار بتوازن احلقيقي العائد معدل ومنسابة، ويتحدد موجبة، دالة و
 النقدي، القطاع يف الطويل األجل يف وطلب االئتمان عرض بتوازن األجل الطويل النقدي يف العائد يتحدد كما احلقيقي،

 بتغري أن يتأثر ميكن إذ احلقيقي، العائد معدل القصري األجل يف خيتلف قد نقدي توازين، ومعدل عائد مستوى خماطر عند

  .االئتمان عرض أو طلب
دة أن أي الدخل، يف موجبة وعالقته الدخل، من املنفق غري اجلزء االدخار هو   دة تؤدي الدخل ز  االدخار ويتأثر إىل ز

ح املستثمر يشارك املدخر أن ذلك املتوقع، لعائد احلقيقي أيضا االدخار  الداخلي العائد واليت حيدد معدل املتوقعة يف األر

جيل يؤدي االدخار على املتوقع العائد احلقيقي ارتفاع أن أي موجبه، وعالقته لالستثمار،  اإلنفاق، يف االقتصاد أو إىل 

دة يعين الذي البديلة لإلنفاق الفرصة الرتفاع قيمة ، موجبة ) Rr(احلقيقي والعائد بني االدخار العالقة أن أي االدخار، ز
مستوى  مقسوما على املتغريات هلذه النقدية ا القيمة احلقيقي، والعائد احلقيقي واالدخار احلقيقي الدخل من ويعرف كل

 1 الفرتة. لنفس األسعار

حهم، تعظيم إىل املستثمرون يهدف: والعائد يف ظل املخاطر االستثماري السلوك نيا: برتتيب  املستثمر يقوم لذلك أر
 معدالت يقوم حبساب أو االستثمارية، جلميع املشاريع النقدية التدفقات لصايف احلالية القيمة تعظم اليت خططه  االستثمارية

  .تنازليا وترتيبها الداخلي العائد

                                                
، 2العدد  21، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، جملد االقتصاد اإلسالميحنو منوذج ملعدل العائد يف عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  - 1

  .16-14ص:  ص ،2008
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 حساب يف صفرا، ويدخل لالستثمار يساوي النقدية التدفقات صايف جيعل الذي هو لالستثمار الداخلي العائد ومعدل   
معدل  من املشاركة نسبة تطرح بينما البيوع اآلجلة، سلوب كان إذا التمويلتكلفة  اإلسالمية املشاريع يف التدفقات صايف
 مث األعلى الداخلي العائد املعدل ذات يف املشاريع الستثمار ويقوم املستثمر املشاركة، سلوب التمويل كان إذا العائد
 لرأس احلدية الكفاءة معدل إىل أقرب يكون الداخلي العائد معدل فإن االستثمار، دالة جتانس افرتض فإذا فاألقل األقل

دة سالبا، ميلها يكون سوف ، والدالة (Marginal Efficiency of Investment)كينز املال لدى  االستثمار كمية ألن ز

لتايل النقدية للتدفقات أقل قيمة ذات تنفيذ مشاريع إىل تؤدي  معدل ويكون املال، حدية لرأس أو كفاءة داخلي معدل و

 .منه املتوقع والعائد حجم االستثمار فنية بني عالقة وميثل السوقي، العائد عن مستقالً  العائد
 هذا النموذج االستثمار يف ويقاس عائد، (Rr) املتوقع احلقيقي والعائد (I)االستثمار بني العالقة االستثمار دالة متثلو    

 معدل اخلصم نه يعرف الذي ،(Risk Adjusted Internal rate of Return)خلطر املعدل الداخلي العائد مبعدل

 وحيث الصفر، قيمتها احلالية تساوي لتصبح للمشروع النقدية التدفقات صايف به ختصم واليت (δ)االستثمار مبخاطر املعدل

دة إن دة االستثمار تؤدي إىل ز  املال، فإن رأسأسعار  العوامل األخرى، وثبات ثبات وبفرض املال، رأس استعمال ز

 االستثمار بني أن العالقة العائد الداخلي للمشروعات، أي تناقص بسبب تنخفض سوف لالستثمار احلدية اإلنتاجية

 املستقل املتغري يكون وهنا سالب، (MRS)وحجم االستثمار العائد بني اإلحالل معدل أن سلبية، أي عالقة العائد ومعدل

دة االستثمار ألن العائد معدل وليس االستثمار هو  .لالستثمار الداخلي يؤدي إىل اخنفاض املعدل ز

 الطويل األجل يف (Rr) احلقيقي العائد معدل يتحددالطويل:  األجل يف التوازين احلقيقي العائد معدلالفرع الثاين: 

 االستثمار حجم فإن االستثمار، يساوي االدخار أن وحيث ،الكلي حيدد االدخار فالدخل االستثمار، االدخار مع تساوىب

خماطر  فإن احتمايل، هو العائد معدل إن وحيث املدخر واملستثمر فيه يشرتك والذي الداخلي لالستثمار، املعدل حيدد
االدخار واالستثمار  وبتساوي التوازين واالستثمار االدخار حجم يف ، الذي يؤثر(σ)للعائد الحنراف املعياري تقاس العائد
   .التوازين احلقيقي العائد معدل يتحدد

 اخلطر لذلك كان معاجلة اإلسالمي، االستثمار أساسيات أحد املخاطر يف املشاركة إنالعائد:  ملعدل املثلى املخاطرأوال: 

ت أحد  .اإلسالمي العائد لنظرية األساسية املكو
 عوائد فصل ال ميكن إنه املالية، وحيث ألصوله  (σ)املعياري الحنراف تقاس اليت املخاطر يكره املسلم املدخر أن فرتاض

 ذات أصول حىت يقبل من العائد متزايد مبعدل يعوض جيب أن املدخر فإن اإلسالمي، يف االستثمار خماطرها عن األصول

 متثيلها وميكن ومتزايد، موجب هو واملخاطر )حمفظته (أصوله على العائد بني (MRS)اإلحالل  معدل أن أي مرتفعة، خماطر

 خمتلفة من أنواع مكونة حمفظة يف (W)املدخر ثروته ويوظفالتايل،  يف الشكل كما الشكل، ومقعرة ،سواء موجبة مبنحيات

ت على جمموع العائد هو املتوقع العائد ويكون األصول، من لنسبة حمفظته مكو  احملفظة، داخل أصل املئوية لكل مثقلة 

جلذر هلذا اخلطر املصاحب ويقاس  إليها احملفظة، يضاف يف األصول عوائد (variance)تباينات  موع الرتبيعي العائد 

  .أقل مبخاطر العائد ميكن احلصول على فإنه سالبا، التغاير كان فإذا األصول، تلك يف (covariance)التغاير
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 أقصى إىل تؤدي حبيث األصول، من توليفات مثلىعلى  احلصول مكانية يفيد ماركويتز الذي منوذج من االستفادة ميكن   

 التوظيفات على والعوائد للمخاطر املثلى ميثل التوليفات منحىن ميكن رسم وبذلك 1املخاطر، من مستوى لكل عائد

   .إمكانية االستثمار منحىن يسمى أن للمدخرات، واليت ميكن املختلفة
  ميكن توضيح منحنيات السواء ملنفعة وعائد اإلستثمار يف الشكل التايل:        
  (منحىن إمكانية االستثمار) : منحنيات السواء ملنفعة وعائد االستثمار مع املخاطر)37(الشكل

  
، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد حنو منوذج ملعدل العائد يف االقتصاد اإلسالميعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  املرجع:

  .18، ص2008، 2العدد  21اإلسالمي، جملد 
ازفة تفضيالته يناسب ما منها املدخر خيتار أن ميكن     توازن ، ويتحققمن توليفات العائد واملخاطر وحسب درجة ا

  .ةاملالي األوراق يف إمكانية االستثمار ملنحىن مالمسا والعائد املخاطر له بني منحىن السواء يكون حني املدخر
 املطلوبة من تتساوى الكمية حني التوازين (Rr)احلقيقي العائد معدل يتحدد الطويل األجل يفالتوازين:  العائد معدلنيا: 

 من الكمية املطلوبة بتساوي (Rn)العائد النقدي  معدل ويتحدد ،(S) االدخار من املعروضة الكمية مع (I)االستثمار

 مستوى عند (Rn) النقدي العائد معدل مع (Rr)احلقيقي العائد ويتساوى معدل ،(CS) املعروضة الكمية مع (cd)االئتمان

 كما للمدخر االستثمار منحىن إمكانية مع للمدخر واملخاطر العائد سواء منحىن بتالمس الذي يتحدد املعدل هلذا املخاطر

 الشكل: هو موضح

  اخلطر من التوازين النقدي واملستوى والعائد احلقيقي العائد معدل من كل تساوي :)38(شكل 

  
، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد حنو منوذج ملعدل العائد يف االقتصاد اإلسالميعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  املرجع:

  .19، ص2008، 2العدد  21اإلسالمي، جملد 
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 القصري األجل االئتمان يف على الطلب بتوازن االئتمان قطاع يف (Rns)القصري األجل يف النقدي العائد معدل دحيدو   
(Cds) االئتمان عرض مع (Css).  

واليت جتمع بني ثنائية العائد واملخاطرة يف التمويل : القصري األجل يفوخماطر التمويل  االئتمان على الطلبالفرع الثالث: 
 ملشاركة.

 وميثل (CBd) لالئتمان األعمال قطاع طلب من االئتمان على الطلب يتكون قصري األجل: أوال :الطلب على االئتمان

 سواء التمويل تكلفة يف يتمثل الذي (Rn)العائد النقدي معدل يف متناقصة ويكون دالة للمنتجات املالية، القطاع عرض

سلوب  طلب املشروع الختاذ قرار خبطر املرجح الداخلي العائد مبعدل يقارن حيث سلوب املشاركات، أو البيوع كان 

 تكلفة وميثل (Rn)العائد يف دالة متناقصة يكون الذي (CCd)لالئتمان االستهالكي القطاع إىل طلب إلضافة التمويل،

 تتأثر ال وهي للدولة، العامة املوازنة عجز وحيدده (CGd)قطاع احلكومة طلب هو االئتمان لطلب واملكون الثالث التمويل،

لتايل ،لعائد النقدي  (C) لالئتمان الكلي الطلب حيث النقدي العائد يف دالة متناقصة لالئتمان الكلي يكون الطلب و
  .C1 االستهالكي القطاع وطلب C 2لالئتمان األعمال قطاع يساوي جمموع طلب

  األجل قصري االئتمان على الطلب :)39(شكل
 
 
 
 
  
 
 

، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد حنو منوذج ملعدل العائد يف االقتصاد اإلسالميعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  املرجع:
  .21، ص2008، 2العدد  21اإلسالمي، جملد 

للمنتجات  وهو طلبهم (CCs)العائلي  القطاع مدخرات عرض جمموع من االئتمان عرض يتكوناالئتمان:  عرضنيا: 
 قطاع وعرض مدخرات (σ)يف املخاطر ، ومتناقصة (Rns)األجل  النقدي القصري العائد يف متزايدة دالة ويكون املالية،

دة إلضافة ، (CBs)األعمال دة خذ الذي (Mo)النقود عرض إىل ز دة أو املصارف قبل من االئتمان يف شكل ز  يف ز
 القصري النقدي يف العائد دالة، (Cs)القصري األجل االئتمان الكلي يف عرض يكونو  ،املركزي البنك قبل من كمية النقود

  األجل. القصري الكلي االئتمان الكلي مع عرض االئتمان طلب بتساوي يتحددالذي األجل، و 
  األجل قصري االئتمان عرض :)40(شكل

 
 
 
 
  
 

، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد يف االقتصاد اإلسالمي حنو منوذج ملعدل العائدعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  املرجع:
  .22، ص2008، 2العدد  21اإلسالمي، جملد 
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سلوب البيوع اآلجلة املشاركات سلوب إما األجل، قصري اإلسالمي التمويل يتماألجل:  قصري التمويل خماطرلثا:   أو 

 :التالية للمخاطر اإلسالمي التمويل يتعرض أن وميكن ،املختلفة
لتايل تؤثر أسعار املدخالت، أو تغري الطلب عن الناتج األسواق تقلب عن الناجتة املخاطر هي ل:األعما خماطر  -1  و

  ؛النشاط من العائد على
 يف الوقت دفعها أو عدم املالية دفع التزاماته على التمويل على احلاصل قدرة عدم عن الناجتة هي :االئتمان خماطر  -2

 ؛هلا احملدد
 .اآلجلة وغريها يف البيوع العائد معدالت تغري أو الصرف أسعار تغري عن الناجتة السوق خماطر -3

 العائد على بني العالقة موجبة وتكون تكلفة التمويل، معدالت يف املخاطر عالوة بواسطة املخاطر تلك تقاس أن ميكن

  .املقدرة (β) تقاس بقيمة اليت املخاطر وبني التمويل

طويل  العائد معدل يتساوى أن يشرتط الاألجل:  طويل مع األجل قصري النقدي العائد معدل عالقةالفرع الرابع: 
 فيها إنتاجية الذي تؤثر االستثمار دالة بتقاطع يتحدد األجل طويل العائد فمعدل، قصري األجل معدل العائد مع األجل

وهذه  املتوقع، والعائد للمستهلك حتكمها العادات االدخارية االدخار ودالة املستخدمة، التكنولوجيا حتددها املال الذي رأس
ح النموذج هذا يف يتأثر أن ميكن قصري األجل العائد ولكن األجل القصري، يف تتغري ال العوامل  للشركات، غري املوزعة ألر

لتغري املوازنة العامة، فائض أو وبعجز   .عرض النقود يف و

 (Rns)قصري األجل النقدي العائد بني هناك عالقة أن القول ميكن: طرة بني األجلني القصري والطويلاالعائد واملخ أوال:
:    التالية املعادلة يف هذه العالقة متثل أن اإلسالمي، وميكن االقتصادي النظام يف (Rn)األجل طويل النقدي والعائد

 =   +   ( ) + ,  =  0 
 (β)أما ،تغري األسعار وغريها توقع مثل األجل، قصري العائد على تؤثر أن ميكن اليت السوقية غري العوامل متثل (α)حيث

 طويل العائد Variance  تباين على مقسوما قصري األجل والعائد األجل طويل العائد بني(Covariance)  التغاير فتساوي

 العائد خماطر من النسبة متثل األجل، أو قصري العائد ومعدل األجل العائد طويل معدل يف التغري بني العالقة ومتثل األجل،

معدل  غري األخرى العوامل ميثل متغري عشوائي فهو (ε)أما األجل، طويل العائد خماطر يكون سببها الذي قصري األجل
   1.بًتا وتباينه تكون صفرا أن جيب املتوقعة األجل وقيمته قصري العائد معدل تغري إىل يؤدي الذي األجل طويل العائد

  األجل من خالل الشكل التايل:  وطويل األجل قصري النقدي العائد بني ميكن توضيح العالقة   
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  األجل وطويل األجل قصري النقدي العائد بني العالقة :)41(شكل

  
اإلسالمي  املايل النظام يف القصري األجل يف العائد توازن منوذج يتكون: األجل قصري املخاطرة-العائد توازن منوذجنيا: 

  :هي كالتايل من املعادالت جمموعات ثالث من
 :االئتمان على الطلب -1

 =   ( ),    ’ ( ) <  0 (1)  
 =   ( ,   ’ ( ) <  0 (2) 

 =   (3) 
 =   +   +   (4) 

 =   ( ), ’( )  0 (5) 
 قصري يف العائد متناقصة دالة وهي )1(املستهلكني لالئتمان طلب دالة من وتتكون االئتمان، على الطلب معادالت  

، العائد يف معدل متناقصة دالة وهو للتمويل، األعمال طلب قطاع دالة متثل (2) ةوالدال ،لالئتمان تكلفة ميثل الذي األجل،
 معدل يف ليست دالة وهي املوازنة العامة عجز حجم على لالئتمان، وتتوقف القطاع احلكومي طلب متثل (3) والدالة

لتايل العائد،  معدل يف دالة وهو ، (4) دالة واحلكومة، واألعمال طلب املستهلكني جمموع على االئتمان الطلب يكون و

   األجل. قصري النقدي العائد
 االئتمان عرض -2

 =   ( , ), ′ ( )  >  0, ′( ) <  0 (6) 
 =   (7) 

 =   (8) 
 =   +   + , (9) 

 =   ( , ), ′ ( )  >  0, ′ ( ) < 0 (10) 
موعة    قصري العائد النقدي يف دالة متزايدة وهو (6) العائلي، القطاع عرض من يتكون وهو االئتمان، عرض متثل الثانية وا

ح يعتمد على وهو لالدخار، األعمال عرض قطاع متثل ( 7) والدالة، املخاطر معدل يف ومتناقصة األجل  املوزعة غري األر

  .لالئتمان احلكومة عرض فتمثل8) ( الدالة أما، العائد معدل على وليس الشركة يف
السياسة  أدوات أحد هو بل العائد، معدل على وليس للدولة، السياسة النقدية على يعتمد الذي النقود عرض يتوقف   

 عرض يتكون من الذي االئتمان عرض إلمجايل هي 9)(  واملعادلة ،النقدي العائد على معدل التأثري ا اليت ميكن النقدية

 ومتناقصة معدل العائد النقدي يف متزايدة دالة يكون االئتمان وعرض وعرض النقود األعمال قطاع وعرض العائليالقطاع 

  .املخاطر معدل يف
 القصري األجل يف االئتمان توازن  -3

 =  … … … (11) 
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 العائد معدل فيه ويتحدد عليه الطلب مع االئتمان حيث يتساوى عرض االئتمان، سوق توازن فتمثل (11) املعادلة    

 .التوازنية لالئتمان والكمية التوازين
 القصري األجل يف االئتمان خماطر - 4

 =   +   ( ) + ,  =  0,  >  0 (12) 
 يكون (β)الطويل، ومعامل األجل يف النقدي والعائد القصري األجل يف النقدي العائد بني العالقة متثل (12) املعادلة   

   1.موجبا
متثل كال من توازن اإلدخار  الدوال من جمموعة من النموذج يتكون :الطويل األجل يف املخاطرة-العائد توازن منوذجلثا: 

 واإلستثمار، سوق اإلئتمان، والعائد واملخاطرة.

 : واالدخار االستثمار توازن -1
 =   ( ),  ′( )  <  0 (1) 

 =   ( ),  ′( )   >  0 (2) 
 =   (3) 

موعة    أي االستثمار، يف متناقصة تكون اليت (Rn) العائد احلقيقي املتوقع ، دالة)1( القطاع احلقيقي الدالة متثل األوىل ا

دة أن املتوقع،  احلقيقي العائد يف متزايدة تكون اليت (S)االدخار دالة، 2 والدالة منه العوائد املتوقعة من ختفض االستثمار ز
 .االستثمار واالدخار حالة توازن(3) والدالة

 :االئتمان سوق توازن -2
 =  ( ),  ′ ( )  <  0 (4) 
 =  ( ),  ′ ( )  >  0 (5) 

 =   (6) 
موعة  النقدي املتوقع،  يف العائد متناقصة تكون اليت (Cd) التمويل على الطلب (4) الدالة التمويل، قطاع متثل الثانية وا

 إن وحيث التمويل عرض وطلب توازن حالة (6)والدالة  النقدي العائد يف متزايدة تكون ، اليت(Cs) التمويل عرض (5) الدالة

خذ على طلب شكل خذ االستثمار  أن املتوقع جيب احلقيقيالعائد  فإن للتمويل، عرض شكل التمويل، واالدخار 

  .7)الدالة ( احلالة هذه ومتثل النقدي املتوقع، العائد مع يتساوى
 =   (7) 

 :التوازين واملخاطر العائد معدل -3
 =   ( , ),  ′  >  0  ′ <  0 … (8) 
 =   ( , ),  ′  >  0  ′ <  0 (9) 

موعة     بني ومنحىن السواء منفعة املدخر دالة متثل (8) املخاطر، الدالة مستوى مع املتوقع العائد توازن حالة متثل الثالثة ا
 منحىن مع السواء تالمس منحىن ونقطة واملخاطر لعائد املتوقع تتأثر اليتW املدخر ثروة متثل 9 الدالة واملخاطر، العائد

 عند االدخار حجم حيدد االدخار والذي من املتوقع التوازين النقديللعائد  اخلطر األمثل حتدد للمدخر االستثمار إمكانية
  .مستوى اخلطر
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طبقا للنظرية الكينزية تضيف املنشأة إىل : مرونة واجتاه املتغريات يف منوذج التوازن يف اقتصاد املشاركة :املطلب الثاين
ح أو طاملا  أن العائد املتوقع من املشروع يفوق تكلفة األرصدة رصيدها من رأس املال طاملا أن كل إضافة تزيد مستوى األر

  .املطلوبة لتمويله

الكفاءة احلدية لالستثمار تنخفض  أنعلم  إذا :املشاركةيف اقتصاد ملعدل العائد االستثمار ومرونة تكلفة الفرع األول: 
دة حجم االستثمار (قانون تناقص الغلة) بسبب ارتفاع تكاليف عرض ضايف، واالستثمار يعتمد على رأس املال اإل مع ز

، ومنه ومع تكلفة متويلهقل من أالتمويل، فال يتم متويل مشروع يعد بربح وتكلفة املقارنة بني الكفاءة احلدية لالستثمار 
دة حجم االستثمار    .اخنفاض تكلفة التمويل ميكن ز

سالمي ميكن اعتماد معدل عائد على األصول األقل ويف االقتصاد اإل أوال: معدل عائد املشاركة كمعدل للعائد املطلوب:
عتباره املعدل القائد يشار إليه بـ  دىن كتكلفة للتمويل واالستثمار دالة عكسية يف هذا املعدل (هو احلد األ  Rخماطرة 

ءة احلدية شروع (الكفااملطلوب للعائد على التمويل) وميثل تكلفة الفرصة البديلة وبه يقارن معدل العائد الداخلي للم
غري أن احلصول على التمويل يتطلب ختطي معدل الربح املتوقع األدىن املطلوب، ومها  ،وهو مستوى الربح املتوقعلالستثمار) 

لعملية اإلنتاجية. ما عكس التمويل بفائدة الذي خيضع ملؤثرات أخرى غري مرتبطة    مرتبطان بشكل وثيق يف تغريا
هذا املعدل ويف ظروف الكساد ويف األجل القصري قد وحتفيز اإلستثمار يف حال الكساد: معدل عائد املشاركة نيا:  

ينخفض إىل احلد الذي يعوض معدل الزكاة على األموال العاطلة إضافة لتكلفة اهتالك األصل اإلنتاجي، ويف هذه احلالة 
عتباره ال يتطلب اإلل ملشاركة  بتةيزيد املستثمرون الذين يرغبون التمويل  وهو األمر الذي يزيد الضغط  تزام بدفع تكلفة 

ا اقتصاد املشاركة،  على هذا املعدل لالخنفاض بشكل طبيعي، وهي حيث ال ميثل هذا املعدل قيدا على ميزة يتمتع 
ت  أكثرعلى االستثمار يكون  االستثمار يف ظروف الكساد بفعل الزكاة، بل إن منحىن الطلب مرونة وحساسية عند املستو

الكلي وآلية الزكاة وحميطها االقتصادي والتدخل احلكومي كمصدر  املنخفضة للمعدل األدىن املطلوب، وتعمل عوامل الطلب
  1حلقن دائم للطلب الكلي وتعجيل اخلروج من حالة الكساد.

ر كما يف النظرية االقتصادية على نقل يعمل مستوى األسعا :AD-ASالطلب والعرض الكليني  منحىنالفرع الثاين: 
ثريه على عرض النقود والثرة بقيمتهما احلقيقية   .منحنيي التوازن النقدي والتوازن السلعي بفعل 

وانتقال املنحنيني بسبب األسعار يوجد عالقة بني مستوى األسعار والدخل وهو منحىن الطلب الكلي، أما منحىن    
ت اإل لعملية االعرض  فريتبط بتواز ت األسعار اليت ترتبط بشكل خاص  نتاجية مع عدم وجود إلنتاج عند خمتلف مستو

  2الفائدة كتكلفة لإلنتاج.

يغطي جانيب الطلب يف سوق السلع  إسالمياقتصادي كلي شامل لنموذج حتديد الدخل يف اقتصاد منوذج عرض  يتم  
 اإلنتاجوسوق النقود، وجانب العرض الذي يوضح الشروط املثلى للمزج بني عنصري العمل ورأس املال يف سوق عوامل 

  املعنية.

                                                
  .351ص: ،مرجع سابق، عبد الباري دمحم مشعل - 1
  .356،ص:املرجع نفسه - 2
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معة لالقتصاد وحسب  rوالعائد Y  الدخلالعرض اإلمجايل بداللة  رقدي أوال: جانب العرض: واملستمدة من دالة اإلنتاج ا
كون فيها عوامل اإلنتاج العمل ورأس املال، وكنتيجة النموذج تالتوازن طويل األجل للمشروعات حسب شروط السوق اليت 

وتؤخذ IS التوازن بني االستثمار واالدخار يف منحىن  يفاملوضح يف الدراسة يعتمد األجل الطويل أكثر منه قصري األجل، 
بتة مقارنة واليت تستخدم يف النماذج احلركية بتة أو    1.التغريات يف االستثمار يف أكثر النماذج اليت تعترب 

كسعر وعامل مؤثر يف االستثمار ويستخدم يف دالة الطلب على االستثمار   rمعدل العائد احلقيقي أو معدل الربح احلقيقي   
كبديل عن الفائدة، بعبارة أخرى ميثل معدل الربح احلقيقي يستخدم كتكلفة جللب مبالغ االستثمار يف اقتصاد املشاركة، 

= r هذه املقاربة املستخدمة تعتمد معدل الربح للوحدة النقدية املستثمرة   λ( 
∗

∗
   :ثحي (

I* ،متثل مستوى االستثمار األمثل للمؤسسة π*الربح األمثل املرتبط مبستوى االستثمار، و λ معدل املشاركة، واخلالصة هي
يف وجود شروط التنافسية والتأكد البعدية والطلب على االستثمار مرتبط مبستوى الربح احلقيقي يف اقتصاد خال من الفائدة 

 .الذي يعترب مفهوما قبليا

  : LMيف سوق النقود املعادلة التالية متثل منحىن  جانب الطلب: نيا:
 = = ( ) + ( ) ;  < 0 , > 0    

   rالدخل و معدل العائد Yالعرض احلقيقي للنقود   mاملستوى العام لألسعار P العرض اخلارجي للنقود و Mحيث:    
الذي ميثل معدل الربح احلقيقي عن االستثمار عن صيغ املضاربة واملشاركة ومتثل تكلفة الفرصة البديلة عن االكتناز، هذا 
األخري ميثل كاحبا لالستثمار ودالة الطلب، والدخل ميثل املؤثر على الطلب لغرض املعامالت، واشتقاق دالة الطلب على 

  النقود يؤدي إىل:
0 = بتا  + عتباره متغريا خارجيا و   2:تفاضل عرض النقود يساوي الصفر 

 = >ومبا أن − 0 , > <ومنه  0 0       

ستخدام العمل ورأس  YQالتوازن طويل األجل يعرب عنه مبنحىن : YQومنحىن  جانب العرض من النموذجالفرع الثالث: 
  املال كعوامل إنتاج، واملنحىن ميثل جانب العرض التجميعي لالقتصاد يف أكثر صوره واقعية.

دوغالس  -ستخدام دالة كوب YQ ملنحىن Beck مقاربة   أوال: التأثري على الدخل من خالل رأس املال وإنتاجيته:
معة، حيث التوازن يف سوق العمل بني دالة الطلب إلنتاجية احلدية للعمل ودالة عرض العمل  ا على العمل اليت ترتبط 

لنسبة لسوق رأس املال، ومها احلدية بشكل عكسي  وإنتاجيتهماعاملني مرتبطني فيما خيص كميتهما  الشيء نفسه 
دة كميته ويف الوقت اإلنتاجية(اخنفاض  دة  احلدية للعمل مع ز ل والعكس)، حيث عائد ية لرأس املاداحل اإلنتاجيةنفسه ز

العمل هو األجر احلقيقي وعائد رأس املال هو معدل الربح احلقيقي وميثل تكلفة متويل االستثمار يف اقتصاد املشاركة، ميثل 
لشكل التايلمن خالل ال YQاملنحىن    :نموذجني 

   

                                                
1Muhammed hussain: -A Comprehensive Macroeconomic Model for An Islamic Economy –The pakistan development 
review 33-4 part 2;P1301 -  

2 - Muhammed hussain: Ibid ;P P1304-1306. 
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دة: )42(الشكل   من خالل كمية وكفاءة رأس املال الدخل ز

  
Source; Muhammed hussain: A comprehensive macroeconomic model for an islamic Economy ––
The pakistan development review 33-4 part 2;P1307. 

دة       الدخل واإلنتاج من خالل إما: يتم ز
دة كمية رأس املال واليت ترفع دالة اإلنتاج من املستوى  -1 مع معلومية حجم العمالة املستخدمة (كما هو  2Yإىل  Y1ز

  من الشكل)؛ - أ- موضح يف اجلزء 
دة اإلنتاجية احلدية -2 دة عنصر العمالة واليت تؤدي إىل ز مع االستغالل األمثل له (كما هو موضح  لرأس املالالنسبية  ز

 من الشكل). - ب-يف اجلزء 

دة رأس املال نيا: ت الفرعية يف سوقي العمل مع وأثره على التوازن العام:  ز أما الشكل التايل فيوضح كال من التواز
  قيقي) وعائد التمويل والدخل.تغريات األجر ومستوى التشغيل، متزامنا مع التوازن يف سوق السلع واخلدمات (اإلنتاج احل

دة رأس املال على: )43(الشكل   سوق العمل وعائد التمويل والدخل أثر ز

  
Source; Muhammed hussain: A comprehensive macroeconomic model for an islamic Economy 
,The pakistan development review 33-4 part 2;P1307. 

، مع  L2 لـ L1 نتاجية احلدية لرأس املال مع ارتفاع مستوى استخدام العمل منعرض اإل نثالمي ن (ج ود)حيث الشكال  
r1  وL1 التوازن يف سوق رأس املال هو K1  ،وعند  r2و L2 التوازن يف سوق رأس املال هوK2، التوازن  (ج)يف الشكل

ت رأس املال دالة االنتاج الكلي أو مستوى الدخل املوافق ملستوى   (د) ، ويف الشكلاملختلفة يف سوق العمل املوافق ملستو
  املوافقة. r و Yمستويي املخرجات كما يبني ،  L2 وL1استخدام العمالة 

ت IS-LM  بني منحييوالتقاطع  مع على املخرجات عند مستو   .r و Yميثل الطلب ا

Y2 
 

Y1 
 

r1 

r2 
 

L2 L1 K2 K1 

 الشكل -ب- الشكل -أ-

MPk (L2) 

MPk (L1) 

K L 

r Y 

Y(L.K1) 
 

Y(L.K2) 
 

r* 
 

w1 

w2 
 

Y* L2 L1 

 الشكل -ج- الشكل -د-

MPL (k2) 

MPL (k1) 

L Y 

w r 

YQ 

IS 

LM 
W(L) 

IS’ 
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ينحدر لألسفل كلما كان منحىن عرض العمل رأسيا أو صاعدا لألعلى، ويكون  YQاملنحىن  : YQلثا: اشتقاق منحىن
م YQمنحىن  ، فاملنحىن يعرب عن نتيجة (إنعدام مرونة األجر لعنصر العمل) أفقيا إذا كان منحىن عرض العمل مر بشكل 

دة عنصر العمل   .وأثره على اإلنتاج الكليأو إنتاجية رأس املال ز

حيث تتقاطع املنحنيات الثالث يف النقطة نفسها، واليت YQ للمنحىن  LMو IS مت إضافة منحنيات (د)  يف الشكل    
ت أسعار  مع عند مستو مع والعرض ا   معطاة.متثل التوازن بني الطلب ا

ضية لدالة منحىن    واحندارها: YQويف اآليت املعادلة الر
ل مساعدة شروط التوازن ميكن استخالصها من خال YQمن دالة كوب دوغالس املعطاة كدالة انتاج فإن معادلة منحىن    

هو تساوي اإلنتاجية و أس املال العمل ورأس املال، شرط التوازن يف حالة ما إذا كان عامل االنتاج املتغري هو ر  :نتاجلعوامل اإل
=عتباره ميثل تكلفة احلصول على أموال االستثمار يف اقتصاد املشاركة:  rاحلدية لرأس املال ومعدل الربح احلقيقي 

( )
=  

فرتض االجتاه املتصاعد ملنحىن عرض العمل والعمال ال خيضعون خلداع النقود التوازن يف سوق العمل يعين أن االنتاجية   و
=احلدية للعمل تكون مساوية لدالة عرض العمل يف األجر احلقيقي، ويكون: = ( )  ;  > 0   

 Y; K;L ;P;rوتقدير قيم  1احلصول على معادالت قاعدية للنموذج ومن شروط التوازن ومعادلة االنتاج لكوب دوغالس يتم

=كما يلي:   
( )        
عتبار امليل اإلجيايب لدالة عرض العمل ويقرتب من القيمة YQويكون ميل منحىن  .   سالبا 

( )
ويف حال كان منحىن  

  أفقيا. YQ العرض مر بشكل كامل فيكون املنحىن

ت منحنيات الطلب الكلي: اتأثر املضاعفالفرع الرابع:  يستخدم االقتصاديون عادة املضاعف يف  على تغريات مكو
وهذه املضاعفات ِتؤثر بشكل عام على سوق االنتاج، وتتغري قيمتها مع تغريات سوق النقد  وتتغري مع  ISتغريات منحىن 
   IS-LMلنموذج   YQإضافة منحىن 

ما يؤثر إجيا على  ،أو ينتقل ميينا مع ارتفاع االستثمار أو االنفاق احلكومي أو ختفيض معدل الضريبة ISيرتفع منحىن    
     ، ومن مث على سوق العمل كما يوضحه الشكالن املواليان: YQاإلنتاجية ومنحىن 

  الناجم عن تغريات اإلنتاجية احلدية لرأس املال  YQالدخل - : االنتقال يف منحىن اإلنتاج)44(الشكل

  
                                                
1 - Muhammed hussain: Ibid;PP, 1307-1308. 

r1 
 

r1 

Y2 Y1 K2 K1 

 الشكل -ب- الشكل -أ-

MPk (L2) 

MPk (L1) 

K Y 

r r 

YQ 

YQ' 



املشاركةنموذج اإلقتصادي الرأمسايل واقتصاد ال التوازن الكلي بني....... .....................الفصل الثالث:.....................  

[233] 

Source; Muhammed hussain: A comprehensive macroeconomic model for an islamic Economy -
The pakistan development review 33-4 part 2;P1311. 

  :وأثره على سوق العمل IS-LMأما الشكل التايل فهو لالنتقال يف منحنيي     
  وأثره على سوق العمل IS-LM: االنتقال يف منحنيي )45(الشكل

  
Source; Muhammed hussain: A comprehensive macroeconomic model for an islamic Economy-
The pakistan development review 33-4 part 2;P1312. 

دة االنفاق احلكومي أو   ISتغريات وانتقال املنحىن    دة - د-ختفيض الضريبة من خالل الشكل النامجة عن ز ، يف حال ز
لشكل أاالستثمار  دالة االنتاج  -أ-، ويف الشكل -ج- و ارتفاع االنتاجية احلدية لرأس املال مع مستوى حمدد للعمل أثره 

دية لرأس املال نتاجية احلوحول اإلمع تغري االنتاجية احلدية لعنصر العمل،  -ج- الكلية مع تغري العمل وثبات رأس املال، و
ت استخدام عنصر العمل، والشكل  ويف جانب الطلب تغريات يف املنحىن  وارتفاعه، YQحول منحىن  -د–مع تغري مستو

IS   النامجة عن ارتفاع مستوى االستثمار أو االنفاق احلكومي أو ختفيض الضريبة، وأثر املضاعف من خالل االنتقال من
 .    2Yإىل1Yال تغري فقط منحىن الطلب يكون االنتقال من ويف حY  3إىل 1Yمستو الدخل من 

دة عرض النقد ينخفض مستوى الربح احلقيقي يف اقتصاد املشاركة (نتيجة ارتفاع مستوى األسعار واخنفاض     يف حالة ز
دة تكوين رأس املال يف جانب العرض،  ثر هذه التغريات  ميكن توضيحه من أمعدل املشاركة يف الربح) وهو ما يشجع ز

دة عرض النقود موضح LMواليت تبدو من خالل اإلنتقال يف منحىن خالل األشكال   من، يف هذه احلالة األثر املبدئي لز
   .1حيث االنتاجية احلدية لرأس املال عند مستوى معطى للعمالة تنتقل ارتفاعا نتيجة اخنفاض معدل الربح احلقيقي.

  إسالمياقتصادي منظور من السياسة النقدية : لثاملطلب الثا

يهدف البنك املركزي اإلسالمي من خالل إدارة وتوجيه السياسة النقدية إىل حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي, من     
موعة األوىل وهي قاعدة ل خالل جمموعة من األدوات، وحت املشاركة كبديل لسعر الفائدة بني جمموعتني من األدوات، ا

ا ال أدوات السياسة النقدية  وميكن استخدامها أو تطبيقها يف االقتصاد  ،تتعارض مع قاعدة املشاركةاحملايدة مبعىن أ
موعة الثانيةاإلسالمي دون حرج،  فائدة  حباجة إىل تطوير مبا يتالءم وقاعدة قائمة على أساس سعر الأدوات عبارة عن  ،وا

  املشاركة .

                                                
1 - Muhammed hussain; Ibid;P1310. 
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موعة األوىل من أدوات  :اليت ال تتعارض مع قاعدة املشاركةاحملايدة و أدوات السياسة النقدية الفرع األول:  ضمن ا
وأخرى مساعدة واليت وكيفية كمية السياسة النقدية احملايدة واليت ال تتعارض مع قاعدة املشاركة ميكن التمييز بني أدوات  

  تعترب معاونة لألدوات األخرى.

بغض النظر  هيف جمموع االئتماندف األدوات الكمية إىل التأثري على كمية أو حجم  حمايدة: أدوات كمية وكيفية أوال:
صل عليها البنوك املوارد اليت حت استخدامضها التأثري على كيفية غر إليه، أما األدوات الكيفية ف ةعن وجوه االستعمال املوجه

دف إىل توجيه    .إىل أوجه االستعمال املرغوب فيها االئتمانالتجارية من البنك املركزي، و
تتمثل األدوات الكيفية احملايدة للسياسة النقدية واليت ال تتعارض مع قاعدة املشاركة يف  األدوات الكيفية احملايدة: نيا:

ملقبولة لدى املصرف املركزي وإلزام املصارف مبوانع وحدود للتوظيف يف قطاعات حتديد أنواع ونسب االحتياطات النقدية ا
  معينة.
يلجأ البنك املركزي إىل هذا النوع من األدوات عندما تعجز األدوات وأساليب التدخل املباشر احملايدة: أدوات لثا: 

األديب، التعليمات املباشرة واألوامر امللزمة، الرقابة  األخرى غري املباشرة عن حتقيق األهداف املرجوة وذلك عن طريق: اإلقناع 
  املباشرة وأخريا اإلجراءات الزجرية.

ليست كل أدوات السياسة النقدية، ممكنة سعر الفائدة:  تطوير أدوات السياسة النقدية القائمة على أساس الفرع الثاين:
ا  ا حمايدة مبعىن أ ال تتعارض مع قاعدة املشاركة أو تتوافق معها، بل هناك جمموعة أخرى االستخدام يف االقتصاد اإلسالمي مبا أ

، وحباجة إىل تطوير أو لتايل حتقيق أهداف  من األدوات الكمية والكيفية قائمة على أساس الر إصالح حىت ميكن استخدامها و
  السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي .

من بني األدوات الكمية للسياسة النقدية القائمة على : لى أساس سعر الفائدةاألدوات الكمية القائمة ع استبدال أوال:
أساس سعر الفائدة، واليت هي حباجة إىل تطوير مبا يتالءم أو حىت ال تتعارض مع نظام املشاركة، سعر إعادة اخلصم، عمليات 

  السوق املفتوحة، الودائع املركزية.
يعرف سعر إعادة اخلصم على أنه سعر الفائدة الذي : كبديل لسعر إعادة اخلصمنسبة التشارك يف الربح واخلسارة   -1

عتباره املالذ  يتقاضاه البنك املركزي مقابل إعادة خصمه األوراق التجارية اليت تقدمها البنوك التجارية خلصمها واالقرتاض منه، 
  .1األخري لإلقراض

ملركزي على أغلبية الودائع االستثمارية، ومن هنا يستطيع أن يعدل من نسبة ويف النموذج اإلسالمي املقرتح يهيمن املصرف ا    
لشكل الذي يراه مناسبا لسري النشاط االقتصادي   .التشارك 

عمليات السوق املفتوحة وسيلة مباشرة تؤثر : أسهم املشاركة كبديل لعمليات السوق املفتوحة يف إطار نظام املشاركة -2
لتوسع واالنكماش، وقد تتأثر هذه العمليات بسعر الفائدة السائدة يف السوق، وهي تؤثر فيه خاصة يف  على حجم االئتمان 

  األجل الطويل.  
دة ضمن عمليات السوق، ويف مقابل عمليات السوق املفتوحة يف النظام الربوي، تستخدم يف ظل نظام املشاركة وسائل متعد  

جتعله أكثر تنوعا ومشوال مما يسهل من مهمة البنك املركزي يف التأثري على حجم االئتمان وكمية النقود حسبا ملتطلبات الوضع 
  .االقتصادي
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ئق أو : الوسائل واألدوات املالية القائمة على امللكية -3 هناك أدوات متنوعة قائمة على امللكية متكن من تداول و
اليت هي يف الواقع ملكية أعيان حمددة ومعينة، وهي ختضع لقوى السوق يف  - ممثلة يف األسهم والسندات –مستندات التملك 

لتايل فإنه ميكن بيعهاحتديد  األول، وأما العائد الذي ينشأ ها مثن شرائها أو إصدار  خيتلف عنبسعر السوق الذي قد  أسعارها، و
لعائد الرأمسايلعنها ومن  هذه األدوات : صكوك  ،، فهو ما ينشأ عن التغريات السوقية يف أسعار األعيان، وهو ما يسمي 

س عار حتددها اإلجارة، وأسهم املشاركة، وأسهم املضاربة، وأسهم اإلنتاج. وتتميز األدوات القائمة على امللكية بقابليتها للتداول "
نوية هلا . لقيمة االمسية هلا، وهذا مما ميكن من قيام سوق    قوى السوق"، دون التقيد 

ا ال تشكل مديونية فهي من أنواع التمويل املنساب من خارج امليزانية العمومية، ومجيع    ا ال تعترب عبئا على احلكومة، أل كما أ
ا نوعا من  تلك األدوات ترتبط مبشروع حقيقي واستثمار مادي وليس استثمار رمزي صوري، كما أن هذه األدوات تتميز 

  .اخلوصصة يف امللكية دون القرار االستثماري
ترتكز هذه األدوات على املديونية اليت قد تنشأ عن القرض أو عن البيوع  الوسائل واألدوات املالية القائمة على املديونية: -4

إلنتاج املادي  ،االستصناع، وسندات السلم، وسندات اإلجارة وأمهها: سندات البيع، وسندات رتباطها  وتتميز هذه األدوات 
ت الالزمة والرهون املناسبة حلامل هذه السندات.   للسلع واخلدمات، وميكن أن تقدم الضما

نه ميكن ترتيب إصدار األدوات االستثمارية اإلسالمية للمشاريع    املبتدئة، كذلك ميكن ترتيب هذا اإلصدار إن هذا التنوع يبني 
لبعض املشاريع القائمة، وخاصة يف احلاالت اليت حتتاج فيها الدولة لتمويل عجز امليزانية، حيث ميكن إصدار سندات خزينة، 

كل فوائدها املدفوعة النسبة العالية من  دة اإليرادات متفقة مع الشريعة اإلسالمية بدال من طرح سندات القروض العامة، اليت  ز
  العامة.
يهدف البنك املركزي من استخدام الوسائل واألدوات الكيفية يف  الكيفية القائمة على أساس الفائدة:تطوير األدوات  نيا:

ت،  إطار نظام املشاركة إىل التحكم يف حجم االئتمان، وحتريكه عرب الوسائل االستثمارية الكثرية واملتنوعة كاملشاركات، املضار
االت االستثمارية مبختلف قطاعات االقتصاد الوطين، حسبا لألوضاع االقتصادية السائدة، وتوزيعا  واملراحبات ...اخل، لتغطية ا
على الفرتات الزمنية املناسبة لكل أداة ووسيلة استثمارية، ومن بني األدوات الكيفية القائمة على أساس سعر الفائدة واليت هي 

   ال تتعارض مع نظام املشاركة، التمييز يف سعر إعادة اخلصم، وطبيعة األصول ممكنة اخلصم.حباجة إىل تطوير حىت
يتخذ املصرف املركزي من سعر اخلصم وسعر الفائدة وسيلة يغري من خالهلا  1:االستعمال التفضيلي لنسب املشاركة -1

عني وحتجم عن تقدميه يف جمال آخر، وهذا األمر يتم على املصارف التجارية التقليدية، وجيعلها ترغب بتقدمي االئتمان يف جمال م
ت اليت حتددها السياسة النقدية، وعليه يتم ختفيض سعر الفائدة على االئتمان املخصص لألنشطة ذات األولوية  ضوء األولو

لنسبة ألسعار اخلصم لألور  اق التجارية حيث ميكن ويرفع نسبيا على االئتمان املمنوح لألنشطة األقل أولوية، ونفس الشيء 
  تغيريها لتشجيع النشاط املتولد عنه.

ا ال تنسجم مع آليات املصرفية اإلسالمية. لكنها تصبح  هذه الوسيلة ال ميكن تطبيقها على املصارف اإلسالمية كما هي، أل
ى يف خمتلف ميادين النشاط مقبولة إذا ما مت حتديد نسب املشاركة يف الربح واخلسارة، أو على األقل وضع حد أدىن وحد أعل
االت املراد تنميتها، وذلك على مستويني   :االقتصادي حسبا ألمهيتها، مما جيعل االئتمان يتجه إىل ا
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: حتديد نسبة مشاركة املصرف املركزي يف التمويل الذي يقدمه للمصارف عند إعادة متويلها، فتنخفض هذه املستوى األول -أ
االت املطلوبة، وترتفع تدرجييا كلما قلت أمهية النشاط املمول، فالنسبة، إذا كان التمويل  نه يف هذه احلالة يموجها إىل ا الحظ 

يرتفع هامش الربح عند ختفيض هذه النسبة مما يشجع املصارف على توجيه اجلهود التمويلية إىل تلك األنشطة، والعكس إذا 
ا يؤدي إىل اخنفاض هامش ربح املصرف، فتحجم عن التوسع يف االلتجاء إىل ارتفعت النسبة ضمن هذا النشاط املراد متويله، مم

  املصرف املركزي لتمويل هذا النوع ويلتجأ إىل األنواع األخرى اليت تعظم مصلحته.
تغيري احلد األدىن واألعلى لنسب املشاركة يف ربح املصارف األخرى حسب أمهية النشاط االقتصادي،  املستوى الثاين: -ب

أن يكون املدى بني احلد األدىن واحلد األعلى ليس عريضا، فهذا سيؤثر على اهلوامش الرحبية ملن يستخدمون أموال على 
لتايل  املصارف، األمر الذي جيعل الطلب عليها يتحرك تدرجييا إىل الفروع واألنشطة املراد تنميتها واليت يرتفع فيها هامش الربح، و

ن : التمييز بني  - فضال عن ذلك –املشاركة يف الربح حسب األنواع املختلفة ألوجه النشاط االقتصادي، يؤدي  ميكن القول 
  إىل التأثري على ختفيض املوارد مبا يتماشى مع أهداف السياسة الوطنية .

إن وضع ضوابط وحدود لتحريك االئتمان عرب خمتلف الوسائل االستثمارية  حتديد حصص االستثمار يف كل نشاط: -2
احة يعترب مهمة ضرورية للمصرف املركزي يف ظل نظام املشاركة، حىت ال تتجه األموال وتنساب عرب بعض الوسائل االستثمارية  املت

  .1كاملراحبات لألنشطة التجارية قصرية املدى

تتميز السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي بفعالية : لية أدوات السياسة النقدية يف اقتصاد املشاركةفعاالفرع الثالث: 
ت القائمة على أساس سعر الفائدة.    أكرب من مثيلتها يف االقتصاد

  ؛الفعالية االقتصادية ألدوات السياسة النقدية احملايدة - 1
  الفعالية االقتصادية ألدوات السياسة النقدية املطورة.     - 2

املطورة والقائمة سابقا على أساس سعر الفائدة دورا فعاال يف حتقيق أهدافها يف اقتصاد إسالمي، تؤدي أدوات السياسة النقدية     
  سواء كانت الكمية منها أو الكيفية .

ميكن عرض فعالية األدوات الكمية املطورة من خالل عرض فعالية كل : الفعالية االقتصادية لألدوات الكمية املطورة أوال:
  أداة بشكل مستقل.

 :نسبة التشارك يف الربح واخلسارة كبديل لسعر إعادة اخلصمألداة السوق املفتوحة و  الفعالية االقتصادية لتعديل -1
  .تتوقف فعالية تعديل نسبة التشارك على حجم األموال العاطلة لدى القطاع اخلاصو 
: ويضخ مقابلها نقودا تعمل يف اجتاهنييتدخل املصرف املركزي بشراء األسهم احلكومية  حالة ميل االقتصاد حنو الكساد: -أ

دة املعروض النقدي يؤدي إىل اخنفاض يف نسبة التشارك،  تمع، ومن جهة أخرى فإن ز دة يف القوة الشرائية لدى أفراد ا ز
نية.ييزيد التوظو ، عمال على إنشاء استثمارات جديدةفيتشجع رجال األ   ف والطلب على السلع وينتعش االقتصاد 

عندما مييل االقتصاد حنو الركود حيتاج إىل اإلنعاش، ويف هذه احلالة يقوم املصرف املركزي  ميل االقتصاد حنو الركود: - ب
بتخفيض نسبة التشارك على ودائعه لدى املصارف التجارية، فينخفض معدل التشارك السوقي، ألنه إذا كان املمولون اآلخرون يف 

م، فإن املصارف التجارية وسعيا منها لتوفري املال لرجال األعمال، القطاع اخلاص ال يريدون أن يتناز  لوا عن النقود اليت يف حوز
ملعدل املخفض، فيقل الطلب على أموال القطاع اخلاص، فيضطر إىل القبول  اتلجأ إىل املصرف املركزي لتوفري هذ التمويل 
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ذ جزءا من هذا املال، وهكذا سيصبح املعدل الذي قرره املصرف املركزي لنسبة اليت قررها املصرف املركزي، وإال فإن الزكاة ستأخ
  هو املعدل السوقي.

وال ميكن القول أن التوقعات التشاؤمية لرجال األعمال قد حتد من فعالية هذه األداة، ففي النظام الرأمسايل إذا مل ينجح    
لقروض اليت ا أما يف النظام اإلسالمي فقد ال خيسر شيئا غري  قرتضها،املشروع، فإن صاحبه سيخسر جهده ويبقى مطالبا 

  .ال خيسر إال مبقدار نسبة التشارك يف رأس املالأو  ، جهده، كما هو احلال يف املضاربة إذا مل يثبت تعديه
لتايل يستطيع املصرف  :ميل االقتصاد حنو التضخم - ج املركزي أن يعين ميل االقتصاد حنو التضخم وجود كتلة نقدية فائضة، و

يرفع من نسبة التشارك على ودائعه، فيقل الطلب على رؤوس األموال الستثمارها، ومادام هو كذلك فيعترب من جهة أخرى طالبا 
لألموال من خالل شهادات االستثمار احلكومية، فيقلل طلبه كذلك على األموال الستثمارها بتقليل عرضه لشهادات االستثمار 

ض القطاع اخلاص أمواله بنسب تشارك قليلة، فإنه ال يستطيع أن يليب كافة طلبات رجال األعمال، ومن مث احلكومية، وحىت لو عر 
  البد أن ترتفع نسبة التشارك يف القطاع اخلاص ومن مث يف السوق .

ا تشكل النسبة الغالبة يف الودائع : الفعالية االقتصادية ألداة الودائع املركزية -2 تكتسب أداة الودائع املركزية فعاليتها من كو
ا املصارف التجارية،  بعد دراسة  طلبات املقدمة من رجال األعمال، وموافقة املصرف املركزيومع منو الاالستثمارية اليت تتعامل 

ذا كانت الودائع املركزية تشكل نسبة كبرية من الودائع االستثمارية ، إو الطلب من حيث أمهيته لالقتصاد الوطين مث الرحبية املتوقعة، 
ا ا القيام    1.فإن تغيريها يؤدي إىل تغيري نسبة التشارك يف السوق، ومن مث يتغري حجم االستثمارات اليت ينوي أصحا

سرتتفع، نظرا الخنفاض حجم املعروض ومع بقاء الطلب على األموال على ما هو عليه، فإن نسبة التشارك يف سوق رأس املال    
لتايل الطلب على النقود الستثمارها،  يعتمد على مع اإلعتبار أن التفضيل النقدي ، والعكس يف حال اإلنكماشمن النقود ويقل 

ة الرصيد النقدي وليس على سعر الفائدة، فال توجد أرصدة كبرية يف شكل نقود حاضرة للمضاربة يف شراء األسهم، ألن نسب
ا بسيطة ال تتعدى نصاب الزكاة   .الزكاة تقف حائال دون ذلك فتبقى األرصدة احملتفظ 

ميكن التعرف على فعالية األدوات النوعية املطورة يف حتقيق أهداف السياسة : الفعالية االقتصادية لألدوات الكيفية املطورة نيا:
  :ةعلى حدالنقدية من خالل التعرف على فعالية كل أداة 

الكفاءة املرجوة هلذه األداة تزداد مبقدار تعدد النسب مبوضوعية  الفعالية االقتصادية لالستعمال التفضيلي لنسب املشاركة: -1
وتقارب حد املدى، أي اهلامش بني احلد األدىن واحلد األعلى، فضال على أن هذه  األداة ليست الوحيدة بل تتكامل مع أدوات 

  االئتمان من هذه األداة وحدها. فال يتوقع ضبط حركية 2عديدة،
   تنبع فعالية هذه األداة من سببني اثنني مها: الفعالية االقتصادية ألداة حتديد حصص االستثمار يف كل نشاط: -2
هو كون أغلب ودائع املصارف التجارية هي ودائع مركزية، فمن خالل هذه الودائع يستطيع املصرف املركزي  السبب األول: - أ

حصص االستثمار يف كل نشاط، وذلك بقيامه بتحديد اجلهة اليت يستثمر فيها وديعته، أو من خالل قبول أو رفض أن  يوجه 
ا املصارف التجارية وفق السياسة اليت يريدها.   طلبات التمويل اليت تتقدم 

ت هناك مشاريع تتطلب املزيد من يتمثل يف العالقة الوثيقة بني املصرف املركزي واملصارف األعضاء، فلو كان السبب الثاين: - ب
دة على حصتها، فإن املصارف التجارية ترفض متويلها حىت حتافظ على العالقة بينها وبني املصرف املركزي.   التمويل ز
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  خالصة الفصل الثالث
        
 اقتصاد إسالمي، يف معدل العائد منوذج لنظرية وتكوين ،التوازن الرأمسايل القائم على الفائدة وأهم مناذجه مناقشةمتت و   

ما تؤثر أن ميكن واملتغريات اليت ودالة االستثمار االدخار دالة شرحب   .فيهما وشرط تواز
 دالة يف هو االدخار، والذي بتساوي االقتصاد يف احلقيقي يتحدد العائد إسالمي اقتصاد يف للعائد منوذج بناء من خالل

خلطر والعائد االستثمارات حجم بني العالقة ميثل الذي الدخل، واالستثمار  معدل يتحدد، و لالستثمار الداخلي املثقل 

 مع احلكومي، والقطاع العائلي والقطاع األعمال والذي يكون مصدره قطاع على االئتمان الطلب بتساوي النقدي العائد

 لتقدير إن  .األعمال وقطاع العائلي القطاعأهم حمدداته البنك املركزي وسلوك عمليات الدفع لدى والذي  االئتمان عرض

االقتصاد  يف التوازين خلدمستوى ال لقياس املقرتح عليه النموذج الذي يعتمدأمهية قصوى و  عائد املتوقعال متغري قياس أو
ت يف النموذج قويطب، وتقدير حجم االئتمان واالستثمار ن إلغاء الفائدة يف االقتصاد أوطين، إذ ال الدخل واإلنتاج حسا

اإلسالمي وإحالل معدل عائد املشاركة حيقق الفاعلية على مستوى عمليات التمويل والوساطة املالية ودعم حركة العناصر االقتصادية 
ا عائد يقوم يف األصل على الربط بني التمويل النقدي واإلنتاج  على مستوى قطاعي األعمال والعائالت، ومع إلغاء الفائدة حيل مكا

إلدخاراحلقيقي، فترتك  رها على املتغريات االقتصادية كاإلستثمار وعالقته    .آ
إن قيام اقتصاد املشاركة على قواعد السوق احلر، واحرتام القوانني االقتصادية العامة، وتشجيع العمل واإلنتاج، وثراءه    

  من حيث صيغ الوساطة واعتبار السيولة والرحبية وأثرها على تدفق التمويل، ويدعم ذلك:
املرونة املقبولة وحساسية معدل عائد املشاركة بشكل أفضل ملتغريات االدخار واالستثمار واعتبارات املخاطرة واإلنتاجية  - 

لعمل ورأس املال؛  اخلاصة 

التالحم بني اإلدخار واإلستثمار وحتفيز املدخرات للتحول لإلستثمار، وحتديد معدل العائد بناء على اإلنتاجية يف القطاع  - 
احلقيقي، ومن مث قدرة النظام املصريف اإلسالمي على التكيف مع الصدمات، وعدم وجود سلبيات التضخم بل ميكن 

  اعتباره داعما للعائد احلقيقي؛  
 ،الدولة إضافة ملستوى الدخل ومصدر اطمئنان للعناصر اإلنتاجية الكلية من خالل اإلنفاق احلكومي ودميومتهومتثل      - 

الدولة لضمان االستقرار ودعم النمو من خالل السياسات النقدية واملالية واليت ميكن استخدامها بفعالية يف ثري  كما أن
  .ملتنوعةإطار اآللية اليت يتيحها اإلقتصاد ذو األصول ا

   



 

 



 

 

  الفصل الرابعمتهيد 

 املردودية والفعالية مبادئ عن بعيدا العامة؛ اخلطة إطار يف االستثماري لقرارا صنع عاتقها على ت الدولة اجلزائريةخذأ  
ا على معتمدة السوق؛ يتطلبها اليت  يف اهلولندي املرض استفحال إىل أدى ما كبريا تدهورا عرفت يتال احملروقات من عائدا

رغم ة، االقتصادي للتنمية كقاطرة العمومية االستثمارات إسرتاجتية اعتماد يف كبرية بذلك خيبات مولدا اجلزائري االقتصاد
 عقد خالل، االقتصادي العمومي القطاع عرفها اليت اهليكلي اإلصالح وسياسات املايل والتطهري اهليكلة إعادة حماوالت

  .املاضي القرن من التسعينات
، مع تنظيماته وإطارهضرورة حتليل واقع وتطور مؤشر االستثمار وب تربزو    التشريعي  يئته يف حاليت اجلزائر وماليز

الستثمارات و االستثمارات املنجزة هذا إضافة إىل ، واملؤسسي ا وأحجامها مقارنتها  ا نواعها وتقسيما يف إطار املصرح 
مج اإلنعاش اإلقتصادي ، هلا اإلستيعابية العامة والطاقة اإلستثمارية الربامج خمططات على اجلوهرية املالحظات، مع بر

   .القطاعي والرتابط اإلندماجمع الصناعي  اإلنتاج وتطور اإلقتصادي النمو على العامة اإلستثمارية مجالرب  ثريو
يت دال معامل تقدير، من خالل االقتصاديجية االستثمارات وربط عواملها مبصادر النمو إحتليل دالة اإلنتاج و كما يتم    

تطور  مع، ربط إنتاجية رأس املال بكل من معدالت الفائدة ومردودية رأس املال، و اموتقييمهتني الكلي اإلنتاج واالستثمار
قيقي خصائص القطاع اإلنتاجي واالقتصاد احل حتليل، و تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكلية، ونتائج حتليل دالة االنتاج

  .اجلزائري
التحفيزات االستثمارية املتخذة  ، معالتنموية تطور وتوزيع االستثمارات احلقيقية ومتويلها يف جتربة ماليزما سيتم تتبع ك  

حتليل دالة اإلنتاج ، و الكفاءة اإلنتاجية للعمل ورأس املالو  لتحسني األداء االقتصادي احلقيقي يف ضوء التجربة املاليزية
  . االستثمارات وربط عواملها مبصادر النمو االقتصادي نتاجيةإو 

  من خالل املباحث التالية:          
  املبحث األول: املناخ االستثماري يف اجلزائر     
  : حتليل دالة اإلنتاج وانتاجية االستثمارات وربط عواملها مبصادر النمو االقتصاديالثاين املبحث    
 التنموية يف جتربة ماليزومصادر النمو حتليل دالة اإلنتاج و  احلقيقية: تطور وتوزيع االستثمارات لثاملبحث الثا    
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  املناخ االستثماري يف اجلزائر املبحث األول: 
أن العقبات للمشاريع االستثمارية، و ن يشكل أهم فإحسب خرباء البنك الدويل يف تقديرهم ملناخ األعمال يف اجلزائر،      

هلياكل  كذلك متعلق ، و مع وفرة املوارد الطبيعية ووسائل تكوين رأس املال العقار الصناعيو  القاعديةمناخ األعمال متعلق 
ملبادالت، واالقتصاد املوازي، تنظيم ااالستقرار يف اإلطار التشريعي، و املالية يف جمال االستثمار، والوضوح و لسياسة النقدية و 

  .وسوق العمل
مزا الستقطاب املستثمرين األجـانب، من بينها احلصول على العقارات و  واجلزائر شرعت يف تقدمي تسهيالت،    

  ، يتم تناوهلا يف املطالب التالية:تقليص مهلة احلصول على االستثمارالفوائد، و و وختفيض الضرائب الصناعية، 
  املطلب األول: سياسة االستثمار يف اجلزائر

  ستثمار الوطين االاملطلب الثاين: أهم العقبات اليت تعرتض منو     
ا     الستثمارات املصرح    املطلب الثالث: االستثمارات املنجزة مقارنتها 
ا العامة اإلستثمارية الربامج : حجمالرابع طلبامل     ا القطاعية وجماال  2014-2000للفرتة  الفرعية وتوزيعا
  كلية لالقتصاد الوطيناملطلب اخلامس: أثر خمططات االنعاش االقتصادي على املؤشرات ال    

  :: سياسة االستثمار يف اجلزائرولاملطلب األ

خذ أساسا بعني االعتبار قيمة رؤوس  :: السياسة العامة لالستثمارالفرع األول الستثمارات  بعدما كان التشريع اخلاص 
ليت  أو جلب رؤوس األموال ااألموال املستثمرة عند منحه التسهيالت للمستثمرين، حيث كان الغرض هو تشجيع املبادرات 

  1فرضت تدابري جديدة نفسها لتوجيه االستثمارات وفقا لثالث حماور أساسية: كانت منعدمة يف بداية األمر،

الصناعات املتوسطة الشغل، مث حنو القطاعات اخلالقة ملواطن الشغل بتكاليف معتـدلة ( ناصبمل حنو املشاريع  اخلالقة  -أ
قل من عشر مواطن شغل (مشاريع أاملهن الصغرى اليت ختلق عادة الصناعات التقليدية واحلرفية و  حنو أنشطة مث الصغرية)و 

  ؛ وكالة تشغيل الشباب)
حية أخرى وتفاد لتكريس حالة  -ب قرار عدم المن  توازن اإلقليمي احلاد اختذت ترتيبات للحث على الالمركزية 

  ؛ حتفيزات هامة للمناطق املراد ترقيتها
ملوارد اخلارجية فأخريا و  -ج هي املصدر األساسي للعملة الصعبة إن األنشطة التصديرية و نظرا لالحتياجات املتعلقة 

  يف قوانني االستثمار املتعاقبة.يف كل قوانني املالية السنوية و  اخلارجية القت تشجيعا كبريا
  2:ة الليرباليةقبل إصالحات الفرت  اجلزائر يف لالستثمار التشريعية األطر تطور:أوال
ت، مجيع وتطور منو أساس االستثمار يعد    ا وتنظيم تطوير اجلزائر حاولتا ولذ االقتصاد  اليت الوهلة منذ استثمارا

 ا مر اليت االقتصادية املراحل خالل التشريعية األطر العديد من صدار لكذو  السياسي، استقالهلا على فيها حصلت
 .الوطين االقتصاد

                                                           
، 2006جامعة اجلزائر  ،غري منشورة ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةلتمويل التنمية االقتصاديةآلية تشجيع وترقية االستثمار كأداة  ،منصوري الزين -1

  .313ص
ر ،غراب رزيقة -2 ر برامج االستثمارات ، اجلزائر يف واملتوسطة والصغرية املؤسسات املصغرة وتطور منو على االستثمارية الربامج آ املؤمتر الدويل حول تقييم آ

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة   .6- 4:ص ،ص1جامعة سطيف 2013مارس  12-11املنعقد يف ،2014-2001العامة وانعكاسا
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ت وحوافز االستثمار املوجودة  :1962-1982 األوىل املرحلة -1 ألساس إىل جتميع وتوحيد ضما يهدف قانون االستثمار 
يف قوانني عديدة يف قانون واحد وتوحيد تعامل املستثمرين مع جهة واحدة وذلك لتحرير االستثمـار مـن القـيود واملعوقات 

 :وهي ،الستثمار املتعلقة القوانني تشريع جمال يف التعديالت من جمموعة اجلزائر عرفت االستقالل بعد، اإلدارية واإلجرائية
 ا معرتف حرية االستثمار أن :على الثالثة مادته تنص ،الذي م 1963جويلية 26 يف الصادر 277-63 رقم قانون  

 بسيطرة املرحلة هذه لتميز ذلك وجاء، النظام العام إجراءات حسب وذلك األجانب واملعنويني الطبيعيني لألشخاص
 .اإلنتاج وسائل من معتربة حصة على األجانب

 االقتصادي، النشاط يف القطاع اخلاص مسامهة لرتقية نضجا كثرأ اواضح بيا يعترب الذي ،1966 لسنة االستثمار قانون   
 .الوطين االقتصاد تطوير يف االستثمار أمهية مدى أظهر حيث
 من املشاريع اعتماد وإلزام االقتصادية احليوية للقطاعات واحتكارها االشرتاكي، االقتصادي لنظام اجلزائرية الدولة انتهاج ورغم
 اجلزائريني واملعنويني الطبيعيني األشخاص أن: على هذا القانون من الرابعة املادة نصت لالستثمارات، الوطنية اللجنة طرف

ا من سياحية، أو مؤسسات صناعية إنشاء ميكنهم األجانب أو التنمية  بعجلة للدفع اإلنتاجي اجلهاز تقوية يف املسامهة شأ
 .املستثمرين جللب اجيابية جوانب القانون وفق املتخذة التدابري تضمنت، االقتصادية

 كانت بل ، واملتوسطة الصغرية بقطاع املؤسسات خاصة واضحة سياسة هناك تكن مل األوىل املرحلة خالل هأن القول وميكن
  .اخلاص القطاع حساب وعلى االقتصادية السياسة يف لدور األساسي يظح الذي العام للقطاع مكملة تعترب

األزمات  حدة من للتخفيف جديدة هيكلية إصالحات حداث املرحلة هذه متيزت: 1989-1982 :الثانية املرحلة -2
 ظل يف اإلصالحات مرحلة جيسدان 1989-1985 والثاين )م1984- 1980 ( األول اخلماسيان املخططان كان وقد املتنامية،
 املصنعة، الصناعات سياسات عن الرتاجع نتيجة القطاع اخلاص إىل نسبيا االعتبار وإعادة االشرتاكي، اخليار استمرار
 :أمهها من قوانني عدة فصدرت

الستثمارات األدوار حتديد إىل القانون هذا هدف ،1982 أوت 21 يف املؤرخ 11-82 رقم قانون     االقتصادية املنوطة 
  :سيما وال واملتوسطة الصغرية املؤسسات منها اليت تستفيد اإلجراءات بعض القانون هذا أورد وقد  الوطين اخلاص للقطاع

 : دف وذلك لالسترياد اإلمجالية الرخص من حمدود بشكل ولو االستفادة واألولية املواد بعضو  التجهيزات شراء يف احلق 
 املرحلة أنشطة يف ةمهاملسا خالل من االشرتاكي القطاع مع التكامل حتقيقو الوطنية  اإلنتاجية القدرات توسيع يف املسامهة 

  .واملقاولة التحويل الصناعي من األخرية
 وضوحا أكثر املركزي يف التخطيط والضعف اجلمود مظاهر أصبحت ةاألزمة النفطي تفاقم وأمام م 1988سنة من بتداءا   

 شرعتو  ،%50 حبوايل اجلزائرية الصادرات ودخل معدالت التبادل هبوط إىل م 1986سنة يف النفطية الصدمة أدت عندما
 من العديد إصدار متو  ،ةاهليكلي واإلصالحات الكلي االستقرار حتقيق تدابري العديد من تنفيذ يف اجلزائرية السلطات
 القانون هذا به جاء ما أهمو   1988جويلية 12 يف املؤرخ 25-88 رقم القانون: إصدار مت االستثمار ميدان منها يف التشريعات

 الدولة تعتربها اليت تلك ماعدا عديدة جماالت يف اخلوض مسح للمستثمرينو  اخلاص االستثمار سقف حترير إلغاء هو
 . إسرتاتيجية قطاعات

 القوانني اليت من مجلة إصدار يف جتلت اإلصالحات، من جمموعة ظهرت ،1990 سنة من ابتداءالليربالية:  املرحلةنيا: 
 . الوطين لالقتصاد اإلداري من التسيري والتقليص اخلاص القطاع فيزحتو  العمومية املؤسسات خلوصصة العام اإلطار هيأت
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 ،املصريف للقطاع التنظيمي اإلطار حدد الذي: والقرض لنقد املتعلق 1990 أفريل 14 يف املؤرخ 10- 90 القانون -1
العمومية  اخلزينة من املباشر التمويل وألغى املصريف اجلهاز على والرقابة النقدية مسؤولية السياسة اجلزائر بنك أعطى حيث

 كما،القروض على خيص احلصول فيما واخلاصة العامة املؤسسات بني املعاملة وتوحيد العمومية املؤسسات الستثمارات
 على نص كما ،للدولة املخصصة غري كل القطاعات يف األجنيب االستثمار حرية مبدأ 183 مادته يف القانون هذا كرس
ذا األجنبية، لبنوك و اخلاصة البنوك إنشاء حرية  وتفعيل السوق اقتصاد مبادئ تطبيق يف األساس حجر القانون هذا اعترب و
 .االقتصادي النشاط يف القطاع اخلاص دور

 ،1993 كتوبرأ5 يف املؤرخ 12-93 رقم التشريعي للمرسوم طبقا القانون هذا صدر: 1993 سنة االستثمار ترقية قانون -2
 تقدمي يف الدولة تدخل حصر أجانب أم كانوا وطنيني املستثمرين بني التمييز عدمو  حبرية االستثمار يف احلق :وينص على
 إنشاءو  املسبق التصريح لية ستبداهلااو  املسبق االعتماد آلية عنر االستثما ترقية قانون ختلي جبائية وشبه جبائية ختفيضات

 يف لالستثمارات احلوافز من جمموعة القانون هذا حدد د و، املوحد الشباك عرب ومتابعتها االستثمارات عمدو  ترقية وكالة
  احلرة. املناطق نظام اخلاصة، املناطق نظام عام،ال نظامال :هي أنظمة  ثالث وفق لكذو  اجلزائر

قررت  االستثمار، عجلة حتريك عن 93-12 التشريعي املرسوم عجز تبني أن بعد:  2001لسنة اجلديد االستثمار قانون -3
 القانون هذا كرس وقد م،2001 أوت 20 يف املؤرخ 03-01 رقم األمر يف يتمثل جديد قانون إصدار اجلزائرية السلطات

 نفس وإعطاء الضرورية التصحيحات لتقدمي هذا القانون وجاء ،األمر هذا من الرابعة املادة حسب لالستثمار التامة احلرية
 : على نص كما والقانوين احمليط اإلداري وحتسني االستثمار لرتقية جديد

 عن املنجزة االستثمارات ليشمل االستثمار مفهوم اخلاصة، توسيع واالستثمارات العمومية االستثمارات بني التمييز إلغاء -
 النشاطات استئناف أو نقدية أو عينية مسامهات تتوفر حني املؤسسات يف حصص أخذاالخرتاع و  براءة أو/و االمتياز طريق

 . اخلوصصة يف إطار
لس إنشاءآلية، و  بصفة املزا منح إلغاء - الوطنية  الوكالة إنشاءو احلكومة،  رئيس لوصاية خيضع الذي لالستثمار الوطين ا

 ؛االستثمار لتطوير
 واليت السابقة، لتعقيدات األنظمة تفاد وذلك أساسيني نظامني على االستثمار أنظمة بشأن اجلديد القانون اقتصرو    

 :ومها متباينة، أنظمة إىل تتشعب كانت
، تقدمي آلية إلغاء مت النظام هذا يف: العام النظام -أ  مبرحلة املتعلقة املزا على اإلبقاءو  اإلنتاج بعملية املتعلقة املزا إلغاء املزا

لس توجيهات حسب لكن االستغالل  .ملوثة غري تكنولوجيا تستخدم اليت االستثمارات تشجيع لالستثمار، الوطين ا
 اإلعفاء املستوردة، االستثمارية للتجهيزات اجلمركية احلقوق نسبة ختفيض  :هي احلوافز من جمموعة على النظام هذا وحيتوي

  عنه. الناجتة العائداتو  املستثمر املال رأس حتويل ضمان، و امللكية نقل رسم دفع من
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة -ب  الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون املتضمن القانون هذا ساهم: قانون خاص 

 النشاطات ومساعدة خمتلف دعم إىل دف حديثة وآليات معايري على تعتمد جديدة تنموية سياسة وضع واملتوسطة على
 الصغرية املؤسسات تعريف القانون هذا من خالل مت حيث املؤسسات، من النوع هذا تنافسية حتسني أجل من االقتصادية
 وترقيتها، وكان دعمها آليات وكذا املؤسسات هذه فيه تنشط اليت والتنظيمي القانوين اإلطار من خالله حتدد، و واملتوسطة

 :إىل يهدف القانون هذا
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 تشجيع التكنولوجي، والتكيف التطور حركية ضمن توسطةوامل الصغرية املؤسسات تطور إدراج االقتصادي، النمو إنعاش 
 ملهيناو  واالقتصادي والتجاري الصناعي الطابع ذات املعلومات توزيع ترقية ،نشاطها ميدان وتوسيع جديدة مؤسسات بروز

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع والتكنولوجي املتعلقة
يض من الضرائب فميكن أن تستفيد املشاريع االستثمارية من اإلعفاء والتخ 1مزا وحوافز اإلستثمار السارية: -4

:  وهذا   حسب التموقع وأثر املشاريع على التنمية االقتصادية واالجتماعية، ثالث أنظمة مزا
 . مرحلة اإلجناز: -النظام العام:   - أ

  ؛ احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثماراإلعفاء من  
  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت

  ؛ تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار
  ؛ نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار املعيناإلعفاء من دفع حق  
 على ز المتيااحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمو لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا
هذه املزا على املدة الدنيا حلق  تطبقية. رالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية رلعقاك األمالا

  اإلمتياز.
كما تستفيد من هذه األحكام اإلمتيازات املمنوحة للمستثمرين سابقا مبوجب قرار جملس الوزراء لفائدة املشاريع 

  اإلستثمارية.
لنسبة لإلستثمارات احمل )3(ملدة ثالث مرحلة اإلستغالل:  - معاينة بعد منصب شغل و  )100(دثة حىت مائة سنوات 

       الشروع يف النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر:
   ح الشركات   ؛ )IBS(اإلعفاء من الضريبة على أر
  اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين)TAP(.  
لنسبة لإلستثمارات اليت حتدث مائة وواحد )5(ومتدد هذه املدة إىل مخس     منصب شغل أو أكثر عند  )101( سنوات، 

لس الوطين لإلستثمار قائمتها.   إنطالق النشاط، و/أو اإلستثمارات يف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت حيدد ا
  سنوات )03(ملدة ثالث  :مرحلة اإلجنــاز:  املناطق اليت تستدعي تنميتها مسامهة خاصة من الدولة  -ب
   فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار اإلستثماراإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض  
 دات  )2(‰ تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والز

  يف رأس املال،
 ملصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة ملنشآت األساسية  تكفل الدولة جزئيا أو كليا 

  الضرورية إلجناز اإلستثمار،
  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة من املزا واليت تدخل مباشرة يف

  إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية.

                                                           
 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissementاملوقع االكرتوين الرمسي للوكالة الوطنية لرتقية اإلستثمار،  - 1

 .2016جانفي  13ريخ اإلطالع:



  زالفصل الرابع: ...................................................تقدير دوال اإلستثمار، اإلنتاج واإلنتاجية حاليت اجلزائر ومالي

] 244 [ 
 

 املستوردة وغري املستثناة من املزا واليت تدخل مباشرة يف إجناز  اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع
  االستثمار.

 على ز المتيااحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمو لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا
ه املزا على املدة الدنيا حلق تطبق هذية. رالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية رلعقااك ألمالا

  اإلمتياز.
كما تستفيد من هذه األحكام اإلمتيازات املمنوحة للمستثمرين سابقا مبوجب قرار جملس الوزراء لفائدة املشاريع 

  اإلستثمارية.
   :سنوات  )10(  ملدة عشر : مرحلة االستغالل -    
ح الشركات -   ؛ إعفاء ممن الضريبة على أر
  ؛ الرسم على النشاط املهين إعفاء من  -
ريخ اإلقتناء ، من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار 10اإلعفاء ملدة عشر (  - ) سنوات إبتداء من 

  ؛ اإلستثمار
جيل العجز وفرتات اإلستهالك.   -   مزا إضافية لتحسني و/أو تسهيل االستثمار، مثل 
لنسبة لالقتصاد الوطيناملشاريع ذات    -ج      :األمهية 

  :سنوات )5( مخس   مرحلة اإلجنــاز ملدة -
  إعفاء و/أو خلوص احلقوق والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة على

  ؛ االستثماراالقتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع واخلدمات الضرورية إلجناز 
  إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج وكذا اإلشهار القانوين الذي جيب أن

  ؛ يطبق عليها
 دات يف رأس املال   ؛ إعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والز
  ؛ العقارية املخصصة لإلنتاجإعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات  
 لنسبة لعمليات التنازل لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا ومصاريف اإلشهار العقاري ، وكذا مبالغ األمالك الوطنية 

دف إجناز مشاريع استثمارية   ؛ املتضمنة األصول العقارية املمنوحة 
وجب قرار جملس الوزراء لفائدة املشاريع كما تستفيد من هذه األحكام اإلمتيازات املمنوحة للمستثمرين سابقا مب

  اإلستثمارية.
ريخ معاينة الشروع يف االستغالل اليت تعّدها املصاحل  )10(ملدة أقصاها عشر    :مرحلة اإلستغـالل - سنوات ابتداء من 

  اجلبائية بطلب من املستثمر:
  ح الشركات   ،)IBS(الضريبة على أر
 الرسم على النشاط املهين )TAP(،  
 اءات أو التخفيضات يف احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا فيها الرسم على القيمة املضافة اليت تنقل أسعار اإلعف

لس الوطين لإلستثمار،    السلع املنتجة عن طريق اإلستثمار الذي يدخل يف إطار النشاطات الصناعية الناشئة، بقرار من ا
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ملصاريف، بعد  :مزا إضافية أخرى -د لس الوطين لإلستثمار، مثل تلك املتعلقة بتكفل الدولة جزئيا أو كليا  بقرار من ا
ملنشآت األساسية الضرورية إلجناز اإلستثمار، احلديد والتعدين،  يف صناعة تقيمها من الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة 

ئية والكهرومنزلية الصيدالنية، صناعة املواد ، الكيمياء الصناعية، امليكانيك وقطاع السيارات، اللدائن اهليدروليكية، الكهر
اجللود واملواد املشتقة، اخلشب ، الطائرات، بناء السفن وإصالحها، التكنولوجيا املتقدمة، صناعة األغذية، النسيج واأللبسة

ث،   تستفيد إىل جانب مزا مرحلة اإلجناز مما يلي:فوصناعة األ
ح الشركات أو الضريبة الدخل اإل )5(قت ملدة مخس إعفاء مؤ  مجايل والرسم على النشاط سنوات من الضريبة على أر

  .من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية %3منح ختفيض قدره ، مع املهين

خلصوص يف فرتة  :: اإلطار املؤسسي لالستثمار يف اجلزائرثاينال الفرع اإلصالحات جمموعة من النصوص أصدرت اجلزائر 
يئة امل من أهم ما جاءت به هذه القوانني إنشاء وكاالت لرتقية ناخ املالئم لتطوير االستثمارات، و القانونية تسعى كلها إىل 

   :االستثمارات وأجهزة أخرى يذكر منها

تعترب هذه الوكالة املرجع األساسي لكل ما  1993 عامسست الوكالة  :)APSI(  وكالة ترقية و دعم االستثمارات أوال:
الستثمارات احمللية واألجنبية يف اجلزائر   ال سيما بعد إنشاء الشباك الوحيد وتتمثل مهامها أساسا يف: ،يتعلق 

  ؛وترقية االستثمارات وتنفيذ كل التدابري التنظيمية  تدعيم ومساعدة املستثمرين يف إطار املشاريع االستثمارية -1
حتت تصرف املستثمرين كل املعلومات املتعلقة بغرض االستثمار، وتساعد على االستفادة من اإلجراءات التحفيزية تضع  -2

 لالستثمار؛
يف جمال االستثمار، ونشر القرارات املتعلقة  جتري تقييم مشاريع االستثمار وإحصائها وتشغيل كل الدراسات -3

 ؛ الستثمارات اليت استفادت من امتيازات
 ماد على خربات وأجهزة الشباك الوحيد وتشغيل أجهزة تنسيقية يف تقييـــم ومتابعة إجناز املشاريع.االعت -4

 .)ANDI(وقد حتولت فيما بعد إىل مسمى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
: لقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية خاصة ملشكل العقار )CALPI(جلنة دعم مواقع االستثمارات احمللية وترقيتها  نيا:

الصناعي، حيث أنه من ضمن العناصر األساسية إلجناز االستثمار االقتصادي احلصول على حصة عقارية متالئمة مع 
لجنة الوالئية املشروع املرغوب يف تكوينه، ويف إطار تدعيم وحتفيز االستثمار من هذه الناحية فإن مسـألة العقار أوكلت إىل ال

  .)CALPI(لدعم مواقع االستثمارات احمللية وترقيتها املعروفة بـ 
لس الوطين لالستثمار لثا: أو الوزير هو جهاز اسرتاتيجي لدعم وتطوير االستثمار يرأسه رئيس احلكومة  :)CNI( ا

خلصوص املهام التالية:األول،  لس    ويتوىل ا
ا؛   -1   يقرتح اسرتاتيجية تطوير االستثمار وأولو
  يقرتح تدابري حتفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات امللحوظة؛ - 2
كما حيث ويشجع على يقرتح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم االستثمار وتشجيعه،   -3

  االستثمارات وتطويرها؛استحداث مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل 
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إلضافة إىل أن     الستثمار مما جعله بعيدا نوعا ما عن الواقعية،  لس كلف مباشرة بتطبيق التشريعات املتعلقة  وهذا ا
لنسبة للمستثمر خاصة ما يتعل لغة  حلوافز املمنوحة للمستثمرين، سلطاته هلا أمهية  الواقع هناك صعوبة كبرية يف حني يف ق 

  تطبيق التشريعات ويف منح احلوافز للمستثمر. 
  )03-01من األمر  22إىل 21واملواد من  08إىل  06(املواد من  :)ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار رابعا:

إلتصال مع اإلدارات واهليئات املعنية على  ملهام التاليةتتوىل الوكالة يف ميدان االستثمارات و   : اخلصوص 
م ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها، -1  ؛ واستقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعد
إلجراءات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة الالمركزية -2  ؛ تسهيل القيام 
الستثمار يف إطار الرتتيب املعمول بهتسري ومنح  -3   ؛ املزا املرتبطة 
 ؛تسيري صندوق دعم االستثمار  -4
ا املستثمرون خالل مدة اإلعفاء، واملشاركة يف تطوير وترقية جماالت وأشكال  -5 التأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد 

 ؛ جديدة لالستثمار
الستثمار سواء للمقيمني أو غـــري املقيمني وتبلغهم بقرار القبول أو تقدم كل اخلدمات اإلدارية واملعلوم -6 ات املتعلقة 

  الرفض لالستثمار املرغوب واملزا واحلوافز املطلوبة.
ما يالحظ على نشاط ومهام هذه الوكالة هو افتقارها إىل الوسائل واإلمكانيات لتطوير وترقية االستثمار (موقع الكرتوين   

حصائيات دقيقة وفعلية...) كما ال تتوفر على االستقاللية الكافية فيما خيص التوظيفديناميكي، د كما ،  ليل للمستثمر 
لتداخل مع مهام وصالحيات هيئات ومؤسسات أخرى مثل الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة  يتسم نشاطها 

ـــمار والصندوق الوطين لالستثما   ر. ملسامهة وترقية االستث

: رغم كل اجلهود واملساعي واإلجراءات اليت بذلتها اجلزائر الستقطاب : واقع بيئة أداء األعمال يف اجلزائرالفرع الثالث
ا ما زالت حباجة إىل املزيد من اجلهود اإلضافية لتذليل العراقيل واملعوقات اإلدارية واملؤسسية،  االستثمار وتشجيعه، إال أ

ت بيئة أداء األعمال اليت وذلك لتحسني وضع بيئة  األعمال يف اجلزائر وجعلها أكثر جاذبية من غريها، حيث تشري بيا
يعدها البنك الدويل لبيان مدى سهولة أو تعقيد اإلجراءات اإلدارية واملؤسسية ملختلف الدول املتعلقة ببيئة األعمال أن 

التقليل من التكاليف واألعباء ألداء األعمال، لتحسني بيئة اجلزائر ملزمة ببذل املزيد من اجلهود قصد تسهيل اإلجراءات و 
ت املتعلقة ببيئة االستثمار يف اجلزائر تشري إىل بعدها عن املعدالت العاملية واإلقليمية. ا، ألن كل البيا   االستثمار 

األسباب اليت و العام حول ظروف نشأة وتطور القطاع نشوء القطاع العام يف اجلزائر وأسباب هيمنته وسيطرته: أوال: 
  استدعت حصول القطاع العام على موقع متميز يف االقتصاد الوطين فتتمثل فيما يلي:

 ؛  االستقالل االقتصادي كأساس لالستقالل الوطين مني .1
 ؛  التوسع يف البنية اإلرتكازية واخلدمات األساسية، وبناء القاعدة اإلنتاجية األساسية  .2
 ؛ وتوجيهها حنو التنمية استقطاب املدخرات احمللية .3
خر القطاع اخلاص عن املشاركة يف االستثمار املنتج. .4  املنهج املتبع يف ختطيط التنمية، و

أخذ القطاع اخلاص مكانته : استثمار القطاع اخلاص الوطين من قطاع مهمش إىل قطاع فعال يف االقتصاد الوطيننيا: 
ج اإلصالح ات االقتصادية وصدور القوانني اليت تتيح حرية االستثمار ومنح احلوافز دون النسبية منذ أن شرعت اجلزائر يف 
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نتيجة للواقع االقتصادي املميز لفرتة التحوالت احلذرة والبطيئة فإن ، متييز بني القطاع العام والقطاع اخلاص الوطين أو األجنيب
  ونشاطات حمددة.  هذا القطاع يتطور هو اآلخر شيئا فشيئا وبقي حمدودا يف جماالت معينة

ألـف و مليـــون مؤسسة صغيــرة ومتوسطة، لكي  700 ما بني لذلك فإن اجلزائر حتتاج يف الوقت الراهن حسب اخلرباء إىل   
يستطيع القطاع اخلاص املسامهة بشكل ملموس يف املسامهة يف حتقيق الناتــج الداخلي اخلام، وهو األمر الذي يبقى فيه عدد 

  هذه املؤسسات دون املستوى املطلوب.
 كانت واليت املنتهجة السياسات االقتصادية سببب مهمشا ظل اخلاص االستثمار فان اجلزائري االقتصاد حالة خيص فيما   

 حيث واملالية التجارية اإلنتاجية، النشاطات جممل على العام للدولة القطاع وهيمنة اإلنتاج لوسائل العامة امللكية مبدأ تكرس
 واليت 1986 لسنة النفطية الصدمة غاية إىل االقتصادية التنمية أهداف نطاق خارج النشاطات اخلاصة تشجيع عملية كانت

 اقتصادية إصالحات تطبيق يف لشروع التعجيل إىل حلكومة دفعت هيكلية اختالالت أثرها على الوطين عرف االقتصاد
ال فتح ضمنها من عديدة إجراءات واختاذ شاملة  قصد اخلاص القطاع مؤسسات إنشاء وتشجيع اخلاصة املبادرة أمام ا
لرغم لكن التنمية، عملية يف املسامهة تويل  لسنة االستثمار قانو به جاء ما السيما اهلدف هذا بغية التحفيزات من توسيع و

 البناء، الزراعة، قطاع غرار على حمدودة قطاعات على فقط ومقتصرة متواضعة القطاع هذا لت مسامهةظ 2001و 1993
واجلزائر اليت تعاين من  ،االقتصادية لعملية التنمية احلكومي اإلنفاق استمرار مبدى نشاطه ارتباط إىل إضافة واخلدمات النقل

مشكلة عدم تنوع صادرات البالد اليت يسيطر عليها قطاع احملروقات جيعل املداخيل اجلزائرية الرئيسية مربوطة بتقلبات أسعار 
  البرتول يف األسواق الدولية.

هيل مؤسسات هذا القطاع تبقى مدخالت الصناعة هلذا القطاع تعتمد بدرجة كبري كما     ة على االسترياد مما يستدعي 
  وحتسني وضعيتها حىت تقف وتستمر يف اإلنتاج والبقاء أمام املنافسة األجنبية غري املتكافئة.

كما أن هناك توجها يف سياسات االستثمار قصدا أم عن غري قصد يوضح اخللل اهليكلي يف توزيع االستثمارات من حيث 
الستثمار ومن مث التأثري  يتاملصدر املؤسسا والذي يربز الدور الذي تؤديه اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية يف التحكم 

ثري القطاع اإلنتاجي واخلاص منه  على نتائجه، مع اختالف األهداف والوسائل العمومية عن اخلاصة وهامشية وحمدودية 
  أساسا.

لفرتات السابقة. 2012-2000ادر االستثمار للفرتة اجلدول التايل يوضح التوزيع املؤسسي ملص   مقارنة 
   %الوحدة                                           : التوزيع املؤسسي ملصادر االستثمار لفرتات مقارنة حالة اجلزائر    )21(اجلدول

  12-2000  99-1995  94-1987  86-1980 79-1974  البيان  / الفرتة
  26.9  25  26.8  33.2 40.6  معدل االستثمار

  35.2  41.1  40.9  41.4  66  املؤسسات 
  13.2  20.4  20.1  5  6  العائالت

  51.6  38.5  39  53.6  28  اإلدارات العمومية
 6.7  2.3  4.2-  4.4  12  متوسط النمو االقتصادي السنوي 

Source; Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office 
des publications universitaires, Alger. 2015.P295. 

أقل من نظريه للفرتات قبل التحول لنظام السوق احلرمع  2012-2000ويالحظ أن معدل االستثمار املتوسط للفرتة      
ع اخلاص بقي هامشيا ومل حيل اخنفاض واضح ملعدل استثمار املؤسسات اليت كانت تسيطر عليها العمومية، ولكن القطا 
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رتفاع كبري من  ذا الدور اإلدارات العمومية  تقريبا حيث تسيطر على كال من حجمي  %52إىل  %28حملها، فقامت 
االدخار واالستثمار، كما ارتفع بشكل طفيف استثمار العائالت مث احنسر قليال لصاحل اإلدارة وهو ما انعكس على مستوى 

الخنفاض النسيب إما بتأثري االنتقال العشوائي وغري املنضبط للفرتة  أو  1999-1990متوسط النمو االقتصادي السنوي 
   وضعف الفعالية واألداء العام. ري اإلداري، وما يؤدي إىل سوء استغالل الفرصالتسي

حيث يطغى االستثمار املوجه لإلدارة العمومية وقطاع الطاقة، كما  واألمر نفسه يف التقسيم املؤسسي لتوجيه اإلستثمار  
  يوضحه اجلدول التايل:

  %الوحدة                                         : التوزيع املؤسسي لتوجيه االستثمار لفرتات مقارنة حالة اجلزائر    )22(اجلدول
  12-2000  99-1995  94-1989  البيان    /   الفرتة

استثمار الشركات وأشباه الشركات (تشمل قطاع  -
                                              الطاقة)

  قطاع الطاقة - 
  خارج قطاع الطاقة -

  
41.7 

16 
25.7 

 
43.8 

29 
15  

 
35.2 
26.2 

9  
  13.2  20  21  واملقاوالت الفردية واحلرفيني استثمار للعائالت

 51.4  36  37  استثمار لالدارات العمومية
  0.2  0.2  0.3  استثمار للمؤسسات املالية

Source; Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office 
des publications universitaires, Alger. 2015.P296. 

ويالحظ اخنفاض نسبة االستثمار للشركات وأشباه الشركات من فرتة ألخرى وكان ذمل على حساب الشركات خارج      
طراك وسونلغاز) قطاع الطاقة، إذ أن االستثمار يف قطاع الطاقة ، مع اخنفاض لنسب متويل العائالت رتفع نسبياإ (جممع سو

واحلرفيني واملقاوالت الفردية وراتفاع كبري ليتجاوز نصف املخصصات لإلدارات العمومية، أما استثمار النظام املايل فبقي 
ثري.   هامشيا ودون 

جلوء اجلزائر إىل تشجيع االستثمارات األجنبية يضيف وسيلة أخرى إن : سياسة جذب االستثمارات األجنبية املباشرةلثا: 
  .من وسائل متويل االقتصاد الوطين وتشجيع االستثمار ودعم النمو

 أقل من غري أن انعدام االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي أثر على حجم االستثمارات احملققة، إذ تعترب اجلزائر  
   لالستثمارات األجنبية خارج جمال احملروقات، وقد صنفت ضمن الدول الطاردة لالستثمار األجنيب.الدول املغاربية استقطا

حية توفري ن اإلإ    حية احلجم أو من  ستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر مل تصل بعد إىل املستوى املرغوب سواء من 
  .وترقية االستثمارحلوافز لتطوير مناصب الشغل رغم التشريعات اجلديدة وا

ال يفرق بني االستثمار الوطين واالستثمار األجنيب يف مزا االستثمار وخاصة التسهيالت البنكية والتنازل  اجلزائري املشرعو 
،  قانون املالية عندما يتعلق األمر بتقييد االستثماريف السياحي عدا ما ينص عليه صراحة  عن العقار الصناعي أو الفالحي أو

ح اىل اخل اجلزائري كما أن تساهل قانون االستثمار ارج مكن الشركات األجنبية العاملة يف مرحلة من املراحل مع حتويل األر
  يف قطاع الطاقة واخلدمات من حتويل مبالغ مهمة اىل اخلارج قبل أن تفرض احلكومة إعادة استثمار نسبة حمددة يف الداخل. 

ة يكمن فيما يلي اجلزائر االختالف بني اورة واملشا   :والدول ا
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وهي القاعدة اليت حتفظت عليها املفوضية  2009يف قانون املالية التكميلي  يسهاسأعيد ملائة اليت  49/51 ـقاعدة ال -
  .واالحتاد األوريب فيما يتعلق بتعديل اتفاق الشراكة بني الطرفني اجلزائر األوربية وعطلت املفاوضات بني

تم يف احلالة - بقطاع الريع مثل احملروقات، اخلدمات ومشاريع الدولة الكربى:  اجلزائرية تفضيالت املستثمر األجنيب اليت 
الطابع الريعي لالقتصاد الوطين يف نظر الشراكة  ، بسبببب قلة املخاطر يف هذه القطاعاتالطرق والسدود والبناء، وهذا بس

  .األجنبية

  ستثمار الوطيناال: أهم العقبات اليت تعرتض منو املطلب الثاين

هناك العديد من املشاكل والعراقيل والعقبات اليت تعرتض منو القطاع اإلنتاجي الوطين واليت أثريت من طرف املستثمرين    
خلصوص يف:   املعنيني، وتتمثل 

تتجلى وحلد اليوم مع بطء تطبيق اإلصالحات االقتصادية : والعائق القانوين واإلداريمشكل احلاكمية  الفرع األول:
واهلياكل القاعدية وبعض الصناعات مازالت مسيطر سيطرة القطاع العام واالقتصاد املمركز واملخطط، كالبنوك العمومية 

  واألجنيب. ا أمام االستثمار اخلاصعليها من طرف القطاع العام على الرغم من ضعفها، وهو ما يشكل عائق

م  -ب على الرغم من جودة التشريعات اجلزائرية يف جمال االستثمار وإملامها بشتـــى العناصر القانونية والتشريعية اليت 
  املستثمر األجنيب حلماية أمواله وحتويلها.

ظري، كما إال أن هذه التشريعات وكغريها تفتقر إىل التجسيد والتطبيق، ومستوى التطبيق ال يصل إىل مستوى التشريع الن   
خلصوص تفرض على املشرع  ــرف البلدان اإلقليمية  أن تنافسية التشريعات يف جمال االستثمار املعروضة يف املنطقة من طــ
ضفاء نوع من املفاضلة للقانون اجلزائري وإعطائه قوة تنافسية كبرية حىت يلقى  اجلزائري أن يؤخذ هذا يف احلسبان و ذلك 

  اإلقبال الالزم .

متحفظة ملصاحبة املشاريع االستثمارية البنوك تظل  :عرقلة البنوك لالستثمار والتقيد بقروض االستغالل :الثاين الفرع
السيما يف جمال قروض االستغالل، مما يعرض املشاريع االستثمارية هلاجس االختناق املايل واملوت البطيء، وبني فائض 

ا املرتبطة بتقدير خماطر اإلقراض، تبقى املؤسسات واملشاريع معلقة.السيولة النقدية غري املستغلة املودعة لدى الب   نوك وتقديرا

فمشاريع التوسيع واالستغالل وتزويد اآللة اإلنتاجية للمؤسسات واملشاريع االستثمارية تواجه مشاكل عديدة تكبح تطور 
أن املستثمر يف عالقته مع البنوك يواجه هاجس توقف النشاط  كماالعديد من املشاريع وتؤدي إىل تعطيل املشاريع املنتجة،  

يف مرحلة االستغالل وهي من بني أهم املراحل وأكثرها حساسية، على الرغم من أنه حيرتم التزاماته، معتربا أن مشاريع 
  مليون أورو تواجه صعوبة يف التمويل البنكي. 10والتوسيع مببالغ ترتاوح ما بني مليون 

  وئ األداء البنكي اجتاه املتعاملني االقتصاديني فيما يلي:وتتمثل مسا
ت اليت تفوق مرتني إىل ثالث مرات املبلغ املقرتض؛ -     أن البنوك غالبا ما تبالغ يف طلب الضما
أن طول مدة اإلجابة على طلب القرض تطول حيث تصل يف بعض احلاالت إىل سنة كاملة عوض املدة املتفق عليها  -  

  ما؛يو  35وهي 
  ؛   أن هناك معاجلة متييزية تواجهها ملفات القروض ال سيما يف املناطق الداخلية  -
ا حتولت إىل جمرد شبابيك فقط أن البنوك  -   ؛ ال تلعب دورها االقتصادي يف متويل املشاريع ، حيث أ



  زالفصل الرابع: ...................................................تقدير دوال اإلستثمار، اإلنتاج واإلنتاجية حاليت اجلزائر ومالي

] 250 [ 
 

  ؛  مع املستوردين بشكل أساسيتتعامل  قتصاديني وخاصة املستثمرين فهيغياب العالقة بينها وبني املتعاملني اال -
  ؛ غياب إطار موحد بني الطرفني لتحسني العالقة بني املتعاملني االقتصاديني والبنوك -
  مشكلة قروض االستثمار وإن منحتها البنوك ال تتبعها قروض االستغالل مما جيعل املتعاملني يف حرج. -

ت إلنشاء و تطوير امار: مشكل العقار الصناعي املعرقل لنمو االستث: الفرع الثالث لعقار يشكل أحد أهم الصعو
معقد بسبب ندرة  القطاع اخلاص لوطين و األجنيب و جعله أكثر ديناميكية يف اجلزائر، والوصل إىل العقار الصناعي فهو جد

  وبسبب تكاليف وأعباء ومضاربة جد هامة .  ،األراضي املخصصة

ووجود اهلياكل اجليدة، وتوفر  وق،ـــالسمسألة العقار احملدد الرئيسي ملوقع املؤسسة خالفا ملا هو متعارف عليه، فالقرب من   
مما عقد األمور أكثر  ،املادة األولية واليد العاملة املؤهلة هي العوامل اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان قبل انطالق أي مشروع

وكل هذا جعل من مشكل العقار الصناعي أحد أهم معوقات االستثمار يف اجلزائر على ضمون، اشرتاط البنوك للرهن امل
  .الرغم من شساعة البلد وتنوع ميزات املناطق

نعدام األراضي بل مبسألة التوزيع واالستخدامو    على الرغم من القوانني والتشريعات اليت أصدرت ، فحقيقة األمر ال يتعلق 
حيث أوكلت هذه املهمة يف البداية  عليه ولتهيئة املناطق الصناعية وختصيص املساحات للمستثمرين،لتسهيل احلصــــول 

الوالئية، لتصبح على عاتق الشباك الوحيـد الالمركزي، ومع ذلك  )CALPI(للجنة دعم مواقع االستثمارات احمللية وترقيتها 
  .يبقى عائق العقار الصناعي قائما

ي نشاط يتطلب توفري تسهيالت كبرية فارتباط االستثمار      حلصول على األرض اليت يتم عليها بناء املصنع أو القيام 
عتبار عملية االستثمار عملية  متالكها أو إجيارها أو التنازل عليها،  للحصول عليها، وهذا بتسهيل املعامالت اخلاصة 

ئق رمسية تسمح للمس ستعماهلا كضمان للحصول على قروض لتمويل طويلة األجل كما أن ملكية األصول بو تثمر 
مشاريعه بتكاليف مقبولة، كما أن وجود قوانني حتمي امللكية من املصـــادرة والـتأميم أو نزعها بدون تعويض مقبول جتعل 

   1صاحب رأس املال مطمئنا على ممتلكاته.

السترياد :الفرع الرابع : ما يالحظ على االقتصاد اجلزائري هو أن واالقتصاد املوازي هيمنة النشاط التجاري املتعلق 
لنشاط االستثماري كما أن  السترياد هو الغالب، وهذا ملا حيققه من مردودية مرتفعة مقارنة  النشاط التجاري املتعلق 

ال و التسهيالت      ية االستثمار. شجع اخلواص على مواصلة هذا النشاط بدل املغامرة يف عملتالتالعبات يف هذا ا

كما يف االقتصاد الوطين   امعترب  جزءاالقطاع املوازي ، إذ يشكل موازي معترب وفساد إداري متزايد يقطاع اقتصادإضافة إىل   
  للمستثمرين. اكبري   إلجراءات اإلدارية تشكل إشكاالواأن الرشوة ونقص الشفافية 

إضافة إىل هذا هناك العديد من العقبات األخرى اليت تعرقل منو  : ضعف املناولة واحمليط االستثماري:الفرع اخلامس
  القطاع اخلاص الوطين يذكر منها ما يلي:

  ؛ تعقيدات إدارة الضرائب، وضعف وبطء آلية تسوية املنازعات -    
  ؛ املنشأ...)عدم توافر خدمات الدعم أو ضعفها (مراكز تدريب، واملراكز اليت تصدر شهــادات اجلودة وشهادات  -    
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  ؛ ارتفاع تكلفة العمل بسبب اخنفاض إنتاجيته وارتفاع تكلفة التأمينات االجتماعية -    
  ؛ صعوبة التصدير بسبب سعر الصرف املبالغ فيه واإلجراءات املعقدة ألنظمة الرسوم اجلمركية -    
ت تفصيلية عن األسواق اخلارجية وحجم العرض عل -     الداخلية (املؤسسات  ى مستوى السوقعدم وجود قاعدة بيا

  ؛ املنافسة داخليا وحجم املنتوجات املنافسة املقرر استريادها)
  ؛ صعوبة احلصول على التمويل وارتفاع تكلفته -  
  االفتقار إىل سياسات اقتصادية شفافة، والرشوة والفساد اإلداري وتنامي املدفوعات غري الرمسية.   -  

مجة عن املنافسة و هناك من العراقيل األخ ت  رى اليت تظهر بسبب بطء عمليات اإلصــالح االقتصادي واإلداري وصعو
  األجنبية غري العادلة نتيجة االنفتاح االقتصادي وغريها ... 

الفنية للمشروع  عىن الدراسةتُ انعدام األداء الفعال لدراسة اجلدوى الفنية للمشروع االستثماري:  س:الفرع الساد
نشاء املشروع وتشييد أقسامه واختيار آالته وخمتلف جتهيزاته وحتديد كل احتياجاته من بكل ما االستثماري  هو مرتبط 

التقنيات اليت سيستخدمها حتديد نــوع التكنولوجيا و و مستلزمات اإلنتاج وتقدير تكاليفه االستثمارية وتكاليف التشغيل، 
ا فريق و 1جاته من سلع أو خدمات،املشروع يف إنتاج منت هذا يتطلب دراسات خمتلفة واختصاصات متنوعة ودقيقة يقوم 

لتنسيق مع فرق أخرى يف اختصاصات اقتصادية  متخصص من خرباء يف عدة جماالت، كاملهندسني والتقنيني الذين يعملون 
  إعداد املشروع.خمتلفة، من تسويق ومالية وغري ذلك، كل هذا بصورة متكاملة طوال فرتة 

ولعل األمر يزيد تعقيدا يف اجلزائر حينما تنعدم هذه الدراسات أساسا عند املستثمرين اخلواص، مما جيعل مشاريعهم      
ت وحواجز حتول دون مواصلة نشاطهم االستثماري يف غالب األحوال، حيث وخالل جتربة  االستثمارية جتد صعو

الدراسات وغياب اإلشراف والتوجيه من الغرف الصناعية والتجارية، جعل العديد من  يف اجلزائر غياب مثل هذه االستثمار
لسلب  املشاريع االستثمارية كمثال تقتحم جمال الصناعات الغذائية مما خلق منافسة كبرية بني هذه املشاريع وانعكس عليها 

حها ومداخيلها.    2وأثر كثريا على أر
لنسبة للدول النامية، وهذه الوضعية حتول االستشاري األجنيب إىل ما يقارب دور املالــك وهذا ميثل مشكلة عامة    

املتصرف، دون مراعاة كافية للمصلحة العامة، حيث لوحظ يف الكثري من األحيان، ميل هؤالء املستشارين إىل تضخيم 
ت حبيث يتعذر استرياد هذه املعدات إال من تكاليف املشروعات واملبالغة يف حجم املعدات املطلوبة، كما توضع مواصفا

ا أو يسيطرون عليها مما جيعل احلاجة لوجودهم يف  إلضافة حلرصهم على فرض تقنيات ميتلكو مورد أو مصدر معني، 
  املشروع حاجة دائمة.

ديثة والقوانني على الرغم من اإلصالحات احلرفض التحكيم الدويل: و الفرع السابع: مشكل النظام القضائي غري الفعال
اهلامة اليت أدخلت على جهاز العدالة، فإن اإلجراءات التنفيذية مازالت طويلة وغري فعالة، وتشكل البريوقراطية ونقص الثقة 

عدم تدفق االستثمارات يف جهاز العدالة وخاصة لتسوية النزاعات التجارية وغياب احملاكم التجارية وثقافة حقيقة للتحكيم، ف
ما االستمرار يف رفض التحكيم الدويل يرجع إىل  باشرة إىل اجلزائر إضافة إىل العوائق الرئيسة لالستثمار عمومااألجنبية امل
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عتباره وسيلة ودية لفك النزاعات يشكل أحد العوائق أمام الشراكة  يعطل العديد من مشاريع الشراكة، فضعف التحكيم 
للقضاء اجلزائري بسبب ضعف هذه املؤسسة ويفضلون التحكيم  األجنبية، حيث أن الشريك األجنيب يرفض االحتكام

  لالستفادة من مزا القوانني األجنبية.

ويكمن املشكل األساسي يف عدم إطالع املؤسسات اجلزائرية على هذه املمارسة اليت تعترب حديثة يف احمليط االقتصادي    
ب ال إلضافة إىل تكلفة التحكيم الذي جعل أر ومن الضروري حث املؤسسات اجلزائرية على تبين  ،عمل مرتدديناجلزائري، 

ا دوليا إذ غالبا ما ختسر املؤسسة اجلزائرية القضا بسبب عدم معرفة القوانني اليت تسري التجارة  هذه الطريقة املتعامل 
  .الدولية والشراكة

ا الثالث املطلب الستثمارات املصرح   : االستثمارات املنجزة مقارنتها 

مج اإلنعاش     لتمييز أفضل ملستوى اإلنتاج يف املشاريع االستثمارية حلالة اجلزائر للمخططات التنموية املرتبطة برب
ا واملنجزة فعال حس ب الفرتات الزمنية املتاحة، اإلقتصادي يتم فيما يلي إبراز ومقارنة بني املشاريع االستثمارية املصرح 

وبعدة معايري للتقسيم وخصائص كل منها، ومن مث حتليل مستوى النجاح أو التقدم يف اإلجناز ووترية النشاط االقتصادي،  
   1كما يلي:

ا   الفرع األول: التقسيم السنوي لإلستثمارات من حيث عدداملشاريع، قيمتها، ومناصب الشغل املرتبطة 

ا:أوال: التوزي    ا حسب السنوات  ع السنوي لالستثمارات املصرح  اجلدول التايل ميثل توزيع االستثمارات املصرح 
وتشمل االستثمارات العامة واخلاصة، احمللية واألجنبية منها وتفيد يف تتبع حجم ووترية االستثمارات املخططة من سنة 

إطار برامج اإلنعاش االقتصادي يف حماولة االستفادة من  ألخرى من سنة ألخرى تغطي جممل فرتة املخططات التنموية يف
وفرة املوارد املتاحة ألجل دعم النمو ورفع وترية اإلنتاج مع توفري األرضية للنمو املستدام والرتاكم الرأمسايل اخلالق للثروة 

تمع وأثرها على املؤشرات االقتصادية الكلية األساسية، كمل تفيد يف مقارنته ملنجزات احملققة من خالل تتبعها ورفاهية ا ا 
ا وحركية اآللة اإلنتاجية. ا واستيعا   ألرقام الرمسية لتنفيذ املشاريع وحتليل واقعها ومدى كفاء

ا من حيث: العدد، القيمة ومناصب الشغل املرتتبة)23(اجلدول   2015-2002 : التوزيع السنوي لإلستثمارات املصرح 
  %  مناصب الشغل  %  القيمة (مليون دج)  %  عدد املشاريع  السنوات

2002 495  00.82  98566  00.85  29586  02.86  
2003  1628  02.70  396209  03.42  34618  03.35  
2004  876  01.45  241768  02.09  24892  02.41  
2005  836  01.39  198839  01.72  32019  03.10  
2006  2102  03.49  486035  04.20  47265  04.57  
2007  4257  07,07  664782  05.74  86733  08.39  

                                                           
ا للفرتة  - 1 ت االستثمارات املصرح    طنية لتنمية االستثمارو من املوقع االلكرتوين للوكالة ال 2015- 2002بيا

- http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement 

ت االستثمارات املنجزة للفرتة  -   من املوقع االلكرتوين للوكالة الطنية لتنمية االستثمار: 2012-2002بيا

- http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements 
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2008  6538  10.85  1327946  11.48  89594  08.66  
2009 6932 11,51 439577  03.80  63488  06.14  
2010 5564 09,24  379834  03.28  59134  05.72  
2011 5688 09,44  1331711  11.51  124004  11.99  
2012 6077 10,09  754025  06.52  76443  07.39  
2013 7991 13,27  1861048  16.08  143446  13.87  
2014 9904 16,44  2192530  18.95  150959  14.60  
2015 1351 02,24 1199342 10.36 71835 06.95 
موع   100  1034016  100  11572213  100 60239 ا

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:   من إعداد الطالب اعتمادا على بيا
لدرجة األوىل منذ سنة      ويتزايد  2006حيث يالحظ أن وترية االستثمار وثقل املبالغ واملشاريع وأثرها على التوظيف يبذأ 

العتبار تغريات الصرف من سنة يف اإلجتاه العام نسبيا من سنة ألخرى، سواء ب لعملة احمللية أو الدوالر (أخذا  قيمتها 
العنبار التدين النسيب ملعدل التصخم يف فرتة الدراسة مقارنة مع معدل النمو  ألخرى)، وبقيمتها اجلارية أو احلقيقية (أخذا 

  السنوي للمتغريات). 
ا من خالل الشكل البياين ميكن متثيل التطورات يف عدد وحجم املشاريع االس     تثمارية وحجم مناصب الشغل املصرح 

  التوضيحي التايل:
ا حالة اجلزائر للفرتة )46( الشكل   :2014- 2002: تطور عدد وقيمة املشاريع االستثمارية ومناصب العمل املصرح 

  
مج  املرجع: ت االستثمارات املصرحة واملنجزة  EXCELخمرجات بر   للوكالة الوطنية لدعم االستثمار.اعتمادا على بيا

ويالحظ التطور النسيب واالجتاه العام السائد املتزايد من سنة ألخرى يف كل من عدد املشاريع ومناصب الشغل املنبثقة    
 عنها (العمود األيسر)، ومنحىن لقيمة وحجم املشاريع االستثمارية املصرحة (العمود األمين) واليت عرفت تزايدا مع احنسار

اية بني سنيت  2012و 2009-2008مؤقت      .2014-2012ليعاود االرتفاع مع 
 :2012-2002للفرتة املمتدة من  تنفيذ للمشاريعالنيا: توزيع املشاريع املنجزة ونسب 

  تنقسم كما يلي: )2015-2002تغطي الفرتة  مشروع59563مبجموع ( :تنفيذ املشاريعمعطيات حول نتائج  
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 % 78أي نسبة مشروعا مصرحا به تغطي الفرتة نفسها  40993وكنسبة من  2012-2002ا للفرتة مشروع منجز  32 004 
  مشروع مت التخلي عنه. 593و، من الكل

  معطيات حول املنجزات اإلمجالية :
مليار دوالر  31.8مليار دج أي حوايل  2547 بقيمة تقارب من الكل %78مشروع منجز أي بنسبة  32 004  -

  .دج للدوالر الواحد) 80(متوسط سعر الصرف  أمريكي
  منصب شغل. 300 000مت خلق حوايل و   -
مة اإلجناز، وعلى هذا يتم حساب    ا وبنسب تنفيذ متفاوتة وليست  إن نسبة اإلجناز احملسوبة تشمل املشاريع املنطلق 

ناصب الشغل الفعلية، واليت تربز بشكل أفضل القدرة على معدل اإلجناز من خالل القيم النقدية والقدرة على خلق م
واجلدول التايل يوضح استيعاب االستثمارات ووترية التنفيذ والفعالية أو الكفاءة يف إدارة األعمال ومرونة اجلهاز اإلنتاجي، 

  كما يلي:  ،  2012 -2002للفرتة  حسب املعلومات املتوفرة التقسيم السنوي لالستثمارات املنجزة فعال
   ستحدثة فعليالالستثمارات املنجزة من حيث العدد، القيمة ومناصب الشغل امل سنواتالحسب : التوزيع )24(اجلدول

 السنوات
عدد املشاريع 

 املنجزة
نسبة املشاريع 

 %املنجزة
القيمة املالية 

 مليون دينار
 صرحةنسبة اإلجناز من القيمة امل

 % املوافقة لكل سنة)(
مناصب عدد 

 الفعلية الشغل
نسبة خلق 
 مناصب الشغل%

2002 443 89.5% 67 839 68.8% 24092 81.4% 
2003 1369 84.1% 235 944 59.6% 20533 59.3% 
2004 767 87.4% 200 706 83% 16446 66% 
2005 777 92.9% 115639 58.2% 17581 54.9% 
2006 1990 94.7% 319513 65.7% 30463 64.5% 
2007 4092 96.1% 351165 52.8% 51345 59.2% 
2008 6375 97.1% 670528 50.5% 51812 57.8% 
2009 7013 101.2% 229017 52.1% 30425 47.9% 
2010 670 3 66% 122521 32.3% 23462 39.7% 
2011 3628 63.8% 156729 11.8% 24806 20% 
2012 1880 30.4% 77240 10.2% 8150 5.7% 
موع أو  ا

السنوي  املتوسط
  % 1املرجح

32004 78.1% 840 546 2 40.3% 299115 44.8% 

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:     من إعداد الطالب اعتمادا على بيا
ن الربامج     حية اإلجناز ومستوى تنفيذ املشاريع االستثمارية حسب توزيعها السنوي فإنه يالحظ أنه ومع سر إذا ومن 

ا  دة عدد وحجم املشاريع اخنفضت نسبة اإلجناز من سنة ألخرى، إذ وبعدما كان عدد املشاريع املنطلق  االستثمارية وز

                                                           
لنسبة املئوية حمسوب على أساس املبلغ اإلمجايل املنجز من املبلغ ا - 1 ، وهو خيتلف عن متوسط النسب 2012- 2002إلمجايل املصرح به للفرتة املتوسط السنوي 

 لكل سنة الختالف الوزن النسيب للقيم احملسوبة بني سنة وأخرى.
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(يعود رمبا لالنطالق مبشاريع مصرح  2009الدراسة وجتاوزت عددها سنة املصرح به سنة جيدا نسبيا يف السنوات األوىل لفرتة 
ن املخطط التنموي اخلماسي  ، ما يعين 2014-2009ا يف فرتات سابقة)، إىل أن املالحظ إخنفاضها بشكل كبري مع سر

  .حمدودية القدرة على استغالل املوارد واستيعاب حجم االستثمارات
النتقال إىل معيار القيمة يف تقييم معدالت اإلجناز، حيث يالحظ البطء يف إمتام املشاريع منذ بداية مرحلة ويتأكد ذل   ك 

واألمر قد يكون أكرب يف  ،%10.2نسبة  2012الدراسة، وتنخفض بشكل حاد من سنة ألخرى حيث ال تتجاوز سنة 
تظهر فيما بعد مشاكل وتعقيدات وتعثر يف تنفيذها، ما انعكس  السنوات التالية، فاألمر ال يعدو االنطالق يف مشاريع واليت

سلبا على مستوى التنفيذ (وهي فقط مرحلة اإلجناز) واليت تنعكس حتما على مرحلة اإلنتاج، كما انعكست على مستوى 
  ذلك من سنة ألخرى.كالتوظيف ومناصب الشغل املستحدثة واليت تتناقص  

ملتوسط ال تتجاوز نسبة عدد املشاريع قيد اإلجناز تقريبا    ملائة،  40.3ملائة، ومعدالت التقدم فيها متدنية إىل  78و
ملائة مما مت التصريح به قبل انطالق تنفيذ االستثمارات، أي قدرة استيعاب ضعيفة  44.8ومعدل توظيف ال يتجاوز 

  ومتناقصة عرب الزمن.  

ا واملنجزة  الفرع الثاين: ت االستثمارات املصرح    كما يلي:: حسب مصدر رؤوس األموالبيا

ا من حيث معيار مصدر رؤوس األموال: ت املشاريع املصرح  حية مصدر رؤوس األموال يوضح اجلدول  أوال: بيا من 
ا بني االستثمارات احمللية واألجنبية للفرتة    .2015-2002التايل، توزيع االستثمارات املصرح 

  2015-2002: توزيع االستثمارات حسب مصدر رؤوس األموال للفرتة )25( اجلدول
  %  مناصب الشغل  %  القيمة (مليون دج)  %  عدد املشاريع  املشاريع اإلستثمارية

  87  904762  79  9100521 %99  59563  اإلستثمار احمللي
  3  129254  21  2471691  %1  676  اإلستثمار األجنيب

موع   100  1034016  100  11572213  %100  60239  ا
ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:     من إعداد الطالب اعتمادا على بيا

ا حملية تقريبا كلها، وال تتعدى نسبة األجنبية منها      ملائة، يف حني أن من  1حيث يالحظ من حيث عدد املشاريع أ
ملائة من حيث خلق مناصب الشغل، حيث تربز أن االستثمارات األجنبية  12وملائة  23حيث القيمة متثل األخرية نسبة 

لتحديد، وهو ما مييز االستثمارات األجنبية املباشرة،  ترتكز يف املشاريع الكبرية نسبيا واملوجهة للصناعة ومشاريع الطاقة 
  االرتفاع الكبري ألسعار النفط منذ بداية وانطالق املخططات التنموية. خاصة مع

ت التنفيذ ومستوى اإلجناز للمشاريع من حيث مصدر رؤوس األموال:  ملقارنة مع ما مت التصريح به، نيا: بيا و
ومستوى التنفيذ من خالل معيار مصدر رأس املال، ومدى التزام املستثمرين احملليني  يوضح نسب اإلجنازاجلدول التايل 

  واألجانب بتنفيذ املشاريع.
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  2012- 2002: نوزيع مستوى اإلجناز للمشاريع االستثمارية  حسب مصدر رؤوس األموال لفرتة )26(اجلدول
مناصب نسبة خلق 

 الشغل%
مناصب عدد 
الفعلية الشغل  

نسبة اإلجناز من القيمة الكلية 
% املوافقة لكل سنة  

القيمة املالية 
 ملليون دينار

نسبة املشاريع 
 %املنجزة 

عدد 
 املشاريع

 مصدر رؤوس األموال

 اإلستثمارات احمللية 594 31 78.1٪ 783 743 1 35.6٪ 156 256 43.8٪
 اإلستثمارات األجنبية 410 72.7٪ 057 803 56.5٪ 959 42 54.7٪

موع  %44.8 299115 %40.3 2 546 840 %78 32004  ا
ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:     من إعداد الطالب اعتمادا على بيا

لفرتة      ا للفرتة  2012- 2002نسبة املشاريع املنجزة خاصة    حيث: 2015-2002يف حني املشاريع املصرح 
)، ومع ذلك 2015و2014و2013، من خالل استبعاد مشاريع }٪/31594=78.1)1351-59563- 7991-9904{( 

حمللية، ويالحظ أن  لتنفيذ لكون املشاريع األجنبية صغرية العدد مقارنة  فالنسب احملسوبة تعطي نظرة عن مدى اإللتزام 
ا ملصرح  ا من االمشاريع األجنبية عددا وقيمة  نسبة كبرية من املشاريع احمللية مل تنفذ مقارنة  س  يف حني نفذت نسبة ال 

  .(وإن كانت املشاريع األجنبية صغرية نسبيا)
وزان ( 2015 2014و 2013نسبة القيمة املنجزة حسبت بطرح قيم االستثمار لسنوات        لالستثمار  0.73مرجحة 

ا) من االستثمار الكلي املصرح به احمللي واألجنيب على التوايل. 0.27احمللي و   لألجنيب وهي النسب نفسها للنسب املصرح 
وزان ( 2014و 2013لنسبة لنسب مناصب الشغل الفعلية حسبت بطرح قيم االستثمار لسنوات   0.88مرجحة 

 .ا)لألجنيب وهي النسب نفسها للنسب املصرح  0.12لالستثمار احمللي و
ويالحظ عدم االلتزام الكبري بتنفيذ املشاريع االستثمارية خاصة من حيث القيمة وخلق مناصب العمل الفعلية، مع     

ا تركز على جانب الربح والوقت، ومع ذلك فالنسبة تبقى متواضعة مع  أفضلية نسبية وغري كبرية لالستثمارات األجنبية، أل
ت يف أالزخم الذي رافق إطالق هذه    داء األعمال يف احمليط االقتصادي.املشاريع وتراكمها املستمر، وهو ما يربز الصعو

االت االستثمارية  ا الشركات األجنبية املنجزة واجلدول التايل يوضح من أجل نظرة أكرب ا   :اليت تنشط 
  توزيع املشاريع اإلستثمارية األجنبية املنجزة: )27(اجلدول

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:     من إعداد الطالب اعتمادا على بيا

 % املشاريع عدد قطاع النشاط
ملليون  القيمة 

 دينار
% 

مناصب عدد 
 الشغل الفعلية

% 

 %57 23450 %74 599200 %56 220 الصناعة
 %24 10363 %21 167118 %23 97 اخلدمات

 %14 6698 %1 12082 %15 63 البناء، األشغال العمومية والري
 %1 505 %0 3991 %4 16 النقل

 %2 82 %1 887 %1 6 الفالحة
 %0 737 %0 6192 %1 5 الصحة

 %1 1124 %2 13587 %1 3 السياحة
موع  %100 42959 %100 803057 %100 410 ا
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إمجاال، يف  مليار دج أي حوايل ثلث اإلستثمارات املنجزة 803مشروع إستثماري أجنيب مت إجنازه، بقيمة  410 حيث:   
  ملائة مما مت التصريح به ؛ 23حني تشكل 

  .%14أي بنسبة  من االستثمارات األجنبية املباشرةمنصب شغل مت استحداثها  42 959.
حسب قيمة التمويل  %74حسب العدد، %56يت اختيار املستثمرين األجانب عموما على القطاع الصناعي أوال (بنسبة   
حسب مناصب الشغل املستحدثة) مقارنة مع جمموع قطاعات النشاط، والقطاعات األقل تقييما أو األقل استثمارا  %57و 

  من طرف املستثمرين األجانب هي قطاعات الفالحة والصحة.
يف املشاريع الصناعية، ذات القيمة  وهو ما يعكس نواح عديدة من التوجه العام للمستثمرين األجانب الراغبني يف العمل   

  املضافة واملرحبة على املدى القصري على حساب املشاريع طويلة املدى يف الزراعة، السياحة والصحة.

ا واملنجزة حسب قطاع النشاط: ت االستثمارات املصرح    كما يلي: الفرع الثالث: بيا

ا حسب قطاع  ت االستثمارات املصرح  يربز هذا املعيار توزيع وتقسيم االستثمارات حسب قطاع  النشاط:أوال: بيا
االت اليت تركز عليها السياسة االستثمارية لدفع عجلة النمو، كما يوضحها اجلدول التايل.   النشاط والذي يربز ا

ا للفرتة )28(اجلدول  2015-2002: التقسيم القطاعي لالستثمارات املصرح 

  %  مناصب الشغل  %  القيمة (مليون دج)  %  املشاريععدد   الفرع القطاعي
  05.06  52366  01.52  176019  2.02  1218  الزراعة
  23.78  245911  11.44  1323698  18.74  11290  ، األشغال العمومية والريالبناء

  37.54  388219  56.20  6503533  15.32  9231  الصناعة
  01.85  19105  01.10  127684  01.34  809  الصحة

  15.28  158016  08.88  1027480  50.91  30669  النقل
  05.31  54862  08.49  982934  01.31  789  السياحة
  10.36  107089  08.33  964388  10.34  6226  اخلدمات
  00.40  4100  00.32  37514  ~0.00 2  التجارة

 00.42 4348 03.71 428963 0.01 5  اإلتصاالت
موع  100 1034016 100 11572213 100 60239  ا

ت االستثمارات املصرحة  املصدر:   ريخ اإلطالع سبتمرب  2016، حتديث مارس للوكالة الوطنية لدعم االستثماربيا  ،2016  
 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-
2015 

ا مشاريع صغرية احلجم نسبيا، مث مشاريع البناء واألشغال  حيث يالحظ من حيث العدد عدد كبري من مشاريع النقل لكو
ا قيمة تتجاوز نصف ما مت  العمومية، أما من حيث القيمة فرغم عددها الصغري نسبيا، تشكل املشاريع الصناعية املصرح 

مل االستثمارات (تتجاوز  مليار دوالر)، ما يعطي املخططات التنموية طابعا  71يار دج، أو أكثر من مل 5735توفريه 
وهو ما يشمل صناعات الطاقة والقواعد اهليكلية مع قطاع البناء واألشغال العومية الذي يشكل كذلك نسبة ومبالغ  ،صناعيا

  ل املشاريع االستثمارية. معتربة، يف حني قطاعات الزراعة والصحة والتجارة، فال تغطي إال نسبة قليلة من جمم
اواألشكال البيانية التوضيحية التالية ترب      :ز بشكل أفضل التوزيع القطاعي لالستثمارات املصرح 
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  : التوزيع القطاعي للمشاريع املصرحة من حيث: املبلغ والعدد  )48(و  )47(األشكال 

  
مج خمرج املصدر:   ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. EXCELات بر   اعتمادا على بيا
حيث يالحظ االختالف بني القطاعات من حيث متثيلها من حيث العدد واملبلغ والناجم عن االختالفات النسبية حلجم    

  املشاريع.
ا حسب قطاع النشاط: ت االستثمارات املصرح  تبقى املشاريع االستثمارية املنجزة هي معيار التقييم  نيا: بيا

عتبارها اخلطوة األوىل لدفع مسار النمو، واجلدول التايل يوصح نسب  لالستثمارات ومدى استيعاب االقتصاد الوطين هلا، 
  اإلجناز من حيث العدد والقيمة ومناصب العمل املستحدثة حسب القطاعات.

ت املشاريع املنجزة )29(اجلدول   :2012-2002للفرتة  حسب قطاع النشاط: بيا

 قطاع النشاط
 عدد املشاريع

 املنجزة

نسبة املشاريع 
 2012املنجزة لـ 

% 

القيمة املالية  
 ملليون دينار

نسبة اإلجناز من القيمة 
 املوافقة لكل سنةالكلية 

% 

مناصب عدد 
 الفعلية الشغل

نسبة مناصب 
الشغل الفعلية 

% 
 %29.3 46079 %27.2 233667 %59.6 18697 النقل

البناء، األشغال 
 العمومية والري

5900 52.4% 226627 16.6% 100991 41.6% 

 %30.5 103660 %27.4 1569597 %42.7 3445 الصناعة
 %34.7 35147 %44 328947 %48.1 2844 اخلدمات
 %11 5139 %20.4 23657 %51.1 491 الفالحة
 %28.5 4582 %26.1 25711 %61.3 430 الصحة

 %7 3517 %13.5 135595 %1 31 السياحة
 % 0 0 %8.1 3040 %100 2 التجارة
موع  %31.1 299115 %24.6 2546840 %54.3 32004 ا

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:    من إعداد الطالب اعتمادا على بيا
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فتختلف عن النسبة يف حال التقسيم حسب السنوات أو مصدر رِؤوس األموال  %24.6لنسبة ملتوسط نسبة اإلجناز   
فقط، ويف احلالتني  2012-2002أما األوىل فالفرتة  2014-2002ألن األخريتني تغطيان الفرتة  %40.3(حملية وأجنبية) 

  1صرحة.فنسبة اإلجناز ضعيفة ومل تغط حىت نصف املشاريع امل
النسب الضعيفة لإلجناز من حيث العدد أو خالل هذه الفرتة، يربز حسب القطاعات إن تصنيف اإلستثمارات املنجزة    

القيمة يف إحدى عشر سنة من بني ثالث عشرة مع قدرة متواضعة يف استيعاب مشاريع االستثمار هذا بغض النظر عن 
عتبار  ا، و ملصرح  األغلفة املالية ومدى استهالكها، مع ضعف موافق له للقدرة على خلق مناصب الشغل الفعلية مقارنة 

لفرتة تغطي قيمة املشاريع  %27.5الصناعة األكرب حجما واستفادة من املشاريع االستثمارية فنسبة اإلجناز ال تصل قطاع 
ذه الوتري فلن تصل نسبة اإلجناز  ،2014-2002من مشاريع الفرتة  %62فيها  يف أحسن األحوال، رغم جتنيد املوارد  %40و

لشركات األجنبية يف تنفيذ ها داللة على مدى استشراء عدم الكفاءة أو الفعالية يف استغالل املوارد واالستعانة حىت 
ملخرجات للمستوى األدىن املطلوب للنمو، واألمر نفسه يسري على مجيع القطاعات وبنسب أقل للتنفيذ، أما  والوصول 

 املتابعة والعمل على وترية النشاط، لنسبة للعدد املنفذ فنسبه أكرب من قيمتها داللة على أن اإلنطالق يف املشاريع ال يعين
  بل جمرد أرقام يتم استهالكها بداية كل خمطط تنموي. 

ت املشاريع االستثمارية    كما يلي:: هلا بني القطاعني العام واخلاص القانوين طابعحسب الالفرع الرابع: بيا

ا حسب الطابع القانوين:  القانوين للمشاريع من حيث العدد والنسبة ومناصب ملعرفة الطابع أوال: االستثمارات املصرح 
االت اليت يغطيها النشاط، واجلدول التايل  العمل املمكن استحداثها، والذي يعطي نظرة كذلك ولو ضمنية وعامة عن ا

  يبني توزيع املشاريع االستثمارية بني القطاعني العام واخلاص واملختلط بينهما.
ا للفرتة : التوزيع حسب الط)30(اجلدول   2015-2002ابع القانوين للمشاريع االستثمارية املصرح 

 %  مناصب الشغل  %  القيمة(مليون دج)  %  عدد املشاريع  الطابع القانوين
  86.94  868986  55.44  6415186  98.02 59045  اخلاص

  11.61  120055  34.42  3983653  01.82  1095  العام
  04.35  44975  10.14  1173374  00.16  97  املختلط
موع   100  1034016  100  11572213  100  60239  ا

ت االستثمارات املصرحة  املصدر: ريخ اإلطالع سبتمرب  2016، حتديث مارس للوكالة الوطنية لدعم االستثماربيا  ،2016  
 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-
2015 

وميكن كذلك متثيلها معطيات اجلدول من حيث العدد بيانيا من خالل الشكل التايل الذي يربز العدد شبه الكلي    
  الستثمارات القطاع اخلاص إىل االستثمارات اإلمجالية.

   

                                                           

ا. -  1 لنسبة ملعدالت تنفيذ املشاريع من حيث العدد ونسبة مناصب الشغل احملققة فعال إىل املناصب املصرح   واألمر نفسه 
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ا حسب الطابع القانوين )50(و  )49(األشكال     من حيث العدد والقيمة: توزيع املشاريع االستثمارية املصرح 

  
مج  املصدر: ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. EXCELخمرجات بر   اعتمادا على بيا

حيث يالحظ أنه ومن حيث العدد يطغى االستثمار اخلاص (يشمل األجنيب)، ولكن ومن حيث القيمة ينخفض نسبيا    
وذلك ألنه يشمل استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة ويف قطاعات النقل واخلدمات خاصة اليت  %54إىل 

ألساس ويف قطاعات الطاقة  تتميز بتعدد املشاريع وصغرها النسيب، هذا إضافة إىل أثر االستثمارات األجنبية اخلاصة 
ملشاريع الكربى يف قطاعات الصناعة والطاقة واألشغال العمومية، واخلدمات، أما االستثمارات العامة واملختلطة فتشمل ا

  البناء والري.
ت االستثمارات قيد االجناز حسب الطابع القانوين: كغريها من املعايري ميكن كذلك تقييم مستوى اإلجناز   نيا: بيا

  لالستثمارات حسب طابعها القانوين، كما يبينها اجلدول التايل: 
ت تنفيذ املشاريع )31(اجلدول  2012-2002للفرتة  حسب احلالة القانونية: مستو

نسبة 
مناصب 
الشغل 
  %الفعلية 

مناصب 
 الشغل
 الفعلية

نسبة اإلجناز من القيمة 
املوافقة  الكلية للفرتة

  % لكل سنة

القيمة املالية 
 مليون دينار

نسبة 
املشاريع 
املنجزة لـ 

2012 %  

 احلالة القانونية عدد املشاريع

 اخلاص  638 31 54.7% 385 378 1 24.6% 964 264 32.9%
 العمومي  328 33.8% 220 777 21.4% 024 31 26.9%

 خمتلط  38 44.7% 235 391 34.4% 127 3 7.6%
موع  004 32 54.3%  840 546 2 24.6% 115 299 31.1%  ا

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:   من إعداد الطالب اعتمادا على بيا
لنسبة ملشاريع القطاع اخلاص أو العمومي أو  يالحظ من اجلدول ضعف مستوى اإلجناز والتنفيذ بشكل عام، سواء 

وهو ما يربز املناخ العام وبيئة االستثمار اليت ال حتفز على املشاريع املختلطة، مع أفضلية طفيفة للمختلطة منها واخلاصة، 
النشاط اإلنتاجي  مهما كانت طبيعته، ورغم الدعم املصرح به والتسهيالت املعلنة، ما يؤشر على مشاكل وعراقيل تواجه 

لك مبرحلة اإلنتاج والتوزيع، وانعكس ذلك على وترية االنتاج ومستوى التوظيف.   اإلجناز فما 
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ت املشاريع االستثمارية    كما يلي:: ستثمارحسب نوع االالفرع اخلامس: بيا

ا حسب نوعه والغرض منه:  ت االستثمارات املصرح  ختتلف االستثمارات حسب الغرض منها وهو ما ينجم أوال: بيا
نمية، مبشاريع جديدة أو عنه اختالفا يف يسر ومرونة عملية التنفيذ، وتسعى لالستفادة من ظروف السوق واحتياجات الت

هيل وخوصصة، ويف ميادين جديدة أو أسواق قائمة فعال، واجلدول التايل يوضح  التوسع يف أخرى قائمة أو إعادة هيكلة و
  تقسيم االستثمارات حسب الغرض:

ا حسب نوعها والغرض منها للفرتة )32(اجلدول   2015-2002: توزيع االستثمارات املصرح 
  %  مناصب الشغل  %  القيمة (مليون دج)  %  عدد املشاريع  نوع االسستثمار

  54.02  558619  51.82  5996367  7.695  34754  إنشاء
  .5943  450721  .8840  4731214  40.51  24404  توسع

  0.010  92  0.000  479  00.00  3  إعادة هيكلة
هيل   201.0  12386  652.0  306247  541.0  927  إعادة 

هيل وتوسع   81.10  12198  654.0  537905  50.20  151  إعادة 
موع   100  1034016  100  11572213  100 60239  ا

ت االستثمارات املصرحة  املصدر: ريخ اإلطالع سبتمرب  2016، حتديث مارس للوكالة الوطنية لدعم االستثماربيا  ،2016  
 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-
2015 

ت عدد ومبالغ االستثمار حسب نوعها من خالل الشكلني البيانيني التاليني:   وللتوضيح واملقارنة أفصل يتم عرض بيا
ا  ):52(و  )51(األشكال    من حيث املبلغ والعدد حسب الغرض منهاتوزيع املشاريع االستثمارية املصرح 

   
مج  املصدر: ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار EXCELخمرجات بر   اعتمادا على بيا

 %40تقريبا من املشاريع تليها التوسع يف املشاريع القائمة بـ  %58ويالحظ أنه ومن حيث العدد تشكل املشاريع اجلديدة     
يف حني عمليات إعادة التأهيل واهليكلة فال تشمل إال نسبة ضئيلة، وتتقارب نسب عمليات التوسع مع اإلنشاء من حيث 

، وهو ما يبني الفرص مليار دوالر 125آالف مليار دينار أو أكثر من  11.5املبالغ املستثمرة وبقيم كبرية تقارب إمجاال 
  العديدة املتاحة، والقدرة االستيعابية النظرية لالقتصاد الوطين.

  :اجلدول التايل يوضح مستوى اإلجناز والتنفيذ للمشاريع  :حسب نوع اإلستثمارنيا: مستوى االجناز وتنفيذ املشاريع 
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  2012- 2002: مستوى اإلجناز للمشاريع حسب الغرض منها للفرتة )33(اجلدول 

ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:   من إعداد الطالب اعتمادا على بيا
ملالحظة نفسها والنتائج عينها، تتفاوت نسب اإلجناز بني فئة وأخرى ولكن تبقى عموما ضعيفة وتربز عدم قدرة      و

استغالل مواردها املالية والبشرية بشكل أفضل، وهو ما يسمح االقتصاد الوطين على استيعاب ضخامة املشاريع وال 
  ستشراء عوامل الضعف واإلمهال يف إدارة األعمال ومتابعة املشاريع مع وفرة املوارد وضعف الرقابة.

معةالفرع السادس: املشاريع املنجزة حسب ش مع عدم توفر معطيات حول تقسيم املشاريع : رائح املبالغ املالية ا
ا امل ا إىل فئات يتم اإلكتفاء مبستوى إجناز املشاريع على شكل شرائح حسب املبالغ املرصودة واملستثمرة فعال مبستو صرح 

  النسبية إىل إمجايل املشاريع املنجزة، كما يوضحها اجلدول التايل:

معة للفرتة )34(اجلدول  2012-2002: املشاريع حسب شرائح املبالغ ا

ملليون دينار % مناصب الشغل  شرحية املبالغ املالية عدد املشاريع % القيمة 
(مليون) 10أقل من  816 20 65% 023 89 3% 210 37  
(مليون) 50إىل  10من  534 7 24% 261 161 6% 318 61  
(مليون) 200إىل  50من  466 2 8% 150 241 9% 469 73  
(مليون) 500إىل  200من  726 2% 995 226 9% 569 56  
(مليون)1 500إىل  500من  308 1% 684 250 10% 629 31  
(مليون)1 500أكثر من  154 ~0% 727 577 1 62% 920 38  

موع 004 32 100% 840 546 2 100% 115 299  ا
ت االستثمارات املصرحة واملنجزة للوكالة الوطنية لدعم االستثمار. املصدر:   من إعداد الطالب اعتمادا على بيا

يالحظ أنه كلما زادت شرحية املشاريع املنجزة اخنفض عدد املشاريع املوافقة هلا، وهو أمر طبيعي، واألمر نفسه مع حجم    
من املنجزات،  %62مليار دينار) تشكل نسبة أكثر من  1.5املبالغ املنجزة إذ ورغم العدد الضئيل للشرحية األعلى (أكثر من 

ما يعين الرتكيز على األشغال الكربى على حساب األقل حجما من املشاريع الصغرية واملتوسطة، ومل تتوفر األرقام حول 
ا حسب الشرائح للحكم على مستوى اإلجناز لكل شرحية، ولكن املالحظة العامة من خالل حجم ما مت  املبالغ املصرح 

نسبة 
مناصب 
الشغل 
 %الفعلية 

 مناصب الشغل
 الفعلية 

نسبة اإلجناز من 
القيمة الكلية 

-2002للفرتة(
2012 (% 

القيمة (مليون 
 دينار)

نسبة املشاريع 
  2012املنجزة لـ  

% 
 نوع اإلستثمار عدد املشاريع

 اإلنشاء 990 18 55% 042 651 1 30.4% 033 115 22.3%
 التوسيع 799 12 54.7% 705 807 19.3% 362 179 42.5%
 إعادة التأهيل 192 23.1% 364 44 19% 673 3 33.1%
 التوسيع -هيلأإعادة الت 20 15.2% 111 43 8.4% 777 6.8%

 إعادة اهليكلة  3 100% 479 100% 270 293.5%
موع 004 32 54.3% 840 546 2 24.6% 115 299 31.1%  ا
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نسب اإلجناز الضعيفة وهو ما ميكن  ) تربزمليون دج 10372871( بهدج) إىل املصرح مليون  840 546 2إجنازه فعال (
  تعميمه على كل فئات املشاريع واألنشطة.

ا العامة اإلستثمارية الربامج حجم: الرابع طلبامل ا القطاعية وجماال  2014- 2000للفرتة  الفرعية وتوزيعا

 اإلستثمارات حجم توزيعمع  ا، والتوقعات املتعلقة واإلفرتضات اإلستثمارية الربامج أهداف ألهم تعرضال من خالل   
االت على  الربامج خمططات على اجلوهرية املالحظات ألهم تعرضالمث  اإلستعابية اإلستثمارية، الطاقة وحدود القطاعية ا

 .العامة اإلستثمارية

 واإلجتماعية اإلقتصادية التكاليف احتواء إن 1:التنمية وإسرتاتيجية العامة اإلستثمارية الربامج أهدافالفرع األول: 
رها  افهادأه حوصلة وميكن 2014 غاية اىل 2001 منذ كربى برامج إستثمارية تنفيذ ثالث يف تنطلق الدولة جعل السلبية وآ

 :  التالية النقاط يف

ر إلحتواء الطلب تفعيل - أ  ؛ النمو ودعم اإلقتصادي اإلنعاش وحتقيق اإلنكماشية السياسات آ
 ؛ العمل فرص وتوفري الشغل ملناصب املستحدثة األنشطة ودعم البطالة معدالت ختفيض - ب
ت اإلجتماعية وحتقيق الظروف وحتسني اإلجتماعية العدالة وحتقيق به املرتبطة واملشكالت الفقر حماربة -  ج  اجلهوية التواز

 العامة. اخلدمات وحتسني واحمللية اإلقليمية والتنمية
ا يؤكد ا املرتبطة الفرعية األهداف من وغريها السابقة األهداف معاينة إن     من الكلي الطلب إىل التأثري يف ستؤدي إ

دة خالل  كما الكينزية، السياسة إحياء يعيد غري اإلنتاجي وهذا العام اإلستثماري واإلنفاق العام، اإلستهالكي اإلنفاق ز
 مما اإلجتماعي، املال رأس وقطاع األساسية والبنية القاعدة اهليكلية ختصيصه إىل مت قد العام اإلستثماري اإلتفاق ذلك أن

 ظل يف املتوازنة غري املنافسة بفعل أنشطته بعض وتفكك اإلنتاجي اجلهاز مجود يف ظل غري متوازن منو حدوث على يؤكد
دة يةتلب إىل سيؤدي الذي األمر تدفق الواردات  اإلختناقات، التوازن، وتنامي يف اإلختالالت تفاقم على الناتج الطلب يف الز

 السليب اإلقتصادي اإلنكشاف معدل إىل تطور يؤدي الذي للوارادات السريع النمو طريق عن اخلارجي العرض خالل من
  .60%حوايل 2011 سنة بلغ والذي

 عدم مع املربجمة، وخمرجات آالف املشاريع ملدخالت املتوقعة لتأثريات متعلقة أهداف مع تتكامل مل األهداف تلك إن 
 .بذلك يرتبط ومستدام هادف اقتصادي لنمو خطة أية وجود

االت على وتوزيعها اإلستثمارية الربامج حجم الفرع الثاين: اليت : اإلستيعابية لإلستثمارات الطاقة ومستوى القطاعية ا
لفعالية يف استغالل املوارد والقدرة على خلق الثروة.تعرب عن حجم اإلنفاق    اإلستثماري وربطه 

 دوالر مليار 7 من  حوايل ارتفعت اليت العامة اإلستثمارية الربامج لتمويل املالية املوارد من كبري حجم ختصيص مت لقد   
مج يفدينار  مليار 552أو مج )دينار مليار3800 (مليار دوالر  55 إىل 2005-2001اإلنعاش  بر دعم النمو األول  يف بر

مج يف ) دينار مليار -21214دوالر  مليار 282 إىل 2005-2009 إلضافة 2014-2010اخلماسي  الرب  الربامج إىل ، 

                                                           
- 2001فرتة ثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بني النظرية الكينزية واسرتاتيجية النمو غري املتوازن ال، صاحل صاحلي - 1

  .20-11: ص ص ،2013سنة  13، العدد 1، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة سطيف2014
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مج املخصص املبلغ التكميلية اخلاصة  والسكن دينار) مليار 693العليا ( واهلضاب دينار) مليار 377جلنوب( التكميلي للرب
 التقييم إعادة بعد سيزداد التطور وهذا مليار دينار، 200 بـ املقدرة احمللية التكميلية دينار، الربامج مليار 800املالئم  غري

مج اخلاصة   . 2014-2010 اخلماسي لرب

 اخلماسي إىل خمصصات تضاف دوالر مليار 28 حوايل أي دينار مليار 2070 حوايل التكميلية الربامج هذه قيمة وتبلغ   
 بوضوح األمر دينار، وسيظهر مليار 6273 حوايل أي دوالر مليار 83 لـ مساوية فتصبح دوالر مليار 55 ب واملقدرة األول

  دوالر. مليار 286 حوايل به العامة اإلستثمارات إمجايل يبلغ الذي 2014-2010 الثاين اخلماسي مشروع يف
 )دوالر مليار 55 حوايل(مليار دينار 4203 بلغت اليت اإلستثمارية املخصصات حلجم الكبري اإلرتفاع السابقة األرقام تبني   

ا، فمن العامة الوطنية لإلستثمارات اإلستيعابية الطاقة لتجاوز البداية تشكل مبالغ وهي  يف التحكم الصعوبة مبدخال
  .تنفيذها صعوبة إىل سيؤدي الذي األمر دوالر، مليار 11 حوايل دينار أي مليار 840 تفوق سنوية خمصصات

 عراض مصاب هو اجلزائري االقتصاد ن اجلزم الصعب من :اجلزائر يف اهلولندية والعلة االقتصادي النمو: ثالثالفرع ال
  .للبلد التوجه االقتصادي دارسة يف التعمق عند أنه غري بذلك، توحي االقتصاد أن مالحظة مؤشرات رغم العلة اهلولندية،

 الطفرة نتيجة التنموية، خالل الربامج من فعال متجسد هو احلكومي اإلنفاق فأثر اإلنفاق احلكزمي والعلة اهلولندية:أوال: 
 االستقالل، منذ الوطين االقتصاد عن معروفة ظاهرة هي واحنالل التصنيع غائب، هو عوامل اإلنتاج انتقال أثر بينما البرتولية،
 يف اقتصاد التصنيع واحنالل االنفجاري القطاع حول الباحثان قدمها دراسة إطار يف ورد الذي كوردن ونريي منوذج ومبحاكاة

 جملة يف الصادرة Booming Sector and Dis-Industrialisation in a Small Open Economyومفتوح  صغري
 بني من مهمني قطاعني من يتكون اجلزائري فإن االقتصاد  1982)  سنة - 92 رقم العدد -الربيطانية  االقتصادي
 أسعاره، ارتفاع نتيجة مزدهر أو انفجاري كقطاع احملروقات قطاع من ومها كل يف النموذج، ذكرت اليت القطاعات

اخلام  احمللي الناتج تكوين يف مسامهتهما نسبة تدين نتيجة والصناعي، الزراعي القطاع من املتأخرة هي كل والقطاعات
ر احتواء االقتصادية الكلية سياساتلل ، وميكناحلقيقي  أن اعترب وكما النقد، كتلة إدارة من خالل اهلولندي املرض آ
 فرتة مهمتني، فرتتني بني فرق وكما املالية، الفوائض لتعقيم الوحيدة اليت تستعمل الوسيلة هو اإليرادات ضبط صندوق
 اكتفت  قد الثانية الفرتة حني يف كمقاولة، فيها الدولة اشتغلت األوىل اإلصالحات، فالفرتة ما بعد وفرتة املدار االقتصاد

  1 .دقتصالإل التحتية لبنية االهتمام خالل من واليت تتجلى النمو، لدعم سياسات بتبين فيها

تبدو حىت غري كافية لتفسري االرتباط الدائم وشبه املطلق لقطاع احملروقات مع عدم القدرة على  2يف حني أن العلة اهلولندية   
تؤكد دراسات البنك الدويل على بيئة األعمال وإنتاجية ومردودية املؤسسات ونظام التمويل تكوين نسيج صناعي صلب، إذ 

وتشجيع لالستثمار اخلاص، وهذا بيئة تنافسية من رافقها ي واملؤسسات املالية وأثرها على النمو االقتصادي والتشغيل مع ما

                                                           
ر وتقييم عرض ،عبد الرزاق مدوري - 1 ر برامج االستثمارات ، )حتليلية نظرة(اجلزائر  يف النمو االقتصادي على االستثمارية الربامج آ املؤمتر الدويل حول تقييم آ

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة   .24-23، ص ص1جامعة سطيف 2013مارس  12- 11، 2014-2001العامة وانعكاسا
لتخصص الكبري يف انتاج وتصدير املواد األولية نتيجة الصدمة اإلجيابية وأثرها على إعادة ختصيص الدخل واملوارد و  نظرية العلة - 2 ختفيض تنافسية اهلولندية مرتبطة 

دة قيمة العملة واخنفاض تنافسية الصادرات مع، إضافة إىل األثر disindustrialisation القطاعات األخرى الصناعية خاصة ارتفاع للواردات (أثر  يف ز
، ويف حالة الصدمة السلبية لألسعار تتأثر سلبا ميزانية الدولة وامليزان التجاري مع تسرب الدخل) والذي يستفيد منه اخلارج على حساب النشاط اإلنتاجي احمللي

 ومتكن الضعف اهليكلي اإلنتاجي.
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حباجة إىل تفسريات مدعمة وبديلة، وتعود حسب الوزير السابق  غري متوفر يف حالة اجلزائر، ومع ذلك فهذه التفسريات تبقى
ضافة عوامل أخرى حول السياسة والعدالة االجتماعية.    1محيد متار 

 االقتصادي النمو معدل هامشية وراء تقف اليت احلقيقية األسباب وبتحري  العلة اهلولندية:نيا: أسباب اإلشتباه يف 
مج اخلماسي تطبيق من املتبقية للسنوات اإلستشرافية النظرة احلكومي، فإن اإلنفاق من للحجم الكبري لنظر  ترتبط هي الرب
 االقتصادي، للنمو الرئيس احملدد تعترب خارجية، فاحملروقات معطيات وفق تتغري واليت بدورها احملروقات، أسعار تغري مبدى

  إنتاجيا. منه اقتصادا ريعيا أكثر تدير اجلزائر عتبار
والشكل التايل يوضح عالقة النمو االقتصادي بنسبة تكوين األصول غري املالية (الثابتة) يف حالة اجلزائر مقارنة ببعض     

-2001اق االستثماري يف دعم النمو االقتصادي وإنتاجية رأس املال خالل الفرتة توضح درجة جناعة اإلنف الدول واليت
2011.  
  2011- 2001اإلستثمار العمومي وتطور معدل النمو االقتصادي احلقيقي للفرتة : )53(الشكل

  
Source: IMF country report 12/20 Algeria 2011 Article 4 Consultation staff report; public information 
Notice.2012.p26. 

جلزائر هو األعلى يف حني أن متوسط النمو يف الناتج احلقيقي     ملقارنة فإن اإلنفاق االستثماري ومتلك األصول  حيث و
  من بني األضعف، حيث أن الرفع من معدل النمو احلقيقي يستلزم إنفاقا أكرب من الذي يتطلبه يف دول املقارنة. 

ثريه من خالل الشكل التايل: اأم   لنسبة لالستثمار اخلاص فتتتبني نتائجه و
  2011- 2001اإلستثمار اخلاص وتطور معدل النمو االقتصادي احلقيقي للفرتة : )54(الشكل

  
                                                           

1 - Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office des publications 
universitaires, Alger. 2015. pp32-38 de l’introduction. 
- Camille Sari; Algérie et Maroc ; quelles convergences économiques, Cabrera, Paris, 2011. P155.  
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Source: IMF country report 12/20 Algeria 2011 Article 4 Consultation staff report; public information 
Notice.2012.p26. 

مج هذا ثريات عن أما  تزايد إذ االستهالك حية من اجيابية فكانت جد احملروقات قطاع خارج االقتصادي النمو على الرب
 تضاعف فقد الفائدة وأسعار واالدخار االستثمار على ثريه حيث من الفرتة أما هذه خالل% 3.6 قاربت متوسطة بنسبة

 حلجم الكبري الرتاكم إىل إلضافة العمومي االستثمار حجم ضخامة بفعل وذلك 2008-2005سنيت  بني االستثمار
 لإليداع االمسية الفائدة معدالت حني شهدت يف ؛2008 و 2005 سنيت بني% 64 حبوايل ارتفعت اليت الوطنية االدخارات

 و 2007 سنيت سالبة معدالت ؛لتسجل التضخم ملعدالت املستمر بفعل االرتفاع احلقيقية الفائدة أسعار وتراجعت ؛ استقرارا
  املصريف. النظام كفاءة عدم بفعل الفرتة هذه خالل تذبذ االقرتاض على الفائدة سجلت معدالت كما ؛2008

 من أهم املالحظات: هلا اإلستيعابية الطاقةالعامة و  اإلستثمارية الربامج خمططات على اجلوهرية املالحظات: رابعالفرع ال
 على املخططات التنموية وخصائصها املتعلقة جبانب االستثمار، مايلي:

 من تعد ومناخ إستثماري حوافز من ا يرتبط وما األعمال بيئة وضعية إن 1 :االستثمار وحوافز األعمال بيئة أوال:
ت اليت ملقارنة غري إستثماري ومناخ تنافسية، وغري مالئمة غري أعمال بيئة تعاين من االقتصاد اورة مع مناسب   الدول ا

ا ومواردهاتال  اليت املراتب يف والعربية العاملية التنافسية تقرير يف رتبت قد اجلزائر إن بل ا تناسب مع ثروا  وحجم وإمكانيا
ا  .العمومية إستثمارا

 القيام تكلفة من ارتفاع اجلزائري االقتصاد: يعاين االقتصادي الفساد آليات وتطور األعمال نشطة القيام تكاليف نيا:
 التمويل على امللكية واحلصول وتسجيل املستثمرين ومحاية إقامة املشروعات وتصفيتها من ا يرتبط وما األعمال نشطة
تعيق حركية  وأضحت معدالته االقتصادي الفساد تطور إىل إلضافة اخلاصة والعقود تنفيذ إتفاقيات الشراكة وسرعة

 .واألجنبية الوطنية اخلاصة املؤسسات وتوطني االستثمار
من  والتقليل الربامج االستثمارية العامة تنفيذ حسن لضمان جذرية إصالحات يتطلب السلبية خبصائصه الوضع هذا إن

  .الوطين لنسبة للمستثمرين ولإلقتصاد واإلفريقية العاملية املتوسطات مع ملقارنة تكاليفها إرتفاع
 واإلجناز التنفيذ على مستوى لإلستثمارات سواء الوطنية اإلستيعابية الطاقة يتجاوز العمومية اإلستثمارات من احلجم هذا إن
 املدخالت أسعار بسبب إرتفاع التقييم إعادة عمليات تزايد احمللي، مع اإلنتاجي جلهاز التكاملي اإلرتباط مستوى على أو

 دخالتملالحتواء خطة وجود وعدم اإلستيعابية جتاوز الطاقة خماطر يبني ملشاريع، وهذا املتعلقة الدراسات اكتمال وعدم
 املشاريع. وخمرجات

اإلستثمارية  وربط املخصصات لإلجناز، احلقيقية اإلمكانيات تقدير أساسها على يتم :نوعية دراسات اجلدوى لثا:
 مبعايري والتقيد الفنية واهلندسية، املواصفات مراعاة يف إطار اإلجناز عمليات تتطلبها اليت الزمنية واملدد الواقعية لقدرات

 يف واملبالغة تكاليفها احلقيقية، وتقدير املشاريع املقامة، جدوى دراسة جمال يف الدراسات مكاتب قدرات محدودية، فاجلودة
 يستدعي األمر بل يكفي، ال اخلربة قلة وأحيا والسرعة حملدودة املقامة املشاريع تكاليف ارتفاع تفسري تقدير قيمتها، إن

 .األخرى وخاصة الفساد األسباب عن البحث

                                                           
 .6- 3ص ص:: مرجع سابق: صاحلي صاحل - 1
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 معرفة يف صعوبة خلق : مماومرنة دقيقة تفصيلية سنوية خطط وجود عدمو  العامة اإلستثمارية الربامج تعدد رابعا:
 حجم ومعرفة وتقييمها متابعتها يف أكثر وصعوبة املخططة، الربامج خالل فرتات احلقيقية العامة اإلستثمارية املخصصات

 .اجلديدة الربامج

ر : : أثر خمططات االنعاش االقتصادي على املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطينساماخل املطلب وميكن تتبع األ
  االقتصادية لالستثمارات العمومية لفرتة خمططات االنعاش االقتصادي كما يلي: 

 والرتابط اإلندماجمع الصناعي  اإلنتاج وتطور اإلقتصادي النمو على العامة اإلستثمارية مجالرب  ثريالفرع األول: 
 للناتج النمو احلقيقية تطور معدالت معاينة يستدعي اإلقتصادي النمو على وانعكاساته التأثري طبيعة من للتأكد 1القطاعي:

   .الصناعي القطاع يف احلقيقية النمو معدالت وكذا احمللي اإلمجايل

رها يف العامة تظهر أمهية اإلستثمارات إن   والتكامل القطاعي الداخلي اإلنتاجي، اإلقتصادي النمو على اإلجيابية آ
دة اإلنتاجي الوطين وتنوعه اجلهاز تطور إىل تدرجييا تؤدي واألنشطة بصورة الفروع بني واإلندماج  لتلبية اإلنتاجية قدراته وز

  .على الواردات السليب اإلعتماد وتعليلاملتنامية،  اإلحتياجات
 مع حجم املخصصات يتناسب ال تطورا اإلمجايل احمللي الناتج تطور تبني 2013-2001لفرتة  املتعلقة املعطيات

اإلختالالت  وإحتواء الفعال، لتأثري الطلب احمللي اإلنتاجي اجلهاز على استجابة مت تنفيذها، وال تدل اليت اإلستثمارية
  اجلهاز اإلنتاجي. مجود وتربز كافية غري وهي سنو %5 عن النمو ال تزيد فنسبة التوازنية،

ا الصناعية معظم فإن إنتاجها، تطور اليت الغذائية التحويلية كالصناعة الصناعية الفروع بعض إن    بل  مستوردة، مدخال
ا غري إقتصادي مع استخدام تتزامن فروعها تعاينها اليت الركود وحالة اإلنتاجي جهازها مجود إن   .اإلنتاجية لقدرا

 (%)                                      2012-2001: معدل استخدام قدرات االنتاج الصناعي للفرتة )35(اجلدول
  2001  2003  2005  2007  2009  2011  2012  

  50  54  56  53  50  51  48  القطاع الصناعي
  50  50  52  48  46  46  44  الصناعة خارج احملروقات

  49  49  50  46  45  46  44  الصناعة التحويلية
ثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بني النظرية الكينزية واسرتاتيجية  ،صاحلي صاحل املرجع:

  .24، ص 2013سنة  13، العدد 1جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة سطيف ،2014-2001النمو غري املتوازن الفرتة 
ر حمدودية على تدل الركودية الوضعية هذه إن   السلع  على صناعة الفعال الكلي للطلب التحفيزية اإلجيابية اآل

 حوايل بلغت اليت طريق الورادات عن األجنبية لسلع الوطين لإلقتصاد الذايت حالة اإلغراق مع التجهيز، وسلع اإلستهالكية
  .2012-2000الفرتة  خالل دوالر مليار 300
دة الالزمة الوسائل" للمؤسسات تتوفر النمو االقتصادي أن دعم سياسات فعالية إذ من شروط     خاصة  إنتاجها، لز

ستثمارات على القدرة  ال مبعىن أن ضعيفا لإلسترياد احلدي امليل يكون ، وأن)للطلب لنسبة لإلنتاج مرونة (جديدة القيام 
   .التجاري امليزان على سلبا ما ينعكس األجنبية املنتجات الطلب بواسطة لتلبية قوي اجتاه هناك يكون

                                                           
 .29- 20: ص ص ،املرجع نفسه -1
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مج االنعاش اإلقتص  املالية إلصالحات خصوصا تتعلق العامة السياسة تدابري :2004-2001ادي الفرع الثاين: بر
مج أن الحظي التطبيقية، الناحية ومن واهليكلية  بلغ فقد االقتصادي، النمو استهدف قد االقتصادي اإلنعاش دعم بر
 3.17بـالسنوي  متوسطه فيها قدر اليت  1996-2000فرتة مع مقارنة %4.8 نسبة 2004-2001لفرتة  السنوي منوه متوسط

%.1  

  ومعدالت النمو يف قطاع احملروقات وخارجه.واجلدول التايل يوضح مؤشرات منو الناتج احلقيقي اخلام    
  %الوحدة                                                       2004- 2001: تطور معدالت النمو احلقيقية للفرتة )36(اجلدول

  2001  2002  2003  2004  
  6.2  5.9  5.2  5  معدل النمو (خارج قطاع احملروقات

  3.3  8.8  3.7  1.6-  معدل النمو (قطاع احملروقات)
  5.2  6.9  4.7  2.6  معدل منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي

ر وتقييم عرضعبد الرزاق:  مدوري املرجع: ،املؤمتر الدويل حول )حتليلية نظرة(اجلزائر  يف النمو االقتصادي على االستثمارية الربامج آ
ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا مارس  12-11، 2014-2001تقييم آ

  .13، ص:1جامعة سطيف 2013
 يتخذ مل قطاع احملروقات خارج منو معدل بينما ،منو قطاع احملروقات والناتج احلقيقي مؤشري بني الرتابط قوةتالحظ و    

  .النفطية غري القطاعات عن النمو ما انفصال نوعا الوضع هذا ليعكس الناتج، منو معدل سلكه الذي االجتاه نفس
ر دارسة يف أكثر التعمق ويستدعي      حتقيق يف األساسية القطاعات بعض مسامهة إىل التطرق على النمو، الدعم خمطط آ

  :التايل اجلدول وفق ، 2004 و 2001 مابني الفرتة املمتدة خالل االقتصادي النمو
   %الوحدة                       : معدالت النمو السنوي لبعض القطاعات اإلنتاجية      )37(اجلدول

  2001  2002  2003  2004  
  3.3  8.8  3.7  1.6-  احملروقات 

  3.1  19.7  1.3-  13.2  الفالحة
  5.8  6.6  4.3  5  الطاقة واملياه

  1.3-  3.5  1-  1-  الصناعات املصنعة (الثقيلة)
  8  5.5  8.2  2.8  بناء وأشغال عمومية

Source: Banque d'Algerie; rapport annuel: répartition sectorielle de la croissance du PIB 
reél;2005.P176. 

 :أن يالحظ من اجلدول     
 من الزراعي نسبة الناتج تراجع مع ،القطاع هلذا االقتصادية الكفاءة مؤشر ضعف مدى يعكس الفالحي القطاعرجح   -

 ؛العاملة الكلية القوى إىل لزراعة العاملة القوى نسبة وتدين اخلام، احمللي الناتج
  ؛متواضع جد منوا شهد فقد إليه، إلتفاتة الدولة رغم العاملي الركب عن بعيدا يزال ال املصنعة الصناعات قطاع - 

                                                           
  .13، ص:مرجع سابق ،عبد الرزاق مدوري -1
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مج طرحها املالية اليت املخصصات من دةاستفاألكثر ا القطاعات من يعترب العمومية واألشغال البناء قطاع -  اإلنعاش بر
دة إىل هذا فرتة املخطط، ويرجع منتصف خالل نوعية قفزة القطاع شهد هلذا االقتصادي،  هذا حنو العمومي اإلنفاق ز

 القطاع.
دة متذبذبة مع منو معدالت شهد اآلخر فهو واملياه، الطاقة قطاع خيص فيما وأما   .جديدة مشاريع لتنفيذ اإلنفاق ز
وقد لوحظ ضعف كبري يف وغياب إمكانيات ومنهجية التخطيط وضعف املعلومات والتنسيق القطاعي والتنفيذ للمشاريع    

القدرة على ضبط التكاليف ومراحل وعدم التحكم يف مؤشرات املتابعة وعدم كفاية اإلطارات والتقنيني واملسريين، مع عدم 
   1اإلجناز ما أثر بشكل كبري على نتائج املشاريع واألهداف املسطرة.

مجال أثر حتليل: لثالفرع الثا  2005 - 2009 : االقتصادي النمو على النمو لدعم التكميلي رب

مج وأهداف مضمون :أوال مج يعتربالنمو:  لدعم التكميلي الرب  وصلة كحلقة  2009-2005 النمو لدعم التكميلي الرب
مج فهذا للبلد، االقتصادية التنمية عملية يف نية وكخطوة له، السابق اإلنعاش االقتصادي دعم ملخطط  خيتلف عن الرب
لضرورة األول السبب أساسيني، لسببني املايل والتخصيص املدة حيث من الدعم خمطط  وقعت نقائص لتغطية امللحة يتعلق 
 وبذلك احملروقات، أسعار فقاعة بفعل الوطين لالدخار املتزايد خيص الرتاكم الثاين والسبب الدعم، خمطط تنفيذ وبعد أثناء

مج عتمادها كربى مشاريع إرساء على عملت قد للبلد السلطات العمومية ن نالحظ  أهداف معينة، لتحقيق مخاسي بر
  :يلي ما منها ذكري

 وريفية ؛ فالحية تنمية وإحداث القاعدية البنية تطوير -5
ت تنمية -6  للمواطن ؛ املعيشية الظروف ، وحتسنيالعزلة لفك العليا واهلضاب اجلنوب وال
 .العمومية املصاحل عصرنة -7

  :التايل النحو على لتنفيذها، هو سخرت اليت املالية مع املبالغ األهداف هلذه اجلامع واجلدول
مج التكميلي لدعم النمو )38(اجلدول   %الوحدة                                2009- 2005: التقسيم حسب األبواب للرب

مج اإلمجايل  املبلغ (مليار دج)  القطاعات    % النسبة من حجم الرب
مج حتسني ظروف معيشة السكان   45.4  1908.5  بر

مج تطوير املنشآت األساسية   40.5  1703.1  بر
مج   8  337.2  دعم التنمية االقتصادية بر

مج تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها   4.9  203.9  بر
مج تطوير التكنولوجيا اجلديدة لإلتصال   1.2  50  بر

مج اخلماسي   100  4202.7  جمموع الرب
   .243، ص2011، دار اخللدونية، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر: الواقع واآلفاقعبد الرمحن تومي:  املصدر:

مج أثر نيا   فرتة مدار على االقتصادي النمو معدالت شهدت لقد: االقتصادي النمو على النمو لدعم التكميلي الرب
  :التايل اجلدول يبينه وفق ما اخنفاضات، عدة املخطط تطبيق

   

                                                           
1 - Hamid Temmar; OpCit. PP223-224. 
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  %الوحدة                                                    2009- 2005: تطور مؤشرات النمو احلقيقية للفرتة )39(اجلدول
  2009  2008  2007  2006  2005  البيان   /    السنة

  9  5.9  7  5.2  6  ⋆)معدل النمو (خارج قطاع احملروقات
  7.8-  2.3-  0.7-  2.8-  5.6  ⋆ معدل النمو (قطاع احملروقات)

  2.4  2.4  3  2.0  5.1  معدل منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي
Source: Banque d'Algerie; rapport annuel: répartition sectorielle de la croissance du PIB reél ;2009. 
P203. 
- ⋆ Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office des 
publications universitaires, Alger. 2015.P291. 

إل      فاخنفاض احملروقات، قطاع منو االقتصادي ومعدل النمو معدل بني جيايباإل رتباطاإل حظالي اجلدول على طالعو
 شهدت 2006 فسنة االقتصادي، النمو على مباشر ثري له كان قد 2007 سنة العقارات أزمة بعد احملروقات أسعار

لرغم اوملحوظ امستمر  حتسنا احملروقات قطاع خارج النمو معدل شهد املقابل ويف ، % 2 ـب معدل أخفض  فإن هذا من و
مج فرتة خاللنسبيا  ضئيال يبقى احملروقات خارج للقطاعات اإلنتاجية مؤشر منو معدل   .الرب

االقتصادي األكثر استقرارا من كما يالحظ أن االعتماد الفعال جيب أن يكون على التنويع  لثا: على املستوى القطاعي:
حملروقات وهو األكثر تذبذ ، واملؤثر سلبا على النمو االقتصادي الكلي يف السنوات األخرية هلذه الفرتة الناتج اخلاص 

واجلدول التايل يوضح معدل ، وتبقى عقدة اجلزائر يف ضعف وصغر متثيل النشاط خارج احملروقات يف دفع النمو االقتصادي
  للقطاعات االقتصادية األساسية:النمو 
  %الوحدة                  2009- 2005: معدل منو الناتج احمللي للقطاعات االقتصادية حالة اجلزائر للفرتة )40(اجلدول

 2009  2008  2007  2006  2005  البيان       /     السنة
  7.8-  2.3-  0.7-  2.8-  5.6  احملروقات 

  20  5.3-  5  4.9 1.9  ⋆الفالحة
  5  4.4  3  2.8 2.5  ⋆ةالصناع

  8.7  9.8  9.8  11.6  7.1   ⋆البناء واألشغال العمومية
  8.2  7.7  10.1  6.4  9.7  اخلدمات

  7  8.4  6.5  3.1  3  ⋆خدمات اإلدارة  العمومية
Source; Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office 
des publications universitaires, Alger. 2015.P292. 

 .260، ص2011، دار اخللدونية، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر: الواقع واآلفاقعبد الرمحن تومي:  ⋆ -

م من ميزانية يالحظ أن القطاعات األكثر منوا هي البناء واألشغال العمومية واخلدمات واليت تعتمد يف متويلها وتوفري الدع  
معىن أنه يفتقد إىل الصالبة، مع تباطؤ يف تنفيذ وتسليم املشاريع القائمة ، لنفقات التجهيز الدولة والفوائض املالية املتاحة

مع تذبذب واضح للقطاع الزراعي الذي يعتمد على مواسم األمطار، واخنفاض لنمو قطاع احملروقات وإطالق اجلديدة منها، 
ألسعار  لنسبة لقطاع اخلدمات فهو يعتمد بشكل شبه كلي على متويل امليزانية وشهد الدولية وكميات االنتاجاملرتبط  ، أما 

ين قطاع يف خلق الثروة واألول خارج قطاع احملروقات ، وهو ال ميثل قيمة مضافة حقيقية مباشرة وال خلق 1منوا ملحوظا وهو 
 الثروة املستدامة ودعم اإلنتاج والنمو. 

                                                           
 .259، ص2011، دار اخللدونية، اجلزائر، الواقع واآلفاق اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر: ،عبد الرمحن تومي - 1
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مبقابل االستثمار احمللي  %65.3تؤكد ارتفاع نسبة االستثمار العمومي مبا يتجاوز  2009-1999نسبة ملتوسط الفرتة ل   
اخلاص واألجنيب، وهي نسبة مقلقة وتبعث على احلذر مع االرتباط القوي بني ارتفاع االنفاق العمومي والنمو االقتصادي، 

ة النمو مع هيكل هش لقسم واسع من موارد امليزانية املتسمة بعدم الصمود أمام ألنه يف هذه احلالة ال ميكن صمان استمراري
  متغريات وقيود التجارة الدولية.

عندها للتساؤل عن النتائج اهلزيلة اليت حققها القطاع كما أن أثرها على مستوى القطاعات احلقيقية لالقتصاد يتوقف    
خارج  % 5.3الصناعي بشقيه العام واخلاص خاصة مع معدالت منو ومسامهة ضعيفة يف خلق القيمة املضافة (ال تتجاوز 

ط غري حمفز مقلقة للشركات الصناعية إذ أن عدد الشركات اليت تنشأ أقل من املختفية، يف حميقطاع احملروقات)، مع تركيبة 
مع وجود اقتصاد مواز ومنافسة أجنبية متزايدة وتفكيك التعاريف اجلمركية، أدى بتحول الصناعيني من نشاط اإلنتاج إىل 

ت عليا من 1االسترياد للسلع اجلاهزة ، وهو حتد حقيقي ال يتم التغلب عليه إال بتحسني بيئة األعمال مع الوصول إىل مستو
  تنفيذ ومتابعة املشاريع.الكفاءة وأمثلية تقييم، 

مسامهة القطاع القطاع الصناعي تراجعت من : احملروقات قطاع على الكلي الشبه واالعتماد اجلزائري االقتصاد رابعا:
لنسبة للقطاعات األخرى، خاصة القطاع 2004سنة  %6إىل  1999من الناتج الوطين اخلام سنة  9.5% ، واألمر نفسة 

  :2006-1984الفالحي، والشكل الباين التايل يوضح تطور مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج الوطين اخلام للفرتة 
  2006 - 1984: مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج الوطين اخلام للفرتة )55(الشكل

  
حملروقات، وهو ما يالحظ    عتبار أن قطاع احملروقات يشكل املصدر األساسي ملداخيل اخلزينة ألغلب الدول املرتبطة  و

بشكل وثيق يف حالة اجلزائر وبشكل أعمق من أي وقت مضى، حيث متول اخلزينة القيمة الكربى من مداخيلها من إخضاع 
 1999سنة  %36مقابل  2006من إمجايل املداخيل سنة  %78.1ات ما قدره قطاع احملروقات، إذ تشكل اجلباية على احملروق

مث أكثر  1996سنة  %21وانتقلت إىل  1988سنة  %7، ومن خالل نسبتها للناتج الوطين اخلام فكانت 1986سنة  % 21و
 .2006سنة  %33من 

   

                                                           
 .270ص املرجع نفسه، - 1
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    %    احمللي اإلمجايل: مسامهة قطاع احملروقات، الزراعة والصناعة يف هيكل الناتج )41(اجلدول
  2010  2009  2008  2007  البيان/السنة

 38.3  40  45  44.3  قطاع احملروقات
  8.4  9.3  6.6  7.6  الزراعة

  5  5.7  4.7  5.1  الصناعة

دي بن عائشة، خلويف املرجع: ر تقييمشفيعة:   رة يتآ أمساء، ز  غري الصادرات تنمية اسرتاتيجية العامة على االستثمارات برامج آ
ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل اجلزائر يف النفطية ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا ، املؤمتر الدويل حول تقييم آ
 .8،ص:1جامعة سطيف 2013مارس  12-11،املنعقد يف 2014-2001الفرتة 
دة اجلدول، خالل من يالحظ        إىل لتصل اجلزائري، اخلام الناتج الداخلي يف احملروقات قطاع مسامهة يف املستمرة الز
 إىل احملروقات بقطاع املتزايد االهتمام أدى ولقد ،1990 فقط عام %20 كانت بعدما% 45 حدود عند 2008 عام أوجها
يف  مسامهة معدالت والصناعة الزراعة قطاع من كل شهد إذ اخلام، الداخلي الناتج يف خارج احملروقات قطاع مسامهة تراجع
حمركا  يعتربان واللذان والزراعة الصناعة قطاعي من حيث أن كال املطلوب، املستوى إىل ترقى ال متدنية اخلام الداخلي الناتج
 اخلام الداخلي يف الناتج مسامهتهما تظل إذ احملروقات، قطاع أداء على يعتمدان مازاال بلد، أي اقتصاد يف النمو قاطرة
لنسبة ،  8%حدود وعند الصناعة لقطاع لنسبة% 5 حدود عند متدنية  هذه أن كما الفرتة، هذه خالل للزراعة ملتوسط 

 اليت الديون ومسح اهليكلة إعادة تدابري من الرغم على اجلزائري، الوطنية للمجتمع االحتياجات لتلبية ترقى ال املعدالت
 .يتعاىف مل كالمها أن إال الصناعة قطاع خاصة كل قطاع، منها استفاد

 اقتصادي هيكل إىل متنوعة نسبيا أنشطة على يقوم اقتصاد من انقلب الوطين االقتصاد هيكل أن يتضح، سبق مما   
 يف وقلل البرتولية، واجلباية احملروقات قطاع منو حصري على بشكل يعتمد املنتوج أحادي يكون ويكاد التصدير، أحادي
 .املصادر خمتلف من العادية واجلباية االقتصادية األخرى القطاعات منو من املقابل

 ثري له سريع ذات توسع طبيعية ثروة اكتساب إن :والزراعة الصناعة على احملروقات قطاع لنمو السليب األثرخامسا: 
 حبيث والزراعة، الصناعة مها االقتصاد يف أهم قطاعني عن التدرجيي التخلي وهو األخرى، االقتصادية النشاطات على سليب

 على السليب األثر له للنفط املصدرة الدول يف احملروقات لقطاع السريع اجلديدة، فالنمو الثروة على الكلي االعتماد يصبح
 الطلب لكن للمبادلة التجارية، قابلة كانت وإن احمللية والزراعي الصناعي القطاع منتجات أن بسبب الصناعة والزراعة، قطاع
لتايل بشكل سريع، التجارية للمبادلة القابلة البرتول سلعة مع ملقارنة ضعيف عليها  من مينحه ملا للعمالة مستقطب فهو و
 الطلب الرتفاع واألراضي كالنقل التجارية للمبادلة القابلة غري واملنتجات أسعار اخلدمات ارتفاع إىل تؤدي مرتفعة، أجور
  .عليها

 ال وهذا واالجتهاد، العمل ومعاين اإلنتاج عقليات فيه تغيب استهالكيا، جزائر جمتمعا ستنتج الريع ذهنية واستمرارية   
تمع يهدد بل فقط اجلزائري االقتصاد يهدد  .كامل بشكل ا

 حمليا، املنتجة السلع تنافس دولية رخيصة سعار املستوردة والصناعية الزراعية السلع من البرتول عائدات توفره ما أن كما  
  :التايل اجلدول خالل من مالحظته ميكن ما وهذا والزراعة الوطنيني، الصناعة قطاعي من كل انكماش إىل تؤدي
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   %                        2010-2004: معدالت النمو السنوية لإلنتاجني الزراعي والصناعي للفرتة )42(اجلدول
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  البيان/السنوات

  6  8.1  5.3-  5  4.9  1.9  3.1  قطاع الزراعة
  2.5-  0.4  1.9  0.3  3.4-  2.5  2.6  قطاع الصناعة

دي بن عائشة، خلويف املرجع:  ر تقييمشفيعة:   رة أيت أمساء، ز  الصادرات غري تنمية اسرتاتيجية العامة على االستثمارات برامج آ
ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل اجلزائر يف النفطية ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا ، املؤمتر الدويل حول تقييم آ
 .11،ص:1جامعة سطيف 2013مارس  12-11املنعقد يف  ،2014-2001الفرتة 

 أن إال للجزائر، والبشرية والطبيعية املالية من اإلمكانيات الرغم على كبري ركود من يعانيان القطاعني من كال أن يالحظ   
ا متدنية، تبقى السنوية النمو معدالت   .سلبية تكون أحيا وحىت أ

ر حتليل :رابعالفرع ال مج آل  : 2015وحىت 2010- 2014  االقتصادي النمو على اخلماسي الرب

مج وأبعاده التنموية: مج يعترب أوال: حجم الرب مج سطر الذي اخلماسي الرب  االقتصادية التنمية جمال يف ين مخاسي كرب
مج فهذا ،2014 وسنة 2010 سنة مابني الفرتة املمتدة خالل واالجتماعية  العمومية االستثمارية لربامج أشغاله استهل الرب

مج كل منجزات استكمال على تعمل واليت الوطين، اإلعمار إعادة حركية ضمن مج اإلنعاش دعم من بر  التكميلي والرب
 286 يعادل ما( دج مليار 21214 قدره امالي اختصيص تطلب قد الربامج االستثمارية فإجناز 2005 سنة مباشرته متت الذي
(وهي العبارة البديلة إلعادة تقييم املشاريع وتدارك النقص  يف إطار استكمال املشاريع الكربى قيد اإلجناز ،دوالر) مليار

دوالر، وإطالق مشاريع جديدة مبخصص  مليار 130مليار دج، أو  9700مبخصص قدره  والتأخر وسوء التقدير للتكاليف
  مليار دوالر. 156دج أو  مليار11514

مج ملضمون ءةقرا خالل ومن    فالبعد األبعاد، ثالثي خمطط تنموي نهفإ ات،سنو  مخس مدى على املمتد اخلماسي الرب
 قاعدية بنية وتشييد ستكمال متعلق حمض اقتصادي ذو طابع هو الثاين والبعد ، البشرية التنمية (اجتماعي طابع ذو األول

  . البحثية التنمية (املعريف االقتصاد خص قد الثالث والبعد ، ) التنمية الصناعية ( لالقتصاد أساسية
مج أثر: نيا مج مسامهة مدى: االقتصادي النمو على اخلماسي الرب  النمو من معدالت مهمة حتقيق يف اخلماسي الرب

  :التايل النحو على هي للبلد االقتصادية القطاعات يف النمو معدالت فإن ،2014 لسنة اجلزائر بنك تقرير ووفق االقتصادي،
  %الوحدة                                                    2015- 2010: تطور مؤشرات النمو احلقيقية للفرتة )43(اجلدول

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
 5.5  5.6  9.1  7.1  5.2  6.2  معدل النمو (خارج قطاع احملروقات)

  0.4  0.6-  5.5-  5.6  3.2-  3-  معدل النمو (قطاع احملروقات)
  3.9  3.6  3.3  2.7  2.4  3.4  منو الناتج احمللي اخلام احلقيقيمعدل 

Source: Banque d'Algerie; rapport annuel: répartition sectorielle de la croissance du PIB reél ;2015. 
P203. 
- Hamid Temmar; L’economie de l’algerie, les stratégies de developpement ; Tome1, Office des 
publications universitaires, Alger. 2015.P291. 

 الرتباط وهذا ، % 2.4نسبة إىل 2011 سنة يف لينخفض ،% 3.4 ـب 2010 سنة قدر الوطيناالقتصادي  النمو معدل    
، والذي يؤثر سلبامع اخنفاض مداخيله، كما هو احلال يف سنوات احملروقات قطاع منو مبعدل االقتصادي معدل النمو
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تج عن الدفع الكمي وليس النوعي للناتج، وهو أمر ظرفيال ميس اهليكل  ،2013-2015 دة يف الناتج خارج احملروقات  والز
 قطاع خارج املسامهة بقاء وراء تقف اليت سباباألحتليل  واألساس هو اإلنتاجي ومصادر النمو احلقيقية خارج الريع،

ت يف احملروقات   .حمدودة مستو
املردودية  مبادئ عن بعيدا العامة؛ اخلطة إطار يف االستثماري لقرارا صنعب السابق ات عمومااملخّطط إجناز اّتسم لقد   

ا على معتمدة السوق؛ يتطلبها اليت والفعالية مج، احملروقات من عائدا  مليار 130 مبلغ يرصد 2014-2009اخلماسي فالرب
 ومل السابق، املخّطط إطار يف احلكومة برجمتها أن مشاريع سبق إلجناز اإلمجالية، امليزانية من %45 يعادل ما وهو دوالر،

 مرّده يكون قد كما املشاريع، تكاليف تقدير يف أخطاء إىل الضخم املبلغ اإلضايف هذا رصد يف السبب يعود ورمبا .ُتنّفذ
َربَجمة إجناز املشاريع وترية يف الضعف

ُ
 مليار 130 رصد فإن احلالتني كلتا ويف ،هلا حدد اليت الزمين السقف جتاوزت واليت امل

مج ضمن كانت مشاريع الستكمال دوالر  .والتدبري يف الربجمة عميق خلل إىل قوية إشارة السابق، الرب
مجحىت أنه ميكن اعتبار       كلّ  وزارات خمتلفة، طرف من إعدادها متّ  املشاريع من قائمة كونه يعدو ال اخلماسي الرب

جما، لتصبح اآلخر البعض إىل بعضها وإضافة جتميعها متّ  مث ميدانه، حسب  حساب على يطغى القطاعي الطابع ذلك أن بر
  . كمية إضافات إىل ال كيفية عميقة، معاجلة اىل حتتاج املعامل واضحة تنموية بوجود اسرتاتيجية توحي الو  الشمويل املنظور
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  صادر النمو االقتصاديها مبعوامل دالة اإلنتاج وانتاجية االستثمارات وربط: حتليل الثاين املبحث
من خالل استخدام منوذج قياسي وحماولة تقدير لدالة اإلنتاج ومعاملها يف حالة اجلزائر، مع دالة لإلستثمار ومعرفة أثر    

وتفسريها اقتصاد لوضع منوذج لإلستثمار يفيد يف تشريح اإلقتصاد الوطين ومعرفة طابعه املتغريات الكلية األخرى عليه، 
  : اهليكلي، من خالل املطالب التالية

  وتقييمها الكلية يت اإلنتاج واالستثماردال معامل : تقديراملطلب األول        
  االقتصادياملطلب الثاين: االستثمار، عوامل اإلنتاج ومصادر النمو         

 وتقييمها الكلية يت اإلنتاج واالستثماردال معامل : تقديراملطلب األول

غالبا ما تشري النظرية االقتصادية إىل وجود عالقة يف املدى الطويل بني متغريين أو عدد من املتغريات، وحىت لو ابتعدت  
  وتضمن بذلك حتقيق العالقة يف املدى الطويل. هذه املتغريات عن قيمتها التوازنية فإنه توجد قوى تعيدها إىل التوازن

مج  وأهم املتغريات الكلية: االستثمارالفرع األول: نتائج تقدير مناذج     مت تقدير واختبار  Eviews 4.0ستخدام بر
بع واملتغريات املستقلة احملتملة:   عدة مناذج لالستثمار االمجايل كمتغري 

، املردودية (Gov)) وفق نظرية املعجل، اإلنفاق احلكوميYاإلنتاج (القيمة املضافة  الناتج احمللي االمجايل بطريقة  
 GOS & NOS-Gross (Net) لالستغالل) الصايف( اإلمجايل اإلقتصادية السنوية الصافية لرأس املال (نسبة الفائض

Operating Surplus ( إىل تكوين رأس املال الثابتK  لرقم القياسي ألسعار  Purchasing Powerاإلنتاجمرجحا 
Index PPI ،( معديل الفائدة االمسيin واحلقيقي  irاإلدخار اإلمجايل ،(Sav)، القروض املصرفية (Cred)   املؤشر

، وقد مت إمهال املتغريات ذات املعنوية الضعيفة يف حني ُتربز املؤشرات املرتبطة  النسيب ألسعار االنتاج واالستهالك 
  كانت أمهيتها اإلحصائية إذا كان النموذج العام مقبوال إحصائيا.  لبحث مهما

مت تقدير العديد من النماذج، ولوحظ تقارب النماذج يف حال أ) منوذج االستثمار الكلي وأهم املتغريات الكلية:  أوال:
بع  إلستثمارا أوالتكوين االمجايل لرأس املال استخدام    .)2014-1990(للفرتة  للفرتة  كمتغري 

(للفرتة  أفضل منوذج مقدر هو حيث التكوين االمجايل لرأس املال الثابت كممثل لإلستثمارو  نتائج تقدير النموذج )1
  : االستثمارلدالة  ةذج التالياوقد مت احلصول على النم، )2000-2014
 2014- 2000و 2014- 1990: تقدير مناذج االستثمار يف اجلزائر للفرتات: )44(اجلدول

 منوذج االستثمارتقدير   
=     الفرتة + + ( ) + + ( ) + ( ) +  

1990-
2014  

= −1,1(10) + 1.79 − 1.85( ) − 35085 + 19259 
+ 0.39( ) +  

   T statistic=     (-4.08 ,   ,    3.06     ,   -2.43          ,  -4.1    ,     1.25  ,   2.92) 
       F-statistic = 768.7 ,            R-squared=99.5%  ,                DW=2.24 

=  الفرتة + + ( ) + + ( ) +  

2000-
2014  

= −1491907 + 3.475 − 4.116( ) − 40380.51
− 15238.92( ) +  

Tstat =  −1.9  , Tstat =  7.84   , Tstat =  −6.6 , Tstat
= −0.14, Tstat =  −1.34  
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= 291.36     , R = 99.23% , = 2.39 

مج  املرجع:   والتقدير اإلحصائي ملتغريات النموذج Eviewsمن إعداد الطالب بناء على خمرجات بر

لنموذج فإن الناتج احمللي اإلمجايل    والفائض الصايف  (Y-1)بتقدير خمتلف املتغريات، ومع وجود فرتة إبطاء واحدة 
ثري سليب وضعيف نسبيا ملعديل الفائدة االمسية واحلقيقية املوافق (NOS-1) لإلستغالل  .نيمها املؤثران األساسيان يف حني 

  للنموذج:  االقتصادي التقييم )2

اإلمجايل متثل الفرتة ما بعد االنفتاح االقتصادي، حيث يالحظ التأثري اإلجيايب للناتج احمللي  :2014-1990الفرتة  -
دة الناتج بـ  إضافة إىل معدالت الفائدة اإلمسية وحجم  )%1.79ترفع االستثمار بـ  %1للفرتة السابقة وبنسبة معتربة (ز

جم عن التفاعل األويل مع التحول  االقتصادي وحترير النظام املايل ومؤشرات السوق، يف حني إشارة اإلقراض وهذا 
سالبة لتأثري الفائض الصايف لالستغالل (للفرتة السابقة كمؤشر للربح) ومعدالت الفائدة احلقيقية وذلك نظرا لكون 

لنسبة االرتبا لريع البرتويل احملرك األول للقيمة املضافة جيعل من العوامل احلقيقية غري مؤثرة وهذا مقبول نظر  ط الكبري 
لنسبة لفائض االستغالل فليس له تفسري إال بتعويض االخنفاض يف املردودية الناجم عن سوء  ملعدل الفائدة احلقيقية أما 

نتاجية (العمومية خاصة) بضخ املزيد من االستثمارات واإلنفاق لتعويض هذا االخنفاض، استغالل املوارد وإدارة اآللة اإل
  وهذا ما يكرس إهدار املوارد والفرص.

دة فيه بنسبة ةتالحظ اإلشارة املوجبة ملعلمة الدخل للفرت  :2014- 2000الفرتة  - تؤدي  %1السابقة أي أن أي ز
الالحقة ة الفرت  يف اإلنفاق االستثماري يف يؤثر السابقة يف الفرتة املردودية اخنفاض ، كما أن 3.475 %بنسبة Kالرتفاع 

دة، ويعود ذلك إىل أن سياس اإلنفاق والتدخل احلكومي يؤدي الخنفاض املردودية من خالل خمتلف و  ات االستثمارلز
وهو ما يدفع احلكومة لإلنفاق أكثر لتغطية الضعف يف مردودية الدينار املستثمر حيث  )NOS,GOS,RE(املؤشرات 

، وهو ما يعين أن االخنفاض يف هذا املؤشر بـدينار واحد يرفع قيمة االستثمار (-4.12)معامل الفائض الصايف لالستغالل 
تمع وحق األجيال ال اإهدار ما يعترب هو و  كثر من أربع مرات،   الحقة.لثروة ا

دة إىل يؤدي االمسي بنقطة واحدة الفائدة سعر اخنفاض أن كما توجد إشارة سالبة ملعلمات معدالت الفائدة إذ     ز
لنسبة ملعدل الفائدة احلقيقي. 404ودينار،  مليون 152 بـ االستثمار   مليون دينار 

  للنموذج: اإلحصائي التقييم )3
 مما % 99.5تساوي  املتعدد االرتباط قيمة (R2) التحديد معامل قيمة إن :2014-1990الفرتة  :النموذج جودة إختبار -

لنسبة االستثمار من% 99حوايل  تشرح (املستقلة) املفسرة املتغريات أن على يدل املصحح،  التحديد ملعامل واألمر نفسه 
  مع مناذج أخرى قد مت وميكن اختبارها. ةعند املقارن

متغرية  لكل اإلحصائية الداللة وملعرفة ، F-statistic فيشر اختبار ككل يستخدم للنموذج اإلحصائية الداللة ملعرفة  
 نرفض جيعلنا معرب، مما وهو رقم 768.7 تساوي فيشر إحصائية إن ،t-Statistic ستيودنت  اختبار إىل يُلجأ حدة على

  الصفر. ال يساوي النموذج يف واحد معامل األقل علىيوجد  أنه يعين وهذا "معدومة النموذج معامالت كل" فرضية العدم
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لقيمة املطلقة أكرب من     ومعدل الفائدة ) والفائض الصايف لإلستغالل Yلنسبة للناتج (الدخل 2إحصائية ستيودنت 
ا القوية اإلحصائية الداللة على يدل ممااحلقيقي وحجم القروض  ا واجتاه تغريا ضعيفة ملعدل ، يف حني معنوية ملعامال

  الفائدة اإلمسي.
 املتغريات أن على يدل مما 99.23%تساوي  املتعدد االرتباط قيمة (R2) التحديد معامل قيمة إن :2014-2000الفرتة  -

 تغريات من % 99حوايل  تشرح الفائض الصايف لالستغالل احلقيقي واإلمسي، سعري الفائدة املفسرة: الناتج اإلمجايل،
لنسبة املال لرأس اإلمجايل التكوين املصحح، عند املقارنه مع مناذج أخرى قد مت وميكن  التحديد ملعامل الثابت واألمر نفسه 

  اختبارها.
 متغرية على لكل اإلحصائية الداللة وملعرفة ،F-statistic فيشر اختبار ككل يستخدم للنموذج اإلحصائية الداللة ملعرفة  

فرضية  نرفض جيعلنا معرب، مما وهو رقم 291.36 تساوي فيشر إحصائية إن ،t-Statistic ستيودنت  اختبار إىل يُلجأ حدة
  الصفر. ال يساوي النموذج يف واحد معامل األقل يوجد على أنه يعين وهذا "معدومة النموذج معامالت كل" العدم

لقيمة املطلقة أكرب من      على يدل والفائض الصايف لإلستغالل مما )Yلنسبة للناتج (الدخل 2إحصائية ستيودنت 
ا. القوية اإلحصائية الداللة ا واجتاه تغريا   ملعامال

لقيمة   t-stat=-1.39واحلقيقية  t-stat=0.139 لنسبة ملعدالت الفائدة اإلمسية  بعد التقدير فإحصائية ستيودنت هلما 
لنتيجة احمل 2املطلقة أقل من  صل عليها ليس من الواضح صحة تضمني معدل الفائدة احلقيقي ما يعين معنوية ضعيفة، و

  ، يف حني  أن: ضمن دالة االستثمار
النظرية االقتصادية الرأمسالية تقرر أن معدل الفائدة احلقيقي هو أحسن مؤشر للداللة على تكلفة رأس املال إن طبيعة    

ت التجريبية، وهي إما ت لبيا حيث  Mc Kinnon&Shawدعم فرضيات ماكينون وشو عالقة ودرجة أمهيتها مرهونة 
ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر إجيا على حجم االستثمار وهي املقاربة اليت تبناها صندوق النقد الدويل يف اتفاقياته مع الدول 

لنسبة للجزائر بداية ومنتصف التسعينات من القرن املاضي، وكالسيك اليت أو وجهة نظر الني اليت تطلب دعمه كما احلال 
ن أسعار الفائدة تؤثر سلبا على االستثمار، وعلى خمزون رأس املال املطلوب.    ترى 

 القياسيون يضع االقتصاديون األصغر التباين وذات متحيزة غري الصغرى املربعات مقدرات تكون حىت :البواقي حتليل   -
 عن مستقلة املشاهدات أن أخطاء عن الطبيعي فضال التوزيع يتبع مشاهدة كل خطأ أن :أمهها األخطاء، على شروطا
 هلا (القيم املقدرة والقيم التابعة للمتغرية الفعلية املشاهدات بني عن الفرق عبارة وهي لبواقي األخطاء ُتقدر  بعًضا، بعضها
، 4و  0واتسون وهي حمصورة بني -املطلقة واملعيارية)، والختبار استقاللية األخطاء يستخدم منوذج دوربن لألخطاء املقدرة

أي يف منطقة عدم اإلرتباط الذايت لألخطاء وهو ما للفرتتني املدروستني على التوايل،  2.39و 2.24  ويف النموذج تساوي
  يدعم جودة النموذج.

ت املتغريات األساسية خارج احملروقات  ات:منوذج للمتغريات خارج احملروق ب) مت إعداد منوذج آخر يرتكز على بيا
  .خلاصية االقتصاد اجلزائري املعتمد أساسا على عوائدها

  كما يلي:   مت تقديره من بني العديد من النماذج ومبختلف املتغريات،أفضل منوذج  نتائج تقدير النموذج: )1
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 2014- 2000و 2014- 1990: تقدير مناذج االستثمار يف اجلزائر يف القطاع خارج احملروقات للفرتات: )45( اجلدول

  منوذج االستثمارتقدير   
=   الفرتة + ℎ + ( ) + + ( ) + ( ) +  

1990-
2014  

= −953931 + 0.6 ℎ + 0.18( ) − 24737 + 30901( )
+ 0.38( )  

T statistic=     (-5.82 ,   ,    5.68 ,          2.7       ,  -4.91    ,     2.68  ,          4.49) 
F-statistic = 1414.34 ,            R-squared=99.7%  ,                DW=1.97 

=  الفرتة + ℎ + ( ℎ) + + ( ) +  

2000-
2014  

= −748628 + 0.69 ℎ + 0.66( ℎ) − 36835 − 16459( )
+  

T statistic=     (-0.95 ,     2.32     ,   1.53          ,  -0.14    ,     -0.88  ) 

F-statistic = 397.5 ,            R-squared=99.4%  ,                DW=1.27  

مج   املرجع:   والتقدير اإلحصائي ملتغريات النموذج Eviewsمن إعداد الطالب بناء على خمرجات بر

ثري إجيايب ولكن أقل درجة للناتج خارج  التقييم االقتصادي للنموذج: )2 من خالل معاجلة الفرتتني مع بعض يالحظ 
ت عنه خارج احملروقات) االستثمارعلى مستوى احملروقات والفائض الصايف لالستغالل  ما يبني  (اإلمجايل لعدم توفر البيا

لريع البرتويل  وهو ما يتوافق مع النظرية  )،يت الدراسة كليهماولفرت (معلمات املتغريين موجبة ارتباط االستثمار والنمو 
ثري سالب  مجايل يف التأثري على االستثمار،االقتصادية لدور الناتج والربح اإل ملعدالت الفائدة احلقيقية يف الفرتتني، يف حني 

ما يعين  2014-2000ة مع التحول االقتصادي وسالب للفرت  2014-1990أما معدل الفائدة اإلمسي فتأثريه اإلجيايب للفرتة 
ثريها سلبيا.   أن فرتة اإلصالحات وطفرة االستثمار كان 

يف النموذجني،  وإحصائية فيشر فهي معربة R-squared  لنسبة ملؤشرات معامل التحديدالتقييم اإلحصائي للنموذج:  )3
أما إحصائيات ستيودنت للمتغريات للفرتة األوىل فهي معربة، أما للفرتة الثانية فهي تظهر معنوية ضعيفة ملعلمات معدالت 

لنموذج لغرض التبيني واملقارنة)، يف حنيالفائدة ما يستبعد  لنموذج أصال (مت تضمينها  الفائض الصايف  وجودها 
لنسبة للناتج احمللي اإلمجايل. ،أكثر قبوال تلالستغالل خارج احملروقا   وتقبل النتائج عموما وكالعادة 

لنسبة لتحليل إحصائية دوربن واتسون فتظهر اشتباه وجود مشكلة جذر الوحدة يف النموذجني املختارين والناتج عن 
 السلسلة اإلحصائية.

وجود إجتاهني لإلختبار يقابل كل اجتاه للعالقة فرضية عدم سببية كل منهما لآلخر، حيث كل دراسة سببية غراجنر: ج) 
ترفض فرضية العدم أي وجود %5مرة أحد املتغريين هو التابع والثاين هو املستقل، وعندما تكون قيمة االحتمالية أقل من 

إلجتاهني)،  تقبل فرضية العدم، أي عدم  %5ويف حال كانت أكرب من عالقة سببية بني املتغريين (مع إمكانية وجود عالقة 
  كما يلي:فقط،   2014-2000وللفرتة وجود عالقة سببية بني املتغريين، وكانت أهم النتائج يف حالة اجلزائر 

جتاه تكوين رأس املال ا -  لثابتعالقة سببية من كال املتغريين الناتج احمللي والفائض الصايف لإلستغالل للفرتة السابقة 
→واالستثمار = 0.021, → = 0.024 الجتاه  %5عند معنوية  ، , وعدم وجود سببية 
  املعاكس.



  زالفصل الرابع: ...................................................تقدير دوال اإلستثمار، اإلنتاج واإلنتاجية حاليت اجلزائر ومالي

] 279 [ 
 

الجتاه  -  جتاه تكوين رأس املال الثابت، وال وجود سببية  عدم وجود عالقة سببية بني معدالت الفائدة احلقيقية واإلمسية 
لنسبة للمعدل االمسي  حتمال بسيط    تج لتدخالت السلطة النقدية.للفائدة املعاكس إال 

 أغلب يف دوغالس كوب منوذج تقدير يتم ما عادةدوغالس:  كوب الوطنية بشكل اإلنتاج دالة تقدير :ثاينالفرع ال
ال، هذا يف الدراسات   :أساسيني لسببني ا

 خالل وهذا أمهها، من دوغالس -كوب دالة تعترب واليت اإلنتاج دوال مع الوطين االقتصاد انسجام مدى معرفة هو األول   
 ا مير اليت املرحلة معرفة هو الثاين والسبب يربره، ما له يكون الدالة هذه االستناد على مث ومن املعتربة، الدراسة فرتة

 وإنتاجيتها املستخدمة عوامل اإلنتاج إنتاجية مبعرفة يسمح الدالة هذه احلجم، كما أن تقدير غلة فيما خيص الوطين االقتصاد
،معقو  منوذج ذو تفسري إىل الوصول حال يف لعناصرها، هذا لنسبة اإلنتاج دالة احلدية، ومرونة  ويتمتع مبعنوية ل اقتصاد

  مقبولة. إحصائية

مج حسب خمرجات يظهر والذي النموذج هذا ملعامل اإلحصائي التقدير إجراء بعد  ) تقدير النموذج:والأ  اإلحصائي الرب
  :يلي كما اللوغاريتمي اخلطي شكلها يف املقدرة دوغالس كوب النوع من اإلنتاج دالة ، تكتب2014-2000 للفرتة

= 5.632892 + 0.450673 + 0.698565 +  
 = 3.228   ,  =  4.886  , = 2.847    

= 215.56  , = 97.29% , = 96.84% , = 1.438756  
لتايل موجبة، كلها املعلمات كون مقبول، فالنموذج االقتصادية الناحية من :االقتصادية ) الدراسةنيا  العالقة على تدل و

للوغاريتم، املال ورأس العمل من كل بني الطردية  النظرية عليه تنص ما وهذا القيمة املضافة اإلمجالية، ولوغاريتم مأخوذين 
املرونة اإلنتاجية اجلزئية لكل  عن تعرب املستقلة ملتغريات املتعلقة فاملعلمات لوغاريتمي أن النموذج مبا كذلك االقتصادية؛

 األسية الدالة دخال  )دوغالس كوب( األصلي  شكله إىل النموذج يتم إرجاع ذلك ولتوضيح عنصر من عناصر اإلنتاج،
   :تكتب للطرفني،

= . . . . . => = . . .  
دة القيمة تناقص الغلة لكل عن     صر من عناصر اإلنتاج املستخدمة يعين تناقص اإلنتاجية احلدية لكل منهما، أي ز

لنسبة لعنصر رأس املال وبنسبة  دة استخدام عنصر العمل، واألمر ذاته  املضافة اإلمجالية لالقتصاد الوطين مبعدل متناقص بز
موجبتان وأقل من الواحد ما يثبت قانون تناقص الغلة لعوامل  أقل، ومبالحظة أن مرونة اإلنتاج لكل من العمل ورأس املال

  اإلنتاج.
 على العتماد اجلزائري، املميزة لالقتصاد احلجم غلة طبيعة استخراج ميكن دوغالس، كوب دالة خصائص خالل من  

لتايل 1.15بـ  تقدر واليت املال، العمل ورأس من كل مرونة مجع طريق عن وذلك املقدر، النموذج  االقتصاد أن على تدل و
دة أن معناه هذا احلجم املتزايدة، غلة حالة يف اجلزائري إىل  يؤدي ،%1 بنسبة الثابت املال ورأس العمل اإلنتاج عنصري ز

دة  .%1.15بـ القيمة املضافة لالقتصاد الوطين ز
ت إن    مزا ألن متزايدة حجم غلة ذات تكون التطور منمعينة  درجة مل يبلغ فيها اليت الدول اجلهاز اإلنتاجي القتصاد

  ."لكامل مستغلة غري التخصص
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حية معنوية املقدرات والداللة اإلحصائية للنموذج، من خالل  املعنوية اإلحصائية: لثا: عموما فالنموذج مقبول من 
)، عدا وجود اشتباه R2إحصائيات ستيودنت لكل معلمة على حدى وفيشر للنموذج ككل، ومن خالل معامل التحديد(

  ارتباط ذايت موجب بسيط لألخطاء من خالل إحصائية دوربن واتسون. 
ميكن بناء منوذج مشابه يف حالة دالة اإلنتاج والقيمة املضافة خارج احملروقات   دالة اإلنتاج خارج احملروقات:منوذج ل رابعا:

  كما يلي:
= 8.670427 + 0.603325 + 0.203149 +  

 = 14.83243   ,  =  19.52479  , = 2.471711    
= 1777.511  , = 99.66% , = 99.60% , = 1.087926  

  والنموذج األصلي للدالة:
= . . . . . => = . . .  

لنسبة لعنصري العمل ورأس املال، إضافة إىل أن جمموع    املرونتني أقل من الواحد ويالحظ دائما قانون تناقص الغلة 
ومعناه كذلك تناقص الغلة خللق الثروة احلقيقية لالقتصاد الوطين، وهو ما يستلزم جتديد القاعدة اهليكلية واألساسية لرأس 
لنسبة للعمل ضعيفة وواجبة االهتمام  عتبار غلة احلجم  املال، والرتكيز كذلك على عنصر العمل واملوارد البشرية والتكوين، 

ورد العمل متناسبا مع رأس املال الذي يربط برحبيته أكثر من معدل الفائدة الذي يعترب مؤشرا ضعيفا لالستثمار برأس املال  مب
كما مت التوصل إليه بتقدير دوال االستثمار املختلفة، سواء كان معدل الفائدة اإلمسي أو احلقيقي، وخاصة يف االقتصاد 

   يع البرتويل.ة احلقيقية وليس الر اخلالق للثرو 

 هو أن استخالصه ميكن ماربط إنتاجية رأس املال بكل من معدالت الفائدة ومردودية رأس املال:  الفرع الثالث:
لنسبة لإلنتاجية احلدية )،1.3553(اإلنتاجية احلدية لرأس املال إلمجايل القيمة املضافة يف اجلزائر له خارج احملروقات فهي  أما 

  .دينار عن كل دينار مستثمر، فيالحظ أن القيمة املضافة تتدعم أكثر من خالل قطاع احملروقات )1.1072( أقل وتبلغ

لنسبة لتكلفة التمويل ومع ضعف اإلنتاجية احلدية يف حالة اجلزائر ومن خالل مردودية رأس املال فيبدو النموذج    
الستثمار   التشاركي هو األنسب من النموذج الرأمسايل مبعدالت الفائدة (اليت هلا عالقة ضعيفة وسلبية عموما يف عالقتها 

رتباطها كما سبق استبيانه)، فاملردودية أو الرب ح يعكس اإلنتاجية احلدية لرأس املال أفضل من معدالت الفائدة وتتميز 
لقطاع احلقيقي.   الوثيق 

لنموذج وتنخفض حبوايل      دخال احملروقات  يف  %82.5لنسبة لعنصر العمل فاإلنتاجية احلدية مرتفعة بشكل كبري 
تمد يف التمويل على القطاع النفطي بشكل كبري بشكل إنفاق القطاعات االنتاجية خارج احمللروقات واليت بدورها تع

حكومي، ورغم أن عدد عمال قطاع احملروقات ال يشكلون سوى نسبة صغرية من إمجايل العمال مع كتلة أجور ضئيلة، 
ملقارنة مبتوسط األجور السنوية فالطبقة العاملة هي اليت تتحمل عبء ضعف اجلهاز اإلنتاجي، وال تستفيد فع ليا وال و

ا البالد  .األجيال القادمة من الريع والثروة اليت تزخر 

حيث الربط بني عوامل اإلنتاج األساسية: العمل : االستثمار، عوامل اإلنتاج ومصادر النمو االقتصادي: الثاين املطلب
عتبار اإلنفاق عليهما هو اإلنفاق اإلستثماري يف املنشأة، ويفيد ربط عوامل ا لنمو ورأس املال  إلنتاج التجميعية 

  اإلقتصادي يف معرفة إنتاجيتها ومدى مسامهتها يف دعم النمو والتعرف على مكامن الضعف والقوة يف النموذج.
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مت استخدام منوذج دالة كوب : يف حساب االنتاجية ومصادر النمو منهج ومصادر الدراسة التطبيقيةالفرع األول: 
ت بربط تغريات لوغارمت الناتج اإلمجايل احلقيقي بعناصر االنتاج :العمل (الكمية  دوغالس مع حساب تغريات سالسل البيا

ت) ورأس املال (قسم إىل رأس املال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ورأس املال املادي يف  KICTوالنوعية حسب توفر البيا
ومن مث استخراج اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج على أساس البواقي  )  KNICTلوجيا اإلعالم واالتصالغري تكنو 

Residuals  1، بعدها ومن خالل تقديرα2وα1وβ2وβ  معلمات تغريات رأس املال الفكري واملادي، وكمية العمل
ونوعيته على التوايل، يتم تقدير مسامهة كل عامل من عوامل اإلنتاج كمصدر من مصادر النمو، كما تعرضه النظرية 

ت االقتصادية،   .ومن مث حتليل البيا
ت االقتصادية اإلمج ت والسالسل الزمنية هي قاعدة البيا  ™The Total Economy Databaseاليةمصدر البيا

(TED)  ت السنوية اليت تغطي الناتج احمللي اإلمجايل  Labor) ، والسكان والعمالة )GDP(وهي قاعدة للبيا
Quantity)وجودة العمل وساعات(Labor Quality)، لوخدمات رأس املا (K)إنتاجية العمل ،(Labor Productivity) ،

املنصوص عليها  )UN(، وتستخدم املبادئ التوجيهية الدولية من قبل األمم املتحدة (TFP) اإلنتاجواإلنتاجية الكلية لعوامل 
ت ال م احلسا  .2009ية كتيب األمم املتحدة، وطنيف النظام اخلاص 

لقيم احلقيقية من خالل تساوي القدرة الشرائية  ت الناتج احمللي اإلمجايل   purchasing power parities (PPP)بيا
  ستخدام األسعار الدولية والقيم النسبية املوافقة.   Geary-Khamis methodوبطريقة  1990بقاعدة سنة 

ت صندوق النقد الدويل  ت املستخدمة املعلومات من قاعدة بيا  IMF World Economicاستقت قاعدة البيا
Outlook Database    ت جممع2015آخر حتديث أفريل ت الوطنية لألمم املتحدة ، قاعدة بيا  UNات احلسا

National Accounts Main Aggregates Database  والبنك اآلسيوي للتنمية ونظام قاعدة 2015حتديث ديسمرب ،
ت اإلحصائية.   البيا

االنفاق  حيث يتم ربط كل من :نتائج حتليل دالة االنتاجتطور تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكلية، و  الفرع الثاين:
ا ونوعيتها وحتليل دوال االنتاج.   االستثماري على عوامل االنتاج والنمو يف كميا

قبل معاجلة دوال اإلنتاج ميكن تلخيص وتقسيم مستوى النمو يف : تطور تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكليةأوال: 
ت السلسلة اللسنوية إىل فرتات جزئية كما يليعوامل اإلنتاج ا مللحق)(بيا   :زمنية للمتغريات 

ا  :)46(اجلدول ا، وتقسيما   % الوحدة                     حالة اجلزائرتطور معدل النمو االقتصادي وإنتاجية عوامل اإلنتاج،كميا
LnTF
P 

LnK 
ict منو 

LnK 
nict منو 

منو 
إنتاجية 
 العمل

منو نوعية 
 العمل

منو كمية 
العمل 

LnL 

  إنتاجية العامل
USDolla

r 

منو 
RGD

P 

 الفرتة

-2.26 15.05 -0.05 -3.2 0.44 2.41 14824.2 -0.84 1990-94 
1.47 19.99 -0.27 0.08 0.52 3.29 13762.3 3.35 1995-99 
1.38 24.8 0.69 -0.08 0.4 4.99 14212.3 4.66 2000-04 
-1.08 23.15 2.9 -0.08 0.4 3.89 13529.2 2.97 2005-09 
-0.53 16.3 4.26 0.32 -0.44 2.99 13378.8 3.27 2010-14 
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ت القاعدة االقتصادية الشاملة  طالبمن إعداد ال املرجع:   TEDاعتمادا على بيا
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED---AllData.txt&type=subsite 

يالحظ من مالحظة املؤشرات بني الدول أن اجلزائر تعترب األقل كفاءة ودعما للنمو االقتصادي من خالل تطور الناتج    
سعار  لدوالر األمريكي و عن فرتة التسعينات، مع  2000)، مع أفضلية لفرتة ما بعد سنة 1990احمللي اإلمجايل احلقيقي (

لدول املقارنة ذات املخططات الضخمة لدعم النمو واإلنعاش اال قتصادي ولكن تبقى دون املستوى املطلوب مقارنة 
  .اإلمكانيات األقل

وتكنولوجيا االعالم  nict-Kكما أن السياسات االقتصادية تشري إىل دعم عنصر كمية العمل وكمية رأس املال املادي   
دة كثافة العمالة ورأس املال  ict-Kواالتصال  دة إنتاجية العامل الواحد مع ز لقيم احلقيقية لكن هذا مل ينعكس على ز

(Capital Deepening)،  وهو ما يبني سوء اإلدارة والتنظيم وتوجيه القدرات اإلنتاجية والتحكم يف العملية اإلنتاجية
عتبار معظم واإلسراف يف اإلنفاق غري  اإلنتاجي، إضافة إىل مشك رتباط متويله بقطاع احملروقات  لة القطاع األساسية 

 .االستثمارات عمومية
النتقال إىل  استخراج دوال االنتاج ومعلمات مرونة اإلنتاج تقدير دوال اإلنتاج من خالل تقسيم عوامل اإلنتاج: نيا: 

  ميكن احلصول على اجلدول التايل:
  لدوال اإلنتاج يف اجلزائر: التقدير اإلحصائي )47(اجلدول

 تقدير دالة اإلنتاج  الفرتة
∆  =  ∆  +α ∆Ln K + ∆Ln K + β ∆  + ∆   

1990-
2014  

∆  = −4.97 + 0.11  + 0.42  − 0.14  − 1.52   
   T statistic= (-3.06  ,    0.44     ,          4.89          ,  -1.5    ,     -1.25  ) 
       F-statistic = 6.52 ,            R-squared=56.6%  ,                DW; 1.95 

1990-
2000  

∆  = −12.1 +  1.97  + 0.74  + 1.05  − 4.66   
T statistic= (-3.07  ,     0.94          ,       2.57        ,  2.21    ,      -0.38  ) 

       F-statistic = 5.07 ,                   R-squared=77.16%  ,                DW; 3  
2000-
2014  

∆  =  −1.51 − 0.09  + 0.28∆  − 0.15  − 1.2   
T statistic= (   -0.42   ,      -0.26     , 1.97       ,  -2.02,        -1.13  ) 

       F-statistic = 2,43 ,            R-squared=49.3%  ,             DW; 1.67  
مج  طالبمن إعداد الاملصدر:    Eviews4-1اعتمادا على خمرجات بر

  لنسبة كما يلي: ميكن تلخيص النتائج   
الستثمار يف رأمسال  Kكان التأثري موجبا لالستثمار املادي  2014-1990للفرتة  - لكنه ضعيف نسبيا مقارنة 

له األثر اإلجيايب  Kرغم ضخامة االستثمار يف األول، ولكن النمو املضطرد يف  Kتكنولوجيا االعالم واالتصال 
لنسبة هلما  αاألفضل، من خالل معامالت املرونة اجلزئية لالنتاج  دة رأمسال املادي والفكري بـ  و تؤدي  % 1فإن الز

دة الناتج احلقيقي بـ    على التوايل.  % 0.42و %0.11إىل ز
بشكل فعال على النشاط االلنتاجي وتركيزه يف ثري سالب للعمل كما ونوعا وهذا يعين عدم قدرة على توزيع العمالة   

عتبار الدولة املشغل األول، مع هامشية القطاع اخلاص.   القطاع العام واإلدرات 
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ثري عكسي ملزج عوامل اإلنتاج والتقنيات املستخدمة وكل العوامل األخرى  اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج سالبة داللة على 
  ي وبيئة تنافسية...  .املؤثرة من حميط اقتصاد

من   R2=56.6%لنسبة الختبار جودة النموذج بشكل عام فهو يفسر : لثا: تقدير جودة النموذج ومعنوية املتغريات
س به خيضع لعوامل أخرى مؤثرة وإحصائية  لناتج احلقيقي ومن مث جانب ال  ، مع مقبولةFisher=6.52العوامل املؤثرة 

لنسبة لرأس  ،(DW)اشتباه وجود جذر الوحدة  أما معنوية كل عامل إنتاج من خالل إحصائية ستيودنت فكانت جيدة 
لنسبة لباقي  2وهي أقل من ، (TKict=4.89,TTFP=3.06 >2)املال غري املادي واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج

  العوامل أي مبعنوية أقل نسبيا.
ولفهم أفضل لتأثري عوامل اإلنتاج مت تقسيم هذه الفرتة إىل فرتتني جزئيتني لتحسني النموذج والتحليل لفرتة التسعينات اليت هلا 

  وبرامج دعم النمو واالنعاش لالقتصادي، كما يلي: 2000ما مييزها وفرتة ما بعد 
دة بـ  %1.05ثري إجيايب لعوامل اإلنتاج: كمية العمل ( :2000- 1990الفرتة  - دة يف الناتج لكل ز يف كمية  % 1ز

 0.74%وغري املادي  t=0.94 ولكن مبعنوية ضعيفة %1.97ورأس املال بشقيه (املادي  ) t=2.21العمل، ومبعنوية مقبولة
  مبعنوية مقبولة)، أما اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج فتبقى سالبة ومؤثرة نسبيا يف تغريات الناتج احلقيقي.

  .F-statistic = 5.07 ,   R-squared=77.16%  ,  DW; 3  :معنوية النموذج ككل جيدة من خالل
إشارة سالبة لكل معلمات النموذج عدى االستثمار يف رأس املال الفكري وغري املادي داللة على : 2014-2000الفرتة  -

للطاقات املتوفرة واملبالغ الضخمة مبا يفوق القدرة االستيعابية املبالغة يف االنفاق االستثماري ودون تسيري عقالين أو رشيد 
ا (منو سالب  لالقتصاد الوطين، أدى إىل انعكاس ذلك على إنتاجية عوامل اإلنتاج والقدرة على التنسيق بينها وإدار

  ).2014-2009و 2009-2005لالنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج كما مت توضيحه سابقا خاصة يف املخططني األخريين 
هذا مع أن النموذج ال يفسر سوى نصف العوامل املؤثرة بنمو الناتج احلقيقي من خالل املعنوية الكلية للنموذج واملعلمات   

  ذات معنوية أو تفسري ضعيف ملؤشر النمو، داللة على االرتباط الوثيق له ولتمويله بقطاع احملروقات والقطاع العمومي.

ميكن معرفة خصائص القطاع اإلنتاجي  خصائص القطاع اإلنتاجي واالقتصاد احلقيقي اجلزائري: الفرع الثالث: حتليل
  وعموم اإلقتصاد احلقيقي يف اجلزائر من خالل النقاط التالية:

دة إنتاجية العمل، ومن إنتاجية العمل واألجر احلقيقي:  وال:أ من الضروري حتفيز القطاع اخلاص واالستثمار من خالل ز
ذلك فليس من املرجح ختفيض  البطالة على املدى املتوسط والطويل، على أساس أن حتسني إنتاجية العمل هو الذي غري 

  خيفض تكلفة الوحدة ومن مث حيفز خلق فرص العمل من القطاع اخلاص.
لنسبة للعمل والنمو االقتصادي، مع توجيه امل وارد حنو املنتجات عموما توجد عالقة تبادل بني املرونة الضعيفة لإلنتاج 

وحيث تكون منو   High value added/High productivityوالقطاعات ذات القيمة املضافه العالية/عالية اإلنتاجية 
لنسبة للعمل أقل، وهو ما يالحظ عموما يف االقتصادات األكثر تقدما وما يساعد يف تنويع اهليكل االنتاجي  مرونة االنتاج 

  لالقتصاد .
، MENAأن األجر األدىن املضمون يف اجلزائر هو من بني األدىن يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا  هذا رغم  

دة القوة العاملة وختفيض البطالة، مع  فاملطلوب سياسات لتحفيز النمو خللق شروط التشغيل طويل األجل المتصاص ز
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دة إنتاجية وتشجيع استثمار القطاع اخلا ص كمحرك خللق فرص الشغل وختفيض التكلفة النسبية إصالحات هيكلية لز
  لعنصر العمل.

مع منو منخفض لدخل الفرد املتوسط  2014و 2000ملائة سنو بني  3.5معدل النمو يف اجلزائر يبقى منخفضا مبتوسط   
منا مستوى العمالة  2014 – 2000ملائة، مع ارتباط النمو خارج احملروقات بقطاع احملروقات نفسه، للفرتة  2.1السنوي 
بت يف نوعية العمالة، وكان التطور يف  3.4مبعدل  فرتة بداية التسعينات أقل من الصفر،  TFPملائة سنو مع منو بطيء و

واملخططني الثاين والثالث لالنعاش  2005وبعدها حتسن نسبيا ولكنه عاود االخنفاض إىل ما دون الصفر وبتأثري سليب منذ 
، وهو أقل بكثري من املتوسط املقارن بدول املنطقة أو العامل أو الدول النفطية، وبقيت الفجوة كبرية تفصل االقتصادي

لنسبة لرتاكم رأس املال، الذي كان سلبيا فرتة التسعينات، وارتفع دون دول  االقتصاد الوطين عن غريه، وهو نفس احلال 
  اخنفاض قيمة العملة الوطنية.املقارنة بقيمها احلقيقية وميكن أن يرجع ذلك إىل

لنمو:  نيا: جلزائر هي العالقة بني نسبةعالقة تغريات االنفاق على رأس املال   دليل على عدم كفاءة اإلنفاق الرأمسايل 
وهي مقلوب اإلنتاجية احلدية لرأس   (Incremental Capital Output Ratio-ICOR)اإلضافة يف رأس املال واملخرجات

دة األخرية (كنسبة مئوية من إمجايل االستثمارات) يرافقها منو بنسبة أقل لذلك لديه املال،  منخفض مشريا إىل ICOR فز
دة االستثمار العام.   تناقص الغلة، من حيث خمرجات ز

فرتة معينة ونسبة رأس املال إىل الناتج تستخدم لقياس نسبة رأس املال اليت ميكن استخدامها لكمية إنتاج معني على مدى   
دة إذا كان رأس املال املتاح يف بلد أرخص من غريها من املدخالت،  من الزمن، نسبة رأس املال إىل الناتج متيل إىل الز
دة االنتاج، وعندما تستخدم  ولذلك، فإن البلدان الغنية يف املوارد الطبيعية جتد بديال بسهولة من املوارد الطبيعية من أجل ز

ت مو  (نسبة اإلنفاق الالزم لرفع الناتج احلقيقي بوحدة ICOR اردها الطبيعية بدال من رأس املال ما يزيد نسبة االقتصاد
حية أخرى فإن البلدان كثيفة العمالة اليت توظف العمل أكثر كمدخل أساسي لتنفيذ املشروعات التنموية  مئوية)، من 

  1منخفضة. ICORلديها نسبة 
دة مبعدل  4 لنسبة إمكانيات االقتصاد اجلزائري فإنه ومع متوسط منو سنوي للعمل بـ    ملائة، ميكن للنمو االقتصادي الز

دة يف تراكم رأس  0.8 نقطة مئوية سنو من خالل دعم اإلنتاجية اإلمجالية لرأس املال عند خط املتوسط العاملي، يف حني الز
، ومجع األثرين معا  0.65ملائة) تزيد معدل النمو السنوي كذلك ومبعدل 4العاملي (املال املادي عند املتوسط  نقطة سنو

لنمو احلقيقي السنوي إىل  لتايل ينبغي أن يقرتن احلفاظ على اإلنفاق الرأمسايل مع اجلهود الرامية إىل  2ملائة، 6يصل  و
للتنافسية، فضال عن اختاذ تدابري لتعزيز التخطيط والتنفيذ والرصد، حتسني كفاءة رأس املال وهذا يتطلب التنفيذ املتسق 

  وصيانة املشاريع االستثمارية العامة، ما ينعكس يف حتسن لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج.

سائل دراسة ومعرفة العوامل الكلية والو ميكن من مصادر النمو االقتصادي ووزن عوامل االنتاج يف حتقيقه:  الفرع الرابع:
املؤسسية املؤثرة يف النمو االقتصادي احلقيقي الوصول إىل معدل منو عال ومستقر يف املدى املتوسط والطويل، ومن خالل 
جتا عن الرتاكم يف عوامل اإلنتاج (كميا) أو من خالل الغلة النامجة  مراجعة األداء االقتصادي والتحقق مما إن كان النمو 

                                                           
1 - Mohamed Abdelbasset Chemingui, What Macroeconomics Factors Explain Algeria’s Poor Economic Growth 
Performance. Revised version January 2003.P08. 
2 - Ibid. P09. 
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دة إنتاجيتها (املعرب إلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  عن ز مع ربط التوقعات  )،Total Factor Productivity TFPعنها 
  متوسطة وطويلة املدى بعوامل النمو الكامنة يف االقتصاد والواجب دعمها لتحسني األداء االقتصادي املستقبلي.

لنقطة املئوية (والنسبة املئوية بني قوسني كنسبة من اجلداول املستخرجة التالية متثل حساب مصادر النمو احلقيقي وتوزيعها 
  إمجايل النمو):

   2014-1990مصادر النمو يف الناتج احلقيقي للجزائر ودول املقارنة لفرتات جزئية للفرتة  ):48(جدول
TFP K ict K nict  L quality L quantity  Gro 

RGDP% 
 الفرتة

(-269.6)-2.26 (0.04)  0.03 (-0.04)-0.03 (26.7)  0.224  (142.9) 1.2 (100)-0.84 1990-94 
(43.8)  1.47 (0.03)  0.1 (-0.04)-0.13  (7.6)  0.256   (49.2)1.65 (100)  3.35 1995-99 
(29.6)  1.38 (5.4)  0.25 (7.3) 0.34 (4.3)  0.202  (53.4) 2.49 (100)  4.66 2000-04 
(-36.3)-1.08 (18.5)  0.55 (46.2)  1.37 (6.3)  0.188 (65.3)  1.94 (100)  2.97 2005-09 
(-16.2)-0.53 (16.2  )0.53 (60.8)  1.99 (-6.7)  -0.22 (45.9)  1.5 (100)  3.27 2010-14 

ت املرجع:  ت قابناء على  الطالبحسا ت االقتصادية الشاملة عبيا  .TEDدة البيا
  لنسبة لكل دولة كما يلي:ميكن تلخيص نتائج اجلداول       

متثل كمية العمل ورأس املال املادي الداعم األكرب لنمو الناتج احلقيقي، وقد تدعم رأس املال املادي بشكل كبري من خالل 
خمططات االنعاش االقتصادي املتتالية بعدما كان سالب التأثري مع اخنفاض االنفاق الرأمسايل سنوات التسعينات، ولكن هذا 

ثري متزايد وإجيايب  النمو ترافق معه إنفاق كثيف لرأس املال أكرب مما ينتجه من منو حقيقي، كما مت التوصل إليه سابقا، مع 
 نسبيا لرأس املال غري املادي.

 لنسبة لنوعية العمل ال يزال استغالل وتوزيع عنصر العمالة (تغري كتلة العمل واألجور لفئات العمل املختلفة)  له أثر    
ضعيف على النمو أو حىت سلبيا يرجع إىل اخللل اهليكلي لسوق العمل، كما يتضح بشكل عام من خالل اإلنتاجية الكلية 

عتباره الباقي  عن مصادر النمو) اليت كان هلا أثر سالب يف فرتة  بداية التسعينات مث أصبح  residualلعوامل اإلنتاج (
ثريه السليب بداية ا داللة على سوء استخدام لعوامل اإلنتاج  2005ملخطط الثاين لإلنعاش االقتصادي منذ موجبا ليعود إىل 

لتقنيات أو استيعاب النفقات الضخمة للمشاريع االستثمارية، وهو ما أدى إىل  ا والتنسيق والتحكم فيها و يف توزيعها وإدار
  خسارة فرص للنمو وعدم استغالل للطاقات الكامنة لالقتصاد.

ويف اإلمجال يبقى كل من النمو يف الناتج احلقيقي ومصادره دون املستوى االقليمي والعاملي واملطلوب من أجل التنمية      
طويلة األجل، وتنويع االقتصاد مع العتماد النمو ومتويله على قطاع واحد، ما يرجح دخول االقتصاد يف أعراض ما يعرف 

  لعلة اهلولندية.
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 التنموية يف جتربة ماليزومصادر النمو حتليل دالة اإلنتاج و  : تطور وتوزيع االستثمارات احلقيقيةلثاملبحث الثا 
يتم تناول التجربة املاليزية اليت تعترب رائدة يف التحول من اقتصاد حقيقي هامشي إىل قطاع منتج وخالق للثروة، وذلك من  

  خالل املطالب التالية:
  املالمح العامة للجغرافيا املاليزية وسياستها االستثمارية:املطلب األول:       
  املطلب الثاين: تطور االستثمار احلقيقي ومؤشراته والقطاع اإلنتاجي يف ماليز      

بعة من  املطلب األول: املالمح العامة للجغرافيا املاليزية وسياستها االستثمارية: اتبعت ماليز سياسة استثمارية مميزة، و
ا وحميطها اإلقتصادي وامليزة النسبية اليت تتوفر لديها.   إمكانيا

: يرصد املوقع واإلمكانيات املتاحة اليت مسحت  1الفرع األول: املالمح اجلغرافية واملوارد واإلمكانيات االقتصادية ملاليز
  إلقالع اإلقتصادي:

ماليز دولة تقع يف اجلنوب الشرقي من آسيا وتطل على حبر الصني اجلنويب من جهة الشمال، تبلغ ماليز جغرافيا:  أوال:
يالند وحبر الصني اجلنويب ويتألف احتاد ماليز 2كم  329758مساحتها  ، حتدها من اجلنوب أندونيسا ومن الشمال كل من 

  من :  
والية احتادية من بينها والية  11وأراضيها معظم شبه جزيرة املااليو  ماليز الغربية: وتتألف من دولة املااليو اليت تشغل

  العاصمة كواالملبور.
ي،   1300ماليز الشرقية: وتضم والييت صباح وسراواك، يف جزيرة بورنيو حيث حدود تتجاوز  كم مع أندونيسا وسلطنة برو

  مع عدد من اجلزر املنتشرة قرب الشريط الساحلي.
ت: املوارد  نيا: لقدر لدولة ماليز ليستواإلمكا  مواردها عائدات على العتماد العام لإلنفاق يكفيها الذي الغنية 

 لسيطرة يكتف مل الذي الربيطاين االستعمار من كما عانت البرتولية، العربية بعض البلدان إىل لنسبة احلال كما الطبيعية
 صينية خنبة وخلق اجلبال، إىل األصليني السكان وهم املاالي بطرد البلد هلذا االجتماعية اخلريطة غريَّ  بل موارد البالد على

  2للغاية. صعب حلها أن يرى اخلرباء عرقية معضلة يف املستقلة ماليز أوقع ما الربيطانية، املصاحل خلدمة وهندية
ماليني هكتار، وتشكل الزراعة احلرفة الرئيسة للسكان تبلغ املساحة الزراعية يف ماليز الغربية حوايل  ثالث الزراعة:  -

ا حوايل نصف حجم القوة العاملة، وماليز غنية مبواردها الزراعية (املطاط واألرز وفول الصو وزيت النخيل  حيث يعمل 
  وقصب السكر والتوابل) ؛

  والتنمية ؛ ال تزال الثروة احليوانية حمدودة وحتتاج إىل العناية الثروة احليوانية: -
ت بقدر الثروة الغابية:  - ت مساحة واسعة من أرض ماليز تقدر حبوايل ثالث أربع مساختها، وتساهم الغا تغطي الغا

س به من الدخل القومي، إذ أن إنتاج األخشاب يقدر حبوايل  ، وحتت ل مركزا متقدما بني  25ال  مليون مرت مكعب سنو
 إنتاج األخشاب) وتصدر كميات كبرية إىل اخلارج ومن أنواع جيدة. دول آسيا (املركز السادس يف 
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تنتج ماليز عددا من املعادن اليت من أمهها (القصدير واحلديد، البوكسيت، الذهب، النحاس النيكل  الثروة املعدنية: -
 والفوسفات) كما تنتج كميات كبرية من النفط والفحم، والقصدير.

تطورت الصناعة يف ماليز بشكل كبري وهي جزء أساس من عملية التنمية، وأهم الصناعات بعد االلكرتونيات  الصناعة: -
ت، وهي من أهم أهداف خطط التنمية اخلماسية منذ  صهر القصدير، وتصنيع املطاط واالمسنت والنسيج ومعامل الكيماو

لثناعة وإمنائها لتحقيق الت 1965عام  نوع يف اإلنتاج وخلق فرص العمل رفع الدخل واملستوى املعيشي، من خالل العناية 
  وقد استفادت حلد كبري يف جمال الصناعات االلكرتونية والسيارات.

اجتهت اسرتاتيجية التنمية  م1958بعد أن حصلت ماليز على استقالهلا يف العام  1:الفرع الثاين: مسرية التنمية يف ماليز
إال  ،إىل اإلحالل حمل الواردات يف جمال الصناعات االستهالكية واليت كانت تسيطر عليها الشركات األجنبية قبل االستقالل

ومل يكن هلذه  ،أن هذه االسرتاتيجية مل تفلح يف جمال التنمية املتواصلة نظرًا لضيق السوق احمللي وضعف الطلب احمللي
وقد بدأت املرحلة األوىل بدأت يف عقد السبعينات ، تيجية أثر على الطلب على العمالة أو وجود قيمة مضافة عاليةاالسرتا

حيث اجتهت التنمية يف ماليز لالعتماد على دور كبري للقطاع العام والبدء يف التوجه التصديري يف عمليات التصنيع، حيث 
ت اإللكرتو  وهذه الصناعات كانت كثيفة العمالة مما نتج منه ختفيض معدالت البطالة  ،نيةبدأ الرتكيز على صناعة املكو

تمع، أيضًا كان لشركات البرتول دور ملموس يف دفع السياسات  وحدوث حتسن يف توزيع الدخول والثروات بني فئات ا
ات اليت كانت مملوكة للشركات االقتصادية اجلديدة حيث كونت ما يشبه الشركات القابضة للسيطرة على ملكية معظم الشرك

اية عقد السبعينيات ،اإلنكليزية والصينية واملرحلة الثانية شهدت اخلمس سنوات األوىل من عقد ، وقد حتقق هلا ذلك مع 
الثمانينيات تنفيذ اخلطة املاليزية الرابعة واليت ركزت على حمورين مها: موجة جديدة من الصناعات اليت تقوم بعمليات 

  .حمل الواردات والصناعات الثقيلة يف إطار ملكية القطاع العام اإلحالل

لتشمل املرحلة الثالثة حيث شهدت تنفيذ ثالث خطط  م2000بينما الفرتة املمتدة من منتصف الثمانينيات وحىت العام    
يري يف عمليات مخاسية، استهدفت حتقيق جمموعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي وتعميق التوجه التصد

التصنيع وأيضًا حتديث البنية األساسية لالقتصاد املاليزي، وكذلك وجود مزيد من التعاون االقتصادي اإلقليمي يف إطار 
  جمموعة بلدان كتلة <األسيان>، وأخرياً تطوير طبقة من رجال األعمال.

امش كبري من الوطنية على الرغم من االنفتاح الكبري ملاليز على اخلارج واالندماج يف اقت   ا حتتفظ  ت العوملة، فإ صاد
وخالل حنو ثالثني عاماً تغريت ماليز من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض املواد األولية الزراعية إىل  ،االقتصادية

، حيث م1997عام بلد مصدر للسلع الصناعية، كما كانت جتربتها متميزة يف مواجهة أزمة جنوب شرق آسيا اليت شهدها ال
مل تعبأ بتحذيرات صندوق النقد والبنك الدوليني وأخذت تعاجل أزمتها من خالل فرض قيود صارمة على سياستها النقدية، 
معطية البنك املركزي صالحيات واسعة لتنفيذ ما يناسب مواجهة هروب النقد األجنيب إىل اخلارج، واستجالب حصيلة 

لنقد األجنيب إىل ال ر املالية واإلقتصادية خالل عامني فقطالصادرات    .داخل، ما مسح ملاليز جتنب اآل

متالك ماليز لرؤية مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادية والتمويلية كأهم عوامل للنمو:  السياسات الفرع الثالث:
، مع والعمل على حتقيقه م2020االقتصادي من خالل خطط مخاسية متتابعة ومتكاملة منذ االستقالل، والتخطيط ملاليز 
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الوسيطة  - وجود درجة عالية من التنوع يف البنية الصناعية وتغطيتها ملعظم فروع النشاط الصناعي (الصناعات: االستهالكية
 الرأمسالية) والزراعة،وقد كان هذا األمر كمحصلة للنجاح النسيب  لسياسات التنمية.-

يف جمال التنمية املادية عملت ماليز على حتقيق العدالة بني املناطق، حبيث ال يتم تنمية منطقة على حساب أخرى،  -
ت، كما اهتمت بتنمية النشاطات االقتصادية مجيعها، فلم يهمل القطاع  فازدهرت مشروعات البنية األساسية يف كل الوال

لتسهيالت والوسائل اليت  الزراعي يف سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري االسرتاتيجي، وإمنا مت إمداده 
 ؛تدعم منوه، وجتعله السند الداخلي لنمو القطاعات األخرى 

ول اآلسيان، بتفعيل دورها وتطوير آليات التعاون والتكامل اإلقليمي مبا حيقق التكتل االقتصادي الفعال يف إطار د -
  ؛التجارة احلرة ألمريكا الشمالية)أهداف الدول األعضاء ملواجهة التكتالت اإلقليمية كاالحتاد األورويب والنافتا (منطقة 

ال لالستثمار األجنيب املباشر والتوجه حنو اقتصاد السوق واملربمج  - اعتماد سياسة التصنيع بشكل واسع وفتح ا
 لإلنتاج تتفاعل مع القوة العاملة املاهرة فنيا والبنية التحتية القوية واملؤسسات العلمية ؛ 

ة وتعزيز االبتكار واإلبداع، إذ قامت احلكومة اإلجراءات احلكومية املساعدة واملساندة للتنمية البشرية واالقتصادي -
  املاليزية بعدة إجراءات تتضمن:

  التشديد على مسؤولية احلكومة يف محاية تنافسية السوق ودعم االنتاج والبحوث العلمية ؛° 
ذ تعاملت مع اعتماد سياسة االنفتاح على االستثمارات اخلارجية، واعتماد سياسات ضريبية منفتحة وجاذبة لالستثمار، إ° 

لدخول ولكن ضمن شروط تصب بشكل  االستثمار األجنيب املباشر حبذر حىت منتصف الثمانينيات، مث مسحت له 
 1 أساسي يف صاحل االقتصاد الوطين منها:

  ؛أال تنافس السلع اليت ينتجها املستثمر األجنيب الصناعات الوطنية اليت تشبع حاجات السوق احمللية -
  ؛على األقل من مجلة ما تنتجه %50ة أن تصدر الشرك -
 حتسني أداء القطاع املايل واملصريف، وتوفري رؤوس األموال احمللية الالزمة ملختلف أوجه التنمية بصورة متزايدة ؛° 
  حرية تداول العمالت ومحاية امللكية الفكرية، وإقامة عالقات صناعية وروابط متجانسة بني املؤسسات اإلنتاجية ؛° 
  البنية التحتية وشبكة معلومات واتصاالت متقدمة وخدمات معلوماتية عالية اجلودة ؛ تطوير° 
رتفاع االدخار °  اعتماد ماليز أوال بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف توفري رؤوس األموال الالزمة لتمويل االستثمارات 

عتبار هذه القضا الثالث أوليات اقتصادية ث والتصنيعالنمو والتحديثالثية  احمللي اإلمجايل، ودفع التنمية من خالل  ،
وطنية، كما مت الرتكيز على مفهوم <ماليز كشراكة> كما لو كانت شركة أعمال جتمع بني القطاع العام واخلاص وشراكة 

تمع املاليزي.  جتمع بني األعراق والفئات االجتماعية املختلفة اليت يتشكل منها ا
دة°   التوازن حتقيق هو القصري يف األجل االقتصادية للسياسات األكرب االهتمام يكون واالستثمار، االدخار تمعدال بز
دة الكلي، والعرض الكلي الطلب بني  وصيانتها، وعصرنة نظم األساسية البنية يف حاالت االستثماري اإلنفاق وز

  والتكنولوجيا املتقدمة ؛ املباشرة االستثمارات وجذب النمو لعملية االتصاالت وكل املتطلبات
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أما عن املالحظات على جتربة التنمية املاليزية فهناك نقطتان رئيستان للتجربة املاليزية ومها ارتفاع معدالت االسترياد كنسبة 
قد يعرض التجربة مما  .واألخرى تزايد نسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،من الناتج احمللي اإلمجايل

ا سلباً    .لوجود مؤثرات خارجية جتعل االقتصاد املاليزي يتأثر 

 لربط 1: التحفيزات االستثمارية املتخذة لتحسني األداء االقتصادي احلقيقي يف ضوء التجربة املاليزية:رابعالفرع ال
 لرتقية اسرتاتيجيات استغالل ماليز حكومة استطاعت املهارات لتنمية املتخصصة التسهيالت وتقدمي احلوافز بني العريض

دة القدرات  لالستثمار العام التشجيع من التدرجيي االنتقال ماليز يف احلوافز هيكل تطور التنافسية، ويعكس التقانة وز
  الصناعية ؛ االستثمار للقطاعات عالية التقنية والعناقيد توجيه يف احملدد إىل الرتكيز املباشر األجنيب

 الواردات إحالل صناعات يف لالستثمار سنوات5 إىل 2 لفرتة ضريبية إعفاءات املمنوحة احلوافز تضمنت 1958يف    
ت، البالستيك، ت، كاألغذية واملشرو مت إدخال تعديالت على احلوافز  1968والنشر، مث يف  الطباعة وصناعة الكيماو

ح تراوحت بني سنتني إىل عشر لتشجيع التشغيل والصناعات كثيفة االستخدام لرأس  املال، مشلت اإلعفاءات لضريبة األر
  من تكلفة رأس املال. % 40إىل % 25سنوات واستقطاعات ضريبية لالستثمار تراوحت بني 

 للتصدير، وتضمن إنشاء املوجهة والصناعات لعنصر العمل االستخدام كثيفة الصناعات على الرتويج تركز السبعينات يف   
 هلذه والتسهيالت احلوافز ومشلت والنسيج، قطاع االلكرتونيات يف املباشرة األجنبية االستثمارات جلذب حرة مناطق  10

  املناطق:
  املدعومة ؛ األساسية البنية خدمات  -
 اجلمركية ؛ اإلجراءات تسريع -
 الصادرات ؛ على والضرائب اجلمارك رسوم من اإلعفاءات -
  قوانني امللكية. من احلرة املناطق إعفاء -
مت حترير كافة القيود اخلاصة حبقوق امللكية يف الشركات، وحتت مظلة " قانون  1986ومبوجب قانون االستثمار لعام   

  تشجيع االستثمارات" كالتايل:
  نسبة حصص األجانب يف رؤوس أموال الشركات احمللية : 

الستحواذ السماح - م، وذلك احمللية الشركات امللكية حقوق من %100 على لألجانب   80بتصدير قيامهم عند يف شركا

امات منتجات من أكثر أو%  االستثمار أن احلكومة حجة وكانت لتمييز تلك الشركات، وقد القى هذا القرار معارضة وا
 كما الرأمسالية، والسلع الثقيلة واملعدات إىل التكنولوجيا امللحة واحلاجة األجنبية لعمالت اإليرادات حيقق مبا موجه للتصدير

حة نسبة أن   مالئمني ؛ حمليني إىل شركاء التوصل صعوبة مشكلة حتل 100%  إ
ا من  79%و  51%بني ما تصدر اليت للشركات السماح  -  نفسها ؛ لنسبة األجنبية امللكية حقوق من منتجا
ا من  50%إىل %20 بني ترتاوح اليت تصدر نسبة للشركات السماح - األجنبية  امللكية كحقوق % 51 حىت بتملك منتجا

  للشركات ؛
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ا أن من أقل أو فقط %20 تصدير تستطيع اليت للشركات السماح -  امللكية حقوق من %30 أقصى حبد تتملك منتجا
  .لتلك الشركة األجنبية

ت اخلام املواد استخدام ومدى التشابكية  التأثريات تتضمن اليت العوامل أمهية القانون هذا يف روعي وقد    ، احمللية واملكو
  املضافة. القيمة وكذا الشركات تلك توطني أماكن اختيار وحسن

 تلك قامت ما إذا الضريبية اإلعفاءات التمتع ببعض أيضاً  ميكنها الشركات فإن االستثمارات: ومبوجب قانون تشجيع  
 على املستحقة الضرائب من جزء إسقاط أيضاً  يتيح كما القانون، ذلك يف عليها املنصوص املنتجات بعض نتاج الشركات

إلرشادات احلجم، صغرية للتصدير، املوجهة مثل حمددة جماالت صناعية يف تعمل اليت للشركات الدخل  اخلاصة وااللتزام 
 من كال خصم والتمتع مبيزة احمللية، اخلام املواد واستخدام العمل قوة يف املختلفة ومبشاركة األجناس امللكية، يف ملشاركة

مني الصادرات برتويج اخلاصة املصروفات   . الضرائب احتساب عند الصادرات ائتمان وأقساط 
 احمللية، فضال العمالة تدريب وكذاR&D البحوث والتطوير بعمليات للقيام املستثمرين جلميع املالية احلوافز تقدير أيضاً  يتم  

  . يف ماليز التوطن على الشركات هذه لتشجيع سنوات مخس ملدة الضرائب  من اإلعفاء عن
 الشركات محاية تضمنت الدول خمتلف مع لضمان االستثمار اتفاقيات بتوقيع املاليزية احلكومة قيام إىل إلضافة هذا

 على للحصول الدويل املنازعات فض لنظام اجلنسيات متعددة الشركات جلوء وإمكانية ، اإلجباري من التأميم األجنبية
حهم حتويل وحرية ، القانونية التعويضات دف للخارج، املال ورأس وعوائدها أر  السلطات قامت تلك اإلجراءات تسهيل و

  املستثمرين.  من املقدمة الطلبات مع يتعامل الذي الوحيد املركز تكون لكي املاليزية الصناعي التطوير هيئة نشاء املاليزية
على  لرتكيز احلوافز هيكل بتعديل احلكومة املباشر قامت األجنيب لالستثمار الضخمة للتدفقات استجابة  1990يف -

 اإلقليمية املراكز خدمات الضريبية لتشمل احلوافز توسيع مت كما املضافة، والقيمة التقين ملكون  مقاسة االستثمار نوعية
 .واإلدارة التنسيق إلمداد، فيما خيتص اجلنسيات متعددة للشركات

 تنمية وتشجيع الضرييب املردود تقوية وتوجيه احلوافز، تنظيم دف احلوافز لسياسة شاملة مراجعة متت 1991 يف -
  القدرات التنافسية: ذات الصناعات

 ؛ كأقصى حد الدخل من % 70 بــ االستثمارية االستقطاعات الضريبية، وحتديد اإلعفاءات تقليص نطاق   -
  الداعمة واملشاريع التدريب والتطوير، البحوث التقانة، واملشاريع عالية االسرتاتيجية املشاريع لتشجيع خاصة حوافز منح  -

  :احلوافز منح طلبات لتقييم أداء معايري أربعة الصناعي، حيث مت استخدام للتشابك
؛  %50 إىل   %30 قيمة مضافة من      ° 

؛  %50 إىل    ° حمتوى حملي بنسبة من %20
مستوى تقانية مقاس بعدد املشرفني اإلداريني والفنيني ؛°   
  الصناعي. التشابك مستوى° 
 العاملية.  منظمة التجارة اتفاقية مع تتعارض اليت الفعالة وتلك غري احلوافز إلغاء -

 الرأمسالية االستثمارات على والرتكيز العمللعنصر  االستخدام كثيفة للمشاريع احلوافز منح يف التقليل بدأ 1995 يف   
 العمل ؛  االستثمار / لوحة مبقدار مقاسة
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 استقطاعات أو سنوات 5 لفرتة ضريبية إعفاءات (احلاضنات) متنح الناشئة التقنيات مناطق يف التقانة العاملية مشاريع  -
األنشطة  املاضية، وتشمل أعوام اخلمسة خالل املؤهلةالرأمسالية  االستثمارات تكلفة من %60 تصل االستثمار ضريبية على

 املؤهلة االلكرتونيات احلديثة، معدات القياس، التقنيات البيولوجية، الربجميات والصناعات الفضائية.
 70يتم التدعيم من خالل االعفاء الضرييب للمؤسسات حسب النشاط واملنتج ومنطقة النشاط، يصل اإلعفاء حىت نسبة 

لنسبة ملشاريع نقل التكنولوجيا العالية، وإعفاء كامل ملدة عشر سنوات  100ائة،وتصل نسبة اإلعفاء حىت مل 85أو ملائة 
من الضريبة على الدخل للشركات املصنفة يف خمطط الربط الصناعي املعتمدة والقادرة على حتقيق املعايري العاملية من حيث 

  1 ل الواردات.السعر واجلودة والكفاءة والقدرة على إحال
كما قامت بتوقيع اتفاقيات امللكية الفكرية ونقل التكنولوجليا، والتعدد الضرييب والتعاون الصناعي وضمان االستثمارات     

  ومتلك األصول واالندماج واالستحواذ وانتقال رؤوس األموال، مع خمتلف الدول ويف إطار التعاون اإلقليمي.

 أدى ماليز ودوره يف مواجهة األزمات واحلفاظ على البيئة يف املشاريع االستثمارية:: االستثمار يف امسالفرع اخل 
، يف لألداء الصناعي قوية دفعة إعطاء إىل احلقيقي االستثمار ر االستثمار هلذا وكان ماليز  استخدام املوارد على إجيابية آ

  . ماليز يف الطبيعية على البيئة وكذا العاملة، والقوى

 آسيا عام شرق جنوب دول يف املالية األزمة وقوع إذ صاحب :املالية واإلقتصادية إقليميا ودوليا : مواجهة األزماتأوال

 أدى مما متشددة ونقدية مالية سياسات واتباع معدالت النمو واخنفاض الدول، تلك من األموال لرؤوس هروب كبري 1997
 مستوى الرتفاع األجور احلقيقية تيجة وكذا العمل سوق يف اجلديدة العاملة األيدي على الطلب واخنفاض العمالة تسريح إىل

  . الرمسي غري القطاع يف أزمة وحدوث األسعار
ت إىل اخنفاض معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج احمللي من    سنة  % 9.3-إىل  1996سنة  %7وتشري البيا

يف حني شهد معديل  1999سنة  %15إىل  1997سنة  %8.2من  وارتفاع نسبة من يعيشون حتت خط الفقر 1998
  .1998سنة  %4.5و  %5.3إىل  1995على التوايل سنة  %2.5و %4.2التضخم  والبطالة ارتفاعات معتدلة من

 وقد األزمة، إدارة بشأن الدوىل النقد صندوق توصيات  اتباع رفضت حيث ألزمة، ثرا الدول أقل من كانت ماليز وقد  
ا كان أن بعد األموال رؤوس حتركات على قيود فرضها جانب إىل توسعية و نقدية سياسات مالية تبنت  الرأمسايل حسا
 األجانب العمال ومغادرة جهة، من ماليز يف العمل أسواق مرونة إىل البطالة حدة أزمة اخنفاض يرجع كما حمررا، واملايل
 كبري جزء قامت بتصدير ماليز أن يعىن مما أخرى، جهة من األزمة وقوع فور ثرا القطاعات أكثر يف يعملون كانوا الذين

إلنتاجية، ربط تضمنت العمل سوق يف اإلصالحات من عدد البطالة لديها، واختاذ من دة اإلدارة، كفاءة ورفع األجر   وز
سيسالكلي،  التخفيض من بدال املؤقت التسريح أسلوب  واتباع العمل ساعات مرونة  بغرض الصناديق من عدد و

 العاملني من كبرية منه نسبة استفادت والذي العاملني إقراض صندوق أمهها من وكان الدخل احملدود ذات الفئات مساعدة
  . عنهم املستغىن

 دف ماليز يف الصناعية  املناطق ختطيط يف الرئيسية املالمح أحد هو البيئي التخطيط كما أن   نيا: التخطيط البيئي:
دة ر من والتقليل العمل لقوة الذهنية الصحة وحتسن العامل إنتاجية ز ممكن،  حد احمليطة ألدىن املناطق يف السلبية البيئية اآل

                                                           
  Investors guide ; economic report; www.treasury.gov.my/pdf/.../er/.../InvestorGuide.pdf ملزيد من اإلطالع: - 1
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 مجيع املشروعات على املاليزية فرضت احلكومة كما النمط، هذا على ماليز يف الصناعية املناطق ختطيط مت فقد مث ومن
  إصدار قبل Environmental impact assessment testالبيئي  األثر تقييم اختبار جتتاز أن اجلديدة االستثمارية

  .الرتخيص

: تواصل ماليز اعتماد أكثر تركيزا  املطلب الثاين: تطور االستثمار احلقيقي ومؤشراته والقطاع اإلنتاجي يف ماليز
وتستهدف جذب االستثمارات النوعية يف مناطق منو جديدة كثيفة رأس املال والصناعات كثيفة املعرفة، متشيا مع اجلهود 

، ويعترب جمال االستثمار يف ماليز عنصر جذب  2020اليت تبذهلا احلكومة لتصبح أمة ذات الدخل املرتفع حبلول عام 
احمللية والعاملية، التطور يف بيئة األعمال التنافسية املاليزي يعترب القاعدة لإلنتاجية العالية وخلق الثروة والنمو لألسواق 

االقتصادي املستدام، من خالل عوامل القواعد اهليكلية، واالستثمار يف رأس املال املادي والفكري والبشري، والسياسة 
  نتاجية والنمو.اجلبائية والتنظيمات، لينعكس على اإل

شهدت ماليز تقدما كبريا يف حجم االستثمارات من الفرع األول: االستثمارات وجماالته يف أهم القطاعات اإلقتصادية: 
  :خالل

، ويف كل القطاعات من 2013مليار رجنت سنة  219.4و 2014مليار رجنت سنة  235.9االستثمارات املباشرة احلقيقية   
طاعات األولية، منها نسبة معتربة من االستثمارات األجنبية املباشرة ولكن تبقى يف مستوى اخلط الصناعة واخلدمات والق

مج التحول اإلقتصادي   Economic )2015-2010 (الذي حددته السلطات لتنشيط اإلستثمار احمللي من خالل بر

Transformation Program  (ETP) من  %63.4، النسبة األكرب من إمجايل االستثمارات لقطاع اخلدمات حيث شكلت
  . %6.1، يف حني القطاع األويل يشكل نسبة %30.5إمجايل االستثمارات متبوعا بقطاع الصناعة حوايل 

م التكنولوجيا ألف فرصة عمل، أغلبها تستخد 180مشروعا، يتوقع أن ختلق حوايل  5942عدد املشاريع اإلمجالية املقبولة 
ا، وتستخدم نسبة  80الناشئة وختلق القيمة املضافة العالية، ونسبة مهمة من املشاريع تصدر على األقل  ملائة من منتجا

  1مهمة من املوارد احمللية.
) 2013مشروعا سنة  787مشروعا ( 811عدد املشاريع املقبولة يف القطاع الصناعي  2014يف سنة  القطاع الصناعي: أوال:

مليار  43.5مشروعا جديدا بقيمة  450)، منها 2013رجنت  مليار52.1مليار رجنت حوايل ( 71.8بقيمة إمجالية بلغت 
استثمارات أجنبية  %55.1) واألخرى للتوسع والتنويع من جمموع االستثمارات يف القطاع الصناعي 2013مليارا 38رجنت (

   2).2013سنة  58.6%(
من القيمة اإلمجالية، وتتنوع  % 62.75من املشاريع اجلديدة تستحوذ املشاريع العمالقة (أكثر من مليار رجنت) على نسبة   

ال الصناعي وتقسيمها حسب املصدر (حملي وأجنيب) ونوعها (بني قوسني استثمارات جديدة  جماالت االستثمار يف ا
  التايل: )49( دة االستثمار)، كما يوضحها اجلدولوالباقي استثمارات التوسع والتنويع أو إعا

   

                                                           
1-  Ministery of intarnational trade and industry; Investment and Manufacturing - Energising the Economy; MITI 
report 2014. PP44-45. 
   http://www.miti.gov.my/miti/resources/auto%20download%20images/55555e0d16051.pdf. 
2 - Investment performance report Malaysia 2014, Malaysian Investment Development Authority MIDA. P68. 
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، 2014إضافة ملشاريع الدعم اهلندسي والفكري جتاوزت مليار رجنت سنة  الزراعة واخلدمات: قطاع اخلدمات، نيا:
لنسبة للزراعة فبلغ حجم االستثمار فيها حوايل مليار رجنت ( مليار  13.5)، ويف قطاع التعدين 2013مليار سنة  0.9و

  1).2013مليار رجنت سنة  18.8رجنت (
لنسبة لالستثمار يف قطاع اخلدمات فقد استحوذ على النسبة األكرب من إمجايل االستثمارت، واجلدول التايل يوضح   

 التوزيع على أهم القطاعات الفرعية، إضافة إىل قطاعي التعدين والزراعة:
  2014-2013: التوزيع الفرعي لالستثمارات يف جمال اخلدمات والزراعة والتعدين ملاليز )50(اجلدول

ــــان ـــــ   2014  2013  البيـ
   القطاع الفرعي للخدمات

  العقارات واإلسكان
  منافع ونشاط التوزيع

  خدمات مالية
  فنادق وسياحة

  نقل
  خدمات الدعم

  االتصاالت
  خدمات الصحة والتعليم

  أخرى

  
83.3 
14.1 
3.1 

7 
7.9 
3.5 
8.8 
4.1 

15.9 

  
88.6 
17.7 
6.9 
6.7 
6.1 
5.3 
4.5 
3.9 

16.6  
  149.6  147.7  اإلمجايل
 1 0.9  الزراعة
 13.5 18.8  التعدين

Source; Investment performance report Malaysia 2014, Malaysian Investment Development 
Authority MIDA. P76. 

  كما أن اجلدول التايل يوضح أداء قطاع اخلدمات يف اجلانب اإلنتاجي:    
   2014- 2010: أداء قطاع اخلدمات من خالل النمو السنوي ونسبة املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة )51(اجلدول

  %)2005(األسعار الثابتة  
  اإلمجايلالناتج احمللي  كنسبة من  النمو السنوي  البيان/ السنة

2014  2012  2010  2014  2012  2010  
  53.2  54.6  55.3  7.4  6.4  6.3  قطاع اخلدمات

  خدمات وسيطة:
مني-   خدمات مالية و
  القطاع العقاري-
  نقل وختزين-
  االتصاالت-

5.4  
2  

7.8  
5  

9.9  

7.5  
7.9  
7.2  
4.9  
9.5  

8.1  
8.2  
7.6  
7.1  
9.7  

22.4  
8.8  
5.8  
3.6  
4.2  

22.4  
9.4  
5.5  
3.6  
3.9  

21.8  
9.1  
5.4  
3.7  
3.6  

ائية   31.4  32.1  33  6.9  5.7  7  خدمات 
                                                           

1 - Ibid; P77. 
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  جتارة اجلملة والتجزئة -
  مطاعم وفندقة -
  منافع وخدمات -
 خدمات حكومية -

8.8  
6.2  
3.5  
6.5  

4.6  
5.4  
4.3  
9.4  

8.3  
7  

7.7  
5.9  

14.8  
2.5  
2.4  
8.3  

14.2  
2.5  
2.5  

8  

14.1  
2.4  
2.6  
7.2  

  5.1  5  5  4.4  3.9  4.9  خدمات أخرى
Source : ; Investment performance report Malaysia 2014, Malaysian Investment Development 
Authority MIDA. P79 

مليار دوالر أمريكي) أغلب الصادرات متمثلة يف االنتاج  220مليار رجنت (حوايل  766بلغت حصيلة الصادرات املاليزية 
ائة عبارة عن منتجات الكرتونيات وتطبيقات علمية، واملنتجات الكيميائية مل40.5منها  2014سنة  %77الصناعي بنسبة 

والباقي موزع بني منتجات معدنية وآالت ومنتجات حتويلية كاملطاط واخلشب واملالبس  ،%16.5والبرتولية املكررة بنسبة 
لنسبة لإلنتاج الزراعي تصدر ماليز ما نسبته  ا من منتجات زيت النخيل واملطاط اخلام، % 9.5اجلاهزة،  من صادرا

  .نفط خام وغاز طبيعي % 13.5والنسبة املتبقية للصادرات ونسبتها 
وتتشكل خاصة من سلع وسيطة  2014مليار دوالر) سنة  195مليار رجنت (حوايل  683لنسبة للواردات فبلغت    

ت بنسبة  ائي وسلع  %14وآالت وجتهيزات  %60وبرتوكيماو  1.%19 ىومنتجات أخر  % 7استهالك 

النمو يف اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج ميثل عامال مهما يف دعم الفرع الثاين: الكفاءة اإلنتاجية للعمل ورأس املال واإلنتاج: 
  :النمو االقتصادي، وتستخدم ماليز مقاربة دعم النمو من خالل

دة كمية املدخالت من العمل ورأس املال ومواد التصنيع، والثاين من خالل تتبع ودعم فعالية استخدامها من خالل    ز
سعار  ت أعلى من املخرجات أو جودة أعلى و مؤشرات اإلنتاجية، ومن خالل حتويل املبلغ نفسه من املدخل إىل مستو

مكان ماليز رفع إنت إلغالق الفجوة وللوصول  2019للسنوات حىت  %3.7اجيتها مبتوسط منو  خمتلفة، وحسب الدراسات 
كثر الدول املتقدمة أداءا.  إىل عتبة اإلنتاجية اخلاصة 

ت املتحدة سنة  41649وتبلغ عتبة الكفاءة اإلنتاجية كمرجع وتبلغ    بلغت  2014أما سنة  ،1980دوالرا اليت بلغتها الوال
ت املت  51919واململكة املتحدة  65600دوالرا يف االقتصاد األكثر انتاجية مث هونغ كونغ  70242حدة االنتاجية يف الوال

ن  يلند  25090يف ماليز  2014، وبلغت اإلنتاجية السنوية دوالرا44927واليا  17491دوالرا متجاوزة اإلنتاجية يف 
    2دوالرا. 9639 اهلند11880واندونيسا  16470والصني 

لقيمة املضافة احلقيقية للعامل الواحد إذ  %3.2وقد منت إنتاجية العامل يف ماليز بنسبة منو إنتاجية العمل: أوال:  مقاسة 
، ومبؤشر القيمة 2014دوالر أمريكي) سنة  25000رجنت (حوايل  61708إىل  2013رجنت سنة  59622حتسنت من 

للساعة الواحدة على رأس العديد من الدول النامية  2855ىل رجنت إ 2759املضافة احلقيقية لساعة العمل حتسنت من 
من عدد السكان اإلمجايل  2014و 2013مليون عامل بني سنيت  13.6مليون عامل إىل  13.2والناشئة، وارتفعت العمالة من 

  3الذي يتجاوز الثالثني مليو بقليل.

                                                           
1 - Bank Negara report 2014 pp; 144-145. 
2 - Op cit; p07. 
3 - Malaysia Productivity Corporation; Productivity report 2014-2015;  Economic growth through productivity 
http://www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000209&sstr_lang=en&t=3 
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  ل أخرى إقليميا وعامليا.   والشكل التايل املقارن يوضح إنتاجية العمل يف ماليز ودو   
  لدوالر األمريكي                     )1990(قاعدة  2014: إنتاجية العمل ومنوها يف ماليز ودول خمتارة سنة )52(اجلدول

ن  اهلند  الصني  يلند ماليز  املؤشر/ الدولة    و.م.أ  أسرتاليا  سنغافورة  كور اجلنوبية  اليا
  71357  52217  49421  46850  45555  10027  17639  18229  25031  اإلنتاجية 

 منو اإلنتاجية
(%)   

3.2  4.2 7.1 4 1.4  1.6  0.1  1.4  1.6  

Source; Ministery of intarnational trade &industry; Investment and Manufacturing, Energising the 
Economy report 2014. P82.           
www.miti.gov.my/miti/resources/auto%20download%20images/55555e0d16051.pdf.        

فمع كون ماليز هي األقل إنتاجية بني الدول املتطورة، وهي األفضل بني الدول النامية وتشهد منوا هو مقبوال يف إنتاجية   
  العامل الواحد.

  : 2014و 2010: تطور بعض مؤشرات النمو وإنتاجية العمل يف ماليز بني )53(دولاجل
  2010  2011  2012  2013  2014  البيان/ السنة

  7.4  5.2  5.6  4.7  6  الناتج احمللي اإلمجايلمنو 
  9.2  3.2  3.6 3.8  2.4  منو عنصر العمل
  1.6  1.9  2  0.9  3.5  منو إنتاجية العمل

  مستوى إنتاجية العمل (سنوي) رجنت
  إنتاجية العامل (ساعة واحدة) رجنت

61708 
28.55 

59622 
27.59 

59100 
27.33 

57940 
26.48 

56860 
26.05 

Source; Malaysia Productivity Corporation; Productivity report 2014-2015 ; p02  
www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000209&sstr_lang=en&t=3 

  وكما يوضحه الشكل التايل:   
 2014-2010مستوى ومنو إنتاجية العمل والنمو االقتصادي يف ماليز : )56(الشكل

  
  -Malaysia Productivity Corporation; Productivity report 2014 2015-2014تقرير الشركة املاليزية لإلنتاجية املرجع: 

2015 ; p03                                    .            2016ريخ اإلطالع سبتمرب     
www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000209&sstr_lang=en&t=3 

دة       حيث يالحظ النمو املتواصل إلنتاجية العمل وهو ما يدعم النمو االقتصادي رغم اإلخنفاض النسيب يف معدل ز
العتبار عنصر رأس املال.  عنصر العمل مع عدم األخذ 
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عنصر مهم يف دعم منو اإلنتاجية طويلة األجل هو التقدم  كثافة رأس املال واإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج :  نيا:
دة التنافسية، إذ أن املؤسسات حتتاج الستثمار يف رأس املال بنوعيه التقين واملادي، النمو املتزامن يف إنتاجية رأس  التقين لز

 غري حساب نوعية األصول.املال مقارنة مبخزون رأس املال يؤكد أن االستثمارات احلالية تركز نسبيا على الكم على 
 سنة، كثافة رأس املال للمشاريع كانت ) Capital Intensity Per Employee( مقاسة برأس املال املستثمر لكل عامل

 917500لنسبة لقطاع الصناعات  2014، وبلغت سنة 2006رجنت سنة  517000مقابلرجنت  613600 حوايل2007
لنسبة لقطاع  رجنت، وهو ما معناه التوجه إىل املشاريع كثيفة رأس املال، عالية القيمة املضافة والتقنية العالية، وكان األعلى 

ت حوايل    1 .مليون رجنت 10البرتوكيماو
إلنتاجية وتساهم كثافة رأس املال يف دعم النمو االقتصادي إىل جانب إنتاجية العمل، وتفاعلهما مع بعض يعرب عنه 

والذي يعرب عنه كذلك بتطور عنصر التنظيم والتقانة، ) Total Factor Productivity)TFPاإلمجالية لعوامل اإلنتاج
ثري كل من كثافة رأس املال واإلنتاجية اإلمجالية على إنتاجية اإلقتصاد املاليزي خالل اخلطة املاليزية  واجلدول التايل يوضح 

  :10MPمن املخطط التنموي العاشر  2014-2011فرتة وال 2010-2006التاسعة 
  إنتاجية اإلقتصاد املاليزيمنو كثافة رأس املال واإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج يف دعم : دور  )54(اجلدول

  9th MP 2006-2010  2011-2014  البيان / الفرتة
   2.1%  2.7%  اإلنتاجية

  كثافة رأس املال
  TFPلعوامل اإلنتاجاإلنتاجية اإلمجالية 

%1.2  
%1.5  

1%  
1.1%  

Source; Investment Performance Report IPR, 2014-2015.MPC. P04. 
 www.mpc.gov.my/mpc/images/file/APR/APR20142015.pdf                    2016 ريخ اإلطالع سبتمرب    

دة يف الطلب يف السوق واملنافسة العاملية تتطلب املزيد من االستعانة مبصادر خارجية لعمليات التجميع واالختبار     والز
ما ركزت ، وهو (Original Equipment Manufacturer OEM) واملعايرة من قبل الشركة املصنعة للمعدات األصلية 

عليه ماليز يف املشاريع من خالل الدعم اهلندسي واحليوي وربط القطاعات التصنيع والتشييد، النقل التعدين والزراعة، ومن 
ا وجودة اإلنتاج يف جمموعة  عتبارماليز دوليا موقعا مثاليا ملتطلبات االستعانة مبصادر خارجية يف ضوء قدرا املسلم به 

كصب املعادن، وتصنيع اآلالت، هلندسة األسطح، تصنيع وطرق املعادن، وتوفري احللول للمستلزمات   متنوعة من األنشطة
  الدقيقة لاللكرتونيات صناعة اآلالت والسيارات، التجهيزات الطبية واملخابر، وصناعة الطريان.

دقيقة واختالف النماذج وذلك استجابة لتغريات خصائص املنتجات إذ أصبحت أكثر ابتكارا واستجابة للحاجات ال  
والتصاميم واحلجم، األسعار التنافسية وقصر دورة حياة املنتج، ومن مث فإن تغيري منط اإلنتاج أصبح جوهر ليصبح حركيا 

 2وعمليا لتنافسية تعتمد اجلودة ،القابلية للتغيري، والتكلفة.
املضافة العالية تعترب أساسية ملاليز يف سعيها للوصول  النشاطات ذات القيمةاإلنتاجية والنمو االقتصادي واإلنتاج:  لثا:

، طوال املخطط (TFP)إىل اقتصاد عايل الدخل، هذا التحول يكون من خالل دعم اإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج 
هارات العمالية وهو قد شهدت ماليز منوا وارتفاعا يف التقنيات اجلديدة واملو(9MP-7) االقتصادي املاليزي السابع والتاسع 

                                                           
1 - Malaysia performance of the manufacturing and services sectors reports 2007-2014. P32.  
www.mida.gov.my/env3/uploads/PerformanceReport/2014/IPR2014. 
2 - Ibid. PP 69-70. 
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ما دعم النمو االقتصادي، واجلدول التايل يوضح تطور مسامهة كل من العمل ورأس املال واإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج 
  (التقنيات) يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل.  

 )%اإلنتاج يف دعم النمو االقتصادي       (: تطور مسامهة العمل ورأس املال واإلنتاجية اإلمجالية لعوامل )55(اجلدول
 7thاخلطة السابعة  

Malaysia plan 
(1996-2000) 

 8thاخلطة الثامنة  
Malaysia plan 

(2001-2005) 

 9thاخلطة التاسعة 
Malaysia plan 

(2006-2010) 

 10thاخلطة العاشرة
Malaysia plan 

(2011-2015) 

  اخلطة التنموية

  املسامهة يف  النمو
منو 

GDP    

  النمو
 

املسامهة 
 يف منو

GDP  

  النمو
 

املسامهة 
يف منو 

GDP 

  منو 
 

املسامهة يف 
 GDPمنو 

األهداف  العمل 24 1.4 28.1 1.7 32.6 1.4 19.3 0.6
 رأس املال 37.5 2.3 35.7 2.1 40 1.7 78.2 2.3 املسطرة

0.1 2.5 1.1 27.4 2.2 36.2 2.3 38.5 TFP 
3.0 100 4.2  100 6.0 100 6.0 100 GDP 
النتائج  العمل 22.2 1.1 30.8 1.3 33.2 1.5 25 1.2

 رأس املال 58 3.0 34.5 1.4 37.8 1.8 50.2 2.3 احملققة
1.2 24.8 1.4 29 1.5 34.7 1.0 19.7 TFP 
4.7 100 4.7 100 4.2 100 5.1 100 GDP 

Source; Malaysia Productivity Corporation; Productivity report 2014-2015;  Economic growth 
through productivity, P13.  
www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000209&sstr_lang=en&t=3.   

دة نسبة    مسامهة حيث يالحظ أن هدف دعم اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (تفاعل العمالة املاهرة ورأس املال) وز
دة النمو االقتصادي الكلي ومنه إنتاجية كل عامل من  التقانة بشكل أكثر فعالية من أهم األهداف املسطرة إضافة إىل ز
عوامل اإلنتاج واليت حتققت نسبيا من خالل معدل النمو االقتصادي خاصة يف اخلطتني السابعة والثامنة، ولكن يالحظ 

دة كبرية يف االعتماد على رأس ا ملال وخاصة مع التدفق الكبري لالستثمارات األجنبية املباشرة حيث بلغت نسبة اإلعتماد ز
دة كثافة رأس ا ملال. 58عليه    ملائة وهو ما انعكس يف ز

لنسبة  %55ويشكل  أكثر من  2014سنة  %6.3شهد قطاع اخلدمات منوا بنسبة     من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، أما 
 62492من 2014-2013بني سنيت  %2.2عمل حسب التوزيع القطاعي فقد ارتفعت يف قطاع اخلدمات بنسبة إلنتاجية ال
رجنت وإن  222765رجنت، وأعلى قطاع فرعي من حيث اإلنتاجية هو قطاع اخلدمات املالية والتأمني بـ  63897رجنت إىل 

  1واخلدمات العقارية.، يليه قطاع االعالم واالتصال، %1.24بنسبة  2013عرف اخنفاضا عن 
ويعترب القطاع الثاين يف خلق القيمة املضافة  2013سنة  3.2مقابل  2014سنة %6.2لنسبة للقطاع الصناعي فقد منا بنسبة 

 %10.9و %12,7داخل القطاع متبوعا تكرير البرتول واملنتجات الكيميائية %25.7(جمال االلكرتونيات أوال بـنسبة %24.7بـ 
 %3.8...)، إنتاجية القطاع ارتفعت بنسبة %7.6مث املواد البالستيكية واملطاط  %10.3على التوايل، آالت وجتهيزات النقل 

                                                           
1 - Malaysia Productivity Corporation; Productivity report 2014-2015;  Economic growth through productivity, PP31-34 
and 119.  www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000209&sstr_lang=en&t=3.  
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دة الطلب احمللي واملنتجات املوجهة للتصدير، وقطاع  90556رجنت إىل  87243من  رجنت مدعومة بنمو كبري من ز
ال األكثر إنتاجية مبا يتجاوز  لف رجنت والكرتونيات أ 234مليون رجنت مث املنتجات الكيميائية  4احملروقات يشكل ا

  اجية واليت تتأثر بتغريات األسعار واألجور.أما لقطاعات اخلفيفة وكثيفة العمالة فهي األقل إنت 1ألف رجنت، 100حوايل 

مج  الفرع الثالث: ترتيب ماليز يف التنافسية اإلمجالية وتقارير األداء االقتصادي وجمال األعمال: ال بر ويف هذا ا
يساعد بفعالية يف توجيه منو  Programme (EIIP) Enterprise Intervention Innovation التدخل وإبداع املؤسسات

إنتاجية املؤسسات اخلاصة والعامة، وتساعد يف ختصيص املشاريع والنشاطات ذات القيمة املضافة الضعيفة، وتقوم الشركة 
بتوفري اخلربات واملعلومات، عن احمليط االقتصادي الكلي وسوق العمل والتقنيات املعتمدة وفعالية  MPCاملاليزية لإلنتاجية 

 ة التكاليف.إدار 

داء  Malaysian Investment Development Authority  (MIDA) االستثمارات ة تقوم السلطة املاليزية لتنميكما  
دور مهم يف تشجيع وحتريك ومرافقة االستثمارات احلقيقية واملباشرة األجنبية واحمللية، من خالل تعريف املشاريع واملؤسسات 

دة العائد منها من خالل لفرص املتاحة مع دعم اال بتكار وامللكية اخلاصة واحمللية للشركات وجذب االستثمارات النوعية وز
مج التحول  Return On Investment  (ROI)تتعظيم العائد على االستثمارا مج العام املعروف برب ، من خالل الرب

  .2020ملاليز إىل دولة عالية الدخل حبلول عام  The Economic Transformation Programme (ETP)االقتصادي 
ملنتدى االقتصادي   (GCR2015-2016)يف تصنيف تقرير التنافسية اإلمجالية  تقرير التنافسية اإلمجالية: أوال:   اخلاص 

لرت 140من بني  18، حتسن ترتيب ماليز إىل الرتبة  World Economic Forum (WEF)العاملي من  20بة دولة، مقارنة 
دوالر  10804، مع ارتفاع دخل الفرد إىل 2006دولة السنة السابقة، وهو أفضل تصنيف ملاليز منذ بدأ التصنيف سنة  144

ن. 2014،2أمريكي سنة  ت املتحدة وأملانيا، مث هولندا واليا   وقد كانت يف املرتبة األوىل سويسرا فسنغافورة مث الوال
ملرتبة التاسعة والسادسة يف  يف تقرير تصنيف التنافس    ية العامة حققت مراتب متقدمة يف التقرير يف كفاءة األسواق املالية 

  كفاءة سوق السلع، وهو ما ساعد يف حتسني ترتيبها اإلجيايب، وتطوير األعمال وسوق العمل واإلبداع.
ا الفرعية، شهدت ماليز حتسنا يف  مثانية منها واخفاضا يف اثنتني وبقاء اثنتني من خالل اثنا عشر عمادا للمؤشر مع مؤشرا

  لرتبة نفسها، مع وجود مؤشرين يف جمموعة العشرة األفضل عامليا،كما يوضحه اجلدول مقارنة حبالة اجلزائر التايل:
   : كفاءة االقتصاد املاليزي حسب تقرير التنافسية اإلمجالية العاملية   )56(اجلدول

  -)Score/7اجلزائر الرتبة والعالمة (  -)Score/7( الرتبة والعالمة - ماليز  
 18  (5.2)  املؤشر الرئيسي

2015-16  
(5.2) 20 

 2014-15  
(5) 24 

2013-14 
(4) 87 

 2015-16  
(4.1) 79 

 2014-15  
( 3.8)100 
2013-14  

  املؤسسات
  القاعدة اهليكلية

  حميط االقتصاد الكلي
  الصحة والتعليم األويل

 (5.1) 23 
 (5.5) 24 
 (5.4) 35 
 (6.3) 24 

 (5.1) 20 
 (5.5) 25 
 (5.3) 44 
 (6.3) 33  

(4.8) 29 
(5.2) 29 
(5.4) 38 
(6.1) 33  

 (3.5) 99 
 (3.1) 105 
 (5.3) 38 
 (5.6) 81  

(3.4) 101 
(3.1) 106 

(6.4) 11 
(5.6) 81  

(3) 135 
(3.1) 106 
(5.5) 34 
(5.4) 92  

                                                           
1 - For more, Ibid:p53-55 and 118. 
2- MPC productivity report 2015-2016 .p03  
www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000214&sstr_lang=en&t=3  
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  التعليم العايل والتدريب
  فعالية سوق السلع
  فعالية سوق العمل

  منو السوق املايل
  االستعداد التكنولوجي

  حجم السوق

 (5) 36 
(5.4) 6 

 (4.9) 19 
 (5.2) 9 

 (4.6) 47 
 (5) 26 

 (4.8) 46 
 (5.4) 7 

(4.8) 19 
 (5.6) 4 

 (4.2) 60 
 (4.9) 26  

(4.7) 46 
(5.2) 10 
(4.8) 25 

(5.4) 6 
(4.2) 51 
(4.9) 26  

 (3.7) 99 
 (3.5) 134 
 (3.2) 135 
 (2.8) 135 
 (2.6) 126 
 (4.7) 37  

(3.7) 98 
(3.5) 136 
(3.1) 139 
(2.7) 137 
(2.6) 129 

(4.4) 47  

(3.5) 101 
(3.2) 142 
(2.9) 147 
(2.6) 143 
(2.5) 136 
(4.4) 48  

  تطور بيئة األعمال
  اإلبتكار

 (5.3) 13 
 (4.8) 20 

 (5.2) 15 
(4.7) 21 

(5) 20 
 (4.4) 25 

 (3.3) 128 
 (2.8) 119  

(3.2) 131 
(2.6) 128  

(2.9) 144 
(2.4) 141  

Source; - MPC productivity report 2015-2016 .p06 
www.mpc.gov.my/home/?kod1=k&kod2=announcement&item=000214&sstr_lang=en&t=3 
- ww3.weforum.org/.../gcr/2015-2016/Global_Co  

 Basicما بني قوسني هو العالمة من سلم بسبع درجات، وأعمدة املؤشر الرئيسة من األول إىل الرابع هي متطلبات أساسية 
requirements  اءة مبعززات الكفعامليا ومن اخلامس إىل العاشر ترتبط  22واحتلت ماليز الرتبةEfficiency Enhancers 

 Innovation and كذلك، واحلادي عشر والثاين عشر حول عوامل اإلبتكار والتطور  22واحتلت الرتبة 
Sophistication factors  17حمتلة املرتبة.  

جلزائر، اليت  ويالحظ حتسن مع ميزة لالقتصاد املاليزي يف مجيع املؤشرات ويف مراتب متقدمة     تعاين خاصة يف مقارنة 
جمال بيئة األعمال واالبتكار وفعالية األسواق مع ضعف البنية اهليكلية، واملؤشرين الوحيدين املتوسطني نسبيا مها حجم 
السوق، واحمليط االقتصادي الكلي مع حتسن أسعار النفط واحتياطي الصرف مع الناتج احمللي وحجم الطلب يف فرتة الدراسة 

ا على الدخل وامليزانية والطلب اإلمجايل واإلنتاج بشكل عام، إذ يتوقع ، وهو ما تفقده مع اخن فاض أسعار احملروقات وتبعا
  أن ينخفض التصنيف أكثر مع املتغريات احلالية.

مث  10.8%تتمثل يف عدم الكفاءة احلكومية والبريوقراطية بنسبة  2016-2015وأهم عوامل عرقلة األعمال حسب تقرير     
مث عدم مالئمة مهارات  ،% 8.6الفساد  ،9.2%عدم كفاية القدرة على االبتكار  %10.2احلصول على التمويل بنسبة 

على التوايل)، وبعدها وبنسب تنازلية: عدم مالءمة اهلياكل القاعدية والتشريعات الضريبية،  %7و %7.6العمل وأخالقياته (
  وعدم استقرار السياسات املختلفة...

يف  117ويف املتطلبات األساسية،  82والرتبة  2016-2015يف املؤشر العام تقرير  87لنسبة للجزائر فقد احتلت املرتبة    
   يف املؤشرين الفرعيني لإلبتكار والتطور. 124املؤشرات الفرعية ملعززات الكفاءة، والرتبة 

مث عدم الكفاءة احلكومية والبريوقراطية بنسبة  %15.3حيث أن مكمن اخللل يف حالة اجلزائر يف احلصول على التمويل بنسبة 
على التوايل)، وبعدها وبنسب تنازلية:  %7.5و %8.1مث معدالت الضرائب والتشريعات الضريبية ( ،%9.6الفساد ، 14.2%

 1 عمل، وتشريعات الصرف والتضخم وعدم استقرار السياسات املختلفة...عدم مالءمة اهلياكل القاعدية ومهارات ال
يف التقرير السنوي للتنافسية   (IMD)يف تقرير آخر خاص مبعهد التنمية اإلدارية الكتاب السنوي للتنافسية العاملية: نيا:

والرتبة  2014سنة  12ماليز صنفت يف املرتبة  2014لسنة  The World Competitiveness Yearbook (WCY)العاملية 
ن 18 مث 17الرتبة)، أسرتاليا (19مث  16دولة يف ترتيب أفضل من اململكة املتحدة (الرتبة  60من  2015سنة  14 )، اليا

                                                           

ww3.weforum.org/.../gcr/2015-2016/Global_Co   1 -    :التقارير كاملة على املوقع 
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)، وحققت نتائج عالية يف املؤشرات الفرعية لسنة 25مث  26الرتبةوكور اجلنوبية ( )22مث  23الرتبة) والصني (27مث 21الرتبة(
: فعالية األعمال (الرتبة اخلامسة) واألداء اإلقتصادي (الرتبة التاسعة)، والرتبة اخلامسة عشرة يف األداء احلكومي  2014

 1والقواعد اهليكلية يف الرتبة اخلامسة والعشرون.
ا ألجل تسهيل عملية خلق القيمة دولة، ويقيس مدى قدرة االقتصادا 61ؤشر يشمل هذا امل ت على إدارة مواردها وقدرا

طويلة األجل من خالل أكثر من ثالمثائة معيار، الثلثني منها تقريبا بناء على معطيات إحصائية والباقي من خالل استبيان 
الكلي، فعالية السياسات خبري ومدير تنفيذي دويل، تقسم املؤشرات الرئيسة إىل: األداء االقتصادي  6000ألراء أكثر من 

  احلكومة، فعالية جمال األعمال (االبتكار، الرحبية، اإلنتاجية من أداء سوقي العمل واملال)، والقواعد اهليكلية املادية والفكرية.
ملؤشر. ت املتحدة املركز األول    حيث حتتل الوال

  :2015 و 2014 واجلدول التايل يوضح مركز ماليز من هذه املؤشرات بني سنيت    
  :2015و  2014: مركز ماليز يف املؤشرات الفرعية ملؤشر أداء التنافسية العاملي بني سنيت )57(اجلدول
  2015  2014  املؤشر  2015  2014  املؤشر 

        14 12  األداء اإلمجايل
  األداء االقتصادي الكلي

 االقتصاد احمللي -
 التجارة الدولية -
 االستثمار الدويل -
 العمالة -
  األسعار -

9 
19 
11 

7 
12 

3  

6 
15 
11 
8 
7 
3  

  فعالية قطاع األعمال
 اإلنتاجية والفعالية -
 سوق العمل -
 سوق املال -
 تطبيقات اإلدارة -
  العادات وقيم األعمال -

5 
21 
3 

12 
2 
4  

10 
24 
4 

15 
6 
8  

  الفعالية احلكومية
 املالية العامة -
 السياسة الضريبية -
 اإلطار املؤسسي -
 التشريع التجاري -
  اإلجتماعياإلطار  -

15 
20 
11 
13 
19 
32  

16 
19 
8 

22 
24 
35  

  القاعدة اهليكلية
 القاعدة اهليكلية املادية -
 القاعدة التقنية -
 القاعدة العلمية -
 الصحة واحمليط -
  التعليم  -

25 
13 
5 

28 
36 
32  

27 
12 
5 

29 
36 
35  

Source; Malaysia in IMD World competitiveness  yearbook, p09.  www.mpc.gov.my nd  
www.imd.org/wcy15.  Surfing date; 07/09/2016. 

لنسبة ملؤشر االستثمار الدويل مع أداء جتاري جيد ومنو واستقرار  ملاليز ترتيب جيد من حيث األداء االقتصادي وخاصة 
ملؤهالت الفردي ألجورسوق العمل وربط األجور  -Productivityة واملهارات واإلنتاجية من خالل نظام ربط اإلنتاجية 

Linked Wage System (PLWS)   واألسعار وهو ما يسمح بتقدير متطلبات السوق بشكل جيد ويسمح ببناء تقييم ،
نواعها لتشجيع االس تهالك وحتويالت كامل ملؤشراته، مع منو لالستهالك الداخلي اخلاص ودعم السياسات احلكومية 

                                                           
1 - Malaysia in IMD World competitiveness  yearbook, p10.  www.mpc.gov.my nd  www.imd.org/wcy15 
Navigation date; 07/01/2016. 
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-2016للفرتة  MP11سنو خالل املخطط املاليزي %5.5الدخل، مع توقع منو سنوي متوسط للناتج احمللي اإلمجايل مبعدل 
20201.  
 Doingدولة يف مؤشر نشاط األعمال  189من  18احتلت ماليز املركز  ماليز مؤشر نشاط األعمال: لثا:

buisness163.2 ملركزيف حني اجلزائر  2016البنك الدويل لسنة  عن  
كما حتتل ماليز املركز السابع من أكثر الدول جاذبية لالستثمارات يف القواعد   ماليز من خالل تقارير متخصصة:رابعا: 

للتصميم واالستشارة يف بناء  ARCADISاهليكلية العتبارها أساسا يف النمو طويل األجل، من خالل تقرير مؤسسة 
لسنة  .Global Infrastructure Investment Index (GIII)األصول، املؤشر العام لالستثمار يف القواعد اهليكلية  

دولة مشلها التقرير، والذي يعرب عن مدى اجتذاب املستثمرين يف البىن اهليكلية، ويعتمد عوامل سهولة  41من بني  2014
معدالت الضرائب، الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، السياسات احلكومية، جودة القواعد اهليكلية املتوفرة أداء املشاريع، 

  3والتسهيالت اإلئتمانية.
 Baseline إىل السادس يف تقرير مؤشر الرحبية األساسي 2014كما انتقلت ماليز من التصنيف  احلادي عشر سنة   

Profitability Index (BPI), عتمد الشروط املتوفرة والتوقعات املستقبلية لبيئة األعمال وما توفره من الفرص والذي ي
لتعاون مع جامعة نيو يورك، وماليز رفقة   Foreign Policiesاألجنبيةاالستثمارية، املنشور من قبل جملة السياسات 

دولة من خالل مثاين عوامل: النمو االقتصادي، اإلستقرار  110سنغافورة من بني املراكز العشر األوىل يف املؤشر، ويقيم 
  املايل، األمن، الفساد، مراقبة رؤوس األموال، الشركاء احملليني، التدخل احلكومي، وأسعار الصرف.

  وتقييمها الكلية يت اإلنتاج واالستثماردال معامل : تقديراملطلب الثالث

لغة يف وضع السياسات وربطها     مهية  كأساس وقاعدة للنمو والتنمية حتظى دراسة دوال االستثمار واإلنتاج وتقديرها 
يت بذلك اقرتاح أهم املتغريات والنماذج املؤثرة واملساعدة على اختاذ القرار االستثماري واإلنتاجي  لنمو االقتصادي، و

    اخلالق للثروة والرفاه االقتصادي

   

                                                           
1 - Malaysia in IMD World competitiveness yearbook, p11.  www.mpc.gov.my and  www.imd.org/wcy15.  Navigation 
date; 07/01/2016. 
2 - (Malaysia in doing business 2016 measuring regulatory Quality and efficiency page11,available at 
http://www.doingbusiness.org/ 
- Malaysia Investment performance report 2014 MIDA.Opcit. P26. 
3- Bernama and ARCADIS’s press release on GIII. http://www.mida.gov.my/home/2266/news/malaysia-is-7th-most-
attractive-country-for-infrastructure-investment/ 29 Nov 2015. 
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مج لنموذج نفسه يف حالة اجلزائر، و الفرع األول: نتائج تقدير مناذج االستثمار وأهم املتغريات الكلية:  ستخدام بر
Eviews 4.0 :بع واملتغريات املستقلة احملتملة   مت تقدير واختبار عدة مناذج لالستثمار االمجايل كمتغري 

املردودية اإلقتصادية ، (Gov)) وفق نظرية املعجل، اإلنفاق احلكوميYالناتج احمللي االمجايل بطريقة اإلنتاج (القيمة املضافة   
لرقم القياسي  Kإىل تكوين رأس املال الثابت  NOSلالستغاللالسنوية الصافية لرأس املال (نسبة الفائض الصايف  مرجحا 

املؤشر   (cred) القروض املصرفية ،(sav)، اإلدخار اإلمجايلir واحلقيقي  inالفائدة االمسي )، معديل PPIألسعار اإلنتاج 

، وقد مت إمهال املتغريات ذات املعنوية الضعيفة يف حني ُتربز املؤشرات املرتبطة  النسيب ألسعار االنتاج واالستهالك 
  النموذج العام مقبوال إحصائيا.لبحث مهما كانت أمهيتها اإلحصائية إذا كان 

مت تقدير جمموعة من النماذج ألثر وعالقة املتغريات املستقلة وأهم املؤشرات الكلية  أوال: نتائج تقدير دوال االستثمار:
ت االقتصاد املاليزي،الستثمار،   كما2014- 2000و  2014-1990 اتوكان أفضل منوذج للفرت  من خالل متغريات وبيا

  يلي: 
 : تقدير منوذج االستثمار واملتغريات الكلية حالة ماليز)58(اجلدول

 منوذج االستثمارتقدير  
=  الفرتة  + + ( ) + ( ) + + ( ) + ( )

+  
1990-
2014  

= 31673 − 1.48 − 3.26( ) + 4.14( ) − 1259 
+ 3095 + 0.17( ) +  

   T statistic=     (1.24,   ,    -3.41    ,   -2.55  ,     3.61   ,     0.81  ,   -0.37 ,   2.04) 
       F-statistic = 42.2 ,            R-squared=94.4%  ,                DW=1.67 

=  الفرتة +  + ( ) + ( )+ ( ) + (1) +  

2000-
2014  

= −16315 + 0.14 + 0.39( ) + 1971 − 4420( )
+ 0.76 (1) +  

Tst = −0.32 , Tst = 0.5 , Tst NOS = 1.18 , Tst = 0.77, Tst
= −1.44 , TstAR(1) = 0.76   

= 59.4       , R = 97.1%   ,   = 1.66  
مج املرجع:   Eviewsمن إعداد الطالب بناء على خمرجات بر

 ما ميكن مالحظته على النموذج للفرتتني مايلي:     
  للنموذج: االقتصادي التقييم نيا:

لنسبة هلذه الفرتة وجود اإلشارة السالبة  :2014- 1990الفرتة  - ملعامالت الدخل والفائض الصايف لالستغالل يف  لوحظ 
لنسبة للنظرية االقتصادية ويعود هذا للتغريات يف السلسلة اإلحصائية  كل النماذج احملتملة تقريبا، وهذا عكس املتوقع 

ا االقتصاد املاليزي ثر  قع ، بشكل غري متو وأثرت على السلسلة اإلحصائية أدت إىل تشوه النموذج لوجود مراحل 
اية  ما نسبيا يف أزمة جنوب شرق آسيا  ثر  لدرجة األوىل وهي مرحليت األزمتني اللتان تعرض هلما و وخارجي 

هذا يف حني وجود إشارة موجبة ملعلمة الفائض  ،2008ألزمة املالية العاملية منذ التسعينات من القرن العشرين، وا
لنسبة ملعدالت الفائدة فتأثريها إما سالب من خالل اإلمجايل لالستغالل وهو ما يتوافق مع النظرية  االقتصادية، اما 

مليون رجنت ارتفاعا لكل اخنفاض للفائدة االمسية بنقطة مئوية، أو  44معدل الفائدة اإلمسي وبتأثري ضعيف ال يتجاوز 
ثري أضعف ( لنسبة ملعدل الفائدة احلقيقي . 19.7موجب و  مليون رجنت للنقطة املئوية) 
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دة الناتج للفرتة  :2014-2000الفرتة  - يالحظ التأثري اإلجيايب للدخل للفرتة السابقة على مستوى االستثمار حيث أن ز
 على االستثمار للفائض الصايف لالستغالل إجيايبثري و ،%0.14ـــيؤدي إىل ارتفاع مستوى االستثمار بـ %1ــــالسابقة ب
ثري ضعيف ومت، %0.39وبنسبة     ، وهو املتوقع نظر وإحصائيا.بني اإلمسية واحلقيقية ملعدالت الفائدة غريمع 

عدم من يرتتب عليه نظرا لظهور مشكلة اإلرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية وما للنموذج:  اإلحصائي التقييملثا:   
مع احتمال وجود ارتباط خطي بني  ،دقة قياس معامالت العالقات االقتصادية عند استخدام طريقة املربعات الصغرى

ثري كل منها مت القيام بتصحيح النموذج األصلي عن طريق إدخال قد و  على املتغري التابع، املتغريات املفسرة وصعوبة عزل 
ما أدى إىل حتسني جودة النموذج من الناحية  Autoregression order 1(AR1)األوىل  رجةدمنوذج إحندار ذايت من ال

واتسون عن منطقة وجود االرتباط الذايت لألخطاء العشوائية، كما تؤكده -اإلحصائية حيث ابتعدت قيمة إحصائية دوربن
وهو ما يعين قبول للنموذج ككل، ومعامل التحديد  59.4املؤشرات اإلحصائية الكلية للنموذج، حيث تبلغ إحصائية فيشر 

Rذلكك = للسنة والفائض الصايف لالستغالل ، أما داللة معلمات املتغريات فيالحظ أن معنوية كل من الناتج     9.1%
معنوية ضعيفة ملعدالت الفائدة ما يطرح الشك أكثر يف كذلك  ،ضعيفة نسبيا تعود لالختالل يف السلسلةالسابقة ذات 

ا لالستثمار، وقد مت إبرازها خدمة أل   غراض البحث.تفسري تغريا
  كانت أهم النتائج يف حالة ماليز الجتاه وقوة التأثري ملتغريات الدراسة كما يلي:دراسة سببية غراجنر:  رابعا:

إذ كانت  %10عدم وجود عالقة سببية واضحة بني الناتج احمللي للفرتة السابقة واالستثمار حىت عند درجة معنوية  - 
→النتيجة كما يلي:  = لنسبة لناتج الفرتة نفسها ؛0.1059   ، األمر نفسه 

جتاه من املردودية الصافية لالستثمار للفرتة السابقة إىل حجم االستثمار يف حني وجود عالقة  - عدم وجود عالقة سببية 
→ذات اجتاه من االستثمار ملردودية السنة نفسها  =   ؛ 0.013

الجتاه املقابل حيث  عدم وجود - جتاه االستثمار، أو  عالقة سببية بشكل واضح بني معدالت الفائدة احلقيقية واإلمسية 
→ النتائج كما يلي: = 0.893  , → =   ، وهو ما يتوافق والنموذج املقرتح. ,0.915

 دوغالس كوب منوذج تقدير يتم ما عادة: حالة ماليز -دوغالس كوب الوطنية بشكل اإلنتاج دالة تقدير الفرع الثاين:
ال، هذا يف الدراسات أغلب يف   :أساسيني لسببني ا

 خالل وهذا أمهها، من دوغالس -كوب دالة تعترب واليت اإلنتاج دوال مع الوطين االقتصاد انسجام مدى معرفة هو األول  
 ا مير اليت املرحلة معرفة هو الثاين والسبب يربره، ما له يكون الدالة هذه على االستناد مث ومن املعتربة، الدراسة فرتة

 وإنتاجيتها املستخدمة عوامل اإلنتاج إنتاجية مبعرفة يسمح الدالة هذه احلجم، كما أن تقدير غلة فيما خيص الوطين االقتصاد
، منوذج ذو تفسري إىل الوصول حال يف لعناصرها، هذا لنسبة اإلنتاج دالة احلدية، ومرونة  ويتمتع مبعنوية معقول اقتصاد

  مقبولة. إحصائية

: أوال:    كانت نتائج دالة اإلنتاج للقطاعات اإلنتاجية (القيمة املضافة) كما يلي:دالة اإلنتاج حالة ماليز
= 4.428207 + 0.839034 + 0.050385 +  

 = 0.316591  ,  =  1.652483  , =  0.030583   
= 55.34847  , = 90.22% , = 88.59% , = 0.545808  

  والنموذج األصلي للدالة:
= . . . . . => = .  . .  
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لنسبة لرأس املال  خصائص منوذج دالة اإلنتاج املاليزية: نيا: ت االنتاج  يالحظ أن معلمات النموذج موجبة ومرو
والعمل وجمموعهما أقل من الواحد أي قانون تناقص الغلة، ولكن من الناحية اإلحصائية ومن خالل إحصائييت ستيودنت 

إلحصائية للمعلمتني ضعيفة أيضا، وخاصة عنصر العمل وهذا ما لعنصري رأس املال والعمل فهي ضعيفة أي أن الداللة ا
انعكس على املرونة االنتاجية له، وتتضح كذلك من خالل إحصائية دوربن واتسون حيث يوجد ارتباط ذايت لألخطاء، ومنه 

ن بتأثري األزمة املالية ومن خالل النموذج ال ميكن اعتبار الشكل العام لدالة كوب دوغالس ممثال لالقتصاد املاليزي، وقد يكو 
ت السلسلة.    على بيا

  املطلب الثاين: االستثمار، عوامل اإلنتاج ومصادر النمو االقتصادي حالة ماليز

قبل معاجلة دوال اإلنتاج ميكن : نتائج حتليل دالة االنتاجتطور تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكلية، و  :الفرع األول
  إىل فرتات جزئية كما يلي:يف احلالة املاليزية تلخيص وتقسيم مستوى النمو يف عوامل اإلنتاج السنوية 

ا حالة ماليز)59(اجلدول ا، وتقسيما   %الوحدة                       : تطور معدل النمو االقتصادي، إنتاجية عوامل اإلنتاج،كميا
LnTFP LnK 

ict منو 
LnK 
nict منو 

منو إنتاجية 
 العمل

منو نوعية 
 العمل

منو كمية 
العمل 

LnL 

  إنتاجية العامل
USDollar 

منو 
RGDP 

 الفرتة

2 8.27 10.13 5.62 0.55 4.15 15166.2 9 1990-94 
-2.02 12.32 9.36 2.06 0.6 3.47 18587.4 4.86 1995-99 
1.64 10.39 2.46 2.92 0.42 2.45 19980.2 5.29 2000-04 
0.92 11.73 2.92 2.26 0.33 1.7 23643.8 3.99 2005-09 
0.56 13.48 3.88 1.26 0.33 4.56 24407.6 5.61 2010-14 

ت القاعدة االقتصادية الشاملة  املرجع:   TEDمن إعداد الباحث اعتمادا على بيا
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TED---AllData.txt&type=subsite 

  : تايلكن احلصول على اجلدول التايل الالنتقال إىل استخراج دوال االنتاج ومعلمات مرونة اإلنتاج مي
  ماليز: التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج يف )60(اجلدول

 اإلنتاجتقدير دالة   
∆  =  ∆  +α ∆Ln K + ∆Ln K + β ∆  + ∆   

1990-
2014  

∆  =  5.66 + 0.28Ln K − 0.24∆Ln K + 0.58  − 1.59   
T statistic= (     1.08  ,      1.43    ,       -0.69        ,  1.95    ,      -0.25  ) 

       F-statistic = 2.04 ,        R-squared=28.94%  ,           DW; 2.22  
مج املصدر:    Eviews4-1من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات بر

  كما يلي:ميكن تلخيص النتائج       
لنسبة للنموذج ككل فهو ذو معنوية ضعيفة أي أنه حمدود األثر يف حتديد العوامل املؤثرة يف النمو  إذ ال يتجاوز       

من تغريات الناتج احلقيقي، وقد جاءت معلمات عوامل االنتاج سالبة يف حاليت رأس املال الفكري ونوعية %29تفسريه 
املادي وبقيم ضعيفة للمعنوية اخلاصة بكل عامل، ممكن أن يرجع هذا العمل وموجبة يف حالة كميات العمل ورأس املال 

لسلسلة لكون أن دالة كوب دوغالس ال تشكل النموذج األمثل للنمو يف الناتج احلقيقي لالقتصاد املاليزي ، أو مرتبطة 
زمتني، األوىل هي أزمة جنوب  ، والثانية 1997شرق آسيا بداية الزمنية املدروسة خاصة يف حالة االقتصاد املاليزي الذي مر 
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خاصة مع انفتاح االقتصاد املاليزي ونظامه املايل على العامل اخلارجي، مع وزن االستثمار  2008هي األزمة املالية العاملية 
ته إضافة إىل املتغريات واملؤشرات الكلية األخرى. ثرت بيا  األجنيب املباشر الذي 

دراسة ومعرفة العوامل الكلية والوسائل  ميكن منمصادر النمو االقتصادي ووزن عوامل االنتاج يف حتقيقه:  الفرع الثاين:
املؤسسية املؤثرة يف النمو االقتصادي احلقيقي الوصول إىل معدل منو عال ومستقر يف املدى املتوسط والطويل، ومن خالل 

جتا عن الرتاكم يف عوامل اإلنتاج (كميا) أو من خالل الغلة النامجة  مراجعة األداء االقتصادي والتحقق مما إن كان النمو
إلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  دة إنتاجيتها (املعرب عنها  مع ربط التوقعات  )،Total Factor Productivity TFPعن ز

  متوسطة وطويلة املدى بعوامل النمو الكامنة يف االقتصاد والواجب دعمها لتحسني األداء االقتصادي املستقبلي.

لنقطة املئوية (والنسبة املئوية بني قوسني كنسبة من مي ول املستخرج التايلاجلد    ثل حساب مصادر النمو احلقيقي وتوزيعها 
  :زيف مالي إمجايل النمو

  2014-1990لفرتات جزئية للفرتة  ملاليزمصادر النمو يف الناتج احلقيقي  ):61(جدول
TFP K ict K nict  L quality L quantity  Gro 

RGDP% 
 الفرتة

(22.2)  2 (14)  1.26 (36)  3.24 (3.3)  0.30 (24.5)  2.2 (100)  9 1990-94 
(-41.8)-2.03 (30)  1.46 (67.3)  3.27 (6.6)  0.32 (37.9)  1.84 (100)  4.86 1995-99 
(36.7)  1.94 (16.5)  0.87 (17.6)  0.95 (4.3)  0.22 (24.9)  1.31 (100)  5.29 2000-04 
(23.1)  0.92 (20.5)  0.82 (29.3)  1.17 (4.5)  0.18 (22.6)  0.9 (100)  3.99 2005-09 
(9.9)  0.55 (16.2)  0.91 (27.6)  1.55 (3.2)  0.18 (43.1)  2.42 (100)  5.61 2010-14 

ت االقتصادية الشاملة  ت قادة البيا ت الباحث. TEDاملرجع: بيا  وحسا
  ميكن تلخيص نتائج اجلدول كما يلي:   
زميت      ثرها النسيب  داء جيد نسبيا رغم  شهدت ماليز تطورا يف الناتج احلقيقي بشكل أكرب من املتوسط العاملي و

، ومع ذلك فمصادر النمو متوازنة ومستقرة مع أفضلية اإلنفاق 2008واألزمة املالية العاملية  1997جنوب شرق آسيا 
لنسبة لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج املعربة عن التحكم يف إدارة املوارد والتقنيات  الرأمسايل بفئتيه وكمية العمل، األمر نفسه 

  ة أفضل إلدارة موارد االقتصاد.فهي موجبة عموما وتعطي فرص 1999-1995املستخدمة ومزج عوامل اإلنتاج عدى فرتة 



 

 

  خالصة الفصل الرابع
     

وتتطلب عمليات اإلصالح مواكبة  ،تهاإنتاجيوحتليل عوامل اإلنتاج و  يف اجلزائر من خالل دراسة االستثمار احلقيقي
دة معدالت تطورات سوق العمل ورؤوس األموال  واملنتجات، واالهتمام بتحديث هياكل اإلنتاج والتشغيل وصوال إىل ز

ستخدام عقالين وأمثل للموارد واملدخالت، مع أمهية دراسة وحتليل األسباب  اإلنتاجية وحتقيقي وفورات اإلنتاج وتسمح 
لسياسات كالتنظيم ت سواء املتعلقة  والتوظيف والتعليم أو التدريب واحلوافز، أو  املؤدية لضعف اإلنتاجية على كل املستو

ملؤسسات كهيمنة القطاع العام وهامشية القطاع اخلاص، وغياب عناصر التنظيم والتنسيق الفعال واإلدارة الكفؤة،  املتعلقة 
لتكنولوجيا كتقادم التقانة اإلنتاجية وعدم التحكم املعريف فيها مع ضعف استخدام الطاقات و         الفرص املتاحة.أو املتعلقة 

ر سلبية على القطاع خارج احملروقات  على املدى الطويل، فإن االعتماد على أسعار احملروقات العاملية قد تكون هلا آ
لعلة اهلولندية،  دة اإلنتاجية بدعم النمو املستدام للقطاع غري لذلك واملعروف  ال بد من تنفيذ سياسات وإصالحات لز

  ص العمل والنمو الذي يعتمد على التوسع وتنويع األنشطة يف القطاعات اإلنتاجية غري الريعية.النفطي مع خلق فر 
، السابقة  ةتقدير النماذج احملتملة وضح اإلشارة املوجبة ملعلمة الدخل للفرت     ما يؤدي الرتفاع يف حاليت اجلزائر وماليز

الالحقة  الفرته يف اإلنفاق االستثماري يف يؤثر السابقة الفرتةيف  املردودية اخنفاض تكوين رأس املال الثابت، كما أن
تمع وقدراته اإلنتاجية احلقيقية. دة، مع االرتباط الوثيق بقطاع احملروقات وهو إهدار لثروة ا   لز

ضعيفة ، مع معنوية احلقيقيو االمسي  الفائدة سعر ارتفاع أن كما توجد إشارة سالبة ملعلمات معدالت الفائدة إذ  
لنتيجة احملصل عليها ليس من الواضح صحة تضمني معدل الفائدة احلقيقي ضمن دالة االستثمار،  وسببية غري واضحة، و

لنسبة للحالة املاليزية، مع دور أكرب للمردودية يف التأثري على قيمة االستثمار خري والنتيجة نفسها تقريبا    .مع وجود فرتة 
الدوال،  من النوع هذا مع اجلزائري االقتصاد انسجام عن عربت دوغالس، كوب نوع من الوطنية اإلنتاج دالة تقدير إن    

 هلذا كبرية أولوية إعطاء الدولة ومن مث على االقتصادي، النمو يف كبرية اجلزائر مسامهة يف الثابت املال رأس مع مسامهة
لتحسني الكمي والنوعي للعمالة، مع دعم  اجلانب مردودية كال عاملي اإلنتاج ومثن استغالهلما من خالل مع مرافقته 

  عائد املشاركة يف التمويل واألجر، وأخريا االستفادة من التقدم التقين والبحث العلمي.
إن التحليل االقتصادي والتقدير اإلحصائي لعالقة كل من معدالت الفائدة املعربة عن النموذج الرأمسايل ومردودية أو   

إلنتاجية احلدية لرأس املال ومن مث إيرادها احلدي تربز أمهية وجدوى رحبية املال امل ستثمر يف النموذج اإلسالمي التشاركي 
لقطاع احلقيقي عن التمويل بفائدة.نظر على األقل وأفضلية نسبية  ملشاركة وارتباطه    لنموذج التمويل 

  
   



 

 

 

 

 



 

 

  الفصل اخلامسمتهيد 
اإلصالح وهي تسعى جاهدة لدفع وترية التنمية االقتصادية يف البلد معتمدة ومراهنة يف ذلك منذ انتهاج اجلزائر لسياسة   

عتباره احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية، وقد جنت من وراء هذه السياسات العديد من النتائج املقبولة  على االستثمار 
، ورمبا يعزى ذلك يف جممله إىل واقع النظام نب عديدةيف جماالت معينة، وكانــت دون الطموحات ودون  املطلوب يف جوا

  املايل والتمويلي اجلزائري الذي ال يواكب النمو ووفرة املوارد مبا يسمح بدفع قاطرة النمو واالستثمار.
ذ التسعينات هذا إضافة إىل البيئة االقتصادية واالعتماد شبه الكلي على اخلزينة وامليزانية العامة يف متويل اإلستثمارات من   

  وحىت برامج اإلنعاش اإلقتصادي ما انعكس على النظام البنكي واملؤسسات املالية وشبه غياب للسوق املايل.
لنسبة للبنوك اإلسالمية والنظام التمويلي القائم على املشاركة فيعترب البديل املطلوب الذي ميكن أن يعطي الدفع       و

رصة وأعطيت صيغ التمويل التشاركي الدفع الالزم واالهتمام مبا يسمح بتوجيه املوارد إىل للنظام التمويلي إذا أتيحت له الف
جلدارة اإلئتمانية اليت ال حتوزها املؤسسات اإلنتاجية اجلزائرية بشكل   اجلهاز اإلنتاجي بشكل مباشر وعدم ربط التمويل 

عموما  ستفادة من التجربة املاليزية يف جمال التمويلاإلكاف ليقابل عمليات اإلسترياد وتدفق السلع األجنبية، مع حماولة 
  والتمويل اإلسالمي خصوصا جبميع مؤسساته وهياكله، مع عالقة مميزة مع البنك املركزي ومتابعة ودعم حكومي.

لنظام املايل ، بدءا النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف حاليت اجلزائر وماليزوعلى هذا يتناول الفصل   
 القروضو  احلقيقياالمسي و  الفائدة معدلك  االستثمار يف اجلزائرمتويل يف نظر العوامل املؤثرة و والتمويل يف حالة اجلزائر 

، مع حجم الودائع واإلئتمان للقطاع اخلاصو تطور تكلفة التمويل و وتقسيم القروض البنكية ، اخلاص للقطاع املوجهة
 النفقات تطورو  االقتصادي اإلنعاش برامج متويل مصادر، ع النشاط اإلقتصادي ومردودية البنوكشرات تناسب اإلئتمان مم

ت واقعها، مث متويل يف اجلزائري البنكي النظام دور العامة االستثمارية تدابري مع ال، عليها البنكي التمويل وأثر النقدية التواز
تعميق من خالل واقع ومتطلبات تطوير الصناعة البنكية اإلسالمية يف اجلزائر وأخريا ، لدعم متويل االستثماراملقرتحة 

  .تطوير السوق املايل كجزء من خطة تطوير النظام املايلو  مفاهيم صيغ التمويل اإلسالمي
اإلسالمي منه، هياكله وموقع التمويل مث استعراض التجربة املاليزية يف إطار متويل االستثمارات ونظامها املايل مبؤسساته و    

ا.   مع تقييم للتجربة ومعوقا
  من خالل املباحث التالية:

  املبحث األول: النظام املايل والتمويل يف حالة اجلزائر     
  لتشجيع االستثمــار يف اجلزائرالعمل البنكي اإلسالمي والنظام املايل اسرتاتيجية تنمية املبحث الثاين:     
 املايل ومتويل االستثمار والقطاعات اإلنتاجية يف ماليزاملبحث الثالث: النظام     
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  يف حالة اجلزائر املبحث األول: النظام املايل والتمويل   
مت اإلهتمام بتوفري اإلطار املؤسسايت والتشريعي املناسب من خالل قانون النقد والقرض، كما أن التدابري الالحقة مرتبطة       

دف فضال عن إرساء وتعميق قواعد السوق يف هذا بنكيالبتأهيل وحدات النظام  هيل املؤسسات ال، و ال إىل  ية مبا بنكا
، يتم تناوهلا من خالل املطالب يت متتاز مبحيط إقتصادي مفتوح ومنافسة شرسة وغري متكافئةينسجم وطبيعة املرحلة اجلديدة ال

  التالية:
  املطلب األول: العوامل املؤثرة يف االستثمار يف اجلزائر   
مج اإلصالح اهليكلي وأهم نتائج إعادة هيكلة القطاع بنكيالنظام الاملطلب الثاين:        1999-1990للفرتة  يف ظل بر
  1999- 1990املطلب الثالث: السياسات املتخذة ووضعية القطاع البنكي للفرتة    
  2015-2000املطلب الرابع: متويل االستثمار والنظام املايل للفرتة    
 تدابري لدعم متويل االستثماراملطلب اخلامس:   

 يعكس ما وهو لتقلب الواضح يتسم اجلزائري يف االقتصاد النمو :يف اجلزائرالعوامل املؤثرة يف االستثمار املطلب األول: 
اعتماد  من يقّلل الذي القطاعي الالزم التنويع اجلزائري لالقتصاد تؤمن مل اليوم حىت اليت اتبعت النمو اسرتاتيجيات أن حقيقة

، وميكن للقطاع اخلاص واملستدامللنمو املستقر  افرص ويؤمن خاص بشكل العام والقطاع النفطي القطاع على الوطين االقتصاد
  الرتكيز على عاملي التكلفة وكمية القروض املمنوحة من املدخرات يف التأثري على اإلستثمار:

 االستثمار اخلاص من وحجم احلقيقي الفائدة معّدل بني سلبية عالقة وجود املتوقع من :احلقيقي الفائدة معدلالفرع األول: 
  .اخلاص االستثمار يف القطاع لنمو مثبط كعامل يعترب الفائدة معّدالت يف االرتفاع أن بسبب النظرية الناحية

بتا تقريبا يف الفرتة اإلشرتاكية ملتطلبات النظرية واالسرتاتيجية املتبعة يف   أوال: منهج حتديد معدل الفائدة:  كان معدل الفائدة 
قرتاح أو طلب من صندوق النقد الدويل يف إطار مقاربة ما ك 1990التخطيط واتبعت اجلزائر يف فرتة ما بعد  ينون وشو 

  اإلصالحات، 
احلقيقي  الفائدة سعر ومعدل االستثمار حجم بني إجيابية عالقة أن هناك إىل  McKinnon and Shaw كل من يشري إذ

ستزيد كنتيجة  احمللي االئتمان حجم فإن ومنه املدخرات حجم رفع على سيعمل للفائدة معدل احلقيقي ارتفاع ألن وذلك
 أمام الرئيسي هو العائق املالية وفرة املوارد أن افرتاض على وشو، ماكينون فرضية سم واملعروف االفرتاض هذا ، ويستند1لذلك

 النشاط يف كبريا دورا العام  يلعب القطاع فإن عموما النامية، ففي البلدان ،املال رأس بتكلفة قورن لو الدول هذه يف االستثمار
ح املستثمرين على توقعات اخلاصة االستثمارات التحتية، وتتوقف البنية يف خاصة خالل االستثمار من االقتصادي  حول األر
 العامة االستثمارات أن القائلة فإن الفرضية وحسبهم السوق، يف السائد الفائدة سعر تفوق املتوقعة الرحبية طاملا أن املستقبلية

                                                           
: املتباطئة املوزعة للفجوات الزمنية الذايت االحندار منوذج ستخدام اجلزائر اخلاص يف االستثمار حملّددات قياسية دراسة ،القادر عبد صورو  ادريوش دمحم دمحاين - 1

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا جامعة  2013 مارس 12- 11، 2014- 2001املؤمتر الدويل حول تقييم آ
 .20- 10:ص ص، 1سطيف
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من  ملزيد احلكومي القطاع طلب أن خاطئة مفادها فرضية على مقولة مبنية هي اخلاصة االستثمارات حجم إىل تقليص تؤدي
دة إىل يؤدي القروض أن  يف احلقيقة لكن ،اخلاصة االستثمارات حجم يف تقليص يساهم بدوره وهذا السوق، يف سعر الفائدة ز

دخول  يف القطاع اخلاص ويساعده مع مرتابطة عالقات إىل خلق تؤدي الدولة قبل من التحتية البنية يف الكبرية االستثمارات
  جديدة. وأنشطة جماالت

 الشروط جمال يف اجلديدة القواعد فيه حيدد نظاما اجلزائر بنك أصدر 2009 ماي يف نيا: القواعد اجلديدة للفائدة السوقية: 
ئنها على تقرتح أن واملؤسسات املالية للبنوك ميكن أنه حيث املالية، واملؤسسات للبنوك املصرفية العمليات على البنكية املطبقة  ز

 يتعني األدوات بني االنسجام ولضمان اجلديد ملنتوج للمخاطر املتعلقة أفضل تقدير أجل من أنه غري خاصة، مصرفية خدمات
 الرابعة للمادة ووفقا النظام هذا يف جاء اجلزائر، وقد بنك مينحه مسبق ترخيص إىل السوق يف جديد منتوج عرض كل خيضع أن
 على املطبقة العموالت ومستوى معدالت وكذا واملدينة الدائنة الفائدة حرية معدالت بكل حتدد املالية واملؤسسات البنوك أن منه

تتجاوز  أن األحوال من حال أي يف ميكن وال الزائد الفائدة معدل حيدد أن ميكنه اجلزائر بنك أن املصرفية، غري العمليات
 .الزائد معدل الفائدة املالية واملؤسسات البنوك طرف من املوزعة القروض على اإلمجالية الفعلية الفائدة معدالت

 قيد هوخاصة  اخلاص القطاع استثمارات على يؤثر الذي املهم اآلخر العامل أما :لالستثمار املوجهة القروضالفرع الثاين: 
ت يف األسواق املالية ختلف وسبب االئتمان (القروض)  ،املالية والوساطة دور تراجع وكذا اجلزائر منها واليت الدول هذه اقتصاد

 املصدر هي اخلارجية والقروض املصرفية القروض فإن اآلجلة واملستقبلية، العقود وسوق طويل األجل متويل وجود لعدم ونظرا
  .اخلاص القطاع استثمارات املتاح لتمويل لالئتمان الوحيد

 أن حيث/2009/03 11يف  الشركات حلوكمة اجلزائرية املدونة إصدار كما مت   أوال: اسرتاتيجية اإلئتمان والطلب على التمويل:
 رأس على احلصول أمهية فيه تتزايد وقت يف القطاع املصريف، مع املتبادلة الثقة بناء يف سيساعد الشركات حوكمة قواعد تطبيق
ا من والتقليل العاملية املالية األزمة ختطي يف األساس احلجر يعد الذي االقتصادي النمو وتعزيز املال  االقتصاد على تداعيا

ا نطاق الشركة يف احلوكمة اجلزائري، فغياب أو  الشركاء أو املصارف رجال يقوم ولن والتطور، االبتكار إمكانيات من حيد ذا
األعمال،  تنمية على ويساعد أكرب موارد سيخلق ملدونة االلتزام فإن لذا احلوكمة، ضعيفة مشروعات يف الستثمار املستثمرون

 من وذلك احلايل الوقت يف املفتقدة الثقة املتبادلة تعزيز خالل من األعمال ومنشآت البنوك بني العالقات حتسني على وتعمل
  1.الشفافية من املزيد خالل
لالستثمار  اجلديدة النظرية الكالسيكية من موسعة نسخة على اخلاص االستثمار على الطلب دالة اجلزائر تستندحالة  يف      
  العام. احلقيقي واالستثمار الصرف سعر االقتصادي، اليقني عدم املال، رأس توافر املال، رأس تكلفة الناتج، منو على تعتمد واليت
 مبا اخلاص القطاع مع مرتابطة خلق عالقات إىل تؤدي أن يفرتض القطاع العام أي الدولة قبل من الكبرية االستثماراتو      

 السلبية العالقة واخلاص، أما العام القطاع على التكامل بني يدل ما ووجد جديدة، وأنشطة ودخول جماالت التوسع يف يساعده

                                                           
مللتقى الدويل األول حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، املنعقد دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام املصريفعمر شريقي، مداخلة بعنوان:  - 1  ،

م 1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف   .10ص، 2009أكتوبر  21- 20، أ
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عتبار أن اجلانب فتدعم اخلاص االستثمار وحجم الفائدة معّدل بني  مثبط عامل أكرب يعد الفائدة التمعدّ  يف االرتفاع النظري 
 .اخلاص القطاع يف االستثمار لنمو
 النتائج اخلارجي وتغريات الصرف فجاءت الدين نسبة وكذا التضخم مبعدالت عنها واملعرب عدم اليقني حالة خيص ما يف    

 االستثمار حجم على تؤثر أن ميكن اليت العوامل االقتصادية غري أخرى عوامل وجود إىل يشري ما وهذا االقتصادية النظرية عكس
 صحة إىل يشري مما القطاع هذا منو على سليب ثريها كان فقد اخلاص املقدمة للقطاع القروض حجم خيص فيما أما ،اخلاص
  1اجلزائر. يف واملايل املصريف اجلهاز أداء املايل وتراجع الكبح فرضية

 ارتفع فكلما البرتولية، جلباية االستقالل ارتبطت ومنذ اجلزائر يف العامة النفقات إن: وائتمان احلكومة نيا: نفقات الدولة
 األسواق يف البرتول أسعار تراجعت حال يف العكس وحيدث لتبعية الدولة تزايد نفقات ومنه البرتولية اجلباية زادت البرتول سعر

  .الدولية
 % 76.9إىل   2004سنة  %70ة البرتولية فارتفعت من نسبة لنسبة كذلك ملداخيل احلكومة فقد اعتمدت أكثر على اجلباي 

  مع اخنفاض  متناسب للمداخيل خارج احملروقات. 2006سنة 
دة   مج تسطر جعل اجلزائر اجلديدة األلفية بداية منذ النفط من اجلزائرية الدولة مداخيل ز  جهة، من االقتصادي اإلنعاش بر

 لتقدير املرجعي السعر بني ما االختالف عن الناجتة امليزانية فوائض إليه لتحول املواردضبط  صندوق نشاء قامت جهة ومن
 لصدمة اجلزائر تعرضت ولو حىت الربامج تنفيذ ضمان استمرار بغرض وذلك السوق، يف له اجلاري والسعر للدولة امليزانية العامة

 مصادر على االعتماد مت فقد احلكومي مع االدخار وازاةم 2014لفرتة ما بعد  أسعاره، وهو ما حيدث حاليا وتراجعت عكسية
  .املخططة املشاريع لتمويل أخرى

مج اإلصالح اهليكلي  بنكيالنظام ال :املطلب الثاين    :1999- 1990للفرتة  أهم نتائج إعادة هيكلة القطاعويف ظل بر

اإلدخار احمللي، فقد عرفت يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية لنظر للدور الفعال الذي تقوم به هذه املؤسسات يف تعبئة      
لرتخيص هلا من طرف بنك  ت، حيث طلب من البنوك إعادة الطلب  الشاملة مجلة من التغريات األساسية وعلى مجيع املستو

إلض عتمادها ملزاولة العمل املصريف، حيث مت  افة إىل ذلك السماح لبنوك اجلزائر املخول قانو مبقتضى قانون النقد والقرض 
لنشاط، هذا مع العلم أنه وقبل الرتخيص للبنوك جرت إعادة رمسلة بعض منها   .خاصة برأس مال حملي أو أجنيب 

حيث بدأت العملية مبساعدة تقنية ومالية للبنك الدويل، ويف هذا اإلطار أنفقت  الفرع األول: إعادة هيكلة القطاع املايل:
هيل املؤسسات املصرفيةالدولة مبالغ هامة    2.إلعادة 

لشكل التايل: 217منحت الدولة ما قيمته  1996– 1991خالل الفرتة    مليار دج نقدا موزعة 

                                                           
  .22ص، مرجع سابق ،القادر عبد صورو  ادريوش دمحم دمحاين -  1

مج اإلصالح اهليكلي ،مسمش جناةو  رمحاين موسى -  2 مللتقى الوطين األول لكلية علوم التسيري"جامعة جيجل" حول:  ،وضعية النظام املصريف يف ظل بر " مداخلة 
 .2005جوان  7- 6املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر وتقنيات" 
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ملائة يف صورة تعويضات عن خسائر النقد األجنيب الناجتة عن عمليات اإلقرتاض اخلارجي يف السابق؛ و أوال:  %20مثانون 
دف إىل تطهري املؤسسات وحتسني وضعيتها املالية بدأت قبل إعتماد اجلزائر  املتبقية إلعادة رمسلة البنوك، وهذه العمليات اليت 

مج التصحيح اهليكلي، ففي سنة  ت واملشاكل املرتاكمة عرب  1991بر ونظرا لتدهور املالءة املالية للقطاع املصريف بسبب الصعو
)، وللخروج 1990من أصول املصارف كانت غري مدرة لعائد سنة %65عنها من ضعف كبري يف املردودية املالية (السنني وما جنم 

مليار دج كديون مشكوك فيها وديون مستحقة على املؤسسات العمومية للبنوك إىل سندات  275من هذه الوضعية مت حتويل 
سعار فائدة سنوية تقدر  12حكومية ملدة  من إمجايل القروض املستحقة على اإلقتصاد الوطين  %60و ما ميثل وه % 10بـسنة و

  .1991من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  %23آنذاك و 
ا التنافسية  بدأ  نيا: ال وضع خمطط إلعادة هيكلة البنوك وحتسني قدر تسارعت خطوات إعادة اإلصالح ومت يف هذا ا

إلضافة إىل التدابري املشار إليها سلفا إختاذ جمموعة أخرى من التدابري املكملة واليت حيث مت  ،1995جتسيده يف أفريل من سنة 
 ميكن إختصارها يف:

ا  24.9حتويل ما قيمته  -    ؛1996سنة لرمسلة أربعة بنوك جتارية لسنة  20مليار دج يف شكل سندات مد
  مليار دج ؛ 8أعيدت رمسلة الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط حيث قدر املبلغ املخصص لذلك بـ  - 
 1996من رصيد إئتمان البنوك التجارية املوجه لإلقتصاد الوطين سنة  % 24مليار دج أو ما يعادل  187حتويل ما قيمته  - 

ا    سنة. 12لسندات خزانة مد

لتوقيع على هذا االتفاق التزمت اجلزائر مبرافقة املؤسسات املالية الدولية بتطبيق  املالية املوسع: الفرع الثاين: اتفاق التسهيالت
مج تعديل هيكلي يهدف إىل إعادة احلركية للمحيط االقتصادي، ومت استكمال مشاريع إعادة التوجيه وإعادة اهليكلة اليت  بر

  1تفاق حول أربع نقاط:انطلقت سابقا، وتبلورت األهداف احملورية هلذا اإل

حيث تسعى احلكومة إىل حتديد دورها كممون للسلع واخلدمات العمومية، ومن خالل تعديل عميق  إصالح جبائي: - 
 للنظام اجلبائي؛

 ختاذ خطوات إلنشاء سوق مايل وتقليص الوساطة املصرفية؛ إصالح القطاع املايل: - 
ال النقدي سعت اإلتفاقية إىل حتديد مستوى السيولة النقدية، والقروض املوجهة لإلقتصاد  تطوير القطاع النقدي: -  يف ا

وتكوين احتياطي صرف، وهو ما أثر على معدل اإلقراض الداخلي لصاحل احلكومة، مع استقاللية أكرب للبنك املركزي يف 
طري هذه اإلجراءات مع تطبيق سياسة  لتحرير الفائدة ومراقبة التضخم للوصول إىل معدل الفائدة متويل عجز امليزانية، ومت 

 احلقيقي املوجب كما تشجع عليه توجيهات صندوق النقد الدويل، ونظرية ماكينون وشو.
اية الثمانينات من القرن العشرين عرقلت تطوير وحترير قطاع التجارة واملعامالت الدولية:  - اإلختالالت املسجلة 

ي املبادالت اخلارجية، ما أدى إىل تقييم زائد للعملة الوطنية وارتفاع املديونية اخلارجية، وتنص حماوالت اإلصالح وحتري 

                                                           
 .68- 67ص ص:  ،مرجع سابقخمتار دكيش،  -  1
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اإلصالحات على التحكم يف السعر النسيب (وسعر الصرف احلقيقي)، وحترير األسعار املرتافق مع ختفيض قيمة العملة 
  وحترير سعر الصرف. 

ويرجع ذلك  1990عرف النمو االقتصادي نسبة سالبة سنة  إعادة اهليكلة:الفرع الثالث: الوضعية االقتصادية ونتائج 
ت  1991لالخنفاض امللموس لالنتاج الصناعي والزراعي، وانعكست صدمة ختفيض قيمة الدينار سنة  ضطرا على االقتصاد 

مج االستعجايل مع صندوق النقد الدويل الدين ونسبته من الصادرات والناتج  وارتفعت خدمة مالية وثقل املديونية مع تطبيق الرب
  احمللي.

وبتطبيق سياسة مالية واقتصادية قاسية مع الظروف االجتماعية والسياسية، اجتهت السلطات إىل توزيع منقح للموارد، مع    
  اخلارجية خاصة وتقليص الواردات، مع رفع النفقات والدعم.الرقابة على التجارة 

 5.9، وبعدما كانت نسبته العمومية واخنفاض املداخيل وارتفاع النفقات تعمق عجز امليزانية 1993ومع اخنفاض سعر النفط سنة 
، وقدر أن خدمة الدين  ، ووصلت إىل وضعية حرجة وحدود التوقف عن الدفع1993سنة  %15.8 جتاوزت 1991سنة   %

ملائة ملن الصادرات مل تتم إعادة جدولة الديون، وهو ما دفع السلطات إىل إعادة النظر يف موقفها من  % 94كانت لتصل 
  1إعادة اجلدولة.

ت مصدرها األساسي       واحلقيقي هو االعتماد شبه الكلي على احملروقات يف متويل النمو االقتصادي وهذه االضطرا
  .وغياب نسيج إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي متني وحقيقي واملؤشرات الكلية كاإلنفاق واالستثمار،

لفشل حتمت عليها طلب  فشح السيولة دفع السلطات إىل ءت  ا  إعادة توزيع وتنظيم السياستني املالية والنقدية، غري أ
  املساعدة من املؤسسات املالية الدولية.

  1999-1990فرتة لل ووضعية القطاع البنكي املتخذة: السياسات لثاملطلب الثا 

اعتمدت اجلزائر التحرير املايل، ما مسح بتحرير معدالت الفائدة والعمل البنكي وعمليات اإلقراض واإلقرتاض، مع حرية نسبىي    
للبنك املركزي يف حتديد السالسات النقدية، مع اتباع سياسة مالية متحررة نسبيا وتعمل على ختلي الدولة التدرجيي عن دورها 

  يف النشاط اإلقتصادي.التدخلي 

بتحرير العمل البنكي وإعطاء البنك  91/10بعدما مسح قاون النقد والقرض  السياسة النقدية والصرف: الفرع األول: أهداف 
بشكل دوري  فقد عدل البنك املركزي معدل إعادة اخلصم املركزي صالحيات يف إعداد السياسة النقدية وحترير أسعار الفائدة،

حماولة للتحكم يف السيولة النقدية وتشجيع  خذ اإلعتبار معدل التضخم، ويف بغرض الوصول ملعدالت الفائدة احلقيقية املوجبة
سيس  ايل وختفيض قيمة العملة، ولكن األداء املايل والنقدي بقي ضعيفا، املسوق الاإلقراض البنكي وحترير سوق النقد نسبيا و

  ن أسعار النفط. يف انتظار حتس

                                                           
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة وهران 2006-1996 بنيالعلة اهلولندية: نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر  ،دكيشخمتار  -  1

  .65، ص: 2010-2009السانية 
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 1993مليار دوالر سنة  10.4فيما يتعلق مبيزان املدفوعات فقد أدى اخنفاض سعر البرتول  إىل تقليص مبلغ الصادرات من      
مليار دوالر رغم ختفيض نسيب  1.8الذي سجل عجزا قدره ، وانعكس على امليزان التجاري 1994مليار دوالر سنة  8.9إىل 

من  متت تغطيته من خالل 1995مليار دوالر سنة  6.3للواردات، وأثر على ميزان املدفوعات الذي سجل عجزا إضافيا حىت 
حلصول على   مليار سنة  4.5و 1994مليار دوالر سنة  4.4خالل اتفاقيات مع املؤسسات الدولية وإعادة اجلدولة اليت مسحت 

تغطية الباقي من خالل القروض املتعددة األطراف، مع ختفيض معدل خدمة الدين، ومسح بتوقيع تسهيالت مالية  ، ومت1995
  موسعة.

ثرت كمية القروض وتقسيمها بني القروض للحكومة والغريها : الفرع الثاين: تقسيم القروض البنكية حسب وجهتها القانونية
ضافة إىل االجتاه العام لتخلي الدولة عن دورها املتدخل يف احلياة اإلقتصادية، كما يوضحها لوضعية االقتصادية واملالية العامة، إ

  اجلدول التايل: 

  كنسبة مئوية من الناتج الوطين اخلام  1998- 1993: تطور وتوزيع القرض الداخلي بني سنيت )62(اجلدول
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  البيان/السنوات

  57.57  42.15  42.38  39.38  52.53  69.87  قروض حملية
  25.55  15.54  11.24  20.42  31.79  49.95  قروض للحكومة

  32.02  26.61  31.14  18.76  20.74  19.92  قروض لغري احلكومة
مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،2006- 1996العلة اهلولندية: نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر بني  ،خمتار دكيش املرجع:

   .69، ص2010- 2009منشورة، جامعة السانية وهران،  االقتصادية، غري
- International Monetary Fund. Algeria Report. N98/87. P66.    

حيث يالحظ االخنفاض احملسوس لعملية اإلقراض لفرتة ما قبل اتفاق التعديل اهليكلي املوسع مع اخنفاض أسعار البرتول    
ثر كلي للقروض احلكومية وغري احلكومية، وعاودت اإلرتفاع نسبيا مع دخول اإلتفاقات مع املؤسسات الدولية  املتزامن ، مع 

    وانتعاش نسيب ألسعار احملروقات. 
رتفاع كبري ملعدالت : تطور تكلفة التمويل اإلمسية واحلقيقية: ثالثالفرع ال إتسمت هذه الفرتة وبعد حترير معدالت الفائدة 

الفائدة اإلمسية رافق اإلرتفاع الكبري ملعدل التضخم السنوي، حيث كان اهلدف هو الوصول إىل معدل فائدة حقيقي موجب، 
الدويل والبنك العاملي، واليت تعتمد نظرية ماكينون وشو يف حترير الفائدة وحتفيز النمو واالستثمار وفقا لتوصيات صندوق النقد 

  من خالل اإلدخار وتكلفة التمويل احلقيقية املوجبة.
ت أعلى من معدالت    دة معدل إعادة اخلصم والدفع مبعدالت الفائدة إىل مستو وقد استخدم البنك املركزي صالحياته يف ز
لتضخم املرتفعة املميزة هلذه الفرتة، واجلدول التايل يوضح تطور مؤشرات التكلفة التمويل متهيدا لدراسة أثرها على مؤشرات ا

  اإلدخار واإلئتمان اخلاص.
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  %الوحدة                          1999-1990تطور معدالت الفائدة اإلمسية واحلقيقية والتضخم خالل الفرتة : )63(اجلدول 

  التقارير السنوية لبنك اجلزائر املصدر:
حيث يالحظ اإلرتفاع املتزامن بني معدالت االفئدة اإلمسية ومعدالت التضخم الذي شهد وترية أسرع، وعلى ذلك مل يتم      

سياسة ، والذي حتقق من خالل 1997الوصول ملعدالت الفائدة احلقيقية املوجبة إال بعد اإلخنفاض الكبري ملعدل التضخم سنة 
لغ األثر على املستوى االقتصادي على القطاع اخلاص واإلنفاق والدعم احلكومي  اقتصادية تقشفية ونقدية انكماشية كان هلا 
اية العشرية، واليت رافقت حتسن  ت الكلية  ومؤشر االستثمار الكلي وعلى اجلانب اإلجتماعي، رغم حتقيق استقرار للتواز

  املداخيل النفطية.

ملؤشرات الكلية رابعالالفرع  تذبذب االستثمار  ساير :1999-1990االستثمار للفرتة : والتمويل: تطور االستثمار وارتباطه 
األزمة املتعددة اجلوانب، لترتاجع االستثمارات العمومية بشكل الفت سنة و  1994-1990يف القطاعات االقتصادية بني سنيت 

جلدول التايل:1995ليعاود االرتفاع رغم أنه بقي متذبذ وأدىن مما سجل قبل سنة  1996    ، كما هو موضح 

    1999-1990 االقتصادي اإلصالح: تطور حجم االستثمار العمومي ومؤشرات كلية أخرى لفرتة )64(اجلدول
ملليار دينار % الوحدة: معدالت النمو والنسب بـ    والقيم 

  ووزارة املالية ONSالديوان الوطين لإلحصائيات  املصدر:
IMF;World Economic Outlook Database 

ويالحظ سعي الدولة احلثيث لتقليص االنفاق العمومي بشىت أشكاله خالل هذه الفرتة بتذبذب واخنفاض االنفاق     
مج التعديل اهليكلي.   االستثماري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل خالل فرتة تطبيق بر

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة
معدل الفائدة 

  على الودائع
8  12.5  12.8  12.8  17.6  18  16.3  14  9.2  8.5  

  2.6  5  5.7  18.7  29.8  29  20.5  31.7  25.9  17.9  معدل التضخم
معدل الفائدة 

  احلقيقي
-9.9  -13.4  -18.9  -7.7  -11.4  -11.8  -2.4  8.5  5.2  6.7  

  1999  1998  1997  1996  1995  1993  1991  1990  البيان
  12.11  18.64  18.49  14.43  10.48  21.53  21.3  11.3  النقديةمعدل منو الكتلة 

  2.6  5  7.5  15  29.8  32.5  22.8  16.7  معدل التضخم
  186.98  211.88  201.64  147.01  285.92  185.21  58.30  47.7  االستثمار العام

  11.8-  5.1  37.16  48.5-  21.11  28.6  22.22  -  معدل منو االستثمار العام
  3.2  5.1  1.1  4.1  3.8  2.1-  1.2-  0.8  االقتصاديمعدل النمو 

نسبة االستثمار العام إىل الناتج 
  احمللي اإلمجايل

--  --  --  14.26  6.77  7.25  7.49  8.1  
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املعدل  هذا أن األلفية بداية مع اتضح وقد التسعينات فرتة خالل %3 نسبة يتعدى مل اقتصادي معدل منو اجلزائر وقد حققت   
ت االقتصادية حتقيق من متكن مستدامة إنتاجية دينامكية وخلق الوطين االقتصاد لتنشيط كاف غري   .الكربى التواز

عتمدة ومراهنة يف ذلك على ومنذ انتهاج اجلزائر لسياسة اإلصالح وهي تسعى جاهدة لدفع وترية التنمية االقتصادية يف البلد م 
عتباره احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية، وقد جنت من وراء هذه السياسات العديد من النتائج املقبولة يف جماالت  االستثمار 

   .معينة، وكانــت دون الطموحات ودون  املطلوب يف جوانب عديدة

عتبار االدخار العمومي وعوائد النفط حتكم االستثمار  اخلاص:: تطور حجم الودائع واإلئتمان للقطاع الفرع اخلامس
العمومي، فيستحسن الربط بني حجمي اإلدخار واإلئتمان للقطاع اخلاص الذي يعكس قوة اإلجتاه لبناء اقتصاد قائم على 

  اع غري احلكومي.طالق

توظيفها،  من خماطر حقيقية والتقليل وخدمية تاجيةإن الستثمارات لتحويلها اإلستخدامية لقدرة ترتبط فعالية االدخار إن    
 وغري غري متوازن تنافسية وتركيب قطاعي غري مؤسسية وبنية هيكلية إختالالت من يعاين اجلزائري االقتصاد فإن ويف هذا اإلطار

 الناتج من% 37 عن تزيد بنسبة غري املتجددة يساهم الطاقات على يرتكز ريعي إستخراجي طاقوي قطاع على يعتمد متنوع
 خارج اإلنتاجية القطاعات تساهم وال من الصادرات 98.4%من  العائدات اجلبائية وأكثر من% 70 وحوايل اإلمجايل الداخلي

، واجلدول التايل يوضح تطور مؤشرات إمجايل أصول النظام البنكي  اإلمجايل الداخلي الناتج يف بنسبة ضعيفة احملروقات إال
  ، كما يلي:1999-1991والودائع والقروض للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة 

  1999-1991: تطور إمجايل أصول النظام البنكي والودائع والقروض للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة )65(اجلدول

  2009 التقرير العريب املوحداملصدر: 
ثر مؤشرات إمجايل أصول النظام البنكي وإمجايل الودائع والقروض للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي      ويبدو واضحا 

لنسبة لإلئتمان للقطاع اخلاص الذي اخنفضت نسبة تلقيه ا املرحلة، وخاصة  لوضعية اإلقتصادية العامة اليت شهد  اإلمجايل 
  للفرص اإلقرتاضية بشكل كبري نظرا لضعف الثقة يف النظام البنكي والنشاط اإلقتصادي وحميط األعمال بشكل خاص. 

ميكن استخراج مؤشرات امليل املتوسط مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي ومردودية البنوك: الفرع السادس: 
للثقة يف النظام املايل والتمويل  بشكل عام، تساعد على تتبع اإلجتاه العام  واحلدي لإلئتمان ومرونة اإلقراض الدخلية، واليت

ثري تغريات الدخل على التوجه للتمويل االقتصادي ودعم اجلهاز اإلنتاجي، كما يوضحه اجلدول التايل:   ومدى 

   

  99  98  97  96  95  94  93  92  1991  البيان
  59.1  71.3  69.7  52.9  56.7  58.4  71.6  69.2  73.7  نسبة إمجايل األصول

  39.9  26.6  24.3  21.9  27.3  45.4  25.8  22.1  32.2  إمجايل الودائع نسبة
  5.2  4.4  3.9  5.2  4.8  5.4  6.4  7  33.3  اإلئتمان للقطاع اخلاص
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  1999-1990: تطور مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي للفرتة )66(اجلدول
القروض لالقتصاد   السنة

  (مليار دج)
الناتج احمللي اإلمجايل 

  (مليار دج)
امليل املتوسط 

  لإلقراض
امليل احلدي 

  لإلقراض
مرونة اإلقراض 

  الدخلية
1990  247  554.4  0.44  -  -  
1991  325.9  862.1  0.38  0.26  0.58  
1992  408.2  1074.7  0.38  0.39  1.03  
1993  219.2  1189.7  0.18  -1.64  -4.32  
1994  304.8  1487.4  0.2  0.29  1.57  
1995  564.5  2005  0.28  0.5  2.44  
1996  776.8  2570  0.3  0.38  1.35  
1997  741.3  2780.2  0.27  -0.17  -0.56  
1998  731.1  2830.1  0.26  -0.2  -0.75  
1999  935.1  3238.2  0.29  0.5  1.94  

  مؤشرات حمسوبة على أساس تقارير بنك اجلزائراملصدر: 
حملروقات      دة يف الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي املرتبط  دة يف القيم املطلقة لعمليات اإلقراض كانت ترافق الز ويالحظ أن الز

ته  منخفض عنلإلقراض امليل املتوسط واحلدي يكشفه مستوى وعمليات التخفيض املتوالية لقيمة العملة، وهو ما  مستو
، ويبذو هذا جليا يف تذبذب كل من امليل احلدي لإلقراض واملرونة الدخلية لإلقراض، ما يعكس وما قبلها) 1992السابقة (سنة 

حية أخرى يربز احنياز النظام التمويلي الرأمسايل والقائم على الفائدة  احلذر وعدم الثقة يف النظام املايل واالقتصادي، ومن 
مويل احلقيقي وصنع الفرص اإلستثمارية، خاصة إذا علم أن اإلئتمان يف للفصل بني التمويل واجلهاز اإلنتاجي واختيار جتنب الت

حالة اجلزائر يوجه عادة لتمويل دورة اإلستغالل من التمويل القصري املدى أو املوجه لتمويل التجارة اخلارجية وعمليات اإلسترياد 
  اليت استفادت من انتعاش أسعار احملروقات.

  :2015-2000: متويل االستثمار والنظام املايل للفرتة الرابع طلبامل

على إصالح قانون النقد والقرض،  2003صودق يف أوت : 2003قانون النقد والقرضأهم بنود إصالحات  الفرع األول:
  : 1متثلت أهم اإلصالحات يف:، و لكونه يسمح لبنك اجلزائر مبمارسة صالحياته بشكل أحسن

مت الفصل بني جملس اإلدارة املكلفة بتسيري البنك كمؤسسة، وبني جملس النقد والقرض الذي ميارس إختصاصات جوهرية  أوال:
  يف جمال سياسة النقد والقرض ؛

ختصاصات يف جمال السياسة النقدية، وسياسة الصرف والتنظيم  نيا: توسيع صالحيات جملس النقد والقرض املخول 
  دفع ؛واإلشراف وأنظمة ال

                                                           
  مرجع سابق.رمحاين موسى، مسمش جناة:  -  1
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يصدر جملس النقد والقرض نظام حيدد احلد األدىن اجلديد لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية ويعمل على هذا األساس بنك  لثا:
  اجلزائر على تعزيز التقييم لطلبات اإلعتمادات اجلديدة ؛

لتقييم واإلطالع السري رابعا: ئق واملستندات، ويسمح  ع على تطور الوضعية املالية اخلاصة بكل يشكل قاعدة للرقابة على الو
  بنك مبا فيها املالءة.   

إقامة هيئة رقابية مكلفة مبهمة متابعة نشاطات البنك والسيما النشاطات املتصلة بتسيري مركزية املخاطر ومركزية   خامسا:
  املستحقات غري املدفوعة والسوق النقدية ؛ 

ال املايل وشروط عرض التقارير اإلقتصادية واملالية واملتصلة يعزز القانون التشاور بني بنك اجل سادسا: زائر واحلكومة يف ا
تنشأ جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لإلشراف على تسيري األرصدة اخلارجية ، و لتسيري اليت يرفعها بنك اجلزائر

  واملديونية ؛ 
للساحة املالية واإلدخار يسمح بضمان محاية أفضل للبنوك و ، الية الضرورية ينظم سيولة أفضل يف انسياب املعلومات امل سابعا:

ت اجلزائية اليت يتعرض هلا مرتكبو املخالفات.العمومي   ، كما يعزز شروط ومقاييس إعتماد البنوك ومسريي البنوك والعقو

 تراجع وبسبب التسعينات من األوىل السنوات شهدت  اجلزائر: يف االقتصادي اإلنعاش برامج متويل مصادرالفرع الثاين: 
 وتدهور النقود دوران سرعة يف كبري اخنفاض إىل إلضافة الدينار قيمة اخنفاض 1993-1991الفرتة  خالل البرتول أسعار

 اهليكلي التعديل برامج إطار يف التقشف أدى العتماد سياسات شديدة ضغوط تضخمية وظهور ؛ اخلارجي اجلاري احلساب
مج ،1994الدويلالنقد  صندوق مع عليه املتفق  . 1995 -1997اهليكلي التصحيح وبر

 التعديل برامج إطار يف اجلزائري البنك املركزي انتهجها اليت املتشددة النقدية للسياسة أساسا يعود الرتاجع هذا احلقيقة يف   
ت استقرار وحتقيق ودعم الصادرات؛ احمللي الطلب تزايد المتصاص اهليكلي  الفائدة معدالت عرفت كما ،واملالية النقدية التواز

، ولذا من املهم دراسة مصادر االستثمار على مشجعة غري بقيت ومع ذلك ،التضخم معدل عرفه الذي االجتاه التنازيل نفس
إلنعاش اإلقتصادي.   متويله يف إطار الربامج اخلاصة 

تنمية االستثمارات اخلاصة : صعوبة حتويل موارد هامة من االدخار إىل االستثمارو  )االستثمار –االدخار ( عالقةأوال: 
  .النامجة عن حترير االقتصاد تسري ببطء على الرغم من حتسن مستوى االدخار املسجل خالل السنوات األخرية

فإن معدل االدخار كنسبة من اإلنتاج الداخلي اإلمجايل  2004-1999ما بني  اإلدخار الوطين وتراكم اإلصول الثايتة: -1
 %24.4، أما معدل االستثمار كنسبة من اإلنتاج الداخلي اإلمجايل فقد انتقل من معدل %45.7إىل  %28.7انتقل من معدل 

ز يف قطاع ، من جهة أخرى فإن القسم األكرب من االستثمارات هو من طرف الدولة ومتمرك1 خالل الفرتة نفسها %25إىل 
هذه الوضعية تفسر ضرورة تطوير مناخ االستثمار عن طريق حتسني أداء النظام املايل والوساطة  ،%70احملروقات، الذي ميثل 

   املالية.
  ، كما يلي: 2004 -1999لفرتة تج احمللي اإلمجايل لاواالدخار كنسبة من الناالستثمار   تطور معديلنيواجلدول التايل يب    

                                                           
لس االقتصادي واالجتماعي 1   .2005االقتصادي واالجتماعي، جويلية ، التقرير ا
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   الناتج احمللي اإلمجايل ) من%(: تطور االدخار واالستثمار كنسبة  )67(جدول 
  السنوات   1999  2000  2001  2003  2005  2007  2009  2011  2013 2014
  االدخار الوطين   28.7  41.3  40.2  43.6  31.6  45.7  47  48.2  46.2  44.2
الرتاكم اإلمجايل   24.4  24.4  22.7  24.0  22.3  25.0  38  31.7  34.2 36.7

 لألصول الثابتة 
   املصاحل املنتدبة للتخطيطاملصدر : 

توظيفها، ويف  من خماطر حقيقية والتقليل وخدمية إنتاجية الستثمارات لتحويلها اإلستخدامية لقدرة ترتبط فعالية االدخار إن   
 وغري غري متوازن تنافسية وتركيب قطاعي غري مؤسسية وبنية هيكلية إختالالت من يعاين اجلزائري االقتصاد فإن هذا اإلطار

  .غري املتجددة الطاقات على يرتكز ريعي إستخراجي طاقوي قطاع على يعتمد متنوع
وهذا ما يالحظ من خالل الفجوة بني اإلدخار وتراكم األصول الثابتة وعدم استغالل لكل اإلمكانيات املالية اإلدخارية،   

  ألصول الثابتة اليت تساهم يف خلق الثروة وتنمية الدخل.وضعف القدرة على تكوين ا
معة والقروض يف اجلزائرميكن بيان   - 2   من خالل اجلدول التايل: 2014-2000للفرتة  مؤشرات امليزانيات ا
معة ا مؤشراتإمجايل : )68(اجلدول    دج ارالوحدة: ملي                  2014-2000للفرتة يف اجلزائر والقروض مليزانيات ا

  2015، 2013، 2011، 2009، 2007، 2001،2003،2005: للسنوات املصدر: التقرير العريب املوحد

عدم تناسب متكافئة مع احتياجات النمو، و ويالحظ االرتفاع الكبري للمؤشرات البنكية والنقدية، ومع ذلك تبقى غري     
تعيق  كفؤة، غري مؤسسية منظومة ظل يف األساسية التحتية البنية ضعف ليهإ أضيف إذاهلا، خاصة  املؤشرات املالية واإلئتمانية

الوطين اإلقتصاد هذه خصائص يراعي أن جيب العامة االستثمارات من معترب حجم توجيه فإن أحيا اإلصالحات اجلوهرية،
 .اإلختالالت اهليكلية حدة ختفيضلتجاوز و 

 االستثماري اإلنفاق وأمهية نسبة احنسرت بعدما :2000-2011ة الفرت  خالل اجلزائر يف العامة االستثمارية النفقات تطورنيا: 
 اإلنعاش برامج يف الشروع فإن املنتج، االستثمار عن الدولة وختلي السوق حنو اقتصاد املرور نتيجة التسعينيات عشرية خالل العام

 نسبة شكلت النفقات  العامة من العام االستثمار فنسبة اجلدول، يبينه ميا العام االستثماري اإلنفاق بعودة االقتصادي مسحت
  املدروسة. الفرتة امتداد على هامة
  متويلها: واجلدول التايل يوضح تطور مؤشر النفقات اإلستثمارية العامة ومؤشرات أخرى مهمة يف   
  

  1420  1320  1220  1120  1020  2008  0620  0420 0220  2000  البيان
    12016 10320  9156 8961  7989  7287  5229  3534  3320  2437  نسبة إمجايل األصول
  8982 7732  6850  6703  5769  5338  3665  2772 1543  1057  نسبة إمجايل الودائع

  8951  6587  5823  5145  4417  3292  2919  2338  561  280   جمموع القروض
 3275 2720  4296  3725  3267  2614  1904  1534  306  198  قروض للقطاع اخلاص
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  مليار دج الوحدة:                2011-2000 الفرتة يف االستثماري اإلنفاق متويل يف ودوره احلكومي االدخار: )69(اجلدول
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  1837.5  978.6  851.6  627.6  542  722  االدخار احلكومي
  806.9  640.6  567.4  575  357.4  321.9 نفقات االستثمار العام

  GDP (%) 17.51  12.81  13.88  16.21  15.91  24.29االدخار احلكومي/
  1030.6  338  284.2  52.6  184.6  400.1  نفقات االستثمار العام - االدخار احلكومي 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  البيان
  1906  1734  1376  2973  2014  2202  االدخار احلكومي

  1934.2  1807.9  1646.3  1973.3  1434.3  1015.1  نفقات االستثمار العام
  GDP (%) 25.86  21.51  26.86  13.74  14.39  13.25 االدخار احلكومي/
  28.2-  73.9-  270.3-  999.7  579.7  1186.9  نفقات االستثمار العام - االدخار احلكومي 

ت على اإلنعاش االقتصادي برامج ضمن العام لالستثمار البنكي التمويل أثر ،رقية بوحيضر املرجع:  :الفرتة خالل اجلزائر يف النقدية التواز
ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي قياسية دراسة 2011- 2001 ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا ، املؤمتر الدويل حول تقييم آ

  .20،ص: 1جامعة سطيف 2013مارس  12-11املنعقد يف ،2014-2001خالل الفرتة 
  )2011-2000(تقارير بنك اجلزائر  -
 وخيتلف على العموم، موجب التسيري نفقات عن اإليرادات فائض وهو احلكومي االدخار أن اجلدول يالحظ خالل من  

ا اإلمجايل احمللي الناتج من هامة نسبة يشكل وهو ألخرى سنة مقداره من ا واالخنفاض، فيالحظ االرتفاع بني ما مع تذبذ  أ
  املقررة. العام االستثمار يغطي نفقات جعلته احلكومي لالدخار املعتربة وهذه النسبة  2005 سنة يف هلا قيمة ألقصى وصلت

 اإليرادات منو وترية اخنفاض نتيجة من الدراسة املتبقية السنوات يف تراجعه رغم 2009 سنة من ابتداء العجز يالحظ ظهور 
ر األزمة العاملية، وهذا النمو البرتول سعر اخنفاض بسبب احلكومية  يف تفكر اجلزائرية السلطات جعل احلكومي االدخار يف وآ

يف  يفتح أنه على تنص واليت ، 2000 لسنة التكميلي املالية قانون من 10 املادة مبوجب الذي أسس املوارد ضبط صندوق إنشاء
ت  فوائض اإليرادات جانب يف فيه- يقيد "املوارد ضبط صندوق " بعنوان 302-103 رقم خاص ختصيص حساب اخلزينة كتا

 املتعلقة األخرى اإليرادات وكل املالية، قانون ضمن املتوقعة عن تلك احملروقات ألسعار أعلى مستوى عن الناجتة اجلبائية القيم
 السنوي، وختفيض املالية قانون طريق عن احملددة امليزانية وتوازن نفقات ضبط فيه فيسجل جانب النفقات يف أما الصندوق، بسري
  1.دج مليار 5381 قيمته ما  2011 سنة رصيده بلغ العمومي، الدين

مليار دوالر سنة  20واجنر عن ارتفاع نفقات احلكومة والدخل الوطين إىل حتفيز الواردات حيث سجلت فاتورة الواردات    
وفيما خيص الصادرات فقد ارتفعت مستفيدة من حتسن أسعار النفط، وحتسن احلساب  ،2000مليار سنة  12مقابل   2006

                                                           
ت على اإلنعاش االقتصادي برامج ضمن العام لالستثمار البنكي التمويل أثر، رقية بوحيضر  - 1  دراسة 2011-2001 :الفرتة خالل اجلزائر يف النقدية التواز

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  ،قياسية ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا - 11 المنعقد في،2014-2001املؤمتر الدويل حول تقييم آ
  .21: ص،1جامعة سطيف 2013مارس  12
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وسامهت هذه األوضاع يف تسجيل فائض يف ميزان املدفوعات، وحتسني  2006،1 مليار دوالر سنة 28اجلاري يف حدود 
لدفع املسبق جلزء من الديون. ،احتياطي الصرف   وهو ما مسح 

مج انتهجت السلطات سياسة نقدية موافقة حلالة التوسع    واإلنفاق، إذ مت ختفيض معدل اخلصم وحىت تساعد على جناح الرب
لبنوك لتخفيض معدل اإلقراض بنقطتني، ولكنه مل ينعكس بشكل 1999أي نصف املطبق سنة  2006سنة  %4 إىل ، ودفع 

وانعكس مبعدل منو  2004إىل  1999من سنة  %11حيث اخنفض بـ  دجيد على مستوى القروض الداخلية واخلاصة لالقتصا
 .ضعيف للناتج الوطين اخلام خارج احملروقات

  غالبة يف حال نسبتها إىل الناتج الوطين اخلام خارج احملروقات كما يبينه الشكل البياين التايل:مداخيل احملروقات وتصبح نسبة    
ت مداخيل اخلزينة العمومية للفرتة : )57(الشكل   2005-1993مكو

  
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 2006-1996العلة اهلولندية: نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر بني  ،خمتار دكيشاملرجع: 

  .116ص ،2010-2009منشورة، جامعة السانية وهران،  االقتصادية، غري
، كما لتطور نسبة مداخيل احملروقات إىل الناتج الوطين اخلام اإلمجايل وخارج احملروقات وإىل إمجايل املداخيلوالشكل التايل     
   يلي:

   

                                                           
 .75صمرجع سابق،  ،خمتار دكيش -  1
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  : تطور نسبة مداخيل احملروقات إىل الناتج الوطين اخلام اإلمجايل وخارج احملروقات وإىل إمجايل املداخيل)58(الشكل

  
مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،2006-1996العلة اهلولندية: نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر بني  ،خمتار دكيشاملرجع: 

  .116ص ،2010-2009منشورة، جامعة السانية وهران،  االقتصادية، غري
 الذي يتوىل لالستثمار اجلزائريالصندوق  إىل إضافة االقتصادي: اإلنعاش برامج متويل يف اجلزائري البنكي النظام دورلثا: 

مج إطار يف املشاريع لتمويل خمتلف اخلزينة ختصصها أموال من األجل طويلة القروض منح  املنظومة فإن االقتصادي اإلنعاش بر
 الدور هذا وسيتم تناول األجل، الطويلة وكذا القروض خلصوص األجل واملتوسطة القصرية القروض من خالل تساهم البنكية

 .الدولة متويل وكذا العام متويل القطاع يف النظام هذا دور على خالل الرتكيز من
ه اجلدول :2014-2000 الفرتة خالل العام للقطاع املمنوحة البنكية القروض -1  البنكية القروض حجم تطور يعكس أد

   للقطاع العام:
   مليار دينار                                                        2014-2000تطور القروض البنكية للقطاع العام  :)70( اجلدول

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  القروض للقطاع العام

 اصالقروض للقطاع اخل
701.8 
291.7  

740.3 
337.9  

715.5 
551  

791.4 
588.5  

859.65 
675.4  

895.8 
897.3  

847 
1057  

  5.45-  4.2  8.62  10.6  3.35-  5.5  - %القروض العامة منو نسبة 
من القروض القروض العامة نسبة 
 %  اإلمجالية

70.6  68.6  56.5  57.3  56.1  50.4  44.4  

  9.9  11.8  14  15.1  15.8  17.5  17 %النسبة من الناتج احمللي
  2014  2013  2011  2010  2009  2008  2007  البيان 

 القروض للقطاع العام
  اصالقروض للقطاع اخل

989 
1216  

1202 
1413.3  

1486 
1600.6 

1461 
1806.7  

1742 
1984.2  

2434 
2721.9  

3382.3 
3121.7  

  39  19.3  19.2  1.64-  23.59  21.56  16.75  %القروض العامة منو نسبة 
من القروض القروض العامة نسبة 
   %اإلمجالية

44.8  46  48.2  44.7  46.8  47.2  52  
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  )2014-2000تقارير بنك اجلزائر ( املصدر:
خلصائص      :التالية كما يتسم نظام التمويل اجلزائري 
 أغلب السنوات، يف% 100 تكاد تكون حيث األوىل لدرجة العامة البنوك من قروض هي العام للقطاع املمنوحة القروض أن - 

 خماطر حتمل املشاريع اليت هذه طبيعة وكذا اجلزائري، السوق اليت يتيحها الفرص إىل اخلاصة البنوك وصول لصعوبة راجع وهذا
 هلذه القروض؛ الكبرية املبالغ مقابل األخرية هذه حمدودية موارد وكذا اخلاصة، نظر البنوك وجهة من السداد عدم

متذبذبة،  منوها ومعدالت بعض السنوات يف سالبة منو ملعدالت حتقيقها رغم العموم على متزايدة العام للقطاع القروض أن - 
 لدرجة األوىل؛ العمومي القطاع لوضعية بعة تكون القروض هذه أن هو لذلك املفسر والسبب

 وهي مرتفعة، نسبتها تبقى ذلك ولكن رغم متناقصة، ولكنها الكلية القروض من كبرية نسبة شكلت العام للقطاع القروض أن - 
 منح لتشجيع االجتاه فسرت اليت األسباب من %17.51 نسبة مل تتجاوز حيث اإلمجايل احمللي الناتج من ضعيفة نسبة تشكل

  .2003 مارس 07 منذ % 4 عند اخلصم إعادة تثبيت معدل هو القروض
 قصرية قروض الغالب يف وهي االقتصاد اجلزائري، يف املمنوحة القروض جمموع من هامة نسبة تشكل العام للقطاع القروض - 

ا يعين مما األجل ومتوسطة ا يعين ما وهو ولوازم ومواد وأجور رواتب من االستغالل نفقات األوىل لتغطية لدرجة توجه أ  أ
مع منو كبري  2014- 2011، خاصة يف السنوات األخرية واالستثمارية االستهالكية السلع خيص فيما على الطلب ضغطا ستشكل
 وسريع.

 مباشرة قروض صورة يف للخزينة العمومية القروض مبنح البنوك تقوم : 2014- 2000 الفرتة خالل للدولة البنكية القروض -2
 اليت السنوات بعض عدا ما ألخرى سنة من على العموم متزايدة على الدولة فالذمم صدارها تقوم اليت املالية األوراق تشرتي أو

 البنوك توظيفات من كبرية نسبة وهي تشكل اخلزانة، وأذن سندات عن عبارة منها الكربى النسبة كما أن تراجعا، فيها عرفت
 ألخرى سنة من تتناقص أمهيتها بدأت مث جدا، نسبة كبرية شكلت حيث املمنوحة لالقتصاد، اإلمجالية القروض مع مقارنة

ا  1، 2007سنة منذ كبريا خاصة اخنفاضا عرفت الدولة حساب على الذمم املخلوقة فإن اجلزائر لبنك لنسبة أما لتحسن إيرادا
 كوسيلة الدولة دور تراجع إىل يشري ما وهو القروض من جلوئها للمزيد وعدم املركزي البنك الدولة لدى ودائع الرتفاع راجع وهذا

  .اجلزائر يف خللق النقود
 نتج ما وهو األوىل، لدرجة العام القطاع االقتصادي متول وهذه األخرية العامة، البنوك عليه تسيطر البنكي اجلزائري النظام إن   
 عدا ما الكلية، من القروض معتربة نسبة تشكل شراؤها املعاد اخلزينة فالديون تتحملها اليت القروض املتعثرة نسبة ارتفاع عنه

 السوق القتصاد االنتقال عند اجلزائر اتبعتها اليت املايل التطهري فسياسة ،2005و  2004 بداية من سنيت معترب بشكل تراجعها
لدرجة دف   فقد حتملت اخلزينة ولذلك خوصصتها قبل مهمة كمرحلة العمومية املؤسسات هيل إعادة إىل األوىل كانت 

  ذلك. سبيل يف كبرية تكاليف

                                                           
1- Bulletin monetaire de la banque d'Algerie; série retrospectives; statistiques monetaires: Hors serie- 2012.  

  19.66  14.6  12.1  12.1  14.8  10.9  10.6 %من الناتج احملليالقروض العامة نسبة 
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 اإلمجايل احمللي الناتج معتربة من نسبة اجلزائر يف العام الدين شكل:   2014-2000 الفرتة خالل الداخلية املديونية تطور - 3
 شكلت مرتفعة، زالت ما املطلقة قيمته لكن منوه، من بوترية أسرع احمللي اإلمجايل الناتج منو نتيجة تراجع مث ، 2007سنة حىت

 سنة% 1من  أقل إىل وصلت أن إىل تناقصت ولكنها الدراسة من األوىل السنوات التسيري خالل نفقات معتربة من نسبة خدماته

 املالية األوراق العامة، وتتميز امليزانية التسيري ضمن نفقات يف الكبري للتوسع األوىل لدرجة يعود النسبة هذه واخنفاض ،2011
  الفائدة عليها. معدالت رتفاع اخلزينة قبل من املصدرة
  مليار دينار                                                               : تطور املديونية الداخلية للخزينة اجلزائرية)71(اجلدول

  2014  2013  2012  2011  2009  20007  2005  2001  البيان
  1239  1172.8 1312.1  1214.8  816.3  1103.9  1038.9  1001.5  الدين العام الداخلي

نسبته من الناتج احمللي 
 %اإلمجايل

23.7  13.73  11.8  8.15  8.44  8.1  7  7.2  

  تقارير بنك اجلزائر املصدر:
 وهو احلكومي االدخار بواسطة املغطى خبالف ذلك العام االستثمار لربامج البنكي التمويل جمموع العتبار أخذ إذا وعليه   

 طرف من املخلوقة الدولة على والذمم العام، للقطاع البنكية والقروض اجلزائري لالستثمار الصندوق من األجل طويلة القروض
ا حسب توفر املوارد  البنكي التمويل عرف وبنك اجلزائر، فقد البنوك ودرجة اعتماد احلكومة على الدين الداخلي تغريا يف اجتاها

  األخرى ودرجة تغطيتها الحتياجات املشاريع االستثمارية.
  مليار دج                                    : التمويل البنكي اإلمجايل لإلنفاق العام االستثماري   )72(اجلدول
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  2979.6  2035.3  1868.2  1802.9  1693.2  1651.4  1641.2  التمويل البنكي
  GDP  39.8  39.1  37.43  34.3  30.4  26.9  35التمويل البنكي/

  2014  2013  2011  2010  2009  2008  2007  السنة
  6504.6  5156.3  3726.5  3012.7  2619.6  1884.3  2395.3  البنكيالتمويل 

  GDP  25.6  17  26.1  25  25.9  30.9  37.8التمويل البنكي/
  2014-…-2000تقارير بنك اجلزائر  :صدرامل

يربز ، وهذا حيث  يالحظ التطور الكبري حلجم التمويل البنكي وبنسب مرتفعة نسبة للناتج احمللي اإلمجايل من سنة ألخرى  
لقطاع اإلنتاجي والتمويل اإلستثماري يف إطار خمططات اإلنعاش اإلقتصادي.    حجم املوارد املتزفرة واملمنوحة بغية النهوض 

ت واقع الفرع الثالث:  مؤشرات تطور :عليها البنكي التمويل وأثر 2014-2000 الفرتة خالل اجلزائر يف النقدية التواز
 تراجع عدا ما ألخرى سنة من يف اجلزائر كبريا تطورا- النقدية الكتلة عرفت 2014-2000 الفرتة يف اجلزائر يف النقدي العرض
 عن عبارة الكتلة النقدية من كبرية سيولة االقتصاد مرتفعة، نسبة أن كما الصدمة البرتولية، ثري حتت 2009 سنة منوها معدل
جارية  شكل ودائع يف كتابية نقود شكل على أو اجلزائريني، لدى الكبري النقدي التفضيل عن يعرب ما ورقية، وهو دفع وسائل
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دة الربيدية الصكوك ومراكز البنوك لدى  السلع جانب ضغطا على سيشكل مبعدالت كبرية النقدي املعروض واخلزينة، وز
 الصعبة. لعملة ،املوارد تنقيد من متأيت النقدية الكتلة ومنو التضخمية التيارات بروز إىل سيؤدي وهو ما واخلدمات

 االستثمار على تؤثر اليت االقتصادية املتغريات أهم من الفائدة سعر يعترب :الفائدة ومعدل لألسعار العام توىاملس وال:أ
مج يف أمهية له أعطيت فقد واالدخار، لذلك  أن فيه شك ال ومما ومنافسة، مناسبة فائدة أسعار وضع بغية املايل اإلصالح بر

لتايل القروض تكلفة ارتفاع إىل يؤدي البنوك يف الفائدة معدل ارتفاع  جتنيها اليت الفوائد تراجع مث ومن عليها، تقليص الطلب و
 .صحيح والعكس البنوك

ا إال االخنفاض، حنو واضحا ة اجتاهاياحلقيق الفائدة أسعار أخذت وقد دة يف ظل عموما موجبة ظلت أ  املوجات حدة ز
 النقدية السياسة على إلجياب انعكس مما األورو، الدينار مقابل صرف سعر اخنفاض إىل األساس يف مردها يعود اليت التضخمية

دة على وحفز للبلد، ا القروض التمويلية، منح ز   .لألموال احلقيقية التكلفة تعكس أل
هذا وجتدر اإلشارة أن معدل الفائدة يف اجلزائر مدعم من طرف الدولة يف معظم القطاعات اليت أرادت دعمها مثل القروض     

السكنية ويف إطار برامج دعم تشغيل الشباب وغريها، وقد كان صندوق ضبط املوارد واحتياطي الصرف مها أهم ضمان 
تتم تغطية عجز امليزانية ودعم املؤسسات من طرف القطاع البنكي العمومي يف  الستمرارية متويل املشاريع االستثمارية حيث

  :وتكلفتها من خالل اجلدول التايل معظمه، وميكن استخراج بعض املؤشرات لتمويل وعمليات منح القروض بقيمتها
  %وحدة ال                       2015- 2000والتضخم خالل الفرتة  اإلمسية واحلقيقية تطور معدالت الفائدة: )73(اجلدول
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  8  8  8  6.5  8.3  6.5  7  9  اإلمسيمعدل الفائدة 
  3.7  2.3  1.6  3.5  4.3  1.5  4.5  5  معدل التضخم

  4.3  5.7  6.4  3  4  5  2.5  4  معدل الفائدة احلقيقي
    2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

    8 8  8  8  8  8  8  اإلمسيمعدل الفائدة 
    2.9  3.3  8.9  4.5  3.9  5.7  4.9  معدل التضخم

    5.1  4.7  0.9-  3.5  4.1  2.3  3.1  معدل الفائدة احلقيقي
  التقارير السنوية لبنك اجلزائر املصدر:

 الواقع يعكس ال أنه غري ، 8%قدره بت مستوى عند لتبقىمع تراجع معدل التضخم  تراجعت قد االمسية الفائدة معدالت    
ت كما أن آخر إىل منتج من خمتلفة فائدة معدالت تطبق البنوك ألن الفعلي  إىل العامة البنوك من ختتلف الفائدة مستو

 العام للقطاع سواء القروض على احلصول تيسري على سهرها إطار يف منخفضة فائدة جد معدالت تطبق العامة فالبنوك اخلاصة،
 هذه تتحمل عبء من هي األخري يف اخلزينة دامت ما مردوديتها على ثريها أو املتحملة التكاليف يهم اخلاص، وال أو

  .%1، كما أن الدولة قامت بدعم قروض معينة بتخفيض الفائدة على بعض القطاعات حىت القروض
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 القطاع اخلاص متويل يف العامة للبنوك السوقية احلصة أن ومبا الربح، حتقيق عن األوىل لدرجة فهي تبحث اخلاصة البنوك أما   
 املخطط املشاريع متويل يف اخلاص خالل القطاع من تساهم سوف البنوك هذه أن يعين ما وهو اخلاصة البنوك مع مقارنة مرتفعة

   هلا.
ت على االقتصادي اإلنعاش لربامج البنكي التمويل أثر نيا:  ضمن العام االستثماري اإلنفاق :اجلزائر يف النقدية التواز
 طريق عن منها جزء تغطية مت ضخمة، مالية مبالغ له رصدت 2014-2001 الفرتة خالل اجلزائر يف االقتصادي اإلنعاش برامج

عرب  ولالقتصاد للدولة البنكية منالقروض هائلة ضخ كميات مت جانبه وإىل الفرتة، خالل منوا معتربا عرف الذي احلكومي االدخار
دة يف سامهت قد البنكية القروض وهذه خمتلفة، قنوات  بني فجوة خلق مما واالستهالكية االستثمارية املنتجات على الطلب ز
 معدل ارتفع فكلما النقدية، الكتلة منو معدل مع يتناسب وهذا األخري الداخلي، اإلنفاق منو ومعدل احلقيقي الناتج منو معدل

دة على ينعكس الذي األمر الداخلي، اإلنفاقمعدل  ارتفع النقدية الكتلة منو  تتزايد فالواردات الطلب فجوة لسد الواردات ز
  احمللية. األسعار على ينعكس ما وهو ومبعدالت مرتفعة ألخرى، سنة من

  حه اجلدول التايل:  الودائع اجلارية وألجل، كما يوضوتقسيمها بنيحجم الودائع  تطوروهذا انعكس على تطور 
  مليار دج                                                   2014- 2001للفرتة وتقسيمها حجم الودائع  تطور: )74(اجلدول

  2008  2007  2006  2005  2003  2001  البيان/السنة
  5162  4517  3516  2960  2443  1790  الودائع اإلمجالية

 الودائع اجلارية
  )%(النسبة

555)31(  719)29.4  1224)41.35(  1750)49.8(  2561)56.7(  2947)57.1(  

 الودائع ألجل
  )%(النسبة

1235)69(  1724)70.6(  1736)58.65(  1766)50.2(  1956)43.3(  2215)42.9(  

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيان/السنة
 8518  7229  6690  6283  5395  4732  الودائع اإلمجالية

 الودائع اجلارية
  )%(النسبة

 
2503)52.9(  

2871)53.2(  3496)55.6(  3356 (50.2)  3537 (48.9)  4435(52)  

 الودائع ألجل
  )%(النسبة

2229)47.1(  2524)46.8(  2787)44.4(  3334(49.8)  3692(51.1)  4083 (48)  

  : تقارير بنك اجلزائر (بتصرف)املصدر
دة عن تكشف أعاله اجلدول ملعطيات األولية القراءة إن     الدراسة وإن فرتة خالل التجارية البنوك ودائعإلمجايل  املستمرة الز

 ذلك يعود ومرد 2009 سنة  السيما األخرية، السنوات خالل الودائع املصرفية تطور معدل مع تراجع، و متفاوتة مبعدالت كانت
 احملروقات ألسعار حاد سقوط من (2009-2008)  العاملية املالية األزمة خلفته وما األوىل، لدرجة العمومي االدخار اخنفاض إىل

  . احملروقات قطاع وودائع الصادرات اخنفاض إيرادات عن فضال عليها، الطلب واخنفاض
 أكرب من ألجل الودائع حجم ،كان (2001-2005) الدراسة من األوىل السنوات خالل اجلدول أنه  معطيات لنا تبني كما   

 ألجل الودائع بينما املصرفية، إمجايل الودائع من 34.35 % نسبة إال املتوسط يف متثل ال كانت اليت الطلب حتت الودائع حجم
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 اليت اجلارية، لودائع مقارنة االدخارية للودائع النسبية األمهية يعكس مما ؛ 65.65% املتوسط يف بلغت نسبة أعلى متثل كانت
  .2005  اية إىل غاية عليها حمافظة ظلت

 الذي الوقت ففي . ألجل الودائع من حجم أكرب الطلب حتت الودائع حجم أصبح 2011)   - (2006 الفرتة خالل أما   
ملقابل ترتفع، اجلارية للودائع النسبية األمهية فيه بدأت  حنو تتجه الودائع هيكل يف ألجل للودائع النسبية األمهية بدأت 

 وإمكانية استقرار من به تتصف ملا ألجل لودائع أساسا ترتبط إمنا متويل التنمية يف املصريف النظام فاعلية أن رغم االخنفاض،
  األجل. والطويل التمويل املتوسط يف توظيفها

  مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي ومردودية البنوك :  لثا:
دة إن حجم الودائع والقروض إىل الناتج اإلمجايل اخلام: - 1   ألجل الودائع حساب على الطلب حتت الودائع إىل التوجه ز

 اجلهاز ا مر واهلزات اليت الفساد قضا بسبب املصرفية اجلهة يف الثقة تراجع إىل األوىل لدرجة يرجع إمنا السنوات األخرية يف
 يف املخاطرة من بدال اجلارية، الودائع يفضلون املودعون أصبح فقد العاملية األخرية املالية واألزمة اخلليفة بنك قضية أمهها املصريف
  .عليها العائد معدل رغم اخنفاض ألجل، الودائع
لنسبة لتناسب حجم الودائع والقروض إىل الناتج احمللي اإلمجايل فهو كما يلي:       أما 

لقروض املمنوحة : )75(اجلدول   %                                                            مقارنة احلجم النسيب للودائع 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البيان/السنة

  GDP  42.34  47.04  46.51  44  39.15  41.3  48.25حجم الودائع/
  GDP 25.5  28  26.26  24.95  23.52  22.36  23.54حجم القروض/

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البيان/السنة
  GDP  46.63  47.24  47.64  49.23  44.9  47.3  53حجم الودائع/

 GDP  23.62  30.8  28.85  29.18  26.6  30.9  37.8حجم القروض/
   مؤشرات حمسوبة على أساس تقارير بنك اجلزائراملصدر: 

حجم الودائع اجلارية وعدم قدرة حيث تالحظ فجوة اإلقراض بني الودائع كنسبة من الناتج احمللي ومؤشر القروض، لكرب    
  البنوك اجلزائرية على مقابلة طلبات القروض وحتمل خماطر التمويل، وهو ما خلق لديها أزمة فائض السيولة.

  ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي:  -2
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  2014-2000: تطور مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي للفرتة )76(اجلدول
القروض لالقتصاد   السنة

  (مليار دج)
الناتج احمللي اإلمجايل 

  (مليار دج)
امليل املتوسط 

  لإلقراض
امليل احلدي 

  لإلقراض
مرونة اإلقراض 

  الدخلية
2000  993.1  4078.8  0.24  0.07  0.24  
2001  1077.7  4222.1  0.25  0.59  2.42  
2002  1266  4541.9  0.28  0.59  2.31  
2003  1379.5  5266.8  0.26  0.16  0.57  
2004  1534.4  6127.5  0.25  0.18  0.69  
2005  1778.9  7498.6  0.24  0.18  0.72  
2006  1904.1  8391  0.23  0.14  0.59  
2007  2203.7  9389.6  0.23  0.3  1.32  
2008  2614.1  9348.4  0.28  -9.96  -0.02  
2009  3085.1  8093.8  0.38  -0.38  -0.74  
2010  3266.7  9699.6  0.34  0.11  3.46  
2011  3724.7  11302.9  0.33  0.29  1.16  
2012  4265.4  12483.1  0.34  0.46  0.72  
2013  5154.5  12850.5  0.40  2.42  0.14  
2014  6502.9  13251.3  0.49 3.36  0.12  
  – www.ons.dz                                                          معطيات:من إعداد الطالب استنادا إىل املرجع: 

- Rapports et bulletins statistiques de la banque d’Algerie 
دة يف الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي املرتبط  كذلك  ويالحظ    دة يف القيم املطلقة لعمليات اإلقراض كانت ترافق الز أن الز

دة كبرية يف امليل املتوسط لإلقراضحملروقات،  برامج اإلنعاش االقتصادي وحقن مبالغ مالية كبرية يف عن  ةمج مع ز
بع سياسات االستثمار والتمويل احلكومي، ويف السنوات األخرية يالحظ ارتفاع اإلقتصاد، لكنها تبقى بقيمتها اإلمسية وتت

لتغريات يف الدخل ويتضح أكثر من خالل معامل مرونة ، يف املرونة احلدية لإلقراض اليت تربط تغريات عمليات اإلقراض 
حية أخرى ما يعكس احلذر وعدم الثقة يف النظام ااإلقراض الدخلية واليت اخنفضت بشكل كبري،  ملايل واالقتصادي، ومن 

يربز احنياز النظام التمويلي الرأمسايل والقائم على الفائدة للفصل بني التمويل واجلهاز اإلنتاجي واختيار جتنب التمويل 
 .احلقيقي وصنع الفرص اإلستثمارية

كفاءة النظام البنكي يف إدارة موارده، إضافة إىل واليت تعترب مؤشرا ملدى  لبنوك اجلزائرية: واملتانة املالية لمؤشرات الرحبية  - 3
زل، ا  درجة اجلرة يف التمويل أو ابتعاده عن املخاطر والتزامه مبقررات جلنة  ميكن  لنسبة للبنوك العامة واخلاصةأهم مؤشرا

    :2007-2002للفرتة  توضيحها من خالل اجلدول التايل
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  % :الوحدة                            2007-2002: مؤشرات الرحبية يف البنوك اجلزائرية خالل الفرتة )77(اجلدول 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  البيان

البنوك 
  العامة

  ROE    8.11  5.32  3.93  5.63  17.41  23.64العائد على امللكية
  ROA  0.51  0.34  0.23  0.3  0.75  0.87 العائد على األصول
  FL  16  16  17  18  23  27  الرافعة املالية (مرة)

البنوك 
  اخلاصة

  ROE  21.6  16.7  23.6  25.43  23.4  28  العائد على امللكية
  ROA  1.58  1.58  1.72  2.38  2.49  3.2  العائد على األصول
  FL   14  14  14  11  9  9  الرافعة املالية (مرة)

  التقارير السنوية لبنك اجلزائراملرجع: من إعداد الطالب اعتمادا على  - 
ويالحظ أوال الفرق بني مؤشرات البنوك حيث مؤشرات العائد لدى اخلاصة منها أكرب من العامة سواء على جمموع األصول     

يف االستثمار والتمويل وهو  صأو امللكية، رغم وجود رافعة مالية أكرب لدى البنوك العامة، ما يعكس الكفاءة األكرب للقطاع اخلا
ما جيب دعمه، مقابل قطاع عام غري قادر على مواكبة الدخل وحتويله إىل اجلهاز اإلنتاجي، ولكن تبقى السمة العامة لنظام 

ة التمويل يف اجلزائر بشكل عام يف متويل دورة اإلستغالل والتجارة اخلارجية وليس دورة االستثمار وما يتبعها من خماطر وطول مد
  التمويل.

  :2014-2010أما اجلدول املوايل فيوضح مؤشرات أخرى للفرتة    
               % :الوحدة                                2014-2010رحبية البنوك اجلزائرية خالل الفرتة املتانة املالية و مؤشرات : )78(اجلدول

  2014  2013  2012  2011  2010  البيان / السنة
  16  21.5  23.6  23.8  23.6  املالءة العامةنسبة 

  23.9  19  22.7  24.6  26.7  العائد على امللكية
  2  1.7  1.9  2.1  2.16  العائد على األصول

  68.6  69.4  64.2  54.9  63.8  هامش الفائدة/الدخل اإلمجايل
  28.5  33.5  35.6  35.1  31.4  األعباء خارج الفائدة/ الدخل اإلمجايل

     2014تقرير بنك اجلزائر املرجع: 
زل، وهو ما يؤكد وجود وفرة مالية مرحية وفائض غري مست     ل غوتربز املالءة الكبرية للبنوك اجلزائرية مقارنة مع متطلبات جلنة 

ساسا بتويل ، مع ارتفلع نسيب للعوائد على األصول وامللكية ما يوضح رحبية النشاط البنكي يف اجلزائر، وإن كان مرتبطا أللموارد
دورة اإلستغالل والتجارة اخلارجية املرحبة والبعيدة عن املخاطرة، وتربز كذلك يف ارتفاع هامش الفائدة إىل الدخل اإلمجايل سواء  

  كعائد من النشاط البنكي أو يف شكل أعباء.
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 1:تدابري لدعم متويل االستثماراملطلب اخلامس: 

ميكن ذلك مرحليا وفقا الحتياجات وإمكانيات اإلقتصاد الفرع األول: تدابري لدعم قانون اإلستثمار واجلانب التشريعي: 
  الوطين من خالل مايلي:

 ٪1.5-٪ 0.25ختفيض نسبة الفائدة للقروض املمنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، من   - 
رفع املستوى األقصى للضمان املايل املمنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات  أهيل، مع إلستحداث النشاط وتوسيعه أو الت

  مليون دينار ؛ 250إىل  50الصغرية و املتوسطة من 
مليار دينار، الضمان املمنوح من قبل صندوق ضمان  150إنشاء الصندوق الوطين لإلستثمارات الذي زود برأمسال يقدر بــــ  - 

الصغرية واملتوسطة، البنوك واملؤسسات املالية من أجل تغطية القروض اإلستثمارية اليت متنحها للمؤسسات القروض للمؤسسات 
   الصغرية واملتوسطة، مياثل ضمان الدولة ؛

تعزيز نظام التمويل البنكي التقليدي، من خالل تطوير صيغة اإلستئجار املوجه للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة،  - 
إلجيار واليت توفر إطار مالئما مع مزا جبائية هامة لتمويل اإلستثمارات اخلاصة بسلع بغية  ختفيف تكاليف بيع التجهيزات 

 التجهيز ؛
إنشاء شركات مصرفية مشرتكة لتسيري األصول وحتصيل الديون، وهذه اآلليات ترمي إىل احلد من املنازعات حول الديون،  -

  مستثمرين ؛وتفعيل القروض اليت متنح لل
تنشيط اآلليات القائمة املعتمدة لضمان القروض املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وختفيف اإلجراءات ذات الصلة  -

مبساعدة السلطة النقدية، وتدخل الصندوق الوطين لإلستثمار إىل جانب املستثمرين اجلزائريني الراغبني بنسبة إسهام تصل إىل 
  ويل، بغرض تنشيط إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛من رأس املال والتم 34٪
 مليار دينار ؛ 40إىل  20رفع املخصص املايل لصندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من  - 
ت، تساهم يف رأمسال املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ينشئها املقاولو  -  ن إنشاء صناديق لإلستثمارات على مستوى الوال

 الشباب ؛
إقرار ختفيضات من قبل اخلزينة على القروض اليت متنحها البنوك واملؤسسات املالية للمرقني العقاريني الذين يشاركون يف إجناز  - 

  برامج عمومية للسكن ؛
 :تتباين وفق كلفة إستثمار إجناز املشروع، حبيث ال تتجاوز منح قروض بدون فوائد  - 
 لإلستثمار إذا كانت هذه األخرية أقل أو تساوي مليوين دينار ؛من الكلفة اإلمجالية  °25٪ 
  ماليني دينار. 5من الكلفة اإلمجالية لإلستثمار إذا كانت هذه األخرية تتجاوز مليوين دينار وتقل أو تساوي  °20٪ 

                                                           
 http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-au-financement-des-entreprises  موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار - 1

  .2016 جانفي 26 التصفح ريخ 
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ت اجلنوب واهلضاب لنسبة لإلستثمارات اليت تنجز يف مناطق خاصة يف وال٪ 22منح قروض بدون فوائد تصل إىل نسبة  - 
  العليا؛

 من املبلغ اإلمجايل لإلستثمار ؛ ٪70منح قرض بنكي ال يتجاوز   - 
لنسبة للقروض اإلستثمارية، الذي  -   :كاآليت  هديدميكن حتقابلية القروض البنكية لإلستفادة من ختفيض فوائدها 
من معدل الفائدة املدينة املطبقة من قبل البنوك واملؤسسات املالية بعنوان اإلستثمارات املنجزة يف قطاعات الفالحة،    °75٪ 

 الرى والصيد البحري ؛
من معدل الفائدة املدينة املطبقة من قبل البنوك واملؤسسات املالية بعنوان اإلستثمارات املنجزة يف كل قطاعات النشاط   °50٪ 

  ،األخرى
ت اجلنوب واهلضاب العليا، نسب ختفيض القروض ترفع على °  إذا كانت اإلستثمارات املنجزه تقع يف مناطق خاصة أو يف وال

  من النسبة املدينة املطبقة من قبل البنوك واملؤسسات املالية؛٪ 75٪ و 90التوايل إىل 
ر دينار قابلة للتجديد حتت تصرف البنوك العمومية مليا 100قيام اخلزينة العمومية بوضع خط قرض طويل املدى بقيمة   - 

  طويلة. لتمكينها من متويل املشاريع اليت حيتاج نضجها إىل فرتة 

توجد جمموعة من اخليارات اإلسرتاتيجية واليت ميكن أن : تدابري لدعم مؤسسات التمويل والتمويل املصريفالفرع الثاين: 
ت واال ، إضافة إىل إنشاء ستحقاقات، مثل الصريفة الشاملة واالندماج واخلوصصةتساعد املصارف على مواجهة التحد

 مؤسسات مرافقة  وتطوير النشاطات وآليات متويل االستثمار، كما يلي:

ملناطق املراد تنميتها وتطويرها حتتاج  1:إنشاء مؤسسات استثمارية برأس مال متغري أوال: إن إجراءات قانون اإلستثمار اخلاصة 
ه من لاشكأ يف أحدإىل دعم مايل كبري جدا, إنشاء مؤسسات التنمية احمللية واجلهوية ميكن أن ميثل دعما ماليا مناسبا ويكون 

  مؤسسات ذات رأس مال متغري. خالل
اإلستثمار يكون هذا على ، و أو جزئيا من طرف الدولة هدفها هو تشجيع اإلدخار اخلاصهذا النوع من املؤسسات املراقبة كليا و 

  شكل وسائل قرض مضمونة من طرف الدولة.
التقليص من حدة املشكلة املالية اليت يعاين منها املستثمر ؤسسات هو التخفيف و إن اهلدف املرجو من خالل إنشاء هذه امل   

  الذايت أو عدم احلصول على قروض بنكية. نتيجة عدم كفاية مبالغ التمويل
ا تشجع املستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني يفوقد    استثمار أمواهلم  أظهرت نتائجها يف اخلارج حيث أ

ا تصدر حيث أ ،واهلدف من هذه املؤسسات هو تسيري حافظة القيم املنقولة املتعلقة بعمليات مالية، صناعية أو جتارية ،مان
التمتع و  وامتالك هذه األسهم يسمح للمدخرين املسامهة يف النتيجة اإلمجالية، أسهما ميثل جزء من أصوهلا املكونة من قيم منقولة

                                                           
، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 2000-1990االستثمار اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة  ،دمحم جنالء بوغزالة -  1

 .135- 133، ص ص2001-2002
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إلشرتاك الدائم،  ت املناسبة والسماح  ن املؤسسة هي نفسها اليت تنظم سوق  ارأس ماهليف تغري واللضما يرتجم خاصة 
  أداء السوق املايل.وحتسن من األسهم 

ها عن طريق ختفيض رأس ماهلا، إال يف حالة وجود ئفإذا أراد أحد املسامهني بيع أسهمه فإن املؤسسة هي اليت تقوم بشرا
حسب العرض والطلب ولكن حسب لضرورة لكن ليس  ،مساهم جديد يتقدم لشراء هذه األسهم، وهذا ما يزيد من رأس ماهلا

  املال املسري واملستثمر.القيمة احلقيقية لرأس 
لشفافية الضريبية وكذلك الضرائب املدفوعة من طرف هذه املؤسسات، واليت متثل األسهم  وهذه املؤسسات تتمتع 

ميكن هلا أن ال متنح للمسامهني دخل األسهم وتعمل على جتميعها من  كماحافظة أوراقها املالية مدفوعة من طرف املسامهني  
ويف هذه احلالة املستثمر أو املساهم ال يدفع ضريبة على دخل حافظته املالية اليت يساهم فيها وإمنا يدفع  ،أجل إعادة استثمارها

اية املطاف عندما يقوم ببيع أسهمه وهذه الضريبة تكون على القيمة املضافة.   ضريبة يف 
املؤسسات من أجل ترقية ووضع سياسة يتم إنشاء هذه الصناديق احمللية ملساعدة املستثمرين وصناديق الضمان:  نيا:

حقيقية للتنمية اجلهوية يف إطار إنشاء مناطق التنمية اإلقتصادية، ويكمن اهلدف من إنشاء هذه الصناديق يف امتصاص اإلدخار 
يت من مسامهة املؤسسات اخلاصة ومن املؤسسات احمللية.   الذي 

ى مؤسسات صغرية ومتوسطة حملية على شكل أموال ذاتية، وهذه وهذا اإلدخار ميثل مصادر التمويل اليت سوف توزع عل  
الصناديق ميكن أن تكون على شكل مؤسسات ذات أسهم، أغلبية املسامهني هم مقاولني يف مؤسسات صغرية ومتوسطة، 

نظيم هذه الصناديق واملؤسسات الكبرية وأهم اهليئات املالية واملؤسسات احمللية، الغرف التجارية والصناعية، البنوك...، ويتم ت
  احمللية ملساعدة اإلستثمار كما يلي:

  جملس اإلدارة متكون من أغلبية املقاولني ؛  - 
إلضافة إىل بعض املختصني اخلارجيني يتم تنصيبهم من طرف جملس اإلدارة ؛ -    هيئة املستثمرين مكونة من إداريني، مسامهني 

  ويكون عمل هذه الصناديق متمثال يف:
يتم عن طريق خمتصني والذين يعتمدون على قواعد وإجراءات التقييم املوضوعة من طرف البنوك أو مكاتب دراسة امللفات و  - 

  الدراسات املختصة.
  متابعة ومراقبة املشاركني يف شكل اتفاقية مربمة بطلب من الصندوق بني كل مؤسسة وأحد املختصني احملليني ؛ - 

لتنازل عن املسامه ات والقيمة املضافة للمستثمرين وملؤسسات رأس املال على املستوى اجلهوي، يتحقق هدف الصندوق ابتداءا 
ونسبة املشاركة يف هذه الصناديق يتم حتديدها على أساس القدرات احمللية ويكون حد املشاركة متناسبا مع رغبة املشاركني، ومن 

ذه الصناديق القدرة على التكامل واالحتاد مع أجل السماح هلذه الصناديق ملرافقة اإلستثمار ومتابعة مهامها، جيب إعطاء ه
  صناديق الضمان.

التمويل هو أساس كل عملية إنشاء مشروع استثماري، إنشاء طرق جديدة للتمويل البنكي للمشاريع اإلستثمارية:  لثا:
  ل.حيث أن حتقيق اإلستثمار يتطلب وضع حتت تصرف املستثمر األموال الالزمة لعمليات اإلنشاء واإلستغال



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]333 [ 

مع مرونة البنك يف معامالته مع املستثمرين وخاصة عند دراسته مللفات اإلستثمار واليت تعتمد على قواعد احليطة واحلذر اليت   
حتدد شروط توزيع القروض واليت تقدم على أساس تقييم مايل مسبق، وكذلك فإن القرض يعطى على أساس مردودية املشروع و 

  على الفرصة اإلقتصادية.
إلضافة إىل مشاكل القروض البنكية وهذا ما حيتم البحث عن طرق ويع اين املستثمر يف اجلزائر من عدم كفاية التمويل الذايت 

  جديدة للتمويل تساعد املتعاملني اخلواص يف حتقيق مشاريعهم على أرض الواقع وخلق املنافسة للقروض البنكية.
ت شك  ال 1:تقدمي أنشطة متويلية مبتكرة رابعا: ا التنافسية ومواجهة حتد أن البنوك يف إطار سعيها املتواصل لتدعيم قدرا

عصر العوملة، قد أصبحت مطالبة بتنويع جماالت توظيف مواردها وتقدمي أنشطة متويلية خمتلفة على أسس مبتكرة وإبداعية تتواءم 
 مع احتياجات العمالء املتنوعة.

اخلدمات التمويلية اليت ميكن أن تشهد توسعا ملموسا من قبل البنوك يف إطار مزاولتها هناك العديد من : صريفة التجزئة -1
ت النشاط التمويلي للبنوك، ومن أهم هذه  ها العديدة مما يؤهلها لكي حتتل صدر أولو ألنشطة صريفة التجزئة نظرا ملزا

  اخلدمات ما يلى :
 التعامل النقدي)؛(بطاقات االئتمان بدال عن  ـ البطاقات البالستيكية

  القروض لتمويل أغراض استهالكية)؛ ـ تقدمي القروض الشخصية (
لرهن العقاري الذي يعد من أهم خدمات التجزئة املصرفية اليت ميكن أن تتوسع البنوك بكافة أنواعها يف تقدميها  ـ التمويل 

 لألفراد.
ذا النشاط من القيام بنشاط التأجري التمويلي: -2 شأنه توفري نوع من التمويل العيين ألصحاب املشروعات اليت  إن القيام 

لنظر ، تفتقد إىل رأس املال لشراء األصول قرض اإلجيار يتمثل يف كراء ملدة طويلة معدات من أجل تشغيلها، حسب سلم حمدد 
، حيث تقوم فقط بتسديد إىل املدة العادية لإلهتالك وهدفه هو تفادي املؤسسة لتمويل كل السلع واملعدات اليت حتتاجها

اية املدة احملددة املؤسسة ميكن هلا أن تصبح مالكة هلذه املعدات، أوجتديد  األقساط الشهرية املوافقة لثمن كراء املعدات ويف 
عملية اإلجيار، ورغم أن اإلجيار يف حالة القرض يكون مرتفعا مقارنة بتكلفة القرض البنكي ألنه حيمل سعر السلع املقرتضة 

  مصاريف اإلستغالل، وهامش قرض اإلجيار لكنه يبقى متناسقا ويتماشى مع اإلنتاجية.و 
تتيح العديد من املزا للعميل املقرتض، منها إمكانية احلصول على احتياجات متويلية ضخمة اليت  تقدمي القروض املشرتكة: - 3

  واحد .قد تفوق احلدود االئتمانية اليت ميكن أن يوفرها بنك مبفرده لعميل 
تعترب شركات رأس املال املخاطر إحدى قنوات التمويل اهلامة يف العصر احلديث،  :سيس شركات رأس املال املخاطر - 4

نظرا ملا تلعبه من دور حيوي يف تقدمي الدعم املايل والفين الالزمني للمشروعات املهمة اليت تعمل يف جماالت استثمارية عالية 
 ح رأمسالية مرتفعة.املخاطر أمال يف جىن أر

                                                           
ديةو  هارون الطاهر - 1 مللتقى الوطين األول لكلية علوم التسيري"جامعة جيجل" حول:  ،املالية، اجلهاز املصريف اجلزائري ومتطلبات العوملة لعقون  ة " املنظوممداخلة 

  .2005جوان  7- 6منافسة، خماطر وتقنيات" املصرفية يف األلفية الثالثة: 
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 ـفوترةمع نظام ال Forfaiting يتشابه نظام شراء كمبـياالت التصدير:  Factoring–Forfaitingالقيام بعمليات -ـ5
Factoring  يف أن كالمها يعد أداة من أدوات متويل التجارة الدولية، إال أن الـ Factoring  يستخدم لتمويل صادرات السلع

لتمويل تصدير السلع الرأمسالية ولفرتات ائتمان تصل إىل  Forfaiting ائتمان قصرية يف حني يستخدم الـاالستهالكية ولفرتات 
  مخس سنوات أو أكثر .

ت املدينة أو الفوترة متثل أحد الطرق اليت تلجأ إليها الشركة لتمويل الذمم اليت مت حتصيلها، و    كوسيلة لتمويل اإلستثمار احلسا
لدفع.ذلك عن طريق بيعها    إىل الشركات املالية بدون حق الرجوع عليها 

ا على شكل نسبة وحتمل على عاتقها    ئنها وحتصل على مستحقا وهي عملية تعمل فيها هيئة معينة على تغطية مستحقات ز
  خطر عدم التسديد من طرف الزبون.

جل تنشيط السوق، هذا الوسيط الذي ميلك هذه العملية تقوم على أساس وضع وسيط بني البائعني واملستثمرين من أف  
معلومات حول املشرتي والبائع يتدخل عن طريق عقد متفق عليه، املوقعون على العقد يصبحون أعضاء يف هذه املؤسسة وجيب 

لتايل إىل بعض الواجبات مثال:   اخلضوع 
  التسليم من طرف البائع، واملشرتي عليه دفع مستحقاته يف اآلجال احملددة ؛ - 
املشرتك ميكن له احلصول عل خدمة التسيري والضمان والتمويل الذايت للمستحقات من طرف مؤسسة الفوترة مقابل  -          

  مبلغ حمدد، لكن عملية املتابعة حلساب املدين ال ختلي عنه مسؤولية الدين.
لتايل من أجل بيع أو شراء السلع، املشرتك عليه أن يتقدم ملؤسسة الفوترة وهي اليت تق لبحث عن الزبون اجليد و وم 

لنسبة للمؤسسات  لتايل فهي وسيلة جيدة  فإن خطر الزبون غري املوثوق به حمدود ألن اإلختيار يتم وفق قواعد صارمة و
  الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطة.

  من خالل مايلي: :مواكبة املعايري الدولية  -خامسا:
ت عديدة أمام البنوك تقتضى منها اختاذ الرأمساليةتدعيم القواعد  -1 : اخلاصة بكفاية رأس املال وما يفرضه ذلك من حتد

  إجراءات سريعة يف هذا اخلصوص. 
لرقابة على املخاطر املصرفية اليت احتلت فيها لبنوك: تطوير السياسات االئتمانية ل   -2 زل رؤيتها اخلاصة  حددت جلنة 

كانة هامة، وقد اشتملت تلك القواعد على ضرورة كفاية القواعد اإلرشادية ملنح االئتمان، وكفاية قواعد منح االئتمان م
سياسات تقييم جودة األصول، وكفاية خمصصات الديون املعدومة، ووضع ضوابط للحد من خماطر الرتكز واليت تقدر 

كما اهتمت بوضع ضوابط للحد من خماطر اإلقراض للعمالء ذوى العالقة   ،%25عادة بنسبة من رأس املال تصل اىل 
  لبنك. 

دارة املخاطر   -3 زل إدارة املخاطر كأحد احملاور اهلامة لتحديد املالءة املصرفية. : االهتمام  لذكر أن و أدرجت جلنة  اجلدير 
  اليت نذكر أمهها فيما يلي: حسن إدارة املخاطر يستوجب االلتزام بعدد من املبادئ األساسية و 
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ا مسئولية وضع السياسات العامة، بينما تتوىل اإلدارة  - أ أن تكون لدى كل بنك جلنة مستقلة تسمى"جلنة إدارة املخاطر" يناط 
املتخصصة إلدارة املخاطر تطبيق تلك السياسات، كما تقع على عاتقها املسئولية اليومية ملراقبة وقياس املخاطر للتأكد من أن 

  ؛ سات واحلدود املعتمدةأنشطة البنك تتم وفق السيا
  ول خماطر لكل نوع من املخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية واخلربة الكافية يف جمال عمله وىف جمال خدمات البنك ؛ؤ عني مسي - ب
وضع نظام حمدد لقياس ومراقبة املخاطر لدى كل بنك، مع وضع جمموعة شاملة من احلدود والسقوف االحرتازية لالئتمان  - ج

  ؛ والسيولة حبيث تعزز تلك املنهجية من نظام القياس واملراقبة
  البد من تقييم أصول كل بنك وخاصة االستثمارية منها على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسي لقياس املخاطر والرحبية ؛ - د 
  ؛ استخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة هلا - ه 
ملراجعة على مجيع أعمال البنك مبا ضر  -و لبنك مباشرة تقوم  لبنوك تتبع جملس اإلدارة  ورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة 

  فيها إدارة املخاطر؛
جراءات وقائية ضد األزمات.  - ز  وضع خطط طوارئ معززة 

يف األداء وتطوير مستوى اإلدارة مبا حيقق مصاحل  من خالل حتقيق الشفافية :حتديث نظم اإلدارة ودعم الرقابة الداخلية  - 4
ذوى الشأن من العمالء واملسامهني واملوظفني مع التأكد أن املؤسسة ستدار بطريقة آمنة وسليمة ووفقا للقوانني السارية محاية 

  ملصاحل املودعني.
الرتخيص مبزاولة العمليات املصرفية اإللكرتونية وإصدار  من خالل 1:وتنمية املوارد البشرية تعميق استخدام التكنولوجيا - 5

يئة البيئة املواتية لطرق أبواب اخلدمات اإللكرتونية املستحدثة دف  ،ترسيخ بعض املفاهيم املتطورة  وسائل دفع لنقود الكرتونية 
مهية االبتكار واإلبداع ومواكبة التكنولوجيات احلدي ثة، وتطوير املنتجات املصرفية واملبادرة لدى موظفي البنوك اليت تتعلق 

  لكسب عمالء جدد مع التحرر من القيود الروتينية اليت تعوق سري العمل؛
يعد تبىن املفهوم احلديث للتسويق املصريف أحد ركائز اسرتاتيجية التطوير املأمولة : تبىن املفهوم احلديث للتسويق املصريف  - 6

ئعني حمرتفني للخدمات لدعم كفاءة األداء يف اجلهاز  املصريف، حيث مل تعد البنوك يف حاجة إىل موظفني تقليديني بل إىل 
  .املصرفية
كما يشمل تنويع النشاط املصريف على مستوى مصادر التمويل إصدار التدخل والنشاط يف سوقي النقد ورأس املال:  سادسا:

ل األجل من خارج اجلهاز املصريف، وعلى مستوى االستخدامات شهادات إيداع قابلة  للتداول واالجتاه إىل االقرتاض طوي
حية أخرى ميكن تنويع النشاط املصريف  والتوظيفات مت تنويع القروض املمنوحة وإنشاء الشركات القابضة املصرفية وغريها، ومن 

لعائد والس ألوراق املالية واملشتقات اليت تتميز  لتعامل مع العقود اآلجلة وحقوق ضافة البنوك إىل أنشطتها التعامل  يولة،  
  SWAP.2الشراء االختيارية، إىل جانب عقود املبادلة 

                                                           
ت العوملة املالية للمصارف العربية واسرتاتيجيات مواجهتها مع مصيطفي عبد اللطيف وبلغور سليمان،  - 1 ، امللتقى العلمي اإلشارة للقطاع املصريف اجلزائريحتد

ت، جامعة الشلف، ديسمرب   .2004األول: املنظومة املصرفية والتحوالت االقتصادية واقع وحتد

ت البنوكعبد املطلب عبد احلميد،  -  2  .39ص ،2003،الدار اجلامعية،، القاهرةالعوملة واقتصاد
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  : يف اجلزائر لتشجيع االستثمــارالنظام املايل العمل البنكي اإلسالمي و اسرتاتيجية تنمية املبحث الثاين: 
ألمهيته القصوى يف التمويل وكحلقة ال غىن عنها يف النشاط اإلقتصادي، وخاصة متويل اإلستثمار احلقيقي، تستلزم إجراءات    

جوهرية لتطوير وحتديث العمل املصريف بشكل عام، مع إمكانية اإلستفادة من التمويل اإلسالمي كآلية مستحثة وفعالة للتمويل 
  املطالب التالية: تم تناولاحلقيقي، وعلى ذلك ي

  املطلب األول: واقع ومتطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر    
  املطلب الثاين: جتربة البنوك اإلسالمية العاملة يف النظام البنكي اجلزائري وأمهيتها النسبية   
  املطلب الثالث: تطوير السوق املايل كجزء من خطة تطوير النظام املايل  

  ل: واقع ومتطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر: املطلب األو 

يواجه العمل البنكي اإلسالمي عوائق حتد من نشاطه نسبيا، كما جتربه على  الفرع األول: عوائق العمل املصريف اإلسالمي:
ملشاركة،   تبين سياسات قد ال تكون يف صاحل التمويل احلقيقي 

أول ما يعيق العمل املصريف يف اجلزائر غياب اإلطار القانوين املنظم له، يف الوقت الذي تعرب فيه  غياب اإلطار القانوين:أوال:
الصريفة اإلسالمية عن مفهوم جديد للوساطة املالية خمتلف عن اإلطار التقليدي والذي صيغت القوانني يف إطاره وخدمة آللياته 

لعمل البنكي اجلزائري وضعت وصيغة متماشية مع مقتضيات البنوك التقليدية وتنظيمه، فقانون النقد والقرض الذي يعىن بتنظيم ا
عتبار أن دور البنوك يف وساطتها املالية بني املودعني  والنشاط القائم على الفائدة، ودون اعتبار لنشاط البنوك اإلسالمية،  

لفائدة الربوية، يف حني أن الوساطة ا ملالية اإلسالمية تبىن يف أبسط أحواهلا على أساس واملقرتضني هي عالقة مقرض ومقرتض 
ألموال يف عالقة وطيدة قوامها التعاون والتكافؤ،  فيكون  املتاجرة وعلى أساس خمتلف هو املشاركة يف نتائج التمويل واملضاربة 

ب املال ويكون العامل فيه من خالل مشاركة عمالئه يف مشاريعهم وفق مبدأ املشارمة يف الربح واخلسارة وحتمل  املودعون أر
املخاطر، وهو أساس استحقاق العائد، وهو ما ال يتوفر يف اإلطار التقليدي، فمن غري املنصف وضعها يف القالب الربوي غري 

ملنتجات واخلدمات املالية.   املالئم بتشريعاته وآلياته، ومبا يعوق القدرة على املنافسة 
: يف إطار املنافسة واخلربات السابقة للعاملني فيها وتوقعات املودعني مل املصريف اإلسالميضعف اإلرادة احلقيقية يف العنيا: 

حية ضمان أموال املودعني  واالستعداد للمخاطر وعدم املعرفة املسبقة للعائد، بقيت العقلية البنكية التقليدية مهيمنة نسبيا من 
وليس لناحية اجلدوى اإلقتصادية واإلنتاجية من خالل شروط متويل أيسر والسيولة، فنظام الفائدة متحيز للجدارة اإلئتمانية 

ج طريق مغاير من حيث املبدأ ودون تردد الختالف  وفائدة أقل للدرجة اإلئتمانية األعلى، وهلذا فعلى البنوك اإلسالمية 
لتمويل ألساليب املشاركة واملخاطرة، ما يوسع خرب  دة التوجه  ت بينها، مع ز جلهاز الغا ا ومينحها عمقا يف التمويل املرتبط  ا

  1اإلنتاجي.

                                                           
ت ا، عرض جتربة مصرف السالم اجلزائري يف التمويل اإلسالمي هشام القامسي احلسين، ورقة بعنوان: دمحم -  1 ليوم الدراسي حول: التمويل اإلسالمي: الواقع والتحد

 .جامعة اجلزائر 09/12/2010
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من عوائق تطور العمل املصريف اإلسالمي افتقار مؤسساته لإلطارات املؤهلة ضعف التأهيل والتكوين للعنصر البشري: لثا: 
ا مبا ي صعب  عليها التأقلم مع واملتخصصة، فأغلب املوارد البشرية فيه استقدمت من البنوك التقليدية، فنشأت وتكونت 

خصوصيته، أو عدم التكوين والتخرج من معاهد متخصصة واجلامعات اليت تتيح التخصص يف الصريفة اإلسالمية، والوقوع يف 
األخطاء يفقد البنك اإلسالمي مسعته القائمة على صفة العمل البنكي اإلسالمي، وميكن جتاوز هذا مع توسيع اخلربات 

  التدريب لتكوين إطارات كفؤة وأصيلة التدريب والتكوين.والدورات التكوينية و 
عتبار غايته ومتيزه يف وساطته املالية ونظامه التمويلي، يفرض سوء تنظيم وهيكلة اإلدارة التمويلية: رابعا:  إن البنك اإلسالمي 

التخصص يف اإلدارات وتوزيع األعمال  عليه اختالفا يف تنظيمه الداخلي وهيكلة إدارته التمويلية، حيث ال بد أن يعمد إىل نظام
والصالحيات حفاظا على التنفيذ احلسن ملعامالته، واملقرتح وجود مصلحة أو إدارة خاصى لكل نوع من أنواع التمويل: املراحبة، 

ال ا ومتابعتها، وتكون من املتخصصني يف ا مبا يفعل  السلم، املشاركة...، وتعكف كل إدارة على إجناز املعامالت اخلاصة 
  دورها التنظيمي والتمويلي.

لنسبة للجزائر فإن النشاط البنكي اإلسالمي كان مقتصرا على خدمات  1: النشاط البنكي اإلسالمي يف اجلزائر:ثاينالفرع ال
سس سنة  حه قانون النقد والقرض،  1990بنك الربكة اجلزائري الذي  ال للنشاط البنكي اخلاص واألجنيب الذي أ ومع فتح ا

ال وهو بنك السالم اجلزائر مثاين بنك يقدم خدمات مالية موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية،  ومت إنشاء بنك جديد يف هذا ا
  ر أمريكي يف حينه) كأكرب املصارف اخلاصة العاملة.مليون دوال 100مليار دج ( 7.2برأس مال يقدر بـ  2008مت افتتاحه سنة 

لرغم من قصر جتربتها واملشاكل والعراقيل اليت تعرتضها، ومن أمهها خضوعها لقوانني    إن جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر 
ا حققت نتائج مرضية متثلت يف     حتقيق بنك الربكة لنتائج إجيابيةالنظام املايل الربوي بفائدة وعدم مراعاة خصوصيتها، إال أ

ح، ورفع قيمة رأس املال، وحققت عمليات متويل املراحبة واالستثمار منوا مضطردا جتاوز   676تظهر أساسا يف تضاعف األر
دة قدرها 2008مليون دوالر منتصف  لفرتة نفسها من سنة  48، بز ة، ، ولتعزيز مكانة البنوك اإلسالمي2007ملائة مقارنة 

لفائدة الربوية، تستلزم  لتشجيع التمويل االستثماري التشاركي وتعبئة نسبة كبرية من األموال الكامنة وغري املستغلة هليمنة التمويل 
لدين إىل األنشطة املعتمدة  اسرتاتيجية واضحة ومتكاملة لإلسهام يف حتويل املوارد االقتصادية من األنشطة القائمة على التمويل 

لصيغ التشاركية للقطاعات اإلنتاجية واملؤسسات املختلفة.على مت   ويل االستثمار احلقيقي و
  وإعطاء البنوك اإلسالمية مكانتها يتطلب مايلي:

مبعىن أن تكون أعمال البنوك اإلسالمية حمكومة بقوانني وتشريعات خاصة وحمددة،  أوال: تقنني العمل املصريف اإلسالمي:
ية، يتناول أحكام إنشائها والرقابة عليها، لتفادي اإلشكاالت يف الرقابة واإلشراف ومعايري املخاسبة صادرة عن السلطات النقد

ا، وهو ما يتوافق ومتطلبات السوق واالقتصاد  ثر  ثري و واملراجعة، والعالقة مبختلف املؤسسات العاملة يف السوق واليت هلا 
 الوطين.

                                                           
صر -  1  .312-310، ص ص: 2010- 7/2009، جملة الباحث جامعة ورقلة، العدد متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائرعبد احلميد بوشرمة، و  سليمان 
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لبنوك اإلسالمية يف إطار اإلصالح الشامل للمنظومة البنكية، مبساعدة املختصني ويكون من خالل إدراج القانون اخلاص 
واخلرباء الشرعيني واإلقتصاديني والقانونيني واملصرفيني، مع دراسة واإلستفادة من األنظمة السابقة لدى التجارب األخرى يف 

ئر، اخلزينة، وزارة املالية، مجعية البنوك واملؤسسات املالية الدول العربية واإلسالمية، والتعاون بني اجلهات املعنية كبنك اجلزا
  والسوق املايل، وغريها.

املطلوب هو إجياد واستخدام أدوات وأساليب خاصة هلذه الرقابة تتالءم وطبيعة عملها، نيا: تنظيم العالقة ببنك اجلزائر: 
 وتنظم العالقة به يف جوانبها األساسية، كما يلي:

لبنوك التجارية لغرض التحكم يف ياطي القانويننسبة اإلحت -1 : يفرضه البنك املركزي نسبة احتياطي قانوين على الودائع 
ت االستثمار لدى البنوك  املعروض النقدي، ومحاية أموال املودعني، لذا تفرض أساسا على الودائع اجلارية، وفرضها على حسا

لتايل جيب أن اإلسالمية يعين جتميد نسبة مهمة على شكل احتي اطي مطلوب، مما خيفض من عوائد جمموع الودائع املستثمرة، و
  تعفى أو ختفض نسبة اإلحتياطي القانونيي علة الودائع االستثمارية واإلدخارية، العتبارات:

ا مشاركات أو حمافظ استثمارية تشارك يف نتائج عمليات  -  الودائع اآلجلة أو االستثمارية ينظر ليها على أ
 مويل كربح أو خسارة، يكون البنك كوكيل يديرها لصاحل أصحاب الودائع، ودون ضمان البنك ملبلغ الوديعة ؛الت
ال تستفيد البنوك اإلسالمية من هذا اإلحتياطي بعكس البنوك التقليدية، من حيث تقاضي الفائدة عنها، وال  - 

ت ومشاركات يف الربح واخل عتبارها مضار   سارة.من حيث توفري احلماية 
: الغرض منها هو احليلولة دون التعرض ألزمات السيولة وطلبات السحب املفاجئة، ولوجود نسبة السيولة نسبة السيولة -2

ا، فتكون على  النقدية أمهية يف االستقرار النقدي واملايل وكعامل تنظيمي أساسي، ولكن يتطلب التمييز بني البنوك يف مكو
حية السيولة والضمان،  البنوك اإلسالمية أقل من ا ت األصول من  ا والتقليدية على أساس اختالف مكو ملفروضة على نظري

كتحصيل الكمبياالت مقابل اخلصم يف البنوك التجارية التقليدية، وعدم وجود سندات بفائدة، ومع ذلك ميكن إبقاء نسبة من 
  ملقابلة وما يتوافق مع تيار السحب واإليداع العادي والدوري.الودائع حتت الطلب ونسبة أقل من الودائع االستثمارية كسيولة 

لنسبة للبنوك اإلسالمية العاملة ملواجهة امللجأ األخري لإلقراض:  -3 ميكن لبنك اجلزائر أن يؤدي دوره كملجأ أخري للتمويل 
  أزمات السيولة، كما يلي:

 ناجتة عن االحتياطي القانوين أو اإلختياري ؛الفوائد المن خالل تسهيالت على شكل قروض حسنة مقابل التنازل عن  - 
دارة البنك املركزي، بنسب معينة حمددة التوقيت واملبالغ واألسباب للمساندة  -  إنشاء صندوق مشرتك بني البنوك اإلسالمية 

 وقت أزمات السيولة ؛
وزان املخاطر، إضافة إىل تقاس كفاية رأس املال يف البنوك مبعدل رأس معدل كفاية رأس املال:  -4 املال إىل األصول املرجحة 

زل املطبقة عامليا، مع مراعاة خصوصية البنوك اإلسالمية، على غري  األنشطة واألعمال خارج امليزانية، وميكن اعتماد معايري جلنة 
  اجتاه بنك اجلزائر يف املعاملة املماثلة.
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يئة البيئة واإلطار التشريعي واإلقتصادي املالئم، مع مراعاة أهدافها وآلية تطوير العمل البنكي اإلسالمي يكون من خالف    ل 
لتنمية واالقتصاد احلقيقي عملها، ولتمكني االقتصاد الوطين من اإلستفا دة من مسامهتها يف التمويل اإلنتاجي، األكثر اتصاال 

لتمويل اإلسالمي ككل لدى واملايل ومرافقة املؤسسة اإلنتاجية ،إذا توفر الدعم واإلرادة واإل عداد املناسب، مبا يدعم الثقة 
  املدخرين واملستثمري احملتملني على السواء.

يتطلب إنشاؤها ومنوها على املدى الطويل، ذلك إضافة إىل التشريعات اخلاصة : قيام وتنمية سوق مايل إسالمي: لثالفرع الثا
  اختصاصها مبزا غري متوفرة يف السوق املايل التقليدي:واهليكل التنظيمي املالئم الذي يعتمد على 

 من أمهها:األهداف والوظائف: أوال: 
املسامهة يف التمويل اإلسالمي للمشروعات اإلقتصادية متوسطة وطويلة األجل، وذلك بتسيري وتنظيم آليات مناسبة لعمليات  -1

يتضمن توفري اهلدف العملي لبديل  Microeconomicستوى اجلزئي شراء وبيع األوراق املالية وفقا لألسعار اجلارية، على امل
األوراق املالية املالئمة للمتعاملني مع اإلفضاح والشفافية ورفع اجلهالة والغرر واإلحتكار من الوسطاء، وعلى املستوى 

ملشاركة واإلقتصاد اإلسالمي.  Macroeconomicالكلي   فيتضمن التمكني للتميل 
تنمية السلوك اإلستثماري الرشيد لدى املتعاملني من خالل املعلومات املافية عن املراكز املالية احلقيقية واملتوقعة للمشروعات  -2

ازفات  لسوق، مع تدعيم التوجه للمسامهة واملشاركة، وعدم اإلعتماد على الديون، وأعمال ا ا املالية  واملؤسسات املتداول أدوا
فضل كفاءة ممكنة.والتعامالت احمل   ظورة، يسهم يف أفضل استخدام ممكن للموارد اإلقتصادية 

ت السعرية الضارة وغري الشرعية، وتداول  -3 محاية املتعاملني يف األوراق املالية واملؤسسات والشركات املصدرة من املضار
جتاهات السعرية لألوراق املالية املتداولة، مع املعلومات اخلاطئة وعمليات اإلحتكار، من خالل نشر دراسات تقديرية عن اإل

  محاية السوق والنشاط اإلقتصادي اإلسالمي والتشاركي، ومنع أسباب عدم اإلستقرار.
  خاصة منها:الشروط الالزمة لتحقيق أهداف ووظائف السوق املايل اإلسالمي:  نيا:

ملعامالت، وعدم فرض أي قيود متنع من ممارسة نشاطات السوق اإللتزام مببدأ حرية الدخول واخلروج إىل ومن السوق وحرية ا -1
  والوساطة والتداول، ومنع اإلحتكارات والتكتالت ؛

لنشاط واملعايري املالئمة شرعيا وتقنيا لتدعيم وتوفري  -2 منع تداول أي ورقة مالية حىت التأكد من خلوها من احملاذير والتزامها 
  الثقة يف السوق املايل ؛

ظمة للنشاط كفيلة بتحقيق سالمة معامالت التداول املايل من اجلهالة والغش والغنب، ومحاية السوق  -3 وجود قواعد ولوائح 
ت السعرية غري املربرة بعوامل حقيقية.   من املضار

 البنوك يف اجلزائرية التجربة تتميز: : جتربة البنوك اإلسالمية العاملة يف النظام البنكي اجلزائري وأمهيتها النسبيةالثاين املطلب
 تتعامل بنوك بل الكلمة مبعىن اإلسالمية البنوك بقيام يسمح ال اجلزائري القانون أن نظرا فيها املشاركني وقلة حلداثة اإلسالمية
 .البنكيالعمل  من النوع هذا منو كبري حد إىل وقلل النشاط هذا حنو السوق فتح مما صعب اإلسالمية، الصريفة مبنتجات
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 الصريفة إلدخال األوىل تعترب اجلزائري الربكة بنك جتربة أن إال املعوقات هذه رغم الفرع األول: البنوك اإلسالمية العاملة:
 . السالم بنك وهو ين ببنك 2008 سنة التجربة لتدعم ، 1991سنة وهذا اجلزائرية النقدية الساحة إىل اإلسالمية

،  1991ماي  20يف   ئأنش ،بنك الربكة اجلزائري هو أول مصرف برأس مال خمتلط (عام وخاص)بنك الربكة اجلزائري: أوال: 
  .1991دج ، بدا أنشطته املصرفية بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب مليون  500برأس مال اجتماعي قدره 

مسري مبوجب أحكام القانون رقم  ،عودية)املسامهون يف رأمساله هم بنك الفالحة والتنمية الريفية (اجلزائر) وشركة دلة الربكة (الس
لقيام جبميع األعمال املصرفية، التمويل واالستثمار،  1990ريل فأ 14املؤرخ يف  90/10 لنقد والقرض، وهو مرخص  املتعلق 

  وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
ا بنك الربكة اجلزائر هي :و         أهم املراحل اليت مر 

سيس بنك ا 1991•    ؛ لربكة اجلزائر: 
  ؛ : االستقرار والتوازن املايل للبنك 1994• 
مني الربكة واألمان  1999•  سيس شركة    ؛: املسامهة يف 
خلصوص املهنيني واألفراد 2002•    ؛ : إعادة االنتشار يف قطاعات جديدة يف السوق 
دة رأمسال البنك إىل  2006•    ؛ دج مليار 2.5: ز
نية لرأمسال البنك على  2009•  دة      .مليار دينار 10: ز
وفضال عن الدور املايل الذي حتكمه اتفاقية حتدد الشروط  عيدا عن التقوقع يف دائرة الوساطة املالية الصرفة،ويتخذ البنك وب   

  اإلنشاء والتمويل وتسويق الثروات.بتدخله يف نشاطات  هاما، يلعب دورا جتار ومدة االلتزام وحتديد خط التمويلاملالية،كاملبلغ 
راة يف إطار  البنك هذا الدور، بصفته شريكا وطرفا يف العمل، ضمن  اتفاقية جتارية  حتدد كيفيات املعاملة، ؤديوي والعملية ا

  ضمن هذا اإلطار يعد البنك:، و خط التمويل املذكور
ملضاربة  أو املشاركة    -    ؛ مالكا مشرتكا، يف حالة التمويل 
ملراحبة أو     -  مؤد للخدمة، يف عملية جتارية أو إجيار عني مت اقتناؤها مسبقا من قبله، وذلك يف حالة التمويل 

إلستصناع لتجهيزات أو عقارات  من قبله أو من قبل  لسلم أو  اإلجيار(االعتماد اإلجياري واإلجيار املنتهي بتمليك) أو متويل 
  .ا من وجهة نظر الشريعة اإلسالميةتقاضاه البنك اإلسالمي يعترب مشروعهامش الربح الذي ي، و الغري

اجلزائر بنك مشويل يعمل طبقا للقوانني اجلزائرية  -حسب املوقع الرمسي للبنك فإن "مصرف السالم بنك السالم اجلزائر: نيا: 
سيس املصرف بتاريخ  ، 08/06/2006ووفقا ألصالة الشعب اجلزائري يف كافة تعامالته، كثمرة للتعاون اجلزائري اإلمارايت، جاء 

مستهدفا تقدمي خدمات  20/10/2008ليبدأ مزاولة نشاطه بتاريخ  10/09/2008وقد مت اعتماده من قبل بنك اجلزائر بتاريخ 
  مصرفية مبتكرة.

اجلزائر يعمل وفق إسرتاتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية اإلقتصادية يف مجيع املرافق  احليوية  –إن مصرف السالم   
يلة الراسخة لدى الشعب اجلزائري بغية تلبية جلزائر من خالل تقدمي خدمات مصرفية عصرية تنبع من املبادئ والقيم األص
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اجلزائر جمموعة منتجات وخدمات مبتكرة مما صاغته الصريفة - مصرف السالم  حاجيات السوق واملتعاملني واملستثمرين"، ويقرتح
  اإلسالمية املعاصرة.

قرتاح عدة اجلزائر ميول املشاريع اإلستثمارية واالحتياجات اجلار - مصرف السالمالتمويل:  عمليات -1 ية يف جمال اإلستغالل 
  : صيغ متويل منها

لشراء، إجيار؛         -أ      مراحبة لآلمر 
          استصناع ؛ سلم، مشاركة ؛ اخل.      -ب
  كما يضمن تنفـيذ تـعامالت التجارية الدولية من خالل:   
ت الضمان البنكّية.وسائل الدفع على املستوى الدويل: العملّيات املستنديّة،        - ج   التعّهدات وخطا
  من خالل: اإلستثمار واإلدخار: - 2

  اإلكتتاب يف سندات اإلستثمار ؛  -  أ
ت اإلستثمار، اخل...  -  ب  فتح دفرت التوفري (أمنييت) ، وحسا

  واجلدول التايل يوضح تقسيم التمويالت حسب الشكل واألجل املتبقي للتمويل.
 ملليون دينار           2014- 2011ل واألجل املتبقي للفرتة كاجلزائر حسب الش: تقسيم متويل بنك السالم )79(اجلدول
  2011  2012  2013  2014  

  حسب الشكل:
 متويل اإلستغالل  - ت
 متويل اإلستثمار  - ث
 متويل عقاري لألفراد  -  ج
ت مدينة  -  ح   حسا

 
10861 

2941 
40 
65  

 
14794 

5732 
94 
75 

 
19700 

7104 
422 

1551  

 
15066 

8649 
143 

81  
موع   23939  28774  20695  13906  ا

  حسب األجل املتبقي:
 أقل من سنة  -  خ
 بني سنة و مخس سنوات  - د
  أكثر من مخس سنوات  - ذ

 
10080 

3474 
352  

 
15268 

2318 
3109  

 
22742 

5313 
719  

 
17366 

6187 
386  

موع  23939  28774  20695  13906  ا
  2014-2012تقارير بنك السالم اجلزائر املرجع: 

م يتجاوز       ملائة مع املؤسسات اخلاصة، ويبقى تعاملة حمدودا مع األفراد واملؤسسات  99ويتعامل البنك بشكل شبه 
  العمومية.

 اليت الرقابية والنظم لألطر لكامل خاضعة بيئة يف البنكان يعملالفرع الثاين: اإلطار القانوين وعمليات البنوك اإلسالمية: 
 عن استثناء البنكني من جيعل األمر هذا إن وقيمهما، البنكني ملبادئ خمالفة ربوية أسس على واملبنية اجلزائر بنك يعتمدها



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]342 [ 

 على القائم التقليدي املصريف النمط تتبع العاملة املالية واملؤسسات كل البنوك عتبار اجلزائري املصريف للنظام العامة القاعدة
 .الر

 اجلزائري الربكة بنك يقدمها اليت اإلسالمية التمويالت ميكن كنموذج توضيح أهم افقة هلا:و أوال: عمليات التمويل والصيغ امل
  : كما يلي

  : منوذج للعمليات التمويلية وصيغ متويل بنك الربكة  اجلزائري)80(اجلدول
  املفهوم والصيغ اإلسالمية  إسم العملية التمويلية

  متويل اإلستغالل عن طريق الصندوق
  السلم /املراحبة   األولية ونصف املصنعة متويل املواد

  السلم /املراحبة   متويل السلع املوجهة إلعادة البيع
  السلم /املراحبة   متويل الذمم

  السلم /املراحبة   متويل ما قبل التصدير
  متويل اإلستثمارات

  السلم/اإلستصناع  /املراحبة  /املشاركة  التمويل التقليدي لالستثمارات
  اإلجارة  التأجرييالتمويل 

  التمويل عن طريق التوقيع
    الكفاالت

    كفالة األداء احلسن
  والتجهيزات متويل السكن

  اإلجارة /املراحبة   متويل شراء املساكن
  اإلستصناع  البناء الذايت للسكن والرتميم والتوسع

 اإلجارة /املراحبة   متويل السيارات والتجهيزات
 التحوط، االسالمية املالية للمنتجات اخلرطوم ملتقى، اإلئتمانية املخاطر إدارة ىف جلزائر اإلسالمية جتربة البنوك تقييم ،رزيق كمالاملرجع: 

 .25، صبعةاالر  النسخة 2012 ريلأف 6-5 ،اإلسالمية املالية املؤسسات يف املخاطر وإدارة
 جهة من عمليا العقد تطبيق لسهولة نظرا  وهذا اجلزائري، الربكة بنك لدى لبيوع التمويل عقود أهم ملراحبة التمويل يعتربو   

 يقدم اجلزائري الربكة بنك فإن للمراحبة إلضافة األجل، قصرية للتمويالت أساسا خمصصة وهي نية، جهة من العقد وطبيعة
 اإلستصناع صيغيت يقدم كما مؤجال، تسلم اليت للسلع نقدا لتسديد املشرتي بصفته يتدخل حيث السلم مثل أخرى صيغ

جريها املنقولة، غري أو املنقولة األصول بشراء األخري هذا يف البنك فيقوم اإلجياري، واالعتماد  االعتماد عقد مبوجب عميله إىل و
 .اإلجياري
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عتباره األكثر  بنك طرف من اعتمادها مت اليت التمويالت التايل اجلدول وضحيو نيا: تقسيم التمويل حسب األجل:  الربكة 
حية نسب التمويل  2005-2009الفرتة   خالل خربة يف جمال التمويل حسب توفر املعطيات، واليت مل تتغري بشكل يذكر من 

  .للفرتة الالحقة
   دينارالقيمة: مليار     2009- 2005: التمويالت حسب األجل والصيغ املوافقة يف بنك الربكة اجلزائري للفرتة )81(اجلدول  

  2009  2008  2007  2006  2005 البيان / السنة

  متويالت قصرية املدى
 سلم -
 مراحبة -
  استصناع وكفاالت مجركية وأخرى -

7.5 
5.2 
1.8 
0.4  

6.9 
4.3 
1.8 
0.8  

7.1 
4.8 
1.8 
0.5  

9.6 
6.6 
2.3 
0.7  

13.3 
7.5 
4.9 
0.9  

  متويالت متوسطة املدى
 مراحبة -
 سلم -
  استصناع وإجارة -

16.8 
15.2 

1.3 
0.3  

21.7 
19.7 

1.5 
0.3  

30.6 
28.2 

1.9 
0.3  

43.2 
41 

1.5 
0.7  

45.8 
43.5 

1 
1.3  

    متويالت طويلة املدى
 استصناع -
لتمليك -   اجيار منتهي 

0.27 
0.09 
0.18  

0.18 
0.01 
0.17  

0.25 
0.01 
0.24  

0.67 
0.01 
0.66  

0.71 
0.01 

0.7  

موع الكلي   59.81  53.47  37.95  28.78  24.57  ا

 التحوط، االسالمية املالية للمنتجات اخلرطوم ملتقى، اإلئتمانية املخاطر إدارة ىف جلزائر اإلسالمية تقييم جتربة البنوك :رزيق كمالاملرجع: 
 .30-28، صبعةاالر  النسخة 2012 ريلأف 6-5 ،اإلسالمية املالية املؤسسات يف املخاطر وإدارة
 عتبارها املراحبة صيغة خاصة املدى القصرية التمويالت على الواضح االعتماد هو الربكة بنك متويالت من مالحظته ميكن ما   

 ضيق والذي  2009  لسنة التكميلي املالية قانون صدور حىت وهذا خماطرة، واألقل التقليدية التمويلية األساليب إىل األقرب
 القانوين النص مضمون مع تتماشى أخرى صيغة حنو تركيزه حتويل إىل البنك دفع مما االستهالكية، التمويالت على النطاق
 املراحبة، صيغة يف التمويلي النقص لتعويض األخري ذا خاصة مديرية البنك استحدث حيث اإلجياري، االعتماد وهو اجلديد

  .السياحية السيارات بتمويل يتعلق ما يف خاصة املداخيل أعلى متثل كانت لطاملا واليت
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ملتاجرة   عقود على تعتمد متويالت هي الربكة بنك منتجات معظم واألساليب املعتمدة ملواجهتها:لثا: خماطر التمويل 
 االئتمانية األخطار وقع من تقليلللو ، االئتمانية املخاطر هي فيها األساسية واملخاطرة البنك، دفاتر يف ديون عنها املداينة تتولد

  1:يلي يلجأ ملا الربكة ببنك
ت لرهون الدين توثيق  -1 ت واملنقوالت كالعقار الرهون نواع الدين توثيق  :والضما  العينية واألسهم، والضما

ت والشخصية  حقوق واسرتجاع التسديد يف املماطلة إىل سد الذريعة سبل أهم التجارية، من واألوراق الثالث الطرف وضما
 ؛البنك

دة معدل رفع- 2 لفائدة، من كلفة أعلى مثال، املراحبة أن اإلسالمية البنوك عمالء يالحظ :اآلجل الثمن يف الز  االقرتاض 
ا يف أعلى خماطرة يتحمل املصرف أن إىل يعود والسبب  يف والعيوب اهلالك تبعة وحتمل البيع مث الشراء تتضمن عملية املراحبة أل

ن  ؛ اخل ...ذلك إ
 لدين املشرتي العميل افرتاض أن على الطريقة هذه تقوم :للسداد احملدد األجل يف الدين سدد إذا القسط من احلسم  -3

 االفرتاض جيري ذلك على وبناءً  املماطلة، عن لردعه وسائل يتوافر مل إذا األرجح االحتمال هو هذا ألن السداد يف يتأخر سوف
دة حساب  . عليه املتفق البيع سعر ضمن التعويضية الغرامات دخال اآلجل البيع يف الز

دة - 4 ربح  من فاته عما البنك لتعويض املماطل املدين على بفرض الغرامات :لتعويض الدائن املمطول الدين على فرض الز
 عليه؛ ما تسديد يف املدين ذلك خر بسبب استثماري وعائد

 قد اليت اخلسارة عن للتعويض االحتياطيات برصد اإلسالمية البنوك فيها مبا البنوك مجيع تقوم املتعثرة: الديون احتياطي  -5
 يف يرفع سنوً  الربح من جزء قتطاع ذلك ويكون التزامات، من عليهم ما دفع عن عجزهم أو املدينني إفالس بسبب تقع

ت ح مستوى على اإلفالس أثر لتخفيف بعدها ما أو التالية السنة يف يستخدم مث خاصة حسا  هذا املالية، ويكون املؤسسة أر
 االقتطاع ونسبة الديون حجم بني للربط بتة معادالت عامة بصفة البنوك تتبىن العمليات ولذلك حجم على اً  معتمد االقتطاع

 املالية تعرض املؤسسات أن ريب وال ، فيها يعمل اليت االقتصادية الظروف وطبيعة املصرف ذلك خربة على الدخل، معتمدة من
 مال أسر  على العائد من يقلل الذي االحتياطيات األمر من أعلى حجم اقتطاع على سريغمها الديون مطل ملشكلة اإلسالمية

 .بنكال
 قي فإن قسطني متتاليني دفع يف خر إذا املشرتي أن على البيع عقود يف نصتف :مواعيدها قبل األقساط حلول  -6

  حقها. إىل للوصولما يلزم  واختاذ األقساط، جبميع املطالبة وللمؤسسة فوراً، حتل األقساط

من املفرتض أن يتم دعم : متويل البنوك اإلسالمية إىل إمجايل البنوك العاملةنشاط استثمار و جم و احلالفرع الثالث: مؤشرات 
البنوك اإلسالمية بشكل عام نظرا لتميزها من خالل نشاطها التمويلي القائم على الرحبية وتقاسم املخاطر، وخاصة فيما يتعلق 

                                                           
 وإدارة التحوط، سالميةاإل املالية للمنتجات اخلرطوم ملتقى، اإلئتمانية املخاطر إدارة ىف جلزائر اإلسالمية تقييم جتربة البنوك ،رزيق كمال -1

 .32- 31، ص ص: بعةاالر  النسخة 2012 ريلأف 6-5 ،اإلسالمية املالية املؤسسات يف املخاطر
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ملعرفة وزن التمويل لصيغ التشاركية، وعلى ذلك ميكن البحث يف خمتلف املؤشرات املقارنة بني النموذجني يف حالة اجلزائر 
ال.    اإلسالمي، مث الوزن النسيب بني البنكني العاملني يف ا

جم من خالل إمجايل املوجودات تطور مؤشرات احل يوضح اجلدول التايلأوال: مؤشرات وزن البنوك اإلسالمية للبنوك العاملة: 
    كما يلي:  2014-2008ومتويالت بنكي الربكة والسالم إىل إمجايل موجودات ومتويل البنوك العاملة للفرتة 

لنسب املئوية)   : مؤشرات احلجم البنوك اإلسالمية إىل إمجايل البنوك العاملة    )82(اجلدول   القيمة: مليار دينار (بني قوسني 
 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  املؤشرات

 إمجايل املوجودات
 بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
72.2 

-  

 
99.1 

-  

 
120.5 

-  

 
133 

24.8  

 
150.8  

32.8  

 
157.1 

39.5 

 
162.8 

36.3  

  إمجايل متويالت البنوك العاملة
  متويالت البنوك اإلسالمية

 بنك الربكة -
  بنك السالم -

2614 
-  

48.7  
-  

3085 
-  

59.7 
-  

3267 
-  

55.7 
-  

3725 
72.3)1.9(  
58.6)81( 
13.7  

4286 
78.1)1.8(  
57.9)74( 
20.2  

5154 
90.9)1.8(  
63.3)70( 
27.6  

6503 
103.2)1.6(  

80.6)78( 
22.6  

  العاملة  إمجايل ودائع البنوك
  ودائع البنوك اإلسالمية

 بنك الربكة -
  بنك السالم -

5162 
-  

66.8  
-  

5146 
-  

57.3 
-  

5819 
-  

65.2 
-  

6733 
114)1.7(  
103 )90( 

10.4  

7238 
133)1.8(  
117)88(  

16.1  

7787 
145)1.9(  
125 )86( 

19.1  

9117 
147)1.6(  

131.2)89( 
15.4  

   حقوق املسامهني
 بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
- 
-  

 
- 
-  

 
- 

10.2  

 
20.5 
11.3  

 
22.1 
11.4  

 
23 

12.6  

 
23.8 

-  

  صايف االلتزامات خارج امليزانية
 بنك الربكة -
  بنك السالم -

  
 

13.9 
-  

  
 

37.5 
-  

 
 

42.8 
-  

 
 

49.5 
9.9  

 
 

52.1 
17.8  

 
 

51.7 
24.4  

 
 

40.4 
16.1  

  الربح الصايف
 بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
2.7 

-  

 
2.9 

-  

 
3.2 

-0.7*  

 
3.8 
0.9  

 
4.2 
1.1  

 
4.1 
1.3  

 
4.3 
1.4  

  .السالم اجلزائر ملختلف السنواتمن إعداد الطالب بناء على تقارير بنك اجلزائر، بنك الربكة اجلزائري، بنك  املرجع:
  () ما بني قوسني نسبة متويل البنوك اإلسالمية إىل إمجايل البنوك العاملة، أو بنك الربكة إىل مؤشرات البنوك اإلسالمية

  خسارة تراكمية *
  حيث يالحظ من خالل املؤشرات السابقة:    
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حجم البنوك اإلسالمية من خالل خمتلف املؤشرات يبني هامشية وصغر احلجم إىل إمجايل البنوك العاملة، حيث مل تصل  -1
معة نسبة  ملائة، مع وجود نظام مايل تسيطر عليه البنوك العمومية مع جمال صعب للنشاط  2نسب التمويل والودائع ا

ك املركزي، ما يتطلب إرادة وإجراءات لدعم جمال النئاط اللبنكي اإلسالمي بشكل والعالقات املتبادلة مع البنوك األخرى والبن
 جاد ونشيط ؛

نظرا لألقدمية واخلربة يستحوذ بنك الربكة اجلزائري على النسبة األكرب من الودائع والتمويل يف إطار النشاط البنكي  -2
 اإلسالمي، مع تشابه ألوجه العمل والفئة املستهدفة. 

أما اجلدول املوايل فيوضح وجه املقارنة بني نشاط بنكي الربكة اجلزائري  مقارنة بني مؤشرات نشاط بنكي الربكة والسالم:نيا: 
ح اإلستغالل ا على توليد أر  والسالم اجلزائر، وتطور مؤشرات األداء والنشاط البنكي وعوامل الرحبية، اليت تربز مدى قدر

ا على إجياد مؤشر مبدئي للتمويل اإلسالمي، وإن كان ذلك يتطلب واستمراريتها يف العمل البنكي  اإلسالمي، وضمنيا قدر
جماال مساعدا  ومناخا اقتصاد مالئما ورغبة لدى السلطات السياسية والنقدية يف دعم النشاط البنكي اإلسالمي القائم على 

  املشاركة.
ملليون دج   2014-2011كة اجلزائري والسالم اجلزائر للفرتة : مؤشرات األداء البنكي والنشاط لبنكي الرب )83(اجلدول   القيمة 
  2014  2013  2012 2011  البيان

  إيرادات اإلستغالل
  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
7227 
1395  

 
7100 
1905  

 
7730 
2490  

 
6886 
2352 

  تكاليف اإلستغالل 
  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
1582 

59  

 
1578 

78  

 
1746 

135  

 
1950 

150  
  إيرادات يف شكل عموالت وإيرادات نشاط أخرى

  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
2440 

922  

 
3131 
1264  

 
2124 
1750 

 
2896 

661  
  تكاليف يف شكل عموالت وتكاليف نشاط أخرى

  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
280 

68  

 
366 

88  

 
348 

82  

 
359 

3  
  اإليراد املصريف الصايف

  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
7805 
2189  

 
8287 
3004  

 
7760 
4022  

 
7473 
2859  

  تكاليف اإلستغالل واملخصصات والضرائب
  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
4027 
1291  

 
4097 
1884  

 
3668 
2755  

 
3166 
1476  
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  النتيجة الصافية بعد الضريبة
  بنك الربكة -
  بنك السالم -

 
3778 

898  

 
4190 
1120  

 
4092 
1267  

 
4307 
1383  

  .بنك السالم اجلزائر ملختلف السنواتو  بنك الربكة اجلزائريمن إعداد الطالب بناء على تقارير  املرجع:
حية     قي البنوك التجارية من  وتالحظ القيم اإلجيابية والتطور النسيب ملؤشرات أداء البنكني وبشكل ال خيتلف كثريا عن 

ت، مع االختالف يف أوجه النشاط وطبيعة العائد بني الفائدة والربح القائم على القيمة أو تقسيم خمتلف بنود جدول  اجلسا
ألساس لدى البنوك اإلسالمية.  املتاجرة 

تعترب األسواق املالية عامل مهم من عوامل النظام تطوير السوق املايل كجزء من خطة تطوير النظام املايل:  :لثالثا املطلب
لتا لنشاط االستثماري إيل فاملايل واملصريف و ن إصالحها ال ينفصل عن هذا النظام، كما أن نشاط هذه األسواق حمكوم 

واحلركة املالية، إال أن األسواق املالية ميكن أن يكون هلا دور اجيايب يف جذب االستثمار وتنميته، كما أن إصالحها ميكن أن 
ن أن تقوم عليها كجراءات واملقرتحات اليت متثل احملاور الكربى اليت ميفيما يلي اآلليات واإلو ، يشكل مدخال إلنعاش االستثمار

  يف اجلزائر.س املال أاسرتاتيجية تنمية سوق ر 

مهية االستثمار يف األوراق املالية سوق رأس املالإعداد وتنفيذ خطة إعالمية للتعريف بالفرع األول:          : والتوعية 
السوق املايل تعترب ضرورة لكونه أداة متويلية فعالة ميكن استعماهلا لرتشيد وتنمية االستثمار وكذا حتديد املشاريع االستثمارية 
املنتجة للسلع واخلدمات، ويعكس إىل حد بعيد فعالية التسيري املايل واإلداري واالجتماعي ملختلف املشروعات حتقيقا 

  ا. السرتاتيجية التنمية وغا

دة    دف الـحث على القيام بتأسيس الشركات أو االكتتاب فيما يطرح من أسهم رأمساهلا عند التأسيس أو عند ز ذلك سواء 
رأس املال أو بشراء األسهم املعروضة للبيع يف البورصة، أو بشراء ما تطرحه الشركات من سندات، وميكن أن تستند إىل األسس 

   1الرئيسة التالية:
عميق مفهوم ملكية املشروعات لدى املستثمرين من حيث أن حيازة األسهم تعين ملكية جزئية للشركة مبا ميثله ذلك من ت وال:أ

  ؛ حقوق خمتلفة أثناء حياة الشركة وعند تصفيتها
، فإنه من املهم تفهم وتقبل املدخرين واملستثمرين  نيا: تمع اجلزائري الذي يتجنب الر عائد االستثمار يف  أناستجابة لطبيعة ا

بتة كما هو احلال يف الودائع املصرفية مثال وإمنا يتمثل العائد يف نصيب األسه ليساألسهم  ح اليت فائدة سنوية  م من األر
آخر هو الربح الرأمسايل حيث تتزايد  مع عائد ،يةدور وهو ما يتواءم مع استبعاد الر اليت حتوم حول الفائدة الحتققها الشركة، 

  ؛ حتسن مركزهاقيمة األسهم تبعا ألداء الشركة و 
ره إذ أن أسهم وأن كان ميثل حقا ماليا لصاحبه يف الشركة إال  لثا: أن االستثمار يف األسهم يستوعب التضخم أو يقلل من آ

بتة تتزايد قيمتها احلقي بتة وغري  دة معدالت التضخم.أنه يقابل هذا احلق أصول    قية مع ز
                                                           

  . 43، ص القاهرة، دراسات وأحباث لتنمية سوق رأس املال يف مصر :اهليئة العامة لسوق املال -  1
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ت كافية وسهلة االستقراء على مجهور املستثمرين املرتقبني اوميكن أن تتم التوعية املطلوبة واليت تقوم على أس رابعا: س نشر بيا
عند الدعوة لالكتتاب يف إصدارات جديدة من األسهم حبيث تكون نشرات االكتتاب متضمنة العوائد اليت ميكن أن جينيها 

 ةافقمع مو كل ما يهم املستثمر ويساعده على اختاذ القرار، ، مع  املستثمر من جراء االكتتاب وطبيعة نشاط الشركة وتوقعات منوها
  .على نشرة االكتتاب قبل إصدارهاهيئة البورصة 

ت الدورية املنشورة عن نشاط الشركات وبصفة خاصة امليزانية السنوية وجدول حسا خامسا: ت النتائج وتقارير تبسيط البيا
  مفهوم امللكية لدى املستثمرين.عمق ما يجمالس اإلدارة اليت جيب أن تزداد تفصيال، 

دة املعروض من األوراق املالية والطلب عليها الفرع الثاين:     1من خالل:: العمل على ز

تعاين شركات القطاع العام من اختالل هياكلها التمويلية وقلة السيولة لديها الالزمة : تنشيط سوق السندات واألسهم -والأ
دة رؤوس أمواهلا وذلك  طرح أسهمها لالكتتاب فيها بنسبة بلإلحالل والتجديد واالستثمارات، وميكن حل هذه املشكلة يف ز

لوصف الشركة كشركة قطاع عام،  بة مشاركة الدولة حمددة من رأس املال، تتمشى مع التشريعات السائدة اليت حتكم مقدار نس
ا. ال من اجلمهور التمويلكوسيلة من وسائل   تكما ميكن أن تطرح بعض شركات القطاع العام سندا   ستثمارا

انية يف الوقت الذي يصحح فيه هذا األجراء من اهلياكل التمويلية للشركات ويوفر لديها السيولة الالزمة دون االلتجاء إىل امليز و 
  نه يف الوقت نفسه ينشط سوق املال. إالعامة للدولة أو إىل مزيد من االقرتاض من البنوك ف

دة العرض يف سوق األوراق املالية يتيح إمكانية استخدام البنك املركزي أداة هامة من أدواته  عمليات السوق املفتوحة: نيا: ز
ة يف كثري من ويتمثل يف عمليات السوق املفتوحة اليت تستخدمها البنوك املركزي يف التأثري على االئتمان والسياسة النقدية عموما،

  الدول بكفاءة عالية.
دة املعروض من األوراق املالية سيخلق طلبا متزايدا على األوراق من جانب مجهور إوعلى اجلانب اآلخر، ف       ن العمل على ز

املستثمرة مثل البنوك، وشركات التأمني، وهيئات التأمني االجتماعية، املستثمرين ومن جانب مؤسسات جتميع املدخرات 
  وصناديق االدخار ... والعمل على جتميع قدرات هذه األخرية لتستثمره يف سوق األوراق املالية .

ثل احملرك ومت ،رلتنمية سوق املال يف اجلزائ ةمثل هذه الشركات ضروري :نشاط شركات األوراق املالية أو أمناء االكتتاب لثا:
شئ،للسوق املايل وهي الزمة يف املرحلة احل حيث تقوم بعمليات الرتويج لالصدارات من األوراق  الية األولية ألي سوق مايل 

بعد أن تتكون هلا مقومات الطلب يق طرح ما تكتتب فيه من أسهم املالية وتغطية االكتتاب فيها وخلق السوق الثانوي هلا عن طر 
  ة للمؤسسات املستثمرة يف األوراق.إدارة حمافظ األوراق املاليو تقدمي االستشارات التمويلية املختلفة  عنفضال ، عليها
 يف األسواق العاملية الرائدة توجـد هناك العديـد من صناديـــــق االستثمار مثــل: صناديق االستثمار يف األوراق املالية رابعا:

)Matual Funds ( أو )Investment Funds( أو)Trust Funds(  وهلذه الصناديق أمهية كبرية يف تنشيط سوق األوراق

                                                           
 .178- 170ص ص: ، مرجع سابق، منصوري الزين -  1
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، حيث أن هذه الصناديق عتمادها منط إدارة احملفظة االستثمارية  املالية، فوجود مثل هذه الصناديق ضروري لتحريك السوق
  1املخاطر، ، وتسمح بتطوير رأس املالعند وجودها تتيح للمستثمرة إمكانية تقليل املخاطر

لدور املرتقب منهم يف تنشيط السوق: الفرع الثالث: أسواق رأس املال  يئة البورصة ووسطاء سوق املال لالضطالع 
اجلزائر أثر واضح على عدم تطورها وعدم  سوق رأس املال يف، ويف الواقع أن لضعف وحداثة جمال االستثماردورا كبريا يف  ؤديت

ألساليب العصرية  حية أخرى قلة وحمدودية أخذها  ت ومن  لنسبة لالتصاالت وتسجيل األسعار ونشر البيا يف أعماهلا سواء 
  عدد الوسطاء لسوق األوراق املالية.

يئإنمية نشاطها، فتللتطور و و  لدور املرغوب واملرتقب من خالل:فيها الوسطاء تها و نه جيب    للقـــيام 
وبيوت  من خالل شبكة اتصاالت متطورة تربط بينها والتطور التقيناألدوات الالزمة اليت تتناسب و ملعدات ها حتديث - أ

  شركات التأمني...السمسرة والبنوك و 
استقطاب وسطاء جدد إىل سوق األوراق املالية يف اجلزائر، عن طريق استقطاب عدد كبري من الوسطاء لتدريبهم و  - ب

  أعمال السمسرة.ملمارسة إعدادهم 
اهليئات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و و املؤسسات املالية يف السوق  ملوظفيإنشاء مراكز تدريب وتكوين متخصص  -ج  

  وذلك لتكوين كوادر مدربة على عمليات األوراق املالية بنواحيها املختلفة. املكونة لبورصة اجلزائر، 

من االستثمار و صيغ التمويل اإلسالمية تعمل على الربط بني االدخار و  :تعميق مفاهيم صيغ التمويل اإلسالمي الفرع الرابع:
ساعد على اإلسراع يف التنمية فضال عما حيققه يمث تسهم بصورة أكثر فاعلية يف توجيه املدخرات حنو املشروعات وهو ما 

ر التضخم ويتيح تنوعا يف األدوات املالية املطرحة يف  ينتقي املدخرون ما  السوق حىتللمدخر من استيعاب كل أو بعض آ
  تمويل اإلسالمية من شأنه تدعيم وتنمية سوق املال ويزيد من نشاطه.وال شك أن تعميق صيغ ال يالئمهم منها

   

                                                           
1- Hamid Temmar; OpCit. P252. 
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 : ماليزالنظام املايل ومتويل االستثمار والقطاعات اإلنتاجية يف ثالث: لاملبحث ا
تم تقدمي تسهيالت كبرية لإلستثمار احمللي واألجنيب مع تنوع التمويل بني القطاعات وخمتلف الصيغ، وهي بيئة مالئمة ي   

يتميز النظام املايل املاليزي بتطوره النسيب مع لدراسة أثر التمويل على املؤشرات اإلقتصادية وخاصة اإلستثمار احلقيقي، كما 
لتقدمي خدمات من خالل نوافذ  ية تنشط مع البنوك التقليدية، مع جمال واسع هلذه األخريةوجود نظام مزدوج للبنوك اإلسالم

  اما عن املعامالت الربوية للبنك، وهو ما سيتم تناوله من خالل املطالب التالية:إسالمية منفصلة مت
    يف االستثمار وحتويل األموال القواعد السارية على غري املقيمنياملطلب األول:    

 املطلب الثاين: النظام املايل املاليزي   
 النظام املايل املاليزي ومتويل االستثماراملطلب الثالث:    

تستمر ماليز يف انتهاج سياسة متحررة يف : يف االستثمار وحتويل األموال القواعد السارية على غري املقيمنياملطلب األول: 
ألساس  ا للنقد األجنيب الذي يتمثل  يف اختاذ بعض التدابري االحرتازية لتدعيم هدف االقتصاد الكلي يف احلفاظ على إدار

االستقرار النقدي واملايل مع محاية وضع ميزان املدفوعات. وقد مت حترير سياسات إدارة النقد األجنيب بشكل تدرجيي لتحسني 
 .ثماراتتنافسية االقتصاد املاليزي وحتقيق كفاءة أكرب يف إدارة التداوالت واالست

األجنيب كما ميكن للمستثمرين  دال توجد قيود على إدارة النق :يف ماليزوإدارة النقد األجنيب  االستثمارالفرع األول:  
  :العامليني الدخول بسهولة للسوق املاليزية

واخلروج لالستثمار يف تتمتع تدفقات رؤوس األموال حبرية يف احلركة يف الدخول  أوال: تسهيالت اإلستثمار وحتويل األموال:
 .ماليز

لرينجيت املاليزي إما يف شكل استثمارات مباشرة أو استثمارات يف احملافظ  -1 لغري املقيمني حرية االستثمار يف أي أصول 
 املالية؛

ح، أو أي مدخوالت تنشأ من -2 حهم، أو توزيعات األر م، أو أر م من تصفية استثمارا هذه  كما أن هلم حرية حتويل عائدا
 .االستثمارات املتواجدة يف ماليز للخارج

لنسبة لغري املقيمني على حتويل العمالت األجنبية للرينجيت املاليزي أو العكس، عرب البنوك الداخلية املرخصة،  وال توجد قيود 
لرينجيت املاليزي أو ترحيل األموال الناجتة عن هذه االستثمارات. أيًضا ُيسمح لغري  املقيمني بتسوية االستثمارات لشراء أصول 

موعة البنكية لبنوك هلا تواجد يف ماليز  .لرينجيت املاليزي من خالل البنوك اخلارجية املعينة اليت تكون ضمن نفس ا
ة املرخصة حيق لغري املقيمني التحوط مع البنوك الداخلية املرخصة والبنوك اإلسالمية العاملينيا: التحوط والتغطية من املخاطر: 

لنسبة للتحوط من  م على أساس التزام ضمين راسخ. ولكن  ت اجلارية اخلاصة  ت رؤوس األموال واحلسا من معامالت حسا
 التعرض ملخاطر الرينجيت املاليزي، فيجب أن يتم فقط مع البنوك الداخلية املرخصة
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لالفرع الثاين:  ت   :ال توجد قيود على غري املقيمني يف فتح: والعمالت األجنبية عملة احملليةفتح حسا

لعمالت األجنبية مع أي من البنوك الداخلية املرخصة والبنوك اإلسالمية العاملية املرخصة لتسهيل االستثمارات  أوال: ت  حسا
ت للخارج حبرية ،وتشغيل األعمال يف ماليز  ؛ وُيسمح بتحويل األموال املتواجدة يف هذه احلسا

لرينجت املاليزي مع البنوك الداخلية املرخصة نيا: ت  لرينجت املاليزي من بيع العمالت  ،حسا ت  وميكن متويل احلسا
ح، وتوزيعات أو عائدات تصفية االاألجنبية أو أي مدخوالت يتحصل عليها من  ستثمارات مبا فيها الفائدة، واإلجيارات، واألر

لرينجت املاليزياأل ت للخارج حبرية مبجرد حتويلها  ،صول املوجودة  وُيسمح أيًضا بتحويل األموال املتواجدة يف هذه احلسا
 .لعملة أجنبية لدى البنوك الداخلية املرخصة

لعملة احمللية أو العمالت  :االقرتاض من الداخل ومن اخلارج الفرع الثالث:  ألي مستثمر مقيم حمليا كان أو أجنبيا اإلقرتاض 
  حد ما، مبا يعطي نظام التمويل مرونة نسبية مع رقابة البنك املركزي املاليزي.األجنبية إىل 

لعمالت األجنبية: لعملة األجنبية من جانب الشركات احمللية من البنوك اخلارجية والشركات  أوال: اإلقرتاض  خيضع االقرتاض 
كما ،  مليون رينجت على أساس جمموعة شركات 100ه األجنبية األخرى (غري املتصلة) إىل حد حتوطي يبلغ ما يعادل يف جمموع

لعملة األجنبية من جانب األشخاص املقيمني من البنوك الداخلية املرخصة أو أي أشخاص غري مقيمني حلد  خيتضع االقرتاض 
  .ماليني رينجت 10يبلغ يف جمموعه ما يعادل 

لعملة احمللية لرجنت املاأما : نيا: اإلقرتاض   : ليزياالقرتاض 
لرينجيت املاليزي من الشركات غري املصرفية األجنبية لتمويل أنشطة يف القطاعات  -1 حيق للشركات املقيمة االقرتاض 

مل من الشركات غري املصرفية األجنبية أو األفراد غري  االقتصادية مباليز أو حىت ما يصل إىل مليون رينجيت ماليزي يف ا
؛املقيمني الستخدامها يف   ماليز

لرينجيت املاليزي من أفراد العائلة املباشرين غري املقيمني وحىت ما يصل إىل مليون  -2 حيق لألفراد املقيمني اقرتاض أي مبلغ 
مل من الشركات غري املصرفية األجنبية أو غريها من األفراد غري املقيمني الستخدامها يف ماليز  .رينجيت ماليزي يف ا

لكامل طبًقا لعقد ف وتصدير السلع واخلدماتسترياد لنسبة ال يجب إعادة كافة عائدات تصدير السلع والبضائع إىل ماليز 
لرينجيت املاليزي أو العملة  ريخ التصدير. وميكن لغري املقيمني التسوية  البيع والذي جيب أال تتجاوز مدته ستة أشهر من 

 األجنبية
ت اجلارية التزام ضمين حيق للمقيمني التحوط من التعكما      رض ملخاطر العمالت األجنبية للمعامالت املالية ومعامالت احلسا

 .راسخ أو على أساس استباقي، مع البنوك احمللية املرخصة

وعة يتألف النظام املايل املاليزي من جمموعة متنوعة من املؤسسات لتلبية االحتياجات املتنالنظام املايل املاليزي:  :ثايناملطلب ال
واملعقدة لالقتصاد احمللي. ويتكون النظام املايل من النظام املايل التقليدي والنظام املايل اإلسالمي حيث يتواجد النظامان ويعمالن 

 .بشكل متواز
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ويعد ، قمة اهليكل النقدي واملايل يف الدولة -البنك املركزي -ميثل بنك نيغارا ماليزاملاليزي:  البنك املركزيالفرع األول:  
وتتمثل مهام البنك  ،تعزيز االستقرار النقدي واملايل اهلدف الرئيسي للبنك حيث يؤدي هذا إىل النمو املستدام لالقتصاد املاليزي

  :يف اآليت 2009ة حسب تعريفها يف قانون البنك املركزي املاليزي الصادر عام الرئيس

 تعزيز نظام مايل سليم، وتقدمي وشامل؛و الرقابة على أسواق املال والنقد األجنيب ، و صياغة وإدارة السياسة النقدية يف ماليز - 
 الرقابة على أنظمة الدفع تعزيز نظام سعر صرف يتناسب مع أصول االقتصاد ؛و  إصدار العملة يف ماليز - 
 التنظيم واإلشراف على املؤسسات املالية اليت ختضع للقوانني املفروضة من قبل البنك؛ - 
؛ دحفظ وإدارة احتياطيات النق -   األجنيب يف ماليز
 .العمل كمستشار مايل، ووكيل بنكي ومايل للحكومة - 
من أجل أن حيقق البنك أهدافه، مت ختويله سلطات قانونية مبوجب عدة قوانني للتنظيم واإلشراف على املؤسسات املالية   

 .وائح التحكم يف تبادل النقد األجنيب يف الدولةكما يدير ل  ،والوسطاء املاليني اآلخرين من غري البنوك

  :2015يعطي اجلدول التايل نظرة عامة على عدد املؤسسات املالية يف ديسمرب : املؤسسات املالية الفرع الثاين: 

  ): عدد وتقسيم املؤسسات املالية املاليزية84اجلدول(

   املؤسسات أجنبية اإلدارة املؤسسات ماليزية اإلدارة اإلمجايل
 البنوك التجارية 17 10 27
 البنوك اإلسالمية 6 10 16

 البنوك اإلسالمية الدولية 5 0 5
 البنوك االستثمارية/التجارية 0 11 11
 شركات التأمني 17 19 36
 شركات التأمني اإلسالمية (التكافل) 3 9 12

 القائمون الدوليون على التكافل 1 0 1
 شركات إعادة التأمني 4 3 7
 شركات إعادة التأمني اإلسالمية (إعادة التكافل) 3 1 4
 املؤسسات املالية للتنمية 0 6 6

    Bank Negara Malaysiaتقرير البنك الوطين املاليزي  املرجع:  

الرئيسي للتمويل ميثل النظام البنكي الذي يضم البنوك التجارية واالستثمارية واإلسالمية احملرك الرئيسي للموارد املالية واملصدر   
مكتًبا متثيلًيا للبنوك األجنبية يف ماليز وهي ال تقدم خدمات  16هناك أيًضا  ،من أجل دعم النشاطات االقتصادية يف ماليز
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جراء األحباث، وتقدم خدمات االتصال وتبادل املعلومات جمموعات بنكية ماليزية هلا حضور  6كما توجد   ،بنكية ولكنها تقوم 
ا التابعة، ورؤوس أمواهلا ومشاريعها املشرتكة عرب العامل 22يف   .دولة عرب فروعها، ومكاتبها التمثيلية، ومؤسسا

املؤسسات املالية غري البنكية مثل املؤسسات املالية اإلمنائية، وشركات التأمني، والقائمني على التكافل بدور مكمل أيًضا تقوم 
سبًال إلدارة املخاطر وحلول التخطيط املايل تقدم و  ،وتلبية االحتياجات املالية لالقتصاد للمؤسسات البنكية يف حتريك املدخرات

 .لألفراد والشركات

ت رئيسية هي البنوك اإلسالمية، : املؤسسات املالية اإلسالميةالفرع الثالث:  يتألف النظام املايل اإلسالمي من أربع مكو
  .التكافل، وسوق األموال اإلسالمية ما بني البنوك، وسوق رؤوس األموال اإلسالميةوشركات خدمات التكافل وخدمات إعادة 

مؤسسة تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية التوسع يف  53تقود : أوال: عدد وحجم املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات إسالمية
مليار  556,5مية يف ماليز األصول البنكية اإلسال ، بلغ إمجايل2013ويف ديسمرب من عام  ،احلاصل يف أعمال التمويل اإلسالمي

وحىت  2002للفرتة من %19,7 كما سجل متوسط معدل النمو السنوي نسبة بلغت  %25ت ماليزي حبصة سوقية تبلغ رجن
لنسبة ألعمال التكافل، ب ،2013  %10,2حبصة سوقية بلغت  2013ت ماليزي يف عام مليار رجن 24,9لغ إمجايل األصول و

من أيًضا سجل سوق رؤوس األموال املاليزي كمية إمجالية  ،2013وحىت  2008للفرتة من  %10,7ومتوسط معدل منو سنوي 
اية عام مليار رجن 512,1الصكوك بلغت   سندات التقليدية حبصة سوقية بلغتمتجاوزًا بذلك نسبة ال ،2013ت ماليزي حبلول 

50,3%.  

كما مت إصدار منتجات   ،منتج وخدمة مالية إسالمية يف السوق 100وجد أكثر من وي  اإلسالمية:نيا: املنتجات املالية 
لدوالر ددة العمالت أحد األمثلة على هذاالصكوك متع دوأدوات مالية مبتكرة يف السوق العاملية. وتع ا املقومة  صدار  ،

سوقًا للصكوك  حوقد تطورت ماليز لتصب ،املستثمرين العاملينياألمريكي، والدوالر السنغافوري، واليوان الصيين وهو ما جذب 
صدر  ،2013ويف  يها،اك طلب متزايد علمتعددة العمالت، حيث أصبح هن

ُ
ا امل دية يف كو حافظت ماليز على مكانتها الر

  .مليار دوالر أمريكي 82,6وهو ما يعادل  2013من إمجايل اإلصدارات العاملية يف عام %69الرئيسي للصكوك حبصة تبلغ 
، أطلقت احلكومة املاليزية مبادرة "ماليز املركز الدويل للتمويل اإلسالمي" لتعيني ماليز كمركز دويل للتمويل 2006 أوتيف    

 وتضم مبادرة "ماليز املركز الدويل للتمويل اإلسالمي" شبكة، اإلسالمي وتقوية دور البالد كمركز فكري للتمويل اإلسالمي
جمتمعية من اهليئات التنظيمية املالية والسوقية، والوزارات والوكاالت احلكومية، واملؤسسات املالية، ومؤسسات تنمية رأس املال 

وتدعم أفضل املمارسات القانونية، والتنظيمية، ، البشري، وشركات اخلدمات املهنية اليت تشارك يف جمال التمويل اإلسالمي
، ا ميُ ، مبوممارسات الشريعة ّكن العاملني يف الصناعة من إجراء األعمال الدولية يف جمال التمويل اإلسالمي يف مجيع أحناء ماليز

 1.بيئة صديقة لألعمال مع

                                                           
 www.mifc.com  :ماليز املركز الدويل للتمويل اإلسالمي موقع -  1



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]354 [ 

يف ماليز هي عبارة عن مؤسسات مالية  (DFIs) املؤسسات املالية اإلمنائية: املؤسسات املالية اإلمنائيةالفرع الرابع: 
سيسها من  قبل احلكومة بتفويض حمدد لتنمية ودعم القطاعات الرئيسة اليت يتم اعتبارها ذات أمهية اسرتاتيجية متخصصة مت 

وتشمل هذه القطاعات االسرتاتيجية الزراعة، واملشاريع  ،لنسبة ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة يف البالد
إلضافة للصناعات كثيفة رأس املال الصغرية واملتوسطة، والبنية التحتية، واملالحة الب حرية والقطاعات املوجهة للتصدير، 

وتقدم املؤسسات املالية اإلمنائية، جمموعة متخصصة من املنتجات واخلدمات املالية تتالءم مع ، والصناعات عالية التكنولوجيا
ساندة يف شكل خدمات استشارية ونصائح تقدمي خدمات امل كما يتم،االحتياجات احملددة للقطاعات االسرتاتيجية املستهدفة

ولذا تعد مكملة للمؤسسات البنكية وتعمل كقناة لسد الثغرات يف توفري املنتجات ، لتنمية وتطوير القطاعات هامن قبل
 .واخلدمات املالية لغرض التنمية االقتصادية طويلة املدى

لتعزيز السالمة املالية والتشغيلية للمؤسسات املالية اإلمنائية عن طريق  2002مت إصدار قانون املؤسسات املالية اإلمنائية يف عام و    
يراقب  عليهامت تعيني البنك املركزي كهيئة مركزية تنظيمية ورقابية و املمارسات املستدامة واإلطارات التنظيمية والرقابية الالزمة، 

 هلا. ايل للمؤسسات املالية اإلمنائيةاألنشطة واألداء امل

م وهم: بنك ماليز بريهاد لتنمية املشاريع كما مت     توصيف ستة أنواع من املؤسسات املالية اإلمنائية مبوجب القانون اخلاص 
ن  الصغرية واملتوسطة، والذي يقدم خدمات متويلية واستشارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة العاملة يف التصنيع؛ وبنك بيمباجنو

متويًال متوسطًا وطويل األجل ملشاريع البنية التحتية، واملالحة البحرية، والصناعات كثيفة رأس املال  ماليز بريهاد، والذي يقدم
والصناعات عالية التكنولوجيا يف قطاع التصنيع وغريه من القطاعات املختارة األخرى مبا يتماشى مع سياسة التنمية الوطنية؛ 

ك تعاوين يشجع االدخار ويقدم خدمات مالية ألعضائه وكذلك من ليسوا وبنك كريجاساما راكيات ماليز بريهاد، وهو بن
أعضاء فيه؛ وبنك ماليز بريهاد للتصدير واالسترياد، والذي يقدم تسهيالت ائتمانية لتمويل ودعم صادرات وواردات البضائع 

إلضافة لتقدمي خدمات التأمني على قروض التصدير وضمان املنشئا ل الذي واملشاريع اخلارجية  سيو ن  ت؛ وبنك سيمبا
يركز على اخلدمات املصرفية لألفراد والتمويل الشخصي وخاصة لصغار املدخرين، ويدعم أجندة الدمج املايل عن طريق تقدمي 

نيان ماليز بريهاد أو البنك الزراعي، والذي يقبل الود ائع خدمات التمويل متناهية الصغر وخدمات الوكيل املصريف؛ وبنك بري
تمعات الزراعية  .االدخارية ويقدم خدمات متويلية واستشارية لدعم تنمية قطاع الزراعة وا

  وتشمل: :سوق األوراق املاليةالفرع اخلامس:  

 ،تعد مفوضية األوراق املالية يف ماليز مسؤولة عن تنظيم أسواق رأس املال وتطويرها يف ماليز :األوراق املالية مفوضيةأوال: 
سست يوم  ،ومتثل مفوضية السندات املالية يف ماليز  1993طبًقا لقانون مفوضية األوراق املالية لعام  1993مارس عام  1واليت 

ً قانونًيا ذايت التمويل ميلك سلطات التحقيق واإلنفاذ ته يف  ،كيا ويتبع هذا الكيان لوزير املالية كما يتم عرض جداول حسا
ت  :تشمل الوظائف التنظيمية العديدة ملفوضية األوراق املالية ما يليو  ،الربملان سنوً  اإلشراف على العمليات، وتصفية احلسا

ألوراق املالية والعقود اآلجلة، اعتماد اإلصدارات من صكوك الشركات، واحملافظ املركزية تنظيم كل ، تنظيم كل املسائل املتعلقة 
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توطد ، وغريها،  و تنظيم عمليات االستحواذ واالندماج بني الشركات، دارة املوحدة لألموالاملسائل املتعلقة مبخططات شركات اإل
طبًقا للقانون بتشجيع وتعزيز تطوير  هاإىل جانب قيامر، هذه الوظائف املسؤولية الكاملة ملفوضية األوراق املالية عن محاية املستثم

 1.أسواق األوراق املالية والعقود اآلجلة
) شركة : Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)السوق املايل املاليزي نيا:   تُعترب بورصة ماليز العامة (بورصة ماليز

، وهي شركة عامة حمدودة األسهم مبوجب  ،قابضة للتبادل ومعتمدة مبوجب قانون األسواق واخلدمات املالية  وتقوم بورصة ماليز
بتشغيل سوق صرف متكاملة، حيث توفر األسهم، واملشتقات، وعمليات التبادل اخلارجية،  ،1965قانون الشركات لسنة 

إلضافة للمنتجات املالية اإلسالمية، كما تقدم كذلك جمموعة متنوعة من اخليارات االستثمارية على مستوى العامل    .والسندات 

، وسوق األسهم الذي يضم ما يقرب من وتقوم بورصة ماليز لألوراق املالية بتنظيم وإدارة أنشطة تب   ادل األوراق املالية يف ماليز
ً خمتلًفا 50شركة تعمل يف  1000 وُتدرج الشركات من أي قطاع من القطاعات االقتصادية إما يف السوق  ،نشاطًا اقتصاد

 ،لناشئة من مجيع األحجاماملخصصة للشركات ا ACE الرئيسية اليت تضم الشركات ذات رؤوس األموال الكبرية، أو يف سوق
  .رئيسي كمؤشر اخلاص ببورصة ماليز KLCI وتعتمد السوق قيم مؤشر

بعة لبورصة ماليز بريهاد بتوفري، وتشغيل، وإدارة سوق تبادل  (BMD) أيًضا تقوم بورصة ماليز للمشتقات      وهي شركة 
وتعد العقود اآلجلة لزيت النخيل اخلام، وهي املنتج األهم يف هذه البورصة، املعيار العاملي لتسعري زيت  ،اخليارات والعقود اآلجلة

من أسهم بورصة ماليز  %25على  (CME) استحوذت بورصة شيكاغو التجارية ،2009ويف  ،النخيل واملنتجات القائمة عليه
رؤية ووصول أكرب  لتوفريCME ات ملنصة التداول اإللكرتونيةبعدها انتقلت منتجات بورصة ماليز للمشتق ،للمشتقات

   .للمنتجات للمتداولني الدوليني

دف بورصة ماليز على املدى الطويل النهوض ب      ا يف األسواق املالية اإلسالمية،  ا املالية ولالستفادة من قو عروض منتجا
لكامل مع أحكام الشريعة لتداول  ،اإلسالمية وكانت بورصة ماليز أول بورصة تنشئ سوق السلع، وهي أول منصة متوافقة 

 .السلع

خدمات القطاع املايل كقطاع فرعي يغطي العمليات البنكية، التأمني  النظام املايل املاليزي ومتويل االستثمار:: املطلب الثالث
وتشمل إدارة األموال، االستشارات االستثمارية خدمات التخطيط املايل ورأس املال املخاطر وعمليات  :واألسواق املالية

  .السمسرة

ال يقتصر على توجيه  هذا الدور ،حنو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى متكني انتقال االقتصاد املاليزي قطاع املايل دور هام يفولل  
ت االستثمارية اإلسالمية، وتقدمي أشكال أخرى  ل املالية املبتكرة،تطوير اهلياك، بل يف التمويل املصريف مبا يف ذلك احلسا

صناعات النمو ل يف دعم احتياجات متويل جديدة للمؤسسات املالية للعب دور أكرب لخدمات املالية، وقد اتسع نطاق القدرةل
  األخرى.التكنولوجيا احليوية والصناعات املبتكرة  مثل التكنولوجيا اخلضراء،

                                                           
 Securities Commission. :     http://www.sc.com.my موقع مفوضية األوراق املالية -  1
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الرافعة املالية اإلمجالية لقطاع األعمال املاليزي (القائم على املعطيات حمددات الرافعة املالية للشركات املاليزية: الفرع األول: 
ملائة من الرمسلة السوقية). اتؤسسملاملالية  لسوق املايل، تغطي القطاعات الرئيسة يف االقتصاد وحوايل مثانني    ماليزية مسعرة 

على الرغم من ارتفاع طفيف ومرتابط مع النمو والتوسع االقتصادي، ال تزال الرافعة ف :التمويل األمهية النسبية ملصادروال: أ
ا ملا قبل األزم ا قبل األزمة املالية العاملية وأقل من مستو ت معقولة ومستقرة مع مستو ة املالية للشركات املاليزية ضمن مستو

أسعار  اآلسيوية، مع جاهزية وأخذ بقواعد احلذر حيث تفضل الشركات األموال الداخلية الحتياجات التشغيل وتغرياتاملالية 
دة يف القروض مرتبطة مبخطط سابق ومتوقع.   الفائدة والصرف، واتساقا مع ذلك، فإن اجلزء األكرب من الز

لعملة احمللية، خاصة مع النمو يف إصدار  ملائة من البنوك 80ومتول الشركات املاليزية بنسب تتجاوز  احمللية والسوق املايل و
  سندات الشركات والصكوك، مستفيدة من تكاليف مالية بشروط أفضل وأكثر تنوعا ومرونة من حيث املبالغ واآلجال والسيولة.

ساعد على التخفيض من  2000وبشكل خاص فإن النمو يف سوق السندات اإلسالمية (الصكوك) غري احلكومية منذ سنة    
  اللجوء إىل البنوك واإلقرتاض اخلارجي املالحظ حىت األزمة املالية اآلسيوية.

ت تقديرات لوحة التسجيل  نيا: العوامل املؤثرة يف طلب التمويل:  Panelومن خالل دراسات تستخدم ما يعرف ببيا
data estimations   مت إعداد احملددات األساسية للرافعة املالية ملؤسسات األعمال املاليزية (دون املؤسسات املالية) واليت

ثريها على نسبة الدين إىل األصول للمؤسسات حمل  قسمت إىل: عوامل مؤسسية، عوامل اقتصادية كلية وعوامل خارجية و
ملنشأة  لتايل الدراسة، واليت خلصت إىل أن العوامل اخلاصة  والعوامل االقتصادية الكلية هي املؤثرة نسبا يف معدل اإلستدانة و

  1الرافعة املالية.
 : دراسة عن العوامل وحمددات طلب التمويل يف املنشآت االقتصادية املاليزية)85(اجلدول

 املعيار حملددا طبيعة وقوة العالقة اإلستجابة اخلاصة للمنشآت
للتغريات املالية، واألزمات وتستجيب حلركية تعدل املنشآت رافعتها تبعا 

 هيكل رأس املال.
موجبة، معربة عند 

و  %1مستوى معنوية 
10%.  

نسبة 
الدين/األصول 
خر)  (>فرتيت 

املعايري 
 املؤسسية

املنشآت اخلالقة للربح وبعوائد عالية تقلص االستدانة واللجوء إىل األموال 
 امللكية والقرار.الداخلية األعلى تكلفة مع احلفاظ على 

سالبة، معربة عند 
 .%1مستوى معنوية 

 الرحبية

لسيولة ملرونة يف  تفضل املنشآت املاليزية األموال الداخلية واالحتفاظ 
 املعامالت وختفيض تدفق املعلومات واحلفاظ على امللكية.

سالبة، معربة عند 
 .%10مستوى معنوية 

 نسب السيولة

تنوع واتساق تدفقات ِروس األموال يشجع على املنشآت كبرية احلجم مع 
االقرتاض، مدعمة مبرونة ويسر الدخول للسوق املايل والتكاليف النسبية 

 األقل.

موجبة، معربة عند 
و  %1مستوى معنوية 

10%. 

 حجم املنشأة

أغلب املنشآت تستخدم الديون قصرية األجل كموارد أقل تكلفة لتعديل 
ت الدين.  مستو

موجبة، معربة عند 
 .%1مستوى معنوية 

الدين قصري 
 األجل

العوامل 

                                                           
1 - Malaysia Investment performance report 2014 MIDA.Opcit. P26. 
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استدانة أقل تعين خماطر أقل لعدم السداد مع تكلفة التمويل، اخنفضت 
، ما مل 2008نقطة ما بعد األزمة العاملية عن ما قبل  0.6أسعار الفائدة 

لتوسع الكبري يف اإلئتمان كنتيجة  لتغريات الفائدة. يسمح 

سالبة، معربة عند 
 .%5مستوى معنوية 

معدل الفائدة 
املتوسط 
 لإلقرتاض

االقتصادية 
الكلية 
 احمللية

الرغبة يف التوسع اإلئتماين لتمويل االستثمارات يفرتض أن تزيد مع النمو 
دة الطلب احمللي يؤدي  االقتصادي، يف ماليز العكس هو السائد إذ أن ز

االستثمارات، ما يقلص من حاجتها للدين، كما إىل الرفع من العائد على 
ا تؤجل االستثمارات للحفاظ على السيولة يف حالة االنكماش  أ

 االقتصادي.

سالبة، معربة عند 
 .%10مستوى معنوية 

معدل النمو 
احلقيقي للناتج 

 احمللي اإلمجايل

كتلة نقدية واسعة تعين قابلية وتوفر موارد أكرب للتمويل، لكن لوحظت 
لعالقة السالبة بني حجم الكتلة النقدية واإلئتمان وبنسب طفيفة، وهذا ا

رمبا يعود إىل أن التوسع يف الكتلة النقدية يستفيد منه القطاع اخلاص 
 وقطاع األعمال مع التوسع االستهالكي لألفراد.

سالبة، معربة عند 
 .%5مستوى معنوية 

التغري يف نسبة 
M2/GDP 

القطاع البنكي وفر موارد إضافية لتمويل سع يف عدد وحجم و الت
 االستثمارات ورأس املال العامل.

موجبة، معربة عند 
 .%5مستوى معنوية 

منو القطاع 
 البنكي

قوة العملة احمللية تعطي قدرة إضافية لالستدانة من اخلارج، يف الواقع 
لعوامل واملوارد الداخلية الوحدوية   والكلية.منشآت األعمال املاليزية تتأثر 

غري معدل ت غري معربة
الصرف 

USD/MYR 

العوامل 
 اخلارجية

الكثري من األسواق املالية الناشئة عرفت منوا بعد األزمة مع ختفيض الفائدة 
وعالوات املخاطر من خالل االصدارات، ومع ذلك املنشآت املاليزية 

لنمو املايل احمللي يف التأثري على رافعتها   املالية.بقيت مكتفية 

 حجمتغري  غري معربة
السندات 
 املستحقة
والقروض 
 اخلارجية

نظر ارتفاع أسعار البرتول بعد األزمة املالية واخنفاض املخاطر العاملية يؤثر 
إجيا على رافعة املنشآت؛ يف الواقع ومبعامل ارتباط قريب من الصفر 

ثري غري ملموس، منشآت األعمال املاليزية تتأثر  لعوامل واملوارد و
 الداخلية الوحدوية والكلية.

التغري يف أسعار  غري معربة
 برتول سلة برنت

مؤشر التغاير يف  غري معربة
 اخليارات املالية

Source; Malaysia Investment performance report 2014 MIDA.Opcit. P29.  
- Financial stability report 2014 Bank Negara Malaysia. P29. availble; www.bnm.gov.my 

وتالحظ أمهية العوامل املؤسسية (الوحدوية) والكلية الداخلية يف التأثري على طلب التمويل من املؤسسات املالية أو السوق    
وهو ما انعكس إجيا نسبيا على املنشآت املاليزية يف مواجهة األزمات املايل مع تفاوت بينها يف األمهية ودرجة اإلعتماد عليها، 

  االقتصادية واملالية اإلقليمية والعاملية. 
من ديون الشركات تصنف غري خماطرة، ونسبة  %83ومدعومة برصيد سيولة مستقر، أكثر من  : املخاطرة يف التمويل:لثا

يف حني املتوسط املقبول  %5من الشركات يتجاوز عائدها على األصول  %42الدين إىل امللكية أقل من الواحد، وأكثر من 
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من املنشآت هلا القدرة على خدمة الدين مرتني وأكثر ما مينحها مرونة يف مواجهة النفقات  %80.5ووأكثر،  %4 إقليميا هو
جلدول التايل:   املالية، كما هو موضح 

 بدول املنطقة: بعض املؤشرات املالية املقارنة )86(اجلدول
  متوسط دول املنطقة املقارنة  ماليز  كنسبة من ديون املؤسسات   /املؤشر

  46.2 83.1  مرة واحدة <نسبة الدين إىل امللكية
  ROA>5% 42.5  44.5العائد على األصول 

  ICR 56.5  34.1 <مرات  5معدل تغطية الفائدة أكرب من 
Source; Malaysia Investment performance report 2014 MIDA.Opcit. P36.  

 ،2013مرات سنة  7.7مقابل  2014مرات تقريبا سنة interest coverage ratio ICR( 6.4( بلغ معدل تغطية الفائدةوقد     
 1.8مرة و 1.9مدعوما مبستوى مرتفع للسيولة من خالل مؤشري: معدل السيولة املتوسط (األصول السائلة إىل اخلصوم السائلة) 

مرة للسنتني نفسهما على التوايل)،   1.4مرة و 1.3على التوايل، والسيولة إىل الديون قصرية األجل ( 2014و 2013مرة بني ستين 
ملائة السنة السابقة هلا، وهي نسب معتربة مع توزيع الدين بني  94.2مقابل  2014ملائة سنة  95.9ونسبة سداد الديون بلغت 

  القطاعات بشكل صحي، وبني الرافعة مالية وفعالية خدمة الدين.
لنسبة آلجال ديون الشركات احمللية واإلصدرات يف السوق املايل، فقد ارتفعت من    ملتوسط سنة  3و  5.6إىل  2006سنوات 

ملتوسط سنة  ، والتحول من التمويل املتوسط إىل التمويل طويل األجل جيعل املنشآت أقل عرضة للتمديد والتمويل 2014سنة 
 1املخاطر.

للوصول ألهداف البنك حتاول ماليز  :الفرع الثاين: متويل االستثمار يف اخلدمات املالية وتطور موارد وأصول النظام املايل
 The Bank Negara Malaysia’s 10-year Financial Sector املوضح املخطط املايل لعشر سنواتيف الوطين املاليزي 

Blueprint 2011-2020  .لضمان مواصلة النمو املايل واملصريف  

ال املايل والبنكي: إىل  2013 ةمليار رجنت سن 3.1من املايل  ال ات االستثمار يف هذا ايارتفعت عمل أوال: اإلستثمار يف ا
 6.6حملية، واالستثمار يف قطاع البنوك يستحوذ على النسبة العظمى   (%76.8)، وهي يف أغلبيتها 2014مليار رجنت سنة  6.9

البنكية ويف إطار السوق ا  يف إطار العمليات املالية اإلسالمية %42.4مليار رجنت أو  2.8منها  ،(%95.7)مليار رجنت بنسبة 
لتعامالت املالية داخليا وخارجيا، ومتثيل كبري وتنوع للشبكة املالية  2ملايل اإلسالمي، مع تسهيالت مالية وبيئة صحية وثقة 

  دعما النشاط االقتصادي.

 %30ميثل اإلدخار الوطين نسبة معتربة من الناتج الوطين اإلمجايل تتجاوز : نيا: مؤشر اإلدخار الوطين وأمهيته النسبية
لتكوين اإلمجايل لرأس املال (العام واخلاص) يالحظ وجود فائض إمجايل للتمويل، كما يوضحه اجلدول التايل:   ومبقابلته 

   

                                                           
1 - The Financial Stability and Payment Systems Report 2014 Bank Negara Malaysia, P27. 
2 - Malaysia Investment performance report 2014 MIDA.Opcit. P62. 
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  2015-2000يف ماليز : تطور متويل تكوين رأس املال اإلمجايل بني القطاعني العام واخلاص )87(اجلدول
ر إليه)اشيمليار رجنت (ماعدا ما      

  2000  2005  2008  2010  2012  2014  2015  البيان
  إمجايل تكوين رأس املال العمومي

  اإلدخار العمومي 
  إمجايل تكوين رأس املال اخلاص

  االدخار اخلاص

104.2 
64.5 

186.1 
259.8 

101.1 
83.5 

168.5 
235.7  

101.4 
95.9 

142.8 
202.7  

81.2 
85.9 

104.5 
187  

64.8 
80.9 
76.6 

191.6  

53.5 
70.5 
51.8 

110.5  

43.6 
55.4 
50.1 
70.6  

  32.3  75.7  131.1  87.2  54.4  49.6  34  إمجايل فائض أو عجز التمويل
من الدخل  %إمجايل تكوين رأس املال (

  الوطين اإلمجايل)
25.8  26.1 27  24.1  19.9  21.3  29.8  

من الدخل  %الوطين (إمجايل اإلدخار 
  الوطين اإلمجايل)

28.8  30.9  33  35.4  38  36.5  40.1  

Source; Bank Negara reports 2004 to 2015  

حيث تالحظ القدرة على التمويل لالقتصاد املاليزي، وخاصة من جانب القطاع اخلاص مع النمو املتواصل لكل من االدخار    
لنسبة للدخل، مع تسجيل فائض للتمويل املال الثابتاإلمجايل والتكوين اإلمجايل لرأس  ، وإن كان بنسبة متناقصة لإلدخار 

  بشكل عام.
هذا ميكن التماسه من خالل تتبع تطور النظام املايل مبختلف بنود موارده واستخداماته لثا: تطور مؤشرات النظام املايل: 

  التايل: )88( حه اجلدولولكل املؤسسات املالية واألعوان اإلقتصاديني، كما يوض
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يالحظ تزايد مضطرد يف أصول النظام املايل من حيث احلجم والتنوع مع انفتاح على العامل اخلارجي ووجود منوذجي الوساطة   
والالوساطة يف التمويل، يف جانب املوارد تعترب الودائع كأهم مورد من موارد النظام املايل أما االستخدامات فتتنوع بني القروض 

نواع أدواته املالية.والتسبيقات لقطاع األعما   ل والعائالت، مع االستثمارات يف السوق املايل 
للمؤسسات الصغرية  2014من إمجايل متويل قطاع األعمال سنة  %30.4وقد مت توجيه  رابعا: متويل األعوان اإلقتصاديني:

 124.2مليار رجنت (مقابل  137.5واملتوسطة، ويف سوق سندات الدين واليت تشمل الشهادات قصرية األجل مت إصدار ما يبلغ 
    1).2013 سنةمليار 

  كما أن الشكل التايل يوضح توجيه التمويالت إىل األعوان اإلقتصاديني، كما يلي:   
  2014-2010للفرتة  يف ماليز : تطور توجيه التمويل لألعوان االقتصاديني)59(الشكل

 
Source: Bank Negara Report, 2015. www.bnm.my 

حيث يالحظ تنامي التمويل بشكل عام من سنة ألخرى، يرافقه منو كل من التمويل للعائالت على شكل قروض استهالكية    
  وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مع استقرار نسيب لتمويل املؤسسات الكبرية واألعوان اآلخرين كاحلكومة وغريها. 

تنسجم املنشآت املاليزية مع ة وموقع التمويل اإلسالمي منها: للمنشآت املاليزيالفرع الثالث: تطور بعض املؤشرات املالية 
بعضها بني املنشآت املالية واإلنتاجية يف حتقيق التقاء الطلب على التمويل مع عرض األموال، كما تلتقي من خالل املؤشرات 

  بني الدائرتني احلقيقية والنقدية.املالية ألدائها اإلمجايل واليت تعترب معيارا ملدى االرتباط والتبادل 

يوجد يف ماليز نظام مايل مزدوج تنشط فيه مؤسسات : اإلمجايل وللمعامالت املالية اإلسالمية مؤشرات األداء املايل أوال:
ا مالية تقليدية وأخرى تعمل يف إطار الشريعة اإلسالمية، واجلدول التايل يوصح األداء املايل العام للمنشآت مبختلف تص نيفا

  اإلنتاجية واملالية (التقليدية واإلسالمية):
   

                                                           
1 - The Financial Stability and Payment Systems Report 2014 Bank Negara Malaysia, P63. 
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     2015- 2006: بعض املؤشرات املالية لقطاعي األعمال والبنوك ووزن البنوك اإلسالمية يف النظام للفرتة )89(اجلدول
 واحلجوم مليار رجنت) %(النسب بـ  

  2006  2008  2010  2012  2014  2015  املؤشر
  قطاع األعمال

  على األصولالعائد  -
  العائد على امللكية -
نسبة الدين إىل امللكية (الرفع  -

  املايل)
  معدل تغطية الفائدة (املرات) -
  اهلامش التشغيلي -
  نسبة القروض املتعثرة -

 
3.9 
6.8 

 
46.8 

5.3 
13.4 

2.5  

 
6 

11  
 

42.7 
6.4 
12 

2.5  

 
5.1 

9  
 

42.5 
5.4 

12.2 
3  

 
5.4 
10  

 
39.2 

8 
12.6 

5.2  

 
3.7 
10  

 
54.1 

4.3 
9.3 

6  

 
5.1 
10 

 
50.3 

4.6 
10.9 
10.2  

  إمجايل النظام البنكي
  العائد على األصول -
  العائد على امللكية -
األصول السائلة على جمموع  -

  األصول
 نسبة األسهم إىل قاعدة رأس املال -
  نسبة القروض املتعثرة -

 
1.3 

12.4 
 

--- 
0.7 
1.2  

 
1.5 

16.2  
 

13.1 
1.3 
1.2  

 
1.6 

17.4  
 

13.8 
0.6 
1.4  

 
1.5 

16.6  
 

15.6 
1.2 
2.3  

 
1.5 

18.6  
 

10.3 
0.9 
2.2  

 
1.3 

16.2  
 
8 

2.5 
4.8  

  النظام البنكي اإلسالمي
  جمموع األصول -
النسبة من جمموع أصول النظام  -

  البنكي
  جمموع التمويل -
  النسبة من التمويل اإلمجايل -
  جمموع الودائع -
النسبة من جمموع ودائع النظام  -

  البنكي
 العائد على األصول-
  نسبة القروض املتعثرة -

 
685.4 

 
26.8 
495 

31.3 
550.1 

 
30 

1 
0.9  

 
625.2 

 
25.6 

427.9 
29.2 

494.7 
 

28.2 
1.4 

1  

 
494.7 

 
23.8 

314.9 
25.8 

386.2 
 

25.6 
1.3 
1.2  

 
351.2 

 
20.7 

222.2 
22.7 

277.5 
 

22.6 
1.3 
2.1  

 
251 

 
17.4 

150.5 
18.9 

194.4 
 

18.8 
1 

2.3  

 
170.5 

 
14.4 
103 

16 
126.6 

 
14.7 

1.4 
4.7  

 .2015-2008تقارير البنك الوطين املاليزي لسنوات  املصدر:
يالحظ على األداء املايل ملؤسسات اإلنتاجية وجود نسبة رفع مايل أقل من املتوسط وهي أقل من النسب السائدة إقليميا   

ثري األزمة املالية العاملية وأثرها على خماطرة التمويل التقليدي بفائدة مقابل تزايد لنسبة التموي ل وعامليا، وتدنت نسبيا خاصة مع 
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امش الربح، وانعكس إجيا على نسب العائد (على األصول وامللكية) اليت ارتفعت نسبيا مقابل اإلسالمي التشاركي  والتمويل 
دة القدرة على السداد واخنفاض نسب الديون املتعثرة.    اخنفاض نسب املخاطرة وز

لنسبة للعائد على  %15ى األصول ولنسبة للعائد عل %1لنسبة للمؤسسات املالية أداؤها أفضل من العتبة املقبولةعامليا ( 
زل املختلفة.   امللكية)، إضافة إىل اخنفاض األصول املعرضة للمخاطر مع التزامها مبقررات جلان 

ت النظام املايل املاليزي: نيا:  ت النتائج على مستوى النشاط والقدرة على خلق تطور جداول حسا تعرب جداول حسا
ات املالية والتحكم يف التكاليف، ومن مث قدرة أكرب على مقاربة التكلفة والعائد وحتسني الكفاءة يف القيمة واإليراد من العملي

  .توجيه األموال، مع مالحظة هيكل التمويل ووزن العمليات واألنشطة املختلفة
سلوب تتابع اإل      يرادات والنفقات.واجلدول التايل يوضح أهم جوانب النشاط البنكي املقارن التقليدي واإلسالمي، 

لقطاع البنكي اإلسالمي  :)90(اجلدول  (مليار رجنت) 2015-3200تطور جدول النفقات واإليرادات للقطاع البنكي اإلمجايل مقارنة 
  2003  2005  2008  2010  2012  2014  2015  البيان

الدخل من الفوائد وعوائد التمويل كل 
  البنوك

  منها عوائد متويل البنوك اإلسالمية
  فوائد مدفوعة ونفقات متويل (كل البنوك)

  منها نفقات متويل البنوك اإلسالمية

96.8 
 

23.5 
54.6 
13.7 

89.6 
 

20.4 
48 

10.9  

83.8 
 

16.4 
46.3 

8  

65.7 
 

12 
31.3 

5.1  

63.2 
 

9.1 
34.1 

4.2  

43.6 
 

4.2 
22 

1.7  

28.8 
 

2.8 
14.3 

1.2  
  صايف الدخل من الفائدة وعوائد التمويل 

  التمويل للبنوك اإلسالميةمنها: عوائد 
بتة   + عموالت 

  منها: عموالت للبنوك اإلسالمية
  نفقات عامة ونفقات العمال-

لبنوك اإلسالمية  منها خاصة 

42.2 
9.8 
9.7 
1.1 

30.4 
5.2  

41.6 
9.5 

10.2 
1.1 

27.9 
5  

37.5 
8.4 
9.1 
1.1 

26.5 
4.7  

34.4 
6.8 
8.6 
0.8 

23.7 
3.5  

29.1 
5 

7.4 
0.5 

20.2 
2.7  

21.6 
2.5 
4.7 
0.2 

13.3 
0.8  

14.5 
1.6 
3.5 
0.4 
8.6 
0.5  

  إمجايل الربح التشغيلي
  منها: للبنوك اإلسالمية

ت واحتياطات-   مؤو
لبنوك اإلسالمية   منها خاصة 

  + مداخيل أخرى
  منها مداخيل أخرى للبنوك اإلسالمية

21.4 
5.7 
2.8 

1 
10.4 

0.4  

23.8 
5.6 
1.5 
0.8 
9.7 
0.3  

20.1 
4.9 
1.5 
0.6 

10.6 
0.6  

19.2 
4.1 
4.4 
1.3 
8.1 
0.4  

16.3 
2.7 
4.2 
1.2 

7 
0.3  

13 
2 

5.6 
0.7 
4.9 
0.2  

9.4 
1.5 
3.5 
0.9 
1.7 
--  

  الربح قبل الضريبة
  منها: للبنوك اإلسالمية

29 
5.1  

32 
5.1  

29.2 
4.9  

23 
3.2  

19.2 
1.8  

12.4 
1.5  

7.6 
0.7  

  إيرادالتكلفة عن كل وحدة نقدية ك
  (البنوك اإلسالمية)

0.488 
0.209  

0.455 
0.229  

0.459 
0.257  

0.466 
0.271  

0.464 
0.278  

0.426 
0.18  

0.461 
  متوسط
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  الربح قبل الضريبة/عدد العمال (ألف ون)
  (البنوك اإلسالمية) (ألف ون)

  تكلفة العامل الواحد (ألف ون)
  (البنوك اإلسالمية) (ألف ون)

237.4 
168.9 
127.6 

58.8  

256.1 
172.4 
109.6 

59  

231.9 
173.8 
108.8 

58.6  

193.5 
137.6 

96.6 
50.4  

169.5 
108 

82.6 
52.7  

130.3 
195 

65.3 
32.9  

101.7 
 متوسط
58.6  
  متوسط

  .2015-2008تقارير البنك الوطين املاليزي لسنوات من إعداد الطالب بناء على  :جعر امل
لتمويل     دة العوائد املرتبطة  دة نسبة التمويل اإلسالمي إىل جمموع التمويل اإلمجايل انعكس يف ز بوجه املقارنة فإن ز

اإلسالمي إىل إمجايل إيرادات القطاع البنكي، ومازالت عمليات الوساطة املالية تشكل نسبة كبرية من إمجايل اإليرادات (الفائدة 
ا،  أو اإليرادات %75ليدي وعوائد التمويل اإلسالمي تتجاوز لنسبة للتمويل التق لنسبة للنفقات املرتبطة  ، واألمر نفسه 

  الثابتة من خمتلف العموالت.
ت واالحتياطات تشكل يف البنوك اإلسالمية نسبة كبرية مقارنة بنسبة التمويل اإلسالمي إىل التمويل اإل   ما  مجايللنسبة للمؤو

ا يف النظام  مينحها قدرة أفضل على مواجهة التغريات االقتصادية واملالية، كما تشكل نسبة األربح لديها نسبة أقل نسبيا من وز
من إمجايل التمويل) ما يبني تغليب جانب املخاطرة على  % 29.2مقابل وزن  2014من الربح قبل الضريبة لسنة  %16املايل (

لبنوك التقليدية، مع  قدرة أفضل على التحكم يف تكلفة الوحدة الواحدة من النقد أو العامل الواحد، مع حتسن العائد مقارنة 
  نسيب يف األداء اإلمجايل مع مرور السنوات وتراكم اخلربات والثقة يف نظام التمويل اإلسالمي.

ايل اإلسالمي املاليزي منوه، حيث من خالل املؤشرات السابقة تعترب ماليز كمركز دويل للمالية اإلسالمية إذ واصل النظام امل   
  من جمموع أصول إمجايل النظام البنكي. 25.6%ليشكل   2014سنة   12%شهد منوا مقداره 

لعمالت األجنيب: لعمالت األجنبية ما مقداره  لثا: األصول املالية للبنوك اإلسالمية  مليار  27.7وقد بلغت األصول 
ت  )،2013مليار سنة  19.3مقابل (رجنت  تعكس األمهية املتزايدة للمعامالت املالية اإلسالمية الدولية، مع التوسع يف حسا

، خلدمة احلاجات املتنوعة للعمالء وخاصة يف (IFSA2013)االستثمار واليت نظمت يف إطار عقد اخلدمات املالية اإلسالمية 
خذ جانب املقاوالتية واالقتصاد احلقيقي ورأس املال املخاطر من خ الل عقود املشاركة احملددة أو غري احملددة، حيث العوائد 

إلعتبار إنتاجية وإيراد األصول حمل التمويل ومدة االستثمار، وتتم من خالل ودائع أو استثمار يف صكوك التمويل مع شروط 
ت، مع توفر املعلومات الكافية واضحة للسحب أو التداول يف السوق املايل، وعلى شكل أصول معينة أو حمفظة مشاريع ومتويال

  1للمستثمرين واملدخرين أو محلة الصكوك، والقائمة على تقديرات العوائد املستقبلية لالستثمارات ومستوى املخاطر املقابل .

تعترب ماليز املكان املفضل إلصدارات الصكوك من منشآت األعمال، والشركات العاملية، سنة  رابعا: إصدارات الصكوك:
  مليار دوالر أمريكي وخبمس عمالت رئيسة،  77.9من اإلصدارات اجلديدة مبقابل  إمجايل  %65.6بلغت حوايل  2014

معدل عائد املخاطر يف قطاع البنوك اإلسالمية تتم متابعته بشكل جيد من خالل عمليات إدارة اخلطر، يف جانب األصول   
معدل العائد املتغري من خالل ضيغ التمويل املختلفة وأمهها املشاركة شهد املزيد من التوسع يف إمجايل التمويل،  ويف جانب 

جال أكرب ولتضييق الفجوة يف إعادة التسعري بني اخلصوم اخلصوم من خالل عمليات التورق وشهاد ات الودائع القابلة للتداول 
                                                           

1 - Bank Negara report 2015. Opcit.  PP 71-76. 
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اية  بتة العائد الناجتة عن التورق تشكل  2014واألصول،  مع  (%20.6 :2013)من إمجايل الودائع املقبولة   %35.7الودائع 
ت االستثمار وفقا لعقد اخلدمات املا   2013.1لية اإلسالمية التفرقة بني الودائع وحسا

يعترب ظهور قطاع التمويل اإلسالمي بصورته املتكاملة نسبيا أحد األمور اليت متيز اإلقتصاد املاليزي، بوجود عالقة تفاعلية  ولذا  
يلية التمو بني األطراف اليت سامهت يف إجياد بيئة مناسبة لتحقيق معدالت منو عالية هلذا القطاع، وله دور فاعل يف جتميع املوارد 

  .الالزمة لألنشطة اإلقتصادية

، لدى العديد من : تطور الصريفة اإلسالمية مباليز: رابعاملطلب ال يعترب النموذج املزدوج للصريفة اإلسالمية املطبق مباليز
ض املراقبني واحملللني للمالية اإلسالمية، منوذجاً يهتدى به واالستفادة من جتربته، وقد شجعت التجربة املصرفية املاليزية املزدوجة بع

رة املختصني و  ماليز ألجل الوقوف على تلك التجربة املصرفية يف متخذي القرار الدول اإلسالمية إىل التوصية والعمل به، مع ز
  .املزدوجة واقعياً 

:  يف اإلسالمية الصريفة تطور الفرع األول: مراحل تعترب ماليز من ضمن الدول الرائدة اليت طبقت نظام الصريفة ماليز
ا وف قًا ملبادئ الشريعة اإلسالمية جنبًا إىل جنب مع اإلسالمية املزدوج، الذي يسمح للمصارف اإلسالمية أن تقدم خدما

وقد مر تطور الصريفة اإلسالمية بتجربة صندوق احلج، مث التأسيس للنظام املايل اإلسالمي املرافق  املصارف التقليدية الربوية،
  واملنافس للنظام التمويلي التقليدي: 

، يف اإلسالمية املصرفية الصناعة يف األوىل اللبنة املاليزي احلج صندوق جتربة تعد 2املاليزي: احلج صندوق جتربةأوال:   ماليز
وتعترب مبثابة مؤسسة مالية متخصصة، الغرض منها مساعدة املسلمني ألداء فريضة احلج، وذلك عن طريق حتريك مدخرات 
وأموال الشرائح املسلمة مباليز بغرض تشغليها واستثمارها وفقًا للتعاليم اإلسالمية، حيث تستخدم هذه املؤسسة صيغ متويل 

ارة وغريها من الصيغ اإلسالمية األخرى، كما قامت تلك املؤسسة املالية بتشجيع وحتفيز إسالمية مثل املضاربة، املشاركة اإلج
الشرائح املسلمة على االدخار واالستثمار عن طريق استغالل الفرص االقتصادية املتاحة،وتتمتع هذه املؤسسة مبهنية عالية من 

  ة يف هذه املؤسسة املالية اإلسالمية. الضبط اإلداري واملايل مما شجع على التزايد والتدافع يف املسامه
سست     دوالر ألف 49600 تعادل مدخرات جتمع إن الشركة هذه استطاعت سنة أول ويف  1963سنة الشركة هذه إذ 

 هذه املاليو على املسلمني قبل من الكبري لإلقبال جدا وذلك سريع بشكل تنمو الودائع وكانت مودعاً،  1281 من أمريكي
 ماليني  3.5إىل املودعني عدد وصل أن بعد امريكى دوالر مليار (2.2) إىل (1999) سنة الفئة هذه ودائع وصلت فقد ، الشركة

االت مجيع وىف كربى شركات عشر إىل احلج لصندوق التابعة الشركات عدد مودع، ووصل  :وهي ا
 احملدودة ؛ احلج صندوق مزارع   1-
 احملدودة ؛ احلج لصندوق السكر صناعة 2 –
 احملدودة ؛ احلج لصندوق العاملية اخلدمات شركة 3 –

                                                           
1 - Bank Negara Malaysia, The Financial Stability and Payment Systems Report 2014, Opcit.P56. 
2-Hamim S. Ahmad Mokhtar, et al, Efficiency of Islamic Banking in Malaysia: Stochastic Frontier Approach. Journal of 
Economic Cooperation, 27.2, (2006) P.3. 
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 احملدودة ؛ احلج لصندوق السياحية الشركة 4 –
 احملدودة ؛ احلج لصندوق الكمبيوتر صيانة شركة 5 –

 احملدودة ؛ احلج لصندوق الدولية واملقاوالت البناء شركة 6 – 
 املاليزي ؛ احلج لصندوق التكنولوجيا شركة7 –
 احملدودة ؛ بونغا مزارع 8 –
 . احملدودة وسارواك صباح لوالييت احلج صندوق مزارع 9 –

 احملدودة. (IMIM)شركة  10 –
 يف الكبري األثر هلذا النجاح كان النخيل، ولقد زيت من منتجاته خلدمة خاص حبري نقل أسطول الصندوق وميلك هذا    

-1980الثانية  التنموية اخلطة يف ضمنتها واليت رؤيتها املستقبلية احلكومة وضعت أن بعد خصوصا اسالمى مصريف نظام إرساء
 النظام جتربة مراحل تقسم أن ، وميكن 2020سنة لكامل صناعياً  بلداً  ماليز جعل يف واليت تسعى من خالهلا احلكومة 2020
  1:مراحل ثالث إىل ماليز يف املصريف

، وبصورة مرتبة على تنفيذ نيا: التأسيس لنظام مايل إسالمي:  وبناء على جناح جتربة صندوق احلج املايل فقد عملت ماليز
وإدخال نظام مايل يتفق واملبادئ والتعاليم اإلسالمية، وذلك عرب خطوات ومراحل متدرجة، ميكن تلخيص مراحل تطور املالية 

ختصار، يف النقاط التالية:  ،   اإلسالمية مباليز
لصريفة اإلسالمية املرحلة األوىل -1 تعترب هذه املرحلة األوىل من املراحل  ):1980 -1970(: التبشري والتعريف والرتويج 

خلدمات  ، حيث ركزت احلكومة املاليزية خالل هذه املرحلة على محالت التبشري  اهلامة يف تطور النظام املايل اإلسالمي مباليز
يئة املناخ  ت واملؤمترات وورش العمل، ذلك بغرض  ا عرب العديد من املنتد العام للمجتمع املاليزي، املالية اإلسالمية، والتعريف 

تقدمت احلكومة املاليزية بطلب رمسي مشفوعًا مبقرتح ملنظمة  1970حىت يتم اإلعداد اجليد والبدء من نقطة سليمة، يف العام 
سيس مصرف يقدم خدماته املالية وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية، أما يف ال عام املؤمتر اإلسالمي بشأن رغبة ماليز يف إنشاء و

جلامعة الوطنية The Economic Congress of Bumiputra 2فقد مت تنظيم فعالية "الكوجنرس االقتصادي للبوميبوترا 1980  "
املاليزية، ومن أهم خمرجات تلك الفعالية رفع توصية إىل احلكومة املاليزية بضرورة البدء يف إنشاء مصرف إسالمي يقدم خدماته 

تمع املختلفة وفقًا للمبادئ والتعاليم اإلسالمية، وحتت رقابة وإشراف البنك املالية للشرائح املسلمة  لدولة ولكل قطاعات ا
 .   املركزي املاليزي (بنك نيغارا)، ووضعت كافة الرتتيبات الضرورية والالزمة لتأسيس مصرف إسالمي مباليز

                                                           
ن هادي جعاز، و  سامي عبيد دمحمميكن مراجعة:  -  1 لصكوك) جتربة ماليزعد لد العاشر ، الدور التمويلي للمصارف اإلسالمية (التمويل  جملة العلوم االقتصادية، ا

  .121- 118، ص ص: 2015العد الثامن والثالثون، مارس 
مؤمتر ، )2012ـ  1984( -دراسة حالة بنك إسالم ماليز- التجربة املاليزية:صيغة املراحبة العاملية يف جمال الصريفة اإلسالميةالتجارب ، ضرار املاحي العبيد أمحد -

  .2013نوفمرب ، جممع الفقه اإلسالمي ـ اخلرطوم
 .2014، املالية اإلسالمية ـ ماليزاألكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف ، جتربة  املالية اٍإلسالمية املاليزية ،سعيد بوهراوة -
للغة املالبزبة تعين أصحاب األرض " أي املاليو".Bumiputraكلمة بوميبوترا  2  ، هي كلمة 
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 قامت إذ للتنفيذ، الالزمة التدابري والسياسات بوضع املاليزية احلكومة قامت إسالمي مصريف نظام سيس على موافقتها بعد   
 احلكومة أعدت التقرير هذا ضوء القوانني، وعلى واقرتاح الالزمة إلعداد الدراسات مصرفيا خبريا  (20)من مكونه جلنة بتشكيل
سيس املصريف النظام قانون مشروع املاليزية  برأس ، املاليزي االسالمى املصرف ووه يف ماليز اسالمي مصرف أول االسالمى و

 رجنت. مليون 80  قدره مال
 :ومنها واخلطط اإلجراءات بعض املاليزي املركزي البنك وضع سبق ملا وحتقيقا

(IBS) -  مج االسالمية وهو املصرفية نظام سم خمططاً  1989 سنة املركزي البنك وضع  نوافذ  بعد فيما يعرف أصبح الذي الرب
 وفق على تعمل نوافذ بفتح التقليدية للمصارف املخطط هذا يسمح إذ  (Islamic Banking System) االسالميةاملصرفية 

 حيز التنفيذ املخطط هذا دخل لذلك، الالزمة والشروط والتعليمات اإلرشادات من جمموعة وفيه ، والصيغ االسالمية املبادئ
 شرعي مستشار تعيني أمهها شروط ومن استوفت أن بعد ، املخطط هذا ضمن للعمل تقليد مصرفا 21 تقدم ، 1993سنة

 املعامالت املصرفية يف الشرعية احلدود جتاوز عدم لضمان وذلك
سيس وميالد أول مصرف ): 1992 - 1980(املرحلة الثانية: بداية الصريفة اإلسالمية  -2 أهم ما مييز هذه املرحلة نشأة و

سم  تمع املاليزي، وفقًا للتعاليم واملبادئ اإلسالمية، . ومسي ذلك املصرف  إسالمي يقدم خدماته املالية وغري املالية لدى ا
)، أو البنك اإلسالمي املاليزي وكان ذلك يف سنة  ، مع إصدار أول 1983(بنك إسالم ماليز ، وتزامن عمل بنك إسالم ماليز
، هو (قانون الصريفة اإلسالمية  كما مت إصدار قانون التكافل   )،Islamic Banking Actقانون يضبط املصرفية اإلسالمية مباليز

ابة نقطة حتول رئيسية وتعترب هذه املرحلة مبث ،Takaful Act 1984اإلسالمي لينظم عمليات التكافل اإلسالمية وذلك يف العام 
 .   يف تنمية وتطور النظام املايل اإلسالمي مباليز

االسالمي  ماليز مصرف معامالت اسم محل الذي ، ماليزي مصرف إلنشاء نياً  ترخيصاص احلكومة منحت 1999 سنة يف
Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) هلذه كان قدول االسالمي، ماليز مصرف جتربة جناح بعد وذلك 

 فلقد سريع بشكل ومنوها ماليز يف االسالمية املصرفية أعمال تطور يف الكبري املالية األثر واالبتكارات واإلصدارات اإلجراءات
ٌت أربعة:، 15%منو متوسط  معدل  حققت  تقتسمها مكو

   .أو التأمني التعاوينـ التكافل ، سوق النقد اإلسالمي، سوق رأس املال اإلسالمي ، الصريفة اإلسالمية
كان هدف األجهزة املاليزية املنظمة للنظام ): 2003ـ-1993( املرحلة الثالثة: التوسع احمللي يف النظام املصريف اإلسالمي -3

يئة بيئة حملية تنافسية مالئمة ومناسبة بني املصارف التجارية والشركات املالية األخرى اليت تقدم  املايل واملصريف هو إجياد و
حة الوقت الكايف لدى تلك املؤسسات املالية يف كسب و  ا املصرفية املتنوعة، ويف الوقت نفسه إ جذب أكرب قدر من خدما

السوق املصريف احمللي املتاح، وأهم ما مييز هذه الفرتة هو السماح للبنوك التقليدية وشركات التمويل األخرى بتقدمي خدمات 
لنوافذ اإلسالمية  ". وعرفت تلك املرحلة بعد أن أصدر البنك Islamic Windowsاملصرفية اإلسالمية، وذلك عرب ما يعرف "

سم "مشروع الصريفة الالربوية املركزي املالي  ً وقد شهدت السنة األوىل هلذه  ".Interest-free Banking Schemeزي قانو
مت العمل بسوق  1994ويف العام  ،Islamic Capital Marketاملرحلة اإلعالن عن إنشاء ما يعرف "سوق رأس املال اإلسالمي 
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، كما أصدر البنك املركزي املاليزي يف العام Islamic Inter-banks Money Marketالنقد اإلسالمي بني املصارف التجارية 
نشاء جملس أعلى للرقابة الشرعية  1997 بع للبنك املركزي املاليزي،  )National Shari’ah Advisory Council(قرارًا 

لس يف التنظيم والرقابة واإلشراف على عمل الصريفة املالية اإلسالمية وشركات التكافل مباليز  ويتمثل الغرض الرئيسي هلذا ا
  .ووضع املوجهات واملبادئ اليت تتوافق والتعاليم اإلسالمية

 Skim Perbankan Tanpa Faedah)الفائدة معدوم املصريف النظام سم نظاماً  املاليزية احلكومة طرحت 1993 عام يف  -

SPTF) املركزي والبنك حية من اإلسالمية املصارف بني اإليداع يف والتعامل املصرفية املؤسسات بني الربط النظام هذا يهدف 
 أخرى ؛ حية من
 :مايلي هذا السوق ويغطى املاليزي واملايل املصريف اجلهاز يف إسالمي نقدي سوق إنشاء مت 1994 عام يف  -
 . اإلسالمية املالية األدوات يف االسالمية املصارف بني فيما لتداول ا- أ-
 . املصارف بني فيما االسالمية االستثمارات -ب-
 . املصارف بني فيما الشيكات ملقاصة االسالمى النظام -ج-

 املشرتكة املؤسسات االسالمي وبعض ماليز ملصرف ومسح التمويل، أدوات من جمموعة املاليزي املركزي البنك استحدث كما
 Mudarabah interbank املصارف بني املضاربة خالل من االستثمار :-اآلتية األدوات يف التعامل  (IBS)و  (SPTF)يف

investment.  
 املصارف ؛ بني الودائع قبول  - 

Government investment issue( GII) -  احلكومية ؛ االستثمارية اإلصدارات 
Bank Negara Negotiable Notes(BNNN) -  للتداول ؛ القابلة ماليز نيجارا بنك صكوك 

 Sell and Buy Back Agreement ( SBBA) -  الشراء ؛ وٕاعادة البيع اتفاقية 
Cagamas Mudarabah Bonds ( SMC) -  للمضاربة ؛ كاجاماس سندات 

When Issue (WI) - اإلصدار ؛ حني 
 Islamic Accepted Bills ( IAB) -  املقبولة ؛ اإلسالمية الكمبياالت 
 Islamic Negotiable Instruments(INI) -  للتداول ؛ القابلة االسالمية املالية السندات 

Islamic Private Debt Securities - االسالمية ؛ اخلاصة املديونية سندات 
 AL Rahnu Agreement –(RA) -  األوىل. الرهن تفاقيةإ 

لتحول التام عن ما  1999ويف عام      ن هو "بنك معامالت ماليز وذلك  فقد شهد التحول إىل مصرف إسالمي كامل 
ين مصرف يقدم خدماته كاملة وفقًا للمبادئ والقواعد اإلسالمية، ويف العام  يسمى "بنك بوميبرتا ماليز التقليدي"، ليصبح 

  واالملبور اإلسالمي لألوراق املالية.نفسه أصدرت بورصة كواالملبور لألوراق املالية مؤشر ك
لس اخلدمات املالية اإلسالمية  2002ويف سنة  -   The Islamic Financial Servicesأصبحت ماليز عضوا مؤسسا 

Board (IFSB) .والدولة املضيفة له 



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]369 [ 

اهلدف الرئيسي هلذه املرحلة هو : اآلن)ـ  2004املرحلة الرابعة: تعميق النظام املصريف اإلسالمي واالنفتاح حنو اخلارج ( -4
حيث أفسح  financial liberalizationتعميق وحترير املالية اإلسالمية داخل النظام املايل املاليزي واالنفتاح حنو العامل اخلارجي 

، ح ال واسعاً أمام بعض املصارف اإلسالمية األجنبية الكربى للعمل مباليز يث شهدت هذه الفرتة بداية البنك املركزي املاليزي ا
عمل لبعض املصارف اإلسالمية الكربى من دول الشرق األوسط، مثل بيت التمويل الكوييت، مصرف الراجحي اإلسالمي، بنك 

  قطر اإلسالمي. 
لنظام املصريف م2009تعديل قانون املصارف اإلسالمية سنة  -  ، لتضعه على قدم املساواة مع النظام املصريف الوضعي فيما مسي 

 . (Dual Banking System: Conventional and Islamic)املزدوج 
 إصدار أدلة إرشادية جلملة من املنتجات املالية منها: املراحبة واملضاربة والوكالة واملشاركة املتناقصة واالستصناع وغريها. - 

لضمان شفافية عالية وإدارة   Shariah Governance Guidelineيةاإلسالمضع دليل للَحوكمة املتوافقة مع الشريعة و  - 
إلزام ، و اإلسالمية دعم احلكومة والبنك املركزي مؤسسات تدريب إطارات املؤسسات املالية والصريفة اإلسالمية بنوكحازمة لل

ااإلسالمية وضع ميزانية للبحوث وتد بنوكال   ريب إطارا
 سيس هيئة رقابة شرعية وطنية متثل املرجعية الشرعية عند النزاع يف قضا املعامالت املالية اإلسالمية. - 
يف اإلطار   Committee)   (The Law Harmonisationسيس جلنة للمواءمة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  - 

 ؛ املصريف
 ؛ وضعت خطة جديدة لقطاع اخلدمات املالية، واخلطة الثانية الرئيسة لسوق رأس املال  2010 - 
من اإلصدار  %64ماليز تستحوذ على أكرب نسبة من إصدار الصكوك، حيث بلغت نسبة إصدار ماليز للصكوك  2011 - 

 ؛ العاملي للصكوك
ته خمطط القطاع املايل  -   Financial Sector) البنك املركزي املاليزي يضع القطاع املايل اإلسالمي املاليزي ضمن أهم أولو

Blueprint)  2020إىل  2011للفرتة من. 
ا تسري على منهج حنو قيادة التمويل اإلسالمي على مستوى العامل، قيادة مصدرها ا      لقوانني املتطورة وينظر إىل ماليز على أ

من الشركات املدرجة يف بورصة ماليز تعمل وفق أحكام الشريعة %89والتطبيقات الرائدة وتستند إىل رأس املال اإلسالمي 
مليارات دوالر  310مليار رينجت ماليزي أي أكثر من  931شركة مدرجة بقيمة سوقية تبلغ  825اإلسالمية هذا يعين عمليا 

 .2012من رأس مال السوق وفقا إلحصاءات  %65وهي متثل 
دة سوق الصكوك عامليا، ومتثل سوق الصكوك املاليزي نسبة       %68وال تزال حتتل ماليز املرتبة األوىل من حيث تطوير ور

 %20من جمموع إصدارات الصكوك العاملية، قائدة وجهات إصدارات الصكوك يف حني يتجاوز منو القطاع املايل اإلسالمي 
يل سنو وهي تدخل يف منافسة مع سنغافورة اليت حتتل املرتبة الرابعة بني املراكز املالية على مستوى العامل، وأهم ما مييز النظام املا

ا املتنوعة منها على سبيل املثال: وجود جملس اخلدمات املالية اإلسالمية   Islamic Financial Servicesاملاليزي هو مبادرا
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Board (IFSB)،  خطة لتطوير منطقة البوان كمنطقة حرة حلركة رؤوس األموال، إصدارها للصكوك العاملية، تنظيمها حلوار
  العلماء وفقهاء الشريعة وغريها.

أما يف جمال تنمية رأس املال البشري يف جمال املالية اإلسالمية، فقد أنشأت ماليز العديد من املؤسسات واملراكز العلمية اليت    
ختدم هذا الغرض،وغريها من الربامج التعليمية اليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ومراكز التدريب األخرى يف 

ا املختلفة  .Kuala Lumpur Islamic Stock Exchange (KLIS) جمال املالية اإلسالمية وختصصا

لسوق املايل املاليزي خبدماته وأدواته اإلسالمية دورا هاما يف دعم ويؤدي ا الفرع الثاين: سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي:
نشاط البنوك اإلسالمية وتوفري بدائل للربح واملضاربة مع توفري السيولة، ودعم السوق األولية إلصدارات الصكوك خاصة، 

هتمام والتطوير، وخاصى يف صيغ وهيميزة للنظام املايل املاليزي، ويهيء بشكل أفضل لنموذج متكامل للمشاركة، مع بعض اإل
ا.   التمويل واألدوات املرتبطة 

نه السوق الذي تتوفر فيه فرص اإلستثمار أوال: النشأة والطبيعة : تعرف هيئة األوراق املالية املاليزية سوق رأس املال اإلسالمي 
لر واملقامرة والتمويل متوسطة وطويلة األجل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وخالية  من األنشطة احملرمة شرعا كالتعامل 

وبيوع الغرر وغريها، فهو سوق مايل تتوفر فيه فرص لتمويل األنشطة اإلقتصادية املختلفة ولتجميع املوارد املالية واالستثمارية 
  عامالت املالية والشرعية خاصة.املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وختضع لرقابة وإشراف خرباء ومستشارين خمتصني يف امل

مت حتديد مؤشرات حركة أسعار مجيع األسهم العادية املتوافقة مع أحكام الشريعة املدرجة يف اللوحة الرئيسة يف  1999يف أفريل   
حيث أن أكثر من ثلثي األسهم املدرجة يف السوق املايل املاليزي  Shariah Indexالبورصة املاليزية، وأطلق عليه مؤشر الشريعة 

  هي من األسهم املتوافقة مع الشريعة.
ألدوات املالية اإلسالمية من أسهم وصكوك تعطيها احلركية يف التداول ومتنحها     لسوق وسطاء ماليون يتعاملون  كما ينشط 

  عامليا للوصول جلعل ماليز مركز مايل إسالمي عاملي.السيولة واألمان يف التداول، وتروجيها حمليا و 
مع املسامهة يف تعزيز قدرات اإلقتصاد املاليزي، من خالل املشاريع التنموية للقطاعني العام واخلاص بتعبئة املدخرات وتوجيهها 

ح املشروعة، مع القدرة على لإلستثمارات النافعة وذات اجلدوى اإلقتصادية، ومتماشية مع رغبات املستثمرين يف العوائد وا ألر
  جذب االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية، ما يدعم النمو االقتصادي املاليزي.

ويقوم سوق رأس املال املاليزي بدراسة وتقييد بعض األدوات املالية التقليدية وفقا ألحكام الشريعة ماألسهم العادية، وعقود  
، وعقود املستقبليات، ويقوم بتفعيل Warrantsوعقود الشراء من األسهم املشتقة  Call Warrantsالشراء من األسهم املوجودة 

 األدرات املالية اإلسالمية وخاصة صكوك الشركات اخلاصة.
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: هيئة األوراق املاليزية هي املسؤولة عن متابعة كافة أنشطة سوق رأس املال  1نيا: أدوات سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليز
إلصدار والتداول، ما عدى اإلصدارات احلكومية اإلسال واليت  Government Investment Issues –GIIمي، املتعلقة 

  ختضع لرقابة البنك املركزي املاليزي، وتقسم أدوات سوق رأس املال اإلسالمي إىل:

واملدرجة يف  Shariah Compliant Securitiesوتشمل األسهم العادية املتوافقة مع الشريعة أوال: أدوات امللكية اإلسالمية: 
ألسهم مثل صناديق اإلستثمار اإلسالمية    .Islamic Unit Trust Fundsالسوق املايل املاليزي، وما يتعلق 

ا من خالل مؤشر الشريعة الذي يعكس تطور أسعار التداول وأداء سوق األسهم املتوافقة مع الشريعة         ويتم حساب تغريا
 - ستثماري، ويوجد نوعان من مؤشر الشريعة يف سوق املال املاليزي: املؤشر اإلسالمي املاليزي لرشيد حسني احملدودةوأدائها اال

كدليل ولتلبية رغبات   1999، واملؤشر الشرعي كواالملبور الذي انطلق العمل به يف أفريل 1996داوجونز الذي طرح يف ماي 
أل   سهم املوافقة للشريعة. املستثمرين احملليني واألجانب اخلاصة 

تصدر من قبل الشركات اخلاصة واحلكومة، وتصدر بعقود شرعية وضوابط وختتلف أحكامها : الصكوك اإلسالمية: نيا
ختالف العقود والصيغ اإلستثمارية، وطبيعة املوجودات اليت متثلها عند التداول، وأهم خصائصها هو العائد على أساس الربح 

  امهت يف التطور الكبري للبورصة املاليزية. املتحقق، واليت س
ا من العناصر  لسوق وسطاء ماليون يقومون بعمليات إجراء الصفقات يف األدوات املالية اإلسالمية، وختلو معامال وينشط 

الوسطاء ، كما يدير Islamic Stockbroking Servicesاحملرمة، وتقدم املعلومات واالستشارة وخدمات السمسرة اإلسالمية 
جر، وتركز صناديق إدارة اإلستثمار اإلسالمية يف ماليز على أصحاب  حمافظ األوراق املالية للمستثمرين على أساس الوكالة 

  املدخرات الصغرية، حيث جتمع األموال لتشكيل حمافظ استثمارية، وفق مبدأ التنويع.

يف يشكل التمويل اإلسالمي نسبة معتربة : حه ومعوقاته: حجم التمويل اإلسالمي املاليزي، عوامل جناامساملطلب اخل
  النموذج املاليزي وهذا لعدة عوامل، كما تواجهه معوقات يف أغلبها خارج نطاق ما ميكنها التحكم فيه. 

دة ماليز وىف العامل يف اإلسالمية بنوكال أصول منو يالحظ التمويل اإلسالمي: حجم منو الفرع األول: معدل  التمويل حجم وز
 2006من  ماليز يف التقليدية البنوك  يف االسالمية والنوافذ اإلسالمية بنوكال قبل من متويله مت ما جمموع وصل حبيث االسالمى

 ةبنكيال الصناعة على الكبري اإلقبال مدى يف يؤثر السريعالنمو  هذا أن والشك دوالر مليار (1169) بلغ حوايل 2012 إىل 
  . اإلسالمي

: يتمثل يف البنوك اإلسالمية الناشطة يف ماليز إصافة إىل النوافذ املفتوحة ( أوال:  Islamicتطور التمويل اإلسالمي يف ماليز
Banking Sheme -  IBS ( .لدى البنوك التجارية التقليدية وبنوك اإلستثمار  

لبنوك اإلسالمية والنوافذ املفتوحة لدى البنوك واجلدول التايل يوضح تطور ميزانية التمويل اإلسالمي مع توزيعها بني ا     
  التقليدية.

                                                           
، الدوحة، 2015، أكتوبر 3عدد ، جملة بيت املشورة، الضرورة إنشاء سوق ألوراق املالية اإلسالمية: جتربة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليز ،العياشي زرزار - 1

 .37- 33قطر، ص ص:



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]372 [ 

  الوحدة: مليون رجنت                  ): توزيع جمموع ميزانية التمويل اإلسالمي بني البنوك والنوافذ اإلسالمية 91دول (اجل

 . 2016ريخ التصفح: سبتمرب   www.bnm.gov.myموقع البنك الوطين املاليزي( نيغارا)  املرجع:

التطور الكبري يف حجم التمويل اإلسالمي من سنة ألخرى، مع التوجه حنو التمويل من خالل البنوك  حيث يالحظ     
مليار دوالر  2.5مليار رجنت ( أكثر من  9كان يتجاوز لوحده مقدار   النوافذ، وإن اإلسالمية الصرفة واللجوء احملدود إىل

  ملائة من حجم النظام البنكي بشكل عام. 30والذي ميثل تقريبا وزن  2015عام  أمريكي)
 اإلسالمي التمويل حجم إمجايل من (% 20.3 ) عادلتوهي  :نيا: حجم التمويل اإلسالمي يف ماليز إىل التمويل العاملي

ال هذا يف العامل دول من كثري على ماليز تفوقت لذلك ،2014سنة  العاملي  تفوقت ماليز يف اإلسالمية ة، فالصناعة البنكيا
ا على  اإلمارات على تفوقتو  ، مسبوقة غري قياسية أسعار إىل النفط وصول أسعار مع حىت العربية واإلمارات السعودية يف نظري

  1تتصدرها. كانت اليت الصكوك اإلسالمية إصدار يف العربية
  :واجلدول التايل يوضح التطور يف إمجايل التمويل اإلسالمي عرب العامل ويف ماليز     

  الوحدة: مليار دوالر أمريكي       نسبة التمويل اإلسالمي يف ماليز من إمجايل التمويل اإلسالمي العاملي  تطور :)92(اجلدول
  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  1400  1086  895  822  639  500  400  إمجايل التمويل  اإلسالمي العاملي
  335  240  197  161.2  107.4  73  55  التمويل اإلسالمي يف ماليز

  24  23  22  19.6  16.8  14.6  13.7  نسبة التمويل اإلسالمي يف ماليز
Source; HSBC Amanah, Islamic finance industry growth, 2013. P5. 
www.sukukespectrum.com 

  .والشكل التايل توضيحي للتطور البياين إلمجايل التمويل اإلسالمي يف العامل وماليز    
   

                                                           
ن هادي جعاز، و  سامي عبيد دمحم - 1 لصكوك) جتربة ماليزعد لد العاشر العد الثامن ،  الدور التمويلي للمصارف اإلسالمية (التمويل  جملة العلوم االقتصادية، ا

  .129، ص2015والثالثون، مارس 
 

  2015  2014  2013  2012  2011  2009  البيان / السنة
.367,685  320,518.5  219,848.4  البنوك اإلسالمية

9  
419,548.7  469,024.1  526,328.8  

النوافذ اإلسالمية لدى 
  البنوك التقليدية

8,702  8,130.8  8,268.1  7,092.8  8,031.6  9,021  

موع   535,349.7  477,055.7  426,641.5  375,954  328,649.3  228,550.4  ا
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  : تطور نسبة التمويل اإلسالمي يف ماليز من إمجايل التمويل اإلسالمي العاملي   )60(الشكل

    
مج  املرجع:   اعتمادا على اجلدول السابق Excellمن خمرجات بر

 املاليزية املصارف تستخدمها اليت التمويل لصيغ لنسبة لثا: نسب صيغ التمويل وتوزيعها حنو القطاعات اإلقتصادية:
 التابعة واألحباث ساتار دال مركز نتاج هي واليت السالمية للمصارف دائما املركزي يقدمها البنك لنصائح تتبع فهي اإلسالمية

 لثمن اآلجل البيع مثل صيغ تستخدم ماليز وىف الصيغ، تلك استخدام اإلرشادات وطرائق وتتضمن املركزي املاليزي للبنك
(BBA) معات املنازل، العقاري للتمويل خصوصا كبري بشكل تى ، .. الفنادق ، املستشفيات ، التجارية وا  صيغ بعدها و
  التايل يوضح توزيع ونسب استخدام صيغ التمويالإلسالمي املختلفة يف البنوك املاليزية. لتمليك، واجلدول املنتهية اإلجارة
  %الوحدة:                    لسنوات خمتارة  : نسب توزيع واستخدام صيغ التمويل اإلسالمي يف البنوك املاليزية)93(اجلدول
 مشاركة  اإلجارة  البيع بثمن آجل  السنة

  ومضاربة
  أخرى  اإلستصناع  املراحبة 

2003  47.4  29  0.5  6.2  0.6  16.3  
2004  49.9  24  0.5  7  1.2  17.4  
2005  40.7  31.6  0.3  6.9  0.9  19.5  
2006  42  30.6  0.2  7.1  0.8  19.3  
2014  23.2  22  06.9  26.5  0.3  21.1  
2015  19.3  20.2  07.6  30.6  0.3  22  
.املرجع:    تقارير لبنك نيغارا ماليز

دة استخدام الصيغ     هلامش (البيع بثمن آجل واملراحبة) واإلجارة، مع حماولة لز ويالحظ اإلستخدام املكثف لصيغ البيوع 
دة الثروة.  إلنتاج وز   التشاركية األكثر خماطرة وعائدا واألكثر اؤتباطا 

لنسبة للقطاعات املمولة فيوضحها اجلدول التايل:    أما 
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  لنسبة املئوية                                التمويل حسب القطاعات وبني البنوك اإلسالمية ونوافذها توزيع :)94(اجلدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.املرجع:    تقارير لبنك نيغارا ماليز

ملائة، مث قطاع اخلدمات والصناعة، مع أولوية  60حيث يالحظ أن القطاع األكثر متويال هو قطاع السكن، نسب تقارب       
لنوافذ اإلسالمية لدى البنوك التقليدية.   البنوك اإلسالمية يف التمويل مقارنة 

: يف التنمية يف متويل لصكوك اإلسالميةالتمويل  دور :ثاينالفرع ال حيث أن ماليز رائدة يف عمليات اإلصدار  ماليز
  والتداول ملختلف الصكوك، ومببالغ كبرية، وبعمالت خمتلفة.

ئق الصكوك أوال: تعريف الصكوك:  نشاط أو خدمات أو أو منافع أعيان ملكية يف شائعة حصصا متثل القيمة متساوية و
 حتويل أو، جلهأ من أصدرت فيما استخدامها وبدء االكتتاب ب وقفل الصكوك، قيمة حتصيل بعد وذلك خاص، استثماري
 يكون أن شريطة مالية سوق يف للتداول وقابلة هلا املنشئة اجلهة عن املالية الذمة مفصولة مالية صكوك إىل شرعا املقبولة األصول

  .املخاطر من خال غري ولكن ، حمددغري  بعائد حمددة آجال وذات ، أعيا غالباً  حملها

 البيان / السنة 2009 2011 2013 2014 2015

2.9 
0 

2.1 
0 

2 
0 

2.1 
0 

2.4 
0 

  بنوك إسالمية - الزراعة: 
 نوافذ إسالمية -           

1.5 
0.1 

1.3 
0.01 

1.9 
0 

0.6 
0 

0.4 
0 

  بنوك إسالمية - تعدين ومناجم:  
 نوافذ إسالمية -                 

5.1 
0 

6.1 
0 

6.3 
0 

7.5 
0 

8.7 
0.01 

  بنوك إسالمية - الصناعة:    
 نوافذ إسالمية -               

9.2 
0 

8.7 
0.02 

8.2 
0.1 

7 
0 

7.3 
0 

  بنوك إسالمية - إنشاءات:
 نوافذ إسالمية -           

19.9 
0.04 

19.9 
0.03 

19.4 
0.03 

18.4 
0 

18.5 
0.02 

  بنوك إسالمية - خدمات 
 نوافذ إسالمية -           

59.3 
0.07 

59.9 
0.09 

62.1 
0 

61.7 
0.02 

59.2 
0 

  بنوك إسالمية - السكن 
 نوافذ إسالمية -         

 قطاعات أخرى           3.47 2.68 0 1.85 1.98

موع 100 100 100 100 100   ا
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 املوجودات بعض توريق بواسطتها يتم حيث ،اإلسالمية للمصارف التمويلي النشاط توسعة على االسالمية الصكوك تعمل
ا ماك ،)اإلجارة صكوك مثل(للدخل املنتجة  على واحلصول ، تيجيةاواإلسرت  الكبرية املشاريع إىل الدخول من املستثمرين متكن أ
ح   . 1الثانوية السوق يف بسهولة لهايتسي إمكانية إىل إضافةً  ،شرعية بطرق أر
 : مها للتصكيك أساسيتان طريقتان هناك :التصكيك رقط نيا:

 معني، استثماري مشروع حنو توجه مث ، أوال املالية املوارد جلمع هنا الصكوك وتصدر(املباشر):  البسيط التصكيك طريقة -1
 السوق يف سالمىإ متويل صيغة أساس على الصكوك طرح خالل من يتم وهذا ،ةالعام افقواملر  التحتية، البىن مشاريع مثل

  .ازهإجن  دراامل املشروع مال سأر  االكتتاب حصيلة لتكون ،األولية
  مليار رجنت                           2008- 2001: إصدار الصكوك احلكومية والبنوك وللشركات للمدة )95(اجلدول 

ن هادي جعاز:  :جعاملر    .130ص ،مرجع سابقسامي عبيد دمحم، عد
 من يتم وهذا نقدية، سيولة إىل القائمة واألصول املشاريع حتويل لغاية الصكوك وتصدر ):املباشر غري( املهيكل التصكيك -2

 جلذب املايل السوق يف طرحها مث ، الصكوك يف تتمثل متساوية وحدات إىل للدخل املدرة املعنوية أو املالية األصول حتويل خالل
 . األموال

  : منها ذكري از امل من مجلة اإلسالمية للصكوك لثا: مزا عملية التصكيك:
ا األموال مصادر بني املؤاءمة يف تساهم  -1  بني التماثل عدم خماطر تقليل يف يسهم مبا اإلسالمية املصارف يف واستخداما

ا املوارد آجال  ؛ واستخداما
 ؛ نيةاز املي خارج عمليات عن عبارة ألنه املال رس أ كفاية نسبة حتسني يف يساعد  -2
 ؛  ملصارف االئتمانية املخاطر إلدارة جيدة وسيلة تعترب  - 3
 ؛ خالهلا من كبرية تنموية مشاريع ينفذ أن للبلد ميكن كما املوازنة يف العجز لسداد كبريه فرص يتيح – 4
 . مجايلاإل ياحملل الناتج منو على تساعد -5

:رابعا لت مت : الصكوك يف ماليز  سنة نفسه بنكال سيس سنة يف وذلك ماليز يف يسالمإ بنك أول سيس مع مناز إدخاهلا 
 ياالسالم بنكال عمل تسهيل هو األمر، بداية يف منها اهلدف وكان الفائدة، معدومة حكومية استثمار شهادات وهي 1983
 هذه وكانت فيها، فوائضه يستثمر أن هميكن مضمونة استثمارية ةوسيل هي نفسه الوقت وىف السيولة مبتطلبات اإليفاء من ومتكينه

 بنكال لتجربة مكملة جتريبية عملية الصكوك هذه إصدار عملية كانتو   ،للحكومة احلسن القرض مبدأ على تعتمد الشهادات
 لصكوك العامل اهتمام ازدادو ، استثمار املاليزي شهادات املركزي البنك صدرأ مث ،1993-1983نفسها  وللمدة سالمىاإل

                                                           
ن هادي جعاز -  1  .110،صسابقمرجع : سامي عبيد دمحم، عد

  08  07  06  05  04  03  02  2001  البيان
  303  299  233  211  194  179  147  135  نيغارا- البنك املركزي

  283  256  221  210  187  185  164  172  البنوك والشركات
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 واملصدر ئدار ال تشكل ماليز يف سالميةاإل يةبنكال الصناعة كانت إذ كبري، بشكل الصكوك هذه إصدار معدل دزا و االسالمية
 يف إسالمية مالية سوق أكرب إىل ماليز حولت جعة حكومية وقرارات ءاتاجر إل نتيجة وذلك ،اوابتكار  تنوعا واألكثر األكرب،

 .العامل
 إصدار عملية تتوىل اليت املالية املؤسسات من العديد هناك والغرض منها:: تقسيم إصدارات الصكوك حسب املصدر خامسا

  ، مع تنوع الغرض منها.الصكوك
 ، األجل متوسطة الصكوك إلصدار لنسبة األوىل املرتبة اإلسالمية يف املصارف يت املؤسسات املصدرة وصيغ التمويل: -1 

 .%3 والتكافل التأمني شركات مث %17 بنسبة الصناديق وٕادارة 24% بنسبة احلكومة تليها % 56وبنسبة
 إصدار مجاىلإ من % 29 حصتها بلغت إذ األجل طويلة الصكوك إصدار خيص ما يف الثانية املرتبة اإلسالمية بنوكال حتتل

 الصناديق إدارة حصة من فكانت األوىل املرتبة أما ، %2منيأالت شركات مث %19 بنسبة احلكومة تليها ماليز يف الصكوك
  .% 5بنسبة  وأخرى  45% وبنسبة

 16) بنسبة املشاركة صيغ مث % 44 اإلجارة نسبة بلغت إذ ،وكالصك إصدار يف اإلسالمية التمويل وأساليب صيغ تاستخدمو   

 لكل منها، 5%  واالستصناع ةراحبامل صيغ جاءت اوأخري  منهما، لكل التوايل على 4% و8%  بنسبة والوكالة املضاربة تليها (%
 .%16 وأخرى 2% نسبها فكانت سلمالو 
 والنقل  الطاقة جماالت يف حتتية بىن بينها من ماليز يف مهمة تنموية مشاريع راتاإلصدا هذه مولت لقدو   الغرض منها: -2

، 18.2% وبنسبة واملواصالت النقل قطاع مث  (%33.2)وبنسبة األوىل املرتبة احتل االستثمار قطاع، عةراوالز  والصناعة واالستثمار
ء قطاع الثالثة املرتية يف وجاء  أما ، %13بنسبة والبناء اإلنشاء قطاع حصة من فكانت بعةاالر  املرتبة أما (%16) وبنسبة الكهر
يت (% 7.8) وبنسبة الصناعة حصة من فكانت ةامساخل املرتبة  ، (%6.6) وبنسبة واخلدمات احلكومية األبنية قطاع بعدها و

 التوايل. على 1.7% و 2.7%وبنسب ، األخرية اتبر امل والتعدين عةراالز   وقطاع والتجزئة اجلملة جتارة قطاع واحتل
  واجلدول التايل يوضح نسب توزيع التمويل عرب إصدارات الصكوك:

لصكوك على القطاعات االقتصادية للفرتة )96(اجلدول   %الوحدة:                              2008-2001: توزيع التمويل 

ن هادي جعاز:  املصدر:   .132،صمرجع سابقسامي عبيد دمحم، عد
ملبالغ  تنموية مشاريع متويل يف اإلسالمية املصارف دور إجياز ميكنكما        1: اآليتعرب إصدار الصكوك 

                                                           
ن هادي جعازوع سامي عبيد دمحم -  1  .132،صمرجع سابق: د

النقل   استثمار خدمي  
  واملواصالت

ء   الزراعة والتعدين  جتارة اجلملة والتجزئة  خدمات حكومية   الصناعة  اإلنشاء  الكهر

33.2  18.2  16  13  7.8  6.6  2.7  1.7  
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ء مشاريع  -  بلد إىل ماليز حتول وهو التنموي هدفها ماليز بلوغ يف أثرا األمر هلذا إن والشك دوالر مليار 16 بقيمة كهر
ء فمشاريع لكامل، صناعي  البىن أهم من تعد وهى تنافسية سعار و صناعية مشاريع لقيام األساسية الركيزة تعد الكهر
 ؛ للصناعة التحتية

دة واملواصالت النقل مشاريع لتطوير مشاريع  -  الصناعية املناطق من احلديد سكك شبكة وتطوير وتوسعة ،فيةااجلغر  رقعتها وز
 ؛ والعكس املوانئ إىل
 ؛ دوالر مليار 6.6 بقيمة حتتية بىن وخدمات حكومية مشروعات  -
 مما املاليزية التنمية خلطة املباشر اهلدف هو وهذا ،دوالر مليار 6.8 ماليز يف يسالماإل التمويل من حصتها كانت الصناعة  -
 .والتصدير اإلنتاج هيكل وتنوع املاليزيي احملل الناتج على كبري اجيايب بشكل يؤثر

 أن اإلسالمية بنوكال استطاعت فأوال، املاليزية التنمية عملية يف اإلسالمية املصارف به تقوم الذي الدور يتضح وبذلك     
 والثروة للشركات املسلمني ملكية زدت ا إذ املاليزي الشعب من % 54 من ألكثر يشياملع املستوى ارتفاع يف كبري بشكل تسهم

 عةاالزر  سوى حيسن ال معدم فقري جمتمع من وحتوهلم ، 2.2%نسبة1970سنة   تتجاوز ال كانت أن بعد %35 وصلت أن إىل
 اليت اخلصخصة عمليات بعد خصوصا ، االقتصاد نواحي مجيع يف بفاعلية يساهم متطور جمتمع إىل ، البطالة من ويعاىن البدائية
 سالمىاإل البنك بسبب اقتصادي واقع هلم أصبح الذين املسلمني ملصلحة أتت واليت الثمانينات منتصف يف احلكومة ا قامت

 أدوات يف تاواالبتكار  الكبري التطور بعد خصوصا اإلسالمية املصارف مسامهة تطورت مث ومن املاليزي، احلج وصندوق املاليزي
ا النمو معدالت تفوق مبعدالت تنمو وهى، تمويلال يف كبري دور اإلسالمية للمصارف أصبحاإلسالمي،  التمويل  ملثيال

  . التقليدية

  ميكن إمجاهلا فيما يلي: :اإلسالمية املاليزية صناعة املاليةمعوقات جناح الو عوامل : الفرع الثالث

تنبع من مميزات وخصائص اإلقتصاد املاليزي ونظامه املايل، مع الرغبة يف دعم مشروع التمويل اإلسالمي  : نجاحالعوامل أوال: 
  وتوفري الظروف املناسبة لنجاحه.

أنفق البنك املركزي املاليزي  النظام، حيث ياكل املادية والتنظيمية األساسية الالزمة لتسيرياهل من :قوة البنية التحتية -  1 
واملصارف اإلسالمية أمواال ضخمة لضمان فعالية عالية يف اخلدمات املصرفية وجودة تقنية عالية ترقى إىل منافسة املصارف 

 الوضعية. 
إدراج رمسي لقسم الصريفة اإلسالمية ضمن مسؤوليات البنك املركزي وحمافظ البنك املركزي على صعيد اهلياكل التنظيمية:  -2

 القانونية. 
 تعيني رمسي ألحد نواب حمافظ البنك املركزي ملتابعة أعمال املصارف اإلسالمية. - 
 سيس قسم الصريفة اإلسالمية والتكافل ضمن أقسام البنك املركزي املاليزي. - 
 ك املركزي املاليزي هليئة للرقابة الشرعية الوطنية.سيس البن - 

  ميكن تلخيصها يف: :اإلسالمية مباليز ومكامن تطويرها اليةامل معوقاتبعض نيا: 
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ت القانونية والسوقية وا االعتبارات الشرعية املقصديةبني ضعف املقاربة التكاملية بني إطارات الصريفة اإلسالمية   -  لتحد
 ؛ والواقعية

لنتيجة: اعتماد كثري من املؤسسات املالية اإلسالمية ا وعلى حساب مقصدهوالعقود املالية تغليب االعتداد بشكل املنتج  - 
 ؛ املاليزية بعض املنتجات املالية احملرمة عند مجهور العلماء مثل العينة وبيع الدين

 ؛ يةاإلفراط يف اعتماد منتجات التورق عند كثري من املصارف اإلسالم - 
الرتكيز يف التوعية الدينية على قضا العبادات وإغفال و إلطار التعليمي ، لضعف يف التفريق بني الصريفة اإلسالمية والوضعية - 

 .قضا املعامالت
 للبنوكقضائية  ةوالي 11يف  رز إسالمي كبن 59لعينة من حتليل أكد  1:يف التمويل البنوك اإلسالمية تقييم مرونةلثا: 

  :اإلسالمية الكربى
دة نسب التكاليف إىل الدخلو  ،2008زال دون مستوى تاإلسالمية ولكن ال  بنوكرحبية ال تعايف•    ؛اخنفضت هوامش الربح وز
وكانت ، %90 ظلت نسب معظم البنوك التمويل إىل الودائع حتتو  ،عدم وجود أدوات إدارة السيولة هو مصدر قلق مستمر• 

ت املستحقة  من %80 حوايل) الفردية البنوك من كبرية احنرافات مع(نسبة األصول واخلصوم قصرية األجل يف املتوسط  املطلو
  ؛ مبادرات تنظيمية جديدة لتحسني وضع السيولة إجراءوكان من املقرر جزئيا  ،يوما 90يف غضون 

  ؛ أسعار العقارات املتعثرة، والذي يرجع إىل حد كبري إىل انتعاش تمويالتض عدد الاجودة األصول، واخنف حتسن• 
  ؛ اإلسالمية تتجاوز املتطلبات التنظيمية بعدة نقاط مئوية بنوكرمسلة النسبة • 

ت بشأن االمتثال ويتسبب  ،لهالستخدام املتدين عالية لالوتشري نسب رأس املال  ،رأس املالهلياكل  الكبري ال تزال هناك حتد
ما بني البنوك فعالة أسواق  الكفاءة بسبب احلاجة للحفاظ على خمازن رأمسال أعلى للتعويض عن عدم وجود يف اخنفاضهذا 

  ؛ للتمويل املالذ األخريو والتسهيالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ت القضائية ، وإن كان ذلك علىالصناعة املالية االسالمية صحييبقى االستقرار الشامل لو    ت خمتلفة يف أحناء الوال  ،مستو

دةخاصة مع  أصول البنوك نوعية و قد تؤثر سلبا على رحبية اليت هشاشة األسواق املالية واالخنفاض احلاد يف أسعار النفط  ز
يف األصول املالية  املستثمريناإلسالمية، والسياسة النقدية للبنوك املركزية الغربية ميكن أن حتدث تقلبات العائد وقد يهز ثقة 

   األسواق الناشئة، مبا يف ذلك الصكوك.
ا أن تسهل مستوى حيث يتم  رابعا: التوجه لنموذج متويلي ونظام تشاركي: تطوير إطار تنظيمي قائم على عقد بطريقة من شأ

يسعى النهج ، و ميزة تنظيميةكحقيقةقتصادية االة للشركات، وجتاوز الوساطة املالية لتشمل مشاركة القطاع بنكياخلدمات ال
مقرتحات قيمة التمويل اإلسالمي تشمل ( والتطور ملواصلة حتقيق اقرتاح قيمة التمويل اإلسالمي حنو مستوى جديد من النضج

توفري بوعلى جانب املوجودات يسمح للمؤسسات املالية اإلسالمية  خدمة االقتصاد احلقيقي، وتشجيع البدائل لتقاسم املخاطر،

                                                           
1 - The Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Services Industry Stability Report. May2015. 
www.ifsb.org. 



 النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف اجلزائر وماليز.....................................................الفصل اخلامس: 

]379 [ 

نطاق أنشطة التمويل ، و احملتملة وائدموعة من املخاطر والعجممن  التمويل على أساس العقود اإلسالمية اليت ختضع لنطاق أوسع
  .واملضاربة) مل العقود األسهم ومتويل الشراكةوتش لسمات املميزة للعقود اإلسالميةلتوجه 

ا البنوك اإلسالمية اليت تقدمويشري منوذج التمويل أساسا لدور الوساطة االئتمانية احلا    منتجات مع ميزات قابلة  لية اليت تقوم 
لبنوك التقليدية  مثل لعقود والرتتيبات املساعدة األخرىل البنوك اإلسالمية افرظتمع يف تفعيل هذا النموذج، تساعد  للمقارنة 

 واليت متكن املنتجات املصرفية اإلسالمية خلدمة الغرض الذي أنشأت من أجله واحلد من ،Wa`dالوعد و   Wakālah الوكالة
نيابة عن  سالمي توفري التمويل للعميل من خالل شراء األصولاإلبنك الحيث أن هدف  ،لبنك للمخاطر املاليةاتعرض 

اية املطاف ال للتأثري على الوعد يستخدمكما العمالء،   امتالك األصول  البنك ال ينوي حيث أنلعمالء صول إىل الألنقل يف 
  اليت مت شراؤها.

  



 

 

  خالصة الفصل اخلامس
    

حية متويل االستثمار ف      وخدمية إنتاجية الستثمارات لتحويلها اإلستخدامية لقدرة ترتبط فعالية االدخار إنمن 
 غري مؤسسية وبنية هيكلية إختالالت من يعاين اجلزائري االقتصاد فإن توظيفها، ويف هذا اإلطار من خماطر حقيقية والتقليل

غري  الطاقات على يرتكز ريعي إستخراجي طاقوي قطاع على يعتمد متنوع وغري غري متوازن تنافسية وتركيب قطاعي
ا   بنسبة املتجددة يساهم التوجه كبرية يف القيمة املضافة، وهذا ما أثر سلبا على نظام التمويل والبنكي خاصة، ما حذى 

  التجارة اخلارجية وعمليات اإلسترياد.قصري األجل لدورة االستغالل، و  تمويللل
أول ما يعيق العمل املصريف يف اجلزائر غياب اإلطار القانوين املنظم له، يف الوقت الذي تعرب فيه الصريفة اإلسالمية عن    

عتبار مفهوم جديد للوساطة املالية خمتلف عن اإلطار التقليدي والذي  صيغت القوانني يف إطاره وخدمة آللياته وتنظيمه، 
لفائدة الربوية، يف حني أن الوساطة  أن دور البنوك يف وساطتها املالية بني املودعني واملقرتضني هي عالقة مقرض ومقرتض 

نتائج التمويل واملضاربة املالية اإلسالمية تبىن يف أبسط أحواهلا على أساس املتاجرة وعلى أساس خمتلف هو املشاركة يف 
     .ألموال يف عالقة وطيدة قوامها التعاون والتكافؤ

ا عناصر أهم ن إجيازلنسبة للتجربة املاليزية ميك     اإلسالمية املصرفية الصناعة متطلبات يراعى قانوين يف توفر غطاء قو
 بتكاراالو  والتطوير البحث تشجيعو  األكادميى جلانب ، مع اإلهتماماليت قاربت الثلث من حجم النظام املايل ككل

 خالل منو  للنجاح والربامج اخلطط إلعداد املاليزي املركزي م البنكايق مع، العمل يف املرحلية اإلسالمية، مع  لمنتجاتل
 جمموعة تقدمي على وحيثها العاملة اإلسالمية للمصارف املستمر النصح يقدم كانو ، من املؤسسات جمموعة وتطوير بناء

واملضاربة  املشاركة صكوك يف التمويل خصوصا جلاأل طويل التمويل حجم كربمع   ،اإلسالمية املنتجات متكاملة من
  . واإلجارة

 مدعوم  ودستوري غطاء قانوين توفري مع هلا العلمي والتخطيط اإلعداد مت ربةجت ا املاليزية التجربة وصف ميكن وعليه  
 ،نسبية خربة ذات كوادرو  اسالمي، مايل سوقو  وأدوات متعددة، عملها مستلزمات مجيع توفري مع ، احلكومة قبل من

العاملية  التجربة أصبحت التنمية، وقد خطةإطار  يفو املاليزي  املركزي البنك مظلة حتت ذلك مجيع وتطوير، حبث ومراكز
 العاملي. ياالسالم التمويل مركز لتكون واألوفر ابروز  األكثر
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  ةاخلامت
األول مستوى النظرية االقتصادية والثاين الدراسات املالية مما يعزز  :تم عادة حتليل نظرية اإلستثمار على مستوينيي    

تفسري رأس املال يشار إىل أن دراسة عناصر على صعيد التأكيد على درجة أمهية الفائدة يف نظرية االستثمار، و 
اإلنتاج يف النظرية االقتصادية تعطي الفائدة كعائد لعنصر رأس املال، وهذا التقسيم من مبادئ النظرية االقتصادية 

  ومسلمات النظام الرأمسايل.
يقوم  والذي الفعلي إلنتاج تنحصر االستثمار فرص فإن لذلك وفقا لفائدة التعامل حيرم اإلسالمي االقتصاد   

 إذا عائدا يستحق ال املال أن  رأس اإلسالمي االقتصاد يوضح وهنا احلقيقي، االستثمار إىل للموارد مباشر بتوجيه
املنظور  الفائدة، ووفق عائد تعطيه اليت التقليدية املصارف به تتعامل ما عكس على اإلنتاجية العملية يف يشارك مل

االقتصادية  واملوارد عنصر العمل مع املال رأس اشرتاك خالل من تكون للربح املشروعة الصيغة فإن اإلسالمي
  املخاطرة. أساس على مبين الربح ذلك فيكون واخلدمات السلع عنها ينتج واليت األخرى

قامت من أجلها ًا من األمهية حيث هو الغاية األوىل اليت كبري االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي حيتل جانبًا     
ا األصيلة واألصلية الستثمار املال هي صيغ التمويل اإلسالمي املعروفة   املصارف اإلسالمية حيث كانت أدوا

فالتشارك ، يصبح املال منحازًا لطرف على حساب طرف آخر وذلك حىت ال واملراحبة، ارةجكاملضاربة واملشاركة واإل
لغرم هي ثوابت االستثمار اإلسالمي، وحتمل املخاطرة أمر هام  يف الربح واخلسارة وحتمل املخاطرة واتباع قاعدة الغنم 

  واملعيار األساسي الستحقاق العائد. يف استثمار املال ألنه الدافع الرئيس
ت االقتصادية، كما أن     بعة فقط من كونه أحد معطيات وفاعلية معدل الفائدة حمل تربير داخل النظر أمهيته 

عتباره تكلفة فعلية أو تكلفة الفرصة الواقع  الرأمسايل فقرار االستثمار حتكمه الرحبية، وإن كان ملعدل الفائدة دور فيه 
وموضع البحث هو يف دراسة فاعلية الفائدة، وطرح  البديلة اليت كان ميكن أن جينيها املستثمر من إقراض أمواله،

  البديل عند إلغائه يف اقتصاد املشاركة.

  : املتوصل إليها النتائج

لوصول إىل النتائج التالية:النتائج النظرية: أوال:  جلانب النظري للموضوع مسح    حماولة اإلحاطة 
يعترب من أهم وأصعب القرارات اليت ميكن اختاذها وهذا ليس فقط اعتبارا للمبلغ املستثمر بل  قرار االستثمار -

  ؛ عتبار أنه احملدد الرئيسي لقدرة املؤسسة على خلق الثروة
حثني كل عرف االستثمار حسب   ،االستثمار العامل احملرك للدورة االقتصادية - كما تطرق هلذا املفهوم عدة 

  ؛ فمنهم االقتصادي ومنهم احملاسب والرجل املايل ورجل القانون موضوع دراسته
، والتأثري املشرتك واملتداخل للمضاعف واملعجل الستثمار عالقة مبختلف املتغريات االقتصادية الكلية كالدخلل -

  ؛دخار وسعر الفائدة اإلإضافة إىل 
عتباره أساس الن - ملخاطرة يف التمويل والعائد لإلستثمار أمهية قصوى يف اقتصاد املشاركة  مو والتنمية مع ربطه 

  ؛ املرتبط بعائد وربح االستثمار احلقيقي
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أساس دافعية التمويل والتوجه االستثماري املتمثل بوظيفة احلصول على العائد هي النقطة األساسية اليت متثل  -
كيفية معاجلة الرحبية و  الرأمسايل واإلسالمي خاصة،اخلالف اجلوهري بني األنظمة االقتصادية املختلفة، وبني النظامني 

املتوقعة من املشروع االستثماري، ابتداء من فكرته إىل دراسات اجلدوى التفصيلية: الفنية والسوقية ومرورًا بعملية 
  ؛ متويلها واجلدوى املالية

حتقق الشرط األساسي وهو أقل تكلفة  انطالقا من مبدأ الرشادة املالية فإنه سوف يتم اختيار املصادر املالية اليت -
لتايل فإن حلساب تكلفة األموال على مستوى املؤسسة تكتسي أمهية   ،ممكنة وأعظم عائد متوقع من هذه األموال و

  كبرية يف وذلك حلسن سري التسيري املايل يف املؤسسة.
لكمي يتم - على  عملة املناسبة والتكلفة املالئمة والالبحث يف االحتياجات املالية للمؤسسة ويف املصادر التمويلية 

لطريقة األ   .مثلإنفاقها 
 اإلختالالت يف معاجلة االقتصادية للسياسات وكأداء لالستثمارات كمحدد عليه الفائدة واالعتماد وجود سعر -

دة ومنو االستقرار حتقيق يفا عائقاالقتصادية ميثل   االقتصاد، وحتقيقيف  والتوظف التشغيل مستوى االستثمارات وز
ح احلقيقية هو له آخر بديل ووضع الفائدة سعر زالة التوازن هذا   كلي. كمتغري اقتصادي الصافية األر
أمهية النظام املايل اليت تربز خاصة يف قيامها بتعبئة وحتريك املدخرات مع التوزيع األمثل للموارد ما حيفز االستثمار  -

  ؛ اإلنتاجي والنمو االقتصادي
التوازن الكلي يف اقتصاد املشاركة يسهم على املستوى النظري يف تعميق دراسة االقتصاد الكلي اإلسالمي، وعلى  -

  ؛ حتديد املدى الذي ميكن من خالله االعتماد على آلية اقتصاد السوق يف حتقيق التوازن الكلييف املستوى التطبيقي 
د الكلي يف ظل ضوابط ومبادئ اقتصاد املشاركة، انطالقا من فرضية حتديد عوامل احلركة التوازنية يف االقتصاميكن  -

جتاه  لفعالية الكافية لدفع حركة املؤشرات االقتصادية الكلية  أن االقتصاد اإلسالمي ينطوي على آليات تتسم 
  ؛ التوازن الكلي للدائرتني احلقيقية والنقدية

 االدخار واالستثمار لقطاع السلوكية العالقات حتليل فيها ، يتمإسالمي اقتصاد يف العائد ملعدل نظرية بناء ميكن -
 السلوك االدخاري على بناء اإلسالمي االقتصاد يف العائد معدل فيه يتحدد كلي وبناء منوذج النقدي، والقطاع

 والطويل القصريوالنقدي  احلقيقي للعائد االقتصاد والتوازن يف اجلزئية للوحدات لعائد اخلطر ومبادلة واالستثماري
  ؛ األجل

لوصول  النتائج التطبيقية:نيا:  الدراسة التطبيقية لالستثمار احلقيقي ونظام التمويل يف حاليت اجلزائر وماليز مسح 
 إىل النتائج التالية:

 الربامج اإلصالحية ظل يف الكلي املستوى على إجيابية خاصة نتائج حقق قد اجلزائري االقتصاد كان إذا -   

فرتة  بعد االقتصادي النمو وعاد الكلية املؤشرات االقتصادية معظم حتسنت حيث اجلزائر، تبنتها اليت واإلنعاشية
ت إىل إلضافة الركود من نسبيا طويلة  االقتصادي للواقع ال ينظر أنه إال واخلارجية، الداخلية الكلية اسرتجاع التواز

 ما واخلارجي الداخلي التوازن أن ذلكنفسه،  ملنظار العمومية واالستثماراتاإلصالح  برامج أفرزته الذي اجلديد
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الشروط  وخلق النمو حتفيز يف تساهم ومل وأساسية قاعدية أهداف أداة لتحقيق وليست حاالت ظرفية سوى هي
لتايل املوضوعية لإلقالع الضرورية   .املرجوة حتقيق األهداف و

 حجم إىل لنظر ولكن االقتصادي، للنشاط االنتعاش إعادة إىل اجلزائر يف التوسعية العام اإلنفاق سياسة سامهت -

 اجلزائر؛ ورغم يف البطالة حجم وعلى االقتصادي على النمو أثرها متواضعا يبقى الربامج هلذه املخصصة املالية املبالغ

 يف املتحققة املكاسب اإلجتماعية وأمهية واإلجتماعية، اإلقتصادية اهليكلية لقاعدة املتعلقة اهلامة اإلجيابية النتائج
   .التالية: النقاط على التأكيد يتطلب األمر فإن القطاعات معظم

 واعتمدت كبرية، مبالغ مالية هلا رصدت اجلزائر يف2001 سنة  منذ فيها شرع اليت االقتصادي اإلنعاش برامج -

ملوازاة احلكومي، االدخار على تنفيذها يف الدولة  كمية على العام االقتصادي والقطاع حصلت الدولة ذلك مع و

  فيها ؛ الدولة وحتكم اجلزائر يف املصرفية السوق العامة على البنوك سيطرة نتيجة البنكية القروض من كبرية
 ظل يف وقانونية ومؤسسية  إجرائية منظومات من ا وما يرتبط اجلزائري لإلقتصاد واهليكلية املرحلية اخلصائص إن -

 ؛ املستدام النمو اإلقتصادي على املتوقعة اإلجيابية التأثريات من قلل قد تنافسي غري إستثماري ومناخ أعمال بيئة

 جتاوز إىل أدى التطبيقية وللخطة النظري العلمي لألساس وافتقادها واحمللية واجلهوية الوطنية الربامج تعدد إن -

لتايل والرقابة واإلجناز والبناء األولية واملتابعة لدراسات املتعلقة الوطنية اإلستيعابية القدرات  تكاليفها إرتفاع و

 ؛ أخرى إىل مرحلة من وتضاعفها

 والتطور اإلقتصادية اإلختالالت وتصحيح املستدام اإلقتصادي النمو على العامة اإلستثمارات ثري حمدودية -

 واإلنتاجية الفروع من العديد ضعيفة، وحققت النمو معدالت كانت فقد ،الوطين اإلقتصادي للقطاع املتكامل

ا إقتصادي غري واستخدام سلبية معدالت  القاعدة مبشاريع املرتبطة املعملية الصناعات يف اإلنتاجية خاصة لقدرا

 ؛ اهليكلية

 العمل وخلق مناصب للثروات املوفرة املستدمية األنشطة ميدان يف معتربة نتائج حتقق مل املتبناة التنموية الربامج إن -

 قوي دفع يقابله مل أن ذلك إال املالية الرتاكمات رغمف االسرتاتيجي، للعمق الربامج هذه افتقاد هو ذلك وسبب

 ؛ االسرتاتيجية االقتصادي النشاط لقطاعات بطئ احنراف وإمنا للنمو ومتواصل

موعات بني والتكامل والرتابط التشابك ضعف - مع  ،االسترياد فاتورة يف ارتفاع عليه ترتب وبعضها، ما القطاعية ا
 ؛ خاصة التحويلية وقطاع الصناعات) اإلستخراجية الصناعة( األولية القطاعات بني والتداخل الرتابط ضعف

لتايل املختلفة االستثمارية للمشاريع التقييم إعادة عمليات ارتفاع -  إىل راجع هذا وكل االجناز، تكلفة ارتفاع و

 ؛ ا املتعلقة اجلدوى دراسات وضعف للمشاريع الدقيق غياب التخطيط

 ما وهو االقتصادي، العام والقطاع للدولة البنكية القروض من كبرية كميات ضخ مت احلكومي االدخار جانب إىل -

دة يف ساهم  األوىل؛ لدرجة البرتول عن مداخيل الناجتة اخلارجية الذمم إىل إضافة النقدي املعروض ز

عوامل ضعف االنتاجية ترجع أساسا إىل التأخر يف االنتقال القتصاد السوق وضعف وصغر حجم القطاع اخلاص،  -
مع ضعف املؤسسات االنتاجية واملالية، ومناخ استثماري غري مالئم، التشوهات يف سوق العمل، صعوبة املناخ 

  السياسي والتشريعي مع هجرة العمالة املاهرة.
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، يف قيامها بتعبئة وحتريك املدخرات مع التوزيع األمثل للمواردومؤسساته املختلفة أمهية النظام املايل ضرورة تعزيز  -
  ما حيفز االستثمار اإلنتاجي والنمو االقتصادي. وخاصة البنوك اإلسالمية ويف صيغ التمويل التشاركية،

ال للقطاع اخلاص والتنويع االقتصادي وحتفيز هي جتربة رائدة يف: جانب البيئة  احلالة املاليزية - اإلستثمارية ومنح ا
االستثمارات األجنبية، تبينت من خالل مؤشرات االستثمار والنمو واإلنتاج من خالل القيمة املضافة ملختلف 

  القطاعات وبشكل ساهم يف دفع التنمية وتفري جمال مناسب لألعمال وخلق فرص الربح واإلنتاج والعمالة ؛
النظام املايل املاليزي نظام مزدوج بوجود نظام تقليدي قائم على الفائدة ويوفر خدمات متعددة يف جانب التمويل  -

، واألمر نفسه مع مع مؤسسات متعددة وهيكل بنكي ومؤسسي وسوق مايل كبري احلجم ونشط والتوظيف املايل
ك والنوافذ اإلسالمية مع تغلغل بنسبة تقارب الثلث يف نظام التمويل اإلسالمي الذي تقوم به جمموعة واسعة من البنو 

  مؤشرات التمويل بصيغ خمتلفة نسبيا، وتساهم بشكل فاعل يف متويل التنمية وتوفري البدائل واحللول الشرعية ؛
 املشاركة صكوكب التمويل خصوصااإلسالمي طويل األجل، البنكي ويف السوق املايل  التمويل حجم كرب -

  .ةإلجار واملضاربة وا
  ودستوري غطاء قانوين توفري مع هلا العلمي والتخطيط اإلعداد مت ربةجت ا املاليزية التجربة وصف ميكن وعليه  

 خربة ذات كوادرو  اسالمي، مايل سوقو  وأدوات متعددة، عملها مستلزمات مجيع توفري مع احلكومة، قبل من مدعوم
 .التنمية خطةإطار  يفو املاليزي  املركزي البنك مظلة حتت ذلك مجيع وتطوير، حبث ومراكز ،نسبية

من خالل النتائج احملصل عليها ميكن اختبار الفرضيات واإلجابة على األسئلة الفرعية   فرضيات البحث:إختبار 
  كما يلي:

 سعرثبت نظر وجتريبيا أن  هو املؤشر املؤثر يف اإلستثمار ومتويله، إذ سعر الفائدةمعدل عائد املشاركة وليس  -
 الوحدات من االدخار جذب حافزيف حني أن معدل الرحبية ، االستثمار حجم يف ضعيف التأثريأو  سلبا يؤثر الفائدة

 املتوقع العائد ذات االئتمان لالستثمارات عرض العجز، وتقنني ذات واستثمارها بضخها للوحدات الفائض ذات
 ؛ األعلى

ح احملققة يف فرتة زمنية،  معدل الربح احملتمل - أو احملقق حمدد أساسي لالستثمار، حيث توجد عالقة قوية بني األر
 وتيار االستثمار يف الفرتة التالية؛ والرابط بني إنتاجية العمل ورأس املال والعائد عنهما والربح هو عائد حتمل املخاطرة

  ؛والذي يتناسب وتكلفة التمويل 
 األجل يف العائد النقدي يتحدد كما القطاع احلقيقي، يف واالستثمار االدخار بتوازن احلقيقي العائد معدل يتحدد -

  مستوى املخاطر التوازين؛ النقدي وعند القطاع يف وطلب االئتمان عرض بتوازن الطويل
مهية نسبيةيف حاليت اجلزائر وماليز له عالقة مبختلف املتغريات االقتصادية الكلية احلقيقي  االستثمار - ، متباينة و

ويف حني تعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر يف بيئة صعبة للتمويل ميكن االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف 
س به يف التمكني للصناعة املالية -جمال التمويل املزدوج التقليدي عتبارها قطعت شوطا ال  اإلسالمي مثل ماليز 

  اإلسالمية.
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النقاط   توجز يف املراجعات، من مبجموعة القيام يتطلب السلبيات وإحتواء اإلجيابيات تثمني إن :بحثال مقرتحات
 التالية:

 يف التعددية الوطنية، وإلغاء اإلجناز وبقدرات ،لإلستثمار اإلستعابية لطاقة اإلستثمارية الربامج خمصصات ربط -
 لإلستثمار ؛ التخصيصية الكفاءة إىل للوصول التكميلية الربامج

ا األدائية، ومعايريها العامة اإلسرتاتيجية هدافها عامة خطة إعداد -  القطاعية وتفاصيلها ،الدورية القياسية ومؤشرا

ا الطلب وتلبية املربجمة املشاريع وخمرجات مدخالت يف للتحكم حتياجا  القطاعات فروع تنمية إطار يف املتعلق 

 لواردات ؛ الوطين لإلقتصاد احلالية اإلغراق واحتواء حالة الداخلية، اإلختالالت وتصحيح اإلنتاجية،

ت يف النظر إعادة -  صياغة إعادةو  ،الظرفية والسياسية اإلجتماعية اجلوانب بعض على تركز اليت احلالية األولو

ت تمعية األولو  خالل النمو من والطويل، املتوسط املدى يف الوطين اإلقتصادي األمن حتقق اليت بعادها ا

 اهليكلية ؛ لإلختالالت الدائم واإلصالح املستدام

ت وإعادة إدارته وحسن الوطين اإلقتصاد تنافسية لرتقية مدخال لتكون األعمال بيئة إصالح -  لفروعه التواز

  ؛ وقطاعاته
 الصناعات وتطوير اإلنتاج، عناصر كثافة واملنافسة وفق قاعدة النمو واالنطالق على الصناعات القادرة اختيار -

ت احلجم ومعايري أسس على لدعم التقين والبحث العلمي ودراسات اجلدوى احلقيقية لالستثمار  اقتصاد املتزايدة 
  الرأسي واألفقي ؛ قوة الرتابط بفعل بني الصناعات التكامل ودعم إحداث

دة عند هاغري   التحتية البنية على اإلنفاق بني التكامل أوجه مراعاة  - ت رييتغ أو العامة االستثمارات ز  أولو

 اإلنفاق ؛

االستثمارية وحتسني شروطه وتقدمي التحفيزات الضريبية وتدفقات  الربامج جمال يف املباشر األجنيب االستثمار تفعيل -
 رؤوس األموال ؛

ت كافة على السوق اقتصاد حنو التحول تعميق -  على االعتماد خالل من العمومي اإلنفاق طريقة فيها مبا املستو
  واملهيمنة. املنتجة الدولة مقاربة وعمليا، واالبتعاد عن نظر حمددة شروط وفق متدخلة دولةال مقاربة

مشاركة مع حتسني نوعية اإلنفاق، و ، عوائد اقتصادية عالية توجيه اإلنفاق الرأمسايل العام حنو املشاريع اليت تدر -
اإلدارة  ، وال سيما عن طريق خفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية، وحتسني الضرائببيئتهحتسني و اص القطاع اخل

 ت الصغرية واملتوسطةؤسسااملو  ململوكة للقطاع اخلاصاوتيسري التجارة، وحتسني فرص احلصول على التمويل، ال سيما 
  ؛
وخاصة تتطلب االنفتاح أكرب يف جمايل  وتراكم أسرع من املعرفة من شأنه ،دعم اقتصاد فعال تدفعه املعرفةضرورة  -

دة القدرة االستيعابية  لتمكنيلسياسات ، و التجارة واالستثمار األجنيب املباشر وهناك حاجة إىل االبتكار وز
  ؛التكنولوجية 

دة ،احلفاظ على نقاط القوة يف اجلزائر، وال سيما مسامهة العمالة يف النمو - فرص العمل، وال سيما  وهذا يعين ز
  ؛ مرونة سوق العمل املهارات؛ وحتسنيو الوظائف بني  دراتمن خالل تعزيز نوعية العمل؛ حتسني املبا
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 المتصاص اإلجباري واالحتياطي املفتوحة لسوق املباشرة غري النقدية السياسة أدوات بتفعيل مطالب اجلزائر بنك -

  ؛ التضخمية املوجات من احلد بغرض البنوك لدى السيولة فائض
مردودية رأس املال فيبدو النموذج التشاركي و لنسبة لتكلفة التمويل ومع ضعف اإلنتاجية احلدية يف حالة اجلزائر  -

الستثمار، واألمر  ،من النموذج الرأمسايل مبعدالت الفائدةاألنسب  اليت هلا عالقة ضعيفة وسلبية عموما يف عالقتها 
لنسبة لالقتصاد املاليزي فاملردودية أو الربح يعكس اإلنتاجية احلدية لرأس املال أفضل من معدالت الفائدة  نفسه 

لقطاع احلقيقي رتباطها الوثيق  ملوتتميز  ال لنموذج التمويل  شاركة يف متويل االقتصاد ، وهو ما يتطلب فسح ا
  بصيغه ومؤسساته.

  للموضوع تشعبات كثرية وآفاق ميكن إبرازها من خالل مايلي:أفاق البحث: 
  دور متويل االستثمار احلقيقي يف اقتصاد املشاركة يف دعم النمو االقتصادي ؛ -
  فة، العائد واملخاطرة  ؛معدل العائد التشاركي والكفاءة يف متويل املؤسسات االقتصادية وفق مبدأ التكل -
  املنتجات املالية اإلسالمية ودورها يف دعم ومتويل التنمية االقتصادية ؛ -
  اهليكل التمويلي للمؤسسة االقتصادية وفق مبادئ التمويل يف اقتصاد املشاركة ؛ -
لتوازن االقتصادي الرأمسايل. -   التوازن االقتصادي الكلي يف اقتصاد املشاركة مقارنة 
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  إلى الدوالر األمريكي ) المتوسط السنوي ألسعار صرف الدينار الجزائري والرنجت الماليزي01الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أهم المتغيرات اإلقتصادية في الجزائر وماليزيا المستخدمة في الدراسة القياسية) 02الملحق رقم 

  حالة الجزائر -

Net 
Operating 
Surplus- 
capital 
income 

Iv Change 
in stocks 

saving GDP 
(NH) 
value 
added  

L 
(000) 

K (GDCF) Y-  القطاعات
 المنتجة
Added 
value 

Year 

231559 160217 18340 139785 304112 4517 141877 429306  1990 
398164 266734 50955 264990 443555 4538 215779 679500 1991 
493955 319811 41837 290745 588222 4578 277974 838624 1992 
487417 336203 12068 236784 671933 5042 324135 919931 1993 
633685 467941 60396 306405 828296 5154 407545 1155644 1994 
918490 633031 91205 422442 1063225 5436 541826 1568788 1995 
1221978 644643 5194 606274 1297271 5625 639449 2047686 1996 
1354552 647458 9339 680060 1376190 4719 638119 2215176 1997 
1318687 773955 45201 530301 1785800 4858 728754 2214545 1998 
1574763 849950 60152 704896 1911300 4898 789798 2598956 1999 
2224300 971657 119032 1481270 2082400 4977 852625 3430857 2000 
2219980 1134602 169139 1453140 2311000 5197 965463 3451958 2001 

MYR   
Average 
bid ask 

1990 2.70349 2.70455 
1991 2.74893 2.75022 
1992 2.54656 2.54778 
1993 2.57296 2.57402 
1994 2.62176 2.62299 
1995 2.50737 2.50833 
1996 2.51506 2.51596 
1997 2.81501 2.81906 
1998 3.91436 3.92610 
1999 3.79927 3.80007 
2000 3.79980 3.80016 
2001 3.79890 3.80104 
2002 3.79709 3.80271 
2003 3.79748 3.80117 
2004 3.79869 3.80131 
2005 3.78517 3.78860 
2006 3.65300 3.67834 
2007 3.42625 3.44713 
2008 3.32474 3.33913 
2009 3.51349 3.53322 
2010 3.21099 3.23034 
2011 3.05283 3.06385 
2012 3.07766 3.09797 
2013 3.13720 3.16231 
2014 3.27117 3.27353 
2015 3.89755 3.90839 
Base Currency: USD 

DZD 
Average 
bid ask 

19900.00000 0.00000 
19910.00000 0.00000 
19920.00000 0.00000 
199323.93656 23.95155 
199424.24251 24.25751 
199528.40345 28.41845 
199654.72685 54.75451 
199757.70069 57.71589 
199858.70674 58.72395 
199966.49378 66.57697 
200072.20054 76.82733 
200173.99751 78.96333 
200276.48649 82.02392 
200374.59177 79.80898 
200469.27486 74.15061 
200571.16329 74.39440 
200670.53928 75.17632 
200768.81288 70.58204 
200863.33686 65.80425 
200970.90402 74.14429 
201072.32776 75.45329 
201172.43428 73.58165 
201277.13466 78.17426 
201379.08402 80.13338 
201480.13611 81.00233 
201599.83893 100.84885 
Base Currency: USD 
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2340029 1386382 275073 1494895 2546400 5435 1111309 3645911 2002 
2859358 1593588 328424 2002980 2831100 6684 1265164 4296970 2003 
3411998 2045414 568511 2512236 3226100 7798.5 1476903 5099673 2004 
4462962 2363427 702213 3568432 3577300 8044 1661214 6436135 2005 
5193946 2562787 595525 4198458 3954800 8869 1967262 7345468 2006 
5629877 3206679 761767 5798505 4474800 8594 2444912 8035492 2007 
6518689 4124650 896307 5750328 5004700 9146 3228343 9348416 2008 
5411289 4672657 861238 4043686 5700500 9492 3811419 8093797 2009 
6674179 4968140 617218 5222039 6266900 9736 4350922 9699617 2010 
7907228 5539403 919097 5930543 6867400 9599 4620306 11302905 2011 
8757846 6336500 1344088 6928662 7347652 10170 4992412 12483052 2012 
8812969 7220707 1529813 6601510 7869335 10788 5690894 12850474 2013 
8902935 7846211 1534383 6298759 8262800 10239 6311828 13251301 2014 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 حالة ماليزيا -

(GOS) 
capital 
income 

Compensat
ion of 
Employees 

saving Change in 
inventories 

invstmnt L-000- K 
(GDCF) 

Y-  القطاعات
 المنتجة
Added 
value 

Year 

71449 36878    6685  87839 1990 
83777 41735s     30600 95698 1991 

G Credits     GOS Consum 
fixed capital 

Year 

142740 246949   271304 39745 1990 
239630 325343   453479 55315 1991 
308724 412310   550587 56632 1992 
390484 220249   586232 98815 1993 
461895 305843   755665 121980 1994 
589085 565644   1060232 141742 1995 
724609 776843   1417426 195448 1996 
845196 741281   1544428 189876 1997 
875739 906200   1537680 218993 1998 
961700 1150700   1840241 265478 1999 
1178122 993700 1099158 1125142 2491405 267105 2000 
1321400 1078400 1243231 976749 2503936 283956 2001 
1550600 1268000 1350455 989574 2641486 301457 2002 
1690200 1379500 1544013 1315345 3202478 343120 2003 
1891800 1534400 2096653 1642832 3814018 402020 2004 
1985900 1778900 1989764 2473198 4929106 466144 2005 
2453000 1904100 2266071 2927875 5690116 496170 2006 
3108500 2203700 2578968 3050909 6211874 581997 2007 
4191000 2614100 2788849 3729840 6059611 648322 2008 
4246300 3085100 3254028 2157261 6138991 727702 2009 
4466900 3266700 3621693 3052486 7418085 743906 2010 
5853000 3724700 4042395 3864833 8737992 830764 2011 
7058100 4265400 4691801 4066045 9657253 899407 2012 
6024100 5154500 5283663 3529306 9862990 1050021 2013 
6980200 6502900 5769173 3133762 10172803 1269868 2014 
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93423 46416    7048 53500 106196 1992 
99873 60582 54534 -896 63356 7383 62460 118688 1993 
119231 60051 62133 546 76357  76903 135153 1994 
140157 65731 73324 1029 94120 7645 95149 155049 1995 
156048 78814 94016 -2579 107825 8399 105246 177876 1996 
180408 82552 104400 -398 121494 8569 121096 198418 1997 
176373 86552 112952 -427 75982 8600 75555 205150 1998 
194794 84818 115211 1476 65841 8838 67317 216720 1999 
212793 104882 125964 5982 87729 9269 93711 250796 2000 
203986 108101 107693 -3339 83345 9357 80006 240347 2001 
224207 110323 116476 2217 83764 9543 85981 258646 2002 
259637 120383 145952 1462 93864 9870 95326 287090 2003 
293932 137023 166807 9930 99336 9979 109266 333407 2004 
362569 151195 180279 -1868 107185 10045 105317 371601 2005 
377408 171183 213519 -1722 119213 10275 117491 410509 2006 
419258 194541 240593 10 138393 10538 138403 458514 2007 
503817 217086 272462 -1685 144634 10660 142949 538236 2008 
457654 225263 210606 -29517 156660 10897 127143 473024 2009 
515871 251158 272930 5955 179793 11899 185748 533687 2010 
580782 282423 308191 8350 197415 12284 205765 600053 2011 
614151 309901 298661 2639 241562 12723 244201 626711 2012 
633900 331400 297354 -7566 265013 13210 257446 651873 2013 
692900 379400 319195 -12913 282600 13532 269687 712198 2014 

 

PPI CPI-2000- inflati
on 

ir in G Cred-
finance 

NOS Consum 
fixed 
capital 

year 

74.5 70.6 2.6 4.8 7.4 35715  59238 12211 1990 
74.5 73.6 4.4 5.6 10 37861  69880 13897 1991 
77.6 77.1 4.8 7.6 12.4 41763  77900 15523 1992 
77.9 79.9 3.5 5.8 9.3 42341 209801 82087 17786 1993 
81.9 83.0 3.7 4.6 8.3 46341 242498 98989 20242 1994 
85.8 85.9 3.5 4.9 8.4 50624 305751 115512 24645 1995 
88.2 88.9 3.5 6 9.5 58493 384261 127864 28184 1996 
90.4 91.1 2.7 6.9 9.6 60415 486615 149045 31363 1997 
100.5 95.8 5.3 3.6 8.9 62687 484333 144919 31454 1998 
96.6 98.5 2.8 8.5 11.3 69313 471857 161321 33473 1999 
100 100 1.7 -1 0.7 84488 512425 171202 41591 2000 
98.3 101.4 1.5 8.8 10.3 98992 531746 162822 41164 2001 
97.9 103.2 1.9 3.3 5.2 104676 560460 179402 44805 2002 
102.6 104.4 1.1 2.9 4 114577 599285 210583 49054 2003 
109 105.9 1.5 0.03 1.5 120162 655668 238266 55666 2004 
117 109.1 3 -2.7 0.3 128278 721462 301044 61525 2005 
121.5 112.9 3.6 2.4 6 143501 784426 309724 67684 2006 
130.1 115.2 2 1.5 3.5 163643 864471 343701 75557 2007 
147.2 121.5 5.4 -3.9 1.5 217105 960362 416279 87538 2008 
131.3 122.3 0.6 11.8 12.4 230643 1014912 376612 81042 2009 
141.4 124.3 1.7 0.8 2.5 221643 1125899 414948 100923 2010 
158.4 128.2 3.2 -0.6 2.6 250477 1076413 468638 112144 2011 
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  : التقدير اإلحصائي لمعادالت اإلستثمار، اإلنتاج واإلنتاجية03الملحق رقم 

 المؤشرات اإلقتصادية المؤثرةاإلستثمار ورأس المال وأهم  - : حالة الجزائر )1

 

Dependent Variable: K 
Method: Least Squares 
Date: 11/03/15   Time: 21:32 
Sample(adjusted): 2001 2014 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1491907. 785767.9 -1.898661 0.0901 
Y(-1) 3.475332 0.443132 7.842665 0.0000 

NOS(-1) -4.116052 0.623664 -6.599788 0.0001 
IN -15238.92 109543.7 -0.139113 0.8924 
IR -40380.51 30098.26 -1.341623 0.2126 

R-squared 0.992337     Mean dependent var 3135596. 
Adjusted R-squared 0.988931     S.D. dependent var 1824730. 
S.E. of regression 191977.4     Akaike info criterion 27.44060 
Sum squared resid 3.32E+11     Schwarz criterion 27.66883 
Log likelihood -187.0842     F-statistic 291.3665 
Durbin-Watson stat 2.392335     Prob(F-statistic) 0.000000 

158 130.3 1.7 4 5.7 279700 1204346 494573 119578 2012 
152.7 132.9 2.1 4.6 6.7 289000 1323876 516300 126100 2013 
154.8 137.1 3.1 2.3 5.4 298175 1439327 562600 139300 2014 
  4.1   300000    2015(p) 

Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 03/06/16   Time: 19:07 
Sample(adjusted): 1991 2014 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -953931.0 163791.7 -5.824048 0.0000 
YNH(-1) 0.597235 0.105122 5.681343 0.0000 
NOS(-1) 0.179735 0.066464 2.704230 0.0145 

IN 30901.05 11671.64 2.647531 0.0164 
IR -24736.61 5034.016 -4.913893 0.0001 

CRED 0.381948 0.085867 4.448116 0.0003 

R-squared 0.997461     Mean dependent var 2538022. 
Adjusted R-squared 0.996756     S.D. dependent var 2376012. 
S.E. of regression 135331.3     Akaike info criterion 26.68116 
Sum squared resid 3.30E+11     Schwarz criterion 26.97567 
Log likelihood -314.1739     F-statistic 1414.341 
Durbin-Watson stat 1.966375     Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 03/07/16   Time: 19:11 
Sample(adjusted): 1991 2014 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1101929. 270205.8 -4.078111 0.0007 
Y(-1) 1.789625 0.584188 3.063440 0.0067 

NOS(-1) -1.849306 0.760696 -2.431073 0.0257 
IN 19259.44 15429.25 1.248242 0.2279 
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 سببية غرانجر  -

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 11/03/15   Time: 22:34 
Sample: 2000 2014 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probabilit
y 

  Y(-1) does not Granger Cause K 14  7.25351  0.02091 
  K does not Granger Cause Y(-1)  1.10331  0.31607 

  NOS(-1) does not Granger Cause 
K 

14  6.79257  0.02442 

  K does not Granger Cause NOS(-1)  1.11547  0.31354 

  IN does not Granger Cause K 14  0.31131  0.58805 
  K does not Granger Cause IN  5.34470  0.04116 

  IR does not Granger Cause K 14  0.02637  0.87394 
  K does not Granger Cause IR  0.18368  0.67651 

  RE does not Granger Cause K 14  0.23149  0.63985 
  K does not Granger Cause RE  3.73377  0.07948 

 دالة اإلنتاج اللوغارتمية وعوامل اإلنتاج (اإلنتاج الكلي واإلنتاج خارج المحروقات) -

Dependent Variable: LNYNH 
Method: Least Squares 
Date: 11/02/15   Time: 22:09 
Sample: 2000 2014 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.670427 0.584559 14.83243 0.0000 
LNK 0.603325 0.030900 19.52479 0.0000 
LNL 0.203149 0.082190 2.471711 0.0294 

R-squared 0.996636     Mean dependent var 29.10755 
Adjusted R-squared 0.996075     S.D. dependent var 0.464696 
S.E. of regression 0.029113     Akaike info criterion -4.058440 
Sum squared resid 0.010170     Schwarz criterion -3.916830 
Log likelihood 33.43830     F-statistic 1777.511 
Durbin-Watson stat 1.087926     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 03/06/16   Time: 19:55 
Sample(adjusted): 2001 2014 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -748628.5 781252.1 -0.958242 0.3630 
YNH(-1) 0.691429 0.297582 2.323492 0.0452 

NOSNH(-1) 0.659487 0.430763 1.530976 0.1601 
IN -16459.71 115701.7 -0.142260 0.8900 

IR -35085.02 8541.493 -4.107598 0.0007 
CRED 0.389622 0.133466 2.919272 0.0092 

R-squared 0.995339     Mean dependent var 2538022. 
Adjusted R-squared 0.994044     S.D. dependent var 2376012. 
S.E. of regression 183371.6     Akaike info criterion 27.28874 
Sum squared resid 6.05E+11     Schwarz criterion 27.58325 
Log likelihood -321.4648     F-statistic 768.7082 
Durbin-Watson stat 2.235579     Prob(F-statistic) 0.000000 
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IR -36865.52 41687.82 -0.884323 0.3995 

R-squared 0.994371     Mean dependent var 3928653. 
Adjusted R-squared 0.991870     S.D. dependent var 2224952. 
S.E. of regression 200617.6     Akaike info criterion 27.52864 
Sum squared resid 3.62E+11     Schwarz criterion 27.75688 
Log likelihood -187.7005     F-statistic 397.4985 
Durbin-Watson stat 1.274850     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 

 

 

 

 وسببية غرانجراللوغارتمية وباقي المتغيرات، دالة اإلنتاج حال ماليزيا:  )2

Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 03/07/16   Time: 21:31 
Sample(adjusted): 1993 2014 
Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 31674.61 25624.95 1.236085 0.2354 
Y(-1) -1.483246 0.434807 -3.411277 0.0039 

NOS(-1) -3.262016 1.280409 -2.547637 0.0223 
GOS(-1) 4.139781 1.147277 3.608352 0.0026 

IN 3095.498 3814.103 0.811593 0.4297 
IR -1258.915 3434.163 -0.366586 0.7190 

CRED 0.167633 0.082232 2.038526 0.0595 

R-squared 0.944150     Mean dependent var 131158.2 
Adjusted R-squared 0.921811     S.D. dependent var 64416.93 
S.E. of regression 18012.50     Akaike info criterion 22.68889 
Sum squared resid 4.87E+09     Schwarz criterion 23.03604 
Log likelihood -242.5778     F-statistic 42.26309 
Durbin-Watson stat 1.674344     Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: INV 
Method: Least Squares 
Date: 03/07/16   Time: 21:56 
Sample: 2000 2014 
Included observations: 15 
Convergence achieved after 35 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -16315.05 51254.25 -0.318316 0.7575 
Y(-1) 0.139718 0.278026 0.502536 0.6274 

IN -4420.288 3068.749 -1.440420 0.1836 

Dependent Variable: LNY 
Method: Least Squares 
Date: 11/02/15   Time: 22:07 
Sample: 2000 2014 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.632892 1.745008 3.228003 0.0072 
LNK 0.450673 0.092243 4.885702 0.0004 
LNL 0.698565 0.245351 2.847212 0.0147 

R-squared 0.972920     Mean dependent var 29.59620 
Adjusted R-squared 0.968406     S.D. dependent var 0.488934 
S.E. of regression 0.086906     Akaike info criterion -1.871125 
Sum squared resid 0.090632     Schwarz criterion -1.729515 
Log likelihood 17.03344     F-statistic 215.5642 
Durbin-Watson stat 1.438756     Prob(F-statistic) 0.000000 



 المالحق
 

IR 1971.332 2562.814 0.769206 0.4615 
NOS(-1) 0.392300 0.332201 1.180912 0.2679 

AR(1) 0.763208 0.223292 3.417984 0.0077 

R-squared 0.970607     Mean dependent var 152033.7 
Adjusted R-squared 0.954278     S.D. dependent var 67444.59 
S.E. of regression 14421.45     Akaike info criterion 22.27999 
Sum squared resid 1.87E+09     Schwarz criterion 22.56322 
Log likelihood -161.1000     F-statistic 59.43991 
Durbin-Watson stat 1.662444     Prob(F-statistic) 0.000001 

Inverted AR Roots        .76 
Dependent Variable: LNY 
Method: Least Squares 
Date: 11/02/15   Time: 22:11 
Sample: 2000 2014 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.428207 13.98713 0.316591 0.7570 
LNK 0.839034 0.507741 1.652483 0.1243 
LNL 0.050385 1.647506 0.030583 0.9761 

R-squared 0.902198     Mean dependent var 26.77043 
Adjusted R-squared 0.885898     S.D. dependent var 0.370871 
S.E. of regression 0.125277     Akaike info criterion -1.139727 
Sum squared resid 0.188331     Schwarz criterion -0.998116 
Log likelihood 11.54795     F-statistic 55.34847 
Durbin-Watson stat 0.545808     Prob(F-statistic) 0.000001 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 11/04/15   Time: 00:08 
Sample: 2000 2014 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  IN does not Granger Cause INV 14  0.01189  0.91514 
  INV does not Granger Cause IN  0.29045  0.60067 

  IR does not Granger Cause INV 14  0.01901  0.89283 
  INV does not Granger Cause IR  0.06487  0.80366 

  Y(-1) does not Granger Cause INV 14  3.10132  0.10596 
  INV does not Granger Cause Y(-1)  1.18188  0.30022 

  Y does not Granger Cause INV 14  3.10132  0.10596 
  INV does not Granger Cause Y  1.18188  0.30022 

  RE does not Granger Cause INV 14  0.88139  0.36798 
  INV does not Granger Cause RE  8.70426  0.01320 

  RE(-1) does not Granger Cause INV 14  0.88139  0.36798 
  INV does not Granger Cause RE(-1)  8.70426  0.01320 

 



 

 



ة األ  وحةخ

  الصفحة  خطة املذكرة
  املقدمة

  النموذج االقتصادي ومفاهيم أساسية حول مؤشر االستثمار الفصل األول:
  مقدمة الفصل  

 االقتصادية املبحث األول: النماذج
ته        املطلب األول: مفهوم النموذج االقتصادي ومكو

   االقتصاديةمفهوم النموذج االقتصادي وأمهيته للمتغريات الفرع األول:        
  اجليد النموذج وخصائص مفهوم الفرع الثاين:       
تالفرع الثالث:           اإلقتصادي النموذج مكو
  بناء النموذج االقتصاديالفرع الرابع:        

  النموذج توصيف وتعينياملطلب الثاين:   

ضي الشكل متغريات حتديدالفرع األول:         للنموذج  الر

  النموذج معلمات تقدير: ينالثاالفرع      

  أهم الطرق املستخدمة يف بناء النماذج االقتصادية وتقدير جودة النموذجاملطلب الثالث:   
  اخلطي البسيط اإلحندار منوذجالفرع األول:      
  حتليل االحندار اخلطي املتعددطريقة الفرع الثاين:      

  تقدير معامل السببية وعملية التنبؤ، علمات املقدرةاملتقييم املطلب الرابع:   
  تقييم املعلمات املقدرة وجودة النموذجالفرع األول:     
  اختبار السببية لغراجنر الفرع الثاين:    
  استعمال النموذج للتنبؤ الفرع الثالث:    

 : مفاهيم عامة لالستثمار ثايناملبحث ال
 االستثمار، تعاريف، املفهوم، النشوء، واألنواع املطلب األول:    

    تعاريف لالستثمارالفرع األول:       
   مفاهيم االستثمار: الفرع الثاين      
  املشكلة االقتصادية يف جمال االستثمار الفرع الثالث:      
  أمهية ودور اإلستثمارالفرع الرابع:       

  : جماالت االستثمار ينالثا طلبامل   
االت االستثمار: ولاأل فرعال         التبويب النوعي 
لدخلالفرع الثاين:          التبويب حسب عالقة االستثمار 
  من االستثمار مهية والغرضالتبويب حسب األالثالث:  فرعال      
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  التبويب حسب مدة االستثمارالرابع :  فرعال      
  االت االستثمار حسب املوطنالتبويب : امساخل فرعال      

  االسـتثمار يف الفكر االقتصادي املطلـب الثـالث:   
  يـالكالسيك  االقتصـادي رـي الفكـار فـاالستثم األول:  فرعال      
  النظرية الكينزيةي ـار فـاالستثم :ثاينال  فرعال     
  يـاملاركس االقتصـادير ـي الفكـف االستثمـارالفرع الثالث:      
  يـاإلسالم االقتصـادي ـف االستثمـارمكانة الفرع الرابع:     

   خمـاطر االسـتثماراملطلب الرابع:    
  مفاهيم حول املخاطرةالفرع األول:      
  أساليب إدارة املخاطر  االستثماريةالفرع الثاين:      

  املبحث الثالث: عائد وتكلفة االستثمار بني الفكر الرأمسايل واملنهج اإلسالمي
ت الواردة يف موضوعه، وحتديد سعر الفائدة التوازين      املطلب األول: مفهوم سعر الفائدة والنظر

  مفهوم سعر الفائدة الفرع األول:     
ت املفسرة ملعدل الفائدةالفرع الثاين:          النظر
الستثمارالفرع الثالث:         عالقة سعر الفائدة 
  اإلستثمار نظرية يف الفائدةووظائف  أمهية وتقييم تقديرالفرع الرابع:      

 الربح كبديل للفائدة كتكلفة وعائد لالستثمار املطلب الثاين:  
  : تعريف ومفهوم الربحالفرع األول     
  الربح واالستثمار من منظور اقتصاد املشاركةالفرع الثاين:     

  الفرق بني الربح والفائدةالفرع الثالث:     
  وحتليل اقتصاد املشاركةإلغاء الفائدة وإحالل معدل الربح  ثالث:الاملطلب  

  تفسري العائد على رأس املالالفرع األول:    
  ختصيص املوارد واالدخار بني االستخدامات املختلفةالفرع الثاين:    
  احلافز على االستثمارالفرع الثالث:    
  اإلنتاجأمهية الربح يف حتديد مستوى الفرع الرابع:    
  الربح واالستقرار االقتصاديالفرع اخلامس:    
  املشاركةآلية  حتقيق ه يفدور عائد املشاركة و  معدلاملطلب الرابع:   

   قرار االستثماريفمبدأ الرحبية وأثره  الفرع األول:     
ت مؤشر اقتصاد املشاركة حلساب العائدين: الفرع الثا      بناء ومكو
  حمددات االستثمار من املنظور اإلسالمي: الثالثالفرع    
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ت االستثمار وعالقتها بدالة اإلنتاج رابعاملبحث ال   : حمددات ونظر
  االقتصاديةمبختلف املتغريات الكلي  االستثمار: عالقة طلب األولامل    

  واالستهالك إلدخارعالقته اإلستثمار و : ولاأل فرعال   
  والعالقة التبادلية مبستوى الدخل (الناتج)االستثمار الفرع الثاين:    
  والكفاءة احلدية لرأس املال االستثمار وسعر الفائدة :لثالثا فرعال   
  املايل والنظاماالستثمار : رابعال فرعال   
  العالقة بني االستثمار ورصيد رأس املال اخلاص والعـامالفرع اخلامس:    
  يف املشروع ستثمارلقرار االاحملددات الداخلية : لثاينا طلبامل

  الكفاية احلدية لرأس املال وتكلفة التمويل الفرع األول:   
    نظرية األرصدة الداخلية: الفرع الثاين   
   النظرية الكالسيكية احلديثة لالستثمار: الفرع الثالث   
 لالستثمار Yلتوبن ونظرية  Qنظرية الفرع الرابع:    

ت الطلب على االستثمار Uncertaintyعدم اليقني الفرع اخلامس:      ونظر
  املطلب الثالث: العوامل املؤثرة يف قرار االستثمار اخلارجية عن املشروع 

  نظرية املعجل وأثر الدخل والناتج على االستثمار: ولالفرع األ   
  والناتج الكلي (الدخل) ستثمارإلاحلديثة لنماذج ال :ثاينالفرع ال   
  التقدم التقين وعوامل أخرى وبناء دالة االستثمار :ثالثال الفرع   
  حمددات اإلستثمار اخلاص يف الدول الناميةالفرع الرابع:    

  نتاج: االستثمار ودالة اإلاملطلب الرابع
  نظرية اإلنتاج وغلة احلجمالفرع األول:    
  دالة الربح وتعظيم العائد من العملية اإلنتاجيةالفرع الثاين:    
   املسلمة احملدودة لسلوك تعظيم الربح الفرع الثالث:    
  القرار االستثماري يف املؤسسات اإلنتاجية وتوازن املشروع: رابعالفرع ال   
  استخدام الربجمة اخلطية للوصول ألهداف املنشأةالفرع اخلامس:    

  خامتة الفصل
 دراسة التمويلية وتقييم االستثمار احلقيقيالفصل الثاين: ال

  مقدمة الفصل 
  املبحث األول: مفهوم، أمهية وأهداف دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماري

  املطلب األول: املشروع االستثماري   
  املشروع االستثماري وخصائص فتعارياألول : فرع ال      

 
49 
49 
49  

 
50 

 
52 
53 

 
54 
56 
56 

 
59 

60 

61  
 

62 
 

63 
63 

 
67 
71 
72 

 
72 
72  

 
75 

 
77 

 
78 
80 

 
82  

 
83 

 

84  
84 
84  

 



ة األ  وحةخ

  معامل املشروع اإلستثماري الفرع الثاين:      
  التخطيط للمشروع االستثماريخطوات : لثالثا فرعال      

  : دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري ثايناملطـلـب ال  
  تعاريف لدراسة اجلدوى االقتصاديةالفرع األول:     
  متطلبات وأمهية تقييم ودراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعالثاين:  الفرع    
  االقـتصاديةخصـائـص دراسـة اجلـدوى : فـرع الثـالثال    

ت : مراحل الثـالثاملطـلب      دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري وصعو
  مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماريالفرع األول:     
ت إجراء دراسات اجلـدوى االقتـصادية: الفرع الثاين        صعـو
  أنواع دراسات اجلـدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري : الفرع الثالث    

  دراسة اجلدوى الفنيةاملطـلب الرابع:   
   تعريف ومراحل وأهداف دراسة اجلدوى الفنية للمشروعالفـرع األول:      
  أهداف دراسة اجلدوى الفنيةالفرع الثاين:      

  (أو السوقية) التسويقيــةاجلدوى : دراسة املطلب اخلامس 
  أهداف الدراسة التسويقيـةتعريف و  الفرع األول:    
  العوامل احملددة للطلبالفـرع الثـاين:     
  العوامل احملددة للعرض الث:ـرع الثـالف    
  طرق التنبؤ وتقدير حجم الطلب على منتجات املشروع: الفرع الرابع    
ح حتليل :الفرع اخلامس      التعادل ومنطقة عتبة األر
  : دراسة اجلدوى التمويلية للمشروعيناـحث الثـاملب
  للمشروع االستثماريويل التمومهام وظيفة املطلب األول: مفهوم   

  التمويل تعريفالفرع األول:     
 التمويل وظيفة التمويل وسياسات: ينالفرع الثا    

 التمويل ملصادر احملددة العواملالفرع الثالث:     
  التمويلخماطر : الفرع الرابع    

  املطلب الثاين: مصادر متويل املشروع االستثماري
  املصادر الداخلية (التمويل الذايت): الفرع األول    
  املصادر اخلارجية للتمويل: الفرع الثاين    

  األموال املطلب الثالث: تكلفة 
ا التمويل تكلفة أمهيةالفرع األول:        ومدلوال
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  التمويل تكلفة مفهومالفرع الثاين:     

  العوامل احملددة لتكلفة األموالالفرع الثالث:     
  األموال تكلفة مالحظات حول حساب الفرع الرابع:    

  املطلب الرابع: تقدير تكلفة مصادر األموال
  املقرتضة األموال تكلفةالفرع األول:     

    حساب تكلفة األسهم املمتازةالفرع الثاين:     
    تكلفة األسهم العادية حسابالفرع الثالث:     

ح تكلفة الفرع الرابع:       احملتجزة األر

  املطلب اخلامس: حساب التكلفة املرجحة لألموال
  األموال املرجحة التمويل والتكلفة هيكلالفرع األول:     

  مداخل تقدير التكلفة املرجحة لألموال: ينالفرع الثا    
  للتمويل وخلق القيمة املضافة للمنشأةالتكلفة املرجحة : ثالثالفرع ال    

 املالية والرافعة التمويل هيكل املطلب السادس:

   املال لرأس األمثل اهليكل الفرع األول:    

  املالية والرافعة الرفع : مفهومالفرع الثاين    
  املال رأس هيكل اختيار على املايل الرفع ثري الفرع الثالث:    

ملنهج منوذج املشاركة  يفمصادر وأدوات التمويل ، هيكل: ثالثاملبحث ال مع دراسة مقارنة 
  الوضعي

ملشاركة     املطلب األول: مصادر وتكلفة صيغ التمويل 
  اإلسالمي املنهج  يفالتمويل  تكلفةمصادر و الفرع األول:     
  مبدأ االستثمار وعائد التمويل األمثل يف االقتصاد اإلسالميالفرع الثاين:     
ح واخلسائر اأس ،معدل املشاركة: الفرع الثالث        اقتصاد املشاركة يفس توزيع األر

مقارنة التمويل بصيغيت  على رحبية الوحدات االقتصادية اإلسالميأثر تطبيق منهج التمويل : رابعالفرع ال     
لقرض بفائدة   املشاركة واملضاربة 

 والتمويل يف اقتصاد املشاركةالرافعة املالية : امسالفرع اخل     

  عائد البنك من حمفظة استثمار الودائعس: الفرع الساد     
  الضريبة والزكاة يف اقتصاد املشاركة ،املطلب الثاين: أثر املخاطرة  

  : أثر املخاطرة والرفع املايل: يف النظامني الوضعي واإلسالميالفرع األول    
  الضرييب والزكاة على تكلفة رأس املالثري الوفر الفرع الثاين:     

 التشاركي التقليدي واإلسالمي املصرفيني النظامني يف املالية للوساطة النظري النموذجاملطلب الثالث: 
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  املستثمر)-املصرف اإلسالمي-(عالقة املدخر
ملشاركةالفرع األول:       دالة االستثمار اجلزئية يف إطار الوساطة املالية التقليدية و
  معدل املشاركة املقارن يف الربح املتوقع يف إطار اقتصاد املشاركةالفرع الثاين:     
  أوجه املقارنة وتقييم تكلفة التمويل بني اقتصادي املشاركة والوضعي :الفرع الثالث   

  املبحث الرابع: دراسة وتقييم اجلدوى املالية للمشروع اإلستثماري 
  اليت تتجاهل القيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم الساكنة)املطلــب األول: طرق التقييم   

    طريقة فرتة االسرتداد الفرع األول:    
     احملاسيبمعدل العائد الفرع الثاين:     

خذ    احلركية)القيمة الزمنية للنقود (طرق التقييم  املطلــب الثاين: طرق التقييم اليت 
  احلالية طريقة صايف القيمةالفرع األول:     
  معيار مؤشر الرحبيةالفرع الثاين:     
  معدل العائد الداخليالفرع الثالث:     
  تقييم ملعايري قياس العائد والتطبيق العملي هلاالفرع الرابع:     
  معدل عائد املشاركة ومفهوم القيمة الزمنية للنقودالفرع اخلامس:     

  املطلــب الثالث: طرق تقييم االستثمار يف حالة املخاطرة وعدم التأكد 
  املخاطرة وحالة عدم التأكد الفرع األول:    
  املتغريات املتأثرة بعنصر املخاطرة وعدم التأكدالفرع الثاين:     
  قياس معدل العائد يف ظل ظروف املخاطرة للمشاريع: لثالفرع الثا    
العتبار حلساب معدل العائد: رابعالفرع ال       أساليب ألخذ املخاطرة 
هول): الفرع اخلامس       إختاذ القرار يف حالة عدم التأكد (املستقبل ا

مج االستثمار) :الرابع املطلب   تعدد املشاريع وقيد املوازنة (بر
مج االستثمارالفرع األول       : بر
  خماطر احملفظة االستثماريةأثر التنويع على إمجايل : الفرع الثاين    
  تنويع احملفظة االستثمارية: لثالفرع الثا    
  قياس املخاطر النظامية (السوقية) مبعامل بيتا: الفرع الرابع    

   : منوذج تسعري األصول املالية واملبادلة بني العوائد واملخاطرةامساملطلب اخل
  معامل منوذج تسعري األصول املاليةالفرع األول:     
  معادلة النموذجالفرع الثاين:     
  : عائد وخماطرة احملفظةالفرع الثالث    
  تقييم لنموذج تسعري األصول الرأمساليةالفرع الرابع:     
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ملتغريات اإلقتصادية واألعوان اإلقتصادينيالفرع اخلامس:        تكوين معدل عائد املشاركة وعالقته 
 خامتة الفصل

  النموذج االقتصادي الرأمسايل واقتصاد املشاركة  بني الكلي الفصل الثالث: التوازن
  مقدمة الفصل

  االستثمار والفائدة وفعالية منوذج التوازن الكلي الرأمسايلاملبحث األول: 
  املطلب األول: النموذج االقتصادي التقليدي (الكالسيكي)  

  النظرية الكالسيكية يف اإلنتاج والنقودالفرع األول:     

  النظرية الكالسيكية يف التوظيف واألجورالفرع الثاين:     

  التوازن يف النموذج الكالسيكيالفرع الثالث:     

  املطلب الثاين: منوذج التوازن العام يف الفكر الكينزي  

   املعامل األساسية للنظرية الكينزية يف الدخل والتوظيفالفرع األول:     
ت الفرع الثاين:          الطلب الفعال عند كينزمفهوم ومكو

    النموذج الكينزي يف التوازن االقتصاديالفرع الثالث:     

  كينز عند احلقيقي القطاع يف التوازنالفرع الرابع:     

  التوازن النقدي يف الفكر الكينزيالفرع اخلامس:      
  تشابك القطاعني النقدي واحلقيقي لتحقيق التوازن الكليالفرع السادس:     

  للتوازن الكلي IS-LM هانسن -املطلب الثالث: منوذج هيكس  
  IS ملعادلة اجلربي االستنتاج الفرع األول:    
  LM  ملعادلة اجلربي االستنتاجالفرع الثاين:      
  الشامل التوازنالفرع الثالث:     
  IS-LMاملطلب الرابع: كيفية عمل النموذج وآليات اإلنتقال يف منحنيي   

  وانتقال احملنيني IS-LMمبدأ منوذج الفرع األول:    
  على املستوى التوازين للدخلLM وISأثر انتقال منحنيي : الفرع الثاين   
  والدخل الفائدة سعر على لألسعار املتوقع واالنكماش التضخم أثر الفرع الثالث:   
  LMواملنحىن  ISمرونة كل من املنحىن : املطلب اخلامس  

  حمددات الفاعلية يف النموذجالفرع األول:     
  العالقة بني الطلب على النقود ومستوى الدخلالفرع الثاين:     
 عوامل جناح السياسة النقدية وظاهرة اإلزاحةالفرع الثالث:     
  عوامل جناح السياسة النقدية وظاهرة اإلزاحةالفرع الرابع:     
  احلقيقي والتوازن يف سوق العمل والتوازن الكليآلية األجر الفرع اخلامس:     
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  : خصوصيات النظام االقتصادي اإلسالمي الكلي وأثرها على األسواق الكليةيناملبحث الثا
  صادية الكلية يف اقتصاد املشاركةإلغاء الفائدة وأثره على املتغريات االقتاملطلب األول:   

  نظرية االستثمارتقييم أمهية الفائدة يف الفرع األول:     
  نقد وتقومي أمهية الفائدة يف نظرية االستثمارالفرع الثاين:     
  إعادة حتليل نظرية االستثمار بداللة الربح كبديل عن الفائدةالفرع الثالث:     

  البديل اإلسالمي لسعر الفائدة كآلية للنشاط االقتصادي املطلب الثاين: 
  يف االقتصاد اإلسالمي االدخار واالكتنازالفرع األول:     
  نظرية االستثمار يف االقتصاد اإلسالميالفرع الثاين:     
   مزا االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي والقطاع احلقيقيالفرع الثالث:     
  تكلفة وتعظيم العائد من االدخار واالستثمار يف اقتصاد املشاركةالفرع الرابع:     

  احلقيقي) يف االقتصاد اإلسالمي قطاعسوق السلع واخلدمات (ال: التوازن يف ثالثاملطلب ال
  معاجلة مشكلة الفصل بني االدخار واالستثمار يف اقتصاد املشاركةالفرع األول:     
ملشاركة الفرع الثاين:       تقييم الوساطة املالية اإلسالمية 
  التوازن الكلي احلقيقي: الثالث الفرع    
   يف اقتصاد املشاركة ISاشتقاق وميل املنحىن الفرع الرابع :     
  التوازن يف سوق العمل يف االقتصاد اإلسالمي الفرع اخلامس:    

  التوازن النقدي يف االقتصاد اإلسالمي: رابعاملطلب ال
  أمهية ووظائف النقودالفرع األول:     
  اإلسالمي النقدي النظام يف النقود عرضالفرع الثاين:     
  الطلب على النقود يف االقتصاد اإلسالمي الفرع الثالث:    

  التوازن يف سوق النقود يف االقتصاد اإلسالمي الفرع الرابع:     
 من توازن سوق النقود LMاشتقاق منحىن الفرع اخلامس:      

  يف اقتصاد املشاركة LMميل منحىن الفرع السادس:       
  يف االقتصاد اإلسالميالتوازن العام املطلب اخلامس:   

ضيا  الفرع األول:       التوازن العام ر
  يف اقتصاد املشاركة بيانيا IS-LMالتوازن العام  الفرع الثاين:    

يف التوازن الكلي والسياسات النقدية  عائد املشاركة: تقييم فاعلية منوذج معدل املبحث الثالث
  واملالية

  منوذج للتوازن الكلي على أساس العائد والتكلفة وبتأثري املخاطرة املطلب األول:  
  احلقيقي القطاع متغريات توازنالفرع األول:    
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  الطويل األجل يف التوازين احلقيقي العائد معدلالفرع الثاين:    
 القصري األجل وخماطر التمويل يف االئتمان على الطلبالفرع الثالث:    

  األجل طويل مع األجل قصري النقدي العائد معدل عالقةالفرع الرابع:    
   مرونة واجتاه املتغريات يف منوذج التوازن يف اقتصاد املشاركة املطلب الثاين:

  نة االستثمار ملعدل العائد يف اقتصاد املشاركةتكلفة ومرو الفرع األول:     
  AD-ASمنحنيي الطلب والعرض الكليني الفرع الثاين:     
  YQجانب العرض من النموذج ومنحىن الفرع الثالث:     
ت منحنيات الطلب الكليالفرع الرابع:        أثر املضاعفات على تغريات مكو

  إسالمياقتصادي السياسة النقدية من منظور املطلب الثالث:   
  املشاركةاليت ال تتعارض مع قاعدة احملايدة و أدوات السياسة النقدية الفرع األول:     
   تطوير أدوات السياسة النقدية القائمة على أساس سعر الفائدة الفرع الثاين:    
   شاركةفعالية أدوات السياسة النقدية يف اقتصاد املالفرع الثالث:     

 خامتة الفصل
  الفصل الرابع: تقدير دوال االستثمار، اإلنتاج واإلنتاجية حاليت اجلزائر وماليز

  مقدمة الفصل 
  املبحث األول: املناخ االستثماري يف اجلزائر  

  املطلب األول: سياسة االستثمار يف اجلزائر   
  السياسة العامة لالستثمارالفرع األول:     
  اإلطار املؤسسي لالستثمار يف اجلزائر الفرع الثاين:    
  واقع بيئة أداء األعمال يف اجلزائرالفرع الثالث:     

  ستثمار الوطين االاملطلب الثاين: أهم العقبات اليت تعرتض منو   
  مشكل احلاكمية والعائق القانوين واإلداريالفرع األول:    
  عرقلة البنوك لالستثمار والتقيد بقروض االستغالل الفرع الثاين:   
  مشكل العقار الصناعي املعرقل لنمو االستثمارالفرع الثالث:    
السترياد الفرع الرابع:      واالقتصاد املوازي هيمنة النشاط التجاري املتعلق 
  ضعف املناولة واحمليط االستثماريالفرع اخلامس:    
  انعدام األداء الفعال لدراسة اجلدوى الفنية للمشروع االستثماري الفرع السادس:   
  مشكل النظام القضائي غري الفعال ورفض التحكيم الدويلالفرع السابع:    
اامل الستثمارات املصرح    طلب الثالث: االستثمارات املنجزة مقارنتها 
االفرع األول:      التقسيم السنوي لإلستثمارات من حيث عدداملشاريع، قيمتها، ومناصب الشغل املرتبطة 
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ا واملنجزة الفرع الثاين:    ت االستثمارات املصرح    حسب مصدر رؤوس األموالبيا
ا واملنجزة حسب قطاع النشاطبالفرع الثالث:    ت االستثمارات املصرح    يا
ت املشاريع االستثمارية الفرع الرابع:      هلا بني القطاعني العام واخلاص القانوين طابعحسب البيا
ت املشاريع االستثمارية حسب نوع االستثمارالفرع اخلامس:     بيا
معةرائح املشاريع املنجزة حسب شالفرع السادس:      املبالغ املالية ا
ا العامة اإلستثمارية الربامج : حجمالرابع طلبامل ا القطاعية وجماال  2014-2000للفرتة  الفرعية وتوزيعا
  التنمية وإسرتاتيجية العامة اإلستثمارية الربامج أهدافالفرع األول:  
االت على وتوزيعها اإلستثمارية الربامج حجمالفرع الثاين:   اإلستيعابية  الطاقة ومستوى القطاعية ا

 لإلستثمارات
  اجلزائر يف اهلولندية والعلة االقتصادي النمو: الفرع الثالث 
  هلا اإلستيعابية العامة والطاقة اإلستثمارية الربامج خمططات على اجلوهرية املالحظاتالفرع الرابع:  

  املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطيناملطلب اخلامس: أثر خمططات االنعاش االقتصادي على 
 اإلندماجمع الصناعي  اإلنتاج وتطور اإلقتصادي النمو على العامة اإلستثمارية مجالرب  ثريالفرع األول:   

   القطاعي والرتابط
مج االنعاش اإلقتصادي الفرع الثاين    2004-2001: بر
مجال أثر حتليلالفرع الثالث:    2005 - 2009 االقتصادي  النمو على النمو لدعم التكميلي رب
ر حتليل الفرع الرابع:  مج آل   2015وحىت 2010- 2014  االقتصادي النمو على اخلماسي الرب

: حتليل دالة اإلنتاج وانتاجية االستثمارات وربط عواملها مبصادر النمو الثاين املبحث
  االقتصادي

  وتقييمها الكلية واالستثماريت اإلنتاج دال معامل : تقديراملطلب األول 
  نتائج تقدير مناذج االستثمار وأهم املتغريات الكليةالفرع األول:   
  دوغالس كوب الوطنية بشكل اإلنتاج دالة تقدير :ثاينالفرع ال 
  ربط إنتاجية رأس املال بكل من معدالت الفائدة ومردودية رأس املال الفرع الثالث: 
  عوامل اإلنتاج ومصادر النمو االقتصادياملطلب الثاين: االستثمار،  

  منهج ومصادر الدراسة التطبيقية يف حساب االنتاجية ومصادر النموالفرع األول:   
  تطور تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكلية، ونتائج حتليل دالة االنتاج الفرع الثاين:  
  خصائص القطاع اإلنتاجي واالقتصاد احلقيقي اجلزائري حتليلالفرع الثالث:   
  مصادر النمو االقتصادي ووزن عوامل االنتاج يف حتقيقه الفرع الرابع:  
يف ومصادر النمو حتليل دالة اإلنتاج و  : تطور وتوزيع االستثمارات احلقيقيةلثاملبحث الثا 
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254 
257 

 
259 
261 

 
262 

263 
263 

 

263 

264 

266 

267 
 
 

267 
268 

 
269 

 
273 

 
275 

 
275 

 
275 

279 

280 

280 

281 

281 

283 

284  

 

286 



ة األ  وحةخ

  للجغرافيا املاليزية وسياستها االستثمارية:املطلب األول: املالمح العامة 
  املالمح اجلغرافية واملوارد واإلمكانيات االقتصادية ملاليزالفرع األول:   
  مسرية التنمية يف ماليزالفرع الثاين:   
  االقتصادية والتمويلية كأهم عوامل للنمو السياسات الفرع الثالث:  
  االستثمارية املتخذة لتحسني األداء االقتصادي احلقيقي يف ضوء التجربة املاليزيةالتحفيزات : رابعالفرع ال  
  االستثمار يف ماليز ودوره يف مواجهة األزمات واحلفاظ على البيئة يف املشاريع االستثمارية: امسالفرع اخل  

  اته والقطاع اإلنتاجي يف ماليزاملطلب الثاين: تطور االستثمار احلقيقي ومؤشر 
  االستثمارات وجماالته يف أهم القطاعات اإلقتصاديةالفرع األول:   
  الكفاءة اإلنتاجية للعمل ورأس املال واإلنتاجالفرع الثاين:   
  ترتيب ماليز يف التنافسية اإلمجالية وتقارير األداء االقتصادي وجمال األعمالالفرع الثالث:   

  وتقييمها الكلية واالستثماريت اإلنتاج دال معامل : تقديراملطلب الثالث
  نتائج تقدير مناذج االستثمار وأهم املتغريات الكليةالفرع األول:   
  حالة ماليز -دوغالس كوب الوطنية بشكل اإلنتاج دالة تقدير الفرع الثاين: 

  : االستثمار، عوامل اإلنتاج ومصادر النمو االقتصادي حالة ماليزاملطلب الرابع
  تطور تراكم عوامل اإلنتاج وإنتاجيتها الكلية، ونتائج حتليل دالة االنتاج الفرع األول: 
  مصادر النمو االقتصادي ووزن عوامل االنتاج يف حتقيقه الفرع الثاين: 

  خامتة الفصل
  الفصل اخلامس: النظام املايل والتمويل وآفاق اقتصاد املشاركة يف حاليت اجلزائر وماليز

  مقدمة الفصل
  املبحث األول: النظام املايل والتمويل يف حالة اجلزائر 

  املطلب األول: العوامل املؤثرة يف االستثمار يف اجلزائر   
  احلقيقي الفائدة معدلالفرع األول:     
  اخلاص للقطاع املوجهة القروضالفرع الثاين:     
مج اإلصالح اهليكلي  بنكيالنظام الاملطلب الثاين:     للفرتة  وأهم نتائج إعادة هيكلة القطاعيف ظل بر

1990 -1999   
  إعادة هيكلة القطاع املايلالفرع األول:    
  اتفاق التسهيالت املالية املوسعالفرع الثاين:    
  الوضعية االقتصادية ونتائج إعادة اهليكلةالفرع الثالث:    

  1999- 1990القطاع البنكي للفرتة املطلب الثالث: السياسات املتخذة ووضعية 
  : أهداف السياسة النقدية والصرفالفرع األول   
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  تقسيم القروض البنكية حسب وجهتها القانونيةالفرع الثاين:   
  تطور تكلفة التمويل اإلمسية واحلقيقيةالفرع الثالث:    
ملؤشرات الكلية والتمويلالفرع الرابع:      تطور االستثمار وارتباطه 
  حجم الودائع واإلئتمان للقطاع اخلاصتطور الفرع اخلامس:   
  مؤشرات تناسب اإلئتمان مع النشاط اإلقتصادي ومردودية البنوكالفرع السادس:   

  2015-2000املطلب الرابع: متويل االستثمار والنظام املايل للفرتة 
  2003أهم بنود إصالحات قانون النقد والقرضالفرع األول: 
  اجلزائر يف االقتصادي اإلنعاش برامج متويل مصادرالفرع الثاين:  

ت واقعالفرع الثالث:      عليها البنكي التمويل وأثر 2011-2000 الفرتة خالل اجلزائر يف النقدية التواز
 تدابري لدعم متويل االستثماراملطلب اخلامس: 

  تدابري لدعم قانون اإلستثمار واجلانب التشريعيالفرع األول:  
  لدعم مؤسسات التمويل والتمويل املصريف تدابريالفرع الثاين:  

لتشجيع  يف اجلزائرالعمل البنكي اإلسالمي والنظام املايل اسرتاتيجية تنمية املبحث الثاين: 
  االستثمــار

   ير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر: واقع ومتطلبات تطو املطلب األول
  عوائق العمل املصريف اإلسالميالفرع األول:   
  النشاط البنكي اإلسالمي يف اجلزائرالفرع الثاين:   
  قيام وتنمية سوق مايل إسالمي الفرع الثالث:  

  : جتربة البنوك اإلسالمية العاملة يف النظام البنكي اجلزائري وأمهيتها النسبيةالثاين املطلب
   البنوك اإلسالمية العاملةالفرع األول:    
  وعمليات البنوك اإلسالميةاإلطار القانوين الفرع الثاين:    
  مؤشرات احلجم ونشاط استثمار ومتويل البنوك اإلسالمية إىل إمجايل البنوك العاملةالفرع الثالث:    

  : تطوير السوق املايل كجزء من خطة تطوير النظام املايللثاملطلب الثا 
مهية االستثمار يف األوراق املالية       الفرع األول:    إعداد وتنفيذ خطة إعالمية للتعريف بسوق رأس املال والتوعية 
دة املعروض من األوراق املالية والطلب عليهاالفرع الثاين:      العمل على ز
لدور املرتقب منهم يف تنشيطالفرع الثالث:      السوق يئة البورصة ووسطاء سوق املال لالضطالع 
  تعميق مفاهيم صيغ التمويل اإلسالميالفرع الرابع:   

 املبحث الثالث: النظام املايل ومتويل االستثمار والقطاعات اإلنتاجية يف ماليز
    يف االستثمار وحتويل األموال القواعد السارية على غري املقيمنياملطلب األول:  

  يف ماليزوإدارة النقد األجنيب  االستثمارالفرع األول:   
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لالفرع الثاين:    ت    والعمالت األجنبية عملة احملليةفتح حسا
  االقرتاض من الداخل ومن اخلارج الفرع الثالث:   
 املطلب الثاين: النظام املايل املاليزي 
  املاليزي البنك املركزيالفرع األول:   
  املؤسسات املاليةالفرع الثاين:  
  املؤسسات املالية اإلسالميةالفرع الثالث:  
  املؤسسات املالية اإلمنائيةالفرع الرابع:  
  سوق األوراق املاليةالفرع اخلامس:  

  النظام املايل املاليزي ومتويل االستثماراملطلب الثالث: 
  حمددات الرافعة املالية للشركات املاليزيةالفرع األول:  
  االستثمار يف اخلدمات املالية وتطور موارد وأصول النظام املايلمتويل الفرع الثاين:  
  ة وموقع التمويل اإلسالمي منهاتطور بعض املؤشرات املالية للمنشآت املاليزيالفرع الثالث:  

  تطور الصريفة اإلسالمية مباليز: رابعاملطلب ال
  ماليز يف اإلسالمية الصريفة تطور مراحلالفرع األول:   
  سوق رأس املال اإلسالمي املاليزيالفرع الثاين:   
  : حجم التمويل اإلسالمي املاليزي، عوامل جناحه ومعوقاتهاملطلب اخلامس 

  التمويل اإلسالمي حجم منو معدلالفرع األول:   
لصكوك اإلسالمية دور :ثاينالفرع ال     ماليز يف التنمية يف متويل التمويل 
  اإلسالمية املاليزية صناعة املاليةمعوقات جناح الو عوامل الفرع الثالث:   

  خامتة الفصل
  اخلامتة

  خطة البحث
  قائمة األشكال واجلداول

  قائمة املراجع
  املالحق
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  امللخص: 
عالقته وأثره على خمتلف األعوان االقتصادية و الستثمار، أنواعه، حمدداته، ا مفاهيمخمتلف النموذج االقتصادي عامة، و التطرق إىل  مت   

ت االقتصادية و  ،واملتغريات الكلية   .وأساس االختالف النظري بني اإلقتصادين الوضعي واإلسالميلإلستثمار، عرض خمتلف النظر
 اليت التمويل تكلفة حتديدا البحث هذ ىسع األساس هذا وعلى اإلسالمية،و  التقليدية البنوك بني التمويل تكلفةو قرارات االستثمار إضافة ل
  .املشاركة منوذج يف التمويل تكلفة لتحديد قواعد ووضع تكلفة، األقل املصدر وإبراز اإلسالمية والبنوك التقليدية البنوك تقدمها

تناول معايري تقييم املشروعات االستثمارية يف منوذج خال من الفائدة، وبناء منوذج لدالة االستثمار وعالقتها مبختلف املؤشرات كما    
  .قيةاالقتصادية الكلية، وحماولة وضع األسس وبناء منوذج متكامل للتمويل االقتصادي واإلنتاج من خالل الربط بني الدائرتني النقدية واحلقي

والنظام  ،اجلزائر يف الكلي االقتصاد منوذج يف هوحمددات وأمهيته كليي  اقتصاد كمتغريية حتليلية لتطور االستثمار ومؤشراته  اقتصاد ةدراس   
  .خمتلط كنظام ماليز يف اإلسالمية البنوك جتربة ناوتبي للتمويل التقليدية املصرفية وضع مع مقارنةو املايل 

  .اإلسالمي النموذج اإلقتصادي، تقييم اإلستثمار احلقيقي، معدل الفائدة، معدل عائد املشاركة، التمويل الكلمات املفتاحية:
Abstract;  
    It has been studied the general economic model, and various investment concepts, types, its 
determinants, and its relationship and its impact on various economic agents, Macroeconomic 
Variables, display different economic theories of investment, and the theoretical basis of the 
difference between the two economic models (conventional and Islamic). 
  In addition to investment decisions and the cost of funding between conventional and Islamic 
banks, the basis of this research sought to determine the cost of funding provided by conventional 
banks, Islamic banks and to highlight the least expensive source, and set rules for determining the 
cost of finance in the participation model. 
  Also addressed the standards of evaluating investment projects in the interest-free model, and 

building the investment function and its relationship to various macroeconomic indicators, and try 
to lay the foundations of an integrated economic model for the financing and production through 
linkage between the monetary and the real circles. 
   Economic analysis of the development of investment and economic indicators and its importance 
and its determinants in the macroeconomic model in Algeria, with comparison to conventional 
banks, and demonstrate the experience of Islamic banks in Malaysia as a mixed system. 
Key Words; Economic model, Real investment evaluation, Interest rate, Participation Return rate, 
Islamic finance. 
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