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" المالية العمومية الهيئات "التصحيح النموذجي المتحان السنة الثالثة تسيير عمومي مقياس  

 

فتتدخل بعض المؤسسات المالية العمومية عن طريق:.قد يعجز السوق احيانا عن تلبية الحاجات االساسية لالفراد  -1  

.من طرف السوق ات االساسية العير مأخوذةالتمويل الجماعي للحاج -  

التضامني لحوادث الحياة. العبءتصحيح اللالمستواة وتحمل  -  

هده القواعد. ومراقبةالمستثمرين، المحيط  المستهلكين بحماية العمال،القواعد الخاصة  بعضنص  -  

لتشغيل التنافسي.يزمات المحافظة على الشفافية وامكانة لميكاناعطاء    -  

 مساعدة واعانة المناطق والمؤسسات المحرومة يسبب الحركات التعسفية للسوق. -

حائزيها.  وتضمناستقامتها  تضمنتسيير الوسائل النقدية بالطريقة التي  -  

بيد مؤسسات تضمن  وتضعهاتحصلها مؤسسات مالية  فرضت اقتطاعات اجبارية ألجل تسوية هذه العمليات 

 تخزينها ومراقية نفقاتها.

 السياسةك عن طريق كل من البنك المركزي من أجل تحقيق النمو المتوازن وذلة وأيضا ميتتدخل الخزينة العمو-2

 المالية والنقدية.

السياسة المالية ويتم من خاللها استخدام أوعية الميزانية من أجل تحقيق النمو المتوازن من تشغيل كامل ورفع 

دوات المالية التالية:األق رفاهية المجتمع. تستخدم في مستوى االسعار وتحقيت النمو وتحقيق االستقرار معدال  

 السياسة الضريبية

 سياسة االنفاق العام

 الدين العام

السياسة النقدية : هي محموعة األدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط االقتصادي عن 

 طريق تغيير عرض النقود وتتمثل في

 تغيير نسبة االحتياطي القانوني.

 الودائع الخاصة

 عمليات السوق المفتوح

 وسائل االقناع االدبي )اوامر نوعية وكمية(

د الذين هم بحاجة الى اموال البنوك التجارية: مؤسسات مالية عمومية او خاصة تقوم يدور الوساطة المالية بين االفرا-3 

 واالفراد الذين لديهم فائض في االموال، كما انها تقوم يخلق النقود، هدفها تحقيق االرباح.

البنوك االسالمية هي مؤسسات مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين طالبي وعارضي االموال، تقوم بتحقيق االرباح على 

سعر الفائدة. اساس مبدا المرابحة وليس على اساس  

مؤسسة الضمان االجتماعي هي مؤسسات مالية عمومية) في الجزائر( هدفها تحقيق الصالح العام لالفراد المجتمع عن 

 طريق حمايتهم من االخطار االجتماعية التي يتعرضون اليها من مرض، عجز، شيخوخة...

هي هيأة مالية تعمل على تدعيم نوعية التمويل العقاري، فهي حلول مياشرة للمشاكل  مؤسسة اعادة التمويل الرهني

التي واجهتها البنوك حين تتورط في منح القروض السكنية، فتقوم باعادة تمويل محافظ القروض الممنوحة من طرف 

المعتمدين كالبنوك. الوسطاء  



 

 

 


