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 : اإلشكالية

وسائل التمويل املايل املتاحة للشركات واحلكومات، اليت عن طريقها تستطيع  تعترب السندات إحدى أهم
واملنافسة. فبالنسبة للحكومات فهي تلجأ إىل السندات  الالزم للنموهذه اجلهات احلصول على رأس املال 

احلكومات ال  ألن لديها من مشاريع تنموية. و لتغطية ما عليها من ديون قصرية األجل أو لتنفيذ ما
فإن خيار السندات دائما هو املفضل  -كما تفعل الشركات   - لتغطية عجز موازنتهاتستطيع إصدار أسهم 

بسبب قوة احلكومات ككيان سياسي واقتصادي ميكن االعتماد عليه، فإهنا  عالوة على ذلك و لديها.
طبيعي أنه كلما قل  من ركات، وتستطيع عادة أن تصدر سندات بتكلفة أقل من التكلفة اليت تدفعها الش

عامل املخاطرة يف االستثمار قل العائد املمكن من االستثمار، و من منظور اقتصادي كلي أكثر اتساعا 
للسياسة العامة ، جيب أن تسعى احلكومات إىل التأكد من قدرة اقتصادها على حتمل مستوى الدين العام 

 لل مجموعة كبرية من الظرو  املختلفة مع القدرة يف نف  ومعدل منوه ،و مع إمكانية خدمة هذا الدين يف
 الوقت على حتقيق األهدا  املتعلقة ابلتكلفة و املخاطر.

اليت أثرت مباشرة على مصادر متويل اخلزينة العمومية  لالبرتو  أسعارو اجلزائر كدولة أتثرت أبزمة اهنيار 
 أسعارتغطية عجز املوازنة املرتتب عن اهنيار يف ،جلأت إىل هذا النوع من التمويل الذي من خالهلا ترغب 

حد اجيايب خيدم االقتصاد –البرتول .لكن حنن كباحثني اقتصاديني ننظر إال هذه العملية كسالح ذو احلدين 
و احلد الثاين سليب يرهق اخلزينة العمومية بدفع  -تها النقدية و ميول عجز موازنتها ...اخلو يضبط سياس

الدينار اجلزائري الذي ، العملة القاعدية "هي العملة الوطنية  معدالت فائدة لرؤوس أموال ،ألن أساس"
 .التساؤالت التالية ؟  من خالل هذا التقدمي ميكننا أن نطرح فقد قيمته أمام العمالت األجنبية األخرى .

 ؟هل سيكون هلذه العملية أاثر اجيابية على االقتصاد اجلزائري -1
 النقدية ؟ مؤشرات السياسةضبط  كيف يتم -2
 ؟  البحث عن البدائل لتمويل االقتصاد الوطين بصفة دائمة ميكن كيف -3
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 أسباب اختيار املوضوع :

 .السندات احلكوميةتقييم التجربة اجلزائرية يف مجال التمويل عن طريق  -1
 .، وأتثرياته على املشاريع الكربى املربمجةمصادر متويل اخلزينة تراجع  -2
 .البحث عن مصادر أخرى تضمن متويل االقتصاد الوطين بصفة دائمة  -3
 

  نصغها على النحو التايل:  أربعة فرضيات نضعسوف  ا املوضوع، و ملعاجلة هذ
يف تصدرها احلكومات الوطنية. يطلق عليها  – صكوك دْين – سنداتالسندات احلكومية هي  -1

 بعض األحيان "السندات السيادية".
السندات احلكومية هي أداة دين تلجأ إليها احلكومات لتمويل مشاريعها حيث أهنا توفر عائدا  -2

 جيدا للمستثمرين مقابل خماطرة مقبولة.
للسندات احلكومية اجيابيات وسلبيات، لكن ال بديل هلا يف دول كثرية لتمويل ميزانية الدولة  -3

 ا.ونفقاهت
ينظر إىل السندات احلكومية عادة ابعتبارها سندات خالية من املخاطر، وذلك بسبب قدرة  -4

 .احلكومة على رفع الضرائب أو طبع عمالت إضافية لسداد هذه السندات عند اتريخ االستحقاق

  : يوم الدراسيحماور ال

هو تعاقد قانوين لعالقة استدانة ميكن تداوله ابلبيع و الشراء  و ،التمويلشكل من أشكال السند  -1
 بني األطرا .

إمكانية ضبط مؤشرات السياسة  ، مع يف تعبئة مزيد من رأس املالطريقة حديثة  يالسندالقرض  -2
   . بواسطته النقدية

اجيابية على كيف ميكن أن تنمو سندات الدين و حتقق نتائج و   إصدار القرض السندي ،متطلبات  -3
 االقتصاد العام .

 البحث عن البدائل لتمويل االقتصاد الوطين بصفة دائمة -4
 

http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/
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   :يوم الدراسيال املؤسسات املوجه هلم

 امللتقى موجه للباحثني و الطلبة مسئولو القطاع البنكي و املايل و قطاع الضرائب و غر  التجارة.  -1
 -بنوك  –مؤسسات مالية  –مؤسسات جامعية  -2
 

 -سيدي بلعباس- جياليل لياب  :    جامعة املسئولة عن التنظيماجلهات 

 –عميد كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري :  يوم الدراسيالاملسئول األول عن تنظيم  
 اجلزائر.  -اليل لياب   سيدي بلعباس   جامعة جي

          والتجارية وعلوم التسيري  جامعة سيدي بلعباس .كلية العلوم اقتصادية   : اليوم الدراسيمكان تنظيم  
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